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Santrauka
PGR tyrimas šiuo metu laikomas pagrindiniu COVID-19 
susirgimo diagnostikos metodu. Visuomenėje savidia-
gnostikai naudojamas greitasis COVID-19 antigeno tes-
tas, o antikūnų tyrimas atliekamas norint įvertinti buvusį 
susirgimą arba vakcinaciją nuo COVID-19. Jei reikia, 
atliekama krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija, 
įvertinamas neutrofilų-limfocitų santykis, klinika. Nors 
yra nemažai šio susirgimo diagnostikos  metodų, tačiau 
kiekvienas iš jų turi savo privalumų ir trūkumų, todėl  
ieškoma inovatyvių sprendimų, kurie padėtų suvaldyti 
viruso plitimą. 
Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslinę literatūrą apie 
COVID-19 diagnostikos  iššūkius.
Metodika. Atlikta mokslinės literatūros anglų kalba apž-
valga ir analizė. Straipsnių paieška vykdyta PubMed, 
UpToDate ir ClinicalKey duomenų bazėse. Atrinktos ir 
išanalizuotos 25 publikacijos.
Rezultatai. Rasta nemažai COVID-19 diagnostikos  me-
todų. PGR yra pagrindinis tyrimas,  jo jautrumas labai 
priklauso nuo taikomo PGR tipo, protokolo, reagentų 
tiekėjo bei praėjusio laiko nuo simptomų pradžios. Pra-
vartu žinoti kitas diagnostikos  galimybes, kurias reikėtų 
derinti su PGR tyrimu. Nustatyti diagnozę gali padėti 
pasireiškiantys simptomai ar greitieji antigeno testai. 
Antikūnų nustatymo tyrimas nurodo persirgimą šiuo vi-
rusu. Uždegiminių biožymenų ir krūtinės ląstos kompiu-
terinės tomografijos vertinimas gali padėti diagnozuoti ir 
įvertinti paciento prognozę. Analizuojant uždegiminius 
biožymenis, galima vertinti neutrofilų-limfocitų santykį. 
Kiekvienas tyrimo metodas turi savų ypatybių, todėl di-
agnozuojant  COVID-19 susirgimą, reikia tyrimus ver-
tinti kompleksiškai.
Išvados. PGR yra pagrindinis tyrimas. Jo jautrumas pri-
klauso nuo taikomo PGR tipo, protokolo, reagentų tiekėjo 
bei laiko nuo simptomų pradžios. Yra ir daugiau diagnos-
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tikos galimybių, kurias reikėtų derinti su PGR tyrimu. 
Reikia vertinti simptomus  ir greituosius antigeno testus, 
tinkamus populiacijai, antikūnų testus (tinkamus įvertinti 
persirgimą), krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos 
vaizdų analizę ar uždegiminių  biožymenų pokyčius, 
tokius kaip neutrofilų-limfocitų santykis, kuris padeda 
įtarti susirgimą ir įvertinti paciento prognozę. Dabartiniu 
laikotarpiu vienas svarbiausių aspektų, padedančių suval-
dyti pandemiją, yra kompleksinis požiūris į diagnostiką.

