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Úvod  

Koronavírusové ochorenie prerástlo v pandémiu pár mesiacov po tom, ako bolo prvýkrát 
hlásené v roku 2019 z čínskeho mesta Wuhan. Zdravotnícke systémy sú značne preťažené 
veľkým množstvom pacientov s ochorením COVID‐19. Z toho dôvodu sa neustále hľadajú 
rýchle a presné diagnostické testy, ktoré by urýchlili identifikáciu symptomatických aj 
asymptomatických prenášačov. Zlatým štandardom na potvrdenie prítomnosti vírusovej RNA 
je polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou (RT-qPCR), ktorá vyžaduje 
izoláciu RNA (1). PCR je základná metóda molekulárnej biológie, ktorá je založená na 
detekcii a amplifikácii požadovanej sekvencie nukleových kyselín. Pridaná reverzná 
transkripcia slúži na prepísanie izolovanej RNA do komplementárnej DNA (2). PCR 
produkty, tzv. amplikóny, vznikajú v cykloch v exponenciálnej reakcii. Pridaním 
fluorescenčného farbiva je možné sledovať nárast signálu v každom cykle a kvantitatívne 
vyhodnotiť množstvo RNA vo vzorke. PCR metóda má síce vysokú senzitivitu a spoľahlivo 
deteguje prítomnosť virálnej RNA, avšak prináša so sebou aj negatíva ako drahé laboratórne 
vybavenie a dlhý čas od spracovania vzoriek po výsledok (3). Štandardne sa vzorky získavajú 
výterom z nosohltana, čo je pre pacienta nekomfortné a stresujúce. Preto sa hľadajú 
alternatívne a rýchlejšie metódy, s použitím menej invazívnych spôsobov odberu vzoriek. 

Slučkami sprostredkovaná izotermická amplifikácia s reverznou transkripciou (RT-LAMP) je 
alternatívou k štandardnej PCR, ktorá urýchľuje čas (20 – 45 minút) a zároveň nie je potrebné 
drahé prístrojové vybavenie (3). Výsledok je možné odčítať vizuálne vďaka prítomnosti 
farbiva citlivého na pH, prípadne pomocou gélovej elektroforézy alebo spektrofotometricky 
zaznamenávaním fluorescencie (4). Jednou z používaných možností je aj antigénový 
rýchlotest, ktorého benefitom je najmä rýchlosť (15 – 30 minút) a jednoduchosť výkonu testu 
pričom nie je potrebné laboratórne prostredie. Test funguje na princípe imunochromatografie, 
kde proteíny vírusu (antigény) prítomné vo vzorke tvoria komplexy antigén-protilátka. 
Nevýhodou je spôsob odoberania vzorky, ktorý je identický so štandardným typom odberu 
vzoriek ako pre RT-PCR. Do popredia sa preto dostáva aj využitie sliny ako odberového 
materiálu, kde sa po izolácii vírusovej RNA vzorka použije v RT-PCR alebo RT-LAMP 
metóde (3-7). Ľudské sliny ponúkajú niekoľko výhod pre klinickú diagnostiku, najmä 
neinvazívny a menej stresujúci odber a možnosť častého opakovania odberu. 

V našej štúdii sme sa zamerali na priame využitie slín v RT-LAMP metóde čím odpadáva 
nevyhnutný krok izolácie RNA. Výhodou je aj rýchlosť metódy a neinvazívny zber vzoriek. 
Primárnym cieľom našej práce bolo overiť, či je možné potvrdiť prítomnosť vírusu 
SARS‐CoV‐2 pomocou RT‐LAMP v sline od dobrovoľníkov, ktorí boli pozitívne testovaní 
na prítomnosť SARS‐CoV‐2 antigénovým rýchlotestom. 

