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      Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы 

     Клиникалық үлгілерден бөлініп алынған сынамаларда Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium және Trichomonas 

vaginalis ДНҚ гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен 

полимеразалық тізбекті реакция әдісімен бір мезгілде анықтауға арналған 

«АмплиСенс
®
 N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis-

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» реагенттер жинағы, FRT нұсқасы 

     

     Бұйымның құрамы мен сипаттамасы 

 

     Тағайындалуы  

   «АмплиСенс
®
 N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium /T.vaginalis-

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» реагенттер жинағының FRT нұсқасы Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium және Trichomonas 

vaginalis ДНҚ аталған микроорганизмдердің ДНҚ спецификалық 

фрагменттерінің амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен амплификациялау жолымен ПТР әдісімен бір мезгілде 

анықтауға арналған. ПТР жүргізуге арналған материал қызметін адамның 

урогениталий жолының, тік ішегінің, ауызжұтқыншағының қырынды 

бөліністерінен; көз конъюнктивасы бөліністерінен; несеп үлгілерінен; 

қуықасты безі секретінен бөліп алынған ДНҚ сынамалары атқарады. Әрбір 

клиникалық үлгіден ДНҚ бөліп алу ішкі бақылау үлгісінің (ІБҮ-FL) 

қатысуымен жүргізіледі. Клиникалық үлгілерден ДНҚ бөліп алу емшарасы 

үшін сәйкесінше Ресейдің тұтынушыларды қадағалау Эпидемиология ОЗҒИ 

ФБҒМ өндірген немесе ұсынған реагенттер жинақтары пайдаланылады.  

 Детекциялау әдісі мен пайдаланылып отырған жабдықтың типіне 

қарай клиникалық үлгілердің ПТР-зерттеуін жүргізудің егжей-тегжейлі 

емшарасы «Клиникалық материалда ЖЖБИ мен ұрпақ өрбіту 

ағзаларының басқа инфекциялары қоздырғыштарының ДНҚ бар-

жоқтығын гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен ПТР 

әдісімен зерттеу» әдістемелік ұсынымдарында келтірілген 



     Әдістің принципі 

     Әдіс N.gonorrhoeae, C.trachomatis spp., M.genitalium және T.vaginalis ДНҚ 

бөліктерін, сондай-ақ, ішкі бақылау үлгісі (ІБҮ) бөлігін «нақты уақыт» 

режимінде бір мезгілде бір пробиркада амплификациялауға ( «мультиплекс-

ПТР» форматы) және детекциялауға негізделген. Реакция қоспасының 

құрамында олигонуклеотидтік праймерлер мен флуоресцентті-таңбалы 

гибридизациялау зондтары (ФТ-зондтар) бар, олар амплификацияланатын 

фрагменттің ішкі спецификалық бөліктеріне комплементарлы. ФТ-зонд 

шығаратын флуоресценттік сигналды амплификатордың оптикалық блогы 

тікелей, нақты уақыттағы реакция үдерісінде детекциялайды. Нысаналардың 

әрқайсысына арналған ФТ-зондтардың өзінің толқын ұзындығы бар, бұл 

сигналды сәйкесінше арна бойынша тіркеуге мүмкіндік береді. Төрт 

қоздырғыш пен ІБҮ детекциялау үшін 5-6-арналы оптикалық блогы бар 

амплификатор пайдаланылады. Бұл реагенттер жиынтығының өзіне тән 

ерекшелігі микроорганизмдердің әрқайсысы үшін, тіпті қалғандарының 

барлығы бірнеше есе артық болса да (мысалы, микстинфекциялардың 

диагностикасында), талдамалық сезімталдығының сақталуы болып 

табылады. 

  

     Жинақтың құрамы   

 

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium және 

Trichomonas vaginalis ДНҚ «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен ПТР-амплификациялауға арналған –  «ПТР-

жиынтық» реагенттер    жиынтығының FRT нұсқасына мыналар кіреді: 
 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

ПТР-қоспа-1-FL N.gonorrhoeae 

/C.trachomatis /M.genitalium 

/T.vaginalis балауыздың үстіне 

тамызылған 

Мөлдір түссіз сұйықтық 0,01 
Көлемі 0,2 мл 

110 пробирка  

ПТР-қоспа-2-FL-red 
Қызыл түсті мөлдір 

сұйықтық 
1,1 1 пробирка 

Кешенді ОБҮ  
Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,2 1 пробирка 

ДНҚ-буфер 
Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,5 1 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауларды қоса, 110 амплификациялау реакциясын 

жүргізуге есептелген. 

 

     Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium және 

Trichomonas vaginalis ДНҚ «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен ПТР-амплификациялауға арналған – «ПТР-

жиынтық» реагенттер жиынтығының   FRT-100 F нұсқасына мыналар 

кіреді: 



Реактив Сипаттамасы Көлемі, 

мл 

Саны  

ПТР-қоспа-1-FL N.gonorrhoeae 

/C.trachomatis /M.genitalium 

/T.vaginalis балауыздың үстіне 

тамызылған 

Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

ПТР-қоспа-2-FRT Мөлдір түссіз сұйықтық 0,6
 

1 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз сұйықтық 0,06 1 пробирка 

Кешенді ОБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 1 пробирка 

ДНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 0,5 1 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауларды қоса, 110 амплификациялау реакциясын 

жүргізуге есептелген. 

     Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium және 

Trichomonas vaginalis ДНҚ «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен ПТР-амплификациялауға арналған – «ПТР-

жиынтық» реагенттер жиынтығының   FRT-1000 F нұсқасына мыналар 

кіреді: 
Реактив Сипаттамасы  Көлемі, мл 

(мл) 

Саны  

ПТР-қоспа-1-FL N.gonorrhoeae 

/C.trachomatis /M.genitalium 

/T.vaginalis балауыздың үстіне 

тамызылған 

Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 10 пробирка  

ПТР-қоспа-2-FRT Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2
 

5 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз сұйықтық 0,12 5 пробирка  

Кешенді ОБҮ  Мөлдір түссіз сұйықтық 1,0 1 пробирка 

ДНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 0,5 2 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауларды қоса, 1100 амплификациялау 

реакциясын жүргізуге есептелген. 

 

     Қолданылу саласы 

Клиникалық зертханалық диагностика үшін. 

      

     Жиынтықталымы  

 

     «АмплиСенс
®
 N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis-

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» реагенттер жинағы  бір нұсқада шығарылады. 

     FRT нұсқасы, «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен ПТР әдісімен зерттеу жүргізуге арналған. Жинақтың бұл 

нұсқасын пайдаланған кезде спецификалық амплификация өнімінің 

жинақталғанын білдіретін флуоресценттік сигналды детекциялау тікелей 

флуоресценттік сигналды «нақты уақыт» режимінде детекциялау жүйесі бар 

амплификатордың көмегімен ПТР жүргізу барысында жүзеге асырылады. 



Жиынтықталым  

түрлері  
FRT форматы 

1 түрі  «ПТР- жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT нұсқасы 

2 түрі  «ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT-100 F нұсқасы 

3 түрі  «ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT-1000 F нұсқасы 

4 түрі Жинақтарды жиынтықтауға арналған реагенттер топталымы 

        

Сақтық шаралары 

     Жұмыс клиникалық материалда инфекциялық аурулар қоздырғыштардың 

бар-жоқтығына молекулалық-биологиялық (ПТР) зерттеулер жүргізетін 

зертханада, СЕ 1.3.2322-08 «Патогенділіктің (қауіптіліктің) III – IV 

тобындағы микроорганизмдермен және паразиттік аурулардың 

қоздырғыштарымен  жұмыс жасаудағы қауіпсіздік», СЕ 2.1.7.728-99 «Емдеу-

профилактика мекемелерінің қалдықтарын жинау, сақтау және жою 

ережелері» МУ 1.3.1888-04 санитариялық-эпидемиялық ережелерін және 

«Патогенділіктің III – IV топтарындағы патогендік биологиялық агенттермен 

инфекцияланған материалды ПТР әдісімен зерттеулер кезіндегі жұмыстарды 

ұйымдастыру» әдістемелік ұсынымдарын сақтай отырып жүргізілуі тиіс.  

 

Назар аударыңыз! Ішінде амплификациялаудан кейінгі ПТР өнімдері бар 

пробиркаларды лақтыру кезінде пробиркаларды ашуға және ішіндегісінің 

шашырауына жол беруге болмайды, өйткені бұл зертхана аумағының, 

жабдықтар мен реагенттердің амплификация өнімдерімен 

контаминациялануына алып келуі мүмкін 

 

 

     ПТР-зерттеуін жүргізу үшін қажетті жабдықтар мен материалдар. 

1. Флуоресцентті сигналды «нақты уақыт» режимінде детекциялау 

жүйесімен бес арналы амплификатор, мысалы, «Rotor-Gene» 6000 

(«Corbett Research», Австралия), «Rotor-Gene Q» («Qiagen», Германия) 

немесе осыларға ұқсастар. 

2. Стерильді жұмыстарға арналған бокс (ПТР-бокс). 

3. Центрифуга/вортекс. 

4. Көлемдері әр түрлі (5-тен 20 мкл дейін, FRT-100 F нұсқалы 

жиынтықтармен жұмыс жасағанда – 5-тен 20 мкл дейін және 20-дан 200 

мкл дейін) автоматты пипеткалар (дозаторлар). 

5. Штативтердегі , 100 мкл дейінгі аэрозольді бөгеті бар бір реттік 

ұштықтар. 

6. Көлемі 0,2 мл микропробиркаларға арналған штативтер. 

7. ПТР-ға арналған, көлемі 0,2 мл немесе 0,1 мл, полипропиленнен жасалған 

бір реттік микропробиркалар (реагенттер жиынтығының FRT-100 F 

нұсқасымен жұмыс жасағанда): 

- ПТР-ға арналған, қабырғасы жұқа, көлемі 0,2 мл (қақпағы жалпақ), 

немесе Rotor-Gene үшін ПТР-ға арналған, көлемі  0,1 мл, стриптерде 4 

данадан, қақпақтары бар пробиркалар (мысалы, «Corbett Research», 



Австралия; «Qiagen», Германия). 

8. ДНҚ сынамаларын бөліп алуға арналған минус 16 °С-ден аспайтын 

мұздатқыш  камерасы бар 2-ден 8 °С-ге дейінгі тоңазытқыш. 

9. Жеке халат және бр реттік қолғаптар. 

10. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

     Гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен ПТР жүргізу. 

FRT нұсқасы. «Нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен ПТР.  

