
 

 

SARS-CoV-2 N501Y-delHV69/70-E484K Mutasyon Tespit Kiti 

 
SARS-CoV-2 N501Y-delHV69/70-E484K mutasyonlarının kalitatif RT-PCR esaslı tespiti 

İn vitro tanı amaçlı ve sadece profesyonel kullanıma yöneliktir 
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Kullanım Amacı 

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69/70-E484K Mutasyon Tespit Kiti Real Time olarak SARS-CoV-2 N501Y, delHV69/70 ve E484K mutasyonlarının 

tespiti ve ayrımı için kullanılır. Bu kit, yalnızca daha önce SARS-CoV-2 pozitif olduğu kanıtlanmış örnekleri çalıştırmak için tasarlanmıştır. 

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K Mutasyon Tespit Kiti, enfeksiyon sırasında nazofarengeal ve orofaringeal sürüntü örneklerinden 

ekstrakte edilmiş SARS-CoV-2 RNA'sındaki N501Y, delHV69/70 ve E484K mutasyonlarını saptar. Pozitif sonuçlar, SARS-CoV-2 RNA'nın varlığını gösterir ve Spike 

proteinindeki N501Y, delHV69/70 ve E484K mutasyonları arasında ayrım yapılmasına izin verir. 

Wild type SARS-CoV-2'nin spike proteini, N501 olarak tanımlanan 501. konumda asparagin (N) amino aside sahiptir. Mutant SARS-CoV-2 N501Y suşu, Spike 

proteininde 501. lokasyonda tirozin (Y) amino aside sahiptir ve Y501 olarak tanımlanır. Spike proteinindeki bu amino asit değişikliği, SARS-CoV-2'nin ACE2'ye güçlü 

bağlanmasına neden olur. VOC-202012/01 yaygınlığının artan eğilimi, yüksek iletim oranlarının göstergesidir. 501Y.V2 ve P.1 mutasyonlarının daha yüksek bir aktarım 

hızına sahip olmadığı görülüyor, ancak daha ciddi hastalığa neden olma veya nötralize edici antikorlardan kaçma potansiyelleri nedeniyle de endişe vericidirler. 

B.1.1.7 soyu, 69-70del, iki amino asit kaybı ile tanımlanır ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde bir bağışıklık tepkisine neden olabilir. Mutasyon protein artışlarını 

etkilediği için bu, aşı etkinliğini de etkileyebilir. Mutant Δ69 / 70 virüsü, İngiltere mutasyonlarında bulunan iki ek değişiklik içerir: amino asit 69 ve 70 delesyonu (Δ69 

/ 70). Amino asitler 69 ve 70, spike bölgesindeki S1 fragmanının N-terminal alanında bulunur; bu kalıntıların silinmesi allosterik olarak S1 yapısını değiştirebilir. 

Mutasyon VOC 202012/01'deki spike proteinindeki 69-70 kalıntılarına karşılık gelen 21765-21770 genomik pozisyonlarda S-geni delesyonu ve bu mutasyonu taşıyan 

diğer mutasyonlar, örneğin Danimarka'dan mink ile ilişkili mutasyon, S-genini hedefleyen bazı RT-PCR testlerinin negatif bir sonuç çıkmasına neden olabilir. (S-geni 

düşüşü) 

Wild tip(yabanıl tip) SARS-CoV-2'nin spike proteini, E484 olarak tanımlanan 484. konumda glutamik asit (E) amino aside sahiptir. Mutant SARS-CoV-2 E484K suşu, 

Spike proteininde 484. lokasyonda lizin (K) amino aside sahiptir ve K484 olarak tanımlanmıştır. E484K, farklı soylarda ortaya çıkan ve Güney Afrika (B.1.351) ve 

Brezilya (B.1.1.28) soylarında bulunan bir mutasyondur. Mutasyon, spike proteinindedir ve vücudun bağışıklık tepkisi ve muhtemelen aşı etkinliği üzerinde bir etkiye 

sahip olduğu görülmektedir. P.1. Japonya ve Manaus'ta tanımlanan soy, P.2 soyu (B.1.1.248 soyu, Brezilya olarak da bilinir) ve 501.V2 (Güney Afrika) bu mutasyonu 

sergiler. E484K mutasyonlu sınırlı sayıda B.1.1.7 genomu da tespit edilmiştir. Monoklonal ve serumdan türetilmiş antikorların, E484K mutasyonunu taşıyan virüsün 

nötrleştirilmesinde 10 ila 60 kat daha az etkili olduğu bildirilmektedir. 

