
SARS-CoV-2-TESTIN VALINTAAN

VAIKUTTAA 3 TEKIJÄÄ

Aktiivinen infektio havaitaan RT-PCR-testillä tai antigeenitestillä Aiempi infektio havaitaan vasta-ainetestillä 

Kliinisissä ja lääketieteellisissä laboratorioissa on laaja 
testivalikoima potilasnäytteille, jotka on otettu muualla ja lähetetty 
laboratorioon analysoitavaksi.

Laboratorioiden analysaattorit ovat yleensä erittäin 
automatisoituja ja suunniteltu käsittelemään suuria 
potilasnäytemääriä.

Lääkäreiden vastaanotoilla ja päivystysosastoilla sen sijaan 
testausmahdollisuudet ovat rajalliset.

Point of Care -testit eli vieritestaukseen suunnitellut testit ovat 
erinomainen vaihtoehto silloin, kun testimäärät ovat pieniä ja 
testitulos tarvitaan tukemaan kliinistä päätöksentekoa saman tien. 
Vieritestejä voidaan käyttää kaikissa hoitoympäristöissä. 
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RT-PCR-testit havaitsevat SARS-CoV-2:n sen geneettisen 
koostumuksen (RNA) perusteella.
Herkkä testi auttaa havaitsemaan infektion varhaisessa 
vaiheessa.

Vasta-ainetestit mittaavat kehon 
immuunivasteen SARS-CoV-2-antigeeneille, 
esimerkiksi nukleokapsidille tai 
piikkiproteiinille.

Antigeenitestit havaitsevat SARS-CoV-2-viruksen 
tietyt proteiinit.
Testi on helppo tehdä, ja tuloksen saa erittäin nopeasti. 

3 - Testin tarkoitus
Oikean testin valintaan vaikuttaa myös se, mihin kysymykseen vastausta etsitään.

Lääkärit ja muut terveyden-
huollon ammattilaiset testaavat

Oireellisia potilaita oikean hoidon 
määrittämiseksi. 

Helpottaa ja nopeuttaa testiin pääsyä.

Tutkijat haluavat Päättäjät ja terveyden-
huollon organisaatiot haluavat 

Tunnistaa toipuvat potilaat, jotka voivat 
toimia seerumin ja plasman luovuttajina ja 
auttaa näin COVID-19-hoitojen 
kehittämisessä.

Tukea rokotteiden kehittämistä testeillä,
jotka mittaavat virusta vastaan kehittyneitä 
vasta-aineita. 

Oireettomia henkilöitä taudin leviämisen 
estämiseksi ja tautipesäkkeiden syntymisen 
estämiseksi.

Altistuneita henkilöitä, varsinkin potilastyötä 
tekevää henkilökuntaa.

Kartoittaa taudin esiintyvyyttä pystyäkseen 
konsultoimaan yhteiskunnan päättäjiä, 
terveydenhoitoalan organisaatioita ja 
yrityksiä. 

Auttaa hoitojen kehittämisessä tartunnan 
saaneille.

Tietoa aktiivisista tai aiemmista infektioista 
paremman päätöksenteon ja pandemian 
hallinnan tueksi.

Tehostaa altistumisseurantaa ja -valvontaa.

Teemme eron kvalitatiivisten 
(kyllä/ei-tuloksen antavien) ja 
kvantitatiivisten (vasta-aineiden määrää 
mittaavien) vasta-ainetestien välillä.
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1 - Taudin vaihe
Aktiiivisten infektioiden diagnosointi vaatii erilaista teknologiaa kuin jo todettujen infektioiden hoito.

2 - Testauspaikka
Erilaisissa vastaanotto- ja hoitotiloissa tarvitaan erilaisia työkaluja ja testejä.
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