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Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες. Σε περίπτωση αποκλίσεων από 
τις εν λόγω οδηγίες, η εταιρία δεν εγγυάται την αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων της εξέτασης.
Μόνο για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση.

 lΟΝΟΜΑΣΙΑ
SARS-CoV-2 IgG (αναφέρεται επίσης και ως CoV-2 IgG)

 lΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εξέταση SARS-CoV-2 IgG αποτελεί μικροσωματιδιακή 
ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) που χρησιμοποιείται 
για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων IgG έναντι του ιού 
SARS-CoV-2 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα στον αναλυτή 
ARCHITECT i System.
Η εξέταση SARS-CoV-2 IgG χρησιμοποιείται επικουρικά στη 
διάγνωση της μόλυνσης από SARS-CoV-2 σε συνδυασμό με κλινική 
παρουσίαση και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις.Τα αποτελέσματα 
από την εξέταση SARS-CoV-2 IgG δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως η μόνη βάση για τη διάγνωση.

 lΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η εξέταση SARS-CoV-2 IgG έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει 
αντισώματα ανοσοσφαιρίνης τάξης G (IgG) στη νουκλεοκαψιδική 
πρωτεΐνη του SARS-CoV-2 σε ορό και πλάσμα από ασθενείς με 
ενδείξεις και συμπτώματα μόλυνσης που καθίστανται ύποπτα για 
νόσο κορωνοϊού (COVID-19) ή σε ορό και πλάσμα ατόμων που 
ίσως έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2.
Ως COVID-19 ορίζεται η νόσος που προκαλείται από ένα νέο 
κορωνοϊό που τώρα ονομάζεται σοβαρό οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2, πρώην 2019-nCoV), το οποίο 
εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 κατά τη 
διάρκεια μίας έξαρσης περιστατικών αναπνευστικών ασθενειών 
στην Κίνα.1 Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακήρυξε την COVID-19 παγκόσμια πανδημία.2 
Η περίοδος επώασης της COVID-19 κυμαίνεται από 1 έως 14 
ημέρες, με την πλειονότητα των περιπτώσεων να εκδηλώνονται 
εντός 3 και 5 ημερών. Τα πιο κοινά συμπτώματα της COVID-19 
είναι πυρετός, κόπωση, ξηρός βήχας και δύσπνοια. Ενδέχεται να 
αναπτυχθεί σοβαρό σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας 
(ARDS).3 Το ποσοστό του δείκτη θνητότητας βρίσκεται στο 6.3% 
παγκοσμίως4 και αυξάνεται με την ηλικία και την παρουσία 
υποκείμενων νοσημάτων.
Ο αιτιολογικός παράγοντας της COVID-19 είναι ένας βήτα 
κορωνοϊός και ανήκει σε μία οικογένεια ιών που ενδέχεται να 
προκαλέσει αναπνευστικά συμπτώματα, από κοινό κρύωμα έως 
σοβαρή πνευμονία. Οι ιοί αυτοί είναι κοινοί σε ζώα παγκοσμίως 
και μπορούν τελικά να μεταφερθούν σε ανθρώπους, όπως 
πιθανόν να έχει συμβεί με τον SARS-CoV-2.1

Το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή αντιδρά στην μόλυνση 
από τον SARS-CoV-2 παράγοντας συγκεκριμένα αντισώματα. 
Τα αντισώματα αυτά έχει αναφερθεί ότι εμφανίζονται σε 
ορό ή πλάσμα μολυσμένων ατόμων μετά την ανίχνευση 
ιικού ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA) σε επιχρίσματα5 και λίγες 
μέρες έως 2 εβδομάδες από την έναρξη των συμπτωμάτων.6 

Συγκεκριμένα αντισώματα IgG έναντι του SARS-CoV-2 είναι 
ανιχνεύσιμα σε ασθενείς με COVID-19 κατά τη διάρκεια της 
συμπτωματικής φάσης της νόσου αφού το RNA δεν είναι 
πλέον ανιχνεύσιμο.5, 6 Η ευαισθησία του συνδυασμού RNA με 
αποτελέσματα αντισωμάτων έχει αναφερθεί ότι είναι > 99%.5 Η 
επίμονη παρουσία αντισωμάτων IgG επιτρέπει την ταυτοποίηση 
ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στο παρελθόν, ανάρρωσαν από τη 
νόσο και πιθανώς απέκτησαν ανοσία.7 Η ανίχνευση IgG και άλλες 
ορολογικές εξετάσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην έρευνα και 
την παρακολούθηση.8

 lΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η εξέταση αυτή αποτελεί μια αυτοματοποιημένη, ανοσοεξέταση 
δύο σταδίων για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων IgG έναντι 
του SARS-CoV-2 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα που χρησιμοποιεί 
τεχνολογία μικροσωματιδιακής ανοσοεξέτασης χημειοφωταύγειας 
(CMIA).
Το δείγμα συνδυάζεται με παραμαγνητικά μικροσωματίδια 
επικαλυμμένα με αντιγόνο SARS-CoV-2 και αραιωτικό 
διάλυμα εξέτασης και επωάζεται. Τα αντισώματα IgG έναντι 
του SARS-CoV-2 που υπάρχουν στο δείγμα συνδέονται στα 
μικροσωματίδια που είναι επικαλυμμένα με αντιγόνο SARS-CoV-2. 
Πραγματοποιείται πλύση του μίγματος. Προστίθεται το συνδετικό 
διάλυμα αντισωμάτων έναντι της ανθρώπινης IgG με σήμανση 
ακριδίνης για να δημιουργηθεί το μίγμα αντίδρασης και 
επωάζεται. Μετά τον κύκλο πλύσης, προστίθεται το διάλυμα 
αρχικής φωτοενεργοποίησης και το διάλυμα φωτοενεργοποίησης.
Η αντίδραση χημειοφωταύγειας που προκύπτει μετράται σε 
σχετικές μονάδες φωτεινότητας RLU. Υπάρχει άμεση σχέση 
μεταξύ της ποσότητας αντισωμάτων IgG έναντι του ιού 
SARS-CoV-2 στο δείγμα και των RLU που ανιχνεύονται από το 
οπτικό σύστημα του αναλυτή.
Η σχέση αυτή αντικατοπτρίζεται στο υπολογισμένο Index (S/C).
Η παρουσία ή απουσία αντισωμάτων IgG έναντι του ιού 
SARS-CoV-2 στο δείγμα προσδιορίζεται συγκρίνοντας την τιμή RLU 
χημειοφωταύγειας στην αντίδραση με την τιμή RLU βαθμονομητή.
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία αναλυτή και 
εξετάσεων, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης 
του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 3.

 lΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Περιεχόμενα διαγνωστικού συνόλου
SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit 6R86
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα μεγέθη κουτιών ενδέχεται να μην 
διατίθενται για χρήση σε όλους τους αναλυτές ARCHITECT 
i System. Απευθυνθείτε στον υπεύθυνο πωλήσεων της Abbott της 
περιοχής σας.
Οι όγκοι (mL) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 
υποδεικνύουν τον όγκο ανά φιάλη.