Materiál a metódy 



Zber vzoriek a spracovanie 
75 ľudí s pozitívnym výsledkom antigénového testovania (STANDARD Q COVID‐19 Ag, 
SD Biosensor, Južná Kórea, v Mobilnom odberovom mieste A, Ružinovská 6, Bratislava) 
sme poprosili o odber celkovej nestimulovanej sliny. Vzorky slín sa odoberali bez 
obmedzenia času a príjmu potravy. Z iniciálnych 75 vzoriek sme vyradili 17 vzoriek pre ich 
nízky objem alebo problém so spracovaním vzoriek. Pred ďalším použitím boli vzorky 
inaktivované 5 minút pri 95 °C. Jedna alikvota slín bola použitá na izoláciu vírusovej RNA, 
druhá alikvota vzorky bola použitá priamo v RT‐LAMP. 

Izolácia vírusovej RNA zo slín  
Na izoláciu vírusovej RNA sme použili 400µl slín. Použili sme kit RNeasy® Mini Kit 
(Qiagen, Nemecko), pričom sme postupovali podľa odporúčaného protokolu od výrobcu. 

Kvantitatívna RT-PCR  
V kvantitatívnej RT‐PCR metóde sme použili komerčne syntetizované forward a backward 
primery N1 a N3 génu SARS‐CoV‐2 (Microsynth AG, Rakúsko) (N1: 
fw‐GACCCCAAAATCAGCGAAAT, rev‐TCTGGTTACTGCCAGTTGAATCTG; N3: 
fw‐GGGAGCCTTGAATACACCAAAA, rev‐TGTAGCACGATTGCAGCATTG). Reakčná 
zmes mala objem 10 µl a obsahovala 5 µl QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix 
(Qiagen), 0,5 µl 500 nM forward a reverse primerov N1 alebo N3 génu, 0,1 µl QuantiTect RT 
Mix (Qiagen), 1,4 µl vody a 2,5 µl templátu  (RNA izolovaná zo slín). Ako pozitívnu 
kontrolu sme použili vírusovú RNA izolovanú zo supernatantu bunkovej kultúry získaného 
z buniek Vero E6 infikovaných vírusovým kmeňom SARS‐CoV‐2. Jednokroková  RT‐PCR 
prebiehala na prístroji Eppendorf realplex4 Mastercycler epgradient S (Eppendorf, Nemecko). 
Termocyklovanie bolo nastavené na 30 min a 50 °C pre reverznú transkripciu, 15 min a 95 °C 
pre počiatočnú denaturáciu a 45 cyklov amplifikácie, kde denaturácia prebiehala 15 s pri 
95 °C, anelácia 30 s pri 55 °C a polymerizácia 30 s pri 65 °C.  

RT‐LAMP 
Reakčnú zmes v celkovom objeme 20 µl sme pripravili v 2 variantoch (A/B). Reakčná zmes 
obsahovala 10 µl WarmStart® Colorimetric LAMP 2x Master Mix with UDG (New England 
Biolabs, Massachusetts), 3/2 µl zmesi primerov, 2/5 µl vody a 5/3 µl vzorky (slina). Zmes 
primerov bola pripravená v 10‐násobnej koncentrácii pre S gén SARS‐CoV‐2 (8): 
FIP/BIP ‐ 16 µM, F3/B3 ‐ 2 µM, LF/LB ‐ 4 µM). Primery boli  komerčne syntetizované 
(Microsynth AG, Rakúsko) 
(FIP‐CATTCAGTTGAATCACCACAAATGTGTGTTACCACAGAAATTCTACC, 
BIP‐GTTGCAATATGGCAGTTTTTGTACATTGGGTGTTTTTGTCTTGTT, 
F3‐TCTATTGCCATACCCACAA, B3‐GGTGTTTTGTAAATTTGTTTGAC, 
LF‐ACTGATGTCTTGGTCATAGACACT, LB‐TAAACCGTGCTTTAACTGGAATAGC). 
Ako pozitívnu kontrolu sme použili SARS‐CoV‐2. Reakčnú zmes sme inkubovali po dobu 
30 minút pri 65 °C, následne sme vizuálne vyhodnocovali farebnú zmenu reakcie ako na 
obrázku 1 (pozitívny‐žltá/oranžová farba alebo negatívny‐magenta/ružová farba). 

