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Медициналық мақсаттағы бұйымды 

медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 

 

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы 

 

Клиникалық материалдағы адам цитомегаловирусы (CMV) ДНҚ-лын 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалық тізбекті 

реакция (ПТР) әдісімен табуға және сандық анықтауға арналған 

«АмплиСенс


 CMV-скрин/монитор-FL» реагенттер жинағы 

 

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы 

Тағайындалуы 

«АмплиСенс


 CMV-скрин/монитор-FL» реагенттер жинағы 

амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен 

ПТР әдісімен вирустың ДНҚ спецификалық фрагментін амплификациялау 

жолымен адам цитомегаловирусы (CMV) ДНҚ-сын табуға және сандық 

анықтауға арналған. ПТР жүргізуге арналған материал ретінде шеткері қан 

плазмасынан, амниондық сұйықтықтан, жұлын-ми сұйықтығынан 

(ликвордан), сілекейден, ауызжұтқыншақтан шайындылар мен 

жағындылардан, несептен, бронхальвеолярлық лаваждан, жаңа алынған 

қаннан, қан лейкоциттерінен, ішкі ағзалардың биоптаттарынан бөліп алынған 

ДНҚ сынамалары қолданылады. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ПТР-зерттеулерінің нәтижелері аурудың кешенді 

диагностикасында ескеріледі.
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Әдістің принципі 

Гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалық тізбекті 

реакция (ПТР) әдісімен CMV анықтау үш сатыны: клиникалық материалдың 

үлгілерінен ДНҚ экстракциялауды, берілген микроорганизмнің ДНҚ 

аймағын амплификациялау мен тікелей ПТР жүргізу барысында жүргізілетін 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялауды қамтиды. Шеткері қан 
                                                 
1
 98/79 / EC Еуропалық Одақтың директивасына сәйкес. 



плазмасынан, амниондық сұйықтықтан, жұлын-ми сұйықтығынан 

(ликвордан), сілекейден, ауызжұтқыншақтан шайындылар мен 

жағындылардан және бронхальвеолярлық лаваждан бөліп алынған ДНҚ 

экстракциялау әр үлгі үшін зерттеу емшарасының орындалуын бақылауға 

мүмкіндік беретін ішкі бақылау үлгісінің (STI-87 ІБҮ) қатысуымен 

жүргізілді. Экстракциялау ішкі бақылау үлгісінің қатысуымен жүргізілді 

(CTP STI-87), бұл әр үлгі үшін зерттеу емшарасының орындалуын бақылауға 

мүмкіндік береді. Құрамында жасушалары бар клиникалық материалдан 

бөліп алынған ДНҚ экстракциялау кезінде адамның геномы ДНҚ аймағын 

амплификациялау (эндогендік ішкі бақылау) өтеді. 

Эндогендік ішкі бақылау (Glob ІБҮ) ПTР-зерттеуінің кезеңдерін (ДНҚ және 

ПТР экстракциясын) бақылауға ғана емес, сонымен қатар материалды алу 

мен сақтаудың дұрыстығын бағалауға мүмкіндік береді. Содан кейін алынған 

ДНҚ сынамаларымен осы ДНҚ аймағына тән Taq-полимеразасының 

праймерлері мен ферментінің көмегімен CMV ДНҚ аймағын 

амплификациялау реакциясын жүргізеді. Реакциялық қоспаның құрамында 

флуоресценттік таңбаланған олигонуклеотидті зондтар болады, олар 

амплификацияланатын ДНҚ нысанасының комплементарлық аймағымен 

гибридизацияланады, соның нәтижесінде флуоресценция қарқындылығының 

артуына әкеледі. Бұл флуоресцентті дабылдың қарқындылығын өлшеу 

арқылы спецификалық амплификациялау өнімінің жинақталуын тіркеуге 

мүмкіндік береді. Флуоресценттік дабылды детекциялау «нақты уақыт» 

режимінде флуоресценттік дабылды детекциялау жүйесі бар 

амплификатордың көмегімен тікелей ПТР барысында жүзеге асырылады. 

 

Талдамалық сипаттамалар 

Талдамалық сезімталдық 

Клиникалық материал үшін: 

 Шеткері қан плазмасы, амниондық сұйықтық, жұлын-ми сұйықтығы 

(ликвор), сілекейден, ауызжұтқыншақтан шайындылар мен 

жағындылардан, несеп, бронхальвеолярлық лаваж – 400 копий/мл; 

 Жаңа алынған қан, қан лейкоциттері, ішкі ағзалардың биоптаттары –
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 жасушаға CMV ДНҚ 5 копий. 

Талдамалық спецификалығы 

Реагенттер жинағы адам цитомегаловирусының ДНҚ фрагментін 

анықтайды. Реагенттер жинағының спецификалық белсенділігі AD 169 

референстік штаммын зерттеуде, сондай-ақ амплификациялау фрагменттерін 

секвенирлеу әдісімен нәтижесі кейін расталып, клиникалық материалды 

зерттеуде дәлелденді. 

Жинақ компоненттерінің басқа вирустардың (адам вирусы Эпштейн-Барр, 

1 және 2 типті қарапайым герпес вирусы, 6 және 8 типті герпес, Варицелла-

Зостер вирусы, Parvovirus B19 және т.б.), бактериялық қоздырғыштардың 

(Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae және 



басқаларының) ДНҚ-сына және адамның ДНҚ-сына қатысты белсенділігінің 

жоқ екені көрсетілген. 

