
 

A nal von minden GmbH gyorstesztje kimutatja a Delta változatot 
 
A Delta változat tovább terjed. „Ahhoz, hogy megállítsuk, meg kell győződnünk arról, hogy nem adjuk át 
a koronavírust más embereknek” - magyarázza a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium, amely azt 
tanácsolja az embereknek, hogy tesztelhessék magukat. "Fontos, hogy a tesztek képesek legyenek 
kimutatni a koronavírus mutációját”. A moersi (Németország) orvostechnológiai vállalat mostani 
tanulmánya szerint a nal von minden GmbH gyorstesztje megbízhatóan kimutatja a Delta-változatot. A 
NADAL COVID-19 antigéntesztet a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium is ajánlja a világjárvány 
megfékezésére. 

 
„– Gyorstesztünk megbízhatóan kimutatja a Delta-változatot” – mondja Tobias Roth, a nal von minden GmbH 
virológiára szakosodott biokémikusa. Ezt bizonyítja a németországi Moersben működő orvostechnológiai 
vállalat által végzett jelenlegi vizsgálat is. „– A mutáns Delta-változatából származó vírusfehérjéket küldtek 
nekünk, amelyeken különböző tesztsorozatokat végeztünk a saját gyorstesztünkkel. Az eredmény 
egyértelmű lett: a Delta variáns kimutatható.” 
 
„– Aki a gyorstesztünket használja, biztos lehet benne, hogy az kimutatja a Delta-változatot” – mondja Roland 
Meißner, a nal von minden GmbH vezérigazgatója. "– Mivel a Delta-változat különösen fertőző és nagyon 
elterjedt, az embereknek bizonyosságra van szükségük a gyors- és otthoni használatú tesztek minőségét 
illetően. Ezért nagyon fontos volt számunkra, hogy alaposan megvizsgáljuk a Delta-változatot a koronavírus 
gyorstesztünk vonatkozásában". 

 
A vizsgálathoz a nal von minden GmbH a Delta-változat nukleokapszid fehérjéjéből (N-fehérje) különböző 
hígítási sorozatokat készített. Tobias Roth elmagyarázza: 
"– Gyorstesztünk az úgynevezett nukleokapszid fehérjét használja analitként a koronavírus-fertőzés 
kimutatására. Ezt az N-fehérjét a Delta-változat is tartalmazza. Ez a koronavírus belsejében lévő genetikai 
anyagot (RNS) stabil burokként veszi körül. A NADAL-tesztet ezután a hígítási sorozat összes 
koncentrációjának három azonos tesztsorozatban (ismétlés) történő vizsgálatára használják. A Delta-
változatot ugyanolyan megbízhatóan tudjuk kimutatni, mint az eredeti törzset!" 
Emellett további vizsgálatok kimutatták, hogy más korábbi, Nagy-Britanniából, Dél-Afrikából és Brazíliából 
származó (a tudósok által "aggodalomra okot adó variánsoknak" nevezett) mutációk (B.1.1.7, B.1.351 és P.1) 
is könnyen felismerhetők. 
 
Ezért a NADAL gyorstesztre jellemző magas minőség a Delta-változatra is érvényes A diagnosztikai 
specificitás több mint 99,9 százalék, míg a diagnosztikai érzékenység 97,56 százalék. A specificitás azt jelzi, 
hogy a tesztelt egészséges emberek valóban egészségesek-e, míg az érzékenység azt, hogy a beteg 
embereket betegként kell-e azonosítani. 
 
A NADAL COVID-19 antigén teszt elvégzéséhez mindössze az alsó orrjáratból vett kenetre van szükség. Az 
eredmények 15 perc múlva állnak rendelkezésre. 
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A SARS-CoV-2 világjárvány kitörése óta a vírusban különböző mutációk léptek fel, amelyek nagyszámú 
változatot eredményeztek. E mutációk többségének nincs érzékelhető hatása a vírusra, annak 
fertőzőképességére vagy a COVID-19 betegség lefolyására. A közelmúltban azonban néhány vírusvariánsról 
bebizonyosodott, hogy fertőzőbbnek, és kevésbé érzékenynek bizonyultak mind a beoltott, mind a gyógyult 
emberek immunválaszára [1-4]. Ezeket a vírusokat "aggodalomra okot adó variánsoknak (VOC)", illetve 
"vizsgált variánsoknak (VUI)" nevezik. 
 
Ezek a mutánsok (VOC, VUI) általában a tüskefehérje (S-fehérje) jellegzetes mutációinak sokaságát mutatják, 
míg a nukleokapszid fehérje (N-fehérje) általában csak elszigetelt esetekben érintett (lásd 1. táblázat). Mivel 
a COVID-19 antigén gyorstesztjeink a SARS-CoV-2 N-fehérjét mutatják ki, jelenleg feltételezhetjük, hogy az 
S-fehérje mutációi nincsenek hatással a vírusok kimutathatóságára a nal von minden GmbH COVID-19 
antigén gyorstesztjeivel. 
 
Az Európai Betegség-megelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) [2] információi szerint, valamint az Angol 
Népegészségügyi Hivatal [4,5] tanulmányára hivatkozva, nincs bizonyíték arra, hogy a B.1.1.7 (VOC-20DEC-
01) és a B.1.351 (VOC-20DEC-02) vírus változatok negatív hatással lennének a COVID-19 antigén gyorstesztek 
eredményeire. A Bajor Állami Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Bayerisches Landesamt für 
Gesundheitund Lebensmittelsicherheit, LGL) tanulmánya [7], valamint korábbi vizsgálataink megerősítik, 
hogy a nal von minden NADAL COVID-19 antigén gyorsteszt e két mutáns kimutatása tekintetében azonos 
teljesítményt nyújt. 
 
Azonfelül, korábbi laboratóriumi eredményeink azt mutatják, hogy a P.1 (VOC-21JAN-02) és a B.1.617.1 (VUI-
21APR-01) variánsok a nal von minden COVID-19 antigén gyorstesztekkel korlátlanul kimutathatók. Mivel a 
B.l.617.2 (VOC-21APR-02) és a B.l.617.3 (VUI-21APR-03) indiai variánsok a B.1.617.1-hez képest csak egy-egy 
további mutációval rendelkeznek a nukleoproteinben, ezért jelenleg feltételezzük, hogy a COVID-19 antigén 
gyorstesztjeink ezt a két mutánst is kimutatják. További vizsgálatok már tervezés stádiumában vannak, és a 
következő hetekben rendelkezésre állnak. 
 
Tudományos szempontból jelenleg feltételezhető, hogy a Nagy Britanniából (B.1.1.7), Dél-Afrikából 
(B.1.351), Brazíliából (P.1) és Indiából (B.1.617) származó vírusváltozatok a nal von minden COVID-19 
antigén gyorstesztekkel teljesítmény veszteség nélkül kimutathatók. 
 
 
 
 
 



1. Táblázat: A SARS-CoV-2 aggodalomra okot adó (VOC) és vizsgált (VUI) variánsainak mutációi [3, 8, 9]. 

 

 
* Ezeket a mutációkat csak néhány izolátumban találták meg, ezért nem tekinthetők "változatot meghatározó mutációknak". 
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