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1. POUŽITÍ 

RDLAMP0001 BioVendor SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit je určen pro detekci nukleové kyseliny 

viru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid-19 a je založen na principu metody RT-

LAMP.  

Základní charakteristika 

− Evropská unie: použití pro in vitro diagnostiku! 

− Ostatní státy: pouze pro výzkumné účely! 

− Celková doba stanovení je kratší než 45 minut 

− Použití soupravy SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit nevyžaduje izolaci nukleové kyseliny 

viru a umožňuje analyzovat vzorky přímo po krátké tepelné inaktivaci 

− Metoda je určena ke screeningovému vyšetření osob na přítomnost viru SARS-CoV-2 

− Souprava detekuje nukleovou kyselinu viru SARS-CoV-2 z nasofaryngeálních stěrů sta-

bilizovaných pomocí neinaktivačního Viral Transport Media (VTM) 

− Kapacita soupravy je 96 reakcí 

 

Použité zkratky 

Ct  číslo cyklu (Cycle threshold) 

FAM  6-karboxyfluorescein 

LoD  limit detekce (Limit of Detection) 

min  minuta 

N  nedetekováno  

N/A  neaplikovatelné (not applicable) 

NC  negativní kontrola 

NFW  voda pro molekulární biologii (Nuclease Free Water) 

PC  pozitivní kontrola 

RFU  relativní hodnota fluorescence (relative fluorescent unit) 
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2. SKLADOVÁNÍ, EXPIRACE 

Soupravu skladujte při – 20 °C. Za těchto podmínek jsou všechny komponenty stabilní po dobu 

exspirace (viz. datum vyznačené na vnějším obalu). 

− Testovací souprava SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit je dodávána zamražena  

na -20 °C. 

− Po dodání skladujte SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit při teplotě -20 °C.  

− Komponenty kitu chraňte před světlem. 

− Reagencie mohou být v případě potřeby alikvotovány. 

− Omezte opakované zmražení a rozmražení. 

− Nepoužívejte kit po vypršení doby exspirace. 

− Stabilita komponent je uvedena v kapitole 9. 

3. ÚVOD 

SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) je obalený RNA virus z čeledi 

Coronavirideae. Je původcem onemocnění Covid-19, které se rozšířilo celosvětově z čínské pro-

vincie Wuchan na konci roku 2019. V lednu 2020 byla světovou zdravotnickou organizací (WHO) 

vyhlášena pandemie ohrožující zdraví celosvětového významu [1]. 

Virus se šíří vzájemným kontaktem, primárně pomocí kapének, které nakažený vylučuje při kašli, 

kýchání nebo mluvení. K nákaze může dojít jejich vdechnutím nebo přenesením viru v kapénce 

z povrchu na obličej (typicky při doteku úst, nosu nebo očí). Zatím není zcela jasné, jak dlouho 

virus přežívá mimo lidské tělo [2]. 

Inkubační doba se pohybuje mezi 1 až 14 dny, obvyklá doba od nakažení do prvních příznaků je 

5 – 6 dní. Mezi hlavní příznaky patří suchý kašel, dušnost, únava a horečka, závažnější případy 

mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin až smrti. Symptomy většinou přicházejí postupně a 

zhruba 80 % nemocných se uzdraví bez nutnosti hospitalizace. Průběh onemocnění a jeho zá-

važnost záleží i na celkovém zdravotním a tělesném stavu nemocného [3].  

Virus během šíření v populaci přirozeně mutuje a dominantní se stávají linie s vyšší schopností 

přenosu [4]. Jako jedna z nejrychleji se šířících mutací byla identifikována varianta viru označo-

vaná B.1.1.7 (SARS-CoV-2 VUI 202012/01 dle klasifikace WHO, také označována 501Y.V1), 

známá jako tzv. britská mutace [5]. 

