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Медициналық мақсаттағы бұйымды 

медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы 

Қоршаған орта объектілеріндегі және биологиялық материалдағы адамның 

энтеровирустары (Human enterovirus) РНҚ-сын гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен (полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) 

әдісімен) анықтауға арналған «АмплиСенс
®
 Enterovirus-FL» реагенттер 

жинағы 
 

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы 

 

Тағайындалуы 

«АмплиСенс
®
 Enterovirus-FL» реагенттер жинағы биологиялық 

материалдағы (энтеровирус инфекциясы күдікті адамдарда, оның 

манифестациясының формасы мен болуына қарамастан) және қоршаған орта 

объектілеріндегі амплификация өнімдерінің гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен ОТ-ПТР әдісімен адамның энтеровирустары 

(Human enterovirus) РНҚ-сын анықтауға арналған.  

Реагенттер жинағы сандық анықтауға арналған және клиникалық 

зертханалық диагностика үшін пайдаланылады. 

ӘН 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологиялық қадағалау және энтеровирустық 

(полио емес) инфекцияны алдын-алу» әдістемелік нұсқауына сәйкес ОТ-ПТР 

жүргізуге арналған материал ретінде биологиялық материалдың (жұлын-ми 

сұйықтығы, нәжіс үлгілері) әр түрлі типтерінен және қоршаған орта 

объектілерінің үлгілерінен (су үлгілерінің концентраттары) бөліп алынған 

РНҚ үлгілері қызмет етеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ПТР-зерттеулерінің нәтижелері аурудың кешенді 

диагностикасында ескеріледі
1)

. 

Әдістің принципі 

Гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы тізбектік 

                                                 
1) 98/79/EC Еуропалық Одақтың директивасына сәйкес.

  



реакция (ПТР) әдісімен адамның энтеровирустары (Human enterovirus) РНҚ-

сын анықтау үш кезеңді: зерттелетін үлгілерден РНҚ экстракциялаудың, РНҚ-

ны кері транскрипциялаудың және берілген микроорганизмнің кДНҚ аймағын 

амплификациялау мен тікелей ПТР (FRT форматы) барысында немесе оны 

аяқтағаннан (FEP форматы) кейін жүргізілетін гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаудың біріктірілген кезеңін қамтиды. 

Биологиялық материалдан және су концентраттарынан РНҚ-ны 

экстракциялау ішкі бақылау үлгісі (STI-87-rec ІБҮ) болған кезде жүргізіледі, 

бұл әрбір үлгі бойынша зерттеу рәсімдерінің орындалуын бақылауға 

мүмкіндік береді. РНҚ сынамаларын осы кДНК аймағына тән праймерлерді 

және Taq полимеразасы ферментінің көмегімен, кері транскрипция және кДНК 

(Human enterovirus) аймағын амплификациялау реакциясын жүргізу үшін 

пайдаланады. 

Реакциялық қоспаның құрамында флуоресцентті таңбаланған 

олигонуклеотидті зондтар болады, олар амплификацияланған кДНҚ 

нысанының комплементарлық аймағымен гибридизацияланады, 

флуоресценция қарқындылығының өсуі өтеді. Бұл флуоресцентті сигналдың 

қарқындылығын өлшеу арқылы спецификалық амплификация өнімінің 

жинақталуын тіркеуге мүмкіндік береді. 

Флуоресцентті сигналды FEP форматын пайдалану кезінде детекциялау 

флуоресцентті ПТР-детекторының көмегімен ПТР аяқталғаннан кейін жүзеге 

асырылады, ал FRT форматын пайдалану кезінде – тікелей ПТР барысында 

«нақты уақыт» режимінде флуоресценттік сигналды детекциялау жүйесімен 

амплификатордың көмегімен. 

Реагенттер жиынтығында «ыстық бастама» қолданылады, бұл 

спецификалық емес реакцияның санын едәуір төмендетеді. «Ыстық бастама» 

химиялық модификацияланатын Taq-полимеразасын пайдаланып, қамтамасыз 

етіледі. Химиялық модификацияланатын полимераза (TaqF) реакциялық 

қоспаны 15 мин бойы 95 °С температурада қыздыру кезінде белсендіріледі. 

 

Талдамалық сипаттамалар 

Талдамалық сезімталдығы 

 Жұлын-ми сұйықтығы (ЖМС), су үлгілерінің концентраттары – 

5х10
3 
ГЭ/мл; 

 Нәжістер – 1х10
4 
ГЭ/мл 

 

Талдамалық спецификалығы 

Реагенттер жинағының ерекшелігі микроорганизмдердің келесі штамдарында 

тексерілді: адамның энтеровирустары (әртүрлі генетикалық кластерлердің 

өкілдері) – Human echovirus 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 30; Human 

coxsackievirus A4, A5, A6, A9, A16, B4, B5, Human poliovirus 1, 2, 3 (Sabin1, 

Sabin2, Sabin3)); А тұмауының вирустары (H13N2, H9N2, H8N4, H2N3, 

H4N6, H11N6, H12N5, H3N8, H1N1, H6N2, H10N7, H5N1), В, риновирустар, 



RS вирустары, адамның аденовирустары – 3, 5, 7, 37, 40, 41 тип (клиникалық 

изоляттар, нуклеотидтік тізбектердің тікелей реттелуімен расталған 

ерекшелігі); мына штаммдар: Acinetobacter baumanii ATCC
®
 19606™, 

Bacteroides fragilis ATCC
®
 25285™, Bordetella bronchiseptica ATCC

®
 10580™, 

Bordetella bronchiseptica ATCC
®
 4617™, Bordetella pertussis ATCC

®
 9340™, 

Candida albicans ATCC
®
 14053™, Candida guilliermondii ATCC

®
 6260™, 

Candida krusei ATCC
®
 14243™, Clostridium difficile ATCC

®
 9689™, 

Clostridium septicum ATCC
®
 12464™, Corynebacterium jeikeium ATCC

®
 

43734™, Corynebacterium xerosis ATCC
®
 373™, Eggerthella lenta 

(Eubacterium lentum) ATCC
®
 43055™, Enterobacter aerogenes ATCC

®
 

13048™, Enterobacter cloacae ATCC
®
 13047™, Enterococcus faecalis ATCC

®
 

29212™, Enterococcus faecalis (vancomycin resistant) ATCC
®
 51299™, 

Enterococcus faecium ATCC
®
 35667™, Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC

®
 

19414™, Escherichia coli ATCC
®
 25922™, Escherichia coli ATCC

®
 35218™, 

Fluoribacter (Legionella) dumoffii ATCC
®
 33279™, Haemophilus infuenzae 

ATCC
®
 33930™, Haemophilus influenzae ATCC

®
 9006™, Haemophilus 

influenzae ATCC
®
 10211™, Haemophilus parainfluenzae ATCC

®
 7901™, 

Klebsiella oxytoca ATCC
®
 49131™, Klebsiella pneumoniae ATCC

®
 27736™, 

Legionella pneumophila ATCC
®
 33152™, Listeria grayi (murrayi) ATCC

®
 

25401™, Listeria innocua ATCC
®
 33090™, Listeria monocytogenes ATCC

®
 

7644™, Moraxella (Branhamella) catarrhalis ATCC
®
 25238™, Moraxella 

(Branhamella) catarrhalis ATCC
®
 8176™, Neisseria meningitidis ATCC

®
 

13102™, Neisseria meningitidis ATCC
®
 13090™, Neisseria lactamica ATCC

®
 

23970™, Neisseria gonorrhoeae ATCC
®
 19424™, Neisseria gonorrhoeae ATCC

®
 

49926™, Peptoniphilus (Peptostreptococcus) anaerobius ATCC
®
 27337™, 

Proteus mirabilis ATCC
®
 12453™, Proteus vulgaris ATCC

®
 6380™, 

Propionibacterium acnes ATCC
®
 11827™, Pseudomonas aeruginosa ATCC

®
 

15442™, Rhodococcus equi ATCC
®
 6939™, Salmonella enterica subsp. enterica 

serovar Typhimurium ATCC
®
 14028™, Serratia marcescens ATCC® 14756™, 

Staphylococcus aureus ATCC® 6538P™, Staphylococcus aureus (MRSA) 

