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Медициналық мақсаттағы бұйымды  

медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 

 

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы 

 

Биологиялық материалдағы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 

68 генотиптеріндегі жоғары канцерогенді қауіптілігімен (ЖКҚ) адам 

папилломасы вирустары (АПВ) ДНҚ-сын in vitro диагностикасы үшін  

полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) әдісімен сандық анықтауға арналған 

«АмплиСенс
®
 ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» реагенттер жинағы. 

 

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы 

 

Тағайындалуы 

«АмплиСенс


 ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» реагенттер жинағы 

биологиялық материалдағы (қынаптың шырышты қабығы сүртіндісі, 

цервикальді каналдың (эктоцервикс пен эндоцервикстің) шырышты 

қабығынан алынған эпителий қырындысы) амплификация өнімдерін 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалық тізбекті 

реакциясы (ПТР) әдісімен 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 

генотиптеріндегі ЖКҚ АПВ ДНҚ-сын сандық анықтауға арналған. 

Реагенттер жинағы АПВ ДНҚ 16, 18 және 45 генотиптерін бөлек анықтауға 

мүмкіндік береді. ЖКҚ АПВ жатыр мойны ауыр дисплазиясы және одан 

кейін дамитын обырының (ЖМО) негізгі этиологиялық себебі болып 

табылады. АПВ ЖМО оқиғалардың 95%-ында анықталған, олардың ішінде 

16, 18, 45 генотиптері бірге жалпақ жасушалық обырдың 75%-ын және жатыр 

мойны аденокарциномаларының 94%-ы құрайды. Реагенттер жинағы АПВ 

ДНҚ барлық 14 генотипінің жиынтық санын анықтауға және бұдан басқа 16, 

18 и 45 генотиптерінің АПВ ДНҚ бөлек анықтауға мүмкіндік береді. ЖМО 

дамуы көбінесе ДНҚ вирусын қожайын жасушаның геномына 

интеграциялануымен байланысты екені белгілі. 16 және 18 генотиптеріндегі 

АПВ көбінесе интеграцияланады, сонымен бірге Е6/Е7 онкогенін сақтау 

кезінде Е1/Е2 аймағы жарылуы өтеді.  

«АмплиСенс


 ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» реагенттер жинағы солай 

әзірленген, аспаптың әртүрлі каналдары бойынша 16, 18 және 45 АПВ 

геномының әртүрлі аймақтарын детекциялайды. Е1/Е2 аймағы болмауы 



кезінда E6 аймағын анықтау вирустың адам геномына интеграциялау 

мүмкіндігі туралы жанама түрде бағалауға мүмкіндік береді. 

Реагенттер жинағы клиникалық зертханалық диагностикада скринингтік 

зерттеулер барысында немесе аурудың түрі мен манифестациясы болуына 

қарамастан, папилломавирустық инфекцияға күдік бар адамдардан алынған 

биологиялық материалды зерттеу үшін пайдаланылады. 

ПТР жүргізу үшін материал ретінде Өндірушімен ұсынылған реагенттер 

жиынтықтарының көмегімен зерттелетін материалдан алынған ДНҚ 

сынамалары қолданылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Ресей Федерациясындағы азаматтардың 

денсаулығын қорғаудың негіздері туралы» 2011 жылғы 21 қарашадағы № 

323-ФЗ федералды заңына сәйкес, ПТР-зерттеуі пациентті жанжақты тексеру 

әдістерінің бірі болып табылады, оның негізінде емдеуші дәрігер диагноз 

қойып, пациентті емдеу жөніндегі шараларын таңдайды. 

Әдістің принципі 

Тестілеу принципі зерттелетін материалдың үлгілерінен ДНҚ  

экстракциясына және ЖКҚ АПВ анықталатын генотиптерінің ДНҚ-сы және 

гибридизациялық-флуоресцентті детекциялаумен адамның β-глобиндік 

генінің ДНҚ-сы аймақтарын бір мезгілде амплификациялауға негізделген.  

Β-глобиндік генінің ДНҚ-сы эндогендік ішкі бақылау (Glob ЭІБ) ретінде 

пайдаланылады және әрбір үлгі үшін ПТР-зерттеуінің барлық кезеңдерін 

бақылауға ғана емес, сонымен қатар материалды алу мен сақтаудың 

дұрыстығын бағалауға мүмкіндік береді. Glob ЭІБ адам геномының бөлігі 

бола отырып, әрдайым зерттелетін үлгіде жеткілікті мөлшерде, үлгіде адам 

жасушаларының санына барабар мөлшерде (500 - 10
5
 жасуша/реакция) болуы 

керек. Экстракция кезеңінде алынған ДНҚ сынамаларымен ЖКҚ АПВ ДНҚ  

аймағын амплификациялау реакциясы осы аймаққа тән Taq-полимераза  

праймерлері мен ферментінің көмегімен жүргізіледі. 

Реакциялық қоспаның құрамында флуоресценттік-таңбаланған 

олигонуклеотидтер болады, олар амплификацияланатын ДНҚ-нысанасының 

комплементарлық аймағымен гибридизацияланады, соның салдарынан 

флуоресценция қарқындылығының жоғарылауы жүреді. Бұл «нақты уақыт» 

режимінде флуоресценттік дабылды детекциялау жүйесімен 

амплификатордың көмегімен флуоресценттік дабылдың қарқындылығын 

өлшеу жолымен спецификалық амплификациялау өнімінің жинақталуын 

тіркеуге мүмкіндік береді. 

«Нақты уақыт» режимінде ПТР әдісімен ЖКҚ АПВ ДНҚ-сын сандық 

анықтау зерттелетін үлгідегі ДНҚ-нысанасының бастапқы концентрациясы 

мен флуоресцентті дабылдың экспоненциальді жоғарылай басталу циклі 

(шектік  цикл, Cycle threshold, Ct) арасындағы дозаға тәуелділік бар 

екендігіне негізделеді. Зерттелетін үлгілерден алынған ДНҚ 

амплификациясына сандық тест ДНҚ-калибраторларымен – ДНҚ-

нысанасының белгілі концентрациясы бар үлгілермен бір мезгілде 



жүргізіледі. ДНҚ-калибраторларының амплификациялау нәтижелері 

бойынша калибрлеу сызығы салынады, ол бойынша зерттелетін үлгілердегі 

ДНҚ-нысанасының концентрациясы анықталады. 

АПВ ДНҚ концентрациясы АПВ көшірмелері санының адамның 

шырышты қабықтарының эпителий жасушаларының санына арақатынасы 

ретінде есептеледі.  

Реагенттер жинағында урацил-ДНҚ-гликозилаза (УДГ) ферментін және 

дезоксиуридинтрифосфатты қолдану есебінен ампликондармен ластанудан 

қорғағыш жүйесі бар. УДГ ферменті құрамында дезоксиуридин бар, бірақ 

құрамында дезокситимидин бар ДНҚ емес, ДНҚ тізбектерінің бұзылуын 

таниды және катализдейді. Дезоксиуридин табиғи ДНҚ-да жоқ, бірақ әрдайым 

ампликондарда болады, өйткені дезоксиуридинтрифосфат амплификациялау 

үшін реагенттердегі дНТФ қоспасының құрамына кіреді. Дезоксиуридин 

ДНҚ-нысанасын амплификациялау басталарға дейін ластаушы 

ампликондарды УДГ ферментімен бұзылуға бейім етеді, демек олардың бұдан 

әрі амплификациялануы мүмкін емес. 

УДГ ферменті термолабильді және 50 °C-ден жоғары қыздырған кезде 

белсенділігі жойылады, сондықтан ПТР процесінде алынған нысананың 

ампликондарын бұзбайды. 

Бір үлгі үшін ЖКҚ АПВ генотиптерінің ДНҚ-сын  анықтау (16, 18 және 45 

генотиптерді бөлек анықтаумен) ЖКҚ АПВ және Glob ЭІБ 14 генотипі 

анықталатын бір пробиркада жүргізіледі. Әр түрлі генотиптердің ЖКҚ АПВ 

ДНҚ амплификациялау нәтижелері, сондай-ақ Glob ЭІБ ДНҚ-сы 

флуоресценттік детекцияның әртүрлі 5 каналы бойынша тіркеледі: 

1 кесте 
Флуорофор-

ға арналған 

канал 

FAM JOE ROX Cy5 Cy5.5 

ДНҚ-нысана 

ЖКҚ АПВ 

ДНҚ  16 

генотипі 

ЖКҚ АПВ 

ДНҚ  18 

генотипі 

Генотиптері: 

16,18,31,33,35, 

39,45,51,52,56, 

58,59,66,68  

β-глобиндік 

гені аймағы 

ДНҚ-сы (Glob 

ЭІБ) 

ЖКҚ АПВ 

ДНҚ  45 

генотипі 

Амплификация 

аймағы 
E6 gene E6 gene 

Е1 gene 

(16,31,33,35,52, 58 

генотиптері үшін)/ 

Е2 gene (18,39, 

45,56,59,66,68 

генотиптері үшін)/ 

E7 gene (51 

генотипі үшін) 

β-глобиндік 

ген 
E6 gene 

 



Талдамалық сипаттамалар 

Осы реагенттер жинағына келесі сипаттамалар қолданылады: 

Талдамалық сезімталдық және сызықтық өлшеу диапазоны 
2 кесте 

Клиникалық 

материалдың 

түрі 

Тасымалдау 

ортасы 

ДНҚ 

экстрак-

циялауға 

арналған 

жиынтық  

Амплифи-

кациялау-

ға 

арналған 

жиынтық 

Микроор

ганизм 

Талдама-

лық 

сезімтал-

дық, 

Көшірме-

лері/мл
1
 

Сызық-

тық 

өлшеу 

диапазо-

ны, 

көшірме

лері/мл 

Қынаптың 

шырышты 

қабығы 

сүртіндісі, 

Цервикальді 

каналдың 

(эктоцервикс пен 

эндоцервикстің) 

