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1. Przeznaczenie

Zestaw Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), jest testem przesiewowym do

równoczesnego wykrywania RNA nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz podrodzaju sarbekowirusów

(związanych z SARS betakoronawirusów: SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2), ekstrahowanych z próbek

biologicznych.

2. Informacje o patogenach

Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, od zwykłego przeziębienia

począwszy, do poważniejszych chorób, takich jak Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej

(MERS-CoV) i Zespół ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV). Nowy koronawirus (SARS-

CoV-2) jest nowym szczepem, który powoduje chorobę płuc CoViD-19 i został wcześniej rozpoznany 

u ludzi.

Koronawirusy, to wirusy odzwierzęce, co oznacza, że są przenoszone pomiędzy zwierzętami, a ludźmi.

Szczegółowe badania wykazały, że SARS-CoV został przeniesiony z cywet, a MERS-CoV z wielbłądów

jednogarbnych na ludzi. Kilka znanych koronawirusów występuje wśród zwierząt, ale nie zostały jeszcze

przeniesione na ludzi.

Typowe objawy zakażenia obejmują objawy ze strony układu oddechowego, gorączkę, kaszel,

duszności i trudności w oddychaniu. W cięższych przypadkach, infekcja może powodować zapalenie

płuc, ostry zespół niewydolności oddechowej, niewydolność nerek, a nawet śmierć.

Standardowe zalecenia zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji, obejmują regularne mycie rąk,

zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, dokładne gotowanie mięsa i jaj. Ponadto unikanie

bliskiego kontaktu z osobami, wykazującymi objawy chorób układu oddechowego, takimi jak kaszel 

i kichanie.

3. Opis metody

Zestaw Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), zawiera swoiste startery i podwójnie

znakowane sondy do amplifikacji RNA (cDNA) SARS-CoV-2 (zarówno gen RdRP, jaki gen S, kanał FAM) 

i RNA (cDNA) podrodzaju sarbekowirusów (SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2, gen E, kanał Cy5),

ekstrahowanych z próbek biologicznych. Zarówno gen E, jak i gen RdRP, są sekwencjami docelowymi

genomu wirusa, zalecanymi przez WHO. Jednoczesne wykrycie 3 sekwencji docelowych (gen RdRP,

gen S i gen E), zwiększa wiarygodność diagnostyczną, nawet w przypadku mutacji sekwencji docelowej.

Ponadto, zestaw Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), zawiera Kontrolę RNA

(Kontrola wewnętrzna procesu, IPC), która jest dodawana podczas ekstrakcji RNA i wykrywana w tej

samej reakcji, przez sondę znakowaną HEX.

Kontrola RNA, potwierdza że kwas nukleinowy zostaje wyizolowany z próbki biologicznej i umożliwia

wykrycie zahamowania RT-PCR. 

Ponadto zestaw Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), zawiera Wewnętrzny System

Kontroli (ISC). ISC składa się ze starterów i sond do wykrywania genu metabolizmu

podstawowego (beta-aktyna, wiele gatunków), w eluacie z próbki biologicznej. ISC pomaga zapobiegać

fałszywie ujemnym wynikom, spowodowanym niewystarczającą ilością lub niewłaściwym transportem

próbek. Amplifikację docelowej sekwencji beta-aktyny, mierzy się w kanale ROX.
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4. Zawartość opakowania

Zestaw do izolacji RNA (np. MutaCLEAN® Mag RNA/DNA, KG1023 lub KG1024)

Woda klasy PCR

Sterylne mikroprobówki

Pipety (regulowana objętość)

Sterylne końcówki pipet z filtrem

Wirówka stołowa

Wytrząsarka

Urządzenie Real-Time PCR

Optyczne probówki reakcyjne do PCR z pokrywką lub optyczna płytka reakcyjna do PCR 

Opcjonalnie: System dozowania płynów do automatyzacji.

z folią optyczną

Tabela 1: Reagenty zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2).

Mieszanina Reakcyjna

Pojemność

96
Kolor pokrywkiOznaczenie

Enzym

Kontrola Pozytywna

Kontrola Negatywna

Kontrola RNA

żółty

niebieski

czerwony

zielony

bezbarwny

1 x 1325 μl

1 x 19,2 μl

1 x 150 μl

1 x 150 μl

1 x 480 μl

5. Sprzęt i odczynniki wymagane, a nie dostarczone z zestawem

Dostarczone odczynniki, wystarczają odpowiednio na 96 reakcji (KG192696) lub 384 reakcje (KG1926-

384) lub 768 reakcji (KG1926-768).

*Immundiagnostik AG zaleca stosowanie ultraczystej wody (typ wody 1; ISO 3696), która jest wolna od nierozpuszczonych 

i koloidalnych jonów oraz cząsteczek organicznych (wolne od cząstek >0,2 μm) o przewodności elektrycznej 0,055 μS/cm 

w 25°C (≥ 18,2 MΩ cm).

6. Transport, przechowywanie i stabilność

Zestaw Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), jest transportowany w suchym lodzie 

lub z wkładami chłodzącymi. Wszystkie składniki, natychmiast po odbiorze, muszą być przechowywane w

ciemnościach, w temperaturze -20°C. Możliwe jest do 20 cykli zamrażania i rozmrażania. Nie należy

używać odczynników po upływie terminu ważności, podanym na opakowaniu. Otwarte odczynniki,

można przechowywać w temperaturze 2-8°C, do 6 miesięcy. Należy chronić elementy zestawu, przed

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych podczas wykonywania testu.

384

4 x 1325 μl

1 x 76, 8 μl

1 x 300 μl

1 x 300 μl

2 x 960 μl

768

8 x 1325 μl

2 x 76, 8 μl

1 x 300 μl

1 x 300 μl

4 x 960 μl
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Trzymaj się protokołu opisanego w instrukcji użytkowania.

Test Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), może być wykonywany wyłącznie

przez wykwalifikowany personel.

Próbki należy zawsze traktować jako zakaźne i/lub biologicznie niebezpieczne, zgodnie 

Unikaj zanieczyszczenia eluatów i składników zestawu, drobnoustrojami lub nukleazami

(DNaza/RNaza). 

Zawsze używaj jednorazowych końcówek pipet z barierami aerozolowymi, wolnych od DNaz/RNaz.

Podczas pracy z elementami zestawu, zawsze noś ochronne, jednorazowe rękawiczki bezpudrowe.

Pracuj w oddzielnych i odizolowanych obszarach roboczych do (1) przygotowania próbki, 

Materiały i sprzęt, należy umieścić w konkretnym obszarze roboczym i nie przenosić ich pomiędzy

nimi.

Przechowuj materiał dodatni i/lub potencjalnie dodatni, oddzielnie od wszystkich innych składników

zestawu.

Nie należy otwierać probówek/płytek reakcyjnych po amplifikacji, aby uniknąć zanieczyszczenia

amplikonami.

Dodatkowe kontrole mogą być badane zgodnie z wytycznymi lub wymogami lokalnych, stanowych

i/lub federalnych przepisów lub organizacji akredytujących.

Nie poddawaj probówek reakcyjnych po PCR ogrzewaniu w autoklawie, ponieważ nie spowoduje to

degradacji zamplifikowanego kwasu nukleinowego i niesie ryzyko zanieczyszczenia obszaru

laboratoryjnego.

Pozbądź się próbek i odpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

z bezpiecznymi procedurami laboratoryjnymi.

(2) przeprowadzenia reakcji i (3) amplifikacji/wykrywania. Organizacja pracy w laboratorium powinna

przebiegać jednokierunkowo. Zawsze noś jednorazowe rękawiczki w każdym obszarze i zmieniaj je

przed wejściem w kolejny obszar roboczy.

8. Materiał do badań

Materiałem wyjściowym zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), jest RNA

izolowane z próbek biologicznych (np. wymazówki, plwociny).

9. Przygotowanie próbki

Zalecane są komercyjne zestawy do izolacji RNA, takie jak MutaCLEAN® Mag RNA/DNA (KG1023  lub

KG1024).

Ważne: Oprócz próbek, zawsze wykonuj kontrolę wody podczas ekstrakcji. Traktuj tę kontrolę wody,

analogicznie do próbki. Porównanie amplifikacji kontroli RNA w próbkach, z amplifikacją kontroli

wewnętrznej, w kontroli wody, da wgląd w możliwe zahamowania Real-Time RT-PCR. Ponadto będą

wykrywalne, możliwe zanieczyszczenia podczas ekstrakcji kwasu nukleinowego.

