
НАБІР ПЛР У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ SARS-COV-2 
Для діагностики in vitro 
RTPCR001: Набір ЗТ-ПЛР у реальному часі для виявлення нуклеїнової кислоти SARS-
CoV-2 у зразках з дихальних шляхів людини. Це якісний аналіз, який допомагає 
діагностувати нову коронавірусну хворобу 2019 року (COVID-19). 48 тестів. Ліофілізований. 

 
 

Коронавіруси (CoVs) - це РНК-вмісні віруси з великою оболонкою. SARS-CoV-2 (тяжкий 
гострий респіраторний синдром, коронавірус 2) був визначений причиною спалаху 
респіраторних захворювань, вперше виявлених у Вухані, Китай, у грудні 2019 року. 
Коронавіруси - це велике сімейство вірусів, які поширені у багатьох різних видів тварин, 
рідко коронавіруси тварин можуть заражати людей та поширюватись, наприклад, MERS, 
SARS та SARS-CoV-2. Останній новий вірус містить 80% ідентичної послідовності раніше 
виділеного людського SARS-CoV і він на >96% ідентичний коронавірусу, пов’язаному з 
SARS. Хвороба, спричинена SARS-CoV-2, називається Covid-19 - CoronaVirus Disease 
2019, і вона пов’язана з інфекціями нижніх дихальних шляхів, симптоми, про які 
повідомляли пацієнти із SARS-CoV-2, включають легку та важку респіраторну хворобу з 
лихоманкою, кашлем, і утруднене дихання.  

 
ПРИНЦИП ТЕСТУ: 
Він заснований на принципі зворотної транскрипції (ЗТ) та ампліфікації в одній і тій же 
реакційній лунці конкретних фрагментів коронавірусів SARS-CoV-2 (Wuhan 2019-nCoV) та 
SARS, пов'язаних з коронавірусами за допомогою ПЛР у реальному часі. 
Для скринінгу та підтвердження передбачено дві ліофілізовані основні суміші. Аналізи не 
взаємодіють із звичайними респіраторними CoV або MERS. 
Контроль ампліфікації включений у кожну головну суміш для перевірки відсутності 
перенесення інгібіторів ампліфікації та правильної зворотної транскрипції і налаштування 
ампліфікації. Контроль в суміші A складається з фрагмента РНК та конкретної оліго-
пари/зразка для його ампліфікації. Контролем у суміші B є РНК-каза Р для оцінки якості 
зразка. 
Методика розділена на 2 основні етапи: виділення РНК, зворотна транскрипція та 
ампліфікація/детекція за допомогою конкретних оліго-пар та зразків. Коронавірусна РНК 
виявляється в каналі FAM в обох головних сумішах. Внутрішні контролі позначені HEX / 
VIC. 
Суміш А націлена на конкретний фрагмент гена N для SARS-CoV-2. Суміш B націлена на 
загальний фрагмент гена Е, який є властивим для SARS-CoV-2, а також для інших 
коронавірусів, пов'язаних з SARS. 

 
ОСОБЛИВОСТІ НАБОРУ: 
Цей набір заснований на зворотній транскрипції й ампліфікації та виявленні за допомогою 
ПЛР у реальному часі. 

Для підтвердження позитивного результату рекомендується аналізувати кожен зразок 
сумішшю А та В. Конструкція аналізів специфічна до сталих областей, однак, враховуючи 
мінливість РНК вірусу та обмежені наявні послідовності, результат слід вважати 
позитивним лише тоді, коли обидва аналізи є позитивними. 
ЗТ-ПЛР суміші і реактиви з позитивним контролем ліофілізовані. Необхідно розчинити їх 
перед використанням (див. Розділ «Попередня підготовка реагентів»). Решта реагентів 
готові до використання. 
 
ВМІСТ НАБОРУ: 

1. VIRCELL CoV-2 RT-PCR MIX A (суміш А): 3 флакони, що містять зворотну 
транскриптазу, полімеразу Taq, буфер та специфічні праймери/зразок для N гена 
nCoV та фрагмент РНК та праймери/зразок, використаний як внутрішній контроль. 



