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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

YZZY Test  Covid-19 Express Kit 

(su Vidine kontrole)  

Turinys 

ĮVADAS 

Testo paskirtis 

YZZY Test Covid-19 Express Kit reagentų rinkinys yra skirtas greitam kokybiniam SARS-CoV-2 viruso RNR aptikimui 

atliekant vieno žingsnio realaus laiko atvirkštinės transkriptazės polimerazinės grandininės reakcijos (AT-PGR) tyrimą, 

neatliekant RNR ekstrakcijos iš tiramojo mėginio. 

Amplifikacijos reakcijoje naudojami fiziologinis arba PBS tirpalai, kuriuose buvo transportuojami tepinėliai iš 

paciento nosiaryklės. 

YZZY Test Covid-19 Express Kit reagentų rinkinys yra skirtas naudoti kvalifikuotiems klinikinės laboratorijos 

darbuotojams, kurie buvo apmokyti dirbti realaus laiko AT-PGR tyrimų metodais. 

Testo aprašymas ir veikimo principas 

Amplifikacijos reakcijoje naudojami fiziologinis arba PBS tirpalai, kuriuose buvo transportuojami klinikiniai 

mėginiai. Tirpaluose gali būti naudojami šie konservantai: natro azidas (iki 0,05% galutinės koncentracijos), ProClin™ 

300 ir ProClin™ 950 (iki 0,1% galutinės koncentracijos). 

YZZY test  Covid-19 Express Kit reagentų rinkinys buvo patvirtintas šiems realaus laiko PGR termocikleriams 

(amplifikatoriams): „Mx 3005P ™ QPCR System“ (Agilent), „Rotor-Gene® 6000“ („Corbett Research“), „Rotor-

Gene® Q5 / 6“ plex platforma (QIAGEN), „CFX96 ™“ angl. Deep Well realaus laiko PGR aptikimo sistema („Bio-

Rad“), „CFX96 ™“ angl. Deep Well Dx sistema („Bio-Rad“), „CFX96 ™“ realaus laiko PGR aptikimo sistema („Bio-

Rad“), CFX96 ™ Dx sistema („Bio-Rad“), CFX96 jutiklinio realaus laiko PGR aptikimo sistema („Bio-Rad“). 

YZZY Test COVID-19 Express Kit rinkinyje esantys pradmenys naudojami nustatant SARS COV-2 RNR ir 

atpažįsta nukleokapsidės (N) ir RdRp genus (HEX/Geltonas kanalas) bei RNaseP DNR, kuri yra naudojama kaip Vidinė 

kontrolė (angl.  Internal control) (FAM/Žalias kanalas). 

 Rinkyje yra pakankamai reagentų atlikti 100 reakcijų. Testo jautrumas: aptinkama iki 10 kopijų SARS-COV-

2 taikinių reakcijoje. YZZY Test COVID-19 Express Kit testo kryžminis reaktyvumas su kitomis virusinėmis 

kvėpavimo takų infekcijomis įvertintas atliekant in-silico BLAST analizę. 

YZZY Test COVID-19 Express Kit testo jautrumas – 91,5%, specifiškumas – 98,6%, lyginant su YZZY 

Test COVID-19 PGR reagentų rinkiniu. 

 

Aprašymas 

 

 

YZZY Test Covid-19 Express Kit rinkinys naudojamas nustatyti SARS COV-2 RNR esančius nukleokapsidės (N) ir 

RdRp genus (HEX/Geltonas kanalas) bei Homo sapiens RNaseP geną, kuris yra naudojamas kaip Vidinė kontrolė 

(FAM/Žalias kanalas). AT-PGR naudojami pradmenys yra sukurti remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos ir JAV 

ligų kontrolės ir prevencijos centro publikuotomis pradmenų sekomis. Tyrimo metu kartu su Vidine kontrole taip pat 

yra naudojamos Neigiama kontrolė – NC (angl.  Negative Control ) ir Teigiama kontrolė – PC-R (angl.  Positive 

Control), kurios yra skirtos užtiktinti testo patikimumą. 
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REIKALINGA ĮRANGA IR MEDŽIAGOS 

Pakuotės turinys 

 

YZZY Test Covid-19 Express Kit reagentų rinkinio sudėtis nurodyta 1. lentelėje. 

 

1. lentelė. YZZY test Covid-19 Express Kit reagentų rinkinio sudėtis. 

