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හගැඳින්වීම

“යථරාකරාලීන RT-PCR  පරීක්ෂණය මගින  2019 හකබොහරබෝනරා ජවරසය හඳුනරා ගමැනීම (“Detection of 2019 novel 
coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR)” යන හත්මරාව යටහත්  Eurosurveillance - 25 (8) 2020  
විසින ප්රසිද්ධ කරන ලෙද වරාර්තරාවක් මගින  2019-nCoV (දමැන SARS-CoV-2 හමැඳිනහවන ) හඳුනරාගමැනීම ගමැනීම සහ
නිර්ණය කරීම සඳහරා  එම පත්රිකරාහව  කතුවරුන විසින  නිර්ණ  ක්රියරා දරාමය සහ RT-qPCR  හප්රබොහටබොහකබෝලෙය 
ඉදිරිපත් කරනු ලෙමැහබ්.  හමය එම කටයුත්හත්දී අදරාළ හපබොදු හසසෞඛඛ  පිළිබඳ විදඛරාගරාර සමැකසුමේ  සඳහරා  ඉතරා හයබෝගඛ 
සහ නිවමැරදි කමහවදයක් බව ඔවුහු පවසරා සිටිති. 

හමම පත්රිකරාහව බලෙපවෑම හලෙබෝකය පුරරා සියලු සමරාජෛ මත එල්ලෙවී ඇති  වරාතරාවරණය තුළ සෂ්වරාධීන පර්හයේෂකයන 
කණ්ඩරායමක් විසින එහි කරුණු එකන එක නමැවත විමර්ශනය කර ඇත.
 හමම සෂ්වරාධීන පර්හයේෂ කයන විසින  
1). ඉදිරිපත් කර ඇති හමම පර්හයේෂණ සමැළසුහමේ සියළු සසංරචකයන නමැවත විමර්ශනයකට ලෙක් කර ඇත.
2). මනරා පරීක්ෂණරාගරාර භරාවිතයකට අදරාළව  RT-qPCR හප්රබොහටබෝහකබෝලෙය ඇගයීමකට ලෙක් කර ඇත.
3). හමම ක්හෂහේතයට අදරාළ   විදඛරාත්මක හල්ඛන මගින එහි පරරාමිතින  පරීක්ෂරා කර ඇත.

2019-nCoV හඳුනරාගමැනීම සහ නිශෂ්චය කරීම  සඳහරා යමැයි කයන RT-qPCR හප්රබොහටබෝහකබෝලෙහයේ   එළිදක්වරා ඇති 
පිටපහත් හමන ම අත්පිටපහත්ද  තරාක්ෂණික සහ විදඛරාත්මක හදබෝෂයන ගණනරාවක් පවතී. ප්රයිමර් සමැලෙසුහමේ 
අප්රමරාණවත් බව, ගමැටළු සහගත සහ අප්රමරාණවත් RT-qPCR හප්රබොහටබෝහකබෝලෙය, පරීක්ෂණය පිළිබඳ නිරවදඛ 
ඇගයීමක් හනබොවීම, පරීක්ෂණය පිළිබඳ ප්රකරාශයට පත්කළ හල්ඛනය හහබෝ එහි අත්පිටපත් පි ළිගත හමැක විදඛරාත්මක 
හල්ඛනයක් විසින සමේපූර්ණ කළයුතු අවශඛතරා සමේපූර්ණ කරීමට අසමත්වීම ආදිය හමනම ඉතරා බමැරෑරුමේ හලෙස 
සමැළකල්ලෙට ගත යුතු කරුණක් වන  කතුවරුන සමේබනධහයන මතුවන “ අවශඛතරා පිළිබඳ ගමැටුමේ” පිළිබඳ කසිදු 
සඳහනක් හනබොවීම, අවසරාන වශහයන හල්ඛනය ඉදිරිපත් කර  පමැය 24 ක් වමැනි ඉතරා හකටිකලෙක් තුළ එයට අනුමමැතිය
හිමිවීම විසින හපනනුමේ කරනහන විධිමත් ඇගයීමක් සහ ප්රතිවිමර්ශනයක් එය සමේබනධහයන සිදු හනබොවීම හහබෝ 
එවමැනනක් සිදුව ඇත්නමේ එය ඉතරා පහලෙ මටටමක පමැවතීම ආදියයි. හමම  විදඛරාත්මක අසමේපූර්ණතරාවන, හදබෝෂ සහ  
අඩුපරාඩු පිළිබඳ බරපතලෙ සරාක්ෂි අපි ඉදිරිපත් කරමු.

අප විසින හමහිලෙරා ඉදිරිපත් කරනු ලෙබන විදඛරාත්මක සහ විධිකම හදබෝෂයන සමැළකල්ලෙට ගනනරා විට  
Eurosurveillance සසංසෂ්කරාරක මණ්ඩලෙයට හමම පත්රිකරාව ඉවත්කරගමැනීම හමැහරනනට හවනත් විකල්පයක් නමැති 
බව අප තුළ දමැඩි විශෂ්වරාසයක් පවතී.

පීටර් රබරෝර්ගර්, රබපොබී රකාරජේෂස් මල්රහරෝතකා, මයිකල් යීඩන්, ක්රලයකාර් රක්රහේග, රකවින් මගැක්කර්නන්, ක්ලකාවුසස් 
සස්රටගර් රපරෝල් මගැක්ෂීහයි, ලිදියකා ඇන්ගරලරෝවකා, රෆහේබිරයරෝ ෆස්රැන්කි, රතරෝමසස් බින්ඩර්, රහන්රික් උල්රිච, 
මරකරෝරටරෝ ඔහකාෂ,  සස්රටෆකාන් රෂරෝගලිරයරෝ, මරයපොලයින් ඩූසස්බර්ග- වවෑන් ක්රල්ෆන්සස්, රඩපොරතියකා ගිල්බර්ට, රයිනර් 
ක්රලමන්ට, රූත් ෂස්රූෆර්, රබයර්බර් ඩබ්ලිවේ. පීක්සස්මකා, යකාන් රබපොන්රට, බබෘරනරෝ එච. ඩවෑල් කකාරබරෝර්න, රකවින් පී. 
රකරෝර්බර්ට, උල්රික රක්මරර්
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සසිංක්ෂප්ත විමර්ශන වකාර්තකාව

හමම පත්රිකරාව විසින හලෙබෝකය පුරරා SARS-CoV-2 ජවරසය හරා සමේබනධ  ආසරාදනයන හරා ඒ මගින ඇති කරන  
COVID-19 හරබෝගය පිළිබඳව සරාවදඛ හරබෝග විනිශෂ්චයයනට හහහේතු වූ හකබෝර්මන-හඩබෝසෂ්ටන පත්රිකරාව (Corman-Drosten
paper) තුළ පවතින බරපතලෙ හදබෝෂ විශරාලෙ සසංඛඛරාවක් හපනනුමේ කරනු ලෙමැහබ්. හබබොහහබෝ ජෛනතරාවනහග් ජීවහනබෝපරායයන
විනරාශ කරමින සිටින, අධඛරාපන අවසෂ්ථරා සීමරා කරමින සිටින,  දමැඩි “හලෙබොක් ඩවුන ” වලෙට අපි මුහුණ හදමින සිටිමු. 
එහමනම ආණ්ඩු විසින පනවරා ඇති සීමරාවන ජෛනතරාවහග් මූලික අයිතීනට සහ පුද්ගලෙ නිදහසට එල්ලෙ කර ඇති සබෘජු 
හලෙස ප්රහරාර එල්ලෙ කරමින සිටින අතර එම සීමරා පමැනවීමේවලෙ ප්රතිඵලෙයක් හලෙස හගබෝලීය පරිමරාණහයන ආර්ථිකයනට 
හරානි සිදුහවමින පවතී.

හකබොර්මන- හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව ඇති බරපතලෙ ගමැටළු 10 ක් පිළිබඳව අපි පහත පරිච්හඡේදයන තුළ සවිසෂ්තරාරරාත්මකව 
පමැහමැදිලි කරමු.

පළමු සහ ප්රධරානතම ගමැටළුව වනහන SARS-CoV-2 නව හකබොහරබෝනරා ජවරසය (පත්රිකරාහව සඳහන වනුහයේ 2019-
nCoV හලෙසින වන අතර 2020 හපබරවරාරි මරාසහයේදී ජවරසෂ් පිළිබඳ විහශහේෂඥයනහග් ජෛරාතඛනතර සරාමූහිකයක් විසින 
SARS-CoV-2 නමේ කරන ලෙද ජවරසය)  පදනමේ වනුහයේ  චීන විදඛරාගරාරයක් විසින (1)  සපයන ලෙද පරිගණක 
ඇසුහරන නිපදවන ලෙද  (in silico) ජසද්ධරානතික ජෛරානමය අනුකමය මතය. මක්නිසරාදයත් යත් ඒ වනවිට පරාලෙක 
නිදර්ශක අමුද්රවඛ (ආසරාදනයට ලෙක්  ජීවමරාන පුද්ගලෙහයකු ) හහබෝ අක්රිය SARS-CoV-2 ජවරසයක් හහබෝ 
හවනකරගනනරා ලෙද  SARS-CoV-2 ජවරසහයේ හගහනබෝම RNA හහබෝ හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව කතුවරුන 
සතුව හනබොපමැවති හහයිනි.  හවන කර හඳුනරාගත් SARS-CoV-2 ජවරසහයේ සමේපූර්ණ   RNA දරාමය ඉදිරිපත් කරීම 
මගින සිය පත්රිකරාවට වලෙසංගුබවක් ලෙබරාදීමට  හමේ දක්වරාම  හකබෝර්මන-හඩබෝසෂ්ටන පත්රිකරාහව නිර්මරාතබෘවරුන විසින 
අසමත්ව ඇත.

හකබෝර්මන සහ අහනකුත් කතුවරුනට අනුව, 
“වවරසරයේ අන්තර්ගත ද්රවද්ය රනපොමගැතිවම මහජන රසසෞඛද්ය විදද්යකාගකාර සගැකසුම් තුළ ඉතකා 

නිරවදද්ය නිශස්චය ක්රමරවේදයක් සසිංවර්ධනය කර භකාවිතරයේ රයදවීම අපරග අරමුණ විය.”

ඉහත ප්රකරාශකරන ලෙද අරමුණු හදක පිළිබඳව හමහි ලෙරා හක්නද්රීය අවධරානය හයබොමු විය යුතුය. 
එනමේ  මහජෛන හසසෞඛඛ සමැකසුමේ තුළ  භරාවිතරාහව හයදිය හමැක හරබෝග නිශෂ්චය පරීක්ෂණයක්  
a) සසංවර්ධනය සහ
b) භරාවිතහයේ හය හදවීම  යන අරමුණු පිළිබඳවය. 
සමැබවෑ ජවරසහයේ අනතර්ගතය හනබොමමැතිව හමම අරමුණු සරාක්ෂරාත් කරගත හනබොහමැකය.( උදරාහරණයක් හලෙස 
ආසරාදකරාරක ජවරසෂ් භරාරය- viral load තීරණය කරීම).

හමම පරිමරාණහයේ සිදුවීමේවලෙදී, කවර තත්ත්වයක් මත වුව,අනිවරාර්ය සහ මූලික ඉලෙක්කය විය යුත්හත්   උපරිම 
නිරවදඛතරාවකන යුතු හප්රබොහටබෝහකබෝලෙයක්  පමණි. අවධි ජවරසෂ් භරාරය (Critical viral load) නිර්ණය කරීම අනිවරාර්ය 
හතබොරතුරක් වන අතර  ඊට අදරාළ පරීක්ෂණ සිදු කරීම සහ තීරණරාත්මක වමැදගත් දත්ත සමැපයීම ක්රිසෂ්ටියන හඩබොසෂ්ටන සහ 
කණ්ඩරායහමේ  වගකීමක.

හකහසහේ වුවද හමම පරිගණක ආශ්රහයන නිර්මිත ජෛරාන අනුකම කලින සඳහන කළ ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා වන  
RT-PCR පරීක්ෂණ කමහවදය සසංවර්ධනය කරීම සඳහරා හයබොදරාහගන ඇත. හමම පරීක්ෂණ ආකබෘතිය පදනමේ වී ඇත්හත් 
හමම නව ජවරසය 2003 වසහර්  SARS-CoV ජවරසයට හබබොහහබෝ හසයින සමරානය යන අනුමරානය මතය. මක් 
නිසරාදයත් හමම ජවරසෂ් හදකම බීටරා - හකබොහරබෝනරා ජවරසෂ්  (beta-coronavirus) හලෙස සළකන බමැවිනි. ඒ අනුව  PCR
පරීක්ෂණය සමැලෙසුමේ කර ඇත්හත්, Sarbeco සසංරචක සඳහරා 2003- SARS-CoV ජවරසහයේ ජෛරාන හගහනබෝමය  පරාලෙක 
පරීක්ෂණ ද්රවඛ  (control material) හලෙස හයබොදරාගනිමිනි. හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව සම කර්තබෘවරුනහගන එක් 
අහයකු සමග අප විසින සිදු කළ පුද්ගලික ඊ-හමේල් සනනිහවදනයක් මගින අපි හමේ බව දනිමු.  SARS-CoV-2 ආකබෘතිය
හගබොඩ නමැසංවීහමේ හමම විධිකමය හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව විසෂ්තර වනුහයේ හමහලෙසය.

“2019-nCoV නිවකාරක පිරික්සුම්  (screening) සහ විරශහේෂත තහවුරු කිරීම්  සඳහකා වන නිර්ණ 
ක්රියකාදකාමයක්   සස්ථකාපනය කිරීම  සහ වලසිංගුකරණය සගැලසුම් කරන ලද්රද්  රරරෝගීන් රවතින් ඒකලනය (isolate) 
කරන ලද  සගැබවෑ වවරසස් නිදර්ශකවලින් රතපොරවය. සගැලසුම සහ වලසිංගුකරණය සදුකිරීරම් හගැකියකාව  ලගැබුරණේ 2003-
SARS-CoV වවරසය සමග වන ඉතකා සමීප ජකානමය සම්බන්ධය නිසකා වන අතර, කබෘත්රිම නියුක්ලික් අම්ල 
තකාක්ෂණය ඊට  ආධකාර පිණිස රයපොදකා ගන්නකා ලදි.”
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ප්රතිවර්ත පිටපත් හපබොලිමහර්සෂ් දරාම ප්රතික්රියරාව (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction - RT-PCR) 
කලින දනනරා  විරලෙ  RNA හකබොටසෂ්  ක්ෂණිකව හඳුනරාගමැනීමට භරාවිතරා හකහරන ඉතරා වමැදගත් ජීව හමබොලිකයුලෙ 
තරාක්ෂණයක. පළමු පියවහර්දී නියමැදිය තුළ ඇති RNA හමබොලිකයුලෙ වලෙ ප්රතිවර්ත පිටපත් නිර්මරා ණය කරනු ලෙමැහබ්. ඒ 
එමගින  cDNA (අනුපූරක ඩිඔක්සිරයිහබබෝනියුක්ලික් අමේලෙ  හහවත් complementary DNA) නිර්මරාණය කරනු 
සඳහරාය. අනතුරුව  හපබොලිමහර්සෂ් දරාම ප්රතික්රියරාව තුළ දී  විහශහේෂිත ප්රයිමර් යුගලෙයක්  (primer) සහ තරාපසෂ්ථරායී DNA 
හපබොලිමහර්සෂ් එනසයිමයක් මගින cDNA බහුගුණනය කරනු ලෙමැහබ්. හමම තරාක්ෂණය අධි සසංහවදී එකක් වන අතර එහි 
නිර්ණ සීමරාව ජසද්ධරානතිකව ගත් කළ එක් cDNA හමබොලිකයුලෙයක.  PCR ප්රතික්රියරාහව විහශහේෂිතතරාව වනුහයේ ජීව 
හමබොලිකයුලෙ සමැලෙසුමේ හදබෝෂ විසින එය මත සිදු කරනු ලෙබන ඉහලෙ බලෙපවෑමයි.

හකබෝර්මන-හඩබෝසෂ්ටන ප්රකරාශිත පත්රිකරාව මගින විසෂ්තර කරන RT-PCR පරීක්ෂණය සහ  quantitative RT-qPCR 
පරීක්ෂණය සමැලෙසුමේ කරීහමේදී  වමැදගත් වනහන  කුමක් ද? 

1. ප්රයිමර සහ  රප්රරෝබ
a) ප්රයිමර සහ හප්රබෝබවලෙ සරානද්රණය ප්රශසෂ්ත සීමරාහව පමැවතිය යුතුය.(100-200 nM)       
b)  ප්රයිමර සහ සුපරීක්ෂක ඔබට බහුගුණනය කරීමට අවශඛ ඉලෙක්ක-ජෛරානය සඳහරා විහශහේෂිත ඒවරා විය යුතුය
c) GC (ග්වරානින සහ සයිහටබෝසීන) අනතර්ගතය සමසෂ්ත නයිහටබෝජෛනික භසෂ්ම අනුපරාතයට සරාහප්ක්ෂව ප්රශසෂ්ත 
මටටමක පමැවතිය යුතුය.(අවමය 40% සිට උපරිමය 60% අතර)
d) ජවරසය නිර්ණය කරීම සඳහරා අවම වශහයන ප්රයිමර් යුගලෙ 3 ක් විසින  ජවරස ජෛරාන 3 ක් හඳුනරාගත 
යුතුය (හමම ජවරසෂ් ජෛරාන 3 ජවරසෂ් හගහනබෝමය තුළ හමැකතරාක් එකහනකන ඈත්ව පිහිටි ඒවරා විය යුතුය)

2. සයලු ප්රතික්රියකාවන් සදුවන්නකා වූ  උෂස්ණත්ව :
a) DNA ද්රවක උෂෂ්ණත්වය (>92°)
b) DNA බහුගුණක උෂෂ්ණත්වය (TaqPol සඳහරා විහශහේෂිත)
c) Tm; සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වය (ප්රයිමර සහ හප්රබෝබ විසින සිය ඉලෙක්කය සමග බනධනය සිදු හකහරන 
උෂෂ්ණත්වය, ප්රයිමර යුගලෙ සඳහරා 2 °C  හනබොඉක්මවිය යුතුය. ).   ප්රයිමර වලෙ GC අනතර්ගතය මත Tm දමැඩිව 
රඳරා පවතී.

3. බහුගුණන චක්ර  සසිංඛද්යකාව ( 35 ට අඩු ; 25-30 අතර වඩකාත් සුදුසුය) ;
ජවරස නිර්ණහයේදී 35 ට වමැඩි චක සසංඛඛරාවක් විසින හඳුනරාගනු ලෙබනහන, ජසලෙ හරබෝපිතය (cell culture) තුළ  
ඒකලෙනය කරීම මගින  හවනකර හඳුනරාගත්  ආසරාදක ජවරසය හරා සමේබනධයක් නමැති සසංඥරාවන පමණි.[ 2 හිදී 
විමර්ශනය කරන ලෙද] ; බහුගුණන චක සසංඛඛරාව  35 හහබෝ ඊට වමැඩි PCR පරීක්ෂණයක් (යුහරබෝපහයේ සහ එක්සත් 
ජෛනපදහයේ හබබොහහබෝ විදඛරාගරාරවලෙ සිදුවන පරිදි)  මගින හපබොසිටිව හලෙස නමේ කරන ලෙද පුද්ගලෙහයකු සමැබමැවිනම 
ආසරාදනය වූ පුද්ගලෙහයකු වීමට ඇත්හත් 3%ක ඉඩක. ඉහත සඳහන කරන ලෙද පරීක්ෂණහයේ පුද්ගලෙයරා සරාවදඛ හලෙස 
හපබොසිටිව හලෙස නමේ කරීමට ඇති ඉඩ 97%කට වමැඩිය.  [3 හිදී විමර්ශනය කරන ලෙද]

4. රමපොලිකියුල වජව විදද්යකාත්මක වලසිංගුකරණය ; 
බහුගුණනය කරන ලෙද PCR නිෂෂ්පරාදන හජෛලි සහිත DNA පරාලෙක තුළ හහබෝ සබෘජුවම DNA දරාම සමග ප්රතික්රියරා සිදුවීමට 
සමැළමැසෂ්වීම මගින වලෙසංගුකරණයට ලෙක් කළයුතුය.