16 реакцій/флакон. Ліофілізований. 
2. VIRCELL CoV-2 RT-PCR MIX B (суміш В): 3 флакони, що містять зворотну 

транскриптазу, полімеразу Taq, буфер та специфічні праймери/зразок для гена E 
коронавірусів, пов'язаних з SARS, та праймери/зразок, орієнтований на ген 
людської РНКази Р, використаний як контрольний зразок. 16 реакцій/флакон. 
Ліофілізований.  

3. VIRCELL CoV-2 POSITIVE CONTROL (Позитивний контроль): 1 флакон, що містить 
суміш ліофілізованих неінфекційних нуклеїнових кислот, які слід використовувати як 
позитивний контроль для обох тестів. Червона кришка. 

4. VIRCELL  NEGATIVE  CONTROL (Негативний контроль):  1 флакон, що містить 200 
мкл деіонізованої води, повинен використовуватись як негативний контроль. Зелена 
кришка. 

5. VIRCELL PCR MIX RECONSTITUTION SOLUTION: 2 флакони з 1 мл водного 
розчину для розчинення суміші ПЛР. Жовта кришка. 

6. VIRCELL POSITIVE CONTROL RECONSTITUTION SOLUTION: 1 флакон з 500 мкл 
водного розчину для розчинення позитивного контролю. Коричнева кришка. 

 
Зберігати при температурі 2-8 ° C і перевірити термін придатності. 

 
Необхідні, але не поставлені матеріали:  
Мікробіологічна витяжна станція 
Набір для екстракції РНК (див. Рекомендації в "Процедурі тестування")  
Ампліфікатор qPCR 
Точні мікропіпетки 
Стерильні наконечники з аерозольним бар'єром 
Мікроцентрифуга 
ПЛР шафа (рекомендовано) 
Вихровий змішувач 

 
ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: 

Зберігати при зазначеній рекомендованій температурі. Не використовуйте реагенти з 
набору після закінчення терміну придатності. Це буде справедливо лише в тому 
випадку, якщо реагенти будуть закритими та зберігатись при зазначеній температурі. 
 
СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТІВ ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ: 

Реагент Стабільність 
Розведений позитивний контроль 
VIRCELL 

Зберігати при температурі нижче -70 °C і використовувати до терміну 
придатності. Уникайте декількох циклів заморожування-відтавання. 

Розведені Суміші A і B Зберігати при температурі нижче -20 °C і використовувати до терміну 
придатності. Уникайте декількох циклів заморожування-відтавання. 

Решта компонентів Зберігати при температурі 2-8 °C і використовувати до терміну придатності 
 
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РОБОТА З РЕАГЕНТАМИ: 
Розведені суміші VIRCELL MIX VIALS слід використовувати негайно після розведення, 
зберігаючи в холодному місці, захищеному від світла. Зберігайте розведену суміш, яку 
не застосовують відразу, при температурі нижче -20 °C до використання. 
Обробляйте реагенти в асептичних умовах, щоб уникнути мікробних забруднень. 
VIRCELL, S.L. не несе відповідальності за неправильне поводження з реагентами, що 
входять до набору. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: 
1. Тільки для діагностики in vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Виробом можна користуватись лише персоналу, який пройшов навчання. 
3. Користувачеві цього набору рекомендується уважно прочитати та зрозуміти 
вкладиш. Для отримання достовірних результатів тесту необхідне чітке дотримання 