 

Komponentai        Tūris 

1. AT-PGR EX reagentas  (RT-PCR Ex reagent) 1 x 0,5 ml 

2. Pradmenys COVID-19 EX (Primers COVID-19 Ex) 1 x 1,0 ml 

3. Teigiama kontrolė (PC-R) (Positive Control) 1 x 0,2 ml 

4. Neigiama kontrolė (NC) (Negative control) 1 x 1,0 ml 

Reagentų laikymas ir stabilumas 

YZZY Test Covid-19 Express Kit gabenimo sąlygos:  

- ne aukštesnėje kaip +25 °C iki 10 dienų; 

- + 2–8 °C temperatūroje iki 30 dienų. 

 

YZZY Test Covid-19 Express Kit rinkinys turi būti gabenamas užtikrinant tinkamas gabenimo sąlygas. YZZY Test 

Covid-19 Express Kit reagentų rinkinį  laikykite  -20° C kontroliuojamoje temperatūroje. Reagentų rinkinio 

komponentus leidžiama užšaldyti / atšildyti iki 10 kartų. YZZY Test Covid-19 Express Kit reagentų rinkinio 

tinkamumo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos laikantis tinkamų saugojimo sąlygų. 

 

Reikalinga įranga ir medžiagos (neįtraukta į rinkinį) 

- automatinės pipetės (0,5 μl - 1000 μl); 

- pipečių antgaliai (be nukleazių, su filtru); 

- sterilūs 1,5 ml mėgintuvėliai; 

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

- mėgintuvėlių maišyklė (angl. vortex); 

- vienkartinės pirštinės be miltelių; 

- biopavojingų atliekų konteineris; 

- šaldytuvas ir šaldiklis; 

- mėgintuvėlių laikikliai; 

- termocikleris (pvz. Qiagen Rotor-Gene Q; Bio-Rad CFX 96; Agilent MX 3005P ir kt.); 

- PGR mėgintuvėliai, tinkami naudoti PGR aparatui. 

 

Atsargumo priemonės 

Šis testas yra skirtas naudoti tik diagnostikai in vitro sąlygomis, testą liekant kvalifikuotiems laboratorijos 

darbuotojams. 

Laboratorija, kurioje naudojamas šis testas, turi atitikti klinikinėms laboratorijoms, kuriose atliekama PGR, keliamus 

reikalavimus. 

Dirbadami su cheminėmis medžiagomis visada dėvėkite tinkamą laboratorinę aprangą, vienkartines pirštines ir 

apsauginius akinius. 
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Yzzy test  Covid-19 Kit protokolas 

Mėginio paruošimas ir RNR ekstrakcija 

Amplifikacijos reakcijoje naudojami fiziologinis arba PBS tirpalai, kuriuose buvo transportuojami tepinėliai iš 

paciento nosiaryklės. RNR ekstrakcijos atlikti nereikia. 

AT-PGR reagentų paruošimas 

1. Atšildykite visus reagentus (jei reikia), sumaišykite kelis kartus apversdami mėgintuvėlius ir surinkite lašelius 

trumpalaikiu centrifugavimu; 

2. Naudokite PGR mėgintuvėlius, tinkamus PGR aparatui su realaus laiko aptikimo sistema. Pasiruoškite tinkamą 

kiekį mėgintuvėlių (N- bendras amplifikacijos reakcijų, įskaičiuojant ir kontrolinius mėginius). 

3. Mėgintuvėlyje, kurio tūris yra 1,5–2 ml, paruoškite „pagrindinį mišinį“ (angl. Master Mix): 

5 x(N + 1) μl AT-PGR EX reagento (RT-PCR EX reagent)  + 15x(N + 1) μl pradmenų (Primers COVID-19 EX); 

kur N - bendras amplifikacijos reakcijų skaičius kartu su kontroliniais mėginiais. 

4. Sumaišykite pagrindinį mišinį 5 kartus apversdami mėgintuvėlius, surinkite lašus nuo mėgintuvėlio sienelių  

trumpalaikiu centrifugavimu ir išpilstykite po 15 μl į PGR mėgintuvėlius. 

 

5. Naudokite dvi AT-PGR kontroles. 

Teigiama kontrolė (Positive Control) (PC): Įpilkite 5 µl  PC-R į pažymėtą PGR mėgintuvėlį.  