Spolehlivé a rychlé testování populace na přítomnost viru je kritickým krokem pro zastavení šíření 

onemocnění a stabilizaci pandemické situace.  
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4. PRINCIP STANOVENÍ 

SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit je in vitro testovací souprava pro detekci RNA viru SARS-CoV-

2 založená na principu amplifikace virové RNA za izotermálních podmínek. Reakce probíhá v 

jediné zkumavce za konstantní teploty a využívá principu metody reverzně transkripční LAMP 

(Reverse Transcription Loop Mediated Isothermal Amplification). Vstupním materiálem do reakce 

LAMP je přímo médium se vzorkem z odběrové zkumavky bez nutnosti izolace virové RNA. Cí-

lová sekvence je v LAMP reakci amplifikována za konstantní teploty pomocí sady sedmi primerů 

a fluorescenčně značené sondy, za přítomnosti enzymu polymerázy, která disponuje kromě repli-

kační aktivity také schopností disociace a posouvání vznikajícího vlákna. Přítomnost smyčkovi-

tých primerů zvyšuje rychlost a dynamiku reakce, a proto množství nukleové kyseliny generované 

v LAMP reakcích bývá vyšší než při klasické termocyklické amplifikaci a detekce cílové sekvence 

tak může být více než o polovinu rychlejší. Detekce přítomnosti cílové sekvence je zprostředko-

vána elevací fluorescence vznikající při izotermální amplifikaci na volitelné platformě detekující 

kanál FAM (480 – 530 nm). 

 

5. UPOZORNĚNÍ 

− Pouze pro profesionální použití. 

− Souprava SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit obsahuje komponenty, které nejsou infekčním ma-

teriálem. 

− Se vzorky pro testování soupravou SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit je třeba zacházet jako s 

potenciálně infekčním materiálem a je nutné dodržovat standardní bezpečnostní opatření. 

− Při práci používejte pomůcky pro ochranu dýchacích cest, rukou a očí (respirátor FFP2 a 

vyšší, ochranné jednorázové rukavice, ochranné brýle nebo štít). 

− Nepijte, nejezte a nekuřte v prostoru, kde se pracuje s biologickým materiálem. 

Nepijte, nejezte a nekuřte v prostoru, kde se pracuje biologickým materiálem. 

Exa
m

ple 
Ver

sio
n



                6 

 

CZE.004.A 

              6 

6. TECHNICKÁ DOPORUČENÍ 

− Souprava je validována na vzorcích nasofaryngeálních stěrů odebraných do neinaktivačního 

VTM média. Využití vzorků získaných jinými odběrovými postupy vyžaduje in-house validaci. 

− Vzorek určený k analýze pomocí SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit nesmí být žádným způ-

sobem předem inaktivovaný (chemicky nebo tepelně). K inaktivaci dochází v rámci pracov-

ního postupu testu. Nedodržení této podmínky může vést ke zhoršení analytických vlastností 

testu. 

− Souprava je určena pro profesionální použití vyškolenými pracovníky v adekvátním laborator-

ním prostředí. 

− Před a po každém testu musí být pracovní prostředí dekontaminováno vhodnými prostředky 

odstraňujícími RNázy, DNázy a také standardními dezinfekčními prostředky. Práce v nevhod-

ném prostředí může vést ke kontaminaci komponent kitu. 

− Každý kit je určen pro 96 reakcí. Vždy je třeba počítat s rezervou pro provedení pozitivní a 

negativní kontroly. Najednou lze měřit maximálně 94 vzorků + 2 kontroly. Počet potřebných 

reakcí je vždy n+2 (n = počet vzorků). 

− Komponenta LAMP Master Mix je dodávána ve dvou alikvotech, z nichž každý vystačí pro 48 

reakcí. Nedoporučujeme alikvot opakovaně rozmrazovat více než 2x, vícenásobné rozmrazo-

vání může negativně ovlivnit kvalitu testu a výsledek. 

− Jednotlivé komponenty kitu rozmrazujte těsně před použitím. Minimalizujte dobu, kdy jsou re-

agencie při běžné laboratorní teplotě. Doporučujeme použití chladících stojánků. 

− Minimalizujte opakované zmražení a rozmražení reagencií. 

− Před použitím reagencie promíchejte jemným vortexováním. 

− Zkumavku s pozitivní kontrolou Positive Control nikdy neotvírejte během přípravy testu, 

vždy se pipetuje jako poslední. Při nevhodné manipulaci může dojít ke kontaminaci testu a 

falešně pozitivním výsledkům. Při podezření na kontaminaci test opakujte. 