5.  නිශස්චිත වවරසයක් නිර්ණය කිරීරම්දී එය තහවුරු කිරීම රහරෝ ප්රතික්රෂහේප කිරීම සඳහකා රයපොදකාගනු ලබන රපපොසටිවේ 
සහ රනගටිවේ පකාලක නිශස්චිත විය යුතුය.

6. ප්රමිතිගත රමරහයුම් ක්රියකාපරිපකාටියක් (Standard Operational Procedure-SOP) පගැවතිය යුතුය. 
ප්රමිතිගත හමහහයුමේ ක්රියරාපරිපරාටියක් විසින ඉහත පරරාමිතින නිශෂ්චිත හලෙස අර්ථකතනය කරයි. එමගින සියළු 
විදඛරාගරාරවලෙදී එක් හරා සමරාන පරීක්ෂණ තත්ත්වයන සමැලෙසුමේ කරීමට හමැකයරාව ලෙමැහබ්. වලෙසංගු විශෂ්වීය ප්රමිතිගත 
හමහහයුමේ ක්රියරා පරිපරාටියක් අනිවරාරණය සරාධකයක. මක් නිසරාද යත් එමගින එක් එක් රටවලින ලෙමැහබන දත්ත 
සනසනදනයට හමැකයරාව ලෙමැහබන බමැවිනි.

3



රකරෝර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාරවේ සගැළකිල්ලට ගත යුතු රවනත් සුළු රදරෝෂ

1.හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව  අසංක වගුව 1 දී හවනසෂ් හකටි හයදුමේ භරාවිතරා කර ඇත. “nM” යනන අර්ථ දක්වරා 
ඇති අතර  “nm” යනන අර්ථ දක්වරා නමැත. නිවමැරදි නරාමකරණහයේදී  nm යනහනන අදහසෂ්වනුහයේ “nanometer”  
යනනය.  එහහයින හමහිදී nm  යනන nM හලෙස කයමැවිය යුතු හව.

2. ජෛරාන දරාම ලිවීහමේදී සවෑම විහටකම 5’-3’ දිශරාවට ලිවීම පිළිගත් කමයයි. ප්රතිවර්තඛ ප්රයිමරවලෙට ද එය අදරාළ හව.   
ප්රයිමර් දරාමවලෙ ප්රතිවර්ත අනුපූරක  හපළගමැසෂ්ම කතුවරුන විසින හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව  2 වගැනි රූපරයේ දී 
ලියරා ඇති අනදමට ලිවීම ඉතරා අසරාමරානඛ හදයක. හමයට අමතරව අසෂ්ථරායි භසෂ්ම  “y” යනුහවන සළකුණු කර ඇත්හත් 
Y යනන අර්ථකතනය කරීමකන හතබොරවය.

3. හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව ඇති තවත් හනබොමග යවන සුළු වමැරදි හදකක් නමේ ඔවුනහග් පළමු වගුහව  Tm 
අගයන ( annealing-temperature values- Tm-values) සහ  GC අගයන ඇතුළු කර හනබොතිබීමය. (දරාමවලෙ ග්වරානින-G
සහ සයිහටබෝසීන- C සසංඛඛරාව සමසෂ්ත භසෂ්මවලෙ   ප්රතිශතයක්  හලෙස දමැක්වීම). 
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රකරෝර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාරවේ  ප්රධකාන රදරෝෂ

A) පසුබිම
කතුවරුන විසින සිය විදඛරාත්මක කබෘතිහයේ පසුබිම හඳුනවරා දී ඇත්හත් හමහලෙසය :
 “ මවෑතකදී මතුව පමැතිර යන නව හකබොහරබෝනරා ජවරසය  (2019-nCoV) හපබොදු හසසෞඛඛ විදඛරාගරාරවලෙට අභිහයබෝගයක් 
එල්ලෙ කර ඇත්හත් ජවරස ඒකලෙන (virus isolates) හනබොපවතින අතරතුර  ආරමේභහයේදී සිතුවරාට වඩරා 
හබබොහහබෝහසයින  ජවරසය වඛරාප්තව ඇති බවට සරාක්ෂි විශරාලෙ වශහයන ලෙමැහබමින පමැවතීමද සසංචරාරකයන මගින 
ජෛරාතඛනතරව සිදුවන වඛරාප්තියද හහහේතුහවනි”

BBC News හසහේවයට [4]   සහ ගූගල් සසංඛඛරා හල්ඛනවලෙට [5]  අනුව 2020 ජෛනවරාරි 21 වනවිට හලෙබෝකය පුරරා 
පුද්ගලෙයන 6 හදහනකු පමණක් මරණයට පත් වී තිබිණි. එම දිනය වනරාහි හමම පත්රිකරාව මුල් පිටපත් භරාරදුන දිනයයි. 
ඒ වනවිට හමම වසසංගතය ආරමේභහයේදී සිතුවරාට වඩරා හබහහවින වඛරාප්ත වී ඇති බවට හඳුනරාගමැනීම සඳහරා කසිදු 
ද්රවඛමය සරාක්ෂියක් හනබොපමැවති තත්ත්වය තුළ  එය හපබොදු හසසෞඛඛ විදඛරාගරාරවලෙට අභිහයබෝගයක් බවට කතුවරුන විසින 
අනුමරාන කරනු ලෙමැබුහව මනද?

පත්රිකරාහව අරමුණ හලෙස කතුවරුන විසින ප්රකරාශ කර ඇත්හත් ජවරස ෂ් (සරාමේපලෙ) හනබොමමැති තත්ත්වයක් තුළ හපබොදු 
හසසෞඛඛ විදඛරාගරාර සමැකසුමේ සඳහරා නිරවදඛ සහ කරාර්යක්ෂෂ්ම නිර්ණ කමහවදයක් සසංවර්ධනය කරීම  සහ භරාවිතහයේ 
හයදවීමයි. 
“ඉදිරිපත් කර ඇති අධඛයනය විසින හපනනුමේ කරනු ලෙබනහන ජෛරාතික සහ යුහරබෝපීය පර්හයේෂණ ජෛරාලෙයන තුළ 
ශරාසෂ්තරාලීය සහ හපබොදු  විදඛරාගරාරවලෙ සමේබනධීකරණය මගින හපනනුමේ කරන ලෙද අසීමරානතික ප්රතිචරාර ශකඛතරාව යි ”
යනුහවන ඔවුහු වමැඩිදුරටත් සඳහන කර ඇත.

B) විධික්රම සහ ප්රතිඵල

1. ප්රයිමර් සහ රප්රරෝබ සගැලසුම (Primer & Probe)

1a) සකාවදද්ය ප්රයිමර් සකාන්ද්රණ

විශෂ්වරාසනීය සහ නිරවදඛ PCR පරීක්ෂණ හප්රබොහටබෝහකබෝලෙ සරාමරානඛහයන සමැලෙසුමේ කරනහන ප්රයිමර් සඳහරා  100 nM 
සහ 200 nM අතර සරානද්රණ අගයන හයබොදරාගනිමිනි. [7]. හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ අපට නිරීක්ෂණය කළ 
හමැක වූහයේ අසරාමරානඛ හලෙස ඉහළ අගයන සහිත සහ සමහර ප්රයිමර සඳහරා හවනසෂ් ප්රයිමර් සරානද්රණයනය. (වගුව 1) 

RdRp_SARSr-F සහ  RdRp_SARSr-R ප්රයිමර යුගලෙ සඳහරා පිළිහවළින 600 nM සහ  800 nM හයබොදරා ඇත. 
ඒ හරා සමරානවම   N_Sarbeco_F සහ N_Sarbeco_R primer ප්රයිමර සඳහරා ඔවුහු පිළිහවළින  600 nM සහ  800nM 
නිර්හද්ශ කර ඇත. [1].
 ඉලෙක්ක කරන ලෙද ජෛරානවලෙ නිශෂ්චිත බහුගුණනයන සඳහරා අවශඛ ප්රශසෂ්ත මටටමට වඩරා   හමම සරානද්රණයන 
ඉතරා ඉහළ අගයක් ගනනරා බව පමැහමැදිලි විය යුතුය. හමම හප්රබොහටබෝහකබෝලෙය තුළ ප්රයිමර් සඳහරා හමම අධි සරානද්රණයන 
හයබොදරාගමැනීම ගමැන කසිදු විහශහේෂිත හහහේතුවක් ඉදිරිපත් කර නමැත. එහහත් හමම අධි සරානද්රණයන විසින නිශෂ්චය කළ 
හනබොහමැක  PCR නිෂෂ්පරාදන බහුගුණනයටද බනධන ඇති කරීමට ද හහහේතු වනු ඇත.

1b) නිශස්චය රනපොකරන ලද  අසස්ථකායි ප්රයිමර් සහ රප්රරෝබ අනුක්රම
 
නමැවත නිෂෂ්පරාදනය කළ හමැක සහ සනසනදනය කළ හමැක ප්රතිඵලෙ ලෙබරාගනු සඳහරා ප්රයිමර යුගලෙ ඉතරා පමැහමැදිලිව සහ 
නිශෂ්චිතව අර්ථකතනය කරීම අනිවරාර්යය. හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ  R, W, M සහ S යන අකුරුවලින 
සඳහන (වගුව 2) නිශෂ්චය හනබොකරන ලෙද සෂ්ථරාන 6 ක් ඇති බව අපි නිරීක්ෂණය කහළමු.  W අකුහරන අදහසෂ් වනහන 
එම සෂ්ථරානහයේ  A හහබෝ  T තිබිය හමැක බවද ; R අකුහරන සසංහක්තවත් වනහන එම සෂ්ථරානහයේ එක්හකබෝ G හහබෝ  A 
තිබිය හමැක බවද ; M අකුහරන සසංහක්තවත් වනහන එම සෂ්ථරානහයේ එක්හකබෝ A හහබෝ  C තිබිය හමැක බවද ;  S අකුහරන
අදහසෂ් වනහන එම සෂ්ථරානහයේ  G හහබෝ  G තිබිය හමැක බවද ආදි වශහයනි.
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වගුව 1: ප්රයිමර සහ රප්රරෝබ - (රකපොර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාරවන් උපුටකා ගගැනුණි.)
 සකාවදද්ය ප්රයිමර් සකාන්ද්රණ සළකුණු කර ඇත.

ප්රහභේද වලෙ හමම ඉහළ සසංඛඛරාවන අසරාමරානඛ  වනවරා පමණක් හනබොව විදඛරාගරාර තුළ භරාවිතහයේදී අපමැහමැදිලි ගමැටළුකරාරී 
තත්ත්වයන මතු කරීමට ද හහහේතු හව. හමහි දක්වරා ඇති නිශෂ්චය හනබොකරන ලෙද සෂ්ථරාන 6 විසින,  SARS-CoV-2  
( විහශහේෂිත RdRp_SARSr_F ප්රයිමර 2  +  විහශහේෂිත RdRp_SARS_P1   හප්රබෝබ 8  + විහශහේෂිත RdRp_SARSr_R 4 ) 
වලෙට කසිදු සමේබනධයක් නමැති  හවනසෂ්  විකල්ප ප්රයිමර් දරාමයන සමැකසීමට හහහේතු විය හමැකය. හමම සමැලෙසුමේ විචලෙඛයන
විසින SARS CoV-2  ජවරසයට කසිදු සමේබනධයක් නමැති ප්රතිඵලෙ ලෙබරාදීම වමැලෙමැක්විය හනබොහමැක හදයක් බවට පත්වනු
ඇත.  හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව හමම අපමැහමැදිලි අවිනිශෂ්චිත විසෂ්තරකරීමේ ප්රමිතිගත හමහහයුමේ 
හප්රබොහටබෝහකබෝලෙයක් සඳහරා හනබොගමැලෙහපයි. හමම අවිනිශෂ්චිත සෂ්ථරාන නිරවුල් හලෙස දමැක්විය යුතුව තිබිණි. හමම අසෂ්ථරායි 
ජෛරාන අනුකම විසින දමැනටමත් ක්හෂහේතය තුළ සමැළකල්ලෙට ලෙක් වූ කරුණක් වී ඇති අතර  විසෂ්තර කර ඇති දරාම වලෙ 
පවතින හමේ ඉතරා පමැහමැදිලි වමැරදි  පිළිබඳව සසංසෂ්කරාරකවරයරා හවත පිහලෙබොහනල් සහ කණ්ඩරායම [8] විසින ලිපියක්  යවරා 
ඇත. හමම හදබෝෂ හකබෝර්මන සහ කණ්ඩරායම විසින ඉදිරිපත් කර ඇති අතිහර්කහයේද අනතර්ගත හව.

 වගුව 2: ප්රයිමර සහ රප්රරෝබ- (රකපොර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාරවන් උපුටකා ගගැනුණි.)  
ප්රයිමර්  වල ඇති නිශස්චය රනපොකරන ලද අසස්ථකායි නියුක්ලිරයරෝටයිඩ සළකුණු කර ඇත

හකබෝර්මන-හඩබෝසෂ්ටන පත්රිකරාව ඇසුහරන නිර්මරාණය කරන ලෙද හලෙබෝක හසසෞඛඛ සසංවිධරානහයේ හප්රබොහටබෝහකබෝලෙය 
(රූපය 1) විසින ,  SARS-CoV-2 පවත්නරා බවට තහවුරු කරීම සඳහරා පරාලෙක ජෛරාන (control genes)හදකක් එනමේ 
එනමේ E සහ RdRp යන ජෛරාන  හදක පරීක්ෂණය තුළදී හඳුනරාගත යුතුයමැයි නිගමනය කර තිහබ්.  

6



හමහිදී අවධරානයට හයබොමු විය යුත්හත්  RdRd ජෛරානහයේ පූර්වගරාමී ප්රයිමරහයේ (forward-primer)නිශෂ්චය හනබොකරන ලෙද 
සෂ්ථරාන 1 ක්ද  (“අසෂ්ථරායි”) එනමේ (R=G/A) ද, අපරගරාමී ප්රයිමරහයේ (reverse-primer) නිශෂ්චය හනබොකරන ලෙද සෂ්ථරාන 
2 ක් ද  එනමේ R=G/A; සහ S=G/C ද පවතින අතර  RdRp හප්රබෝබහයේ නිශෂ්චය හනබොකරන ලෙද  සෂ්ථරාන 3 ක්ද  එනමේ 
W=A/T; R=G/A; සහ  M=A/C යනරාදි වශහයන පවතින බවය. හමේ අනුව එකහනකට හවනසෂ් පූර්වගරාමී-ප්රයිමර 2 ක් 
ද, එකහනකට හවනසෂ් අපරගරාමී ප්රයිමර 4 ක්ද  සහ හවනසෂ් හප්රබෝබ 8 ක්ද RdRd ජෛරානය සඳහරා සසංශෂ්හල්ෂණය වීහමේ 
හමැකයරාව පවතී. හමහි සමසෂ්තයක් හලෙස ප්රයිමර සහ හප්රබෝබ වලෙ සසංහයබෝග 64 ක්  නිර්මරාණය වීහමේ සමේභරාවිතරාවක් පවතී.

හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව විසින වමැඩිදුරටත් තුනවන ජෛරානයක්ද හඳුනවරා හදයි.  හලෙබෝක හසසෞඛඛ සසංවිධරානහයේ 
හප්රබොහටබෝහකබෝලෙයට අනුව හමම ජෛරානය වමැඩිදුර ඇගයීමට ලෙක් කර නමැති  අතර අනවශඛ එකක් හලෙසින සලෙකරා ඇති බව 
හපනී යයි.

“N ජකාන පරීක්ෂණයද රහපොඳින් ක්රියකාත්මක වූ නමුත් එහි සසිංරවේදීතකාව අඩු රහයින් එය වගැඩිදුර ඇගයීමට භකාජනය 
රනපොවිණි.”

හමය අවරාසරානරාවනත ඉවත් කරීමක් වනහන තහවුරුකරාරක පරීක්ෂණ සඳහරා සමසෂ්ත ජෛරාන ත්රිත්වහයහිම හපබොලිමහර්සෂ් 
දරාම ප්රතික්රියරාවන (PCR) හයබොදරාගමැනීම වඩරාත් යහපත් වනනට ඉඩ තිබූ බමැවිනි. එහසහේ වූහයේ නමේ ජවරසහයේ  RNA 
හඳුනරාගමැනීම සඳහරා පූර්ණ වශහයන හයබෝගඛ  නිශෂ්චය හමවලෙමේ හප්රබොහටබොහකබෝලෙයක් එහි ප්රතිඵලෙය හලෙස ලෙමැහබනනට ඉඩ
තිබිණි. ත්රිත්ව-අවධි තහවුරුකරාරක පරීක්ෂණ විසින අඩු තරමින “අසෂ්ථරායි සෂ්ථරාන“(“Wobbly”-spots) වලෙට අදරාළව 
හදබෝෂ සහ අවිනිශෂ්චිතතරාවන අවම කරනනට ඉඩ තිබිණි.(හකහසහේ වුවද අහනකුත් සියලු සමැලෙසුමේ හදබෝෂ සමැළකල්ලෙට 
හගන බලෙන කලෙ හමම හප්රබොහටබොහකබෝලෙය තවමත් නිවමැරදි විදඛරාගරාර භරාවිතය (good laboratory practice) සඳහරා කසිදු 
සුදුසුකමක් සපුරරා නමැති බව හපනී යයි.)

එහි දමැක්හවන අනදමට  N ජෛරානය සඳහරා වන පරීක්ෂණය  අනිවරාර්ය සහ තීරණරාත්මක  තුනවන තහවුරුකරාරක- 
පියවරක් හලෙස හලෙබෝක හසසෞඛඛ සසංවිධරානහයේ නිර්හද්ශ තුළ හයබෝජෛනරා කර නමැතිවරාක් හමනම හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන 
පත්රිකරාව විසින එය “ “විධිමත් ක්රියරාදරාමයක් සඳහරා” වමැදගත්වන විකල්ප පුනර්-ආරක්ෂණයක් හලෙස   අවධරාරණය ද කර 
නමැත. (වගුව 2)

 රමහි ප්රතිඵලයක් රලස ආසන්න වශරයන්  සමසස්ත රලරෝකරයේම පරීක්ෂණ ක්රියකාදකාමයන්  විසන් ප්රයිමර 
ගගැළපුම් 3 ක් රවනුවට හුරදක් ප්රයිමර ගගැලපුම් රදකක් පමණක් රයපොදකාරගන ඇත. රමම රදරෝෂය විසන් මුළු 
පරීක්ෂණ- රප්රපොරටපොරකරෝලයම දගැනට පවතින වසසිංගතයට අදකාළව වගැදගත්වන නිවගැරදි පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ලබකා 
ගගැනීරම් දී කිසදු ප්රරයරෝජනයක් නගැති තත්ත්වයකට පිරිරහළකා ඇත. 

