Następny materiał zawiera informacje reklamowe produktu medycznego

IVD przeznaczonego do użytku profesjonalnego.
W związku z tym ostrzegamy, że materiał przeznaczony jest dla pracowników

służby zdrowia oraz laboratoriów diagnostycznych.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą, bądź
skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni

dla Ciebie.
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Metoda RT-LAMP w diagnostyce
laboratoryjnej SARS-CoV-2
Testy Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen®
RT-LAMP CE-IVD Duo Kit
Konferencja naukowo-szkoleniowa on-line 18.05.2021 | Urszula Wieczorkiewicz
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SYNEKTIK
INTEGRATOR INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA MEDYCYNY

› Firma Synektik powstała w 2001
roku, jest spółką notowaną na
warszawskiej giełdzie

› Największy w Polsce producent

Produkcja
radiofarmaceutyków

i dostawca radiofarmaceutyków

› Firma inwestująca w rozwój

innowacyjnych produktów,
z kardioznacznikiem
(radiofarmaceutykiem służącym do
diagnozy choroby wieńcowej) na
czele

› Producent oprogramowania dla

radiologii np. platforma Zbadani.pl

› Wiodący dostawca

Centrum
BadawczoRozwojowe
Centrum
Badań
Klinicznych

Choroby
zakaźne
Dystrybucja
innowacyjnego
sprzętu
medycznego

Usługi
serwisowe
i pomiarowe

Rozwiązania
IT

zaawansowanego sprzętu
medycznego, rozwiązań
informatycznych, a także usług
serwisowo-pomiarowych
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
TESTY GENOMTEC® SARS-COV-2 EVAGREEN® RT-LAMP CE-IVD DUO KIT

›

Wykorzystuje metodę izotermalnej reakcji amplifikacji kwasu nukleinowego, z ang. Loop-Mediated Isothermal
Amplification

›

Posiada certyfikację CE-IVD/UE

›

Wielkość opakowania: 50 sztuk, czyli 50 reakcji odwrotnej transkrypcji i amplifikacji w badanych próbkach

›

Materiał do badań: wymaz z gardła, wymaz z nosogardzieli, ślina – konieczna izolacja RNA

›

Jest przeznaczony do wykrywania określonych fragmentów genów N i S wirusa SARS-CoV-2, które są specyficzne
dla tego wirusa

›

Startery hybrydyzujące (startery zapętlające z ang. „loop”) rozpoznają specyficzne, konserwatywne, sekwencje
genów N oraz S ze 100-procentową homologią osiągniętą tylko dla wirusa SARS-CoV-2

›

Jedenaście starterów LAMP rozpoznaje piętnaście konserwatywnych fragmentów SARS-CoV-2

›

Gwarancja wykrycia sygnału dla pozytywnych próbek klinicznych dla SARS-CoV-2 już po 11 minutach trwania

procesu amplifikacji
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WYGLĄD OPAKOWANIA
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SKŁAD ZESTAWU

AmpMix

DuoPrimers

• Próbówka zawierająca mieszaninę odczynników chemicznych i enzymów w ilości optymalnej
do przeprowadzenia 50 reakcji odwrotnej transkrypcji i amplifikacji w badanych próbkach,
wraz z kontrolą wewnętrzną oraz dodatkowymi kontrolami pozytywnymi i negatywnymi

• Próbówka zawierająca bufor z kompozycją starterów rozpoznających określony fragment
genów N i S wirusa SARS-CoV-2

• Próbówka zawierająca bufor z kompozycją starterów rozpoznających określony fragment
ludzkiego genomu (w celach kontroli prawidłowości pobrania próbek biologicznych i efektywności
oczyszczania RNA)
C-Primers

Control (+)

• Próbówka zawierająca kontrolę pozytywną Genomtec® SARS-CoV-2 w postaci syntetycznego
cDNA wirusa SARS-CoV-2

• Próbówka zawierająca sterylną wodę wolną od DNAz/RNAz
Water
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WAŻNE INFORMACJE