Proszę zwrócić uwagę na rozdział 10 „Kontrola RNA”.
Jeśli Real-Time RT-PCR, nie zostanie przeprowadzony natychmiast, należy przechowywać ekstrahowane

kwasy nukleinowe, zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta zestawu do izolacji.
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10. Kontrola RNA

Kontrola RNA jest dostarczona i może być stosowana, jako kontrola ekstrakcji lub tylko jako kontrola

hamowania. Pozwala to użytkownikowi kontrolować procedurę izolacji RNA i sprawdzać możliwe

zahamowanie Real-Time RT-PCR.

a)  Kontrola RNA, stosowana jako kontrola ekstrakcji.
Kontrolę RNA z zestawu MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), dodaje się do ekstrakcji RNA.

Dodaj 5 μl kontroli RNA na ekstrakcję (5 μl x (N + 1)). Dobrze wymieszaj. Wykonaj izolację RNA, zgodnie 

z instrukcjami producenta. Postępuj zgodnie z protokołem A.

Kontrolę RNA należy dodać do buforu lizującego zestawu ekstrakcyjnego.

b)  Kontrola RNA, stosowana jako wewnętrzna kontrola Real-Time RT-PCR.
Jeśli sprawdzane będzie jedynie hamowanie, postępuj zgodnie z protokołem B.

11. Real-Time RT-PCR

11.1 Ważne punkty przed rozpoczęciem

Proszę zwrócić uwagę na rozdział 7 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Programowanie profilu termicznego, powinno odbyć się przed ustawieniem RT-PCR.

Do każdej serii RT-PCR, należy dołączyć jedną kontrolę pozytywną i jedną kontrolę negatywną.

Przed każdym użyciem, wszystkie odczynniki należy całkowicie rozmrozić w temperaturze

pokojowej, dokładnie wymieszać i bardzo krótko odwirować.

Ze względu na wysoką lepkość enzymu (niebieska pokrywka), zaleca się wstępne podgrzewanie 

Zaleca się przechowywanie odczynników i próbek przez cały czas, w temperaturze 2–8°C 

Przed rozpoczęciem testu Real-Time RT-PCR, zapoznaj się z przyrządem do Real-Time PCR 

i przeczytaj instrukcję obsługi, dostarczoną z urządzeniem.

w temperaturze pokojowej, przez 15 minut.

(np. na lodzie lub bloku chłodzącym).

11.2 Procedura

Jeśli kontrola RNA służy zarówno do kontroli Real-Time RT-PCR, jak i procedury izolacji RNA, postępuj

zgodnie z protokołem A. Jeśli kontrola RNA, służy wyłącznie do wykrywania możliwego zahamowania

RT-PCR, postępuj zgodnie z protokołem B.

Protokół A
Kontrolę RNA, dodano podczas ekstrakcji RNA (patrz rozdział 10 „Kontrola RNA”). 
W takim wypadku, przygotuj master mix, zgodnie z Tabelą 2. 

Master mix zawiera wszystkie składniki potrzebne do RT-PCR, z wyjątkiem próbki. Przygotuj objętość

master mix, dla co najmniej jednej próbki więcej niż jest to wymagane, aby zrekompensować

niedokładność pipetowania.

Tabela 2: Przygotowanie master mix (kontrola RNA została dodana podczas ekstrakcji RNA)

13.8 μl mieszaniny reakcyjnej

Objętość master mixObjętość na reakcję

0.2 μl enzymu

13.8 μl x (N+1)

0.2 μl x (N+1)
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Protokół B
Kontrola RNA, zostaje wykorzystana jedynie do kontroli Real-Time PCR (patrz rozdział 10 „Kontrola
RNA”). W takim wypadku, przygotuj master mix, zgodnie z Tabelą 3. 

Master mix zawiera wszystkie składniki potrzebne do RT-PCR, z wyjątkiem próbki. Przygotuj objętość

master mix, dla co najmniej jednej próbki więcej niż jest to wymagane, aby zrekompensować

niedokładność pipetowania.

Tabela 3: Przygotowanie master mix (kontrola RNA została dodana bezpośrednio do master mix)

13.8 μl mieszaniny rekacyjnej 

Objętość master mixObjętość na reakcję

0.2 μl enzymu

13.8 μl x (N+1)

0.2 μl x (N+1)

0.2 μl kontroli RNA* 0.2 μl x (N+1)*

* Wzrost objętości, spowodowany dodaniem kontrolnego RNA, nie jest brany 

pod uwagę podczas przygotowywania testu PCR.

Umieść potrzebną liczbę optycznych probówek reakcyjnych do PCR, w odpowiedniej tacy przyrządu 

Nanieś 14 μl master mix, do każdej optycznej probówki reakcyjnej do PCR.

Dodaj 6 μl eluatów z izolacji RNA (w tym eluat z kontroli wody), odpowiednią kontrolę pozytywną 

Natychmiast po napełnieniu, zamknij optyczną probówkę reakcyjną do PCR/optyczną płytkę

reakcyjną do PCR,  by zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.

Protokół A i B: przebieg Real-Time RT-PCR 

do Real-Time PCR / weź optyczną płytkę reakcyjną do PCR.

i kontrolę negatywną do odpowiedniej optycznej probówki reakcyjnej do PCR/optycznej płytki

reakcyjnej do PCR (Tabela 4).

Tabela 4: Przygotowanie Real-Time RT-PCR

Master mix

ObjętośćSkładnik

Próbka

14,0 μl 

6,0 μl 

Objętość całkowita 20,0 μl 
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11.3 Ustawienia przyrządów

Do Real-Time RT-PCR, należy użyć profilu termicznego, pokazanego w Tabeli 5.

Tabela 5: Profil termiczny Real-Time RT-PCR

Odwrotna transkrypcja

CzasOpis

Początkowa denaturacja

Temperatura Liczba cykli

Amplifikacja cDNA

Denaturacja

Przyłączanie starterów

i elongacja

10 min.

5 min.

10 sek.

40 sek.

45 °C

95 °C

95 °C

60 °C

1

1

45

Akwizycja na końcu tego kroku

W zależności od używanego przyrządu do real-time, dalsze ustawienia należy dostosować zgodnie 

z Tabelą 6.

Tabela 6: Przegląd ustawień przyrządów, wymaganych do Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2).

LightCycler 480II

ParametrUrządzenie Real-Time RT-PCR
Kanał 

wykrywania
Uwagi

Stratagene

Mx3000P/

Mx3005P

Gen RdRP, Gen S

Kontrola RNA (IPC)

ISC

Gen E

465–510

533–580

533–610

618–660

Wymagany zestaw kompensacji
kolorów CoV-2 

(KG19-4-CC CoV-2)

1

Współ. 

topnienia

Współ. 

ilościowy

Maks. czas

integracji (s)

10 1

2

1

1

1

10

10

10

2

3

Gen RdRP, Gen S

Kontrola RNA (IPC)

ISC

Gen E

FAM

HEX

ROX

Cy5

Zysk 8

Zysk 1

Zysk 1

Zysk 4

Barwnik 

referencyjny: 
brak

ABI 7500

Gen RdRP, Gen S

Kontrola RNA (IPC)

ISC

Gen E

FAM

JOE

ROX

Cy5

Opcjonalny barwnik

referencyjny

ROX: NIE

AriaMx

Bio-Rad CFX96

Gen RdRP, Gen S

Kontrola RNA (IPC)

ISC

Gen E

FAM

HEX

ROX

Cy5

Opcjonalny barwnik

referencyjny

ROX: NIE
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Rotor-Gene Q,

Rotor-Gene 3000

Rotor-Gene 6000

ParametrUrządzenie Real-Time RT-PCR
Kanał 

wykrywania
Uwagi

Mic qPCR Cycler

Gen RdRP, Gen S

Kontrola RNA (IPC)

ISC

Gen E

Zielony

Żółty

Pomarańczowy

Czerwony

Gen RdRP, Gen S

Kontrola RNA (IPC)

ISC

Gen E

Zysk 5

Zysk 5

Zysk 5

Zysk 5

Zielony

Żółty

Pomarańczowy

Czerwony

Zysk 8

Zysk 10

Zysk 10

Zysk 10

12. Analiza danych

Mogą wystąpić następujące wyniki (Tabela 7):

Sygnał/Wartości C

Kanał 
FAM Interpretacja 

Gen RdRP,

Gen S
Gen E

Tabela 7: Interpretacja mieszaniny reakcyjnej 1

Kanał 
Cy5

Kanał 
ROX

Kanał 
HEX

ISC
Kontrola RNA 

(IPC)

pozytywny

pozytywny

negatywny

negatywny

negatywny

pozytywny 

lub 

negatywny

pozytywny 

lub 

negatywny

pozytywny 

lub 

negatywny

pozytywny

negatywny

negatywny

pozytywny

pozytywny

negatywny

negatywny

pozytywny 

lub 

negatywny**

pozytywny 

lub 

negatywny**

pozytywny 

lub 

negatywny**

≤ 34***

≤ 34***

Wynik pozytywny, próbka zawiera RNA 
SARS-CoV-2

Wynik pozytywny, próbka zawiera RNA
SARS-CoV-2 lub SARS-CoV-1*

Wynik negatywny, próbka nie zawiera RNA 
SARS-CoV-2 ani SARS-CoV-1*

Nie można wykonać rozpoznania diagnostycznego. 
Ilość lub jakość materiału próbki jest niewystarczająca.

