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Tapasztalataink a Vazyme SARS-CoV-2 fehérje antigén kimutatáson alapuló 

immunkromatográfiás teszttel 
 

 
2020. október vége óta használjuk a VAZYME SARS-CoV-2 antigén (Nanjing Vazyme Medical Technology Co., 
Kína) immunkromatográfiás vizsgálatot. A tesztelés során a mintavételt követően azonnal elvégezzük a 
vírusfehérje kimutatását is, a mintavétel helyszínén. 
 
A Vazyme SARS-CoV-2 Antigén immunkromatográfiás módszer használatához orrgarati törletre van szükség, 
amit erre kiképzett szakember az orrba mintavevővel benyúlva tud begyűjteni. Magát a tesztet a mintavételt 
kivitelező személy végzi el a helyszínen, az egész folyamat (a mintavétellel és a fertőtlenítésekkel együtt) 15-18 
perc alatt lezajlik, és eredményt ad. 
 Az antigén teszteket általában alkalmasnak tartják a vírus jelenlétének igazolására tünetekkel bíró 
személyek esetében. A vírus mai ismereteink szerint elsősorban az orr nyálkahártya hámsejtjein tapad meg, és 
ezekben a sejtekben kezd el szaporodni. A vizsgálati mintavétel során az orrüregbe nyúlva a mintavevő pálcával 
a felszíni hámsejtek tömegét gyűjtjük be, majd a vizsgálati anyagot a teszthez adott minta hígító sejt-feloldó 
folyadékba mossuk, ahol a sejtek a mintavevőről levállnak, és a bennük esetlegesen jelenlevő (replikálódó, 
„szaporodó”) vírus-fehérjék az oldatba kijutnak. 

Az oldatból 3-4 cseppet a vizsgálati immunkromatográfiás lemezre cseppentünk, ahol az előkészített 
membránon a vírusból származó NP (nukleokapszid protein) láthatóvá válik aranykolloidda arannyal jelzett 
monoklonális detekciós antitestek alkalmazásával. A reakció – amennyiben a minta vírus eredetű fehérjét 
tartalmaz – általában már 1-2 perc után látható. A megfelelő érzékenység eléréséhez a reakció eredményét a 
rácsöppentést követő 10-15 perc között kell leolvasni. 

A jelenleg elérhető klinikai vizsgálati adatok alapján (rtPCR eredményekhez viszonyítva) a teszt 
specificitása 100% - tehát minden pozitívnak látott esetet az rtPCR vizsgálat is meg tudott erősíteni. A vizsgálat 
szenzitivitása pedig 90% körüli, ami azt jelenti, hogy az esetek 10%-ban ad csupán fals negatív eredményt. Ez a 
vizsgálat a fertőzés kialakulásakor az rtPCR teszthez képest 1-2 nappal később jelzi a fertőzés meglétét, azonban 
ezt követően alkalmas a korai vírusfertőzöttség kimutatására. A fertőző állapot teljes időszakában képes 
kimutatni a vírus jelenlétét, pozitív eredményt ad. A fertőzésre alkalmas vírus-ürítés leállásakor a teszt 
negatívvá válik, míg az rtPCR igen gyakran további 8-14 napon át pozitív eredményt adhat.  

A mintavételhez és a teszt elvégzéséhez és értékeléséhez professzionális laboratóriumi személyzetre 
és háttérre van szükség, mégsem szükséges speciális molekuláris diagnosztikai laboratóriumban kivitelezni a 
vizsgálatot, kórházi laborokban is elvégezhető, ahol gyors döntésekre van szükség a betegek benntartásáról. 

2020. november 17-ig több mint 200 vizsgálatot saját kezűleg végeztem el. A vizsgálat során 29 rtPCR 
vizsgálattal pozitívnak mondott eset mindegyikénél pozitív eredményt adott a Vazyme antigén teszt. Ezen túl 
15 esetben, ahol az rtPCR vizsgálat negatív eredményt adott, a Vazyme teszt eredménye is negatív volt, tehát 
az rtPCR eredményekkel tökéletesen korrelált.  A vizsgálat egyszerű, gyors, megbízható; alkalmas a jelenlegi 
járványügyi helyzetben megnövekedett vizsgálati igények kielégítésére.  
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