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výsledná směs (tzv. pool) je následně otestována metodou RT-PCR. Pouze v případě, že je
výsledek analýzy pozitivní, ve vzorku je tedy detekována virová RNA, je přikročeno k analýze
jednotlivých vzorků za účelem identifikace konkrétního pozitivního jedince. Jelikož se tímto
způsobem několikanásobně, až řádově, snižuje množství provedených testů při zachování
počtu analyzovaných vzorků, poolování vede k výraznému snížení finančních nákladů na
plošné testování velkého množství vzorků, zvýšení rychlosti jejich zpracování a zvýšení
kapacity laboratoří, které zpracování a testování vzorků provádějí. Poolování je zároveň
ideálním nástrojem pro testování oddělených skupin osob, které se uvnitř skupiny intenzivně
setkávají, ovšem kontakt osob mezi skupinami samotnými je významně omezen. Je tedy velmi
vhodné právě pro testování ve školách.
V současné době panuje obava, že poolování, v důsledku naředění pozitivních vzorků vzorky
negativními, může významně ovlivnit kvantitativní analytické výstupy (v případě RT-PCR
tedy hodnotu ct) a v krajních případech vést až k falešně negativnímu výsledku analýzy poolu.
Řada studií publikovaných v odborných časopisech (Barak et al., Sci. Transl. Med. 13, 589,
2021; Sawicki et al., Sci. Rep.-UK 11, 3122, 2021; Deka, Kalita, J. Lab. Physicians 12, 3 ,
2020; Christoff et al., PLOS ONE 16, 2, 2021) tuto obavu vyvrací a označuje poolování jako
velmi účinný nástroj navýšení testovacích kapacit. Citované studie metodu demonstrují jak na
validačních studiích o velikosti od 5 do 48 poolů, tak na studiích v reálných podmínkách
zahrnujících tisíce pacientů, přičemž velikosti poolů se pohybovaly od 5 do 15 vzorků.
Za účelem zjištění vlivu naředění vzorku na výsledek RT-PCR analýzy byla navržena a
provedena validační studie, která je popsána v tomto dokumentu a která zahrnovala 16 různých
vzorků slin od SARS-CoV-2-pozitivních pacientů, přičemž hodnoty ct těchto vzorků byly
porovnány s hodnotami ct poolů vzniklých zředěním pozitivních vzorků v různých poměrech.
Aby byly podmínky validační studie co nejblíže podmínkám reálným, byly pozitivní vzorky
ředěny reálnými vzorky slin od SARS-CoV-2-negativních pacientů. Zároveň byly studovány
hodnoty ct poolů vzniklých zředěním až 24-krát, což odpovídá průměrnému množství žáků ve
třídách základních a středních škol. Byla tedy přímo studována možnost poolování po
jednotlivých třídách při testování ve školním prostředí.
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3.

Identifikace hodnotitelů

Ing. Lenka Piherová
KPDPM 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
128 00 Praha 2
e-mail: lenka.piherova@lf1.cuni.cz
RNDr. Martin Radina
SPADIA LAB, a.s.
Laboratoř klinické biochemie
Dr. Slabihoudka 6232/11
708 00 Ostrava Poruba
e-mail: martin.radina@spadia.cz
4.

Plán hodnocení

Pro účely validační studie bylo shromážděno 16 vzorků slin SARS-CoV-2-pozitivních
pacientů. Dále bylo shromážděn o 23 vzorků slin SARS-CoV-2-negativních pacientů, kterými
byly pozitivní vzorky ředěny pro vytvoření poolů. Z každého pozitivního vzorku byly
vytvořeny tři pooly o různém zředění – 8-krát, 12-krát a 24-krát. Celkově bylo tedy pro účely
studie vytvořeno 48 různých poolů. Nezředěné i zředěné vzorky (pooly) byly následně
podrobeny analýze metodou RT-PCR. Získané hodnoty ct byly vzájemně porovnány a na
základě porovnání byl určen vliv zředění pozitivního vzorku na výsledek analýzy.
Validace byla provedena odborně způsobilou osobou.
5.