 

Жинақ құрамы 

    FRT НҰСҚАСЫ 

«РИБО-преп» реагенттер жиынтығы 100 нұсқасы – клиникалық 

материалдан РНҚ/ДНҚ бөліп алуға арналған реагенттер жиынтығында 

мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

Лизиске арналған ерітінді 
Көгілдір түсті мөлдір 

сұйықтық
 2 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 жиынтығы бақылауды қоса алғанда 100 сынамадан РНҚ/ДНҚ 

бөліп алуға есептелген. 

«ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT-100 F нұсқасы – «нақты 

уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік детекциясымен 

адамның цитомегаловирусы (CMV)  -сын амплификациялауға және сандық 

анықтауға арналған реагенттер жиынтығында мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

ПТР-қоспа-1-FL CMV 

скрин/монитор 
Мөлдір түссіз сұйықтық

 
0,6 2 пробирка 

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

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз сұйықтық
 

0,03 2 пробирка 

РНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 0,6 1 пробирка 

ДНҚ-калибраторлар 
КSG1 Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 1 пробирка 

КSG2 Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 1 пробирка 

РНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды және калибраторларды қоса алғанда 

амплификацияның 110 реакциясын жүргізуге есептелген.  

Реагенттер жиынтығына экстракциялау кезеңінің бақылау үлгілері қоса 

беріледі: 

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

кристалдар түрінде тұнба түзілуі мүмкін 



Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

ТБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық   1,2 2 пробирка 

CMV және адам ДНҚ-сы ОБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 0,1 2 пробирка 

STI-87 ІБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 0,6 2 пробирка 

 

Қолданылу саласы  

Клиникалық зертханалық диагностика. 

 

Жиынтықталымы 

 

«АмплиСенс


 CMV- скрин/монитор-FL» реагенттер жинағы 1 форматта 

шығарылады. 

 

FRT форматы 

Реагенттер жинағы жиынтықталымның 3 түрінде шығарылады: 

1 түрі «РИБО-преп» 100 нұсқадағы, «ПТР-жиынтық» FRT-100 F нұсқадағы 

реагенттер жиынтығын қамтиды; 

2 түрі «ПТР-жиынтық» FRT-100 F нұсқадағы реагенттер жиынтығын 

қамтиды; 

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

көтерме қаптамасында реагенттердің таңбасы бар реагенттер жинақтарын 

қамтиды. 

Жиынтықталымның 1 түрі «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресцентті детекциялаумен адамның цитомегаловирусы (CMV) ДНҚ 

экстракциясын, амплификациясын және ДНҚ сандық анықтауын қоса толық 

ПТР-зерттеу жүргізуге арналған. 

Жиынтықталымның 2 түрі «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресцентті детекциялаумен адамның цитомегаловирусы (CMV) ДНҚ 

амплификациясын және ДНҚ сандық анықтауын қоса толық ПТР-зерттеу 

жүргізуге арналған. Толық ПТР-зерттеу жүргізу үшін Роспотребнадзор  

эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынған ДНҚ экстракциялауға арналған 

реагенттер жиынтықтарын пайдалану қажет. 

Жиынтықталымның 3 түрі ол тапсырыс берушінің тілінде және жинақтар 

бойынша жиынтықталымның келесі таңбалануы үшін өндірістік мақсаттарға 

арналған.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жиынтықталымның 3 түрі Роспотребнадзор  

эпидемиология ҒЗИ ФБУН бекітілген регламентке сәйкес қана 

пайдаланылады. 

Сақтық шаралары 

Жұмыс санитарлық-эпидемиялық ережелерін сақтаумен инфекциялық 

аурулар қоздырғыштарының болуына клиникалық материалды 



молекулярлық-биологиялық (ПТР) зерттеулерді орындайтын зертханада, СЕ 

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

және паразиттік аурулар қоздырғыштарымен жұмыс істеу қауіпсіздігі», 

СанЕжН 2.1.7.2790-10 «Медициналық қалдықтарды өңдеуге қойылатын 

санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» және ӘН 1.3.2569-09 

«Патогенділігі I–IV топтағы микроорганизмдері бар материалмен жұмыс 

кезінде нуклеин қышқылдарын амплификациялау әдістерін пайдаланатын 

зертханалардың жұмысын ұйымдастыру» әдістемелік нұсқауларына сәйкес 

жүргізілуі керек. 

Жұмыс істеу кезінде әрқашан келесі талаптарды орындау керек: 

- Зерттелетін үлгілерді инфекциялық қауіпті ретінде қарастырып, СЕ 

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

микроорганизмдермен және паразиттік аурулар қоздырғыштарымен 

жұмыс істеу қауіпсіздігі» санитарлық ережелеріне сәйкес жұмысты 

ұйымдастыру және сақтау. 

- Төгілген үлгілер 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. 

- Зертханалық үдеріс бір бағытты  болуы керек. Талдау жекелеген бөлмелерде 

(аймақтарда) жүргізіледі. Жұмыс Бөліп алу Аймағында басталып, 

Амплификациялау және Детекциялау Аймағында жалғасуы керек. Үлгілерді, 

жабдықтарды мен реактивтерді үдерістің алдыңғы сатысы өткізілген 

аймаққа қайтаруға болмайды. 

- Пайдаланылмаған реактивтерді СанЕжН 2.1.7.2790-10 «Медициналық 

қалдықтарды жұмыс істеуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарға» сәйкес жою керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификациялаудан кейін қалдықтарды (ПТР 

өнімдері бар пробиркаларды) жою кезінде пробиркаларды ашуға және 

ішіндегісін төгуге жол берілмейді, өйткені бұл зертхана аумағының, 

жабдықтар мен реагенттердің амплификация өнімдерімен ластануын 

туындатады. 

 Жинақты осы нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде тағайындалуы бойынша 

қолдану керек.  

 Жинақпен жұмыс істеуге тек арнайы оқытылған қызметкерлер жіберіледі.  

 Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін 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. 

