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Медициналық мақсаттағы бұйымды  

медицинада қолдану жөніндегі  

нұсқаулық 

  
 

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы  

 

Биологиялық материалда канцерогенділік қаупі жоғары (КҚЖ) адамның 

папиллома вирусы (АПВ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 

генотиптерін полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) әдісімен сапалық және 

сандық анықтауға және ДНҚ дифференциациялауға арналған in vitro 

диагностикаға арналған «АмплиСенс
®
 КҚЖ АПВ генотип-титр-FL» 

реагенттер жинағы 

 

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы 

Тағайындалуы  

«АмплиСенс


 КҚЖ АПВ генотип-титр-FL» реагенттер жинағы 

биологиялық материалда (қынаптың шырышты қабығынан жағынды, 

цервикальді өзектің шырышты қабығынан (эктоцервикс пен эндоцервикстен) 

эпителий қырындысы) АПВ КҚЖ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

66, 68 генотиптерін, амплификация өнімдерін гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен ПТР  әдісімен әдісімен сапалық және сандық 

анықтауға және ДНҚ дифференциациялауға арналған. Реагенттер жинағы 

АПВ ДНҚ 14 генотипін (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 

типтерін) бөлек анықтауға мүмкіндік береді. КҚЖ АПВ ЖМО мен соның 

алдындағы ауыр дисплазияның негізгі этиологиялық себебі болып табылады. 

АПВ ЖМО жағдайларының 95%-ында анықталады, сонымен қатар, АПВ 

көрсетілген 14 типі ЖМО-мен астасқан АПВ жағдайларының 94%-ы үшін 

жауап береді. Реагенттер жинағы клиникалық зертханалық диагностикада 

аурудың түріне және манифестациясының бар-жоқтығына байланыссыз, 

папилломавирусты инфекцияға күдік туындаған адамдардан алынған 

биологиялық материалды зерттеу үшін пайдаланылады.  

ПТР жүргізуге арналған материал рөлін, Өндіруші ұсынған реагенттер 

жиынтығының көмегімен зерттелетін материалдан экстракцияланған ДНҚ 

сынамалары атқарады. 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 21.11.2011 жылғы № 323-ФЗ «Ресей 

Федерациясында азаматтардың денсаулығын қорғау негіздері туралы» 

федералдық заңға сәйкес, ПТР-зерттеу пациентті жан-жақты зерттеу 

әдістерінің бірі болып табылады, солардың негізінде емдеуші дәрігер диагноз 

қояды және пациентті емдеу шараларын таңдайды. 

Әдістің принципі  

Тестілеу принципі зерттелетін материал үлгілерінен ДНҚ экстракциялауға 

және сонымен бір мезгілде КҚЖ АПВ анықталған генотиптерінің және 

адамның ДНҚ β-глобиндік генінің ДНҚ бөліктерін гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен амплификациялауға негізделеді. β-глобиндік 

геннің ДНҚ эндогендік ішкі бақылауы (Glob ІБҮ) ретінде пайдаланылады 

және әр үлгіні ПТР-зерттеудің барлық сатыларын бақылауға ғана емес, 

материалдың алынуының және оның сақталуының  талапқа сай екендігін 

бағалауға да мүмкіндік береді. Glob ІБҮ, адам геномының бөлігі 

болғандықтан, зерттелетін үлгіде әрдайым жеткілікті, үлгідегі адам 

жасушаларының санына баламалы (бір реакцияда 500-10
5
 жасуша) мөлшерде 

болуы тиіс. 

Экстракциялау сатысында алынған ДНҚ сынамаларымен, осы бөлікке тән 

праймерлер мен Taq-полимераза ферментінің көмегімен КҚЖ АПВ ДНҚ 

амплификациялау реакциясы жүргізіледі. Реакция қоспасының құрамында 

флуоресцентті-таңбалы олигонуклеотидтер болады, олар 

амплификацияланатын ДНҚ-нысананың комплементарліқ бөлігімен 

гибридизацияланады, соның нәтижесінде флуоресценция қарқындылығының 

үдеуі орын алады. Бұл флуоресценттік сигналды «нақты уақыт» режимінде 

детекциялау жүйесімен амплификатордың көмегімен флуоресценттік 

сигналдың қарқындылығын өлшеу арқылы спецификалық амплификация 

өнімінің жинақталуын тіркеуге мүмкіндік береді.  

«Нақты уақыт» режимінде ПТР әдісімен КҚЖ АПВ ДНҚ сандық анықтау 

зерттелетін үлгідегі ДНҚ-нысананың бастапқы концентрациясы мен 

флуоресценттік сигналдың экспоненциальді жоғарылауының (шектік цикл, 

Cycle threshold, Ct) басталу циклы арасында дозаға тәуелділіктің болуына 

негізделеді. Сандық тест жүргізу үшін зерттелетін үлгілерден ДНҚ 

амплификациялау ДНҚ-нысана концентрациясы белгілі үлгілер – ДНҚ-

калибраторлармен бір мезгілде жүргізіледі. ДНҚ-калибраторларды 

амплификациялау нәтижелері бойынша калибровкалау сызығы құрылады, 

сол арқылы зерттелетін үлгілердегі ДНҚ-нысана концентрациясының 

анықталуы орын алады.  

АПВ ДНҚ концентрациясы АПВ копий санының адамның шырышты 

қабықтарындағы эпителий жасушалары санына арақатынасы ретінде 

есептеледі.  

Реагенттер жинағында урацил-ДНҚ-гликозилаза (УДГ) ферменті мен 

дезоксиуридинтрифосфатты қолданудың есебінен ампликондармен 

контаминацияланудан қорғау жүйесі бар. УДГ ферменті құрамында ДНҚ 

емес, дезоксиуридин бар, дезокситимидин бар ДНҚ тізбектердің ыдырауын 



анықтайды және катализдейді. Дезоксиуридин табиғи ДНҚ-да болмайды, 

бірақ ампликондарда үнемі болады, өйткені дезоксиуридинтрифосфат 

амплификациялауға арналған реагенттердегі дНТФ қоспасының құрамына 

кіреді. Дезоксиуридин контаминациялайтын ампликондарды ДНҚ-нысананы 

амплификациялау басталғанға дейін УДГ ферменті арқылы ыдырауға 

сезімтал етеді, және, сәйкесінше, олар ары қарай амплификацияланбайды. 

УДГ ферменті  мен термолабилен 50 °C-ден жоғары қыздырған кезде 

белсенділігін жояды және сондықтан да, ПТР үдерісінде жинақталып 

алынған нысана ампликондарын бұзбайды. 

Бір үлгі үшін  КҚЖ АПВ генотипін анықтау төрт пробиркада жүргізіледі, 

әр пробиркада КҚЖ АПВ 4 генотипі немесе КҚЖ АПВ 3 генотипі және Glob 

ІБҮ дифференциацияланады. КҚЖ АПВ ДНҚ түрлі генотиптерін, сондай-ақ, 

әрбір реакция қоспасы үшін Glob ІБҮ ДНҚ амплификациялау нәтижелері 

флуоресцентті детекцияның 4 түрлі арнасы бойынша тіркеледі:  

1 кесте 
Флуорофорға 

арналған арна 
FAM JOE ROX Cy5 

ПТР-қоспа-FL атауы Анықталатын ДНҚ-нысана  

ПТР-қоспа-FL АПВ 1 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 16 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 31 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 18 

генотипі 

β-глобиндік ген 

бөлігінің ДНҚ 

(Glob ІБҮ) 

ПТР-қоспа-FL АПВ 2 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 39 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 45 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 59 

генотипі 

β-глобиндік ген 

бөлігінің ДНҚ 

(Glob ІБҮ) 

ПТР-қоспа-FL АПВ 3 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 33 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 35 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 68 

