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Úvod  
Prítomnosť pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 zvýraznila naliehavú potrebu 
spoľahlivej a rýchlej metódy na skríning vírusových patogénov v populácii. Wastewater-
based Epidemiology (WBE) sa ako možnosť takéhoto skríningu objavila už v začiatkoch 
pandémie [1], vzhľadom na to že v minulosti poslúžila pri včasnej detekcii a mitigácii 
outbreakov iných infekčných ochorení [2,3]  Predstavuje prístup komplementárny 
k sledovaniu klinických prípadov. Zachytáva komplexný obraz výskytu v oblasti, z ktorej 
pochádza odpadová voda, vrátane asymptomatických prípadov, ktoré mohli klinickému 
testovaniu uniknúť. Táto skutočnosť je založená na pozorovaní, že vírusové častice sa do 
stolice pacienta vylučujú už na začiatku infekcie a to počas klinického priebehu ťažších, 
miernych aj asymptomatických infekcií. [4]  Aktuálny potenciál WBE je najmä v modelovaní 
epidemiologickej situácie pre lepšie pochopenie penetrácie vírusu SARS-CoV-2 do 
ohrozených komunít [1] a v matematickom modelovaní nových outbreakov, ktoré 
v odpadovej vode korelujú s nárastom klinicky testovaných prípadov, ukazujúcim sa o dva 
týždne neskôr, respektíve s nárastom počtu úmrtí o 4 týždne neskôr [5]. Práve preto sa na 
Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK začali metódy WBE v spolupráci s Oddelením 
environmentálneho inžinierstva STU aplikovať už od I. vlny pandémie. Už v lete 2020 sa 
medzi prvými experimentami skúšalo detegovať vírus z vody po praní posteľnej bielizne 
pacientov z Covidového oddelenia Nemocnice Kramáre.  
Neskôr sa začalo s adaptáciou metódy na odpadové vody s cieľom sledovania priebehu vĺn 
pandémie prebiehajúcich v Bratislave. Za týmto účelom boli zbierané vzorky z dvoch 
čističiek odpadových vôd a to vo Vrakuni a Petržalke, Bratislava. Zlievané vzorky sa 
odoberali v časovom odstupe každý týždeň, alebo každý druhý týždeň a následne izolovali. 
Okrem sledovania situácie v Bratislave boli zahrnuté napríklad aj vzorky z veľkých letných 
festivalov. Počas tohto obdobia sa používala kombinácia metód izolácie RNA a qRT-PCR, 
ktorá pre detekciu patogénu v odpadovej vode momentálne predstavuje zlatý štandard. Avšak 
tieto metódy sa ukazujú časovo a materiálovo príliš náročné pre použitie v pasívnom 
testovaní. 
Z tohto dôvodu  aplikovať metódu RT-LAMP (Loop-mediated isothermal amplification), 
ktorá si nevyžaduje tepelný cyklovač, je rýchlejšia a má porovnateľnú citlivosť pri klinických 
vzorkách. [6., 7.]. Je to metóda so značnou špecifitou aj senzitivitou, porovnateľnou s qRT-
PCR [6.]  Cieľom tejto práce bolo zistiť, či je možné RT-LAMP použiť priamo na vzorky 
odpadovej vody s vynechaním kroku izolácie RNA, vzhľadom na cieľ Oddelenia 
environmentálneho inžinierstva, vytvoriť biosenzor na detekciu SARS-CoV-2. Takýto 
biosenzor by sa dal využiť napríklad v potrubí oddelení nemocníc, kde by mohol veľmi skoro 



zachytiť nárast patogénu, na základe čoho by sa začalo okamžite konať a bolo by 
možné predísť tak šíreniu asymptomatickými osobami. Podobne by sa biosenzor mohol 
aplikovať aj do iných spoločných priestorov, napríklad škôl, fabrík, alebo aj priamo do 
čističiek odpadových vôd, kde by na základe jeho detekcie bolo možné prijať potrebné 
opatrenia. Momentálne už existuje štúdia aplikujúca metódu RT-LAMP v snahe vytvoriť 
elektrochemický biosenzor využiteľný pre WBE [8.] no táto metóda si však ponecháva krok 
izolácie RNA. 
 