− Přidávejte pozitivní (PC) a negativní kontrolu (NC) do každého běhu testování pomocí SARS-

CoV-2 Direct LAMP 96-kitu pro zhodnocení správné přípravy reakcí a vyloučení kontaminace. 

Při nedodržení nelze vyloučit falešně pozitivní či negativní výsledky. 

− SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit cílí na oblast S genu virové RNA, použití jiné syntetické 

molekuly pro kontrolu reakce, která neobsahuje daný region, může vést k falešně negativnímu 

výsledku. 

− Zabraňte kontaminaci vzorků a reagencií. Z tohoto důvodu používejte pro každý  

vzorek i reagencie špičky na jedno použití. 
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− Zkumavky po proběhnutí reakce LAMP neotvírejte a likvidaci spotřebovaného a nepoužitého 

materiálu provádějte v souladu s platnou legislativou. 

− Nezaměňujte reagencie s odlišnými čísly šarže. 

 

7. SLOŽENÍ SOUPRAVY 

Souprava je dodávána ve formátu „ready to use“ k provedení 96 reakcí (Tabulka 1). Součástí 

soupravy je LAMP Master Mix obsahující všechny potřebné komponenty reakce. Dále obsahuje 

Positive Control (PC), která slouží ke kontrole správného provedení reakce, a Nuclease Free 

Water (NC) pro provedení negativní kontroly reakce (vyloučení kontaminace). 

Tabulka 1: Složení kitu SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit 

 

 

 

Komponenta objem v 1 zku-
mavce (µl) 

počet zkumavek forma dodání 

LAMP Master Mix 1320 2 přímé použití 

Positive Control 50 1 přímé použití 

Nuclease Free Water 100 1 přímé použití 
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8. DOPORUČENÝ MATERIÁL (NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU)  

− Komerčně dostupné roztoky pro dekontaminaci povrchů 

− Jednorázové rukavice  

− Pro odběr vzorku z nosohltanu: Disposable Collection Tubes of Virus Samples (Jiangsu 

Mole Bioscience) 

− Zkumavky 1,5 – 2 ml vhodné pro práci s nukleovými kyselinami (RNAse + DNase free, low 

binding nucleic acid tubes) 

− PCR zkumavky/stripy/destičky vhodné do detekčního fluorescenčního přístroje (vhodné veli-

kosti, profilu a světlené propustnosti) – doporučují se pouze průhledné, bezbarvé plasty s 

označením „vhodné pro PCR“ 

− Termocycler pro měření fluorescence na kanálu FAM (480 – 530 nm) s vyhříváním na 65 °C 

− Chladící bloček/lednice/mrazák/box s ledem pro vychlazení zkumavek po inaktivaci 

− Automatické pipety pro objemy 5 – 100 µl, případně automatická dávkovací pipeta pro objem 

5 – 25 µl 

− Jednorázové špičky s filtrem  

− Vortex, centrifuga na zkumavky s objemem ≤ 2 ml 

− Termoblok/inkubátor/vodní lázeň s vyhříváním na 95 °C 

− Stojánky na zkumavky 
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9. PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 

− Připravte si přiměřené množství komponent potřebné pro plánovaný test. 

− Nepoužívejte komponenty po uplynutí doby exspirace vyznačené na obalu. 

− Reagencie jsou dodávány ve formě k přímému použití. 

LAMP Master Mix 

Před přípravou reakce nechte rozmrazit adekvátní množství LAMP Master Mixu a uchovejte 

v chladu do doby těsně před použitím. 

Skladování a stabilita: LAMP Master Mix je dodáván ve dvou alikvotech, z nichž každý vystačí 

pro 48 reakcí. Skladujte vždy při teplotě -20 °C a chraňte před světlem. Jednotlivé alikvoty 

nedoporučujeme opakovaně rozmrazovat více než 2x, vícenásobné rozmrazování negativně 

ovlivňuje kvalitu testu. Po použití alikvot ihned zamražte. Po otevření je LAMP Master Mix 

stabilní 6 měsíců při teplotě -20 °C. 