Neigiama kontrolė (Negative control) (NC): Įpilkite 5 µl NC į pažymėtą PGR mėgintuvėlį. 

 

6. Įpilkite 5 μl mėginio į paruoštą PGR mėgintuvėlį su išpilstytu pagrindiniu mišiniu. 

 

2. lentelė. AT-PGR reakcijos sudėtis. 

 

Komponentas Tūris, µl 

Pagrindinis mišinys (Master Mix) 20 

Mėginys/kontrolė 5 

Bendras tūris 25 

 

7. Uždarykite mėgintuvėlius su dangteliais. Jei tirpale yra burbuliukų arba lašelių ant mėgintuvėlio sienelių, surinkite 

trumpalaikiu centrifugavimu. 

Amplifikacijos parametrai 

1. Įdėkite paruoštus PGR mėgintuvėlius į termociklerį. 

2. Pagal prietaiso instrukcijas, termociklerį užprogramuokite pagal schemą, kuri pateikta 3. lentelėje. 

 

 

3. lentelė. Amplifikacijos parametrai 

 

Žingsniai Temperatūra 

°С 

Laikas Ciklų 

skaičius 

Atvirkštinė transkripcija (Reverse transcription) 55 10 min 1 

Pradinė denatūracija (Initial denaturation) 95 2 min 1 

Denatūracija (Denaturation) 95 5 sek  

45 Pradmenų prilydymas/Detekcija (Annealing / 

Detection (FAM/HEX)) 

60 15 sek 

Sintezė (Elongation) 67 15 sek 

 

3. Nustatykite mėginių ir kontrolių pradinius taškus amflifikacijos metu arba jai baigiantis.  

4. Pasirinkite detekcijos kanalus (Optical reporters) FAM/Green, HEX/Yellow. 

5. Pasirinkite amplifikacijos pavadinimą ir išsaugokite. Pradėkite amplifikaciją*. 

http://www.yzzy.eu/
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* Rotor-Gene įrangai naudokite šias funkcijas “Perform Calibration Before 1st Acquisition / Perform 

Optimization Before 1st Acquisition / Perform optimization at the 1st detection step” prieš pradedant amplifikaciją. 

Detekcijos kanalams nustatykite “Min Reading / Min. Signal”- 5Fl ir “ Max Read-ing / Max. Signal ”- 10Fl, funkcijas. 

 

Rezultatų apdorojimas 

 

1. Pasirinkite logaritminę skalę rezultatų vaizdavimui ir vizualiai įvertinkite slenksčio linijos susikirtimą tiesinėje 

amplifikacijos kreivės augimo dalyje. Jei slenksčio linija kerta amplifikacijos kreivę netiesine atkarpa, rankiniu būdu 

perkelkite ją iki reikiamo lygio. 

 

2. Analizės rezultatai vertinami atsižvelgiant į fluorescencijos kreivės sankirtos su slenksčio linija buvimą / nebuvimą 

(tai atitinka ciklo slenkstinės vertės „Ct“ buvimą / nebuvimą atitinkamame rezultatų lentelės stulpelyje). 

 

3. Įsitikinkite, kad PGR tyrimas atliktas teisingai: analizės kontroliniai mėginiai  turėtų atitikti 4. lentelėje nurodytas 

vertes. 

 

 

Rezultatų vertinimas 

 

Ct (threshold cycle) slenkstinė vertė Reikšmė 

<40 Nustatyta (+) 

≥40 arba nėra Nenustatyta (-) 

 

Jei kontroliniai taškai neatitinka reikalaujamų verčių, analizė turi būti pakartota. 

 

4. lentelė. Kontrolinių mėginių analizės rezultatų įvertinimas 

 

Kontrolinis 

taškas 

(Checkpoint) 

Kontroliuojamos 

analizės etapas 

(Controlled  

Analysis stage) 

„Ct“ ciklo slenkstinė vertė 

vertinant HEX junginiu geltona 

žyma (The value of "Ct" 

by HEX/Yellow reporter) 

„Ct“ ciklo slenkstinė vertė 

vertinant FAM junginiu žalia žyma  

(The value of "Ct" 

by FAM/Green reporter) 

NC AT-PGR – Nevertinamas 

PC AT-PGR + + 

 

4. Įvertinkite tiriamų mėginių PGR analizės rezultatus pagal 5. letentelę. 