А. ПТР-ға арналған пробиркаларды дайындау. 

амплификациялауға арналған пробиркаларды таңдау пайдаланылып 

отырған, «нақты уақыт» режимінде детекциялау жүйесімен 

амплификаторға байланысты. 

Реакцияның жалпы көлемі – 30 мкл, ДНҚ сынамасының көлемі – 10 мкл. 

А1. «ПТР-жиынтық» реагенттер жинағының FRT нұсқасының 

көмегімен ПТР жүргізуге арналған пробиркаларды дайындау. 

1. Ішінде ДНҚ амплификациялауға арналған зерттелетін және бақылау 

сынамаларының ПТР-қоспа-1-FL N.gonorrhoeae / C.trachomatis / 

M.genitalium / T.vaginalis бар пробиркалардың қажетті санын алыңыз. 

2. Балауыздың бетіне 10 мкл ПТР-қоспа-2-FL-red тамызыңыз, бұл кезде ол 

балауыздың астына батып кетпеуі және ПТР-қоспа-1-FL N.gonorrhoeae / 

C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis араласып кетпеуі тиіс. 

3. Дайындалған пробиркаларға зерттеудегі клиникалық немесе бақылау 

үлгілерінен бөліп алудың нәтижесінде алынған 10 мкл ДНҚ 

сынамаларын енгізіңіз.  

4. Бақылау реакцияларын қойыңыз: 

а) ПТР теріс бақылауы (Б-) – ДНҚ сынамасының орнына дайындалған 

пробиркаға 10 мкл ДНҚ-буфер енгізіңіз. 

б) ПТР оң бақылауы (Б+) –пробиркаға 10 мкл кешенді ОБҮ енгізіңіз.  

в) бөліп алуға арналған теріс бақылау (B-) –пробиркаға ТБҮ-нен бөліп 

алынған сынаманың 10 мкл енгізіңіз. 

А2. «ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығының FRT-100 F және FRT-

1000 F нұсқаларының көмегімен ПТР жүргізуге арналған  

пробиркаларды дайындау. 

Реакцияның жалпы көлемі – 25 мкл, ДНҚ сынамасының көлемі – 10 мкл. 

1. Зерттеудегі және бақылау сынамаларын ДНҚ амплификациялауға 

арналған пробиркалардың немесе стриптердің қажетті санын алыңыз. 

2. N реакция жүргізу үшін (2 ПТР бақылауын қоса) бөлек пробиркада 10*(N+1) 

мкл ПТР-қоспа-1-FL N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / 

T.vaginalis, 5,0*(N+1) мкл ПТР-қоспа-2-FRT мен 0,5*(N+1) мкл 

полимеразаны (TaqF) араластырыңыз. 

3. Дайындалған қоспаны центрифугада/вортексте араластырыңыз және 

қысқамерзімді центрифугалау арқылы тұндырыңыз. 

4. Әр пробиркаға дайындалған қоспаның 15 мкл енгізіңіз. 



5. Дайындалған пробиркаларға зерттелетін  клиникалық немесе бақылау 

үлгілерінен бөліп алудың нәтижесінде алынған 10 мкл ДНҚ 

сынамаларын енгізіңіз. 

6. Бақылау реакцияларын қойыңыз: 

а) ПТР теріс бақылауы (Б-) –ДНҚ сынамасының орнына дайындалған 

пробиркаға 10 мкл ДНҚ-буферді енгізіңіз. 

б) ПТР оң бақылауы (Б+) – пробиркаға 10 мкл кешенді ОБҮ енгізіңіз.  

в) бөліп алуға арналған теріс бақылау (Ба-) – пробиркаға ТБҮ-нен бөліп 

алынған 10 мкл сынаманы енгізіңіз. 

7. Пробиркаларды реакция модуліне орнатыңыз. 

8. Аспапты осы аспаптың сипаттамасына сәйкес флуоресценттік сигналды 

сәйкесінше амплификациялау және детекциялау бағдарламасын 

орындауға бағдарламалаңыз. 

9. Бағдарламаны орындау аяқтала келе нәтижелерді тіркеуге кірісіңіз. 

     «Rotor-Gene» 6000 («Corbett Research», Австралия) және «Rotor-Gene 

Q» («Qiagen», Германия) аспабын пайдаланған кезде ПТР-

амплификациялау мен детекциялауды жүргізу, нәтижелерді талдау және 

тіркеу  

 «Rotor-Gene» аспапбын бағдарламалау және тест шаблонын 

қалыптастыру. 

«Rotor-Gene» 6000 және «Rotor-Gene Q» аспабымен жұмыс жасау үшін, 

Rotor-Gene 6000 бағдарламасының 1.7 (build 67) немесе одан жоғары версиясын 

пайдалану керек.  

Ары қарай, мәтін бойынша аспаптар мен бағдарламалық жасақтамалардың 

түрлі версияларына сәйкес келетін терминдер келесі тәртіппен көрсетілген: 

бағдарламаның ағылшын тіліндегі версиясы үшін «Rotor-Gene» 6000 / 

бағдарламаның ағылшын тіліндегі версиясы үшін «Rotor-Gene» 6000. 