Warunki przechowywania
i transportu zestawu
odczynnikowego:
-22°C to -15°C

Stabilność zestawu ->
do 5 miesięcy

Czas realizacji zamówienia ->
do 5 dni roboczych

AmpMix, Duo-Primers,
C-Primers
są stabilne przez co najmniej
3 cykle zamrażania-rozmrażania

Produkcja w Polsce = bezpieczeństwo dostaw = gwarancja ciągłości pracy
w laboratorium
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PRZEBIEG PROCESU RT-LAMP
CHARAKTERYSTYKA ETAPÓW

› Oczyszczenie kwasu nukleinowego (izolaty RNA)
› Warunki izotermalne - stała temperatura (64 st. C)
› Do 30 cykli (czas trwania około 30 minut)
› Reakcja odwrotnej transkrypcji (RT) -> jednoczesne generowanie i amplifikacja cDNA
› Jednoczesna hybrydyzacja i amplifikacja matrycy cDNA
Gen N
zestaw pięciu starterów
rozpoznaje siedem
specyficznych sekwencji
genomowych obejmujących
docelowy gen N SARS-CoV-2

Gen S
zestaw sześciu starterów
rozpoznaje osiem
specyficznych sekwencji
genomowych obejmujących
docelowy fragment genu S
SARS-CoV-2

› Odczyt wyniku reakcji amplifikacji na dowolnym termocyklerze czasu rzeczywistego wyposażonego
w kanał FAM (zielony)
.
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BARWNIK FLUORESCENCYJNY EVAGREEN®
ZALETY

› Nie przenika przez błony komórkowe, dlatego jest bezpieczny i przyjazny środowisku
› Bardziej kontrastowy od SYBRGreen – ułatwia odczyt

› Zmniejszenie hamującego wpływu na reakcję amplifikacji
› Większa stabilność – mniejszy efekt „wygaszania” pod wpływem światła słonecznego

›

EvaGreen® jest znakiem towarowym firmy Biotium, Inc. (patent)
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WALIDACJA ZESTAWU
TERMOCYKLERY REAL-TIME

› Bio-Rad CFX96 Dx System
› Bio-Rad CFX96 System
› Roche Cobas z480
› ThermoFisher QuantStudio 6 Flex
› ThermoFisher QuantStudio 7 Pro
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WZÓR PŁYTKI TESTOWEJ 96-DOŁKOWEJ
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PARAMETRY DIAGNOSTYCZNE

CZUŁOŚĆ TESTU (LOD)

20 ekwiwalentów genomowych na reakcję
(dla poszukiwanych sekwencji w genie S i/lub N)
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PARAMETRY DIAGNOSTYCZNE

SWOISTOŚĆ TESTU

› Materiał odniesienia: referencyjna sekwencja kompletnego genomu SARS-CoV-2
NC_045512.2: 28274-29533, szczepu koronawirusa 2 Wuhan-Hu-1

› Startery LAMP (pięć) rozpoznające siedem sekwencji flankujących genu N SARSCoV-2 wykazały 100% homologii z analizowanym genomem SARS-CoV-2

› Startery LAMP (sześć) rozpoznające osiem sekwencji genu S SARS-CoV-2 wykazały
100% homologii z analizowanym genomem SARS-CoV-2

› Startery zostały zaprojektowane w celu rozpoznania i namnożenia wysoce
konserwatywnej sekwencji genów N i S wirusa SARS-CoV-2

› Nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia reakcji krzyżowej z 25 patogenami (są
wymienione w instrukcji użytkowania)
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NOWE WARIANTY KORONAWIRUSA

› Laboratorium badawcze GENOMTEC SA, na bieżąco aktualizuje badania, które potwierdzają, iż test
genetyczny Genomtec SARS-CoV-2 Duo Kit, wykrywa nowe warianty koronawirusa

› Aktualnie potwierdzono, że test wykrywa także warianty takie jak: brytyjski, południowoafrykański,
brazylijski, bretoński, nigeryjski, filipiński, kalifornijski i indyjski