ATCC
®
 43300™, Staphylococcus aureus ATCC

®
 29213™, Staphylococcus aureus 

ATCC
®
 25923™, Staphylococcus aureus ATCC

®
 33862™, Staphylococcus aureus 

(MRSA) ATCC
®
 33591™, Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC

®
 

12600™, Staphylococcus epidermidis ATCC
®
 12228™, Staphylococcus 

haemolyticus ATCC
®
 29970™, Staphylococcus saprophyticus ATCC

®
 49907™, 

Stenotrophomonas maltophilia ATCC
®
 13637™, Stenotrophomonas maltophilia 

ATCC
®
 13637™, Streptococcus agalactiae ATCC

®
 12386™, Streptococcus 

agalactiae ATCC
®
 13813™, Streptococcus equisimilis ATCC® 12388™, 

Streptococcus equi subsp. equi ATCC
®
 9528™, Streptococcus bovis (Group D) 

ATCC
®
 9809™, Streptococcus mutans ATCC

®
 35668™, Streptococcus 

pneumoniae ATCC
®
 49619™, Streptococcus pneumoniae ATCC

®
 6303™, 

Streptococcus pneumoniae ATCC
®
 27336™, Streptococcus pneumoniae ATCC

®
 

6305™, Streptococcus pyogenes ATCC
®
 19615™, Streptococcus salivarius 

ATCC
®
 13419™, Streptococcus uberis ATCC

®
 700407™, Trichophyton 

mentagrophytes ATCC
®
 9533™, Trichophyton mentagrophytes ATCC

®
 9533™, 



Vibrio parahaemolyticus ATCC
®
 17802™, Vibrio vulnificus ATCC

®
 27562™, 

Moraxella catarrhalis ATCC
®
 25240™. Микроорганизмдердің осы 

штаммдарын, сондай-ақ адамның ДНҚ үлгілерін тестлеу кезінде 

спецификалық емес реакциялар анықталған жоқ.  

 

Ұрпақ өрбітушілік және қайталанушылық 

Зерттелген материалдың түрі Қайталану саны 
Вариация коэффициенті 

CV, % 

Бір тест ішіндегі мәндердің бөлінуі 

Нәжістер 8 1,71 

Су үлгілерінің концентраттары 8 2,63 

Жұлын-ми сұйықтығы (ЖМС) 8 1,20 

Әр түрлі күндерде өткізілген тестілер арасындағы мәндердің бөлінуі 

Нәжістер 24 1,47 

Су үлгілерінің концентраттары 24 2,57 

Жұлын-ми сұйықтығы (ЖМС 24 2,04 

Диагностикалық сипаттамалары 

Реагенттер жинағының салыстырмалы сипаттамалары:  

Үлгілердің типі 
Үлгілердің 

саны 

Салыстыру әдісінің 
қолдану нәтижелігі

3)
 

«АмплиСенс
® 

Enterovirus-FL» 

реагенттер жинағының 

қолдану нәтижелігі 

Жұлын-ми 

сұйықтығы 

(ЖМС)
4) 

140 дана 
Оң 50 Оң 52

5) 

Теріс 90 Теріс 88 

Нәжістер
6) 

402 дана 
Оң 52 Оң 56

5) 

Теріс 350 Теріс 346 

Су үлгілерінің 

концентраттары
7) 100 дана 

Оң 28 Оң 30
5) 

Теріс 72 Теріс 70 

 

                                                 
3)

 Салыстыру әдісі ретінде 17.11.2011ж. № ФСР 2010/06916 «АмплиСенс
®
 Enterovirus-EPh» реагенттер 

жинағы пайдаланылды. 
4)

 EV 71 топтық ауру ошақтары бар пациенттерден алынған 12 СМЖ үлгісі және EV орташа клиникалық 

концентрациялары бар 38 СМЖ модельдік үлгісі пайдаланылды.  

EV құрамы бойынша теріс СМЖ үлгілері 2011-2013 жж. кезеңде серозды және іріңді менингиті бар 

пациенттерден алынды. 
5)

 Дискордантты үлгілердегі EV РНҚ құрамы (2 СМЖ үлгісі, 4 нәжіс үлгісі, 2 су концентраттарының үлгісі) 

амплификациялау өнімін тікелей секвенирлеу әдісімен  расталды, бұл олардың пайда болуын 

пайдаланылған салыстыру әдісінің берілген талдамалық сезімталдығынан төмен концентрациялардағы 

тестіленген үлгілерде энтеровирустардың болуымен байланыстыруға мүмкіндік береді. 
6)

 Энтеровирустық этиологиялы серозды менингиті бар пациенттерден және энтеровирусты оқшаулаған 

клиникалық сау адамдардан 52 нәжіс үлгісі пайдаланылды. Құрамы бойынша теріс нәжістердің EV үлгілері 

2011-2013 жж. кезеңде жедел ішек инфекциялары бар пациенттерден (n=200) және клиникалық сау 

адамдардан (n=150) алынды. 
7)

 Ағынды сулардағы EV құрамына тән EV орташа статистикалық концентрацияларымен ластанған 

(Coxsackievirus B5) су концентраттарының 30 модельдік үлгісі және EV құрамы бойынша теріс 70 су 

концентраты пайдаланылды (
«+»

 зарядтан 40мВ/см
2
-ға дейін жарғақшалары бар сүзгіленген модулі, beef 

extract (Sigma Aldrich элюциясы, АҚШ)). 



Ұсынылған деректерге сәйкес «АмплиСенс
®
 Enterovirus-FL» реагенттер 

жинағының диагностикалық сезімталдығы (пайдаланылған салыстыру 

әдісімен салыстырғанда, салыстырмалы сезімталдық) 90% сенімділік 

ықтималдығымен ЖМС үлгілері үшін – кемінде 95%, 90% сенімділік 

ықтималдығымен су үлгілері концентраттары – кемінде 93%, 90% сенімділік 

ықтималдығымен нәжіс үлгілері үшін кемінде 96% құрайды. 

«АмплиСенс
®
 Enterovirus-FL» реагенттер жинағының диагностикалық 

ерекшелігі (пайдаланылған салыстыру әдісімен салыстырғанда, 

салыстырмалы сезімталдық) 90% сенімділік ықтималдығымен ЖМС үлгілері 

үшін – кемінде 95% және 90% сенімділік ықтималдығымен су үлгілері 

концентраттары – кемінде 93%, 90% сенімділік ықтималдығымен нәжіс 

үлгілері үшін кемінде 96% құрайды. 

 

Жинақ құрамы 

FEP форматы 

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

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен РНҚ кері 

транскрипциялауға, кДНК (Human enterovirus) фрагментін 

амплификациялауға арналған реагенттер жиынтығында мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Количество 

ПТР-қоспа-FL 

Enterovirus / STI 

Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,6 1 пробирка 

ПТР-буфер-С 
Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,3 1 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз сұйықтық
 

0,03 1 пробирка 

ТМ-Ревертаза (MMlv) Мөлдір түссіз сұйықтық 0,015 1 пробирка 

RT-G-mix-2 Мөлдір түссіз сұйықтық 0,015 1 пробирка 

Б+ Enterovirus / STI Мөлдір  0,2 1 пробирка 

Б- 
Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,2 1 пробирка 

ПТР-ға
1)

 арналған минералды май Түссіз тұтқыр сұйықтық 2,0 1 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда 55 амплификациялау 

реакциясын жүргізуге есептелген. 

