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DIANA Biotechnologies:
"Advancing diagnostics and drug discovery"

Vývoj diagnostických metod
– detekce nových biomarkerů

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

Vývoj monoklonálních protilátek –
pro diagnostiku i terapii

Naše hlavní činnosti

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

PCR diagnostika

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

Kdo jsme?
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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
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• 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 detekce ze stěrů
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RNA isolation kit RT-PCR detection kit Plná automatizace

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



Validace přímé detekce z nosohltanových stěrů 

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
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• Studie 1: 488 vzorků odebraných na ZUOVA

• Studie 2: 537 vzorků odebraných ve FN Bulovka

• 322 pozitivních vzorků v přímé detekci vs 318 
pozitivních vzorků po izolaci RNA (>100% záchyt)

• Rozdíly u slabých vzorků s Ct > 35

• Přímá detekce dokáže nahradit standardní 
postup s izolací nukleové kyseliny

• Později další studie a validace ~20 různých médií

Přímé RT-PCR vs izolace RNA ze stěrů... ...opakovaně prokázalo robustní detekci

• Přímá detekce ze stěrů prokázala shodnou citlivost se standardním PCR testem

Počet pozitivních 
a negativních 

vzorků (studie 1)

RNA Izolace & RT-
PCR

POS NEG

Přímé
RT-PCR

POS 171 3

NEG 5 309

Počet pozitivních 
a negativních 

vzorků (studie 2)

RNA Izolace & RT-
PCR

POS NEG

Přímé
RT-PCR

POS 134 14

NEG 8 381

1

2

1 2



Validace přímé detekce ze slin (vs párové stěry) 

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
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• Párové vzorky slin a stěrů prospektivně odebrané 
ve FN Bulovka od 494 náhodných příchozích

• Unikátní studie i v globálním měřítku

• Ze slin zachyceno přinejmenším 108 pozitivních 
vzorků, ze stěrů pouze 105 vzorků (>100% záchyt)

• Průměrná koncentrace ve slinách nižší, ale lepší 
odběr → klinická citlivost ze slin obdobná se stěry

• Žádné vzorky s Ct < 30 nebyly falešně negativní 
ve slinách, naopak ve stěrech byly dva

Přímá detekce ze slin vs ze stěrů… …prokázala shodnou klinickou citlivost

• Přímá detekce ze slin prokázala stejnou nebo vyšší citlivost oproti stěrům

Počet pozitivních 
a negativních 

vzorků (měření 1)

RNA Izolace & RT-
PCR

POS NEG

Přímé
RT-PCR

POS 92 16

NEG 13 373

Počet pozitivních 
a negativních 

vzorků (měření 2)

RNA Izolace & RT-
PCR

POS NEG

Přímé
RT-PCR

POS 94 18

NEG 11 371



Validace opakovatelnosti odběru slin

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
7

• Nákaza zachycená screeningovým testem ze slin 
dva dny před propuknutím prvních příznaků

• Opakované odběry slin během > 14 dní v různou 
denní dobu a v různých podmínkách

• Nákaza byla původním kmenem SARS-CoV-2

• Více než 50 testů v řadě pozitivních

• Je možné sledovat průběh virové nálože

• Vhodné k pravidelnému preventivn. testování

• Opakované testování aplikováno u nás ve firmě, 
kde nedošlo k žádnému přenosu COVID-19

Opakované odběry v průběhu nemoci ...byly všechny pozitivní

• Více než 50 odběrů v řadě bylo pozitivních, vhodné k opakovaným odběrům



Big data: analýza stovek tisíc testů v DIANA Lab 

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
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• Median Ct ve slinách cca 28-29 cyklů

• Při předpokladu lognormálního rozdělení data 
ukazují až 95% klinickou citlivost ve screeningovém 
formátu v 384w destičce a až 98% v 96w destičce

• Předpokladem je, že se vir vyskytuje ve slinách i ve 
stěrech, což bylo otestováno na párových vzorcích

• Pro maximální citlivost kombinovat oba odběry

• Testy ze slin vhodné na dostupné testování

Statistické vyhodnocení 227 199 testů …prokazuje vysokou spolehlivost testů

• Data ukazují klinickou citlivost detekce testu ze slin 95 až 98 %

Testy z ledna až března 2022 v DIANA Lab. Zachyceno 
83 222 pozitivních vzorků z 227 199 testovaných. 
Screeningový protokol v 384 jamkovém formátu.



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
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Přímá detekce ze 
stěrů i slin

Odběrové sady pro 
automatizaci

Dostupná 
automatizace

• Malé počty vzorku 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



Sledování britské varianty zachránilo životy

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
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• Naše PCR testy rozlišily „britskou“ (alfa) variantu

• S partnerskými laboratořemi jsme analyzovali 
data z > 10 % českých PCR testů

• Naše analýza předpověděla vývoj již během ledna

• Byli jsme jedna z prvních zasažených zemí a 
zároveň jsme měli vysoký počet případů, proto by 
jinak exponenciela nové varianty nebyla odhalena

• Naše varování vedlo ke změně vládních nařízení a 
zřejmě zachránilo přinejmenším 10 tisíc životů

• Velké poděkování: ZUOVA, FN Bulovka, FN Brno, 
FN Plzeň, Nemocnice Jihlava, ale také Nemocnice 
Pardubice, GHC Genetics, VIDIA Diagnostika, FN 
Ostrava, Agel Ostrava a Prevedig Medical.