Positive Control – pozitivní kontrola 

 

Před přípravou reakce nechte zkumavku s pozitivní kontrolou (Positive Control) rozmrazit při 

laboratorní teplotě. Před použitím krátce promíchejte a centrifugujte, aby tekutina neulpěla ve 

víčku. 

 

Upozornění: Zkumavku s pozitivní kontrolou Positive Control nikdy neotvírejte během 

přípravy testu, vždy se pipetuje jako poslední součást reakce. Při nevhodné manipulaci 

může dojít ke kontaminaci testu a falešně pozitivním výsledkům. Při podezření na kon-

taminaci test opakujte. 

 

Skladování a stabilita: Positive Control je dodávána v objemu 50 µl, pro vícenásobné použití 

je vhodné připravit alikvoty. Skladujte vždy při teplotě -20 °C. Nedoporučujeme rozmrazovat 

více než 4x, vícenásobné rozmrazování negativně ovlivňuje kvalitu testu. Po otevření je Posi-

tive Control stabilní 6 měsíců při teplotě -20 °C. 
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Nuclease Free Water – negativní kontrola 

Před přípravou reakce nechte zkumavku s negativní kontrolou (Nuclease Free Water) rozpus-

tit při laboratorní teplotě. Před použitím krátce promíchejte a centrifugujte, aby tekutina neu-

lpěla ve víčku. 

 

Skladování a stabilita: Nuclease free water je dodávána v objemu 100 µl, pro vícenásobné 

použití je vhodné připravit alikvoty. Skladujte při teplotě -20 °C. Po otevření je Nuclease free 

water stabilní 24 měsíců při teplotě -20 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exa
m

ple 
Ver

sio
n



                11 

 

CZE.004.A 

              11 

10. PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Souprava měří nukleovou kyselinu viru SARS-CoV-2 ve vzorcích z nasofaryngeálních výtěrů ode-

braných do neinaktivačního VTM média. (doporučené složení dle CDC SOP#: DSR-052-05, do-

stupné na https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Viral-Transport-Medium.pdf). 

Použití jiné formy vstupního vzorku vyžaduje in-house validaci a optimalizaci. 

Vzorky by měly být analyzovány do 24 hodin po odběru, dlouhodobé skladování vzorků může 

negativně ovlivňovat kvalitu výsledků. Respektujte odběrové, skladovací a transportní doporučení 

výrobce odběrové sady. 

Respektujte doporučená odběrová pravidla dle výrobce odběrové sady. 

Před odběrem z nosohltanu není vhodné používat nosní spreje (dodržujte pokyny výrobce odbě-

rových sad). 

Vzorek nesmí být před analýzou kitem SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit žádným způsobem inak-

tivován (např. tepelně či chemicky), nebo znehodnocen (např. ředěním, nebo přidáním dalších 

pufrů apod.). K inaktivaci a naředění dochází v rámci pracovního postupu metody. 

1. Vzorek v odběrové zkumavce důkladně promíchejte a krátce centrifugujte 
 (ujistěte se, že část vzorku neulpěla ve víčku). 
 
2. Pipetujte 50 µl vzorku do prázdné zkumavky (1,5 – 2 ml). V případě, že je  
 vzorek nehomogenní a obsahuje pevné částečky, opakovaně centrifugujte. 
 
3. Vzorek ve zkumavce inaktivujte teplem při 95 °C, po dobu 5 minut. 
 
4. Zkumavku se vzorkem vložte do chladícího zařízení a zchlaďte na 4 °C. 
 
5. Zkumavku krátce centrifugujte. 
 

6. Vzorek je připraven k analýze. Pokračujte dle kapitoly 11. Postup stanovení Exa
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11. POSTUP STANOVENÍ 

1. Připravte si reakční zkumavky pro daný počet vzorků (n) + 2 navíc pro PC a NC.  

Počet zkumavek (reakcí) = n + 2 

 

Upozornění: Zkumavky nepopisujte, je třeba umožnit čtení fluorescence bez interference.  

 

2. Pipetujte 25 µl LAMP Master Mix do každé zkumavky. 

3. Pipetujte 5 µl každého vzorku do příslušné zkumavky. 

4. Pipetujte 5 µl Nuclease Free Water do zkumavky určené pro NC. 

5. Pipetujte 5 µl Positive Control do zkumavky určené pro PC. 

 

Upozornění: PC se přidává vždy jako poslední, hrozí riziko kontaminace! 