генотипі 

КҚЖ АПВ ДНҚ 

56 генотипі 

ПТР-қоспа-FL АПВ 4 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 58 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 52 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 66 

генотипі 

КҚЖ АПВ ДНҚ 

51 генотипі 

ПТР-қоспа-FL атауы Амплификациялау аймағы 

ПТР-қоспа-FL АПВ 1 E6 gene E6 gene E7 gene β-глобиндік ген 

ПТР-қоспа-FL АПВ 2 E7 gene E6 gene E6 gene β-глобиндік ген 

ПТР-қоспа-FL АПВ 3 E6 gene E6/Е7 gene E6 gene E1 gene 

ПТР-қоспа-FL АПВ 4 E6 gene E7 gene E6 gene E7 gene 

Талдамалық сипаттамалары 

Бұл реагенттер жинағы үшін келесі сипаттамалар тән: 

Талдамалық сезімталдығы және дозаға тәуелді өлшеу ауқымы  



2 кесте 

Зерттелетін  

материалдың 

түрі 

Тасымалдау 

ортасы 

ДНҚ 

экстракц

иялауға 

арналған

жиынты

қ  

Амплифика

циялауға 

арналған 

жиынтық  

Микроор

ганизм 

Талдама

лық 

сезімталд

ығы, 

копий/мл
1
 

Дозаға 

тәуелді 

өлшеу 

ауқымы, 

копий/мл 

Қынаптың 

шырышты 

қабығынан 

алынған 

жағынды, 

Цервикальді 

өзектің 

шырышты 

қабығынан 

(эктоцервикс пен 

эндоцервикстен) 

алынған 

қырынды 

«Жағындыларғ

а арналған 

тасымалдау 

ортасы» 

немесе 

«Муколитик 

қосылған 

тасымалдау 

ортасы(ТСМ)» 

немесе «ТС 

Digene» 

«АмплиСен

с
®
 

МАГНО-

сорб-УРО», 

«ДНҚ-

сорб-АМ»  

«ПТР-

жиынтық»  

FRT-100 FN 

нұсқасы 

КҚЖ 

АПВ 16, 

18, 31, 33, 

35, 39, 45, 

51, 52, 56, 

58, 59, 66, 

68 

генотипте

рі 

1х10
3 3х10

3
 – 

1х10
8
 

Цервикальді 

өзектің 

шырышты 

қабығынан 

(эктоцервикс пен 

эндоцервикстен) 

алынған 

қырынды 

Сұйықтықты 

цитологияға 

арналған 

тасымалдағыш-

бекемдегіш 

орта 

«АмплиСен

с
®
 ДНҚ-

сорб-Д» 

«ПТР-

жиынтық»  

FRT-100 FN 

нұсқасы 

КҚЖ АПВ 

16, 18, 31, 

33, 35, 39, 

45, 51, 52, 

56, 58, 59, 

66, 68 

генотипте

рі 

1х10
3
 

3х10
3
 – 

1х10
8
 

Берілген мәндерге «Зерттелетін, материалды алу, тасымалдау және 

сақтау» және «Зерттелетін материалды ДНҚ экстракциялауға дайындау» 

бөлімдерінде көрсетілген ережелер сақталған жағдайда қол жеткізіледі. 

Талдамалық спецификалылығы 

Реагенттер жинағы мәлімденген генотиптердің КҚЖ АПВ ДНҚ 

фрагменттерін анықтайды. Реагенттер жинағының талдамалық 

спецификалылығы адамның ДНҚ және келесі микроорганизмдерді зерттеуде 

дәлелденген: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Gardnerella 

vaginalis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Atopobium vaginae, 

Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Streptococcus agalactiae, 

Streptococcus pyogenes, Candida spp., CMV (цитомегаловирус), EBV 

(Эпштейн-Барр вирусы), VZV (желшешек вирусы), HSV I, HSV II (1 және 2 

типті қарапайым герпес вирусы), Human herpesvirus 6 (6 типті герпес), 

қауіптілігі төмен және анықталмаған типтерге жататын АПВ ДНҚ, атап 

айтқанда, 6, 11, 67, 70, 84, 81, 82, 62, 72, 73 генотиптері. 

Жоғарыда атап келтірілген организмдердің ДНҚ үлгілерін тестілеу кезінде 

жоғары концентрациялы үлгілерді пайдаланғанда АПВ генотиптері арасында 

                                           
1
 Көрсетілген тасымалдау ортасына салынған биологиялық материалдағы вирус ДНҚ копий саны, 1 мл 

шаққанда. 



спецификалық емес реакциялар, сондай-ақ, айқаспалы реакциялар 

анықталған жоқ. Тестілеудің спецификалылығы чность подтверждалась 

методом детекцияланған амплификация фрагменттерін секвенациялау 

әдісімен расталды. 

Қайта жаңғырғыштығы, қайталанғыштығы және дұрыстығы  

Қайта жаңғырғыштығы мен қайталанғыштығы биоматериалдың модельдік 

үлгілерін тестілеу жолымен анықталды. Биоматериалдың модельдік үлгілері 

кәсіпорынның, құрамында АПВ ДНҚ басқа генотиптері және басқа 

қоздырғыштардың ДНҚ жоқ биологиялық материалдағы құрамында КҚЖ 

АПВ ДНҚ (генотипы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) бар 

стандартты үлгілерін, үш түрлі концентрациясы (5х10
3
 - 1х10

4 
дейін, 5х10

4
 - 

1х10
5 
дейін, 5х10

5
 копий/мл астам) ауқымында сұйылту арқылы дайындалған. 

3 кесте 

Қайталанғыштығы  

АПВ 

генотипі 

Концентрацияс

ының бастапқы 

мәні, копий/мл 

Жалпы 

қайталану 

саны 

Концентрация

сының орташа 

мәні, lg 

Стандартты 

ауытқуы 

(SD) 

Ауытқу 

коэффициенті 

(CV), % 

16 

5х10
3
 - 1х10

4 

дейін 

8 3,56 0,03 0,82 

18 8 3,76 0,05 1,20 

31 8 3,70 0,08 2,19 

33 8 3,91 0,06 1,57 

35 8 4,03 0,06 1,45 

39 8 3,59 0,10 2,77 

45 8 3,78 0,08 2,23 

51 8 3,70 0,07 1,78 

52 8 3,75 0,11 2,89 

56 8 3,82 0,07 1,91 

58 8 3,76 0,06 1,52 

59 8 3,88 0,05 1,25 

66 8 3,70 0,11 2,93 

68 8 3,72 0,09 2,34 

16 

5х10
4
 - 1х10

5
 

дейін 

8 5,11 0,07 1,39 

18 8 4,89 0,07 1,47 

31 8 4,92 0,08 1,71 

33 8 4,73 0,10 2,21 

35 8 4,57 0,10 2,28 

39 8 4,68 0,07 1,55 

45 8 4,58 0,10 2,11 

51 8 5,06 0,05 0,97 

52 8 4,56 0,09 1,99 

56 8 4,66 0,17 3,57 

58 8 4,62 0,08 1,76 

59 8 4,55 0,09 2,06 

66 8 4,73 0,07 1,41 

68 8 4,89 0,07 1,48 

16 

5х10
5
 астам 

8 7,41 0,08 1,14 

18 8 7,37 0,03 0,41 

31 8 7,39 0,08 1,02 



АПВ 

генотипі 

Концентрацияс

ының бастапқы 

мәні, копий/мл 

Жалпы 

қайталану 

саны 

Концентрация

сының орташа 

мәні, lg 

Стандартты 

ауытқуы 

(SD) 

