
Інструкція із застосування 

EGN7103109 Флуорисцентний ПЛР набір для визначення SARS-CoV-2 

 Кат. No  

 EGN7103109: 96 тестів 

Призначення 

Для якісного in vitro визначення генів ORF-1ab, E та N-гену вірусу SARS-Cov-2 (також відомого як 2019-

nCov) в орофаренгіальних мазках та слині пацієнтів з підозрою на вірусну пневмонію, викликану SARS-

Cov-2, з підозрами на кластерні інфекції, та інших пацієнтів, яким необхідна диференційна діагностика на 

SARS-Cov-2. 

Визначення відповідних термінів «кластерні інфекції», «підозри» та інших груп можна знайти у локальних 

стандартах і настановах. 

Описання 

Даний продукт застосовується виключно при епідемії COVID-19 з грудня 2019. При використанні 

необхідно дотримуватись всіх місцевих нормативних вимог та інструкцій, а також вимог біологічної 

безпеки. 

Лабораторія повинна бути обладнана відповідним чином, та відповідати вимогам біологічної безпеки. 

Превентивні заходи безпеки повинні бути адекватні завданню визначення SARS-Cov-2, і персонал повинен 

пройти відповідну підготовку з молекулярно-біологічних методів дослідження, та мати достатні практичні 

навички. 

Результат тесту використовується для клінічної оцінки, і не повинен бути єдиним критерієм при постановці 

діагнозу. Рекомендована комплексна оцінка клінічних проявів і результатів лабораторних досліджень для 

повного аналізу стану пацієнта. 

Принцип 

Даний продукт базується на принципі мультиплексної ПЛР в реальному часі із зворотньою транскрипцією. 

Він має специфічні праймери та флуоресцентні мітки для генів ORF-1ab, E та N вірусу SARS-Cov-2. 

Присутність вірусної нуклеїнової кислоти визначається інтенсивністю флуоресценції в режимі реального 

часу. Внутрішній контроль додається для виявлення присутності інгібіторів ПЛР у зразку, для виключення 

псевдонегативних результатів. 

Компонент Склад 96 тестів 

qRT-PCR реакційна суміш Праймери, зонд, дНТФ, Mg
2+

, буфер 816 мкл х 1 

qRT-PCR ферментна суміш Taq полімераза, урацил-ДНК глікозилаза 288 мкл х 1 

Негативний контроль Вода, оброблена DEPC 1350 мкл х 1 

Позитивний контроль Захищена РНК, що містить фрагмент гену-мішені 1350 мкл х 1 

Внутрішній контроль Захищена РНК, що містить фрагмент гену 

внутрішнього контролю 

192 мкл х 1 

 Компоненти набору різних партій не можна перемішувати 

Необхідні матеріали, що не входять до складу набору. 

 Набір Maccura Mag-Bind RNA Extraction Kit 

 Набір QIAamp Viral RNA Mini Kit 

 Одноразова пробірка для зразку 

 Набір для транспорту матеріалу 

Застереження 

 Тільки для in vitro діагностики. 

 Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням. 

 Перед постановкою ознайомтеся з методикою та особливостями роботи з обладнанням, проводьте 

контроль якості в кожному експерименті. 

 Цей набір повинен використовуватись зі спеціальним обладнанням в молекулярно-біологічній або 

ПЛР лабораторії, що відповідають місцевим стандартам, та мають відповідний персонал. Весь 

процес рекомендується проводити у відповідних зонах ПЛР лабораторії. Всі витратні матеріали 



повинні бути стерильними і використовуватися один раз для запобігання контамінації РНК-зами та 

ДНК-зами. 

 Рекомендується вважати всі зразки потенційно небезпечними; лаборанти повинні використовувати 

захисний одяг та одноразові рукавички, які можна часто змінювати, щоб уникнути крос-

контамінації між зразками. Відходи, які з’являються при роботі, повинні збиратись та проходити 

відповідну обробку, і передаватись у відповідні служби для подальшої утилізації. 

 Переконайтесь, що реагент повністю розтанув та перемішайте його при температурі (15-25
о
С) перед 

використанням. Рекомендується не перевищувати 6 циклів заморожування-розморожування. 