 

6. Reakční zkumavky krátce centrifugujte (ujistěte se, že reakční směs je na dně zkumavek). 

 

Příklad rozložení testu je k dispozici jako Příloha 1 

 

Reakční zkumavky s připravenou reakční směsí vložte do vhodného detekčního přístroje 

(doporučujeme fluorescenční termocycler). 

 

7. Nastavte program reakce dle Tabulky 2 a spusťte reakci. 

Tabulka 2: Programy pro průběh reakce 

 

 

 

 

Typ přístroje Krok Teplota Čas 
Fluorescenční ka-

nál 

Real-time termo-
cycler (např. Bio-
Rad CFX 96, MIC, 
Roche 480 Light 

Cycler) 

1 65 °C 
1 min 

(+čtení flu-
orescence) FAM  

(480 – 530 nm) 

2 GO TO 1 30x opakování 
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12. VYHODNOCENÍ 

A) Pozitivní výsledek  

 

Pozitivním výsledkem LAMP amplifikace je v případě přítomnosti viru SARS-CoV-2 ve vzorku 

jakýkoliv záznam zvýšení fluorescenčního signálu nad hladinu běžného pozadí v čase (např. 

křivka tvaru S, pík). Přiklad záznamu pozitivního vzorku z termocycleru znázorňuje Obrázek 1. 

Detekce LAMP amplifikace je kvalitativní, hodnota času detekce (min) odpovídá Ct hodnotě ode-

čtené termocyclerem. Tato časová hodnota nemusí lineárně odpovídat množství templátu na po-

čátku reakce a je pouze orientační informací o virové náloži. 

Jako pozitivní interpretujeme vzorek při detekci jakéhokoli zvýšení fluorescenčního sig-

nálu nad hladinu pozadí během reakce. 

  

Obrázek 1: Záznam fluorescenční křivky (pozitivní signál) u pozitivního vzorku nebo u správně prove-

dené PC 
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B) Negativní výsledek  

V případě, že ve vzorku nebyl na počátku reakce přítomen virus SARS-CoV-2, není detekována 

žádná změna fluorescence. 

Jako negativní interpretujeme vzorek bez detekce fluorescenčního signálu za celou dobu 

reakce. Přiklad záznamu negativního vzorku z termocycleru znázorňuje Obrázek 2.  

 

Obrázek 2: Záznam bez detekce fluorescenčního signálu (negativní signál) u negativního vzorku a 

správně provedené NC 
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C) Interpretace PC a NC  

Zahrnutí pozitivní a negativní kontroly pro každý běh testu (skupinu vzorků měřenou současně) 

je nutné pro vyloučení technických problémů během reakce a správnou interpretaci výsledků (Ta-

bulka 3). 

PC detekujeme jako pozitivní signál ve zkumavce s PC. 

NC detekujeme jako negativní signál ve zkumavce s NC. 

Pokud v daném běhu není detekován pozitivní signál pro PC, reakce neproběhla řádně a je 

třeba test opakovat. 

Pokud v daném běhu detekujeme pozitivní signál v NC, reakce je kontaminována a výsledky 

testu nejsou spolehlivé. Je nezbytné test opakovat. 

Více informací v kap. 15 Řešení problémů a nejčastější dotazy. 

Tabulka 3: Interpretace výsledků testu na základě výsledků PC a NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC NC Výsledek Řešení 

pozitivní negativní test je validní test je validní 

pozitivní pozitivní test je neplatný kap.15, č. 1 

negativní pozitivní test je neplatný kap. 15, č. 2 

negativní negativní test je neplatný kap. 15, č. 3 
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13. LIMITACE TESTU 

− SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit je validován na vzorcích výtěru nosohltanu odebraných 

do média VTM (Disposable Collection Tubes of Virus Samples, Jiangsu Mole Bioscience). 

− Kvalita měření je ovlivněna kvalitou vzorku. Správný postup odběru, transportu a sklado-

vání vzorků je pro měření kritický. 