шырышты 

қабығынан 

алынған 

эпителий 

қырындысы 

«Сүртінділерге 

арналған 

тасымалдау 

ортасы» 

немесе 

«Муколитикпе

н тасымалдау 

ортасы (МТО)» 

немесе «ТС 

Digene» 

«АмплиСен

с
®

 МАГНО-

сорб-УРО», 

«ДНҚ -

сорб-АМ» 

«ПТР-

жиынтық

»  

FRT-100 

FN 

нұсқасы 

ЖКҚ 

АПВ 16, 

18, 31, 

33, 35, 

39, 45, 

51, 52, 

56, 58, 

59, 66, 68 

генотипт

ері 

5х10
3
 

7х10
3
 – 

1х10
8
 

Цервикальді 

каналдың 

(эктоцервикс пен 

эндоцервикстің) 

шырышты 

қабығынан 

алынған 

эпителий 

қырындысы) 

Сұйық 

цитологияға 

арналған 

құрамында 

спирт бар 

тасымалдау-

бекіту ортасы  

«АмплиСен

с
® 

ДНҚ -

сорб-Д» 

«ПТР-

жиынтық

»  

FRT-100 

FN 

нұсқасы 

ЖКҚ АПВ 

16, 18, 31, 

33, 35, 39, 

45, 51, 52, 

56, 58, 59, 

66, 68 

генотипте

рі 

5х10
3
 

7х10
3
 – 

1х10
8
 

Бұл сипаттамалық мәндерге «Зерттелетін материалды алу, тасымалдау 

және сақтау» және «Зерттелетін материалды ДНҚ экстракциясына дайындау» 

бөлімдерінде көрсетілген ережелерді сақтау кезінде қол жеткізіледі. 

Талдамалық спецификалығы 

Реагенттер жинағы мәлімделген генотиптердің ЖКҚ АПВ ДНҚ  

фрагменттерін анықтайды.  

Реагенттер жинағының талдамалық спецификалығы келесі 

микроорганизмдердің ДНҚ зерттеуінде дәлелденген: Neisseria gonorrhoeae, 

Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, 

Trichomonas vaginalis, Atopobium vaginae, Ureaplasma spp., Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma parvum, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, 

Candida spp., CMV (цитомегаловирус), EBV (Эпштейн-Барр вирусы), VZV 

                                           
1
 Көрсетілген тасымалдау ортасында орналасқан биологиялық материалдағы вирустың ДНҚ-сы  

көшірмелерінің саны 1 мл-ге шаққанда; 



(желшешек вирусы), HSV I, HSV II (1 және 2 типтердегі қарапайым герпес 

вирусы), АПВ ДНҚ, төмен және белгісіз қауіп түрлеріне қатысты, көбінесе 6, 

11, 67, 70, 84, 81, 82, 62, 72, 73 генотиптері. 

Жоғарыда келтірілген организмдердің ДНҚ-сы мен адамның ДНҚ-сы  

үлгілерін тестілеу кезінде спецификалық емес реакциялар, сондай-ақ жоғары 

концентрацияланған үлгілерді пайдалану кезінде АПВ генотиптері 

арасындағы айқаспалы реакциялар анықталған жоқ. Тестілеу спецификалығы 

детекцияланатын амплификациялау фрагменттерінің секвенирлеу әдісімен 

расталды. 

Ұрпақ өрбіту, қайталанушылық және дұрыстық 

Ұрпақ өрбіту және қайталанушылық үш концентрация ауқымындағы 

кәсіпорынның стандартты үлгілерін тестілеу арқылы анықталды (7х10
3
-нан 

1х10
4
-ға дейін, 1х10

4
-нан 1х10

6
 ға дейін, 1х10

6
-нан 1х10

8
-ға дейін 

көшірмелері/мл). 

3 кесте 

Ұрпақ өрбіту 

АПВ 

генотипі  

Концентрациян

ың бастапқы 

мәні, 

көшірмелері/мл 

Қайталану-

лар саны 

Концентрациян

ың орташа мәні, 

lg  

Стандартты 

ауытқу (SD) 

Вариация 

коэффициенті 

(CV), % 

16 

7х10
3
-нан 1х10

4
-

ға дейін 

16 3,55 0,04 1,19 

18 16 3,94 0,07 1,71 

31 16 3,73 0,09 2,55 

33 16 3,68 0,13 3,44 

35 16 3,45 0,15 4,30 

39 16 3,66 0,12 3,32 

45 16 3,65 0,06 1,58 

51 16 3,50 0,14 4,09 

52 16 3,64 0,11 2,96 

56 16 3,78 0,13 3,36 

58 16 3,79 0,11 2,86 

59 16 3,46 0,09 2,46 

66 16 3,88 0,09 2,35 

68 16 3,60 0,13 3,53 

16 

1х10
4
-нан 

1х10
6
-ға дейін 

16 5,93 0,11 1,93 

18 16 6,04 0,07 1,23 

31 16 3,94 0,18 4,61 

33 16 4,35 0,13 2,88 

35 16 5,61 0,12 2,16 

39 16 5,18 0,12 2,22 

45 16 5,77 0,15 2,66 

51 16 5,60 0,17 3,03 

52 16 5,37 0,20 3,68 

56 16 5,80 0,23 3,90 

58 16 5,64 0,09 1,56 

59 16 5,19 0,12 2,33 



АПВ 

генотипі  

Концентрациян

ың бастапқы 

мәні, 

көшірмелері/мл 

Қайталану-

лар саны 

Концентрациян

ың орташа мәні, 

lg  

Стандартты 

ауытқу (SD) 

Вариация 

коэффициенті 

(CV), % 

66 16 5,41 0,14 2,54 

68 16 5,18 0,03 0,59 

16 

1х10
6
-нан 

1х10
8
-ға дейін 

16 7,71 0,50 6,41 

18 16 7,92 0,09 1,19 

31 16 6,30 0,23 3,72 

33 16 6,40 0,05 0,72 

35 16 7,60 0,27 3,51 

39 16 7,23 0,10 1,35 

45 16 7,80 0,22 2,81 

51 16 7,48 0,08 1,04 

52 16 7,50 0,14 1,86 

56 16 7,64 0,16 2,10 

58 16 7,52 0,04 0,54 

59 16 6,70 0,37 5,46 

66 16 7,30 0,28 3,83 

68 16 7,10 0,04 0,55 

4 кесте 

Қайталанушылық  

АПВ 

генотипі 

Концентрациян

ың бастапқы 

мәні, 

көшірмелері/мл 

Қайталану-

лар саны 

Концентрация-

ның орташа 

мәні, lg  

Стандартты 

ауытқу (SD) 

Вариация 

коэффициенті 

(CV), % 

16 

7х10
3
-нан 1х10

4
-

ға дейін 

8 3,56 0,04 1,18 

18 8 3,91 0,06 1,50 

31 8 3,78 0,05 1,19 

33 8 3,57 0,03 0,95 

35 8 3,33 0,07 2,18 

39 8 3,56 0,08 2,19 

45 8 3,61 0,03 0,84 

51 8 3,37 0,04 1,09 

52 8 3,58 0,10 2,76 

56 8 3,68 0,08 2,13 

58 8 3,70 0,08 2,07 

59 8 3,41 0,08 2,40 

66 8 3,81 0,06 1,61 

68 8 3,51 0,07 2,12 

16 

1х10
4
-нан 1х10

6
-

ға дейін 

8 5,88 0,13 2,19 

18 8 5,99 0,07 1,13 

31 8 3,89 0,24 6,21 

33 8 4,46 0,02 0,49 

35 8 5,71 0,08 1,38 

39 8 5,08 0,09 1,77 

45 8 5,67 0,15 2,60 



АПВ 

генотипі 

Концентрациян

ың бастапқы 

мәні, 

көшірмелері/мл 

Қайталану-

лар саны 

Концентрация-

ның орташа 

мәні, lg  

Стандартты 

ауытқу (SD) 

Вариация 

коэффициенті 

(CV), % 

51 8 5,75 0,06 0,97 

52 8 5,73 0,08 1,43 

56 8 5,64 0,23 4,06 

58 8 5,58 0,08 1,44 

59 8 5,13 0,08 1,64 

66 8 5,28 0,04 0,75 

68 8 5,18 0,03 0,58 

16 

1х10
6
-нан 1х10

8
-

ға дейін 

8 8,04 0,11 1,38 

18 8 8,01 0,04 0,54 

31 8 6,50 0,05 0,77 

33 8 6,40 0,03 0,54 

35 8 7,38 0,05 0,67 

39 8 7,33 0,03 0,41 

45 8 8,00 0,05 0,68 

51 8 7,45 0,07 0,98 

52 8 7,26 0,05 0,71 

56 8 7,67 0,18 2,34 

58 8 7,55 0,02 0,24 

59 8 6,37 0,05 0,80 

66 8 7,05 0,15 2,14 

68 8 7,14 0,03 0,38 

Дұрыстық 1х10
4 

копий/мл тәртібімен концентрациядағы кәсіпорынның 

стандартты үлгілерін тестілеу арқылы анықталды 

5 кесте 

Дұрыстық 
АПВ 

генотипі 

Қайталану-

лар саны 

Орташа өлшеу 

мәні, lg 
Белгіленген мәні, lg 

Жүйелік қате (B), 

% 

16 40 4,13 4,25 2,86 

18 40 4,28 4,45 3,96 

31 40 4,42 4,28 3,35 

33 40 4,60 4,44 3,56 

35 40 4,29 4,46 3,80 

39 40 4,07 4,33 6,20 

45 40 4,10 4,44 7,69 

51 40 4,34 4,40 1,38 

52 40 4,41 4,45 0,81 

56 40 4,30 4,32 0,55 

58 40 4,30 4,38 1,77 

59 40 4,10 4,47 8,12 

66 40 4,62 4,52 2,21 

68 40 4,40 4,41 0,30 



Диагностикалық сипаттамалары 

«АмплиСенс
®
 ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» жинағының диагностикалық 

сипаттамалары АПВ ДНҚ анықтау бойынша жаңа тесттерді валидациялау 

бойынша халықаралық талаптарына сәйкес анықталды
 2
: 

CIN2+ анықтауда АПВ тестін Диагностикалық сезімталдық АПВ ДНҚ 

анықтау бойынша жаңа тесттерді валидациялау бойынша халықаралық 

талаптарға сәйкес, Hybrid Capture 2 (НС2) (Digene hc2 High-Risk HPV DNA 

Test) әдіс сезімталдығы кемінде 90% болуы керек – яғни салыстырмалы 

сезмталдық кемінде 90%, үлгілер гистологиялық расталуы керек – кемінде 

CIN2. Екі АПВ тестіні пайдаланып кемінде 60 үлгіні тестілеу керек. 