Įvadas 
COVID-19 yra infekcinė liga, kurią sukelia SARS-CoV-2 

virusas. Greitas infekcijos plitimas lėmė, jog per keletą mė-
nesių liga išplito visame pasaulyje. Esant modernios medi-
cinos galimybėms, svarbu kuo daugiau žinoti apie šią ligą. 
Vienas iš  moderniosios medicinos pasiekimų yra vidutinės 
gyvenimo trukmės ilgėjimas, didinantis visuomenėje senyvo 
amžiaus gyventojų dalį. Nuo pat pandemijos pradžios  ši 
žmonių grupė laikyta pažeidžiamiausia, serganti sunkiausiai. 
Didelė dalis žmonių, užsikrėtusių COVID-19, nenurodo jo-
kių simptomų arba jie būna labai nežymūs. Tai kelia didelio 
užkrečiamumo ir viruso plitimo riziką. Šiuo metu, diagno-
zuojant COVID-19 susirgimą, pagrindiniu  laikomas PGR 
tyrimas. Pravartu žinoti kitas diagnostikos  galimybes, kurias 
reikėtų derinti su PGR tyrimu. Savidiagnostikai visuomenėje  
naudojamas greitasis COVID-19 antigeno testas, o antikūnų 
tyrimas atliekamas  norint įvertinti buvusį susirgimą arba 
vakcinaciją nuo COVID-19. Kai reikia, atliekama krūtinės 
ląstos kompiuterinė tomografija,  vertinamas neutrofilų-lim-
focitų santykis bei klinika. Nors yra nemažai šio susirgimo 
diagnostikos  metodų, tačiau kiekvienas iš jų turi savo pri-
valumų ir trūkumų, todėl ieškoma inovatyvių sprendimų, 
kurie padėtų suvaldyti COVID-19 plitimą.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslinę literatūrą apie 
COVID-19 diagnostikos iššūkius.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. Straips-

nių ieškota PubMed, UpToDate ir ClinicalKey duomenų 
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bazėse anglų kalba. Straipsniai atrinkti pagal jų pavadinimą, 
santrauką ir raktinius žodžius, jeigu jie buvo tinkami šiai 
apžvalgai. Analizei atrinktos ir išanalizuotos 25 publikacijos.

Tyrimo rezultatai
PGR tyrimo ypatumai. Yra nemažai COVID-19 su-

sirgimo diagnostikos  metodų, tačiau PGR tyrimas laiko-
mas auksiniu standartu. Šio tyrimo variantų  daug, iš kurių 
COVID-19 diagnostikai  naudojama  tikralaikė PGR, atvirkš-
tinės transkripcijos PGR ir atvirkštinės transkripcijos tikra-
laikė PGR. Tie patys tyrimai buvo naudojami  diagnozuoti  
SARS-CoV ir MERS-CoV. Pastebėta, jog didžiausias jau-
trumas ir specifiškumas išgaunamas, naudojant atvirkštinės 
transkripcijos tikralaikę PGR [1,2]. PGR tyrimo jautrumas, 
nustatant SARS-CoV, buvo nuo 50 iki 79 procentų [3], todėl 
aiškintasi, koks yra šio tyrimo jautrumas ir specifiškumas  
nustatyti COVID-19. Dažniausiai laboratorijoje  atliekama 
atvirkštinės transkripcijos tikralaikė PGR [4].   PGR tyrimo 
jautrumas ir specifiškumas COVID-19 ligos diagnostikai 
analizuojamas daugelyje tyrimų. Dažnai pabrėžiama, jog 
PGR tyrimas pasižymi greitu atsaku ir aukštu specifiškumu, 
tačiau mažu jautrumu. Atsakymas gaunamas greitai ir tiksliai 
nustatomas sukėlėjas. Šios savybės labai svarbios, norint 
diagnozuoti greitai plintantį virusą, tačiau kyla grėsmė gauti 
klaidingai teigiamą arba klaidingai neigiamą atsakymą. Daž-
niausiai  klaidingai teigiamas atsakymas nesukelia problemų, 
nes, norint pasveikti, užtenka saviizoliacijos ir simptominio 
gydymo. Problema išryškėja, kai gaunamas klaidingai nei-
giamas atsakymas, tyrimas nekartojamas, juo pasitikima. 
Tai leidžia pandemijai plisti, nes kol žmonėms, turintiems 
klaidingai neigiamą atsakymą, pasireiškia tipiniai COVID-19 
simptomai arba plaučių kompiuterinės tomografijos tyrimo 
vaizduose išryškėja tipiniai COVID-19 radiniai, jie gali turėti 
sąlytį su daugeliu asmenų [5]. Literatūroje pateikiamas PGR 
tyrimo jautrumas nuo 60,2 iki 97,9 proc., o specifiškumas 
nuo 100 iki 85 procentų [6-9]. Rezultatai priklauso nuo to, 
koks naudojamas PGR protokolas. COVID-19 pandemijos 
akivaizdoje sutrikus tiekimo grandinėms ir norint gauti greitą 
atsakymą, buvo modifikuoti PGR atlikimo protokolai, kurie 
turėjo įtakos tyrimo jautrumui. Tyrimo jautrumas labai pri-
klauso nuo reagentų tiekėjo ir genų, kurie yra PGR tyrimo 
taikiniai [8]. Pastebėta, jog PGR tyrimo jautrumas priklauso 
nuo to, per kiek laiko nuo simptomų pradžios buvo atliktas 
tyrimas. Atlikus PGR tyrimą per pirmas 5 dienas nuo simp-
tomų pradžios, jautrumas yra per 90 procentų. Tarp 6 ir 8 
dienos jautrumas svyruoja nuo 84 iki 76 procentų [7]. Norint 
suvaldyti pandemiją, reikia kuo aukštesnio jautrumo ir speci-
fiškumo tyrimo. 2020 metais atliktos metaanalizės metu buvo 
siekiama įvertinti krūtinės ląstos ir PGR tyrimų jautrumą, 
norint nustatyti COVID-19 susirgimą. Rezultatai parodė, 