Wynik pozytywny, próbka zawiera RNA 
SARS-CoV-2

T

Usunięcie

wartości

odstających

Próg NTC:

15%
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Sygnał/Wartości C

Kanał 
FAM Interpretacja 

Gen RdRP,

Gen S
Gen E

Kanał 
Cy5

Kanał 
ROX

Kanał 
HEX

ISC
Kontrola RNA

(IPC)

negatywny pozytywny
negatywny

lub >34***

UWAGA!
Real-Time RT-PCR jest albo hamowany, albo 

wystąpiły błędy podczas ekstrakcji RNA/DNA.

UWAGA!
Real-Time RT-PCR jest albo hamowany, albo 

wystąpiły błędy podczas ekstrakcji RNA/DNA. 

Ilość lub jakość materiału próbki jest niewystarczająca.

negatywny

negatywny

negatywny negatywny
negatywny

lub >34***

*      Nie zanotowano zachorowań na SARS-CoV-1 od 2004 roku [5].

**  Silny sygnał dodatni w kanałach FAM, Cy5 i/lub ROX, może hamować IC. W takich przypadkach, wynik dla

kontroli RNA można pominąć.

*** W zależności od przyrządu do PCR i/lub wybranej metody ekstrakcji, wartości C  mogą zostać przesunięte.

Kontrolę wody można wykorzystać jako odnośnik. Jeśli wartość C  próbki w HEX, różni się znacznie od kontroli

wody, nastąpiło częściowe zahamowanie, rezultatem którego są wyniki fałszywie ujemne w przypadku próbek słabo

dodatnich.

Rysunki 1, 2, 3 oraz 4 pokazują przykłady dodatnich i ujemnych wyników Real-time RT-PCR .

Rys. 1: Próbka dodatnia wykazuje swoistą dla patogenu amplifikację w kanale FAM

(próbka dodatnia i kontrola pozytywna), natomiast nie wykryto sygnału

fluorescencyjnego w próbce ujemnej lub kontroli negatywnej (urządzenie LC480 II

Real-Time PCR ).

T

Próbka  ujemna

Kontrola
pozytywna

Kontrola negatywna

T

T



Próbka  dodatnia

Kontrola pozytywna
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Rys. 2: Próbka dodatnia, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, a także próbka ujemna,

wykazują sygnał w kanale HEX swoistym dla kontroli RNA (IPC). Sygnał amplifikacji kontroli

RNA w próbce ujemnej pokazuje, że brak sygnałów w kanałach FAM i Cy5 swoistych dla

patogenu, nie jest spowodowany hamowaniem RT-PCR lub niepowodzeniem izolacji RNA,

ale oznacza, że próbka jest prawdziwie ujemna (urządzenie LC480 II Real-Time PCR).

Rys. 3: Próbka dodatnia wykazuje swoistą dla patogenu amplifikację w kanale Cy5 (próbka

dodatnia i kontrola pozytywna), natomiast nie wykryto sygnału fluorescencyjnego w

próbce ujemnej i kontroli negatywnej (urządzenie LC480 II Real-Time PCR ).

Próbka 
dodatnia

Kontrola
pozytywna

Próbka  ujemna

Kontrola negatywna

Rys. 4: Sygnały amplifikacji ISC w kanale ROX. Rysunek pokazuje wartości C  eluatów

z wymazów z dróg oddechowych, po ekstrakcji kwasu nukleinowego przy użyciu

zestawu do ekstrakcji MutaCLEAN® Mag RNA/DNA (KG1023); urządzenie Stratagene

Mx3005 P Real-Time PCR.
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Aby zwiększyć bezpieczeństwo procesu, IPC jest zawarta w kontroli negatywnej i kontroli pozytywnej.

Kontrole negatywne
Kontrola negatywna nie może wykazywać C   w kanale FAM i Cy5. Kanał HEX (IPC) w kontroli negatywnej musi

wykazywać C  poniżej 34. Ze względu na wysoką czułość zestawu MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2)

Real-Time RT-PCR, nie można wykluczyć słabo dodatniego wyniku w kanale ROX (ISC), spowodowanego

niewielkim zanieczyszczeniem ludzkim DNA, podczas konfiguracji RT-PCR. Nie wpływa to na ważność danego

testu (patrz także: kontrole wewnętrzne).

Kontrole pozytywne
Wszystkie kontrole pozytywne, muszą wykazywać pozytywną (tj. wykładniczą) krzywą amplifikacji, w różnych

kanałach FAM, Cy5, ROX i HEX. Kontrole pozytywne muszą spaść poniżej C  wynoszącego 30, z wyjątkiem

kanału HEX, który musi wykazywać C  , poniżej 34.

Kontrola pozytywna obejmuje transkrypty in vitro i syntetyczne DNA w ilości około 10  kopii na reakcję dla

genu RdRP, genu S, genu E i ISC.

Kontrole wewnętrzne
Wszystkie kontrole wewnętrzne (ISC i IPC, kontrola próbki i kontrola jakości ekstrakcji) muszą wykazywać

pozytywną (tj. wykładniczą) krzywą amplifikacji. Kontrola RNA (IPC) musi spaść poniżej C   wynoszącego 34.

Jeśli kontrola RNA znajduje się powyżej C  wynoszącego 34, wskazuje to na problem z oczyszczaniem lub

silnie dodatnią próbkę, która może hamować IPC. W drugim przypadku, test jest ważny. Zaleca się wykonanie

ekstrakcji kontroli wody w każdej serii. IPC w kontroli wody musi spaść poniżej C  wynoszącego 34. Dla

poprawnie pobranych próbek wymazów z dróg oddechowych, ISC pokazuje wartości C   od ok. 15 do ok. 28.

Silnie opóźniony sygnał, wyższy niż C   wynoszące 35, wskazuje na zbyt małą ilość próbki. Dlatego nie można

wykluczyć wyników fałszywie ujemnych. W przypadku braku amplifikacji zarówno w kanale FAM, jak 

i Cy5, musi istnieć krzywa amplifikacji w kanale ROX (IPC) i kanale HEX (ISC), gdy stosuje się eluaty z próbek

pierwotnych z różnych gatunków, takich jak ssaki i ptaki.

Jeśli stosowane są inne zestawy do ekstrakcji kwasu nukleinowego, klient musi zdefiniować własne wartości

cut off.

W tym przypadku wartość C   kontroli RNA (IPC) w eluacie z próbki, nie powinna być opóźniona o więcej niż 4

C   w porównaniu z eluatem z ekstrahowanej kontroli wody .
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13. Walidacja testu
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14. Ograniczenia metody

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, wymagane jest postępowanie zgodnie z instrukcją

użytkowania.

Produkt powinien być użytkowany jedynie przez personel specjalnie poinstruowany i przeszkolony

w zakresie technik Real-Time PCR oraz procedur diagnostycznych in vitro.
Dobra praktyka laboratoryjna jest niezbędna do prawidłowego wykonania tego testu.

Wszystkie odczynniki powinny być ściśle monitorowane pod kątem zanieczyszczeń.

Tego testu nie należy stosować bezpośrednio na próbce biologicznej. Przed zastosowaniem testu

należy przeprowadzić odpowiednie metody ekstrakcji kwasu nukleinowego.

Obecność inhibitorów RT-PCR może powodować fałszywie ujemne lub nieprawidłowe wyniki.

Potencjalne mutacje, w docelowych regionach genomów nCoV i betakoronawirusów, objętych

starterami i/lub sondami zastosowanymi w zestawie, mogą skutkować niepowodzeniem w wykryciu

odpowiedniego RNA.

Jak w przypadku każdego testu diagnostycznego, wyniki zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX®

Coronavirus (SARS-CoV-2), należy interpretować z uwzględnieniem wszystkich wyników klinicznych 

Wszelkie podejrzane odczynniki należy wyrzucić.

i laboratoryjnych.