CIN2+ анықтауда АПВ тестін Диагностикалық спецификалығы АПВ 

ДНҚ анықтау бойынша жаңа тесттерді валидациялау бойынша халықаралық 

талаптарға сәйкес, Hybrid Capture 2 (НС2) (Digene hc2 High-Risk HPV DNA 

Test) әдіс сезімталдығы кемінде 98% болуы керек. 

Таңдауға цитологиялық/гистологиялық расталған CIN2 жоқ 30 жастан асқан 

әйелдерден алынған кемінде 800 үлгі түсуі керек. 

Жинақтың диагностикалық сипаттамаларын анықтау үшін цервикальді 

каналының шырышты қабығынан алынған эпителийдің қырындыларының 

900 үлгісі пайдаланылды. Оның ішінде 100 үлгі - гистологиялық расталған 

CIN2 диагнозымен, пациенттердің орташа жасы - 35 жас (ауқымы 30-дан 65 

жасқа дейін). Сондай-ақ скринингтік зерттеу кезінде алынған 

цитологиялық/гистологиялық расталған CIN2 жоқ, цервикальді каналдың 

шырышты қабығынан алынған эпителий қырындыларының 800 үлгісі 

алынды. Әйелдердің орташа жасы - 39 жас (ауқымы 30-дан 65 жасқа дейін). 

Бұдан басқа скринингтік зерттеу кезінде алынған қынаптың шырышты 

қабығынан алынған 300 сүртінді зерттелді. 

                                           
2
 Meijer CJ, et al. 2009. Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical 

cancer screening in woman 30 years and older/ Int. J. Cancer 124:516-520. 



6 кесте 

«АмплиСенс
®
 ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» реагенттер жинағын 

референттік әдіспен салыстырғандағы тестілеу нәтижелері 

Үлгілердің типі 

«АмплиСенс
®
 ЖКҚ АПВ 

скрин титр-14-FL» реагенттер 

жинағын қолдану нәтижелері 

Референттік әдістерді қолдану 

нәтижелері
3
 

Оң Теріс 

Цервикальді каналдың 

(эктоцервикс пен 

эндоцервикстің) 

шырышты қабығынан 

алынған эпителий 

қырындысы) орташа 

және одан жоғары 

дәрежедегі 

гистологиялық 

расталған 

дисплазиямен (CIN2+) 

Барлығы  

100 үлгі 

зерттелді 

Оң 100 0 

Теріс 0 0 

Цервикальді каналдың 

(эктоцервикс пен 

эндоцервикстің) 

шырышты қабығынан 

алынған эпителий 

қырындысы) 

цитологиялық 

нормамен немесе 

жеңіл дәрежедегі 

дисплазиямен 

Барлығы  

800 үлгі 

зерттелді 

Оң 156 0 

Теріс 0 644 

Қынаптың шырышты 

қабығы сүртіндісі 

Барлығы  

300 үлгі 

зерттелді 

Оң 147 0 

Теріс 0 153 

 

                                           
3
 Референттік әдістер ретінде мына реагенттер жинақтары пайдаланылды: 
- Digene hc2 High-Risk HPV DNA Test, РУ № ФСР 2010/06595 (цервикальдік каналдың 

(эндоцервикс және эктоцервикс) шырышты қабығынан алынған қырындыларды зерттеу 
кезінде),  

- «АмплиСенс ЖКҚ АПВ скрин титр-FL», РУ № ФСР 2008/02567, «АмплиСенс ЖКҚ АПВ генотип-
FL», РУ №ФСР 2008/02564 (үлгілердің барлық типтері үшін), 

- АПВ геномы L1 аймағы Сенгер әдісімен секвенирлеу (дискордантты үлгілер үшін). 



7 кесте 

«АмплиСенс
®
 ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» реагенттер жинағының 

диагностикалық сипаттамалары 

Үлгілердің типі 

Диагностикалық 

сезімталдық
4 

 

(90 % сенімділік 

ықтималдығымен), 

аралығында (%) 

Диагностикалық 

спецификалығы
5
,  

(90 % сенімділік 

ықтималдығымен), 

аралығында (%) 

Цервикальді каналдың 

(эктоцервикс пен 

эндоцервикстің) шырышты 

қабығынан алынған 

эпителий қырындысы) 

98,0 - 100,0 98,0 – 100,0 

Қынаптың шырышты 

қабығы сүртіндісі 
97,5 - 100,0 99,0 – 100,0 

 

Жинақ құрамы 

Жиынтықталымның 1 түрі («ПТР-жиынтық» FRT-100 FN нұсқасы)  

«Нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен 

ЖКҚ АПВ ДНҚ фрагменттерін амплификациялауға арналған «ПТР-

жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT-100 FN нұсқасы сандық форматта 

ПТР-зерттеуін жүргізуге мүмкіндік береді. Реагенттер жиынтығында 

мыналар бар: 

Реагент Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

ПТР-қоспа-FL АПВ 14 Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

ПТР-буфер-Н Мөлдір түссіз сұйықтық 0,6 1 пробирка 

К1 АПВ скрин Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 1 пробирка 

К2 АПВ скрин Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 1 пробирка 

Б− Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 1 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда 110 амплификациялау 

реакциясын жүргізуге есептелген. 

Бастапқы деректерді автоматты өңдеуге арналған Microsoft Excel 

форматында нәтижелерді есептеу үлгісі. 

 

Қолданылу саласы  

Клиникалық зертханалық диагностика. 

 

                                           
4
Пайдаланылған референттік әдістермен салыстырғанда салыстырмалы сезімталдығы. 

5
Пайдаланылған референттік әдістермен салыстырғанда салыстырмалы ерекшелігі. 



Жиынтықталымы 

Реагенттер жинағы жиынтықталымның 1 түрінде шығарылады: 

1 түрі «ПТР-жиынтық» FRT-100 FN нұсқадағы реагенттер жиынтығын 

қамтиды. 

Жиынтықталымның 1 түрі «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресцентті детекциялаумен ДНҚ амплификациясын жүргізуге арналған 

және ДНҚ-ны сандық форматта анықтауға мүмкіндік береді.  

 

Толық ПТР-зерттеу жүргізу үшін Өндіруші ұсынған ДНҚ экстракциялауға 

арналған реагенттер жиынтықтарын пайдалану қажет. 

Бақылауды қоса алғанда 110 амплификация реакциясын жүргізу 

есептелген. 

Сақтық шаралары және утилизациялау туралы мәліметтер 

Жұмыс санитарлық-эпидемиялық ережелерін сақтаумен инфекциялық 

аурулар қоздырғыштарының болуына биологиялық материалды 

молекулярлық-биологиялық (ПТР) зерттеулерді орындайтын зертханада, СЕ 

1.3.2322-08 «Патогенділігі (қауіптілігі) III–IV топтағы микроорганизмдермен 

және паразиттік аурулар қоздырғыштарымен жұмыс істеу қауіпсіздігі», 

СанЕжН 2.1.7.2790-10 «Медициналық қалдықтарды өңдеуге қойылатын 

санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» және ӘН 1.3.2569-09 

«Патогенділігі I–IV топтағы микроорганизмдері бар материалмен жұмыс 

кезінде нуклеин қышқылдарын амплификациялау әдістерін пайдаланатын 

зертханалардың жұмысын ұйымдастыру» әдістемелік нұсқауларына сәйкес 

жүргізілуі керек. 

Жұмыс істеу кезінде әрқашан келесі талаптарды орындау керек: 

- Зерттелетін үлгілерді инфекциялық қауіпті ретінде қарастырып, СЕ 

1.3.2322-08 «Патогенділігі (қауіптілігі) III–IV топтағы 

микроорганизмдермен және паразиттік аурулар қоздырғыштарымен 

жұмыс істеу қауіпсіздігі» санитарлық ережелеріне сәйкес жұмысты 

ұйымдастыру және сақтау. 

- Төгілген үлгілер дезинфекциялайтын заттарды пайдалана отырып, СЕ 

1.3.2322-08 «Патогенділігі (қауіптілігі) III–IV топтағы 

микроорганизмдермен және паразиттік аурулар қоздырғыштарымен 

жұмыс істеу қауіпсіздігі» санитарлық ережелеріне сәйкес жинап алу және 

дезинфекциялау. 

- Зертханалық үдеріс бір бағытта болуы керек. Талдау жекелеген бөлмелерде 

(аймақтарда) жүргізіледі. Жұмыс Бөліп алу Аймағында басталып, 

Амплификациялау және Детекциялау Аймағында жалғасуы керек. Үлгілерді, 

жабдықтарды мен реагенттерді үдерістің алдыңғы сатысы өткізілген аймаққа 

қайтаруға болмайды. 

- Пайдаланылмаған реагентерді, жарамдылық мерзімі өткен реагенттерді, 



сондай-ақ пайдаланылған реагенттерді, қаптаманы
6
, биологиялық 

материалды, биологиялық материалмен ластанған материалдарды, 

құралдар мен заттарды қоса СанЕжН 2.1.7.2790-10 «Медициналық 

қалдықтарды жұмыс істеуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарға» сәйкес жою керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификациялаудан кейін қалдықтарды (ПТР 

өнімдері бар пробиркаларды) жою кезінде пробиркаларды ашуға және 

ішіндегісін төгуге жол берілмейді, өйткені бұл зертхана аумағының, 

жабдықтар мен реагенттердің амплификация өнімдерімен ластануын 

туындатады. 

