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• Bu kit insan numunelerinden elde edilen RNA 
örneklerinde yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) 
tespiti amacıyla geliştirilmiştir.  

• Reaksiyon süresi yaklaşık 1 saattir, kullanılan qPCR 
cihazına göre ufak farklılıklar gösterebilir.  

• Kit içeriğindeki N1 ve N2 olarak adlandırılan primer ve 
problar SARS-CoV-2 virüsüne ait nükleokapsid (N) 
genini virüse spesifik olarak tanımaktadır. Bu primer ve 
problar genetik yapısı SARS-CoV-2 ile yüksek benzerlik 
taşıyan SARS-CoV virüsünü tanımamaktadır ve SARS-
CoV-2 virüsünün spesifik olarak teşhisi amacıyla 
geliştirilmiştir.  

• Kit içeriğinde bulunan RNAseP primer ve probları 
numunelerden hazırlanan RNA örneklerinin kalitesini 
kontrol amaçlıdır ve insan RNAseP genini tanımaktadır.  

• Kit içeriğinde bulunan kalıp DNA pozitif kontrol amaçlı 
kullanılmak üzere hazırlanmış bir sentetik DNA’dır. N1, 
N2 ve RNAseP genlerinin sadece bu kitte yer alan 
primer-prob setleri ile çoğaltılan hedef bölgelerini 
içermektedir. Virüsten izole edilmemiştir, tüm virüs 
genomuna sahip değildir ve herhangi bir enfekte edici 
özelliği yoktur.  

SAKLAMA KOŞULLARI 
• Sulandırılmamış ürünler -20°C / +4°C’de saklanmalıdır. 
• Sulandırılan primer/prob karışımları ve kalıp DNA +4 

°C’de bir ay saklanabilir. Daha uzun süreli depolama için 
solüsyonların aliquotlanarak -20°C’de saklanması 
gerekmektedir. 

• Primer/prob karışımları ışığa duyarlıdır ve kahverengi 
viallerde gönderilmiştir. Aliquotlanan probların da 
ışıktan korunması gerekmektedir.  

PRİMER VE PROBLARIN SULANDIRILMASI 
Primer/prob karışımlarını 200 µL nükleaz içermeyen su/TE 
(Tris-EDTA) tampon çözeltisi ile sulandırın.  

POZİTİF KONTROL KALIP DNA’NIN SULANDIRILMASI 
Kitte yer alan Kalıp DNA’yı 1000 µL nükleaz içermeyen su 
ile sulandırın. Vorteks kullanmadan, pipetleyerek karıştırın. 
Seyreltilmiş Kalıp DNA çözeltisi +4°C’de bir ay saklanabilir. 

qPCR PROTOKOLÜ 
NOT: Tüm çalışma buz/soğuk plaka üzerinde 
yürütülmelidir.  

NOT: Hasta numuneleri ile çalışılırken gerekli tüm 
biyogüvenlik önlemleri alınmalıdır.  

1. Bu kit bir multipleks PCR kiti değildir, her hasta örneği 
için eş zamanlı olarak farklı tüplerde yapılacak 3 farklı 
qPCR reaksiyonu ile çalışılmak üzere tasarlanmıştır. Her 
numune için çalışılacak olan reaksiyonlar (rxn) Tablo 
2’de verilmiştir. Tüm problar FAM/BHQ1 işaretlidir. 

Tablo 2. Her numune ile ayrı tüp/kuyucuklarda çalışılacak 
olan qPCR reaksiyonları. 

 Primer/Prob Seti Hedef Bölge 
Rxn 1 N1 SARS-CoV-2 spesifik 

nükleokapsid geni 
Rxn 2 N2 SARS-CoV-2 spesifik 

nükleokapsid geni 
Rxn 3 RNAse P İnsan RNAse P geni 

 
2. Her çalışmada mutlaka negatif kontrol (NK) ve pozitif 

kontrol (PK) kullanılmalıdır: 
a. Negatif kontrol olarak kullanılacak olan 

kuyucuk/tüplere RNA yerine nükleaz içermeyen su 
eklenmelidir. Negatif kontrolün amacı kullanılan 
malzemelerde herhangi bir nükleik asit 
kontaminasyonu olmadığının tespitidir. Hasta 
örneklerinde yanlış pozitif değerlendirme 
yapılmaması için negatif kontrol çalışılması 
zorunludur. Nükleik asit eklenmeyen negatif kontrol 
örneklerinde amplifikasyon olmamalıdır.  

b. Pozitif kontrol olarak kullanılacak olan 
kuyucuk/tüplere kalıp DNA eklenmelidir. Pozitif 
kontrolün amacı çalışma kaynaklı hatalardan 
oluşabilecek yanlış negatif vakaların önüne 
geçmektir. Hasta örneklerinde yanlış negatif 
değerlendirme yapılmaması için pozitif kontrol 
çalışılması zorunludur. Pozitif kontrol örneklerde 
mutlaka amplifikasyon görülmelidir.  

