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1. Použití 

Souprava Zika Virus (ZIKV) Real Time RT-PCR Kit slouží pro detekci viru Zika ve vzorcích séra, slin, 

moči a dalších vzorků. Specifické fragmenty RNA viru Zika jsou detekovány pomocí kombinace PCR a 

technologie Taqman, která je přizpůsobená PCR přístrojům. Výsledky detekce viru Zika slouží pro 

diagnostiku infekce virem Zika. 

 

2.  Princip Real-Time PCR 

Princip real-time detekce je založen na fluorogenním 5’nukleázovém testu. Během polymerázové řetězové 

reakce DNA polymeráza štěpí sondy na 5’ koncích a odděluje fluorescenční barvivo od zhášeče (quencher) 

pouze tehdy, jestliže sonda hybridizuje k cílové DNA. To vede ke vzniku fluorescenčního signálu 

vytvořeného odštěpením fluorescenčního barviva, který je sledován v reálném čase pomocí PCR detekčního 

systému. PCR cyklus, ve kterém je poprvé zjištěno zvýšení fluorescenčního signálu (Ct), je přímo úměrný 

množství specifického produktu PCR. Sledování intenzity fluorescence v reálném čase umožňuje detekci 

akumulace produktu, aniž by se musela po amplifikaci znovu otevřít reakční zkumavka. 

 

3. Popis produktu 

Zika virus je obalená ikosaedrální částice s nesegmentovaným jednovláknovým RNA genomem. Tento virus 

je blízkým příbuzným Spondweni viru a je jedním ze dvou virů, které se řadí do subtypu Spondweni virus. 

Virus byl poprvé izolován v roce 1947 z opice makaka, žijícího v lese Zika v africké Ugandě. Poprvé byl 

virus Zika izolován z člověka v roce 1968 v Nigérii. Mezi běžné příznaky onemocnění patří mírné bolesti 

hlavy, makulopapulózní vyrážka, horečka, nevolnost, konjunktivitida a atralgie. V roce 2009 bylo 

prokázáno, že virus Zika může být mezi lidmi přenášen pomocí pohlavního styku. 

Souprava Zika Virus (ZIKV) Real Time RT-PCR Kit obsahuje specifický systém, připravený k použití, pro 

detekci viru Zika pomocí reverzní transkripce a polymerázovou řetězovou reakcí (RT-PCR) za využití real-

time PCR systému. Master mix obsahuje Super mix pro specifickou amplifikaci RNA viru Zika. Reakce 

probíhá v jednom kroku real time RT-PCR. Prvním krokem je reverzní transkripce (RT), během které je 

RNA viru Zika transkribována do cDNA. Poté je termostabilní DNA polymeráza použita k amplifikaci 

konkrétního genového fragmentu pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Fluorescence je emitována 

a měřena v reálném čase za využití optických PCR systémů. Detekce amplifikovaného DNA fragmentu viru 

Zika se provádí ve fluorimetru v kanálu FAM s fluorescenčním zhášečem (quencher) BHQ1. Souprava též 

obsahuje systém pro identifikaci možné inhibice PCR pomocí měření fluorescence interní kontroly (IC) 

v kanálech HEX/VIC/JOE. Součástí kitu je pozitivní kontrola, definovaná jako 1 × 10
7
 kopií/ml, která 

umožňuje určení virové nálože.  

 

4. Součásti soupravy 

Ref Typ reagencie Množství: 25 reakcí 

1 ZIKV Super Mix 1 lahvička, 480 µl 

2 RT-PCR Enzym Mix 1 lahvička,   28 µl 

3 Molekulárně čistá voda 1 lahvička, 400 µl 

4 Interní kontrola (IC) 1 lahvička,   30 µl 

5 ZIKV Pozitivní kontrola(1×107 kopií/ml) 1 lahvička,   30 µl 

 

Analytická citlivost: 1×10
3
 kopií/ml; LOQ: 2×10

3
 ~ 1×10

8
 kopií/ml 

Poznámka: Analytická senzitivita závisí na množství vzorku, elučním objemu, metodě extrakce nukleové 

kyseliny a dalších faktorech. Pokud použijete doporučené RNA extrakční soupravy, bude analytická 

senzitivita taková, jaká je deklarována výše. Nicméně, pokud bude množství vzorku desetkrát či dokonce 

stokrát vyšší, než eluční objem za využití některé z koncentračních metod, může být analytická senzitivita 

mnohem vyšší. 

 

5.  Skladování 

 • Všechny reagencie musí být skladovány při -20°C. Skladování při +4°C se nedoporučuje.  

 • Všechny reagencie lze používat do doby expirace vyznačené na štítku soupravy.  

 • Opakovanému rozmrazování a zmrazování (> 3x) se vyvarujte, mohlo by to snížit citlivost testu.  

 • Během pracovního postupu udržujte všechny reagencie v chladu.  

 • Super Mix musí být skladován ve tmě. 

 

6. Další potřebný materiál a přístroje 

 • PCR laminární box, RNA extrakční kit, real time PCR reakční zkumavky/destičky 

 • Real time PCR systém  

 • Stolní mikrocentrifuga pro zkumavky typu “eppendorf” (RCF max. 16,000 x g)  

 • Cryo-nádoby, kontejner pro biologicky nebezpečný odpad 

 • Pipety (0.5 μl – 1000 μl), sterilní špičky s filtry pro mikropipety  

 • Sterilní mikrozkumavky, stojan, vortex, jednorázové rukavice nepudrované  

 • Lednice a mrazák  

 

7. Upozornění a zvláštní opatření 

• Před zahájením testu si pečlivě přečtěte tento návod. 