- Сүзгісі бар автоматты дозаторларға арналған бір реттік ұштықтарды 

пайдаланып, әрбір операция кезінде алмастыру керек
7
. Бір реттік пластик 

ыдыстар (пробиркалар, ұштықтар) медициналық қалдықтарды 

зарарсыздандыру үшін пайдаланылатын, ішінде дезинфекциялық зат бар 

арнайы контейнерге тасталуы керек. 

- ПТР қойылымы жүргізілетін үстелдердің беткейлерін, сондай-ақ бөлмелерді 

жұмыс басталарға дейін және аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде 

ультракүлгін сәулемен сәулелендіру керек. 

- Реагенттер жинағы сынамалардың көрсетілген санына ПТР-зерттеу 

жүргізу үшін бір рет қолдануға арналған («Құрамы» бөлімін қараңыз). 

- Реагенттер жинағы осы нұсқаулыққа сәйкес қолдануға дайын. Реагенттер 

жинағын қатаң түрде тағайындалуы бойынша қолдану керек. 

- Реагенттер жинағымен жұмыс істеуге молекулярлық диагностика және 

клиникалық диагностикалық зертханада белгіленген тәртіппен жұмыс 

істеу ережелері әдісімен оқытылған қызметкерлер жіберіледі (СЕ 1.3.2322-

08 «Патогенділігі (қауіптілігі) III–IV топтағы микроорганизмдермен және 

паразиттік аурулар қоздырғыштарымен жұмыс істеу қауіпсіздігі»). 

- Егер реагенттің ішкі қаптамасы бүлінген болса немесе сыртқы түрі 

сипаттамаға сәйкес келмесе, реагенттер жинағын пайдалануға болмайды. 

- Егер нұсқаулыққа сәйкес тасымалдау және сақтау шарттары сақталмаса, 

реагенттер жинағын пайдалануға болмайды. 

- Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін реагенттер жинағын пайдалануға 

болмайды. 

- Бір реттік опаланбаған қолғаптарды, зертханалық халаттарды пайдалану, 

үлгілермен және реагенттермен жұмыс кезінде көзді қорғау керек. Жұмыс 

аяқталған соң қолды мұқият жуу керек. Барлық операциялар адам 

организмімен жанасуды болдырмау үшін қолғаппен ғана жүргізіледі. 

- Буларды деммен жұтудан, терімен, көзбен және шырышты қабатпен 

жанасудан аулақ болу керек. Жұтылған кезде зиянды. Жанасу болғанда 

зақымданған жерді дереу сумен жуу және қажет болған кезде 

медициналық жәрдем алу керек. 

                                           
6
 Пайдаланылмаған реагенттер, жарамдылық мерзімі өткен реагенттер, пайдаланылған реагенттер, қаптама 

медициналық қалдықтар қауіптілігінің Г класына жатады. 
7
Экстракция үдерісінде тұнба үстіндегі сұйықтықты вакуумдық сорғыштың көмегімен алып тастау үшін, 

сүзгісіз бір реттік ұштықтар пайдаланылады.  



- Реагенттер жинағының қауіпсіздігі жөніндегі ақпараттық хат  сұраныс 

бойынша қол жетімді. 

Адам организміне теріс салдарлар тигізуі мүмкін ықтимал оқиғаларды 

бағалау: 

- Жоғарыда келтірілген сақтық шараларын тағайындалуы бойынша 

пайдалану және сақтау кезінде жинақ қауіпсіз. 

Адам организміне реагенттер жиынтығының ерекше әсерлері: 

- Канцерогенді әсері жоқ. 

- Мутагенді әсері жоқ. 

- Репродуктивті уыттылығы жоқ. 

Қосымша материалдар мен құрал-жабдықтар 

Зерттелетін материалды алу 

1. Тасымалдау ортасы – «Муколитикпен тасымалдау ортасы (МТО)» (РУ № 

ФСР 2009/05514), «Сүртінділерге арналған тасымалдау ортасы (ТО)» (РУ 

№ ФСР 2009/05515), Сұйық цитологияға арналған құрамында спирт бар 

тасымалдау-бекіту ортасы (мысалы, PreservCyt Hologic Inc, ("Холоджик 

Инк.") АҚШ, РУ № ФСЗ 2012/11752) немесе Өндірушімен ұсынылған 

басқалары). 

2. Digene HPV test (QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ») реагенттер жинағынан 

DNAPAP Cervical Sampler цервикальдік сынамаларын алуға арналған 

жинақ, Германия, РУ № ФСЗ 2010/06595). 

3. Эндоцервикальдік щетка (мысалы, Rovers Cervex-Brush Combi, Rovers 

Medical Devices B.V., «Роверс Медикал Девайсез Б.В.» Нидерланды  

немесе ұқсас). 

4. Гинекологиялық біріктірілген зонд (мысалы, ЗГК «ЦМ», Ресей немесе 

ұқсас). 

5. Көлемі 5,0 мл бір реттік полипропилендік тығыз жабылатын пробиркалар 

(мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк.»), АҚШ, немесе ұқсастар). 

 

Зерттелетін материалды алдын ала дайындау 

6. Көлемі 1,5 және 5,0 мл бір реттік полипропилендік тығыз жабылатын 

пробиркалар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк.»), АҚШ, немесе 

ұқсастар). 

7. 1000 мкл-ге дейін сүзгісі бар ауыспалы көлемдегі дозаторларға арналған 

ұштықтар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе 

ұқсастар). 

8. 200 мкл-ге дейін сүзгісі бар ауыспалы көлемдегі дозаторларға арналған 

ұштықтар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе 

ұқсастар). 

9. Көлемі 1,5 мл және 5 мл пробиркаларға арналған штативтер (мысалы, 

Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе ұқсастар). 

10. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған, кемінде 12 мың g ең жоғары 

центрифугалау жылдамдығымен микроцентрифуга (мысалы, MiniSpin 



(Eppendorf Manufacturing Corporation («Эппендорф Мануфэктуринг 

Корпорэйшн»), Германия) немесе ұқсастар). 

11. Тұнба үстіндегі сұйықтықты алып тастауға арналған колба-қақпаны бар 

вакуумды медициналық сорғыш (мысалы, «ОМ-1» («Утес» ЖШҚ, Ресей), 

немесе ұқсас). 

 

Зерттелетін үлгілерден ДНҚ экстракциялау 

12. ДНҚ экстракциясына арналған реагенттер жиынтығы – «ДНҚ-сорб-АМ» 

50 нұсқасы немесе 100 нұсқасы (РУ № ФСР 2007/00183), «АмплиСенс
®
 

МАГНО-сорб-УРО», «АмплиСенс
®
 ДНҚ-сорб-Д» немесе Өндірушімен 

ұсынылған басқалары. 

13. ДНҚ экстракциясына арналған қосымша материалдар мен құрал-

жабдықтар – ДНҚ экстракциясына арналған реагенттер жиынтығына 

нұсқаулыққа сәйкес. 

 

Амплификациялау өнімдерін гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен амплификациялау 

14. Бір реттік полипропилендік пробиркалар: 

а) Реакциялық қоспаны дайындауға арналған, көлемі 1,5 мл бір реттік 

полипропилендік бұрандалы немесе тығыз жабылатын пробиркалар 

(мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе ұқсастар); 

б) Көлемі 0,2 мл дөңес немесе жалпақ оптикалық мөлдір қақпағы бар ПТР 

үшін жұқа қабырғалы пробиркалар (мысалы. Axygen, Inc. («Эксиджен, 

Инк»), АҚШ, немесе ұқсастар) немесе көлемі 0,2 мл стриптерде 8 

данадан мөлдір қақпағы бар пробиркалар (мысалы, QIAGEN GmbH 

(«Киаген ГмбХ»), Германия, немесе ұқсастар) – планшеттік типті 

аспапты пайдалану кезінде; 

в) Көлемі 0,2 мл жалпақ қақпағы бар ПТР үшін жұқа қабырғалы 

пробиркалар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе 

ұқсастар) немесе көлемі 0,1 мл стриптерде 4 данадан қақпақтары бар 

Rotor-Gene-ге ПТР үшін пробиркалар (мысалы, QIAGEN GmbH 

(«Киаген ГмбХ»), Германия, немесе ұқсастар) – роторлық типті 

аспапты пайдалану кезінде. 

15. 100 мкл-ге дейін сүзгісі бар ауыспалы көлемдегі дозаторларға арналған 

бір реттік ұштықтар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, 

немесе ұқсастар). 

16. Көлемі 0,2 мл немесе 0,1 мл пробиркаларға арналған штативтер 

(пайдаланылатын реагенттер жиынтықтарына сәйкес) (мысалы, Axygen, 

Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе ұқсастар). 

17. Бактериясыз ауа ортасы боксы (ПТР-бокс) (мысалы, «БАВ-ПТР-

«Ламинар-С.», «Ламинарные системы» ЖАҚ, Ресей, немесе ұқсас).  

18. Вортекс (мысалы, SIA Biosan, Латвия, немесе ұқсас). 

19. Ауыспалы көлемдегі автоматты дозаторлар (мысалы, ООО «Биохит», 

Ресей, немесе ұқсастар). 

20. «Нақты уақыт» режимінде флуоресценттік дабылды детекциялау 



жүйесімен, 5 немесе одан астам флуоресценттік детекцияның тәуелсіз 

каналдары бар бағдарламанатын амплификатор (мысалы, Rotor-Gene Q 

(QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ»), Германия), CFX96 (Bio-Rad 

Laboratories, Inc. («Био-Рад Лабораториз, Инк.»), АҚШ) және 

Өндірушімен ұсынылған басқалары). 