Ürün Tanımı 

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K Mutasyon Tespit Kiti, SARS-CoV-2 N501Y, delHV69/70 ve E484K mutasyonları için gerçek 

zamanlı RT-PCR tabanlı bir tespit ve ayırt etme sistemidir. Bu kit, yalnızca daha önce SARS-CoV-2 pozitif olduğu kanıtlanmış numunelerde çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K Mutasyon Tespit Kiti ayrıca N501Y'ye ek olarak insan ekstraksiyon kontrolü (HEC) olarak görev 

yapan bir sekansa özgü insan hedefinin (RNAseP) varlığını ve delHV69/70 ve farklı kanallarda E484K mutant dizilerinide tespit eder. 

SARS-CoV-2’nin Real Time PCR Kiti Tespı̇tı̇ 

SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K mutasyon tespitindeki ilk adım, viral RNA'nın cDNA'ya dönüştürülmesidir. Daha sonra, viral hedef sekansları ve 

RNAseP (HEC), floresan etiketli problar kullanılarak gerçek zamanlı olarak izlenen amplifikasyon ile tek bir reaksiyonda aynı anda amplifiye edilir: yeni amplifiye 

edilmiş DNA zincirlerine dahil edildiğinde, florofor salınır ve flüoresansta bir artış sinyal gözlemlenebilir. 

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K Mutasyon Tespit Kiti ile viral hedefler arasında ayrım, üç farklı kanalda tespit edilen üç farklı 

floroforun kullanılmasıyla sağlanır: E484K mutasyonu için FAM ™, HEX / VIC N501Y mutasyonu için, SARS-CoV-2'de HV69 / 70 delesyonu için ROX / Texas 

Red ve RNAseP (HEC) Cy5 kanalında tespit edilir. 

Virüslerin içsel mutasyon oranı nedeniyle, hedef sekansta mutasyonların meydana gelmesi ve zaman içinde birikmesi mümkündür. Bu, PCR tabanlı bir tespit 

yaklaşımı ile yanlış negatif sonuçlara yol açabilir. 

Herhangi bir virüs için pozitif olarak test edilen numuneler, bağımsız bir laboratuvarda her zaman tamamlayıcı yöntemler ve ek analizlerle doğrulanmalıdır. 

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K Mutasyon Tespit Kiti, kalibre edilmiş FAM ™, HEX / VIC, ROX / Texas Red ve Cy5 kanallarına 

sahip her qPCR döngüleyiciyle uyumludur. 
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Sağlanan Materyaller 

  

Reagents 

Quantity and Volume  

(25 tests) 

Quantity and Volume  

(50 tests) 

Quantity and Volume  

(100 tests) 

1 PCR Master Mix 1 × 375 µl 1 × 750 μl 1 × 1500 μl 

2 Positive Control 1 × 38 µl 1 × 75 μl 1 × 150 μl 

3 Nuclease-free dH2O 1 × 38 μl 1 × 75 μl 1 × 150 μl 

ÖNEMLİ! Yukarıdaki tablo standart kit renk şemasını yansıtmaktadır. COVID-19 krizi sırasındaki tedarikçi sorunları mevcut olması nedeniyle ayrı tüp kapağı renkleri ikame 

edilebilir. 

Kullanmadan önce daima reaktifin etiketini kontrol edin. 