• Pouze pro in vitro diagnostiku. 

• Tento test musí být proveden odborným personálem. 

• Klinické vzorky by měly být považovány za potenciálně infekční materiál, a proto by měly být  

   připravovány v laminárním boxu. 

• Tento test musí být proveden v souladu se správnou laboratorní praxí. 

• Nepoužívejte soupravu po uplynutí doby expirace. 

• Vyvarujte se opakovanému rozmrazování a zmrazování reagencií, mohlo by to snížit citlivost testu 

• Rozmrazené reagencie před použitím promíchejte na vortexu a krátce centrifugujte. 

• Připravte rychle reakční směsi na ledu nebo v chladicím bloku. 

• Používejte 2 oddělené pracovní prostory: 1) Isolace RNA/ DNA a 2) Amplifikace/ detekce 

  amplifikačních produktů. 

• Pipety, zkumavky a ostatní pracovní materiál se nesmí přemísťovat mezi těmito dvěma    

   oddělenými pracovními prostory. 

• V každém z oddělených pracovních prostorů používejte jiný ochranný oděv a nové rukavice. 

• Používejte vždy sterilní špičky s filtry. 

• Nepipetujte ústy. Nejezte, nepijte a nekuřte v laboratoři. 

• Vyhněte se vzniku aerosolů. 

• Použitý materiál a vzorky zlikvidujte dle lokálních a národních předpisů. Vždy používejte   

   ochranný oděv, brýle a jednorázové rukavice. 

 

8. Odběr vzorku, skladování a přeprava 

 • Vzorky odebírejte do sterilních zkumavek během 7 dnů od propuknutí nemoci. 

 • Vzorky mohou být extrahovány ihned nebo zmrazeny při -20°C do -80°C.  

 • Přeprava vzorků musí být v souladu s místními předpisy pro přepravu etiologických agens. 

 

9. Provedení testu 

9.1 RNA-Extrakce 

Lze použít RNA extrakční kity od různých výrobců. Lze použít vlastní extrakční systém nebo 

komerční soupravy. RNA extrakční kit použijte v souladu s pokyny výrobce. Doporučené extrakční 

soupravy: 

 

9.2 Interní kontrola 

Je nutné přidat interní kontrolu (IC) do reakčního mixu. Interní kontrola (IC) umožňuje uživateli určit a 

kontrolovat možnost inhibice PCR. Přidejte 1μl interní kontroly (IC) ke každé reakci a výsledek bude 

vyhodnocen v kanálech HEX/VIC/JOE. 

 

9.3 RT-PCR Protokol 

Master mix pro každou reakci připravte dle následujícího schématu: 

 

Pozn.: u PCR systému bez HEX/VIC/JOE kanálu může být použito 1μl molekulárně čisté vody místo 1μl IC. 

 

1) Množství Super Mixu a Enzym Mixu na reakci vynásobte počtem vzorků, který zahrnuje i kontroly 

a standardy. Jako negativní kontrolu použije molekulárně čistou vodu. Z důvodu nepřesného 

pipetování vždy přičtěte množství pro jeden vzorek navíc. Kompletně promíchejte a poté krátce 

centrigujte. 

2) Mikropipetou se sterilní špičkou s filtrem pipetujte 20μl Master Mixu do každé real time PCR 

jamky/zkumavky. Přidejte 5μl RNA vzorku, pozitivní a negativní kontroly do příslušných 

jamek/zkumavek. Ihned uzavřete destičky/zkumavky pro zamezení kontaminace.  

3) Nechce krátce centrifugovat s cílem shromáždit Master Mix na dně reakčních zkumavek.  

4) Proveďte následující protokol v přístroji: 

Výběr kanálu 

FAM Cílová nukleová kyselina 

HEX/VIC/JOE IC 

 

 

 

5) Upozornění: Při použití ABI Prism
©
 systému, zvolte „none“ jako passive reference a quencher. 

 

10. Nastavení prahové hodnoty (thershold): těsně nad maximální úrovní molekulárně čisté vody. 

 

11. Kontrola kvality: Negativní kontrola, pozitivní kontrola a interní kontrola musí být provedena 

správně, jinak budou výsledky neplatné. 

 

Kanál    l Ct hodnota 

Kontrola FAM HEX/VIC/JOE 

Molekulárně čistá voda UNDET 25 ~ 23 

Pozitivní kontrola (kvalitativní analýza) ≤ 35  

 

13. Analýza dat a interpretace 

Následující výsledky jsou možné: 

 

V případě dalších otázek či potíží kontaktujte svého dodavatele. 

Izolační kit nukleové kyseliny Katalogové číslo Výrobce 

RNA Isolation Kit ME-0010/ME-0012 ZJ Biotech 

QIAamp Viral RNA Mini Extraction Kit (50) 52904 QIAGEN 

45°C po dobu 10 min 1 cyklus 

95°C po dobu 15 min 1 cyklus 

95°C po dobu 15 sekund, 60°  1 min 
40 cyklů 

(Fluorescence měřena při 60°C) 

  
Ct hodnota 

Výsledek analýzy 
FAM HEX/VIC/JOE 

1# UNDET 25 ~ 35 Pod mezí detekce nebo negativní 

2# ≤38  ---- Pozitivní; software zobrazí kvantitativní hodnotu 

3# 38 ~ 40 25 ~ 35 Opakujte test, pokud je Ct opět 38 ~ 40, vyhodnoťte jako 1# 

4# UNDET UNDET Inhibice PCR reakce, není možné určit diagnózu 
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