21. -24 °С-ден -16 °С-ге дейінгі мұздатқыш камерасымен 2 °С-ден 8 °С-ге 

дейінгі тоңазытқыш. 

22. Жеке халат, қалпақтар, аяқ киімдер және бір реттік қолғаптар ӘН 

1.3.2569-09 бойынша. 

23. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

Зерттелетін материалды алу, тасымалдау және сақтау 

Зерттеуге арналған материал ретінде: 

 қынаптың шырышты қабығы сүртінділері; 

 цервикальді каналдың шырышты қабығынан алынған эпителий 

қырындысы. 

Қынаптың шырышты қабығы сүртінділері 

Материалды қынаптың артқы бүйірлі күмбезінен тасымалдау ортасымен 

зонд-тампонның немесе біріктірілген зондтың көмегімен алу керек. Зондтың 

жұмыс бөлігін айналдыра қимылмен бөліндіні мүмкіндігінше толық жинап, 

қынаптың бүйірлік қабырғаларының беткейімен жүргізу керек. Қынаптан 

материалды жеткілікті мөлшерде алу керек. Шырыш мен қан түріндегі 

қоспалар шағын болуы қолайлы. Зондты тасымалдау ортасы бар пробиркаға 

салу керек. Зондтың зерттелетін материалы бар жұмыс бөлігін үзіп алып, оны 

тасымалдау ортасы бар пробиркада қалдыру керек. Егер зондтың жұмыс 

бөлігін ажырату мүмкін емес жағдайда, биоматериалды жұмыс бөлігінен 

мүмкіндігінше тасымалдау ортасы бар пробиркаға барынша шайып, оны 

пробирканың ішкі жағына басып, сағат тілімен және сағат тіліне қарсы 5-10 

рет айналдыру керек. Зондтың жұмыс бөлігін кесу үшін қайшыны 

пайдалануға болмайды!  

Пробирканы қақпақпен тығыз жауып, қақпақтың ішкі жағында саңылау 

болуы мен майысуына жол бермей, таңбалау керек. Муколитикпен 

тасымалдау ортасын пайдаланған жағдайда, рН өзгеруі есебінен оның түсі 

өзгеруі мүмкін (бөліндінің қышқыл рН-ы кезінде). 

Тасымалдау ортасына орналастырылған биологиялық материалды 

пайдаланылатын тасымалдау ортасына арналған нұсқаулықта көрсетілген 

талаптарға сәйкес сақтау және тасымалдау керек. Материалды тек бір рет 

мұздатып қатыру-жібітуге рұқсат етіледі.  

Цервикальді каналдың шырышты қабығынан алынған эпителий 

қырындылары 

Цервикальді каналға қатынауды бір реттік немесе көп реттік стерильді 

гинекологиялық айнаның көмегімен қамтамасыз ету керек. Материалды 

тасымалдау ортасымен пробиркаға цервикальді цитощетканың немесе 

біріктірілген гинекологиялық зондтың көмегімен алу керек. Материалды алар 



алдында жатыр мойнының беткейінен алынған қынаптың шырыші мен 

бөліндісін стерильді дәке тампонымен алып тастау керек (цервикальді 

шырыш және қан түріндегі қоспалардың шағын болуына жол беріледі). 

Эпителий қырындыларын алу тәсілдері: 

Бірінші тәсіл – цервикальді цитощетка (бір немесе екі) және 0,5 мл 

«Муколитикпен тасымалдау ортасы (МТО)» бар пробирка 

(жиынтықталымның 2 түрі) пайдаланылады. 

Бір цервикальді цитощеткамен алынған цервикальді каналдың (эндоцервикс) 

эпителий қырындысын және/немесе екінші цервикальді цитощеткамен 

алынған жатыр мойны беткейінен алынған (эктоцервикс) эпителий 

қырындысы тасымалдау ортасы бар пробиркаға сау керек.  

Екінші тәсіл – цервикальді сынамаларды алу үшін, ішінде цервикальді 

цитощеткасы мен Digene тасымалдау ортасы бар пробиркасы бар DNAPAP 

Cervical Sampler (QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ») жинағы пайдаланылады. 

Цервикальді каналдың (эндоцервикс) эпителий қырындысын тасымалдау 

ортасы бар пробиркаға салу керек.  

Үшінші тәсіл – «Муколитикпен тасымалдау ортасына (МТО)» эндо-

/эктоцервикстен эпителиді бір мезгілде алу үшін біріктірілген 

гинекологиялық зонд пайдаланылады. Цервикальді каналдың (эндоцервикс 

және эктоцервикс) эпителий қырындысын көлемі 2,0 мл алдын ала енгізілген 

тасымалдау ортасы бар 5 мл-ге пробиркаға салу керек. 

Төртінші тәсіл – эндо-/эктоцервикстен эпителиді және сұйық цитологияға 

арналған тасымалдау-бекіту ортасы бар банкіні бір мезгілде алу үшін 

біріктірілген гинекологиялық зонд пайдаланылады (мысалы, PreservCyt 

(Hologic Inc. («Холоджик Инк.»), АҚШ, немесе ұқсас). Цервикальді каналдың 

(эндоцервикс және эктоцервикс) эпителий қырындысын тасымалдау ортасы 

бар пробиркаға салу керек. 

Цитощетка/зондтың жұмыс бөлігін үзіп алып, тасымалдау ортасы бар 

пробиркада қалдыру керек. Егер цитощетканың жұмыс бөлігін үзіп алу 

мүмкін емес жағдайда, биоматериалды олардың жұмыс бөлігінен 

мүмкіндігінше тасымалдау ортасы бар пробиркаға толығымен барынша 

шайып, оны пробирканың ішкі жағына басып, сағат тілімен және сағат тіліне 

қарсы 5-10 рет айналдыру керек. Зондтың жұмыс бөлігін кесу үшін қайшыны 

пайдалануға болмайды! 

Пробирканы қақпақпен тығыз жауып, қақпақтың ішкі жағында саңылау 

болуы мен майысуына жол бермей, таңбалау керек. 

Тасымалдау ортасына орналастырылған биологиялық материалды 

пайдаланылатын тасымалдау ортасына арналған нұсқаулықта көрсетілген 

талаптарға сәйкес сақтау және тасымалдау керек. Материалды тек бір рет 

мұздатып қатыру-жібітуге рұқсат етіледі. 

ПТР-зерттеуін жүргізерге дейін зерттелетін материалдың үлгісін сақтауға 

болады:  

 18 °С-ден 25 °С-ге дейінгі температурада – 7 тәуліктен асырмай; 

 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада – 3 айдан асырмай; 

 -24 °С-ден -16 °С-ге дейінгі температурада – жыл бойы. Материалды тек 



бір рет мұздатып қатыру-жібітуге рұқсат етіледі; 

 сұйық цитологияға арналған тасымалдау-бекіту ортасында 18 °С-ден 25 

°С-ге дейінгі температурада - жыл бойы. 

ПТР-зерттеуін жүргізу 

ПТР-зерттеу келесі кезеңдерден тұрады: 

 Зерттелетін үлгілерден алынған ДНҚ экстракциялау, 

 «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен ДНҚ амплификациясы, 

 Нәтижелерді талдау және интерпретациялау. 

Зерттелетін үлгілерден алынған ДНҚ экстракциялау 

Зерттелетін материалдың әртүрлі түрлерінен алынған ДНҚ экстракциялау 

үшін Өндірушімен ұсынылған мынадай реагенттер жиынтықтары 

пайдаланылады: 

- пайдаланылатын реагенттер жиынтығына нұсқаулыққа сәйкес, қынаптың 

шырышты қабығы сүртінділерінен және бірінші, екінші және үшінші 

тәсілмен талдау үшін алынған цервикальді каналдың шырышты 

қабығынан алынған эпителий қырындыларының үлгісінен алынған ДНҚ 

экстракциялау үшін «АмплиСенс
®
 МАГНО-сорб-УРО»; 

- пайдаланылатын реагенттер жиынтығына нұсқаулыққа сәйкес, төртінші 

тәсілмен талдау үшін алынған (сұйық цитология үлгілері) цервикальді 

каналдың шырышты қабығынан алынған эпителий қырындыларының 

үлгісінен алынған ДНҚ экстракциялау үшін «АмплиСенс
® 

ДНҚ-сорб-Д»; 

- пайдаланылатын реагенттер жиынтығына нұсқаулыққа сәйкес, қынаптың 

шырышты қабығы сүртінділерінен және бірінші, екінші және үшінші 

тәсілмен талдау үшін алынған цервикальді каналдың шырышты 

қабығынан алынған эпителий қырындыларының үлгісінен алынған ДНҚ 

экстракциялау үшін «ДНҚ-сорб-АМ». 

«АмплиСенс
®
 МАГНО-сорб-УРО» реагенттер жиынтығы көмегімен 

экстракциялау кезінде реагенттер мен үлгілердің көлемдері: 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ішкі бақылау үлгісін қосу қажет емес. 

Зерттелетін үлгінің көлемі – 100 мкл. 

Экстракцияның теріс бақылауы (ТБ) бар пробиркаға 100 мкл ТБҮ енгізу 

керек. 

Элюция көлемі – 100 мкл. 

«АмплиСенс
® 

ДНҚ-сорб-Д» реагенттер жиынтығы көмегімен экстракциялау 

кезінде реагенттер мен үлгілердің көлемдері: 

Экстракцияның теріс бақылауы (ТБ) бар пробиркаға 100 мкл ТБҮ енгізу 

керек. 

Элюция көлемі – 100 мкл. 

«ДНҚ-сорб-АМ» реагенттер жиынтығы көмегімен экстракциялау кезінде 

реагенттер мен үлгілердің көлемдері: 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ішкі бақылау үлгісін қосу қажет емес. 

Зерттелетін үлгінің көлемі – 100 мкл. 