Ауытқу 

коэффициенті 

(CV), % 

33 8 7,28 0,06 0,80 

35 8 7,16 0,05 0,68 

39 8 7,25 0,07 0,92 

45 8 7,20 0,06 0,80 

51 8 7,29 0,08 1,12 

52 8 7,09 0,08 1,09 

56 8 7,31 0,06 0,76 

58 8 7,24 0,06 0,86 

59 8 7,25 0,04 0,53 

66 8 7,24 0,05 0,71 

68 8 7,28 0,05 0,66 

4 кесте 

Қайта жаңғырғыштығы 

АПВ 

генотипі 

Концентрацияс

ының бастапқы 

мәні, копий/мл 

Қайталану

лар саны 

Концентрацияс

ының орташа 

мәні, lg 

Стандартты 

ауытқуы 

(SD) 

Ауытқу 

коэффициенті 

(CV), % 

16 

5х10
3
 - 1х10

4 

дейін 

16 3,62 0,09 2,43 

18 16 3,85 0,11 2,93 

31 16 3,74 0,07 1,96 

33 16 3,91 0,05 1,34 

35 16 4,03 0,06 1,55 

39 16 3,62 0,09 2,45 

45 16 3,74 0,08 2,23 

51 16 3,68 0,09 2,56 

52 16 3,77 0,08 2,19 

56 16 3,80 0,08 2,07 

58 16 3,79 0,05 1,42 

59 16 3,84 0,08 2,12 

66 16 3,69 0,08 2,30 

68 16 3,76 0,10 2,67 

16 

5х10
4
 - 1х10

5
 

дейін 

16 5,22 0,13 2,45 

18 16 5,12 0,25 4,81 

31 16 5,20 0,30 5,71 

33 16 4,90 0,20 4,02 

35 16 4,70 0,17 3,54 

39 16 4,84 0,18 3,63 

45 16 4,71 0,16 3,36 

51 16 5,07 0,09 1,77 

52 16 4,59 0,11 2,47 

56 16 4,73 0,17 3,50 

58 16 4,69 0,15 3,10 

59 16 4,68 0,16 3,42 

66 16 4,85 0,15 3,07 

68 16 4,94 0,10 2,07 

16 
5х10

5
 астам 

16 7,47 0,09 1,24 

18 16 7,44 0,09 1,21 



АПВ 

генотипі 

Концентрацияс

ының бастапқы 

мәні, копий/мл 

Қайталану

лар саны 

Концентрацияс

ының орташа 

мәні, lg 

Стандартты 

ауытқуы 

(SD) 

Ауытқу 

коэффициенті 

(CV), % 

31 16 7,50 0,13 1,78 

33 16 7,30 0,07 0,92 

35 16 7,15 0,05 0,64 

39 16 7,31 0,08 1,11 

45 16 7,16 0,07 0,97 

51 16 7,26 0,09 1,28 

52 16 7,08 0,07 1,04 

56 16 7,34 0,06 0,78 

58 16 7,26 0,10 1,32 

59 16 7,03 0,06 0,88 

66 16 6,92 0,06 0,94 

68 16 7,35 0,04 0,58 

Дұрыстығы кәсіпорынның 1х10
5
 копий/мл концентрациялы стандартты 

үлгілерін тестілеу жолымен анықталды. 

 5 кесте 

Дұрыстығы  

АПВ генотипі 
Қайталанула

р саны 

Орташа өлшеу 

мәні, lg 

Белгіленген 

мән, lg 

Жүйелі 

аутқушылығы 

(B), % 

16 32 5,20 5,00 4,00 

18 32 5,15 5,00 3,00 

31 32 5,09 5,00 1,80 

33 32 4,92 5,00 1,60 

35 32 4,72 5,00 5,60 

39 32 4,87 5,00 2,60 

45 32 4,72 5,00 5,60 

51 32 5,05 5,00 1,00 

52 32 4,70 5,00 6,00 

56 32 4,79 5,00 4,20 

58 32 4,81 5,00 3,80 

59 32 4,80 5,00 4,00 

66 32 4,69 5,00 6,20 

68 32 4,98 5,00 0,40 



Диагностикалық сипаттамалары  

«АмплиСенс
®
 КҚЖ АПВ генотип-титр-FL» жинағының диагностикалық 

сиапттамалары  АПВ ДНҚ анықтауға арналған жаңа тестілерді валидациялау 

жөніндегі халықаралық талаптарға сәйкес анықталған
2
: 

АПВ ДНҚ анықтауға арналған жаңа тестілерді валидациялау жөніндегі 

халықаралық талаптарға сәйкес, АПВ тестісінің CIN2+ анықтаудағы 

диагностикалық сезімталдығы Hybrid Capture 2 (НС2) (Digene hc2 High-

Risk HPV DNA Test) әдісінің 90 % спецификалылығынан кем болмауы – 

яғни, салыстырмалы сезімталдығы 90 %-дан кем болмауы тиіс, 

гистологиялық тұрғыдан расталған үлгілер – CIN2 кем болмауы тиіс. Екі 

АПВ тестінің көмегімен кемінде 60 үлгі тестіленуі тиіс. 

АПВ ДНҚ анықтауға арналған жаңа тестілерді валидациялау жөніндегі 

халықаралық талаптарға сәйкес, АПВ тестісінің CIN2+
3
 анықтаудағы 

диагностикалық спецификалылығы Hybrid Capture 2 (НС2) (Digene hc2 

High-Risk HPV DNA Test) әдісінің 98% спецификалылығынан кем болмауы 

тиіс. Іріктелімге 30 жасқа толған, цитологиялық/гистологиялық тұрғыдан 

расталған CIN2 жоқ әйелдерден алынған кемінде 800 үлгі каірістірілуі тиіс. 

Жинақтың диагностикалық сипаттарын анықтау үшін, цервикальді өзектің 

шырышты қабығынан алынған эпителий қырындылардың 907 үлгісі 

пайдаланылды. Олардың ішінен 100 үлгі – гистологиялық тұрғыдан 

расталған CIN2+ диагнозымен, пациент әйелдердің орташа жасы – 35 жас 

(30 жастан 65 жасқа дейін). Сондай-ақ, скринингілік зерттеу кезінде 

цервикальді өзектің шырышты қабығынан алынған эпителий қырындысының 

807 үлгісінде цитологиялық/гистологиялық тұрғыдан расталған CIN2 жоқ 

болған. Әйелдердің орташа жасы – 39 жас (30 жастан 65 жасқа дейін). 

Референттік әдіс ретінде Digene hc2 High-Risk HPV DNA Test, «АмплиСенс
®
 

АПВ КҚЖ скрин-титр-14-FL» және «АмплиСенс
®
 КҚЖ АПВ генотип-FL» 

пайдаланылды. 

Бұдан өзге, скринингілік зерттеу кезінде қынаптың шырышты қабығынан 

алынған жағындылардың 300 үлгісі зерттелді. Референттік әдіс ретінде 

«АмплиСенс
®
 АПВ КҚЖ генотип-FL», «АмплиСенс

®
 КҚЖ АПВ скрин-титр-

14-FL» жинақтары пайдаланылды. 

                                           
2
 Meijer CJ, et al. 2009. Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical cancer 

screening in woman 30 years and older/ Int. J. Cancer 124:516-520. 