15. Rozwiązywanie problemów

Poniższy przewodnik, pomoże w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić podczas wykonywania

badań metodą Real-Time RT-PCR.

Brak sygnału fluorescencyjnego kontroli pozytywnych, w kanałach FAM i Cy5 

Kanał wybrany do analizy, jest niezgodny z protokołem

Wybierz kanał FAM do analizy swoistej amplifikacji dla nCoV, kanał Cy5 do analizy swoistej

amplifikacji dla betakoronawirusa, kanał HEX do amplifikacji kontroli RNA i kanał ROX do amplifikacji

ISC.

Nieprawidłowe przygotowanie Master mix

Upewnij się, że do master mix został dodany enzym (rozdział 11).

Nieprawidłowa konfiguracja Real-Time RT-PCR

Sprawdź etapy swojej pracy i porównaj je z rozdziałem „Procedura”.

Nieprawidłowe programowanie profilu termicznego

Porównaj profil termiczny z protokołem (Tabela 5).

Nieprawidłowe warunki przechowywania jednego lub więcej elementów zestawu lub

upłynięcie terminu ważności zestawu

Sprawdź warunki przechowywania i datę ważności wydrukowaną na etykiecie zestawu. W razie

potrzeby użyj nowego zestawu i upewnij się, że jego elementy są przechowywane zgodnie z opisem

w rozdziale „Transport, przechowywanie i stabilność”.

Słaby lub brak sygnału kontroli RNA i jednoczesny brak sygnału w swoistym dla wirusa kanale FAM 
i/lub Cy5

Warunki Real-Time RT-PCR, nie są zgodne z protokołem

Sprawdź warunki Real-Time RT-PCR (rozdział 11).
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Hamowane Real-Time RT-PCR

Upewnij się, że używasz odpowiedniej metody izolacji (patrz „Przygotowanie próbki”) i postępuj

zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że zawierający etanol bufor płuczący  z zestawu

izolacyjnego, został całkowicie usunięty.

Niewystarczająca ilość materiału

Upewnij się, że do ekstrakcji zastosowano wystarczającą ilość próbki. Użyj odpowiedniej metody

izolacji (patrz rozdział „Przygotowanie próbki”) i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Utrata RNA podczas procesu izolacji

W przypadku dodania kontroli RNA przed ekstrakcją, brak sygnału amplifikacji może wskazywać, 

że izolacja RNA nie powiodła się. Upewnij się, że zastosowałeś odpowiednią metodę izolacji

(zalecane są zestawy komercyjne) i trzymaj się protokołu producenta.

Nieprawidłowe warunki przechowywania jednego lub więcej elementów zestawu lub

upłynięcie terminu ważności zestawu

Sprawdź warunki przechowywania i datę ważności wydrukowaną na etykiecie zestawu. W razie

potrzeby użyj nowego zestawu i upewnij się, że jego elementy są przechowywane zgodnie z opisem

w rozdziale „Transport, przechowywanie i stabilność”.

Wykrywanie sygnału fluorescencyjnego kontroli negatywnej, w kanale FAM i/lub Cy5 

Zanieczyszczenie podczas przygotowywania RT-PCR

Wykonaj Real-Time RT-PCR w powtórzeniach. Jeżeli wynik powtórzenia jest ujemny, zanieczyszczenie

wystąpiło, gdy próbki naniesiono do optycznych probówek reakcyjnych do PCR. Pamiętaj, aby

nanieść kontrolę pozytywną na końcu i zamknąć optyczną probówkę reakcyjną do PCR, natychmiast

po dodaniu próbki. Jeśli wystąpi ten sam wynik, jeden lub więcej elementów zestawu mogły zostać

zanieczyszczone. Upewnij się, że miejsce pracy i przyrządy są regularnie odkażane. 

Użyj nowego zestawu i powtórz wykonanie Real-Time RT-PCR.

16. Wydajność zestawu

16.1 Czułość analityczna

Granicę wykrywalności (LoD) zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) określono

za pomocą seryjnych rozcieńczeń syntetycznych fragmentów RNA, zawierających sekwencję docelową

nCoV i sekwencję docelową betakoronawirusa, w przyrządzie Real-Time PCR - Stratagene Mx3005. LoD

zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), wynosi ≤10 kopii genomu na reakcję.

16.2 Swoistość analityczna

Swoistość zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), oceniono wraz z różnymi

innymi istotnymi wirusami i bakteriami znalezionymi w próbkach klinicznych i na podstawie analiz in silico.

Zestaw Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), wykazał pozytywny wynik dla próbek

zawierających SARS-CoV-2 i sekwencje RNA betakoronawirusa, podczas gdy próbki zawierające inne

patogeny, zostały w wiarygodny sposób przetestowane negatywnie. Wyniki przedstawiono w Tabeli 8.

Wykrywanie sygnału fluorescencyjnego kontroli negatywnej, w kanale ROX

Zanieczyszczenie ludzkim DNA podczas przygotowywania Real-Time RT-PCR

Tak długo, jak kanał ROX wykazuje bardzo wysokie wartości C  , zanieczyszczenie jest znikome. 

Jeśli kanał FAM i Cy5 są ujemne w kontroli negatywnej, PCR jest nadal w stanie wykryć SARS-CoV-2.
T
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Tabela 8: DNA i RNA eluowane z bakteryjnych i wirusowych patogenów, badanych w celu oznaczenia przy użyciu

Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2).

Eluaty ze znanym
statusem

Spodziewany wynik

Gen E

Kanał Cy5 

pozytywny pozytywny

HCoV-OC43

Spodziewany wynik

Gen RdRP, Gen S

MutaPLEX®
Coronavirus

Gen E

MutaPLEX®
Coronavirus

Gen RdRP, Gen S

Kanał FAM Kanał Cy5 Kanał FAM

pozytywny pozytywny

HCoV-229E

pozytywny negatywny pozytywny negatywny

MERS-CoV negatywny negatywny negatywny negatywny

Grypa typu A H3N2

negatywny negatywny negatywny negatywny

Grypa typu A H5N1

negatywny negatywny negatywny negatywny

negatywny negatywny negatywny negatywny

Wirus RSV typu B

negatywny negatywny negatywny negatywny

negatywny negatywny negatywny negatywny

Wirus paragrypy typu 1 negatywny negatywny negatywny negatywny

Wirus paragrypy typu 2 negatywny negatywny negatywny negatywny

Wirus paragrypy typu 3 negatywny negatywny negatywny negatywny

Wirus paragrypy typu 4

Metapneumowirus

negatywny negatywny negatywny negatywny

negatywny negatywny negatywny negatywny

Adenowirus negatywny negatywny negatywny negatywny

Rinowirusy negatywny negatywny negatywny negatywny

Enterowirusy negatywny negatywny negatywny negatywny

Bokawirus człowieka

Pałeczka legionelozy

negatywny negatywny negatywny negatywny

negatywny negatywny negatywny negatywny

Mykoplazma negatywny negatywny negatywny negatywny

Grupa prątków z rodziny

Mycobacteriaceae
negatywny negatywny negatywny negatywny

Pałeczka krztuśca negatywny negatywny negatywny negatywny

negatywny negatywny negatywny negatywny

Gronkowiec złocisty negatywny negatywny negatywny negatywny

MRSA negatywny negatywny negatywny negatywny

MSSA negatywny negatywny negatywny negatywny

Paciorkowiec negatywny negatywny negatywny negatywny

SARS-CoV-2

SARS-CoV-1

Wirus grypy typu B negatywny negatywny negatywny negatywny

Wirus RSV typu A negatywny negatywny negatywny negatywny

Pałeczka rzekomokrztuścowa
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16.4 Zakres liniowy

Zakres liniowy zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), oceniono poprzez

analizę logarytmicznej serii rozcieńczeń transkryptów in vitro i syntetycznych fragmentów DNA.

Rys. 3: Określenie zakresu liniowego Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus

(SARS-CoV-2), w kanale FAM.

Liniowość w kanale  FAM (Gen RdRP)

kopii na reakcję

16.3 Próbki kliniczne

Poddano ocenie próbki o wyniku pozytywnym (50) i negatywnym (153) (wymazy z jamy ustnej i nosa), 

z wybuchu pandemii w 2020, w Europie.

RNA ekstrahowano przy użyciu zestawu do ekstrakcji MutaCLEAN® Mag RNA/DNA (KG1023), 

na urządzeniu King Fisher Prime Duo.

Badania metodą PCR zostały przeprowadzone na urządzeniu MX3005p Stratagene Cycler. 