                                                 
1)

 Реагент термостатикалық қақпағы жоқ амплификаторларды қолдану кезінде пайдаланылады (мысалы, 

«Терцик», «ДНК-Технология», Ресей). 



Реагенттер жиынтығына экстракциялау кезеңінің бақылау үлгілері қоса 

беріледі: 

Реактив Сипаттамасы 
Көлемі, 

мл 
Саны 

STI-87-rec ІБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық  0,5 1 пробирка 

ТБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

 

FRT форматы 

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

гибридизациялық-флуоресценттік детекциясымен РНҚ кері 

транскрипциялауға, кДНК (Human enterovirus) фрагментін 

амплификациялауға арналған реагенттер жиынтығында мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

ПТР-қоспа-FL Enterovirus / STI 
Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,6 1 пробирка 

ПТР-буфер-С 
Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,3 1 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз сұйықтық
 

0,03 1 пробирка 

ТМ-Ревертаза (MMlv) Мөлдір түссіз сұйықтық 0,015 1 пробирка 

RT-G-mix-2 Мөлдір түссіз сұйықтық 0,015 1 пробирка 

Б+ Enterovirus / STI 
Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,2 1 пробирка 

Б- 
Мөлдір түссіз 

сұйықтық 
0,2 1 пробирка 

ПТР-ға
2)

 арналған минералды май Түссіз тұтқыр сұйықтық 2,0 1 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда 55 амплификациялау 

реакциясын жүргізуге есептелген. 

Реагенттер жиынтығына экстракциялау кезеңінің бақылау үлгілері қоса 

беріледі:  

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

STI-87-rec ІБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық  0,5 1 пробирка 

ТБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

 

Қолданылу саласы  

Клиникалық зертханалық диагностика. 

                                                 
2)

 Реагент термостатикалық қақпағы жоқ амплификаторларды қолдану кезінде пайдаланылады (мысалы, 

«Терцик», «ДНК-Технология», Ресей). 



Жиынтықталымы 

Реагенттер жинағы 1 форматта шығарылады. 

FEP/FRT форматы 

Реагенттер жинағы жиынтықталымның 2 түрінде шығарылады: 

1 түрі FEP/FRT-50 F нұсқасындағы «ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығын 

қамтиды. 

2 түрі көтерме, жекелеген реагенттер бойынша алдын ала қапталған, олардың 

көтерме қаптамасында реагенттердің таңбасы бар реагенттер жинақтарын 

қамтиды. 

Жиынтықталымның 1 түрі «ақырғы нүктесі» бойынша және «нақты 

уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресцентті детекциялаумен РНҚ 

кері транскрипциялау және кДНК (Human enterovirus) амплификациялау 

реакциясын жүргізуге арналған. Толық ПТР-зерттеу жүргізу үшін 

Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынған РНҚ экстракциялауға 

арналған реагенттер жиынтықтарын пайдалану қажет. 

Жиынтықталымның 2 түрі ол тапсырыс берушінің тілінде және жинақтар 

бойынша жиынтықталымның келесі таңбалануы үшін өндірістік мақсаттарға 

арналған. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жиынтықталымның 2 түрі Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН-мен бекітілген регламентке сәйкес қана 

пайдаланылады. 

Сақтық шаралары 

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

микроорганизмдермен және паразиттік аурулар қоздырғыштарымен жұмыс 

істеу қауіпсіздігі», СанЕжН 2.1.7.2790-10 «Медициналық қалдықтарды 

өңдеуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға» және ӘН 

1.3.2569-09 «Патогендігі I–IV топтағы микроорганизмдері бар материалмен 

жұмыс кезінде нуклеин қышқылдарын амплификациялау әдістерін 

пайдаланатын зертханалардың жұмысын ұйымдастыру» әдістемелік 

нұсқауларына сәйкес санитарлық-эпидемиялық ережелерін сақтаумен 

инфекциялық аурулар қоздырғыштарының болуына клиникалық материалды 

молекулярлық-биологиялық (ПТР) зерттеулерді орындайтын зертханада 

жүргізілуі керек. 

Жұмыс істеу кезінде әрқашан келесі талаптарды орындау керек: 

 Зерттелетін үлгілерді инфекциялық қауіпті ретінде қарастырып, СЕ 

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

микроорганизмдермен және паразиттік аурулар қоздырғыштарымен 

жұмыс істеу қауіпсіздігі» санитарлық ережелеріне сәйкес жұмысты 

ұйымдастыру және сақтау керек. 

 Төгілген үлгілер мен реактивтерді дезинфекциялайтын заттарды 

пайдалана отырып, СЕ 1.3.2322-08 «Патогендігі (қауіптілігі) III–IV 

топтағы микроорганизмдермен және паразиттік аурулар 

қоздырғыштарымен жұмыс істеу қауіпсіздігі» санитарлық ережелеріне 



сәйкес жинап алу және дезинфекциялау керек. 

 Зертханалық үдеріс біржақты болуы керек. Талдау жекелеген бөлмелерде 

(аймақтарда) жүргізіледі. Жұмыс Экстракция Аймағында басталып, 

Амплификациялау және Детекциялау Аймағында жалғасуы керек. Үлгілерді, 

жабдықтарды мен реактивтерді үдерістің алдыңғы сатысы өткізілген 

аймаққа қайтаруға болмайды. 

 Пайдаланылмаған реактивтерді, жарамдылық мерзімі өткен реактивтерді, 

сондай-ақ пайдаланылған реактивтерді СанЕжН 2.1.7.2790-10 

«Медициналық қалдықтарды қолдануға қойылатын санитарлық-

эпидемиологиялық талаптарға» сәйкес жою керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификациялаудан кейін қалдықтарды (ПТР 

өнімдері бар пробиркаларды) жою кезінде пробиркаларды ашуға және 

ішіндегісін төгуге жол берілмейді, өйткені бұл зертхана аумағының, 

жабдықтар мен реагенттердің ПТР өнімдерімен ластануына акеледі. 

 Сүзгісі бар автоматты дозаторларға арналған бір реттік ұштықтарды 

пайдаланып,  әр операцияға өзгерту керек. Бір реттік пластик ыдыстар 

(пробиркалар, ұштықтар) медициналық қалдықтарды залалсыздандыру 

үшін пайдаланылатын, құрамында дезинфекциялық заты бар арнайы 

контейнерге тасталуы керек. 

 ПТР қойылымы өтетін үстелдердің беткейлерін, сондай-ақ бөлмелерді 

жұмыс басталарға дейін және аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде 

ультракүлгін сәулемен сәулелендіру керек. 

 Реагенттер жинағы осы нұсқаулыққа сәйкес қолдануға дайын. Жинақты 

қатаң түрде тағайындалуы бойынша қолдану керек.  

 Жинақпен жұмыс істеуге тек арнайы оқытылған қызметкерлер жіберіледі. 

 Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін жинақты пайдалануға болмайды  

 Егер ішкі қаптамасы бұзылған немесе реагенттің сыртқы түрі сипаттамаға 

сәйкес келмесе, жинақты пайдалануға болмайды. 

 Бір реттік қолғаптарды, зертханалық халаттарды пайдалану, үлгілермен және 

реактивтермен жұмыс кезінде көзді қорғау керек. Жұмыс аяқталған соң 

қолды мұқият жуу керек. 

 Терімен, көзбен және шырышты қабатпен жанасудан аулақ болу керек. 

Жанасу болғанда зақымданған жерді дереу сумен жуу және медициналық 

жәрдем алу керек. 

Адам организміне ерекше әсерлері: 

 Канцерогенді әсері жоқ. 

