
SARS – CoV-2 Quick IgM/IgG 

Δοκιμαστικές κασέτες ταχείας ανίχνευσης SARS-COV-2 (COVID-19) 

Συχνές Ερωτήσεις 

1. Πώς λειτουργεί το τεστ στην κασέτα;

Το τεστ βασίζεται σε ανοσοπροσδιορισμό πλευρικής ροής και λειτουργεί με παρόμοιο 

τρόπο με το τεστ εγκυμοσύνης. Στην δοκιμαστική ταινία είναι εμποτισμένα αντισώματα που 

συνδέονται με έναν, ειδικό για COVID-19, βιοδείκτη, την Ανοσοσφαιρίνη G (IgG), και έναν 

ακόμα βιοδείκτη μόλυνσης, την Ανοσοσφαιρίνη Μ (IgM). Όταν το δείγμα (αίμα, ορός ή 

πλάσμα) προστίθεται στη μια άκρη του τεστ, ρέει κατά μήκος της δοκιμαστικής ταινίας και 

αλληλεπιδρά με αυτά τα αντισώματα. Εάν ο ασθενής έχει προσβληθεί με COVID-19, οι 

βιοδείκτες στο αίμα του θα συνδεθούν με τα αντισώματα που βρίσκονται στην δοκιμαστική 

ταινία, αφήνοντας μια ορατή γραμμή. Εάν ο ασθενής δεν έχει προσβληθεί με COVID-19, δεν 

θα υπάρχουν βιοδείκτες στο αίμα του και δεν θα υπάρχει ορατή γραμμή. Υπάρχουν 

ξεχωριστές γραμμές δοκιμής για την IgG και την IgM και μόνο μια εκ των δύο απαιτείται να 

είναι ορατή για να θεωρηθεί το αποτέλεσμα θετικό. 

2. Τι είναι οι IgG και IgM;

Οι ανοσοσφαιρίνες είναι αντισώματα οι ίδιες και αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού μας 

συστήματος. Όταν προσβληθούμε με μια ασθένεια, όπως την COVID-19, παράγονται 

ανοσοσφαιρίνες, οι οποίες προσδένονται στον ιό και ενεργοποιούν το υπόλοιπο 

ανοσοποιητικό σύστημα για να επιτεθεί και να καταστρέψει τον ιό. Η IgM είναι η πρώτη 

ανοσοσφαιρίνη που παράγεται και αποτελεί ένα αντίσωμα που μπορεί να συνδεθεί με 

πολλούς διαφορετικούς τύπους παθογόνων. Η παρουσία του IgM είναι δείκτης πρώιμης 

μόλυνσης. Η IgG είναι ένα πιο εξειδικευμένο αντίσωμα που συνδέεται ειδικά με τον ιό SARS-

CoV-2. Η παρουσία του IgG είναι δείκτης μόλυνσης μεταγενέστερου σταδίου (συνήθως 7 

μέρες ή περισσότερο μετά τη μόλυνση). 

3. Είναι το τεστ ειδικό για COVID-19;

Η IgG που ανιχνεύει το τεστ είναι ειδική για COVID-19, συνεπώς ένα θετικό αποτέλεσμα 

υποδεικνύει μόλυνση με COVID-19. Παρ’ όλο που, η IgM είναι ένα πιο γενικευμένο 

αντίσωμα, η παρουσία του, σε συνδυασμό με την IgG/ή τα κοινά συμπτώματα της COVID-

19, υποδεικνύει επίσης μόλυνση με τον νέο ιό SARS-CoV-2. Το τεστ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση για COVID-19. 



4. Τι δείγματα μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Η δοκιμαστική κασέτα λειτουργεί με ολικό αίμα, πλάσμα ή ορό. Τριχοειδές αίμα είναι η 

ευκολότερη διαδικασία μέσω τρυπήματος του δακτύλου. Παρ’ όλα αυτά, φλεβικό αίμα 

είναι επίσης κατάλληλο. Ο τύπος του δείγματος δεν επηρεάζει την ευαισθησία ή την 

ακρίβεια του τεστ. 

5. Σε τι χρησιμεύει το ρυθμιστικό διάλυμα (buffer); Μπορώ να χρησιμοποιήσω

οποιοδήποτε ρυθμιστικό διάλυμα με το τεστ;

Το ρυθμιστικό διάλυμα έχει δύο λειτουργίες. Δρα ως μεταφορέας του δείγματος, 

επιτρέποντάς του την πλευρική ροή κατά μήκος της δοκιμαστικής ταινίας, και διατηρεί 

σταθερό pH στο δείγμα καθώς ρέει, εμποδίζοντας την αποδόμηση των βιοδεικτών και των 

αντισωμάτων. Συστήνεται η χρήση μόνο του διαλύματος που παρέχεται με το κιτ, καθώς 

οποιοδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια του δείγματος. 

6. Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα;

Η δοκιμαστική ταινία διαθέτει τρεις διαφορετικές γραμμές. Μια για την IgG, μια για την IgM 

και μια γραμμή για control. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά έγκυρα αποτελέσματα: 

• IgG + Control – Το δείγμα είναι θετικό για IgG. Αυτό είναι ένδειξη προηγούμενης 
(παρελθούσας) μόλυνσης.

• IgM + Control – Το δείγμα είναι θετικό για IgM. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής είναι 
στα πρώτα στάδια της μόλυνσης και σε συνδυασμό με τα κοινά συμπτώματα είναι 
θετικός για COVID-19.

• IgG + IgM + Control – Το δείγμα είναι θετικό και για τις δύο IgG και IgM και άρα 
θετικό για COVID-19. Η μόλυνση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Μόνο Control – Το δείγμα είναι αρνητικό.

Εάν η γραμμή του control δεν εμφανιστεί, το τεστ είναι άκυρο και θα πρέπει να επαναληφθεί 

ανεξάρτητα από το πόσες γραμμές είναι ορατές. 

7. Τι πρέπει να κάνω εάν το τεστ μου βγει θετικό;

Εάν το δείγμα σας βγει θετικό, θα πρέπει να ακολουθήσετε της οδηγίες της κυβέρνησης της 

χώρας σας για την μόλυνση COVID-19. Αυτό συνήθως σημαίνει απομόνωση για 7 μέρες, 

αποφεύγοντας την επαφή με άλλους και να παραμείνετε ενυδατωμένοι. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις COVID-19 είναι ήπιες και η ανάρρωση διαρκεί μόνο μερικές μέρες, συνεπώς 

δεν υπάρχει ανάγκη για πανικό. Μιλήστε με τον υπεύθυνο γιατρό σας για περισσότερες 

συμβουλές. 



 

 

8.  Τι σημαίνει εάν το δείγμα μου βγει αρνητικό; 

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι οι βιοδείκτες δεν είναι παρόντες στο αίμα σας, αλλά 

θα πρέπει να συνεχίσετε να προσέχετε, καθώς μπορεί να βρίσκεστε στα πρώιμα στάδια της 

μόλυνσης (πριν τα επίπεδα IgM ανέλθουν σε επίπεδα ανίχνευσης). Αρνητικά αποτελέσματα 

δεν αποκλείουν την λοίμωξη από SARS-CoV-2. Εάν τα συμπτώματα προοδεύσουν, 

ακολουθήστε το πρωτόκολλο όπως παραπάνω και επαναλάβετε το τεστ. Εάν τα 

συμπτώματα δεν προοδεύσουν, πιθανόν δεν έχετε COVID-19 αλλά θα πρέπει να συνεχίσετε 

να ακολουθείτε τα αυστηρά μέτρα υγιεινής. Πλένετε τα χέρια σας τακτικά, αποφύγετε 

κοινωνικές συναθροίσεις και εργαστείτε από το σπίτι εάν αυτό είναι δυνατόν.  

 

9.  Τι σημαίνει εάν το δείγμα μου βγει θετικό αλλά δεν εμφανίζω συμπτώματα; 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δυο περιπτώσεις. Είτε έχετε μολυνθεί και μπορεί να 

εμφανίσετε συμπτώματα τις επόμενες μέρες, είτε έχετε μολυνθεί αλλά είστε 

ασυμπτωματικοί (δεν εμφανίζετε συμπτώματα). Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να 

θεωρήσετε ότι έχετε μολυνθεί και θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες υγιεινής.  

 

10. Το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει ασυμπτωματικούς ασθενείς; 

Ναι, το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει τις IgM/IgG σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, καθώς θα 

έχουν αποκριθεί ανοσολογικά παρ’ όλο που δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Το 

χρονοδιάγραμμα της μόλυνσης θα είναι το ίδιο με κάποιον που εμφανίζει συμπτώματα. 

 

11. Τι συμβαίνει εάν το τεστ μου βγει αρνητικό αλλά εμφανίζω συμπτώματα; 

Εάν εμφανίζετε τα κοινά συμπτώματα για COVD-19 (πυρετό και βήχα), πιθανόν να έχετε 

μολυνθεί και να πρέπει να απομονωθείτε. Είναι πιθανό τα επίπεδα IgG/IgM να μην έχουν 

φτάσει τα επίπεδα ανίχνευσης ακόμα. Το αρνητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ακολουθείται 

και από τεστ μοριακής διαγνωστικής ώστε να αποκλειστεί ή όχι η λοίμωξη με βεβαιότητα. 