Ponowne badanie próbek, za pomocą MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), wykazało czułość na

poziomie 100% i swoistość na poziomie 100%. Żadna z próbek nie została zahamowana w metodzie PCR.

MutaPLEX® Coronavirus 
(SARS-CoV-2) pozytywny

Próbki pozytywne Próbki negatywne

50

0

100

0

153

100

Czułość % Swoistość %

MutaPLEX® Coronavirus 
(SARS-CoV-2) negatywny
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Liniowość w kanale ROX (beta-aktyna)

kopii na reakcję

Rys. 5: Określenie zakresu liniowego Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus

(SARS-CoV-2), w kanale ROX.

16.5 Dokładność

Dokładność zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2), została określona jako

zmienność wewnątrz- i między-testowa oraz, między-seryjna. Dane dotyczące zmienności, wyrażone są

jako odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Dane opierają się na analizach ilościowych

określonych stężeń swoistego RNA dla SARS-CoV-2, RNA swoistego dla betakoronawirusa, DNA

swoistego dla ISC oraz cyklu granicznego kontroli RNA (IPC).

Liniowość w kanale Cy5 (Gen E)

kopii na reakcję

Rys. 4: Określenie zakresu liniowego Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus

(SARS-CoV-2), w kanale Cy5.
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Zmienność wewnątrz-testowa

kopie/μlISC (ROX)

Zmienność między-testowa

Odchylenie 
standardowe

Odchylenie 
standardowe względne (%)

Zmienność między-seryjna

25

25

0,28

0,40

0,90

1,27

25 0,25 0,77

Zmienność wewnątrz-testowa

kopie/μlIPC (HEX)

Zmienność między-testowa

Odchylenie 
standardowe

Odchylenie 
standardowe względne (%)

Zmienność między-seryjna

25

25

0,69

0,58

2,31

1,91

25 0,37 1,22

16.6 Czułość testu diagnostycznego

Czułość testu diagnostycznego Real-Time RT-PCR, zależy głównie od metody ekstrakcji DNA/RNA,

zastosowanej do wyizolowania DNA i RNA z różnych próbek biologicznych. Odczynniki do ekstrakcji 

DNA/RNA, nie są częścią zestawów Real-Time RT-PCR, firmy Immundiagnostik AG.

Zestawy Real-Time RT-PCR od firmy Immundiagnostik AG, zawierają kontrolę ekstrakcji i wytyczne

dotyczące kryteriów walidacji kontroli ekstrakcji, w każdej reakcji. Kontrola ekstrakcji wskazuje na

hamowanie Real-Time RT-PCR i/lub nieskuteczną ekstrakcję kwasu nukleinowego. Nie można go używać

jako kalibratora. 

Dlatego firma Immundiagnostik AG, gwarantuje czułość i swoistość analityczną zestawów Real-Time 

RT-PCR, wykonywanych z eluowanym DNA i RNA z materiałów porównawczych i próbek z próby

pierścieniowej oraz z syntetycznymi fragmentami kwasu nukleinowego. 

Immundiagnostik AG nie gwarantuje czułości testu diagnostycznego. Jeżeli w instrukcjach firmy

Immundiagnostik, dodanych do zestawów Real-Time RT-PCR, wspomniano o czułości testu

diagnostycznego, dane są ściśle skorelowane z konkretną metodą ekstrakcji kwasu nukleinowego, która

została zastosowana podczas walidacji odpowiednich zestawów i nie można ich przenieść na inne

metody ekstrakcji.

Obowiązkiem użytkownika jest określenie metod ekstrakcji, zastosowanych do izolacji DNA/RNA z próbek

biologicznych.

Zmienność wewnątrz-testowa

kopie/μlGen E (Cy5)

Zmienność między-testowa

Odchylenie 
standardowe

Odchylenie 
standardowe względne (%)

Zmienność między-seryjna

25

25

0,27

0,51

0,84

1,50

25 0,52 1,61

Tabela 9: Dokładność zestawu Real-Time RT-PCR MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2).

Zmienność wewnątrz-testowa

kopie/μlGen RdRP i Gen S (FAM)

Zmienność między-testowa

Odchylenie 
standardowe

Odchylenie 
standardowe względne (%)

Zmienność między-seryjna

25

25

0,23

0,51

0,77

1,71

25 0,76 2,56
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17. Skróty i symbole

Data ważności

Numer LOT

Producent

Sprawdź instrukcję

Numer katalogowy

Wyrób medyczny

do diagnostyki in vitro 

(c)DNA

RNA

PCR

RT

RT-PCR
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Odwrotna transkrypcja

Odwrotna transkrypcja-PCR

Mieszanina reakcyjna

Enzym

Kontrola pozytywna

Kontrola negatywna

Kontrola RNA (IPC)

Do użycia z

Zawiera ilość wystarczającą 

do <n> testów

Zakres temperatury

Zawartość
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1 INTENDED USE
The MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR kit is a screening as-
say for the simultaneous detection of RNA of novel coronavirus (SARS-CoV-2) and 
the Subgenus Sarbecovirus (SARS related Betacoronavirus: SARS-CoV-1 and SARS-
CoV-2) extracted from biological specimens.

2 PATHOGEN INFORMATION
Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the 
common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). The novel Corona-
virus (SARS-CoV-2) is a new strain that has been previously identifi ed in humans and 
causes the pulmonary disease CoViD-19.

Coronaviruses are zoonotic, meaning they are transmitted between animals and 
people. Detailed investigations found that SARS-CoV was transmitted from civet cats 
to humans and MERS-CoV from dromedary camels to humans. Several known Coro-
naviruses are circulating in animals that have not yet infected humans.

Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of 
breath and breathing diffi  culties. In more severe cases, infection can cause pneumo-
nia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and even death.

Standard recommendations to prevent infection spread include regular hand wash-
ing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, thoroughly cooking 
meat and eggs. Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory 
illness such as coughing and sneezing.

3 PRINCIPLE OF THE TEST
The MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR kit contains specifi c 
primers and dual-labelled probes for the amplifi cation of RNA (cDNA) of SARS-CoV-2 
(both, RdRP gene and S Gene, FAM channel) and the RNA (cDNA) of the Subgenus 
Sarbecoviruses (SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2, E gene, Cy5 channel) extracted from 
biological specimens. Both, E gene and RdRP gene are target sequences of the vi-
ral genome recommended by the WHO. The simultaneous detection of 3 target se-
quences (RdRP gene, S Gene and E gene) increases the diagnostic reliability, even in 
cases of target sequence mutations.

Furthermore, MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit contains a 
control RNA (Internal Process Control, IPC), which is added during RNA extraction 
and detected in the same reaction by a HEX labelled probe. 
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The control RNA allows the detection of RT-PCR inhibition and acts as control, that 
the nucleic acid was isolated from the biological specimen. 

Additionally, MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit contains 
an Internal System Control (ISC). The ISC consists of primers and probes for the de-
tection of a housekeeping gene (Beta-actin, multi species) in the eluate from a bio-
logical specimen. The ISC helps preventing false negative results due to insuffi  cient 
sample drawing or transport. The amplifi cation of the Beta-actin target sequence is 
measured in the ROX channel.

4 PACKAGE CONTENTS
The reagents supplied are suffi  cient for 96 (KG192696), 384 (KG1926-384), or 768 
(KG1926-768) reactions, respectively.

Table 1: Components of the MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit .

Label Lid Colour
Content

96 384 768

Reaction Mix yellow 1 x 1325 µl 4 x 1325 µl 8 x 1325 µl

Enzyme blue 1 x 19.2 µl 1 x 76.8 µl 2 x 76.8 µl 

Positive Control red 1 x 150 µl 1 x 300 µl 1 x 300 µl

Negative Control green 1 x 150 µl 1 x 300 µl 1 x 300 µl

Control RNA colourless 1 x 480 µl 2 x 960 µl 4 x 960 µl

5 EQUIPMENT AND REAGENTS TO BE SUPPLIED BY USER
• RNA isolation kit (e. g. MutaCLEAN® Mag RNA/DNA, KG1023 or KG1024)
• PCR grade water
• Sterile microtubes
• Pipets (adjustable volume)
• Sterile pipet tips with fi lter
• Table centrifuge
• Vortex
• Real time PCR instrument
• Optical PCR reaction tubes with lid or optical PCR reaction plate with optical 

foil
• Optional: Liquid handling system for automation

* Immundiagnostik AG recommends the use of ultrapure water (water type 1; ISO 3696), which is 
free of undissolved and colloidal ions and organic molecules (free of particles > 0.2 µm) with an 
electrical conductivity of 0.055 µS/cm at 25 °C (≥ 18.2 MΩ cm).



