
Nové RT-PCR metody

DIANA Academy

24. listopadu 2022

CEO & CTO CFO & COO

Application Support Lead



Osnova: 
nové RT-PCR metody

Úvod o firmě

Současné produkty pro PCR diagnostiku

Princip RT-PCR a kritické složky souprav

1

Vývoj RT-PCR chemie v DIANA Biotech

Vývoj nových technologií pro PCR v DIANA Biotech

Shrnutí vývoje v DIANA Biotech

Nové produkty a IVDR

2

3

4

5

6

7



DIANA Biotechnologies:
"Advancing diagnostics and drug discovery"
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• Vývoj diagnostických metod
– detekce nových biomarkerů

• Vývoj léčiv (virologie, 
onkologie) & CRO služby 
pro farma firmy

• Vývoj monoklonálních 
protilátek – pro diagnostiku 
i terapii

• Využití naší expertízy v chemii, 
PCR a laboratorní automatizaci

• Vyvinuli jsme ultra-citlivé 
automatizované COVID-19 
PCR testy

• Vývoj širokého portfolia & 
nových aplikací & nové chemie

• Založeno v roce 2018 s pomocí 
soukromé investice ~ 100 mil Kč

• Vývoj DIANA technologie – cena 
Siemens pro nejlepší inovaci 
(2017)

• Nyní >80 zaměstnanců, silné 
R&D špičkoví vědci a vývojáři

Naše hlavní 
činnosti

PCR 
diagnostika

Kdo jsme?



Stali jsme se největším výrobcem COVID PCR testů v ČR

• ~40 % dodávaných PCR testů na COVID-19 v ČR na vrcholu epidemie

> 6

> 40

> 30

> 2

1.

milionů PCR testů

tisíce PCR testů/den v 
maximu (~40% české 
kapacity)

laboratoří v ČR a na 
Slovensku využívá DIANA 
testy (veřejné i soukromé)

miliony PCR testů 
ze slin (Guardiana)

testovací sady pro 
varianty COVID-19 
(alpha, beta, gama, 
delta, omicron) v ČR

Vlastní vývoj a výroba, 
patentované direct 
PCR složení

P
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Současné produkty 
pro PCR diagnostiku: 
kompletní řešení

2



• Vysoká účinnost extrakce RNA

• Automatizovaný formát včetně 
veškerých potřebných plastů

• Rychlý protokol pro 96 vzorků

• CE IVD

• LOD95% ~ 2 kopie genomové RNA

• Multiplexní detekce dvou genů 
a externí izolační kontroly

• Rychlý protokol (50 až 60 min)

• CE IVD

• Přístroj dodáván k soupravám

• Walk away protokol pro extrakci 
RNA a přípravy RT-PCR (< 25 min)

• Kapacita ~1500 vzorků za den

• Kompletní a robustní řešení

2020: Automatizovaná RNA extrakce & PCR ze stěrů

RNA isolation kit RT-PCR detection kit Plná automatizace

• Dodány soupravy pro > 2 miliony RNA extrakcí a následných COVID-19 PCR testů

2 Současné 
produkty
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Ultracitlivá formulace

Integrované sledování
SARS-CoV-2 variant

Vysoká kapacita výroby

Patentované sady pro 
samoodběr slin

2D barkódované – vhodné 
pro automatizaci

Kompaktní

Každá přítrojová sada
(~300k EUR investice) 

dokáže procesovat až 750-
1500 testů / hodinu (bez 

poolování)

Technická podpora

2021: Vysokokapacitní (screeningové) testování

Přímá detekce ze 
stěrů i slin

Odběrové sady pro 
automatizaci

Dostupná 
automatizace

• Malé počty vzorku možné manuálně, s automatizací až > 10 tisíc vzorků denně

Mobilní aplikace pro 
registraci vzorků

Templáty pro automatické
vyhodnocení PCR výsledků

Podporuje integraci s 
laboratorním inf. systémem

Kompletní IT řešení 
vč. záznamu vzorků

2 Současné 
produkty
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Typy produktů pro PCR diagnostiku

• Vše na základě našeho vlastní vývoje a výroby (v ČR)

• Odběrové sady na sliny

− Barcode ze spodu 
(a z boku)

− Patentovaný design pro 
automatizaci, vhodné 
i pro stěry

• Různé automatizační soupravy

Plasty a automatizace RT-PCR soupravyExtrakce nukleových kys.