1. Бағдарламалау және шаблон қалыптастыру үшін, New Run/Жаңа тест 

терезесінде Advanced/Бөлшектер шебері бағдарламалау режимін 

таңдаңыз.   Редакциялауға арналған кез келген шаблон (мысалы, Hydrolysis 

probes/Флуоресценттік зондтарды (TaqMan)) таңдаңыз және New/Жаңа 

түймесін басыңыз. Келесі терезеден ротордың типін 36-Well Rotor/36-

ойықшалы ротор немесе 72-Well Rotor/72-ойықшалы роторды таңдаңыз.  

2. Роторды таңдау терезесінен кейінгі терезеде, реакция қоспасының көлемін 

Reaction Volume (μL)/ 25-ке тең реакция көлемін белгілеу қажет. Бұл 

керекті  опцияны іске қосу үшін, бокста 15 μL oil layer volume/15 μL 

май/балауыз көлемі жолында белгіше орнатыңыз. 

3. Edit Profile/Бейін редакторы терезесінде «АмплиСенс-1» бағдарламасын 

орнату керек: 

 «АмплиСенс-1» бағдарламасы: 

1. Hold/95 °С темп-раны ұстап тұру - 15 мин 

2. Cycling/Циклдеу  95 °С - 5 с 

     60°С - 20 с  

     72 °С - 15 с 



     Cycle repeats/Циклды қайталау керек – 5 times/рет. 

3. Cycling 2/Циклдеу 2 95 °С - 5 с 

     60 °С - 20 с – Детекциялау
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     72 °С -15 с 

     Cycle repeats/Циклды қайталау керек – 40 times/рет. 

 

     «АмплиСенс-1» бағдарламасы «ПТР-жиынтық» реагенттер 

жиынтықтарының көмегімен (Ресейдің тұтынуларды қадағалау ЭОҒЗИ 

ФБҒМ өндірген) адамдағы папиллома вирустарын (АПВ КОВ) анықтауға 

және сипаттауға арналған барлық тестілерді қоса, ЖЖБИ мен ұрпақ өрбіту 

ағзаларының басқа инфекциялары қоздырғыштарының ДНҚ анықтауға 

арналған әмбебап бағдарлама болып табылады («Клиникалық материалда 

ЖЖБИ қоздырғыштары ДНҚ бар-жоқтығын гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен ПТР әдісімен зерттеуді жүргізу 

әдістемесін» қараңыз, 2008 ж.). Сондықтан, бір аспапта бір мезгілде осы 

тестілердің барлығын немесе олардың кез келген біріктірілімін жүргізуге 

болады. 

4. Gain/сигналды күшейту параметрін таңдау үшін автоматты түрде 

калибровкалауды орнатыңыз. Ол үшін Channel Setup/Арналарды белгілеу 

терезесінде Gain Optimisation/Сигнал деңг оңтайл. түймесін таңдаңыз. 

Ашылған Auto Gain Calibration Setup/ Сигнал деңгейін авто-

оңтайландыру  терезесінде Optimise Acquiring/ Детекц. Опт. түймесін 

басып, Perform Optimisation Before 1-st Acquisition/Оңтайландыруды 

детекциялаудың 1-ші қадамында орындау жолындағы боксты белгішемен 

таңбалаңыз. Green арнасы үшін Min Reading/ Ең төм. Сигнал бағанында 5, 

ал Max Reading/Ең жоғ.. Сигнал бағанында  10 мәнін көрсету керек. Yellow 

арнасы үшін Min Reading/Ең төм. Сигнал бағанында 4 мәнін, ал Max 

Reading/ Ең жоғ. Сигнал бағанында 8 мәнін көрсету керек. Orange арнасы 

үшін Min Reading/ Ең төм. Сигнал бағанында 4 мәнін, ал Max Reading/ Ең 

жоғ. Сигнал бағанында 8 мәнін көрсету керек. Red арнасы үшін Min 

Reading/ Ең төм. Сигнал бағанында 4 мәнін, ал Max Reading/Ең жоғ. 

Сигнал бағанында 8 мәнін көрсету керек. Crimson арнасы үшін Min 

Reading/ Ең төм. Сигнал бағанында 4 мәнін, ал Max Reading/ Ең жоғ. 

Сигнал бағанында 8 мәнін  көрсету керек. Tube position/ Пробирка 

Позициясы бағанында сол бойынша «gain»/«сигналды күшейту» 

параметрі автоматты түрде таңдалатын пробирканың нөмірі көрсетілген. 

Үнсіз келісім бойынша бұл - ротордағы 1-інші пробирка. Сондықтан, 

ротордағы 1-інші позицияға ішінде реакция қоспасы бар (кез келген)
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1
 Флуоресценцияны (Acquiring to Cycling A/. Cycling A детекц.) Green, Yellow, Orange, Red және Crimson 

арналары бойынша детекциялау екінші циклдеу блогының екінші қадамында (60 ºС) іске қосылады. 
2
 Аспапта ЖЖБИ мен ұрпақ өрбіту ағзалдарының басқа инфекциялары қоздырғыштарының ДНҚ «ПТР-

жиынтық»  реагенттер жиынтығының (Ресейдің тұтынушыларды қадағалау ЭОҒЗИ ФБҒМ өндірген) 

көмегімен анықтауға арналған әр түрлі бірнеше тестіні бір мезгілде жүргізген кезде «gain»/« сигналды 

күшейту» параметрі бойынша автоматты түрде калибровкалау үшін, ішінде дайындалған реакция 

қоспаларының кез келгені бар, роторда 1-інші позицияға орналастырылған пробирканы пайдалануға болады. 