 6R86-22  6R86-32
Εξετάσεις ανά 
διαγνωστικό σύνολο 100 500

Αριθμός διαγνωστικών 
συνόλων ανά κουτί

1 1

Εξετάσεις ανά κουτί 100 500
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Διάθεση
P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη 

σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανονισμούς.

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ισχύουν για: 

H402* Επιβλαβές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.

Πρόληψη
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον.
Διάθεση
P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη 

σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανονισμούς.

* Δεν ισχύει στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο κανονισμός ΕΚ 
1272/2008 (CLP).
Για να καθορίσετε την ασφαλή απόρριψη αυτού του προϊόντος, 
ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη 
χημικών ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το εργαστήριό 
σας, σε συνδυασμό με τις συστάσεις και το περιεχόμενο των 
δελτίων δεδομένων ασφαλείας.
Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες κινδύνου, ανατρέξτε στο 
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.
Δελτία δεδομένων ασφαλείας διατίθενται στον ιστότοπο 
www.corelaboratory.abbott ή μέσω του εκπροσώπου πωλήσεων της 
περιοχής σας.
Για λεπτομερή ανάλυση των προφυλάξεων ασφαλείας κατά τη 
λειτουργία του αναλυτή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και 
Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 8.
Χειρισμός του αντιδραστηρίου
• Τα αντιδραστήρια αποστέλλονται σε υγρό πάγο.
• Μην αναμιγνύετε αντιδραστήρια από το ίδιο κουτί ή από 

διαφορετικά κουτιά αντιδραστηρίου.
• Πριν τοποθετήσετε το κουτί αντιδραστηρίου στον αναλυτή 

για πρώτη φορά, το φιαλίδιο μικροσωματιδίων πρέπει να 
αναδευτεί προκειμένου να ομογενοποιηθεί το μίγμα. Για τις 
οδηγίες ανάδευσης μικροσωματιδίων, ανατρέξτε στην ενότητα 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Διαδικασία εξέτασης του παρόντος συνοδευτικού 
φυλλαδίου.

• ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε διαφράγματα προκειμένου να 
αποφευχθεί η εξάτμιση και επιμόλυνση των αντιδραστηρίων 
και να διασφαλιστεί η ακεραιότητά τους. Εάν δεν 
χρησιμοποιείτε διαφράγματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
παρόντος συνοδευτικού φυλλαδίου, η εταιρία δεν εγγυάται 
την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της εξέτασης.

 – Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επιμόλυνση, φοράτε 
καθαρά γάντια κατά την τοποθέτηση του διαφράγματος 
σε φιαλίδιο αντιδραστηρίου που δεν φέρει πώμα.

 – Μόλις τοποθετήσετε το διάφραγμα στο ανοικτό φιαλίδιο 
αντιδραστηρίου, μην αναστρέφετε το φιαλίδιο διότι κάτι 
τέτοιο ενδέχεται να επιφέρει διαρροή του αντιδραστηρίου 
καθώς και εσφαλμένα αποτελέσματα της εξέτασης.

 – Με τον καιρό, στην επιφάνεια του διαφράγματος ενδέχεται 
να επικαθίσουν υγρά κατάλοιπα. Ουσιαστικά, πρόκειται 
για αποξηραμένα άλατα τα οποία δεν επηρεάζουν 
καθόλου την αποτελεσματικότητα της εξέτασης.

• Κατά τον χειρισμό φιαλιδίων συνδετικού διαλύματος, αλλάζετε 
γάντια όταν αυτά έχουν έλθει σε επαφή με ορό ή πλάσμα 
ανθρώπινης προέλευσης, επειδή η εισαγωγή ανθρώπινης IgG 
θα έχει ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του συνδετικού 
διαλύματος.

 6R86-22  6R86-32
6.6 mL 27.0 mL

5.8 mL 26.2 mL

7.9 mL 40.7 mL

   Μικροσωματίδια επικαλυμμένα με 
ανασυνδυασμένο αντιγόνο καθαρού SARS-CoV-2 σε ρυθμιστικό 
διάλυμα TRIS με επιφανειοδραστικό παράγοντα. Ελάχιστη 
συγκέντρωση: 0.045% στερεά. Συντηρητικά: ProClin 950 και 
αζίδιο του νατρίου.

   Συνδετικό διάλυμα αντισωμάτων (μονοκλωνικά, 
ποντικού) έναντι της ανθρώπινης IgG με σήμανση ακριδίνης σε 
ρυθμιστικό διάλυμα MES με επιφανειοδραστικό παράγοντα και 
πρωτεϊνικό (βόειο) σταθεροποιητή. Ελάχιστη συγκέντρωση: 
4 ng/mL. Συντηρητικά: ProClin 300 και αντιμικροβιακοί 
παράγοντες.

   Ρυθμιστικό διάλυμα TRIS και καθαριστική ουσία. 
Συντηρητικά: ProClin 950 και αζίδιο του νατρίου.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
• 
• Για διαγνωστική χρήση in vitro
Προφυλάξεις ασφάλειας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν αυτό απαιτεί διαχείριση ανάλογη των 
δειγμάτων ανθρώπινης προέλευσης. Συνιστάται όλα τα υλικά 
ανθρώπινης προέλευσης και όλα τα αναλώσιμα που είναι 
επιμολυσμένα με δυνητικώς μολυσματικά υλικά, να θεωρούνται 
δυνητικώς μολυσματικά και η διαχείριση αυτών να γίνεται 
σύμφωνα με το πρότυπο OSHA σχετικά με τα αιματογενή 
παθογόνα. Για τα υλικά που περιέχουν, ενδέχεται να περιέχουν 
ή είναι επιμολυσμένα με μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να 
χρησιμοποιείται το επίπεδο βιοασφάλειας 2 ή άλλη κατάλληλη 
περιφερειακή, εθνική και θεσμική πρακτική βιοασφάλειας.9-12

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ισχύουν για: 
 και 

ΠΡΟΣΟΧΗ Περιέχει μεθυλισοθειαζολόνη και αζίδιο 
του νατρίου.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματική αντίδραση.

