
Návod k použití soupravy pro RT-PCR detekci nového 

koronaviru (2019-nCoV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duben 2020 – Verze 1.4 
【NÁZEV VÝROBKU】 

Souprava pro RT-PCR detekci nového koronaviru (2019-nCoV) (Komerční názvy: Fosun 2019-nCoV qPCR) 
【VELIKOST】 

32 testů/souprava, 48 testů/souprava, 96 testů/souprava 
【URČENÉ POUŽITÍ】 

Tento výrobek je určen pro rychlou detekci viru 2019-nCoV ve výtěru z krku nebo vzorcích hlenu u lidí. 
Koronavirus je obalený jednovláknový RNA (+ssRNA) virus. Jeho průměr je přibližně 80–120 nm a v něm obsažený 

genetický materiál je největší ze všech RNA virů. Je významným patogenem mnoha hospodářských zvířat, domácích 
zvířat, lidských onemocnění a může způsobit mnoho typů akutních a chronických onemocnění. Podle taxonomie virů – 
deváté zprávy Mezinárodního výboru pro taxonomii virů – se čeleď Coronaviridae dělí do tří rodů: α, β a γ. Z nich mohou 
α-koronaviry (např. lidský koronavirus 229E, lidský koronaviru NL63) a β-koronaviry (např. lidský koronavirus HKU1, 
lidský koronavirus OC43 a SARS) u lidí způsobovat různě závažná onemocnění. 

Mezi časté známky onemocnění vyskytující se u osob s infekcí koronavirem patří respirační příznaky, horečka, kašel a 
dušnost. V závažnějších případech může infekce vést k rozvoji pneumonie, těžkého akutního respiračního syndromu, 
selhání ledvin, či dokonce k úmrtí. WHO dne 12. ledna 2020 virus pojmenovala jako „2019-nCoV“. 

Podle požadavků na potvrzený případ podle programu prevence a kontroly nového koronaviru (New Coronavirus 
Pneumonia Prevention and Control Program, 6. vydání) musí být pro klinickou diagnózu případu nebo podezření 
následující průkaz patogenu: výsledek RT-PCR detekce 2019-nCoV ve vzorku z dýchacích cest nebo krve je pozitivní. 
Tato souprava je určena pro detekci 2019-nCoV a pomáhá při klinické diagnóze infekce 2019-nCoV. 
【PRINCIP DETEKCE】 

Tento výrobek využívá systém fluorescenčně značených Taqman sond pro RT-PCR. Nejprve se provede reverzní 
transkripce RNA viru 2019-nCoV reverzní transkriptázou do cDNA a poté se cDNA použije jako templát a provede se PCR 
amplifikace. V průběhu amplifikace templátu bude Taqman sonda degradována díky 5'-3’ polymerázové aktivitě a 
exonukleázové aktivitě Taq DNA polymerázy, poté se oddělí reportérová sonda a zhášeč, což umožní v přístroji detekovat 
fluorescenční signál. Gen ORF1ab viru 2019-nCoV bude kvalitativně detekován v kanálu FAM, gen N 2019-nCoV bude 
kvalitativně detekován v kanálu JOE, gen E 2019-nCoV bude kvalitativně detekován v kanálu ROX a interní referenční 
standard bude detekován v kanálu CY5. 

V soupravě jsou použity enzymy dUTP a UNG, aby se zabránilo kontaminaci 
amplifikovaných produktů. V soupravě se používá interní referenční standard pro kontrolu 
kvality již od odběru vzorku. 
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Použijte před tímto datem 

 

 Název a adresa výrobce 

 

 

 
In vitro diagnostika 
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Poznámka: Při detekci nemíchejte komponenty různých čísel šarže. Pozitivní kontrola 2019-nCoV a interní referenční 
standard byly vytvořeny uměle a nejsou infekční. 
【UCHOVÁVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI】 

Všechna činidla je třeba uchovávat při teplotě -15 až -25 °C, uzavřená a chráněná před světlem. Činidla jsou stabilní 
po dobu 12 měsíců (bude stanoveno), pokud jsou uchovávána za doporučených podmínek. Datum výroby a exspirace jsou 
uvedeny na štítku. 

