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Медициналық мақсаттағы бұйымды  

медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 

 

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы 

Клиникалық материалдағы Toxoplasma gondii ДНҚ-сын гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) 

әдісімен анықтауға арналған «АмплиСенс
®
 Toxoplasma gondii-FL» 

реагенттер жинағы 

 

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы 

Тағайындалуы 

«АмплиСенс
®
 Toxoplasma gondii-FL» реагенттер жинағы клиникалық 

материалдағы Toxoplasma gondii ДНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) әдісімен анықтауға 

арналған. 

1 жиынтықталым түрі клиникалық материалдан ДНҚ бөліп алуды қоса, 

толық талдауға және «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен ДНҚ ПТР-амплификациялау жүргізуге 

арналған. 

2 және 3 жиынтықталым түрлері «нақты уақыт» режимінде 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен ДНҚ ПТР-

амплификациялау жүргізуге арналған. Толық талдау үшін клиникалық 

материалдан ДНҚ бөліп алуға арналған Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН өндірген, «РИБО-преп» (ТШ 9398-071-01897593-2008) немесе «ДНҚ-

сорб-С» (ТШ 9398-075-01897593-2008) реагенттер жиынтығын қосымша 

пайдалану қажет. 

Реагенттер жинағының талдамалық сезімталдығы Toxoplasma gondii 

ДНҚ 400 копий/мл құрайды. 



Әдістің принципі 

Клиникалық материалда Toxoplasma gondii ДНҚ анықтау әдісі мыналарға 

негізделген: 

а) жаппай ДНҚ-ны шеткергі және кіндік қанның ақ жасушаларынан; жұлын-ми 

сұйықтығынан, биопсиялық және аутопсиялық материалдан, экзогендік ішкі 

бақылау үлгісінің ДНҚ-сымен бірлесе амниотикалық сұйықтықтан бөліп 

алуға; 

б) Toxoplasma gondii ақуызын кодтайтын, 529 п.н. мөлшерімен құрылымдық 

емес қайталанатын геннің ДНҚ аймағының амплификациялау реакциясын 

(мультиплекс-ПТР) және «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен экзогендік бәсекелес емес ішкі бақылау 

ретінде пайдаланылатын, фаг-λ ДНҚ-сында клондалған, ДНҚ жасанды түрде 

құрастырылған фрагментінің реакциясын бір мезгілде жүргізуге. 

Toxoplasma gondii ДНҚ амплификациялау нәтижесі Yellow/JOE/НЕХ 

флуоресценциясы каналы бойынша тіркеледі, экзогендік бәсекелес емес ішкі 

бақылауды амплификациялау нәтижесі Green/FAM флуоресценция каналы 

бойынша тіркеледі. 

Экзогендік ішкі бақылауды пайдалану ПТР-талдаудың негізгі үдерістерін 

(ДНҚ бөліп алу, ДНҚ амплификациялау реакциясын жүргізу) бақылауға 

мүмкіндік береді. 

Бәсекелес емес ішкі бақылауды пайдаланудың артықшылығы өлшеу 

сызықтық ауқымын ұлғайту және нәтижесінде тестің талдамалық 

сезімталдығын арттыру болып табылады. 

 

Талдамалық сипаттамалар 

Талдамалық сезімталдығы 

Кемінде 400 копий/мл Toxoplasma gondii СОП № 59 кәсіпорынның 

стандартты үлгісін сұйылтулар - Флуоресцентті сигналдың болуы. 

 

Талдамалық спецификалығы 

ТБҮ – теріс бақылау үлгісі – Флуоресцентті сигналдың болмауы. 

 

Жинақ құрамы 

    FRT НҰСҚАСЫ 

«РИБО-преп» реагенттер жиынтығы 50 нұсқасы (ТШ 9398-071-01897593-

2008) – клиникалық материалдан ДНҚ бөліп алуға арналған реагенттер 

жиынтығында мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі (мл) Саны 

Лизиске арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық
  15 1 құты 

                                                 


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

түзілуі мүмкін.  



Преципитацияға арналған 

ерітінді 
Мөлдір түссіз сұйықтық 20 1 құты 

3 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық
 

22,5 1 құты 

4 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық 10 1 құты 

РНК-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 4 пробирка 

Реагенттер жиынтығы 50-нұсқа бақылауды қоса алғанда, 50 сынамадан 

алынған ДНҚ бөліп алуға есептелген. 

«ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT-50 F нұсқасы – «нақты 

уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік детекциясымен 

Toxoplasma gondii ДНҚ ПТР-амплификациялауға арналған реагенттер 

жиынтығында мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі (мл) Саны 

ПТР-қоспа-1-FRT Toxoplasma gondii Мөлдір түссіз сұйықтық 0,6 1 пробирка 

ПТР-қоспа-2-FRT Мөлдір түссіз сұйықтық  0,3 1 пробирка 

Полимеразалыа (TaqF) Мөлдір түссіз сұйықтық 0,03 2 пробирка 

Toxoplasma gondii ДНҚ және STI ОБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 0,1 1 пробирка 

ДНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 0,5 1 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда амплификацияның 

60 реакциясын жүргізуге есептелген. 

Реагенттер жиынтығына қосымша бөлу Кезеңіның бақылау үлгілері қоса 

беріледі: 

Реактив Сипаттамасы 
Көлемі 

(мл) 
Саны 

ТБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

STI-87 ІБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 1,0 1 пробирка 

ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT-200 F нұсқасы – «нақты 

уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік детекциясымен 

Toxoplasma gondii ДНҚ ПТР-амплификациялауға арналған реагенттер 

жиынтығында мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы 
Көлемі 

(мл) 
Саны 

ПТР-қоспа-1-FRT Toxoplasma gondii Мөлдір түссіз сұйықтық 0,6 4 пробирка 

ПТР-қоспа-2-FRT Мөлдір түссіз сұйықтық  0,3 4 пробирка 

Полимеразалыа (TaqF) Мөлдір түссіз сұйықтық 0,06 2 пробирка 

ПКО Toxoplasma gondii ДНҚ және STI Мөлдір түссіз сұйықтық 0,1 4 пробирка 



ДНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 0,5 2 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда амплификацияның 200 

реакциясын жүргізуге есептелген. 

Реагенттер жиынтығына қосымша бөлу кезеңінің бақылау үлгілері қоса 

беріледі: 

Реактив Сипаттамасы 
Көлемі 

(мл) 
Саны 

ТБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 4 пробирка 

STI-87 ІБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 1,0 3 пробирка 

 

Қолданылу саласы 

Клиникалық зертханалық диагностика 

 

Жиынтықталымы 

Реагенттер жинағы 1 нұсқада шығарылады. 

FRT нұсқасы 

Реагенттер жинағы жиынтықталымның 1 түрінде шығарылады: 

1 түрі «РИБО-преп» 50 нұсқадағы, «ПТР-жиынтық» FRT-50 F нұсқадағы 

реагенттер жиынтығын қамтиды; 

2 түрі ПТР-жиынтық» FRT-50 F нұсқадағы реагенттер жиынтығын қамтиды; 

3 түрі ПТР-жиынтық» FRT-200 F нұсқадағы реагенттер жиынтығын 

қамтиды. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 2 және 3 түрлерімен жұмыс кезінде реагенттер 

жинағының өтініш берілген талдамалық сипаттамаларына Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН өндірген «РИБО-преп» және «ДНҚ-сорб-С» 

реагенттер жиынтықтарын қосымша қолданған жағдайда ғана кепілдік 

беріледі. 

 

Сақтық шаралары 

1. «КСРО Денсаулық сақтау министрлігі жүйесінің санитарлық-

эпидемиологиялық мекеме зертханаларында (бөлімшелерінде, 

бөлімдерінде) жұмыс істегенде жеке бас гигиенасы мен құрылғылар, 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, эпидемияға қарсы 

режим ережелерін» қатаң сақтау қажет (Мәскеу, 1981 ж). 

2. Бір реттік қолғаптармен ғана жұмыс істеу, аэрозольдік бөгеуілімен 

автоматты тамшуырларға арналған бір реттік ұштықтарды пайдалану және 

әрбір операция кезінде оларды ауыстыру керек. 

3. Бір реттік пластик ыдысты (пробирканы, ұштықтарды) құрамында 

дезинфекциялағыш 0,2 % ДП-2Т ерітіндісі бар арнайы контейнерге тастау 

керек. 

4. Талдау медициналық әдістемелерге сәйкес екі кезеңде екі бөлек бөлмеде 

(аймақта) жүргізіледі. 



5. МӘ 1.3.1888-04 «Патогендігі III–IV топтағы патогенді биологиялық 

агенттер инфекциясын жұқтырған материалды ПТР әдісімен зерттеу 

кезінде жұмысты ұйымдастыру»  

6. Барлық зертханалық жабдықтар, соның ішінде автоматты тамшуырлар, 

штативтер, зертханалық ыдыстар, сондай-ақ барлық жұмыс ерітінділері 

қатаң стационарлық болуы керек. Оларды бір бөлмеден екіншіге апаруға 

тыйым салынады. 

7. Үстелдердің беткейлерін, сондай-ақ бөлмелерді жұмыс басталарға дейін 

және аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде ультракүлгін сәулемен 

сәулелендіру керек. 

Қосымша материалдар мен құрал-жабдықтар 

1 АЙМАҚ. 