протоколу. 
4. Використовуйте лише протоколи, описані в цій інструкції. Умови, не вказані тут, 
можуть дати помилкові результати. 
5. Під час поводження із зразками носіть засоби індивідуального захисту. Правильно 
вимийте руки після обробки зразків. Усі процедури повинні проводитися відповідно до 
затверджених норм безпеки. 
6. Не використовуйте набір після закінчення терміну придатності. 
7. Зі зразками слід поводитись так, як з інфекційними зразками, використовуючи 
лабораторні процедури безпеки. Ретельно очистіть і продезинфікуйте всі робочі 
поверхні свіжоприготовленим розчином 0,5% гіпохлориту натрію в деіонізованій або 
дистильованій воді. 
8. Тестування всіх зразків на найбільш ранньому інтервалі після забору допоможе 
забезпечити найбільш точні результати випробувань. Відхилення при різному періоді 
зберігання під час доставки зразка не була оцінена. 
9. Для проведення тестування рекомендується мати дві різні області: область пре-
ампліфікації та ампліфікації. 
10. Через високу аналітичну чутливість цього тестування, слід бути надзвичайно 
обережними для збереження чистоти реагентів набору або сумішей для ампліфікації. 
Слід ретельно стежити за чистотою всіх реагентів. 
11. Реагенти цього набору можуть включати генетичний матеріал або речовини 
тваринного та / або людського походження. Хоча цей матеріал не є інфекційним, його 
слід розглядати як потенційно інфекційним. З усіма компонентами слід поводитись та 
утилізувати їх як потенційно інфекційні. Дотримуйтесь місцевих норм щодо утилізації 
клінічних відходів. 
12. Утилізуйте невикористані реагенти та відходи відповідно до всіх діючих норм. 
13. Про будь-який серйозний інцидент, що стався з приладом, повідомляйте виробнику 
та компетентному органу держави-члена, в якій знаходиться користувач та/або пацієнт. 
 
ЗАБІР ТА РОБОТА ЗІ ЗРАЗКАМИ: 
Аспірати з трахеї або бронхоальвеолярні змиви є рекомендованими типами зразків 
для тестування. Альтернативно можна забирати інші зразки з дихальних зразків, такі як 
мазок з носоглотки або мокрота. 
Не затримуйте транспортування та лабораторні дослідження. Зразки можуть 
зберігатися при температурі 2-8 °C до 72 годин після забору, якщо очікується затримка 
у тестуванні, то слід зберігати при нижче -70 °C. 
 
ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
Всі реагенти, що надані у наборі, готові до використання, за винятком VIRCELL ПЛР 
СУМІШІ ФЛАКОНИ №1 та №2 та VIRCELL ПОЗИТИВНИЙ КОНТРОЛЬ №3. 
VIRCELL ПЛР СУМІШІ ФЛАКОНИ №1 та №2. Для розведення додайте 240 мкл 
VIRCELL PCR MIX RECONSTITUTION SOLUTION флакон №5 у флакон. Ретельно 
перемішайте, використовуючи вортекс протягом 2-3 секунд.  

Розведені ПЛР суміші слід використовувати відразу після додавання розчину 
для розведення і його слід тримати до використання в морозильній камері, 
захищеним від світла. 

Надлишок розведеної ПЛР суміші можна заморозити при температурі нижче -20 °C, 
захищеним від світла, для використання у наступних реакціях. 
VIRCELL ПОЗИТИВНИЙ КОНТРОЛЬ №3. Виконайте наступні кроки для розведення: 
- Центрифугуйте відповідну пробірку протягом 5 секунд при 5000 g. 
- Додайте 100 мкл VIRCELL POSITIVE CONTROL RECONSTITUTION SOLUTION №6. 
- Перемішайте на вортексі протягом 1-2 секунди. 
- Відцентрифугуйте пробірку протягом 5 секунд при 5000 g. 
Після розведення VIRCELL ПОЗИТИВНИЙ КОНТРОЛЬ №3 може бути заморожений 
при температурі нижче -70 °C для використання в наступних реакціях. 



ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ: 
1. Екстракція РНК (виконується в області пре-ампліфікації): 
Рекомендується використовувати комерційні набори для екстракції, дотримуючись 
інструкцій виробника для екстракції РНК. Проконсультуйтеся з відділом обслуговування 
клієнтів. 
2. Ампліфікація за допомогою РТ-ПЛР (виконується в області ампліфікації): 
VIRCELL PCR MIX ФЛАКОНИ №1 і 2 ліофілізовані. Кожен флакон містить необхідні 
компоненти для проведення 16 реакцій РТ-ПЛР. 
2.1 Підготовка пробірки РТ-ПЛР: Позначте та виділіть у штатив (для заморожування) 
кількість необхідних пробірок/стрипів пробірок. Для кожного зразка знадобиться пара 
пробірок плюс пара пробірок для негативного та позитивного контролю. 
2.2 Розведення ПЛР суміші: Додайте 240 мкл VIRCELL PCR MIX RECONSTITUTION 
SOLUTION №5 у флакон. Ретельно перемішайте, використовуючи вортекс, протягом 2-
3 секунд. Під час розмороження тримайте пробірки на холоді. 
2.3 Додати 15 мкл суміші А в пробірку. Додати 15 мкл суміші B в іншу пробірку. 
2.4 Додавання зразка: до кожної пробірки додайте 5 мкл кожного екстракту РНК зразка. 
Додайте до відповідних пробірок 5 мкл VIRCELL POSITIVE CONTROL №3 та VIRCELL 
NEGATIVE CONTROL №4. Негативний контроль - вода. Закрийте пробірки/стрипи 
ковпачками. 
2.5 Програма РТ-ПЛР: вставте ПЛР-пробірки/стрипи пробірок у ампліфікатор в режимі 
реального часу та запустіть наступну програму *: 