Soupravu je třeba převážet v chladicím řetězci nebo uzavřené pěnové krabici s ledem. Kontrolovaná teplota nemá být 
vyšší než -8 °C a doba přepravy nemá přesáhnout 4 dny při pokojové teplotě. Cyklus zmrazení/rozmrazení má proběhnout 
maximálně pětkrát. 
【NÁSTROJE】 

Námi doporučené platformy, které lze použít společně se soupravou pro RT-PCR detekci nového koronaviru (2019-
nCoV): Real-time PCR přístroj Roche LightCycler 480、Life Technologies 7500、SLAN-96P. 
【ODBĚR VZORKŮ A ZACHÁZENÍ S NIMI】 

(1) Výtěr z krku: Pro výtěr obou tonzil a zadní stěny hltanu najednou použijte plastový výtěrový tampon s rukojetí a 
špičkou z polypropylenových vláken. Špičku výtěrového tamponu vložte do zkumavky s fyziologickým roztokem, 
zlikvidujte rukojeť a utáhněte víčko zkumavky. 

(2) Hlen: Vykašlete hlen z dolní části dýchacích cest a odeberte jej do nádoby. Rozpuštění hlenu: do vzorku hlenu 
přidejte stejné množství acetylcysteinu (10 g/l), nechte při pokojové teplotě třepat po dobu 30 minut a poté, až je hlen 
dostatečně tekutý, izolujte RNA. 

(3) Bronchoalveolární laváž: při bronchoalveolární laváži odeberte vzorek tekutiny na vyšetření. 
Odebraný vzorek je třeba pro detekci použít co nejdříve. Pokud není možné vzorek ihned podrobit analýze a je 

zapotřebí jej převážet, uchovávejte jej při nízké teplotě. 
Vzorek je možné uchovávat po dobu 24 hodin při teplotě 2–8 °C a po delší dobu při teplotě -70 °C. Dočasně je možné 

jej také skladovat v mrazničce při teplotě -20 °C. 
Vzorky mají být převáženy v souladu s nařízeními pro biologickou bezpečnost při nízkých teplotách. 

【PROTOKOL】 
1. Příprava činidla 

Činidla připravujte na ledu. Podle počtu reakcí připravte množství reakčního činidla (počet reakcí, n = počet vzorků, 
které budou testovány + 2 kontrolní vzorky + 1): 

Do centrifugační zkumavky přidejte n × 6 μ enzymu RT-PCR a n × 14 μl reakčního činidla 2019-nCoV, protřepte, aby 
se promíchaly, a několik vteřin centrifugujte při nízkých otáčkách. Poté alikvotujte po 20 ul do jednotlivých zkumavek pro 
PCR reakci. Reakční zkumavky lze po separaci uchovávat při teplotě 2~8 ℃ po dobu 3 hodin. 
2. Izolace RNA 

Pro izolaci RNA ze vzorku a referenčního vzorku se doporučuje používat extrakční a purifikační činidla (obecný typ) 
vyrobená naší společností, a to QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen) a NX-48 Viral RNA Kit (Genolution). 

Objem izolovaného vzorku je 200 μl a do každého vzorku (včetně reference) se přidá 5 μl interního referenčního 
standardu A. Po izolaci RNA bude izolovaná RNA přidána do reakčních zkumavek během 10 minut nebo přenesená do 
centrifugačních zkumavek a uchovávána při teplotě -15 ℃ až -25 ℃. 
3. Přidání templátu 

Do jednotlivých PCR reakčních zkumavek přidejte 10 μl izolované negativní kontroly, 10 μl izolované pozitivní 
kontroly a 10 ul RNA izolované ze vzorku. Centrifugujte je při nízkých otáčkách. Poté je přemístěte do Real-time PCR 
přístroje. 
4. PCR amplifikace 

Krok 1: 50 ℃ po dobu 15 minut, 
1 cyklus； Krok 2: 95 ℃ po dobu 
3 minut, 1 cyklus； 
Krok 3: 95 ℃ po dobu 5 sekund, poté 60 ℃ po dobu 40 sekund, 5 cyklů； 
Krok 4: 95 ℃ po dobu 5 sekund, poté 60 ℃ po dobu 40 sekund, 40 cyklů. Signál z fluorescenčních kanálů FAM, 