 Мутагенді әсері жоқ. 

 Ұрпақ өрбітуге уыттылығы жоқ. 

 Аллергиялық реакциясы жоқ. 

Материалдардың қауіпсіздігі жөніндегі парақтар (MSDS – material safety data 

sheet) сұраныс бойынша қол жетімді. 

Қосымша материалдар мен құрал-жабдықтар 

1. Экстракциялауға арналған РНҚ – «РИБО-преп» (ТШ 9398-071-01897593-



2008) реагенттер жиынтығы немесе Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН ұсынылған басқалары. 

2. РНҚ экстракциясына арналған қосымша материалдар мен құрал-

жабдықтар - РНҚ экстракциясына арналған реагенттер жиынтығына 

нұсқаулыққа сәйкес. 

3. Бактериялық емес ауа ортасының боксы (ПТР-бокс) (мысалы, «БАВ-ПТР-

«Ламинар.-С», - «Ламинарлық жүйелер», Ресей). 

4. Центрифуга/вортекс (мысалы, «ТЭТА-2», «Биоком», Ресей). 

5. Ауыспалы көлемдері автоматты дозаторлар (5-тен 20 мкл-ге дейін, 20-дан 

200 мклге дейін) (мысалы, «Ленпипет», Ресей). 

6. Штативтердегі 100 мкл-ге дейінгі сүзгісімен бір реттік ұштықтар 

(мысалы, Axygen, АҚШ). 

7. Көлемі 0,2 мл немесе 0,5 мл пробиркаларға арналған штативтер 

(пайдаланылатын реагенттер жиынтықтарына сәйкес) (мысалы, 

«ИнтерЛабСервис», Ресей). 

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

°С-ден 8 °С-ге дейінгі тоңазытқыш. 

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

1.3.2569-09 бойынша. 

10. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

«Ақырғы нүкте» бойынша детекциялау кезінде: 

11. Бағдарламаланатын амплификатор (мысалы, «Терцик» («ДНК-

Технология», Ресей), Gradient Palm Cycler (Corbett Research, Австралия), 

MaxyGene (Axygen, АҚШ), GeneAmp PCR System 2700 (Applied 

Biosystems, АҚШ)). 

12. Флуоресцентті ПТР-детектор (мысалы, ALA-1/4 (BioSan, Латвия), 

«Джин», «Джин-4» («ДНК-Технология», Ресей) және Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынылған, аталған реагенттер жинағын 

қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда. 

13. ПТР-ға арналған бір реттік полипропиленді пробиркалар (жалпақ 

қақпағымен, стриптелмеген): 

а) ПТР-ға арналған көлемі 0,2 мл жұқа қабырғалы пробиркалар (мысалы, 

Axygen, АҚШ) – ПТР-ға арналған көлемі 0,2 мл пробиркалар үшін 

бейімделген амплификаторлар үшін (Gradient Palm Cycler, GeneAmp 

PCR System 2700, MaxyGene); 

б) ПТР-ға арналған көлемі 0,5 мл жұқа қабырғалы пробиркалар (мысалы, 

Axygen, АҚШ) – ПТР-ға арналған көлемі 0,5 мл пробиркалар үшін 

бейімделген амплификаторлар үшін («Терцик»). 

«Нақты уақыт» режимінде детекциялау кезінде: 

14. «Нақты уақыт» режимінде флуоресценттік сигналды детекциялау 

жүйесімен бағдарламанатын амплификатор (мысалы, Rotor-Gene 

3000/6000 (Corbett Research, Австралия), Rotor-Gene Q (QIAGEN, 

Германия), iCycler iQ5 (Bio-Rad, АҚШ), CFX96 (Bio-Rad, АҚШ), 

Mx3000P (Stratagene, АҚШ), «ДТ-96» («ДНК-Технология», Ресей) және 

Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН  ұсынылған, аталған 



реагенттер жинағын қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдардағы 

басқалары). 

15. ПТР-ға арналған бір реттік полипропиленді пробиркалар: 

а) ПТР-ға арналған көлемі 0,2 мл дөңгелек немесе жалпақ оптикалық 

мөлдір қақпағы бар жұқа қабырғалы пробиркалар (мысалы, Axygen, 

АҚШ) немесе көлемі 0,2 мл стриптерде 8 данадан мөлдір қақпағы бар 

пробиркалар (мысалы, Axygen, АҚШ) – планшеттік типті аспапты 

пайдаланған кезде; 

б) ПТР-ға арналған көлемі 0,2 мл жалпақ қақпағымен жұқа қабырғалы 

пробиркалар (мысалы, Axygen, АҚШ), немесе Rotor-Gene-ге ПТР-ға 

арналған көлемі 0,1 мл стриптерде 4 данадан мөлдір қақпағы бар 

пробиркалар (мысалы, Corbett Research, Австралия; QIAGEN, Германия) 

– роторлық типті аспапты пайдаланған кезде. 

 

Зерттелген материалды алу, тасымалдау және сақтау 

Жұмыс басталар алдында Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН 

Мәскеу, 2010ж. әзірлеген «ПТР-диагностика» үшін клиникалық материалды 

алу, тасымалдау, сақтау» әдістемелік ұсынымдарын оқып шығу керек.  

ӘҰ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологиялық қадағалау және энтеровирус (полио 

емес) инфекциясын алдын-алу» әдістемелік нұсқауларында ұсынылған 

көрсеткштерге сәйкес зерттеуге арналған материал ретінде биологиялық 

материалдың үлгілері (жұлын-ми сұйықтығы, нәжіс үлгілері) және қоршаған 

орта объектілерінің үлгілері (су үлгілерінің концентраттары) қызмет етеді. 

Зерттелетін материалды сақтау шарттары: 

 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада –1 тәулік бойы; 

 -24 °С-ден  -16 °С-ге дейінгі температурада – 1 апта бойы. 

Зерттелетін материалды тек бір рет мұздатып қатыруға жол беріледі. 

РНҚ экстракциялауға зерттелетін материалды дайындау 

Жұлын-ми сұйықтығының үлгілері мен су үлгілерінің 

концентраттары алдын-ала дайындықты қажет етпейді.  

Нәжістің үлгілері алдын-ала дайындықты қажет етпейді. 
Үлгілерді дайындау Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН Мәскеу, 

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

тасымалдау, сақтау» әдістемелік ұсынымдарына сәйкес жүргізіледі. 

 

FEP нұсқасы 

ПТР-зерттеуін жүргізу 

ПТР-зерттеу келесі кезеңдерден тұрады: 

- зерттелген үлгілерден алынған РНҚ экстракциялау. 

- РНҚ-ны кері транскрипциялау және кДНК-ны амплификациялау. 

- «Ақырғы нүкте» бойынша амплификациялау өнімдерін флуоресцентті 

детекциялау. 

- Нәтижелерді интерпретациялау. 



Пайдаланылған жабдыққа байланысты ПТР-зерттеуін жүргізу рәсімі 

жөніндегі егжей-тегжейлі ақпарат Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН әзірленген, қоршаған орта объектілеріндегі және биологиялық 

материалдағы адамның энтеровирустары (Human enterovirus) РНҚ-сын 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы тізбекті 

реакция (ПТР) әдісімен анықтауға арналған «АмплиСенс
® 

Enterovirus-FL» 

реагенттер жинағын қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда баяндалған.  

Зерттелетін үлгілерден РНҚ-ны экстракциялау 

РНҚ-ны экстракциялау үшін пайдаланылған жиынтыққа нұсқаулыққа 

сәйкес «РИБО-преп» реагенттер жиынтығы немесе Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынылған басқалары пайдаланылады. 