Ферментна суміш легко налипає до стінок пробірки, тому відцентрифугуйте її протягом кількох 

секунд перед використанням. 

 Різні фактори при зберіганні, транспортуванні, та використанні реагентів можуть впливати на 

ефективність набору (такі як збір зразків, обробка зразків, нестандартна організація робочого 

процесу). Будь ласка, ретельно дотримуйтесь інструкції. В залежності від типу і характеристик 

зонду, процедури взяття зразка, природи вірусного процесу, можливі псевдо-негативні результати, 

викликані недостатнім об’ємом зразка чи іншими причинами. Результат повинен бути 

співставлений з клінічною картиною для комплексної оцінки, і в разі необхідності тест можна 

повторити. 

Зберігання та стабільність 

Реагенти стабільні до дати, вказаної на етикетці, при зберіганні при температурі -10…-30
о
С в закритих 

флаконах у вертикальному положенні, захищені від потрапляння сонячного світла. Не перевищувати 

кількість циклів розморожування-заморожування більше 6! 

Збір та підготовка матеріалу 

Типи матеріалу та вимоги збору. Зберіть зразки з респіраторного тракту (орофаренгіальні зразки і мокрота) 

згідно локальної процедури чи протоколу. Помістіть орофаренгіальний зонд в одноразову пробірку для 

збору матеріалу, що містить консервуючий розчин. Від’єднайте хвіст зонду, та закрутіть кришку. Зразки 

мокроти слід розводити фосфатним буфером, що містить 1 г/л протеїнази К, закрутіть кришку та замотайте 

плівкою. Зразки мокроти повинні бути відправлені на дослідження протягом 30 хвилин після збору, а 

взагалі настільки швидко, наскільки це можливо. 

Умови зберігання. Рекомендується протестувати зразок якнайшвидше. Зразки можна зберігати протягом 24 

годин при 2…8
о
С, або при -70

о
С для довшого зберігання. Уникайте численних циклів розморожування-

заморожування. 

Підготовка зразків мокроти. Перед тестуванням зразків мокроти, інкубуйте зразок при 55
о
С протягом 15 

хв для інактивації вірусу. Якщо пробірка не містить протеїнази К, повторіть інкубацію після інактивації 

вірусу. 

Інактивація вірусу. Для інактивації вірусу підготуйте водяну баню, нагріту до 56
 о

С, обробіть пакетик із 

зразком 75% етанолом в ламінарному боксі. Протріть його фільтрувальним папером, помістіть зразок не 

водяну баню на 30 хв. Прослідкуйте, щоб пробірка була занурена. Обережно перевертайте пробірку кожні 

10 хв. Час інактивації складає 30 хв. 

Процедура аналізу. 

Приготування реагентів (зона або бокс для приготування реакційної суміші).  

 Витягніть всі компоненти набору прогрійте при кімнатній температурі, змішайте на вортексі. 

 Приготуйте ПЛР суміш згідно таблиці: 

 Реагент Об’єм К-сть тестів 

 

qRT-PCR суміш 

qRT-PCR реакційна 

суміш 

17 мкл  

N = n+2 

qRT-PCR ферментна 

суміш 

3 мкл 

Примітка: кількість тестів N = n+2, де n – кількість зразків, взятих для дослідження, і 2 – для позитивного 

та негативного контролю. Зважаючи на умови в лабораторії, особливу увагу слід приділити можливим 

втратам при розкапуванні реагентів.  

 Перемістіть приготовлені та розкапані реагенти в бокс для внесення нуклеїнових кислот в 

реакційну суміш. 

Приготування зразків (зона пробопідготовки). 



Екстракція нуклеїнових кислот. 

 Додайте 2 мкл внутрішнього контролю в Негативний контроль, Позитивний контроль та кожен 

зразок для екстракції нуклеїнової кислоти. Слідуйте інструкції набору для виділення та очищення 

нуклеїнових кислот. Рекомендовані об’єми для екстракції та елюції: 

Реагент для екстракції Об’єм  зразка Об’єм буферу елюції 

Maccura Mag-Bind RNA Extraction Kit 200 мкл 35 мкл 

QIAamp Viral RNA Mini Kit 140 мкл 80 мкл 

 Додайте зразки: 

20 мкл РНК (отриманої з екстракції Негативного, Позитивного контролів та зразку) додайте в реакційну 

ПЛР пробірку, що містить qRT-PCR суміш. Кінцевий об’єм повинен бути 40 мкл/тест. Закрийте кришку 

негайно, щоб запобігти контамінації. Осадіть суміш та підготуйтесь до ампліфікації. 