Тестілерді «ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтықтарының көмегімен (Ресейдің тұтынушыларды қадағалау 



пробирка қойылуы тиіс. Auto Gain Calibration Setup/ Сигнал деңгейін 

авто-оңтайландыру терезесін жабыңыз. 

5. Келесі терезеге көшіңіз. Тестіні орындаудың бағдарламаланған шаблонын 

сақтап қойыңыз. Ол үшін Save Template/Шаблонды сақтау түймесін 

басыңыз. Шаблон файлы үшін, ондағы берілген «АмплиСенс-1» 

амплификациялау және детекциялау бағдарламасына сәйкес ат қою керек. 

Файлды ұсынылған: Templates/Шаблондар папкасына және онда Quick 

Start Templates папкасында сақтап, New Run Wizard/ Жаңа Тест Шебері 

терезесін жабыңыз. Бұдан кейін бағдарламаланған тест шаблоны New 

Run/Жаңа тест терезесіндегі шаблондар тізімінде пайда болады.  

 

     Дайын шаблонды пайдаланып амплификациялау мен детекциялауды 

жүргізу. 

1. Пробиркаларды роторға орнатыңыз. Бұл кезде бірінші позицияда должна 

талдау үшін дайындалған, ішінде реакция қоспасы бар пробиркалардың 

бірі орнатылуы тиіс. Бекемдегіш сақинаны орнатып, роторды бекемдеңіз, 

бекіткішке арналған ойықты бекіткішпен біріктіріп, аспаптың қақпағын 

жабыңыз. 

2. Дайын шаблонды пайдаланып іске қосу үшін, New Run/Жаңа тест 

терезесінің үстіндегі New/Жаңа мәзірінде, Advanced Start/Блшектер шебері 

қосымшасын таңдаңыз, содан соң осы терезедегі шаблондар тізімінен 

керекті, алдыңғы бөлімге сәйкес бағдарламаланған, амплификациялау мен 

детекциялауға арналған «АмплиСенс-1» бағдарламасы бар шаблонды 

таңдаңыз. Келесі терезеге жылжу үшін, Next/Ары қарай түймесін 

пайдаланыңыз. 

3. Роторды таңдау терезесінен ротордың 36-Well Rotor/36-ойықшалы ротор 

немесе 72-Well Rotor/72-ойықшалы ротор типін таңдаңыз. Боксқа Locking 

Ring Attached/Сақина бекемделді белгішесін қойыңыз. Next/Ары қарай 

түймесін басып келесі терезеге көшіңіз. 

4. Келесі терезеде, 15 μL oil layer volume/15 μL май/балауыз көлемі 

боксында осы опцияны іске қосатын белгіше қойылғандығына, және 

жоғарысында реакция қоспасының 25-ке тең Reaction Volume (μL)/Реакция 

көлемі көрсетілгеніне көз жеткізу қажет. 

5. Келесі терезеде амплификациялау және детекциялау  бағдарламасының 

және 1 тармаққа сәйкес шаблонда берілген «gain»/«сигналды күшейту» 

параметрін автоматты түрде таңдау шарттарының дұрыстығын тексеруге 

болады. Next/Ары қарай түймесін басып келесі терезеге көшіңіз. 

6. Старт алдындағы соңғы терезеде терезенің төменгі бөлігіндегі Start 

Run/Старт түймесінің көмегімен аспаптың бағдарламаны орындауын 

іске қосыңыз. Бұл кезде ротор бекемделіп қойған болуы және аспаптың 

қақпағы жабық тұруы тиіс. Нәтижелер сақталатын файлға ат қойып, және 

Save/ Сақтау түймесін басыңыз. 

                                                                                                                                                                                           
ЭОҒЗИ ФБҒМ өндірген) «мультипрайм» форматында бір мезгілде жүргізген кезде ротордағы 1-інші 

позицияға ішінде «мультипрайм» форматындағы тестке арналған реакция қоспасы бар пробирканы 

орналастыру қажет.  



7. Үлгілер кестесі терезесінде әр үлгі үшін өзінің атын (идентификаторын) 

және Unknown/Үлгі типін көрсете отырып, үлгілердің роторда орналасу 

ретін белгілеңіз. Finish/OK түймесін басыңыз. 

8. Амплификациялау бағдарламасын орындау аяқталғаннан кейін 

нәтижелерді тіркеуге кірісіңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификациялау бағдарламасын орындау 

аяқталғаннан кейін пробиркалар ротордан алынып тасталады және 

жойылады. 

Болмайды ескертпесін пробирка роторын бұрын  амплификацияланған 

ПТР-қоспамен толтыру үшін пайдалану керек. Ротор ұяшықтарын бос 

пробиркалармен толтыру немесе толтырылмаған күйі қалдыру қажет. 

 

     Нәтижелерді талдау және есепке алу. 

 

Алынған мәліметтер – флуоресценттік сигналдың бес арна бойынша 

жинақталу қисықтары – «Rotor-Gene» 6000 немесе «Rotor-Gene Q» 

аспабының бағдарламалық жасақтамасының көмегімен талданады.  

