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1. Fundal 

Detectarea antigenului COVID-19 este esențială pentru a vedea dacă infecția a avut deja loc, totuși dacă acest lucru se 

corelează și cu protecția pe care încă nu o cunoaștem. În plus față de testarea antigenului, există o mare urgență pentru a 

avea un test de diagnostic rapid validat (RDT) gata de lansare dacă se constată că este adecvat sensibil și specific pentru 

a testa rapid populațiile mari. Trebuie remarcat faptul că există date limitate cu privire la faptul că conținutul de antigen 

va fi același la toți pacienții, independent de gravitatea bolii. Există nenumărate RDT dezvoltate / în curs de dezvoltare și 

oferite laboratoarelor de diagnosticare. Am folosit următoarele criterii pentru a lua în considerare includerea unui RDT 

în validarea noastră, deoarece capacitatea de testare și probele clinice sunt limitate: 

1. O gamă largă de teste de diagnostic sunt disponibile comercial pentru SARS-CoV-2, dintre care unele au primit 

autorizații de utilizare de către diferite agenții naționale de reglementare, precum marcajul CE sau aprobarea FDA (EUA) 

NMPA. Verificarea calificării companiei poate asigura un QC ridicat. 

2. Datorită situației pandemice, cantitățile mari și continue ar trebui să fie disponibile într-o perioadă scurtă, de exemplu 

o săptămână. 

3. Producătorul ar trebui să furnizeze toate documentele pentru studiile lor de validare.  

4. Producătorul ar trebui să furnizeze detalii relevante despre detaliile testului, de exemplu, anticorpul sau proba utilizată 

pentru analiza antigenului.   

5. Specificitatea și sensibilitatea trebuie să se încadreze într-un interval acceptabil; și este important să verificăm în ce 

populație s-a făcut validarea, de exemplu pacienți spitalizați, pacienți ambulanți. Controalele relevante ar fi trebuit să fie 

incluse, de exemplu, populație sănătoasă și alte infecții cu diagnostic diferențial potențial și natură cu reacție încrucișată. 

6. Dreptul de a partaja și publica date din validare / comparații ar trebui clarificat. 

 

Am selectat testele Savant, OrientGene și Beier întrucât îndeplineau majoritatea criteriilor și erau disponibile în cantități 

mari pentru a efectua validarea unui set de eșantioane mai mare. Produsele acestor trei companii sunt reactivi de detecție 

pentru antigenul nucleocapsidic. 

2. Scop 

Acest studiu a fost realizat la Centrul de cercetare și dezvoltare Savibio în perioada 3 august 2020 pentru a analiza 

sensibilitatea clinică și specificitatea următoarelor teste rapide: 

1) COVID-19 Antigen RapidTestCassette al companiei A 

2) Novel Coronavirus (2019-nCov) Test rapid Caseta companiei B 

3) Kit de testare rapidă a antigenului COVID-19 al Beijing Beier Bioengineering Co., Ltd. 

3. Eșantion și reactiv 

• 70 de probe de tampon de la pacienții cu COVID-19 au confirmat PCR și 100 de probe cu simptome similare au fost 

utilizate în acest test la diferite puncte de timp după debutul simptomului. 

1) Casetă de testare rapidă antigen COVID-19 a companiei A. a lotului 20200815. Data expirării: 20220214 

2) Coronavirus Ag Casetă de testare rapidă (tampon) a companiei B lotul 20200917. Data expirarii: 20220316 

3) Kit de testare rapidă a antigenului COVID-19 al Beijing Beier Bioengineering Co, Ltd - lotul 20200902; Exp. Data: 

22.03.2022 

http://www.clongene.com/


 

Tabelul 1. Panou de probă utilizat pentru validarea sensibilității și specificității anticorpului RDT pentru Covit-19 

