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Invitro диагностикасына арналған медициналық бұйымды  

медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 

 

Медициналық бұйымның атауы 

Клиникалық материалдағы тропизмді анықтауға және антиретровирустық 

препараттарға адамның иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) төзімділік 

мутацияларын амплификация өнімдерін кейіннен секвенирлеумен 

полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) әдісімен анықтауға арналған 

«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» реагенттер жинағы 

 

Медициналық бұйымның құрамы мен сипаттамасы 

Қысқартулар тізімі 

Осы нұсқаулықта мынадай қысқартулар мен белгіленулер қолданылады: 

 

а/қ - амин қышқылы 
АИТВ-1 - 1 типті адамның иммун тапшылығы вирусы 
ЖОБ - жоғары концентрацияланған оң бақылау 
ГЭ - геномдық эквиваленты 
ДНҚ - дезоксирибонуклеин қышқылы 
кДНҚ - комплементарлық ДНҚ 
ТОБ - төмен концентрацияланған оң бақылау 
КТ-ПТР - полимеразалық тізбекті реакция кезеңімен біріктірілген 

кері транскрипция 

ТБҮ - теріс бақылау үлгі 
ТБ - теріс бақылау 
ОБҮ - оң бақылау үлгі 
п.н.-н.б. - нуклеотидтердің буы 
ПТР - полимеразалық тізбекті реакция 
РНҚ - рибонуклеин қышқылы 
Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН 

- Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және адамның әл-

ауқаты саласындағы қадағалау жөніндегі федералды 

қызметі «Эпидемиология орталық ғылыми-зерттеу 

институты» Федералды бюджеттік ғылыми мекемесі 

HIV - human immunodeficiency virus (адамның иммун 

тапшылығы вирусы) 

pro - protease (протеаза гені) 
rev - reversetranscriptase (кері транскриптаза (ревертаза) гені) 
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int - integrase (интеграза гені) 
env - envelope (қабық ақуызының гені) 

 

«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» реагенттер жинағының көмегімен АИТВ-

ның антиретровирустық препараттарға төзімділігінің мутацияларын және 

АИТВ тропизмін анықтау мынадай кезеңдерді қамтиды:  

1. РНҚ экстракциясы (бөлінуі) (протеаза, интеграза гендерін, кері 

транскриптаза генінің фрагменттерін, қабық ақуызының генін талдау 

кезінде) немесе клиникалық материалдан: қан плазмасынан (протеаза, 

интеграза гендерін, кері транскриптаза генінің фрагменттерін, қабық 

ақуызының генін талдау кезінде), немесе жаңа алынған қан/қанның 

құрғақ дақтарынан алынған ДНҚ (қабық ақуызы генін талдау кезінде). 

2. Протеаза, интеграза гендерінің, кері транскриптаза гені 

фрагменттерінің және қабық ақуызы генінің КТ-ПТР-ы немесе қабық 

ақуызы гені фрагментінің ПТР-ы (провирустық ДНҚ-да АИТВ 

тропизмін анықтаған жағдайда). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АИТВ тропизмін анықтау кезінде әрбір 

клиникалық үлгі үш қайталамада талданады. 

3. ПТР екінші раунды (протеаза, интеграза гендерін, кері транскриптаза 

генінің фрагменттерін, сондай-ақ АИТВ РНҚ матрицасында тропизмді 

анықтаған жағдайда қабық ақуызының генін талдау кезінде). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Провирустық ДНҚ матрицасында АИТВ тропизмін 

анықтау кезінде талдау ПТР-дің бір раундын ғана қамтиды. 

1.Секвенирлеуді дайындау және жүргізу келесі кезеңдерді қамтиды: 

а) амплификация өнімдерін қосылмаған нуклеотидтер мен праймерлерден 

тазарту жүргізу. 

Амплификация өнімдерін тазартудың әртүрлі тәсілдерін пайдалануға жол 

беріледі: колонкалар (мысалы, MicroconYM-100 (Millipore, АҚШ)), 

ферменттер (мысалы, ExoSAP-IT (USB, АҚШ)) немесе сорбент көмегімен, 

зертхананың жабдықталуына байланысты. ПТР-өнімдерін сорбенттің 

көмегімен тазарту жүргізетін «Ампли-сорб» реагенттер жиынтығы 

«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» реагенттер жинағының құрамына кіреді. 

б) тазартылған ПТР-өнімдердің агарозды гельдегі концентрациясын 

детекциялау және бағалау. 



 

Шешімі: N053531 

Шешім тіркелген күні: 22.06.2022 

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): 

Ержанова С. А. 

(Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық 

бақылау комитеті) 

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 

қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

Тазартылған амплификация өнімдерінің концентрациясын бағалаудың 

әртүрлі тәсілдерін қолдануға жол беріледі, мысалы: 

2.спектрофотометриялық–УФ-диапазонында жұмыс істеуге арналған 

мамандандырылған кюветтермен жабдықталған классикалық 

спектрофотометрді немесе оның заманауи модификацияларын – NanoDrop 

(ThermoFisherScientificInc., АҚШ) немесе Picodrop (PicodropLimited, 

Ұлыбритания) аспаптарды пайдалану кезінде; 

3.электрофоретикалық – әрбір сынамадағы ПТР-өнімнің концентрациясы 

электрофоретикалық детекция жүргізу кезінде талданатын ПТР-өнім 

жолағының қарқындылығын белгілі концентрациясы бар молекулалық 

массалар маркерінің белгілі бір фрагменттері жолақтарының 

қарқындылығымен салыстыру арқылы көзбен шолып бағаланғанда. 

Тазартылған амплификация өнімдерінің мөлшерін көзбен шолып бағалауға 

арналған молекулалық массалардың маркері «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» 

реагенттер жинағынан «Секвенирлеуге дайындауға арналған 

жиынтыққа» кіреді. 

в) циклдік секвенирлеу реакциясын жүргізу. 

«АмплиСенс® HIV- Resist-Seq» реагенттер жинағына кіретін 

«Секвенирлеуге дайындауға арналған жиынтықтан» секвенирлеуге 

арналған праймерлерді және «Секвенирлеуге арналған жиынтық» 

флуоресцентті-таңбаланған терминаторлармен секвенирлеуге арналған 

реагенттер жиынтығын пайдалану қажет. 

г) қосылмаған терминаторлардан секвенирлеу реакциясының өнімдерін 

тазарту. 

 

РЕАГЕНТТЕР ЖИНАҒЫН ШЫҒАРУ ФОРМАСЫ 
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Жиынтықт

ау формасы 

Зерттелетін 

гендер 

Реагенттер 

жиынтығы/реагент 

Мөлшері

, дана 

АҚШ, AppliedBiosystems компаниясының секвенирлеу реакциясын 

жүргізуге арналған компоненттері бар жиынтықтау формалары 

 

 

 

 

 

 

1-форма 

 

 

 

 

 

Кері 

транскриптаза 

(rev), протеаза 

(pro) 

«РИБО-золь-Е» 1 

«КТ-ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«Ампли-сорб» 50-нұсқа 2 

«ЭФ» 200-нұсқа 1 

«Pro/Rev секвенирлеуге 

дайындауға арналған 

жиынтық» 

1 

«Секвенирлеуге арналған 

жиынтық» 

3 

«ДЕОНА» бағдарламалық 

қамтамасыз етуі 

1 диск 
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2-форма 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

транскриптаза(rev

), протеаза(pro), 

интеграза(int) 

«РИБО-золь-Е» 1 

«КТ-ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«КТ-ПТР-жиынтық-Int» 1 

«ПТР-жиынтық-Int» 1 

«Ампли-сорб» 50-нұсқа 3 

«ЭФ» 200-нұсқа 1 

«Pro/Rev секвенирлеуге 

дайындауға арналған 

жиынтық» 

1 

«Int секвенирлеуге дайындауға 

арналған жиынтық» 

1 

«Секвенирлеуге дайындауға 

арналған жиынтық» 

5 

«ДЕОНА» бағдарламалық 

қамтамасыз етуі 

1 диск 

4-форма 

Кері 

транскриптаза 

(rev), протеаза 

(pro), интеграза 

(int), тропизмді 

(env) анықтау 

«РИБО-золь-Е» 2 

«РИБО-преп» 100-нұсқа 1 

Лизиске арналған ерітінді 2 құты 

Преципитацияға арналған 

ерітінді 

1 құты 

ГЕМОЛИТИК 1 құты 

АИТВ-1 ДНҚ ОБҮ 3 

пробирка 

ТБҮ 3  

пробирка 

«КТ-ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«КТ-ПТР-жиынтық-Int» 1 

«ПТР-жиынтық-Int» 1 
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«ПТР-жиынтық-Env» 1 

«Ампли-сорб» 50-нұсқа 6 

«ЭФ» 200-нұсқа 2 

«Pro/Rev секвенирлеуге 

дайындауға арналған 

жиынтық» 

1 

«Int секвенирлеуге дайындауға 

арналған жиынтық» 

1 

«Env секвенирлеуге 

дайындауға арналған 

жиынтық» 

1 

«Секвенирлеуге дайындауға 

арналған жиынты» 

8 

«ДЕОНА» бағдарламалық 

қамтамасыз етуі 

1 диск 

Жиынтықт

ау формасы 

Зерттелетін 

гендер 

Реагенттер жиынтығы/реагент Мөлшері

, дана 

АҚШ, AppliedBiosystems компаниясының секвенирлеу реакциясын 

жүргізуге арналған компоненттері ЖОҚ жиынтықтау формалары 
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Кері 

транскриптаза 

(rev), протеаза 

(pro) 

«РИБО-золь-Е» 1 

«КТ-ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«Ампли-сорб» 50-нұсқа 2 
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«ДЕОНА» бағдарламалық 

қамтамасыз етуі 
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Кері 

транскриптаза(

rev), 

протеаза(pro), 

интеграза(int) 

«РИБО-золь-Е» 1 

«КТ-ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«ПТР-жиынтық-Pro/Rev» 1 

«КТ-ПТР-жиынтық-Int» 1 

«ПТР-жиынтық-Int» 1 

«Ампли-сорб» 50-нұсқа 3 

«ЭФ» 200-нұсқа 1 

«Pro/Rev секвенирлеуге 

дайындауға арналған жиынтық» 

1 

«Int секвенирлеуге дайындауға 

арналған жиынтық» 

1 

«ДЕОНА» бағдарламалық 

қамтамасыз етуі 

1 диск 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

 

 

1-4-жиынтықтау формалары толық зерттеу жүргізуге арналған және 

клиникалық материалдан нуклеин қышқылдарын экстракциялауға арналған 

реагенттерді, РНҚ кері транскрипция реакциясына және ПТР әдісімен 

амплификациялауға, агарозды гельдегі амплификация өнімдерін 

электрофоретикалық детекциялауға, амплификация өнімдерін тазартуды 

жүргізуге, тазартылған амплификация өнімдерінің концентрациясын 

анықтауға, секвенирлеу реакциясын қоюға, қосылмаған терминаторлардан 

секвенирлеу реакциясы өнімдерін тазартуға арналған реагенттерді қамтиды. 

5-6-жиынтықтау формалары клиникалық материалдан РНҚ экстракциясына, 

РНҚ кері транскрипция реакциясына және ПТР әдісімен амплификацияға, 

агарозды гельдегі амплификация өнімдерін электрофоретикалық 

детекциялауға, амплификация өнімдерін тазартуды жүргізуге, тазартылған 

амплификация өнімдерінің концентрациясын анықтауға, қосылмаған 

терминаторлардан секвенирлеу реакциясы өнімдерін тазартуға арналған, 

сондай-ақ секвенирлеуге арналған праймерлерді қамтиды. 

Толық зерттеу жүргізу үшін флуоресценттік-таңбаланған терминаторлармен 

секвенирлеуге арналған реагенттер жиынтығын қосымша пайдалану қажет 

(мысалы, BigDyeTerminatorv1.1 CycleSequencingKit (AppliedBiosystems, 

АҚШ). 

 

Тестілеуді (талдауды) жүргізу үшін қажетті, бірақ in vitro диагностикасы 

үшін медициналық бұйымды жеткізу жиынтығында жоқ материалдар 

мен арнайы материалдардың тізбесі 

 

ҚОСЫМША МАТЕРИАЛДАР МЕН ЖАБДЫҚТАР 

1-АЙМАҚ. Зерттелетін материалдан РНҚ/ДНҚ экстракциясы 

1.Стерильді ламинарлық бокс. 

2.«Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 25-100 °С термостат. 

3.«Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 16 мың g-ге дейін 

салқындатылатын микроцентрифуга. 

4.Вортекс. 

5.Шөгінді үстіндегі сұйықтықты кетіруге арналған колба-қармағышы бар 

медициналық вакуумдық сорғы. 

6.Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлардың жеке жинағы. 
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7.Бір реттік полипропиленді бұрандалы немесе тығыз жабылатын көлемі 1,5 

мл пробиркалар. 

8.Көлемі 1,5 мл пробиркалар мен ұштықтарға арналған штативтер. 

9.Айнымалы көлемі 200 мкл-ге дейін және 1000 мкл-ге дейін штативтердегі 

айнымалы көлемдегі дозаторларға арналған бір реттік ұштықтар. 

10.Айнымалы көлемі 200 мкл-ге дейін және 1000 мкл-ге дейін дозаторларға 

арналған сүзгісі бар бір реттік ұштықтар. 

11.-16 °С-ден аспайтын мұздатқыш камерасымен 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі 

тоңазытқыш. 

12.ӘН 1.3.2569-09 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар.  

13.Дезинфекциялайтын ерітіндісі бар ыдыс. 

Қанның құрғақ дақтарымен жұмыс істеу кезінде: 

14.Диаметрі 6 мм компостерлер (мысалы, Qiagen, Германия). 1 мл қан 

плазмасынан экстракция кезінде: 

15. 24 мың g-ге дейін салқындатылатын центрифуга (мысалы, Hettish, 

Германия). 

 

2-АЙМАҚ 

Кері транскрипция және ПТР реакциясын жүргізу. 

1. Бактериясыз ауа ортасының боксы (ПТР-бокс). 

2. Центрифуга/вортекс. 

3. Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлар (5-тен 50-ге дейін, 50-ден 200 

мкл-ге дейін). 

4. Штативтерде 50-ге және 200 мкл-ге дейін сүзгісі бар бір реттік ұштықтар. 

5. ПТР-ге арналған бір реттік полипропиленді пробиркалар. 

6. Көлемі 0,2 мл пробиркаларға арналған штативтер. 

7. Минус 16 °С-ден аспайтын мұздатқыш камерасымен 2 °С-ден 8 °С-ге 

дейінгі тоңазытқыш. 

8. ӘН 1.3.2569-09 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 

9. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

10. Бағдарламаланатын амплификатор (мысалы, GeneAmpPCRSystem 2700 

(AppliedBiosystems, АҚШ), PalmCycler (CorbettResearch, Австралия)). 

 

ПТР II раундын өткізу (Nested-ПТР). 

1. Бактериясыз ауа ортасының боксы (ПТР-бокс). 

2. Центрифуга/вортекс. 
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3. Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлар (0,5-тен 10 мклге дейін, 5-тен 

50-ге дейін, 50-ден 200 мкл-ге дейін). 

4. Штативтерде 10-ға, 50-ге және 200 мкл-ге дейін сүзгісі бар бір реттік 

ұштықтар. 

5. Көлемі 0,2 мл ПТР-ге арналған бір реттік полипропиленді пробиркалар. 

6. Көлемі 0,2 мл пробиркаларға арналған штативтер. 

7. Минус 16 °С-ден аспайтын мұздатқыш камерасымен 2 °С-ден 8 °С-ге 

дейінгі тоңазытқыш.  

8. ӘН 1.3.2569-09 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 

9. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

10. Бағдарламаланатын амплификатор (мысалы, GeneAmpPCRSystem 2700 

(AppliedBiosystems, АҚШ), PalmCycler (CorbettResearch, Австралия)). 

 

3-АЙМАҚ 

Агарозды гельдегі электрофорез әдісімен амплификациялау өнімдерін 

детекциялау. 

1. Көлемі 400 мл-ден аспайтын көлденең электрофорезге арналған камера. 

2. Кернеуі 150-460 тұрақты ток көзі. 

3. Гельдерді құюға арналған үстел. 

4. Гельдерді қарауға арналған кабинеті бар ультракүлгін трансиллюминатор. 

5. Нәтижелерді тіркеуге арналған цифрлық бейнекамерасы бар бейне 

жүйесі. 

6. Аквадистиллятор немесе тазартылған суды орталықтандырылған жүйеден 

алу мүмкіндігі. 

7. Агарозаны ерітуге арналған микротолқынды пеш. 

8. Агарозаны 250 мл-ге балқытуға арналған ыстыққа төзімді шыныдан 

жасалған конустық колба. 

9. 1 литрге өлшеуіш цилиндр. 

10. Көлемі 0,5 мл немесе 0,2 мл пробиркаларға арналған штатив 

(пайдаланылатын пробиркалардың түріне байланысты. 

11. Штативтерде 100 мкл-ге дейін сүзгісі бар бір реттік ұштықтар. 

12. Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлар (5-тен 50 мкл-ге дейін). 

13. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

14.Буфер мен құрамында этидий бромиді бар гельдерді дезактивацияға 

арналған 5 л пластик ыдыс. 

15. ӘН 1.3.2569-09 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 



 

 

Шешімі: N053531 

Шешім тіркелген күні: 22.06.2022 

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): 

Ержанова С. А. 

(Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық 

бақылау комитеті) 

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 

қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

Амплификациялау өнімдерін тазарту («Ампли-сорб» реагенттер 

жиынтығының көмегімен). 

1. Бактериясыз ауа ортасының боксы (ПТР-бокс). 

2. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 25°С-ден 100 °С-ге дейінгі 

термостат. 

3. Центрифуга/вортекс. 

4. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 12 мың g-ге дейін 

салқындатылатын микроцентрифуга. 

5. Шөгінді үстіндегі сұйықтықты кетіруге арналған колба-қармағышы бар 

медициналық вакуумдық сорғы. 

6. Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлар (5-тен 50-ге дейін, 200-ден 

1000 мкл-ге дейін). 

7. Бір реттік полипропилен бұрандалы немесе тығыз жабылатын көлемі 1,5 

мл пробиркалар. 

8. Штативтерде 100 мкл-ге және 1000 мкл-ге дейін сүзгісі бар бір реттік 

ұштықтар. 

9. Штативтерде 200 мкл-ге дейін сүзгісі жоқ бір реттік ұштықтар. 

10. Көлемі 1,5 млпробиркаларға арналған штативтер. 

11. Амплификация өнімдері мен реагенттерге арналған тиісінше -16 °С-ден 

аспайтын мұздатқыш камерасымен 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі тоңазытқыш. 

12. ӘН 1.3.2569-09 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 

13. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

 

Тазартылған амплификация өнімдерінің концентрациясын анықтау. 

1. Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлар. 

2. Штативтерге 10 мкл-ден және 100 мкл-ге дейін дозаторларға арналған 

сүзгісі бар бір реттік ұштықтар. 

3. ӘН 1.3.1888-04 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 

4. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. Концентрацияны 

спектрофотометриялық түрде анықтаған жағдайда: 

5. УК-диапазонда жұмыс істеуге арналған мамандандырылған кюветтері бар 

спектрофотометр немесе NanoDrop аспаптарының бірі 

(ThermoFisherScientificInc., АҚШ), Picodrop (PicodropLimited, 

Ұлыбритания). 

6. Концентрацияны электрофорездік түрде анықтаған жағдайда: 
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7. «Агарозды гельдегі электрофорез әдісімен амплификация өнімдерін 

детекциялау» тармағынан қосымша материалдар мен жабдықтар. 

8. ПТР үшін көлемі 0,2 немесе 0,5 мл бір реттік стриптелмеген пробиркалар. 

9. Көлемі 0,2 немесе 0,5 мл пробиркаларға арналған штатив. 

10. Центрифуга/вортекс. 

 

Секвенирлеу реакциясын жүргізу: 

1. Бактериясыз ауа ортасының боксы (ПТР-бокс). 

2. Центрифуга/вортекс. 

3. Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлар (5-тен 50-ге дейін, 20-дан 200 

мкл-ге дейін). 

4. Бір реттік полипропиленді бұрандалы немесе тығыз жабылатын көлемі 

0,5 мл және 1,5 мл пробиркалар. 

5. Штативтерде 10-ға дейін, 100-ге дейін және 200 мкл-ге дейін сүзгісі бар 

бір реттік ұштықтар. 

6. Көлемі 0,5 мл немесе 1,5 мл пробиркаларға арналған штативтер. 