N.gonorrhoeae ДНҚ фрагментін амплификациялау өнімінің жинақталғанын 

білдіретін сигнал Green арнасы бойынша, C.trachomatis ДНҚ бөлігінің 

сигналы – Yellow арнасы бойынша, M.genitalium ДНҚ бөлігінің сигналы – 

Orange арнасы бойынша, T.vaginalis ДНҚ бөлігінің сигналы – Crimson 

арнасы бойынша детекцияланады. ІБҮ ДНҚ амплификациялау өнімінің 

жинақталуы Red арнасы бойынша детекцияланады. 

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, 

Trichomonas vaginalis ДНҚ мен ІБҮ ДНҚ фрагменттерін амплификациялау 

нәтижелері талданады. Нәтижелер флуоресценция қисығының белгілі бір 

деңгейде анықталған шектік сызықпен қиылысуы болуының (немесе 

болмауының) негізінде интерпретацияланады, бұл аталған ДНҚ сынамасы 

үшін нәтижелер кестесіндегі сәйкесінше бағанда «Ct» шектік циклы мәнінің 

бар (немесе жоқ) екендігін білдіреді. 

1. Бас мәзірден Analysis/Талдау мәзірінің жұлдызшасын таңдаңыз, төменгі 

мәзірден Quantitation/Сандық  қосымшасын таңдаңыз. «Cycling A Green» 

жолында Green арнасының, «Cycling A Yellow» жолында Yellow 

арнасының, «Cycling A Orange» жолында Orange арнасының, «Cycling A 

Crimson» жолында Crimson арнасының, содан соң «Cycling A Red» 

жолында Red арнасының мәліметтері үшін операцияны орындаңыз. 

2. Green арнасы бойынша детекцияланатын N.gonorrhoeae ДНҚ 

амплификациялау нәтижелерін талдау. Тінтуір түймесімен Green арнасы 

бойынша қалыптастырылған флуоресценция қисықтары кестесін шертіңіз. 

Кестенің үстіндегі мәзірде Dynamic Tube/ Динамик. фон түймесі іске 

қосылуы тиіс (үнсіз келісім бойынша қосылған). Шектік сызық деңгейін 

белгілеңіз – CT Calculation/ СТ есептеп шығару мәзірінде 

Threshold/Шектік мән мәтін жолағына 0,1 мәнін енгізіңіз. Outlier 

Removal/Кетіруді болдырмау түймесін басып, мәтін жолағына 0 мәнін 

енгізіңіз (0 %). Төменде кестенің астында әр үлгі үшін Green арнасы 



бойынша шектік цикл Ct мәні көрсетілген нәтижелер кестесі пайда болады 

(Quant. Resultes – Cycling A. Green/Сандық нәтижелер – Cycling A. Green). 

3. Yellow арнасы бойынша детекцияланатын C.trachomatis ДНҚ 

амплификациялау нәтижелерін талдау. Тінтуір түймесімен Yellow арнасы 

бойынша қалыптастырылған флуоресценция қисықтары кестесін шертіңіз. 

Кестенің үстіндегі мәзірде Dynamic Tube/ Динамик. фон түймесі іске 

қосылуы тиіс (үнсіз келісім бойынша қосылған). Шектік сызық деңгейін 

белгілеңіз – CT Calculation/есептеп СТ шығару мәзіріндегі 

Threshold/Шектік мән мәтін жолағына 0,1 мәнін енгізіңіз. Outlier Removal/ 

Кетіруді болдырмау түймесін басып, мәтін жолағына 5 мәнін енгізіңіз (5 

%). Төменде кестенің астында әр үлгі үшін Yellow арнасы бойынша Ct 

шектік циклының мәні көрсетілген нәтижелер кестесі пайда болады (Quant. 

Resultes – Cycling A. Yellow/Сандық нәтижелер – Cycling A. Yellow). 

4. Orange арнасы бойынша детекцияланатын M.genitalium ДНҚ 

амплификациялау нәтижелерін талдау. Тінтуір түймесімен Orange арнасы 

бойынша қалыптастырылған флуоресценция қисықтары кестесін шертіңіз. 

Кестенің үстіндегі мәзірде Dynamic Tube/ Динамик. фон түймесі іске 

қосылуы тиіс (үнсіз келісім бойынша қосылған). Шектік сызық деңгейін 

белгілеңіз – CT Calculation/есептеп СТ шығару мәзіріндегі 

Threshold/Шектік мән мәтін жолағына 0,1 мәнін енгізіңіз. Outlier Removal/ 

Кетіруді болдырмау түймесін басып, мәтін жолағына 5 мәнін енгізіңіз (5 

%). Төменде кестенің астында әр үлгі үшін Orange арнасы бойынша Ct 

шектік циклының мәні көрсетілген нәтижелер кестесі пайда болады (Quant. 

Resultes – Cycling A. Orange/Сандық нәтижелер – Cycling A. Orange). 

5. Crimson арнасы бойынша детекцияланатын T.vaginalis ДНҚ 

амплификациялау нәтижелерін талдау. Тінтуір түймесімен Crimson арнасы 

бойынша қалыптастырылған флуоресценция қисықтары кестесін шертіңіз. 

Кестенің үстіндегі мәзірде Dynamic Tube/ Динамик. фон түймесін (үнсіз 

келісім бойынша қосылады), Slope Correct/Иілуін түзету түймесін 

қосыңыз. Шектік сызық деңгейін белгілеңіз – CT Calculation/есептеп СТ 

шығару мәзіріндегі Threshold/Шектік мән мәтін жолағына 0,1 мәнін 

енгізіңіз. Outlier Removal/ Кетіруді болдырмау түймесін басып, мәтін 

жолағына 10 мәнін енгізіңіз (10 %). Төменде кестенің астында әр үлгі үшін 

Crimson арнасы бойынша Ct шектік циклының мәні көрсетілген нәтижелер 

кестесі пайда болады (Quant. Resultes – Cycling A. Crimson/Сандық 

нәтижелер– Cycling A. Crimson). 