Әр клиникалық үлгіден РНҚ-ны экстракциялау ішкі бақылау үлгісінің 

қатысуымен жүргізіледі (STI-87-rec ІБҮ). Экстракциялауды теріс бақылау 

ретінде ТБҮ реактивін пайдаланылады. 

 

Кері транскрипциялау және амплификациялауды жүргізу 

Реакциялық қоспаның жалпы көлемі – 25 мкл, РНҚ сынамасының 

көлемін қоса алғанда – 10 мкл. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! РНҚ-мен жұмыс істеген кезде тек «RNase-free», 

«DNase-free» арнайы таңбалауы бар бір реттік стерильді пластик шығыс 

материалдарды ғана пайдалану қажет. 

А. ОТ-ПТР жүргізу үшін пробиркаларды дайындау 

Амплификациялау үшін пробиркаларды таңдау пайдаланылған 

амплификаторға байланысты. 

Реагенттерді, РНҚ сынамаларын және бақылау үлгілерін 

пробиркаларға енгізу үшін сүзгілері бар бір реттік ұштықтар 

пайдаланылады. 

1. Реакциялық қоспалардың компоненттерін тікелей талдау жүргізуге дейін 

араластыру керек. Реагенттерді зерттелетін және бақылау үлгілерін 

тестілеуді қамтитын, қажетті реакциялар санына есептеп, есептеу 

кестесіне сәйкес араластыру қажет (1 кестені қараңыз). Тіпті бір 

зерттелетін үлгіні тестілеу үшін, ОТ-ПТР кезеңінің барлық 

бақылауларын (оң бақылау (Б+), теріс бақылау (Б-) және екі «Фон» 

пробиркаларын) орнату керек екенін есте ұстаған жөн. Неғұрлым 

дәлірек дозалау мақсатында реакциялардың жұп санына арналған 

реагенттерді араластыру ұсынылады. 

2. кДНК зерттелетін, бақылау үлгілерін, реагенттерді және «Фон» 

пробиркаларының санын ескере отырып, қажетті пробиркалардың санын 

таңдау керек. 

3. «Фон» пробиркалары үшін реакциялық қоспалар мен қоспаларды 

дайындау үшін 1 кестеге сәйкес жеке стерильді пробиркада ПТР-қоспа-

FL Enterovirus / STI, ПТР-буфер-С және RT-G-mix-2 араластыру керек. 



Қоспаны вортексте мұқият араластыру және пробиркалардың 

қақпақтарындағы тамшыларды тұндыру керек. 

4. «Фон» 2 пробиркасын дайындау керек. 

Ол үшін «Фон» екі пробиркасына 15 мкл дайындалған қоспаны 

(полимеразасыз (TaqF) және TM- Ревертазасыз (MMlv)) енгізіп, Б- 

10 мкл-ден қосып, тамшуыр арқылы араластыру керек. Жоғарыдан ПТР-

ға арналған минералды майды 1 тамшыдан (шамамен 25 мкл) тамызу 

керек. 

5. Реакциялық қоспаның қалған бөлігіне 1 кестеде көрсетілген мөлшерде 

полимеразаны (TaqF) және TM-Ревертазаны (MMlv) қосу керек. 

Қоспаны вортексте мұқият араластыру және пробиркалардың  

қақпақтарындағы тамшыларды тұндыру керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 1 кестеде көрсетілген, полимераза (TaqF) және TM-

Ревертаза (MMlv) ферменттерінің реакциялық қоспасына қосылған мөлшері 

екі «Фон» пробиркасы үшін іріктелген 30 мкл реакциялық қоспаны ескере 

отырып, келтірілген. 

1 кесте 

«Ақырғы нүктесі» бойынша детекциялаумен ОТ-ПТР жүргізу үшін  

реакциялық қоспаларды дайындау сызбасы 
 

Реакциялардың көрсетілген санына реагенттердің көлемі 

Бір реакцияға көлемі, мкл 
10,00 5,00 0,25 0,50 0,25 

Зерттелетін 

үлгілердің 

саны 

Реакциялар 

саны
3)

 

ПТР-

қоспа- FL  

ПТР-

буфер-С 

RT-G-

mix-2 

Полимераза 

(TaqF) 

ТМ-

Ревертаза 

(MMlv) 

2 8 80 40 2,0 3,0 1,5 

4 10 100 50 2,5 4,0 2,0 

6 12 120 60 3,0 5,0 2,5 

8 14 140 70 3,5 6,0 3,0 

10 16 160 80 4,0 7,0 3,5 

12 18 180 90 4,5 8,0 4,0 

14 20 200 100 5,0 9,0 4,5 

16 22 220 110 5,5 10,0 5,0 

18 24 240 120 6,0 11,0 5,5 

20 26 260 130 6,5 12,0 6,0 

22 28 280 140 7,0 13,0 6,5 

24 30 300 150 7,5 14,0 7,0 

26 32 320 160 8,0 15,0 7,5 

28 34 340 170 8,5 16,0 8,0 

6. Дайын реакциялық қоспаны 15 мкл-ден қалған пробиркаларға енгізу керек. 

Жоғарыдан ПТР-ға арналған минералды майды 1 тамшыдан (шамамен 

25 мкл) тамызу керек. 

7. Сүзгілері бар ұштықтарды пайдаланып, реакциялық қоспасымен 

пробиркаларға нуклеин қышқылының экстракциялау кезеңінің 

                                                 
3)

 Зертелетін үлгілердің саны + РНҚ экстракциялау кезеңін бақылау + ОТ-ПТР кезеңінің 2 бақылауы + 2 

«Фон» пробиркасы + бір үлгіге артығы (N+1+2+2+1, мұнда N-зертелетін үлгілердің саны). 



зерттелетін немесе бақыланатын сынамаларынан бөліп алынған РНҚ-

сынамаларын 10 мкл-ден қосу керек. Реакциялық қоспаның 

пайдаланылмаған қалдықтарын тастау керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сорбенттік әдіспен бөліп алынған РНҚ-

сынамаларын қосқанда сорбенттің ПТР-ға арналған реакциялық қоспаға 

түсуінен аулақ болу керек. 

8. Амплификациялауды бақылау реакцияларын орнату керек: 

а) теріс бақылау (Б-) – реакциялық қоспамен дайындалған пробиркаға 

10 мкл Б- енгізу керек; 

б) оң бақылау (Б+) – дайындалған пробиркаға 10 мкл 

Б+ Enterovirus / STI енгізу керек; 

Амплификаторға орнатар алдында центрифуга/вортексте (1-3 с) қысқаша 

центрифугалау арқылы пробиркалардың қабырғасындағы тамшыларды 

тұндыру ұсынылады. 

Б. ОТ-ПТР жүргізу 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  
Реакциялық қоспаны және РНҚ-сынамасы мен бақылауларды қосқаннан 

кейін бірден сынамаларды амплификациялау керек.  

Реакциялық қоспаға сынамаларды енгізу уақыты және аспапта реакцияны 

бастау 10-15 минуттан аспауы керек. 

1. Термоциклдеудің тиісті бағдарламасын амплификаторда іске қосу керек (2 

кестені қараңыз). 

2 кесте 

Амплификациялау бағдарламасы 

 
Белсенді реттелуімен 

амплификаторлар
 4)

 

Белсенді реттелуімен 

амплификаторлар
5)

  

Матрицаменреттелетін 

амплификаторлар
6)

 

Циклі 

Темпе-

ратурасы, 

°С 

Уақыт

ы 

Циклде

р саны 

Темпе-

ратура, °С 
Уақыты 

Циклдер 

саны 

Темпе-

ратурасы, 

°С 

Уақыты 
Циклде

р саны 

1 50 30 мин 1 50 30 мин 1 50 30 мин 1 

2 95 15 мин 1 95 15 мин 1 95 15 мин 1 

3 

95 10 с 

42 

95 10 с 

42 

95 1 мин 

42 60 10 с 60 25 с 60 1 мин 

72 10 с 72 25 с 72 1 мин 

4 72 1 мин 1 72 1 мин 1 72 1 мин 1 

5 10 сақталуы 10 сақталуы 10 сақталуы 

2. Бағдарламаны орындау соңында флуоресцентті детекциялауға кірісу 

керек. 