› Dostęp do bieżących danych -> www.genomtec.com/aktualności
Accession number

Variant lineage

EPI_ISL_723044

B.1.1.7

EPI_ISL_1259297

Breton (hCoV-19/France/BRE-IPP04233/2021)

EPI_ISL_792680

P1

EPI_ISL_825139

B. 1.351

EPI_ISL_1563854

B.1.525

EPI_ISL_1122452

P.3 (version: 2021-04-01)

EPI_ISL_1592298

B.1.427 (version: 2021-04-14)

EPI_ISL_1608737

B.1.429

EPI_ISL_1415353

B.1.617
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WALIDACJA KLINICZNA

› Metoda odniesienia - metoda RT-PCR CE-IVD (zestawy diagnostyczne wykrywające co najmniej
dwa geny wirusa SARS-CoV-2)

› Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit wykazuje 100% czułość i swoistość
w porównaniu ze standardowym (CE-IVD) laboratoryjnym testem diagnostycznym RT-PCR

› PPV i NPP określono na poziomie 100%
› Precyzja diagnostyczna testu (prawdopodobieństwo prawidłowej klinicznej klasyfikacji pacjenta)
została uzyskana na poziomie 100% (95% CI: 90,97% -100,00%)

Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP
CE-IVD Duo Kit

Wyniki referencyjnej metody RT-PCR czasu rzeczywistego
Pozytywne

Negatywne

Ogółem

Pozytywne

16

-

16

Negatywne

-

23

23

16

23

39

Ogółem

Czułość (SE)

16/16 = 100% (95% CI: 79.41%-100.00%)

Swoistość (SP)

23/23 = 100% (95% CI: 85.18%-100.00%)

Dodatnia wartość predykcyjna (PPV)

16/16 = 100% (95% CI: 75.93%-100.00%)

Negatywna wartość predykcyjna (NPP)

23/23 = 100% (95% CI: 82.20%-100.00%)
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PORÓWNANIE METOD: RT-LAMP z RT-PCR
Duo Kit RT-LAMP
Reakcja odwrotnej transkrypcji

Startery/sondy

Denaturacja termiczna

Czas trwania procesu

Czułość
Niezbędny sprzęt

Tak, z jednoczesną reakcją amplifikacji cDNA

Tak, osobny etap temperaturowy dla reakcji amplifikacji

Wykorzystuje 5 starterów hybrydyzujących dla genu N
oraz 6 starterów hybrydyzujących dla genu S , które
przyłączają się do 7-8 miejsc w analizowanych
sekwencjach. Dzięki temu spada prawdopodobieństwo
powielenia, innego niż docelowy, fragmentumateriału
genetycznego

Wykorzystuje parę starterów hybrydyzujących, która
przyłącza się do jednego miejsca w analizowanej
sekwencji oraz jedną sondę molekularną hybrydyzującą,
która przyłącza się do fragmentu cDNA, znajdującego się
pomiędzy dwoma starterami

Etap denaturacji termicznej został wyeliminowany, dzięki
zdolności polimerazy Bst do przemieszczania nici DNA

Nici DNA muszą zostać rozdzielone, żeby startery i sondy
mogły się przyłączyć do miejsc docelowych

Proces zachodzi w stałej temperaturze 64°C, a protokół
amplifikacji kwasu nukleinowego trwa 30 minut

Proces zwykle składa się z trzech etapów. powtarzających
się cyklicznie około 40 razy: denaturacja (95°C),
przyłączanie (50-60°C), wydłużanie (72°C). Etapy te są
poprzedzone reakcją odwrotnej transkrypcji trwającą od
10 do 30 minut. Cały proces analizy, w zależności od
badanego materiału oraz użytych odczynników, trwa od
1,5 do 3 godzin

Pozwala wykryć materiał genetyczny w ilości 10(-15) g

Pozwala wykryć materiał genetyczny w ilości 10(-9) g

Termocykler czasu rzeczywistego

Termocykler czasu rzeczywistego

Odczyt badanych genów wirusa (N oraz S) w jednym
kanale FAM/SYBR Green (zielony).