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ 
τοξικά αέρια.

Πρόληψη
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / 

ατμούς / εκνεφώματα.
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας 

δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο 
εργασίας.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια.

Ανταπόκριση
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 

Πλύντε με άφθονο νερό.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος 

ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / 
Επισκεφτείτε γιατρό.

P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε 
τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.



3

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του 
πρωτοκόλλου εξέτασης και την προβολή και τροποποίηση των 
παραμέτρων της εξέτασης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας 
και Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 2.
Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση των παραμέτρων της 
εξέτασης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης 
του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 5.
Για λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του 
αναλυτή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης του 
αναλυτή ARCHITECT.

 lΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

Τύποι δειγμάτων
Οι παρακάτω τύποι δειγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
αυτή την εξέταση.
Τύποι δειγμάτων Σωληνάρια συλλογής δειγμάτων
Ορός Ορός
Πλάσμα EDTA

• Η απόδοση της εξέτασης χρησιμοποιώντας πτωματικά 
δείγματα ή σωματικά υγρά εκτός από ανθρώπινο ορό/πλάσμα 
δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί.

• Τα υγρά αντιπηκτικά ενδέχεται να προκαλέσουν αραίωση με 
αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές Index (S/C) για μεμονωμένα 
δείγματα ασθενών.

Ο αναλυτής δεν παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευσης των τύπων 
των δειγμάτων. Είναι ευθύνη του χειριστή να επαληθεύει ότι στην 
εξέταση χρησιμοποιούνται οι σωστοί τύποι δειγμάτων.

Συνθήκες δειγμάτων
• Μη χρησιμοποιείτε:

 – θερμικά αδρανοποιημένα δείγματα
 – αναμεμιγμένα δείγματα
 – εμφανώς αιμολυμένα δείγματα
 – δείγματα με εμφανή μικροβιακή επιμόλυνση
 – δείγματα με ανάπτυξη μυκήτων

• Για ακριβή αποτελέσματα, τα δείγματα ορού και πλάσματος 
δεν πρέπει να περιέχουν ινώδες, ερυθρά αιμοσφαίρια και 
άλλα μικροσωματίδια. Δείγματα ορού από ασθενείς που 
λαμβάνουν θεραπεία με αντιπηκτικά ή θρομβολυτικά ενδέχεται 
να περιέχουν ινώδες λόγω ατελούς δημιουργίας πήγματος.

• Για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης, συνιστάται η 
χρήση αναρροφητήρων μίας χρήσης ή ρυγχών αναρρόφησης.

Προετοιμασία για ανάλυση
• Ακολουθείτε τις οδηγίες επεξεργασίας του κατασκευαστή για 

τα σωληνάρια συλλογής. Τα δείγματα που διαχωρίζονται με 
καθίζηση δεν είναι κατάλληλα.

• Τα δείγματα δεν πρέπει να περιέχουν φυσαλίδες. Αφαιρέστε 
τις φυσαλίδες με ένα στυλεό πριν από την εξέταση. 
Χρησιμοποιήστε καινούργιο στυλεό για κάθε δείγμα 
προκειμένου να αποφύγετε την πιθανότητα διασταυρούμενης 
επιμόλυνσης.

Για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων, 
επαναλάβετε τη φυγοκέντρηση των δειγμάτων πριν από την 
πραγματοποίηση της εξέτασης, εάν
• περιέχουν ινώδες, ερυθρά αιμοσφαίρια ή άλλα 

μικροσωματίδια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρατηρήσετε ινώδες, ερυθρά αιμοσφαίρια 
ή άλλα μικροσωματίδια, αναμίξτε με ανάδευση σε μηχανικό 
αναδευτήρα (vortex) με χαμηλή ταχύτητα ή με αναστροφή 10 
φορές πριν από την επανάληψη της φυγοκέντρησης.
Προετοιμάστε τα κατεψυγμένα δείγματα ως εξής:
• Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να έχουν αποψυχθεί πλήρως 

πριν αναμιχθούν.

Για λεπτομερή ανάλυση των προφυλάξεων για το χειρισμό των 
αντιδραστηρίων κατά τη λειτουργία του αναλυτή, ανατρέξτε στις 
Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, 
Κεφάλαιο 7.

Αποθήκευση αντιδραστηρίου
• Μην καταψύχετε.
• Προστατεύετε από το φως.

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης

Μέγιστος 
χρόνος 
αποθήκευσης

Πρόσθετες οδηγίες 
αποθήκευσης

Δεν έχει 
ανοιχτεί

2 έως 8°C Μέχρι την 
ημερομηνία 
λήξης

Αποθηκεύετε σε όρθια 
θέση.

Στον 
αναλυτή

Θερμοκρασία 
συστήματος

7 ημέρες

Έχει 
ανοιχτεί

2 έως 8°C Μέχρι την 
ημερομηνία 
λήξης

Αποθηκεύετε σε όρθια 
θέση.
Εάν το φιαλίδιο 
μικροσωματιδίων δεν 
παραμείνει σε όρθια 
θέση (με εγκατεστημένο 
διάφραγμα) κατά την 
αποθήκευσή του σε 
ψυγείο εκτός αναλυτή, 
πρέπει να πετάξετε το 
κουτί αντιδραστηρίου.

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα αντιδραστήρια εντός ή εκτός του 
αναλυτή ARCHITECT i System. Εάν τα αντιδραστήρια αφαιρεθούν 
από τον αναλυτή, πρέπει να αποθηκευτούν σε θερμοκρασία στους 
2 έως 8°C (ενώ φέρουν διάφραγμα και ανταλλακτικό πώμα) σε 
όρθια θέση. Τα αντιδραστήρια που δεν παραμένουν στον αναλυτή 
συνιστάται να αποθηκεύονται στους αρχικούς δίσκους αντίδρασης 
και τις αρχικές τους συσκευασίες έτσι, ώστε να παραμένουν σε 
όρθια θέση.
Για πληροφορίες σχετικά με την απομάκρυνση αντιδραστηρίων, 
ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης του αναλυτή 
ARCHITECT, Κεφάλαιο 5.