«Ақырғы нүктесі» бойынша амплификациялау өнімдерін флуоресцентті 

детекциялау 

                                                 
4)

 Мысалы, «Терцик» («ДНК-Технология», Ресей), GeneAmp PCR System 2400 (Perkin Elmer, АҚШ).  
5)

 Мысалы, Gradient Palm Cycler (Corbett Research, Австралия), GeneAmp PCR System 2700 (Applied 
Biosystems, АҚШ), MAXYGENE (Axygen, АҚШ). 
6)

 Мысалы, MiniCycler, PTC-100 (MJ Research, АҚШ), Uno-2 (Biometra, Германия). 



Детекциялау екі канал бойынша флуоресцентті сигналдың 

қарқындылығын өлшеу арқылы флуоресцентті ПТР-детекторының көмегімен 

жүргізіледі (пайдаланылған аспапқа нұсқаулыққа сәйкес) (3 кестені қараңыз). 

3 кесте 

Флуорофорға арналған нысаналар мен каналдардың сәйкестігі  

Флуорофорға арналған канал
7)

  ПТР-қоспа-FL Enterovirus / STI 

FAM ІБҮ 

JOE кДНК Enterovirus  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Детекциялауды өткізгенге дейін ПТР-детектордың 

бағдарламалық қамтамасыз етілуіне тиісті реттеулер енгізілуі және сақталуы 

тиіс – ПТР-жиынтыққа қосымша бет-парақты, сондай-ақ Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН әзірленген, қоршаған орта объектілеріндегі және 

биологиялық материалдағы адамның энтеровирустары (Human enterovirus) 

РНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы 

тізбекті реакция (ПТР) әдісімен анықтауға арналған «АмплиСенс® 

Enterovirus-FL» реагенттер жинағын қолдану жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдарды қараңыз.  

Нәтижелерді  интерпретациялау 

Алынған нәтижелерді зерттелетін үлгілерден бөліп алынған РНҚ бақылау 

үлгілері мен сынамаларына арналған тиісті каналдар бойынша фонға 

қатысты флуоресцентті сигналдың деңгейі туралы деректер негізінде  

интерпретациялайды. Интерпретациялау пайдаланылатын аспаптың 

бағдарламалық қамтамасыз етуінің көмегімен автоматты жүргізіледі. 

Нәтижелерді интерпретациялау принципі 4 кестеде берілген. 

4 кесте 

ПТР-зерттеу нәтижелерді интерпретациялау 

Флуоресценциялау деңгейі 

Нәтижесі FAM флуорофорына 

арналған канал 

JOE флуорофорына 

арналған канал 

Шектік мәнінен жоғары 
Оң нәтиженің шектік мәнінен 

жоғары 

Сынамада Enterovirus РНҚ 

анықталды 

Шектік мәнінен төмен 
Оң нәтиженің шектік мәнінен 

жоғары 

Сынамада Enterovirus РНҚ 

анықталды 

Шектік мәнінен жоғары  
Теріс нәтиженің шектік 

мәнінен төмен 

В пробе Enterovirus РНҚ 

анықталған жоқ 

Шектік мәнінен төмен  
Теріс нәтиженің шектік 

мәнінен төмен 

Нәтижесі анық емес - сынама 

экстракциялау мен 

амплификациялауды талап 

етеді 

                                                 
7) 

Тиісті аспапқа арналған каналдардың атауын реагенттер жинағына тралы әдістемелік ұсынымдардан 

қараңыз. 



Егер сынама үшін флуоресценция деңгейінің мәні оң және теріс нәтиженің 

шектік мәндерінің арасында болса, ол күмәнді болып саналады және тиісті 

үлгідегі ОТ-ПТР-зерттеуін қайталауды қажет етеді. 

Егер 5 кестеге сәйкес РНҚ амплификациялауды оң және теріс 

бақылаулар, экстракциялауды теріс бақылау үшін дұрыс нәтижелер 

алынса, ПТР-зерттеу нәтижесі сенімді деп саналады. 

5 кесте 

ПТР-зерттеуінің әр түрлі кезеңдердегі бақылау үшін нәтижелері 

Бақылау 

ПТР-зерттеуінің 

бақыланатын 

кезеңі 

Флуорофорға арналған канал бойынша сигнал  

FAM JOE 

ОК Экстракция РНҚ Шектік мәнінен жоғары  
Төмен нәтиженің шектік 

мәнінен төмен 

К– ОТ-ПТР Шектік мәнінен төмен  
Төмен нәтиженің шектік 

мәнінен төмен 

К+ ОТ-ПТР Шектік мәнінен жоғары  
Оң нәтиженің шектік мәнінен 

жоғары 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  

1. Егер амплификациялауды оң бақылау (Б+) үшін, JOE флуорофоры үшін 

канал бойынша сигнал оң нәтиженің  шектік мәнінен төмен болса, РНҚ 

адамның энтеровирустары (Human enterovirus) РНҚ анықталмаған барлық 

үлгілер үшін амплификациялау мен детекциялауды қайталау керек. 

2. Егер JOE каналы бойынша РНҚ экстракциялаудың теріс бақылауы (ТБ) 

және/немесе амплификациялаудың теріс бақылауы (Б-) үшін, сигнал оң 

нәтиженің шектік мәнінен жоғары болса, РНҚ экстракциялау кезеңінен 

бастап адамның энтеровирустары (Human enterovirus) РНҚ анықталған 

барлық үлгілер үшін ПТР-зерттеуін қайталау керек.  

FRT нұсқасы 

ПТР-зерттеуін жүргізу 

ПТР-зерттеу келесі кезеңдерден тұрады: 

 зерттелетін үлгілерден РНҚ экстракциялау; 

 «Нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресцентті 

детекциялаумен РНҚ кері транскрипциялау және кДНК амплификациялау. 

 нәтижелерді талдау және интерпретациялау. 

ПТР-зерттеу жүргізу емшарасы жөніндегі егжей-тегжейлі ақпарат 

пайдаланылатын жабдық типтеріне байланысты, Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН әзірленген, қоршаған орта объектілеріндегі және 

биологиялық материалдағы адамның энтеровирустары (Human enterovirus) 

РНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы 

тізбекті реакция (ПТР) әдісімен анықтауға арналған «АмплиСенс
®
 Enterovirus-

FL» реагенттер жинағын қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды 

баяндалған.   



Зерттелетін үлгілерден РНҚ экстракциялау 

РНҚ экстракциялау үшін пайдаланылатын жиынтыққа арналған 

нұсқаулыққа сәйкес «РИБО-преп» реагенттер жиынтығы немесе 

Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынған басқалары 

пайдаланылады. 

Әрбір клиникалық үлгіден РНҚ экстракциялау ішкі бақылау үлгісінің 

(STI-87-rec ІБҮ) қатыстырыла отырып жүргізіледі. Экстракциялаудың теріс 

үлгісі (ТҮ) ретінде ТБҮ реактиві пайдаланылады. 

«Нақты  уақыт» режиміндегі детекциялаумен кері транскрипциялауды 

және амплификацияны жүргізу  

Реакциялық қоспаның жалпы көлемі – 25 мкл, РНҚ сынамасының 

көлемін қоса алғанда – 10 мкл. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  

РНҚ-мен жұмыс істеген кезде тек «RNase-free», «DNase-free» арнайы 

таңбалауы бар бір реттік стерильді пластик шығыс материалдарды ғана 

пайдалану қажет. 