Gerekli Olan İlave Materyaller 

 Nükleik asit ekstraksiyonu için uygun aletler ve ekipmanlar 

 for FAM™, HEX/ VIC, ROX/ Texas Red and Cy5 tespiti için donatılmış Real Time PCR tespit sistemi 

 Ayarlanabilir pipetler ve filtreli pipetleme uçları 

 Potansiyel olarak infeksiyöz örneklerle çalışmak için uygun kişisel koruyucu ekipman ve çalışma alanları 

 DNAZapTM (Life Technologies), DNA AwayTM (Fisher Scientific), RNase AwayTM (Fisher Scientific), %10 çamaşır suyu (1:10 

seyreltilmiş ticari %5,25-6,0 sodyum hipoklorit) benzeri yüzey dekontaminantları) 

 Dilüsyonları, ana karışımları vs. hazırlamak için nükleaz içermeyen tüpler / şeritler / plaklar. 

 PCR cihazına uygun nükleaz içermeyen tüpler / şeritler / plaklar 

 Reaktifler ve örnek için uygun saklama seçenekleri (4°C, -20°C, -70°C) 

Saklama 

 Tüm bileşenleri -15°C / -25°C'de saklayın ve tekrarlayan şekilde dondurup çözdürmekten kaçının. 

 Işığa uzun süreli maruz kalma floroforların performansını düşürebileceğinden, qPCR ana karışımını ışıktan koruyun. 

 Nakliye sırasında kit bileşenleri hasar görmüşse, RTA Laboratuvarları ile iletişime geçin. Performansı düşebileceği için, kullanmayın. 

 Kontaminasyonu önlemek için kit reaktiflerini, örnek materyalinden ayrı tutun. 

 Belirtilen son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın. 
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Performans Özellikleri 

Teşhis Özgüllüğü 

Covid semptomları olan hastalardan toplanan toplam 101 klinik numune DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K Mutasyon Tespit Kiti ile 

analiz edildi ve pozitif örnekleri belirlemek için ilk hat testi için yeni nesil sekanslama analizi ve 65 tanesi N501Y mutantiyonu pozitif, 33 tanesi mutasyon negatif; 

Bunlardan 53'ü delHV69/70 pozitif ve 47'si silme negatif; Bunlardan 3'ü E484K mutasyonu pozitif, 98'i mutasyon negatif olarak bulundu. NGS tarafından doğrulanan 

N501Y mutasyonu pozitif örneklerinden biri, qPCR'de N501Y mutantı negatif gösterir. 

 
Karşılastırıcı (NGS ve qPCR) 

Toplam 

NP swab Mut WT 

DIAGNOVITAL SARS-CoV-2 N501Y-del HV69/70-

E484K Mutasyon Tespit Kiti 

N501Y 67 32 99 

del HV69/70 54 47 101 

E484K 3 98 101 

Table 1. DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K Mutasyon Tespit Kiti – NGS/qPCR korelasyon çalışması 

Başlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

BİYOGÜVENLİK 

 Klinik örnek üzerinde çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipman (örn. önlük, pudrasız eldiven, koruyucu gözlük) takın/ giyin.  

 Örnek işleme, onaylı bir Sınıf II biyolojik güvenlik kabininde, biyogüvenlik düzeyi 2 veya daha üstü yönergelere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. 

 Daha fazla bilgi için, bkz.: 

 2019 Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) için İnceleme Altında Bulunan Hastalardan (PUI'ler) Klinik Örnekleri Alma, İşleme ve Test Etmeye Yönelik Ara 

Yönergeler https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html 

 Mikrobiyolojik ve Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyolojik Güvenlik Yönergelerinin 6. Baskısı için: http://www.cdc.gov/biosafety/publications 

 DIAGNOVITAL SARS-CoV-2 N501Y-del HV69/70-E484K Mutasyon Tespit Kiti nin kullanımı sadece eğitimli laboratuvar personeli ile sınırlıdır. 

 Bu testin optimum performansı için iyi laboratuvar uygulamaları gereklidir. Kitin bileşenlerinin kontaminasyonundan kaçınmak için özel dikkat 

gösterilmelidir. Tüm reaktifler, safsızlıklar ve kontaminasyon açısından yakından izlenmelidir. 

ÖRNEKLER 

Aşağıda belirtilenler gibi yalnızca test için uygun örnekler kullanın: 

 Orofarenks ve nazofarenks sürüntüler ve bronkoalveolar lavaj dâhil solunum yolu örnekleri. 