 

12. Ποιος είναι ο χρόνος ζωής της κασέτας; 

Ο χρόνος ζωής της κασέτας είναι 12 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής. Η ημερομηνία 

λήξεως του προϊόντος αναγράφεται στη συσκευασία. Μην το χρησιμοποιήσετε μετά την 

ημερομηνία λήξεως. Η κασέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός μιας ώρας μετά το άνοιγμα 

της συσκευασία αλουμινίου που την περιβάλει.  

 

 



 

 

13. Πως θα πρέπει να αποθηκεύω τα τεστ; 

Η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 2-30oC. Παρ’ όλα αυτά, δε συστήνουμε 

την αποθήκευση στο ψυγείο, εκτός και εάν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης. Μην 

καταψύχετε τις κασέτες ή το ρυθμιστικό διάλυμα. Τα τεστ θα πρέπει να είναι σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος (15-30oC), οπότε εάν τα έχετε αποθηκεύσει στο ψυγείο, θα 

πρέπει να τα αφήσετε να έρθουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη χρήση. 

 

14. Το test δίνει διασταυρούμενη αντίδραση με άλλους κυκλοφορούντες κοροναϊούς; 
 

Μια μελέτη διασταυρούμενης αντίδρασης με ελάχιστο αριθμό 5 δειγμάτων έχει 

δημοσιευτεί για κάθε ασθένεια ή μέσο λοίμωξης όπως αναφέρεται παρακάτω: 

Anti-Influenza A IgM/IgG, Anti-Influenza B IgM/IgG, Anti-HVC IgG/IgM, Anti-HBV IgG/IgM, 

ANA IgG/IgM, Anti-Respiratory Syncytial Virus IgG/IgM, Anti-Haemophilus Influenza 

IgG/IgM.  

Τα αποτελέσματα δεν εμφάνισαν διασταυρούμενη αντίδραση. 

 

15. Οι θεραπείες, τα φάρμακα και άλλες πρωτεΐνες επηρεάζουν το αποτέλεσμα του τέστ; 

 

Οι παρακάτω πιθανές παρεμβάλουσες ουσίες έχουν προστεθεί στα θετικά και αρνητικά 

δείγματα του ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick. 

Καμία από τις πιθανές παρεμβάλουσες ουσίες δεν επηρέασε το αποτέλεσμα του τεστ 

ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick. 

 

 

 

 

 

 

 

aufgereinigtes Mucin 60 g/L Triglycerid 37 mmol/L Hämoglobin 2 g/L 

Bilirubin 342 μmol/L Rheumafaktor 30 IU/mL HAMA 25 mg/mL 

a-Interferon 40 ng/mL Zanamivir 10 μg/L Ribavirin 20 mg/mL 

Oseltamivir 250 μg/L Peramivir 30 mg/L Lopinavir 12 mg/L 

Ritonavir 12,5 mg/L Abidol 10 μg/mL Levofloxacin 25 mg/L  

Azithromycin 25 mg/mL Ceftriaxon 10 μg/mL Meropenem 3,3 mg/mL 

Tobramycin 125 mg/L Histaminhydrochlorid 50 mg/L  



 

 

16. Πόσο ακριβές είναι το τεστ; 

 

Μια συγκριτική μελέτη εφαρμόστηκε σε 226 δείγματα από το Πρώτο Συνεργαζόμενο 

Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Ιατρικής του Anhui, συμπεριλαμβανομένων 78 δειγμάτων 

με άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, 108 δειγμάτων υγιών ατόμων και 40 δειγμάτων 

κλινικά εξακριβωμένων ασθενών με SARS-CoV-2. Όλα τα δείγματα εξετάστηκαν με το 

ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick. Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης και της κλινικής διάγνωσης 

των IgM και IgG του SARS-CoV-2 αναλύθηκαν στατιστικά με kappa ανάλυση συνέπειας. 

Αντίσωμα Μέθοδος Αναφοράς Ευαισθησία Ειδικότητα 

SARS-CoV-2 IgM 
COVID-19 αποτελέσματα 

κλινικής διάγνωσης 
97,5% 99,5% 

SARS-CoV-2 IgG 
COVID-19 αποτελέσματα 

κλινικής διάγνωσης 
97,5% 100% 

 

 

17. Υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το δείγμα; 

 

Εάν το δείγμα είναι λιπαιμικό, αιμολυμένο ή θολό, μην το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε 

το τεστ, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί. 

 

 

18. Έχει το τεστ σήμανση CE; Έχει πιστοποίηση IVD; 

Ναι, το τεστ COVID-19 έχει σήμανση CE για επαγγελματική χρήση και γι’αυτό το λόγο είναι 

μια εγγεγραμμένη IVD συσκευή. 

 