• Vysokokapacitní protokol

• Agilent Bravo 96ST (96 vzorků)

• Vlastní vývoj a výroba chemie 
i magnetických částic

• Detekce v izolované NA

• Detekce bez izolace NA

− DBdirectTM ze slin a stěrů

− COVID-19 a respirační panel

2 Současné 
produkty
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DIANA products for saliva collection 
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Own production of unique saliva collection sets DIANA products for saliva

• Patented 2D barcoded saliva self-sampling 
kits compatible with automated processing 
(fit in 96wp format racks)

• CE-IVD marked product

• In-house production (DIANA Engineering 
subsidiary)

• Actual production capacity >1 million sets 
per months (potential for significant upscale)

• Recommended to be used together with our 
DBdirect RT-PCR tests from saliva (manual 
processing or Bravo automation), 
but available also for sale for third party 
applications

Compatible with third party recappers:

DB-1225 Saliva Collection Set 1.4IM

DB-1230 Saliva Collection Set 1.4IF

DB-1228 Sample Racks 1.4IM

DB-1240 Sample Racks 1.4IF

2 Současné 
produkty



DIANA kits for Agilent Bravo

DB-1206 Automated RNA Isolation Kit 
for Agilent Bravo

DB-1214 Agilent Bravo Installation Package 
for Automated RNA Isolation Kit

DB-1224 Bravo Installation Package
for DBdirect™

DB-1222 DBdirect™ Bravo Extension Kit
for Swab

DB-1226 DBdirect™ Bravo Extension
for Saliva 1.4IM

DB-1232 DBdirect™ 384wp Bravo Extension
for Saliva 1.4IM

DB-1237 DBdirect™ 384wp 2in1 Bravo 
Extension for Saliva 1.4IM

DIANA products for automation on Agilent Bravo

10

Agilent bravo selected as our 
automation platform Two main applications 

1) RNA isolation

• Utilizing magnetic particles for RNA 
separation 

• Processing of 94 samples in a single 
run 

2) Preparation of qPCR plates 

• Automated preparation of plates for 
qPCR (96wp or 384wp format)

• Input: swab samples in well plate or 
saliva samples in racks

• 384wp 2in1 protocol allowing 
maximal throughput

• Successful collaboration with HPST 
(Agilent distributor in Czechia)

• Kay facilitator for our market share 
penetration – enabled clinical labs to 
upscale their PCR testing capacity • Kit contains all necessary consumables 

(incl. tips)

2 Současné 
produkty



DIANA RT-PCR kit portfolio for respiratory viruses 
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DB-1211 COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit 1

DB-1254 COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit 2

DB-1250 RT-PCR Respiratory panel 1:
SARS-CoV-2/Flu/RSV

DB-1252 RT-PCR Respiratory panel 2:
SARS-CoV-2/Flu/RSV

DB-1229 COVID-19 Primer additive B.1.1.7

DB-1233 COVID-19 Primer additive 
S:E484K

DB-1242 COVID-19 Primer additive 
S:L452R

DB-1244 COVID-19 Additive 
S:L452R|E484K

DB-1246 COVID-19 Primer additive 
S:Y505H

DB-1247 COVID-19 Additive 
S:L452R|Y505H

DB-1219 DBdirect™ COVID-19 Multiplex 
RT-PCR Kit

DB-1255 DBdirect™ COVID-19 Multiplex 
RT-PCR Kit 2

DB-1251 DBdirect™ Respiratory panel 1:
SARS-CoV-2/Flu/RSV

DB-1253 DBdirect™ Respiratory panel 2:
SARS-CoV-2/Flu/RSV

RT-PCR kits
from isolated RNA

DBdirect RT-PCR kits
(direct PCR from sample)

Additives for COVID variant 
tracking

• RT-PCR multiplexes to be used on 
isolated viral RNA (+ isolation 
control)

• Sensitivity ~1 copy per reaction

• Compatible with most qPCR 
instruments (BioRad, Roche,…): FAM, 
HEX, Cy5, TEX (Cy5.5) channels