 Sürüntü örnekleri yalnızca plastik gövdeli, sentetik uçlu (polyester veya Dacron® gibi) sürüntü çubuklarıyla alınmalıdır. Ahşap gövdeli kalsiyum 

aljinatlı veya pamuk uçlu sürüntü çubukları kullanılamaz. 

ÖRNEKLER-KULLANIM VE SAKLAMA 

 Örnekler, alındıktan sonra 2-8°C'de 72 saate kadar saklanabilir. 

 Ekstraksiyonda bir gecikme bekleniyorsa, örnekleri -20°C'de veya altı sıcaklıklarda saklayın. 

 Ekstrakte edilen nükleik asitler -20°C veya altı sıcaklıklarda saklanmalıdır. 

 

Aşağıdaki durumlarda örnekleri kullanmayın: 

 2-8°C’de (≤ 4 gün) saklanmamış ̧ya da -20°C ve altındaki sıcaklıklarda dondurulmamışsa. 

 Yeterince etiketlenmemiş̧ veya belgeleri eksikse. 

 Bu amaca uygun değilse (uygun örnek materyali için yukarıya bakın). 

 Örnek hacmi yeterli değilse. 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html
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Örnek Hazırlığı 

 RT-PCR testlerinin performansı, büyük oranda örnek şablon/ kalıp RNA miktarına ve kalitesine bağlıdır. Örnekleri test etmeden önce, RNA 

ekstraksiyon prosedürlerinin geri kazanım ve saflık bakımından değerlendirilmesi ve doğrulanması tavsiye edilir. 

 DIAGNOVITAL SARS-CoV-2 N501Y-del HV69/70-E484K Mutasyon Tespit Kiti ile birlikte başarıyla kullanılan Tianlong Generotex96 

Ekstraksiyon Sistemleri, RTA Viral RNA İzolasyon kiti, QIAamp® MinElute Virus Spin Kit  ile de çalışmaktadır.  

 Uyumlu Real Time PCR sistemleri: Biorad CFX96, Applied Biosystems Quant Studio 5, Applied Biosystems Quant Studio 5 Dx Real-Time 

PCR Sistemleri. 

 Kalan örnekleri ve ekstrakte edilmiş nükleik asitleri -20/ -80°C’ de saklayın ve koruyun. 

 Yalnızca tek bir günde test edilecek sayıda örnek ekstraktını çözdürün. 

 Her bir dondurma/ çözdürme eylemi RNA kalitesini düşüreceğinden, test etmeden önce ekstraktları birden fazla kez dondurup çözdürmeyin. 

 Örnek tipine bağlı olarak, hasta örneklerini doğrudan kullanmak mümkündür. Ancak bu, reaksiyon inhibe edilmeden kullanılabilen örnek 

miktarı üzerinde bir ön liziz aşaması ve titrasyon gerektirebilir.  
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Reaksiyon Protokolü 

1. Deneylere başlamadan önce gerekli tüm ekipmanların ve cihazların uygun, kalibre edilmiş̧ ve çalışır durumda olduğundan emin olun. 

2. Ekipmanı ve çalışma alanını dekontamine edin ve iş akışını kısa ve tekrarlanabilir tutmak için aşağıdaki deney için gerekli olan tüm malzemeleri 

hazırlayın. 

3. PCR deteksiyon cihazını açın ve gecikmeleri önlemek için önceden termal profili/ protokolü programlayın. 

4. DIAGNOVITAL SARS-CoV-2 N501Y-del HV69/70-E484K Mutasyon Tespit Kiti nin buzda tüm bileşenlerini çözdürün ve bileşenlerin eşit 

şekilde dağılmasını sağlamak için yavaşça ve alt üst ederek karıştırın. Karıştırdıktan sonra, mikro santrifüj ile kısa çevirerek kapakta kalan 

solüsyonların tüpe geçmesini sağlayın.  