 Материалдардың қауіпсіздігі жөніндегі парақтар (MSDS – material safety 



data sheet) сұраныс бойынша қол жетімді. 

Қосымша материалдар мен құрал-жабдықтар 

Материалға алдын ала дайындық жүргізу: 

1. ГЕМОЛИТИК (ТШ 9398-097-01897593-2010) – жаңа алынған шеткері және 

кіндік қанды алдын ала өңдеуге арналған реагент (Роспотребнадзор  

эпидемиология ҒЗИ ФБУН өндірген). 

2. Бір реттік полипропиленді бұрандасы бар немесе 1,5 мл-ге тығыз 

жабылатын пробиркалар (мысалы, Axygen, АҚШ). 

Үлгілерден ДНҚ экстракциялау (1 АЙМАҚ): 

3. «РИБО-преп» РНҚ/ДНҚ бөліп алуға арналған реагенттер жиынтығы (ТШ 

9398-071-01897593-2008), «ДНҚ-сорб-B» ДНҚ бөліп алуға арналған 

реагенттер жиынтығы (ТШ 9398-003-01897593-2009) немесе 

Роспотребнадзор  эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынған басқалары – 

жиынтықталымның 2 түрімен жұмыс істегенде. 

4. ДНҚ экстракциясына арналған қосымша материалдар мен құрал-жабдықтар 

- ДНҚ бөліп алуға арналған реагенттер жиынтығына нұсқаулыққа сәйкес. 

5. РНҚ/ДНҚ бөліп алуға арналған автоматты станция (мысалы, NucliSENS 

easyMAG (bioMérieux, Франция) – нуклеин қышқылдарын экстракциялау 

үшін автоматты станцияларды пайдалану кезінде. 

6. Автоматты станцияға реактивтер мен шығын материалдарының жинағы 

(мысалы NucliSENS
®
 easyMAG (1 экстракциялауға арналған NucliSens 

буфері, 2 экстракциялауға арналған NucliSens буфері, 3 экстракциялауға 

арналған NucliSens буфері, лизиске арналған NucliSens буфері, NucliSens 

магниттелген силика) (bioMérieux, Франция)) – нуклеин қышқылдарын 

экстракциялау үшін автоматты станцияларды пайдалану кезінде. 

7. Бір реттік полипропиленді бұрандасы бар немесе көлемі 2,0 млге тығыз 

жабылатын пробиркалар (мысалы, Axygen, АҚШ) – нуклеин 

қышқылдарын экстракциялау үшін автоматты станцияларды пайдалану 

кезінде. 

ПТР және ПТР-амплификациялау өнімдерін гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялауды жүргізу. (2 АЙМАҚ): 

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

Ресей).  

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

10. Ауыспалы көлемдері 5-тен 20 мкл-ге дейін және 20-дан 200 мклге дейін 

автоматты дозаторлар. 

11.  Штативтердегі 100 және 200 мкл-ге дейінгі сүзгісімен бір реттік 

ұштықтар. 

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

(пайдаланылатын аспаптарға сәйкес).  

13. ДНҚ бөлініп алынған сынамаларына арналған -16 °С-ден аспайтын 

мұздатқыш камерасымен 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурадағы 

тоңазытқыш. 



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

1.3.2569-09 бойынша. 

15. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

16. «Нақты уақыт» режимінде флуоресценттік дабылды детекциялау жүйесі 

бар бағдарламаланатын амплификатор (мысалы, Rotor-Gene 3000/6000 

(Corbett Research, Австралия), Rotor-Gene Q (Qiagen, Германия), iCycler iQ5 

(Bio-Rad, АҚШ), Mx3000P (Stratagene, АҚШ), «ДТ-96» («ДНҚ-

Технология», Ресей) және Роспотребнадзор  эпидемиология ҒЗИ ФБУН 

ұсынылған осы реагенттер жинағын қолдану жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдарда). 

17. Көлемі 0,2 мл немесе 0,1 мл ПТР үшін бір реттік полипропилендік 

пробирка: 

а) Көлемі 0,2 мл PTR дөңес қақпағы бар ПТР үшін жұқа қабырғалы 

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

пайдалану кезінде; 

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

пробиркалар (мысалы, Axygen, АҚШ) немесе Rotor-Geneге ПТР үшін 

пробирка, Көлемі 0,1 мл стриптердегі 4 данадан қақпақтармен (мысалы, 

Corbett Research, Австралия; Qiagen, Германия) – роторлық типті 

аспапты пайдалану кезінде. 

Зерттелген материалды алу, тасымалдау және сақтау 

 

Жұмыс басталар алдында Роспотребнадзор  эпидемиология ҒЗИ ФБУН 

Мәскеу, 2008ж. әзірлеген «ПТР-диагностика үшін клиникалық материалды 

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

Зерттеуге арналған материал ретінде жаңа алынған қан, қан лейкоциттері, 

ішкі ағзалардың биоптаттары, сілекей, ауызжұтқыншақтан шайындылар мен 

жағындылар, шеткері қан плазмасы, амниондық сұйықтық, жұлын-ми 

сұйықтығы (ликвор), несеп, бронхальвеолярлық лаваж  қызмет етеді. 

 

ДНҚ  экстракциялау үшін зерттелетін материалды дайындау 

- жаңа алынған шеткері және кіндік қан 

Экстракциялар алдында қанды алдын-ала өңдеу жүргізу қажет: 

«Эппендорф» типті 1,5 мл пробиркаға 1,0 мл гемолитикті (Роспотребнадзор  

эпидемиология ҒЗИ ФБУН өндірген) және 0,25 мл жаңа алынған қанды жеке 

ұштықпен енгізу керек. Вортексте пробирканың ішіндегісін мұқият 

араластырып, кейде араластыра отырып, 10 минутқа қалдыру керек. 