− Výsledky měření by měly být hodnoceny odborným pracovníkem ve zdravotnictví s ohle-

dem na zdravotní stav pacienta, zdravotní historii, klinický obraz a jiné diagnostické vý-

sledky. 

− SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit je navržen specificky pro detekci viru SARS-CoV-2, ne-

gativní výsledek nevylučuje infekci jinými patogeny. 

− SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit je určen pro screening populace na přítomnost viru 

SARS-CoV-2, negativní výsledek nevylučuje slabou infekci množstvím viru pod limitem 

detekce metody. 

− Při provedení měření by měly být dodrženy všechny instrukce uvedené v tomto doku-

mentu. Jejich nedodržení může ovlivnit kvalitu a spolehlivost výsledků. 
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14. CHARAKTERISTIKA SOUPRAVY 

14.1 ANALYTICKÁ FUNKCE 

V této kapitole jsou uvedena charakteristická analytická data soupravy SARS-CoV-2 Direct LAMP 

96-kit firmy BioVendor. 

Analytická senzitivita (LoD) 

Limit detekce (LoD) SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit byl testován na syntetické sekvenci nukle-

ové kyseliny viru SARS-CoV-2 (Twist Synthetic SARS-CoV-2 RNA Control 1, kat. č. MT007544.1 

a First WHO International Standard for SARS-CoV-2 RNA NIBSC, kat.č. 20/146) v sériovém ře-

dění. Na základě výsledků byl limit detekce stanoven na 102 kopií/µl, kdy byl detekován pro tuto 

koncentraci ve všech opakováních pozitivní signál. 

Detekční limit metody v reálném prostředí byl testován na sérii pozitivních vzorků stanovených 

metodou RT-qPCR, a to na skupině silně pozitivních (Ct 18 – 25), skupině mírně pozitivních (Ct 

26 – 34) a na skupině hraničně pozitivních (Ct ≥ 35) vzorků. Srovnáním výsledků RT-qPCR me-

tody, které byly pro účely testu považované za správné, byl stanoven detekční limit soupravy 

SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit odpovídající PCR stanovení do cyklu Ct < 35 (Tabulka 4). 

PCR (Ct) vzorek typ vzorku výsledek 
LAMP 

RT-qPCR (Ct) výsledek PCR 

Ct ≤ 25 1 výtěr z  
nosohltanu  

pozitivní  23,5 pozitivní  
2 18,8 

3 20,7 

4 25,5 

Ct = 26 – 34 5 výtěr z  
nosohltanu  

pozitivní  32,4 pozitivní  
6 34,1 

7 27,1 

8 28,7 

Ct ≥ 35 9 výtěr z  
nosohltanu  

negativní, 
nebo pod LoD  

35,6 pozitivní  
10 39,7 

11 35,1 

12 35,1 

13 37,3 

14 42,3 

15 38,7 

16 38,5 

Tabulka 4: Stanovení limitu detekce soupravy SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit na reálných vzorcích na 

úrovni PCR cyklů  
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Analytická specificita 

 

Ověření zkřížené reaktivity bylo provedeno in silico studií srovnáním sekvencí příbuzných i dal-

ších možných interagujících mikroorganismů se sekvencemi primerů a sond zabezpečujících 

specifickou detekci viru SARS-CoV-2 v technologii SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit. Bylo ově-

řeno, že jediná možná zkřížená reakce by mohla nastat u viru SARS-coronavirus, který se však 

v populaci vyskytuje velmi vzácně (Tabulka 5). 