7. Секвенирлеу реакциясын жүргізу үшін 5, 6, 7, 8 жиынтықталым 

формаларын: реагенттер жиынтығын пайдалану кезінде (мысалы, 

BigDyeTerminatorv1.1 CycleSequencingKit (AppliedBiosystems, АҚШ)). 

8. ӘН 1.3.2569-09 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 

9. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

10.  0,2 мл пробиркаларға бейімделген бағдарламаланатын амплификатор 

және 96 ойықшалы планшеттер (мысалы, GeneAmpPCRSystem 2700 

(AppliedBiosystems, АҚШ), PalmCycler (CorbettResearch, Австралия)). 

Секвенирлеу реакциясын қою үшін пробиркаларды пайдаланған жағдайда: 

11.  0,2 мл жалпақ қақпағы бар ПТР арналған бір реттік стриптелмеген 

полипропиленді пробиркалар. 

12.  Көлемі 0,2 мл пробиркаларға арналған штатив 

Секвенирлеу реакциясын қою үшін 96 ойықшалы планшеттерді пайдаланған 

жағдайда: 

13. Септа және ұстағыш бар секвенирлеуге арналған 96 ойықшалы 

планшеттер (мысалы, 96-WellPlateSepta және 96-WellPlateRetainer 

(AppliedBiosystems бар 96-WellPlateBase, АҚШ)). 

14.  Адгезивті жағы бар алюминий фольга таспасы. 

15.  96 ойықшалы планшеттерге арналған шейкер. 
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Қосылмаған терминаторлардан тазарту және секвенирлеу 

реакциясының өнімдерін алдын ала денатурациялау. 

1. Бактериясыз ауа ортасының боксы (ПТР-бокс). 

2. Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлар (0,5-тен 10 мкл-ге дейін, 5-

тен 50-ге дейін, 20-дан 200 мкл-ге дейін). 

3. Штативтердегі 200 мкл-ге дейін және 1000 мкл-ге дейін бір реттік 

ұштықтар. 

4. Көлемі 1,5 мл пробиркаларға арналған штатив. 

5. ӘН 1.3.2569-09 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 

6. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

7. 0,2 мл пробиркаларға бейімделген бағдарламаланатын амплификатор 

және 96 ойықшалы планшеттер (мысалы, GeneAmpPCRSystem 2700 

(AppliedBiosystems, АҚШ), PalmCycler (CorbettResearch, Австралия)). 

Пробиркаларды пайдаланған жағдайда: 

8. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 12 мың gдейінгі 

микроцентрифуга. 

9. 0,2 мкл пробиркаға арналған микроцентрифугаға арналған адаптерлер. 

10. Центрифуга/вортекс. 

11. Көлемі 0,2 мл пробиркаларға арналған штатив. 96 ойықшалы планшеттер: 

12. 2 мыңg-ге дейін планшетке арналған роторы бар центрифуга. 

13. Мөлдір жабысқақ үлбір. 

14. 96 ойықшалы планшеттерге арналған шейкер. 

Нуклеотидті тізбекті автоматты түрде детекциялау. 

1. Тікелей секвенирлеу әдісімен нуклеотидті тізбекті анықтауға арналған 

аспап (секвенатор), мысалы, AppliedBiosystems фирмасы (АҚШ) 

фирмасы: ABIPrism 310 GeneticAnalyzer, AppliedBiosystems 3100 

GeneticAnalyzer, AppliedBiosystems 3100-AvantGeneticAnalyzer, 

AppliedBiosystems 3130 GeneticAnalyzer, AppliedBiosystems 

3130xlGeneticAnalyzer, AppliedBiosystems 3500 GeneticAnalyzer, 

AppliedBiosystems 3500xLGeneticAnalyzer, AppliedBiosystems 3730 

DNAAnalyzer, AppliedBiosystems 3730xlDNAAnalyzer. 

2. Секвенаторға арналған көлемі 36 см немесе 50 см капиллярлардың 

жиынтығы. 
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3. Айнымалы көлемдегі автоматты дозаторлар (5-тен 50 мкл-ге дейін). 

4. Штативтердегі 100 мкл-ге дейінгі сүзгісі бар бір реттік ұштықтар. 

5. ӘН 1.3.2569-09 бойынша жеке халат, бас киім, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 

6. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. Секвенирлеу реакциясын қою үшін 

пробиркаларды пайдаланған жағдайда 

7. Септа және ұстағыш бар секвенирлеуге арналған 96 ойықшалы 

планшеттер (мысалы, 96-WellPlateSepta және 96-WellPlateRetainer бар 96-

WellPlateBase (AppliedBiosystems, АҚШ)). 

 

Секвенирлеу нәтижелерін түсіндіру үшін 

1. Стандартты MicrosoftОffice пакеті бар компьютер 

2. Секвенирленген нуклеотидті тізбектерді консенсус-реттілікке жинауға 

және консенсус-реттілікті редакциялауға арналған «ДЕОНА» 

бағдарламалық қамтамасыз етуі (мысалы, «ДЕОНА» (АО«РМБит», Ресей) 

немесе ContigExpressVectorNTI (Invitrogen, АҚШ)). 

3. Адамның иммун тапшылығы вирусының вирусқа қарсы препараттарға 

төзімділігінің мутациясын анықтауға және нәтижелерін клиникалық 

түсіндіруге арналған «ДЕОНА» бағдарламалық қамтамасыз етуі 

((мысалы, «ДЕОНА» (АО «РМБит», Ресей) немесе интернеттегі 

мамандандырылған сайттарда (http://hivdb.stanford.edu және 

http://www.geno2pheno.org/). 

Invitro диагностикасы үшін медициналық бұйымның тағайындалуы. 

Реагенттер жинағы 50 клиникалық үлгіні тестілеуге есептелген. 
«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» реагенттер жинағы протеаза (pro) генінде, 

кері транскриптаза (rev) генінің фрагментінде және АИТВ интеграза (int) 

генінде АИТВ дәрілік төзімділігінің мутацияларын анықтауға, сондай-ақ 

қабық ақуызы (env) генінің V3-ілмегінің нуклеотидтік реттілігін талдау 

негізінде АИТВ тропизмін айқындауға арналған. Протеаза генінде, кері 

транскриптаза генінің фрагментінде және АИТВ интеграза генінде АИТВ 

дәрілік төзімділігінің мутацияларын анықтау үшін, егер қан плазмасындағы 

АИТВ РНҚ концентрациясы 500 мл/данадан артық болса, осы реагенттер 

жинағын пайдалану ұсынылады. 

Вирустың концентрациясы 500 мл/көшірмеден (100-ден 500 мл/көшірмеге 

дейін) кем үлгілер үшін сынаманың көлемін ұлғайту кезінде пайдалануға 

болады. АИТВ тропизмін анықтау жағдайында талдау үшін мыналарды 

пайдалану ұсынылады: 

http://hivdb.stanford.edu/
http://www.geno2pheno.org/)
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 200 мкл қан плазмасынан бөлінген АИТВ РНҚ, егер АИТВ РНҚ 

концентрациясын анықтағаннан кейін үлгінің вирустық жүктемесі 1000 

мл/көшірмеден астам болса; 

 Егер вирустық жүктеме 1000 мл/ көшірмеден кем болса, жаңа алынған 

қаннан бөлінген АИТВ ДНҚ. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» реагенттер жинағы 

AppliedBiosystems (АҚШ) компаниясының секвенаторларын пайдалану 

арқылы зерттеу жүргізу үшін ұсынылған («Қосымша материалдар мен 

жабдықтар» бөлімін қараңыз). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зерттеу нәтижелері аурудың кешенді 

диагностикасында ескеріледі. 

 

                                                           
1Клиникалық материал үлгісінің 1 мл-дегі АИТВ-1 ДНҚ геномдық эквиваленттерінің (ГЭ) мөлшері 

 

Клиникалық 

материалдың 

түрі 

Сығы

нды 

көлемі

, мкл 

РНҚ/ДНҚ 

бөлуге 

арналған 

жиынтық 

Нысана Аналитикалы

қ сезімталдық 

 

 

Қан плазмасы 

 

 

200 

 

 

«РИБО-золь-E» 

Протеаза, 

кері 

транскриптаз

а, интеграза,  

қабық 

ақуызы 

гендері 

 

500 АИТВ-1 

РНҚ, 

көшірме/мл 

Алдын ала 

ультрацентрифуг

алаумен қан 

плазмасы 

 

 

1000 

 

 

«РИБО-золь-E» 

Протеаза, 

кері 

транскриптаз

а, интеграза, 

қабық 

ақуызы 

гендері 

 

100 АИТВ-1 

РНҚ, 

көшірме/мл 

Жаңа алынған 

қаннан  алынған 

лейкоцитарлық 

сақина 

 

250 

 

«РИБО-преп» 

Қабық 

ақуызы гені 

500 

ГЭ/мл1АИТВ-1 

ДНҚ 
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Аналитикалық спецификалығы 

Реагенттер жинағының аналитикалық спецификалығын бағалау геномдық 

ДНҚ/РНҚ реакциясына келесі организмдер мен вирустарды қосу арқылы 

жүргізілді: 

А гепатиті вирусы, В гепатиті вирусы, C гепатиті вирусы, D гепатиті вирусы, 

цитомегаловирус, Эпштейн-Барр вирусы, 1-, 2-типті қарапайым герпес 

вирусы, желшешек вирусы, адамның 6-, 8-типті герпес вирусы, В19 

парвовирусы, кене энцефалитінің вирусы, Батыс Ніл безгегі вирусы, 2-, 3-, 7-

типті аденовирус, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus agalactiae, Homo sapiens. 

Көрсетілген организмдер мен вирустар үшін айқаспалы реакциялар тіркелген 

жоқ. 

Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген нормативтік 

құжат 

ТШ 9398-013-01897593-2011. 

Медициналық бұйымды сақтау мерзімі мен шарттары туралы ақпарат 

Сақтау мерзімі. 12 ай. Реагенттер жинағы сақтау мерзімі өткеннен кейін 

қолдануға жатпайды. Ашылған реагенттерді сақтау мерзімі егер нұсқаулықта 

өзгеше көрсетілмесе, ашылмаған реагенттерге арналған заттаңбаларда 

көрсетілген сақтау мерзіміне сәйкес келеді. 

Сақтау. «РИБО-золь-E», «РИБО-преп» және «Ампли-сорб» реагенттер 

жиынтықтарын, сондай-ақ ГЕМОЛИТИК реагенттерін, лизиске арналған 

ерітіндіні, преципитацияға арналған ерітіндіні, АИТВ-1 ДНҚ ОБҮ және ТБҮ 

2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. 1 мкг/мклтРНК, HIV-Q 

калибраторы мен Q еріткішін («РИБО-золь-Е» реагенттер жиынтығынан) -

16°С-ден жоғары емес температурада сақтау керек. 

«КТ-ПТР-жиынтық-Pro/Rev», «КТ-ПТР-жиынтық-Int», «ОТ-ПТР-жиынтық-

Env», «ПТР-жиынтық-Pro/Rev», «ПТР-жиынтық-Int», «ПТР-жиынтық-Env», 

«Pro/Rev секвенирлеуге дайындауға арналған жиынтық», «Int секвенирлеуге 

дайындауға арналған жиынтық», «Env секвенирлеуге дайындауға арналған 

Құрғақ қан 

тамшысы 

(бір 

шеңбер

, d=12 

мм) 

 

«РИБО-преп» 

Қабық 

ақуызы гені 

5000 ГЭ/мл 

АИТВ-1 ДНҚ 
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жиынтық», «Секвенирлеуге арналған жиынтық» реагенттер жиынтықтарын   

-16 °С-ден жоғары емес температурада сақтау керек. 

«Секвенирлеуге арналған жиынтықты» жарықтан қорғалған жерде сақтау 

керек. 

«ЭФ» реагенттер жиынтығын жарықтан қорғалған жерде 18 °С-ден 25 °С-ге 

дейінгі температурада сақтау керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Секвенирлеуге арналған жиынтықтың» 

реагенттерін және «Секвенирлеуге дайындау үшін жиынтықтың» 

денатурацияға арналған ерітіндісін екі реттен артық мұздатып 

қатыруға/жібітуге жол берілмейді. 

Арнайы тасымалдау шарттары туралы ақпарат 

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

асырмай тасымалдау керек. Алған кезде сақтауға көрсетілген температураға 

сәйкес бөлшектеу керек. 

 

In vitro диагностикасы үшін медициналық бұйымды қауіпсіз 

утилизациялауға қатысты алдын алу және арнайы сақтық шаралары 

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

микроорганизмдермен және паразиттік аурулар қоздырғыштарымен жұмыс 

істеу қауіпсіздігі» санитарлық-эпидемиялық ережелерін, СанЕжН 2.1.7.2790-

10 «Медициналық қалдықтарды өңдеуге қойылатын санитарлық-

эпидемиологиялық талаптарды» және ӘН 1.3.2569-09 «Патогенділігі I–IV 

топтағы микроорганизмдері бар материалмен жұмыс кезінде нуклеин 

қышқылдарын амплификациялау әдістерін пайдаланатын зертханалардың 

жұмысын ұйымдастыру» әдістемелік нұсқауларын сақтаумен, инфекциялық 

аурулар қоздырғыштарының болуына клиникалық материалды молекулалық-

биологиялық (ПТР) зерттеулерді орындайтын зертханада жүргізілуі керек. 

Жұмыс істеу кезінде әрқашан келесі талаптарды орындау керек: 
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 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 мен реактивтерді 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. 

 Пайдаланылмаған реактивтерді СанЕжН 2.1.7.2790-10 «Медициналық 

қалдықтарды жұмыс істеуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарға» сәйкес жою керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ПТР өнімдері бар пробиркаларды жою кезінде 

оларды ашуға және ішіндегісін шашыратуға жол берілмейді, өйткені бұл 

зертхана аумағының, жабдықтар мен реагенттердің ПТР өнімдерімен 

ластануын туындатады. 

 Осы нұсқаулыққа сәйкес жинақты қатаң түрде тағайындалуына сай 

қолдану керек. 

 Жинақпен жұмысқа жіберуге тек арнайы оқытылған персонал жіберіледі. 

 Жинақты сақтау мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. 

 Теріге, көзге және шырышты қабыққа тигізуден аулақ болу керек. Жанасу 

кезінде зақымданған жерді дереу сумен шаю және медициналық көмекке 

жүгіну керек. 

 Материалдардың қауіпсіздік парақтары (MSDS – material safety data sheet) 

сұраным бойынша қол жетімді. 

 

Үлгілерді жинау, өңдеу және дайындау үшін қажетті жағдайлар туралы 

ақпарат, талданатын үлгілердің тұрақтылығы жөніндегі деректер, оның 

ішінде тасымалдау шарттары, мұздатып қатыру (жібіту) циклдері 

бойынша шектеулер. 

 

Зерттелетін материалды алу, тасымалдау және сақтау 

Жұмыс басталар алдында Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН 

Мәскеу, 2012 ж. әзірлеген «ПТР-диагностика үшін клиникалық материалды 

алу, тасымалдау, сақтау» әдістемелік ұсынымдарымен танысып шығу керек. 

Зерттеу жүргізу үшін мыналар пайдаланылады: 
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 шеткері қан плазмасы. Қан алу таңертең аш қарынға жүргізіледі. 

Плазманы алу үшін қанды 20:1 есебінен ЭДТА-ның 3% ерітіндісі (ЭДТА-

ның 1 бөлігіне қанның 20 бөлігі) бар пробиркаға алады. Қан бар жабық 

пробирканы бірнеше рет аударып, төңкереді. Қан алынған сәттен бастап 6 

сағат ішінде плазманы алып, жаңа пробиркаға салу керек. Ол үшін қан 

бар пробирканы 800-1600 gкезінде 20 мин центрифугалайды, содан кейін 

плазманы алып, жеке бір реттік пробиркаға ауыстырады. Плазманы 2-ден 

8 °С-ге дейінгі температурада 3 тәуліктен асырмай және -68 °С-ден 

аспайтын температурада ұзақ уақыт сақтауға болады; 

 жаңа алынған қан, таңертең аш қарынға антикоагулянт ретінде ЭДТА 

ерітіндісі бар пробиркаға алынады. Алынғаннан кейін қан бар пробирка 

қақпақпен жабылады, 3-4 рет төңкеріп, араластырылады және 2°С-ден 8 

°С-ге дейінгі температурада 48 сағаттан асырмай сақталады. Материалы 

бар контейнер зертханаға мұзы бар ыдыста 1 тәулік ішінде жеткізіледі; 

 903 типті қағаз карточкада кептірілген қанның құрғақ дақтары 

(мысалы, Whatman, Германия). Құрғақ қан дақтарын дайындау 

емшарасын ДДҰ ұсынымдарына сәйкес жүргізу керек 

(WHO/CDS/CSR/EDC/2001.16 

GuidelinesforUsingHIVTestingTechnologiesinSurveillance, 2009 update). 

Қағазға қан жағу емшарасы: әр пациентке бір карточка болуы керек. 

Карточканың әр шеңберіне бір тамшы қан (шамамен 50 мкл) салынады. 

Қағазға қан жағу уақыты келгенде, тамшы шеңбердің көп бөлігін алуы 

керек. Дұрыс толтырылған карта кемінде үш шеңбері қанмен дұрыс 

толтырылған карта болып саналады. Карточкаға қанды жаққаннан кейін 

картаны 4-12 сағат бойы 18 °С-ден 25 °С-ге дейнгі температурада кептіру 

керек (тікелей күн сәулесінің түсуінен қорғау керек). Содан кейін 

тасымалдау немесе сақтау үшін карточкалар кептіргіштермен (пакетке 10 

дана) және ылғалдылық индикаторымен (пакетке 1 дана) бірге zip-lock 

типті пакеттерге (жоғары ылғалдылықтан қорғайтын пакеттер) оралады. 

Бір пакетке 10-ға дейін жеке карточкалар салынуы мүмкін. Ылғалдылығы 

төмен жағдайда кептірілген және оралған карточкаларды 2-8°С 

температурада 6 ай бойы сақтауға болады. Құрғақ қан дақтары бар 

карталарды зертханаға бөлме температурасында екі апта ішінде 

тасымалдауға болады. 

 

In vitro диагностикасы үшін медициналық бұйымды пайдалануға 

дайындық туралы толық ақпарат 

ҚҰРАМЫ 
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«РИБО-золь-E» реагенттер жиынтығы – клиникалық материалдан РНҚ 

экстракциялауға арналған реагенттер жиынтығы мыналарды қамтиды: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

А ерітіндісі Сары түсті мөлдір тұтқыр 

сұйықтық 

30 1 құты 

В ерітіндісі Мөлдір түссіз сұйықтық 10 1 құты 

С ерітіндісі Мөлдір түссіз сұйықтық 40 1 құты 

D ерітіндісі Мөлдір түссіз сұйықтық 40 1 құты 

Е ерітіндісі Мөлдір түссіз сұйықтық 1,5 2 пробирка 

3-шаюға арналған 

ерітінді 

Мөлдір түссіз сұйықтық 100 1 құты 

РНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 6 пробирка 

тРНҚ 1 мкг/мкл Мөлдір түссіз сұйықтық 0,12 6 пробирка 

Гликоген 1% Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

HIV-Q калибраторы Сары түсті ұнтақ – 6 пробирка 

Q еріткіші Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 6 пробирка 

ТБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 0,5 6 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда, 72 үлгіден РНҚ бөлуге 

есептелген. 4-форманың 1-, 2-, 5-, 6 жиынтықталым формаларының 

құрамына кіреді (2 дана). 

 «РИБО-преп» реагенттер жиынтығы 100 нұсқа – клиникалық материалдан 

РНҚ/ДНҚ бөлуге арналған реагенттер жиынтығы мыналарды қамтиды: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 
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Лизиске арналған ерітінді Көгілдір түсті мөлдір 

сұйықтық2 

 30 1 құты 

Преципитацияға арналған 

ерітінді 

Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

 40 1 құты 

3-шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

 50 1 құты 

4-шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

 20 1 құты 

РНҚ-буфер Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

 1,2 8 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығына мыналар қоса беріледі: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 
Лизиске арналған ерітінді Көгілдір түсті мөлдір 

сұйықтық 

30 2 құты 

Преципитацияға арналған 

ерітінді 

Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

40 1 құты 

АИТВ-1 ДНҚ ОБҮ Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,2 3 пробирка 

ТБҮ Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,5 3 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда, 100 сынамадан РНҚ/ДНҚ 

экстракциясына есептелген. 4-жиынтықталым формасының құрамына кіреді. 

ГЕМОЛИТИК – жаңа алынған шеткері және кіндік қанды алдын ала 

өңдеуге арналған реагент: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 
Гемолитик Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

100 1 құты 

 

Реагент 100 клиникалық үлгіні алдын ала өңдеуге есептелген. 4-

жиынтықталым формасының құрамына кіреді. 