Пробирканы микроцентрифугада минутына 8 мың айналым кезінде 2 минут 

бойы центрифугалау керек. Тұнбаны қозғамай, тұнба үстіндегі сұйықтықты 

вакуумдық сорғыштың көмегімен шығару керек. Шайғаннан кейін жасуша 

тұнбасы ақ түсті болуы керек, тұнба үстінен қызғылт түсті кішкене қақ 

(бұзылған эритроциттердің қалдықтары) болуына ғана жол беріледі. Қажет 

болған кезде гемолитикпен шаюды қайталауға болады. Алынған лейкоциттер 



тұнбасы дереу лизистенуі тиіс (егер «РИБО-преп» реагенттер жиынтығы 

көмегімен экстракция жағдайында 300 мкл лизистегіш ерітіндіні қосу және 

кейін «РИБО-преп» реагенттер жиынтығына нұсқаулыққа сәйкес лизистегіш 

ерітіндіні қайтадан қоспай, ДНҚ бөліп алу керек) немесе ұзақ уақыт бойы 

минус 68 °С-ден аспайтын температурада мұздатып қатыру керек. 

- шеткері және/немесе кіндік қанның ақ жасушалары (лейкоциттік масса) 
Жаңа алынған шеткері және/немесе кіндік қаннан алынған. Қанды алған 

сәттен бастап 6 сағат бойы бөлме температурасында сақтауға болады. Ақ 

жасушаларды таңдау үшін қаны бар пробирканы 20 минут бойы 800–1600 g 

(минутына 3 мың айналым) центрифугалап, содан кейін шөгіп қалған қанның 

бетінде түзілген ақ үлбірді алу керек. Бұдан әрі жоғарыда сипатталған жаңа 

алынған шеткері және кіндік қанды алдын-ала өңдеу керек. Шеткері және 

кіндік қанның ақ жасушаларын минус 68 °С-ден аспайтын температурада ұзақ 

уақыт сақтауға рұқсат етіледі. 

ПТР-зерттеуін жүргізу 

ПТР-зерттеу келесі кезеңдерден тұрады: 

- Зерттелген үлгілерден алынған ДНҚ экстракциялау. 

- «Нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен амплификациялау жүргізу. 

- Нәтижелерді талдау және интерпретациялау. 

Пайдаланылған жабдыққа байланысты ПТР-зерттеуін жүргізу рәсімі 

жөніндегі егжей-тегжейлі ақпарат клиникалық материалдағы адам 

цитомегаловирусы (CMV) ДНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) әдісімен табуға және 

сандық анықтауға арналған, Роспотребнадзор  эпидемиология ҒЗИ ФБУН 

әзірленген, «АмплиСенс


 CMV-скрин/монитор-FL» реагенттер жинағын 

қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда баяндалған. 

Зерттелетін үлгілерден алынған ДНҚ экстракциялау 

ДНҚ экстракциялау үшін пайдаланылған жинаққа нұсқаулыққа сәйкес 

Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынылған реагенттер жинақтары 

пайдаланылады. Әр клиникалық үлгіден алынған ДНҚ экстракциялау ішкі 

бақылау үлгісі болған кезде жүргізіледі - STI-87 ІБҮ (әр үлгіге 10 мкл STI-87 

ІБҮ қосылады). Экстракциялауды теріс бақылау (ТБ) пробиркасына 100 мкл 

ТБҮ енгізу керек. Экстракциялауды оң бақылау ОБ)  пробиркасына 90 мкл 

ТБҮ және 10 мкл CMV және адамның ДНҚ ОБҮ енгізу керек. 

«Нақты уақыт» режимінде детекциялаумен амплификациялауды 

жүргізу  

ДНҚ сынамасының көлемін қоса – 10 мкл, реакциялық қоспаның 

жалпы көлемі – 25 мкл. 



А. Амплификациялауға арналған пробирканы дайындау 

Амплификациялауға арналған пробирканы таңдау «нақты уақыт» 

режимінде детекциялау жүйесімен пайдаланылатын амплификаторға 

байланысты.  

Реагенттерді, ДНҚ сынамалары мен бақылау үлгілерін пробиркаға 

енгізу үшін сүзгілері бар бір реттік ұштықтар пайдаланылады. 

1. Алдын ала ПТР-қоспа-2-FRT қоспасы мен полимеразаны (TaqF) 

дайындау қажет.  

Полимераза TaqF) (30 мкл) бар бір пробирканың ішіндегісін ПТР-

қоспа-2-FRT (300 мкл) бар пробиркаға толығымен салып, көбік түзілуіне 

жол бермей, вортексте мұқият араластыру керек. 

Қоспаны дайындау күнін көрсетіп, пробирканы таңбалау керек.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дайындалған қоспа 60 үлгіні зерттеуге 

есептелген. Қоспаны 2 °С-ден 8 °C-ге дейінгі температурада 3 ай бойы 

сақтау және қажет болған жағдайда пайдалану керек. 

Егер аталған қоспа үш ай ішінде тұтынылмаған жағдайда, қоспаны 

реакциялардың шағын мөлшеріне дайындау, мысалы, 150 мкл ПТР-

қоспа-2-FRT және 15 мкл полимеразаны (TaqF) араластыру керек 

(алынған қоспа 30 реакцияға есептелген). 

2. Реакциялық қоспаны дайындау керек. Тіпті ДНҚ-ның бір зерттелетін 

үлгісін сапалы форматта тестілеу үшін ПТР амплификациялау 

кезеңінің екі бақылау нүктесін: ПТР оң (KSG2) және теріс бақылауын 

(РНҚ буфер) орнату қажет екенін есте ұстаған жөн. 