5. PCR ana karışımı, DIAGNOVITAL SARS-CoV-2 N501Y-del HV69/70-E484K Mutasyon Tespit Kiti Gerçek-Zamanlı PCR kitiyle 

temin edilmiştir ve kullanıma hazırdır. Her bir örnek için bir reaksiyon hazırlanır. Negatif kontrol (NTC) ve pozitif kontrol (PC) için de 

ayrı reaksiyon hazırlanmalıdır. 

 

 

 

 

6. 15 µl PCR Ana Karışımını striplerinize/ PCR plağınıza/ PCR tüplerinize dağıtın ve üzerine 5 µl örneklerinizi ekleyin. (Şekil 1'de örnek bir 

kurulum verilmiştir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Örnekler ile ana karışımların dağıtımı için örnek pipetleme şeması (Ö: Örnek/ PC: Pozitif Kontrol/ NTC: Negatif Kontrol) 

7. Reaksiyonları PCR cihazına aktarın, ardından aşağıdaki yönergelere göre ilerleyin: 

Adım Döngüler Sıcaklık Süre 

TersTranskripsiyon 1 50°C 10 dakika 

İlk Denatürasyon 1 95°C 2 dakika 

 

Amplifikasyon 

 

40 

95°C 5 saniye 

60°C* 30 saniye 

*FAM ™ (SARS-CoV-2'de E484K mutasyonu), HEX/ VIC (SARS-CoV-2'de N501Y mutasyonu), ROX / Texas Red (SARS-CoV-2'de delHV69/70 

mutasyonu) ve Cy5 için Veri Toplamayı Etkinleştirin (HEC). 

 

8. Çalışma bittiğinde, kontaminasyonu önlemek amacıyla reaksiyon tüplerini/plağı açmayın ve yerel yönetmeliklere ve düzenlemelere 

Bileşenler Reaksiyon Başına hacim (µl) 

PCR Master Mix 15 µl 

İzole örnek RNA/TPC/NTC 5 µl 

Toplam 20 µl 

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

A Ö1 Ö9 Ö17 Ö25 Ö33 Ö41 Ö49 Ö57 Ö65 Ö73 Ö81 PC 

B Ö2 Ö10 Ö18 Ö26 Ö34 Ö42 Ö50 Ö58 Ö66 Ö74 Ö82 Ö89 

C Ö3 Ö11 Ö19 Ö27 Ö35 Ö43 Ö51 Ö59 Ö67 Ö75 Ö83 Ö90 

D Ö4 Ö12 Ö20 Ö28 Ö36 Ö44 Ö52 Ö60 Ö68 Ö76 Ö84 Ö91 

E Ö5 Ö13 Ö21 Ö29 Ö37 Ö45 Ö53 Ö61 Ö69 Ö77 Ö85 Ö92 

F Ö6 Ö14 Ö22 Ö30 Ö38 Ö46 Ö54 Ö62 Ö70 Ö78 Ö86 Ö93 

G Ö7 Ö15 Ö23 Ö31 Ö39 Ö47 Ö55 Ö63 Ö71 Ö79 Ö87 Ö94 

H Ö8 Ö16 Ö24 Ö32 Ö40 Ö48 Ö56 Ö64 Ö72 Ö80 Ö88 NTC 
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göre atın. Laboratuvar ekipmanını amplikonlarla kontamine edebileceğinden otoklavlamayın. 

 

Analiz ve Sorun Giderme 

ÖRNEK SONUÇ 

 

 

 

Şekil 1: Mavi Eğriler: K484 mutant pozitif örnek FAM ™ kanalında, Yeşil Eğriler: Y501 Mutant pozitif örnek HEX / VIC kanalında, Turuncu Eğriler: delHV69/70 

mutant pozitif örnek ROX / Texas Red kanalında, Mor Eğriler: dahili kontrol Cy5 kanalında. 

 

                                                                     

 

Şekil 2: Yeşil Eğriler: Y501 Mutant pozitif örnek HEX / VIC kanalında, Turuncu Eğriler: delHV69/70 mutant pozitif örnekler ROX / Texas Red kanalında, Mor 

Eğriler: dahili kontrol Cy5 kanalında. 
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Şekil 3: Mavi Eğriler: K484 mutant pozitif örnek  FAM ™ kanalında, Yeşil Eğriler: Y501 Mutant pozitif örnek HEX / VIC kanalında, Mor Eğriler: dahili kontrol Cy5 

kanalında. 