6 кесте 

 «АмплиСенс
®
 АПВ КҚЖ генотип-титр-FL» реагенттер жинағын 

референттік әдіспен салыстырғандағы тестілеу нәтижелері 

Үлгілердің типі  

 «АмплиСенс
®
 АПВ КҚЖ 

генотип-титр-FL» реагенттер 

жинағын қолданудың 

нәтижелері  

Референттік әдісті қолданудың 

нәтижелері
3
 

Оң  Теріс  

Цервикальді өзектің 

шырышты 

қабығынан 

(эндоцервикс және 

эктоцервикс) 

алынған қырынды 

гистологиялық 

тұрғыдан расталған 

орташа және одан 

жоғары дәрежелі 

(CIN2+) 

дисплазиямен  

Барлығы  

100 үлгі 

зерттелді 

Оң  100 0 

Теріс  0 0 

Цервикальді өзектің 

шырышты 

қабығынан 

(эндоцервикс және 

эктоцервикс) 

алынған қырынды 

цитологиялық 

нормасымен немесе 

жеңіл дәрежелі 

дисплазиямен  

Барлығы  

807 үлгі 

зерттелген 

Оң  145 0 

Теріс  0 662 

Қынаптың шырышты 

қабығынан алынған 

жағынды 

Барлығы  

300 үлгі 

зерттелген 

Оң  112 0 

Теріс  0 188 

 

                                           
3
 Референттік әдіс ретінде келесі реагенттер жинақтары пайдаланылды: 

 Digene hc2 High-Risk HPV DNA Test, РУ № ФСЗ 2010/06595 цервикальді өзектің шырышты қабығынан 

(эндоцервикс және эктоцервикс) алынған қырындыларды зерттеуде;  

 «АмплиСенс
®
 КҚЖ АПВ скрин-титр-14-FL», ТК № РЗН 2017/5387 цервикальді өзектің шырышты 

қабығынан (эндоцервикс және эктоцервикс) алынған қырындыларды, қынаптың шырышты қабығынан 

алынған жағындыларды зерттеуде; 

  «АмплиСенс
®
 КҚЖ АПВ генотип-FL», ТК № ФСР 2008/02564 цервикальді өзектің шырышты 

қабығынан (эндоцервикс және эктоцервикс) алынған қырындыларды, қынаптың шырышты қабығынан 

алынған жағындыларды зерттеуде. 



7 кесте 

 «АмплиСенс
®
 АПВ КҚЖ генотип-титр-FL» реагенттер жинағының 

диагностикалық сипаттамалары 

Үлгілердің типі 

Диагностикалық 

сезімталдығы
4
  

(90 % сенімді 

ықтималдылықпен),  

аралығы, % 

Диагностикалық 

спецификалылығы
5
 

(сенімді 

ықтималдылықпен 90 %),  

аралығы, % 

Цервикальді өзектің 

шырышты қабығынан 

(эктоцервикс пен 

эндоцервикстен) алынған 

қырынды 

97,0 - 100 99,5 - 100 

Қынаптың шырышты 

қабығынан алынған 

жағынды 

97,5 - 100 98,5 - 100 

Жинақтың құрамы  

Жиынтықталымның 1 түрі («ПТР-жиынтық» FRT-100 FN нұсқасы)  

 КҚЖ АПВ ДНҚ фрагменттерін «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресцентті детекциялаумен амплификациялауға арналған «ПТР-

жиынтық» реагенттер жиынтығының FRT-100 FN нұсқасы ПТР-

зерттеуді сапалық және сандық форматта жүргізуге мүмкіндік береді. 

Реагенттер жиынтығына мыналар кіреді: 

Реагент Сипаттамасы  Көлемі , мл Саны  

ПТР-қоспа-FL АПВ 1 Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

ПТР-қоспа-FL АПВ 2 Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

ПТР-қоспа-FL АПВ 3 Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

ПТР-қоспа-FL АПВ 4 Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 1 пробирка 

ПТР-буфер-Н Мөлдір түссіз сұйықтық 0,6 4 пробирка 

Б1 АПВ генотип Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 4 пробирка 

Б2 АПВ генотип Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 4 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауларды қоса, 440 амплификация реакциясын 

(барлығы 110 тест) жүргізуге есептелген. 

Нәтижелерді автоматты түрде өңдеуге арналған «АмплиСенс
®
 АПВ КҚЖ 

генотип-титр» бағдарламалық жасақтамасының 1.0 нұсқасы және 

операторға арналған нұсқаулық. 

                                           
4
 Референттік әдіспен салыстырғандағы салыстырмалы сезімталдығы. 

5 
Пайдаланылған референттік әдіспен салыстырғандағы салыстырмалы спецификалылығы. 



 

Қолданылу саласы  

Клиникалық зертханалық диагностикада. 

 

Жиынтықталымы 

Реагенттер жинағы жиынтықталымының 1 түрімен шығарылады: 

1 түріне «ПТР-жиынтық»реагенттер жиынтығы FRT-100 FN нұсқасы, 

«АмплиСенс


 КҚЖ АПВ генотип-титр» бағдарламалық жасақтамасы 1.0 

нұсқасы кіреді 

Жиынтықталымның 1 түрі «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресцентті детекциялаумен ДНҚ амплификациялауды жүргізуге арналған 

және ДНҚ сапалық және сандық форматта анықтауға мүмкіндік береді. 

Толық ПТР-зерттеуін жүргізу үшін ДНҚ экстракциялауға арналған, Өндіруші 

ұсынған реагенттер жиынтығын пайдалану қажет. 

Бақылауларды қоса, 440 амплификация реакциясын (барлығы 110 тест) 

жүргізуге есептелген. 

Сақтық шаралары және жою жөніндегі деректер 

Жұмыс биологиялық материалда инфекциялық аурулар 

қоздырғыштарының бар-жоқтығын анықтайтын молекулалық-биологиялық 

(ПТР) зерттеуді жүргізетін зертханада, СЕ 1.3.2322-08 «Патогенділіктің 

(қауіптіліктің) III–IV тобына жататын микроорганизмдермен және паразиттік 

аурулардың қоздырғыштарымен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік» 

санитариялық-эпидемиологиялық ережелерін, СанЕжН 2.1.7.2790-10 

«Медициналық қалдықтармен жұмыс жасауға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» және ӘН 1.3.2569-09 «Құрамында 

патогенділіктің I–IV топтарына жататын микроорганизмдер бар материалмен 

жұмыс жасауда нуклеин қышқылдарын амплификациялау әдістерін 

пайдаланатын зертханалардың жұмысын ұйымдастыру» әдістемелік 

нұсқауларын сақтай отырып жүргізілуі тиіс.  

Жұмыс жасағанда әрдайым келесі талаптарды сақтау қажет: 

 Зерттелетін үлгілерді инфекциялық-қаупіті ретінде қарастыру, жұмыс 

жасау мен сақтауды СЕ 1.3.2322-08 «Патогенділіктің (қауіптіліктің) III–IV 

тобына жататын микроорганизмдермен және паразиттік аурулардың 

қоздырғыштарымен жұмыс жасаудағы қауіпсіздікке» сәйкес ұйымдастыру 

керек.  

 Төгілген үлгілерді СЕ 1.3.2322-08 «Патогенділіктің (қауіптіліктің) III–IV 

тобына жататын микроорганизмдермен және паразиттік аурулардың 

қоздырғыштарымен жұмыс жасаудағы қауіпсіздікке» сәйкес 

дезинфекциялайтын құралдарды пайдаланып тазалау және 

дезинфекциялау керек. 

 Зертханалық үдеріс бір бағытта жүргізілуі тиіс. талдау бөлек орынжайларда 



(аймақтарда) жүргізіледі. Жұмысты Экстракциялау Аймағында бастап, 

Амплификациялау және Детекциялау Аймағында жалғастыру керек. 

Үлгілерді, жабдықтар мен реагенттерді үдерістің алдыңғы сатысы 

жүргізілген аймаққа қайта әкелуге болмайды. 

 Пайдаланылмаған реагенттерді, жарамдылық мерзімі өтіп кеткен 

реагенттерді, сондай-ақ пайдаланылған реагенттерді, қаптамасын
6
, 

биологиялық материал жұққан материалдарды, құралдар мен заттарды 

қоса, биологиялық материалды, СанЕжН 2.1.7.2790-10 «Медициналық 

қалдықтармен жұмыс жасауға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» талаптарына сәйкес кетіру керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификациялаудан кейінгі қалдықтарды (ішінде 

ПТР өнімдері бар пробиркаларды) жою кезінде пробиркаларды ашуға және 

ішіндегісін шашыратуға болмайды, өйткені бұл зертханалық аймақтың, 

жабдықтар мен реагенттердің ПТР өнімдерімен контаминациялануына алып 

келуі мүмкін. 