රූපය 1:   N-ජකානය සඳහකා තහවුරුකකාරක පරීක්ෂණය අතද්යවශද්ය තුන්වන පියවරක් රලස  රලරෝක රසසෞඛද්ය සසිංවිධකානය විසන් 
නිර්රද්ශිත රකරෝර්මන්-රඩපොසස්ටන් රප්රපොරටපොරකරෝලය [පහත 8 බලන්න]  තුළ රහරෝ , එය උසසස් පරීක්ෂණ නිරවදද්යතකාවක් සඳහකා 
අතද්යවශද්ය තීරණකාත්මක පියවරක් රලස යුරරරෝසර්රවේලන්සස් ප්රකකාශනය තුළ රහරෝ  අවධකාරණය කර නගැත.
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රූපය   1     අන්තර්ගත රකපොටරසහේ  පරිවර්තනය

“අපි දමැනට දනනරා SARS-සහ  SARS සමේබනධිත හකබොහරබෝනරා ජවරස ( වවුල් ජවරස පිළිබඳ 
අපහග්ම අධඛයන තුළින හමනම  විෂයට අදරාළ හසසු මුලෙරාශ්ර තුළිනද  )  non-redundant alignment 
ජෛනනය කරීම සඳහරා හයබොදරාගතිමු. (උපුටරාගමැනීමේ සසංඥරාපනහයේ අනතර්ගත හව.) හයබෝජිත RT-PCR 
නිශෂ්චය පරීක්ෂණ අප විසින සමැලෙසුමේ කරන ලෙද්හද් 2019-nCoV ජවරසහයේ ජෛරානදරාමහයේ පිළිබඳ දත්ත
පළමුවරට නිකුත් කරීමට හපරය. එම ජෛරාන දරාම පිළිබඳ දත්ත නිකුත් කළ පසුව  සිදු කරන ද පහත 
දමැක්හවන පරීක්ෂණ හතබෝරරා ගමැනීම  ඒවරා සමග  2019-nCoV අදරාළව සිදුකළ ජෛරාන දරාම  හපළ පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ සහ ප්රරාරමේභක ඇගයීමේ සමග වන ගමැලෙපීමේ මත පදනමේව ඇත.”

“සියලු පරීක්ෂණ සඳහරා SARS-CoV ජෛරානමය  RNA හපබොසිටිව පරාලෙක හලෙස හයබොදරාගත හමැකය. 
2019-nCoV E ජෛරානය සඳහරා සසංශෂ්හල්ෂක පරාලෙක RNA (synthetic control RNA)  EVAg මගින 
ලෙබරාහගන ඇත.  2019-nCoV RdRp සඳහරා සසංශෂ්හල්ෂක පරාලෙක EVAg මගින ජෛනවරාරි 21 වන දිනට 
පසුව ලෙබරාගනු ඇත.  

පළමු හපළ  නිවරාරණ පරීක්ෂණය : E ජෛරාන පරීක්ෂණය(First line screening assay :E gene assay)- 
තහවුරුකරාරක පරීක්ෂණය: RdRp ජෛරාන පරීක්ෂණය(Confirmatory assay :RdRp assay)”

1c) රදරෝෂ සහගත  GC-අන්තර්ගතය
 ( හමේ පිළිබඳව සසංශෂ්හල්ෂණ උෂෂ්ණත්වය - annealing temperature-Tm)යටහත්  2c හිදී සරාකච්ඡරා කරනු 
ලෙමැහබ්, 

1d) වවරස ජකාන හඳුනකාගගැනීම
RT-PCR පරීක්ෂණය ආසරාදනයන  පූර්ව  නිශෂ්චය කරීමේ සඳහරා නිර්හද්ශ කර නමැත. COVID-19 හඳුනරාගමැනීම 
සඳහරා  RT-PCR පරීක්ෂණය සරායනික පිළිහවත් තුළ භරාවිතරා කරීම  COVID-19 හඳුනරාගමැනීහමේ නියරාමක 
දර්ශකයක් හලෙස හනබොසමැළහකනහන එබමැවිනි.  

“ආසකාදන නිර්ණය සඳහකා රමපොලිකියුල නිර්ණ තකාක්ෂණරයේ ඉහළ නිරවදද්යතකාව සහ ක්ෂණික බව සකායනික 
වවදද්යවරුන් විසන් පිළිගගැනීම අවශද්යවන්නකාක් රමන් ම එහි සීමකාවන් හඳුනකාගගැනීමද  අවශද්ය රවේ. විදද්යකාගකාර ප්රතිඵල සවෑම 
විරටකම රරරෝගියකා විසන් රපන්වනු ලබන සකායනික ලක්ෂණවල සසිංදර්භය තුළ අර්ථකතනය කළ යුතුය.  එරමන්ම නියගැදි
ලබකාගත් සස්ථකානය, පිළිගත් ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම, ගුණකාත්මක බව, සහ එය ලබකා ගත් අවසස්ථකාව ද  පරීක්ෂණ  ප්රතිඵලවල 
විශස්වකාසනීයත්වය සඳහකා අවශද්යය”.[9]

හකහසහේ වුව ද  විවිධ හපණහලු ආසරාදන හවන කර හඳුනරාගමැනීම ජවදඛවරයරා හට අවශඛ වන අවසෂ්ථරාවලෙදී    (උණ, 
Covid-19 සහ  SARS වමැනි ඉතරා සමරාන හරබෝග ලෙක්ෂණ හපනවන හරබෝගවලෙ සමේබනධහයන ) එය (හමබොලිකයුලෙ නිර්ණ 
තරාක්ෂණය) හරබෝග විනිර්ණහයේදී උදව විය හමැකය. නිශෂ්චිත ජවරසයකට අදරාළ  තහවුරුකරාරක නිර්ණයක් සඳහරා   අවම 
වශහයන ජවරසහයේ නිශෂ්චිත ජෛරාන 3 ක් හඳුනරාගමැනීම සඳහරා නිශෂ්චිත ප්රයිමර යුගලෙ  3 ක් භරාවිතරා කළ යුතුය.  හමම 
ඉලෙක්ක කරනු ලෙබන ජෛරාන, ජවරසහයේ  හගහනබෝමය තුළ  හමැකතරාක් දුරින පිහිටරා ඇති ඒවරා වනහන නමේ (ප්රතිවිරුද්ධ 
අනතයනද ඇතුළුව) එය වඩරාත් හයබෝගඛ හව.

හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව විසින ප්රයිමර 3 ක් ගමැන විසෂ්තර කර තිබුණද එම ප්රයිමරවලින ආවරණය වනහන දළ 
වශහයන ජවරසෂ් හගහනබෝමහයේ අර්ධයක් පමණි. හමම සරාධකය විසින  COVID-19 ජවරසහයේ  RNA නිවමැරදිව 
හඳුනරාගමැනීම සඳහරා වන සුවිහශහේෂි බව අඩු කරනවරාක් හමනම  පරීක්ෂණ ප්රතිඵලෙවලෙ සරාවදඛ හපබොසිටිව අනුපරාතය 
වමැඩිකරනු ද  ලෙබයි.

එහහයින, අප විසින සරාමේපලෙයක් තුළ දී හපබොසිටිව සසංඥරා 3 ක් ලෙබරාගත්ත ද (උදරා - ප්රයිමර් යුගලෙ 3 විසින හවනසෂ් පිටපත් 
නිෂෂ්පරාදන තුනක් ලෙබරා හදයි)  එය විසින ජවරසය එය තුළ පවතින බව ඔප්පු හනබොකරයි. වඩරාත් නිවමැරදි ප්රයිමර් 
සමැලෙසුමකදී  ජවරසෂ් හගහනබෝමහයේ හදහකළවර සඳහරා ආනතික ප්රයිමර් (terminal primers) සමැලෙසුමේ හකහරනු  ඇත. 
මක් නිසරාද යත්හපබොසිටිව සසංඥරා 3 ක් විසින  සමසෂ්ත ජවරසෂ් හගබොහනබෝමයම ආවරණය හකහරන බමැවින සහ ආසරාදනයට 
හහහේතුව වීමට ඉඩ ඇති සමේපූර්ණ ජවරසයම, ජවරසෂ් හගහනබෝම කමැබමැලිති  (ආසරාදනයක් ඇති කරීහමහිලෙරා අසමත් අක්රිය
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ජවරසෂ් ජෛරානමය කමැබමැලිති ) වලින වඩරාත් හහබොඳින හවනකර හඳුනරාගමැනීමට හමැකයරාව ලෙමැහබන බමැවිනි. ජවරසහයේ 
ආසරාදක බව ගමැන කසියමේ වමැදගත් තීරණයකට එළමැඹීමට නමේ  SARS-CoV ජවරසහයේ  ප්රතිවලිතකරාරක එනසයිමය 
(replicase enzyme) සඳහරා හක්ත  අඩසංගු  Orf1 ජෛරානය ඉලෙක්කයක් හලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය (රූපය 4). 
හප්රබොහටබොහකබෝලෙහයේ අඩසංගු තවත් දුර්වලෙතරාවක් වනහන  ජවරසෂ් හගහනබෝමය තුළ ඉලෙක්කගත කරන ලෙද  කලෙරාප ඉතරා 
බරපතලෙව සහ විචලෙඛ හලෙස පිටපත්වීමය.

කමේ සහ කණ්ඩරායම විසින Sars-CoV-2 ජවරසහයේ උප-හගහනබෝමික RNA වලෙ අධි විචලෙඛතරාවකන යුතු 3’ ජෛරාන 
ප්රකරාශනය ආදර්ශනය කරනු ලෙබයි [23].  හමම  RNA හරබෝග ලෙක්ෂණ හනබොහපනවන සහ හරබෝගවරාහක හනබොවන හරබෝගීන 
තුළ ඇති විහශහේෂ ලෙක්ෂණයක් හලෙස සක්රිය හලෙස නිරීක්ෂණය කරන ලෙදි. [10] 
ප්රයිමරයක ප්රයිමේ 3’   අනතහයේ  භසෂ්ම යුගලෙ 6 කන යුතු  ප්රයිමර්-ඩයිමර් සහිත  qPCR ප්රයිමර් මගින හරබෝග ලෙක්ෂණ 
හනබොහපනවන ජෛනකරායක් පරීක්ෂණයට ලෙක් කරීම බරපතලෙ ගමැටළු මතුකරන ක්රියරාවක (රූපය 3). හපනී යන පරිදි 
හලෙබෝක හසසෞඛඛ සසංවිධරානය විසින හමම ප්රයිමර නිර්හද්ශ කර ඇත.  
අප විසින  හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව ඇති සියලු අසෂ්ථරායි වව්යුත්පනන “තර්රමරෝෆිෂර්සස් ප්රයිමර් ඩයිමර් රවබ් ටූල්සස්“ 
(Thermofisher’s primer dimer web tool) භරාවිතරා කරමින පරීක්ෂරා කරන ලෙදි [11]. RdRp පූර්වගරාමී ප්රයිමරහයේ    6bp 
ආයරාමයක් සහිත ප්රයිමේ3 සමග  ප්රතිවර්තඛ  Sarbeco E සමප්රභවතරාවක් දක්වයි. ප්රයිමර්වලෙ අධිසරානද්රණයකදී 
සරාවදඛතරා බිහිකරීමට හමය ප්රමරාණවත්ය.

සටහන: ප්රතිශක්තිය දුර්වලෙ වූ හරබොගීන තුලෙ හමු වූ සරායනික විෂබීජෛයක් වන  
පනහටබෝයරා (Pantoea) බමැක්ටීරියරාව,  N ප්රයිමර වලින එකක්  සමග සමේපූර්ණ 
ගමැලෙපීමකන යුතුය. ප්රතඛවර්ත ප්රයිමරය පනහටබෝයරා ද  සමග සමේබනධවන වන නමුත්  
ඒ එකම කලෙරාපයක් තුළ හනබොහව. (රූපය 3).

හමේවරා ඉතරා බරපතලෙ සමැලෙසුමේ හදබෝෂ හව. හමම පරීක්ෂණයට සමේපූර්ණ ජවරසය හරා ජවරස කමැබමැලිති 
හවනකර හඳුනරාගමැනීමට හනබොහමැකය. හමම පරීක්ෂණය ජවරස  නිර්ණය කරීමට භරාවිතරා කළ හනබොහමැකය.

රූපය 2 : SARS රකපොරරරෝනකා වවරසරයේ සහ 2019 නව රකපොරරරෝනකා වවරසරයේ රගරනරෝම සඳහකා  විසස්තකාරිත DNA  ඉලක්ක 
(amplicon targets) වලට සම්බන්ධතකාවක් දක්වන සස්ථකාන 

 ORF: open reading frame; 
 RdRp: RNA-dependent RNA polymerase. 
  බහුගුණකවලට පහතින් ඇති  සසිංඛද්යකාවන් රගපොරනරෝමය තුළ පිහිටීම් වලට අදකාළ සස්ථකාන රවේ.  (SARS-CoV, NC_004718 [1]; ට 
අනුව)
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රූපය 3: තර්රමරෝෆිෂර්සස් ප්රයිමර් ඩයිමර් රවබ්ටූල්සස් මගින් කරන ලද  පරීක්ෂණය විසන් RdRp පූර්වගකාමී ප්රයිමරරයේ ඇති  6bp 
ආයකාමයකින් යුතු 3`ප්රයිම සමග ප්රතිවර්ත Sarbeco E සමප්රභවතකාවක් දක්වන බව රපන්නුම් කරන ලදි (වම්පස රකාමුව).  රමමගින් 
සදු කරන ලද තවත් පරීක්ෂණයකට අනුව N-ප්රයිමර්වලින් එකක් සමග   ප්රතිශක්තිය විරල රරපොගීන් තුළ හමුවූ සකායනික විෂබීජයක් 
වන පන්රටරෝයකා බගැක්ටීරියකාව පූර්ණ වශරයන්ම සමකානකම් දක්වන බව රහළිවිය.

2. ප්රතික්රියකාවන්ට අදකාල උෂස්ණත්ව

2a) DNA ද්රවක උෂස්ණත්වය (melting temperature) (>92°)
හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ ප්රමරාණවත් පරිදි විසෂ්තර හව

2b) DNA සසිංශස්රල්ෂක උෂස්ණත්වය.
හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ ප්රමරාණවත් පරිදි විසෂ්තර හව

2c) රදරෝෂ සහගත  GC-අන්තර්ගතය සහ  Tm

සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වය  (annealing-temperature) වූකලී  ප්රයිමර  සිය ඉලෙක්කගත  ජෛරාන සමග 
සමේබනධවීම හහබෝ හවනවීම කවර උෂෂ්ණත්වයක් මත වනහනදමැයි  තීරණය කරන උෂෂ්ණත්වයයි. 
කරාර්යක්ෂම සහ නිශෂ්චිත බහුගුණනයක් සඳහරා, ප්රයිමර්වලෙ GC අනතර්ගතය අවමය 40%ත් උපරිමය 60%ත් 
අතර බහුගුණනයක් විය යුතුය.
3 වන වගුහව සඳහන වන අනදමට හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව සඳහන ප්රයිමර 3  GC අනතර්ගතයක 
සරාමරානඛ සීමරාහව හනබොපවතී. පමැවතිය හමැක සියලු අසෂ්ථරායි භසෂ්ම ප්රහභේද සඳහරා  ප්රයිමර් හදකක 
(RdRp_SARSr_F ප්රයිමරය සහ  RdRp_SARSr_R ප්රයිමරය) ඇත්හත් ඉතරා අසරාමරානඛ සහ පහළ GC 
අගයන වන අතර  E_Sarbeco_F ප්රයිමරහයේ GC අගය 34.6% ක.
GC අනතර්ගතය, එහි විහශහේෂිත ඉලෙක්කයන සමග සිදුකරන බනධනයන තීරණය වනහන  එහි භසෂ්ම යුගලෙ 
තුළ ඇති හයිඩජෛන බනධන 3 මත බව අවධරානයට ගත යුතුය.  ප්රයිමරහයේ  GC අනතර්ගතය පහළ අගයක් 
ගනහන නමේ එය විසින එහි විහශහේෂිත ඉලෙක්කගත ජෛරාන දරාම  සමග බනධන සිදුකරීහමේ හමැකයරාවද පහළ 
මටටමක පවතී. හමහි හත්රුම,  ඉලෙක්ක කරන ලෙද ජෛරාන දරාමයක් හඳුනරාගමැනීම සඳහරා, එකම අවසෂ්ථරාවකදී 
විහශහේෂිත ජෛරානදරාමය හතබෝරරාගනනරා අතරතුරම ප්රයිමරය නමැවත විඝටනය හනබොවීම  සඳහරා, අපට සමැබවෑ සසංශෂ්හල්ෂක
උෂෂ්ණත්වයට (annealing-temperature) හමැකතරාක් ආසනන උෂෂ්ණත්වයක් (සුදුසුම ප්රරාහයබෝගික අගය-best-
practise value)  හතබෝරරාගමැනීමට  සිදුවනු ඇත.

නිරීක්ෂණය කළ පරිදි RdRp අපරගරාමී ප්රයිමරවලෙ සියලු අසෂ්ථරායි ප්රහභේද සඳහරා Tm අගය ඉතරා අඩුනමේ  ප්රයිමර 
විසින නියමිත හනබොවන ඉලෙක්ක  කීපයක් සමග ද බනධන ඇති කරගනුලෙබයි. එමගින නිශෂ්චිතභරාවය අඩුවන 
අතර  සරාවදඛ හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙ ලෙමැබීට ඇති ඉඩ වමැඩිකරනු ඇත.
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qPCR ක්රියරාදරාමහයේ නිශෂ්චිත බව සහ නිරවදඛතරාව තීරණය කරීහමහි ලෙරා සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වය 
(annealing temperature) ඉතරා වමැදගත්  සරාධකයක්වන අතර qPCR හප්රබොහටබොහකබෝලෙහයේ නිවමැරදිබව 
ඇගයීහමේ දී ද බලෙපරාන අනිවරාර්ය සරාධකයක.

සුදුසුතම ප්රකාරයරෝගික නිර්රද් ශ :
ප්රයිමර රදකම සඳහකා  (පූර්වගකාමී සහ අපරගකාමී)  මුළුමණින්ම පකාරහහේ සමකාන අගයන් ගත යුතුය- එකම අගයක් 
ගන්රන් නම් වඩකාත් සුදුසුය.

හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව භරාවිතරා කරන ලෙද සියලු ප්රයිමරවලෙ සුදුසුතම ප්රරාහයබෝගික අගයන 
ඇගයීමකට ලෙක්කරීමට අපි  Primer-BLAST [12, 25] නමේ මබෘදුකරාසංගය භරාවිතරා කහළමු. සියලු ප්රයිමර් සඳහරා 
හයදිය හමැක ඉහළතම GC % අගය හසබොයන අතර ම අපි  60° C හි Tm අගය හසවීමට  වවෑයමේ කහළමු. ප්රයිමර් 
යුගලෙක් සඳහරා පිළිගත හමැක උපරිම Tm හවනස 2° C යමැයි සමැළහක්. හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ 
විහශහේෂහයන හතබෝරරාහගන ඇති ප්රයිමර් යුගලෙ පරීක්ෂණයට ලෙක් කරීහමේදී  1-ප්රයිමර් යුගලෙ  (RdRp_SARSr_F 
සහ  RdRp_SARSr_R) සඳහරා සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වවලෙට අදරාළ හවනස 10° C ක් බව අප  නිරීක්ෂණය 
කහළමු. හමය ඉතරා බරපතලෙ හදබෝෂයක් වන  අතර එම හදබෝෂය විසින හමම හප්රබොහටබෝහකබෝලෙය විහශහේෂිත නිර්ණ 
හමවලෙමක් හලෙස භරාවිතරා කළ හනබොහමැක අප්රහයබෝජෛනවත් හදයක් බවට පත් කර තිහබ්.
වමැඩිදුරටත් සිදු කරන ලෙද පරීක්ෂණ විසින හපනනුමේ කරන ලෙද්හද් N-ජෛරානය පිටපත් කරීම සඳහරා සමැලෙසුමේ
කරන ලෙද ප්රයිමර් යුගලෙ (N_Sarbeco_F සහ N_Sarbeco_R) පමණක්  නිර්ණය පරීක්ෂණයක් සඳහරා අවශඛ 
පිළිගත් මටටමක පවතින බවයි. ඒ එය සතුව ප්රමරාණවත් GC- අනතර්ගතයක් පමැවමැති හහයින සහ ප්රයිමර්  
(N_Sarbeco_F සහ N_Sarbeco_R)අතර  Tm හවනස 1.85° C (උෂෂ්ණත්ව හවනහසහේ ඉතරා තීරණරාත්මක උපරිම 
අගය වන 2° C  ට අඩු) වීම නිසරාය. 