Patogenní mikroorganismy z rodiny Coronoviri-

deae  

Zkřížená reaktivita primerů a sond  

Human coronavirus 229E  vyloučena in silico 

Human coronavirus OC43  vyloučena in silico 

Human coronavirus HKU1 vyloučena in silico 

Human coronavirus NL63  vyloučena in silico 

SARS-coronavirus ≤ 80 %  

MERS-coronavirus  vyloučena in silico 

Jiné patogenní mikroorganismy  Zkřížená reaktivita primerů a sond  

Adenovirus (C1 and 71)  vyloučena in silico 

Human Metapneumovirus (hMPV)  vyloučena in silico 

Parainfluenza virus 1-4  vyloučena in silico 

Influenza A & B  vyloučena in silico 

Enterovirus (např. EV68) vyloučena in silico 

Respiratory syncytial virus vyloučena in silico 

Rhinovirus  vyloučena in silico 

Chlamydia pneumoniae  vyloučena in silico 

Haemophilus influenzae  vyloučena in silico 

Legionella pneumophila  vyloučena in silico 

Mycobacterium tuberculosis  vyloučena in silico 

Streptococcus pneumoniae  vyloučena in silico 

Streptococcus pyogenes vyloučena in silico 

Bordetella pertussis vyloučena in silico 

Mycoplasma pneumoniae  vyloučena in silico 

Pneumocystis jirovecii (PJP)  vyloučena in silico 

Candida albicans  vyloučena in silico 

Pseudomonas aeruginosa  vyloučena in silico 

Staphylococcus epidermis vyloučena in silico 

Staphylococcus salivarius  vyloučena in silico 

Tabulka 5: In silico ověření zkřížené reaktivity primerů a sond technologie SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-

kit 
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Opakovatelnost 

 

Opakovatelnost metody byla testována v 5 oddělených a nezávislých experimentech měřením 

stejné sady vzorků za stejných podmínek. Kvalitativní detekce přítomnosti viru SARS-CoV-2 pro-

běhla se 100 % shodou a s celkovým koeficientem variance času detekce v minutách (CV) do 

5 % (Tabulka 6). 

Tabulka 6: Opakovatelnost metody hodnocena pomocí CV času detekce v min ≤ 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzorek typ vzorku 
PCR výsledek 

(Ct) 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 

CV (%) shoda čas detekce SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-

kit (min) 

1 

výtěr z nosohl-

tanu 
 

pozitivní (22,2) 9,9 10,6 10,6 10,2 10,2 3 % 100 % 

2 pozitivní (22,4) 10,1 11,2 11,2 10,6 10,8 4 % 100 % 

3 negativní N N N N N N/A 100 % 

4 negativní N N N N N N/A 100 % 

PC 
pozitivní kontrola 

(Positive Control) 
x 8,2 8,4 8,3 8,3 8,8 3 % 100 % 

INT-

STD 

mezinárodní  

standard 

(WHO 20/146) 

x 10,7 10,5 10,7 10,7 10,1 2 % 100 % 

B.1.1.7 
RNA britské mu-

tace viru B.1.1.7 
pozitivní (10,5) 14,1 13,7 14,1 14,0 14,5 2 % 100 % 

Exa
m

ple 
Ver

sio
n



                20 

 

CZE.004.A 

              20 

Robustnost 

 

Robustnost metody byla testována na sérii totožných vzorků ve 3 nezávislých experimentech 

s definovanou změnou podmínek. Dle výsledků (Tabulka 7) bylo prokázáno, že souprava SARS-

CoV-2 Direct LAMP 96-kit poskytuje 100% shodné výsledky při změnách reakčních podmínek, 

které byly simulovány: 

1) nižší reakční teplotou (standardní 65 °C, experimentální 60 °C); 

2) prodloužením času tepelné inaktivace vzorku (standardní 5 min, experimentální 15 min); 

3) změnou termocycleru (BioRad CFX96 vs. MIC). 

vzorek 
typ 

vzorku 

PCR výsledek 

(Ct) 

Standardní 

protokol 

1)  

Reakční tep-

lota 60 °C 

2)  

Čas inku-

bace 15 

min 

3)  

Změna 

cycleru 
shoda 

čas detekce SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit 

(min) 

1 výtěr z 

nosohl-

tanu 

pozitivní (22,2) 9,9 12,3 11,4 6,7 100 % 

2 pozitivní (22,4) 10,1 12,9 15,1 6,9 100 % 

3 negativní N N N N 100 % 

4 negativní N N N N 100 % 

Tabulka 7: Robustnost metody 100 % při definovaných změnách podmínek ve srovnání se standardním 

protokolem. 
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14.2 KLINICKÁ FUNKCE 

Diagnostické parametry soupravy BioVendor SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit byly ověřeny srov-

náním s komerčně dostupnou CE-IVD metodou RT-qPCR na souboru 105 vzorků výtěrů z noso-

hltanu. Výsledky Hodnocení funkční způsobilosti jsou uvedeny v Tabulce 8. 

