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Saligen – Antigeenipikatesti syljestä
Luotettava, nopea ja kustannustehokas.

Testattavat biomarkkerit:

SARS-CoV-2 Ag
    • Viruksessa esiintyvä antigeeni, hyvin varhainen biomarkkeri.
    • Suora todiste SARS-Cov-2-tartunnasta.
SARS-CoV-2 IgM
    • Ensimmäinen veressä esiintyvä vasta-aine.
    • Havaittavissa 3–5 päivän kuluttua taudin alkamisesta.
SARS-CoV-2 IgG 
    • Yleisin vasta-ainetyyppi.
    • Helpoin havaita.
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Maailman terveysjärjestö WHO:n kultainen standardi COVID-19-infektion diagnosointiin perustuu 
PCR (polymeraasiketjureaktio) -menetelmälle, jossa viruksen RNA:ta monistetaan. Näyte otetaan 
nenän tai nielun limakalvosta pyyhkäisemällä. Tämä menetelmä on suora ja tarkka. Se sulkee pois 
sekä samankaltaiset että muunlaiset virukset, mutta näytteiden analysointi on aikaa vievää ja kallista 
ja vaatii ammattihenkilökuntaa ja kehittyneitä laboratoriolaitteita.

Hiljattain markkinoille tulleet sormen verinäytteestä tehtävät vasta-ainetestit ovat nopeita ja antavat 
tuloksen 15 minuutissa. Ne ovat kuitenkin vähemmän tarkkoja ja herkkiä ja pystyvät havaitsemaan 
virusvasteen vasta muutaman päivän kuluttua oireiden ilmaantumisesta. Toisaalta 
IgG-vasta-ainevaste säilyy vähintään useita kuukausia, minkä vuoksi vasta-ainetestit tarjoavat hyvän 
työkalun taudin kehittymisen seuraamiseen sen myöhemmässä vaiheessa.

Alla oleva kaavio kuvaa taudin etenemistä ja sen eri vaiheissa kehittyviä vasta-aineita.

Virus-
peräinen 
RNA

Virus-
peräinen 
RNA



03

Saligen – Antigeenipikatesti syljestä

Saligen-antigeenipikatestin tunnusluvut
Tarkkuus: 98,55 %, herkkyys: 97,1 %, spesifisyys: 100 %

RNA nebo ssDNA 
(< 100 nt)
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Vasta-aineviiva: 
merkitty, liikkuva 
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Näytteen antigeeni Liikkuva, merkitty primaarivasta-aine

Liikkumaton primaarivasta-aine Liikkumaton sekundaarivasta-aine

Testiviiva: 
sitoo antigeeni-

vasta-aineen

Kontrolliviiva: 
sitoo vapaan 
vasta-aineen

molekyylien
tunnistus

sitoutuminen

sitoutumismekanismit:
indusoitu sopiminen rakenteen 
yhteensopivuus sähköstaattiset 

vuorovaikutukset vetysillat

Bakter Medical on kehittänyt antigeenitestin, jossa PCR-menetelmän tarkkuus ja herkkyys yhdistyvät 
vasta-ainetestin nopeuteen. Antigeenitestissä yksi viruksen piikeistä ”lukitaan”. Syntynyt kompleksi 
visualisoidaan värjäämällä.



Sylki- ja nenänielunäytteistä tehtävien COVID-19-antigeenitestien vertailu

Mukavuus

Näytteen 
homogeenisuus
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viruksen 
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Tarkkuus

Ei-invasiivinen
Kätevämpi
Omatestausmahdollisuus

 
 

Sylkinäyte (kurkusta) Nenänielunäyte

Enemmän homogeeninen
Lähempänä limaa, jossa 
hengitysteiden eritteitä

 

Oikean positiivisen todennäköisyys:
1. Bronkoalveolaarinen neste (93 %) > lima tai sylki kurkusta 
(72 %) > pyyhkäisynäyte nenästä (63 %) > pyyhkäisynäyte nielusta (32 %)
2. Sylkinäyte on ei-invasiivinen näyte, jonka viruspitoisuus kurkusta 
otettuna on pyyhkäisynäytteitä suurempi ja joka on sekä potilaalle että 
terveydenhuollon henkilöstölle helpompi.

 

 

Lähteet

Parempi tarkkuus ja herkkyys

Invasiivinen
Vähemmän kätevä
Näytteenottaja tekee

 
 

Vähemmän homogeeninen
Suurempi vaihtelevuus, riippuu 
ammattimaisesta näytteenotosta
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   Käyttöohje

Näytteen kerääminen

Testiliuskan lukeminen yli 20 minuutin kuluttua näyteliuoksen laittamisesta voi antaa virheellisen 
tuloksen.

Nestemäärä yhteensä

Sylki

Puskuriliuos

1 2 3 4

Saligen on validoitu useilla näytetyypeillä. Ennen näytteen keräämistä älä syö, polta, pureskele 
mitään tai juo muuta kuin vettä.

Sylkinäytteet
• Testattava henkilö kerää sylkeä suuhun kielensä kärkeen 30 sekunnin ajan (noin 0,5 ml); katso 

myös kuva alla.
• Kerätty sylki sylkäistään puskuriliuosputkeen. Näyte käytetään heti. Putken päässä oleva leveämpi 

osa helpottaa näytteen keräämistä. Syljen pitäisi suunnilleen kaksinkertaistaa putkessa olevan 
nesteen määrän.

• Älä käytä vanhaa näytettä. Pitkä säilytys saattaa heikentää näytteen laatua.
• Älä jäädytä näytettä. Useat jäätymis- ja sulamiskerrat voivat heikentää näytteen laatua.

Sylkinäytteen analysointi
1. Kerää näyte noudattamalla kohdassa ”Näytteen kerääminen” annettuja ohjeita.
2. Sulje putki korkilla ja paina korkki tiukasti paikoilleen. Sekoita sisältö kääntämällä putki ylösalaisin 

10 kertaa.
3. Avaa testiliuskapussi ja aseta yksi liuska tasaiselle pinnalle. Tiputa muutama tippa 

sylki-puskuriliuos-seosta testiliuskan näytealueelle. Näytealueen pitäisi täyttyä lähes kokonaan. 
Tippoja tulee olla vähintään 2–3.

4. Lue tulos 10–15 minuutin kuluttua.


