
Fogalmak  
Szenzitivitás: a teszt érzékenysége: annak a valószínűsége, hogy a diagnosztikus teszt értéke 
pozitív lesz egy olyan páciensen, akiben fennáll a betegség. A szenzitivitás azt jellemzi, hogy 
a teszt milyen megbízhatóan detektálja a betegség fennállását. 
(hány pozitívat mutat ki az összes pozitívból) 
 
Specificitás: annak a valószínűsége, hogy a diagnosztikus teszt értéke negatív lesz egy olyan 
páciensen, akiben nem áll fenn a vizsgált betegség. A specificitás tehát azt jellemzi, hogy a 
teszt milyen megbízhatóan azonosítja azokat, akikben nem kóros a vizsgált paraméter. 
(hány negatív a valóban negatívok közül) 
 
Negatív prediktív érték: egy negatív teszteredmény megbízhatósága, tehát annak a 
valószínűsége, hogy egy negatív eredmény esetében a betegség nem áll fenn 
 
Pozitív prediktív érték: egy pozitív teszteredmény megbízhatósága, tehát annak a 
valószínűsége, hogy egy pozitív eredmény esetében a betegség valóban fennáll 
 
Klinikai tanulmányt végeztek 231 orrgarat váladék mintával. 
 
A COVID -19 Respi Strip tesztek eredményeit összehasonlították nukleinsav kimutató 
tesztekkel.  
 

1. számú vizsgálat eredményei: 

Referenciák 

Nukleinsav 
kimutatási tesztek 

eredményei 
Összes 

eredmény 
Pozitív Negatív 

Respi Strip tesztek 
eredményei 

Pozitív 18 0 18 
Negatív 12 69 81 

Összes eredmény 30 69 99 
 
Szenzitivitás: 60 % (40,7- 76,8%) 
Szenzitivitási küszöb: 85,7 % 
Specificitás: 100 % (93,4-100%) 
Pozitív prediktív érték: 100 % (78,1-100%) 
Negatív prediktív érték: 85,2 % (75,2-91,8 %) 
Összességében a megbízhatóság: 87,9 % (87/99) 
 
 
 

2. számú vizsgálat eredményei: 

Referenciák 

Nukleinsav 
kimutatási tesztek 

eredményei 
Összes 

eredmény 
Pozitív Negatív 

Respi Strip tesztek 
eredményei 

Pozitív 44 1 45 
Negatív 29 58 87 

Összes eredmény 73 59 132 
 



Szenzitivitás: 60, 3 % (48,1- 71,3 %) 
Szenzitivitási küszöb: 76,7 % 
Specificitás: 98,3 % (89,7-99 %) 
Pozitív prediktív érték: 97,8 % (86,8-99,9%) 
Negatív prediktív érték: 66,7 % (55,7-76,2 %) 
Összességében a megbízhatóság: 77,3 % (102/132) 
 
 
A vizsgálatok szerint a teszt nem ad keresztreakciót a következőkkel: influenza A vírus, 
influenza B vírus, hepatitis B vírus, hepatitis B felszíni antigén, hepatitis C vírus, 
parainfluenza vírus, human immunodaficiency vírus, adenovírus, rhinovírus, 
metapneumovírus, enterovírus, respiratory sinctitial vírus, coronavírusok (HKU1, 229E, 
OC43, NL63), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Nocardia asteroides, Moraxella 
catarhhalis, Legionella pneumophilia, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, 
Aspergillus niger  
 