29

Manual MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2)

6 TRANSPORT, STORAGE AND STABILITY
The MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR kit is shipped on dry ice 
or cool packs. All components must be stored at maximum -20 °C in the dark immedi-
ately after receipt. Up to 20 freeze and thaw cycles are possible. Do not use reagents 
after the date of expiry printed on the package.

For convenience, opened reagents can be stored at 2–8 °C for up to 6 months.

Protect kit components from direct sunlight during the complete test run.

7 WARNINGS AND PRECAUTIONS

• Stick to the protocol described in the instructions for use. 

• The MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR must be per-
formed by qualifi ed personnel only.

• Specimens should always be treated as infectious and/or biohazardous in ac-
cordance with safe laboratory procedures.

• Avoid microbial and nuclease (DNase/RNase) contamination of the eluates 
and the components of the kit.

• Always use DNase/RNase-free disposable pipette tips with aerosol barriers.

• Always wear protective disposable powder-free gloves when handling kit 
components.

• Use separated and segregated working areas for (1) sample preparation, (2) 
reaction setup and (3) amplifi cation/detection activities. The workfl ow in the 
laboratory should proceed in unidirectional manner. Always wear disposable 
gloves in each area and change them before entering a diff erent area.

• Dedicate supplies and equipment to the separate working areas and do not 
move them from one area to another.

• Store positive and/or potentially positive material separated from all other 
components of the kit.

• Do not open the reaction tubes/plates post amplifi cation, to avoid contami-
nation with amplicons.

• Additional controls may be tested according to guidelines or requirements of 
local, state and/or federal regulations or accrediting organisations.
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• Do not autoclave reaction tubes after the PCR, since this will not degrade the 
amplifi ed nucleic acid and will bear the risk to contaminate the laboratory 
area. 

• Discard sample and assay waste according to your local safety regulations.

8 SAMPLE MATERIAL
Starting material for MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) RT-PCR Kit is RNA isolated 
from biological specimens (e.g. swabs, sputum).

9 SAMPLE PREPARATION
Commercial kits for RNA isolation such as MutaCLEAN® Mag RNA/DNA (KG1023 or 
KG1024) are recommended.

Important: In addition to the samples, always run a water control in your extraction. 
Treat this water control analogous to a sample. 

Comparing the amplifi cation of the control RNA in the samples to the amplifi cation 
of the internal control in the water control will give insights on possible inhibitions 
of the Real-Time-RT-PCR. Furthermore, possible contaminations during nucleic acid 
extraction will be detectable.

Please note chapter 10 “Control RNA”.

If the Real-Time-RT-PCR is not performed immediately, store extracted nucleic acids 
according to the instructions given by the extraction kit’s manufacturer.

10 CONTROL RNA
A control RNA is supplied and can be used as extraction control or only as inhibition 
control. This allows the user to control the RNA isolation procedure and to check for 
possible Real-Time-RT-PCR inhibition.

a) Control RNA used as extraction control

MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) control RNA is added to the RNA extraction.

Add 5 µl control RNA per extraction (5 µl x (N+1)). Mix well. Perform the RNA isolation 
according to the manufacturer’s instructions. Please follow protocol A. 

The control RNA must be added to the lysis buff er of the extraction kit.

b) Control RNA used as internal control of the Real-Time-RT-PCR

If only inhibition will be checked, please follow protocol B.
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11 REALTIMERTPCR

11.1 Important points before starting

• Please pay attention to chapter 7 “Warnings and precautions”.

• Before setting up the Real-Time-RT-PCR familiarise yourself with the real time 
PCR instrument and read the user manual supplied with the instrument.

• The programming of the thermal profi le should take place before the RT-PCR 
set up. 

• In every RT-PCR run, one positive control and one negative control should be 
included. 

• Before each use, all reagents should be thawed completely at room tempera-
ture, thoroughly mixed and centrifuged very briefl y.

• Due to the high viscosity of the enzyme (blue lid), prewarming at room term-
perature for 15 min is recommended. 

• We recommend to keep reagents and samples at 2–8 °C (e. g. on ice or a cool-
ing block) at all times.

11.2 Procedure
If the control RNA is used to control both, the Real-Time-RT-PCR and the RNA isola-
tion procedure, please follow protocol A. If the control RNA is solely used to detect 
possible inhibition of the Real-Time-RT-PCR, please follow protocol B.

Protocol A

The control RNA was added during RNA extraction (see chapter 10 “Control 
RNA”). In this case, prepare the master mix according to table 2.

The master mix contains all of the components needed for RT-PCR except the sam-
ple. Prepare a volume of master mix for at least one sample more than required, in 
order to compensate for pipetting inaccuracy.

Table 2: Preparation of the master mix (control RNA was added during RNA extraction)

Volume per reaction Volume master mix

13.8 µl Reaction Mix 13.8 µl x (N+1)

0.2 µl Enzyme 0.2 µl x (N+1)



Manual MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2)

32

Protocol B

The control RNA is used for the control of the Real-Time-RT-PCR only (see chap-
ter 10 “Control RNA”). In this case, prepare the master mix according to table 3.

The master mix contains all of the components needed for real RT-PCR except the 
sample. Prepare a volume of master mix for at least one sample more than required, 
in order to compensate for pipetting inaccuracy.

Table 3: Preparation of the master mix (control RNA is added directly to the master mix)

Volume per reaction Volume master mix

13.8 µl Reaction Mix 13.8 µl x (N+1)

0.2 µl Enzyme 0.2 µl x (N+1)

0.2 µl Control RNA* 0.2 µl x (N+1)*

*The increase in volume caused by adding the control RNA is not taken into account when pre-
paring the PCR assay. 

Protocol A and B: Real-Time-RT-PCR set up

• Place the number of optical PCR reaction tubes needed into the respective 
tray of the real time PCR instrument / take an optical PCR reaction plate.

• Pipet 14 μl of master mix into each optical PCR reaction tube. 

• Add 6 μl of the eluates from the RNA isolation (including the eluate of the wa-
ter control), the respective positive control, and the negative control the cor-
responding optical PCR reaction tube / the optical PCR reaction plate (table 4).

• Close the optical PCR reaction tubes / the optical PCR reaction plate immedi-
ately after fi lling in order to reduce the risk of contamination.

Table 4: Preparation of the Real-Time-RT-PCR

Component Volume

Master mix 14.0 µl

Sample 6.0 µl

Total volume 20.0 µl

11.3 Instrument settings
For the Real-Time-RT-PCR use the thermal profi le shown in table 5.
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Table 5: Real-Time-RT-PCR thermal profi le

Description Time Temperature No of cycles

Reverse Transcription 10 min 45 °C 1

Initial Denaturation 5 min 95 °C 1

Amplifi cation of cDNA

45
Denaturation 10 s 95 °C

Annealing and 
extension

40 s 60 °C
Aquisition at the end of this step

Dependent on the real time instrument used, further instrument settings have to be 
adjusted according to table 6.

Table 6: Overview of the instrument settings required for the MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) 
Real-Time-RT-PCR.

Real-Time-RT-
PCR-instrument

Parameter
Detection 

channel
Notes

LightCycler 480II

RdRP gene / S Gene
Control RNA (IPC)

ISC
E gene

465–510
533–580
533–610
618–660

Colour Compensation Kit 
CoV-2 (KG19-4 CC CoV-2) 

required

Melt 
factor

Quant 
factor

Max integra-
tion time (s)

1 10 1

1 10 2

1 10 2

1 10 3

Stratagene 
Mx3000P/
Mx3005P

RdRP gene / S Gene
Control RNA (IPC)

ISC
E gene

FAM
HEX
ROX
Cy5

Gain 8
Gain 1
Gain 1
Gain 4

Reference 
Dye: None

ABI 7500

RdRP gene / S Gene
Control RNA (IPC)

ISC
E gene

FAM
JOE
ROX
Cy5

Option Reference Dye 
ROX: NO

AriaMx

Bio-Rad CFX96

RdRP gene / S Gene
Control RNA (IPC)

ISC
E gene

FAM
HEX
ROX
Cy5 

Option Reference Dye 
ROX: NO
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Real-Time-RT-
PCR-instrument

Parameter
Detection 

channel
Notes

Rotor-Gene Q,
Rotor-Gene 3000
Rotor-Gene 6000

RdRP gene / S Gene
Control RNA (IPC)

ISC
E gene

Green
Yellow 
Orange

Red

Gain 5
Gain 5
Gain 5
Gain 5

Outlier 
removal  

NTC 
threshold: 

15 %

Mic qPCR Cycler

RdRP gene / S Gene
Control RNA (IPC)

ISC
E gene

Green
Yellow 
Orange

Red

Gain 8
Gain 10
Gain 10
Gain 10

12 DATA ANALYSIS
The following results can occur (table 7):

Table 7: Interpretation reaction mix

Signal/C
T 

Values

Interpretation
FAM 

channel
Cy5 

channel
ROX 

channel
HEX 

channel
RdRP gene / 

S Gene
E gene ISC

Control RNA 
(IPC)

positive negative
positive or 
negative

positive or 
negative**

Positive result, the sample 
contains SARS-CoV-2 RNA.

positive positive
positive or 
negative

positive or 
negative**

Positive result, the sample 
contains SARS-CoV-2 RNA.

negative positive 
positive or 
negative

positive or 
negative**

Positive result, the sample 
contains SARS-CoV-2 RNA 
or SARS-CoV-1 RNA*.

negative negative positive ≤ 34***

Negative result, the sample 
contains no SARS-CoV-2 
RNA and no SARS-CoV-1 
RNA*.

negative negative negative ≤ 34***

No diagnostic statement 
can be made. 