6. Red арнасы бойынша детекцияланатын ІБҮ ДНҚ амплификациялау 

нәтижелерін талдау. Тінтуір түймесімен Red арнасы бойынша 

қалыптастырылған флуоресценция қисықтары кестесін шертіңіз, кестенің 

үстіндегі мәзірде Dynamic Tube/Динамик.фон түймесін (үнсіз келісім 

бойынша қосылады), Slope Correct/ Иілуін түзету түймесін, содан соң 

Outlier Removal/ Кетіруді болдырмау түймесін қосыңыз және мәтін 

жолағында 5 мәнін енгізіңіз (5 %). Шектік сызық деңгейін белгілеңіз – CT 

Calculation/есептеп СТ шығару мәзіріндегі Threshold/Шектік мән мәтін 

жолағына 0,07 мәнін енгізіңіз. Төменде кестенің астында әр үлгі үшін Red 



арнасы бойынша Ct шектік циклының мәні көрсетілген нәтижелер кестесі 

пайда болады (Quant. Resultes – Cycling A. Red/Сандық нәтижелер – 

Cycling A. Red).  

Нетижелер келесідегідей интерпретацияланады: 

 Егер аталған сынама үшін нәтижелер кестесінде Green арнасы бойынша 

(«Quant. Resultes – Cycling A. Green»/«Сандық нәтижелер – Cycling A. 

Green») шектік цикл мәні Ct анықталса, Neisseria gonorrhoeae ДНҚ 

анықталғаны. Бұл кезде аталған сынаманың флуоресценция қисығы 

флуоресценцияның өзіне тән экспоненциальді көтерілуі бөлігіндегі шектік 

сызықпен қиылысуы тиіс. 

 Егер аталған сынама үшін нәтижелер кестесінде Yellow арнасы бойынша  

(«Quant. Resultes – Cycling A. Yellow»/«Сандық нәтижелер – Cycling A. 

Yellow») шектік цикл мәні Ct анықталса, Chlamydia trachomatis ДНҚ 

анықталғаны. Бұл кезде аталған сынаманың флуоресценция қисығы 

флуоресценцияның өзіне тән экспоненциальді көтерілуі бөлігіндегі шектік 

сызықпен қиылысуы тиіс. 

 Егер аталған сынама үшін нәтижелер кестесінде Orange арнасы бойынша 

(«Quant. Resultes – Cycling A. Orange»/«Сандық нәтижелер – Cycling A. 

Orange») шектік цикл мәні Ct анықталса Mycoplasma genitalium ДНҚ 

анықталғаны. Бұл кезде аталған сынаманың флуоресценция қисығы 

флуоресценцияның өзіне тән экспоненциальді көтерілуі бөлігіндегі шектік 

сызықпен қиылысуы тиіс. 

 Егер аталған сынама үшін нәтижелер кестесінде Crimson арнасы бойынша 

(«Quant. Resultes – Cycling A. Crimson»/«Сандық нәтижелер– Cycling A. 

Crimson») шектік цикл мәні Ct анықталса, Trichomonas vaginalis ДНҚ 

анықталғаны. Бұл кезде аталған сынаманың флуоресценция қисығы 

флуоресценцияның өзіне тән экспоненциальді көтерілуі бөлігіндегі шектік 

сызықпен қиылысуы тиіс. 

 Егер аталған сынама үшін нәтижелер кестесінде сәйкесінше Green, Yellow, 

Orange және Crimson арналары бойынша шектік цикл мәні Ct анықталмаса 

(жоқ болса) (флуоресценция қисықтары шектік сызықпен қиылыспайды), 

ал нәтижелер кестесінде Red арнасы бойынша 33-тен аспайтын шектік 

цикл мәні Ct анықталса, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium және Trichomonas vaginalis ДНҚ 

анықталмағаны. 

 Егер аталған сынама үшін детекциялауға арналған Red арнасы бойынша 

шектік цикл мәні Ct анықталмаса (жоқ болса) немесе 33-тен жоғары болса 

және Green, Yellow, Orange және Crimson арналары бойынша шектік цикл 

мәні Ct анықталмаса (жоқ болса) немесе 35-тен жоғары болса, талдау 

нәтижесі дұрыс емес. Бұл жағдайда аталған сынама үшін ПТР қайта 

жүргізу қажет болады. Егер қайтадан осыған ұқсас нәтиже алынса, 

сәйкесінше клиникалық үлгіні зерттеуді ДНҚ бөліп алу сатысынан бастап 

қайта жүргізу қажет. 

7. Егер амплификацияның оң және теріс бақылаулары мен ДНҚ бөліп 



алудың теріс бақылауы үшін бақылау реакцияларының нәтижелерін 

бағалау кестесіне сәйкес дұрыс нәтижелер алынса, нәтиже дұрыс болып 

есептеледі (1 кестені қараңыз). 

 

1 кесте.  

