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ამჟამინდელი ტესტების მუშაობა

დადებითი და უარყოფითი პასუხი

ტესტირების უარყოფითი მხარეები
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დამატებითი ტესტები
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კოპირების ციკლი
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კოპირების ციკლი

დადებითი უარყოფითი

რეაგენტის მიწოდება

ტესტირების დრო

ცრუ დადებითი და ცრუ უარყოფითი

ინფექცია განეიტრალება

როგორ მუშაობს კორონავირუსის ტესტები?

ანტისხეულები

იგზავნება ლაბორატორიაში.

პაციენტიდან ხდება ცხვირ-ხახის ნაცხის აღება და ნიმუში

წარმოქმნა, რომელსაც აპარატი ადეტექტირებს.
დაკავშირების დროს ხდება სინათლის სხივის

ფლუორესცენტული საღებრის მოლეკულები 
უკავშირდება დნმ-ს დნმ-ის კოპირების პროცესში. ამ

რეაქცია (ქართ. - პჯრ; ინგ. - PCR) ეწოდება.
ასლს წარმოქმნის. ამ რეაქციას პოლიმერაზჯაჭვური 

გაცხელება და გაცივება ვირუსის დნმ-ის მილიონობით 
დაუკავშირდეს. სარეაქციო არის განმეორიბითი 

რომელიც ვირუსის დნმ-ის სპეციფიკურ უბანს უნდა 
პრაიმერი არის მოკლე პოლინუკლეოტიდური ჯაჭვი, 

დნმ-ს ურევენ ნუკლეოტიდებს და პრაიმერებს. 

გარდაქმნის რნმ-ს დნმ-ში.
გასუფთავებ.ა ენზიმი, სახელად უკუტრანსკრიპტაზა,
ნიმუშიდან ხდება ვირუსის რნმ-ის ექსტრაქცია და

შემთხვევაში, პასუხი უარყოფითია. 
შესაბამისად, არც ფლუორესცენციის ზღვარი ცდება. ამ 

არაა, მაშინ დნმ-ის ასლები არ წარმოიქმნება და, 
ზღვარს, მაშინ ტესტი დადებითია. თუ ნიმუშში ვირუსი 

ვირუსის დნმ წარმოიქმნება. თუ იგი გადაცდება გარკვეულ 
ფლუორესცენციის დონე იზრდება, რაც უფრო მეტი 

ტესტირების დროს ზრდის.
მიწოდება შენელებულია, რაც 

მაღალი მოთხოვნის გამო რეაგენტების 

ჩატარების რაოდენობას ზღუდავს.
რამდენიმე საათი, რაც ტესტების 

ტესტის პასუხის გასაგებად საჭიროა 

შედეგზე მოქმედებს.
ნიმუშის დაბინძურება ან დეგრადაცია

დადგენა შეუძლია ანტისხეულების განსაზღვრის ტესტს.
მანამდე გადატანილი აქვს თუ არა ვირუსი. ამის

ახდენს, თუმცა ინფორმაციას არ იძლევა, ადამიანს
პჯრ ტესტი ინფექციის დიაგნოსტიკას წარმატებით 

ციის შემდეგ.
ბაში რჩება ინფექ- 
დროის განმავლო- 
ხლში გარკვეული 
ლი Ig. ისინი სის- 
მიერ წარმოქმნი- 
იმუნური სისტემის 

ვია, რომ ამ ტესტის სიზუსტე გაცილებით ნაკლებია
ზედაპირზე არსებულ ცილებს ნიმუშში, თუმცა აღსანიშნა-

ე. წ. ანტიგენის სწრაფი ტესტები აღმოაჩენს ვირუის 
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