Amount or quality of sample 
material not suffi  cient.
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Signal/CT Values

Interpretation
FAM 

channel
Cy5 

channel
ROX 

channel
HEX 

channel
RdRP gene / 

S Gene
E gene ISC

Control RNA 
(IPC)

negative negative positive 
negative 

or > 34***

Caution! 

The real time RT-PCR is either 
inhibited or errors occurred 
while RNA/DNA extraction. 

negative negative negative
negative 

or > 34***

Caution! 

The real time RT-PCR is either 
inhibited or errors occurred 
while RNA/DNA extraction. 
Amount or quality of sample 
material not suffi  cient.

* SARS-CoV-1 infections have not been reported since 2004 [5].

** A strong positive signal in the FAM, Cy5 and/or ROX can inhibit the IC. In such cases the result 
for the control RNA can be neglegted.

*** Depending on the PCR instrument and/or the chosen extraction method, the Ct values might 
be shifted. The water control can be used as reference. If the HEX Ct value of a sample diff ers a lot 
from the water control, partial inhibition has occurred, leading to false negative results in case of 
weak positive samples.

Figure 1, 2, 3 and 4 show examples for positive and negative real time RT-PCR re-
sults.

Figure 1: The positive sample shows pathogen specifi c amplifi cation in the FAM channel (positive sam-
ple and positive control), whereas no fl uorescence signal is detected in the negative sample 
or the negative control (LC480 II real time PCR instrument).
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Figure 2: The positive sample, the positive control, the negative control as well as the negative sample 
show a signal in the control RNA-specifi c HEX channel (IPC). The amplifi cation signal of the 
control RNA in the negative sample shows that the missing signals in the pathogen-specifi c 
channels FAM and Cy5 are not due to RT-PCR inhibition or failure of RNA isolation, but that 
the sample is a true negative sample (LC480 II real time PCR instrument).

Figure 3: The positive sample shows pathogen-specifi c amplifi cation in the Cy5 channel (positive sam-
ple and positive control), whereas no fl uorescence signal is detected in the negative sample 
and the negative control (LC480 II real time PCR instrument).
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Figure 4: Signals of the amplifi cation of the ISC in the ROX channel. The fi gure shows the CT values of 
eluates from respiratory swabs after nucleic acid extraction using MutaCLEAN® Mag RNA/
DNA extraction kit (KG1023); Stratagene Mx3005 P real time PCR instrument.

13 ASSAY VALIDATION
To increase process safety, IPC is included in the negative control and positive con-
trol.

Negative controls

The negative control must show no CT in the FAM and Cy5 channel. The HEX channel 
(IPC) in the negative control must show a CT of below 34. Due to the high sensitivity 
of the MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) real time RT-PCR, a weak positive result 
in the ROX channel (ISC) caused by slight contaminations with human DNA during 
RT-PCR set up cannot completely be ruled out. This does not aff ect the validity of the 
respective run (see also internal controls).

Positive controls

All the positive controls must show a positive (i. e. exponential) amplifi cation curve in 
the diff erent channels FAM, Cy5, ROX and HEX. The positive controls must fall below a 
CT of 30 except for the HEX channel, which must show a CT of below 34.

The positive control includes in vitro transcripts and synthetic DNA of approximately 
104 copies per reaction for RdRP gene, S Gene, E gene and ISC.
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Internal controls

All internal controls (ISC and IPC, seqc sample and extraction quality control) must 
show a positive (i. e. exponential) amplifi cation curve. The control RNA (IPC) must fall 
below a C

T 
of 34. If the control RNA is above C

T
 34 ,this points to a purifi cation prob-

lem or a strong positive sample that can inhibit the IPC. In the latter case, the assay is 
valid. It is recommended to perform the extraction of a water control in each run. The 
IPC in the water control must fall below a CT of 34. For accurately drawn respiratory 
swab samples, the ISC shows CT values from app. 15 to app. 28. A heavily delayed sig-
nal of higher than a CT of 34 indicates a low sample amount. Therefore, false negative 
results cannot be ruled out. In case of no amplifi cations neither in the FAM nor in the 
Cy5 channel, there must be an amplifi cation curve in the ROX channel (ISC) and the 
HEX (IPC) channel when using eluates of primary samples from multiple species such 
as mammals and birds.

If other nucleic acid extraction kits are used, the customer must defi ne own cutoff s. 
In this case the CT value of the control RNA (IPC) in an eluate from a sample should 
not be delayed for more than 4 CT in comparison to an eluate from an extracted 
water control.

14 LIMITATIONS OF THE METHOD

• Strict compliance with the instructions for use is required for optimal results. 

• Use of this product is limited to personnel specially instructed and trained in 
the techniques of real time PCR and in vitro diagnostic procedures. 

• Good laboratory practice is essential for proper performance of this assay. 

• All reagents should be closely monitored for impurity and contamination. Any 
suspicious reagents should be discarded.

• This assay must not be used on a biological specimen directly. Appropriate 
nucleic acid extraction methods have to be conducted prior to using this as-
say. 

• The presence of RT-PCR inhibitors may cause false negative or invalid results.

• Potential mutations within the target regions of the nCoV and Betacoronavi-
ruS-Genomes covered by the primers and/or probes used in the kit may result 
in failure to detect the respective RNA.

• As with any diagnostic test, results of the MutaPLEX® Coronavirus (SARS-
CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit need to be interpreted in consideration of all 
clinical and laboratory fi ndings.
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15 TROUBLESHOOTING
The following troubleshooting guide is included to help you with possible problems 
that may arise when performing a Real-Time-RT-PCR. 

No fl uorescence signal in the FAM and Cy5 channel of the positive controls

The selected channel for analysis does not comply with the protocol

Select the FAM channel for analysis of the nCoV specifi c amplifi cation, the Cy5 
channel for analysis of the betacoronavirus specifi c amplifi cation, the HEX chan-
nel for the amplifi cation of the control RNA and the ROX channel for the ampli-
fi cation of the ISC.

Incorrect preparation of the Master Mix

Make sure the enzyme is added to the master mix (chapter 11).

Incorrect confi guration of the Real-Time-RT-PCR

Check your work steps and compare with chapter “Procedure”.

The programming of the thermal profi le is incorrect

Compare the thermal profi le with the protocol (table 5).

Incorrect storage conditions for one or more kit components or kit expired 

Check the storage conditions and the date of expiry printed on the kit label. If 
necessary, use a new kit and make sure kit components are stored as described 
in chapter “Transport, storage and stability”. 

Weak or no signal of the control RNA and simultaneous absence of a signal in 
the virus-specifi c FAM and/or Cy5 channel

Real-Time-RT-PCR conditions do not comply with the protocol 

Check the Real-Time-RT-PCR conditions (chapter 11).

Real-Time-RT-PCR inhibited 

Make sure that you use an appropriate isolation method (see “Sample prepara-
tion”) and follow the manufacturer’s instructions. Make sure that the ethanol-
containing washing buff er of the isolation kit has been completely removed. 

Sample material not suffi  cient

Make sure enough sample material has been applied to the extraction. Use an 
appropriate isolation method (see chapter “Sample preparation”) and follow the 
manufacturer‘s instructions
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RNA loss during isolation process

In case the control RNA was added before extraction, the lack of an amplifi cation 
signal can indicate that the RNA isolation was not successful. Make sure that you 
use an appropriate isolation method (commercial kits are recommended) and 
stick to the manufacturer’s protocol.