1 цикл 51ºC 15 хвилин 
1 цикл 95ºC 3 хвилин 
45 циклів 95ºC    15 секунд 

 58ºC    30 секунд * 
* Слід відбирати флуоресцентні дані (канали FAM та HEX / VIC). 
 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОТОКОЛУ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВАЛІДАЦІЯ ПРОТОКОЛУ ДЛЯ 
КОРИСТУВАЧІВ: 
Рекомендується включати один негативний контроль до кожного циклу тестування. 
Негативний контроль - це вода, тому слід виявляти лише внутрішній контроль (сигнал 
HEX/VIC). Негативний контроль буде контролювати реагенти або зовнішнє забруднення. 
Позитивний контроль рекомендується включати в кожне тестування. Позитивний 
контроль відслідковує невідповідності реагентів та правильне виконання основних 
процедур. 
 
Інтерпретація результатів описана в таблицях нижче: 

СУМІШ FAM HEX/VIC Інтерпретація 
1 Без ампліфікації Ампліфікація Негативний 

1 Ампліфікація (Ct < 40) Ампліфікація SARS-CoV-2 позитивний (вимагає 
підтвердження сумішшю 2) 

1 Без ампліфікації Без або пізня ампліфікація 
(Ct>40) 

Недійсний (пов’язано з тестом або 
його виконанням) 

1 Amplification (Ct < 40) Без або пізня ампліфікація 
(Ct>40) 

SARS-CoV-2 позитивний (вимагає 
підтвердження сумішшю 2) 

СУМІШ FAM HEX/VIC Інтерпретація 
2 Без ампліфікації Ампліфікація Негативний 

2 Ампліфікація (Ct < 40) Ампліфікація SARS-пов’язаний Coronavirus 
позитивний 

2 Без ампліфікації Без або пізня ампліфікація (Ct>40) Недійсний (пов’язано зі зразком) 

2 Ампліфікація (Ct < 40) Без або пізня ампліфікація (Ct>40) SARS-пов’язаний Coronavirus 
позитивний 

У разі недійсного або сумнівного результату рекомендується повторно екстрагувати РНК 
з оригінального зразка та повторно його протестувати. У разі невідповідності 



внутрішнього контролю Суміші 1 процедуру слід переглянути. У разі невідповідності 
ампліфікації контролю Суміші 2 можна припустити неправильну екстракцію нуклеїнових 
кислот або відсутність достатнього людського клітинного матеріалу. Рекомендовано 
тестування нового зразка.  
 

СУМІШ FAM Інтерпретація 
1 Ампліфікація (Ct < 40) SARS-CoV-2 

Позитивний 2 Ампліфікація (Ct < 40) 
1 Ампліфікація (Ct < 40)  

Недоведений 2 Без ампліфікації 
1 Без ампліфікації SARS-пов’язаний 

Coronavirus позитивний 2 Ампліфікація (Ct < 40) 
 
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ: 
Кожна партія перед випуском підлягає внутрішньому контролю якості, відповідно до 
жорстких вимог. 
 