jog apie 58,9 proc. sergančiųjų COVID-19 galima tiksliai 
nustatyti, atlikus pirmą PGR tyrimą. Atliekant PGR tyrimą 
antrą kartą, galima nustatyti dar apie 18,6 proc. sergančiųjų, 
kurių pirmas PGR tyrimas buvo klaidingai neigiamas. Atli-
kus PGR tyrimą trečią kartą, nustatoma dar apie 6,3 proc., 
o atlikus ketvirtą kartą PGR tyrimą, vėl nustatoma apie 0,7 
proc. sergančiųjų COVID-19. Pastebėta, kad nemažai daliai 
pacientų šis susirgimas nediagnozuojamas,  net ir kelis kar-
tus kartojant PGR tyrimą. Atsižvelgiant į rezultatus, tyrimo 
kainą ir laiko sąnaudas, rekomenduojama PGR kartoti iki 3 
kartų tiems pacientams, kurių pirmasis PGR tyrimas buvo 
neigiamas [10].

Greitojo antigenų testo ypatumai. PGR tyrimus atlikti 
reikia apmokyto personalo, laiko ir laboratorijos. Atliekant 
tam tikrus PGR tyrimus, dažnai gaunami klaidingai nei-
giami atsakymai, todėl dėmesys nukrypo į greitesnius ir 
pigesnius tyrimus prie ligonio lovos. Vienas iš tokių tyrimų 
yra greitasis antigenų testas. Tikralaikė PGR ir atvirkštinės 
transkripcijos PGR tyrimai laikomi COVID-19 diagnostikos  
auksiniu standartu, tačiau greitieji antigenų testai irgi svarbūs 
pandemijos valdymui, nes palengvina pacientų rūšiavimą 
ir akimirksniu pateikia atsakymą, nors ir galimai mažesnio 
jautrumo ir specifiškumo [9]. Greitesnių COVID-19 nusta-
tymo priemonių, kurioms nereikia apmokyto personalo ar 
įrengtos laboratorijos, plėtra yra labai reikšminga valdyti 
pandemiją. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, 
kad antigenų testo jautrumas būtų  didesnis kaip 80 proc., o 
specifiškumas – 97 procentai. Greitieji antigeno testai rea-
guoja į spyglį, apvalkalą ar kitus baltymus, kurie yra virusų 
biožymenys. Jautrumas svyruoja nuo 65,9 iki 98 proc., o 
specifiškumas nuo 97 iki 100 procentų. Šių testų jautrumas 
ir specifiškumas labai priklauso nuo tiekėjo. Šie tyrimai yra 
svarbūs kompleksinei  COVID-19 diagnostikai, ypač visuo-
menės savidiagnostikai  [11-13].