හමහිදී  සමැළකල්ලෙට ගත යුතු වමැදගත් කරුණක් වනහන ජවරසෂ්  සරාමේපලෙ තුළ පරීක්ෂණයට ලෙක් හනබොකළ සහ 
තහවුරු කරාරක පරීක්ෂණයක් හලෙස අවධරාරණය හනබොකළ ජෛරානය හමම N-ජෛරානය බවයි. (වගුව 3) හමම ප්රයිමර් 
සඳහරා සමැලෙසුමේ කර ඇති ඉතරා ඉහළ හවනසෂ්කමේ සහිත ද්රවක උෂෂ්ණත්ව (melting temperatures)වලෙට  සහ 
ඒවරාහයේ අවරූපිත ජෛරාන අනුකම (degenerate sequences) වලෙට අමතරව, පරීක්ෂණ ක්රියරාදරාමහයේ නිශෂ්චිතතරාවයට 
බවට  අයහපත් හලෙස බලෙපරාන අහනකුත් කරුණ නමේ  එහි  dNTPs (0.4uM) අගය ඉහළ නිශෂ්චිත බවකන යුත් 
බහුගුණනයක් සඳහරා නිර්හද්ශිත මටටමට වඩරා හදගුණයක් වීමයි. එහමනම ප්රතික්රියරාව සඳහරා අමතර මමැග්නීසියමේ 
සල්හප්ට ද එක්කර තිහබ්. හමම ක්රියරාදරාමය පහලෙ සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වයක්  සමග සමේබනධ වූ විට නිශෂ්චිත 
හනබොවන බහුගුණන සඳහරා හහහේතුවක් විය හමැකය.  පරීක්ෂණහයේ qPCR සඳහරා  අමතර මමැග්නීසියමේ සල්හප්ට 
අවශඛ වනහන නමේ පරීක්ෂණහයේ නිශෂ්චිත බව වමැඩි දුර විමර්ශනයට ලෙක් කළ යුතු හව. 

හමහි සඳහන කරන ලෙද සමැලෙසුමේ හදබෝෂ ඉතරා බරපතලෙ වන අතර හමම හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව 
හප්රබොහටබොහකබෝලෙය උපහයබෝගී කරගනිමින  SARS-CoV-2 ජවරසහයේ ජෛරානමය ද්රවඛවලෙ නිශෂ්චිත බහුගුණනයක් 
සිදුවීමට ඇති ඉඩ ඉතරා අවමය.
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වගුව 3:  ප්රයිමර සහ රප්රරෝබ වල GC- අන්තර්ගතය (රකරෝර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාරවන් උපුටකාගන්නකා ලදි; රතරෝරකාගන්නකා ලද  
GC- අන්තර්ගතවල අරප්රණ සළකුණු රකපොට ඇත. 
රදවගැනි පගැනලරයන් රපන්නුම් කරන්රන්  රකපොර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාව විසන්  භකාවිතකා කරන ලද  සයලු ප්රයිමර සහ රප්රරෝබ 
සඳහකා මහකාචකාර්ය උල්රික් රක්මරර් සහ ඇරග කණේඩකායම විසන් Primer-BLAST මබෘදුකකාසිංගය 
ඇසුරරන් ලබකාගන්නකා ලද සයලු සුදුසුතම ප්රකාරයරෝගික අගයන්  (best practices values) රවේ.

3. බහුගුණන චක්ර සසිංඛද්යකාව (The number of amplification cycles)     

හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව හකබොතමැනකවත් පරීක්ෂණයක් හපබොසිටිව හහබෝ හනගටිව වනහන හකහසහේදමැයි යනන 
හහබෝ පරීක්ෂණ ප්රතිඵලෙ හපබොසිටිව හහබෝ හනගටිව වීම අර්ථකතනය කරනහන  කුමක් විසිනදමැයි යනන ගමැන සඳහන 
හනබොවන බව අවධරානයට ගත යුතුය. හමම වර්ගහයේ ජවරසෂ්හවදී හරබෝග නිශෂ්චය කරීහමේ පරීක්ෂණ  ප්රමිතිගත ක්රියරා 
පරිපරාටියක් (standard operating procedure-SOP) මත පදනමේ විය යුතුය. කුමන සරාමේපලෙයක් හපබොසිටිව හහබෝ හනගටිව 
වනහන ද යනන තීරණය කරනු ලෙබන වලෙසංගු සහ සෂ්ථීර  PCR චක සසංඛඛරාව  (Ct value/threshold cycle) ද එයට 
අනතර්ගත විය යුතුය. සහහහේතුක හලෙස විශෂ්වරාසය තමැබිය හමැක  උපරිම බහුගුණන චකසසංඛඛරාව (Ct value) චක 30 ක.  
චක 35 කට වමැඩි වන විට ලෙමැහබන සරාවදඛ හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙ සසංඛඛරාව ශීඝ්රහයන ඉහළ යරාම අහප්ක්ෂරා කළ යුතුය.

චක 35 කට වමැඩිහයන සිදුකර ලෙබරා ගනනරා PCR දත්ත මගින හපබොසිටිව හලෙස සිදුකරන නිශෂ්චය කරීමේ මුළුමණිනම සමැක
සහිතය.
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ජෛරාෆරාර් සහ කණ්ඩරායම සිය පිළිබඳ සිය පරීක්ෂණ ප්රතිඵලෙ 2020 [3]  වලෙ හමහසහේ සඳහන කරයි
.

“  Ct = 35  හයබොදගනිමින සිදු කරන ලෙද පරීක්ෂණ ප්රතිඵලෙවලින හපබොසිටිව 
යමැයි නිගමනය කරන ලෙද සරාමේපලෙ නමැවත හරබෝපණ  පරීක්ෂණය (culture) ට 
ලෙක්කරීම මගින  අපට වරාර්තරා වූහයේ ඉන 3%ක් පමණක් හපබොසිටිව වන බවය“

හවනත් වචනවලින පවසහතබොත් ඉහලෙ චක සසංඛඛරාවන හයබොදරාගනිමින සිදුකරන පරීක්ෂණවලෙදී SARS-CoV-2 
ජවරසය සරාර්ථකව හවනකර හඳුනරාගත හනබොහමැකය.

විදද්යකාත්මක අධද්යයනයන් විසන් වගැඩිදුරටත්  රපන්වනු ලබන්රන් ආසකාදකකාරක රනපොවන මියගිය වවරසස් පමණක් 
බහුගුණන චක්ර 35 (Ct = values35) දී නිරීක්ෂණය වන බවය [22].

චක 30 සහ 35 අතර ඇත්හත් අපමැහමැදිලි කලෙරාපයක. එම කලෙරාපය තුළ හපබොසිටිව පරීක්ෂණ විශෂ්වරාසනීයත්වයකන යුතුව 
තහවුරු කළ හනබොහමැකය. හමම කලෙරාපය ඉවත් කළ යුතුය. සත්තකනම යහමකුට හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන- හලෙබෝක හසසෞඛඛ
සසංවිධරාන හප්රබොහටබොහකබෝලෙය  (රූපය 4)  විසින නිර්හද්ශ කර ඇති අනදමට බහුගුණන චක  45 ක් ක්රියරාත්මක කළ හමැකය.
නමුත් එවිට  සහහහේතුක චක සසංඛඛරාව (  reasonable Ct value-එය  චක 30 හනබොඉක්මවිය යුතුය යනන දමැනට පිළිහගන 
ඇති සෂ්ථරාවරයයි). නිර්වචනය කරීමට ඔබට සිදුවනු ඇත.  නමුත් චක 45 ක් හයබොදරාගනිමින ලෙබරාගනනරා 
විශෂ්හල්ෂණරාත්මක ප්රතිඵලෙ විදඛරාත්මකව සහ නිර්ණයරාත්මකව මුළුමණිනම අරුත් විරහිතය ( සහහහේතුක චක සසංඛඛරාව 30
හනබොඉක්මවිය යුතුය) . 

හමේ සියල්ලෙ පමැහමැදිලි හලෙස සනනිහවදනය කළ යුතුය.  සමැකයකන හතබොරව නිශෂ්චිත හලෙස පිළිගත හමැක හපබොසිටිව හහබෝ 
හනගටිව පරීක්ෂණරාත්මක ප්රතිඵලෙ ලෙබරාගත හමැක උපරිම චක සසංඛඛරාව හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව විසින සඳහන 
හනබොකරයි.  හමම අතිශය වමැදගත් උපරිම චක සසංඛඛරා සීමරාව පසුව ඉදිරිපත් කරන ලෙද ඉදිරිපත් කරීමේ තුළ හහබෝ හමේ 
වනතුරු  නිශෂ්චය කර නමැත.

13



රූපය 4:  RT-PCR පරීක්ෂණ කටටල සඳහකා වන  නිල රකපොර්මන්-රඩපොසස්ටන් - රලරෝක රසසෞඛද්ය සසිංවිධකාන රප්රපොරටපොරකරෝලරයේ 
සඳහන්  නිර්රද්ශ [8]. රමහි “Cycler”-value  (චක්ර) යන්න පමණක් සඳහන්වන්රන් විදද්යකාත්මකව සරහහේතුක චක්ර සසිංඛද්යකාවට 
අනුරූප රනපොකරමිනි. වර්තමකාන රකරෝර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාව තුළ රමම චක්ර සසිංඛද්යකා අගය  රහරෝ රවනත් කිසදු  චක්ර සසිංඛද්යකා 
අගයක් ගගැන  කිසදු තගැනක දගැකිය රනපොහගැකිය.
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4. ජීව රමපොලිකියුල වලසිංගුකරණය (Biomolecular validations)

බහුගුණනය කරන ලෙද ජෛරානමය නිෂෂ්පරාදන සමැබවෑ හලෙසම SARS-CoV-2 ජෛරාන දමැයි නිර්ණය කරනු සඳහරා  බහුගුණනය 
කරන ලෙද PCR නිෂෂ්පරාදන ජීව හමබොලිකයුලෙ වලෙසංගුකරණයකට ලෙක්කරීම අතඛරාවශඛ හව. හරබෝග නිශෂ්චය පරීක්ෂණයක් 
සඳහරා හමම වලෙසංගුකරණය  පරම අනිවරාර්යයක.

PCR නිෂෂ්පරාදන වලෙසංගුකරණය සිදු කළ යුත්හත් ඒවරා , නිෂෂ්පරාදනහයේ ප්රමරාණය ඇසෂ්තහමේනතු කරීම සඳහරා ප්රමරා ණ  
දර්ශකයක් (size indicator -DNA ruler or DNA ladder))  සමග  1% agarose-EtBr හජෛලි තුළ  තුළ හයදවීම මගිනි.  
හමම ප්රමරාණය බහුගුණනය කරන ලෙද නිෂෂ්පරාදනය සඳහරා ගණනය කරන ලෙද ප්රමරාණයට අනුරූප විය යුතුය. බහුගුණනය
කරන ලෙද නිෂෂ්පරාදනය අනුකමණයට (sequence) සමැලෙමැසෂ්වීම වඩරාත් සුදුසුය. පසුව සඳහන කළ ක්රියරා මරාර්ගය විසින 
බහුගුණනය කරන ලෙද  නිෂෂ්පරාදන වලෙ අනනඛතරාව 100%ක නිශෂ්චිත බවකන ලෙබරා හදනු ඇත. යහමකුට හමබොලිකයුලෙ 
වලෙසංගුකරණයකන හතබොරව බහුගුණනය කරන ලෙද PCR නිෂෂ්පරාදනවලෙ අනනඛතරාව තහවුරු කළ හනබොහමැකය. හමයට 
හපර විසෂ්තර කරන ලෙද බරපතලෙ සමැලෙසුමේ හදබෝෂ සමැළකල්ලෙට ගනනරා විට බහුගුණනය කරන ලෙද PCR නිෂෂ්පරාදන  ඕනවෑ 
හදයක්  විය හමැකය.

qPCR හි 100bp ට ආසනන විශරාලෙත්වයක් සහිත කුඩරා කමැබමැලිති (small fragments) පිළිබඳ හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන 
පත්රිකරාව තුළ කසිදු සඳහනක් නමැත.  එය එක්හකබො 1,5% agarose හජෛලි හහබෝ acrylamide හජෛලි විය හමැකය
රමම නිෂස්පකාදන රමපොලිකියුල මටටරම්  වලසිංගුකරණයට ලක් රනපොකිරීම රප්රපොරටරෝරකරෝලරයේ තවත් බරපතල රදරෝෂයක් 
වන අතර එම රප්රපොරටපොරකරෝලය මත පදනම් වන කිසදු පරීක්ෂණයක්    නිශස්චය රමවලමක් රලස  SARS-CoV-2 
වවරසය හඳුනකාගගැනීරම්දී අප්රරයරෝජනවත්ය 

5. විරශහේෂත වවරසයක් හඳුනකාගගැනීරම්දී එය  සහතික කිරීම රහරෝ ප්රතික්රෂහේප කිරීම  සඳහකා වන 
රපපොසටිවේ සහ රනගටිවේ පකාලක පරීක්ෂණ ( Positive and negative controls)

හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ විසෂ්තර වන තහවුරු හනබොකරන ලෙද අනුමරානය වනහන වර්තමරානහයේ දී මිනිසුන 
ආසරාදනය කරන SARS වමැනි බීටරා හකබොහරබෝනරා ජවරසෂ් කරාණ්ඩයට අයත් එකම ජවරසය SARS-CoV-2 බවයි. 
ඔවුනහග්   PCR විධිකමය පදනමේව ඇති ජෛරාන අනුකමය  චීනහයේ විදඛරාගරාරයක් විසින සපයන ලෙද in silico ජෛරාන  
අනුකම මත පදනමේ වී ඇත [23].     මක් නිසරාද යත් ඔවුන විසින හමම පරීක්ෂණය සසංවර්ධනය කරන අවසෂ්ථරාව වනවිට
පරාලෙක ආසරාදකරාරක අමුද්රවඛ (එනමේ හවනකර හඳුනරාගනනරා ලෙද ආසරාදකරාරක සජීවී ජවරසයක් )  නමැතහහබොත්  අක්රිය  
SARS-CoV-2 ජවරසයක් ඔවුන සතුව හනබොපමැවතීමයි. එහහයින පරීක්ෂණය සමැලෙසුමේ කර ඇත්හත් Sarbeco සසංරචක 
සඳහරා  පරාලෙක අමුද්රවඛ හලෙස  දමැනට දනනරා  SARS-CoV හයබොදරාගනිමිනි.
(හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව සම කර්තබෘවරහයකු වන Dr. Meijer විසින Dr. Peter Borger සමග කරන ලෙද ඊහමේල් 
ලිපි හුවමරාරුවකදී දක්වරා ඇති අනදමට ) [2]

හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව විසින විසෂ්තර කරන අනදමට ඔවුනහග්  RT-PCR පරීක්ෂණය මගින හපබොසිටිව හලෙස 
හඳුනරා ගනු ලෙබන සියලු පුද්ගලෙයන SARS-CoV-2  ආසරාදනය සඳහරා හපබොසිටිව පුද්ගලෙයන හලෙස අනුමරාන කරනු ලෙබයි.
හමම අනුමරානහයේ ඉතරා බරපතලෙ හදබෝෂ 3 ක් ඇත.

පළමුවමැනන, හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව විසින විසෂ්තර කරන  RNA හමබොලිකයුලෙ සඳහරා වන පරීක්ෂණයක 
හපබොසිටිව  ප්රතිඵලෙ “ ජවරසයක් මගින සිදුව ඇති ආසරාදනයක“ හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙවලෙට  සමරාන කරීමට හනබොහමැකවීමයි. 
මක් නිසරාද යත් RT-PCR පරීක්ෂණයක හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙ විසින හපනනුමේ කරනහන හුහදක් ජවරසෂ් RNA 
හමබොලිකයුලෙවලෙ පමැවමැත්ම  පමණක් වන හහයිනි.  1d අනු සරසස්තල අසිංකය  (ඉහත) යටහත් අප විසින හපනවරා දී ඇති 
අනදමට,  හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පරීක්ෂණය සමැලෙසුමේ කර ඇත්හත් සමේපූර්ණ ජවරසය  හඳුනරාගමැනීම පිණිස හනබොව 
ජවරසහයේ එක් හකබොටසක් (fragment) හඳුනරාගමැනීම සඳහරා පමණක් වන හහයිනි.  හමේ හහහේතුහවන හමම RT-PCR 
පරීක්ෂණය SARS ජවරසෂ් ආසරාදන සඳහරා නිශෂ්චයකරාරක හමවලෙමක් හලෙස අහයබෝගඛ බව අපි  දමැනටමත් නිගමනය 
කර ඇත්හතමු.
අතිශයින අදරාළ වන හදවන කරුණ නමේ,  ප්රකරාශිත RT-PCR පරීක්ෂණහයේ ක්රියරාකරාරිත්වය හපබොසිටිව පරාලෙක පරීක්ෂණ 
තත්ත්වයක් (හවනකර හඳුනරාගත් නමැතහහබොත් ඒකලෙනය කරන ලෙද  SARS-CoV-2 ජවරසහයේ RNA සමග ) යටහත් 
හපනවරා දී නමැත. එය ඉහළ විදඛරාත්මක ප්රමිතියක් (gold standard) සඳහරා අතඛවශඛ කරුණක.
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තුනහවනුව, හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව හමහසහේ විසෂ්තර කරයි. 

“ අරනකුත් වවුලන් ආශ්රිත SARS සම්බන්ධ වවරසස් හඳුනකාගගැනීම සඳහකා පරීක්ෂණය සමත් බව රපන්වීමට, 
රඩක්සස්ලර් සහ කණේඩකායම […] සහ මුත් සහ කණේඩකායම […] සතුව පගැවගැති  වවුල් මලපහ මගින් ලබකාගත් 
සකාම්පල 6 ක්  පරීක්ෂකා කිරීමට අපි  E gene පරීක්ෂණය උපරයරෝගී රකපොටගතිමු. රමම වවරසස්- රපපොසටිවේ 
සකාම්පලවල ප්රභවය යුරරරෝපීය රයිරනරෝෆිඩ් වවුලන්ය. SARS සම්බන්ධ CoV කකාණේඩය තුල  රමම 
වසිංශප්රරවේණික බකාහිරසස්ථ (phylogenetic outliers) හඳුනකාගගැනීම විසන් සයලු ආසයකානු වවරස 
හඳුනකාගගැනීමට ඇති හගැකියකාව රයරෝජනකා කරනු ලබයි. සත්ව සමූහයක් රවතින් රවන්ව රවන්ව සස්වකාධීනව සදු 
රකරරන බහුවිධ  සකාම්පල ලබකාගගැනීම් වලට අදකාළව වුව ද  පුළුල් සසිංරවේදීතකාවක් දක්වන බව  රමමගින් 
වසද්ධකාන්තිකව තහවුරු රකරරයි.“

හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව විසින විසෂ්තර කරන අනදමට RT-PCR පරීක්ෂණය තුළ භරාවිතරා කළ E ජෛරානය  SARS-
CoV-2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා විහශහේෂිත වූවක් හනබොවන බව හමම ප්රකරාශනය මගින හපනනුමේ කරයි. E ජෛරානය 
සඳහරා  වන ප්රයිමර විසින විශරාලෙ පරරාසයකන යුතු අහනකුත් SARS ජවරසෂ් ද හඳුනරාගමැහන.