 
Obr. 1 Kolorimetricky odčítateľný test RT-LAMP. V reakcii je pozitívna kontrola (+) 
a negatívna kontrola (‐) pred a po inkubácii 30 minút pri 65 °C. Prítomnosť vírusu 



SARS‐CoV‐2 spôsobila reakciu v pH-senzitívnej reakčnej zmesi a zmenu z ružovej farby na 
žltú. 
 
Štatistické spracovanie 
Výsledky a grafy sme  spracovali v programe GraphPad Prism 8.0.1 (GraphPad Software Inc., 
Kalifornia, USA). Na popísanie výkonnosti testov sme zvolili parametre: skutočne pozitívny, 
skutočne negatívny, falošne pozitívny, falošne negatívny. Na základe týchto parametrov sme 
vyhodnotili senzitivitu a špecificitu skúmaných variantov RT‐LAMP. Ako podklad sme 
použili CT (prahový cyklus) hodnoty získané z RT‐PCR v ktorej ako templát bola použitá 
vzorka RNA izolovaná zo slín vzhľadom na to, že nemáme k dispozícií výsledky 
štandardizovaného RT‐PCR testu z nosohltanového výteru.  

Výsledky 

Pomocou metódy RT‐qPCR sme potvrdili prítomnosť vírusovej RNA u 87,9 % vzoriek 
(51/58). Pri metóde RT‐LAMP sme potvrdili prítomnosť SARS‐CoV‐2 u 15,5 % (variant A, 
9/58), resp. 55.2 % (variant B, 32/58) vzoriek. 
 
Vplyv zloženia reakčnej zmesi metódy RT‐LAMP je znázornený na grafe 1 . Výsledky 
metódy v prípade použitia vyššieho objemu vzorky a primerov (variant A) poukazujú na 
nižšiu presnosť diagnostického testu. 

 
Graf.1 Porovnanie výsledkov RT‐LAMP oboch testovaných variantov A a B. V metóde bola 
ako vzorka použitá slina jednotlivých dobrovoľníkov. A – 5 µl sliny a B – 3 µl sliny, CT –
 prahový cyklus 
 
Porovnanie výkonnosti oboch variantov je zhrnuté v tabuľke 1. Skutočne pozitívni pacienti 
reprezentujú zhodu pozitívneho výsledku v oboch metódach, pre skutočne negatívne 
označenie to platí analogicky. Falošne pozitívny výsledok znamená negatívny výsledok 
v RT‐PCR a pozitívny v RT‐LAMP, falošne negatívny výsledok platí v opačnom prípade. 
 
Tab.1: Porovnanie výkonnosti variantov A a B metódy RT‐LAMP na základe CT hodnôt 
z RT‐qPCR. 
Parameter Variant A Variant B Antigen test 
skutočne pozitívni 9 28 51 
skutočne negatívni 7 3 0 
falošne pozitívni 0 4 7 
falošne negatívni 42 23 0 
senzitivita 17,6 % 54,9 % - 



špecificita 100 % 42,9 % - 
presnosť testu 27,6 % 53,4 % - 
 
Diskusia 

Aj keď boli predstavené rôzne metódy na identifikáciu vírusovej RNA, zlatým štandardom je 
stále RT-PCR z nazofaryngeálneho steru. Vzhľadom na šírenie ochorenia COVID‐19 
a pomerne invazívny zber vzoriek sa hľadajú rýchlejšie metódy ideálne použiteľné aj na 
menej invazívne odbery vzoriek akými sú sliny. V práci sme sa zamerali na identifikáciu 
SARS‐CoV‐2 v slinách dobrovoľníkov pomocou metód RT‐qPCR a RT‐LAMP, pričom práve 
RT-LAMP metóda je rýchlejšia ako PCR metóda. Okrem toho, že odber slín je jednoduchý a 
menej nepríjemný, je možné ho absolvovať aj doma, čím sa redukuje riziko nákazy ostatných 
ľudí. Ukázalo sa, že slina by mohla byť porovnateľnou diagnostickou tekutinou pre 
nosohltanový ster pri identifikácii SARS-CoV-2 v RT-qPCR (9, 10). Práve z tohto dôvodu 
sme sa sústredili na použitie celej sliny v metóde RT LAMP, čím sme spojili nielen využitie 
neinvazívne získaných vzoriek, ale aj finančne menej náročnej metódy. Vzhľadom na to, že sa 
jedná o neštandardizovanú metódu bude potrebné ešte pred zavedením do klinickej praxe 
popísať faktory vplývajúce na výkonnosť testu. Ako prvé sme sa rozhodli otestovať vplyv 
objemu sliny, ktorý sa použije v teste. 