 

А. ОТ-ПТР жүргізу үшін пробиркаларын дайындау 
 

Амплификациялауға арналған пробиркаларды таңдау пайдаланылатын 

амплификаторға байланысты. 

Реагенттерді, РНҚ сынамаларын және бақылау үлгілерін пробиркаға 

енгізу үшін сүзгілері бар бір реттік ұштықтар пайдаланылады. 

1. Реакциялық қоспалардың компоненттерін тікелей талдау жүргізуге дейін 

араластыру керек. Реагенттерді зерттелетін үлгілерді тестілеуді қамтитын, 

қажетті реакциялар санына есептеп, есептеу кестесіне сәйкес араластыру 

қажет (6 кестені қараңыз). Тіпті бір зерттелетін үлгіні тестілеу үшін, ОТ-

ПТР кезеңінің барлық бақылауларын (оң бақылау (Б+), теріс бақылау (Б-)) 

орнату керек екенін есте ұстаған жөн. Неғұрлым дәлірек дозалау 

мақсатында реакциялардың жұп санына арналған реагенттерді араластыру 

ұсынылады. 

2. Зерттелетін және бақылау үлгілерінің санын ескере отырып, қажетті 

пробиркалардың санын таңдау керек. Пробиркалардың, стриптердің 

немесе плашкалардың типі пайдаланылған аспапқа байланысты таңдау 

керек. 

3. Реакциялық қоспаларды дайындау үшін 6 кестеде көрсетілген мөлшерде 

жеке стерильді пробиркада ПТР-қоспа-FL Enterovirus / STI, ПТР-буфер-

С, полимераза (TaqF), сондай-ақ RT-G-mix-2 және TM-Ревертазаны 

(MMlv) араластыру керек. Қоспаны вортексте мұқият араластыру және 

пробиркалардың қақпақтарындағы тамшыларды тұндыру керек. 

4. Таңдалған пробиркаларға дайындалған реакциялық қоспаны 15 мкл-ден 

енгізу керек. 

6 кесте 



«Нақты уақыт» режиміндегі детекциялаумен ПТР-ға арналған 

реакциялық қоспаны дайындау сызбасы 
 

Реакциялардың көрсетілген санына реагенттердің көлемі 

Бір реакцияға реагенттің 

көлемі, мкл 
10,00 5,00 0,25 0,50 0,25 

Зерттелетін 

үлгілердің 

саны 

Реакцияла

рдың
8)

 

саны 

ПТР-қоспа-

FL  

ПТР-

буфер-С 

RT-G-

mix-2 

Полимераза 

(TaqF) 

ТМ-

Ревертаза 

(MMlv) 

2 6 60 30 1,5 3,0 1,5 

4 8 80 40 2,0 4,0 2,0 

6 10 100 50 2,5 5,0 2,5 

8 12 120 60 3,0 6,0 3,0 

10 14 140 70 3,5 7,0 3,5 

12 16 160 80 4,0 8,0 4,0 

14 18 180 90 4,5 9,0 4,5 

16 20 200 100 5,0 10,0 5,0 

18 22 220 110 5,5 11,0 5,5 

20 24 240 120 6,0 12,0 6,0 

22 26 260 130 6,5 13,0 6,5 

24 28 280 140 7,0 14,0 7,0 

26 30 300 150 7,5 15,0 7,5 

28 32 320 160 8,0 16,0 8,0 

 

5.Сүзгілері бар ұштықтарды пайдаланып, реакциялық қоспасымен 

пробиркаларға нуклеин қышқылының экстракциялау кезеңінің зерттелетін 

немесе бақыланатын сынамаларынан бөліп алынған РНҚ-сынамаларын 10 

мкл-ден қосу керек. Реакциялық қоспаның пайдаланылмаған  қалдықтарын 

тастау керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сорбенттік әдіспен бөліп алынған РНҚ-

сынамаларын қосқанда сорбенттің ПТР-ға арналған реакциялық қоспаға 

түсуінен аулақ болу керек. 

6.Амплификациялауды бақылау реакцияларын қою керек: 

а) теріс бақылау (Б-) – реакциялық қоспасымен дайындалған пробиркаға 

10 мкл Б- енгізу керек; 

б) оң бақылау (Б+) – дайындалған пробиркаға 10 мкл 

Б+ Enterovirus / STI енгізу керек. 

Амплификаторларға қоюдың алдында центрифуга/вортексте (1-3 с) қысқа 

центрифугалаумен пробирка қабырғасындағы тамшыларды тұндыру 

ұсынылады. 

Б. «Нақты уақыт» режимінде детекциялаумен ОТ-ПТР жүргізу 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Реакциялық қоспаны және РНҚ-сынамасы мен 

бақылауларды қосқаннан кейін бірден сынамаларды амплификациялау керек! 

                                                 
8)

 Зерттелетін үлгілердің саны + РНК экстракциялау кезеңін бақылау + ОТ-ПТР кезеңін 2 бақылау + бір 

үлгіге артығымен (N+1+2+1, мұнда N-зерттелетін үлгілердің саны). 

 



Реакциялық қоспаға сынамаларды енгізу уақыты және аспапта реакцияны 

бастау 10-15 минуттан аспауы керек. 

1. Флуоресцентті сигналды тиісті амплификациялау және детекциялау 

бағдарламасын орындау үшін аспапты бағдарламалау керек («нақты 

уақыт» режимінде детекциялау жүйесімен амплификатор) (7 кестені 

қараңыз). 

7 кесте 

Роторлық
9)

 және планшеттік
10)

 типті аспаптарға арналған  

«АмплиСенс» бірыңғай амплификациялау бағдарламасы 

Кезе

ңі 

Температурасы, 

°С 

Кезеңнің ұзақтығы 

 

Флуоресценциян

ы өлшеу 

Циклдердің 

саны 

1 50  15 мин – 1 

2 95  15 мин – 1 

3 

95 10 c – 

45 
60 20 c 

флуоресц. 

сигналды 

детекциялау 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бірыңғай бағдарламаны пайдалана отырып, бір 

аспапта кез келген тесттерді үйлестіруді бір мезгілде өткізуге болады. 

Флуоресценттік сигналды детекциялау FAM
11)

 және JOE
18)

 

флуорофорлары үшін екі канал арқылы тағайындалады. 

Ескертпе - бір мезгілде бірнеше тесттерді өткізгенде, детекциялау басқа 

пайдаланылатын каналдар бойынша да тағайындалады.  

2. Аспаптың реакциялық модулінің ұяшықтарына пробиркаларды орнату 

керек. 

3. Флуоресцентті сигналды детекциялаумен амплификациялау 

бағдарламасын іске қосу керек. 

4. Бағдарламаны орындау соңында нәтижелерді талдауға және 

интерпретациялауға кірісу керек. 

Нәтижелерді талдау және интерпретациялау 

Нәтижелерді талдау «нақты уақыт» режимінде детекциялауме ПТР жүргізу 

үшін пайдаланылған аспаптың бағдарламалық қамтамасыз етуі көмегімен 

жүргізіледі. 

Флуоресцентті сигналдың жинақталу қисығы екі канал бойынша талданады: 

 FAM флуорофорына арналған канал бойынша ІБҮ кДНК фрагментін 

амплификациялау өнімінің жинақталғаны туралы куәландыратын 

сигналды тіркейді,  

                                                 
9)

 Мысалы, Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия), Rotor-Gene Q (QIAGEN, 

Германия) және реагенттер жинағына Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынылған әдістемелік 

ұсынымдарда. 
10)

 Мысалы, iCycler iQ5 (Bio-Rad, АҚШ), CFX96 (Bio-Rad, АҚШ), «ДТ-96» («ДНК-Технология», Ресей) және 

реагенттер жинағына Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынылған әдістемелік ұсынымдарда). 
11)

 Тиісті аспапқа арналған детекциялау каналдарының атауын реагенттер жинағына әдістемелік 

ұсынымдарда қараңыз. 