Ал тіпті ДНҚ-ның бір зерттелетін үлгісін сапалы форматта тестілеу 

үшін ПТР амплификациялау кезеңінің бес бақылау нүктесін: екі 

қайталау бойынша екі калибратор (KSG1 және KSG2) және ПТР теріс 

бақылауын (РНК-буфер) орнату керек. Сонымен қатар, запаспен 

реагенттерді артығымен алу қажет: бір реакцияға артық есептеу қажет. 

3. Жеке пробиркаға ПТР-қоспа-1-FL CMV скрин/монитор мен ПТР-қоспа-

2-FRT алдын ала дайындалған қоспаны және полимеразаны (TaqF) 

араластыру керек. Есептеу әр ПТР қойылымына байланысты жүргізіледі: 

 10 мкл ПТР-қоспа-1-FL CMV скрин/монтор, 

 5 мкл ПТР-қоспа-2-FRT қоспасы және полимераза (TaqF). 

Зерттелетін және бақылау үлгілерін тестілеуді қоса алғанда, реакциялардың 

қажетті санына есептеу 1-қосымшада келтірілген есептеу кестесіне сәйкес 

жүргізілуі мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 60 үлгіні бір мезгілде зерттеген кезде қоспаны 

жеңілдетілген дайындау сызбасын қолдануға болады: ПТР-қоспа-2-FRT бар 

бір пробирканың және полимераза (TaqF) бар бір пробирканың бүкіл 

ішіндегісін ПТР-қоспа-1-FL CMV скрин/монитор бар пробиркаға салу керек. 

4. ДНҚ зерттелген және бақылау үлгілерін амплификациялау үшін 

пробиркалардың қажетті санын таңдау керек. Пайдаланылатын аспапқа 

байланысты пробирканың типін таңдау керек. Пробиркаға дайын 

реакциялық қоспаны 15 мкл-ден тамызу керек. 



5. Реакциялық қоспасы бар пробиркаға клиникалық немесе бақылау 

үлгілерінен экстракциялау нәтижесінде алынған зерттелетін ДНҚ-ны 

10 мкл- ден қосу керек 

6. Сапалы талдау жүргізу үшін: 

а) ПТР теріс бақылауы (Б–) – пробиркаға 10 мкл РНҚ-буфер енгізу 

керек; 

б) ПТР оң бақылауы (Б+) – пробиркаға 10 мкл KSG2 енгізу керек.  

Сандық талдау жүргізу үшін: 

а) ПТР теріс бақылауы (Б–) – пробиркаға 10 мкл РНҚ-буфер енгізу 

керек; 

б) KSG1 және KSG2 калибраторлары – екі пробиркаға KSG1 

калибраторын 10 мкл-ден және екі пробиркаға KSG2 калибраторын 

10 мкл-ден енгізу керек. 

Б. «Нақты уақыт» режимінде детекциялаумен амплификациялау 

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 (1а және 1б кестелерін қараңыз). 

1а кестесі 

Роторлы типтегі аспаптар үшін «АмплиСенс-1» амплификациялау 

бағдарламасы
3
 

Кезеңі Температурасы, °С Уақыты 
Флуоресценцияны 

өлшеу 

Циклдердің 

саны 

Hold/темп-

раны ұстау 
95 15 мин – 1 

Cycling 1/ 

Циклдарды 

белгілеу 

95 5 с – 

5 60 20 с – 

72 15 с – 

Cycling 2/ 

Циклдарды 

белгілеу 

95 5 с – 

40 60 20 с 
FAM, JOE, 

ROX 

72 15 с – 

 

                                                 
3
 Мысалы, Rotor-Gene 3000 және Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия) және Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынылған осы реагенттер жинағын қолдану жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдарда. 



1б кестесі 

Планшетті типтегі
4
 аспаптар үшін «АмплиСенс-1» амплификациялау 

бағдарламасы 

Кезеңі 
Температурасы, 

°С 
Уақыты 

Флуоресценцияны 

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, JOE, ROX 

72 15 с – 

3. Бағдарламаны орындау аяқталғаннан кейін нәтижелерді талдауға кірісу 

керек. 

Нәтижелерді талдау және интерпретациялау 

Алынған деректер – екі канал бойынша флуоресценттік дабылдың 

жинақталу қисықтары – «нақты  уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресцентті детекциясы бар ПТР жүргізу үшін пайдаланылған аспаптың 

бағдарламалық қамтамасыз етуінің көмегімен талданады.  

FAM каналы бойынша – β-глобинді гені (ІБҮ Glob), JOE каналы 

бойынша –CMV ДНҚ (CMV және адамның ДНҚ-сы ОБҮ), ROX каналы 

бойынша –STI-87 (ІБҮ STI-87) ДНҚ аймағын амплификациялау өнімінің 

жинақталуы тіркеледі. 

Жасушалардың суспензиясынан (жаңа алынған қан, қан лейкоциттері, ішкі 

ағзалардың биоптаттарынан) жаппай ДНҚ экстракциялау кезінде нәтижелер 

екі  канал бойынша ескеріледі: FAM каналы бойынша – β-глобинді гені (ІБҮ 

Glob) ДНҚ, JOE каналы бойынша – CMV ДНҚ (ПКО ДНҚ CMV ДНҚ және 

адамның ДНҚ-сы аймағын амплификациялау өнімінің жинақталуы 

тіркеледі). 