                                                           
2Лизиске арналған ерітіндіні 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада сақтаған кезде кристалдар түрінде 

шөгінді түзілуі мүмкін. 
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«КТ-ПТР-жиынтық-Pro/Rev» реагенттер жиынтығы – РНҚ кері 

транскрипциясы реакциясын жүргізуге және протеаза гені кДНҚ-сын және 

адамның 1-типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) кері 

транскриптазасы гені фрагментін (АИТВ-1) амплификациялауға арналған 

реагенттер жиынтығы мыналарды қамтиды: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

КТ-ПТР-қоспа-1 Pro/Rev Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,125 6 пробирка 

КТ-ПТР-қоспа-2-SO4 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,11 6 пробирка 

RT-G-mix-1 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,01 6 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,02 6 пробирка 

ТМ-Ревертаза (MMlv) Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,01 6 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 72 реакция жүргізуге 

есептелген. 1-, 2-, 4-, 5-, 6-жиынтықталым формаларының құрамына кіреді. 

«ПТР-жиынтық-Pro/Rev» реагенттер жиынтығы – адамның 1 типті 

иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) протеаза гені кДНҚ-сын және кері 

транскриптаза генінің фрагментін амплификациялаудың екінші раундын 

өткізуге арналған реагенттер жиынтығы мыналарды қамтиды: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

ПТР-қоспа-1 Pro Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,25 6 пробирка 

ПТР-қоспа-1 Rev Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,25 6 пробирка 

КТ-ПТР-қоспа-2-FL Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 6 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,02 6 пробирка 

 



 

 

Шешімі: N053531 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

Реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 72 реакция жүргізуге 

есептелген. 1-, 2-, 4-, 5-, 6-жиынтықталым формаларының құрамына кіреді. 

 

«КТ-ПТР-жиынтық-Int» реагенттер жиынтығы – РНҚ кері 

транскрипциясының реакциясын жүргізуге және адамның 1-типті иммун 

тапшылығы вирусының (АИТВ-1) интеграза гені кДНҚ-сын 

амплификациялауға арналған реагенттер жиынтығы мыналарды қамтиды: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

КТ-ПТР-қоспа-1 Int Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,125 6 пробирка 

КТ-ПТР-қоспа-2-SO4 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,11 6 пробирка 

RT-G-mix-1 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,01 6 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,02 6 пробирка 

ТМ-Ревертаза (MMlv) Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,01 6 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 72 реакция жүргізуге 

есептелген. 2-, 4-, 6-жиынтықталым формаларының құрамына кіреді. 

 

 «ПТР-жиынтық-Int» реагенттер жиынтығы – адамның 1 типті иммун 

тапшылығы вирусының (АИТВ-1) интеграза гені кДНҚ-сын 

амплификациялаудың екінші раундын өткізуге арналған реагенттер 

жиынтығы мыналарды қамтиды: 

 

 
Реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 72 реакция жүргізуге 

есептелген. 2-, 4-, 6-жиынтықталым формаларының құрамына кіреді. 
 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

ПТР-қоспа-1 Int 
Мөлдір түссіз сұйықтық 

0,25 6 пробирка 

КТ-ПТР-қоспа-2-FL 
Мөлдір түссіз сұйықтық 

0,15 
6 пробирка 

Полимераза (TaqF) 
Мөлдір түссіз сұйықтық 

0,02 
6 пробирка 
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(Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық 

бақылау комитеті) 

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 

қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

«КТ-ПТР-жиынтық-Env» реагенттер жиынтығы – адамның 1 типті иммун 

тапшылығы вирусының (АИТВ-1) қабық ақуызы гені (env) фрагментінің 

кДНҚ амплификациялауға және РНҚ кері транскрипциясы реакциясын 

жүргізуге арналған реагенттер жиынтығы мыналарды 

(АИТВ-1) - қамтиды: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

КТ-ПТР-қоспа-1 Env Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,325 6 пробирка 

КТ-ПТР-қоспа-2-SO4 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,3 6 пробирка 

RT-G-mix-1 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,03 6 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,06 6 пробирка 

ТМ-Ревертаза (MMlv) Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,03 6 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 180 реакция жүргізуге 

есептелген. 4-жиынтықталым формасының құрамына кіреді. 

«ПТР-жиынтық-Env» реагенттер жиынтығы – адамның 1 типті иммун 

тапшылығы вирусының (АИТВ-1) қабық ақуызы гені (env) фрагментінің 

кДНҚ-сын амплификациялаудың екінші раундын өткізуге арналған 

реагенттер жиынтығы мыналарды қамтиды: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

ПТР-қоспа-1 Env Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,63 6 пробирка 

КТ-ПТР-қоспа-2-FL Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,3 6 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,02 6 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 180 реакция жүргізуге 

есептелген. 4-жиынтықталым формасының құрамына кіреді. 

 

«Ампли-сорб» реагенттер жиынтығы 50-нұсқа – ПТР-амплификациясы 

өнімдерін тазалауға арналған реагенттер жиынтығы мыналарды қамтиды: 
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бақылау комитеті) 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

Лизирлейтін ерітінді Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

15 1 құты 

2-шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

50 1 құты 

3-шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

25 1 құты 

Сорбент Ақ түсті суспензия 0,4 2 пробирка 

H2O стерильді Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

1,8 2 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы 50 сынамадан ПТР-өнімді тазалауға есептелген. 1-, 5- 

(2 дана), 2-, 6- (3 дана), 4- (6 дана) жиынтықталым формаларының құрамына 

кіреді. 

 

«ЭФ» реагенттер жиынтығы 200-нұсқа – агарозды гельдегі амплификация 

өнімдерін электрофорездік детекциялауға арналған реагенттер жиынтығы 

мыналарды қамтиды: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл 

Масса, г 

Мөлшері 

Этидий бромидімен 

концентрацияланған трис-

боратты буфер (ТБЕ) 

Қызғылт сары түсті 

мөлдір сұйықтық 

 

50 мл 

 

1 құты 

ДНҚ электрофорезіне 

арналған агароза 

Ақ түсті ұнтақ 1,7 г 2 құты 

 

Реагенттер жиынтығы 240 үлгіні электрофорездік талдауға есептелген (100 

мл гель есебінен – 24 ойықшадан 5 қатар). 1-,  2-, 5-, 6-, (1 дана), 4- (2 дана) 

жиынтықталым формаларының құрамына кіреді. 
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бақылау комитеті) 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

«Pro/Rev секвенирлеуге дайындауға арналған жиынтық» реагенттер 

жиынтығы – адамның 1-типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) 

протеаза гені мен кері транскриптаза генінің фрагментін секвенирлеуге 

арналған праймерлердің және тазартылған амплификация өнімдерінің 

концентрациясын анықтауға және қосылмаған терминаторлардан 

секвенирлеу реакциясының өнімдерін тазартуға арналған реагенттердің 

жиынтығы мыналарды қамтиды: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 
Праймер Pro-1 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Праймер Pro-2 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Праймер Rev-1 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Праймер Rev-2 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Праймер Rev-3 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Праймер Rev-4 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Молекулалық массалардың 

маркері 

Көк түсті мөлдір 

сұйықтық 

0,15 2 пробирка 

Үлгілерді қолдануға арналған 

буфер 

Көк түсті мөлдір 

сұйықтық 

0,2 3 пробирка 

H2O стерильді Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

1,8 8 пробирка 

F ерітіндісі Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

25 3 құты 

Денатурацияға арналған 

ерітінді 

Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,2 18 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы 75 үлгіні секвенирлеуге дайындауға есептелген. 1-, 2-, 

4-, 5-, 6-жиынтықталым формаларының құрамына кіреді. 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

«Int секвенирлеуге дайындауға арналған жиынтық» реагенттер 

жиынтығы – адамның 1-типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) 

интеграза генін секвенирлеуге арналған праймерлердің және тазартылған 

амплификация өнімдерінің концентрациясын анықтауға және қосылмаған 

терминаторлардан секвенирлеу реакциясының өнімдерін тазартуға арналған 

реагенттердің жиынтығы мыналарды қамтиды: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

Праймер Int-1 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Праймер Int-2 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Праймер Int-3 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Праймер Int-4 Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Молекулалық массалардың 

маркері 

Көк түсті мөлдір 

сұйықтық 

0,15 1 пробирка 

Үлгілерді қолдануға арналған 

буфер  

Көк түсті мөлдір 

сұйықтық 

0,2 2 пробирка 

H2O стерильді Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

1,8 4 пробирка 

F ерітіндісі Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

25 2 құты 

Денатурацияға арналған 

ерітінді 

Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,2 12 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы 50 үлгіні секвенирлеуге дайындауға есептелген. 2-, 4-, 

6-жиынтықталым формаларының құрамына кіреді. 

 

«Env секвенирлеуге дайындауға арналған жиынтық» реагенттер 

жиынтығы – адамның 1-типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) 

қабығы ақуызы генінің фрагментін секвенирлеуге арналған праймерлердің 

және тазартылған амплификация өнімдерінің концентрациясын анықтауға 

және қосылмаған терминаторлардан секвенирлеу реакциясының өнімдерін 

тазартуға арналған реагенттердің жиынтығы мыналарды қамтиды: 
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Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

Праймер Env-1 Мөлдір түссіз сұйықтық 0,15 3 пробирка 

Праймер Env-2 Мөлдір түссіз сұйықтық 0,15 3 пробирка 

Молекулалық массалардың 

маркері 

Көк түсті мөлдір 

сұйықтық 

0,15 3 пробирка 

Үлгілерді қолдануға 

арналған буфер  

Көк түсті мөлдір 

сұйықтық 

0,2 4 пробирка 

H2O стерильді Мөлдір түссіз сұйықтық 1,8 12 пробирка 

F ерітіндісі Мөлдір түссіз сұйықтық 25 3 құты 

Денатурацияға арналған 

ерітінді 

Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 18 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы 50 үлгіні секвенирлеуге дайындауға есептелген. 4-

жиынтықталым формасының құрамына кіреді. 

 

«Секвенирлеуге арналған жиынтық» реагенттер жиынтығы мыналарды 

қамтиды: 

 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Мөлшері 

Қоспа Seq Мөлдір қызғылт түсті 

сұйықтық 

0,02 6 пробирка 

5х буфер Seq Мөлдір түссіз 

сұйықтық 

0,04 6 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы 100 секвенирлеу реакциясын жүргізуге есептелген. 1- 

(3 дана), 2- (5 дана), 4- (8 дана) жиынтықталым формаларының құрамына 

кіреді. 

 

«ДЕОНА» бағдарламалық қамтамасыз етуі адамның иммун тапшылығы 

вирусының вирусқа қарсы препараттарға төзімділігінің мутациясын 

анықтауға және нәтижелерді клиникалық түсіндіруге арналған: «ДЕОНА» 

(«РМБит» АҚ). 
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1-КЕЗЕҢ. ЗЕРТТЕЛЕТІН МАТЕРИАЛДАН РНҚ/ДНҚ 

ЭКСТРАКЦИЯСЫ. 

(1-АЙМАҚТА-зерттелетін материалды өңдеуге арналған бөлмеде 

жүргізіледі) 

РНҚ/ДНҚ экстракциясы үшін Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН 

ұсынған реагенттер жиынтықтары пайдаланылады. Реагенттердің 

жиынтықтармен жұмыс тәртібі осы нұсқаулықтың 1 және 2-

қосымшаларында сипатталған. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АИТВ тропизмін анықтау алгоритмі 1-сызбада 

келтірілген. 

1. Зерттелетін материал – қан плазмасы.  

Протеаза генінде, кері транскриптаза генінің және интеграза генінің 

фрагменттерінде АИТВ дәрілік тұрақтылық мутацияларын анықтау, сондай-

ақ «РИБО-золь-Е» реагенттер жиынтығын пайдалану кезінде АИТВ 

тропизмін анықтау кезінде (экстракция үшін сынаманың көлемі: 0,2 мл 

немесе 1,0 мл) «РИБО-золь-Е» реагенттер жиынтығын пайдалану кезінде 

қан плазмасынан РНҚ экстракциясын» 1-қосымшаға сәйкес жүргізу керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Талдау жүргізу кезінде АИТВ РНҚ концентрациясы 

100-ден астам көшірме/мл болса, РНҚ экстракциясы қан плазмасының 

үлгілерінен жүргізіледі.  

Егер үлгідегі АИТВ РНҚ концентрациясы 500-ден астам көшірме/мл болса,  

200 мкл қан плазмасынан экстракция жүргізу ұсынылады. Егер үлгідегі 

АИТВ РНҚ концентрациясы 100-ден 500 көшірме/мл-ге дейінгі диапазонда 

болса, талдауды 1,0 мл қан плазмасын алдын ала ультрацентрифугалау 

арқылы жүргізу қажет. 

2. Зерттелетін материал – жаңа алынған қан, құрғақ қан дақтары. 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жаңа алынған қан үлгілерінен немесе қанның 

құрғақ дақтарынан ДНҚ экстракциялау АИТВ тропизмін анықтау кезінде 

ғана жүргізіледі. 

 
Вирустық жүктемені анықтау ВН<1000 көшірме/мл ВН>1000 көшірме/мл 

*Лейкоцитарлық сақинадан ДНҚ бөлу *Қан плазмасынан РНҚ бөлу 

Қан плазмасынан РНҚ бөлу 

3 қайталамаларда зерттелетін үлгінің амплификациясы 

Жаңа алынған қанды пайдалана отырып жұмыс тәртібін (зерттеу үшін 

жаңа алынған қаннан алынған лейкоцитарлық сақина пайдаланылады; 

зерттелетін сынаманың көлемі – 250 мкл) «А1. «РИБО-преп» реагенттер 

жиынтығын пайдалану кезінде жаңа алынған қаннан ДНК экстракциясы» 2-

қосымшасында қараңыз. 

Қанның құрғақ дақтарын (зерттелетін сынаманың көлемі – бір құрғақ дақ) 

пайдалана отырып жұмыс тәртібін «А2. «РИБО-преп» реагенттер 

жиынтығын пайдалану кезінде қанның құрғақ дақтарынан ДНҚ 

экстракциялау» 2-қосымшасында қараңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АИТВ тропизмін анықтау кезінде клиникалық 

үлгілерді талдаудың ұсынылатын алгоритмі 1-сызбада көрсетілген. Алайда, 

АИТВ тропизмін анықтау да мүмкін: 

 200 мкл қан плазмасынан бөлінген АИТВ РНҚ пайдаланумен, егер АИТВ 

РНҚ концентрациясы анықталғаннан кейін үлгінің вирустық жүктемесі 

500-ден 1000-ға дейін көшірме/мл құрады, 

 егер АИТВ РНҚ концентрациясын айқындағаннан кейін үлгінің вирустық 

жүктемесі 100-ден 500 көшірме/мл диапазонда болса, алдын ала 

ультрацентрифугалаумен 1000 мкл қан плазмасынан бөлінген АИТВ РНҚ 

пайдалана отырып, қанның құрғақ дақтарын клиникалық материал 

ретінде пайдалана отырып (бұл жағдайда клиникалық материал ретінде 

жаңа алынған қан пайдаланылатын талдаумен салыстырғанда 

сезімталдық аз болатынын ескеру қажет). 

1-сызба – АИТВ тропизмін анықтау кезінде клиникалық үлгілерді 

талдаудың ұсынылатын алгоритмі. 

*Зерттелетін үлгінің вирустық жүктемесі 1000 көшірме/мл кем болған 

жағдайда талдау РНҚ матрицасында да, ДНҚ матрицасында да орындалуы 

мүмкін. Алайда, талдау жүргізудің қысқа уақыты, сондай-ақ аз еңбек 

сыйымдылығы салдарынан ДНҚ матрицасында талдау жүргізу ұсынылады.  
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2-КЕЗЕҢ. КЕРІ ТРАНСКРИПЦИЯ ЖӘНЕ АМПЛИФИКАЦИЯ 

РЕАКЦИЯСЫН ЖҮРГІЗУ. I РАУНД  

2-АЙМАҚТА – ПТР жүргізуге арналған бөлмеде жүргізіледі). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! РНҚ-мен жұмыс істеу кезінде тек RNase-free, 

DNase-free арнайы таңбалауы бар бір реттік стерильді пластик шығыс 

материалдарын пайдалану қажет. 

Реагенттерді, РНҚ/ДНҚ сынамаларын және бақылау үлгілерін 

пробиркаға енгізу үшін сүзгілері бар бір реттік ұштықтар 

пайдаланылады. 

А хаттамасы. РНҚ кері транскрипциясының реакциясын және протеаза 

генінің кДНҚ және адамның 1 типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-

1) кері транскриптаза генінің фрагментін амплификациялауды жүргізу. 

Реакцияның жалпы көлемі – 40 мкл, РНҚ сынамасының көлемі – 20 

мкл. 

1. Көлемі 0,2 мл пробирканың қажетті мөлшерін іріктеп алу керек. 

2. 12 реакцияға реакциялық қоспаны дайындау керек. Ол үшін КТ-ПТР-

қоспа-1 Pro/Rev бар пробиркаға 9 мкл RT-G-mix-1 және 110 мкл КТ-

ПТР-қоспалар-2-SO4 қосып, вортексте мұқият араластырып, пробирка 

қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек. 

3. Алынған ерітіндіге 20 мкл полимераза (TaqF) және 10 мкл ТМ-

Ревертаза (MMlv) қосып, вортексте араластырып, пробирканың 

қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек. 

Ескертпе – реакциялық қоспаны реакциялардың басқа мөлшеріне дайындаған 

жағдайда компоненттерді 1 реакцияға есептеп, мынадай арақатынаста 

араластыру керек:  

9 мкл КТ-ПТР-қоспа-1 Pro/Rev, 8 мкл КТ-ПТР-қоспа-2-SO4, 0,7 мкл RT-

G-mix-1, 1,5 мкл полимераза (TaqF), 0,7 мкл ТМ-Ревертаза (MMlv). 

4. Әр пробиркаға дайындалған реакциялық қоспаны 20 мкл-ден енгізу 

керек. 

5. Дайындалған пробиркаларға зерттелетін немесе бақылау үлгілерінен 

экстракция нәтижесінде алынған РНҚ сынамасын 20 мкл-ден енгізу 

қажет.Пипеткалаумен абайлап араластыру керек. 

6. Тиісті амплификациялау бағдарламасын орындау үшін 

амплификаторды бағдарламалау керек (1-кестені қараңыз). 

1-кесте.  
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АИТВ РНҚ протеаза (Pro) және кері транскриптаза (Rev) гендерінің КT-

ПТР бағдарламасы 

Цикл Температура, °С Уақыты Циклдер 

мөлшері 
1 45 30 мин 1 

2 95 10 мин 1 

 

3 

95 30 с  

30 50 30 с 

72 1 мин 30 с 

4 72 5 мин 1 

5 4-10 сақтау 

7. Пробирканы амплификатор ұяшықтарына орнату және амплификация 

бағдарламасын іске қосу керек. 

8. Реакция аяқталғаннан кейін пробирканы Nested-ПТР реакциясын 

жүргізу үшін арнайы боксқа жіберу керек. Бокс зертханалық киімнің, 

автоматты дозаторлардың, қосалқы материалдар мен жабдықтардың 

жеке жиынтығымен жабдықталуы тиіс. 

Б хаттамасы. РНҚ кері транскрипциясының реакциясын жүргізу және 

адамның 1 типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) интеграза генінің 

кДНҚ амплификациясы. 

Жалпы реакция көлемі – 40 мкл, РНҚ сынамасының көлемі – 20 мкл. 

1. Көлемі 0,2 мл пробирканың қажетті мөлшерін іріктеп алу керек.  

2. 12 реакцияға реакциялық қоспа дайындау керек. Ол үшін КТ-ПТР-

қоспа-1 Int бар пробиркаға 9 мкл RT-G-mix-1 және 110 мкл КТ-ПТР-

қоспалар-2-SO4 қосып, вортексте мұқият араластырып, пробирка 

қақпағынан тамшыларды тұндыру керек. 

3. Алынған ерітіндіге 20 мкл полимераза (TaqF) және 10 мкл ТМ-

Ревертаза (MMlv) қосып, вортексте араластырып, пробирканың 

қақпағынан тамшыларды тұндыру керек. 

Ескертпе – реакциялық қоспаны реакциялардың басқа мөлшеріне дайындаған 

жағдайда компоненттерді 1 реакцияға есептеп, мынадай арақатынаста 

араластыру қажет: 9 мкл КТ-ПТР-қоспа-1 Int, 8 мкл КТ-ПТР-қоспа-2-

SO4,0,7 мкл RT-G-mix-1,1,5 мкл полимераза (TaqF) 0,7 мкл ТМ-

Ревертаза (MMlv). 