Ενδείξεις ακαταλληλότητας του αντιδραστηρίου
Όταν προκύπτει σφάλμα βαθμονόμησης ή όταν η τιμή ενός 
προτύπου ελέγχου βρίσκεται εκτός του καθορισμένου εύρους 
τιμών, ενδέχεται να σημαίνει ότι τα αντιδραστήρια είναι 
ακατάλληλα. Τα σχετικά αποτελέσματα της εξέτασης είναι μη 
αποδεκτά και τα δείγματα χρειάζονται επανεξέταση. Ενδέχεται να 
είναι απαραίτητη η επανάληψη της καμπύλης βαθμονόμησης της 
εξέτασης.
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στις Οδηγίες 
Λειτουργίας και Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 10.

 lΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
Το πρωτόκολλο της εξέτασης SARS-CoV-2 IgG πρέπει να 
εγκαθίσταται στον αναλυτή ARCHITECT i System πριν από την 
πραγματοποίηση της εξέτασης.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις, 
πραγματοποιήστε συντήρηση πριν και μετά την ομαδοποιημένη 
ανάλυση των δειγμάτων SARS-CoV-2 IgG. Σημείωση: Τα 
πρωτόκολλα εξετάσεων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για την 
χρήση της εξέτασης SARS-CoV-2 IgG σε όλους τους αναλυτές που 
αναγράφονται παρακάτω.
• Αναλυτής ARCHITECT i2000SR: Πραγματοποιήστε καθημερινή 

συντήρηση [Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης, 6041 Daily 
Maintenance (Καθημερινή συντήρηση)]

• Αναλυτής ARCHITECT i1000SR (με τη διαθεσιμότητα του 
πρωτοκόλλου εξέτασης): Πραγματοποιήστε διαδικασία 
εβδομαδιαίας συντήρησης [Οδηγίες Λειτουργίας και 
Συντήρησης, 6445 Pipettor/WZ Probe Cleaning Maintenance 
(Καθαρισμός ρύγχους δειγματολήπτη/ζώνης πλύσης)]
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Διαδικασία εξέτασης
Για την αναλυτική περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης μιας 
εξέτασης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης 
του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 5.
• Εάν χρησιμοποιείτε πρωτογενή σωληνάρια ή σωληνάρια 

επιμερισμού, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και 
Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 5 για να 
διασφαλίσετε ότι το δείγμα ασθενούς είναι επαρκές.

• Ο ελάχιστος όγκος δείγματος υπολογίζεται από τον αναλυτή 
και εκτυπώνεται στην Αναφορά καταλόγου εντολών (Order 
List Report). Για να αποφευχθεί η εξάτμιση, βεβαιωθείτε ότι ο 
όγκος στον υποδοχέα δείγματος είναι επαρκής πριν από την 
πραγματοποίηση της εξέτασης.

• Πριν τοποθετήσετε το κουτί αντιδραστηρίου στον αναλυτή 
για πρώτη φορά, το φιαλίδιο μικροσωματιδίων πρέπει να 
αναδευτεί προκειμένου να ομογενοποιηθεί το μίγμα. Αφού 
τοποθετήσετε το φιαλίδιο μικροσωματιδίων στον αναλυτή για 
πρώτη φορά, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάμιξη.

 – Αναστρέψτε το φιαλίδιο μικροσωματιδίων 30 φορές.
 – Ελέγξτε οπτικά το φιαλίδιο για να βεβαιωθείτε ότι 

το μίγμα έχει ομογενοποιηθεί. Εάν τα μικροσωματίδια 
παραμένουν προσκολλημένα στο φιαλίδιο, συνεχίστε 
να αναστρέφετε το φιαλίδιο έως ότου το μίγμα 
ομογενοποιηθεί πλήρως.

 – Εάν το μίγμα δεν ομογενοποιείται, ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το φιαλίδιο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της Abbott.

 – Μόλις το μίγμα ομογενοποιηθεί, τοποθετήστε διάφραγμα 
στο φιαλίδιο. Για τις οδηγίες τοποθέτησης του 
διαφράγματος στα φιαλίδια, ανατρέξτε στην ενότητα 
Χειρισμός του αντιδραστηρίου του παρόντος συνοδευτικού 
φυλλαδίου.

• Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων από τον ίδιο υποδοχέα 
δείγματος: 10

 – Προτεραιότητα:
 ◦ Όγκος δείγματος για την πρώτη εξέταση: 75 µL
 ◦ Όγκος δείγματος για κάθε πρόσθετη εξέταση από τον 

ίδιο υποδοχέα δείγματος: 25 µL
 – Συνήθης διαδικασία:

 ◦ Όγκος δείγματος για την πρώτη εξέταση: 150 µL
 ◦ Όγκος δείγματος για κάθε πρόσθετη εξέταση από τον 

ίδιο υποδοχέα δείγματος: 25 µL
• Ανατρέξτε στο συνοδευτικό φυλλάδιο βαθμονομητή 

SARS-CoV-2 IgG Calibrator   6R86-02 ή/και στο 
συνοδευτικό φυλλάδιο προτύπων ελέγχου SARS-CoV-2 IgG 
Controls   6R86-12 για προετοιμασία και χρήση.

• Για γενικές διαδικασίες λειτουργίας, ανατρέξτε στις Οδηγίες 
Λειτουργίας και Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, 
Κεφάλαιο 5.

• Για βέλτιστη απόδοση, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις 
τυπικές διαδικασίες συντήρησης που ορίζονται στις Οδηγίες 
Λειτουργίας και Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, 
Κεφάλαιο 9. Ακολουθείτε τις διαδικασίες του εργαστηρίου σας 
εφόσον αυτές επιβάλλουν συχνότερη συντήρηση.

• Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις, 
πραγματοποιήστε συντήρηση πριν και μετά την 
ομαδοποιημένη ανάλυση των δειγμάτων SARS-CoV-2 IgG. 
Σημείωση: Τα πρωτόκολλα εξετάσεων ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμα για την χρήση της εξέτασης SARS-CoV-2 IgG σε 
όλους τους αναλυτές που αναγράφονται παρακάτω.