Ішкі бақылау үлгісімен бірлесе шеткері қан плазмасынан, амниондық 

сұйықтықтан, сілекейден, ауызжұтқыншақтан шайындылар мен 

жағындылардан, жұлын-ми сұйықтығынан (ликвордан), несептен, 

бронхоальвеолярлық лаваждан алынған ДНҚ экстракциялау кезінде 

нәтижелер мына екі канал бойынша ескеріледі: JOE каналы бойынша – CMV 

ДНҚ (CMV ДНҚ және адамның ДНҚ ОБҮ), ROX каналы бойынша – STI-87 

ІБҮ ДНҚ (STI-87 ІБҮ) аймағын амплификациялау өнімінің жинақталуы. 

Нәтижелер шекті сызықпен берілген деңгейде белгіленген 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 

                                                 
4
 Мысалы, «ДТ-96» («ДНК-Технология», Ресей), iCycler iQ5 (Bio-Rad, АҚШ), Mx3000P (Stratagene, АҚШ) 

және Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынылған осы реагенттер жинағын қолдану жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарда. 



(болмауына) сәйкес келеді (пайдаланылған аспапға арналған нұсқаулықтың 

қосымшасын қараңыз). 

Егер флуоресценцияның қисығы «нақты уақытта» ПТР үшін типтік S-

тәрізді түрде болса және сенімді флуореценция өсу аймағында шекті 

сызықпен бір рет қиылысатын болса, канал бойынша амплификациялау 

нәтижесі оң деп саналады. 

Типтік форманың қисығы болмаған және шекті сызықпен қиылысқан Ct 

мәні жоқ) жағдайда, канал бойынша амплификациялау нәтижесі теріс деп 

саналады. 

Жасушалардың суспензиясынан (жаңа алынған қан, қан 

лейкоциттері, ішкі ағзалардың биоптаттарынан) жаппай ДНҚ 

экстракциялау кезінде нәтижелер төмендегідей интерпретацияланады: 

 CMV ДНҚ анықталса, егер JOE флуорофоры үшін канал бойынша 

нәтижелер кестесіндегі аталған сынама үшін, оң нәтиженің шекті циклінен 

аспайтын Ct шекті циклінің мәні анықталды (оң нәтиженің шекті циклін 

анықтау клиникалық материалдағы адам цитомегаловирусы (CMV) ДНҚ-

сын гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалық 

тізбекті реакция (ПТР) әдісімен табуға және сандық анықтауға арналған 

«АмплиСенс CMV-скрин/монитор-FL» реагенттер жинағын қолдану 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда сипатталған). Сонымен бірге аталған 

үлгі флуоресценциясының қисығы флуоресценцияның сипаттамалық 

экспоненциальді көтерілу аймағындағы шекті сызықты кесіп өтуі керек. 

 CMV ДНҚ анықталмаса, егер JOE флуорофоры үшін канал бойынша 

нәтижелер кестесіндегі аталған сынама үшін, Ct шекті циклінің мәні 

анықталмаса (болмаса) (флуоресценциясының қисығы шекті сызықты 

кесіп өтпейді), ал сапалы тест үшін FAM флуорофорына арналған канал 

бойынша нәтижелер кестесінде Ct шекті циклінің мәні қосымшада 

көрсетілгеннен аспайды, ал сандық тест үшін - Glob ІБҮ ДНҚ саны 2000 

копий/реакциядан астам. 

 Талдау нәтижесі анық емес, егер аталған сынама үшін, JOE 

флуорофорына арналған канал бойынша және FAM флуорофорына 

арналған канал бойынша Ct шекті циклінің мәні анықталмаса (болмаса), 

сапалы тест үшін Ct мәні қосымшада көрсетілгеннен астам, ал сандық тест 

үшін - Glob ІБҮ ДНҚ саны 2000 копий/реакциядан кем. Бұл жағдайда 

тиісті клиникалық үлгіні ПТР-зерттеуді қайтадан жүргізу талап етіледі. 

JOE каналы бойынша Ct мәндері қосымшада көрсетілген шектен асатын 

клиникалық үлгілер үшін, Ct мәні көрсетілген шектен асып кетсе, нәтиже 

күмәнді болып саналады. Аталған ДНҚ үлгісін екі қайталауда қосымша 

зерттеу қажет. Жаңартылған оң Ct мәнін алған жағдайда нәтижені оң деп 

есептеу керек. Екі қайталануда жаңартылмаған мәндерді алған кезде – 

нәтиже күмәнді болып саналады. 

Сапалы тест үшін, егер FAM флуорофоры үшін канал бойынша Ct шекті 

циклінің мәні қосымшада көрсетілгеннен асқан жағдайда, теріс нәтиже 

сенімсіз болып саналады. 

Сандық тест үшін, егер Glob ІБҮ ДНҚ 2000 копий/реакциядан кем болған 



жағдайда, сандық оң немесе теріс нәтиже сенімсіз деп саналады. Егер ТБ, 

ОБ, Б–, Б+ бақылау үлгілері үшін дұрыс нәтижелер алынған болса, ПТР-

зерттеу нәтижелері сенімді деп саналады (2 кестені қараңыз). 

Сандық тест үшін ДБ бойынша нәтижелер реагенттер жинағына 

қосымшада көрсетілген концентрациялар ауқымында болуы керек. 