Бақылау реакцияларының дұрыс нәтижелері 

Бақылау  

реакциясы 

ПТР-зерттеуінің 

бақыланатын 

сатысы 

Green, Yellow, Orange 

және Crimson арналары 

боынша  Сt 

Red арнасы 

бойынша Сt 

І- ДНҚ бөліп алу Мәні жоқ 
33-тен аз мән 

анықталлды 

Б- ПТР Мәні жоқ Мәні жоқ 

Б+ ПТР 35-тен аз мән анықталды 
33-тен аз мән 

анықталлды 

     Болуы мүмкін қателер. 

     Оң нәтиже, яғни, өзіне тән  экспоненциальді көтерілуі (сызбасы шамамен 

тік сызық болып келеді) жоқ флуоресценция кестесінде ДНҚ сынамасы үшін 

белгіленген шектік сызықпен қиылысуы. Бұл шектік сызық деңгейінің немесе 

базальді сызықты есептеу параметрлерінің дұрыс берілмегендігін көрсетуі 

мүмкін. Мұндай нәтиже оң нәтиже қарастырылмауы тиіс. Егер ол шектік 

сызық деңгейі дұрыс кезде алынса, бұл үлгі үшін ПТР қайта жүргізу қажет. 

     Реагенттер жинағын жою. 

Реагенттер жинағын жою СЕ 2.1.7.728-99 сәйкес жүргізіледі. 

     Қысқартылған тізімдер 

Осы нұсқаулықта келесі қысқартулар мен белгілер қолданылады: 

 

ПТР – полимеразалық тізбекті реакция 

ЖЖБИ   жыныстық жолмен берілетін инфекциялар 

ОБҮ – оң бақылау үлгісі 

ІБҮ  FL – ішкі бақылау үлгісі  

ТБҮ – теріс бақылау үлгісі 

FRT   «нақты уақыт» режиміндегі флуоресценттік детекция   

Ресейдің 

тұтынушыларды 

қадағалау 

Эпидемиология 

ОҒЗИ ФБҒМ 

– Тұтынушылардың құқықтары мен адамның әл-ауқатын 

қорғау саласындағы Федералдық қадағалау қызметі 

«Эпидемиология Орталық ғылыми-зерттеу институты» 

Федералдық бюджеттік ғылыми мекемесі  

 

     Сақтау шарттары   
      



     Реагенттер жинағын 2-ден 8°С-ге дейінгі температурада сақтау керек. ПТР-

қоспа-1-FL N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis жарықтан 

қорғалған жерде сақтау керек. ПТР-қоспа-2-FRT мен полимеразаны (TaqF) 

минус 16 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек.      

 

     Тасымалдау  

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

асырмай тасымалдау керек. «ПТР-жиынтығының» FRT-100 F және FRT-1000 

F нұсқаларын алған кезде көрсетілген сақтау  температураларына сәйкес 

бөлшектеп жиынтықтау керек. 

 

     Босатылу шарттары  
 

Емдеу-профилактика және санитариялық-профилактикалық мекемелер үшін.  

 

     Жарамдылық мерзімі 

9 ай.  

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.  

 

  Баспа өнімінде пайдаланылатын символдар  

 

Каталогтағы нөмірі 
 

Сақ болыңыз! Ілеспе 

құжаттаманы қараңыз 

 

Партия коды 
 

Тестілеудің ең көп 

саны  

 

Бұйым in vitro 

диагностикаға арналған  
 

.... дейін пайдалану 

керек 

 

Өзгертілген күні 
 

Пайдалану жөніндегі 

нұсқаулықты қараңыз 

 

Температура шектелімі  
 

Күн сәулесінің түсуіне 

жол бермеңіз 

 

Өндіруші  
 

Дайындалған күні  

 

     Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген 

нормативтік құжат  

     Клиникалық үлгілерден бөліп алынған сынамалардан Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium және Trichomonas 

vaginalis ДНҚ гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен 



полимеразалық тізбекті реакция әдісімен бір мезгілде анықтауға арналған 

«АмплиСенс
®
 N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis-

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» реагенттер жинағы, FRT нұсқасы. 

 Техникалық шарттар ТШ  9398-093-01897593-2009. 

      

     Өндіруші  

 

 Ресейдің тұтынушыларды қадағалау Эпидемиология  ОҒЗИ ФБҒМ (Ресей 

Федерациясы, 111123, Мәскеу қ., Новогиреевск к-сі, 3а үй, тел. (495) 974-96-

42, факс (495) 305-54-23 e-mail: obtk@pcr.ru) 

Реагенттер жинағының сапасына наразылықтарды дайындаушы кәсіпорын 

Ресейдің тұтынушыларды қадағалау Эпидемиология  ОҒЗИ ФБҒМ (111123, 

Мәскеу қ., Новогиреевск к-сі, 3а үй) наразылықтармен жұмыс жасау және 

оқытуды ұйымдастыру бөліміне жолдаңыздар (тел. (495) 974-96-46, факс (495) 

916-18-18,  e-mail: products@pcr.ru).  

«АмплиСенс» өнімдері туралы пікірлер мен ұсыныстарды www.amplisens.ru 

сайтында сауалнама толтыру арқылы қалдыруға болады. 

 

     Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық 

мақсаттағы бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды қабылдайтын 

ұйымның мекенжайы  

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

(Әуежай), тел./факс 8 (727) 331-31-47 

E-mail info@kb-diagnostic.kz 
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http://www.amplisens.ru/

