
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ SARS-COV-2 ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΤΗΣ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 

 

1. Ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων (RNA) του ιού 
 

o Real TimeRT-PCR 
Πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει παρόμοιες μεθόδους που δίνουν πολύ καλά 
αποτελέσματα, με χρόνο εξέτασης 3-5 ώρες. 

ΔΕΙΓΜΑ: ως επί τοπλείστονρινοφαρυγγικό η στοματοφαρυγγικό επίχρισμα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Από την ημέρα 0 (έναρξη συμπτωμάτων) και πολλές φορές ακόμα και στην 
περίοδο επώασης του ιού. Παρέχουν διάγνωση ακόμα και σε ασυμπτωματικούς (όχι 100%) 

ΣΧΟΛΙΑ:Με την Real Time RT-PCR μέθοδο είναι δυνατή η ανίχνευση του RNA του ιού σε 
οποιοδήποτε βιολογικό δείγμα που μπορεί να ανευρεθεί και σε πολύ χαμηλή ποσότητα. 
Με τη μέθοδο μπορούν να επεξεργαστούν πολλά δείγματα ταυτόχρονα αφού 
προηγουμένως γίνει εκχύλιση γενετικού υλικού  Ένα εργαστήριο αναφοράς στην Ελλάδα 
μπορεί να επεξεργαστεί αρκετές εκατοντάδες ή χιλιάδες δείγματα ημερησίως ανάλογα με τον 
εξοπλισμό που διαθέτει. 
*προσοχή χρειάζεται στις μεθόδους που κυκλοφορούν αυτήν την περίοδο χωρίς να 
έχουν περάσει από διαδικασία ελέγχου στην πράξη, παρ’ όλο που μπορεί να τους 
έχει χορηγηθεί κατεπείγουσα άδεια CE-IVD 
*Συστήνεται για μαζικούς ελέγχους στο γενικό πληθυσμό, για άτομα που 
επαναπατρίζονται, για διερεύνισηεπιδημικών εξάρσεων καθώς και για την 
επιδημιολογική επιτήρηση της λοίμωξης 
 

o Ταχεία POC ισοθερμική μέθοδος (NEAR ή NASBA ή LAMP) 
Έχει αναπτυχθεί από τουλάχιστον μια εταιρεία (NEAR μέθοδος), πρόκειται για μοριακή 
μέθοδο που έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα σε άλλους RNAιούς και δίνει αποτέλεσμα 
σε 15’ περίπου (ο χρόνος που δίνουν, 5’, στην πράξη είναι μεγαλύτερος). 
ΔΕΙΓΜΑ: ως επί τoπλείστονρινοφαρυγγικό η στοματοφαρυγγικό επίχρισμα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Από την ημέρα 0 (έναρξη συμπτωμάτων) και πολλές φορές ακόμα και στην 
περίοδο επώασης του ιού. 
ΣΧΟΛΙΑ: Η μέθοδος διατίθεται αυτή τη στιγμή μόνο για την αγορά των ΗΠΑ και το τεστ είναι 
μονοτεστ, δεν μπορούν να μπουν περισσότερα του ενός δείγματα στο μηχάνημα. 
Επομένως για κάθε μηχάνημα που εγκαθίσταται η παραγωγή είναι 4 τεστ /ώρα στην 
καλύτερη περίπτωση. 
*συστήνεται περισσότερο για την διαλογή (triage) των ασθενών που προσέρχονται 
για εισαγωγή στα νοσοκομεία. 
 
 

  



2. Ανίχνευση αντιγόνου(-ων) του ιού (rapidtestαντιγονικό) 
 

o Η μέθοδος βασίζεται σε ανίχνευση αντιγόνων του ιού, κυρίως της πρωτεΐνης Ε του φακέλου, 
κυρίως με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίαςαλλά και με άλλες παραλλαγές και παρέχει 
αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά. 

ΔΕΙΓΜΑ: ως επί των πλείστων ρινοφαρυγγικό η στοματοφαρυγγικό επίχρισμα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Σε 15-20’. 

