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Резюме
Новий коронавірус SARS-CoV-2 спричиняє розвиток респіраторних 

захворювань у людей, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19 
(Coronavirus disease 2019), та може передаватися від людини до людини. 
Специфічна противірусна терапія остаточно не розроблена. Широко 
впроваджуються в світі різні вакцини. Неспецифічна профілактика, що 
спрямована на попередження поширення вірусу SARS-CoV-2, прово-
диться по відношенню до джерела збудника інфекції (хворого або віру-
соносія), механізмів передачі вірусу та захисту осіб, що знаходяться, або 
знаходились в контакті з хворою людиною або вірусоносієм.

У період пандемії тестування на SARS-CoV-2 є надзвичайно важли-
вою частиною першої лінії захисту населення будь-якої країни світу від 
COVID-19. Саме своєчасне тестування дозволяє виявляти та ізолювати 
інфіковану людину, уповільнити передачу коронавірусу та надати ціле-
спрямовану допомогу хворим. Діагностичне тестування на SARS-CoV-2 
вважається надзвичайно важливим компонентом загальної стратегії 
профілактики та контролю за COVID-19. ВООЗ наполегливо рекомен-
дує негайно або як можна раніше здійснювати тестування осіб, щодо 
яких є підозра визначення випадку COVID-19, щоб підтвердити або 
виключити зараження SARS-CoV-2. Стрімке поширення COVID-19 ста-
вить перед фахівцями системи охорони здоров’я цілий перелік над-
звичайно важливих завдань, вирішення яких тісно пов’язано з широ-
ким впровадженням ефективної етіологічної діагностики, в тому числі 
із застосуванням швидких тестів. Для безпечного та якісного викори-
стання швидких тестів важливим є базове розуміння того, як вони 
працюють, які у них переваги та недоліки, якими мають бути алгоритми 
їх застосування та місце в етіологічній діагностиці COVID-19, як пра-
вильно провести облік результатів та зробити висновки. 

У статті викладені вимоги до застосування швидких тестів на осно-
ві імунохроматографічного аналізу та порядок дослідження на COVID-
19, що базуються на матеріалах ВООЗ, аналізі вітчизняних і закордон-
них наукових публікацій, нормативних документів та наказів МОЗ 
України.
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Укр. пульмонол. журнал. 2022;30(2–3):63–71.

Дзюблик Ірина Володимирівна
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Завідувачка кафедри вірусології
Доктор медичних, професор 
9, вул. Дорогожицька, м. Київ, 04112, Україна
Тел.: 38044 2054919, idzyublyk@ukr.net

LABORATORY DIAGNOSTIC ALGORITHMS FOR COVID-19
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Abstract
The novel coronavirus SARS-CoV-2 causes respiratory diseases in 

humans, in particular acute respiratory disease COVID-19 (Coronavirus 
disease 2019), and can be transmitted from person to person. Specific 
antiviral therapy has not been developed completely. Various vaccines are 
widely introduced in the world. Non-specific prophylaxis, aimed at pre-
venting the spread of the SARS-CoV-2 virus, is carried out in relation to the 
source of the infectious agent (patient or virus carrier), the mechanisms of 
transmission of the virus and the protection of contact person.

During a pandemic, testing for SARS-CoV-2 is a very important part of 
the first line defense of the population from COVID-19 in any country of the 
world. It is timely testing that makes it possible to identify and isolate an 
infected person, slow down the transmission of coronavirus and provide 
targeted care to the patients. Diagnostic testing for SARS-CoV-2 is consid-
ered a very important component of the overall COVID-19 prevention and 
control strategy. WHO strongly recommends to test individuals suspected 
of having a COVID-19 immediately or as early as possible to confirm or rule 
out SARS-CoV-2 infection. The rapid spread of COVID-19 poses a whole list 
of critical tasks in front of healthcare professionals, the solution of which is 
closely related to the introduction of effective etiological diagnostics, 
including the use of rapid tests. For the safe and high-quality use of rapid 
tests, it is important to have a basic understanding of how they work, what 
are their advantages and disadvantages, what are the algorithms for their 
use, where is their place in the etiological diagnosis of COVID-19, and how 
to record correctly the results and to draw conclusions.

The article sets out the requirements for the use of rapid tests based 
on immunochromatographic analysis and the procedure for testing for 
COVID-19 based on WHO materials, analysis of domestic and foreign scien-
tific publications, regulatory documents and orders of the Ministry of 
Health of Ukraine.
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У грудні 2019 року в м. Ухань, провінція Хубей, Китай, 
вперше був зареєстрований спалах висококонтагіозно-
го захворювання вірусної етіології, яке отримало назву 
коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19). Збудником 
захворювання виявився новий коронавірус людини, 
який отримав назву Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Вже 11 березня 2020 року 
ВООЗ оголосила про пандемічне поширення COVID-19 у 
світі. Було встановлено, що інфікування SARS-CoV-2 від-
бувається переважно повітряно-крапельним та контак-

тним шляхами. Можливе безсимптомне носійство SARS-
CoV-2. Від безсимптомного носія інфікування іншої 
людини вірусом відбувається через особистий контакт 
[1, 2].

Специфічна противірусна терапія остаточно не роз-
роблена. В Україні лікування COVID–19 здійснюється 
згідно з протоколом «Надання медичної допомоги для 
лікування коронавірусної хвороби (COVID–19)», затвер-
дженого Наказом МОЗ України від 2 квітня 2020р.№762 
(в редакції від 22 лютого 2022 р.№ 358). В цей протокол 
на підставі даних, отриманих в провідних країнах світу, 
було включено два противірусні препарати (ремдесивір 
та фавіпіравір) та моноклональні антитіла (тоцилізумаб, 
бамланівімаб, етесевімаб, казиривімаб, імдевімаб, рег-