 JOE флуорофорына арналған канал бойынша Enterovirus (Human 

enterovirus) кДНК фрагментін амплификациялау өнімінің жинақталғаны 

туралы куәландыратын сигналды тіркейді. 

Нәтижелер флуоресценттік қисықтың тиісті деңгейде орнатылған шекті 

сызықпен қиылысының болуы (немесе болмауы) негізінде 

интерпретацияланады, ол нәтижелер кестесіндегі тиісті бағандағы берілген 

сынама үшін Ct шекті циклі мәнінің болуын (немесе болмауын) анықтайды.  

Нәтижелер 8 кестеге сәйкес және «АмплиСенс


 Enterovirus-FL» реагенттер 

жинағына қосымша параққа сәйкес интерпретацияланады. 

Клиникалық материалдың әр түрлі типтеріндегі зертханалық зерттеу 

нәтижелерін клиникалық интерпретациялау қолданыстағы нормативтік-

әдістемелік құжаттамаға сәйкес жүргізіледі. 

8 кесте 

ПТР-зерттеу нәтижелерін интерпретациялау  

Шекті циклдің мәні 

Нәтижесі FAM флуорофорына 

арналған канал 

JOE флуорофорына 

арналған канал 

Шектік мәнінен кем 
Мәні жоқ немесе шектік 

мәнінен артық 

Сынамада Enterovirus РНҚ 

анықталмаған 

Шектік мәнінен артық 

немесе кем 
Шектік мәнінен кем 

Сынамада Enterovirus РНҚ 

анықталған 

Жоқ немесе шектік мәнінен 

артық 

Жоқ немесе шектік мәнінен 

артық 

Нәтижесі анық емес - 

сынама қайтадан 

экстракциялау мен 

амплификациялауды талап 

етеді 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ct шектік мәндері реагенттер жинағына қоса 

берілген қосымша парақта көрсетілген. Сондай-ақ Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН әзірленген, қоршаған орта объектілеріндегі және 

биологиялық материалдағы адамның энтеровирустары (Human enterovirus) 

РНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы 

тізбекті реакция (ПТР) әдісімен анықтауға арналған «АмплиСенс® 

Enterovirus-FL» реагенттер жинағын қолдану жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдарды қараңыз. 

ПТР-зерттеу нәтижесі, егер 9 кестеге сәйкес амплификациялаудың оң 

және теріс бақылаулары және РНҚ экстракциялауының теріс бақылауы 

үшін дұрыс нәтижелер алынған болса, сенімді деп саналады. 



9 кесте 

ПТР-зерттеуінің әр түрлі кезеңдеріндегі бақылауларға арналған 

нәтижелері 

Бақылау 

ПТР-зерттеуінің 

бақыланатын 

кезеңі  

Шектік циклдің мәні, Сt 

FAM флуорофорына 

арналған канал бойынша 

JOE флуорофорына 

арналған канал бойынша 

ТБ 
РНҚ 

экстракциялау 
Шектік мәнінен кем 

Жоқ немесе шектік мәнінен 

артық 

Б– ОТ-ПТР 
Жоқ немесе шектік мәнінен 

артық 

Жоқ немесе шектік мәнінен 

артық 

Б+ ОТ-ПТР Шектік мәнінен кем Шектік мәнінен кем 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  
1. Егер ПТР кезеңін оң бақылау (Б+) үшін, JOE флуорофорына арналған 

канал бойынша Ct циклінің шектік мәні болмаса немесе шектік мәннен 

асып кетсе, адамның энтеровирустары (Human enterovirus) РНҚ 

анықталмаған барлық үлгілер үшін амплификациялау мен детекциялауды 

қайталау қажет. 

2. Егер JOE флуорофоры үшін канал бойынша РНҚ экстракциялауды теріс 

бақылау (ТБ) және/немесе ПТР теріс бақылауы (Б–) үшін, Ct шекті 

циклінің мәні шектік мәнінен кем болса, РНҚ экстракциялау кезеңінен 

бастап, адамның энтеровирустары (Human enterovirus) РНҚ анықталған 

барлық үлгілер үшін ПТР-зерттеуін қайталау қажет. 

Қысқарту тізімі 

Осы нұсқаулықта келесі қысқартылған сөздер мен мәндері қолданылады: 
STI-87-rec ІБҮ - ішкі бақылау үлгісі 

ГЭ - микроорганизмнің геномдық эквиваленттері 

Б+ - ПТР кезеңінің оң бақылауы  

Б– - ПТР кезеңінің оң бақылауы 

кДНК 
- кері транскрипциялау реакциясы барысында алынған 

комплементарлық ДНК 

ТБ - экстракциялау кезеңінің теріс бақылау  

КТ - кері транскрипция 

ПТР - полимеразалық тізбекті реакция  

ЖМС - жұлын-ми сұйықтығы 

Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН 

- Адамның әл-ауқаты және тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

саласындағы қадағалау жөніндегі федералды қызмет 

«Эпидемиология  орталық ғылыми-зерттеу институты» Федералды  

бюджеттік ғылыми мекемесі 

FEP - «ақырғы нүкте» бойынша флуоресцентті детекция 

FRT - «нақты  уақыт» режиміндегі флуоресцентті детекция 

EV - Enterovirus 

EV 71 - Enterovirus 71 типті 

 



Сақтау шарттары 

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

ПТР-қоспа-FL Enterovirus/STI, ПТР-буфер-С, RT-G-mix-2, полимераза 

(TaqF), TM-Ревертазаны (MMlv) -24°С-ден -16 С-ге дейінгі температурада 

сақтау керек. ПТР-қоспа-FL Enterovirus / STI жарықтан қорғалған жерде сақтау 

керек. 

 

Тасымалдау 

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

асырмай тасымалдау керек. «ПТР-жиынтық» FEP/FRT-50 F нұсқасын алған 

кезде сақтауға ұсынылған температураға сәйкес дереу жиынтықтау керек. 

 

Босатылу шарттары 
Емдеу-профилактикалық және санитарлық-профилактикалық мекемелерге 

арналған. 

 

Жарамдылық мерзімі 

Сақтау мерзімі - 9 ай. Ашылған реагенттердің жарамдылық мерзімі, егер 

нұсқаулықта басқаша көрсетілмесе, ашылмаған реагенттерге арналған 

заттаңбаларда көрсетілген жарамдылық мерзіміне сәйкес келеді. 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. 

 

Баспа өнімдерінде пайдаланылатын символдар 

 

Каталогтағы нөмірі 
 

Дайындалған 

күні 

 

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   



Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген нормативтік 

құжат 

Қоршаған орта объектілеріндегі және биологиялық материалдағы адамның 

энтеровирустары (Human enterovirus) РНҚ-сын гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) 

әдісімен анықтауға арналған «АмплиСенс
®
 Enterovirus-FL» реагенттер 

жинағы. 

Техникалық шарттары ТШ 9398-054-01897593-2014. 

 

Өндіруші 

 

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

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

obtk@pcr.ru) 

Реагенттер жинағының сапасына қатысты шағымдарды дайындаушы 

кәсіпорынға Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН (111123, Мәскеу қ-

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

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

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

«АмплиСенс» өнімдері туралы пікірлер мен ұсыныстарды тұтынушы 

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

 

     Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық 

мақсаттағы бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды қабылдайтын 

ұйымның мекенжайы 

 

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

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

E-mail info@kb-diagnostic.kz 

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