Экстракцияның теріс бақылауы (ТБ) бар пробиркаға 100 мкл ТБҮ енгізу 

керек. 

Элюция көлемі – 100 мкл. 

ДНҚ экстракциялауға зерттелетін үлгілерді дайындау 

«Муколитикпен тасымалдау ортасында (МТО)» немесе Digene тасымалдау 

ортасында алынған қынаптың шырышты қабығы сүртінділерінің және 

цервикальді каналдың шырышты қабығы қырындыларының үлгілері алдын-

ала дайындықты қажет етпейді. 

Сұйық цитологияға арналған құрамында спирт бар тасымалдау-бекіту 

ортасында алынған цервикальді қырындыларының үлгілері алдын-ала 

дайындықты қажет етеді (эпителий жасушаларының концентрациясы). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  
Зерттеу үшін жасушалардың аликвотасын ПТР әдісімен таңдау керек, тек 

сүзгісімен бір реттік ұштықтармен ғана және тек бір реттік пробиркаға ғана 

таңдау керек. ПТР-зерттеуі үшін алдымен жасушалардың аликвотасы 

таңдалғаны маңызды, екінші – сұйық цитологияны өткізу үшін. 

Эпителий жасушаларының концентрациясы 

Бірінші тәсіл 

1. Зерттелетін үлгілердің санына тең 5 мл-ге бір реттік пробиркалардың 

қажетті санын таңдап, таңбалау керек. Жасушалардың дезинтеграциясы 

үшін сұйық цитологияға арналған үлгісімен әрбір банкіні қарқынды сілкіп, 

содан кейін ақырын ашып, дайындалған пробиркаларға 2-5 мл жасушаны 

салу керек (жасушалық  суспензияның тығыздығына байланысты). 

2. Пробиркаларды штативте жасушаларды тұндыру үшін бір түнге 18 °C-ден 

25 °C-ге дейінгі температурада қалдыру керек немесе микроцентрифугада 

0,6 тыс g кезінде 10 мин центрифугалау керек (мысалы, MiniSpin, 

Eppendorf Manufacturing Corporation («Эппендорф Мануфэктуринг 

Корпорэйшн») микроцентрифугасы үшін минутына 3 мың айналым). 

3. Жасушалық тұнбаны қозғамай, автоматты дозаторды пайдаланып, 

1000 мкл-ге сүзгісімен жеке ұштықпен әрбір пробиркадан тұнба үстіндегі 

сұйықтықты алып тастау керек. 

4. Қалған шамамен 1 мл тұнба үстіндегі сұйықтығымен қалдықты сүзгісімен 

жеке ұштықты пайдаланып, 1,5 мл-ге таза пробиркаға мұқият салып, 

таңбалау және микроцентрифугада 10 тыс g кезінде 2 мин бойы 

центрифугалау керек (мысалы MiniSpin, Eppendorf Manufacturing 

Corporation («Эппендорф Мануфэктуринг Корпорэйшн») 

микроцентрифугасы үшін минутына 12 мың айналым). 

5. Тұнбаны қозғамай, вакуумдық сорғышты пайдаланып, 200 мкл-ге сүзгісіз 

жеке ұштықпен әрбір пробиркадан тұнба үстіндегі сұйықтықты алып 

тастау керек. 100-200 мкл тұнба үстіндегі сұйықтығымен қалдықты 

қалдыру керек. 



Екінші тәсіл 

1. Жасушалардың дезинтеграциясы үшін сұйық цитологияға арналған 

үлгілерімен банкілерді қарқынды сілкіп, жасушалардың тұнуы үшін бір 

түнге қалдыру керек. 

2. 1000 мкл-ге автоматты дозатормен банка түбінен 0,5 - 1,0 мл жасушаны 

таңдап, 1,5 мл-ге таза пробиркаға салып, таңбалау керек. 

3. Микроцентрифугада 10 мың g кезінде 2 мин бойы центрифугалау керек 

(мысалы, MiniSpin, Eppendorf Manufacturing Corporation («Эппендорф 

Мануфэктуринг Корпорэйшн») микроцентрифугасында минутына 12 мың 

айналым). 

4. Тұнбаны қозғамай, вакуумдық сорғышты пайдаланып, 200 мкл-ге сүзгісіз 

жеке ұштықпен әрбір пробиркадан тұнба үстіндегі сұйықтықты алып 

тастау керек. 100-200 мкл тұнба үстіндегі сұйықтығымен қалдықты 

қалдыру керек. 

Кедергі келтіретін заттар және зерттелетін материалдың 

сынамаларын пайдалану бойынша шектеулер 

ПТР-зерттеуін жүргізу үшін құрамында шырыш, қан және ірің түрінде 

қоспалардың артық саны бар биологиялық материалды пайдалану 

амплификациялау реакциясын тежеуге әкелуі мүмкін.  

Амплификациялау үшін пробиркаларды таңдау «нақты уақыт» 

режимінде детекциялау жүйесімен пайдаланылатын амплификаторға 

байланысты. 

Пробиркаларға реагенттер, ДНҚ  сынамалары мен бақылау үлгілерін 

енгізу үшін сүзгілерімен ұштықтар пайдаланылады. 

А. Амплификациялауға арналған пробиркаларды дайындау 

ДНҚ сынамасының көлемін қоса – 10 мкл, реакциялық қоспаның 

жалпы көлемі – 25 мкл. 

1. Реакциялық қоспаны дайындау үшін талап етілетін әрбір реагенттің санын 

есептеу керек. Бір реакциясына 10 мкл АПВ 14 ПТР-қоспа-FL және 5 мкл 

ПТР-буфер-Н талап етіледі. Қоспаны зерттелетін және бақылау үлгілерінің  

жалпы санына (бақылау үлгілерінің  санын 7 тармақты қараңыз) плюс 

бірнеше реакциялардың артығына дайындау керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Реакциялық қоспаның компонентін тікелей ПТР-

зерттеуін жүргізер алдында араластыру керек. 

2. АПВ 14 ПТР-қоспа-FL бар пробирканы жібіту керек. АПВ 14 ПТР-

қоспа-FL, ПТР-буфер-Н бар пробиркалардың ішіндегісін араластыру, 

тамшыларды вортексте тұндыру керек.  

3. Жеке пробиркада реакциялық қоспаны дайындау керек. АПВ 14 ПТР-

қоспа-FL мен ПТР-буфер-Н-нің қажетті санын араластырып, тамшыларды 

вортексте тұндыру керек. 

4. Зерттелетін және бақылау сынамаларының ДНҚ амплификациялау үшін 

пробиркалардың немесе стриптердің қажетті санын таңдау керек. 



5. Әрбір пробиркаға дайындалған реакциялық қоспаны 15 мкл-ден енгізу 

керек. Реакциялық қоспаның пайдаланылмаған қалдықтарын тастау керек. 

6. Дайындалған пробиркаларға зерттелетін үлгілерден экстракциялау 

нәтижесінде алынған ДНҚ сынамаларын 10 мкл-ден енгізу керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Силикагелде  немесе магниттік сепарацияда 

сорбция әдісімен экстракция жүргізу үшін реагенттер жиынтықтары 

көмегімен экстракцияланған ДНҚ сынамаларын қосу кезінде сорбенттің 

реакциялық қоспаға түсіп кетуінен аулақ болу керек. 

7. Бақылау реакцияларын қою керек: 

а) ДНҚ-калибратор К1 – реакциялық қоспасымен пробиркаға 10 мкл К1 

АПВ скрин енгізу керек. 

б) ДНҚ-калибратор К2 – реакциялық қоспасымен пробиркаға 10 мкл К2 

АПВ скрин енгізу керек. 

в) Экстракцияның теріс бақылауы (ТБ) – реакциялық қоспасымен 

пробиркаға ТБҮ-ден экстракцияланған 10 мкл сынаманы енгізу керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ықтимал ластануға күдіктенген кезде сондай-ақ 

ПТР теріс бақылауын (Б–) қою қажет. Ол үшін реакциялық қоспасымен 

пробиркаға 10 мкл Б– енгізу керек. 

Б. «Нақты уақыт» режимінде детекциялаумен амплификацияны жүргізу 

1. Флуоресцентті дабылды тиісті амплификациялау мен детекциялау 

бағдарламасын орындау үшін «нақты уақыт» режимінде детекциялау 

жүйесімен амплификаторды бағдарламалау керек (8, 9 кестелерді 

қараңыз)
8
. 

8 кесте  

Роторлық
9
 және планшеттік

10
 типтердегі аспаптар үшін флуоресцентті 

дабылды бірыңғай «АмплиСенс» амплификациялау және детекциялау 

бағдарламасы 

Цикл Температура, °С Уақыты 

Флуорофорларға арналған 

каналдар бойынша 

флуоресценттік дабылды 

детекциялау   

Циклдердің 

саны 

1 50 15 мин – 1 

2 95 15 мин – 1 

3 
95 10 с – 

45 
60 20 с FAM, JOE, ROX, Cy5, Сy5.5 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бірыңғай бағдарламаны пайдалана отырып, кері 

транскрипциямен және амплификациялаумен тесттерді қоса, тесттердің кез 

келген үйлесімін бір аспапта бір мезгілде жүргізуге болады.  

                                           
8
 Амплификациялау бағдарламалары (8, 9 кестелер) осы реагенттер жинағын үшін пайдалануда баламалы. 

9
 Мысалы, Rotor-Gene Q (QIAGEN) және Өндірушімен ұсынылған басқалары  

10 
Мысалы, CFX 96 (Bio-Rad) және Өндірушімен ұсынылған басқалары. 



Егер бір аспапта қоздырғыштың ДНҚ-сын анықтау үшін ғана тесттер бір 

мезгілде өткізілген жағдайда, уақытты үнемдеу үшін кері транскрипцияның 

бірінші қадамын (50°С – 15 минут) осы бағдарламадан алып тастауға болады. 