Зерттелетін материалдан ДНҚ бөліп алу үшін мыналар талап етіледі: 

1. Ламинарлық бокс (мысалы, «БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2», «Ламинарлық 

жүйелер», Ресей, А типті II биологиялық қауіпсіздік класы). 

2. Вортекс (мысалы «ТЭТА-2», «Биоком», Ресей). 

3. Айнымалы көлемдегі электронды немесе механикалық дозаторлардың 

жинағы (мысалы, «Ленпипет», Ресей). 

4. Көлемі 1,5 мл микропробиркаларға (мысалы, «ИнтерЛабСервис», Ресей) 

және ұштықтарға (мысалы, «Axygen», АҚШ) арналған штативтер. 

5. 200 мклге дейін және 1000 мклге дейін аэрозольдік бөгеуілімен, айнымалы 

көлемдегі дозаторларға арналған бір реттік ұштықтар (мысалы, «Axygen», 

АҚШ). 

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

температурадағы термостат (мысалы, «ТЕРМО 24-15», «Биоком», Ресей). 

7. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған минутына 16 мың айналымға 

дейін микроцентрифуга (мысалы, «MiniSpin», «Eppendorf», Германия). 

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

медициналық вакуумды сорыпалғыш (мысалы, «ОМ-1», Ульяновск қ-сы, 

Ресей). 

9. Көлемі 1,5 мл бір реттік полипропиленді бұрандалы немесе тығыз 

жабылатын микропробирка (мысалы, «Axygen», АҚШ). 

10. Айнымалы көлемі 10 мклге дейін және 200 мкл дозаторларға арналған бір 

реттік ұштықтар (мысалы, «Axygen», АҚШ). 

11. 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурадағы тоңазытқыш. 

12. Жеке халат және бір реттік қолғаптар. 

13. Дезинфекциялағыш ерітіндісі бар ыдыс. 

2 АЙМАҚ. 

ПТР-амплификациялау және ПТР-амплификациялау өнімдерінің 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялау жүргізу үшін мыналар 

талап етіледі: 
1. Амплификатор мысалы, «Rotor-Gene» 3000/6000 («Corbett Research», 

Австралия), «iQ5», «iQ iCycler» («BioRad», АҚШ) және 

«Mx3000P»/«Mx3005P» («Stratagene», АҚШ) немесе баламалы. 



2. Түбі арқылы детекциялауымен аспаптар үшін пробирка (мысалы, «Rotor-

Gene»): 0,2 млге ПТР үшін (жалпақ қалпақ, стриптелмеген), (мысалы, 

«Axygen», АҚШ) 36 пробиркаға немесе 0,1 млге арналған роторға қою 

үшін («Corbett Research», Австралия) 72 пробиркаға роторға қою үшін бір 

реттік полипропиленді микропробирка. 

Қақпақ арқылы детекциялауымен аспаптар үшін (мысалы, «iQ5», 

«Mx3000P»): 0,2 млге ПТР үшін бір реттік полипропиленді 

микропробирка (күмбезтәрізді қалпақ) (мысалы, «Axygen», АҚШ). 

3. ПТР-бокс (мысалы, БАВ-ПТР-«Ламинар-С», «Ламинарлық жүйелер», 

Ресей). 

4. Вортекс (мысалы, «ТЭТА-2», «Биоком», Ресей). 

5.  «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған минутына 14 мың айналымға 

дейін микроцентрифуга (мысалы, «MiniSpin», «Eppendorf», Германия). 

6. Айнымалы көлемдегі электронды немесе механикалық дозаторлардың 

жинағы (мысалы, «Ленпипет», Ресей). 

7. 100 және 200 мклге дейін аэрозольдік бөгеуілімен бір реттік ұштықтар 

(мысалы, «Axygen», АҚШ). 

8. Ұштықтарға (мысалы, «Axygen», АҚШ) және көлемі 0,2 мл 

микропробиркаларға (мысалы, «ИнтерЛабСервис», Ресей) арналған 

штативтер. 

9. -16 С-ден жоғары емес мұздатқыш камерасымен2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі 

температурадағы тоңазытқыш. 

10. Жеке халат және бір реттік қолғаптар. 

11. Дезинфекциялағыш ерітіндісі бар ыдыс. 

Зерттелетін материалды алу, тасымалдау және сақтау 

 

Талдау жүргізу үшін келесі материал пайдаланылады: 

 жаңа алынған шеткері және кіндік қан 

Жаңа алынған шеткері қанды алу таңертең ашқарынға 20:1 арақатынаста 

(ЭДТА-ның 1 бөлігіне қанның 20 бөлігі) 6% ЭДТА ерітіндісімен пробиркаға 

жүргізіледі; кіндік қанды алу кордоцентез жүргізу кезінде жүзеге асырылады; 

Жаңа алынған шеткері қан және/немесе кіндік қан бар жабық пробирканы 

ЭДТА-мен біркелкі араластыру үшін бірнеше рет аударып, төңкереді. 