 මනුෂඛයන ආසරාදනය කරන සියලු RNA ජවරසෂ් අතරින විශරාලෙතම ජෛරාන හගහනබෝමය සහිතවනහන හකබොහරබෝනරා  
වර්ගහයේ ජවරසෂ්වලෙ වන අතර ඒවරා සියල්ලෙන සතුව ඇත්හත් ඉතරා සමරාන හමබොලිකයුලෙ වව්යුහයක. එහසහේ වුවද  SARS-
CoV1 සහ SARS-CoV2 සතුව ඒවරා හසසු හකබොහරබෝනරා ජවරසෂ්වලින හවන හකහරන අධි විහශහේෂිත ජෛරානමය “ඇඟිලි 
සළකුණු“ ඇත.  පළමුව  ඉතරා පමැහමැදිලි අනනඛ  ජෛරානදරාම අනුකම සළකුණක් වන (KTFPPTEPKKDKKKK) නමේ 
ජෛරානදරාම අනුකමය   SARS-CoV ජවරසය සහ SARS-CoV-2 ජවරසය තුළ පවතින N-හප්රබෝටීනහයේ පවතී 
[13,14,15].  හදවනුව SARS-CoV1 ජවරසය සහ  SARS-CoV2 ජවරසය යන හදහකහිම HE  හප්රබෝටීනය අඩසංගු 
හනබොවන අතර හසසු සියලු හකබොහරබෝනරා ජවරසෂ්වලෙ එම හප්රබෝටීනය අනතර්ගතය   [13,14]. එහහයින SARS-CoV1 සහ
SARS-CoV2 වලෙ  PCR නිෂෂ්පරාදන  විහශහේෂහයන හඳුනරාගමැනීම සඳහරා   ඉහත N ජෛරානය සහිත කලෙරාපය බහුගුණනය 
සඳහරා විහශහේෂිත ඉලෙක්කයක් හලෙස හතබෝරරාගත යුතුව තිබිණි. නිශෂ්චය කරීමේ සඳහරා වන  විශෂ්වරාසනීය පරීක්ෂණයකදී හමම 
N ජෛරානය සහිත  විහශහේෂිත කලෙරාපය තහවුරුකරාරක පරීක්ෂණයක් හලෙස  අවධරානයට ගත යුතුය. 

SARS-CoV1 සහ SARS-CoV-2 යන ජවරසෂ් හදක තුළම  HE ජෛරානය අනතර්ගත හනබොවීම හහහේතුහවන එම ජෛරානය 
අහනකුත් හකබොහරබෝනරා ජවරසෂ්වලින ඒවරා හවනකර හඳුනරාගමැනීමට සුදුසු පරමරාදර්ශී හනගටිව පරාලෙක පරීක්ෂණයක් හව.
 රකපොර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාව තුළ රමම රනගටිවේ පකාලක පරීක්ෂණය අඩසිංගු කර නගැතිවකා පමණක් රනපොව රවනත් 
කිසදු රනගටිවේ පකාලක පරීක්ෂණයක්ද එහි අඩසිංගු කර නගැත. අරනකුත් වවරස සකාම්පලය තුළ අඩසිංගු රනපොවන බවට 
සහතික කිරීම සඳහකා  රකපොර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාව මගින් ඉදිරිපත් කරන PCR පරීක්ෂණය තුළ පගැහගැදිලි රපපොසටිවේ 
පකාලක පරීක්ෂණයක් රහරෝ රනගටිවේ පකාලක පරීක්ෂණයක් අඩසිංගු රනපොරවේ. රමම කරුණ රමම  RT-PCR පරීක්ෂණය  
SARS-CoV-2  සඳහකා නිශස්චයකකාරකයක් රලස  නුසුදුසු යගැයි නිගමනය කිරීමට බලපකාන තවත් මූලික රදරෝෂයකි.

6. ප්රමිතිගත ක්රියකා පරිපකාටියක් රනපොපගැවතීම (Standard Operational Procedure-SOP)

සියලු විදඛරාගරාර තුළ එක හරා සමරාන පරීක්ෂණ තත්ත්වයන සකසෂ් කරීමට හමැක වන හලෙස ඉහත පරරාමිතින පමැහමැදිලි 
හලෙස නිශෂ්චය කරන ලෙද ප්රමිතිගත ක්රියරා පරිපරාටියක පමැවමැත්ම අතඛවශඛ හව. වලෙසංගු විශෂ්වීය ප්රමිතිගත ක්රියරා පරිපරාටියක් 
අනිවරාර්ය වනහන එය විසින රටවල් අතර දත්ත සනසනදනයට පහසුකමේ සපයන බමැවිනි. 

ප්රයිමර්වලෙ  සියලු පරරාමිතීන පමැහමැදිලිව සහ නිශෂ්චිතව දමැක්වීම ඉතරා වමැදගත්ය. හමය සිදු කර නමැති බව අප විසින දක්නරා 
ලෙදි. සරාමේපලෙයක් හපබොසිටිව හහබෝ හනගටිව හලෙස සළකනු ලෙබනහන කවර චක සසංඛඛරාව (Ct value) මත දමැයි යනන 
නිශෂ්චිතව අර්ථ දක්වරා නමැත. එහමනම සරාමේපලෙයක්  SARS-CoV ජවරසෂ්වලින ආසරාදනය වී ඇතමැයි සළකනු ලෙබනහන
කවර විහටකදමැයි යනනද විහශහේෂණය හකබොට නමැත. ඉහත හපනවරා හදන ලෙද පරිදි, හමම පරීක්ෂණයට ජවරසෂ් හහබෝ 
ජවරසෂ් හකබොටසෂ් හවන කර  හඳුනරාගමැනීමට හමැකයරාවක් නමැත, එහහයින හපබොසිටිව බව නිර්ණය කරන චක සසංඛඛරාව (Ct
value)තීරණරාත්මක වමැදගත්කමකන යුක්තය. හමම චක සසංඛඛරාව ප්රමිතිගත ක්රියරා පරිපරාටිය (SOP) තුළ වි හශහේෂණය කළ 
යුතුව තිබු අතර  සියලු විදඛරාගරාරවලෙට නියත හලෙසම එක හරා සමරාන සීමරා හකබොනහද්සින යටහත් පරීක්ෂණ පමැවමැත්වීමට 
හමැකවන පරිදි එය අනතර්ජෛරාලෙයට එක් කළ යුතුව තිබිණි. 

ප්රමිතිගත ක්රියරාපරිපරාටියක් හනබොමමැතිවීම විසින  සරාවදඛ විදඛරාවකට හයබොමු කරනු ලෙබයි. එමගින තමනට සුදුසු යමැයි 
සිහතන පරිදි පරීක්ෂණ පමැවමැත්වීමට විදඛරාගරාරවලෙට නිදහස ලෙමැබිණ. එහි ප්රතිඵලෙය වූහයේ අසීමරානතික හවනසෂ්කමේ 
සිදුවීමයි. යුහරබෝපය පුරරා විදඛරාගරාර බහුවිධ ප්රශෂ්න ජෛරාලෙරාවක් මමැද අතරමසං හකරිණි. ඇණවුමේ කළ යුතු ප්රයිමර් හමබොනවරාද? 
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නිශෂ්චය හනබොකරන ලෙද සෂ්ථරාන පිරවිය යුත්හත් කවර නියුක්ලිහයබෝටයිඩවලිනද? කුමන Tm අගයක් හතබෝරරාගත යුතුද? 
ක්රියරා කරවිය යුතු  PCR චක සසංඛඛරාව කුමක්ද? සරාමේපලෙයක් හපබොසිටිව වනහන කවර චක සසංඛඛරාවක දී ද? එය හනගටිව 
වනහන කවර අවසෂ්ථරාවකදී ද? හකබොපමණ ජෛරාන සසංඛඛරාවක් පරීක්ෂණයට ලෙක් කළ යුතු ද? සියලු ජෛරාන පරීක්ෂණයට 
ලෙක් කළ යුතු ද නමැතහහබොත් හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව හදවන වගුහව දමැක්හවන අනදමට E සහ RpRd ජෛරාන 
පමණක් පරීක්ෂණයට ලෙක් කළ යුතු ද? N ජෛරානය ද පරීක්ෂණයට ලෙක් කළ යුතු ද? ඒවරාහයේ හනගටිව පරාලෙක හමබොනවරාද?
ඒවරාහයේ හපබොසිටිව පරාලෙක හමබොනවරාද?

අප විසින විසෂ්තර කරන ලෙද පරිදි හමම හප්රබොහටබොහකබෝලෙහයේ සමැලෙසුම ඉතරා අවරාසනරාවත් හලෙස  හනබොපමැහමැදිලි සහ හදබෝෂ 
සහගතය. එමගින යහමකු දුසිමේ ගණන හවනසෂ් දිශරාවනට හයබොමුකළ හමැකය. එහි කසිදු ප්රමිතියක් හහබෝ ප්රමිතිගත 
ක්රියරාපරිපරාටියක් දක්නට නමැත. එහහයින හමම පරීක්ෂණය ක්රියරාත්මක කළ යුත්හත් හකහසහේදමැයි පමැහමැදිලි නමැත.

7.  1 සට 5 දක්වකා සරසස්තල යටරත් විසස්තර කරන ලද රදරෝෂවල විපකාක : සකාවදද්ය රපපොසටිවේ ප්රතිඵල

හකබොර්මන- හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව විසින විසෂ්තර කරන RT-PCR පරීක්ෂණය තුළ, එමගින පමැහමැදිලි පරීක්ෂණරාත්මක 
ප්රතිඵලෙයක් ලෙබරාගත හනබොහමැක වීමට බලෙපරාන, හමබොලිකයුලෙ ජීව විදඛරාත්මක හදබෝෂ විශරාලෙ සසංඛඛරාවක් පවතී. (1 සිට 5 
දක්වරා බලෙනන)  හමම පරීක්ෂණය විසින  ඊනියරා “සරාවදඛ හපබොසිටිව“ අති විශරාලෙ සසංඛඛරාවක් ලෙමැබීම වමැළමැක්විය 
හනබොහමැකය.

 සරාවදඛ ප්රතිඵලෙ යනහනහි අර්ථකතනය වනහන පළමුහවන හපබොසිටිව හලෙස නමේ කරන ලෙද හනගටිව සරාමේපලෙයක් එම 
පරීක්ෂණය යටහත් ම නමැවත පරීක්ෂණයට ලෙක් කළ විට හනගටිව ප්රතිඵලෙ ලෙමැබීමයි. සරාවදඛ හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙ යනු 
හදබෝෂ සහගත හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙ හව. එනමේ හපබොසිටිව හලෙස හඳුනරාගනු  ලෙබන හනගටිව සරාමේපල් ය. සත්තකනම 
හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ හමුවනහන හමයයි. ඔවුනහග් පත්රිකරාහව මුල් PDF පිටපහත් 6 වමැනි පිටුව තුළ 
කතුවරුන විසින පවසනු ලෙබනහන ඉතරා හහබොඳින පරාලෙනය කරන ලෙද විදඛරාගරාර තත්ත්වයන යටහත් පවරා හමම 
පරීක්ෂණය විසින සරාවදඛ හපබොසිටිව  ප්රතිඵලෙ සමැළකය යුතු සසංඛඛරාවක් ජෛනනය කරනු ඇති බවයි:

“තනි තනි පරීක්ෂණ ප්රතික්රියකාවන්  4 ක් තුළ   දුර්වල ප්රකාරම්භක ප්රතික්රියකාකකාරිත්වය දක්නට ලගැබුණ
ද එම පරීක්ෂණය යටරත්ම ඒවකා නගැවත පරීක්ෂණයට ලක් කළ විට ඒවකා රනගටිවේ  විය. රමම 
සසිංඥකාවන් හකා කිසදු නිශස්චිත වවරසයක් අතර  සම්බන්ධතකාවක්  නගැත. එරමන්ම ප්රකාරම්භක 
රපපොසටිවේ ප්රතික්රියකාකකාරිත්වය දක්නට ලද  සවෑම වවරසයක් සඳහකාම, එම වවරසස්ම  ඉහළ 
සකාන්ද්රණවලින් රයපොදන ලද සකාම්පලවලින් රපපොසටිවේ ප්රතිඵල රනපොලගැබුණි. ඉහත විසස්තර කරන ලද 
පුළුල් තකාක්ෂණික සුදුසුකම් යටරත් එම ප්රතිඵල සගැළකිල්ලට ගගැනීරම්දී රමම ප්රකාරම්භක 
ප්රතික්රියකාකකාරිත්වය යථකා-කකාලීන  PCR රප්රරෝබවල  රසකායනික අසස්ථකායිතකාවක් නිසකා රනපොව රබපොරහරෝ
විට රමම ඇගයීම් අධද්යයනරයේදී නව නිර්ණ පරීක්ෂණ සහ පකාලක පරීක්ෂණ (diagnostic tests 
and controls ) ක්ෂණිකව හඳුන්වකා දීම රහහේතුරවන් සදු වූ අත්වගැරදීම් නිසකා බවට නිගමනය 
රකරිණි ”. [1]

හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව විසින විසෂ්තර කරන පරීක්ෂණය සරාවදඛ හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙ ජෛනනය කරන බවට හමම 
උද්ධබෘතහයේ පළමු වරාකඛ පමැහමැදිලි සරාක්ෂියක. සුපිරි විදඛරාගරාරයක් වන Charité හිදි මනරා හලෙස පරාලෙනය කරන ලෙද 
තත්ත්වයන යටහත් වුව ද  මූලික පරීක්ෂණ 310 කන 4 ක් සරාවදඛ   හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙ (අර්ථකතනයට අනුව) විය. 
හනගටිව සරාමේපලෙ 4 ක් ආරමේභහයේදී හපබොසිටිව වූ අතර පසුව නමැවත පරීක්ෂණයට ලෙක් කරීහමේ දී ඒවරා හනගටිව විය. 
සරාවදඛ හපබොසිටිව පිළිබඳ හමය සමේභරාවඛ උදරාහරණයක. නමුත් හමහිදී කතුවරුන විසින ඒවරා සරාවදඛ හපබොසිටිව ප්රතිඵලෙ 
හලෙස හඳුනවරා හදනහන නමැත. එය බුද්ධිමය වසංචරාවක.

ඉහත උද්ධබෘතය තුලෙ ඇති අහනකුත් වමැල්වටරාරමේ නිරීක්ෂණ නමේ හමම සරාවදඛ ප්රතිඵලෙ කතුවරුන විසින
 “ නව නිර්ණ පරීක්ෂණ ක්ෂණිකව හඳුන්වකා දීම  රහහේතුරවන් සදු වූ අත්වගැරදීම් ” බවට හකහරන පමැහමැදිලි කරීමේය.
පරීක්ෂණහයේ කතුවරුනහග් තත්ත්වය එබඳු නමේ, අවශඛවන සියලු විසෂ්තර සරාමරානඛහයන අඩසංගු ප්රමිතිගත ක්රියරා 
පරිපරාටියක් (SOP) පවරා හනබොමමැති ව හමම පරීක්ෂණය හඳුනවරා දීමට සිදුවන හසසු විදඛරාගරාර පත්වන තත්ත්වය 
හමබොහහබොතකට සිහත් මවරාගනන.
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8. රකරෝර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාව ප්රතිවිමර්ශනයකට ලක් කර නගැත
    The Corman-Drosten paper was not peer-reviewed

විදඛරාත්මක සහ ජවදඛ විදඛරාත්මක ලිපි ශරාසෂ්ත්රීය ජෛර්නලෙයක් තුළ විධිමත් හලෙස ප්රකරාශයට පත් කරීමට හපර  
සමේප්රදරායිකව සහතික කරනු ලෙබනහන “ප්රතිවිමර්ශන”(peer review) ක්රියරාවලියක් මගිනි. හමම ක්රියරාදරාමහයේදී 
ජෛර්නලෙහයේ සසංසෂ්කරාරකවරුන විසින අදරාළ පත්රිකරාව හහබෝ ලිපිය ඇගයීමට ලෙක් කරමින එහි අනුමරාන, විධිකම, සහ 
නිගමන තුළ දුර්වලෙතරා හඳුනරාගමැනීමට කටයුතු කළ  විවිධ විහශහේෂඥයනහගන හහවත් “විමර්ශකයනහගන“ උපහදසෂ් 
ලෙබරාගනිති. සරාමරානඛහයන ජෛර්නලෙයක් විසින යමේ ලිපියක් පළ කරනු ලෙබනහන ලිපිහයේ කර්තබෘ වරුන විසින එහි ඉහත 
සඳහන විමර්ශකයන විසින හපනවරා හදන ලෙද කරුණුවලෙට ප්රතිචරාර දක්වරා ඇතමැයි යනන ජෛර්නලෙහයේ සසංසෂ්කරාරකවරුන 
සවෑහීමකට පත්වනහන නමේ සහ පත්රිකරාව තුළ ඉදිරිපත් කර ඇති දත්ත මගින එය විසින  එළමැඹී ඇති නිගමනයන තහවුරු
කරීමට ආධරාරවනහන නමේ පමණි. හමම ක්රියරාදරාමය යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ්  සඳහරා ද විසෂ්තර කර ඇත [16].

හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ් හවත ඉදිරිපත්කර ඇත්හත් 2020 ජෛනවරාරි 21 වමැනිදරා ය. එය ප්රසිද්ධ 
කරීම සඳහරා අනුමමැතිය දී ඇත්හත් 2020 ජෛනවරාරි 22 වමැනිදරා ය. ජෛනවරාරි 23 වමැනි දින එය අනතර් ජෛරාලෙයට එක් කර 
තිබිණි.  2020 ජෛනවරාරි 13 වමැනි දින හප්රබොහටබොහකබෝලෙහයේ   1-0 සසංසෂ්කරණය හලෙබෝක හසසෞඛඛ සසංවිධරානහයේ හවබ් අඩවිය 
තුළ ප්රසිද්ධ කර තිබිණි [17]. එය පසුව 2020 ජෛනවරාරි 17 වමැනි දින  ලිපිහයේ සසංසෂ්කරණ 2-1 හලෙස  යරාවත්කරාලීන කර 
තිහබ් [18].  හලෙබෝක හසසෞඛඛ සසංවිධරානය මගින හමම හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව පිළිහගන ඇත්හත් එය ජෛනවරාරි 23  
වමැනිදින යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ් විසින ප්රසිද්ධියට පත් කරීමට පවරා හපරය.
සරාමරානඛහයන  ප්රතිවිමර්ශනයක් වූ කලී හබබොහහබෝහසයින කරාලෙය වමැයවන ක්රියරාවලියක් වන අතර අඩුම වශහයන අදරාළ 
හකහේතය පිළිබඳ විහශහේෂඥයන හදහදහනකු විසිනවත් ඉදිරිපත් කරන ලෙද පත්රිකරාව විහවචනරාත්මක කයමැවීමකට ලෙක් කර 
ඒ පිළිබඳව අදහසෂ් දමැක්විය යුතුව තිහබ්. 

අපහග් අදහස අනුව හමම හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව ප්රතිවිමර්ශනයකට ලෙක් කර නමැත. සමේපූර්ණ ප්රතිවිමර්ශනයක් 
සිදු කරීමට පමැය 24 ක් හකබොහහත්ම ප්රමරාණවත් හනබොහව. අපහග් නිගමනයට ආධරාර සපයනහන  අප විසින  හසබොයරා 
ගනනරා ලෙද,   SARS-CoV-2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා  හමම PCR පරීක්ෂණය  නිර්ණය හමවලෙමක් හලෙස 
සමේපූර්ණහයනම  හනබොගමැලෙහපනනක් බවට පත් කරීමට හහහේතු වී ඇති,  එය තුළ පවත්නරා  බරපතලෙ සමැලෙසුමේ හදබෝෂ 
අතිවිශරාලෙ සසංඛඛරාවයි. RT-PCR පරීක්ෂණ සමැලෙසුමේ  පිළිබඳ අවහබබෝධයක් ඇති  ඕනවෑම හමබොලිකයුලෙ ජීව විදඛරාඥහයකු 
හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ ඇති බරපතලෙ වමැරදි ඉතරා පහසුහවන සමැබවෑ ප්රතිවිමර්ශන ක්රියරාදරාමයකට හපර 
නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. 