 

5. lentelė. Mėginių analizės rezultatų įvertinimas. 

 

Mėginio 

įvertinimas 
„Ct“ ciklo slenkstinė vertė vertinant HEX 

junginiu geltona žyma (The value of "Ct" 

by HEX/Yellow reporter) 

 „Ct“ ciklo slenkstinė vertė vertinant 

FAM junginiu žalia žyma  

(The value of "Ct" 

by FAM/Green reporter) 

Teigiamas +  +/– 

Neigiamas – + 

Netinkamas – – 

 

"-" žymi „Ct“ vertės nebuvimą, amplifikacijos grafikas neperžengia slenksčio linijos 

"+" Nurodo buvimą "Ct", amplifikacijos grafikas kerta slenksčio liniją 

Negaliojančio mėginio atveju reikia pakartoti atitinkamo mėginio PGR tyrimą, pradedant nuo RNR ekstrakcijos etapo. 

Svarbu! 
Vizualiai įvertinkite kiekvieno teigiamo SARS-CoV-2 mėginio rezultatus atskirai. Tam tikrų mėginių signalai gali 

pakelti Y ašies RFU (angl. Relative fluorescence units) reikšmę, taip apsunkinant silpną signalą turinčių SARS-CoV-2 

mėginių nustatymą. 

 

Problemų sprendimas 
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Problema Galima priežastis  Sprendimo būdas 

Nėra signalo 

FAM/Žaliame kanale 

Netinkamų eksploatacinių 

medžiagų naudojimas 

PGR tyrimui naudokite tinkamus mėgintuvėlius, kuriuos 

rekomendavo termociklerio gamintojas arba pritaikytus 

naudoti įrenginiui 

PGR slopinimas Mėginį 5 kartus praskieskite vandenyje, kuriame nėra 

RN-azės, pakartokite analizę 

Naudokite naują tiriamosios medžiagos pavyzdį 

Naudokite kitą RNR išskyrimo metodą 

Įvertinkite tirpalų, kuriuose buvo laikomi pacientų 

mėginiai, sudėtį. 

Nėra signalo Teigiamos 

kontrolės meginyje (PC) 

Neteisingas PGR mišinio 

paruošimas 

Atsargiai paruoškite naują PGR mišinį 

Neteisingi amplifikacijos 

parametrai 

Pagal Amplifikacijos parametrų lentelę nustatykite 

amplifikacijos parametrus (3. lentelė) 

Netinkamos laikymo sąlygos 

(reagentų galiojimo laikas 

pasibaigęs) 

Naudokite rinkinius, kurie buvo laikomi tinkamomis 

sąlygomis 

 Teigiamas signalas 

Neigiamos kontrolės 

meginyje (NC)  HEX / 

Geltoname kanale 

Kontaminacija - Atlikite dekontaminaciją 

- Naudokite naują rinkinį 

 

SANTRUMPOS  

 

DNR - Deoksiribonukleorūgštis.  

RNR - Ribonukleinorūgštis. 

Ct (threshold cycle) – arba slenksčio ciklo vertė, yra ciklo skaičius, kai reakcijos metu susidariusi 

fluorescencija kerta fluorescencijos slenkstį (fluorescencinį signalą), ir yra  aukštesnė už foninę 

fluorescenciją.  

PGR – polimerazinė grandininė reakcija; 

AT-PGR – atvirkštinės transkriptazės polimerazinė grandininė reakcija; 

PC-R - Teigiama kontrolė; 

NC - Neigiama kontrolė; 

IC-R - Vidinė kontrolė. 

 

SIMBOLIAI IR JŲ REIKŠMĖS 

 

 

 

 Gamintojas:  UAB "YZZY biotech", Beržų str. 8, LT-36233 Panevėžys Lietuva, +37069506340, 

tomas@yzzy.eu  
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Pagaminimo data: 20xx-xx-xx 

Naudoti iki 20xx-xx 

 

 Partijos kodas 000.000.000 

!! Nenaudoti, jei pakuotė pažeista 

 Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių 

Laikymo temperatūra -250C iki +60C 

Vienkartiniam naudojimui 

Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją 

 In vitro medicininė priemonė 

 
 

 

 

Naudojimo instrukcija peržiūrėta 2021-01-04 

 

 

-250C 

+60C 
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