JOE, ROX a CY5 bude detekován při teplotě 60 °C. 
Poznámka: Z rozbalovacího menu pasivní reference v ovládacím rozhraní RT-PCR softwaru ABI7500 zvolte 

„None“ (Žádný). 
5. Analýza dat (ABI7500) 

Po proběhnutí PCR reakce je třeba soubor s testovanými daty uložit. Nastavte parametry a analýzu výsledků z kanálů 
FAM, JOE, ROX a CY5. 

(1) Nastavení výchozího stavu: výchozí stav je možné nastavit automaticky nebo upravit podle tvaru amplifikační 
křivky. 

 

Komponenty 

 

Množství na 
reakci 

 

Složka 32 
testů/souprava 

48 
testů/souprava 

96 
testů/souprava 

2019-nCoV 
Reakční činidlo 

 
448 μl 

 
672 μl 

 
672 μl*2 

 
14 μl 

dNTP, MgCl2, primery (gen 
ORF1ab, gen E a gen N viru 

2019-nCoV), sondy 

Enzym RT-PCR 192 μl 288 μl 288 μl*2 6 μl 
Taq DNA polymeráza, reverzní 

transkriptáza, enzym UNG 
Pozitivní kontrola 

2019-nCoV 
200 μl 200 μl 200 μl*2 - Pseudovirus 

Negativní kontrola 200 μl 200 μl 200 μl*2 - NaCl 

Interní referenční 
standard A 

160 μl 240 μl 240 μl*2 5 μl Pseudovirus 

 



(2) Nastavení prahové hodnoty: prahová hodnota má být vyšší než nejvyšší hodnota fluorescence negativní 
kontroly této soupravy. 

6. Kontrola kvality 
Negativní a pozitivní kontrola umožňují kalibraci soupravy a je třeba je používat při každém testu. Výsledek testu je 

platný, pokud jsou splněna VŠECHNA kritéria. V opačném případě je test neplatný. V takovém případě je nutné 
zkontrolovat, zda nedošlo k chybě na straně přístroje, činidel, podmínek amplifikace atd., a test zopakovat. 

 

Výrobky pro kontrolu kvality 
Požadavky na kontrolu kvality 

Kanál FAM Kanál JOE Kanál ROX Kanál CY5 

Pozitivní kontrola 2019-nCoV Ct ≤ 32 Ct ≤ 32 Ct ≤ 32 Bez požadavku 

Negativní kontrola Nestanoveno Nestanoveno Nestanoveno Ct ≤ 32 

7. Interpretace výsledků testu 
 

Interpretace výsledků testu pro jednotlivé 

kanály 

Amplifikace signálu v kanálu FAM, Ct ≤ 36, amplifikační křivka typický esovitý tvar, pak gen ORF1ab (+); 
jinak gen ORF1ab (-). 

Amplifikace signálu v kanálu JOE, Ct ≤ 36, amplifikační křivka typický esovitý tvar, pak gen N (+); jinak gen 
N (-). 

Amplifikace signálu v kanálu ROX, Ct ≤ 36, amplifikační křivka typický esovitý tvar, pak gen E (+); jinak 
gen E (-). 

Pokud je Ct v kanálu FAM, JOE a ROX vyšší než 36 nebo nemá hodnotu a Ct v kanálu CY5 je vyšší než 32 
nebo nemá hodnotu, problém je ve vzorku nebo postupu a je potřeba znovu otestovat. 

Na základě výsledků detekce kanálů, posouzení výsledků je následující: 

Výsledky testu Interpretace výsledků testu 

Gen ORF1ab (+), gen N (+), gen E (+)； 
NEBO gen ORF1ab (+), gen N (+), gen E (-)； 
NEBO gen ORF1ab (+), gen N (-), gen E (+)； 
NEBO gen ORF1ab (-), gen N (+), gen E (+). 