 

 

 

 dH2O kontrolleri (NTC) hiçbir test için pozitif Ct vermemelidir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa reaksiyon, örnek RNA/DNA’sı ile kontamine 

olmuştur. Ekipmanı ve çalışma alanını dekontamine edin ve reaksiyonları tekrarlayın. 

 Bir örneğin E484K mutasyonu için pozitif kabul edilmesi için FAM ™ kanalının pozitif bir Ct değeri vermesi gerekir. HEC'nin Cy5 kanalında 

amplifikasyonu Ct 20-38 civarında beklenir. HEC amplifiye olmazsa, örnek yine de pozitif kabul edilmelidir. Bu sonuç, alışılmadık derecede yüksek 

bir virüs titresine sahip olduğunda veya numune insan kaynaklı değil, hücre kültüründen türetilmiş veya yüzey kontaminasyonunun analizi olduğunda 

mümkündür. 

 Bir örneğin N501Y mutasyonu için pozitif kabul edilmesi için HEX / VIC kanalı pozitif bir Ct değeri vermelidir. 

 Bir örneğin del HV69/70 mutasyonu için pozitif kabul edilmesi için ROX/ Texas Red kanalı pozitif bir Ct değeri vermelidir. 

 RNA ekstraktı içeren tüm reaksiyonların internal kontrol testi için pozitif Ct değeri vermesi gerekir. Ct değerleri <38 döngü olmalıdır. 

İnternal kontrolün amplifiye edilememesi, hatalı bir RNA ekstraksiyonunu veya RNaz kontaminasyonu nedeniyle RNA ekstrakt kaybını gösterir. 

Örnek yeterli değildir, sonuçlar yorumlanamaz. 

 Pozitif kontrol için, FAM ™, HEX / VIC, ROX / Texas Red ve Cy5 kanallarında pozitif bir Ct gözlemlenmelidir. Pozitif kontrol için Ct 

değeri Ct <35 olmalıdır. Ct değeri beklenen değere karşılık gelmiyorsa veya pozitif kontrol pozitif test edilmediyse, PCR tehlikeye atılmıştır. 

Reaksiyon kurulumunu ve PCR cihazı ayarlarını kontrol edin ve reaksiyonları tekrarlayın. Pozitif kontrolün tekrarlanan dondurma ve çözme 

döngüleri, kalitesinden ödün vererek geç Ct değerlerine neden olabilir. 

 FAM ™, HEX / VIC, ROX / Texas Red ve Cy5 kanallarının her biri için Ct <38 ise, ilgili kanaldaki sonuç POZİTİF olarak kabul edilmelidir, 

Ct> 38 ise veya hiçbir değer alınmadıysa, sonuç ilgili kanalda NEGATİF olarak değerlendirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

FAM™ 
HEX/ 

VIC 

ROX/ 

Texas 

Red 

Cy5 Sonuç 
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- - - + 

Örnek SARS-CoV-2 için negatiftir. Bu kit, yalnızca daha önce 

SARS-CoV-2 pozitif olduğu kanıtlanmış numunelerde 

çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

-Örneğin SARS-CoV-2 pozitif olduğundan emin olun. 

-RNA nakliye, ekstraksiyon veya saklama sırasında bozunabilir. 

- Prob bağlama bölgelerindeki varyasyonlar - farklı bir yöntemle 

dizi analizi önerilir. 

+ - - + Örnek, E484K mutasyonu için pozitiftir. 

- + - + Örnek, N501Y mutasyonu için pozitiftir. 

- - + + Örnek del HV69/70 mutasyonu için pozitiftir. 

+ + + + 
Örnek E484K, N501Y, del HV69/ mutasyonların hepsi için 

pozitiftir. 

- - - - 

Herhangi bir kanalda amplifikasyon olmaması, hatalı RNA 

izolasyonunu, örnek degradasyonunu veya PCR inhibisyonunu 

gösterir. Sonuçlar yorumlanamaz. 