Nakoľko pozitivita dobrovoľníkov nebola potvrdená štandardným spôsobom a pre účely 
posúdenia výkonnosti to bolo nevyhnutné, tak sme pozitivitu overovali metódou RT-PCR za 
využitia RNA izolovanej zo slín. Takto sme boli schopní potvrdiť prítomnosť infekcie u 
87,9 % vzoriek. To poukazuje na možný vplyv faktorov ako sú napr. načasovanie zberu 
vzoriek, virálna nálož pacientov, či samotné zloženie slín. Vírusová nálož väčšiny pacientov 
bola nízka, CT hodnoty sa pohybovali nad CT 25. Keďže sa jedná o dobrovoľníkov pozitívne 
testovaných antigénovým rýchlotestom, citlivosť týchto testov je nižšia najmä pri nízkej 
vírusovej náloži (11, 12). V našej štúdii tak môžeme pozorovať možný efekt vylučovania 
vírusu do slín, pričom sa dokázali nižšie prahové hodnoty CT v sline oproti výterom 
nosohltana (13). 

Metódou RT-LAMP sme boli schopní potvrdiť SARS‐CoV‐2 u 17,6 % (variant A), resp. 
54,9 % (variant B) vzoriek. Paradoxne, vyšší objem slín nevykazoval vyššiu senzitivitu testu, 
práve naopak, senzitivita klesla o 37,3 %. To by mohlo byť spôsobené práve menším 
objemom vody v reakcii (variant B – 2 µl, variant A – 5 µl), ktorá by mohla slúžiť na riedenie 
sliny a jej komponentov, ktoré by pri menej riedenej vzorke mohli inhibovať reakciu, čo 
potvrdili aj iní (14). 

Samotná výkonnosť testu mohla byť do určitej miery ovplyvnená aj zvolením vzorky, keďže 
mohla byť prítomná zvýšená miera výskytu infikovaných osôb (15). Ďalším limitujúcim 
faktorom je aj použitie slinnej vzorky ako podklad pre izoláciu RNA potrebnú pre PCR 
metódu, pričom štandardným odberovým materiálom je nazofaryngeálny ster. Doteraz nie je 
úplne známe presné vylučovanie SARS‐CoV‐2 do slín a taktiež predpokladáme variabilitu vo 
vylučovaní vírusu do slín ako aj v načasovaní odberu vzoriek (13). 

Keďže SARS-CoV-2 vírus osídľuje najmä dýchacie cesty, je prirodzené, že sa prvé testy 
zamerali na známy zdroj šírenia vírusu. Zároveň bolo jednoduchšie využiť štandardizovanú 
metodiku, ktorá funguje aj pri infekciách dýchacích ciest inými vírusmi ako napr. chrípka. 
Teraz, počas pandémie, je však dôležitá aj samotná bezpečnosť testovania, jednoduchosť, 
neinvazívnosť, rýchlosť odberu a finančná náročnosť, a preto je aktuálnym aj testovanie 
SARS-CoV-2 zo slín. Záverom môžeme potvrdiť, že je možné identifikovať prítomnosť 



vírusu SARS-CoV-2 v slinách. Pre využitie v klinickej praxi je nevyhnutná optimalizácia pre 
zvýšenie diagnostickej výkonnosti testu. 

Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) grantom  
PP‐COVID‐20‐0017. 
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