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PRESEJALNO SEROLOŠKO TESTIRANJE ZA DOKAZOVANJE PRISOTNOSTI 

PROTITELES PROTI NOVEMU KORONAVIRUSU SARS-COV-2 

Na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica 
izvajamo presejalno serološko testiranje za dokazovanje prisotnosti protiteles proti 
novemu koronavirusu SARS-CoV-2.  

METODA 

Elektrokemiluminiscentna imunokemijska metoda za kvalitativno določanje protiteles proti SARS-

CoV-2 virusu v serumu. 

NAMEN DOLOČANJA PROTITELES 

Določanje protiteles proti novemu koronavirusu SARS-CoV-2 je namenjeno dokazovanju imunskega 
odziva na virus oz. prebolele okužbe.  

Test ne dokazuje akutne okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2; za potrditev ali izključitev 
okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus SARS-
CoV-2 se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih 
kužninah. 

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem in pri težjih oblikah  z 
občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo. Iz poročanja Kitajske 
lahko sklepamo, da poteka okužba v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo 

približno 20 % zbolelih. Natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po 
poročanju Kitajske se ocenjuje na 2 % - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene 

kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica (vir: 
NIJZ). 

REZULTATI TESTIRANJA 

Pozitivno Prisotnost protiteles proti novemu koronavirusu 
SARS-CoV-2 

Negativno Ni prisotnih protiteles proti novemu 
koronavirusu SARS-CoV-2 

- Za diagnostične namene mora biti rezultat testiranja vedno obravnavan v povezavi s 
pacientovo klinično anamnezo in kliničnim pregledom. 

- Negativni rezultat testiranja ne izključuje možnosti okužbe z novim koronavirusom 

SARS-CoV-2. Serum iz zelo zgodnje faze (pre-serokonverzije) okužbe lahko poda negativni 
rezultat testiranja.  

- Test ni namenjen postavitvi diagnoze akutne okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2.  
- Po določenem časovnem obdobju po preboleli okužbi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 lahko 

titer protiteles upade in poda negativen rezultat testiranja. 
- Dokaz prisotnosti protiteles proti novim koronavirusom SARS-CoV-2 v krvi ne nujno zagotavlja 

imunosti proti okužbi, saj stopnja zaščite po preboleli okužbi še ni znana. 

CENA STORITVE: 22,71 eur 
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