 – Αναλυτής ARCHITECT i2000SR: Πραγματοποιήστε 
καθημερινή συντήρηση [Οδηγίες Λειτουργίας και 
Συντήρησης, 6041 Daily Maintenance (Καθημερινή 
συντήρηση)]

• Τα δείγματα πρέπει να αναμιγνύονται πλήρως μετά την 
απόψυξή τους με ανάδευση σε μηχανικό αναδευτήρα (vortex) 
με χαμηλή ταχύτητα ή με αναστροφή 10 φορές.

• Ελέγξτε οπτικά τα δείγματα. Εάν παρατηρήσετε στιβάδες 
ή διαστρωμάτωση, αναμίξτε έως ότου τα δείγματα είναι 
εμφανώς ομογενοποιημένα.

• Εάν τα δείγματα δεν αναμιχθούν πλήρως, ενδέχεται να 
προκύψουν ασυνεπή αποτελέσματα.

• Επαναλάβετε τη φυγοκέντρηση των δειγμάτων.
Επανάληψη της φυγοκέντρησης των δειγμάτων
• Μεταφέρετε τα δείγματα σε ένα σωληνάριο φυγοκέντρου και 

φυγοκεντρήστε.
• Μεταφέρετε το διαυγασμένο δείγμα σε έναν υποδοχέα 

δείγματος ή δευτερογενές σωληνάριο για την εξέταση. 
Για δείγματα που έχουν φυγοκεντρηθεί και φέρουν ένα 
στρώμα λιπιδίων στην επιφάνειά τους, μεταφέρετε μόνο το 
διαυγασμένο δείγμα και όχι το λιπαιμικό υλικό.

Αποθήκευση δειγμάτων

Τύπος δείγματος Θερμοκρασία
Μέγιστος χρόνος 
αποθήκευσης

Ορός/Πλάσμα Θερμοκρασία 
δωματίου
(15 έως 30°C)

2 ημέρες

2 έως 8°C 7 ημέρες

Εάν η εξέταση καθυστερήσει περισσότερο από 7 ημέρες, 
συνιστάται η αποθήκευση στην ψύξη.
Είναι ευθύνη του κάθε εργαστηρίου να καθορίζει τα δικά του 
κριτήρια σταθερότητας για τα δείγματα ανάλογα με τη ροή των 
εργασιών του.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και την 
επεξεργασία δειγμάτων, ανατρέξτε στο έγγραφο GP44-A4 του 
CLSI.13 Οι πληροφορίες αποθήκευσης που παρέχει το παρόν 
φυλλάδιο βασίζονται σε δεδομένα του κατασκευαστή.
Τα κατεψυγμένα δείγματα που υποβλήθηκαν σε έως 2 κύκλους 
ψύξης/απόψυξης έχουν αξιολογηθεί.

Αποστολή δειγμάτων
Συσκευάζετε τα δείγματα και τοποθετείτε ετικέτες σύμφωνα με 
τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς περί μεταφοράς 
κλινικών δειγμάτων και μολυσματικών υλικών.
Τηρείτε τους περιορισμούς αποθήκευσης, όπως αναφέρονται 
παραπάνω.

 lΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Παρεχόμενα υλικά
6R86   SARS-CoV-2 IgG  Reagent Kit

Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται
• SARS-CoV-2 IgG - Πρωτόκολλο εξέτασης που βρίσκεται στο 

www.corelaboratory.abbott
• 6R86-02 Διαγνωστικό σύνολο βαθμονομητή SARS-CoV-2 IgG 

Calibrator Kit
• 6R86-12 Διαγνωστικό σύνολο προτύπων ελέγχου SARS-CoV-2 

IgG Control Kit ή άλλο υλικό ελέγχου που να περιέχει 
αντισώματα IgG έναντι του SARS-CoV-2

• Διάλυμα αρχικής φωτοενεργοποίησης ARCHITECT Pre-Trigger 
Solution

• Διάλυμα φωτοενεργοποίησης ARCHITECT Trigger Solution
• Ρυθμιστικό πλυστικό διάλυμα ARCHITECT Wash Buffer
• Διάφραγμα ARCHITECT Septum
Για πληροφορίες σχετικά με τα υλικά που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του αναλυτή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και 
Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 1.
Για πληροφορίες σχετικά με τα υλικά που απαιτούνται για τις 
διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και 
Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, Κεφάλαιο 9.
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 – Αναλυτής ARCHITECT i1000SR (με τη διαθεσιμότητα του 
πρωτοκόλλου εξέτασης): Πραγματοποιήστε διαδικασία 
εβδομαδιαίας συντήρησης [Οδηγίες Λειτουργίας 
και Συντήρησης, 6445 Pipettor/WZ Probe Cleaning 
Maintenance (Καθαρισμός ρύγχους δειγματολήπτη/ζώνης 
πλύσης)]

Διαδικασίες αραίωσης δείγματος
Η αραίωση δειγμάτων για την εξέταση SARS-CoV-2 IgG δεν έχει 
αξιολογηθεί.

Βαθμονόμηση
Για οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση μιας βαθμονόμησης, 
ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης του αναλυτή 
ARCHITECT, Κεφάλαιο 6.
Για την αξιολόγηση της καμπύλης βαθμονόμησης, πραγματοποιείτε 
μέτρηση κάθε προτύπου ελέγχου εξέτασης.
Εφόσον μία βαθμονόμηση γίνει αποδεκτή και αποθηκευτεί, όλα 
τα επόμενα δείγματα μπορούν να εξεταστούν χωρίς περαιτέρω 
βαθμονόμηση, εκτός εάν:
• Χρησιμοποιείται νέα παρτίδα διαγνωστικού συνόλου 

αντιδραστηρίων.
• Τα αποτελέσματα του καθημερινού ελέγχου ποιότητας είναι 

εκτός των ορίων του ελέγχου ποιότητας που χρησιμοποιούνται 
για να παρακολουθούν και να ελέγχουν την απόδοση του 
αναλυτή.

Η εξέταση αυτή ενδέχεται να απαιτεί επαναβαθμονόμηση μετά 
από συντήρηση σε σημαντικά ανταλλακτικά ή υποσυστήματα ή 
αφού έχουν πραγματοποιηθεί διαδικασίες επισκευής.

Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας
Ο συνιστώμενος έλεγχος αποτελεσμάτων για την εξέταση SARS-
CoV-2 IgG περιλαμβάνει μονή μέτρηση κάθε προτύπου ελέγχου 
όλων των επιπέδων μία φορά κάθε 24 ώρες για κάθε ημέρα 
χρήσης.
Επιπλέον πρότυπα ελέγχου πρέπει να εξετασθούν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ή τις 
προδιαγραφές διαπίστευσης και την πολιτική ελέγχου ποιότητας 
του εργαστηρίου σας.
Για την καθιέρωση ορίων στα πρότυπα ελέγχου που να βασίζονται 
σε στατιστικά δεδομένα, κάθε εργαστήριο πρέπει να ορίζει 
το δικό του στόχο και εύρος τιμών συγκέντρωσης για τις νέες 
παρτίδες προτύπων ελέγχου σε κάθε κλινικά σχετικό επίπεδο 
προτύπων ελέγχου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την διεξαγωγή 
20 τουλάχιστον επαναλήψεων επί αρκετές (3-5) ημέρες και 
τη χρησιμοποίηση των αναφερθέντων αποτελεσμάτων για την 
καθιέρωση του αναμενόμενου μέσου όρου (στόχος) και της 
μεταβλητότητας αυτού του μέσου όρου (εύρος τιμών) για το 
εργαστήριο. Στη μελέτη αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνετε τις 
αιτίες ενδεχόμενης απόκλισης, προκειμένου να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς για τη μελλοντική απόδοση του αναλυτή:
• Πολλαπλές αποθηκευμένες βαθμονομήσεις
• Πολλαπλές παρτίδες αντιδραστηρίων
• Πολλαπλές παρτίδες βαθμονομητών
• Πολλαπλές μονάδες επεξεργασίας (εάν υπάρχουν)
• Συλλογή δεδομένων σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας
Ανατρέξτε στις δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές για 
πληροφορίες ή γενικές συστάσεις σχετικά με τα πρότυπα ελέγχου, 
για παράδειγμα στο πρωτόκολλο C24, 4η έκδοση, του Ινστιτούτου 
Κλινικών και Εργαστηριακών Προτύπων των ΗΠΑ (CLSI) ή σε 
άλλες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές για γενικές 
συστάσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.14

• Αν απαιτείται συχνότερος έλεγχος, ακολουθείτε τις 
διαδικασίες ελέγχου ποιότητας που ισχύουν για το εργαστήριό 
σας.

• Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας δεν πληρούν 
τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται από το εργαστήριό 
σας, οι τιμές των δειγμάτων ασθενών ενδέχεται να μην 
είναι αξιόπιστες. Ακολουθείτε τις διαδικασίες ελέγχου 
ποιότητας που ισχύουν για το εργαστήριό σας. Ενδέχεται 
να χρειάζεται επανάληψη της καμπύλης βαθμονόμησης. Για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στις Οδηγίες 
Λειτουργίας και Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, 
Κεφάλαιο 10.

• Ελέγξτε ξανά τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας και τα 
κριτήρια αποδοχής μετά την αλλαγή παρτίδας αντιδραστηρίου 
ή βαθμονομητών.

Τα πρότυπα ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή τους. Το εύρος 
τιμών συγκέντρωσης που παρέχεται στο συνοδευτικό φυλλάδιο 
των προτύπων ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
καθοδήγηση.
Για κάθε υλικό ελέγχου σε χρήση, το εργαστήριο πρέπει να 
επιβεβαιώνει ότι το υλικό προέλευσής του είναι κατάλληλο για 
χρήση στην εξέταση σύμφωνα με το συνοδευτικό φυλλάδιο της 
εξέτασης.
Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας
Ανατρέξτε στο έργο “Basic QC Practices” του James O Westgard, 
Ph.D. για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές 
εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας.15

Επαλήθευση χαρακτηριστικών εξέτασης
Για τα πρωτόκολλα επαλήθευσης των χαρακτηριστικών του 
συνοδευτικού φυλλαδίου, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας και 
Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, Παράρτημα B.
Η εξέταση SARS-CoV-2 IgG ανήκει στην ομάδα μεθόδων 5. Δεν 
ισχύει λειτουργική ευαισθησία.

 lΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Υπολογισμός
Ο αναλυτής ARCHITECT i System υπολογίζει το μέσο σήμα 
χημειοφωταύγειας του αναλυτή από 3 επαναλήψεις βαθμονομητή 
και αποθηκεύει το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα αναφέρονται 
διαιρώντας το αποτέλεσμα του δείγματος δια του αποθηκευμένου 
αποτελέσματος του βαθμονομητή. Η προεπιλεγμένη μονάδα 
αποτελεσμάτων για την εξέταση SARS-CoV-2 IgG είναι Index 
(S/C).

Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Το όριο θετικότητας είναι 1.4 Index (S/C).
Όπως ισχύει για τον προσδιορισμό κάθε αναλύτη, το αποτέλεσμα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που προκύπτουν από την κλινική αξιολόγηση και 
άλλες διαγνωστικές διαδικασίες.
Index (S/C) Ερμηνεία
< 1.4 Αρνητικά
≥ 1.4 Θετικά

Επισημάνσεις (Flags)
Ορισμένα αποτελέσματα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες στο 
πεδίο Flags (Επισημάνσεις). Για περιγραφή των επισημάνσεων 
που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτό το πεδίο, ανατρέξτε στις 
Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης του αναλυτή ARCHITECT, 
Κεφάλαιο 5.

 lΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
• Τα αποτελέσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 

με άλλα στοιχεία, όπως συμπτώματα, αποτελέσματα άλλων 
εξετάσεων, την κλινική εικόνα.

• Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν την μόλυνση από 
SARS-CoV-2, συγκεκριμένα σε αυτούς που έχουν έρθει σε 
επαφή με τον ιό. Συνιστάται επαναληπτική εξέταση με μία 
μοριακή διαγνωστική εξέταση προκειμένου να αποκλειστεί η 
μόλυνση σε αυτά τα άτομα.



6

• Τα αποτελέσματα από εξέταση αντισωμάτων δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως η μόνη βάση για διάγνωση ή αποκλεισμό 
της μόλυνσης από SARS-CoV-2 ή για παρακολούθηση της 
κατάστασης της μόλυνσης.