• Additives used as quick upgrade of 
DB-1211 and DB-1219 kits to track 
the newest variants of concern

• RT-PCR multiplexes allowing direct 
addition of clinical sample (swabs, 
saliva) 

• Sensitivity comparable with isolation 
approaches 

• Same instrument compatibility 
as standard kits 

2 Současné 
produkty



Design RT-PCR panelů pro detekci ze slin a stěrů

COVID-19 detection kits

Respiratory panels

2 Současné 
produkty
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Princip RT-PCR 
a kritické komponenty

3



Struktura nukleových kyselin

• DNA: nositel dědičné informace u většiny organizmů

− Dvoušroubovice, komplementární a antiparalelní vlákna

− Thermostabilní DNA dependentní DNA polymerázy

• RNA: nositel dědičné informace u některých virů

− Jedno nebo dvouvláknová RNA

− Navíc 2’ OH skupina na ribóze

− Bohatší sekundární struktura

• Centrální dogma Mol. Biol.

− DNA se kopíruje pro množení

− A přepisuje do efektorové RNA

− Která se překládá do proteinů

− Retrovirové reverzní transkriptázy

Nukleové kyseliny kódují dědičnost tím, že se mohou kopírovat

• Kopírovatelnost a komplementarita NK se využívá v RT-PCR diagnostice

3 Princip a 
komponenty
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Jak probíhá RT-qPCR

1515

• RT-qPCR: Reverse Transcriptase quantitative
(nebo real-time) Polymerase Chain Reaction

• RT: jeden z primerů pro reverzní transkripci (rev. pro COVID-19)

• 10 min 50°C pro termostabiltní reverzní transkriptázu

• qPCR: oba primery slouží k amplifikaci

• Aktivace Polymerázy: 2 min 95°C

• 45 cyklů denaturace (1-5’’ 95°C), annealingu (5-15’’ 60°C) 
a polymerace (1-15’’ 72°C), a detekce fluorescence

• Tři prvky specificity: dva primery a próba

• Pokud nespecificita 1:1 000, pak celkem 1:1 000 000 000

• Exponenciální metoda: každý cyklus 2x více DNA, každých 10 
cyklů 1000x, 1 kopie dává Ct okolo 35

• Fluorescence dána štěpením próby vs způsob quenchování, 
samotné Ct není mírou citlivosti

RT-qPCR je specifická metoda použitím TaqMan hydrolyzačních prób

• RT-PCR je metoda pro nožení a vizualizaci nukleové kyseliny

3 Princip a 
komponenty



Workflow RT-PCR stanovení ve vzorku

• Snadný protokol přímého PCR pro manuální i automatické zpracování

Běžný postup Přímé RT-PCR

Vzorek RT-PCRVzorek

Přidání lysis b. 
a ext. kontrol, 

promíchání Izolace NK RT-PCR

3 Princip a 
komponenty
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Izolace nukleove kyseliny
je nejsložitější část procesu 

• Vhodné pro malé i pro velké 
počty vzorků

• Možnost rychlého stanovení



Soupravy pro přímé RT-PCR bez izolace NK

• Snadný protokol přímého PCR pro manuální i automatické zpracování

• Unikátní a patentovaná formulace (celosvětová 
přihláška z roku 2020)

• Speciální enzymy a aditiva pro lyzaci virů a pro 
ochránění nukleové kyseliny

• Prakticky 100% účinnost, určená spikováním 
kvantifikovanou RNA nebo virovou kulturou, 
validováno i porovnáním s izolací NK

• Téměř libovolné transportní médium, testováno 
a validováno pro > 20 z nich

• Vhodné i pro sliny, testováno s dalšími 
matricemi (např. krevní sérum nebo plasma)

• Vhodné pro jednotky i pro tisíce vzorků

Unikátní a pečlivě testovaná formulace Pro snadný postup bez izolace NK

Sliny

Inkubovat 
30 minut 
při 95°C Přidat do 

PCR reakce

Stěry

Volitelná*
tepelné 

inaktivace Přidat do 
PCR reakce

*stěry lze do RT-PCR reakce přidat bez inaktivace

3 Princip a 
komponenty
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Volba externí vs interní kontroly

• Externí kontrola je vhodnější než interní kontrola

• Externí kontrola: přidávaná ke vzorku do izolace, 
nebo do reakce v DBdirect

− Syntetická mRNA o délce cca 2000 bazí

− Kvantitativně pojme každý krok procesu: účinnost 
izolace/lyzace, účinnost reverzní transkripce i PCR