9 кесте 

Флуоресцентті дабылды «АмплиСенс-1» амплификациялау және 

детекциялау бағдарламасы 
 Роторлық типті

9
 аспаптар Планшетті типті

10
 аспаптар 

Цикл Температура, °С Уақыты 
Циклдердің 

саны 
Температура, °С Уақыты 

Циклдердің 

саны 

1 95 15 мин 1 95 15 мин 1 

2 

95 5 с 

5 

95 5 с 

5 60 20 с 60 20 с 

72 15 с 72 15 с 

3 

95 5 с 

40 

95 5 с 

40 60 

20 с 

флуоресц. 

дабылды 

детекцияла

у 

60 

30 с 

флуоресц. 

дабылды 

детекцияла

у 

72 15 с 72 15 с 

Флуоресцентті дабылды детекциялау флуорофорларға FAM, JOE, ROX, 

Сy5.5 және Сy5 каналдары бойынша тағайындалады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «АмплиСенс-1» бағдарламасы (9 кестені қараңыз) 

адам папилломасы вирустарын (АПВ) анықтау және генотиптендіру және 

ЖЖБИ қоздырғыштарының ДНҚ-сын анықтау үшін «АмплиСенс» 

реагенттер жиынтықтары көмегімен тесттерді жүргізуге арналған әмбебап 

болып табылады. Сондықтан бір аспапта осы тесттердің барлығын немесе 

олардың кез-келген үйлесімін бір мезгілде өткізуге болады. 

2. Пробиркаларды аспаптың реакциялық модулінің ұяшықтарына орнату 

керек. Планшеттік типтегі амплификаторға қояр алдында вортекстегі 

пробиркалардың қабырғаларынан тамшыларды тұндыру ұсынылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Планшеттік типтегі аспаптарды толтырмай 

жүктеген жағдайда, амплификатордың реакциялық модулінің жиектеріне бос 

пробиркаларды қосымша орнату қажет. 

3. Флуоресцентті дабылды детекциялаумен амплификациялау бағдарламасы 

орындалуын іске қосу керек. 

4. Бағдарламаның соңында нәтижелерді талдап, интерпретациялауға кірісу 

керек. 

В. Нәтижелерді талдау және интерпретациялау 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыста ыңғайлы болу үшін қоса берілген 

нәтижелерді есептеу үлгісін Microsoft Excel форматында пайдалану 

ұсынылады. 

Алынған нәтижелерді талдау «нақты уақыт» режимінде детекциялаумен  

ПТР үшін пайдаланылатын аспаптың бағдарламалық қамтамасыз етілуінің 



көмегімен жүргізіледі. Флуоресцентті дабылдың жинақталу қисығын 5 канал 

бойынша талдайды: 

10 кесте 
Флуорофорға 

арналған канал 
FAM JOE ROX Cy5 Cy5.5 

Амплификациялау 

өнімінің 

жинақталуын 

көрсететін дабылды 

тіркеу 

ЖКҚ АПВ 

ДНҚ  

16 
генотипі  

ЖКҚ АПВ 

ДНҚ  

18 
генотипі 

ЖКҚ АПВ ДНҚ  

(16,18, 

31,33,35,39,45,5

1, 

52,56,58,59,66,6

8 генотиптері) 

ДНҚ  

Glob ЭІБ 

ЖКҚ 

АПВ 

ДНҚ  

45 
генотипі 

Нәтижелер тиісті деңгейде белгіленген шекті сызықпен S-тәрізді (сигма 

тәрізді) түрдегі флуоресценция қисығы қиылысуының болуы (немесе 

болмауы) негізінде интерпретацияланады, нәтижелер кестесінің тиісті 

бағанында шекті цикл мәні (Ct) ДНҚ-сы осы сынамасы үшін болуын (немесе 

болмауын) анықтайды. 

Шекті циклдің (Сt) алынған мәндерінің негізінде және ДНҚ-

калибраторлары К1 және K2 үшін берілген концентрациялар мәндеріне 

сүйене отырып, калибрлеу түзу сызығы автоматты түрде құрылады және 

АПВ ДНҚ және адам ДНҚ  көшірмелерде/реакциялардағы концентрациялары 

есептеледі. Алынған мәндер 1×10
5
 адам жасушаларына сәйкес келетін АПВ 

ДНҚ санын есептеу үшін пайдаланылады. Нормаланған концентрациялардың 

мәндері адам жасушаларына қатысты қоздырғыш көшірмелерінің санын 

көрсетеді. Бұдан басқа адамның ДНҚ  концентрацияларының мәндері 

биологиялық материалды алу сапасын бағалауға мүмкіндік береді. 

АПВ ДНҚ концентрациясының нормаланған мәндерін есептеу мына 

формулаға сәйкес  жүргізіледі: 
 

lg ( 
реакциядағы АПВ ДНҚ 

көшірмелерінің саны 

реакциядағы адам ДНҚ  

көшірмелерінің саны 
 

 

х 2*10
5
) = lg (10

5
 адам жасушаларына АПВ 

ДНҚ көшірмелерінің саны) 

АПВ ДНҚ жиынтық мөлшерін есептеу кезінде FAM, JOE, Cy5.5 

каналдары бойынша дабылдар 16, 18 және 45 45 генотиптерінің жеке 

концентрацияларын көрсететіні ескеріледі. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ДНҚ-калибраторлары концентрацияларының 

мәндері реагенттер жинағына қоса берілген қосымша парақта көрсетілген. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаптың бағдарламалық қамтамасыз етілуі 

көмегімен ДНҚ-калибраторы К1 үшін алынған нәтижелерді экспорттау 

жолымен «АмплиСенс
®
 ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» реагенттер 

жинағының осы сериясын пайдалана отырып, кейін қойылымдар өткізу үшін 

осы аспапта орындалған алдыңғы қойылымдағы ДНҚ-калибратор К1 үшін 

алынған нәтижелерді пайдалануға болады. Бұл жағдайда ДНҚ  калибратор 

К2 ғана орнату керек. 

Microsoft Excel форматындағы «ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» дайын 



шаблонын пайдаланып нәтижелерді есептеу:  

Бастапқы деректерді автоматты түрде өңдеу және сенімді нәтижелер алу 

үшін келесі шарттарды сақтау керек: 

1. Аспаптың деректері кестесін толтыру қатесіз, бақылау үлгілерін тиісті 

түрде көрсетілуімен жүргізілуі керек. 

2. Microsoft Excel қауіпсіздік жүйесінің макростарды пайдалануға 

мүмкіндік беретініне көз жеткізу керек. Сервис>Макрос>Қауіпсіздік 

менюінде Орташа қорғаныс деңгейін орнатыңыз. 

 

Бастапқы деректерді автоматты өңдеуді орындау  

1. Шаблонымен файлды ашу, макростарды қосуды қабылдау керек. 

2. Есептеу түймесі белсенді екенін тексеру керек. 

3. Егер кесте алдыңғы қойылымдағы деректермен толтырылған болса, оны 

Кестені тазарту түймесін басу арқылы тазартуға болады. 

4. Аспаптың тікелей бағдарламалық қамтамасыз етілуінен немесе Microsoft 

Excel-де деректерді экспорттау файлынан әрбір детекциялау каналы 

бойынша шекті циклдер мәндерін көшіру арқылы Аспаптың деректері 

кестесін толтыру керек. 

5. Нұсқаулық қосымшасындағы Бағдарламада қабылданған шартты 

белгілер кестесіне сәйкес бақылау белгілерін белгілеу керек. Әріптердің 

тілі мен тізілімінің маңызы жоқ. 

6. # белгісімен талдау жүргізілмейтін бос ұяшықтарды белгілеу керек. 

Мұны Қол қойылмаған үлгілерді бос деп белгілеу түймесін басу арқылы 

жасауға болады. 

7. Қойылым туралы ақпаратты толтыру керек. 

8. Файлды басқа атаумен сақтау керек. 

9. Есептеу түймесін басу керек. Файлда калибрлеу сызықтарының 

деректері, есептелген концентрациялар, нәтижелер (сандық нәтиже, 

шифрда ашып жазу) көрсетіледі. 

10. Калибрлеудің сәтті өткенін тексеру керек: Калибрлеу кестесінде, 

Калибрлеу күйі бағанында каналдардың әрқайсысы бойынша Ок 

хабарламасы көрсетіледі. 

11. Үлгі күйін қарап, бақылау үлгілеріне айрықша назар аудару керек. 

12. 11 кестеге сәйкес нәтижелерді интерпретациялау керек. 

Алдыңғы қойылымда ДНҚ-калибраторы К1 үшін алынған нәтижелерді 

пайдалану 

Аспаптың деректері кестесін толтыру, Есептеу түймесін басу керек. 

Калибрлеу күйін тексеру керек (Калибрлеу кестесінде, әр канал үшін 

Калибрлеу күйі бағанында Ок хабарламасы болуы керек) және Калибрлеуді 

сақтау түймесін басу керек. 

Келесі қойылым кезінде зерттелетін үлгілер, ДНҚ-калибраторы К2, теріс 

бақылаулар үшін алынған деректермен Аспаптың деректері кестесін 

толтыру және Калибрлеуді қолдану түймесін басу керек. 

 



Осыдан кейін, сақталған Ct мәндері сұр түспен белгіленген төменгі 

ұяшықтарда пайда болады. Бұдан әрі Есептеу түймесін басып, нәтижелерді 

жоғарыда сипатталғандай есепке алу керек. 

11 кесте 

Зерттелетін үлгілер үшін нәтижелерді интерпретациялау 

Қорытынды Шифрланғанды ашып жазу 

Нақты емес  

(биологиялық материалдың 

жеткіліксіз саны) 

Glob ЭІБ ДНҚ концентрациясы 1х10
3
-тен кем 

көшірмелері/реакция (500 жасуша/реакция, және 

флуорофорларға арналған FAM, JOE, ROX, Cy5.5 каналдары 

бойынша ЖКҚ АПВ ДНҚ  есептелген концентрацияларының 

мәндері жоқ. ДНҚ экстракциясы кезеңінен бастап, осы үлгінің 

қайтадан ПТР-зерттеуі қажет. Егер зерттелетін үлгіде ДНҚ  

Glob ЭІБ жоқ болған жағдайда биологиялық материалды және 

ПТР-зерттеуін қайтадан алу қажет.  

