
Тест-система 

DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R

Пряме виявлення вірусного антигену 
SARS-CoV-2



Вірусний антиген SARS-CoV-2 в біологічному матеріалі дихальних шляхів - мазки з 

носоглотки і ротоглотки, виявляється у пацієнтів за 7 днів та зникає після 10-го дня з 

моменту появи симптомів.

JAMA. 2020;323(22):2249-2251. doi:10.1001/jama.2020.8259
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🔺Використовується як діагностичний тест у осіб з симптомами COVID-19 і як 

скринінговий тест для виявлення інфікованих в групах ризику, 

безсимптомних інфікованих і контактних осіб1,2,3.

🔺Виявлення позитивних на антиген зразків є індикатором інфекції, що

дозволяє проводити протиепідемічні заходи та інші дії в системі Громадської

Охорони Здоров'я.

🔺Знання статусу інфікованості є наріжним каменем ухвалення рішень щодо

ізоляції хворого як органами охорони здоров'я, так і самими інфікованими.

Призначення
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Принцип аналізу

Твердофазний ІФА ("сендвіч"-варіант) з біотин-стрептавідиновим підсиленням. 
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Пероксидаза 

Стрептавідин

Біотин

МКАТ 2 анти-

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 Ag

МКАТ 1 aнти-SARS-CoV-2



Схема аналізу

🔺У лунках 

сорбовані

моноклональні

антитіла до      

SARS-CoV-2

🔺Внесення по 50 мкл

кон'югату №1 і 

досліджуваних

зразків

🔺Інкубація 90 хв при 

37±2°С

🔺8 промивань

промивним

розчином

🔺Внесення по 100 мкл

кон'югату №2

🔺Інкубація 20 хв при 

(18-25)°С 

🔺8 промивань

промивним розчином

🔺Внесення по 100 мкл

ТМБ-субстрату

🔺Інкубація 30 хв. при 

(18-25)°С

🔺Зупинка реакції

🔺Вимірювання оптичної

щільності при 

450/620 нм

🔺Облік результатів
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Облік результатів

🔺Загальноприйнятий облік результатів «так-ні» відносно граничного значення і 

оцінка за допомогою коефіцієнта позитивності (КП):                   

🔺Результат аналізу вважається негативним, якщо КП <1.

🔺Результат аналізу вважається позитивним, якщо КП ≥ 1.

= 
Оптична щільність зразку

Граничне значення
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Допоміжні матеріали

для проведення аналізу

🔺«Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з 

транспортним середовищем», виробництва ПрАТ «НВК« ДІАПРОФ-МЕД ».

🔺 "Комплект для забору та транспортування біологічних зразків», виробництва

ТОВ «ЛП «Діагностік».

🔺Ванночки і флакони для реагентів, накінечники до автоматичних піпеток і тп.

Не рекомендовано використовувати транспортні середовища інших

виробників, так як в інших, невалідованих середовищах, можливе

руйнування білкових структур вірусного матеріалу
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🔺Безпека тестування зразків для персоналу забезпечується розробленим

компанією транспортним середовищем, яке володіє віруслізуючими

властивостями, але в той же час дозволяє зберегти білкові структури для 

аналізу. Середовище валідоване і затверджене для використання.

🔺Детергенти4, що входять до складу розчинів тест-системи, забезпечують

інактивацію вірусу SARS-CoV-2 в зразках інфікованих. 

Безпечність тестування
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Швидкість і економічність

тестування

🔺 Тривалість аналізу від моменту внесення зразку

до кінцевого результату - 2 години 30 хвилин.

🔺 Вартість тесту значно нижче вартості ПЛР тестів та експрес тестів

🔺Відбір зразків для тестування в ІФА здійснюється відповідно до стандартної

процедури5. Спеціальна підготовка пацієнта непотрібна.

Метод Вартість 1 дослідження, грн

ПЛР аналіз 100 - 182

Експрес-тести 240 - 500

DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R 47

DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R + 

Набір для відбору матеріалу
70
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Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного устаткування

для ІФА, так і автоматичних імуноферментних аналізаторів відкритого типу з 

використанням валідованого протоколу постановки аналізу. Саме наявність

«відкритої» системи тестування з доступністю відносно простої технології

обробки зразків, робить аналіз доступним практично на будь-якому рівні

закладів охорони здоров'я

Фахівці компанії допоможуть споживачам

валідувати процедуру аналізу під обладнання лабораторії.

Швидкість і економічність

тестування
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Аналітичні

характеристики

Межа виявлення (аналітична чутливість)

🔺Аналітична чутливість DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R становить 10 пг/мл. 

Показник визначено з  використанням стандарту CFAR #100982 NIBSC, 

Великобританія.

Хук-ефект (ефект високої дози)

🔺При тестуванні рекомбінантного нуклеопротеїну SARS-CoV-2

(CFAR # 100982) в тест-системі DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R хук ефект не 

спостерігався при тестуванні антигену в концентрації до 50 000 пг / мл.
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https://www.nibsc.org/science_and_research/idd/cfar/reagents_catalogue/product_details.aspx?ID=100982


Перехресна реактивність (аналітична специфічність) та мікробна інтерференція

🔺 Тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R не виявляє перехресної реактивності та 

інтерференції відносно аденовірусу, метапневмовірусу людини, ентеровірусу Коксакі

В4, коронавірусів людини ОС43, 229Е, NL63, вірусів парагрипу та респіраторного

синцитіального вірусу А; Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Legionella pnuemophila, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis і Candida albicans.