NOT: Aşağıda verilen protokol BioRad CFX Connect 
(1855201) qPCR cihazında ve bir single-step qPCR kiti 
kullanarak optimize edilmiş protokoldür. Farklı bir 
kit/cihaz kullanımında sadece negatif kontrol ve pozitif 
kontrol kullanarak bir ön deneme yapılmalı ve gerekli 
durumda kullanılan kit ve cihazın tavsiyeleri 
doğrultusunda reaksiyon şartları optimize edilmelidir.  

3. Kullanılacak olan plate/strip tüplerin kuyucuklarını her 
numune 3 set ile çalışılacak şekilde tasarlayın ve qPCR 
cihazının software’ine bu şekilde giriş yapın. Örnek bir 
plate tasarımı aşağıda verilmiştir (S1: numune 1, S2: 
numune 2…, NK: negatif kontrol, PK: pozitif kontrol) 



 
 

SARS-CoV-2 (COVID-19) qRT-PCR Tespit Kiti Kullanım Kılavuzu (200 reaksiyon) 
 

Son güncelleme: 15/04/2020 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A S1-

N1 
S2-
N1 

S3-
N1 

S4-
N1 

S5-
N1 

S6-
N1 

S7-
N1 

S8-
N1 

S9-
N1 

S10-
N1 

NK-
N1 

PK-
N1 

B S1-
N2 

S2-
N2 

S3-
N2 

S4-
N2 

S5-
N2 

S6-
N2 

S7-
N2 

S8-
N2 

S9-
N2 

S10-
N2 

NK-
N2 

PK-
N2 

C S1-
RP 

S2-
RP 

S3-
RP 

S4-
RP 

S5-
RP 

S6-
RP 

S7-
RP 

S8-
RP 

S9-
RP 

S10-
RP 

NK-
RP 

PK-
RP 

D             
E             
F             
G             
H             

 
4. Her primer-prob seti için (N1, N2, RNAseP) 

kullanacağınız qPCR kitinin kullanma kılavuzuna uygun 
bir şekilde ayrı ayrı reaksiyonunuzu hazırlayın. Uygun 
primer/prob setinden her bir 20 µL reaksiyon için 1 µL 
ekleyin.  

5. NK kuyucuklarına RNA yerine nükleaz içermeyen su 
ekleyin.  

6. PK kuyucuklarına RNA örnekleri yerine 5 µL Kalıp DNA/ 
20 µL reaksiyon ekleyin.  

7. Tüp/plate’inizi optik geçirgen malzeme (kapak/seal) ile 
kapatın.  

8. Strip tüp kullanılmışsa spin down yapın, 96 well plate 
kullanılmışsa kısa bir santrifüj (plate rotor kullanarak - 
30 sn, 500 g) yapın. 

9. qPCR cihazının software’inde reaksiyon protokolünü 
aşağıdaki basamaklara göre oluşturun:  
45°C-10 dk 
95°C-10 dk 
95°C-5 sn 
60°C-45 sn 

10. Hazırladığınız strip tüp/plate’i qPCR cihazına yerleştirin 
ve reaksiyonu başlatın.  

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
• Her çalışmada NK’lerden negatif, PK’lerden pozitif 

sonuç alınmalıdır. Bu şekilde sonuç alınmayan 
çalışmalar mutlaka tekrarlanmalıdır. 

• Reaksiyon eğrilerinin sigmoidal olmaması durumunda 
eğriler negatif olarak değerlendirilmelidir. 

• Amplifikasyon eğrisi veya Cq değerinin 35 döngüden 
önce olması durumunda RNAseP için pozitif sonuç 
verilir. 35 döngünün üzerinde amplifikasyon veya Cq 
değeri görülmesi durumunda kesin olmayan sonuç 
değerlendirmesi yapılır. Hem N1 hem de N2’nin 
pozitif olduğu durumlar dışında, RNAseP örneklerinde 
pozitif sonuç alınmayan numunelerin RNA izolasyon 

aşamasında problem vardır, numuneden tekrar RNA 
izolasyonuna gidilmelidir.   

• N1 ve N2 reaksiyonları için, amplifikasyon eğrisi veya 
Cq değerinin 35 döngüden önce olması durumunda 
N1 veya N2 için pozitif sonuç verilir. 35 döngünün 
üzerinde amplifikasyon veya Cq değeri görülmesi 
durumunda kesin olmayan sonuç değerlendirmesi 
yapılır.  

• Tablo 3’te belirtildiği üzere N1, N2 ve RNAseP 
setlerinin tamamından veya N1 ve N2’den pozitif ama 
RNAseP’den negatif sonuç alınan numuneler SARS-
CoV-2 pozitif; N1 ve N2 negatif, RNAseP pozitif sonuç 
alınan numuneler SARS-CoV-2 negatif  olarak 
değerlendirilmelidir. N1 veya N2’den sadece birinden 
pozitif sonuç alınan numuneler tekrar test edilmelidir.  
 

Tablo 3. qPCR sonuçlarının değerlendirilmesi.  

N1 N2 RNAseP Değerlendirme 
+ + + Hasta SARS-CoV-2 pozitiftir. 
+ + - 
- - + Hasta SARS-CoV-2 negatiftir. 
- + +/- 

Kesin olmayan sonuç, test 
tekrarlanmalıdır. + - +/- 

- - - 
 

 

35 döngü 