Antikūnų testo ypatumai. Antikūnai yra baltymai, ku-
riuos imuninė sistema gamina kaip atsaką į patekusį antigeną. 
Kiekvienas antikūnas turi sritis, kurios prisijungia prie an-
tigeno. Jie vienas kitą atitinka kaip raktas spyną. Antikūnai 
pradedami gaminti praėjus iki 2 savaičių nuo užsikrėtimo 
pradžios [14]. 2020 metais atliktos metaanalizės metu iša-
nalizuotos 57 publikacijos, kuriose buvo nagrinėjamas an-
tikūnų nustatymas. Nustatyta, kad tyrimo jautrumas labai 
priklauso nuo laiko, praėjusio nuo simptomų pradžios. Pirmą 
savaitę jautrumas buvo 30,1proc., antrą savaitę 72,2 proc., 
trečią savaitę 91,4 procento. Šis testas gali būti naudingas 
norint atsakyti, kurie žmonės įgijo imunitetą ir kokia po-
puliacijos dalis buvo užsikrėtusi virusu, tačiau netinkamas 
nustatyti susirgimą tyrimo ėmimo metu. Antikūnų testą atlikti 
rekomenduojama praėjus bent 2 savaitėms nuo simptomų 
pradžios. Rekomenduojama atlikti antikūnų testą praėjus 2 
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savaitėms po sąlyčio su sergančiaisiais COVID-19, kuriems 
nebuvo atliktas PGR tyrimas arba jį atlikus gautas neigia-
mas atsakymas. Antikūnų išlikimo laikas organizme ir jų 
gebėjimas apsaugoti nuo užsikrėtimo reikalauja detalesnio 
tyrinėjimo [15]. 

Neutrofilų - limfocitų santykis ir jo reikšmė, sergant 
COVID-19. Neutrofilų-limfocitų santykis − vienas iš įprasti-
nių kraujo parametrų buvo plačiai ištirtas sergant įvairiomis 
ligomis ir yra svarbus diagnostikos rodiklis [16]. Įrodyta, 
jog neutrofilų - limfocitų santykis turi prognostinės reikš-
mės kardiovaskulinėms ligoms, kai kurioms vėžio rūšims, 
infekcijoms, uždegiminėms ligoms [17]. Tyrimai rodo, jog 
neutrofilų-limfocitų santykis būna žymiai didesnis, sergant 
infekcinėmis ligomis [16]. Didėjantis neutrofilų ir mažėjantis 
limfocitų skaičius nurodo uždegiminio atsako intensyvumą 
bei pažaidą imuninei sistemai [18]. Neutrofilų-limfocitų san-
tykio reikšmė apskaičiuojama iš absoliutaus neutrofilų skai-
čiaus padalinus absoliutų limfocitų skaičių. Suaugusiesiųjų 
normali NLS reikšmė svyruoja nuo 1,0 iki 2,3. Patologinė 
santykio reikšmė yra > 3 arba < 0,7. Neutrofilų - limfocitų 
santykis gali būti naudojamas vienas arba kartu su kitais 
biožymenimis (pvz., D-dimerų koncentracija, serumo feri-
tinu, CRB, prokalcitoninu ir kt.) anksti diagnozuojant CO-
VID-19 infekciją bei nustatant ligos prognozę. Pavyzdžiui, 
simptominė, lengva COVID-19 infekcijos forma susijusi su 
normaliu leukocitų skaičiumi bei NLS arba su sumažėjusiu 
leukocitų skaičiumi (< 4,0 x 109/μl) bei < 1,2 NLS. Sergant 
sunkia ligos forma, būdinga leukocitozė bei padidėjusi NLS 
reikšmė (≥ 3,13, kitų autorių duomenimis netgi ≥  5,0). Sunki 
ligos forma susijusi su padidėjusiu neutrofilų-limfocitų san-
tykiu bei D-dimerais per pirmąsias 14 dienų [19]. Vieno 
tyrimo metu nustatyta, jog pradinė bei ligos eigoje pasiekta  
didžiausia NLR reikšmė buvo didesnė  mirusių, nei išgyve-
nusių pacientų [20]. Ispanijoje atliktame tyrime, apėmusiame 
119 pacientų, sergančių COVID-19 infekcija, nustatyta, jog 
tiems, kuriems pasireiškė blogiausia  baigtis, priėmimo metu 
buvo nustatytas reikšmingai padidėjęs neutrofilų - limfocitų 
santykis (P = ,001), piko metu NLS buvo žymiai didesnis 
(P < ,001), o NLS reikšmės augimas buvo greitesnis (P = 
,003), lyginant su kitais pacientais, kurių susirgimo baigtis 
buvo palankesnė [21]. 