4. Әрбір пробиркаға дайындалған реакциялық қоспаны 20 мкл-ден енгізу 

керек.  
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Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): 

Ержанова С. А. 

(Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық 
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 

қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

5. Дайындалған пробиркаларға зерттелетін және бақылау үлгілерінен 

экстракция нәтижесінде алынған РНҚ сынамасын 20 мкл-ден 
енгізу қажет. Пипеткамен абайлап араластыру керек. 

6. Тиісті амплификациялау бағдарламасын орындау үшін 

амплификаторды бағдарламалау керек (2-кестені қараңыз). 

 

2-кесте 

АИТВ РНҚ интеграза генінің (Int) КT-ПТ бағдарламаласы 
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бақылау комитеті) 

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 

қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

Цикл Температура, °С Уақыты Циклдер 

мөлшері 

1 45 30 мин 1 
2 95 10 мин 1 
 

3 

95 30 с  

30 50 30 с 
72 1 мин 30 с 

4 72 5 мин 1 
5 4-10 сақтау 

7. Пробирканы амплификатор ұяшықтарына орнату және амплификация 

бағдарламасын іске қосу керек. 

8. Реакция аяқталғаннан кейін пробирканы Nested-ПТР реакциясын 

жүргізу үшін арнайы боксқа жіберу керек. Бокс зертханалық киімнің, 

автоматты дозаторлардың, қосалқы материалдар мен жабдықтардың 

жеке жиынтығымен жабдықталуы тиіс. 

В хаттамасы. РНҚ кері транскрипциясының реакциясын жүргізу және 

адамның 1 типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) қабық ақуызы гені 

фрагментінің кДНҚ амплификациясы. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! КТ-ПТР кезеңінен бастап әр клиникалық үлгі үш 

қайталамада талданады. Бақылау үлгілері бір қайталамада талданады. 

Жалпы реакция көлемі – 40 мкл, РНҚ сынамасының көлемі – 20 мкл. 

1. Көлемі 0,2 мл пробирканың қажетті мөлшерін іріктеп алу керек. 

2. 30 реакцияға реакциялық қоспа дайындау керек (үш қайталамада 9 

клиникалық үлгі және бір қайталамада 3 бақылау үлгісі). Ол үшін КТ-

ПТР-қоспа-1 Env бар пробиркаға 30 мкл RT-G-mix-1 және 300 мкл 

КТ-ПТР-қоспалар-2-SO4 қосып, вортексте мұқият араластырып, 

пробирка қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек.  

3. Алынған ерітіндіге 60 мкл полимераза (TaqF) және 30 мкл ТМ-

Ревертаза (MMlv) қосып, вортексте араластырып, пробирка 

қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек. 
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 

қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

Ескертпе – Реакциялық қоспаны реакциялардың басқа мөлшеріне дайындаған 

жағдайда компоненттерді 1-реакция есебінен мынадай арақатынаста 

араластыру керек: 8 мкл КТ-ПТР-қоспалар-1 Env, 8 мкл КТ-ПТР-

қоспалар-2-SO4,0,7 мкл RT-G-mix-1,1,5 мкл полимераза (TaqF), 0,7 мкл 

ТМ-Ревертаза (MMlv). 

4. Әрбір пробиркаға дайындалған реакциялық қоспаны 20 мкл-ден енгізу 

керек. 

5. Дайындалған пробиркаларға зерттелетін немесе бақылау үлгілерінен 

экстракция нәтижесінде алынған РНҚ сынамаларын 20 мкл-ден 

енгізу қажет. Пипеткамен абайлап араластыру керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әрбір клиникалық үлгіден бөлінген РНҚ-ны үш 

пробиркаға енгізу керек. 

6. Тиісті амплификация бағдарламасын орындау үшін амплификаторды 

бағдарламалау керек (3-кестені қараңыз). 

 

3-кесте 

АИТВ РНҚ қабық ақуызы генінің КT-ПТР бағдарламасы  

Цикл Температура, °С Уақыты Циклдер 

мөлшері 

1 45 30 мин 1 
2 95 10 мин 1 
 

3 

95 30 с  

30 55 30 с 
72 1 мин 30 с 

4 72 5 мин 1 
5 4-10 сақтау 

7. Пробирканы амплификатор ұяшықтарына орнату және амплификация 

бағдарламасын іске қосу керек. 

8. Реакция аяқталғаннан кейін пробирканы Nested-ПТР реакциясын 

жүргізу үшін арнайы боксқа жіберу керек. Бокс зертханалық киімнің, 

автоматты дозаторлардың, қосалқы материалдар мен жабдықтардың 

жеке жиынтығымен жабдықталуы тиіс. 

Г хаттамасы. Адамның 1 типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) 

қабық ақуызы гені фрагментінің ДНҚ амплификациясының реакциясын 

жүргізу. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл хаттаманы клиникалық материалдан (жаңа 

алынған қан, қанның құрғақ дақтары) АИТВ ДНҚ алдын ала экстракциялау 

жағдайында ғана пайдалануға болады. 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ПТР кезеңінен бастап әр клиникалық үлгі үш 

қайталамада талданады. Бақылау үлгілері бір қайталамада талданады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! КТ-ПТР-қоспа-1 Env реагенті «КТ-ПТР-

жиынтық-Env» реагенттер жиынтығынан, ал КТ-ПТР-қоспа-2-FL 

реагенттер мен полимераза (TaqF) – «ПТР-жиынтық-Env» жиынтығынан 

пайдаланылады. 

Жалпы реакция көлемі – 25 мкл, ДНҚ сынамасының көлемі – 13 мкл. 

1. Көлемі 0,2 мл пробирканың қажетті мөлшерін іріктеп алу керек. 

2. Реакциялардың қажетті мөлшеріне реакциялық қоспаларды дайындау 

керек. Ол үшін жеке бір реттік пробиркада мына реагенттерді 

араластыру керек: КТ-ПТР-қоспа-1 Env, КТ-ПТР-қоспа-2-FL және 

полимераза (TaqF) сүзгісі бар стерильді ұштықтармен (4-кесте) 1 

реакцияға есептегенде: 6,5 мкл КТ-ПТР-қоспалар-1 Env, 5 мкл КТ-

ПТР-қоспалар-2-FL, 0,5 мкл полимераза (TaqF). 
 

4-кесте 

АИТВ ДНҚ қабық ақуызы гені үшін реакциялық қоспаны дайындау 

сызбасы  

 

Амплификацияланатын 

үлгілер мөлшері 

Көлемі, мкл 

КТ-ПТР-қоспа-1 

Env 

КТ-ПТР-

қоспа-2-

FL 

Полимераза 

(TaqF) 

10 65 50 5 

16 104 80 8 

22 143 110 11 

28 182 140 14 

32 208 160 16 
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3. Әрбір пробиркаға дайындалған реакциялық қоспаны 12 мкл-ден енгізу 

керек. 

4. Дайындалған пробиркаларға зерттелетін және бақылау үлгілерінен 

экстракция нәтижесінде алынған ДНК сынамаларын 13 мкл-ден 

енгізу керек. Пипеткамен абайлап араластыру керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әрбір клиникалық үлгіден бөлінген ДНҚ-ны үш 

пробиркаға енгізу керек. 

5. Тиісті амплификация бағдарламасын орындау үшін амплификаторды 

бағдарламалау керек (5-кестені қараңыз). 
 

5-кесте 

АИТВ ДНҚ қабық ақуызы генінің ПТР бағдарламасы 
 

Цикл Температура, °С Уақыты Циклдер мөлшері 

1 95 15 мин 1 

 

2 

95 15 с  

45 55 30 с 

72 40 с 

3 72 5 мин 1 

5 4-10 сақтау 
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6. Пробирканы амплификатор ұяшықтарына орнату және амплификация 

бағдарламасын іске қосу керек 

7. Реакция аяқталғаннан кейін пробирканы амплификация өнімдерін 

детекциялауға және секвенирлеу реакциясын жүргізуге арналған 

бөлмеге (3-АЙМАҚ) жіберу керек. Амплификациядан кейін 

сынамаларды 2°С-ден 8°С-ге дейінгі температурада 3 тәулік, -16 °С-ден 

аспайтын температурада 1-2 ай бойы сақтауға болады. 

 

3-КЕЗЕҢ. АМПЛИФИКАЦИЯ ЖҮРГІЗУ. II РАУНД 

(2-АЙМАҚТА–амплификация жүргізуге арналған бөлмеде жүргізіледі). 

Жалпы реакция көлемі – 25 мкл, ДНҚ сынамасының көлемі – 2,0 мкл. 

А хаттамасы. Адамның 1 типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) 

протеаза генінің ДНҚ және кері транскриптаза генінің фрагментін 

амплификациялаудың II раундын өткізу. 

1. Көлемі 0,2 мл пробирканың қажетті мөлшерін іріктеп алу керек. Әрбір 

үлгі үшін мынадай екі пробирка дайындау қажет екенін ескеру қажет – 

біреуі протеаза генінің ДНҚ амплификациясының II раунды үшін, ал 

екіншісі кері транскриптазасы генінің ДНҚ амплификациясының II 

раунды үшін. 

2. Протеаза (pro) және кері транскриптаза (rev) гендері үшін бөлек 12 

реакцияға реакциялық қоспаларды дайындау керек. Ол үшін ПТР-

қоспа-1 Рго және ПТР-қоспа-1 Rev бар пробиркаларға КТ-ПТР-

қоспалар-2-FL-д 70 мкл-ден, содан кейін полимеразаны (TaqF) 7 

мкл-ден қосып, вортексте мұқият араластырып, пробирка 

қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек. 

Ескертпе – Реакциялық қоспаны реакциялардың басқа мөлшеріне дайындаған 

жағдайда компоненттерді 1 реакцияға есептеп, мынадай арақатынаста 

араластыру керек: 17,5 мкл ПТР-қоспалар-1 Pro (немесе ПТР-қоспалар-1 

Rev), 5 мкл КТ-ПТР-қоспалар-2-FL,0,5 мкл полимераза (TaqF). 

3. Әрбір пробиркаға дайындалған реакциялық қоспаны 23 мкл-ден енгізу 

керек. 

4. Дайындалған пробиркаларға амплификацияның бірінші раундында 

алынған ПТР-өнімін 2,0 мкл-ден енгізу керек. Әрбір үлгінің ПТР-

өнімі pro және rev бар екі пробиркаға енгізіледі.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификацияның бірінші раундында алынған 

ПТР-өнімді дайын реакциялық қоспаларға енгізу зертхананың 

контаминациясын болдырмау үшін Nested-ПТР үшін арнайы бокста 

жүргізіледі. 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

5. Тиісті амплификация бағдарламасын орындау үшін амплификаторды 

бағдарламалау керек (6-кестені қараңыз). 

 

6-кесте 

АИТВ ДНҚ протеаза (Pro) және кері транскриптаза (Rev) гендерінің ПТР 

II-ші раундының бағдарламасы  

 

Цикл Температура, 

°С 

Уақыты Циклдер 

мөлшері 1 95 15 мин 1 
 

2 

95 30 с  

30 56 30 с 
72 1мин 

3 72 5 мин 1 
4 4-10 сақтау 

6. Пробирканы амплификатор ұяшықтарына орнату және амплификация 

бағдарламасын іске қосу керек. 

7. Реакция аяқталғаннан кейін пробирканы амплификация өнімдерін 

детекциялауға және секвенирлеу реакциясын жүргізуге арналған 

бөлмеге (3-АЙМАҚ) жіберу керек. Амплификациядан кейін 

сынамаларды 2-ден 8 °С-ге дейінгі температурада 3 тәулік, минус 16 

°С-ден аспайтын температурада 1-2 ай бойы сақтауға болады. 

Амплификациядан кейін сынамаларды 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі 

температурада 3 тәулік, минус 16 °С-ден аспайтын температурада 1-2 

ай бойы сақтауға болады. 

Б хаттамасы. Адамның 1 типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) 

интеграза (Int) генінің ДНҚ амплификациясының II раундын өткізу. 



 

 

Шешімі: N053531 

Шешім тіркелген күні: 22.06.2022 

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): 

Ержанова С. А. 

(Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық 

бақылау комитеті) 

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 

қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

1. Көлемі 0,2 мл пробирканың қажетті мөлшерін іріктеп алу керек.  

2. Реакциялық қоспаны 12 реакцияға дайындау керек. Ол үшін ПТР-

қоспа-1 Int бар пробиркаға 70 мкл КТ-ПТР-қоспалар-2-FL, содан 

кейін 7 мкл полимераза (TaqF) қосып, вортексте мұқият араластырып, 

пробирка қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек. 

Ескертпе – Реакциялық қоспаны реакциялардың басқа мөлшеріне дайындаған 

жағдайда компоненттерді 1 реакцияға есептеп, мынадай арақатынаста 

араластыру керек: 

17,5 мкл ПТР-қоспалар-1 Int, 5 мкл КТ-ПТР-қоспалар-2-FL, 0,5 мкл 

полимераза (TaqF). 

3. Әрбір пробиркаға дайындалған реакциялық қоспаны 23 мкл-ден енгізу 

керек. 

4. Дайындалған пробиркаларға амплификацияның бірінші раундында 

алынған ПТР-өнімді 2,0 мкл-ден енгізу керек. 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификацияның бірінші раундында алынған 

ПТР-өнімді дайын реакциялық қоспаларға енгізу амплификация өнімдерімен 

зертхананың ластануын болдырмау үшін Nested-ПТР үшін арнайы бокста 

жүргізіледі. 

5. Тиісті амплификация бағдарламасын орындау үшін амплификаторды 

бағдарламалау керек (7-кестені қараңыз). 

 

7-кесте 

АИТВ ДНҚ интеграза (Int) гені ПТР II-ші раундының бағдарламасы 
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бақылау комитеті) 

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 

қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

Цикл Температура, °С Уақыты Циклдер 

мөлшері 1 95 15 мин 1 
 

2 

95 30 с  

30 56 30 с 
72 1мин 

3 72 5 мин 1 
4 4-10 сақтау 

6. Пробирканы амплификатор ұяшықтарына орнату және амплификация 

бағдарламасын іске қосу керек. 

7. Реакция аяқталғаннан кейін пробирканы амплификация өнімдерін 

детекциялауға және секвенирлеу реакциясын жүргізуге арналған 

бөлмеге (3-АЙМАҚ) жіберу керек. Амплификациядан кейін 

сынамаларды 2°С-ден 8°С-ге дейінгі температурада 3 тәулік, минус 16 

°С-ден аспайтын температурада 1-2 ай бойы сақтауға болады. 

В хаттамасы. Адамның 1 типті иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) 

қабығы ақуызы гені фрагментінің ДНҚ амплификациясының II раундын 

өткізу. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қабық ақуызы гені фрагментінің ДНҚ 

амплификациясының II-ші раунды КТ-ПТР барысында РНҚ матрицасынан 

бірінші раундта алынған ДНҚ-мен жүргізіледі (2-КЕЗЕҢ. В хаттамасын 

қараңыз). 

1. Көлемі 0,2 мл пробирканың қажетті мөлшерін іріктеп алу керек. 

2. Реакциялық қоспаны 30 реакцияға дайындау керек (үш қайталамада 9 

клиникалық үлгі және бір қайталамада 3 бақылау үлгісі). Ол үшін ПТР-

қоспа-1 Env бар пробиркаға 180 мкл КТ-ПТР-қоспалар-2-FL, содан 

кейін 18 мкл полимераза (TaqF) қосып, вортексте мұқият 

араластырып, пробирканың қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек.  

Ескертпе – Реакциялық қоспаны реакциялардың басқа мөлшеріне дайындаған 

жағдайда компоненттерді 1 реакцияға есептеп, мынадай арақатынаста 

араластыру керек: 17,5 мкл ПТР-қоспалар-1 Env, 5 мкл КТ-ПТР-

қоспалар-2-FL, 0,5 мкл полимераза (TaqF). 

3. Әр пробиркаға дайындалған реакциялық қоспаны 23 мкл-ден енгізу 

керек. 

4. ПТР үшін дайындалған пробиркаларға амплификацияның бірінші 

раундында алынған ПТР-өнімд 2,0 мкл-ден енгізу қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификацияның бірінші раундында алынған 

ПТР-өнімді дайын реакциялық қоспаларға енгізу амплификация өнімдерімен 

зертхананың ластануын болдырмау үшін Nested-ПТР үшін арнайы бокста 

жүргізіледі. 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

5. Тиісті амплификация бағдарламасын орындау үшін амплификаторды 

бағдарламалау керек (8-кестені қараңыз). 

8-кесте 

АИТВ ДНҚ қабығы ақуызы генінің (Env) ПТР II-ші раундының 

бағдарламасы 
 



 

 

Шешімі: N053531 

Шешім тіркелген күні: 22.06.2022 

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): 

Ержанова С. А. 
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Цикл Температура, °С Уақыты Циклдер 

мөлшері 1 95 15 мин 1 
 

2 

95 15 с  

35 55 30 с 
72 40 с 

3 72 5 мин 1 
4 4-10 сақтау 

6. Пробирканы амплификатор ұяшықтарына орнату және амплификация 

бағдарламасын іске қосу керек. 

7. Реакция аяқталғаннан кейін пробирканы амплификация өнімдерін 

детекциялауға және секвенирлеу реакциясын жүргізуге арналған 

бөлмеге (3-АЙМАҚ) жіберу керек. Амплификациядан кейін 

сынамаларды 2°С-ден 8°С-ге дейінгі температурада 3 тәулік, минус 16 

°С-ден аспайтын температурада 1-2 ай бойы сақтауға болады. 

 

4 КЕЗЕҢ. СЕКВЕНИРЛЕУДІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ 

АМПЛИФИКАЦИЯ ӨНІМДЕРІН ТАЗАРТУ. 

(3-АЙМАҚТА – ПТР-бокстағы амплификация өнімдерін детекциялауға 

арналған бөлмеде немесе онда УК-жарықтың жергілікті көзі болған 

кезде сору шкафында жүргізіледі). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АМПЛИФИКАЦИЯЛАНҒАН ДНҚ-мен 

ЖҰМЫСТЫ 1-АЙМАҚТА ЖӘНЕ 2-АЙМАҚТА МАНИПУЛЯЦИЯ 

ЖАСАМАЙТЫН ЗЕРТХАНА ҚЫЗМЕТКЕРІ ЖЕКЕ БӨЛМЕДЕ ЖҮРГІЗУІ 

ТИІС. 

Амплификация өнімдерін тазалау жүргізу үшін «АмплиСенс® HIV-Resist-

Seq» реагенттер жинағының құрамына «Ампли-сорб» реагенттер жиынтығы 

кіреді. Алайда, бұл кезең жинақтың құрамына кірмейтін реагенттер мен 

шығын материалдарын пайдалана отырып, басқа тәсілдермен жүргізілуі 

мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тек клиникалық үлгілер тазартуға жатады. Оң және 

теріс бақылаулар тазаланбайды. 

 

«Ампли-cорб» РЕАГЕНТТЕР ЖИЫНТЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ 

АМПЛИФИКАЦИЯ ӨНІМДЕРІН ТАЗАРТУ 

1. Лизирлейтін ерітіндіні (егер ол 2 °С-ден 8 °C-ге дейінгі температурада 

сақталса) кристалдар толығымен ерігенше 60-65 °C температурада 

қыздыру керек. 
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2. Зерттелетін үлгілердің мөлшерін ескере отырып, тығыз жабылатын 

қақпақтары бар 1,5 мл бір реттік пробиркалардың қажетті мөлшерін 

іріктеп алу керек. Пробирканы таңбалау керек. 

3. Таңбаланған пробиркаларға лизирлейтін ерітіндіні 300 мкл-ден енгізу, 

содан кейін ПТР өнімін 20 мкл-ден қосып, вортексте мұқият араластыру 

керек. Қақпақтан тамшыларды қысқа центрифугалау арқылы түсіру 

керек. 

4. Сорбентті вортексе қарқынды араластырып, ресуспензиялау керек. 

Зерттелетін сынамалары бар пробиркаға ресуспензияланған сорбентті 10 

мкл-ден жеке ұштықпен қосу керек. 

5. Пробирканың ішіндегісін вортексте араластырып, бөлме 

температурасында әрбір 2 минут сайын мұқият араластыра отырып, 10 

минутқа қалдыру керек. 

6. Сынамаларды 10 мың g кезінде 1 мин бойы центрифугалау керек. 

7. Вакуумды сорғыны пайдаланып, әрбір пробиркадан бөлек ұштықпен 

шөгінді үстіндегі сұйықтықты алып тастау керек. 

8. Пробиркаларға 2-шаюға арналған ерітіндіні 500 мкл-ден қосу керек. 