 Әрбір операция кезінде сүзгісі бар автоматты дозаторларға арналған бір 

реттік ұштықтарды пайдалану және ауыстырып отыру керек
7
. Бір реттік 

пластик ыдысты (пробиркаларды, ұштықтарды) ішінде медициналық 

қалдықтарды залалсыздандыру үшін пайдалануға болатын 

дезинфекциялайтын құрал бар арнайы контейнерге тастау қажет. 

 Үстелдердің беттеріне, сондай-ақ, ПТР қойылымы жүргізілетін 

орынжайларға жұмыс жасау басталғанға дейін және аяқталғаннан кейін 30 

минут бойы ультракүлгін сәуле түсіру қажет. 

 Реагенттер жинағы сынамалардың көрсетілген санына ПТР-зерттеуін 

жүргізу үшін бір рет қолдануға арналған («Құрамы» бөлмін қараңыз). 

 Реагенттер жинағы осы нұсқаулыққа сәйкес қолдануға дайын. Реагенттер 

жинағын қатаң түрде тағайындалуы бойынша қолдану керек. 

 Реагенттер жинағымен жұмыс жасауға тек, молекулалық диагностика 

әдістерін мен клиникалық-диагностикалық зертханада  белгіленген 

тәртіппен жұмыс жасау ережелерін үйренген маманға ғана рұқсат беріледі 

(СЕ 1.3.2322-08 «Патогенділіктің (қауіптіліктің) III–IV тобына жататын 

микроорганизмдермен және паразиттік аурулардың қоздырғыштарымен 

жұмыс жасаудағы қауіпсіздік»). 

 Егер ішкі қаптамасы бүлінген болса немесе реагенттың сыртқы түрі 

сипатталғанға сәйкес келмесе, реагенттер жинағын пайдалануға 

болмайды. 

 Егер нұсқаулыққа сәйкес тасымалдау және сақтау шарттары сақталмаса, 

реагенттер жинағын пайдалануға болмайды. 

 Реагенттер жинағын  жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға 

болмайды. 

 Үлгілермен және реагенттермен жұмыс жасау кезінде бір реттік 

                                           
6
 Пайдаланылмаған реагенттер, жарамдылық мерзімі өтіп кеткен реагенттер, пайдаланылған реагенттер, 

қаптамасы медициналық қалдықтардың қауіптілігінің Г класына жатқызылады. 
7
 Экстракциялау үдерісінде тұнбаүстілік сұйықтықты кетіру үшін сүзгісіз бір реттік ұштықтар пайдаланылады. 



опаланбаған қолғаптарды, зертханалық халаттарды пайдалану, көзді 

қорғау керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін қолды әбден жуу керек. Адам 

организмімен жанасуын болдырмас үшін, барлық  операциялар тек 

қолғаптармен жүргізіледі. 

 Буларының деммен ішке тартылуын, теріге, көзге және шырышты қабыққа 

тиюін болдырмау керек. Жұтып қойған жағдайда зиянды. Тиіп кеткен 

жағдайда, зақымданған жерді дереу сумен жуып тастау, қажет болған 

жағдайда медициналық көмекке жүгіну керек. 

 Реагенттер жинағының қауіпсіздігі жөніндегі ақпараттық хатты сұрату 

бойынша алдыруға болады. 

Басталуының нәтижесінде адам организмі үшін теріс салдарлары орын алуы 

ықтимал оқиғаларды бағалау: 

 Тағайындалуы бойынша пайдаланғанда және жоғарыда атап келтірілген 

сақтық шаралары сақталған жағдайда,  жинақ қауіпсіз. 

Реагенттер жиынтығының адам организміне спецификалық әсері: 

 Канцерогендік әсері жоқ. 

 Мутагендік әсері жоқ. 

 Репродуктивтік уыттылығы жоқ. 

Қосымша материалдар және жабдықтар  

Зерттелетін материалды алу  

1. Тасымалдау ортасы – «Муколитик қосылған тасымалдау ортасы (МТО)» 

(ТК № ФСР 2009/05514), «Жағындыларға арналған тасымалдау ортасы 

(ТО)» (ТК № ФСР 2009/05515), сұйықтықты цитологияға арналған, 

құрамында спирт бар тасымалдау-бекемдеу ортасы (мысалы, PreservCyt 

Hologic Inc, ("Холоджик Инк."), АҚШ, ТК № ФСЗ 2012/11752) немесе 

Өндіруші ұсынған басқалары).  

2. Digene HPV test реагенттер жинағындағы цервикальді сынамаларды алуға 

арналған DNAPAP Cervical Sampler жинағы (QIAGEN GmbH («Киаген 

ГмбХ»), Германия, ТК № ФСЗ 2010/06595). 

3. Эндоцервикальді щетка (мысалы, Rovers Cervex-Brush Combi, Rovers 

Medical Devices B.V., «Роверс Медикал Девайсез Б.В.» Нидерланды 

немесе ұқсасы). 

4. Біріктірілген гинекологиялық зонд  (мысалы, ЗГК «ЦМ», Ресей немесе 

ұқсастары).  

5. Полипропиленнен жасалған, көлемі 5,0 мл, тығыз жабылатын бір реттік 

пробиркалар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк.»), АҚШ, немесе 

ұқсастары)  

 

Зерттелетін материалды бастапқы дайындау  

6. Полипропиленнен жасалған, көлемі 1,5 және 5,0 мл, тығыз жабылатын 

бір реттік пробиркалар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк.»), АҚШ, 

немесе ұқсастары). 

7. Сүзгісі бар, 1000 мкл дейінгі айнымалы көлемдегі дозаторларға арналған бір 



реттік ұштықтар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе 

ұқсастары). 

8. 200 мкл дейінгі айнымалы көлемдегі дозаторларға арналған бір реттік 

ұштықтар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе 

ұқсастары). 

9. Көлемі 1,5 мл және 5 мл пробиркаларға арналған штативтер (мысалы, 

Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе ұқсастары). 

10. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған, ең жоғарғы центрифугалау 

жылдамдығы 12 мың g кем емес микроцентрифуга (мысалы, MiniSpin 

(Eppendorf Manufacturing Corporation («Эппендорф Мануфэктуринг 

Корпорэйшн»), Германия) немесе ұқсастары). 

11. Тұнбаүстілік сұйықтықты кетіруге арнаған қармағыш колбасы бар 

медициналық вакуумдық сорғыш (мысалы, «ОМ-1» («Утес» ЖШҚ, 

Ресей), немесе ұқсасы). 

 

Зерттелетін үлгілерден ДНҚ экстракциялау  
12. ДНҚ экстракциялауға арналған реагенттер жиынтығы – «ДНҚ-сорб-АМ» 

50 нұсқасы немесе 100 нұсқасы (ТК № ФСР 2007/00183), «АмплиСенс
®
 

МАГНО-сорб-УРО», «АмплиСенс
®
 ДНҚ-сорб-Д» немесе Өндіруші 

ұсынған басқалары. 

13. ДНҚ экстракциялауға арналған қосымша материалдар және жабдықтар – 

ДНҚ экстракциялауға арналған реагенттер жиынтығына берілген 

нұсқаулыққа сәйкес.  

 

Амплификация өнімдерін гибридизациоялық-флуоресценттік 

детекциялаумен аплификациялау  

14. Полипропиленнен жасалған бір реттік пробиркалар:  

а) бұралатын  немесе тығыз жабылатын, көлемі 1,5 мл пробиркалар 

(мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе ұқсастары) –

реакция қоспасын дайындауға арналған; 

б) ПТР-ға арналған, көлемі 0,2 мл,  дөңес немесе жайпақ оптикалық 

мөлдір қақпағы бар жұқа қабырғалы пробиркалар (мысалы. Axygen, Inc. 