ЖКҚ АПВ ДНҚ  

анықталған жоқ 

ЖКҚ АПВ ДНҚ үшін Ct мәні жоқ, ал Glob ЭІБ 

концентрациясы 1х10
3
-нан астам көшірмелері/реакция 

(500 жасуша/реакция). Нәтижесі беріледі, ЖКҚ АПВ ДНҚ 

ретінде анықталған жоқ. 

3 lg-ден кем (АПВ 10
5
 

адамның жасушаларына) 
Клиникалық маңызы шағын шама 

3–5 lg (АПВ 10
5
 адамның 

жасушаларына) 

Клиникалық маңызды шама. Дисплазияны болдырмауға 

болмайды, дисплазия даму қаупі бар 

5 lg-ден артық (АПВ на 10
5
 

адамның жасушаларына) 

Клиникалық маңызды, жоғары шама. Дисплазия болу 

ықтималдығы жоғары 

Интеграция? (16, 18 және 

45 генотиптері үшін ғана) 

E1/E2 аймағының болмауы кезінде E6 аймағын анықтау 

адамның ДНҚ-сында вирустың интеграциялану ықтималдығын 

жанама болжайды. 

Егер 12 кестеге және реагенттер жинағына қоса берілген қосымша 

параққа сәйкес ДНҚ экстракцисы мен амплификациясы кезеңдерін 

бақылаулар үшін дұрыс нәтижелер алынса, ПТР-зерттеуінің нәтижесі 

сенімді деп саналады. 

12 кесте 

ПТР-зерттеуінің әртүрлі кезеңдерін бақылауларға арналған нәтижелер 

Бақылау 

ПТР-

зерттеуінің 

бақыланатын 

кезеңі 

Флуорофорға арналған канал бойынша шектік циклдің мәні 

(Ct) 

FAM JOE ROX Cy5 Cy5.5 

ТБ, Б- 
ДНҚ 

экстракциясы  
жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ 

K1  ПТР анықталды анықталды  анықталды  анықталды  анықталды  

К2 ПТР анықталды  анықталды  анықталды  анықталды  анықталды  

Мүмкін қателер: 

1. Флюорофорларына арналған FAM және/немесе JOE және/немесе ROX 

және/немесе Сy5 және/немесе Сy5.5 каналдар бойынша экстракцияның 

теріс бақылауы (ТБ) үшін шекті циклдің мәні (Сt) анықталды. 



Амплификациялау өнідерімен зертхананың ластануы немесе ПТР-

зерттеуінің қандай да бір кезеңінде үлгілердің, зерттелетін реагенттердің 

ластануы мүмкін. Ластанудың көзін анықтау және жою бойынша шаралар 

қабылдау және ДНҚ экстракциясы кезеңінен бастап, спецификалық ДНҚ 

анықталған жағдайларда барлық үлгілер үшін ПТР-зерттеуін қайталау 

қажет. 

2. ДНҚ-калибраторлары К1, К2 үшін флуорофорларға арналған көрсетілген 

каналдардың қандай да бірі бойынша шекті циклдің мәні (Ct) жоқ 

(12 кестені қараңыз). Барлық үлгілер үшін амплификацилау мен 

детекциялауды қайталау қажет. 

3. Калибрлеу түзу сызығын салу кезіндегі E тиімділік көрсеткіші 80%-дан 

кем немесе 120%-дан жоғары. Реагенттер жинағына қосымша параққа 

және шекті сызықтың таңдалған деңгейіне дұрыстығына сәйкес ДНҚ-

калибраторларының берілген концентрацияларын тексеру қажет. Егер 

ДНҚ-калибраторларының дұрыс көрсетілген концентрациялары және 

шекті сызықтың деңгейі кезінде, тиімділік көрсеткіші қажетті диапазонға 

сәйкес келмесе, амплификациялау мен  детекциялау барлық үлгілер үшін 

қайталануы керек. 

4. Зерттелетін үлгі үшін шекті циклдің мәні (Ct) анықталды, сонымен бірге 

флуоресценциия графигінде сипатты экспоненциальді өсу аймағы жоқ 

(график шамамен түзу сызықты білдіреді). Шекті сызықтың таңдалған 

деңгейінің немесе негізгі сызықты есептеу параметрлерінің дұрыстығын 

тексеру қажет. Егер нәтиже шекті сызықтың (негізгі сызықтың) дұрыс 

деңгейінде алынған болса, осы үлгі үшін амплификациялау және 

детекциялауды қайтадан өткізу талап етіледі. 

Қысқарту тізімі 

Осы нұсқаулықта келесі қысқартылған сөздер мен мәндері қолданылады: 

Glob ЭІБ 
- эндогендік ішкі бақылау үлгісі (адамның β-глобиндік гені 

аймағы) 

ЖКҚ АПВ 
- жоғары канцерогенді қауіптілігімен адам папилломасы 

вирустары 

ДНҚ  - дезоксирибонуклеин қышқылы 

дНТФ – дезоксирибонуклеотидтрифосфат 

К1, К2 - ДНҚ-калибраторлары 

Б+ - ПТР оң бақылауы  

Б– - ПТР теріс бақылауы 

ТБ - экстракцияның теріс бақылауы 

ТБҮ - теріс бақылау үлгісі 

ПТР - полимеразалық тізбекті реакция 

РУ - ТК - тіркеу куәлігі 

ЖМО - жатыр мойны обыры 

УДГ - урацил-ДНҚ-гликозилаза 

Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН 

- Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және адамның әл-ауқаты 

саласындағы қадағалау жөніндегі федералды қызметі 

«Эпидемиология орталық ғылыми-зерттеу институты» Федералды 



бюджеттік ғылым мекемесі 

FRT - «нақты уақыт» режиміндегі флуоресценттік детекция 

ADC - жатыр мойнының безді-жалпақ жасушалы обыры 

AIS - жатыр мойнының in situ аденокарциномасы 

CIN2 - ауырлығы орташа дәрежедегі дисплазия 

CIN2+ - орташа және жоғары дәрежедегі дисплазия, ЖМО 

CIN3 - жоғары дәрежедегі дисплазия 

FRT - «нақты уақыт» режимінде флуоресцентті детекция 

НС - Hybrid Capture (гибридті қармау әдісі) 

SCC - жатыр мойнының жалпақ жасушалы обыры 

Сақтау шарттары 

«ПТР-жиынтық» FRT-100 FN нұсқадағы реагенттер жиынтығын -24 °С-ден   

-16 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. АПВ 14 ПТР-қоспа-FL жарықтан 

қорғалған жерде сақтау керек. 

Тасымалдау 

Реагенттер жинағы жинағын 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада 5 

тәуліктен асырмай тасымалдау керек. 2 °С-ден 25 °С-ге дейінгі 

температурада 3 тәуліктен асырмай тасымалдауға рұқсат етіледі. 

 

Босатылу шарттары 

 

Емдеу-профилактикалық және санитарлық-профилактикалық мекемелерге 

арналған. 

 

Жарамдылық мерзімі 

Сақтау мерзімі - 12 ай. Ашылған реагенттердің жарамдылық мерзімі, егер 

нұсқаулықта басқаша көрсетілмесе, ашылмаған реагенттерге арналған 

заттаңбаларда көрсетілген жарамдылық мерзіміне сәйкес келеді. 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. 

 

Баспа өнімдерінде пайдаланылатын символдар 

 

Каталогтағы нөмірі 
 

Ішіндегісі 

тесттердің n-санын 

өткізу үшін 

жеткілікті  

 

Партия коды 

 

дейін пайдалану 

керек 



 

In vitro диагностикаға 

арналған медициналық 

бұйым 
 

Пайдалану 

жөніндегі 

нұсқаулыққа 

жүгініңіз 

 

Өзгерген күні 
 

Күн сәулесінің 

түсуіне жол бермеу 

керек 

 

Температуралық 

ауқымы 
 

Дайындалған күні 

 

Өндіруші 
 

Ылғалдан қоғау 

керек 

 

Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген 

нормативтік құжат 

Биологиялық материалдағы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 

68 генотиптеріндегі жоғары канцерогенді қауіптілігімен (ЖКҚ) адам 

папилломасы вирустары (АПВ) ДНҚ-сын in vitro диагностикасы үшін 

полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) әдісімен сандық анықтауға арналған 

«АмплиСенс®ЖКҚ АПВ скрин-титр-14-FL» реагенттер жинағы. 

Техникалық шарттары ТШ 9398-231-01897593-2015 

 

Өндіруші 

Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН (111123, Мәскеу қ-сы, 

Новогиреевская к-сі, 3а үй, тел. (495) 974-96-42, факс (495) 305-54-23 e-mail: 

obtk@pcr.ru) 

Реагенттер жинағының сапасына қатысты шағымдарды дайындаушы 

кәсіпорынға Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН (111123, Мәскеу қ-

сы, Новогиреевская к-сі, 3а үй) шағымдармен жұмыс істейтін және оқуды 

ұйымдастыратын бөлімге жіберу керек (тел. (495) 974-96-46, факс (495) 916-18-

18,  e-mail: products@pcr.ru). 

«АмплиСенс» өнімдері туралы пікірлер мен ұсыныстарды тұтынушы 

сауалнамасын толтырып, www.amplisens.ru сайтында қалдыруға болады. 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық 

мақсаттағы бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды қабылдайтын 

ұйымның мекенжайы 

 

     «КБ Диагностик» «КБ Диагностик» ЖШС, Алматы обл., Іле ауданы, 

Боралдай ауылы, (Аэропорт), тел./факс 8 (727) 331-31-47 

E-mail info@kb-diagnostic.kz 
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