Сорбентті толық ресуспензияланғанша вортексте араластыру керек. 

Пробирканы микроцентрифугада 10 мың g кезінде 1 минут бойы 

центрифугалау керек. 

9. Шөгінді үстіндегі сұйықтықты алып тастап, 3-шаюға арналған 

ерітіндіні 500 мкл-ден қосу керек. Сорбентті толық ресуспензияланғанша 

вортексте араластыру керек. Пробирканы микроцентрифугада 10 мың g 

кезінде 1 минут бойы центрифугалау керек. 

10. Шөгінді үстіндегі сұйықтықты мұқият алып тастап, термостаттағы 

пробирканың қақпақтары ашық болған кезде сорбенттің шөгіндісін 60 °С 

температурада 3-5 минут бойы кептіру керек. 

11. Пробиркаға 40 мкл стерильді H2O қосу керек. Сорбентті толық 

ресуспензияланғанша вортексте араластырып, бөлме температурасында 5 

минут бойы инкубациялау керек. 

12. Сорбентті вортексте араластырып, микроцентрифугада 10 тыс g кезінде 2 

минут бойы тұндыру керек. 

13. Әрбір үлгідегі 30 мкл шөгінді үстіндегі сұйықтықты іріктеп алып, 0,5 мл 

жаңа таңбаланған пробиркаға апару керек. Шөгінді үстіндегі 

сұйықтықтың құрамында тазартылған ДНҚ бар. Сынамалар 

концентрацияны бағалауға және секвенирлеу реакциясын қоюға дайын. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зерттеу үшін ДНҚ іріктеп алуда сорбентке тимей, 

өте сақ болу керек. Егер сорбент лайланса, оны центрифугада тұндыру қажет. 
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Алынған сынамаларды минус 16 °С жоғары емес температурада ұзақ уақыт 

сақтауға болады. 

«СЕКВЕНИРЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ЖИЫНТЫҚТАН» 

АЛЫНҒАН МОЛЕКУЛАЛЫҚ МАССАЛАРДЫҢ МАРКЕРІН 

ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ТАЗАРТЫЛҒАН АМПЛИФИКАЦИЯ 

ӨНІМДЕРІНІҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН БАҒАЛАУ 

(3-АЙМАҚТА – амплификация өнімдерін детекциялауға арналған 

бөлмеде жүргізіледі) НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АМПЛИФИКАЦИЯЛАНҒАН 

ДНҚ-мен ЖҰМЫСТЫ 1-АЙМАҚТА ЖӘНЕ 2-АЙМАҚТА 

МАНИПУЛЯЦИЯ ЖАСАМАЙТЫН ЗЕРТХАНА ҚЫЗМЕТКЕРІ ЖЕКЕ 

БӨЛМЕДЕ ЖҮРГІЗУІ ТИІС. 

Секвенирлеу реакциясын қою алдында тазартылған амплификациялау 

өнімдерінің (ПТР-өнімдер) концентрациясын бағалау қажет, соның негізінде 

секвенирлеу реакциясын жүргізу үшін пайдаланылатын ПТР-өнімнің көлемін 

айқындау қажет, өйткені реакцияға енгізілетін ПТР-өнімнің мөлшері 

алынатын хроматограммалардың сапасына әсер етуі мүмкін.  

Ампликондардың шамадан тыс мөлшері жүрудің басында шыңдардың үлкен 

амплитудасы бар хроматограммаларды алуға және жүрудің соңында 

шыңдардың амплитудасының жылдам төмендеуіне әкеледі, жеткіліксіз 

мөлшері сигналдың айқындылығын және шыңның биіктігін төмендетеді. 

Концентрацияны бағалау 200-нұсқалы «ЭФ» реагенттер жиынтығын 

пайдалана отырып, агарозды гельдегі электрофорездік детекцияның 

көмегімен жүзеге асырылады. 

Тазартылған ПТР-өнімнің көлемі – 5 мкл. 

Реагенттер мен ПТР-өнімді енгізу үшін сүзгілері бар бір реттік ұштықтар 

пайдаланылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс басталарға дейін молекулалық 

массалардың маркері мен үлгілерді қолдануға арналған буферді жібітіп, 

вортексте мұқият араластырып, пробирка қақпағындағы тамшыларды 

тұндыру керек. 

1. Агарозды гельді дайындау керек. «Роспотребнадзор эпидемиология 

ҒЗИ ФБУН» өндірген 200-нұсқалы «ЭФ» реагенттер жиынтығын 

пайдалану кезінде «200-нұсқалы» «ЭФ» реагенттер жиынтығын 

пайдаланып, агарозды гельде амплификация өнімдерінің 

электрофорезді детекциясы» 3-қосымшасы қараңыз. 

2. Клиникалық және бақылау үлгілерінің мөлшерін ескере отырып, 0,5 мл-ге 

бір реттік пробиркалардың қажетті мөлшерін іріктеп алу керек. 

Пробирканы таңбалау керек. 
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3. Үлгілерді қолдану үшін таңбаланған пробиркалардың түбіне буферді 5 

мкл-ден тамызу керек. 

4. Үлгілерді салуға арналған буфері бар дайындалған пробиркаларға әрбір 

сынама үшін жаңа ұштықты пайдалана отырып, таңбалауға сәйкес 5 мкл 

тазартылған ПТР-өнімді 5 мкл-ден енгізу керек. Вортексте мұқият 

араластырып, пробирка қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек. 

Тазартылған ПТР-өнімнің қалған көлемін тоңазытқышқа салып, 

жұмыстың келесі кезеңіне дейін минус 16 °С-ден жоғары емес 

температурада сақтау (секвенирлеу реакциясын жүргізу) керек. 

5. 10 мкл молекулалық массалар маркерін гельдің бірінші ойықшасына 

және 5 мкл молекулалық массалар маркерін гельдің екінші 

ойықшасына мұқият енгізу керек. Амплификацияланған үлгілердің 

концентрациясын дұрыс бағалау үшін молекулалық массалардың 

маркері міндетті түрде гель жолдарының әрбір қатарында ұсынылуы 

тиіс. Маркердің көршілес ойықшаларға ағып кетуіне жол бермеу керек. 

6. Әр сынама үшін жаңа ұштықты пайдалана отырып, гельдің бос 

ойықшаларына үлгілерді жағуға арналған буфері бар ПТР-өнімнің 

дйындалған қоспасының бүкіл  көлемін мұқият енгізу керек. Маркердің 

көршілес ойықшаларға ағып кетуіне жол бермеу керек. 

7. Әрбір амплификацияланған ген үшін міндетті түрде ТБ, ЖОБ, ТОБ 

ұсынылуы тиіс. Клиникалық үлгілерге ұқсас үлгілерді салу үшін буфері 

бар бақылау үлгілерінің қоспасын дайындап, гельдің бос ойықшаларына 

енгізу керек. Нәтижелерді неғұрлым дәл есепке алу үшін әр 

амплификацияланған ген бойынша бақылау және клиникалық үлгілерді бір 

қатарға қою ұсынылады. 

8. 3-қосымшаға сәйкес электрофорездік детекция жүргізу. 

9. Мыналарда дәйекті жүргізу: а) бақылау және зерттелетін үлгілердегі 

нәтижелерді есепке алу; б) зерттелетін үлгілердегі концентрацияны 

бағалау. 

 

НӘТИЖЕЛЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ  

ПТР-зерттеу нәтижелерін есепке алу электрофореграмада протеаза генінің 

ДНҚ амплификацияланған фрагменттерінің, кері транскриптаза гені 

фрагментінің, интеграза генінің және адамның 1-үлгідегі иммун тапшылығы 

вирусының (АИТВ-1) қабығы ақуызы гені фрагментінің спецификалық 

жолақтарының болуы немесе болмауы бойынша жүргізіледі. 
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Клиникалық үлгілердегі амплификацияланған ДНҚ фрагменттерінің алынған 

спецификалық жолақтарының ұзындықтары бақылау үлгілерінің ДНҚ тиісті 

фрагменттерінің ұзындықтарына сәйкес келуі тиіс. 

Нәтижелерді бақылау үлгілерінде есепке алу 

Егер бақылау реакцияларының нәтижелерін бағалау кестесіне сәйкес оң және 

теріс бақылаулар үшін дұрыс нәтижелер алынса, ПТР-зерттеу нәтижесі 

дұрыс деп есептеледі (9-кестені қараңыз). 

 

9-кесте 

Бақылауларға арналған нәтижелер 

Бақылау Бақыланатын кезең Электрофореграммадағы 

спецификалық жолақ 

ТБ РНҚ/ДНҚ, ПТР экстракциясы Жоқ  

ЖОБ РНҚ/ДНҚ, ПТР экстракциясы Бар  

ТОБ РНҚ/ДНҚ, ПТР экстракциясы Бар  

 

1. Оң бақылаулары бар жолдарда тиісті өлшемдегі ДНҚ 

амплификацияланған фрагменттерінің спецификалық жолақтарының 

өлшемдерін молекулалық массалар маркерімен (10-кесте) көзбен 

салыстыру жүргізу керек. 

Молекулалық массалардың маркері жолақтарының сипаттамасы 11-

кестеде келтірілген. 
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10-кесте 

ДНҚ амплификацияланған фрагменттерінің молекулалық массалары 

Амплификацияланатын нысана ДНҚ мақсатты 

фрагментнің өлшемі, 

пн 

Протеаза гені (pro) 570 

Кері транскриптаза генінің (rev) фрагменті 765 

Интеграза гені (int) 1085 

АИТВ-1 ДНҚ талдау кезінде қабық ақуызы генінің (env) 

фрагменті 

799 

АИТВ-1 РНҚ талдау кезінде қабық ақуызы генінің (env) 

фрагменті 
424 

 

2. Экстракция кезеңінің теріс бақылауларына сәйкес келетін жолдарда 

ешқандай жолақ болмауы тиіс. 

 

Талдау нәтижелері мынадай жағдайларда есепке алуға жатпайды: 

1. Егер қандай да бір оң бақылауда спецификалық жарық жолағы 

анықталмаса, онда бұл нуклеин қышқылдарының экстракциясы кезеңінде 

және/немесе КТ-ПТР және ПТР II раундының қойылымдарынды 

жіберілген қателіктерді көрсетуі мүмкін. 

Бұл жағдайда оң бақылау теріс болған гендер үшін экстракция кезеңінен 

бастап спецификалық жолақтар анықталмаған клиникалық үлгілерді 

зерттеуді қайталау талап етіледі. 

Мысалы, егер протеаза геніне оң бақылауда спецификалық жолақ 

болмаса, осы ген бойынша теріс болып қалған барлық клиникалық 

үлгілер үшін протеаза геніне зерттеуді қайталау қажет. 

2. Егер теріс бақылауда (ТБ) жарық жолағы анықталса, онда бұл 

реактивтердің немесе зерттелетін үлгілердің контаминациясы туралы 

куәландырады. Талдаудың бірінші кезеңінен бастап (нуклеин 

қышқылдарын экстракциялаудан бастап) барлық оң үлгілер үшін 

зерттеуді қайталау, сондай-ақ контаминация көзін анықтау бойынша 

шаралар қабылдау талап етіледі.  

Зерттелетін үлгілердегі нәтижелерді есепке алу. 
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1. Секвенирлеуге жарамды үлгілер деп әлсіз спецификалық емес жолақтар 

болса да, қарқындылығы жоғары немесе төмен бақылау үлгілерінің ДНҚ 

фрагменттерінің деңгейлеріне сәйкес келетін деңгейлердегі 

спецификалық жарық жолақтары бар үлгілер саналады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Шмердің» және спецификалық жолақтың үстінде 

немесе астында қосымша спецификалық емес амплификация 

фрагменттерінің болуы хроматограммалардың сапасына әсер етпейді. 

Протеаза, кері транскриптаза және интеграза гендерінде резистенттілік 

мутацияларының болуына талдау   жүргізу     кезінде.    Қажетті деңгейде  
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

жарқырайтын жолақтары жоқ және реагенттер жынағының аналитикалық 

сезімталдығы шегінде вирустық жүктемесі бар үлгілер үшін талдаудың 

бірінші кезеңінен бастап (РНҚ экстракциясы) қайта зерттеу жүргізу қажет. 

Егер қайта зерттеу кезінде үлгілерде қажетті деңгейде спецификалық жарық 

жолақтары болмаса, онда осы үлгілер бойынша «вирустық жүктеменің төмен 

болуы себебінен айқындалмаған» нәтиже беріледі. 

2. АИТВ тропизмін анықтауға талдау жүргізу кезінде. Қан плазмасынан 

экстракциядан кейін РНҚ матрицасында амплификацияланған және 

қажетті деңгейде спецификалық жарқыраған жолақтары жоқ үлгілер үшін 

нуклеин қышқылдарын экстракциялау кезеңінен бастап қайта зерттеу 

жүргізу қажет. Алайда, бұл жағдайда адамның 1 типті иммун тапшылығы 

вирусының (АИТВ-1) провирустық ДНҚ-ны зерттей отырып, талдау 

жүргізу қажет. Яғни, қан жасушаларынан АИТВ-1 ДНҚ экстракциясын 

жүргізу, содан кейін ДНҚ мақсатты фрагментін амплификациялау үшін 

ПТР бір раундын өткізу қажет. Егер қайта зерттеу кезінде үлгілерде 

қажетті деңгейде спецификалық жарқырайтын жолақтар болмаса, онда 

осы үлгілер бойынша «вирустық жүктеменің төмен болуы себебінен 

айқындалмаған» нәтиже беріледі. 

 

ЗЕРТТЕЛЕТІН ҮЛГІЛЕРДЕГІ КОНЦЕНТРАЦИЯНЫ БАҒАЛАУ 

1. Әрбір зерттелетін үлгінің ДНҚ концентрациясы молекулалық массалар 

маркер жолақтарының жарқыл қарқындылығымен үлгілердің 

спецификалық жолақтарының жарқыл қарқындылығын салыстыру 

арқылы анықталады. Молекулалық массалар маркер жолақтарының 

сипаттамасы 11-кестеде келтірілген. Зерттелетін үлгінің ДНҚ 

концентрациясын анықтау молекулалық массалар маркерінің жоғарғы 

үш жолағы бойынша жүргізіледі. 

 

11-кесте 

Молекулалық массалар маркерінің сипаттамасы 

Агарозды гельдегі 

маркер жолағының 

орналасуы 

Жолақтың 

өлшемі, п.н. 

10 мкл маркердегі 

нг мөлшері 

5 мкл маркердегі 

нг мөлшері 

Жоғарғы  1000 100 50 

Екінші  700 70 35 

Үшінші  500 50 25 
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2. Әрбір зерттелетін үлгінің ДНҚ концентрациясы молекулалық 

массалардың маркері жолақтарының жарқыл қарқындылығымен 

үлгілердің спецификалық жолақтарының қарқындылығын салыстыру 

арқылы анықталады. 1-суретте әр түрлі ДНҚ концентрациясы бар үлгілер 

электрофорезінің нәтижесі ұсынылған. ДНҚ шамамен концентрациясын 

анықтағаннан кейін әрбір үлгіде ПТР-өнімдерді секвенирлеуге дайындау, 

стерильді H2O көмегімен фрагменттердің концентрациясын 11а кестеде 

көрсетілген ұсынымдарға сәйкес секвенирлеу реакциясын жүргізу үшін 

қажетті деңгейге дейін жеткізу қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кестеде 25 мкл тазартылған ПТР-өнімді сұйылтуға 

арналған стерильді H2O көлемдері келтірілген. Егер сұйылтылатын ПТР-

өнімнің мөлшері 25 мкл-ге сәйкес келмесе, стерильді H2O көлемдері де 

пропорционалды түрде өзгертілуі тиіс. 

 

11а кесте 

Зерттелетін үлгілердегі ДНҚ мөлшерін анықтау және қажетті 

концентрацияға дейін сұйылту 

 

1-суреттегі 

агарозды 

гельдегі 

реттік нөмір 

 

Молекулалық массалар маркерінің 

белгілі бір жолақтарының жарқыл 

қарқындылығымен салыстырғанда 

үлгі жолағының жарқыл 

қарқындылығы 

 

5 мкл 

зерттелетін 

үлгідегі нг 

шамаланған 

мөлшері 

ПТР-өнімдерді 

жұмыс 

концентрациясына 

дейін жеткізу үшін 

стерильді көлемі 

H2O (сұйылту 

еселігі), мкл 

3 

Өлшемі 1000 п. н., құрамында 100 

нг бар жолақтың жарқыл 

қарқындылығынан жоғары 

100-нан астам 150 (7 рет 

сұйылту) 

4 

Мөлшері 5 мкл маркердің өлшемі 

1000 п. н. жолақтың жарқыл 

қарқындылығы үлкен, бірақ 

сәйкесінше 50 және 100 нг бар 

мөлшері 10 мкл маркердің өлшемі 

1000 п.н. жолақтың жарқыл 

қарқындылығы кем 

 

 

60-100 

 

 

75 (4 рет сұйылту) 
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5 

Мөлшері 5 мкл маркердің өлшемі 

700 п.н. жолақтың жарқыл 

қарқындылығы үлкен, бірақ 

сәйкесінше 35 и 70 нг бар мөлшері 

10 мкл маркердің өлшемі 700 п.н. 

жолақтың жарқыл қарқындылығы 

кем 

 

40-60 

 

40 (2,6 рет 

сұйылту) 

6 

Мөлшері 5 мкл маркердің өлшемі 

500 п.н. жолақтың жарқыл 

қарқындылығы үлкен, бірақ 

сәйкесінше 25 и 50 нг бар мөлшері 

10 мкл маркердің өлшемі 500 п.н. 

жолақтың жарқыл қарқындылығы 

кем 

20-40 
15 (1,6 рет 

сұйылту) 

7 

Өлшемі 500 п. н., құрамында 25 нг 

бар жолақтың жарқыл 

қарқындылығынан төмен 

20-дан кем Қосу қажет емес 

 

1-сурет – Әр түрлі концентрациялардағы зерттелетін үлгілерімен агарозды 

гель. 

1. Молекулалық салмақ маркері, 10 мкл 

қолданылды. 

2. Молекулалық салмақ маркері, 5 мкл 

қолданылды. 

3. Зерттелетін үлгі, 100 нг-ден астам 

қолданылды. 

4. Зерттелетін үлгі, 60-тан 100 нг-ге дейін 

қолданылды. 

5. Зерттелетін үлгі, 40-тан 60 нг-ге дейін 

қолданылды. 

6. Зерттелетін үлгі, 20-дан 40 нг-ге дейін 

қолданылды. 

7. Зерттелетін үлгі, 20 нг-ден кем 

қолданылды. 

8. Теріс зерттелетін үлгі. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зерттелетін үлгілердің концентрациясын басқа 

тәсілмен анықтаған жағдайда секвенирлеу реакциясына енгізілетін ПТР-

өнімінің ұсынылатын мөлшері 20 нг құрайтынын ескеру қажет. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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АҚШ, AppliedBiosystems ФИРМАСЫНЫҢ СЕКВЕНАТОРЛАРЫН 

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ СЕКВЕНИРЛЕУДІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ 

ЖҮРГІЗУ 

(3-АЙМАҚТА – амплификация өнімдерін детекциялауға арналған 

бөлмеде жүргізіледі) НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АМПЛИФИКАЦИЯЛАНҒАН 

ДНҚ-МЕН ЖҰМЫСТЫ 1-АЙМАҚТА ЖӘНЕ 2-АЙМАҚТА 

МАНИПУЛЯЦИЯ ЖАСАМАЙТЫН ЗЕРТХАНА ҚЫЗМЕТКЕРІ ЖЕКЕ 

БӨЛМЕДЕ ЖҮРГІЗУІ ТИІС. 

Төзімділік мутацияларының болуын талдау, сондай-ақ тропизмді зерттеу 

мақсатында адамның иммун тапшылығы вирусының (АИТВ-1) ПТР 

фрагменттерін секвенирлеу мынадай сызба бойынша жүзеге асырылады: 

1. Протеаза генін секвенирлеу екі праймерден жүзеге асырылады. 

2. Кері транскриптаза генінің фрагментін секвенирлеу төрт праймерден 

жүзеге асырылады. 

3. Интеграза генін секвенирлеу төрт праймерден жүзеге асырылады. 

4. Қабық ақуызы генінің фрагментін секвенирлеу екі праймерден жүзеге 

асырылады. 

Талдау міндеттеріне сүйене отырып, секвенирлеуші қоспалардың қажетті 

мөлшерін дайындау қажет, олардың әрқайсысында «Секвенирлеуге 

дайындауға арналған жиынтық» тиісті реагенттер жиынтығынан белгілі 

бір праймер және флуоресценттік-таңбаланған терминаторлар бар. 