Zavedli jsme monitoring variant … a pomohli zachránit ~10 tisíc životů

• DIANA Biotech testy se staly klíčovými pro sledování i dalších variant

„1. lockdown“

„2. lockdown“

Number of new cases per day            



Sledování omikron varianty předpovědělo vývoj

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
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• Expresně ještě před vánoci 2021 jsme dodali 
detekční soupravy pro detekci varianty omikron

• S partnerskými laboratořemi jsme analyzovali 
data z až 20 % českých PCR testů

• Omikron klinicky mírnější, data tak sloužila k 
předpovědi vrcholu epidemie

• Přesnost časové předpovědi naznačuje ve vrcholu 
až > 200 tisíc nově nakažených denně

• Poděkování patří: ZUOVA, ZU Ústí n. Labem, FN 
Bulovka, Nemocnice Pardubice, FN Plzeň, 
Nemocnice Písek, Nemocnice Jihlava, FN Brno, FN 
Ostrava, GHC Genetics, VIDIA Diagnostika, DIANA 
Lab, Elphogene a Prevedig Medical.

Predikce na základě dat z konce 2021 ...přesně předpověděly vrchol epidemie

• DIANA Biotech testy byly klíčovými pro sledování všech důležitých variant

Námi zveřejněný model ze začátku ledna 2022. 
Zohlednil počty dříve nakažených a počty očkovaných 
a rychlost šíření omikronu (dle našcih unikátních dat).



2022: Respirační panely a rozšíření COVID-19 testů 

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
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• Přímá i standardní detekce po izolaci NK

• Validace pro sliny i nosohltanové stěry

• SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, RSV

• Verze 1: čtyřkanálová, bez rozlišení Influenza A/B

• Verze 2: pětikanálová, s rozlišením Influenza A/B

• Navrhováno podrobnou interní bioinformatickou 
analýzou, update na současné kolující sekvence

• Ověřené geny pro SARS-CoV-2, M1 pro Influenza A, 
NS1 pro Influenza B, RdRP pro RSV

• Detekce subtypů Influenza A (H1N1, H1N1-pdm, 
H3N2, H5N1 i H7N9, H2N2, H1N2, H5N6 and H9N2) a 
Influenza B (Victoria and Yamagata)

Přehled COVID-19 kitů Přehled respiračních panelů

• Respirační panel umožňuje PCR testování na COVID, chřipku i RSV najednou

• Přímá i standardní detekce po izolaci 
nukleových kyselin (NK)

• Validace pro sliny i nosohltanové stěry

• Verze 1: Detekce dvou genů a až dvou mutací

• Verze 2: Detekce tří kanálů (2x RdRP, E-gene)

• Navrhováno a revidováno podrobnou interní 
bioinformatickou analýzou (> 10 mil sekvencí)

• Neustálý pravidelný monitoring mutací



Validace respiračního panelu (přímá detekce)

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
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• Validováno na 184 vzorcích stěrů a 368 vzorcích 
slin, celkem 552 vzorků

• Validováno proti několika referenčním soupravám

• Positive percent agreement (PPA) pro všechny 
viry ≥ 98.0 %

• Porovnání párových vzorků slin a stěrů in progress

• Big data analýza bude možná v této sezóně

• Čtyři variant souprav, všechny CE IVD

Porovnání s různými referenčními kity ...prokázalo spolehlivost ze slin i stěrů

• Další studie k virovým náložím ve slinách budou následovat (můžete být součástí) 

Vzorky slin z 2022 (včetně Influenza A, B a RSV), vzorky stěrů z 2022
(SARS-CoV-2), 2021 (RSV), 2019 (Chřipka A) a 2017-18 (Chřipka B).
Slabé koinfekce z analýzy vyňaty. True positive (TP), false negative
(FN), true negative (TN), false positive (FP), positive a negative
percent agreeement (PPA a NPA).

Vzorek Interpretace TP FN TN FP PPA NPA

Nosohltanové
stěry

SARS-CoV-2 19 0 165 0 100.0% 100.0%

Influenza A 54 0 130 0 100.0% 100.0%

Influenza B 76 0 108 0 100.0% 100.0%

RSV 13 1 170 0 92.9% 100.0%

Sliny
SARS-CoV-2 110 1 247 10 99.1% 96.1%

Influenza A 134 0 230 4 100.0% 98.3%

Influenza B 2 0 366 0 100.0% 100.0%

RSV 36 0 330 2 100.0% 99.4%

Nosohltanové
stěry + sliny

SARS-CoV-2 129 1 412 10 99.2% 97.6%

Influenza A 188 0 360 4 100.0% 98.9%

Influenza B 78 0 474 0 100.0% 100.0%

RSV 49 1 500 2 98.0% 99.6%



Literatura ukazuje párové porovnání aspirátů a slin

1. xxx Source: Navrátil et al., Nucleic acids research 2017
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K.K.W. To, Clin Microbiol Infect 2019;25:372: pouze jednotky případů nebyly zachyceny ve slinách

• Data ukazují že sliny jsou vhodné i k detekci chřipky a RSV

• Hledáme laboratoře pro spolupráci na validaci detekce těchto virů ze slin

• Výsledkem může být i silná mezinárodní publikace výsledků



Poděkování

Těšíme se na další spolupráci!

• Elka Nyčová, Anna Poláková (FN Bulovka)

• Jakub Mrázek (ZUOVA)

• Helena Jiřincová (SZÚ)

• Speciální poděkování za sledování britské varianty: Zdravotní ústav 
Ostrava, FN Bulovka, FN Brno, FN Plzeň, Nemocnice Jihlava

A našemu skvělému týmuSkvělým spolupracovníkům a laboratořím

• Tým DIANA Biotech (vývoj i výroba)

• Tým DIANA Engineering

• Tým DIANA Lab



Náš tým se kterým se potkáváte
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DIANA Biotechnologies s.r.o. – inovativní 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!