Інтерференція

🔺 На постановку аналізу в DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R не впливають наступні речовини, 

які можуть бути присутні в респіраторних зразках: слиз, кров, назальні краплі та спреї

(фенілефрин, Оксиметазолін, ксилометазолін), оксалінова мазь, піносол, тобраміцин, 

осельтамірин, фізрозчин, дексаметазон.
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Аналітичні

характеристики



Порівняння аналітичної чутливості

запропонованого тесту ІФА з швидкими тестами

№ 

з/п

Найменування

теста
Виробник Мішень

Тип

зразку

Заявлена 

чутливість

Чутливість за 

антигенами 

Діапроф-Мед

NP, пг/мл
RBD, 

2 нг/мл

1 DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R
ПрАТ «НВК

«ДІАПРОФ-МЕД»

Nucleo-

capsid
мазок з носа 10 пг/мл 10 -

2

PanBioТМ

COVID-19 Ag RAPID TEST

DEVICE

(NASOPHARYNGEAL)

ABBOTТ, 

Республіка Корея

Ag 

SARS2
мазок з носа

2,5×101,8 

TCID50/мл
750 -

3
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 

Kit

LEPU MEDICAL, 

Китай

Nucleo-

capsid
мазок з носа н/д 900 -

4 Covid-19-антиген-тест-МБА МБА, Україна
Ag

SARS2
мазок з носа н/д 1 400 -

5
Швидкий тест на антиген 

COVID-19

Core Technology, 

Китай

Ag

SARS2

мазки з 

носа, горла
22,5 TCID50/мл

1 400
-

6 STANDARD Q COVID-19 Ag
SD BIOSENSOR, 

Республіка Корея

Ag 

SARS2
мазок з носа

1,25×103,2

TCID50/мл

1 400
-

7 TOYO COVID-19 Ag TEST
Turklab, 

Туреччина

Ag 

SARS2

мазки з 

носа, горла
н/д

1 400

8
SARS-CoV-2 Antigen Rapid 

Qualitative Test

BIOTIME, 

Китай

Nucleo-

capsid

мазки из 

носа, горла, 

мокрота

3,4×105 TCID50/мл > 1 400 -

9 GENEDIA COVID-19 Ag

Green Cross Medical Science 

Corp.,

Республіка Корея

Ag 

SARS2

мазки з 

носа, 

мокротиння

7,5 х 102 TCID50/мл > 1 500 н/д

13



Чутливість DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в порівнянні з 

ПЛР і швидкими тестами Abbot
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№ з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Всего

ПЛР
- - + + + + + + + + + + + - + - + + + + + - + + -

+𝟏𝟗

−𝟔

CT 36

36

23

25

21

23

36

36

20

22

29

30

39

0

38

0

22

23

33

35

22

24

36

0

20

22

18

20

32

34

31

32

19

21

37

0

35

34

Abbot

- - - + + - + - - - + - + - - - + + - - + - - - -
+𝟖

−𝟏𝟕

DIA®
- - - + + + + + - - + + + - - - + + - + + - - - -

+𝟏𝟐

−𝟏𝟑

Дослідження проведені в Госпіталі Державної Прикордонної Служби України

Висновки:
🔺Швидкий тест Abbott гарантовано виявляє антиген COV-19 у пацієнтів, позитивних

в ПЛР до 25-го циклу ампліфікації

🔺Тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R гарантовано виявляє антиген COV-19 у 

пацієнтів, позитивних в ПЛР до 34-го циклу ампліфікації



🔺Спеціальне клінічне дослідження проведено на відносно рідкісній групі

пацієнтів, у яких симптоми тривали більше семи днів (n = 28). 

Відповідність серед позитивних зразків в цій групі склала 75% (9/12), а серед

негативних - 92% (11/12)9.

🔺Відмінність результатів не є статистично значущою (The chi-square statistic is

0.6857. The p-value is 0.407626. The result is not significant at p < 0.05). 

🔺Отже, тестування в даній групі хворих можна проводити як ПЛР, так і 

ІФА.

Спеціальні клінічні

дослідження
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Ретроспективне дослідження діагностичних характеристик

DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R проводилося в трьох вірусологічних лабораторіях

МОЗ України. При тестуванні зразків (n = 1498), що надходили до лабораторії.

У пацієнтів брали мазки з носоглотки і тестували паралельно в тест-системі

DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R і ПЛР тесті. Забір зразків проводився з використанням

транспортного середовища, що зазвичай використовується у ПЛР дослідженнях.

🔺Специфічність DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в цих дослідженнях склала 92,9%

🔺Виявлення склало 68,9% при виявленні ПЛР 72,8%.