«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» реагенттер жинағын пайдалану жағдайында 1, 

2, 3, 4 жиынтықталым формаларында флуоресценттік-таңбаланған 

терминаторлар «Секвенирлеуге арналған жиынтық» реагенттер 

жиынтығының құрамына кіреді.  

«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» реагенттер жинағын пайдалану жағдайында 5, 

6, 7, 8 жиынтықталым формаларында флуоресценттік-таңбаланған 

терминаторлар құрамына кірмейді және (AppliedBiosystems, АҚШ) 

өндірушінің нұсқаулығына сәйкес BigDye Terminator v1.1/v3.1 Cycle 

Sequencing Kit қосымша реагенттер жиынтығын пайдалану қажет. 

 

ЦИКЛДІК СЕКВЕНИРЛЕУ РЕАКЦИЯСЫН ЖҮРГІЗУ 
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Реакциялық қоспаның жалпы көлемі – 10 мкл, ПТР- өнімі 

сынамасының көлемін қоса алғанда. 

А1 хаттамасы. 1, 2, 3, 4 жиынтықталым формаларында «АмплиСенс® 

HIV- Resist-Seq» реагенттер жинағын пайдалану жағдайында. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмысты басталарға дейін «Секвенирлеуге 

дайындауға арналған жиынтықтан» праймерлер мен реагенттерді жібітіп, 

вортексте мұқият араластыру керек. 

«Секвенирлеуге арналған жиынтықта» пробирка қақпағындағы 

тамшыларды тұндыру керек. Реакциялық қоспаның компоненттерін тікелей 

талдау жүргізу алдында араластыру керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Секвенирлеуге арналған жиынтық» құрамына 

кіретін реагенттер жарыққа сезімтал! Ұзақ уақыт жарықта қалдыруға 

болмайды!  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үлгіні әртүрлі реакциялық қоспалары бар 

пробиркаға енгізу үшін сүзгілері бар жаңа ұштықтарды пайдалану қажет. 

Жұмыс тәртібі 

1. Зерттелетін үлгілерді секвенирлеу реакциясын жүргізу үшін пробирка 

көлемі 0,2 немесе 96 ойықшалы планшеттің қажетті мөлшерін 

(пайдаланылатын аспаптың моделіне байланысты) іріктеп алу керек. 

2. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әрбір зерттелетін үлгі үшін секвенирлеуге 

арналған праймерлер мөлшеріне сәйкес келетін көлемі 0,2 мл 

пробиркалар мөлшерін дайындау қажет (егер циклдік секвенирлеу 

реакциясы пробиркаларда жүргізілсе). Бұл ретте пробиркаларды мынадай 

түрде «үлгі № /праймер атауы» деп таңбалау қажет (мысалы, «1/Pro1», 

«1/Pro2», «1/Rev1», «1/Rev2», «1/Rev3», «1/Rev4»). 

3. Реакциялық қоспаларды дайындау үшін секвенирлеуге арналған 

праймерлер мөлшеріне сәйкес келетін көлемі 0,5 мл пробирканың қажетті 

мөлшерін іріктеп алу керек. Секвенирлеу үшін пайдаланылатын 

праймерлерге сәйкес пробиркаларды таңбалау керек (мысалы, «Pro1», 

«Pro2», «Rev1», «Rev2», «Rev3», «Rev4»). 

4. Реакциялық қоспаларды дайындауға арналған пробиркалардың 

әрқайсысына 1 реакцияға есептеп, мыналарды енгізу керек: 1,0 мкл 

қоспалар Seq, 2,0 мкл 5х буфер Seq, «Секвенирлеуге дайындауға 

арналған жиынтық» реагенттер жиынтығынан алынған 2,0 мкл тиісті 

праймерді енгізу керек (мысалы, Pro-1 праймері «Pro1» пробиркасына, 

Pro-2 праймері «Pro2» пробиркасына және т.с.с. енгізіледі). Реакциялық 

қоспаларды бір үлгіге арналған қормен дайындау қажет (12-кесте). 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

Алынған реакциялық қоспаларды вортексте араластырып, пробирка 

қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек. 

12-кесте 

Секвенирлеу реакциясы үшін реакциялық қоспаларды дайындау 

1 реакцияға реагенттердің 

көлемі, мкл 

1,0 мкл 2,0 мкл 2,0 мкл 

Реакциялардың 

көрсетілген мөлшеріне 

реагенттердің көлемі 

Қоспа Seq4, 

мкл 

5х буфер Seq6, 

мкл 

Праймер 6, мкл 

5 6 12 12 

7 8 16 16 

9 10 20 20 

15 16 32 32 

20 21 42 42 

 

5. Дайындалған реакциялық қоспалардың әрқайсысын 5 мкл-ден таңбалауға 

сәйкес әрбір пробиркаға (планшеттің ойықшаларына) мұқият қосу керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Көлемі 0,2 мкл пробирканы пайдаланған кезде Pro1 

реакциялық қоспасы үлгінің №/Pro1 таңбаланған пробиркаға енгізіледі. Pro2 

реакциялық қоспасы үлгінің №/Pro2 және т. б. таңбаланған пробиркаларға 

енгізіледі. 96 ойықшалы планшетті пайдаланған кезде реакциялық қоспалар 

толтыру шаблонына сәйкес белгілі бір ойықшаларға енгізіледі. 

6. Ашылған реакциялық қоспалары бар дайындалған пробиркаларға 

(планшеттің ойықшаларына) тазартылған ПТР-өнімдерді 5 мкл-ден 

абайлап енгізу керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әрбір зерттелетінін үлгіні құрамында ашылған 

реакциялық қоспалар бар пробирка/планшет ойықшаларының қажетті 

мөлшеріне енгізу (протеаза және кері транскриптаза гендерін зерттеу кезінде 

– 6, интеграза – 4, тропизмді анықтау кезінде – 2), бұл ретте әр кезде сүзгісі 

бар жаңа ұштықты пайдалану керек. 

7. Пробиркалардың қақпақтарын жабу керек. Планшетті пайдаланған кезде 

оны осы мақсаттарға арналған арнайы материалмен (мысалы, мөлдір 

адгезивті үлбірмен) жабу керек. 

8. Амплификаторға қою алдында пробирканы пайдаланған кезде вортекстегі 

сынамаларды араластыру және вортексте (1-3 с) қысқа центрифугалаумен 

пробирка қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек; планшеттерді 
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пайдаланған кезде планшеттерге арналған шейкердегі сынамаларды 

араластыру және 5 с бойы 2 мың g кезінде планшеттерге арналған роторы 

бар центрифугадағы планшеттерді центрифугалау керек. 

А2 хаттамасы. 5, 6, 7, 8 жиынтықталым формаларындағы «АмплиСенс® 

HIV- Resist-Seq» реагенттер жинағын пайдалану жағдайында. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс басталарға дейін «Секвенирлеуге 

дайындауға арналған жиынтықтан» алынған праймерлерді жібітіп, 

вортексте мұқият араластырып, пробирка қақпағындағы тамшыларды 

тұндыру керек. 

Реакциялық қоспаның компоненттерін тікелей талдау жүргізу алдында 

араластыру керек. 

Жұмыс тәртібі 

1. Зерттелетін үлгілерді секвенирлеу реакциясын жүргізу үшін көлемі 0,2 мл 

пробирканың немесе 96 ойықшалы планшеттің (пайдаланылатын 

аспаптың моделіне байланысты) қажетті мөлшерін іріктеп алу керек. 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әрбір зерттелетін үлгі үшін секвенирлеуге арналған 

праймерлер мөлшеріне еселенген пробирка мөлшерін дайындау қажет. Бұл 

жағдайда пробирканы келесі түрде таңбалау керек: үлгінің №/праймердің 

атауы (мысалы, 1/Pro1, 1/Pro2, 1/Rev1, 1/Rev2, 1/Rev3, 1/Rev4). 

2. Реакциялық қоспаларды дайындау үшін секвенирлеуге арналған 

праймерлер мөлшеріне еселенген көлемі 0,5 мл пробиркалардың қажетті 

мөлшерін іріктеу қажет. Секвенирлеу үшін пайдаланылатын 

праймерлерге сәйкес пробиркаларды таңбалау керек (мысалы, Pro1, Pro2, 

Rev1, Rev2, Rev3, Rev4). 

3. Әрбір пробиркада «Секвенирлеуге дайындауға арналған жиынтық» 

реагенттер жиынтығынан алынған тиісті праймер мен стерильді Н2О 

пайдалана отырып, сондай-ақ өндірушінің BigDye Terminatorv1.1 

Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, АҚШ) нұсқаулығына сәйкес  

реакциялық қоспаларды дайындау керек. Реакция қоспаларын бір үлгі 

үшін артық дайындау керек. Алынған реакциялық қоспаларды 

вортексте араластырып, пробирка қақпағындағы тамшыларды тұндыру 

керек. 

4. Секвенирлеу реакциясын жүргізу үшін көлемі 0,2 мл дайындалған 

пробиркаларға немесе планшеттің ойықшалары таңбалауға сәйкес 

дайындалған реакциялық қоспалардың қажетті мөлшерін енгізу керек. 

5. Енгізілген реакциялық қоспалары бар дайындалған пробиркаларға 

(планшеттің ойықшаларына) 5 мкл тазартылған ДНҚ-матрицаны енгізу 

керек. 
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6. Пробиркалардың қақпақтарын жабу керек. Планшетті пайдаланған кезде 

оны осы мақсаттарға арналған арнайы материалмен (мысалы, мөлдір 

адгезивті үлбірмен) жабу керек. 

7. Амплификаторға қою алдында пробирканы пайдаланған кезде вортекстегі 

сынамаларды араластыру және вортексте (1-3 с) қысқа центрифугалаумен 

пробирка қақпағындағы тамшыларды тұндыру керек; планшеттерді 

пайдаланған кезде планшеттерге арналған шейкердегі сынамаларды 

араластыру және 5 с бойы 2 мың g кезінде планшеттерге арналған роторы 

бар центрифугадағы планшеттерді центрифугалау керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сүзгісі бар жаңа ұштықтарды пайдалану және 

үлгіні әртүрлі реакциялық қоспалары бар пробиркаларға енгізу қажет. 

Б хаттамасы. Циклдік секвенирлеу реакциясын жүргізу. 

1. SEQ амплификация бағдарламасын іске қосу керек (13-кестені қараңыз). 

Пробирканы (планшетті) амплификатордың ұяшықтарына орналастыру, 

аспаптың қақпағын жабу, бағдарламаны орындауды іске қосу керек. 

 

13-кесте 

SEQ амплификациясы бағдарламасы 

Цикл Температура, °С Уақыты Циклдер 

мөлшері 

0 96 Пауза 
1 96 1 мин 1 
 

2 

96 10 с  

25 50 5 с 
60 4 мин 

3 4 сақтау 
 

2. Бағдарламаны орындау аяқталғаннан кейін қосылмаған 

терминаторлардан секвенирлеу реакциясының алынған өнімдерін тазарту 

керек. Тазалау кезеңін жүргізерге дейін секвенирлеу реакциясының 

өнімдері минус 16 °С жоғары емес температурада 3 тәулік бойы сақталуы 

мүмкін. 

ҚОСЫЛМАҒАН ТЕРМИНАТОРЛАРДАН ТАЗАРТУ ЖӘНЕ 

СЕКВЕНИРЛЕУ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ӨНІМДЕРІН АЛДЫН АЛА 

ДЕНАТУРАЦИЯЛАУ. 

(3-АЙМАҚТА – амплификация өнімдерін детекциялауға арналған бөлмеде 

жүргізіледі). 
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«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» реагенттер жинағының құрамына қосылмаған 

терминаторлардан тазарту жүргізу үшін F ерітіндісі кіреді. Алайда, бұл кезең 

жинақтың құрамына кірмейтін реагенттерді пайдалана отырып, басқа 

тәсілдермен жүргізілуі мүмкін. 
 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АМПЛИФИКАЦИЯЛАНҒАН ДНҚ-МЕН 

ЖҰМЫСТЫ 1-АЙМАҚТА ЖӘНЕ 2-АЙМАҚТА МАНИПУЛЯЦИЯ 

ЖАСАМАЙТЫН ЗЕРТХАНА ҚЫЗМЕТКЕРІ ЖЕКЕ БӨЛМЕДЕ ЖҮРГІЗУІ 

ТИІС. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Реагенттер мен секвенирлеу реакциясының 

өнімдерін енгізу үшін сүзгілері бар бір реттік ұштықтар пайдаланылады. 

А хаттамасы. «Секвенирлеуге дайындауға арналған жиынтықтан» F 

ерітіндісін пайдалана отырып, қосылмаған терминаторлардан 

секвенирлеу реакциясының өнімдерін тазарту. 

Секвенирлеу реакциясының өнімінің көлемі – 10 мкл. 

1. Секвенирлеу реакциясының өнімдерімен пробиркаларға (планшеттің 

ойықшаларына) F ерітіндісін 100 мкл-ден қосу керек. Пробирканы 

пайдаланған кезде вортексте сынамаларды араластыру, планшетті 

пайдаланған кезде – планшеттерге арналған шейкерде оны адгезивті 

үлбірмен жаппай, араластыру керек. 
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2. Пробирканы (планшетті) бөлме температурасында 15 минут 

инкубациялау керек. 

3. 0,2 мкл үшін адаптерлері бар микроцентрифугадағы пробирканы 12 мың g 

кезінде (мысалы, MiniSpin, Eppendorf центрифугасы үшін 13 400 айн/мин) 

20 минут бойы центрифугалау керек. Планшетті пайдаланған кезде 30 

минут бойы 2 мың g кезінде планшеттерге арналған роторы бар 

центрифугадағы сынамаларды центрифугалау керек. 

4. Пробирканы пайдаланған кезде әрбір сынама үшін автоматты дозатор мен 

сүзгісі бар жеке ұштықты пайдалана отырып, шөгінді үстіндегі 

сұйықтықты абайлап іріктеп алу керек. Планшетті пайдаланған кезде оны 

түбін жоғары төңкеріп, шөгінді үстіндегі сұйықтықты жедел қимылмен 

түсіру керек. Планшетті төңкермей, оны қағаз сүлгімен немесе сүрткімен 

центрифугаға салу және планшетті 20 с бойы 2 мың g кезінде осы күйінде 

центрифугалау керек.  

5. Пробиркаларға (планшеттің ойықшаларына) F ерітіндісін 150 мкл-ден 

сынаманы араластырмай, қосу керек. 

6. 0,2 мкл үшін адаптерлері бар микроцентрифугадағы пробирканы 12 мың g 

кезінде (мысалы, MiniSpin, Eppendorf центрифугасы үшін 13 400 айн/мин) 

2 минут бойы центрифугалау керек. Планшетті пайдаланған кезде 2 мың g 

кезінде 2 мин бойы планшеттерге арналған роторы бар центрифугадағы 

сынамаларды центрифугалау керек. 

7. Пробирканы пайдаланған кезде әрбір сынама үшін автоматты дозатор мен 

сүзгісі бар жеке ұштықты пайдалана отырып, шөгінді үстіндегі 

сұйықтықты мұқият іріктеп алу керек. Планшетті пайдаланған кезде оны 

түбін жоғары төңкеріп, шөгінді үстіндегі сұйықтықты жедел қимылмен 

түсіру керек. Планшетті төңкермей, оны қағаз сүлгімен немесе сүрткімен 

центрифугаға салу және планшетті 20 с бойы 2 мың g кезінде осы күйінде 

центрифугалау керек. 
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8. Пробирканы (планшетті) амплификаторға салып, 65 °С температурада 2 

мин бойы шөгіндіні кептіру керек (бұл ретте пробирка (планшет) ашық 

болуы тиіс). 

9. Секвенаторға жүктемес секвенирлеу реакциясының бұрын тазартылған 

өнімдерін алдын ала денатурациялауға кірісу керек. Денатурация 

жүргізерге дейін секвенирлеу реакциясының тазартылған өнімдерін -16 °С 

жоғары емес температурада 1 ай бойы сақтауға болады. 

Б хаттамасы. «Секвенирлеуге дайындауға арналған жиынтықтан» 

денатурацияға арналған ерітіндіні пайдалана отырып, секвенирлеу 

реакциясының тазартылған өнімдердің алдын ала денатурациясы.  

1. Секвенаторға секвенирлеу реакциясының тазартылған өнімдерін жүктемес 

бұрын денатурацияға арналған 10 мкл ерітіндіден пробиркаларға 

(планшеттің ойықшаларына) қосып, олардың алдын ала денатурациясын 

жүргізу қажет. Пробирканы пайдаланған кезде вортексте сынамаларды 

араластыру және (1-3 с) қысқа центрифугалаумен пробирка қақпағындағы 

тамшыларды тұндыру керек; планшетті пайдаланған кезде планшеттерге 

арналған шейкердегі сынамаларды араластыру және 5 с бойы 2 мың g 

кезінде планшеттерге арналған роторы бар центрифугадағы планшетті 

центрифугалау керек.  

2. Пробиркаларды пайдаланған кезде олардың ішіндегісін 96-ойықшалы 

планшетке ауыстырып, оны арнайы септамен және ұстағышпен жабу 

керек. Планшетті пайдаланған кезде оны арнайы септикпен және 

ұстағышпен жабу керек. 

3. Планшетті амплификатордың ұяшықтарына салып, аспаптың қақпағын 

жауып, бағдарламаның орындалуын іске қосу керек (14-кестені қараңыз). 

 

14-кесте 

Цикл Температура, °С Уақыты Циклдер мөлшері 

1 95 2 мин 1 

2 4 10 мин 1 
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4. Бағдарламаны орындау аяқталғаннан кейін планшетті секвенаторға 

жүктеу және өндірушінің нұсқаулығына (Applied Biosystems, АҚШ) 

сәйкес талап етілетін секвенирлеу режимдерін орнату керек. 

 

СЕКВЕНИРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН АСПАПТЫҢ КӨМЕГІМЕН 

НУКЛЕОТИДТІ ТІЗБЕКТІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ДЕТЕКЦИЯЛАУ. 

(3-АЙМАҚТА – амплификация өнімдерін детекциялауға арналған бөлмеде 

жүргізіледі) 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АМПЛИФИКАЦИЯЛАНҒАН ДНҚ-МЕН 

ЖҰМЫСТЫ 1-АЙМАҚТА ЖӘНЕ 2-АЙМАҚТА МАНИПУЛЯЦИЯ 

ЖАСАМАЙТЫН ЗЕРТХАНА ҚЫЗМЕТКЕРІ ЖЕКЕ БӨЛМЕДЕ ЖҮРГІЗУІ 

ТИІС. 
 

Нуклеотидтік тізбекпен автоматты детекция үшін аспапқа нұсқаулыққа 

сәйкес секвенирлеуге арналған аспапты пайдалану қажет («Қосымша 

материалдар мен жабдықтар» бөлімін қараңыз). Секвенатордың жұмысы 

процесінде секвенирлеу реакциясы өнімдерінің нуклеотидтік тізбегін 

автоматты детекциялау жүргізіледі. 

 

5-КЕЗЕҢ. НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ТҮСІНДІРУ. 

Секвенирлеу нәтижелерін талдау және түсіндіру үшін мыналар қажет: 

1. Әрбір үлгі үшін алынған хроматограммалардың қажетті мөлшерін (6 – 

протеаза және кері транскриптаза гендері үшін, 4 – интеграза гені үшін 

және 2 – тропизмді айқындау кезінде) бірыңғай бірізділікке (консенсус-

тізбек) жинау керек. 

2. Мынадай жиналған консенсус-тізбекті талдау керек: 

3. протеаза, кері транскриптаза және интеграза гендерін талдау жағдайында 

адамның иммун тапшылығы вирусының вирусқа қарсы препараттарға 

төзімділігі мутациясының туындауымен байланысты позициялардағы 

олардың арасындағы айырмашылықтардың дұрыстығын анықтау және 

тексеру үшін жинақталған консенсус-тізбекті референс-тізбекпен 

салыстыру; тропизмді анықтау кезінде жиналған консенсус-тізбекті V3 

гипервариабельді ілмегі аймағында олардың арасындағы 

айырмашылықтардың дұрыстығын анықтау және тексеру үшін референс-

тізбекпен салыстыру керек; 

4. адамның иммун тапшылығы вирусының вирусқа қарсы препараттарға 

төзімділігі мутациясының болуын анықтау (протеаза, кері транскриптаза 

және интеграза гендерін талдау жағдайында). 
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5. Алынған нәтижелерді клиникалық түсіндіруді жүргізу керек. 