Senzitivitate 

Țara Exemplu de sursă Infecție 
Nr. Probe Intervalul de debut al 

simptomului 

China 
RT-PCR confirmat 

COVID-19 
Moderat / Serios 70 În termen de 7 zile 

China Donatori sănătoși NA 20 În termen de 7 zile 

China 
Infecții respiratorii non-

CoV 

Adenovirus 5 În termen de 7 zile 

Metapneumovirus  

Uman 

 

5 În termen de 7 zile 

Virusul parainfluenza 5 În termen de 7 zile 

Gripa A 10 În termen de 7 zile 
 

10 În termen de 7 zile 

Gripa B 

Enterovirus 

5 În termen de 7 zile 

RSV 5 În termen de 7 zile 

Rhinovirus 5 În termen de 7 zile 

Chlamydia pneumoniae 5 În termen de 7 zile 

Mycoplasma pneumoniae 
5 În termen de 7 zile 

China Cultura virusului 

hCoV-229E 5 NA 

hCoV-OC43 5 NA 

hCoV-NL63 5 NA 

hCoV-HKU1 5 NA 
 

Echipament: 

Produse de unică folosință, inclusiv sfaturi pentru pipetă 

Pipetă manuală 

Temporizator 

Echipament individual de protecție 

 

4. Principiul testului 

Testele au fost operate în conformitate cu inserțiile de testare. Probele au fost colectate de la pacienții suspectați de 

COVID-19 la Centrul de cercetare și dezvoltare Savibio în scop diagnostic și după confirmarea PCR. 

Apoi colectați tampoane de gât ( trei tampoane de gât au fost luate de la fiecare pacient ) în termen de 7 zile pentru 

această evaluare. Pacienții erau în cea mai mare parte moderate / grav bolnavi. Fiecare probă a fost testată printr-un test 

și interpretată de doi operatori în paralel de la spital. 

5. Rezultatele testelor și analiza datelor 

5.1 Diverse probe au prezentat rezultate negative (false) cu testele comparativ cu rezultatele RT-PCR (Tabelele 3, 

4, 5). 

Motivele posibile pentru rezultatele negative (false) ar putea fi : 

• Pacienții se aflau în stadiul foarte timpuriu al infecției, concentrația de antigen este sub limita de detectare a testului 

• Medicamente necunoscute sau alte substanțe care interferează 

 



 

 

Tabelul 3 Sensibilitate clinică / specificitatea companiei Un test pe SARS-CoV - 2 / alte probe colectate în termen de 7 

zile de la debutul simptomului 

Reactivi 

PCR 

Total 

Pozitiv Negativ 

Reactivi ai companiei A 

Pozitiv 61 5 66 

Negativ 9 95 104 

Total 70 100 170 

 

Sensibilitatea la probele colectate în termen de 7 zile de la debutul simptomului este de 87,14% (IC 95%: 79,10% până 

la 95,18%) și specificitatea este de 95,00% (90,65% până la 99,35%). 

Tabelul 4 Sensibilitate clinică / specificitatea testului Companiei B pe SARS-CoV-2 / alte probe colectate în termen de 

7 zile de la debutul simptomului 

Reactivi 

PCR 

Total 

Pozitiv Negativ 

Reactivi ai companiei B. 

Pozitiv 59 8 67 

Negativ 11 92 103 

Total 70 100 170 

 

Sensibilitatea la probele colectate în termen de 7 zile de la debutul simptomului este de 84,29% (IC 95%: 75,55% până 

la 93,03%) și specificitatea este de 92,00% (86,59% până la 97,14%). 

Tabelul 5 Sensibilitate clinică / specificitatea testului Beier pe SARS-CoV-2 / alte probe colectate în termen de 7 zile de 

la debutul simptomului 

Reactivi 

PCR 

Total 

Pozitiv Negativ 

Reactivii lui Beier 

Pozitiv 68 1 69 

Negativ 2 99 101 

Total 70 100 170 

 

Sensibilitatea la probele colectate în termen de 7 zile de la debutul simptomului este de 97,14% (IC 95%: 

93,14% până la 100%) și specificitatea este de 99,00% (97,02% până la 100,0 0%). 