 
2019-nCoV (+) 

Pouze gen ORF1ab (+) Otestovat znovu, pokud je dosaženo 

stejných výsledků: 2019-nCoV (+) 

Pouze gen N (+) nebo gen E (+) 2019-nCoV (-) 

Gen ORF1ab (-), gen N (-), gen E (-) 2019-nCoV (-) 

【HRANIČNÍ HODNOTA NEBO REFERENČNÍ INTERVAL】 
Hraniční hodnota pro 2019-nCoV je Ct ≤ 36. 

【VYSVĚTLENÍ TESTU】 
1. Kontaminace laboratorního prostředí a činidel nebo zkřížená kontaminace při zpracování vzorku mohou vést k 

falešně pozitivnímu výsledku testu. 
2. V případě chyby při přepravě, uchovávání nebo nakládání s činidly se může snížit detekce nebo se dokonce 

objevit falešně negativní výsledek. 
3. U pacientů s negativním výsledkem nelze vyloučit časnou infekci 2019-nCoV nebo jinou virovou infekci 

dýchacích cest. Pokud je to možné, doporučuje se odebrat více citlivých vzorků, jako je např. hlen nebo bronchoalveolární 
laváž, a znovu otestovat. 
【OMEZENÍ TESTU】 

1. Pozitivní výsledek detekovaný touto soupravu nemůže indikovat, zda se virus nachází in vivo. Pro potvrzení 
výsledku se doporučuje použít současně i jiné metody. 

2. Tato souprava je určena pro klasifikaci a detekci 2019-nCoV. Výsledek slouží pouze pro klinickou referenci a 
management pacientů je třeba zvážit v kombinaci s jejich příznaky/známkami onemocnění, anamnézou, dalšími 
laboratorními testy a odpovědí na léčbu. 

3. Ačkoli detekované cílové sekvence v této soupravě jsou konzervativní oblastí genu 2019-nCoV, není možné zcela 
předejít tomu, že druhy koronaviru se vzácnou mutací v této konzervativní oblasti nebudou detekovány. 
【FUNKČNÍ VLASTNOSTI TESTU】 

Míra shody negativní kontroly: výsledky detekce 2019-nCoV byly negativní u 15 firemních referenčních vzorků (T1–
T15) a míra shody negativní kontroly (-/-) má být 15/15. 

Míra shody pozitivní kontroly: výsledky detekce 2019-nCoV byly pozitivní v 5 firemních referenčních vzorcích (Y1–
Y5). 

Limit detekce: 300 kopií /ml. 
Opakovatelnost: Výsledky testování firemních referenčních vzorků (J1–J2) byly všechny pozitivní po 10 opakováních 

a variační koeficient (CV) Ct hodnoty vzorku J1 byl nižší než 5,0 %. 
Přesnost: 5 dní kontinuálního testování, dvakrát denně každá osoba, 4 opakování každého vzorku a variační 

koeficient (CV) Ct hodnoty nižší než 5,0 %. 
Specificita: nespecifická interference s jinými příbuznými patogeny (koronavirus (229E, HKU1, OC43, NL63), virus 

chřipky A (H1N1, H3N2), virus chřipky B, respirační syncytiální virus (sérotyp A, B), virus parainfluenzy (sérotyp 1, 2, 3, 
4a, 



4b), rhinovirus (sérotyp 1A, 1B, 14, 57), adenovirus (sérotyp 3, 7), enterovirus (sérotyp 71); Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae; Legionella pneumophila (sérotyp 1, 2, 4, 6, 14), Legionella feeleii (sérotyp 1), Legionella 
birminghamensis, Legionella micdadei, Legionella sainthelensi, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae (sérotyp B, 
C), Staphylococcus aureus, meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus citlivý na meticilin, 
Streptococcus pneumoniae (sérotyp 1, 3, 5, 6, 14, 19), Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, 
Moraxella catarrhali, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Shigella dysenteriae, Campylobacter jejuni, 
Bacillus cereus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Enterobacter sakazakii). K simulovaným vzorkům byly přidány normální koncentrace hemoglobinu, 
albumin, hlenu, antimykotických přípravků a další interferujících látek, aniž by došlo k interferenci s výsledky testu. 