Консенсус-тізбекті құрастыру «ДЕОНА» («РМБит» АҚ, Ресей) немесе 

ContigExpressVectorNTI (Invitrogen, АҚШ)) арнайы бағдарламалық 

қамтамасыз етуін пайдаланып, жүргізілуі мүмкін. 

Жиналған консенсус-тізбекті талдау протеаза, кері транскриптаза және 

интеграза гендерін талдау жағдайында «ДЕОНА» («РМБит» АҚ, Ресей) 

арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалана отырып немесе АИТВ 

тропизмін анықтау кезінде қабық ақуызы генін талдау жағдайында 

www.geno2pheno.org интернет ресурсының көмегімен автоматты түрде 

жүзеге асырылады. 

Консенсус-тізбекке жүргізілген талдаудың нәтижесі протеаза, кері 

транскриптаза және интеграза гендерін талдау жағдайында вирусқа қарсы 

препараттарға АИТВ дәрілік төзімділігінің туындауымен байланысты 

сайттарда анықталған мутациялардың болуы туралы ақпарат немесе қабық 

ақуызы генін талдау жағдайында АИТВ тропизмі туралы ақпарат болып 

табылады. 

Нуклеотидтік тізбек сапасын талдау, нуклеотидтік тізбекті редакциялау және 

оны талдау, АИТВ дәрілік төзімділік мутацияларын анықтау кезеңдері, 

анықталған мутацияларды сараптамалық қайта қарау кезеңі және талдау 

нәтижелерін басып шығару «ДЕОН» БҚ-мен жұмыс істеуге арналған 

нұсқаулықтарда» және «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» амплификация 

өнімдерін кейіннен секвенирлеумен, полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) 

әдісімен клиникалық материалда тропизмді анықтау және адамның иммун 

тапшылығы вирусының (АИТВ-1) антиретровирустық препараттарға 

төзімділігі мутацияларын анықтау үшін реагенттер жинағын пайдалана 

отырып, жүргізілген зерттеу нәтижелерін талдау және түсіндіру жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарда егжей-тегжейлі сипатталған. 

 

АИТВ-ның протеаза және кері транскриптаза тежегіштеріне дәрілік 

төзімділігін зерттеу нәтижелерін талдау және түсіндіру. 

1. «ДЕОНА» бағдарламасын ашу керек. 

2. «Протеаза және АИТВ ревертазасы» профилімен жаңа жоба жасау керек. 

3. Құралдар панелінде Ашу түймесін басу керек. 

4. Зерттелетін үлгінің хроматограммалары бар барлық файлдарды 

ерекшелеу керек (6 файл: протеаза геніне 2 және кері транскриптаза 

геніне 4). Ашу түймесін басу керек. 

http://www.geno2pheno.org/
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5. «ДЕОНА» БҚ  жасалған жобаны сақтауды ұсынады. Зерттелетін үлгінің 

және пайдаланылатын профильдің атауына сәйкес файлды атау және 

жобаны сақтайтын орынды таңдау керек. 

6. Алынған консенсустық тізбектің сапасын талдау (бұзылған нуклеотидтер 

мен референстік тізбектен басқа нуклеотидтердің ақиқатын тексеру) және 

қажет болған жағдайда оны редакциялау керек. Резистенттіліктің пайда 

болуына жауапты мутациялар орналасқан жерлерге ерекше назар аудару 

керек. 

7. Зерттелетін тізбектерге енгізілген өзгерістерді сақтау үшін Сақтау 

түймесін басу керек.  

8. Талдау түймесін басу керек. «ДЕОНА» БҚ интернет арқылы автоматты 

түрде Стэнфорд университетінің базасымен байланысады және сәтті 

қосылған жағдайда зерттелетін вирустың әртүрлі кластағы АРВ-

препараттарына төзімділігі туралы деректермен, сондай-ақ зерттелетін 

тізбек сапасының деректерімен есеп береді. 

9. Есеп беру деректері түймесін басып, пациент бойынша қажетті 

ақпаратты енгізу керек. Деректерді енгізу аяқталғаннан кейін ОК 

түймесін басу керек. 

10. Есеп беруді сақтау қажет болған жағдайда PDF ретінде сақтау түймесін 

басып, Есеп беруді басып шығару түймесін басу арқылы есеп беруді 

басып шығару керек. 

 

Протеаза және кері транскриптаза тежегіштеріне дәрілік төзімділіктің 

болуына зерттелетін үлгіні талдау нәтижесі мынадай жағдайларда 

валидті емес деп саналады: 

 консенсустік тізбек маңызды мутациялар аймағын толығымен 

қамтымайды (протеаза гені үшін – 10-нан 93 а/к-ге дейін, кері 

транскриптаза гені үшін – 41-ден 238 а/к-ге дейін); 

 маңызды мутациялар саласындағы үзіктерді қамтиды; 

 құрамында стоп-кодондары бар; 

 80%-дан кемі референс-тізбекпен бірдей. 

Валидті емес нәтижені алу кезінде РНҚ экстракциясы кезеңінен бастап осы 

үлгіні талдауды қайта жүргізу талап етіледі. 

 

АИТВ-ның интеграза тежегіштеріне дәрілік төзімділігін зерттеу 

нәтижелерін талдау және түсіндіру 

1. «ДЕОНА» бағдарламасын ашу керек. 

2. «АИТВ интегразасы» профилімен жаңа жоба құру керек. 
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3. Құралдар панелінде Ашу түймесін басу керек. 

4. Зерттелетін үлгінің құрамындағы хроматограммалары бар барлық 

файлдарды (4 файлды) ерекшелеу керек. Ашу түймесін басу керек. 

5. «ДЕОНА» БҚ  жасалған жобаны сақтауды ұсынады. Зерттелетін үлгінің 

және пайдаланылатын профильдің атауына сәйкес файлды атау және 

жобаны сақтайтын орынды таңдау керек. 

6. Алынған консенсустік тізбектің сапасын талдау (бұзылған нуклеотидтер 

мен референстік тізбектен басқа нуклеотидтердің ақиқатын тексеру) және 

қажет болған жағдайда оны редакциялау керек. Резистенттіліктің пайда 

болуына жауапты мутациялар орналасқан жерлерге ерекше назар аудару 

керек. Резистенттіліктің пайда болуына жауапты мутациялар орналасқан 

жерлерге ерекше назар аударуыңыз керек. 

7. Зерттелетін реттілікке енгізілген өзгерістерді сақтау үшін Сақтау 

түймесін басу керек. 

8. Талдау түймесін басу керек. «ДЕОНА» БҚ интернет арқылы автоматты 

түрде Стэнфорд университетінің базасымен байланысады және сәтті 

қосылған жағдайда зерттелетін вирустың әртүрлі кластағы АРВ-

препараттарына төзімділігі туралы деректермен, сондай-ақ зерттелетін 

тізбек сапасының деректерімен есеп береді. 

9. Есеп беру деректері түймесін басып, пациент бойынша қажетті 

ақпаратты енгізу керек. Деректерді енгізу аяқталғаннан кейін ОК 

түймесін басу керек. 

10. Есеп беруді сақтау қажет болған жағдайда PDF ретінде сақтау түймесін 

басып, Есеп беруді басып шығару түймесін басу арқылы есеп беруді 

басып шығару керек. 

Зерттелетін үлгіні интеграза тежегіштеріне дәрілік төзімділіктің 

болуына талдау нәтижесі мынадай жағдайларда валидсіз болып 

саналады: 

 консенсустік тізбек маңызды мутациялар аймағын толығымен 

қамтымайды (интеграза гені үшін - 51-ден 263 а/к-ге дейін); 

 маңызды мутациялар саласындағы үзіктерді қамтиды; 

 құрамында стоп-кодондары бар; 

 80%-дан кемі референс-тізбекпен бірдей. 

Валидті емес нәтижені алу кезінде РНҚ экстракциясы кезеңінен бастап осы 

үлгіні талдауды қайта жүргізу талап етіледі. 

 

АИТВ тропизмін анықтау кезінде зерттеу нәтижелерін талдау және 

түсіндіру 
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1. «ДЕОНА» БҚ-да жоба жасау керек. 

а) «АИТВ тропизмін» профилін таңдау керек. 

б) Құралдар панелінде Ашу түймесін басу керек. 

в) Зерттелетін қайталаманың немесе үлгінің хроматограммалары бар екі 

файлды ерекшелеу керек. 

г) Ашу түймесін басу керек.  

д) ОК түймесін басу керек. 

е) «ДЕОНА» БҚ жасалған жобаны сақтауды ұсынады. Зерттелетін үлгінің 

және пайдаланылатын профильдің атауына сәйкес файлды атау және 

жобаны сақтайтын орынды таңдау керек. 

ж) Сақтау түймесін басу керек. 

2. V3 ілмегінің аймағында алынған консенсустік тізбектің сапасын талдау 

(бұзылған нуклеотидтер мен референстік тізбектен басқа нуклеотидтердің 

ақиқатын тексеру) және қажет болған жағдайда оны редакциялау керек. 

3. Алмасу буферіне нуклеотидті консенсусті тізбектің көшірмесін алу керек. 

4. www.geno2pheno.org интернетте сайтын ашу және geno2pheno 

[coreceptor] бөліміне өту керек. 

5. Алмасу буферінен нуклеотидті тізбекті енгізу терезесінде көшірмесін алу 

керек (бағдарлама терезесінде 3-тармақ: Sequence containing the V3 

region of gp120). 

6. Талдау шарттарын 2-тармақта (Significance Levels) көрсету, келесі 

нұсқаны false positive rate (FPR) таңдау керек: 

http://www.geno2pheno.org/
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а) falsepositiverate (1 – specificity) = 10% егер клиникалық үлгінің үш 

қайталамасының біреуі талданған жағдайда, 

б) falsepositiverate (1 – specificity) = 20% егер талдау үшін клиникалық үлгінің 

үштен кем қайталануы пайдаланылған жағдайда. 

7. Қажет болған жағдайда 1-тармақта (Identifier(optional)) пациенттің 

идентификациялық кодын енгізу. 

8. 5-тармақтағы (Action) Go түймесін басу арқылы тізбекті талдау керек. 

9. Талдау нәтижелері 4-тармақта (Predicted phenotype) Prediction бағанында 

көрсетілген. Келесі талдау нәтижелері мүмкін: 

а) Only the CCR5-coreceptor can be used. CCR5-antagonists like Maraviroc 

(Celsentri/Selzentry) could work. Бұл талданған тізбек R5-тропты вирусқа 

жатады, сондықтан қорытынды нәтиже R5-тропты вирус болады дегенді 

білдіреді. 

б) The CXCR4-coreceptor can be used. CCR5-antagonists like Maraviroc 

(Celsentri/Selzentry) should not be administered! Бұл талданған тізбек R5-

тропты вирусқа жатпайды дегенді білдіреді (бұл X4 тропты вирус немесе 

қосарланған троптығы ие вирус болуы мүмкін). 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Клиникалық түсіндіру келесі алгоритм бойынша 

жүзеге асырылады: 

 Зерттелетін үлгінің үш қайталамасы үшін 6 сапалы хроматограмма 

алынды, әр тізбектен үштен. Үш консенсусті тізбекті жинап, мына сайтта 

талдау жасау керек: www.geno2pheno.org. Барлық үш жағдайда 

консенсусті тізбектерді талдау барысында FPR шегін 10%-ға тең етіп, қою 

қажет. Егер консенсусті тізбектердің кемінде біреуі үшін The CXCR4-

coreceptor can be used. CCR5-antagonists like Maraviroc 

(Celsentri/Selzentry) should not be administered) нәтиже алынса, осы 

зерттелетін үлгі бойынша қорытынды нәтиже клиникалық үлгіде R5-

тропты емес вирус болады. 

 Зерттелетін үлгінің үш қайталамасы үшін 2-ден 6-ға дейін сапалы 

хроматограмма алынды. Екі хроматограмма бойынша консенсусті 

тізбектердің ең жоғары мөлшерін жинап, мына сайтта талдау жүргізу 

қажет: www.geno2pheno.org. Жинау уақытында әртүрлі қайталамалардан 

хроматограммаларды пайдалануға рұқсат етіледі. Екі хроматограмма 

бойынша жиналған консенсустық тізбектерді талдау барысында 20%-ға 

тең FPR шегін белгілеу қажет. Хроматограмма (егер бар болса), ол 

консенсустық тізбекті құрастыру үшін пайдалануға болмайды және 

талдау үшін пайдалануға болмайды. Егер консенсустық тізбектердің 

кемінде біреуі үшін The CXCR4- coreceptor can be used. CCR5-antagonists 

like Maraviroc (Celsentri/Selzentry) should not be administered) нәтиже 

алынса, осы зерттелетін үлгі бойынша қорытынды нәтиже клиникалық 

үлгіде R5-тропты емес вирус болады. 

 Зерттелетін үлгінің үш қайталамасы үшін тек бір сапалы хроматограмма 

алынды. Бұл жағдайда нәтиже валидті емес деп саналуы керек. Егер 

талдау РНҚ матрицасында жүргізілген жағдайда, оны  

10. ДНҚ матрицасында қайталау ұсынылады. Талдау нәтижелерін сақтап, 

PDF-output түймесін басып, файлды жергілікті дискіде сақтау керек.  

АИТВ тропизмін анықтауға зерттелетін үлгіні талдау нәтижесі, егер 

ілмектің V3 аймағындағы консенсустық тізбек болған жағдайларда 

валидті емес деп саналады: 

 ілмек аймағын толығымен жаппайды (Ұзындығы 34-тен 37 а/к-ге дейін 

бөлінген аймақ); 

 үзік-үзіктерді немесе стоп-кодондарын қамтиды 

 80%-дан кемі референс-тізбекпен бірдей. 

http://www.geno2pheno.org/
http://www.geno2pheno.org/
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Валидті емес нәтижені алу кезінде нуклеин қышқылдарының экстракциясы 

кезеңінен бастап осы үлгіні талдауды қайта жүргізу қажет. 

 

Тестілеу емшарасы 

1-ҚОСЫМША 

«РИБО-золь-E» реагенттер жиынтығын пайдалану кезінде қан 

плазмасынан РНҚ экстракциясы 

РНҚ экстракциясына арналған зерттелетін материалдың көлемі – 0,2 мл 

немесе 1,0 мл. 

Қажет болған жағдайда 1,0 мл плазманы алдын ала ультрацентрифугалау 1,5 

мл пробирканы пайдалана отырып, центрифуганың жылдамдығы кемінде 

24000 g кезінде 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада 1 сағат бойы 

жүргізілуі тиіс. Ультрацентрифугалау аяқталғаннан кейін бірден 800 мкл 

шөгінді үстіндегі сұйықтықты алып тастау және төменде сипатталғандай 

тұнбамен (200 мкл) жұмыс істеу қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! РНҚ-мен жұмыс істеу үшін RNase-free, DNase-

free арнайы таңбалауы бар бір реттік стерильді пластик шығыс 

материалдарын ғана пайдалану қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Экстракция емшарасын бастамас бұрын 

температурасы минус 16 °С-ден аспайтын мұздатқыш камераға 3-шаюға 

арналған ерітіндісі бар құты орналастыру, салқындатуымен 

центрифуганы қосу және 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температураны қою 

керек. 

Жұмыс тәртібі: 

1. Жұмысқа HIV-Q калибраторын дайындау керек (оң бақылауларды 

дайындау үшін пайдаланылады). Ол үшін HIV-Q калибраторы 

пробиркасының ішіндегісін вортексте тұндырып, қақпақты абайлап 

ашып, ішіндегісін шашыратпастан 250 мкл Q еріткішін қосу керек. 

Пробирканы тығыз жауып, оны бөлме температурасында 15 минутқа 

қалдырып, мезгіл-мезгіл вортексте араластыру керек. Толық ерігеннен 

кейін, қақпақтан тамшыларды 3-5 с бойы түсіру үшін HIV-Q 

калибраторы пробиркасының ішіндегісін центрифуга/вортексте тұндыру 

керек. 

2. 1,5 мл бір реттік пробиркалардың қажетті мөлшерін 1,5-ке іріктеп алу 

керек (теріс (ТБ) және оң экстракция бақылауларын қоса алғанда – 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

жоғары концентрацияланған оң бақылау (ЖОБ) және төмен 

концентрацияланған оң бақылау (ТОБ). Пробиркаларды таңбалау керек. 

3. Пробиркаларға D ерітіндісін 400 мкл-ден енгізу керек. 

4. Пробиркаларға сүзгісі бар ұштықты пайдаланып, зерттелетін үлгілерді 

200 мкл-ден енгізу керек. Қақпақты жауып, вортексте араластыру керек. 

Қақпақтағы сұйықтық тамшыларын түсіру үшін қысқа центрифугалау 

арқылы тұндыру керек. 

5. Әр панель үшін оң бақылаулар (ЖОБ, ТОБ) қою керек. Ол үшін ЖОБ 

деп жазылған D ерітіндісі бар пробиркаға 200 мкл HIV-Q ерітілген 

калибраторын қосу керек. ТОБ деп жазылған D ерітіндісі бар 

пробиркаға 10 мкл HIV-Q ерітілген калибраторын және 190 мкл ТБҮ 

қосу керек. ЖОБ және ТОБ пробиркаларының ішіндегісін вортексте 

араластырып және қақпақтағы сұйықтық тамшыларын қысқа 

центрифугалау арқылы тұндыру керек.  

6. Әр панель үшін теріс бақылау (ТБ) қою керек. Ол үшін ТБ деп жазылған 

D ерітіндісі бар пробиркаға 200 мкл ТБҮ қосып, вортексте араластырып, 

қақпақтағы сұйықтық тамшыларын қысқа центрифугалау арқылы 

тұндыру керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! D ерітіндісін қосқаннан кейін сынама толығымен 

ерімеуі мүмкін. Е және А ерітінділерін қосқаннан кейін толық еритін 

болады. 

7. D ерітіндісінде лизирленген үлгілерге Е ерітіндісін 40 мкл-ден қосып, 

вортексте араластыру керек. Пробирка қақпағынан тамшыларды кетіру 

үшін центрифугалау керек. 

8. Пробиркаға А ерітіндісін 400 мкл-ден қосып, вортексте араластыру 

керек. Пробирка қақпағынан тамшыларды кетіру үшін центрифугалау 

керек. 

9. Пробиркаға В ерітіндісін 130 мкл-ден қосу керек. Ерітінді біркелкі сүт 

түстес ақ болғанша, вортексте кемінде 15-20 с араластыру керек. 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

10. Пробирканы минус 16 °С-ден аспайтын температурадағы мұздатқыш 

камераға 10 минутқа қою керек. 

11. Пробирканы 10-16 мың g кезінде 10 минут бойы центрифугалау (егер 

пробирка мөлшері тақ болса, шамамен 1,0 мл су бар 1,5 мл пробиркамен 

центрифуганы теңестіру) керек. Центрифугалау процесінде ерітінді 

мынадай екі фазаға бөлінеді: төменгі, құрамында ақуыздар мен ДНҚ бар 

және жоғарғы құрамында РНҚ бар сулы. 

12. Үлгілерді центрифугалау уақытында бақылауларды қоса алғанда, 

өңделетін үлгілердің мөлшеріне сәйкес келетін мөлшерде көлемі 1,5 мл 

жаңа пробиркаларды іріктеп алу керек. Әрбір пробиркаға 500 мкл С 

ерітіндісі, 10 мкл тРНҚ 1 мкг/мкл (жүктемелік РНҚ препараты) және 10 

мкл гликоген 1% енгізу керек. 

13. Центрифугалағаннан кейін клиникалық және бақылау үлгілері бар 

пробиркадан жоғарғы фазаны (шамамен 500-550 мкл) сүзгісі бар 

ұштықтарды пайдалана отырып, мұқият іріктеп алып, ішінде С ерітіндісі, 

тРНҚ 1 мкг/мкл және гликоген 1% бар пробиркаға апару керек. 

14. Вортексте араластырып, пробирканың қақпағынан тамшыларды кетіру 

үшін центрифугалау және минус 16°С-ден жоғары емес температурадағы 

мұздатқыш камераға 20 минутқа қою керек. 

15. Пробирканы 10–16 тыс gкезінде 10 мин бойы центрифугалау керек. РНҚ 

шөгіндісінің орнын көзбен шолып табу (егер пробирка центрифугада 

«құйрығымен» немесе пробирканың қақпағындағы таңбамен жоғары 

қойылса, онда центрифугалаудан кейін шөгінді пробирканың түбінде 

қатаң түрде «құйрығымен» немесе таңбамен орналасады). Әрбір сынама 

үшін вакуумды сорғыны және жеке ұштықты пайдалана отырып, 

шөгіндіге тимей, шөгінді үстіндегі сұйықтықты абайлап іріктеп алу керек. 