ПЛР ампліфікація (в ампліфікаційній зоні). 

 Для програмування, слідуйте інструкції вашого обладнання. Для прикладу, показано налаштування 

ABI Prism 7500. 

 Розміщення на плашці:  помістіть реакційні пробірки/плашки в ампліфікатор. Встановіть проби 

Негативного, Позитивного контролів та зразків послідовно. 

 Налаштування флуоресцентного каналу:  

Канали детекції:  

 FAM;  

 ROX;  

 Cy5;  

 Канал внутрішнього контролю: HEX або VIC. 

Реакційна суміш – 40 мкл 

 

Встановіть протокол: 

Крок Температура Час Цикли 

1 Зворотня транскрипція 55
о
С 15 хв 1 

2 Активація Taq полімерази 95
о
С 2 хв 1 

3 

 

Денатурація 95
о
С 15 сек  

 

40 
Відпал (гібридизація) праймерів 

синтез фрагменту ДНК (елонгація), 

зчитування інтенсивності 

флуоресценції. 

58
о
С 35 сек 

4 Охолодження 40
о
С 10 сек 1 

Після встановлення, збережіть програму, та запустіть її. 

Контроль якості 

Кожен експеримент повинен відповідати наступним вимогам (див. нижче). У протилежному випадку 

результати зразків є неправильними, і повинні бути переставлені. 

Негативний контроль: значення Ct по каналу НЕХ, або VIC ≤ 38, значення Ct в каналі ROХ > 37 або не 

визначається. Значення Ct для інших каналів > 38 або не визначається. 

Позитивний контроль: графік ампліфікації має бути у формі синусоїди. Значення Ct по каналу НЕХ, або 

VIC ≤ 38, значення Ct для інших каналів ≤ 32. 

Розрахунок 

Збережіть результати по завершенню постановки. Пороговий рівень (Threshold), початкове значення та 

кінцеве значення різних каналів повинні бути виставлені вручну наступним чином: початкове значення 

встановлюється в межах 3-15, кінцеве значення в межах 5-20. Порогове значення (Threshold) 

встановлюється в залежності від рівня флуоресценції фону та негативного контролю: вище фонової 

флуоресценції та негативного контролю. FAM, ROX, CY5 криві негативного контролю повинні бути 

горизонтальні або нижчі за пороговий рівень. Натисніть “Аналіз” та побачите результати на екрані. 



Інтерпретація результатів 

Інтерпретація значення Ct цільового гену 

Результат Негативний (-) Позитивний (+) 

FAM канал (ORF1ab ген)   Ct＞38 або не визначається  
 

≤ 38 

ROX канал (E ген) Ct＞37 або не визначається ≤ 37 

Cy5 канал (N ген) Ct＞38 або не визначається ≤ 38 

HEX або VIC канали – 

внутрішній контроль 

Ct ≤ 38 / 

 

Інтерпретація результатів тесту 

Результат тесту Інтерпретація результату 

ORF1ab ген, N ген, E ген – всі (+)  

SARS-Cov-2 позитивний ORF1ab ген (+), N ген (+) 

ORF1ab ген (+), E ген (+) 

Тільки ORF1ab ген (+) Повторіть тест. Якщо (+), то SARS-Cov-2 виявлено 

(позитивний). 

Тільки ORF1ab ген (-) Повторіть тест. Якщо ORF1ab, N ген, та (або) E ген 

позитивні, інтерпретувати результат SARS-Cov-2 

як позитивний. У протилежному разі необхідно 

повторити  тест через якийсь час, починаючи з 

етапу відбору біоматеріалу. 

ORF1ab ген (-), N ген (+) 

ORF1ab ген (-), E ген (+) 

ORF1ab ген, N ген, E ген – всі (-) SARS-Cov-2 негативний 

 

Обмеження 

 Результат даного тесту є позитивним, що означає присутність SARS-Cov-2 в тестових зразках. 