Předběžné výsledky klinického hodnocení: míra shody pozitivní kontroly = 100,0 %; míra shody negativní kontroly = 
97,8 %, celková míra shody = 98,4 %. 
【UPOZORNĚNÍ】 

1. Souprava je určena pouze k diagnostice in vitro. 

2. Před zahájením testování si pozorně přečtěte tuto příručku. 

3. Všechno vybavení používané při experimentu má být sterilní. 

4. Nesprávný odběr vzorku, jeho přeprava, uchovávání nebo zpracování může vést k nesprávnému výsledku testu. 

5. Izolaci RNA je třeba provést co nejdříve po odběru vzorku, aby se předešlo její degradaci. Pokud není možné 
izolaci provést okamžitě, je třeba vzorek uchovávat dle pokynů uvedených v oddíle [ODBĚR VZORKŮ A ZACHÁZENÍ 
S NIMI]. 

6. Po provedení izolace nukleové kyseliny je třeba použitý spotřební materiál před likvidací utěsnit. Po vyčištění 
nástroje spusťte ultrafialovou lampu na 30 minut. 

7. Vzhledem k tomu, že v průběhu testu je prováděna izolace virové RNA a PCR amplifikace, postupujte opatrně, 
abyste zabránili kontaminaci reakční směsi pro amplifikaci. Doporučuje se laboratorní kontaminaci pravidelně kontrolovat. 

8. Při používání této soupravy postupujte přesně podle pokynů. Odběr, uchovávání a přeprava vzorků, izolace a 
detekce RNA a interpretace výsledků musí být provedeny naprosto v souladu s požadavky uvedenými v pokynech k použití 
této soupravy. Příprava vzorku a jeho přidání musí být provedeno v biohazard boxu nebo jiných základních ochranných 
zařízeních dle technických požadavků na klinickou laboratoř, v níž probíhá amplifikace genů. 

9. Virus 2019-nCoV je vysoce nakažlivý a má vysoce rizikový koeficient. Ochrana osob má být na úrovni biologické 
bezpečnosti tři. Osoba, která test provádí, musí mít odborné dovednosti a být schopná dohlížet na PCR. V průběhu celého 
procesu je nezbytné, aby se zabránilo riziku infekce v důsledku vzniku aerosolu. Provádějící osoba musí přidávat vzorky a 
činidla a používat spotřební materiál přesně. 

10. Aby se zabránilo šíření viru, virus 2019-nCoV musí být detekován v laboratoři s úrovní biologické bezpečnosti 
dva (P2) nebo více. Management laboratoře musí důrazně dodržovat standardy managementu laboratoře pro PCR 
amplifikaci genů. Přístroje, vybavení, spotřební materiál, pracovní oděv používaný v jednotlivých oblastech musí být 
striktně oddělován a nesmí se mezi stanovišti střídat, aby se zabránilo kontaminaci. 

11. Se všemi testovanými vzorky je třeba nakládat jako s infekčním materiálem. V průběhu testování je zapotřebí nosit 
pracovní oděv a jednorázové rukavice. Rukavice se musí často měnit, aby se zabránilo kontaminaci mezi vzorky. 
Zpracování vzorků a odpadu musí splňovat požadavky relevantních zákonů a nařízení, jako jsou obecné pokyny pro 
biologickou bezpečnost mikrobiologických biomedicínských laboratoří a pokyny ke zpracování zdravotnického odpadu 
vydávané Ministerstvem zdravotnictví. 
【ODKAZY】 
[1] Klinický management těžké akutní infekce dýchacích cest při podezření na infekci novým koronavirem (nCoV). Světová 
zdravotnická organizace. 2020. 
【Všeobecné informace】 
Výrobce: Shanghai Fosun Long March Medical Science Co., Ltd. 
Adresa: No.830 Cheng Yin Road, Baoshan District, 200444 Shanghai, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA. 
Kontaktní informace：+86-21-60765888 +86-21-60765999 
Poskytovatel služeb zákazníkům: Shanghai Fosun Long March Medical Science Co., Ltd 

Kontaktní informace：+86-21-60765888 +86-21-60765999 
Adresa: No.830 Cheng Yin Road, Baoshan District, 200444 Shanghai, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA. 
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