− Jediná nevýhoda: nenese informaci o přidání vzorku

• Interní kontrola: detekce cíle přímo ze vzorku

− Typicky se jedná o DNA (RNAse P od CDC)

− Nelze kvantifikovat účinnost izolace nebo PCR, tím, že se jedná o 
DNA tak vůbec nezahrne degradaci RNA ve vzorku či 
inhibovanou reverzní transkripci

− Informace o přidání vzorku je také limitovaná: ve vzorcích je 
gaussovsky rozdělena a nepřidání vzorku při ucpání špičky tak 
nemusí být detekováno

− Snadná externí kontaminace

Externí kontrola nese více informací než interní kontrola

3 Princip a 
komponenty
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Současný vývoj RT-PCR 
chemie v DIANA Biotech

4



Evoluce DNA Polymerázy pro přímé PCR

• Set vlastních polymeráz pro unikátní vlastnosti a aplikace

• Cílem stabilnější enzym s rezistencí k inhibici: 
tolerování slin, médií, plasmy ale i plné krve

• Již využíváme mutantní formy

Struktura a funkce Taq DNA polymerázy

4
Vývoj Chemie
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Evoluce DNA Polymerázy pro přímé PCR

2121
• Set vlastních polymeráz pro unikátní vlastnosti a aplikace

• Možnosti vyvinutí nového enzymu

• Random mutagenesis and selection

• Directed evolution of functional parts

• In silico identified hotspots

• Cílem stabilnější enzym s rezistencí k inhibici: 
tolerování slin, médií, plasmy ale i plné krve

• Již využíváme mutantní formy

Struktura a funkce Taq DNA polymerázy

Original strand

Probe

New strand

Exonuclease

Polymerase

dNTPs

4
Vývoj Chemie



Evoluce reverzní transkriptázy pro přímé PCR

2222
• Set vlastních transkriptáz pro unikátní vlastnosti a aplikace

• Cílem stabilnější enzym s rezistencí k inhibici: 
tolerování slin, médií, plasmy ale i plné krve

• Podobná architektura jako DNA polymeráza

• Již využíváme mutantní formy

Palec

Prsty

Dlaň

4
Vývoj Chemie



Vlastní vývoj pro stabilní RT-PCR mixy
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• Přijímáme feedback na preference

• Goal 1: skladování při -20°C pro přímý PCR

• Goal 2: skladování při 25°C po lyofilizaci

Cílová stabilita mixů

• Standardní RT-PCR kit skladován při -20°C

• Přímý RT-PCR kit skladován v -80°C

• Realtime stabilita kitů 18 měsíců 

• Příprava RT-PCR možná při 25°C

Současná stabilita mixů

4
Vývoj Chemie

Momentálně ve vývoji



Vývoj nových RT-PCR 
technologií v DIANA 
Biotech
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COVID-19 varianty: Detekce SNPs/Alelická diskr.

• Rychlé uvádění na trh po zavedení IVDR komplikované, nutné výjimky

• Britská varianta detekována díky návrhu našich 
souprav, mutace S:A570D detekována ve Spike, 
tato Spike esej nebyla zmutována v žádné další 
variantě a prokázala se jako konzervovaná

• Detekována posunem Ct v HEX oproti FAM

• Později přidány nové kanály pro detekci mutací, 
kdy byl posun Ct více cyklů nebo amplifikace bez 
mutace zcela chyběla:

• E484K, L452R, E484K+L452R, Y505H, 
Y505H+L452R

• Zefektivnění návrhu eseje, detekce omikronu 
ještě před vánoci 2021, predikce vývoje

Soupravy detekovaly všechny... varianty včetně britské (B.1.1.7, alfa)

U britské varianty 
signál v kanálu HEX 
(Spike gen) posunut 
o ~5 cyklů oproti 
FAM (EndoRNAse
gen)

U vybraných vzorků 
potvrzeno sekvenací
laboratořích SZÚ

Ostatní COVID-19

Britská varianta
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5 Nové 
Technologie
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Nové technologie: Detekce SNPs/Alelická diskr.