Zvolené referenční metody a metody měření

Referenční metoda:
Odběry vzorků slin byly prováděny s pomocí odběrového kitu RESALIVATM Collection Tube
dodávaného společností GeneSpector s.r.o. (https://genespector.com/products/collectiontubes/). Návod k použití pro praktické provedení odběru je přiložen jako Příloha č. 1. Celkem
bylo získáno 16 vzorků slin SARS-CoV-2-pozitivních pacientů. Vzorky byly laboratorně
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zpracovány pomocí centrifugace dle metodiky popsané v Příloze č. 2. Následně bylo z každého
vzorku odebráno 200 µl a u každého z těchto alikvotů byla provedena izolace a detekce RNA
dle metodiky popsané dále v této sekci.
Testovaná metoda:
Výše uvedenou odběrovou metodou bylo dále získáno 23 vzorků slin SARS-CoV-2negativních pacientů, přičemž negativita vzorků byla prokázána metodou RT-PCR.
Z každého z pozitivních vzorků byly vytvořeny tři pooly o různém zředění dle následujících
postupů:
Zředění 8x: 30 µl pozitivního vzorku slin bylo smícháno se sedmi 30µl alikvoty odebranými
ze sedmi různých negativních vzorků. Celkově bylo tedy získáno 240 µl roztoku.
Zředění 12x: 30 µl pozitivního vzorku slin bylo smícháno s jedenácti 30µl alikvoty odebranými
z jedenácti různých negativních vzorků. Celkově bylo tedy získáno 360 µl roztoku.
Zředění 24x: 30 µl pozitivního vzorku slin bylo smícháno s dvaceti třemi 30µl alikvoty
odebranými z dvaceti tří různých negativních vzorků. Celkově bylo tedy získáno 720 µl
roztoku.
Následně bylo z každého ze 48 poolů odebráno 200 µl a u každého z těchto alikvotů byla
provedena izolace a detekce RNA dle metodiky popsané dále v této sekci.
Izolace RNA:
Izolace RNA ze vzorků získaných jak referenční, tak testovanou metodou proběhla pomocí CE
IVD extrakčního kitu viRNAtrapTM Extraction Kit dodávaného společností GeneSpector s.r.o.
(https://genespector.com/products/ce-ivd-dna-rna-extraction-kits/). Metodika je uvedena v
Příloze č. 3.
Detekce RNA:
Detekce RNA ze vzorků získaných jak referenční, tak testovanou metodou proběhla pomocí
CE IVD detekčního kitu gb SARS-CoV-2 Combi dodávaného společností GeneSpector s.r.o.
(https://genespector.com/products/pcr-solution-for-covid-19-and-other-respiratory-diseasestesting-ce-ivd/). Metodika je uvedena v Příloze č. 4.
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6.

Reprodukovatelnost in vitro diagnostiky

Vyhodnocení nezředěných i zředěných vzorků ve smyslu získané hodnoty ct bylo provedeno
dle zavedeného postupu uvedeného v Příloze č. 4. Zjištěné hodnoty byly zaznamenány,
vzájemně porovnány a vyhodnoceny.
Vyhodnocení výsledků:

ct
Číslo
vzorku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ct
24,02
24,78
25,17
26,77
27,01
27,17
28,19
28,70
29,20
30,01
32,13
33,69
34,61
34,79
34,95
37,38
průměr
odchylka

8x
3,06
1,95
2,46
2,59
2,82
1,92
3,02
2,47
2,78
1,14
1,13
2,32
1,15
1,99
0,67
1,73
2,08
0,72

12x
4,69
2,90
2,67
2,92
3,02
2,24
3,51
2,63
2,69
2,25
1,21
3,79
1,53
2,41
0,81
1,91
2,57
0,94

24x
4,14
3,42
3,81
4,00
3,14
2,80
3,92
3,77
3,38
2,31
2,06
3,97
2,68
4,42
2,06
1,92
3,24
0,81

V tabulce jsou ve sloupci ct uvedeny hodnoty získané RT-PCR analýzou každého z 16
pozitivních vzorků. Ve sloupcích ct jsou poté uvedeny rozdíly naměřených hodnot ct mezi
poolem o daném zředění a výchozím nezředěným vzorkem.
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Všech 48 poolů bylo RT-PCR analýzou zhodnoceno jako SARS-CoV-2-pozitivní. Hodnota ct
u nezředěných vzorků se po 8-násobném zředění změnila v průměru o 2,08 (0,72), po 12násobném zředění o 2,57 (0,94) a po 24-násobném zředění o 3,24 (0,81).
Získaná data prokazují, že metoda poolování nevede zředěním pozitivních vzorků ke vzniku
falešně negativních výsledků. Zároveň nejsou hodnoty ct zředěním významným způsobem
ovlivněny. Poolování je tedy možné využít i ke kvantitativní analýze tzv. virové nálože. Dále
bylo prokázáno, že ani vysoké ředění v případě poolů 24 vzorků významně neovlivňuje
výsledek analýzy.
Na základě těchto výsledků dospěli hodnotitelé k závěru, že metoda sdružování vzorků pro
diagnostická vyšetření virových onemocnění, tzv. poolování, je vhodným nástrojem pro
zpracování velkého množství vzorků, zvýšení rychlosti jejich zpracování a zvýšení kapacity
laboratoří, které zpracování a testování vzorků provádějí. Je dále vhodné pro testování ve
školách, kde mohou být poolováním analyzovány celé třídy žáků najednou.
7.

Datum zahájení a ukončení hodnocení

28. 04. 2021–29. 04. 2021
8.

Přílohy

Příloha č. 1
Návod ve formě příbalového letáku k použití odběrové zkumavky na sliny pro diagnostická
vyšetření virových onemocnění.
Příloha č. 2
Návod ve formě uživatelské příručky pro separaci vzorku z odběrové tyčinky centrifugací.
Příloha č. 3
Návod k použití CE IVD extrakčního kitu viRNAtrapTM Extraction Kit.
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