2020 ඔක්හතබෝබර් 26 වමැනි දින අප හවත ප්රතිවිමර්ශන වරාර්තරාහව පිටපතක් එවන හලෙස යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ් හවතින 
ඉල්ලෙරා සිටිහයමු. හමේ දක්වරාම එම වරාර්තරාව අප හවත ලෙමැබී නමැති අතර යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ් හි සත්කරාරකයරා හලෙස වසසංගත 
හරබෝග වමැළමැකීම සහ පරාලෙනය පිළිබඳ යුහරබෝපීය මධඛසෂ්ථරානය (The European Centre for Disease Prevention and 
Control- ECDC) විසින 2020 හනබොවමැමේබර් 18 වමැනි දින අප හවත එවන ලෙද ලිපියක් මගින කසිදු වරාසෂ්තවික සහ 
විදඛරාත්මක හහහේතු දමැක්වීමකන හතබොරව අපහග් ඉල්ලීම ප්රතික්හෂහේප හකබොට තිබිණි. එයට ප්රතිවිරුද්ධ හලෙස ඔවුන ලියරා 
තිබුහණ් “හතබොරතුරු අනරාවරණය මගින විදඛරාත්මක පරීක්ෂණහයේ අරමුණුවලෙට බරාධරා පමුණුවනු ඇත.“යි යනනයි [24]

9. කර්තබෘවරුන්ම සසිංසස්කකාරකයන් බවට පත්වීම
   Authors as the editors

අවසරාන කරුණ වූකලී අතිශය සමැළකල්ලෙට ගත යුතු හදයක. හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව කතුවරුන හදහදහනක් 
වන ක්රිසෂ්ටියන හඩබොසෂ්ටන සහ ෂනතරාල් හරබොයිසෂ්කන යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ් ජෛර්නලෙහයේ සසංසෂ්කරාරක මණ්ඩලෙහයේද 
සරාමරාජිකයන බව හහළිදරවි විය [19]. හමය අවශඛතරාවන පිළිබඳ ගමැටුමේකරාරී තත්ත්වයක් (conflict of interest) මතු 
කරන අතර එය විසින හමම පත්රිකරාව ප්රතිවිමර්ශනයකට ලෙක් කර නමැතමැයි යන සමැකය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි. 
කඩිමුඩිහයේ පත්රිකරාව ප්රකරාශයට පත් කරීමට හමැකයරාව ලෙමැබී ඇත්හත් පත්රිකරාහව කතුවරුන යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ් ජෛර්නලෙහයේ 
සසංසෂ්කරාරක මණ්ඩලෙහයේ සරාමරාජිකයන ද වීම නිසරා බව පමැහමැදිලිය. රමම භකාවිතය විසන් විදද්යකාත්මක රගසෞරවය රකරලසකා 
දමකා තිරබ්.
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පත්රිකකාව තුළ හමු වූ රදරෝෂ පිළිබඳ සසිංක්ෂප්ත විසස්තරය

හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ පහත දමැක්හවන විහශහේෂිත වමැරදි අනතර්ගත හව.

1.  අතිශය ඉහළ ප්රයිමර් සරානද්රණ භරාවිතය  ගමැන කසිදු විහශහේෂිත හහහේතුවක් හමම හප්රබොහටබොහකබෝලෙය තුළ  දක්වරා  නමැත. 
විසෂ්තර කරන ලෙද සරානද්රණයන විසින නිශෂ්චිත හනබොවන බනධන සිදුකරීම  සහ PCR නිෂෂ්පරාදන පිටපත් සසංඛඛරාව අධික 
හලෙස ඉහළ නමැසංවීමක් කරරා හයබොමු කරන අතර එය  විසින හමම පරීක්ෂණය SARS-CoV-2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම 
සඳහරා විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස භරාවිතයට නුසුදුසු එකක් බවට පත් කරනු ලෙබයි.

2.  නිශෂ්චිත හනබොකරන ලෙද අසෂ්ථරායි සෂ්ථරාන 6 ක් විසින හමම පරීක්ෂණයට අදරාලෙ ප්රරාහයබෝගික විදඛරාගරාර ක්රියරාකරාරකමේ තුළ 
අසීමරානතික විචලෙඛයන ඇති කරනු ලෙබයි. හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව තුළ දක්නට ඇති වඛරාකූලෙ සහ නිශෂ්චිතව 
දක්වරා නමැති විසෂ්තර කරීමේ ප්රමිතිගත හමහහයුමේ හප්රබොහටබොහකබෝලෙයක් සඳහරා හනබොගමැලෙහපයි. එමගින  හමම පරීක්ෂණය 
SARS-CoV-2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස භරාවිතයට නුසුදුසු එකක් බවට පත් 
කරනු ලෙබයි.

3.  හමම පරීක්ෂණයට සමේපූර්ණ ජවරසයක් හරා ජවරස කමැබමැලිති හවනකර හඳුනරාගමැනීමට හනබොහමැකය. එහහයින 
එය ආසරාදක ජවරස නිර්ණහයහිලෙරා භරාවිතරා කළ හනබොහමැකය. එමගින  හමම පරීක්ෂණය SARS-CoV-2 ජවරසය 
හඳුනරාගමැනීම සඳහරා විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස භරාවිතයට නුසුදුසු එකක් බවට පත් කරනු ලෙබන අතර  
ආසරාදනයක පමැවමැත්ම අනුමරාන කරයි.

4. ප්රයිමර් යුගලෙ-1 (primer pair1 RdRp_SARSr_F සහ RdRp_SARSr_R)සඳහරා සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වයට  
(annealing temperature- Tm) අදරාළ  10° C ක හවනස  විසින හමම පරීක්ෂණය SARS-CoV-2 ජවරසය 
හඳුනරාගමැනීම සඳහරා විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස භරාවිතයට නුසුදුසු එකක් බවට පත් කරනු ලෙබයි.

5.සරාමේපලෙයක් හපබොසිටිව හහබෝ හනගටිව හලෙස සමැලෙකය යුතු බහුගුණන චක සසංඛඛරාව (Ct value) දමැක්වීහමන 
මුළුමණිනම මඟහමැර යරාම අතිශය බරපතලෙ හදබෝෂයක. පසුව ඉදිරිපත් කරන ලෙද සසංසෂ්කරණ තුළ ද හමම බහුගුණන චක 
සසංඛඛරාව (Ct value) ඇතුළත් හකබොට නමැත. එවිසින හමම පරීක්ෂණය SARS-CoV-2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා 
විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස භරාවිතයට නුසුදුසු එකක් බවට පත් කරනු ලෙබයි. 

6. PCR නිෂෂ්පරාදන හමබොලිකයුලෙ මටටහමේදී තහවුරු කර නමැත. හමම කරුණ විසින හමම හප්රබොහටබොහකබෝලෙය SARS-CoV-
2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස  අප්රහයබෝජෛනවත් හදයක් බවට පත් කර තිහබ්.

7.  හමම  PCR  පරීක්ෂණය තුළ SARS-CoV-2 සඳහරා එහි සුවිහශහේෂකත්වය ඇගයීමට ලෙක්කරන පමැහමැදිලි හපබොසිටිව 
පරාලෙකයක් හහබෝ හසසු හකබොහරබෝනරා ජවරස හනබොපවතින බවට තහවුරු කරීමට හනගටිව පරාලෙකයක් අනතර්ගත 
හනබොහව. එහහයින හමම පරීක්ෂණය SARS-CoV-2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස 
භරාවිතයට නුසුදුසුය. 

8. හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව පරීක්ෂණ සමැලෙසුම ඉතරා අපමැහමැදිලි සහ හදබෝෂ සහගත වන අතර යහමකු එමගින 
දුසිමේ ගණන හවනසෂ් දිශරාවනට හයබොමු විය හමැකය. කසිවක් ප්රමිතියට අනුකූලෙ හනබොවනවරාක් හමනම ප්රමිතිගත හමහහයුමේ 
පරිපරාටියක් ද නමැත. හමය විසින පත්රිකරාහව විදඛරාත්මක වලෙසංගු බව බරපතලෙ ප්රශෂ්නකරීමකට ලෙක් කරන අතර එය 
SARS-CoV-2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස භරාවිතයට නුසුදුසු එකක් බවටද 
පත්කරනු ලෙබයි.

9. හබබොහහබෝ හසයින හපනී යන පරිදි හකබෝර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාව සඳහරා ප්රතිවිමර්ශනයක් සිදු කර නමැත. එහහයින 
හමම පරීක්ෂණය SARS-CoV-2 ජවරසය හඳුනරාගමැනීම සඳහරා විහශහේෂිත නිර්ණ හමවලෙමක් හලෙස භරාවිතයට නුසුදුසුය.

10. අවම වශහයන පත්රිකරාහව කර්තබෘවරුන 4 හදහනකු සමේබනධහයන ඉතරා බරපතලෙ“අවශඛතරා පිළිබඳ ගමැටුමේකරාරී 
තත්ත්වයන” (conflicts of interest)  මතුව ඇති බව අපට හමුවිය. ඒ හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව කතුවරුන 
හදහදහනකු  (ක්රිසෂ්ටියරාන හඩබොසෂ්ටන සහ ෂනතරාල් හරබොයිසෂ්කන) යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ් ජෛර්නලෙහයේ සසංසෂ්කරාරක මණ්ඩලෙ 
සරාමරාජිකත්වය ද දමැරීමට අමතරවය. 2020 ජූලි 29 වමැනි දින තවත් “අවශඛතරා පිළිබඳ  ගමැටුමක්” එක් විය. එනමේ 
ඔල්ෆර්ට ලෙරානඩ්ට TIB-Molbiol සමරාගහමේ ප්රධරාන විධරායක නිලෙධරාරියරා (CEO) වන අතර මරාර්හකබෝ කයිසර් 
GenExpress සමරාගහමේ හජෛඛෂෂ්ඨ පර්හයේෂකහයක් හලෙස කටයුතු කරන අතරම TIB-Molbiol සමරාගම  සඳහරා විදඛරා 
උපහද්ශකහයකු හලෙස ද කටයුතු කරීමය. 
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හමම හතබොරතුරු පළමු සසංසෂ්කරණය තුළ ප්රකරාශයට පත් කර හනබොතිබිණ. (එහමනම PubMed සසංසෂ්කරණය තුළ තවමත් 
එම හතබොරතුරු අඩසංගු කර නමැත) .  TIB-Molbiol සමරාගම වූ කලී හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව අත්පිටපහත් වූ 
හප්රබොහටබොහකබෝලෙය මත පදනමේ ව  PCR හටසෂ්ට කටටලෙ නිෂෂ්පරාදනය (Light Mix) ආරමේභ කරන ලෙද පළමු සමරාගමයි. 
ඔවුනහග්ම වදනවලෙට අනුව, ඔවුහු හමම හටසෂ්ට කටටලෙ හබදරාහමැරීම ආරමේභ කහළහේ පත්රිකරාව ඉදිරිපත් කරීමටත් හපරය.
[20];    
වික්ටර් හකබෝර්මන සහ ක්රිසෂ්ටියන හඩබොසෂ්ටන ඔවුනහග් තවත් සමේබනධයක් පිළිබඳ සඳහන කරීමට අසමත්ව තිහබ්. 
එනමේ වරාණිජෛ පරීක්ෂණ විදඛරාගරාරයක් වන “Labor Berlin” සමරාගම සමග ඔවුනට ඇති සබඳතරාවයි. ඔවුන හදහදනරාම 
එම සමරාගම තුළ ජවරසෂ් නිර්ණ කටයුතු සමේබනධහයන වගකීමේ දරන අතර [21]  එම සමරාගම යථරාකලීන  PCR 
පරීක්ෂණ සිදු කරයි.

SARS-CoV-2 වවරසය හඳුනකාගගැනීම සඳහකා රකපොර්මන්-රඩපොසස්ටන් පත්රිකකාව විසන් විසස්තර කරනු ලබන පරීක්ෂණ 
රප්රපොරටපොරකරෝලය සම්බන්ධරයන් අප විසන් සදු කරන ලද පුනර්පරීක්ෂණරයේ ආරලරෝකය තුළ අප විසන් හඳුනකාගන්නකා 
ලද සගැළකිල්ලට ගත යුතු ඉහත සඳහන් රදරෝෂ සහ ආරවේණික දුර්වලතකා නිසකා  SARS-CoV-2 PCR පරීක්ෂණය 
අප්රරයරෝජනවත් රදයක් බව අප විසන් නිගමනය කරන්නට රයදුණි. 

නිගමනය

කුමන පරීක්ෂණ හප්රබොහටබොහකබෝලෙයක් ප්රසිද්ධ කරනහන ද යනන සහ එය පුළුල් වශහයන හබදරාහමැරීම පිළිබඳව  තීරණය 
පවතිනහන යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ් ජෛර්නලෙහයේ දවෑත් මතය. හකබොර්මන-හඩබොසෂ්ටන පත්රිකරාහව දක්නට ලෙමැහබන හදබෝෂ 
පිළිගමැනීම මගින දමැනට සිදුහවමින පවතින මරානුෂික දුක්පීඩරාවන අවම කරගමැනීමට හමැකවනු ඇත.
හමම පත්රිකරාව ඉවත් කරීම යුහරබෝසර්හවලෙනසෂ්හිම යහපත පිණිස හහහේතු හනබොවනහනද? අපහග් නිගමනය පමැහමැදිලිය. අප 
විසින හමහිලෙරා විසෂ්තර කරන ලෙද  PCR හප්රබොහටබොහකබෝලෙ සමැලෙසුහමේ ඇති අතිවිශරාලෙ සමැලෙසුමේ හදබෝෂ සහ සරාවදඛතරා හමුහව 
විදඛරාත්මක අවසංකත්වහයේ සහ වගකීහමේ රරාමුව තුළ හවනත් විකල්පයක් 
ඉතුරුව නමැත
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උපකකාරක සටහන්

1.Viral load - වවරසස් භකාරය

ජවරසෂ් භරාරය යනු හදන ලෙද ජීව විදඛරාත්මක හහබෝ පරාරිසරික  ද්රව නියමැදියක අඩසංගු ජවරසෂ් ප්රමරාණයක සසංඛඛරාත්මක 

ප්රකරාශනයයි. ජීව විදඛරාත්මක නමැතහහබොත් ශරාරීරක  ද්රව හලෙස සමැළහකනුහයේ  රුධිර ප්ලෙරාසෂ්මරාව සහ ශෂ්වසන පද්ධතිය ආශත

ශෂ්හල්ෂෂ්මලෙ සරාවයන හහබෝ හ	ටයයි. පරාරිසරික ද්රව නිදර්ශක හලෙස සමැළහකනුහයේ බරාහිර පරිසරහයේ ඇති ජෛලෙය  වමැනි 

ද්රවයනය.ජවරසෂ් භරාරය මිලි ලීටරයක අඩසංගුවන ජවරසෂ් අසංශ හහබෝ ආසරාදක අසංශ හලෙස සරාමරානඛ හයන විසෂ්තර හව. 

ජවරසෂ් භරාරය ආසරාදනයක තීවරතරාව සමග අහනඛබෝනඛ සමේබනධතරාවක් දක්වයි.

2. Screening -නිවකාරක පරීක්ෂණය

නිවරාරක පරීක්ෂණය යනු හරබෝගී යමැයි සමැළහකන යමේ පුද්ගලෙහයකු හහබෝ සමූහයක් තුළ තවමත් හඳුනරාගත හනබොහමැක වූ 

තත්ත්වයන සහ අවදරානමේ සළකුණු හසබොයරා බමැලීමට හයබොදරාගනු උපරායමරාර්ගයක. හමම පරීක්ෂණ කමය පුද්ගලෙහයකු හහබෝ

සමූහයක් සමේබනධහයන භරාවිතරා කළ හමැකය. පරීක්ෂරාවට ලෙක් කරන ලෙද පුද්ගලෙයන හරබෝගයක ලෙක්ෂණ හපනනුමේ 

හනබොකරනවරා විය හමැකය. නමැතහහබොත් ඔවුනටම තමන හරබෝගී තත්ත්වයක සිටින බව නිශෂ්චිත හලෙස හඳුනරා ගත හනබොහමැක 

හරබෝග ලෙක්ෂණ එකක් හහබෝ හදකක් හපනවනවරා විය හමැකය.

3.complementary DNA (cDNA) - අනුපූරක  DNA

ජෛරානහවදහයේදී අනුපූරක ඩ.එන.ඒ. හහවත් complementary DNA (cDNA) යනුහවන හමැඳිනහවනහන  ඒක දරාම RNA 

වලින සසංශෂ්හල්ෂණය කරනු ලෙබන  DNA ය. උදරාහරණ හලෙස හමහසනජෛර් RNA (mRNA) හහබෝ මයිහකබො RNA 

(mRNA)දමැක්විය හමැකය.  ක්හලෙබෝනීකරණයට  මගින  යුකරාරිහයබෝටික්  ජෛරාන (eukaryotic genes) හප්රබොකරාරිහයබෝටසෂ් ජෛරාන 

බවට  පත් කරීමට cDNA බහුලෙ වශහයන  හයබොදරා ගමැහන. සරාමරානඛ හයන යමේ ජසලෙයක් තුළ ප්රකරාශනය හනබොවන  

විහශහේෂිත හප්රබෝටීනයක් එම ජසලෙය තුළ ප්රකරාශනය කරීමට විදඛරාඥයනට අවශඛ වූ විට ඔවුහු එම හප්රබෝටීනය සඳහරා වන 

හක්ත එම ප්රතිගරාහක ජසලෙය තුළට ඇතුළු කරයි. හමබොලිකයුලෙ ජීව විදඛරාහවදී ,  RNA වලෙ පිටපත් විශෂ්හල්ෂණය සඳහරා 

cDNA ජෛනනය කරයි 

4. ජකාන ප්රතිරල්ඛන (Transcriptome)

ජෛරාන ප්රතිහල්ඛන යනු පුද්ගලෙහයකු හහබෝ ජසලෙ ගහණයක් තුළ තුළ හක්තීය (coding) හහබෝ නිර්හක්තීය (non-coding) 

RNA  ද ඇතුළත්  සියලු RNA ප්රතිහල්ඛන හගබොනුවලෙ එකතුවයි. Transcriptome යන හයදුම ඇතමැමේ විට සියලුම RNA 

හහබෝ හුහදක් mRNA, සඳහරා හයබොදරාගනු ලෙබයි. එය පරීක්ෂණයට ඇති අදරාළත්වය මත රඳරා පවතී. 

5.transcriptomic profiles- ජකාන ප්රතිරල්ඛන ආකබෘති

ජසලෙයක පවත්නරා  තත්ත්වය නිර්ණය කරීම සඳහරා ජෛරාන ප්රකරාශන රටරාවන හසබොයරාගමැනීමට හහබෝ  සමරාන ප්රකරාශන 

රටරාවන ඇති ජෛරාන හඳුනරාගමැනීමට හගබෝලීය ජෛරාන ප්රතිහල්ඛන ආකබෘතිකරණය අතිශයින වමැදගත් හමහහයක් ඉටුකරයි.   

