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Koronawirusy - struktura

Koronawirusy – charakterystyczna 

„korona” zbudowana z białek na 

osłonce wirionów

Materiałem genetycznym jest jednoniciowe, liniowe RNA

o dodatniej polarności i długości ~29 900 nukleotydów –

grupa IV w klasyfikacji Baltimore’a

adsorpcja do receptora 
komórki

uwalnianie wirusa 
z komórki

stabilizuje strukturę 
wirionu

helikalny białkowy 
kapysyd chroniący RNA

Wirus osłonkowy



Koronawirusy - pochodzenie

Nowy ludzki koronawirus (SARS-CoV-2) Maciej Przybylski; Diagnosta Laboratoryjny, 1 (58)

MERSSARS-CoV-1 SARS-CoV-2

Koronawirusy zostały
zidentyfikowane w połowie
lat 60. XX wieku - zakażają
ludzi i różne zwierzęta.



Rodzaje materiałów pobieranych do badania





Typy testów dostępnych na rynku

1. Detekcja materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

2. Detekcja białek antygenowych wirusa

3. Detekcja przeciwciał przeciw wirusowi

4. Detekcja odpowiedzi komórkowej – testy IGRA



„Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2

aktualizacja zaleceń

w wersji 2.0. z dnia 07.04.2021r.

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI





Czułość PCR - interpretacja
• PCR w czasie rzeczywistym (ang. Real Time PCR).

• Parametr Ct (ang. cycle threshold)

M
o

żliw
a ko

n
tam

in
acja

O
p

tym
aln

y zakre
s

M
o

żliw
y n

ie
sp

ecyficzn
y sygn

ał



Tzw. „szybkie testy” genetyczne PCR (do 50 min) w systemach

zamkniętych mogą być nadczułe i dlatego powinny być stosowane tylko

wobec pacjentów z objawami mogącymi wskazywać na wystąpienie

choroby COVID-19



SARS-CoV-2   - diagnostyka laboratoryjna



Detekcja białek antygenowych wirusa



Detekcja przeciwciał przeciw wirusowi





Detekcja odpowiedzi komórkowej – testy IGRA 
(ang. Interferon-Gamma Release Assay)

• Brak rekomendacji (na razie) AOTMiT

• Możliwa ocena odporności komórkowej (nawet mimo braku humoralnej)
poprzez ocenę ilościową limfocytów T produkujących Interferon - 
wskutek stymulacji antygenem białka S1 wirusa SARS-CoV-2.



Nasze badania
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Nasze badania

https://cracov.cm-uj.krakow.pl/pl/podprojekty/mikrobiologia-i-diagnostyka/

https://cracov.cm-uj.krakow.pl/pl/podprojekty/mikrobiologia-i-diagnostyka/


Nasze badania

I. Opracowanie testu FISH różnicującego wirusy SARS-CoV-2 i grypy       

bezpośrednio w preparacie z wymazu

II. Ocena częstości koinfekcji innymi „wirusami oddechowymi” w przebiegu

zakażenia wirusem SARS-CoV-2

III. Ocena skuteczności antygenowego testu kasetkowego vs. PCR we wczesnej fazie

zakażenia wirusem SARS-CoV-2



Opracowanie testu FISH różnicującego wirusy SARS-CoV-2           
i grypy bezpośrednio w preparacie z wymazu

• FISH – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (ang. fluorescent in situ
hybridization)

https://www.lifeasible.com/custom-solutions/plant/analytical-services/gene-copy-number-analysis/the-fish-assay-in-plants/

znakowana sonda



Opracowanie testu FISH różnicującego wirusy SARS-CoV-2           
i grypy bezpośrednio w preparacie z wymazu



Ocena częstości koinfekcji innymi „patogenami 
oddechowymi” w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

• Zgromadzono 278 wymazów od dorosłych pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Szpitalu 

Uniwersyteckim w Krakowie

• Próbki zbadano w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przy użyciu testu Vitassay qPCR SARS-CoV-2 kit (Vitassay

Healthcare S.L.U.)

• Dodatkow próbki zbadano na obecność innych „wirusów oddechowych” przy użyciu testu: FTD

Respiratory pathogens 21 (Fast Track Diagnostics)



• Potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 w 130 próbkach (46,8%)

• Wykryto koinfekcję w 3 próbkach (1,1 %) w zakresie gatunków: rhinowirus (HRV);  

metapneumowurus (HMPV) i bokawirus (HBoV)

WNIOSKI:

W badanej grupie dorosłych pacjentów nie potwierdzono istotnie częstych konfekcji.

Może to wskazywać na odporność populacyjną na inne patogeny lub większą zdolność do

transmisji wirusa SARS-CoV-2 niż innych „patogenów oddechowych”.

Ocena częstości koinfekcji innymi „patogenami 
oddechowymi” w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2



Ocena skuteczności antygenowego testu kasetkowego vs. 
PCR we wczesnej fazie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

• Przebadano wymazy od 189 dorosłych pacjentów z objawami

wskazującymi na COVID-19, hospitalizowanych w Krakowskim Szpitalu

Specjalistycznym im Jana Pawła II.

• Vitassay qPCR SARS-CoV-2 kit (Vitassay Healthcare S.L.U.)

• Humasis COVID-19 Ag Test kit (Humasis Co., Ltd.)



Ocena skuteczności antygenowego testu kasetkowego vs. PCR 
we wczesnej fazie zakażenia wirusem SARS-CoV-2



Ocena skuteczności antygenowego testu kasetkowego vs. PCR 
we wczesnej fazie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Value 95% CI

Sensitivity 91.49% 79.62% - 97.63%

Specificity 97.90% 93.99% - 99.57%

PPV 93.48% 82.10% - 98.63%

NPV 97.22% 93.04% - 99.24%

LR+ 43.61 14.19 – 134.07

LR- 0.09 0.03 – 0.22

Accuracy 96.32% 92.56% - 98.51%

CI- confidence interval, PPV- positive predictive value, 
NPV- negative predictive value, LR- likelyhood ratio.Obydwa porównywane testy były zgodne w 90,03% 

(test Cohen's Kappa ratio = 0,9003) (p<0,001)

Badany test antygenowy może być alternatywą dla 
badania genetycznego PCR w przypadku wczesnej fazy 

zakażenia u pacjentów objawowych

PCR - 47 (+); 142 (-)
Ag - 45 (+); 144 (-)



Dziękuję za uwagę