• Finalizujeme technologii pro jasnou detekci ANO/NE s okamžitým návrhem

• Využíváme našeho širokého vývoje 

• Vyvinuto několik metod pro detekci SNP

• Jedna z technologií dává ANO or NE detekci 
bez ohledu na mutaci a okolní sekvenci

• Aplikace například krevní srážlivost ze slin 
(Factor II Prothrombin, Factor V Leiden ...)

• Patentové přihlášky v přípravě

• Produkty plánovány v roce 2024 k certifikaci

Nové technologie pro detekci SNPs... s rozlišením ANO/NE

Červená šipka: SNP pozitivní

Šedá šipka: SNP negativní

Nové 
Technologie

5 Nové 
Technologie
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Nové technologie: Detekce somatických mutací

• Maximální citlivost potřeba pro liquid biopsies

• Anti-EGFR terapie (monoklonální protilátky) 
neefektivní v případě KRAS/BRAF mutací

• BRAF V600E/K v 10 % karcinomech kolorekta (CRC) 
a ve 40 % melanomů; KRAS ve 40 % CRC a melanomů, 
a v 60 % národů stítné žlázy a až v 90 % kracinomů 
pankreatu

• Existují cílené terapie pro některé mutace, například 
pro BRAF V600E/K nebo KRAS G12C

• Detekce mutací nutností pro terapii monoklonálními 
protilátkami

• Jejich detekce vhodná i pro „liquid biopsies"

Somatické mutace v nádorech... vedou k rezistenci a výběru vhodné léčby

5 Nové 
Technologie
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Nové technologie: Detekce somatických mutací

• Pokračujeme ve vývoji, první produkty by měly být v roce 2024 (k certifikaci)

• qPCR nebo NGS metody jsou dostupné

• qPCR může dosáhnout nejvyšší citlivosti

• Naše technologie dosahuje citlivosti 0.1-1.0% 
bez ohledu na mutaci a sekvenci okolo

• Technologii dále vyvíjíme, výsledkem bude 
patentovaná technologie a cílíme na test 
alespoň 10x citlivější než dnešní testy na trhu

Naše qPCR bude mít nejvyšší citlivost... v porovnání s ostatními přístupy

Příklad citlivosti současné soupravy, která je 
nízká

5 Nové 
Technologie
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Software pro analýzu primerů a prób

• Budujeme unikátní expertízu pro návrh multiplexů pro složité cíle

In silico analýza sekvencí, klastrování, statisíce až miliony vyhodnocených sekvencí

Nalezení konzervovaných částí, primery pro vybrané subtypy nebo naopak pro všechny

Výběr termodyamických vlastností pro maximální citlivost a multiplexovatelnost

In silico testování specificity vůči (jakýmkoliv) jiným genům či organizmům

Design chřipkových či papilomavirových panelů...

5 Nové 
Technologie

2929
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Vývoj přístrojů a software

• Přístroje pro unikátní a kompletní řešení

• Zatím ve fázi vývoje a proof of principle

• Software pro vyhodnocení křivek

• Dlouhodobý projekt na více let

• Goal 1: malý PCR pro ultrarychlé protokoly 
< 30 min

• Goal 2: vysoce multiplexované PCR

• Goal 3: cartridgové PCR pro POC

5 Nové 
Technologie
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Shrnutí vývoje 
v DIANA Biotech

6



Integrovaný výrobce vysoce kvalitní PCR diagnostiky

• Máme odvahu a schopnosti vyvíjet inovativní a kompletní řešení: sbíráme feedback!