ΣΧΟΛΙΑ:Η μέθοδος κατά τη γνώμη μας θα εμφανίζει σίγουρα πολλά ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα (ανάλογα με αυτά των αντιγονικών τεστ γρίπης ~60% ευαισθησία) 
Επίσης πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται στο εξής: τα αντιγονικά τεστ δεν μπορούν να 
διακρίνουν μεταξύ της πρωτεϊνης Ε του SARS-CoV-2 και των άλλων κορωνοϊών 
ανεξαρτήτως ομάδας. Είναι πολύ πιθανό να δίνουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα, καθώς 
θα ανιχνεύουν όλες τις λοιμώξεις από κορωνοϊούς που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή την 
κοινότητα. (Κατά αντιστοιχία τα αντιγονικά τεστ γρίπης που δεν μπορούν να διακρίνουν αν 
πρόκειται για Η1Ν1 ή για Η3Ν2 ή άλλο στέλεχος) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η ευαισθησία είναι καλή την περίοδο έξαρσης των συμπτωμάτων (2-3η 
μέρα συμπτωμάτων) αλλά και λίγες φορές από την ημέρα 0 (έναρξη συμπτωμάτων). Σχεδόν 
σε καμία περίπτωση στην περίοδο επώασης του ιού. 
*για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν συστήνονται για triage ασθενών 
καθώς μπορούν να παραπλανήσουν τόσο υποεκτιμώντας όσο και υπερεκτιμώντας 
την πραγματική αιτία της λοίμωξης. 
Για επιδημιολογική διερεύνησησίγουρα υποεκτιμούν την κατάσταση αφού αφενός 
έχουν πολύ μειωμένη ευαισθησία στους συμπτωματικούς και αφετέρου δεν έχουν 
καμία χρησιμότητα στους ασυμπτωματικούς. 
 
 
3. Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού με ανοσολογικές μεθόδους υγρής φάσης 

τύπου ELISAήχημειοφωταύγεια 
 

o Βασίζονται στην ανίχνευση IgG (αντισώματα μνήμης) και IgM (αντισώματα οξείας φάσης) 
από τον ορό αίματος του ασθενούς σε υγρή φάση με ειδικότητα για διάφορους 
κορωνοϊούς, χωρίς να έχει ακόμα ελεγχθεί η ειδικότητα για τον SARS-CoV-2. 
ΔΕΙΓΜΑ: Ορός αίματος 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Σε 2-4 ώρες. 
ΣΧΟΛΙΑ: Ο έλεγχος αντισωμάτων καθυστερεί σημαντικά έναντι των άλλων δύο μεθόδων, 
αφού απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 μέρες για την ανάπτυξη IgM αντισωμάτων και 10-14μέρες 
για την ανάπτυξη IgG αντισωμάτων (χαμηλή ευαισθησία στα πρώιμα στάδια της νόσου). 
Πρακτικά ο έλεγχος για triage ασθενών κλινικά δεν είναι χρήσιμος αφενός λόγω της αργής 
ανάπτυξης των αντισωμάτων ως απάντηση στη λοίμωξη και αφετέρου λόγω της μεγάλης 
διάρκειας της μεθόδου καθώς και ενδεχόμενων ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων λόγω 
διασταυρούμενων αντιδράσεων. 
Χρειάζονται περισσότερες μελέτες με εξέταση πολλών από τις αναπτυσσόμενες τεχνικές με 
ανασυνδυασμένα αντισώματα προκειμένου να διευκρινιστείη ευαισθησία 
καιηειδικότηταμαζίμετηνευκολίακαιτην ταχύτηταστηχρήση. 

*μόνο η ανάπτυξη εξειδικευμένων epitope-basedELISA μεθόδων ειδικά για τον SARS-
CoV-2 μπορεί να προσφέρει στην οροεπιδημιολογικήδιερεύνιση μετά την πάροδο της 
οξείας φάσης της επιδημίας και αυτό σε επίπεδο πληθυσμιακών μελετών και όχι σε 
επίπεδο μεμονωμένων 
ασθενών.Δενμπορούνναχρησιμοποιηθούναπόμόνεςτουςγιατηδιερεύνησητηςλοίμωξη
ς. 



 
 

4. Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού με ανοσοχρωματογραφία (rapidtest 
αντισωμάτων) 
 