Materiál a metódy 
Príprava vzoriek: 
 a. pandemické vzorky odpadovej vody boli po prijatí (fľaše rôzneho objemu, vždy viac ako 
50ml) pasterizované zahriatím na 60 °C po dobu 90min pre inaktiváciu vírusu, následne až do 
izolácie skladované pri teplote -40 °C ;  
b. umelo infikované vzorky boli najskôr inaktivované spôsobom ako pandemické a následne 
boli pripravené pridaním určeného objemu izolovanej RNA so známym počtom kópií zo 
vzorky inaktivovaného vírusu SARS-CoV-2 21.1.2021 (Virologický ústav SAV) do objemu 
45 ml z danej pozorovanej vody, s nasledným vortexovaním, cez noc ponechané na 
homogenizáciu, pri teplote max 4°C.  [1] 
 
Izolácia RNA:  
Vzorky o objeme 45ml odpadovej vody boli použité na izoláciu podľa protokolu od KWR 
Water Research Institute. Stručne, vzorky boli centrifugované 30min, 12 000g, 4°C, bez 
brzdenia; precipitované so 4g PEG 8000 (Sigma-Aldrich, Missouri, United States) a 0.9g 
NaCl (Sigma-Aldrich, Missouri, United States) a následne centrifugované 99min, 12 000g, 
4°C, bez brzdenia. Následne prebehla samotná izolácia podľa protokolu od výrobcu pomocou 
RNAZol®RT (Sigma-Aldrich, Missouri, United States) s výslednou eluáciou do 40 µl [1] 
 
qRT-PCR:  
Boli použité primery US CDC SARS-CoV-2: N1 (fw- GACCCCAAAATCAGC-GAAAT,  
rev-TCTGGTTACTGCCAGTTGAATCTG), N3 (fw-GGGAGCCTTGAATACACCAAAA,  
rev-TGTAGCAC-GATTGCAGCATTG) v reakčnom mixe QuantiTect® SYBR® Green PCR 
Kit (Qiagen, Hilden, Germany), stručne: Master Mix- 5μl, 0.5μl FW/RV primerov pre N1 
alebo N3, 0.1 μl RT Mix, 1.4 μl H2O, 2.5 μl templát. Namiešané vzorky boli  pustené na One-
step real-time RT-PCR na cykléry Eppendorf realplex4Mastercycler epgradient S (Eppendorf, 
Hamburg, Nemecko), s programom 50°C, 30 min pre reverznú transkripciu; 95°C, 15 min pre 
denaturáciu, 40 cyklov amplifikácie [7]. 
 
RT-LAMP:  
Použité boli primery obsiahnuté v Primer mixe (Gén N-A, ORF1ab, N (α), N (β), N, N, 
ORF1ab, N15, S gén S17, ORF1ab (O117), Nsp3 (1-61), Nsp3 (2-24), ORF1ab (4), S gén 
(S123), ORF1ab (As1), (As1e)) pripravené do 10 x primer mix (FIP/BIP–16μM; F3/B3–
2μM;LF/LB–4μM), [7] v reakčnom mixe pre kolorimetrickú reakciu v celkovom objeme 20μl 
(WarmStart®Colorimetric LAMP 2x Master Mix DNA and RNA –10μl (New England 
Biolabs, Ips-wich, MA, USA) ; Primer mix–2μl; H2O–5μl; RNA templát– 3μl. RT-LAMP) 
pripravenom v PCR boxe UVC/T-AR (Biosan, Riga, Lotyšsko). Vzorky boli potom 
inkubované v termoboxe Eppendorf ThermoMixer (Eppendorf, Hamburg, Nemecko) pri 
teplote 65°C po dobu 40 min. Výsledná reakcia bola po inkubačnej dobe pozorovaná zmenou 
sfarbenia oproti pozitívnej (žlto sfarbenej) a negatívnej (ružovo sfarbenej) kontrole.  
*NanoDrop spektrofotometria na zistenie koncentrácie RNA {ng/µl}, 260/280, 260/230 
čistoty RNA a mieru kontaminácie po izolácii Rnazol/Tri Reagent 



Výsledky 
I. Umelo infikovaná odpadová voda inaktivovaným vírusom SARS-CoV-2 
Výsledky qRT-PCR (Tab.1) pre umelo infikované vzorky  I.1-I.5 preukázali pozitivitu. Pri 
metóde RT-LAMP boli vzorky: 100 µl (RNA pozitívna, WW pozitívna), 50 µl (RNA 
pozitívna, WW pozitívna), 25 µl (RNA pozitívna, WW pozitívna) 10 µl (RNA pozitívna, WW 
nejasná, oranžová), 1 µl (RNA pozitívna, WW negatívna).  
 