+ + + + Pozitif Kontrol (TPC) için beklenen sonuç 

- - - - Negatif Kontrol (TPC) için beklenen sonuç 

.Eşik Değeri (Threshold) Ayarlama  

Amplifikasyon eğrisi taban çizgisi, PCR sonuçlarını etkileyebilecek parametrelerden biridir. Taban çizgisinin yanlış 

ayarlanması durumunda, gerçek bir amplifikasyon meydana gelmemiş olsa bile bir Ct değeri görüntülenebilir. 

Otomatik eşik, PCR Tespit sistemleri için DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69 / 70-E484K 

Mutasyon Tespit Kiti ile birlikte kullanılır. Herhangi bir kanaldaki bir numunenin artışı, aynı kanaldaki en yüksek 

artan numunenin artışının% 10'undan daha az ise, bu artış NEGATİF olarak kabul edilir.SORUN GIDERME 

PROBLEM NEDENİ ÇÖZÜM 

 

İnternal kontrol için Negatif 

Sonuç 

PCR Master Mix hmojen olmayabilir. PCR Master Mix için pipetleme yapılmalıdır. 

RNA izolasyonu düzgün şekilde 

gerçekleştirilemeyebilir. 

Çalışmanın izolasyon kısmı  tekrarlanmalıdır. 

İzolat, inhibitör içerebilir. Real Time PCR aşaması, izolatı 1/10 oranında 

seyrelterek tekrarlanmalıdır. 

 

NTC için Pozitif Sonuç 

 

Kontaminasyon meydana gelmiş olabilir. 

Çalışma alanından üzerinde çalışılan sarf 

malzemelerine bulaşmış olabilir. Sarf malzemelerinin 

atılması ve yenilerinin açılması ve önce% 10 NaClO 

solüsyonu ile ardından% 70 Alkol ile ortamın 

temizlenmesi tavsiye edilir. 

Ct değeri > 38 olan örnekler  

Spesifik olmayan amplifikasyon. 

Çalışma tekrarlanmalıdır. Aynı sonuç elde edilirse, 

numune negatif kabul edilir. 

 

Sınırlamalar 

 Güvenilir sonuçlar için, bu kılavuzda verilen yönergelere uyulması önemlidir. Reaksiyon ayarındaki veya döngü protokolündeki 

değişiklikler, başarısız deneylere yol açabilir.   
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 Örnek matrisine bağlı olarak, izole edilmiş RNA'da inhibitörler olabilir ve ters transkripsiyonu ve/veya PCR amplifikasyonunu devre 

dışı bırakabilir. Böyle bir durumda, başka bir örnek tipi veya izolasyon yöntemi faydalı olabilir.   

 Hedef sekans içinde gerçekleşen spontan mutasyonlar, hedef sekansın tespit edilmesini engelleyebilir.   

 Sonuçlar, daima örnekten alınan diğer tüm veriler göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. Yorumlama, eğitimli ve bu tip deneyler 

konusunda deneyimli personel tarafından yapılmalıdır. 

Ticari Markalar   

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y-del HV69/70-E484K Mutation Detection Kit, NucliSens® (bioMérieux), QIAamp®, RNeasy® 

(QIAGEN), ChargeSwitch® (Invitrogen), ROXTM, FAMTM (Life Technologies), DNAZapTM, DNA AwayTM, RNAse AwayTM 

Özellikle belirtilmemiş olsa bile, bu dokümanda kullanılan tescilli isimlerin, ticari markaların vb. yasalar tarafından koruma altında olmadıkları 

düşünülmemelidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMBOLLER 

 Son kullanma tarihi 

 Lot/ Seri Kodu 

 Katalog Numarası REF 
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 Sıcaklık sınırı 

 Uyarı/ Dikkat 

 İn Vitro Diagnostik  

 Üretici 

 Kullanım Talimatı 

 (N) için yeterli test sayısı 

 RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK 

ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. 

Geposb Cumhuriyet Cad. No:3  

41400 Gebze / Kocaeli / Turkey 

Tel: +90 262 648 5300 

E-mail: rta@rtalabs.com.tr 

Web: www.rtalabs.com.tr  
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