නිශෂ්චිත ජසලෙ වර්ගයක ජෛරානමය නියරාමනය (genetic regulation) අවහබබෝධ කරගමැනීම සඳහරා  ජෛරාන ප්රතිහල්ඛන ආකබෘති

(transcriptome profiling) භරාවිතරා කරීම මවෑත වසරවලෙදී  හබබොහහබෝ හසයින සිදුව ඇත. යමේ ජීව ඒකකයක් තුළ 

ප්රකරාශනයට   පත්වන සමසෂ්ත හමහසනජෛර් රයිහබබොනියුක්ලික් අමේලෙ හමබොලිකයුලෙ (mRNA)  සසංඛඛරාව ජෛරාන ප්රතිහල්ඛන 

හලෙස නිර්වචනය හකරී ඇත. ජෛරාන ප්රතිහල්ඛන විසින නිහයබෝජෛනය කරනු ලෙබනහන   RNA හමබොලිකයුලෙ බවට පිටපත් 

කරන ලෙද කරන ලෙද සමසෂ්ත ජෛරානමය හක්තවලින ඉතරා සුළු ප්රමරාණයක් පමණි. එහහත්  ජසලෙවලෙ ක්රියරාකරාරිත්වය 

පවත්වරාගනු ලෙබන වමැදගත් ජීව විදඛරාත්මක ක්රියරාකරාරිත්වයන  පිළිබඳව  එය විසින වටිනරා හතබොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි.
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6. GC-content - GC- අන්තර්ගතය

 ජෛරාන සහ හමබොලිකයුලෙර් ජීව විදඛරාහවදී,  GC- අනතර්ගතය නමැතහහබොත් ගවකානින්- සයිරටරෝසන් අන්තර්ගතය යයය DNA 

හහබෝ RNA වලෙ පවතින  ග්වරානින (G) හහබෝ සයිහටබෝසින (C)යන නයිටජෛන භෂෂ්ම හදහකහි ප්රතිශතයයි. එනමේ DNA වලෙ 

GC අනතර්ගතය යනු එහි අනතර්ගතවන භෂෂ්ම 4 වන සයිහටබෝසින, ග්වරානින, ඇඩිනින සහ තයමිනවලෙ සමසෂ්ත 

එකතුහව ප්රතිශතයක් හලෙස ග්වරානින සහ සයිහටබෝසින අගය දමැක්වීමයි. RNA වලෙ නමේ සයිහටබෝසින , ග්වරානින, ඇඩිනින 

සහ යුරරාසිල් භෂෂ්ම 4 සමසෂ්ත එකතුහව ප්රතිශතයක් හලෙස  ග්වරානින සහ සයිහටබෝසින අගය දමැක්වීමයි

GC-අනතර්ගතහයේ අගය එක්හකබෝ DNA හහබෝ RNA වලෙ හකබොටසක් සඳහරා හහබෝ  සමසෂ්ත හගහනබොමය සඳහරාම මනිනු 

ලෙමැහබ්. නිශෂ්චිත ජෛරාන හකබොටසකට අදරාළව නමේ එම තනි ජෛරාන යට හහබෝ  ජෛරානහයේ එක් අසංශයකට (domain), ජෛරාන 

සමූහයකට හහබෝ ජෛරාන හපබොකුරකට,  නිර්හක්ත කලෙරාපයකට හහබෝ ප්රයිමර් වමැනි කබෘත්රිම ඔලිහගබොනියුක්ලිහයබෝටයිඩ වලෙට 

අනුරූපව දමැක්හව.

 DNA දරාමය තුළ දී  විහශහේෂිත හයිඩජෛන බනධන මගින, ග්වරානින  (G) සමේබනධ වනහන  සයිහටබොසින (C) සමගය.  

ඇඩිනින (A) සමේබනධ වනහන තයමින (T) සමගය. RNA දරාමයක් තුලෙ දී ඇඩිනින (A) සමේබනධවනුහයේ යුරරාසිල් (U) 

සමගය.  ග්වරානින සහ  සයිහටබොසින භෂෂ්ම යුගලෙ එකහනකරා අතර සමේබනධවනහන හයිඩජෛන බනධන 3 කන වන අතර 

ඇඩිනින සහ තයමින භෂෂ්ම යුගලෙ ද, ඇඩිනින සහ යුරරාසිල් භෂෂ්ම යුගලෙ ද එකහනකරා සමග සමේබනධ වනහන හයිඩජෛන 

බනධන 2 ක් මගිනි. හමම හවනස නිරූපණය කරනු සඳහරා ඒවරා "G C","A=T" ≡ සහ  "A=U" හලෙස දමැක්හව.

අඩු GC අනතර්ගතයක් සහිත DNA ඉහලෙ GC-අනතර්ගතයක් සහිත DNA වලෙට සරාහප්ක්ෂව  සෂ්ථරායි බවින අඩුය. 

හකහසහේ වුවද හුහදක් හයිඩජෛන බනධන නිසරාම හමබොලිකයුලෙ වලෙ සෂ්ථරායිතරාවට විහශහේෂ බලෙපවෑමක් සිදු හනබොහව. ප්රධරාන 

වශහයනම  එය රඳරා පවතිනුහයේ භෂෂ්ම හගබොනුව තුළ හමබොලිකයුලෙවලෙ අනතර් ක්රියරාවන  මතය. නියුක්ලික් අමේලෙයක  GC-

අනතර්ගතය ඉහළ අගයක් ගනී නමේ එම නියුක්ලික් අමේලෙයට ඉහළ තරාපසෂ්ථරායිතරාවක් හිමිහව. ඉහලෙ GC-අනතර්ගතයක් 

අඩසංගු DNA වලින සමනවිත සමහර බමැක්ටීරියරා විහශහේෂ ජසලෙහයේ ජීව කරාලෙය අඩුවීම හහහේතුහවන  ඉතරා ඉක්මණින  

සෂ්වයසංජීරණයකට පත්වන බව නිරීක්ෂණය කර තිහබ්. ඒ එහි  GC යුගලෙවලෙ තරාපසෂ්ථරායිතරාව හහහේතුහවනි. ඉහළ 

අනතර්ගතයක් පමැවතීම ඉහළ උෂෂ්ණත්වයන තුළ පමැවමැත්ම සඳහරා අතඛවශඛ අනුවර්තනයක් හලෙස මීට හපර අනුමරාන කළ

ද එම අනුමරානය 2001 දී ප්රතික්හෂහේප විය.    

AU භෂෂ්ම යුගලෙ සරාහප්ක්ෂව GC භෂෂ්ම යුගලෙවලෙට වඩරා අඩු සෂ්ථරායිතරාවකන යුතුය. ඉහළ   GC-අනතර්ගතයක් සහිත 

RNA වව්යුහයන  ඉහලෙ උෂෂ්ණත්වයක් සඳහරා වමැඩි ප්රතිහරබෝධයක් දක්වයි.

7. Taq-Pol / Taq-Polymerase -ටගැක්-රපපොල් / ටගැක් රපපොලිමරර්සස්

ටමැක්-හපබොල් හහවත් ටමැක් හපබොලිමහර්සෂ් යනු  තර්මසෂ් අක්වරාරිකසෂ් (Bakteriums Thermus aquaticus-Taq) 

බමැක්ටීරියරාහව තරාපසෂ්ථරායි DNA හපබොලිමහර්සෂ්ය. හමම බමැක්ටීරියරාව 70 °C ක් පමණ උෂෂ්ණත්වයක් සහිත උණුදිය 

උල්පත්වලෙ ජීවත් හව. ටමැක්- හපබොලිමහර්සෂ් එක්සෂ්ටහමබෝසයිමේ නමේ එනසයිම ගණයට අයත්වන අතර අසරාමරානඛ හලෙස 

තරාපයට ඔහරබොත්තු හදයි. හමය හකටිහයන Taq හහබෝ Taq pol හලෙස දමැක්හව. හපබොලිමහර්සෂ් දරාම ප්රතික්රියරාව  

(polymerase chain reaction-PCR)සඳහරා හමය නිතර උපහයබෝගී කර ගමැහන.

ටමැක් ක්රියරාකරාරි වීම සඳහරා ප්රශසෂ්ත උෂෂ්ණත්වය  75–80°C හව.  92.5°C දී පමැය හදකකට වමැඩි අර්ධ ජීව කරාලෙයක් සහිත 

එය,  95°C දී මිනිත්තු 40 ක්ද,  97.5 °C දී මිනිත්තු 9 ක් ද   වශහයන පමැවමැත්මට සමත්ය. උෂෂ්ණත්වය 72 °C. දී 

තත්පර 10 කට අඩු කරාලෙයක් තුළ දී එය  වලෙ භෂෂ්ම යුගලෙ 1000 ක්       ප්රති නිෂෂ්පරාදනය කරීමට සමත් හව. 75-80 °C  දී 

සිය ප්රශසෂ්ත හපබොලිමහර්සෂ්කරණ අනුපරාතය වන එක් එනසයිම හමබොලිකයුලෙයක් සඳහරා එක් තත්ත්පරයකට 

නියුක්ලිහයබෝටයිඩ 150 ක අගයට ළඟරා වීමට සමත් හව. ප්රශසෂ්ත උෂෂ්ණත්ව අනුපරාත පරරාසය හවතින සිදුවන කවර 
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අපගමනයක් වුව ද    වඛරාප්ත අනුපරාතය ඇණ හිට වීමට හහහේතු හව.

 තනි ටමැක් හපබොලිමහර්සයක් විසින 70 °C උෂෂ්ණත්වහයේදී තත්පරයකට නියුක්ලිහයබෝටයිඩ 60 ක් සසංශෂ්හල්ෂණය කරීමට 

සමත් හව. 55 °C දී එය විසින තත්පරයකට නියුක්ලිහයබෝටයිඩ 24 ක් ද, 37 °C දී තත්පරයකට නියුක්ලිහයබෝටයිඩ 1.5 ක්

ද, 22 °C දී තත්පරයකට නියුක්ලිහයබෝටයිඩ 0.25 ක් ද එය විසින සසංශෂ්හල්ෂණය කරයි. 90 °C දී ටමැක් විසින එක්හකබො 

ඉතරා අවම  ක්රියරාකරාරිත්වයක් දක්වන අතර නමැතහහබොත් එය නිෂෂ්ක්රිය තත්ත්වහයේ පවතින අතර එනසයිමහයේ සෂ්වභරාවයට 

හරානියක් හනබොහව. ප්රතික්රියරාව සිදුවන භරාජෛනය තුළ යමේ නිශෂ්චිත අයන පමැවතුණහහබොත් එය එනසයිමහයේ විහශහේෂිත 

ක්රියරාකරාරිත්වයන සඳහරා බලෙපවෑමක් සිදු කරයි.

 හපබොටවෑසියමේ ක්හලෙබෝරයිඩ් (KCl) සෂ්වල්පයක් සහ මමැග්නිසීයමේ අයන (Mg2+) විසින එනසයිමහයේ ක්රියරාකරාරිත්වය 

වර්ධනය කරයි. හපබොටවෑසියමේ ක්හලෙබෝරයිඩ් මිලිමවුලෙ 50 ක්    (50mM KCl) විසින  සහ  නියුක්ලිහයබෝසයිඩ් ටයිහපබොසෂ්හප්ට 

(nucleoside triphosphates-dNTPs)සරානද්රණය විසින තීරණය කරනු ලෙබන නිවමැරදි මමැග්නිසියමේ අයන සරානද්රණයක්

විසිනටමැක් හපබොලිමහර්සය උපරිම වශහයන සක්රිය කරයි.  හපබොටවෑසියමේ ක්හලෙබෝරයිඩ් සහ මමැග්නිසියමේ අයන වලෙ ඉහළ 

සරානද්රණය විසින ටමැක් ක්රියරාකරාරිත්වය නතර කරයි. 

ටමැක් හපබොලිමහර්සෂ්වලෙ එක් අවරාසි සහගත තත්ත්වයක් නමේ 3' සිට 5' දිශරාව දක්වරා එක්හසබෝනියුක්හල්සෂ් හසබෝදුපත්බමැලීහමේ 

කමය එනමේ පිටපත් නිෂෂ්පරාදනහයේදී සිදුවන හවනසෂ් කමේ නිවමැරදි කරීහමේ කමය එහි දක්නට හනබොමමැති වීමයි.හමහි හදබෝෂ 

සිදුවීහමේ අනුපරාතය නියුක්ලිහයබෝටයිඩ 9000 ට 1 ක. අධික උෂෂ්ණත්ව තුළ ජීවත් හවන හවනත් සමහර බමැක්ටීරියරාවන 

ආකයරාවන හගන හවන කරගනනරා ලෙද Pfu DNA හපබොලිමහර්සෂ් වමැනි   DNA හපබොලිමහර්සෂ් වර්ග විසින නිවමැරදි 

පිටපත්කරණහයේ සිදුවන හදබෝෂ නිවමැරදි කරීහමේ ක්රියරාවලියක් සිදු කරනු ලෙබයි. පිටපත් කරීහමේ හදබෝෂ ඉතරා ඉහළ 

අනුපරාතයකන සිදුවිය හමැක බහුගුණකරණ සඳහරා ටමැක්  හපබොලිමහර්සෂ් හවනුවට හමම හපබොලිමහර්සෂ් හයබොදරා ගනු ලෙමැහබ්. 

ඇතමැමේ විට ඒවරා ටමැක් හපබොලිමහර්සෂ් සමග සසංයුක්ත හකබොට හයබොදරා ගමැහන.

1980 ගණනවලෙදී කරාරි මුලිසෂ්  Cetus Corporation හි හසහේවය කරමින සිටියදී  කබෘත්රිම DNA ජීව තරාක්ෂණය සඳහරා 

භරාවිතරා කරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණවලෙ නිරත විය. DNA-ඔලිහගබෝනියුක්ලිහයබෝටයිඩ  හප්රබෝබ හලෙස හයබොදරාගනිමින ඉලෙක්ක 

කරන ලෙද  DNA දරාම සමග බනන සිදු කළ හමැක ආකරාරයද,  DNA දරාම අනුකම ක්රියරාවලිය සහ අනුපූරක-DNA (cDNA)

සසංශෂ්හල්ෂණය සඳහරා DNA-ඔලිහගබෝනියුක්ලිහයබෝටයිඩ   ප්රයිමර් හලෙස භරාවිතරා කළ හමැක ආකරාරය ගමැනද ඔහු දමැන 

සිටිහයේය. 1983 දී ඔහු  ඉලෙක්ක කරන ලෙද  DNA හි එක් එක් දරාමය මුහුමේකරණය (hybridize) සඳහරා ද ප්රතික්රියරාව සඳහරා 

DNA-හපබොලිමහර්සෂ් ද  එක් කරීම සඳහරා ද  ප්රයිමර් 2 ක් භරාවිතය ආරමේභ කහළහේය. හමය විසින ප්රයිමර් අතර තනි තනි 

DNA ඛණ්ඩ බහුගුණකරණය විශරාලෙ වශහයන සිදු කරමින DNA පිටපත්කරණය හවගවත් හකරිණි.

හකහසහේ වුවද, සවෑම පිටපත්කරණ වටයකටම පසුව සසංහයබෝගය  90°C කට  වඩරා උෂෂ්ණත්වයකට ලෙක්කළ යුතුවිය. ඒ 

මීළඟ වටහයේ පිටපත්කරණය සඳහරා අච්චවක් හලෙසින අලුතින නිපදවන ලෙද DNA භරාවිතරා කරීමට   එහි දරාම  හදක හවන 

කරීම සඳහරාය.   හමම තරාපකරණ ක්රියරාවලිය විසින  Taq-හපබොලිමහර්සෂ් හසබොයරාගමැනීමට හපර භරාවිතරා කරන ලෙද 

හපබොලිමහර්සෂ් වර්ගවලෙ ක්රියරාකරාරිත්වය ද නතර කරීම සිදු විය. හමහිලෙරා භරාවිතරා කරීම සඳහරා Taq-හපබොලිමහර්සෂ් හබහහවින 

ගමැලෙපුහණ් එය එහි ගුණරාසංග එහලෙසම පවත්වරාගනිමින   දරාම හවනකරීමට අවශඛ වන 95 °C  වඩරා උෂෂ්ණත්වයකට 

ඔහරබොත්තු දීමට සමත් බමැවිනි.

තරාපසෂ්ථරායි Taq-හපබොලිමහර්සෂ් භරාවිතය විසින පරීක්ෂණය ඉහළ උෂෂ්ණත්වයක් තුළ(~60 °C සහ ඊට ඉහළ)  සිදු කරීමට 

හමැකයරාව ලෙමැබිණි. එමගින ප්රයිමර් ඉහළ නිශෂ්චිත බවක් ලෙබරාගමැනීහමේ පහසුකමේ සමැලෙසුන අතර  ප්රයිමර් ඩයිමර් වමැනි 

විහශහේෂිත හනබොවන හමබොලිකයුලෙ නිෂෂ්පරාදනය අවම කරගත හමැකවිය. තරාපසෂ්ථරායි හපබොලිමහර්සෂ් හයබොදරාගමැනීම මගින සවෑම 

තරාප චකයකටම නව එනසයිම එක් කරීහමේ අවශඛතරාව ඉවත් විණි. තනි වසන ලෙද නලෙයක් තුළ සරාහප්ක්ෂව සරලෙ 

යනතයක් මගින සමසෂ්ත පරීක්ෂණ ක්රියරාදරාමයම පවත්වරාහගන යරාහමැකය. එමගින හමබොලිකයුලෙ ජීව විදඛරාහව විවිධ 
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ක්හෂහේතවලෙ DNA විශෂ්හල්ෂණහයේදී මතුව තිබූ ගමැටළු ගණනරාවකට විසඳුමක් හලෙස  PCR පරීක්ෂණය හයබොදරාගත හමැක 

තත්ත්වයක් Taq-හපබොලිමහර්සෂ් භරාවිතය විසින   නිර්මරාණය හකරිණ.

8. assay - පරීක්ෂණය

 සසංහයබෝගයක අනතර්ගත නිශෂ්චිත සසංරචකයක්  පිළිබඳ ප්රමරාණමිතික සහ ගුණරාත්මක විශෂ්හල්ෂණය.හමම පරිවර්තනහයේදී 

assay “ “ යනනට පරීක්ෂණය යන සිසංහලෙ හයදුම භරාවිතරා කර ඇත.

ජවදඛ විදඛරාව, කමැණමේ කටයුතු, ඖෂධහවදය, පරාරිසරික ජීව විදඛරාව, හමබොලිකයුලෙ ජීව විදඛරාව  ආදි ක්හෂහේතයන තුළ 

කසියමේ සසංහයබෝගයක අඩසංගු කසියමේ නිශෂ්චිත සසංරචකයක් පිළිබඳව සිදු කරන ගුණරාත්මක ඇගයීමකට ලෙක් කරීමට හහබෝ 

කසියමේ නිශෂ්චිත සසංරචකයක පමැවමැත්ම, ප්රමරාණය හහබෝ ක්රියරාකරාරිත්වය පිළිබඳව ප්රමරාණරාත්මකව මමැනීමට , විදඛරාගරාරයක් 

තුළ සිදු කරන පරීක්ෂණ ක්රියරාදරාමය  (විශෂ්හල්ෂණරාත්මක)  assay නමින හමැඳිනහව. හමහිදී විශෂ්හල්ෂණයට ලෙක්වන හදය

හහවත් විශෂ්හල්ෂිතය (the analyte) ඖෂධයක්, ජීව රසරායනික ද්රවඛයක්, සසංහයබෝගයක රසරායනික මූලෙද්රවඛයක්, ජීවිහයකු

හහබෝ ජීව සරාමේපලෙයක් තුළ පවතින ජසලෙයක් විය හමැකය. මමැනීමට ලෙක්වන හදය විශෂ්හල්ෂිතය, හහබෝ පරීක්ෂණහයේ 

ඉලෙක්කය (target of the assay) හලෙස හමැඳිනහව.  සරාමරානඛ හයන පරීක්ෂණයක අරමුණවනහන එමගින 

විශෂ්හල්ෂණයට ලෙක්වන හදහයහි විහශහේෂිත ගුණරාසංග මමැනීමකට ලෙක් කර එය ජෛරාතඛනතරව පිළිගත් මිනුමේ ඒකක මගින 

ප්රකරාශයට පත් කරීමයි. උදරාහරණ හලෙස මවුලිකතරාව, ඝණත්වය, එනසයිමයක ක්රියරාකරාරිත්වය සහ බලෙපවෑම ආදිය 

දමැක්විය හමැකය.

9. confirmatory assay- තහවුරුකකාරක පරීක්ෂණය

නිශෂ්චිත ප්රරාථමික පරීක්ෂණයකදී ප්රතික්රියරාකරාරිත්වයක් දමැක් වූ නිදර්ශක තුළ නිශෂ්චිත ජවරසයට අදරාළ ප්රතිහද්හ 

අඩසංගුදමැයි පරීක්ෂරා කරීමට සිදු කරන පරීක්ෂණය තහවුරුකරාරක පරීක්ෂණයක් හලෙස හමැඳිනහව.