(«Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе ұқсастары) немесе көлемі 0,2 мл 

пробиркалар в стриптерде 8 данадан, мөлдір қақпақтарымен (мысалы, 

QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ»), Германия, немесе ұқсастары) – 

планшеттік типтегі аспапты пайдаланғанда; 

в) ПТР-ға арналған, көлемі 0,2 мл жұқа қабырғалы, жайпақ қақпағы бар 

пробиркалар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе 

ұқсастары) немесе Rotor-Gene үшін ПТР-ға арналған көлемі 0,1 мл 

пробиркалар, стриптерде 4 данадан, қақпақтарымен (мысалы, QIAGEN 

GmbH («Киаген ГмбХ»), Германия, немесе ұқсастары) – роторлық 

типтегі аспапты пайдаланғанда. 

15. Сүзгісі бар, 100 мкл дейінгі айнымалы көлемдегі дозаторларға арналған 

бір реттік ұштықтар (мысалы, Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, 

немесе ұқсастары). 



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

(пайдаланылып отырған реагенттер жиынтықтарына сәйкес) (мысалы, 

Axygen, Inc. («Эксиджен, Инк»), АҚШ, немесе ұқсастары). 

17. Бактериясыз ауа ортасы боксы (ПТР-бокс) (мысалы, «БАВ-ПТР-«Ламинар-

С.», «Ламинарные системы» ЖАҚ, Ресей, немесе ұқсасы).  

18. Вортекс (мысалы, SIA Biosan, Латвия, немесе ұқсасы). 

19. Көлемдері айнымалы автоматты дозаторлар (мысалы, «Биохит» ЖШҚ, 

Ресей, немесе ұқсастары). 

20. Флуоресцентті сигналды «нақты уақыт» режимінде детекциялау 

жүйесімен, 4 немесе одан көп тәуелсіз флуоресценттік детекциялау 

арналары бар, бағдарламаланатын амплификатор (мысалы, Rotor-Gene Q 

(QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ»), Германия), CFX96 (Bio-Rad 

Laboratories, Inc. («Био-Рад Лабораториз, Инк.»), АҚШ) және Өндіруші 

ұсынған басқалары). 

21. Минус 24-тен минус 16 °С-ге дейінгі мұздатқыш камерасымен2-ден 8 °С-

ге дейінгі тоңазытқыш. 

22. ӘН 1.3.2569-09 бойынша бөлек халат, қалпақ, аяқ киім және бір реттік 

қолғаптар. 

23. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

Зерттелетін материалды алу, тасымалдау және сақтау 

Зерттеуге арналған материал рөлін келесілер атқарады:  

 қынаптың шырышты қабығынан алынған жағындылар; 

 цервикальді өзектің шырышты қабығынан алынған жағындылар эпителий 

қырындысы.  

Қынаптың шырышты қабығынан алынған жағындылар  

Материалды зонда-тампонның немесе біріктірілген зондтың көмегімен, 

ішіне тасымалдау ортасы құйылған пробиркаға қынаптың артқы бүйірлік 

ұшынан алу керек. Зондтың жұмыс бөлігін айналдыра қозғап, қынаптың 

бүйір қабырғаларынан бөліністерін барынша толық жинай отырып жүргізіп 

өтіңіз. Қынаптан материалды жеткілікті мөлшерде алу керек. Ішінде  шырыш 

және қан түріндегігі қоспалардың азғантай мөлшерде болуына жол беріледі. 

Зондты ішінде тасымалдау ортасы бар пробиркаға ауыстырып салу керек. 

Зондтың зерттелетін материал жұққан жұмыс бөлігін сындырып алыңыз 

және тасымалдау ортасы құйылған пробиркада қалдырыңыз. Зондтың жұмыс 

бөлігін сындырып алу мүмкін болмаған жағдайда, оның пробирканың ішкі 

жағына тақап және сағат тілі бойымен және сағат тіліне қарсы 5–10 рет 

айналдыра отырып, оның жұмыс бөлігіндегі биоматериалды тасымалдау 

ортасы құйылған пробиркаға барынша түгел шайып түсіріңіз. Зондтың 

жұмыс бөлігін кесу үшін қайшыны пайдалануға болмайды!  

Пробирканың қақпағын саңылау қалдырмай және қақпақтың ішкі 

бөлігінің майысуына жол бермей тығыз жабу, және таңбалау керек. 

Муколитик қосылған тасымалдау ортасы пайдаланылған жағдайда, pH 

өзгерісінің (бөліністегі рН қышқыл болған жағдайда) есебінен, оның түсі 



өзгеруі мүмкін. 

Тасымалдау ортасына салынған биологиялық материалды нұсқаулықта 

көрсетілген талаптарға сәйкес сақтау және тасымалдау керек. Материалды 

тек бір рет мұздатып қатыруға-ерітуге жол беріледі 

Цервикальді өзектің шырышты қабығынан  алынған эпителий қырындылары  

Цервикальді өзекке  енгізуді бір реттік немесе бірнеше реттік стерильді 

гинекологиялық айнаның көмегімен қамтамасыз ету керек. Материалды 

цервикальді цитощетканың немесе біріктірілген гинекологиялық зондтың 

көмегімен, ішінде тасымалдау ортасы бар пробиркаға алу керек. Материалды 

алар алдында шырыш пен жатыр мойны беткейіндегі қынап бөліністерін 

стерильді дәке тампонмен алып тастау керек (цервикальді шырыш пен  қан 

түрнідегі қоспалардың азғантай мөлшерде болуына жол беріледі). 

Эпителий қырындыларын алу тәсілдері:  

Бірінші тәсіл – цервикальді цитощетка (бір немесе екі) және 0,5 мл 

«Муколитик қосылған тасымалдау ортасы (МТО)» (жиынтықталымының 2 

түрі) құйылған пробирка пайдаланылады. Бір  цервикальді цитощеткамен 

алынған цервикальді өзектің (эндоцервикс) эпителий қырындысын  

және/немесе екінші цервикальді цитощеткамен алынған жатыр мойны 

беткейінің (эктоцервикс) эпителий қырындысын ішінде тасымалдау ортасы 

бар пробиркаға салыңыз. 

Екінші тәсіл – цервикальді сынамаларды алуға арналған– құрамында 

DNAPAP Cervical Sampler (QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ»), Германия) 

цервикальді цитощетка мен Digene тасымалдау ортасы құйылған пробирка 

бар жинақ пайдаланылады. Цервикальді өзектің (эндоцервикс) эпителий 

қырындысын ішінде тасымалдау ортасы бар пробиркаға салыңыз.  

Үшінші тәсіл – эндо-/эктоцервикстен  эпителийді «Муколитик қосылған 

тасымалдау ортасына (МТО)» бір мезгілде алуға арналған біріктірілген 

гинекологиялық зонд пайдаланылады. Цервикальді өзектің (эндоцервикс 

және эктоцервикс) эпителий қырындысы ішінде 2,0 мл көлемінде алдын ала 

енгізілген тасымалдау ортасы бар 5 мл пробиркаға салыңыз. 

Төртінші тәсіл – эндо-/эктоцервикстен эпителийді бір мезгілде алуға 

арналған біріктірілген гинекологиялық зонд және ішінде сұйықтықтық 

цитологияға арналған тасымалдау-бекемдеу ортасы бар (мысалы, PreservCyt 

(Hologic Inc. («Холоджик Инк.»), АҚШ, немесе соған ұқсас) банка 

пайдаланылады. Цервикальді өзектің (эндоцервикс және эктоцервикс) 

эпителий қырындысын ішінде тасымалдау ортасы бар пробиркаға салыңыз. 