• Στελέχη κορωνοϊού εκτός SARS-CoV-2, όπως ο κορωνοϊός 
HKU1, NL63, OC43 ή 229E, δεν έχουν αξιολογηθεί με αυτή 
την εξέταση. Σε έναν πληθυσμό ασθενών με αναπνευστικές 
νόσους εκτός της COVID-19, δεν έχει παρατηρηθεί 
διασταυρούμενη αντίδραση. Ανατρέξτε στην ενότητα 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ του παρόντος 
συνοδευτικού φυλλαδίου.

• Να μην χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μονάδων αίματος για 
μόλυνση από SARS-CoV-2.

• Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς που έχουν COVID-19 ενδέχεται 
να έχουν καθυστερημένη ανταπόκριση αντισωμάτων και 
να παράγουν επίπεδα αντισωμάτων που ενδέχεται να μην 
ανιχνευτούν ως θετικά από την εξέταση.

• Έχουν αξιολογηθεί παθήσεις δυνητικής παρεμπόδισης 
και άλλες ουσίες διασταυρούμενης αντίδρασης και 
παρουσιάζονται στην ενότητα ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ του παρόντος συνοδευτικού φυλλαδίου.

• Τα δείγματα από ασθενείς που έχουν λάβει παρασκευάσματα 
από μονοκλωνικά αντισώματα ποντικού για λόγους διάγνωσης 
ή θεραπείας, ενδέχεται να περιέχουν ανθρώπινα αντι-
αντισώματα ποντικού (HAMA). Τέτοια δείγματα ενδέχεται 
να δώσουν ψευδώς αυξημένες ή μειωμένες τιμές κατά 
την εξέταση με διαγνωστικά σύνολα όπως το SARS-CoV-2 
IgG στο οποίο χρησιμοποιούνται μονοκλωνικά αντισώματα 
ποντικού.16, 17

• Τυχόν ετερόλογα αντισώματα σε ανθρώπινο ορό μπορεί 
να προκαλέσουν αντίδραση με τις ανοσοσφαιρίνες των 
αντιδραστηρίων, με αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί η in vitro 
ανοσοεξέταση. Οι ασθενείς που εκτίθενται σε μόνιμη βάση σε 
ζώα ή παράγωγα ορού ζώων μπορεί να είναι επιρρεπείς στην 
εν λόγω παρεμπόδιση, ενώ ενδέχεται να παρατηρηθούν και μη 
φυσιολογικές τιμές.18

• Ο ρευματοειδής παράγοντας (RF) σε ανθρώπινο ορό μπορεί 
να προκαλέσει αντίδραση με τις ανοσοσφαιρίνες των 
αντιδραστηρίων, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι in vitro 
ανοσολογικές εξετάσεις.18

 lΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
απόδοσης. Τα αποτελέσματα που μετρώνται σε διαφορετικά 
εργαστήρια ενδέχεται να ποικίλουν.

Ακρίβεια
Ακρίβεια του εργαστηρίου
Πραγματοποιήθηκε μέτρηση χρησιμοποιώντας 1 παρτίδα 
διαγνωστικού συνόλου αντιδραστηρίων SARS-CoV-2 IgG Reagent 
Kit, 1 παρτίδα διαγνωστικού συνόλου βαθμονομητή SARS-CoV-2 
IgG Calibrator Kit και 1 παρτίδα διαγνωστικού συνόλου προτύπων 
ελέγχου SARS-CoV-2 IgG Control Kit και 1 αναλυτή. Εξετάστηκαν 
δύο πρότυπα ελέγχου σε επαναλήψεις των 10 σε 5 διαφορετικές 
ημέρες.

Δείγμα n
Μέση τιμή

(Index [S/C])

Εντός της σειράς 
μετρήσεων 

(Επαναληψιμότητα)
Εντός του 

εργαστηρίουα

SD %CV SD %CV
Αρνητικό πρότυπο 
ελέγχου

50 0.04 0.002 5.9 0.002 5.9

Θετικό πρότυπο 
ελέγχου

50 3.53 0.040 1.1 0.042 1.2

α   Περιλαμβάνει τη μεταβλητότητα εντός της σειράς μετρήσεων 
και μεταξύ των ημερών.

Αναλυτική ειδικότητα
Η εξέταση SARS-CoV-2 IgG αξιολογήθηκε για πιθανές 
διασταυρούμενες αντιδράσεις από άτομα με άλλες ιατρικές 
παθήσεις. Εξετάστηκαν συνολικά 182 δείγματα από 36 
διαφορετικές κατηγορίες. Εκατόν ογδόντα ένα (181) δείγματα 
ήταν αρνητικά και 1 δείγμα ήταν θετικό με την εξέταση 
SARS-CoV-2 IgG. Τα δεδομένα συνοψίζονται στον παρακάτω 
πίνακα. Με έντονη γραφή επισημαίνονται άλλες κατηγορίες 
αναπνευστικών νόσων.
Κατηγορία n Θετικά Αρνητικά
Αδενοϊός 5 0 5
Αντιπυρηνικό αντίσωμα (ANA) 5 0 5
Αυτοάνοση ηπατίτιδα 5 0 5
Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) IgG 5 1 4
Τάξη Μ ανοσοσφαιρίνης CMV (IgM) 5 0 5
Αντίσωμα δίκλωνου δεοξυριβονουκλεϊκού 
οξέος (dsDNA)

5 0 5

Ιός Epstein-Barr (EBV) IgG 5 0 5
EBV IgM 5 0 5
Αντίσωμα Escherichia coli (E. coli) 5 0 5
HAMA 5 0 5
Αιμοκαθαιρόμενοι 5 0 5
Ιός ηπατίτιδας A (HAV) 5 0 5
IgM πυρηνικού αντιγόνου ηπατίτιδας B (HBc) 4 0 4
Ιός ηπατίτιδας B (HBV) 5 0 5
Ιός ηπατίτιδας Γ (HCV) 5 0 5
Ιός ηπατίτιδας Δ (HDV) 5 0 5
Ιός του απλού έρπητα (HSV) 5 0 5
Θετικά ετερόλογα αντισώματα 5 0 5
Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) 5 0 5
Ανθρώπινος Τ-λεμφοτρόπος ιός τύπου Ι 
(HTLV)