10.forward-primer and reverse primeßß- පූර්වගකාමී ප්රයිමර් සහ අපරගකාමී ප්රයිමර්

DNA වලෙ ඉලෙක්ක කරන ලෙද කලෙරාපයන පිටපත් කරීම ආරමේභ කරීම සඳහරා එය සමග ආසංශිකව සමේබනධ වීමට ප්රයිමර් 

සමැලෙසුමේ හකහර්. පූර්වගරාමී ප්රයිමර (forward-primer සහ අපරගරාමී ප්රයිමර (reverse primer) යනුහවන ප්රයිමර් හදකක් 

සවෑම PCR ප්රතික්රියරාවකදීම හයබොදරාගනු ලෙබයි.  හමම ප්රයිමර් වර්ග හදකම ඔලිහගබොනියුක්ලිහයබෝඩයිඩ හව. ඒවරාහයේ දිග 

නමැතහහබොත් ආයරාමය භෂෂ්ම යුගලෙ 18-25 දක්වරා විය හමැකය. DNA විඝටන ක්රියරාදරාමහයේදී එය  තනි අනුපූරක DNA දරාම 

හදකක්  බවට පත්හව. හමයින එක් දරාමයක් ප්රති සසංහවදී දරාමය (antisense strand)  හලෙස හමැඳිනහවන අතර අහනක 

සසංහවදී දරාමය (sense strand) හලෙස හමැඳිනහව.

පූර්වගරාමී ප්රයිමරය සහ අපරගරාමී ප්රයිමර අතර මූලිකම හවනස නමේ පූර්වගරාමී ප්රයිමර DNA ද්විත්ව දරාම හවනවීහමන 

නිර්මරාණය වන දරාම හදහකන එකක්වන ප්රතිසසංහවදී දරාමය (antisense strand)  සමග බනධන හගබොඩනමැගීමත්, 

අපරගරාමී ප්රයිමර බනධන හගබොඩනගනහන ද්විත්ම දරාම DNA හි සසංහවදී දරාමය  (sense strand) සමගය. පූර්වගරාමී 

ප්රයිමරය බනධන සිදු කරනහන DNA ප්රතිසසංහවදී දරාමහයේ 3′  අනතහයේ  සිට  5′අනතය දක්වරා වන දිශරාවටය. අපරගරාමී 

ප්රයිමරය බනධන සිදුකරනහන 5′අනතහයේ  සිට 3′අනතය දක්වරාය..  එහහයින පූර්වගරාමී ප්රයිමර  5′ප්රයිමර හලෙස ද 

හමැඳිනහවන අතර අපරගරාමී ප්රයිමර  3′ ප්රයිමර හලෙස හමැඳිනහව. සරාමරානඛහයන  ප්රතිසසංහවදී දරාමය හමහසනජෛර් RNA  

හහවත් mRNA සසංශෂ්හල්ෂණය සඳහරා අච්චවක් හසහේවය කරයි.
11.probes- රප්රරෝබ

මුහුමේකරණහයේදී නිශෂ්චිත නියුක්ලික් අමේලෙ අනුකම හඳුනරාගමැනීමසඳහරා විකරණ ක්රියරාකරාරිත්වය මගින හහබෝ  රසරායනිකව 

සළකුණු කරන ලෙද RNA හහබෝ DNA  ඛණ්ඩ හප්රබෝබ හලෙස හමැඳිනහව. හප්රබෝබවලෙ දිග නමැතහහබොත් ආයරාමය භසෂ්ම යුගලෙ 25-

1000 දක්වරා විය හමැකය.ඒවරා ද්විත්ව දරාම සමග මුහුමේකරණය හවයි.
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12. 2019-nCoV RdRp

 හමය SARS-CoV-2 හහවත් 2019-nCoV ජවරසය සිය පිටපත් සමැදීමට භරාවිතරා කරනු ලෙබන හපබොලිමහර්සෂ් වර්ගය 

හලෙස සමැළහක්. RdRp යනු  RNA-dependent RNA polymerase යනන  හමැඳිනහවන හකටි හයදුමයි

13.clinical presentation

 යමේ හරබෝගී බවකට හහහේතුවනනරා වූ හහසෞතික ලෙක්ෂණ හහබෝ හරබෝග ලෙක්ෂණ සමූහය අර්ථකතනය කරීම 

14. 5  ′ සහ  3' 

  5′ සහ  3'  යනහනන දමැක්හවනහන 5 ප්රයිමය (five prime) සහ 3 ප්රයිමයයි (three prime). එමගින DNA හි සීනි 

වව්යුහහයේ කරාබන අණු ප්රමරාණය සසංහක්තවත් හව. 5'  කරාබන වව්යුහහයහි හපබොසෂ්හප්ට කරාණ්ඩයක් සමේබනධ වී ඇති අතර 

3'කරාබන වව්යුහයට හයිහඩබොක්සිල් (-OH) සමේබනධ වී ඇත. හමම අසමමිතිකතරාව විසින DNA දරාමයට දිශරානතියක් 

හිමිකර දී ඇත. නිදසුනක් හලෙස DNA හපබොලිමහර්සෂ් ක්රියරාත්මක වනහන  

 5' -> 3' දිශරාවටය. 

15.        5 -end  ′ 5 -′ අන්තය  ( හමය "හමය  5 ප්රයිම අනතය" හලෙසද හමැඳිනහව ) නමින හමැඳිනහවනහන   DNA හහබෝ 

RNA දරාමයක හකළවර ඇති ඩිඔක්සිරයිහබබෝසෂ් හහබෝ රයිහබබෝසෂ් සීනි කවහයේ පසෂ්වමැනි කරාබන අණුවයි. 5′අනතයට 

සමේබනධව ඇති හපබොසෂ්හප්ට කරාණ්ඩය විසින  නියුක්ලිහයබෝටයිඩ හදකක් අතර බනධනයක් හගබොඩනමැගීමට ඉඩ සමැලෙහසහේ. 

නිදසුනක් හලෙස හමම නියුක්ලිහයබෝටයිඩහයේ 5′-අනතය සමග හවනත් නියුක්ලිහයබෝටයිඩයක 3′-hydroxyl (3′-

හයිහඩබොක්සිල්) කරාණ්ඩයක් සමග සහසසංයුජෛ බනධනයක් හගබොඩ නගමින හපබොසෂ්හපබෝඩසෂ්ටර් බනධන හගබොඩ නමැසංවීම දමැක් 

විය හමැකය. 5′-හපබොසෂ්හප්ට කරාණ්ඩය ඉවත් කරීම මගින බනධන සිදුවීම වමැළමැක් විය හමැකය. නියුක්ලික් අමේලෙවලෙ අනවශඛ

බනධන සිදු කරීම වමැළමැක්වීමට  හමබොලිකයුලෙ ජීව විදඛරාඥයන හබබොහහබෝ විට හපබොසෂ්පහටසෂ් මගින  5′-හපබොසෂ්හප්ට කරාණඩය 

ඉවත් කරනු ලෙබයි

16.       3 -′ අන්තය (3 ප්රයිම අන්තය ) 

    3′-අනතය (3 ප්රයිම අනතය )  යනු DNA හහබෝ RNA දරාමයක හකළවර නමේ කරනුහයේ එම අනතහයේ ඇති සීනි කවහයේ 

3 වන කරාබන අණුව සමග සමේබනධව ඇති  හයිහඩබොක්සිල් කරාණ්ඩය  හහහේතුහවනි.   නව නියුක්ලික් අමේලෙ 

සසංශෂ්හල්ෂණහයේදී  DNA හහබෝ RNA දරාමයක  3′-අනතහයේ ඇති 3′-හයිහඩබොක්සිල් හවනත් නියුක්ලිහයබෝටයිඩයක ඇති 5′-

හපබොසෂ්හප්ට සමග බනධන සිදුකරමින   සහසමේබනධිත නියුක්ලිහයබෝටයිඩ දරාමයක් නිර්මරාණය කරයි.

DNA පිටපත්කර ණ ක්රියරාදරාමය කසියමේ අවසෂ්ථරාවක නතර කරීමට අවශඛ වූ විට  හමබොලිකයුලෙ ජීව විදඛරාඥයන   3′-

හයිහඩබොක්සිල් රහිත නියුක්ලිහයබෝටයිඩ එනමේ ඩයිඩිඔක්සික්සිරයිහබබෝනියුක්ලිහයබෝටයිඩ් (dideoxyribonucleotides) 

හයබොදරාගනිති. හමම තරාක්ෂණය  සනගර් විධිකමය හලෙස හහබෝ ඩයිඩිඔක්සි දරාම නමැවතුමේ කමය  (dideoxy chain-

termination method )හලෙස හඳුනවයි

17. homology- සම ප්රභවතකාව

සමරාන හගබොඩනමැගීමක් සහ සමරාන ජෛරානමය අනතර්ගතයක් සහිත හකබෝමහසබෝම හහබෝ හකබෝමහසබෝම හකබොටසෂ්  සම 

ප්රභවතරාවකන යුතු යමැයි දමැක්හව. 
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18.  ද්රවක උෂස්ණත්වය - melting temperature-Tm

ද්රවක උෂෂ්ණත්වය යනු   DNA ද්විත්ව දරාමවලින 50%ක් තනි දරාම බවට පත් කරන උෂෂ්ණත්වයයි. එය සබෘජුවම DNA 

හමබොලිකයුලෙයක ආයරාමය හහවත් දිග සහ සසංයුතිය මත රඳරා පවතී. දිගු බවින වමැඩි සහ ඉහළ ගුවරානින- සයිහටබෝසින (GC)

අනතර්ගතයක් සහිත දරාමවලෙට ඉහළ ද්රවක උෂෂ්ණත්වයක් අවශඛය.

19. annealing temperature.- සසිංශස්රල්ෂක උෂස්ණත්වය

හමම පරිවර්තනහයේදී annealing temperature යනන සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වය හලෙසින පරිවර්තනය කර ඇත. ඒ 

අනුපූරක DNA සමග ප්රයිම අනුකම බනධන සිදු කරනහන හමම උෂෂ්ණත්වහයේදී බමැවිනි.

සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වය යනු  PCR ප්රතික්රියරාහව සිසිලෙනය කරීහමේ අදියර සිදුවන උෂෂ්ණත්වයයි. සසංශෂ්හල්ෂක 

උෂෂ්ණත්වය ප්රයිමර්වලෙ ද්රවක උෂෂ්ණත්වය මත දමැඩි හලෙස රඳරා පවතී. පූර්වගරාමී සහ අපරගරාමී ප්රයිමර හදකම තනි  DNA 

දරාම සමග බනධන සිදු කරීමට නමේ  සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වය ප්රමරාණවත් තරමින අඩු මටටමක පමැවතිය යුතුය. 

සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වය විශරාලෙ වශහයන අඩු මටටමක පමැවමැතිය හහබොත් එකම තනි  DNA දරාමහයේ හමබොලිකයුලෙ  වළලු 

හහබෝ  හකබොණ්ඩරාකටු (intramolecular hairpins) වමැනි හමැඩ ඇති කරමින නමැවත සමේබනධ විය හමැකය. හමය 

පරීක්ෂණහයන අහප්ක්ෂිත ප්රතිඵලෙ ලෙබරාගමැනීමට බරාධරාවක් වනු ඇත. එහහයින  සසංශෂ්හල්ෂක උෂෂ්ණත්වය සරාමරානඛ හයන 

ප්රයිමර්වලෙ අඩුම ද්රවක උෂෂ්ණත්වයට වඩරා අසංශක කීපයක් (3-6)  අඩුහවන    පවත්වරාගමැනීමට සමැලෙසුමේ කළ යුතුය.

20. amplicon - විසස්තකාරිත DNA රකපොටස

කබෘත්රිම හහබෝ සෂ්වරාභරාවික පිටපත්කරණ ක්රියරාවලිහයේදී නිෂෂ්පරාදනය කරනු ලෙබන DNA හකබොටස හමනමින (amplicon) 

හමැඳිනහව. උදරාහරණයක් හලෙස හපබොලිමහර්සෂ් දරාම  ප්රතික්රියරාහවදී නිෂෂ්පරාදනය වන DNA හකබොටසෂ් දමැක්විය හමැකය.

21. standard operating procedure (SOP)/ ප්රමිතිගත ක්රියකා පරිපකාටිය

 ප්රමිතිගත ක්රියරා පරිපරාටියක් යනු බහුලෙව විවිධ පුද්ගලෙයන විසින විවිධ සෂ්ථරානවලෙදී  සිදු හකහරන නිශෂ්චිත කරාර්යයක්  එක 

හරා සමරාන තත්ත්වයන යටහත් පවත්වරාහගන යරාමට අදරාළ වබෘත්තිකයන හවත නිකුත් කරනු ලෙබන උපහදසෂ් සසංගහයයි. 

එමගින කරාර්යක්ෂමතරාව ඉහළ නමැසංවීම, ක්රියරාදරාමහයේ ඒකරූපතරාව පවත්වරාගමැනීම ආදි අරමුණු හමනම, සනනිහවදන 

වමැරදි අවම කරීම, නිෂෂ්පරාදනහයේ නියරාමන හරගුලෙරාසි පිළිපමැදීහමහිදී සිදුවන වමැරදි අවම කරීම ආදි අරමුණු ද ඉටු කරගමැනීම

අහප්ක්ෂරා හකහර්

අනුවර්තනය පිළිබඳ ජෛරාතඛනතර කවුනසලෙය (International Council for Harmonisation-ICH)  සරායනික 

පර්හයේෂණයනට අදරාළ ප්රමිතිගත ක්රියරා පරිපරාටිය පිළිබඳ සිය නිර්වචනහයේදී හමහසහේ දක්වරා ඇත.“ ප්රමිතිගත ක්රියරාපරිපරාටිය 

යනු නිශෂ්චිත ක්රියරාවක් සිදු කරීහමේදී කරාර්ය සරාධනහයේ ඒකරාගතරාව  ඇති කරගමැනීමට අවශඛවන සවිසෂ්තරාරරාත්මක ලිඛත 

උපහද්ශමරාලෙරාවයි.“  ඖෂධ නිෂෂ්පරාදන ක්රියරාවලිය තුළ සහ ඊට අදරාළ අධඛයනයනවලෙදී ප්රමිතිගත ක්රියරා පරිපරාටියක් නිතරම

භරාවිතරා හකහර්. හමහිදී අවධරානය හයබොමු කරනහන නමැවත නමැවතත් එකම හවනසෂ් හනබොවන කරාර්යරාවලියක් සහ ක්රියරා 

පරිපරාටියක් භරාවිතය සහ ඒවරා හල්ඛන ගත කරීමයි. 

22. threshold cycle /Ct value - සීමකා දර්ශක චක්ර  අගය

අගය නමැතහහබොත්    චක සීමරා දර්ශකය අගය යනු ප්රතික්රියරාවක් තුළ ජෛනනය කරනු ලෙබන ෆෂ්හලෙබොරසනසෂ් අණු සසංඛඛරාව එහි 

සීමරාව කරරා පමැමිණමට අවශඛවන ප්රතික්රියරා වරාර (චක ) සසංඛඛරාවයි. හමය පරීක්ෂණවලෙදී ප්රතික්රියරා චක සසංඛඛරාහ�ව 

දර්ශකයක් හලෙස භරාවිතරා හකහර්.
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23. dNTPs/Deoxynukleosidtriphosphate -ඩිඔක්සනියුක්ලිරයරෝට්රයිරපපොසස්රප්ට 

ඩිඔක්සිනියුක්ලිහයබෝටයිහපබොසෂ්හප්ට  වූකලී  DNA වලෙ තමැනුමේ ඒකකයයි. ඒවරා වර්ග සතරකට අයත් හව.

එනමේ, 

ඇඩිනින භසෂ්මය සහිත ඩිඔක්සිඇහඩබොහනබොසිනටයිහපබොසෂ්ට - dATP (Deoxyadenosintriphosphat)

සයිහටබෝසින භසෂ්මය සහිත ඩිඔක්සිසයිටඩිනටයිහපබොසෂ්හප්ට - dCTP (Deoxycytidintriphosphat)

ග්වරානින භසෂ්මය සහිත ඩිඔක්සිග්වරාහනබොසිනටයිහපබොසෂ්හප්ට -  dGTP (Deoxyguanosintriphosphat)

තයමින භසෂ්මය සහිත ඩිඔක්සිතයිමිඩිනටයිහපබොසෂ්හප්ට - dTTP (Deoxythymidintriphosphat) යන සතරයි.
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පකාරිභකාෂක ශබ්දමකාලකාව

cDNA-අනුපූරක DNA

dNTPs/Deoxynukleosidtriphosphate -ඩිඔක්සනියුක්ලිරයරෝට්රයිරපපොසස්රප්ට 

chemoluminescence-රසකායනික සසිංදීප්තිය

complementary sequences- අනුපූරක අනුක්රම

confirmatory assay - තහවුරුකකාරක පරීක්ෂණය

control material - පකාලක පරීක්ෂණය සඳහකා රයපොදකාගනු ලබන ද්රවද්ය

diagnostic methodology - නිර්ණ ක්රමරවේදය

double-stranded DNA - ද්විත්ව දකාමයක් සහිත DNA

enzymatic substrate conversion-එන්සයිමික උපසස්තර පරිවර්තනය

expression - ජකාන ප්රකකාශනය

GC content - ගවකානින් සහ සයිරටරෝසන් අන්තර්ගතය

gene-expression - ජකාන ප්රකකාශනය 

genetic regulation - ජකාන නියකාමනය

genomic sequence - රගරනරෝමික අනුක්රමය

good laboratory practice or GLP- නිවගැරදි විදද්යකාගකාර භකාවිතය

hybridisation - මුහුම්කරණය

melting temperature - ද්රවක උෂස්ණත්වය

Molecular biological validation - රමපොලිකියුල ජීව විදද්යකාත්මක වලසිංගුකරණය

multiple molecular technique-බහුගුණක රමපොලිකියුල තකාක්ෂණය

non-coding region-නිර්රක්ත කලකාපය

nonspecific bindings- නිශස්චය රනපොකරන ලද රසකායනික බන්ධන- අවිනිශස්චිත බන්ධන

peer-reviewe - ප්රතිවිමර්ශනය

phylogenetic outliers - වසිංශප්රරවේණික බකාහිරසස්ථ

protocol - රකටුම්පත, රප්රපොරටරෝරකරෝලය

Screening - නිවකාරක පරීක්ෂණය

sequence - අනුක්රමය

specific - නිශස්චිත, විරශහේෂත. විරශහේෂණය කරන ලද

specific diagnostic tool- නිශස්චිත නිර්ණය රමවලම - නිශස්චිත ආසකාදක විෂබීජයක් හඳුනකාගගැනීමට සගැලසුම් කරන 

ලද පරීක්ෂණය

standard operating procedure (SOP)- ප්රමිතිගත ක්රියකාපරිපකාටිය

strand - දකාමය

synthesis - සසිංශස්රල්ෂණය

transcribe - පිටපත්කරණය

thermostability - තකාපසස්ථකායිතකාව
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transcriptome - ජකාන ප්රතිරල්ඛන

transcriptomic profiles- ජකාන ප්රතිරල්ඛන ආකබෘති

wobbly positions - අසස්ථකායි සස්ථකාන

validation - වලසිංගුකරණය

viral load - වවරසස් භකාරය
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ublicationFile
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https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S5_2020_Studienprotokoll_CORONA_MONITORING_lokal.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S5_2020_Studienprotokoll_CORONA_MONITORING_lokal.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S5_2020_Studienprotokoll_CORONA_MONITORING_lokal.pdf?__blob=publicationFile
https://drive.google.com/file/d/1B6yoCGvp3FTvNkMQ4GV95QSQgwWalBj5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6yoCGvp3FTvNkMQ4GV95QSQgwWalBj5/view?usp=sharing
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420304062
https://doi.org/10.1101/2020.08.04.20167932
https://doi.org/10.1101/2020.08.04.20167932
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167932v4
https://archive.is/CDEUG
https://www.laborberlin.com/fachbereiche/virologie/
https://bit.ly/3fm9bXH
https://archive.is/Vulo5
https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_40-0776_96_Sarbeco-E-gene_V200204_09164154001%20(1).pdf
https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_40-0776_96_Sarbeco-E-gene_V200204_09164154001%20(1).pdf
https://bit.ly/2TqXBjX
https://www.eurosurveillance.org/upload/site-assets/imgs/2020-09-Editorial%20Board%20PDF.pdf
https://www.eurosurveillance.org/upload/site-assets/imgs/2020-09-Editorial%20Board%20PDF.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2
https://bit.ly/3m3jXVH
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf
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