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RINKINIO „YZZY Test COVID-19“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

 

RINKINIO PASKIRTIS 

 

„YZZY Test COVID-19“ rinkinys, skirtas atpažinti koronaviruso COVID-19 RNR vienpakopiu 

RT-PGR rezultatus aptikdamas realiuoju laiku.  
 

 

BANDYMŲ SISTEMOS SAVYBĖS 

 

„YZZY Test COVID-19“ rinkinys yra labai jautri RNR aptikimo sistema: aptikimo riba yra 10 

genomo ekvivalentų RT-PGR reakcijoje. 

„YZZY Test COVID-19“ rinkinys pasižymi dideliu diagnostiniu atsparumu viruso mutacijoms, 

nes viruso genome naudojami 2 skirtingi taikiniai: ORF1ab ir N genas. 

 

„YZZY Test COVID-19“ rinkinio turinys nurodytas 1 lentelėje. 
 

Lentelė Nr.1.  

Komponentai 
Tūris, ne mažiau nei 

 55 reakcijos  110 reakcijos 

1. RT-PCR reagentai 1 tubelė - 0.275 ml 1 tubelė - 0.55 ml 

2. Pradmenys COVID-19 1 tubelė - 0.825 ml 1 tubelė - 1.65 ml 

3. Teigiama kontrolė (PC-R)    1 tubelė - 0.5 ml 1 tubelė - 0.5 ml 

4. Neigiama kontrolė (NC)    1 tubelė - 1.0 ml 1 tubelė - 1.0 ml 

5. Vidinė kontrolė (IC-R) 1 tubelė - 0.55 ml 1 tubelė - 1.1 ml 

 

RNR išskyrimui iš plazmos, serumo, audinių ir organų mėginių rekomenduojame naudoti 

„YZZY> RNR ekstrakto“ rinkinį. RNR ekstrakcijai galite naudoti įvairių gamintojų rinkinius 

(gręžimo kolonėlės, silicio dioksido ar magnetinio sorbento pagrindu), skirtus aukštos kokybės 

RNR išskyrimui iš klinikinių mėginių. 

Patogenų RNR amplifikacijos rezultatas užregistruojamas HEX / Geltonojo kanalo 

amplifikacijos rezultatas įrašomas FAM / Green kanale. 

 
 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

 

Dirbant su rinkiniu, būtina laikytis dabartinės praktikos laboratorinės klinikinės PGR 

diagnostikos srityje. 
 

ĮRANGA IR MEDŽIAGOS 

 

 

-Pipetės (0,5 μl - 1000 μl); 

-pipečių antgaliai; 

-Sterilūs 1,5 ml mėgintuvėliai; 

-Benchtop centrifuga su rotoriu 1,5 ml mėgintuvėliams (RCF ≥ 10 000 × g); 

-Vortex maišytuvas; 

-Vienkartinės pirštinės be miltelių; 

-Biopavojingų atliekų konteineris; 
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-Šaldytuvas ir šaldiklis; 

-Mėgintuvęlių laikikliai; 

-Realiojo laiko PGR aparatas (pvz., „Rotor-Gene 3000“, 6000, Q; „Biorad CFX 96“; „Agilent 

MX 3005P“ ir kt.); 

-PCR tubelės, tinkamos naudoti PGR aparatui. 

 

-Dirbdami su chemikalais, visada dėvėkite tinkamą laboratorinę aprangą, vienkartines pirštines 

ir apsauginius akinius 

 

ANALIZĖ 

 

 

RNR išskiriama iš klinikinės medžiagos kartu su IC-R (10 μl kiekvienam išskyrimui) pagal 

gamintojo nurodymus reagentų, skirtų RNR gryninimui. Svarbu! Vidaus kontrolėje yra 

neapsaugota RNR. Jo negalima tiesiogiai pridėti prie pavyzdžio. Įtraukite vidinę kontrolę į 

„YZZY RNR ekstraktų rinkinio“ tirpalo „druskos pašalinimas“ arba atitinkamą kito RNR 

išskyrimo rinkinio buferį, kuris užkirs kelią RNR skaidymui. 
 

 

PGR mišinio paruošimas 

 

1. Atšildykite visus reagentus (jei reikia), suplakite (kelis kartus apversdami mėgintuvėlius) ir 

pašalinkite lašelius, naudodami trumpalaikį centrifugavimą. 