2 кесте 

Бақылау  
Бақыланатын 

талдау кезеңі 

Канал бойынша амплификациялау нәтижелері 

FAM JOE 

Сапалы 

формат Сандық формат Сапалы формат Сандық формат 

ТБ 
ПТР, ДНҚ 

экстракциялау 
Мәні жоқ Мәні жоқ Мәні жоқ Мәні жоқ 

ДБ 
ПТР, ДНҚ 

экстракциялау  

Шекаралықт

ан кем мән 

анықталған 

Шекаралықтан 

кем мән 

анықталған 

Шекаралықтан 

кем мән 

анықталған 

Мән қосымшада 

көрсетілген 

шекараларға 

орналастырылады 

Б– ПТР Мәні жоқ Мәні жоқ Мәні жоқ Мәні жоқ 

Б+ ПТР 

Шекаралықт

ан кем мән 

анықталған 

- 

Шекаралықтан 

кем мән 

анықталған 

- 

KSG1, 

KSG2 
ПТР - 

Ct мәні 

анықталды және 

есептік 

концентрация 

- 

Ct мәні анықталды 

және есептік 

концентрация 

Жасушалардың суспензиясынан (жаңа алынған қан, қан лейкоциттері, 

ішкі ағзалардың биоптаттарынан) жаппай ДНҚ экстракциялау кезінде 

ПТР-зерттеуін бақылауларға арналған нәтижелер 

Сандық тест үшін бақылау және зерттелетін үлгілеріндегі 

жасушалардың (10
5
) (жаңа алынған қан, қан лейкоциттері, ішкі 

ағзалардың биоптаттары) стандартты мөлшеріне CMV ДНҚ копий 

логарифмдердегі концентрациясын есептеу мына формула бойынша 

жүргізу керек: 

lg { пробеПЦРвGlobДНКкопийчисло

пробеПЦРвCMVДНКкопийчисло





_____

_____

 

2*10
5
}= lg {CMV/10

5
 ДНҚ копий } 

Формулада:– ПТР-сынамада CMV ДНҚ копий саны; 

                   – ПТР-сынамада Glob ДНҚ копий саны. 

CMV ДНҚ салыстырмалы концентрациясын копийде білдіру үшін 

жасушалардың стандартты мөлшеріне (мысалы, 10
5
-ке) қайта есептеу 

коэффициенті пайдаланылады: 

10
5
 жасуша= 2*10

5
 адамның геномдары 

Ішкі бақылау үлгісімен бірлесе шеткері қан плазмасынан, амниондық 

сұйықтықтан немесе жұлын-ми сұйықтығынан (ликвордан), несептен, 



сілекейден, ауызжұтқыншақтан шайындылар мен жағындылардан, 

бронхальвеолярлық лаваждан ДНҚ экстракциялау кезінде нәтижелер 

төмендегідей интерпретацияланады: 

 ДНҚ CMV ДНҚ анықталса, егер JOE флуорофоры үшін канал бойынша 

нәтижелер кестесіндегі аталған сынама үшін, оң нәтиженің шекті циклінен 

аспайтын Ct шекті циклінің мәні анықталды (оң нәтиженің шекті циклін 

анықтау клиникалық материалдағы адамның цитомегаловирусы (CMV) 

ДНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен 

полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) әдісімен табуға және сандық 

анықтауға арналған «АмплиСенс CMV-скрин/монитор-FL» реагенттер 

жинағын қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда сипатталған). 

Сонымен бірге аталған үлгі флуоресценциясының қисығы 

флуоресценцияның сипаттамалық экспоненциальді көтерілу аймағындағы 

шекті сызықты кесіп өтуі керек. 

 CMV ДНҚ анықталмаса, егер JOE флуорофоры үшін канал бойынша 

нәтижелер кестесіндегі аталған сынама үшін, Ct шекті циклінің мәні 

анықталмаса (болмаса) (флуоресценциясының қисығы шекті сызықты 

кесіп өтпейді), ал ROX флуорофорына арналған канал бойынша 

нәтижелер кестесінде Ct шекті циклінің мәні қосымшада көрсетілген 

мәннен аспайды. 

 Талдау нәтижесі анық емес, егер аталған сынама үшін, JOE 

флуорофорына арналған канал бойынша және ROX флуорофорына 

арналған канал бойынша Ct мәні анықталмаса (болмаса), қосымшада 

көрсетілген мәннен аспайды. Бұл жағдайда тиісті клиникалық үлгіні ПТР-

зерттеуді қайтадан жүргізу талап етіледі. 

JOE каналы бойынша Ct мәндері қосымшада көрсетілген шектен асатын 

клиникалық үлгілер үшін, нәтиже күмәнді болып саналады. Аталған ДНҚ 

үлгісін екі қайталауда қосымша зерттеу қажет. Жаңартылған оң Ct мәнін 

алған жағдайда нәтижені оң деп есептеу керек. Екі қайталануда 

жаңартылмаған мәндерді алған кезде – нәтиже күмәнді болып саналады. 

Егер ТБ, ОБ, Б–, Б+ бақылау үлгілері үшін дұрыс нәтижелер алынған 

болса, ПТР-зерттеу нәтижелері сенімді деп саналады (3 кестені қараңыз). 

Сандық тест үшін ДБ бойынша нәтижелер реагенттер жинағына 

қосымшада көрсетілген концентрациялар ауқымында болуы керек. 