Жаңа алынған шеткері және кіндік қанды 20 °С-ден 25 °С-ге дейінгі 

температурада 12 сағат бойы және 2 °C-ден 8 °C-ге дейінгі температурада 1 

тәулік бойы сақтауға рұқсат етіледі. Жаңа алынған қан үлгілерін мұздатып 

қатыруға болмайды! 

 шеткері және/немесе кіндік қандағы ақ жасушалар (лейкоциттік масса) 

Жаңа алынған шеткері және/немесе кіндік қаннан алынған. 

«Эппендорф» типті 1,5 мл пробирка алу үшін жеке ұштықпен 1,0 мл 

гемолитикті (Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН өндірген) және 

0,25 мл жаңа алынған қанды енгізу керек. Вортекстегі пробирканың 

ішіндегісін ақырын араластыру керек. Пробирканы микроцентрифугада 

минутына 8 мың айналым кезінде 2 минут бойы центрифугалау керек. Тұнба 



үстінен 100 мкл сұйықтық қалдырып, тұнба үстіндегі сұйықтықты вакуумдық 

сорыпалғыштың көмегімен шығару керек. Шайғаннан кейін жасуша тұнбасы 

ақ түсті болуы керек, тұнба үстінен қызғылт түсті кішкене қақ (бұзылған 

эритроциттердің қалдықтары) болуына ғана жол беріледі. 

Ескертпе – Алынған лейкоциттер тұнбасына лизиске арналған 300 мкл 

ерітіндіні қосу керек. 

Үлгілердің лизирленген тұнбасын 2 °C-ден 8 °C-ге дейінгі температурада 

1 тәулік бойы; 1 тәуліктен астам сақтау қажет болған кезде -16 °C-ден 

аспайтын температурада сақтауға рұқсат етіледі. 

 биопсиялық және аутопсиялық материал 
Материалды алу инфекцияны қоздырғыш болжанған орналасу аймағынан, 

зақымдалған тіннен немесе зақымдалған шекаралық аймақтан жүзеге 

асырылады. Биопсиялық материалды құрамында 0,3 мл тасымалдау ортасы 

бар, көлемі 2 мл «Эппендорф» типті бір реттік стерильді пробиркаға салады. 

Үлгілерді бөлме температурасында 6 сағат бойы; 2 °C-ден 8°C-ге дейінгі 

температурада 3 тәулік бойы; 3 тәуліктен астам сақтау қажет болған кезде -16°С 

аспайтын температурада сақтауға рұқсат етіледі. 

Зерттеуді жүргізу үшін үлгіні стерильді фарфор келіге салып, оған тең 

көлемде физиологиялық ерітінді немесе PBS қосу керек. Біртекті жасушалар 

суспензиясын алу үшін фарфор келсаппен мұқият ұнтақтау керек. ДНҚ бөліп 

алу үшін стерильді пробиркаға100 мкл аликвота алу керек. Суспензияны -16 °C-

ден аспайтын температурада сақтауға рұқсат етіледі. 

 жұлын-ми сұйықтығы 

Жұлын-ми сұйықтығы «Эппендорф» типті стерильді пробиркаға алынады 

– стандартты әдістемеге сәйкес.  

Жұлын-ми сұйықтығын бөлме температурасында 6 сағат бойы; 2 °C-ден 8°C-

ге дейінгі температурада 1 тәулік бойы; -16 °С аспайтын температурада бір ай 

бойы, -68 °С-ден аспайтын температурада ұзақ сақтауға рұқсат етіледі. 

 амниондық сұйықтық 

Амниондық сұйықтық «Эппендорф» типті стерильді пробиркаға алынады – 

амниоцентез жүргізу кезінде стандартты әдістемеге сәйкес.  

Зерттеу жүргізу үшін талданатын материалды алдын-ала өңдеу қажет. 

Амниондық сұйықтықтың үлгісін мұқият ресуспензиялау керек. Сүзгісі бар 

ұштықты пайдаланып, автоматты дозатормен 1 мл материалды алып, оны 10 

минут бойы 8-9 мың g (12 орындық центрифугада 12-13 мың айн/мин) 

кезінде центрифугалау жүргізу үшін «Эппендорф» типті жаңа стерильді 

пробиркасына апару керек. Тұнбаның үстінен 200 мкл сұйықтық қалдырып, 

сүзгісі бар ұштықты пайдаланып, тұнба үстіндегі сұйықтықты мұқият алу, 

содан кейін вортекстегі материалды ресуспензиялау керек. 