5 0 5

HTLV τύπου 2 5 0 5
Ιός γρίπης A 7 0 7
Ιός γρίπης B 5 0 5
Ιός γρίπης (Άγνωστος τύπος) 8 0 8
Εμβόλιο γρίπης 5 0 5
Λύκος 5 0 5
Μονοκλωνική Hyper IgG 5 0 5
Πικορναϊός 5 0 5
Πολυκλωνική Hyper IgG 3 0 3
Έγκυες γυναίκες 5 0 5
Έγκυες γυναίκες, πολύδυμες κυήσεις 5 0 5
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) 5 0 5
RF 5 0 5
Rubella IgG 5 0 5
IgG τοξοπλάσμωσης 5 0 5
Έρπης ζωστήρας-ανεμοβλογιάς 5 0 5
Σύνολο 182 1 181

Κλινική απόδοση
Πραγματοποιήθηκε μελέτη για τον καθορισμό της κλινικής 
απόδοσης της εξέτασης SARS-CoV-2 IgG.
Για τον υπολογισμό της θετικής ποσοστιαίας συμφωνίας (PPA), 
συλλέχθηκαν 122 δείγματα ορού και πλάσματος σε διαφορετικές 
ώρες από 31 άτομα που βρέθηκαν θετικοί σε SARS-CoV-2 με 
μία μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και οι 
οποίοι επίσης παρουσίασαν συμπτώματα COVID-19. Κάθε δείγμα 
εξετάστηκε χρησιμοποιώντας την εξέταση SARS-CoV-2 IgG. 
Υπολογίστηκαν η PPA και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ).
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 lΠίνακας συμβόλων
Σύμβολα ISO 15223

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
χρήσης
Κατασκευαστής

Επαρκεί για

Όρια θερμοκρασίας

Ημερομηνία λήξης

In vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν
Αριθμός παρτίδας

Κωδικός προϊόντος

Σειριακός αριθμός

Για τον υπολογισμό της αρνητικής ποσοστιαίας συμφωνίας (NPA), 
εξετάστηκαν 1070 δείγματα ορού και πλάσματος από άτομα που 
θεωρούνταν αρνητικά στον SARS-CoV-2. Από τα 1070 δείγματα, 
τα 997 συλλέχθηκαν πριν από τον Σεπτέμβριο του 2019 (πριν από 
την έξαρση της COVID-19). Επιπλέον 73 δείγματα συλλέχθηκαν 
το 2020 από άτομα που παρουσίαζαν συμπτώματα αναπνευστικής 
νόσου αλλά βρέθηκαν αρνητικά σε SARS-CoV-2 με μία μέθοδο 
PCR. Και τα 1070 δείγματα εξετάστηκαν με χρήση της εξέτασης 
SARS-CoV-2 IgG. Υπολογίστηκαν το NPA και το 95% ΔΕ.
Τα αποτελέσματα και των δύο ομάδων παρουσιάζονται στους 2 
παρακάτω πίνακες.
Θετική συμφωνία ανά ημέρες μετά τη έναρξη του συμπτώματος

Ημέρες μετά την έναρξη 
του συμπτώματος n Θετικά Αρνητικά

PPA
(95% ΔΕ)

< 3 4 0 4 0.00%
(0.00, 60.24)

3 - 7 8 2 6 25.00%
(3.19, 65.09)

8 - 13 22 19 3 86.36%
(65.09, 97.09)

≥ 14 88α 88 0 100.00%
(95.89, 100.00)

α Από αυτή τη μελέτη αποκλείστηκαν πέντε δείγματα από 1 
ανοσοκατεσταλμένο ασθενή. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ενότητα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του 
παρόντος συνοδευτικού φυλλαδίου. Όταν συμπεριλήφθηκαν τα 
αποτελέσματα από αυτά τα δείγματα, η PPA σε ≥ 14 ημέρες 
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ήταν 96.77% (95% ΔΕ: 90.86, 
99.33).
Αρνητική συμφωνία ανά κατηγορία

Κατηγορία n Θετικά Αρνητικά
NPA

(95% ΔΕ)
Πριν από την έξαρση της 
COVID-19

997 4 993 99.60%
(98.98, 99.89)

Άλλη αναπνευστική νόσος 73 0 73 100.00%
(95.07, 100.00)

Σύνολο 1070 4 1066 99.63%
(99.05, 99.90)

Ειδικότητα τάξης
Τα αντισώματα έναντι της ανθρώπινης IgG που χρησιμοποιούνται 
στην εξέταση SARS-CoV-2 IgG υποδεικνύουν αντιδραστικότητα σε 
σχέση με την τάξη μόνο στους ισοτύπους της ανθρώπινης IgG. Δεν 
παρατηρήθηκαν δεσμευτικές αλληλεπιδράσεις σε ανθρώπινη IgM, 
ανθρώπινη IgA ή IgG προβάτου (πρόβεια).
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doi:10.1056/NEJMoa2001017

2. World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks 
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Άλλα σύμβολα
Αραιωτικό διάλυμα εξέτασης

Συνδετικό διάλυμα

Περιέχει αζίδιο του νατρίου. Σε 
επαφή με οξέα ελευθερώνονται 
πολύ τοξικά αέρια.
Αριθμός προτύπου ελέγχου

Αναγνωρίζει τα προϊόντα που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μαζί
Διεθνής κωδικός μονάδων 
εμπορίας
Μικροσωματίδια

Προϊόν Ιρλανδίας

Να προστατεύεται από την 
έκθεση στο φως
Παρτίδα αντιδραστηρίων

Προσοχή: Ενδέχεται να 
προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση.

Σημείωση για τη μορφοποίηση των αριθμών:
• Ως διαχωριστής χιλιάδων χρησιμοποιείται το κενό 

(παράδειγμα: 10 000 δείγματα).
• Ως διαχωριστής μεταξύ του ακέραιου και του κλασματικού 

μέρους ενός αριθμού γραμμένου σε δεκαδική μορφή 
χρησιμοποιείται η τελεία (παράδειγμα: 3.12%).

Το ARCHITECT και τα σχετικά σήματα προϊόντων είναι εμπορικά 
σήματα της Abbott. Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των 
αντίστοιχων κατόχων τους.

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας ή ανατρέξτε στο 
www.corelaboratory.abbott
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