Клінічний діагноз та лікування пацієнта повинні визначатись в комбінації з іншими симптомами, 

історією хворого, іншими лабораторними результатами та реакцією на терапію. 

 Результати тесту пов’язані з відбором матеріалу, його доставкою, зберіганням і підготовкою. 

Помилки на цих етапах можуть призвести до неправильних результатів. Якщо була допущена крос-

контамінація під час роботи зі зразками, можливі псевдо-позитивні результати. 

 Випробування тесту обмежене зазначеними реагентами для екстракції, типами зразків та 

придатними приладами. Інші варіанти вимагають верифікації. 

 При розробці цього тесту використовувались консервативні послідовності. Але вірус може 

мутувати. Хоча ймовірність мутації в консервативних послідовностях дуже низька, повністю 

виключати її теж не можна. 

 Цей тест не можна використовувати для диференційної діагностики SARS. 

Характеристики тесту 

Негативне прогностичне значення. При тестуванні негативних референтних матеріалів, всі отримані 

результати – негативні. Негативне прогностичне значення (-/-) є 10 з 10. 

Позитивне прогностичне значення. При тестуванні позитивних референтних матеріалів, всі отримані 

результати відповідають вимогам референтних матеріалів. Позитивне прогностичне значення (+/+) є 5 з 5. 

Відтворюваність 

При тестуванні національного референтного матеріалу отриманий коефіцієнт варіації СV ≤ 5%. 

Чутливість 

При тестуванні національних референтних матеріалів встановлено, що чутливість не вище 1 х 10
3
 копій/мл. 

Специфічність 

Даний тест показав відсутність крос-реактивності з: людськими коронавірусами (HKU1, OC43, NL63, 

229E), HCoV-SARS, HCoV-MERS; H1N1, сезонним H1N1, сезонним H3N2, сезонним H5N1, сезонним 

H7N9, B/Yamagata, B/Victoria, Respiratory syncytial virus types A and B, Parainfluenza virus types 1, 2, and 3, 

Rhinovirus types A, B, C, Adenovirus types 1, 2, 3, 4, 5, 7, 55, Enterovirus types A, B, C, D, Human 

Metapneumovirus, Epstein-Barr virus, Measles virus, Human Cytomegalovirus, Rotavirus, Norovirus, Mumps 



virus, Varicella-Zoster Virus; Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae; Legionella pneumophila, 

Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis; Aspergillus fumigatus, Candida albicans, 

Candida glabrata, Cryptococcus neoformans, Pseudomonas aeruginosa, та людською геномною ДНК. 

Інтерференції 

0.9 г/мл хлориду натрію (включно 1% PC-300), 100  мкг/мл фенілфріну, 100 мкг/мл оксіметазоліну, 100 

мкг/мл беклометазону, 100 мкг/мл флунізоліду, 100 мкг/мл тріамцинолону ацетоніду, 200 мкг/мл 

будесоніду, 100 мкг/мл мометазону, 200 мкг/мл флутиказону, 200 мкг/мл гістаміну хлоргідрату, 10 мкг/мл 

рібавіріну, 400 Од/мкл α-інтерферону, 0.1 мг/мл дексаметазону, 0.568 мкг/мл занамівіру, 100 мкг/мл 

осельтамвіру, 100 мкг/мл перамівіру, 100 мкг/мл лопінавіру, 100 мкг/мл рітонавіру, 100 мкг/мл арбідолу, 

100 мкг/мл левофлоксацину, 200 мкг/мл азітроміцину, 100 мкг/мл цефтріаксону, 100 мкг/мл меропенему, 

100 мкг/мл тобраміцину, 0.25 г/л муцину і  5% (V/V) цільної крові на впливали на роботу набору.   

Клінічні випробування 

Даний тест порівнювався зі схожим продуктом, погодженим NPMA для клінічного порівняння, що 

включало 537 зразків з 4 клінічних інститутів. Типи зразків: орофарингіальні зонди і мокрота. Для деяких 

зразків використовували екстракт нуклеїнових кислот із зберігання. Позитивне прогностичне значення: 

99,56%, негативне прогностичне значення: 99,35%, середнє значення – 99,44%. В подальшому, клінічна 

інформація збирається для оцінки клінічної ефективності. 
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