o Βασίζονται στην ανίχνευση IgG (αντισώματα μνήμης) και IgM (αντισώματα οξείας φάσης) 
από τον ορό αίματος του ασθενούςΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ TON SARS-CoV-2, αλλά 
γενικά για κορωνοϊούς, με ανοσοχρωματογραφική μέθοδο. 
ΔΕΙΓΜΑ: Ορός αίματος 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Σε 15-20 λεπτά. 
ΣΧΟΛΙΑ: Ο έλεγχος αντισωμάτων καθυστερεί σημαντικά έναντι των άλλων δύο μεθόδων, 
αφού απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 μέρες για την ανάπτυξη IgM αντισωμάτων και 10-14 
μέρες για την ανάπτυξη IgG αντισωμάτων (χαμηλή ευαισθησία στα πρώιμα στάδια της 
νόσου). Πρακτικά ο έλεγχος για triage ασθενών δεν έχει διαγνωστική χρησιμότητα. Επίσης 
σε ότι αφορά τα IgG αντισώματα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού 20-30% 
υπολογίζεται ότι θα είναι θετικό, λόγω προηγούμενης νόσησης από κοινό κρυολόγημα. 
(πρακτικά θα βλέπουμε το ανοσολογικό προφίλ της νόσησης της φθινοπωρινής-χειμερινής 
περιόδου από κορωνοϊούς κοινού κρυολογήματος) (πολύ χαμηλή ειδικότητα – πολλά 
ψευδώς θετικά δείγματα). Σε ότι αφορά τα IgM, επειδή είναι πρακτικώς αδύνατον να 
ανιχνεύσει κανείς ειδικά αντισώματα για στελέχη ιών με ανοσοχρωματογραφική μέθοδο, 
πιστεύουμε ότι και αυτές οι μέθοδοι θα ανιχνεύουν λόγω πολλών διασταυρούμενων 
αντιδράσεων πολλά IgM που θα αφορούν άλλους κορωνοϊούς (πολύ χαμηλή ειδικότητα – 
πολλά ψευδώς θετικά δείγματα). 
*μόνο η ανάπτυξη εξειδικευμένων epitope-basedELISA μεθόδων ειδικά για τον SARS-
CoV-2 μπορεί να προσφέρει στην οροεπιδημιολογικήδιερεύνιση μετά την πάροδο της 
οξείας φάσης της επιδημίας και αυτό σε επίπεδο πληθυσμιακών μελετών και όχι σε 
επίπεδο μεμονωμένων 
ασθενών.Δενμπορούνναχρησιμοποιηθούναπόμόνεςτουςγιατηδιερεύνησητηςλοίμωξη
ς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜATA 
 

1. Για το triage ασθενών προτείνεται η μοριακή POC μέθοδος (NEARή ανάλογη, 
ανίχνευσητου RNA του ιού που μπορεί να δώσει αποτέλεσμα σε 15 λεπτά). 

2. Σε περίπτωση μη διαθέσιμης μεθόδου μοριακής POCπροτείνεται η χρήση Real Time RT-
PCR για triage ασθενών με ταυτόχρονη απομόνωση του ασθενούς μέχρι την 
ολοκλήρωση της εξέτασης. 

3. Τα αντιγονικά τεστ ΔΕΝ έχουν σημαντική κλινική αξία. Εξακολουθεί να έχει βάση η 
σύσταση για απομόνωση ασθενών με ήπια ή καθόλου συμπτώματα στο σπίτι τους. 

4. Ο έλεγχος αντισωμάτων με ανοσοχρωματογραφικές μεθόδους ΔΕΝ έχει θέση στην 
διάγνωση μεμονωμένων κρουσμάτων είτε στην οξεία φάση της λοίμωξης είτε για 
έλεγχοτηςεπιστροφής στο χώρο εργασίας των ασθενών που ανάρρωσαν. Για τους 
τελευταίουςη σύσταση είναι έλεγχος με Real Time RT-PCR (όχι ταχεία POC αφού δεν 
υπάρχει πίεση χρόνου) για έλεγχο αρνητικοποίησής τους. 

5. Οι ορολογικοί έλεγχοι (μόνο με χρήση εξειδικευμένων ELISA μεθόδων – sandwich ELISA 
με ανάπτυξη ειδικών αντισωμάτων έναντι επιτόπων του πρωτεϊνών του SARS-CoV-2) 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για οροεπιδημιολογικές μελέτες 

6. Τα παραπάνω ισχύουν ως γενικές οδηγίες τόσο για τα δημόσια και τα ιδιωτικά 
εργαστήρια/νοσοκομεία που μπορούν να εφαρμόσουν τις παραπάνω μεθόδους. 

7. Η λήψη έγκρισηςμιας εμπορικά διαθέσιμης μεθόδου ως CE-IVD ή FDAapprovedδεν αίρει 
τους ενδογενείς περιορισμούς που εκπορεύονται από το μόριο στόχο που ανιχνεύεται 
(νουκλεϊκά οξέα, αντιγόνα ή αντισώματα) 
 

 


