
TEST I SHPEJTË PËR DETEKTIMIN
E SARS-CoV-2 ME IMUNOKROMATOGRAFI
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Pas infeksionit, sistemi imunitar prodhon 
antitrupa kundër proteinave të ndryshme
të koronavirusit:

IgM: Përgjigje e shpejtë. Nivelet arrijnë 
maksimumin 5 ditë pas shfaqjes së simptomave1

IgG: Përgjigje e ngadaltë. Nivelet arrijnë 
maksimumin 14 ditë pas shfaqjes së simptomave1

Të kesh antitrupa nuk do të thotë të kesh eliminuar tërësisht virusin apo të kesh zhvilluar një
përgjigje mbrojtëse ndaj tij. Ende nuk ka studime të mirfillta që e vërtetojnë këtë gjë.

TESTE TË SHPEJTA IMUNOKROMATOGRAFIKE
PËR DIAGNOSTIKIMIN E COVID-19

Bazuar në detektimin e antitrupave
 kundër koronavirusit

Bazuar në detektimin e proteinave
 (antigjenëve) të koronavirusit

Rezultate të shpejta brenda
15 ose 20 minutave.

Rezultate të shpejta brenda 15
ose 20 minutave në krahasim 
me PCR që vonon 3 deri 4 orë.

Me avancimin e sëmundjes, detektimi i antitrupave
lejon konfirmimin e diagnozës me ndjeshmëri të 
mirë nga dita e 7 pas shfaqjes së simptomave.

Sensitiviteti i kësaj metode arrin në 70% midis
ditëve 4-10 dhe më e madhe se 90% nga dita 11.
Specificiteti është më i lartë se 90%2.

Test i shpejtë dhe i thjeshtë. Detekton
individët që e kanë kaluar sëmundjen.

Nuk është i vlefshëm për diagnostikim
në fazat e para të sëmundjes3.

Duke detektuar në mënyrë direkte proteinat
e virusit,  ky lloj  testi  është i përshtatshëm 
për  diagnostikimin e COVID-19 që në ditët
e para pas infektimit.

Aktualisht ndodhen në fazë zhvillimi disa lloje
testesh të këtij tipi ndërsa sensitiviteti dhe 
specificiteti i tyre nuk njihet mirë.

Test i shpejtë. I vlefshëm për detektimin
e sëmundjes që në fazat e para. 

Kërkon personel të trajnuar për marrjen
e kampionëve. 
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