ОБМЕЖЕННЯ ТЕСТУ: 
1. Цей набір призначений для використання зі зразками з дихальних шляхів людини. Дія 
з іншими типами зразків не оцінювалася. 
2. Виявлення нуклеїнових кислот вірусу залежить від кількості вірусного навантаження, 
наявного в зразку, і на нього можуть впливати методи забору зразків, фактори пацієнта, 
стадія інфекції та / або штам збудника. Помилково негативні результати можуть також 
виникнути, якщо в зразку присутні інгібітори ампліфікації, тому слід застосовувати 
перевірені методи екстракції нуклеїнових кислот РНК вірусу. 
3. Результати зразків слід використовувати разом з клінічною оцінкою та іншими 
діагностичними процедурами.  
4. Тест дає якісні результати. Ніякої кореляції між величиною позитивного результату та 
кількістю збудника у зразку не можна проводити. 
5. Тест працює лише в межах геномних областей, з яких були обрані праймери та зонди. 
Тест орієнтований на висококонсервативні регіони, однак через високу мінливість РНК 
геномів можливо, що певні підтипи можуть бути не виявлені. Мутації цільових областей 
не були виявлені на час проектування. 
6. Негативний результат тесту не виключає присутність цільового збудника на рівнях 
нижче межі виявлення аналізу. 
7. Позитивний тест не виключає можливості наявності інших збудників хвороб. 
8. Показані результати роботи відповідають порівняльним дослідженням з 
комерційними наявними виробами у визначеній вибірці сукупності. Невеликі відмінності 
можна виявити у різних популяціях чи різних предикативних виробах. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТУ: 
• ЧУТЛИВІСТЬ ТА СПЕЦІФІЧНІСТЬ 
Набір ПЛР SARS-CoV-2 REALTIME був оцінений на панелі з 80 анонімізованих зразків з 
дихальних шляхів з біобанку Іспанського національного центру мікробіології (NCM-
ISCIII). Ця панель включає 41 позитивний зразок та 39 негативних зразків, які раніше 
були охарактеризовані. Відповідно до методики, рекомендованої ВООЗ та 
оптимізованої NCM, за допомогою двох ПЛР-тестів у реальному часі, заснованих на 
еталонних процедурах щодо їх екстракції та ампліфікації.  
Чутливість оцінювали за допомогою 3-х серійних розведень кількісно визначеного 
стандарту SARS-CoV2, що відповідає 5000 копіям/пробірка, 500 копіям/ пробірка та 50 
копіям/пробірка. 
Результати, отримані набором ПЛР SARS-COV-2 REALTIME, показують усього 41 
позитивний та 39 негативний зразки зі 100% специфічністю та 100% чутливістю. 
Чутливість, отримана при стандартних розведеннях, має 100%-ву кореляцію, отримуючи 



позитивні значення з трьох досліджених розведень, причому значення Ct відповідають 
техніці котролю. 
 
• ВНУТРІШНЬО-ТЕСТОВА ТОЧНІСТЬ: 
По 4 зразки для кожної мішені (2 позитивні та позитивний і негативний контроль) 
ампліфікували 5 разів за один аналіз, виконаний тим самим оператором у суттєво 
незмінних умовах. Результати: 100% узгодження з CV% <5. 
• МІЖ-ТЕСТОВА ТОЧНІСТЬ: 
По 4 зразки для кожної мішені (2 позитивні та позитивний та негативний контроль) 
окремо ампліфікувались у 3 послідовних аналізах у двох різних ампліфікаторах RT-PCR. 
Результати: 100% узгодження з CV% <5. 
 
• ПЕРЕХРЕСНА РЕАКТИВНІСТЬ: 
Наступні респіраторні та інші збудники випробовували на ПЛР-наборі в реальному часі 
SARS-CoV-2: HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-HKU1, MERS-CoV, грип A nH1N1, A H3N2, 
грип B, риновірус, ентеровірус, респіраторно-синцитіальний вірус А, респіраторно-
синцитіальних вірус B, вірус парагрипу 1, парагрипу 2, парагрипу 3 та парагрипу 4, 
людський метапневмовірус, аденовірус, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, 
Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa та Staphylococcus epidermis. Перехресної 
реактивності з цими організмами не виявлено. 
Крім того, було проведено аналіз in-silico послідовностей праймерів/зондів у порівнянні 
з іншими мікроорганізмами, які можна було знайти в зразках з дихальних шляхів, згідно 
з рекомендаціями ВООЗ: Instructions for Submission Requirements: In vitro diagnostics 
(IVDs) Detecting SARS-CoV-2 Nucleic Acid- Emergency Use Listing of IVDs WHO. 
 

SYMBOLS USED IN LABELS: 
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