Цитощетканың/зондтың жұмыс бөлігін сындырып алыңыз және 

тасымалдау ортасы құйылған пробиркада қалдырыңыз. Цитощетканың 

жұмыс бөлігін сындырып алу мүмкін болмаған жағдайда, оның пробирканың 

ішкі жағына тақап және сағат тілі бойымен және сағат тіліне қарсы 5–10 рет 

айналдыра отырып, оның жұмыс бөлігіндегі биоматериалды тасымалдау 

ортасы құйылған пробиркаға барынша түгел шайып түсіріңіз. Зондтың 

жұмыс бөлігін кесу үшін қайшыны пайдалануға болмайды!  

Пробирканың қақпағын саңылау қалдырмай және қақпақтың ішкі 

бөлігінің майысуына жол бермей тығыз жабу, және таңбалау керек. 



Тасымалдау ортасына салынған биологиялық материалды нұсқаулықта 

көрсетілген талаптарға сәйкес сақтау және тасымалдау керек. Материалды 

тек бір рет мұздатып қатыруға-ерітуге жол беріледі. 

Зерттеудегі материал үлгілерін ПТР-зерттеу жүргізгенге дейін келесі 

жағдайларда сақтауға жол беріледі: 

 18-ден 25 °С-ге дейінгі температурада –7 тәуліктен асырмай; 

 2-ден 8 °С-ге дейінгі температурада – 3 айдан асырмай; 

 минус 24-тен минус 16 °С-ге дейінгі температурада – бір жыл бойы. 

Материалды бір рет мұздатып қатыруға-ерітуге жол беріледі; 

 сұйықтықтық цитологияға арналған тасымалдау-бекемдеу ортасында 18-

ден 25 °С-ге дейінгі температурада – бір жыл бойы. 

ПТР-зерттеуін жүргізу  

ПТР-зерттеуі келесі сатылардан тұрады: 

 зерттелетін үлгілерден ДНҚ экстракциялау, 

 «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресцентті 

детекциялаумен ДНҚ амплификациялау, 

 нәтижелерді талдау және интерпретациялау. 

Зерттелетін үлгілерден ДНҚ экстракциялау 

Зерттеудегі алуан түрлі материалдардан ДНҚ экстракциялау үшін 

Өндіруші ұсынған реагенттер жиынтықтары пайдаланылады: 

 пайдаланылып отырған реагенттер жиынтығына берілген нұсқаулыққа 

сәйкес, талдау үшін бірінші, екінші және үшінші тәсілмен алынған, 

қынаптың шырышты қабығынпан алынған және цервикальді өзектің 

шырышты қабығнан алынған эпителий қырындылары үлгілерінен 

жағындылардан ДНҚ экстракциялауға арналған «АмплиСенс
®
 МАГНО-

сорб-УРО». 

 пайдаланылып отырған реагенттер жиынтығына берілген нұсқаулыққа 

сәйкес, талдау үшін төртінші тәсілмен (сұйықтықтық цитология үлгілері) 

алынған, цервикальді өзектің шырышты қабығынан алынған эпителий 

қырындыларынан ДНҚ экстракциялауға арналған «АмплиСенс
®
 ДНҚ-

сорб-Д».  

 пайдаланылып отырған реагенттер жиынтығына берілген нұсқаулыққа 

сәйкес, талдау үшін бірінші, екінші және үшінші тәсілмен алынған, 

қынаптың шырышты қабығынан алынған жағындылардан және 

цервикальді өзектің шырышты қабығынан алынған эпителий 

қырындылары үлгілерінен ДНҚ экстракциялауға арналкан «ДНҚ-сорб-

АМ». 

«АмплиСенс
®
 МАГНО-сорб-УРО» реагенттер жиынтығының көмегімен 

экстракциялау кезіндегі реагенттер мен үлгілердің көлемдері: 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ішкі бақылау үлгісін қосу қажет емес. 

Зерттелетін үлгінің көлемі – 100 мкл. 



Теріс экстракция бақылауы (ТБ) пробиркасына 100 мкл ТБҮ енгізіңіз. 

Элюция көлемі – 100 мкл. 

«АмплиСенс
® 

ДНҚ-сорб-Д» реагенттер жиынтығының көмегімен 

экстракциялау кезіндегі реагенттер мен үлгілердің көлемдері: 

Теріс экстракция бақылауы (ТБ) пробиркасына 100 мкл ТБҮ енгізіңіз. 

Элюция көлемі – 100 мкл. 

«ДНҚ-сорб-АМ» реагенттер жиынтығының көмегімен экстракциялау 

кезіндегі реагенттер мен үлгілердің көлемдері: 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ішкі бақылау үлгісін қосу қажет емес. 

Зерттелетін үлгінің көлемі – 100 мкл. 

Теріс экстракция бақылауы (ТБ) пробиркасына 100 мкл ТБҮ енгізіңіз. 

Элюция көлемі – 100 мкл. 

Зерттелетін материалды ДНҚ экстракциялауға дайындау 

Қынаптың шырышты қабығынан алынған жағындылар мен цервикальді 

өзектің шырышты қабығынан қырындылардың, «Муколитик қосылған 

тасымалдау ортасы (МТО)» немесе Digene тасымалдау ортасына алынған 

үлгілері алдын ала дайындауды қажет етпейді. 

Цервикальді өзектің шырышты қабығынан, сұйықтықтық цитологияға 

арналған, құрамында спирт бар тасымалдау-бекемдеу ортасына алынған 

қырындылар үлгілері алдын ала дайындауды (эпителий жасушаларын 

концентрациялау) қажет етеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ПТР әдісімен зерттеу үшін жасушалар аликвотасын 

тек, сүзгісі бар бір реттік ұштықтармен және тек бір реттік пробиркаға алу 

керек. Бірінші ПТР-зерттеуге, екінші – сұйықтықтық цитология жүргізуге 

арналған жасушалар аликвотасының алынуы маңызды. 

Эпителий жасушаларын концентрациялау. 

Бірінші тәсіл 

1. Бір реттік 5 мл пробиркалардың зерттелетін үлгілер санына тең қажетті 

санын алыңыз. Сұйықтықтық цитологияға арналған үлгісі бар әрбір 

банкіні жасушаларын ыдырату үшін қатты сілкіңіз, содан соң абайлап 

ашыңыз және 2-5 мл жасушаны (жасуша суспензиясының тығыздығына 

байланысты) дайындалған пробиркаларға ауыстырып құйыңыз. 

2. Жасушалар шөгуі үшін штативте 18-ден 25 °С-ге дейінгі температурада 

түні бойы қалдырыңыз немесе микроцентрифугада 0,6 мың g кезінде 

(мысалы, MiniSpin микроцентрифугасы үшін минутына 3 мың 

айналыммен, Eppendorf Manufacturing Corporation («Эппендорф 

Мануфэктуринг Корпорэйшн»))10 минут центрифугалаңыз. 

3. Жасуша тұнбасына тиіп кетпей, автоматты дозаторды пайдалана отырып, 

әрбір пробиркадағы тұнбаүстілік сұйықтықты  сүзгісі бар бөлек 1000 мкл 

ұштықпен шығарып тастаңыз. 

4. Сүзгісі бар бөлек ұштықты пайдалана отырып, қалған шамамен 1 мл 

тұнбаны тұнбаүстілік сұйықтығымен абайлап 1,5 мл таза пробиркаға 



ауыстырып құйыңыз, таңбалаңыз және микроцентрифугада 10 мың g 

кезінде (мысалы, MiniSpin микроцентрифугасы үшін минутына 12 мың 

айналыммен, Eppendorf Manufacturing Corporation («Эппендорф 

Мануфэктуринг Корпорэйшн»)) 2 мин бойы центрифугалаңыз. 