II. Umelo infikovaná odpadová voda inaktivovaným vírusom SARS-CoV-2 // riedenia 
V predchádzajúcej časti bolo zistené, že pridávanie vírusu do každej reakcie zvlášť 
nezabezpečuje dostatočne nízke počty kópií na zistenie hranice senzitivity. Namiesto 
predchádzajúceho postupu bola umelo infikovaná len prvá vzorka, ďalej bolo použité 
desiatkové riedenie. Výsledky qRT-PCR (Tab.1) II.1-II.6 preukázali pozitivitu. Ukážka 
reakcie RT-LAMP pre výsledky z izolovanej RNA je na Obr.1, pre výsledky priamo z vody, 
na Obr.2. 
 
Tab.1: qRT-PCR výsledky I. a II. , riedenie umelo infikovanej predpandemickej vody: 

 
*Ct – cycle treshold- v qRT-PCR je definovaný ako počet cyklov, ktoré prebehli pokým 
fluorescenčný signál z prouktu reakcie začal byť detekovateľný. Hodnota Ct je inverzne 
proporčná voči množstvu targetu nukleovej kyseliny vo vzorke, teda čím nižšie Ct tým vyššie 
množstvo vo vzorke. Použité bolo nastavenie na celkovo 40 cyklov amplifikácie.  
 
 
 
 

 Vzorka 
Typ a 
obejm 

Riedenie 
Izolačná 
Metóda 

Ct N1 
Počet kópií 
N1/reakcia 

Ct N3 
Počet kópií 
N3/reakcia 

I.1. 
Prepandemic  
Infik. 100µl 

WW 
45 ml 

 KWR/ Rnazol 15.29 6861060 15.37 6490958 

I.2. 
Prepandemic  
Infik. 50 µl 

WW 
45 ml 

 KWR/ Rnazol 17.7 1290948 17.13 1916443 

I.3. 
Prepandemic  
Infik. 25 µl 

WW 
45 ml 

 KWR/ Rnazol 17.52 1462495 19.92 277091 

I.4. 
Prepandemic 
Infik. 10 µl 

WW 
45 ml 

 KWR/ Rnazol 31.21 111   

I.5. 
Prepandemic  
Infik. 1 µl 

WW 
45 ml 

 KWR/ Rnazol 28.06 982 31.28 105 

II.1. 
Prepandemic. 
Neinfik. 

WW 
45 ml 

X KWR/ Rnazol     

II.2. 
Prepandemic. 
Infik. ried. 

WW 
45 ml 

10 ^1 KWR/ Rnazol 29.82 290 29.46 372 

II.3. 
Prepandemic. 
Infik. ried. 

WW 
45 ml 

10 ^2 KWR/ Rnazol 32.72 38 34.52 11 

II.4. 
Prepandemic. 
Infik. ried. 

WW 
45 ml 

10 ^3 KWR/ Rnazol 33.47 24 33.69 19 

II.5. 
Prepandemic. 
Infik. ried. 

WW 
45 ml 

10 ^4 KWR/ Rnazol 36.57 2   

II.6. 
Prepandemic. 
Infik. ried. 

WW 
45 ml 

10 ^5 KWR/ Rnazol 37.95 1   

P Pozitívna kontrola 
Stock 
Virus 
21.1.21 

X 
Qiagen Rneasy 
Minikit 

15.81 4784710 15.10 7826848 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1 Výsledky II. RT-LAMP, porovnanie RNA/ odpadová voda: izolovaná RNA, 1. 
prepandemic. vzorka neinfik., 2. prepandemic. vzorka infik. 4.75 mil kópií vírusu dil. 10 ^1, 
3. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^2, 4. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^3, 5. 
prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^4, 6. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^5, N. ultračistá 
voda, P. zásobný SARS-CoV-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2 Výsledky II. RT-LAMP, porovnanie RNA/ odpadová voda: odpadová voda, 1. 
prepandemic. vzorka neinfik., 2. prepandemic. vzorka infik 4.75 mil kópií vírusu dil. 10 ^1, 3. 
prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^2, 4. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^3, 5. 
prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^4, 6. prepandemic. vzorka infik. ried. 10 ^5, N. ultračistá 
voda, P. zasobný SARS-CoV-2  
 
 
 
 
 
 
 