Амниондық сұйықтық пен алдын ала өңделген материалды 2 °C-ден 8 °C-ге 

дейінгі температурада 1 тәулік бойы, -16 °C-ден аспайтын температурада 1 ай 

бойы, -68 °C аспайтын температурада ұзақ сақтауға рұқсат етіледі. 

ДНҚ бөліп алу үшін Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН өндірген 

келесі реагенттер жиынтығын пайдалану ұсынылады: 

 «РИБО-преп» – амниондық сұйықтық, жұлын-ми сұйықтығы, шеткері 



және/немесе кіндік қандағы ақ жасушалар (лейкоциттік масса) үшін. 

 «ДНҚ-сорб-С» (ТШ 9398-075-01897593-2008) – биопсиялық және 

аутопсиялық материал үшін. 

 

 

FRT нұсқасы 

ПТР-зерттеу жүргізу 

1 кезең. Сынамадан ДНҚ бөліп алу. 

(1 АЙМАҚТА – зерттелетін материалды өңдеуге арналған бөлмеде). 

ДНҚ бөліп алу үшін қажет сынаманың көлемі – 0,1 мл. 

«РИБО-преп» реагенттер жиынтығын пайдаланған кезде. 

Жұмыс тәртібі. 

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

температурада сақталса) 65 ° С температурада кристалдар толық 

ерігенше қыздыру керек. 

2. Тығыз жабылатын қақпақтарымен (теріс бақылауды қоса) 1,5 млге бір 

реттік пробиркалардың қажетті санын таңдау керек. Әр пробиркаға 

10 мкл-ден STI-87 ІБҮ енгізу керек (егер ол аталған инфекцияны 

қоздырғышты талдау үшін көзделген болса). Пробиркаға лизиске 

арналған ерітіндіні 300 мкл-ден қосу керек. Пробирканы таңбалау 

керек. 

3. Лизиске арналған ерітіндісі және STI-87 ІБҮ бар пробиркаға аэрозольді 

бөгеуілмен ұштықтарды пайдаланып, дайындалған сынамаларды 

100 мкл-ден енгізу керек. Бөліп алуды теріс бақылау (ТБ) пробиркасына 

100 мкл ТБҮ енгізу керек. 

4. Пробирканың ішіндегісін вортексте мұқият араластырып, термостатта 

65С температурада 5 минут қыздыру керек. 

5. Пробиркаға преципитациялауға арналған ерітіндіні 400 мклден 

қосып, вортексте араластыру керек. 

6. Пробирканы микроцентрифугада 5 минут бойы 13 мың айн/мин 

центрифугалау керек. 

7. Тұнбаны қозғамай, вакуумдық сорыпалғышты және әр сынамаға 

200 мклге жеке ұштықты пайдаланып, тұнба үстіндегі сұйықтықты 

абайлап алу керек. 

8. Пробиркаға 3 шаюға арналған ерітіндіні 500 мклден қосып, 

қақпақтарын тығыз жауып, пробирканы 3-5 рет аударып, төңкеріп, 

тұнбаны абайлап шаю керек. Емшараны барлық пробиркаларға бір 

мезгілде жүргізуге болады, ол үшін штативтегі пробирканы үстін 

қақпақпен немесе басқа штативпен жауып, оларды қысып, штативті 

аударып төңкеру керек. 

9. Микроцентрифугада 1-2 мин бойы 13 мың айн/мин кезінде 

центрифугалау керек. 

10. Абайлап тұнбаны қозғамай, әр сынамаға вакуумдық сорыпалғышты және 



200 мклге жеке ұштықты пайдаланып, тұнба үстіндегі сұйықтықты алу 

керек. 

11. Пробиркаға 4 шаюға арналған ерітіндіні 200 мклден қосып, 

қақпақтарын тығыз жауып, пробирканы 3-5 рет аударып, төңкеріп, 

тұнбаны абайлап шаю керек.  

12. Микроцентрифугада 1-2 мин бойы 13 мың айн/мин кезінде 

центрифугалау керек. 

13. Абайлап тұнбаны қозғамай, әр сынамаға вакуумдық сорыпалғышты және 

200 мклге жеке ұштықты пайдаланып, тұнба үстіндегі сұйықтықты алу 

керек. 

14. Тұнбаны кептіру үшін пробирканы термостатқа 65 °C температурада 

2 минутқа қою керек (сонымен бірге пробиркалардың қақпақтары ашық 

болу керек). 

15. Пробиркаға РНК-буферді 50 мклден қосу керек. Вортексте араластыру 

керек. Вортексте мезгіл-мезгіл сілкіп, термостатқа 65 °C температурада 

5 минутқа қою керек. 