vzorek 
PCR stano-

vení 

Diagnostická sen-

zitivita 

Diagnostická 

specificita 

Pozitivní 

prediktivní 

hodnota 

Negativní 

prediktivní 

hodnota 

SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit 

výtěr z noso-

hltanu  

(n = 105) 

Ct < 35 88 %  

100 %  100 % 96 % Ct < 30 88 %  

Ct < 25 95 %  

Tabulka 8: Klinická funkce soupravy SARS-CoV-2 Direct LAMP 96-kit stanovena na klinických vzorcích 

výtěrů z nosohltanu. 
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15. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY  

č.  Problém  Možná příčina Řešení 

1 Detekuji pozitivní sig-

nál v NC. 

Signál PC je v po-

řádku (pozitivní). 

Test neproběhl správně a výsledky 

nelze pokládat za validní. Došlo ke 

kontaminaci jamky s NC nebo celé re-

akční směsi virem SARS-CoV-2. Kon-

taminace může pocházet z jednoho 

ze vzorků, nebo z PC. 

Zopakujte test s novými reagenci-

emi. Dbejte na čistotu práce a od-

dělte přípravu vzorků a kontrol. 

2 Nedetekuji signál v PC 

a NC je pozitivní. 

Test neproběhl správně a výsledky 

nelze pokládat za validní. Mohla být 

zaměněna PC a NC, došlo ke konta-

minace materiálu nebo technickému 

problému. 

Zopakujte test s novými reagenci-

emi. Zkontrolujte nastavení pří-

stroje a ujistěte se, že technické vy-

bavení je v pořádku. Správně si 

zaznamenejte rozložení testu. 

3 Nedetekuji signál 

v PC. Signál NC je 

v pořádku (negativní) 

Test neproběhl zcela správně, pozi-

tivní výsledky u vzorků lze pokládat za 

suspektní. PC nebyla správně přidána 

do testu, nebo nebyla správně sklado-

vána. Mohl nastat technický problém.  

Zopakujte test s novými reagenci-

emi. Zkontrolujte nastavení pří-

stroje a ujistěte se, že technické vy-

bavení je v pořádku. V případě 

nejistoty analyzujte vzorky jinou 

konfirmační metodou. 

4 Nedetekuji žádný sig-

nál u vzorků. 

Pokud detekujete pozitivní signál u 

PC a negativní u NC, všechny vzorky 

jsou hodnoceny jako negativní. V pří-

padě, že nedetekujete signál ani pro 

PC, test neproběhl správně. 

Zkontrolujte výsledek PC a pří-

padně test opakujte. 

5 Při detekci v termo-

cycleru křivka nemá 

standardní tvar S. 

Může se jednat o chybu reakce. Vý-

sledek pro daný vzorek je neplatný. 

Zopakujte analýzu vzorku. 

6 Výsledek vzorku je ne-

gativní, ale pacient má 

příznaky onemocnění 

Covid-19 

Virová nálož u pacienta může být pod 

limitem detekce metody. Pacient 

může mít jiné respirační onemocnění. 

V případě nejistoty analyzujte vzo-

rek pacienta jinou, konfirmační me-

todou (RT-qPCR). 
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17. VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM 

 
Katalogové číslo 

 
Číslo šarže 

 

Použít do data 

        

Horní mez teploty 

 
Výrobce 

 

Čtěte elektronický návod k použití 

 
In vitro diagnostický prostředek 

 

Obsah postačuje pro 96 testů 
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18. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – příklad rozložení testu 

Rozložení testu na 96-jamkový formát 

− Do prázdných pozic doplňte vzorky 

− PC pipetujte vždy jako poslední! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G            NC 

H            PC 

 

Rozložení testu na 2x 48-jamkový formát  

− Do prázdných pozic doplňte vzorky 

− PC pipetujte vždy jako poslední! 

 

 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 

A        A       

B        B       

C        C       

D        D       

E        E       

F        F       

G      NC  G      NC 

H      PC  H      PC 
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Příloha 2 – Zjednodušený pracovní postup 
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