Клінічні випробування
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Чутливість DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в залежності від Ct

1-25 Ct 26-30 Ct 31-35 Ct* 36-40 Ct*

Кількість виявлених

у ПЛР зразків
325 266 234 115

Кількість виявлених

у Dia®-SARS-CoV-2-

Ag-R зразків

314 226 130 36

Чутливість

DIA®-SARS-CoV-2-

Ag-R

96,6% 84,7% 55,5% 31,3%

Статистична

значущість

результатів

НЕМАЄ РІЗНИЦІ

(The chi-square

statistic is 0.0989. 

The p-value is

0.753118. The

result is not

significant at

p < 0.05)

НЕМАЄ різниці

(The chi-square

statistic is 1.5305. 

The p-value is

0.216042. The

result is not

significant at p < 

0.05)

Відмінність

значуща

(The chi-square

statistic is 9.5222. 

The p-value is

0.00203. The result

is significant at

p < 0.05)

Відмінність

значуща

(The chi-square

statistic is 8.4173. 

The p-value is

0.003717. The

result is significant

at

p < 0.05)

Клінічні випробування
Ретроспективне дослідження
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Виходячи з цього можна припустити, що відсутність антигену в двох останніх

групах, підтверджує відсутність повноцінного вірусу, що пояснює дані статті

про те, що люди з високими значеннями Ct не заразні! У групах з реальним

вірусом і відповідно низькими значеннями Ct, різниця з частотою виявлення

антигену в ПЛР відсутня.
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Вважається, що пацієнти з високим значенням Ct

не є джерелами інфекції6,7,8

Клінічні випробування
Ретроспективне дослідження



Проспективне дослідження чутливості DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R проводилося в 

медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Київ, в жовтні-листопаді 2020 р. при 

тестуванні зразків (n = 64) від пацієнтів клінічних лікарень Києва з підозрою на COVID-19 з 

відомою тривалістю симптомів.

У пацієнтів брали мазки з носоглотки і тестували паралельно в тест-системі DIA®-

SARS-CoV-2-Ag-R і ПЛР тесті.

Забір зразків проводився за допомогою «Набору для відбору матеріалу: тампон дакроновий, 

пробірка з транспортним середовищем», виробництва ПрАТ «НВК« ДІАПРОФ-МЕД ».

Демографія пацієнтів

Вік
Результати в DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R

Всього зразків Позитивні Поширеність

≤ 5 років 0 -

6 – 21 років 0

22 – 59 років 58 41 70,7%

≥ 60 років 6 1 16,6%

Клінічні випробування
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Класифікація результатів в залежності від тривалості симптомів

Клінічні випробування
Проспективне дослідження

Дні від

появи

симптомів

Позитивні

результати в ПЛР

Позитивні

результати в

DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R

Узгодженість позитивних

результатів

DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R (СІ 

95%)

1 1 1 100% (20,65% - 100%)

2 1 1 100% (20,65% - 100%)

3 3 3 100% (43,85% - 100%)

4 2 2 100% (34,24% - 100%)

5 5 5 100% (56,555% - 100%)

6 14 14 100% (78,47% - 100%)

7 17 16 94,12% (73,02 – 98,95%)

20



Виявлення DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R відносно ПЛР при тривалості симптомів 7 днів

21

Клінічні випробування
Проспективне дослідження

Кількість зразків

Результат в DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R

Позитивний Негативний

43 позитивних в ПЛР зразків 42 1

21 негативних в ПЛР зразків 0 21

Виявлення позитивних зразків (42/43): 97,7% (95% СІ: 87,94% - 99,59%)

Виявлення негативних зразків (21/21): 100% (95% СІ: 84,54% - 100%)



Специфічність тест-системи DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R при тестуванні

очікувано здорових людей оцінювали при тестуванні (n=200) зразків

носоглоткових змивів від безсимптомних осіб без специфічного ризику

зараження COVID-19.

Специфічність тест-системи

DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R складає 97,56%

(95 СІ 94.4% - 99.2%).
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Клінічні випробування
Проспективне дослідження



ВИСНОВКИ

🔺Якісні характеристики тест-системи DIA® - SARS-CoV-2-Ag-R 

відповідають мінімальним критеріям тестів для виявлення антигенів

SARS-CoV-2, визначеним Інститутом Пауля Ерліха (PEI) у співпраці з 

Інститутом Роберта Коха (RKI)10.

🔺DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R може бути рекомендована для скринінгу1,2,3 з 

метою виявлення інфекції у різних осіб, з чутливістю на рівні 96,6% для 

найбільш контагіозних пацієнтів, і дозволяє досліджувати значну кількість

зразків одночасно , що принципово важливо для груп високого ризику

інфікування.
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🔺Тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R надійно ідентифікує пацієнтів, які

залучені до передачі інфекції, і, отже, може стати важливим новим

інструментом в стратегії тестування11.

🔺При використанні тест-системи DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R масове виявлення

контагіозних носіїв вірусу мінімум в 2 рази дешевше. Сучасний стан 

інфраструктури лабораторій в Україні дозволяє проводити до 1 мільйона тестів

в день. 

🔺Позитивний результат, отриманий при використанні тест-системи DIA®-SARS-

CoV-2-Ag-R не вимагає підтвердження методом ПЛР.
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