16. Пробирканы микроцентрифугада 1 мин бойы 13 мың айн/мин кезінде 

центрифугалау керек. Тұнба үстіндегі сұйықтық құрамында тазартылған 

ДНҚ (ДНҚ-сынама) бар. Көрсетілген материал ПТР қойылымына дайын. 

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

бойы және -16 °С-ден аспайтын температурада 1 жыл бойы сақтауға 

болады. 

2 КЕЗЕҢ. ПТР-амплификациялау және ПТР-амплификациялау 

өнімдеріне детекциялау жүргізу. 

(2 АЙМАҚТА - ПТР-амплификациялау жүргізуге арналған бөлмеде 

жүргізіледі). 

Жалпы реакция көлемі - 25 мкл, ДНҚ-сынамасының көлемі - 10 мкл. 

Реагенттер жиынтығында реакциялық қоспаны 15 мин бойы 95 °С 

температурада қыздыру кезінде белсендірілетін химиялық 

модификацияланатын Taq-полимеразалыасын (ДНҚ-полимеразалыасын 

(TaqF)) пайдаланып, қамтамасыз етілетін «ыстық бастама» 

қолданылады. 

Жұмыс тәртібі: 

А. ПТР жүргізу үшін реакциялық қоспаны дайындау. 

1. Реакциялық қоспаның компоненттерін тікелей эксперимент жүргізу 

алдында араластыру керек. Реагенттерді бір реакцияға тұтыну есебінен  

араластыру керек: 

- 10 мкл ПТР-қоспа-1-FRT Toxoplasma gondii 

- 5 мкл ПТР-қоспа-2-FRT 

- 0,5 мкл Полимеразалыа (TaqF) 

Зерттелетін және бақылау үлгілерін тестілеуді қоса алғанда, 

реакциялардың қажетті санына есептеу есептеу кестесіне сәйкес жүргізілуі 

мүмкін (1 қосымшаны қараңыз).  

Тіпті бір ғана ДНҚ зерттелетін үлгісін тестілеу үшін ПТР 



амплификациялау кезеңінің ПТР оң және теріс бақылау екі бақылау нүктесін 

орнату қажет екенін есте ұстаған жөн. 

2. ДНҚ зерттелетін және бақылау үлгілерін амплификациялау үшін 

пробиркалардың қажетті санын алу керек. Пайдаланылатын аспапқа 

байланысты пробиркалар, стриптер немесе планшеттер типін таңдау керек. 

Пробиркаға дайын реакциялық қоспаны 15 мклден тамызу керек. 

3. Реакциялық қоспасы бар пробиркаға клиникалық немесе бақылау 

үлгілерінен бөлініп алынған ДНҚ-сынаманы 10 мклден қосу керек. 

4. Амплификациялауды бақылау реакцияларын қою керек: 

а) теріс бақылау (Б-) –ДНҚ-сынамасының орнына пробиркаға 10 мкл 

ДНҚ-буфер енгізу керек. 

б) оң бақылау (Б+) – пробиркаға 10 мкл Toxoplasma gondii ДНҚ және STI 

ОБҮ енгізу керек. 

5. Пробирканы реакциялық модульге орнату керек. 

Б. Амплификациялауды жүргізу. 

1. Пробирканы реакциялық модульге орнату керек. 

2. Аталған аспапқа арналған сипаттамаға сәйкес тиісті амплификациялау 

және флуоресценттік сигналды детекциялау  бағдарламасын орындау үшін 

аспапты бағдарламалау керек. 

 

Роторлы типтегі
1
 аспаптар үшін «АмплиСенс-1» амплификациялау 

бағдарламасы 

Кезеңі 
Температурасы, 

°С 
Кезең ұзақтығы 

Флуоресценция-

ны өлшеу 

Циклдердің 

саны 

1 95 15 мин – 1 

2 

95 5 с – 

5 60 20 с – 

72 15 с – 

3 

95 5 с – 

40 60 20 с 
FAM/Green, 

JOE/Yellow 

72 15 с – 

Планшетті типтегі
2
 аспаптар үшін «АмплиСенс-1» амплификациялау 

бағдарламасы 

Кезеңі 
Температурасы, 

°С 
Кезең ұзақтығы 

Флуоресценция-

ны өлшеу 

Циклдердің 

саны 

1 95 15 мин – 1 

2 

95 5 с – 

5 60 20 с – 

72 15 с – 

3 

95 5 с – 

40 60 30 с FAM, HEX/JOE,  

72 15 с  

                                                 
1
 Мысалы, RotorGene 3000 және RotorGene 6000 (Corbett Research, Австралия) 

2
 Мысалы, iQiCycler, iQ5 (BioRad, АҚШ), Mx3000P (Stratagene, АҚШ) 



3. Бағдарламаны орындау аяқталғаннан кейін нәтижелерді есепке алуға 

кірісу керек. 