2020 metais Kinijoje atliktame tyrime, į kurį buvo 
įtraukti 245 COVID-19 sergantys pacientai, nustatyta, jog 
kiekvieno NLS vieneto padidėjimo atveju mirties ligoninėje 
rizika didėjo 8 procentais. Pacientai, pagal neutrofilų-lim-
focitų santykio vertes, buvo padalinti į trečdalius. Pacientų, 
priskirtų didžiausiam NLS trečdaliui, mirties tikimybė, ly-
ginant su mažiausio NLS trečdalio pacientais, buvo 15,04 
karto didesnė [22]. 

Kito Kinijoje atlikto tyrimo metu buvo tirti 635 ser-

gantieji  COVID-19 ir 27 − kitos virusinės infekcijos su-
kelta pneumonija (COVID-19 neigiamas). Paaiškėjo, jog 
COVID-19 pacientų neutrofilų-limfocitų santykio vidurkis 
buvo 3,48±2,04, o COVID-19 neigiamos grupės pacientų 
– 2,21±1,14. Tikimybė sirgti COVID-19 liga buvo susijusi 
su neutrofilų-limfocitų santykio reikšme. Tikimybė, jog pa-
cientas serga COVID-19, didėja 1,752 karto, didėjant  kie-
kvienam NLS vienetui [23]. 

COVID-19 ligos klinika. COVID-19 infekcija gali turėti 
visą spektrą pasireiškimo formų: nuo besimptomės ar len-
gvos eigos iki įvairaus sunkumo pneumonijos, ūminio kvė-
pavimo distreso sindromo, sepsio su daugiasisteminiu organų 
nepakankamumu ir mirties [20]. Pagrindiniai COVID-19 
infekcijos simptomai yra nuovargis, raumenų skausmas, karš-
čiavimas (37,5 - 38,3 0C), kosulys, retesniais atvejais − pilvo 
skausmas bei viduriavimas [19]. Įdomu tai, kad pacientai, 
sergantys besimptome infekcija, gali turėti objektyvių kli-
nikinių neįprastumų. Pavyzdžiui, tyrime, kuriame dalyvavo 
24 pacientai, sergantys besimptome infekcija, visiems buvo 
atlikta krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija (KT). Rezul-
tatai atskleidė, jog pusės tiriamųjų (50 %)  plaučiuose buvo 
matomas matinio stiklo vaizdas arba dauginiai šešėliai,  o 
nemažai daliai (20%) − būdingas atipinis plaučių vaizdas. 
Po keleto dienų diagnozavus COVID-19 infekciją, penkiems 
pacientams pakilo nedidelė  temperatūra su ar be tipinių 
simptomų [24]. Kito tyrimo metu, apėmusio 55 pacientus, 
kuriems pasireiškė besimptomė infekcija, atlikus krūtinės 
ląstos kompiuterinę tomografiją,  daugiau kaip pusei (67%) 
tiriamųjų buvo patvirtinta pneumonija. Dviem pacientams 
pasireiškė hipoksija, visi pasveiko [25]. Atsižvelgiant į ligos 
sunkumą, yra išskiriamos keturios jos stadijos: lengvos eigos  
− vaizdo tyrimų metu pneumonijos pacientams nenustatyta; 
vidutinio sunkumo − pacientai jaučia simptomus, vaizdo 
tyrimais nustatyta pneumonija; sunkios eigos − pacientams 
išsivysto pneumonija su pasunkėjusiu kvėpavimu bei kvė-
pavimo dažnis > 24-30 k/min, SpO2<93proc., PaO2/FiO2 < 
300 mmHg, krūtinės rentgeno tyrimo metu nustatomas >50 
proc. skilčių pažeidimas. Labai sunkios eigos − tie, kuriems 
išsivystė ūminis kvėpavimo nepakankamumas, reikalinga 
mechaninė plaučių ventiliacija,  pasireiškia šokas bei dau-
giasisteminis uždegiminis sindromas [19].