Егер шөгінді көрінбесе, пробирканың түбінде шамамен 20 мкл қалдырып, 

қабырғаларға тимей, шөгінді үстіндегі сұйықтықты іріктеп алу керек. 
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16. Шөгіндіні 3-шаюға арналған 800 мкл суық ерітіндіде ресуспензиялау 

керек. Вортексте араластырып, 10-16 мың g кезінде 10 мин бойы 

центрифугалау керек. Шөгіндіге тимей, шөгінді үстіндегі сұйықтықты 

іріктеу керек. 

17. Шөгіндіні микрокробиркаға арналған термостатта 56 °С температурада 5-

7 мин бойы кептіру керек. Бұл жағдайда пробирканың қақпағы ашық 

болуы керек. 

18. Шөгіндіні 50 мкл РНҚ-буферде еріту (протеаза, кері транскриптаза, 

интеграза гендерінде орналасқан антиретровирустық препараттарға 

АИТВ тұрақтылығының мутацияларының болуына үлгіні бір мезгілде 

талдау, сондай-ақ АИТВ тропизмін анықтау жағдайында элюция көлемін 

70 мкл-ге дейін арттыру), 56 °С температурада 5 мин бойы қыздыру 

қажет. Шөгінді үстіндегі сұйықтық құрамында тазартылған РНҚ бар. 

Сынамалар кері транскрипция реакциясын және ПТР қоюға дайын. 

РНҚ ерітіндісін минус 68 °С-ден жоғары емес температурада бір жыл 

бойы сақтауға болады.  

 

2-ҚОСЫМША 

А1. Реагенттер жиынтығын пайдалану кезінде жаңа алынған қаннан 

алынған ДНҚ экстракциясы 

«РИБО-преп» 

ДНҚ экстракциясына арналған клиникалық материалдың көлемі – 0,25 

мл.  

Жұмыс тәртібі  

Жаңа алынған қаннан ДНҚ экстракциясы кезінде клиникалық материалды 

дайындау. 

1. Лизиске арналған ерітіндіні (егер ол 2 °С-ден 8 °C-ге дейінгі 

температурада сақталса) кристалдар толығымен ерігенше 65 °C 

температурада қыздыру керек.  

2. Қаны бар бастапқы пробирканы 20 минут бойы 800-1600 g кезінде 

центрифугалау керек. 

3. Бұрандалы қақпағы бар (бақылауды қоса алғанда) 1,5 мл пробирканың 

қажетті мөлшерін іріктеп алу және таңбалау керек. Клиникалық 

сынамаларға арналған пробиркаға таңбалауға сәйкес гемолитикті 1,0 мл-

ден және лейкоциттік сақинаны 0,25 мл-ден (екі фаза – плазма және 

қанның жасушалық фракциясы бөлімінде орналасқан) жеке ұштықтармен 

енгізу керек. Пробирканы жауып, вортекстегі пробирканың ішіндегісін 

ақырын араластыру керек. 
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4. Пробирканы бөлме температурасында 5 минутқа қалдырып, содан кейін 

пробирканың ішіндегісін вортексте тағы бір рет абайлап араластырып, 5 

минутқа қалдыру керек. 

5. Микроцентрифугадағы пробирканы 8 мың gкезінде 2 мин бойы 

центрифугалау керек. Шөгінді үстіндегі сұйықтықты вакуумды сорғының 

көмегімен шөгіндіге тимей, іріктеп алу керек. 

Алынған лейкоциттердің шөгіндісі минус 16 °С-ден жоғары емес 

температурада дереу лизирлеуге немесе мұздатып қатыруға және 2 апта, 

ал минус 68 °С-ден жоғары емес температурада ұзақ уақыт сақтау керек. 

Ескертпе – Алынған лейкоциттердің шөгіндісі минус 16 °С-ден аспайтын 

температурада талдау емшарасын жалғастыру үшін басқа зертханаға 

тасымалдауға болады. 

Клиникалық материалдың лизисі 

1. Әр панель үшін оң бақылаулар (жоғары концентрацияланған ОБ 

(ЖОБ), төмен концентрацияланған ОБ (ТОБ)) қою керек. Ол үшін 

ЖОБ деп жазылған пробиркаға 50 мкл АИТВ-1 ДНҚ ОБҮ және 50 мкл 

ТБҮ қосу керек. ТОБ деп жазылған пробиркаға 5 мкл АИТВ-1 ДНҚ 

ОБҮ және 95 мкл ТБҮ қосу керек. 

2. Әр панель үшін теріс бақылау (ТБ) қою керек. Ол үшін ТБҮ деп жазылған 

пробиркаға 100 мкл ТБҮ қосу керек. 

3. Лейкоциттері бар пробиркаға және бақылау үлгілері бар пробиркаға 

лизиске арналған ерітіндіні 300 мкл-ден қосу керек. 

4. Пробирканың ішіндегісін вортексте мұқият араластырып, термостатта 65 

°C температурада 5 минут бойы қыздыру керек. 
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қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 

5. Сұйықтық тамшыларын қақпақтан қысқа центрифугалау арқылы түсіру 

және пробиркаларға преципитацияға арналған ерітіндіні 400 мкл-ден 

қосу керек. 

6. Вортексте араластырып, микроцентрифугада 12 мың g кезінде 5 минут 

бойы центрифугалау керек. 

7. Әрбір сынама үшін вакуумды сорғыны және сүзгісіз жеке ұштықты 

пайдалана отырып, шөгіндіге тимей, шөгінді үстіндегі сұйықтықты 

абайлап іріктеп алу керек. 

8. Пробиркаларға 3-шаюға арналған ерітіндіні 500 мкл-ден қосу, 

қақпақты тығыз жабу, пробирканы 3-5 рет аударып, төңкеріп, шөгіндіні 

абайлап шаю керек. Барлық пробиркалар үшін бір мезгілде емшараны 

жүргізуге болады. Ол үшін штативтегі пробирканы жоғарыдан қақпақпен 

немесе басқа штативпен жауып, оларды басып, штативті аудару керек.  

9. Микроцентрифугада 12 мың g кезінде 1-2 минут бойы центрифугалау 

керек. 

10.  Әрбір сынама үшін вакуумды сорғыны және сүзгісіз жеке ұштықты 

пайдалана отырып, абайлап шөгіндіге тимей, шөгінді үстіндегі 

сұйықтықты іріктеп алу керек. 

11. Пробиркаларға 4-шаюға арналған ерітіндіні 200 мкл-ден қосу, 

қақпақты тығыз жабу және пробирканы 3-5 рет аударып, төңкеріп, 

шөгіндіні абайлап шаю керек. 

12. Микроцентрифугада 12 мың g кезінде 1-2 минут бойы центрифугалау 

керек. 

13.  Әрбір сынама үшін вакуумды сорғыны және сүзгісіз жеке ұштықты 

пайдалана отырып, абайлап шөгіндіге тимей, шөгінді үстіндегі 

сұйықтықты іріктеп алу керек. 

 

14. Шөгіндіні кептіру үшін пробирканы термостатқа 65 °С температурада 5 

минутқа қою керек (бұл жағдайда пробирканың қақпағы ашық болуы 

керек). 

15. Пробиркаларға РНҚ-буферді 50 мкл-ден қосып, вортексте араластыру 

керек. Термостатқа 65 °C температурада 5 минутқа қойып, мезгіл-мезгіл 

вортексте сілку керек. 

16. Микроцентрифугада пробирканы 12 мың g кезінде 1 минут бойы 

центрифугалау керек. Шөгінді үстіндегі сұйықтық құрамында 

тазартылған ДНҚ бар. Сынамалар ПТР қоюға дайын. 
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Тазартылған ДНҚ 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада 1 апта бойы 

және минус 16 °С-ден жоғары емес температурада 1 жыл бойы сақтауға 

болады. 

Ескертпе – тазартылған ДНҚ минус 16 °С-ден жоғары емес температурада 

талдау емшарасын жалғастыру үшін басқа зертханаға тасымалдануы мүмкін. 

А2. «РИБО-преп» реагенттер жиынтығын пайдалану кезінде қанның 

құрғақ дақтарынан ДНҚ экстракциясы. 

РНҚ/ДНҚ экстракциясына арналған клиникалық материалдың көлемі 

– 1 құрғақ қан дағы. 

Ескертпе – Лизиске арналған ерітіндіні (егер ол 2 °С-ден 8 °C-ге дейінгі 

температурада сақталса) кристалдар толығымен ерігенше 65 °C 

температурада қыздыру керек. 

1. 1,5 мл пробирканың қажетті мөлшерін таңдап алу (бақылауларды қоса 

алғанда) және оларды таңбалау керек. 

2. Алдын ала стерилизацияланған компостерлердің қажетті мөлшерін 

(диаметрі 6 мм) таңдау керек. 

3. Әр үлгі үшін жеке компостерді пайдаланып, құрғақ қан дақтары бар 

шеңберлерді тиісті пробиркаға салу керек. Компостермен материалдың 

жеткілікті мөлшерін алу үшін 4-5 кесікті дәйекті түрде жасай отырып, 

қанның бір дағын кесу керек.  

4. Әрбір панель үшін оң бақылаулар (жоғары концентрацияланған ОБ 

(ЖОБ), төмен концентрацияланған ОБ (ТОБ)) қою қажет. Ол үшін 

ЖОБ деп жазылған пробиркаға 50 мкл АИТВ-1 ДНҚ ОБҮ және 50 мкл 

ТБҮ қосу қажет. ТОБ деп жазылған пробиркаға 5 мкл АИТВ-1 ДНҚ 

ОБҮ және 95 мкл ТБҮ қосу қажет.  

5. Әр панель үшін теріс бақылау (ТБ) қою керек. Ол үшін ТБ деп жазылған 

пробиркаға 100 мкл ТБҮ қосу керек. 

6. Қанның құрғақ дақтары бар қағаз бар пробиркаға және бақылау үлгілері 

бар пробиркаға лизиске арналған ерітіндіні 700 мкл-ден қосу керек. 

Пробирканы жауып, вортекстегі пробирканың ішіндегісін ақырын 

араластыру керек. 

7. Пробирканы термостатқа ауыстырып, 65 °С температурада 30 минут 

бойы қыздыру керек. Инкубация кезінде пробирканы вортексте әрбір 8-10 

минут сайын сілку қажет. 

8. Инкубация уақытында клиникалық үлгілер үшін 1,5 мл жаңа 

пробиркалардың қажетті мөлшерін дайындау және таңбалау қажет. 

9. Термостаттан пробирканы суырып алу және оларды микроцентрифугада 

1 минут бойы 10 мың g кезінде центрифугалау керек. 
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10. Клиникалық үлгілер үшін шөгінді үстіндегі сұйықтықты тиісті 

таңбаланған жаңа пробиркаларға апару керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сұйықтықтың барынша мөлшерін апару керек. Ол 

үшін сұйықтықты алу уақытында шөгіндегі қағазды ұштықпен сығу 

қажет. Таңдалған сұйықтықпен бірге қағаздың шағын мөлшері жаңа 

пробиркаларға түсуіне жол беріледі. 

11. Пробиркаға преципитация үшін ерітіндіні 600 мкл-ден қосып, 

вортексте араластыру керек. 

12. Микроцентрифугадағы пробирканы 12 мың g кезінде 5 минут бойы 

центрифугалау керек.  

13. Әрбір сынама үшін вакуумды сорғыны және сүзгісіз жеке ұштықты 

пайдалана отырып, шөгіндіге тимей, шөгінді үстіндегі сұйықтықты 

мұқият іріктеп алу керек.  

14. Пробиркаға 3-шаюға арналған ерітіндіні 500 мкл-ден қосып, 

қақпақтарды тығыз жабу, пробирканы 3-5 рет аударып, төңкеріп, 

шөгіндіні абайлап шаю керек. Сізге барлық пробиркалар үшін бір 

мезгілде емшараны жүргізуге болады, ол үшін штативтегі пробирканы 

жоғарыдан қақпақпен немесе басқа штативпен жауып, оларды басып, 

штативті аудару керек. 

15. Микроцентрифугада 12 мың g кезінде 1-2 минут бойы центрифугалау 

керек. 

16. Әрбір сынама үшін вакуумды сорғыны және сүзгісіз жеке ұштықты 

пайдалана отырып, шөгіндіге тимей, шөгінді үстіндегі сұйықтықты 

абайлап іріктеп алу керек. 

17. Пробиркаға 4-шаюға арналған ерітіндіні 200 мкл-ден қосып, 

қақпақтарды тығыз жабу және пробирканы 3-5 рет аударып, төңкеріп, 

шөгіндіні ақырын шаю керек.  

18. Микроцентрифугада 12 мың g кезінде 1-2 минут бойы центрифугалау 

керек.  

19. Әрбір сынама үшін вакуумды сорғыны және сүзгісіз жеке ұштықты 

пайдалана отырып, шөгіндіге тимей, шөгінді үстіндегі сұйықтықты 

абайлап іріктеп алу керек.  

20. Шөгіндіні кептіру үшін пробирканы термостатқа 65 °С температурада 5 

минутқа қою керек (бұл жағдайда пробирканың қақпағы ашық болуы 

тиіс).  

21. Пробиркаға РНҚ-буферді 50 мкл-ден қосу керек. Вортексте араластыру 

керек. Термостатқа 65 °C температурада 5 минутқа қойып, мезгіл-мезгіл 

вортексте сілку керек. 
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22.  Пробирканы микроцентрифугада 12 мың g кезінде 1 минут ішінде 

центрифугалау керек. Шөгінді үстіндегі сұйықтық құрамында 

тазартылған ДНҚ бар. Сынамалар ПТР қоюға дайын.  

Тазартылған ДНҚ-ны 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада 1 апта 

бойы және минус 16 °С-ден жоғары емес температурада 1 жыл бойы 

сақтауға болады.  

 

3-ҚОСЫМША 

200-нұсқалы «ЭФ» реагенттер жиынтығын пайдалана отырып агарозды 

гельдегі амплификация өнімдерін электрофорездік детекциялау (3-

АЙМАҚТА-ПТР өнімдерін детекциялауға арналған бөлмеде жүргізіледі) 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АМПЛИФИКАЦИЯЛАНҒАН ДНҚ-мен 

ЖҰМЫСТЫ 1-АЙМАҚТА ЖӘНЕ 2-АЙМАҚТА МАНИПУЛЯЦИЯ 

ЖАСАМАЙТЫН ЗЕРТХАНА ҚЫЗМЕТКЕРІ ЖЕКЕ БӨЛМЕДЕ ЖҮРГІЗУІ 

ТИІС. 

Жұмыс ерітінділерін және агарозды гельді дайындау 

1. Жұмыс электрофорез буферін дайындау керек. Өлшегіш цилиндрге 

этидий бромидімен концентрацияланған 25 мл трис-борат буферін 

(ТБЕ) құйып, дистилляцияланған сумен 500 мл-ге дейін жеткізіп, 

цилиндрді парафильмен жабу және араластыру керек.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Этидий бромиді – канцерогенді қосылыс, 

сондықтан онымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек: 

тек қолғаппен жұмыс істеу, теріге және шырышты қабықтарға тиіп кетуіне 

жол бермеу, теріге немесе шырышты қабықтарға тигенде, тиісті аймақты 

сумен жақсылап шаю керек. 

2. Бір құтыдан агарозаны 250 мл ыстыққа төзімді шыныдан жасалған 

шыны құтыға құю керек. 100 мл жұмыс буферін құйып, колбаны 

айналдыру арқылы араластыру және агароза толығымен ерігенше 

микротолқынды пеште балқыту керек. Қуаттылығы 800 Вт 

микротолқынды пештегі агарозаны балқыту уақыты 1 колбамен 

жүктегенде - 1,5 мин. Егер қуаты 800 Вт микротолқынды пешке агароза 

бар 5 колба қойылса, балқу уақыты 5 минутқа дейін артады. 

Микротолқынды пештен балқытылған агароза бар колбаны шығарып алып, 

колбаны айналдыру арқылы ақырын араластыру керек. Осыдан кейін, 

агароза бар колбаны қайтадан микротолқынды пешке 1,5 минутқа қойып 

(800 ватт қуат кезінде), агарозаны қайнауға дейін жеткізу керек. Колбаны 

микротолқынды пештен шығарып, 65-70 °C температураға дейін колбаны 

айналдыру арқылы агарозаны салқындату керек. 
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3. Гельді құюға арналған үстелді түзу қойып, балқытылған гельді көлденең 

электрофорезге арналған камера пішініне құю керек. Тарақтарды 

пішіннің түбіне тигізбестен бір-бірінен кемінде 3 см арақашықтықта 

орнату керек. Гельдің қалыңдығы шамамен 0,6 см болуы керек. 

4. Гель толық қатайғаннан кейін (бөлме температурасында 30 мин), 

ойықшаларды зақымдамай, одан тарақты абайлап суырып алу керек. 

Дайын гелі бар төсемді көлденең электрофорезге арналған камераға 

орналастыру, ойықшаларды теріс электродқа жақын орналастыру керек 

(ДНҚ оңға қарай жылжитын болады). Дайын буферді көлденең 

электрофорезге арналған камераға құю, ол гельді жоғарыдан 5 мм жабуы 

керек. 

 

Жұмыс тәртібі 

1. Үлгілерді жағуға арналған буфері бар үлгілердің қоспаларын әр сынама 

үшін жаңа ұштықты пайдалана отырып, тиісті гель ойықшаларына енгізу 

керек. Үлгілердің көрші ойықшаларға ағып кетуіне жол бермеу керек.  

2. Полярлықты сақтай отырып, камераны ток көзіне қосу (ДНҚ оң 

электродқа ауысады) және көзді қосу керек. Егер түйіспелердің бұзылуы 

болмаса, онда электродтардан ток өткен кезде көпіршіктер көтерілуі 

керек. Электр өрісінің оңтайлы кернеуі 10 В/см. 

3. Электрофорез уақыты аяқталғаннан кейін (ксиленцианол бояғышы 

гельдің ұзындығының жартысына жуығын алады (~1,5 см)) ток көзін 

өшіріп, гельді трансиллюминаторға өткізіп, жолақтарды ойықшалармен 

жоғары көлденең орналастырыңыз. Компьютерде қолдану тәртібін 

белгілеп, бейнежүйе көмегімен гельдің бейнесін алу керек.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Гельді қарау және суретке түсіру кезінде көз бен 

бет бетпердемен немесе шыны пластинамен қорғалуы керек! 

 

Медициналық маманмен алдын ала кеңеспей, пайдаланушының 

медициналық шешімдер қабылдауына жол бермеу туралы ақпарат. 

Демалыс шарттары. Емдеу-профилактикалық және санитарлық-

профилактикалық мекемелер үшін. 

 

Қолайсыз оқиғаның (инциденттің) белгілері бар жағымсыз оқиғалар 

туралы өндірушіге немесе оның уәкілетті өкіліне хабарлама жіберу 

қажеттігі туралы ақпарат. 

«АмплиСенс ФлороЦеноз/Микоплазмы-FL» реагенттер жинағының 

сапасына жарнамалар мына дайындаушы кәсіпорынға жіберу керек: 
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Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН (111123, Мәскеу қ., 

Новогиреевская к-сі, 3А үй) жарнамалармен жұмыс жөніндегі бөлім, e-mail: 

obtk@pcr.ru)3. 

 

Қаптама заттаңбасындағы белгіленулерді түсіндіру 

 

      Каталог бойынша нөмірі 

 

      Партия коды 

 

 

     In vitro диагностикасына арналған медициналық бұйым 

 

 

     Өзгерту күні 

 

 

 

        Температуралық диапазон 

 

 

 

 

 

 

           Температуралық диапазонның жоғарғы шегі 

 

 

 

 

     Дайындаушы 

 

 

                                                           
4 «АмплиСенс» өнімдері туралы пікірлер мен ұсыныстарды сіз мына сайтта тұтынушының сауалнамасын 

толтыру арқылы қалдыра аласыз: www.amplisens.ru. 

http://www.amplisens.ru/
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     Абайлаңыз! Қолдану жөніндегі нұсқаулыққа жүгініңіз 

 

 

 

     Ішіндегісі n-тесттер мөлшерін жүргізу үшін жеткілікті 

 

 

 

 

       …. дейін пайдалану керек 

 

 

 

 

     Қолдану жөніндегі нұсқаулыққа жүгініңіз 

 

 

 

      Күн сәулесінің әсеріне жол бермеу керек 

 

 

 

 

     Дайындалған күні 
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Ресей, 111123,  

Нақты мекенжайы: Мәскеу қ., Новогиреевская к-сі, 3А үй. 

Тел. (495) 672-10-69, факс (495) 672-10-69 

e-mail: crie@pcr.ru 

 

mailto:crie@pcr.ru
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