Нәтижелерді талдау және есепке алу 

Алынған деректер – FAM/Green және JOE/НЕХ/Yellow екі каналы 

бойынша флуоресценттік сигналдың жинақталу қисықтары – «нақты  уақыт» 

режимінде гибридизациялық-флуоресцентті детекциясы бар ПТР жүргізу 

үшін пайдаланылған аспаптың бағдарламалық қамтамасыз етуінің көмегімен 

талданады.  

Канал бойынша – FAM/Green – STI (ІБҮ) ДНҚ, канал бойынша – 

JOE/НЕХ/Yellow –Тoxoplasma gondii (ОБҮ) ДНҚ аймағын 

амплификациялау өнімінің жинақталуы тіркеледі. 

Нәтижелер шекті сызықпен қисық флуоресценция қиылысының болуы 

(немесе болмауы) негізінде интерпретацияланады (логарифмдік шкаладағы 

оң бақылау флуоресценциясы ұлғаюының сызықтық бөлігінің ортасында 

орнатылады), бұл нәтижелер кестесіндегі тиісті бағанда Ct шекті циклі 

мәнінің болуына (болмауына) сәйкес келедін. 

Егер флуоресценцияның қисығы нақты уақытта режиміндегі ПТР үшін  

типтік S-тәрізді түрде болса, сенімді флуореценция өсу аймағында шекті 

сызықпен бір рет қиылысатын болса және FAM/Green каналы үшін шекті 

цикл мәні (Ct немесе Cp) 30-дан кем болса, ал JOE/Yellow/HEX каналы үшін 

40-тан кем болса, канал бойынша амплификациялау нәтижесі оң; типтік 

форманың қисығы болмаған және шекті сызықпен қиылысқан Ct немесе Cp 

мәндері жоқ) жағдайда теріс; барлық басқа жағдайларда күмәнді деп 

есептеледі. 

(Сондай-ақ, нақты уақыт режиміндегі ПТР үшін тиісті аспаптарға 

нұсқаулықтарды және «АмплиСенс
®
 Toxoplasma gondii-FL» 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалыды 

тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалдағы Toxoplasma 

gondii ДНҚ анықтауға арналған реагенттер жинағын қолдану жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарды қараңыз). 

Мүмкін қателер. 

1. ПТР (Б-) кезеңінің теріс бақылауы үшін нәтижелер кестесінде 

JOE/Yellow/HEX (Toxoplasma gondii) және/немесе FAM/Green (STI-87 

ІБҮ) каналында кез-келген «Ct» мәнінің пайда болуы реагенттер мен 

үлгілердің контаминациясы болғандығы туралы куәландырады. Бұл 

жағдайда барлық сынамалар бойынша талдау нәтижелері жарамсыз 

болып есептеледі. Барлық сынамаларды талдауды қайталауды, сондай-ақ 

контаминация көздерін анықтау және жою бойынша шаралар қабылдау 

талап етіледі.  

2. Егер JOE/Yellow/HEX (Toxoplasma gondii) және/немесе FAM/Green 

каналы бойынша Toxoplasma gondii және STI ДНҚ ОБҮ ДНҚ (Б+) оң 

бақылауы үшін нәтижелер кестесіндегі «Ct» мәні жоқ болса - барлық 

үлгілер бойынша талдау нәтижелері жарамсыз деп саналады. ПТР кезеңінен 

бастап барлық үлгілерді талдауды қайталау қажет. 



3. Зерттелетін үлгілер нәтижелерінің кестесіндегі FAM/Green каналындағы 

«Ct» мәндері (ішкі бақылау) жоқ болса – бөліп алу кезеңінің жаңылысуы. 

Бұл сынамаларды алу қадамынан бастап, қайталау қажет. Бөліп алу 

кезеңінен бастап, бұл үлгілер үшін талдауды қайталау қажет. Егер 

талданған үлгі үшін «Ct» ІБҮ мәні 30 циклдан асып кетсе, ал  Toxoplasma 

gondii ДНҚ «Ct» мәні 40-тан асатын болса, онда бөліп алу кезеңінен 

бастап, бұл үлгіні қайта талдауды жүргізу қажет. «Ct» жоғары мәндері 

бөліп алу кезінде немесе тежегіштердің болуымен ДНҚ жоғалуымен 

туындауы мүмкін. 

4. JOE/Yellow/HEX (Toxoplasma gondii) каналы бойынша 40 циклдан 

аспайтын «Ct» мәндері пайда болған клиникалық үлгілер оң деп 

саналады. Егер сынамадағы «Ct» мәні осы шектен асып кетсе, онда 

нәтиже күмәнді болып саналады, осы ДНҚ үлгісін екі қайталауда 

қосымша зерттеуді жүргізу қажет. «Ct» жаңартылған оң мәнді алған 

жағдайда – нәтиже оң деп саналады. Екі қайталануда жаңартылмаған 

мәндерді алған кезде – нәтиже күмәнді болып саналады. 