2. Be analizuotų mėginių (N), kiekvienoje amplifikacijos sąrankoje turėtų būti 3 kontroliniai 

mėginiai 

Teigiama kontrolė: vietoj mėginio DNR naudokite 10 µl PC-R. 

Neigiama kontrolė: vietoj mėginio DNR naudokite 10 µl NC. 

Neigiama ekstrahavimo kontrolė (NCE): Naudokite 10 µl NC, išgautų lygiagrečiai su 

mėginiais, naudodami tą patį protokolą. 

Mėgintuvėlyje, kurio tūris yra 1,5–2 ml, paruoškite „pagrindinį mišinį“: 

 

5 * (N + 1) μl RT-PGR reagento + 10 * (N + 1) μl pradmenų 

 

Kur N - bendras amplifikacijos reakcijų skaičius, atsižvelgiant į kontrolinius mėginius. Vertes 

galima suapvalinti.  

 

3. Sumaišykite pagrindinį mišinį 5 kartus apversdami mėgintuvėlius, nusodinkite trumpalaikiu 

centrifugavimu ir įpilkite 20 μl į mėgintuvėlius PGR. 

4. Pipetės su antgalliu pagalba, į paruoštus mėgintuvėlius įpilkite 10 μl l tiriamų mėginių RNR. 

5. Nustatykite kontrolinės amplifikacijos reakcijas: 

• K- - į mėgintuvėlį įpilkite 10 μl NC 

• K + - į mėgintuvėlį įpilkite 10 μl PC-R 

• - į mėgintuvėlį įpilkite 10 μl NCE. 

 
Komponentai Tūris 

Master Mix 20 

Mėginys 5 

Viso tūrio 25 
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Uždarykite mėgintuvėlius su dangteliais. Jei tirpale yra burbuliukų arba lašelių ant 

mėgintuvėlių sienelių, pašalinkite trumpalaikiu centrifugavimu. 

Amplifikacijos reakcija 

1. Įdėkite paruoštus PGR mėgintuvėlius į skaitytuvą 

2. Pagal prietaiso instrukcijas skaitytuvą užprogramuokite pagal schemą 

 

 

2 pav. Amplifikacijos parametrai 

Žingsniai  Temperatūra °С Laikas ciklų skaičius 

Atvirkštinė transkripcija 

(Reverse transcription) 

 
55 10 min 

1 

Pradinė denatūracija  

(Initial denaturation) 

 
95 15 min 

1 

Denatūracija 
 (Denaturation) 

 
95 15 sek 

45 
Atkaitinimas  

(Annealing) 

 
60 30 sek 

Pailgėjimas  

(Elongation) 

 
67 15 sek 

 

 

3. In accordance with the instructions for the device, program the position of the tubes in the 

amplifier. It is also allowed to perform this step during amplification or at the end of it if the software 

allows the device. 

4. Give the name of the experiment and save it on disk (the results of this experiment will be 

automatically saved in this file). Run the amplifier *. 

 

3. Pagal prietaiso instrukcijas užprogramuokite mėgintuvėlių padėtį skaitytuve. Šį 

veiksmą taip pat leidžiama atlikti nuskaitinimo metu arba jo pabaigoje, jei programinė 

įranga leidžia įrenginiui. 

4. Nurodykite eksperimento pavadinimą ir išsaugokite jį diske (šio eksperimento 

rezultatai bus automatiškai išsaugomi šiame faile). Paleiskite stiprintuvą *. 
 

* „Rotor-Gene“ įrenginiams pasirinkite funkciją: „Atlikite kalibravimą prieš pirmą įsigijimą / Atlikite 

optimizavimą prieš pirmąjį įsigijimą / Atlikite optimizavimą 1-ame aptikimo žingsnyje“ (“Perform 

Calibration Before 1st Acquisition / Perform Optimization Before 1st Acquisition / Perform optimization at 

the 1st detection step” ) prieš pradėdami. Visiems protokolams nustatykite parametrus „Min. Skaitymas / 

Min. Signalas “- 5Fl ir„ maks. Skaitymas / maks. Signalas “- 10Fl (“Min Reading / Min. Signal ”- 5Fl and“ 

Max Read-ing / Max. Signal ”- 10Fl.). 