Kanał odczytu fluorescencji

Możliwość rozróżnienia, który gen
odpowiada za pozytywny wynik
reakcji

RT-PCR

Kontrola wewnętrzna (IC) genu ludzkiego dla próbki
badanej, zlokalizowana jest w osobnym dołku - odczyt
także w kanale FAM/SYBR Green (zielony)
Na zasadach analizy krzywych topnienia produktu
amplifikacji dla analizowanych sekwencji genów N i S.

Występuje wiele kanałów odczytu sygnału fluorescencji
dla analizowanych genów w wyniku hybrydyzacji z
sondami znakowanymi różnymi barwnikami

Reakcja dla poszczególnych genów odczytywana jest
w osobnych kanałach odczytu fluorescencji
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GDZIE WSKAZANO METODĘ RT-LAMP

› DEFINICJA PRZYPADKU COVID-19 NA POTRZEBY NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD
ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS CoV-2:
Główny Inspektor Sanitarny w Polsce, w dokumencie z dnia 31.10.2020 r., wskazuje na to, iż
potwierdzenie przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 może odbyć się w różnych
technologiach molekularnych, w tym w oparciu o test w technice RT-LAMP

› „Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2” AOTMiT– aktualizacja 2.0 z 07.04.2021 r.
› Wytyczne dot. testów w kierunku SARS CoV-2 obowiązujących podróżujących: zasady
przekraczania granic takich Państw jak m. in. Wielka Brytania, Hiszpania, Dania, Holandia, Włochy
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GDZIE WSKAZANO GENOMTEC DUO KIT
–> JOIN RESEARCH CENTER (JRC)/KE

https://covid-19diagnostics.jrc.ec.euro
pa.eu/devices/detail/2
000
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GDZIE WSKAZANO GENOMTEC DUO KIT
–> FIND

https://www.finddx
.org/product/geno
mtec-sars-cov-2evagreen-rt-lampce-ivd-duo-kit/
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GENOMTEC® SARS-COV-2 EVAGREEN® DIRECT-RT-LAMP CE-IVD KIT
(RT-LAMP DIRECT KIT) – NOWOŚĆ!

PIERWSZY NA ŚWIECIE GENETYCZNY TEST DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA SARS-COV-2
BEZPOŚREDNIO Z PRÓBKI ŚLINY

›
›
›

Identyfikuje zakażenia SARS-CoV-2 bezpośrednio ze śliny pacjenta, która jest materiałem do badań
Zapewni większy komfort pacjentom
Zmniejszy ryzyko ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny dla personelu pobierającego próbkę i nie wymaga
specjalistycznych umiejętności

›

Czas potrzebny na wykonanie pełnej procedury diagnostycznej (od pobrania próbki -> wydania wyniku) został
skrócony o niemal 60% w porównaniu do obecnie stosowanych testów RT-PCR

›

Odczytanie wyniku testu, od momentu otrzymania próbki śliny przez laboratorium, będzie możliwe już po
kilkudziesięciu minutach (pozytywne próbki kliniczne zostają wykryte już w 20 minucie czasu trwania analizy)

›

Wyniki badań wewnętrznych Genomtec wskazały, iż wśród testów wykonywanych bezpośrednio ze śliny, test ten

ma jeden z najniższych limitów detekcji na świecie, wynoszącym jedynie dwie kopie wirusa w mieszaninie
reakcyjnej

›
›

Wykrywa wszystkie, dotychczas zidentyfikowane, szczepy SARS-CoV-2
Odczyt wyniku reakcji amplifikacji na dowolnym termocyklerze czasu rzeczywistego wyposażonego w kanał FAM
(zielony)
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ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY
–> TESTYLAMP.PL

–> testylamp.pl

Dziękuję za uwagę
i zapraszam do
kontaktu
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ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Urszula Wieczorkiewicz

Dyrektor ds. chorób zakaźnych
uwieczorkiewicz@synektik.com.pl

tel.: + 48 697 802 241

www.synektik.pl
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