 
 
 



 
 
5.2 Rezultate pozitive defalcate pe zile de la debutul simptomului 
 

Tabelul 6. Rezultatele ratei pozitive cumulative a kitului Companiei A 

Zile de la simptom 

Debut 

Cumulativ 

RT-PCR 

Pozitiv (+) 

Companie cumulativă A'Kit 

pozitivă (+) 
PPA 

1 3 3 100,00% 

2 12 12 100,00% 

3 21 21 100,00% 

Nota 4 36 35 97,22% 

5 49 46 93,88% 

6 59 54 91,53% 

7 70 61 87,14% 

 

Tabelul 7. Rezultate ale ratei pozitive cumulative a kitului companiei B ' 

Zile de atunci 

Simptom Debut 

Cumulativ 

RT-PCR 

Pozitiv (+) 

Companie cumulativă A'Kit 

pozitivă (+) 
PPA 

1 3 3 100,00% 

2 12 12 100,00% 

3 21 21 100,00% 

Nota 4 36 35 97,22% 

5 49 46 93,88% 

6 59 53 89,83% 

7 70 59 84,29% 

 

Tabelul 8. Rezultatele ratei pozitive cumulate a kitului Beier 

Zile de la debutul 

simptomului 

Cumulativ 

RT-PCR pozitiv (+) 
Companie cumulativă A'Kit 

pozitivă (+) 
PPA 

1 3 3 100,00% 

2 12 12 100,00% 

3 21 21 100,00% 

Nota 4 36 36 100,00% 

5 49 49 100,00% 

6 59 
 

59 100,00% 

7 70 
 

68 97,14% 
 

6 Concluzie  
Conform rezultatelor testelor din cele 70 de probe de tampon de la pacienții cu CoVlD-19 confirmate de PCR și 100 de 

probe cu simptome similare au fost utilizate în acest test la diferite puncte de timp după debutul simptomului, sensibilitatea 

/ specificitatea testelor sunt: 

1) Casetă de testare rapidă antigen COVID-19 a companiei A. 

Sensibilitatea la probele colectate în termen de 7 zile de la debutul simptomului este de 87,14% (IC 95%: 79,10% 

până la 95,18%) și specificitatea este de 95,00% (90,65% până la 99,35%). Fals pozitiv a început să apară în a 4-a zi de 



la debutul simptomului. 

2) Coronavirus Ag Casetă de testare rapidă (tampon) a companiei B 

Sensibilitatea la probele colectate în termen de 7 zile de la debutul simptomului este de 84,29% (IC 95%: 75,55% 

până la 93,03%) și specificitatea este de 92,00% (86,59% până la 97,14%). Fals pozitiv a început să apară în a 4-a zi de 

la debutul simptomului. 

3) Kit de testare rapidă a antigenului COVID-19 al Beijing Beier Bioengineering Co., Ltd. lot 20200902;  

Data expirării: 22.03.2022 

Sensibilitatea la probele colectate în termen de 7 zile de la debutul simptomului este de 97,14% (IC 95%: 93,14% 

până la 100%) și specificitatea este de 99,00% (97,02% până la 100,00%). Falsul pozitiv apare doar în a 7-a zi de la 

debutul simptomului. 

În comparație cu RT-PCR, produsul kit Beier a prezentat cea mai mare sensibilitate generală, urmată de Compania 

A și Compania B. Probele < 7 zile după debutul simptomului au fost detectate mai des. 

Atenție la specificitate datorită disponibilității limitate a kiturilor de testare, validarea a fost limitată în acest punct. 

Sensibilitatea acestui reactiv este > 90%, iar specificitatea este > 95%, ceea ce îndeplinește cerințele noastre. 
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