3 кесте 

Ішкі бақылау үлгісімен бірлесе шеткері қан плазмасынан, амниондық 

сұйықтықтан немесе жұлын-ми сұйықтығынан (ликвордан), несептен, 

сілекейден, ауызжұтқыншақтан шайындылар мен жағындылардан, 

бронхальвеолярлық лаваждан ДНҚ экстракциялау кезінде ПТР-

зерттеуін бақылауларға арналған нәтижелер 

Бақылау 
Бақыланатын 

талдау кезеңі 

Канал бойынша амплификациялау нәтижелері 

JOE ROX 

Сапалы 

формат Сандық формат Сапалы формат Сандық формат 

ТБ 
ПТР, ДНҚ 

экстракциялау 
Мәні жоқ Мәні жоқ 

Шекаралықтан 

кем мән 

анықталған 

Шекаралықтан 

кем мән 

анықталған 

ДБ 
ПТР, ДНҚ 

экстракциялау 

Шекаралықт

ан кем мән 

анықталған 

Мән қосымшада 

көрсетілген 

шекараларға 

орналастырыла

ды 

Шекаралықтан 

кем мән 

анықталған 

Шекаралықтан 

кем мән 

анықталған 

Б– ПТР Мәні жоқ Мәні жоқ Мәні жоқ Мәні жоқ 

Б+ ПТР 

Шекаралықт

ан кем мән 

анықталған 

- 

Шекаралықтан 

кем мән 

анықталған 

- 

KSG1, 

KSG2 
ПТР - 

Ct мәні 

анықталды және 

есептік 

концентрация 

- 

Ct мәні анықталды 

және есептік 

концентрация 

Сандық тест үшін шеткері қан плазмасына, амниондық және жұлын-ми 

сұйықтығына (ликворға), сілекейге, ауызжұтқыншақтан шайындылар 

мен жағындыларға, несепке, бронхальвеолярлық лаважға арналған мл 

үлгіге CMV ДНҚ концентрациясын есептеу мына формула бойынша 

жүргізу керек:  

КП CMV ДНҚ = [К CMVДНҚ / КSTI-87] х ІБҮ коэффициенті 

(копий/мл) 

К CMV ДНҚ - ДНҚ сынамасындағы CMV ДНҚ копий саны; 

КSTI-87 - ДНҚ сынамасындағы STI-87 ДНҚ копий саны; 

ІБҮ коэффициенті – ДНҚ сынамасындағы STI-87 ДНҚ ІБҮ копий 

санына сәйкес келеді және реагенттер жинағының әр сериясына 

қосымшада көрсетілген және әр лотқа тән. 

Әр реагенттер жинағына зерттелген сынамалардың концентрацияларын 

есептеу және алынған нәтижелердің сенімділігін, сондай-ақ Ct шекті циклінің 

мәнін бағалау үшін қажетті CMV және адамның ДНҚ-сы ІБҮ, STI-87 ІБҮ және 

ДНҚ-калибраторларының концентрациялары көрсетілген қосымша қоса 

беріледі. 

 



Қысқарту тізімі 

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

Glob ІБҮ – эндогенді ішкі бақылау үлгісі 

Б– – ПТР теріс бақылауы 

Б+ – ПТР оң бақылауы 

ТБҮ – теріс бақылау үлгісі 
ТБ –экстракцияның теріс бақылауы 

ОБ – экстракцияның оң бақылауы 

ОБҮ – оң бақылау үлгісі 
ПТР – полимеразалық тізбекті реакция 

Роспотребнадзор  

эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН 

– Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және адамның әл-ауқаты 

саласындағы қадағалау жөніндегі федералды қызметі 

«Эпидемиология орталық ғылыми-зерттеу институты» Федералды 

бюджеттік ғылым мекемесі 

CMV – адам цитомегаловирусы 

FRT – «нақты уақыт» режиміндегі флуоресценттік детекция 

 

Сақтау шарттары 

«РИБО-преп», «ПТР-комплект» реагенттер жиынтығын  2 °С-ден 8 °С-ге 

дейінгі температурада сақтау керек. ПТР-қоспа-1-FL CMV скрин/монитор, 

ПТР-қоспа-2-FRT және полимераза (TaqF) («ПТР- жиынтық» жиынтығынан)  

-16 С-ден аспайтын температурада сақтау керек. ПТР-қоспа-1-FL CMV 

скрин/монитор жарықтан қорғалған жерде 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. Ашылмаған 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 
 

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 адамның цитомегаловирусы (CMV) ДНҚ-сын 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимеразалы тізбекті 

реакция (ПТР) әдісімен табуға және сандық анықтауға арналған 

«АмплиСенс


 CMV-скрин/монитор-FL» реагенттер жинағы. 

Техникалық шарттары ТШ 9398-085-01897593-2012 
 

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). 

mailto:obtk@pcr.ru
mailto:products@pcr.ru


«АмплиСенс» өнімдері туралы пікірлер мен ұсыныстарды тұтынушы 

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

 

 

  Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық 

мақсаттағы бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды қабылдайтын 

ұйымның мекенжайы  

 

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

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

E-mail info@kb-diagnostic.kz 

 

http://www.amplisens.ru/


1 қосымша 

Реакциялық қоспаларды дайындау сызбасы 

Реакцияның жалпы көлемі - 25 мкл, 

ДНҚ сынамасының көлемін қоса - 10 мкл 

1 реакцияға реагенттердің көлемі 10,0 5,0 

клиникалық үлгілер саны ПТР-қоспа-1-FL 

CMV 

скрин/монитор* 

Қоспа ПТР-қоспа-2-FRT и 

полимераза (TaqF)* сандық анықтау 

үшін  

сапалы анықтау 

үшін 

1 4 70 35 

2 5 80 40 

3 6 90 45 

4 7 100 50 

5 8 110 55 

6 9 120 60 

7 10 130 65 

8 11 140 70 

9 12 150 75 

10 13 160 80 

11 14 170 85 

12 15 180 90 

13 16 190 95 

14 17 200 100 

15 18 210 105 

16 19 220 110 

17 20 230 115 

18 21 240 120 

19 22 250 125 

20 23 260 130 

21 24 270 135 

22 25 280 140 

23 26 290 145 

24 27 300 150 

25 28 310 155 

30 33 360 180 

* - Артығы есебінен (бір реакцияға артық есептеу) және CMV ДНҚ сандық 

анықтауы үшін бес бақылау (2 ДНҚ-калибраторы КSG1, КSG2 (екі 

қайталаудан) және РНК-буфер теріс бақылауы) және CMV ДНҚ сапалы 

анықтауы үшін екі бақылау (оң және теріс бақылау) нүктесін орнату 

қажеттілігі есебінен мәндер келтірілген. 