Išvados
1. PGR yra pagrindinis tyrimas nustatyti COVID-19 

susirgimą, tačiau šio tyrimo jautrumas labai priklauso nuo 
taikomo PGR tipo, protokolo, reagentų tiekėjo bei laiko nuo 
simptomų pradžios. Rekomenduojama PGR tyrimą kartoti 
iki 3 kartų tiems pacientams, kuriems pirmasis PGR tyrimas 
buvo neigiamas.
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2. Greitieji antigeno testai tinka atrankai visuomenėje, 
nes yra pigūs, lengvai pasiekiami ir  atsakymas gaunamas 
greitai.

3. Antikūnų testai tinka įvertinti buvusią COVID-19 
infekciją arba vakcinaciją nuo COVID-19. Rekomenduo-
jama atlikti antikūnų testą praėjus 2 savaitėms po sąlyčio 
su sergančiuoju COVID-19 tiems, kuriems nebuvo atliktas 
PGR tyrimas arba jį atlikus gautas neigiamas atsakymas. 
Antikūnų išlikimo laikas organizme ir jų gebėjimas apsaugoti 
nuo užsikrėtimo reikalauja detalesnio tyrinėjimo.

4. Neutrofilų-limfocitų santykis, derinant su kitomis 
diagnostikos  galimybėmis, gali būti naudojamas diagnozuoti 
COVID-19 infekciją bei įvertinti susirgimo  eigos prognozę.

5. COVID-19 infekcija gali pasireikšti įvairiais simp-
tomais ir skirtingomis sunkumo formomis. Pagrindiniai 
COVID-19 infekcijos simptomai yra nuovargis, raumenų 
skausmas, karščiavimas (37,5 – 38,3 0C), kosulys, retesniais 
atvejais − pilvo skausmas bei viduriavimas. Sergantieji be-
simptome infekcijos forma, gali turėti objektyvių klinikinių 
neįprastumų, pavyzdžiui, atliktos krūtinės kompiuterinės to-
mografijos metu randama pneumonija, nors simptomų nėra), 
todėl  svarbu tarpusavyje derinti diagnostikos priemones.

6. Dabartiniu laikotarpiu vienas svarbiausių aspektų, 
norint suvaldyti pandemiją, yra kompleksinis požiūris į di-
agnostiką.
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Summary
At present, the PCR test is considered to be the primary test for 

the diagnosis of COVID-19. The rapid COVID-19 antigen test is 
used for self-diagnosis in the public and the antibody test is used in 
order to evaluate whether there was a previous illness or vaccina-
tion against COVID-19. Chest computed tomography, neutrophil-
lymphocyte ratio and clinical symptoms should also be conside-
red. There are a number of diagnostic methods for this disease, 
but each one has its advantages and disadvantages. These days, in 
order to end the still-prevailing COVID-19 pandemic, it is neces-
sary to find innovative solutions to control the spread of the virus.
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