 

Қысқарту тізімі 

Осы нұсқаулықта келесі қысқартылған сөздер мен мәндері қолданылады: 
ОБҮ Оң бақылау үлгісі 

ТБҮ Теріс бақылау үлгісі 

ІБҮ Ішкі бақылау үлгісі 

Физерітінді Физиологиялық ерітінді 

PBS Фосфатты буфер 

 

Сақтау шарттары 
«РИБО-преп», «ПТР-жиынтық» (ПТР-қоспа-1-FRT Toxoplasma gondii, ПТР-

қоспа-2-FRT мен полимеразалыадан (TaqF) басқа) реагенттер жиынтығын 

2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. ПТР-қоспа-1-FRT 

Toxoplasma gondii, ПТР-қоспа-2-FRT мен полимеразаны (TaqF) -16 С-ден 

аспайтын температурада сақтау керек. 

 

Тасымалдау 

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

асырмай тасымалдау керек. Алған кезде сақтауға ұсынылған температураға 

сәйкес дереу жиынтықтау керек. 

 

Босатылу шарттары 
Емдеу-профилактикалық және санитарлық-профилактикалық мекемелерге 

арналған. 

 

Жарамдылық мерзімі 

9 ай. 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды 



 

Баспа өнімдерінде пайдаланылатын символдар 

,  Каталогтағы нөмірі  
 

Сақ болыңыз! 

Ілеспе құжаттамаға 

жүгініңіз  

 

Партия коды  
 

Тесттердің ең көп 

саны  

 

In vitro диагностикаға 

арналған бұйым 
 

дейін 

пайдаланыңыз  

 

Өзгерген күні  
 

Пайдалану 

жөніндегі 

нұсқаулыққа 

жүгініңіз  

 

Температураның 

шектемесі 
 

Күн сәулесінің 

түсуіне жол 

бермеңіз  

 

Өндіруші 
 

Дайындалған күні  

 

Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген нормативтік 

құжат 

Клиникалық материалдағы Toxoplasma gondii ДНҚ-сын гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) 

әдісімен анықтауға арналған «АмплиСенс
®
 Toxoplasma gondii-FL» 

реагенттер жинағы. 

Техникалық шарттары ТШ 9398-081-01897593-2009. 
 

Өндіруші 

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

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

obtk@pcr.ru) 

Реагенттер жинағының сапасына қатысты шағымдарды дайындаушы 

кәсіпорынға Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН (111123, Мәскеу қ-

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

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

e-mail: products@pcr.ru). 

«АмплиСенс» өнімдері туралы пікірлер мен ұсыныстарды тұтынушы 

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

 

mailto:obtk@pcr.ru
mailto:products@pcr.ru
http://www.amplisens.ru/


Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық 

мақсаттағы бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды қабылдайтын 

ұйымның мекенжайы 

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

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

E-mail info@kb-diagnostic.kz 

 

mailto:info@kb-diagnostic.kz


1 қосымша 

Реакциялық қоспаларды дайындау сызбасы 
Реакцияның жалпы көлемі - 25 мкл 

1 реакцияға реагенттердің көлемі - 15 мкл 

ДНҚ-сынамасының көлемі - 10 мкл 

Бақылау есебінен 

зерттелген клиникалық 

үлгілер саны

 

ПТР-қоспа-1-FRT 

Toxoplasma gondii, 

(мкл) 

ПТР-қоспа-2-FRT 

(мкл) 

Полимеразалыа 

(TaqF), (мкл) 

1 40 20 2,0 

2 50 25 2,5 

3 60 30 3,0 

4 70 35 3,5 

5 80 40 4,0 

6 90 45 4,5 

7 100 50 5,0 

8 110 55 5,5 

9 120 60 6,0 

10 130 65 6,5 

11 140 70 7,0 

12 150 75 7,5 

13 160 80 8,0 

14 170 85 8,5 

15 180 90 9,0 

16 190 95 9,5 

17 200 100 10,0 

18 210 105 10,5 

19 220 110 11,0 

20 230 115 11,5 

21 240 120 12,0 

22 250 125 12,5 

23 260 130 13,0 

24 270 135 13,5 

25 280 140 14,0 

26 290 145 14,5 

27 300 150 15,0 

28 310 155 15,5 

29 320 160 16,0 

30 330 165 16,5 

 

                                                 

 Артығы есебінен (бір реакцияға артық есептеу) және екі бақылау (ДНҚ амплификациясы реакциясын 

өтуін оң және теріс бақылау) нүктесін орнату қажеттілігі есебінен мәндер келтірілген. 