✓ Testy pro přímou detekci
(včetně testů ze slin)

✓ Multiplex PCR panely
(4 testy v 1, trackování variant)

✓ Regulatorní expertíza
(CE-IVD, IVDR compliant)

✓ Schopnost klinických validací 
(partnerské klinické laboratoře)

✓ Rozšíření pro další patogeny

✓ Rozšíření na další matrice

✓ Rozšíření pro další aplikace

Produktové portfolio Vývoj a výzkum Technická podpora

✓ Izolace nukleových kyselin 
(včetně vývoje částic)

✓ Chemie pro přímé RT-PCR

✓ RT-PCR enzymy a proteiny
(nové robustnější varianty)

✓ Oligonukleotidová syntéza

✓ Bioinformatické analýzy

✓ Vývoj odběrových sad

✓ Vývoj protokolů a přístrojů

✓ Alelická diskriminace, detekce 
somatických mutací a další

✓ Expertní podpora při zavádění 
v laboratořích

✓ Protokoly pro automatizaci 
(Agilent Bravo)

✓ Nástroje pro analýzu dat 
pro interpretaci PCR

✓ Podpora pro zpracování dat

✓ Podpora při výběru vhodné 
instrumentace

Shrnutí 
vývoje

32
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Jak je to možné: Máme široký vývoj i mimo PCR

• Pro vývoj PCR využíváme expertízu několika různých sekcí

6
Shrnutí 
vývoje

3333

DIANA Biotechnologies
Research and Development

Plastic & 
Accessories

Drug 
Discovery

Molecular 
Diagnostics

PCR 
Diagnostics

Proteins
Instruments 
& Software

Monoclonal 
Antibodies



Náš PCR vývoj jde nad rámec produktového vývoje

• Dvě celosvětové patentové přihlášky podány, cca 10 dalších v přípravě

Produktový vývoj Obecný vývoj technologií, chemie, přístrojů a software

6 Shrnutí 
vývoje

PCR diagnostics development 
at DIANA Biotech

Instruments 
and Software

PCR Product 
Development

Nucleic Acid 
Extraction

PCR proteins 
and Oligos

New 
Technologies

Plastic and 
Accessories

3434



Nové produkty a IVDR
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Vývoj extrakce NK pro velký objem a méně vzorků

• Souprava nyní ve vývoji, plánována pro příští respirační sezónu

• DIANA Biotech DB-1206 (třída A) automatizovaná izolace 
RNA probíhá z objemu 60 µL s koncentračním faktorem 
1x a účinností ~ 50% ze stěrů

• Vyvíjíme novější verzi umožňující izolaci z 24 nebo 96 vzorků 
a z velkého objemu 300 µL s koncentračním faktorem 10x

• Standardní walk away protokol a veškerý potřebný plastik 
bude opět zahrnut

• Využití Agilent Bravo s jinou hlavou (96LT) 
– tato hlava obvykle využívána pro přípravu NGS

7 Nové 
Produkty
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List cílů k prioritizaci

• Přijímáme feedback k naší prioritizaci

• COVID-19 duplex + SNPs

• COVID-19 triplex konzervované

• Respiratory 1: COVID-19, Inf-A, Inf-B, 
RSVA/B

• Respiratory 2: COVID-19, Inf-A/B, 
RSVA/B

Existující portfolio Cíle prioritizované Cíle k prioritizaci 

• Respiratory 3: Inf-A, Inf-B, RSVA/B

• STD 1: CT, NG, (MG)

• Respiratory 4: Parainfluenza, 
Metapneumovirus, Adenovirus, 
(Enterovirus)

• STD 2: (MG), MH, UU, UP, (TV)

• Multiplex atypických pneumonií: 
Mycoplasma Pneumoniae, Chlamydia 
Pneumoniae, Legionella Pneumoniae, 
(Bordetella Pertusis/Parapertusis)

• Další onemocnění přímo ze slin

• CMV, EBV, (HSV) quantitative

• HSV1, HSV2, Varicela zoster

• HAV, HEV: class C

• HBV, HCV, HDV, HIV: class D

• Klíště: Borrelia, Encefalitida

• záškrt, spalničky, TBC

• HPV16, HPV18, (high risk 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)

• Malarie (plasmodium)

• Antibiotické rezistence

• Srážlivost krve genetika

• KRAS, BRAF mutace

• Přímé detekce z krve

3
Nové 
Produkty
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Náš tým se kterým se potkáváte
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DIANA Biotechnologies s.r.o. – široce rozkročený biotech

www.dianabiotech.com
martin.dienstbier@dianabiotech.com
vaclav.navratil@dianabiotech.com
sales@dianabiotech.com

DIANA Biotechnologies, s.r.o.
Nad Safinou II 366,
252 50 Vestec, Czech Republic

Těšíme se na další spolupráci !
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