Incorrect storage conditions for one or more components or kit expired

Check the storage conditions and the date of expiry printed on the kit label. If 
necessary, use a new kit and make sure kit components are stored as described 
in chapter “Transport, storage and stability”.

Detection of a fl uorescence signal in the FAM and/or Cy5 channel of the nega-
tive control

Contamination during preparation of the RT-PCR

Repeat the Real-Time-RT-PCR in replicates. If the result is negative in the rep-
etition, the contamination occured when the samples were pipetted into the 
optical PCR reaction tubes. Make sure to pipet the positive control last and close 
the optical PCR reaction tube immediately after adding the sample. If the same 
result occurs, one or more of the kit components might be contaminated. Make 
sure that work space and instruments are decontaminated regularly. Use a new 
kit and repeat the Real-Time-RT-PCR.

Detection of a fl uorescence signal in the ROX channel of the negative control

Contamination with human DNA during preparation of the real time RT-PCR

As long as the ROX channel shows very high CT values, the contamination is 
negligible.

If the FAM and Cy5 channel are negative in the negative control, the PCR is still 
valid for the detection of SARS-CoV-2. 

16 KIT PERFORMANCE

16.1 Analytical sensitivity
The limit of detection (LoD) of MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-
PCR Kit was determined using serial dilutions of synthetic RNA-fragments containing 
the nCoV target sequence and the Betacoronavirus target sequence in a Stratagene 
Mx3005 real time PCR instrument. The LoD of MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) 
Real-Time-RT-PCR Kit is ≤10 genome copies per reaction each.
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16.2 Analytical specifi city
The specifi city of the MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit was 
evaluated with diff erent other relevant viruses and bacteria found in clinical samples 
and basing on in silico analyses.

The MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit showed a positive 
result for the samples containing SARS-CoV-2 and Betacoronavirus RNA sequences, 
whereas samples containing other pathogens were reliably tested negative. The re-
sults are shown in table 8.

Table 8: Eluted DNA and RNA from bacterial and viral pathogens tested for the determination of 
MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR.

Eluates with 
known status

Expected 
result

E gene

Expected 
result

RdRP gene / 
S gene 

MutaPLEX® 
Coronavirus 

E gene

MutaPLEX® 
Coronavirus 
RdRP gene / 

S gene 

Cy5 channel FAM channel Cy5 channel FAM channel

SARS-CoV-2 positive positive positive positive

SARS-CoV-1 positive negative positive negative

MERS-CoV negative negative negative negative

HCoV-229E negative negative negative negative

HCoV-0C43 negative negative negative negative

Infl uenza A 
H3N2

negative negative negative negative

Infl uenza A 
H5N1

negative negative negative negative

Infl uenzavirus 
B

negative negative negative negative

Respiratory 
Syncytial Virus 

A
negative negative negative negative

Respiratory 
Syncytial Virus 

B
negative negative negative negative

Parainfl uenza-
virus 1

negative negative negative negative
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Eluates with 
known status

Expected 
result

E gene

Expected 
result

RdRP gene / 
S gene 

MutaPLEX® 
Coronavirus 

E gene

MutaPLEX® 
Coronavirus 
RdRP gene / 

S gene 

Cy5 channel FAM channel Cy5 channel FAM channel

Parainfl uenza-
virus 2

negative negative negative negative

Parainfl uenza-
virus 3

negative negative negative negative

Parainfl uenza-
virus 4

negative negative negative negative

Metapneumo-
virus

negative negative negative negative

Adenovirus negative negative negative negative

Rhinoviruses negative negative negative negative

Enteroviruses negative negative negative negative

Human 
Bocavirus

negative negative negative negative

Legionella 
pneumophila

negative negative negative negative

Mycoplasma 
pneumophila

negative negative negative negative

Mycobacte-
rium tubercu-
losis complex

negative negative negative negative

Bordetella 
pertussis

negative negative negative negative

Bordetella 
parapertussis

negative negative negative negative

S. aureus negative negative negative negative

MRSA negative negative negative negative

MSSA negative negative negative negative

Streptococcus 
spp.

negative negative negative negative
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16.3 Clinical samples 
Positive (50) and negative (153) confi rmed samples (oral and nasal swabs) from the 
pandemic outbreak 2020 in Europe were tested. 

The RNA was extracted by using the MutaCLEAN® Mag RNA/DNA (KG1023) extrac-
tion kit on a KingFisher Prime Duo Instrument. 

The PCR experiments were performed on a MX3005p Stratagene Cycler. The retest-
ing of the confi rmed samples with MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) showed a 
sensitivity of 100 % and a specifi city of 100 %. None of the samples were inhibited in 
the PCR.

Positive samples Negative samples

MutaPLEX® Coronavirus 
positive

50 0

MutaPLEX® Coronavirus 
negative

0 153

Sensitivity [%] Specifi city [%]

100 100

16.4 Linear range
The linear range of the MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit 
was evaluated by analysing logarithmic dilution series of in vitro transcripts and syn-
thetic DNA fragments.
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Figure 5: Determination of the linear range of MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR 
in the FAM channel.

Figure 6: Determination of the linear range of MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR 
in the Cy5 channel.
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Figure 7: Determination of the linear range of MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR 
in the ROX channel.

16.5 Precision
The precision of the MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit was 
determined as intra-assay variability, inter-assay variability and inter-lot variability. 

Variability data are expressed by standard deviation and coeffi  cient of variation. The 
data are based on quantifi cation analyses of defi ned concentrations of RdRP gene in 
vitro transcripts and E gene in vitro transcripts, ISC specifi c DNA and on the threshold 
cycle of the control RNA (IPC).

Table 8: Precision of the MutaPLEX® Coronavirus (SARS-CoV-2) Real-Time-RT-PCR Kit.

RdRP gene and S 
Gene (FAM)

copies/
µl

Standard 
Deviation

Coeffi  cient of 
Variation [%]

Intra-Assay Variability 25 0.23 0.77

Inter-Assay Variability 25 0.51 1.71

Inter-Lot Variability 25 0.76 2.56
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E gene (Cy5)
copies/

µl
Standard 
Deviation

Coeffi  cient of 
Variation [%]

Intra-Assay Variability 25 0.27 0.84

Inter-Assay Variability 25 0.51 1.50

Inter-Lot Variability 25 0.52 1.61

ISC (ROX)
copies/

µl
Standard 
Deviation

Coeffi  cient of 
Variation [%]

Intra-Assay Variability 25 0.28 0.90

Inter-Assay Variability 25 0.40 1.27

Inter-Lot Variability 25 0.25 0.77

IPC (HEX)
copies/

µl
Standard 
Deviation

Coeffi  cient of 
Variation [%]

Intra-Assay Variability 25 0.69 2.31

Inter-Assay-Variability 25 0.58 1.91

Inter-Lot-Variability 25 0.37 1.22

16.6 Diagnostic Sensitivity
The diagnostic sensitivity of Real-Time-RT-PCR assays is mainly dependent on the 
DNA/RNA extraction method used to isolate DNA and RNA from various biological 
specimens. DNA/RNA extraction reagents are not part of the Immundiagnostik AG 
Real-Time-RT-PCR kits. Immundiagnostik AG Real-Time-RT-PCR kits include an ex-
traction control and guidelines for the validation criteria of the extraction control 
in each reaction. The extraction control indicates inhibition of the Real-Time-RT-PCR 
and/or ineffi  cient nucleic acid extraction. It cannot be used as a calibrator.

Therefore, Immundiagnostik AG guarantees the analytical sensitivities and specifi ci-
ties of the real time RT- PCR kits, performed with eluted DNA and RNA from reference 
materials and ring trial samples and with synthetic nucleic acid fragments. Immun-
diagnostik AG does not guarantee diagnostic sensitivities. If diagnostic sensitivities 
are mentioned in manuals of Immundiagnostik AG Real-Time-RT-PCR kits, the data 
are strictly correlated to a specifi c nucleic acid extraction method that has been used 
during the validation of the respective kits and cannot be transferred to other extrac-
tion methods.

It is the responsibility of the user to qualify the extraction methods used for DNA/

RNA isolation from biological samples.
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17 ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

(c)DNA
(complementary) 
Deoxyribonucleid 
acid

Catalog number

RNA Ribonucleid acid To be used with

PCR
Polymerase chain 
reaction

Contains suffi  cient 
for <n> test

RT
Reverse transcrip-
tion

Upper limit of 
temperature

RT-PCR
Reverse transcrip-
tion-PCR

Manufacturer

Reaction mix Use by

Enzyme Lot number

Positive control Content

Negative control
Consult instruc-
tions for use

Control RNA (IPC)
In vitro diagnostic 
medical device
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