Diskusia 
Pri porovnaní s qRT-PCR by metóda RT-LAMP mala byť vo všeobecnosti menej citlivá ale 
časovo a materiálne efektívnejšia pre klinické vzorky[6.]. Pri odpadovej vode je dokázaná 
zhoda pozitívnych vzoriek na RT-LAMP voči qRT-PCR 93% [9.] Pri predchádzajúcom 
monitoringu odpadovej vody v Bratislave sa využivala kombinácia izolácie RNA a qRT-PCR, 
avšak pri pri optimalizovaní metódy multi-gene targeting qRT-PCR pre odpadové vody sa 
vyskytovali komplikácie s obsahom pravdepodobne značného množstva inhibítorov ktoré sa 
nachádzajú v odpadovej vode a teda aj v nehomogénnosti výsledkov. Sledovanie koncentrácie 
sa aj napriek predpokladom [6.] neukázalo ako úplne smerodajná metóda. Napríklad Ct 
hodnota sledovaných vzoriek sa stabilne pohybovala v hraniciach 39-35, nie úplne korelujúc 
s pribúdajúcim množstvom klinických prípadov v populácii. Okrem toho sa značné množstvo 
vírusu znehodnocuje samotnou izoláciou z veľkého objemu (45ml odpadovej vody), čo je 
pozorovateľné aj v Tab.1 
Práve preto je zaujímavá aplikácia RT-LAMP metódy na vzorky bez predchádzajúcej 
izolácie, čo značne urýchľuje celý proces detekcie patogénu. Podľa štúdie z Austrálie [10.] je 
celkovo čas potrebný na túto metódu po prijatí rannej vzorky, do 1 hodiny pri použití priamo 
odpadovej vody bez izolácie nukleovej kyseliny. V porovnaní s časom potrebným na izoláciu 
RNA ktorá pri momentálne používanom protokole trvá 5-6 hodín. 
Kľúčové bolo potvrdenie hypotézy, že napriek povahe odpadovej vody, ktorá je veľmi 
rôznorodá a nedajú sa úplne predpokladať jej vlastnosti je jej pH relatívne stabilné a podobné 
pH vody z vodovodu, čo je možné sledovať v I. časti experimentu a následne aj v ďalších, 
kedy žiadna zo vzoriek nereagovala v reakčnej zmesi pred inkubáciou. Vďaka tomu je možné 
aplikovať metódu RT-LAMP, vzhľadom k tomu, že je táto metóda veľmi citlivá na zmeny pH 
a nižšie pH odpadovej vody by mohlo vyvolať falošne pozitívnu, resp. predčasnú reakciu ešte 
pred inkubáciou reakčnej zmesi, tak ako sa ukázalo problematické pri klinických vzorkách 
slín, pri ktorých sa podobne ako v našom prípade obchádza krok izolácie. [7]  
Je pozorovateľné že metódu RT-LAMP je využiteľná s nižšou citlivosťou aj na vzorky 
odpadovej vody bez predchádzajúcej izolácie RNA, pričom táto citlivosť je len desaťnásobne 
nižšia pre neizolované vzorky ako pre vzorky izolované. Obr.1 a Obr.2. Rozdiely v hranici 
senzitivity sa nachádzajú v II. časti medzi riedením 10^2  a 10^3, pričom posledná pozitívna 
izolovaná RNA bola riedená na 10 ^3 a pre neizolovanú odpadovú vodu to bolo riedenie 10 
^2. Do úvahy však treba brať aj spoľahlivosť pozitívneho výsledku, ktorá končí na 100 
kópiách vírusu [11.].Nižšia citlivosť by sa mohla zdať ako suboptimálny aspekt metódy, 
avšak na rozdiel od klinických vzoriek jednotlivých pacientov pri odpadovej vode ide 
o poolované pozitívne vzorky viacerých nakazených osôb, ktoré by z epidemiologického 
hľadiska mohli predstavovať hrozbu vzniku nového outbreaku. Čiže v tomto prípade nemusí 
ísť ani tak o optimalizáciu senzitivity na čo najnižší počet kópií vo vzorke ale pri idey 
biosenzorov skôr o stabilizáciu metódy, určenie epidemiologicky kritickej hranice 
poukazujúcej na možný vznik nového ohniska a o správne umiestnenie takéhoto biosenzoru, 
napríklad práve do potrubí v Nemocnici, kadiaľ preteká nižší objem vody a záchyt vírusových 
častíc je preto pravdepodobnejší.  
Záverom možno povedať, že v súčasných podmienkach možno RT-LAMP považovať za 
alternatívnu metódu využiteľnú pre WBE odpadových vôd, avšak jej citlivosť má svoje 
limity, na ktorých treba do budúcnosti ešte popracovať.  
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