 

 

Rezultato aiškinimas 

 

2. Pasirinkite logaritminę skalę, kad atspindėtumėte rezultatus, ir vizualiai patikrinkite slenksčio 

linijos susikirtimą tiesinėje amplifikacijos kreivės augimo dalyje. Jei slenksčio linija kerta 

amplifikacijos kreivę netiesine atkarpa, rankiniu būdu perkelkite ją iki reikiamo lygio. 

 

Analizės rezultatai aiškinami atsižvelgiant į fluorescencijos kreivės sankirtos su slenksčio linija 

buvimą / nebuvimą (tai atitinka ribinės vertės ciklo vertės „Ct“ buvimą / nebuvimą 

atitinkamame rezultatų lentelės stulpelyje). 

 

3. Įsitikinkite, kad PGR tyrimas yra teisingas: analizės kontroliniai taškai turėtų atitikti 3 

lentelėje nurodytas vertes. 
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Jei kontroliniai taškai neatitinka reikalaujamų verčių, analizė turi būti pakartota, pradedant RNR 

ekstrahavimo etapu. 
 

 

3 lentelė. Kontrolinių taškų analizės rezultatų įvertinimas 

Checkpoint 
Controlled 

Analysis stage 

The value of "Ct" by 

HEX/Yellow porter 
The value of "Ct" by 

FAM/Green porter 
 

NCE RNA extraction – +  

K- PCR – –  

K+  PCR  + +  

 

4. Išaiškinkite tiriamų mėginių PGR analizės rezultatus pagal 4 lentelę. 

 

4 lentelė. Imties aiškinimas 

Sample result The value of "Ct" by 

HEX/Yellow porter 

The value of "Ct" by 

FAM/Green porter 

Positive + +/– 

Negative – + 

Not valid – - 
"-" indicates the absence of the "Ct" value, the amplification graph does not cross the threshold line 

"+" Indicates the presence of "Ct", the amplification graph crosses the threshold line 
“+/–” - “Ct” value for this porter is not analyzed 

 

 

Negaliojančio mėginio atveju reikia pakartoti atitinkamo mėginio PGR tyrimą, pradedant RNR 

ekstrahavimo etapu. 
 

Rinkinio gabenimas ir saugojimas 

 

 

Bandymo sistema gabenama aplinkos temperatūroje, bet ne aukštesnėje kaip 25 ° C (iki 5 

dienų) arba + 2–8 ° C (iki 30 dienų). Vežti bet kokiomis transporto priemonėmis leidžiama 

tokiomis sąlygomis, kuriomis užtikrinamas saugumas, laikantis prekių, gabenamų tokio tipo 

transportu, vežimo taisyklių. 

 

Bandymo sistema gamintojo pakuotėje laikoma nuo –24 ° С iki –16 ° С temperatūroje. 

 

Bandymo sistemos komponentus leidžiama užšaldyti / atšildyti iki 10 kartų. 

 

 

„YZZY Test COVID-19“ rinkinio tinkamumo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos. 
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „YZZY biotech“ 

Mokslinių tyrimų laboratorija 

 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Nėra signalo 

FAM/Green channel  

Netinkamų 

eksploatacinių medžiagų 

naudojimas 

PGR tyrimui naudokite 

optinius mėgintuvėlius, kuriuos 

rekomendavo skaitytuvo 

gamintojas arba pritaikytus 

naudoti įrenginiui 

PGR slopinimas Mėginį 5 kartus 

praskieskite vandenyje, 

kuriame nėra RNazės, 

pakartokite analizę 

Naudokite naują 

medžiagos pavyzdį 

Naudokite kitą RNR 

išskyrimo metodą 

Nėra signalo K+ Neteisingas PGR mišinio 

paruošimas 

Atsargiai paruoškite 

naują PGR mišinį 

Neteisingi stiprinimo 

parametrai 

Pagal 2 lentelę 

nustatykite stiprinimo 

parametrus 

Netinkamos laikymo 

sąlygos 

Naudokite rinkinius, 

kurie buvo laikomi tinkamomis 

sąlygomis 

Signalo buvimas 

„HEX“ / „Geltoname 

porteryje“ K ir (arba) 

NCE 
 

Užteršimas - atlikti nukenksminimo 

procedūras;  

- Naudokite naujas 

bandymo sistemas 