5. Тұнбаға тиіп кетпей, вакуумды сорғышты пайдалана отырып, әрбір 

пробиркадағы тұнбаүстілік сұйықтықты сүзгісі жоқ бөлек 200 мкл 

ұштықпен шығарып тастаңыз. 100-200 мкл тұнбаны тұнбаүстілік 

сұйықтығымен қалдырыңыз. 

Екінші тәсіл 

1. Сұйықтықтық цитологияға арналған үлгісі бар әрбір банкіні жасушаларын 

ыдырату үшін қатты сілкіңіз және жасушалары тұнуы/шөгуі үшін түні 

бойына қалдырыңыз. 

2. 1000 мкл автоматты дозатормен банкінің түбінен 0,5 – 1,0 мл жасуша 

алыңыз және 1,5 мл таза пробиркаға ауыстырып, таңбалаңыз. 

3. Микроцентрифугада 10 мың g кезінде (мысалы, MiniSpin 

микроцентрифугасы үшін минутына 12 мың айналыммен, Eppendorf 

Manufacturing Corporation («Эппендорф Мануфэктуринг Корпорэйшн»)) 

2 мин бойы центрифугалаңыз.  

4. Тұнбаға тиіп кетпей, вакуумды сорғышты пайдалана отырып, әрбір 

пробиркадағы тұнбаүстілік сұйықтықты сүзгісі жоқ бөлек 200 мкл 

ұштықпен шығарып тастаңыз. 100-200 мкл тұнбаны тұнбаүстілік 

сұйықтығымен қалдырыңыз. 

Интерферациялайтын заттар және зерттелетін материал сынамаларын  

пайдалану жөніндегі шектеулер   

ПТР-зерттеу жүргізу үшін құрамында шырыш, қан және ірің түріндегі 

қоспалар мөлшері шамадан тыс биологиялық материалды пайдалану, 

амплификация реакциясының тежелуіне алып келуі мүмкін.  

 «Нақты уақыт» режимінде детекциялаумен  амплификациялау 

Амплификациялауға арналған пробиркалардың таңдалуы 

пайдаланылып отырған, «нақты уақыт» режимінде детекциялау жүйесі 

бар амплификаторға тәуелді.  

Пробиркаларға реагенттерді, ДНҚ сынамалары мен бақылау 

үлгілерін енгізу үшін, сүзгілері бар бір реттік ұштықтар пайдаланылады. 

А. Амплификациялауға арналған пробиркаларды дайындау 

Реакция қоспасының жалпы көлемі – 10 мкл ДНҚ сынамасының көлемін 

қоса 25 мкл. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әрбір биологиялық үлгідегі ДНҚ амплификациялау 

ішінде түрлі ПТР-қоспалар-FL АПВ бар4 пробиркада жүргізіледі. 

1. 4 реакция қоспасын дайындау үшін қажетті әрбір реагенттің мөлшерін 

есептеп шығарыңыз. Бір реакцияға 10 мкл ПТР-қоспа-FL АПВ және 5 мкл 



ПТР-буфер-Н қажет. Қоспаны зерттелетін және бақылау үлгілерінң жалпы 

саны үшін (бақылау үлгілерінің санын 7 тармақтан қараңыз) плюс қосымша 

бірнеше реакция үшін дайындау керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Реакция қоспасының компоненттерін тікелей ПТР-

зерттеуін жүргізер алдында аралстыру керек. 

2. Ішінде ПТР-қоспа-FL АПВ 1, ПТР-қоспа-FL АПВ 2, ПТР-қоспа-FL 

АПВ 3, ПТР-қоспа-FL АПВ 4 бар пробиркаларды ерітіңіз. Барлық ПТР-

жиынтық реагенттерінің ішіндегісін вортексте араластырып, тамшыларын 

вортексте тұндырыңыз. 

3. Бөлек-бөлек төрт пробиркада әрбір АПВ ПТР-қоспасымен реакция 

қоспаларын дайындаңыз. ПТР-қоспа-FL АПВ мен ПТР-буфер-Н қажетті 

мөлшерін араластырып, тамшыларын вортексте тұндырыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Реакция қоспалары дайындағаннан кейін 2 сағат 

ішінде пайдаланылуы тиіс. 

4. Зерттелетін және бақылау сынамалары үшін ДНҚ амплификациялауға 

қажетті пробиркалар немесе стриптер санын алыңыз: 

Роторлық типтегі аспапта N биологиялық үлгілердің ПТР-зерттеуін 

жүргізу үшін:  

а) сапалық форматта стриптердің (төрт пробиркадан тұратын стриптер) 

келесі санын дайындау қажет: зерттелетін үлгілер үшін N (биологиялық 

үлгілер санына тең) стрип + бақылау үлгілері үшін 2 стрип (ПТР оң 

бақылауы Б+ үшін 4 пробирка және теріс экстракция бақылауы (ТБ) 

үшін 4 пробирка). Мысалы, 15 биологиялық үлгіні зерттеу үшін 17 

стрип қажет. 

б) сандық форматта стриптердің (төрт пробиркадан тұратын стриптер) 

келесі санын дайындау қажет: зерттелетін үлгілер үшін N (биологиялық 

үлгілер санына тең) стрип + бақылау үлгілері үшін 3 стрип (К1, К2 

ДНҚ-калибраторлары үшін  8 пробирка және теріс экстракция бақылау 

(ТБ) үшін 4 пробирка). Мысалы, 15 биологиялық үлгіні зерттеу үшін 18 

стрип қажет.  

Планшеттік типтегі аспапта N биологиялық үлгіге ПТР-зерттеуін 

жүргізу үшін:  

а) сапалық форматта стриптердің (төрт пробиркадан тұратын стриптер) / 

пробиркалардың келесі санын дайындау қажет: зерттелетін үлгілер 

үшін N/2 (бір биологиялық үлгі үшін 1/2 стрип қажет) стрип / N*4 (бір 

биологиялық үлгі үшін 4 пробирка қажет) пробирка + бақылау үлгілері 

үшін 1 стрип / 8 пробирка (ПТР оң бақылауы Б+ үшін 4 пробирка және 

теріс экстракция бақылауы (ТБ) үшін 4 пробирка). Мысалы, 

21 биологиялық үлгіні зерттеу үшін 11,5 стрип / 92 пробирка қажет. 

б) сандық форматта стриптердің (сегіз пробиркадан тұратын стриптер) / 

пробиркалардың келесі санын дайындау қажет: зерттелетін үлгілер 

үшін N/2 (бір биологиялық үлгі үшін 1/2 стрип қажет) стрип / N*4 (бір 

биологиялық үлгі үшін 4 пробирка қажет) пробирка + бақылау үлгілері 

үшін 1,5 стрип / 12 пробирка (К1, К2 ДНҚ-калибраторлары үшін 



8 пробирка және теріс экстракция бақылауы (ТБ) үшін 4 пробирка). 

Мысалы, 21 биологиялық үлгіні зерттеу үшін 12 стрип / 96 пробирка 

қажет. 

5. Пробиркаларға дайындалған төрт реакция қоспасын 15 мкл көліменді бір-

бірден енгізіңіз (төмендегі кестені қараңыз). Реакция қоспаларының 

пайдаланылмаған қалдықтарын лақтырып тастау керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зерттеу нәтижелерін реагенттер жинағына қоса 

берілетін бағдарламалық жасақтаманың көмегімен талапқа сай өңдеу үшін,  

роторлық және планшеттік типтегі аспаптар үшін төменде келтірілген 

реакция қоспалары мен ДНҚ сынамаларын енгізу кестелерін қатаң түрде 

басшылыққа алу қажет. 

 

Роторлық типтегі аспап үшін қоспалар мен үлгілерді енгізу кестесі  

 
 

 

Биологиялық үлгілердің нөмірлері көрсетілген.  

Планшеттік типтегі аспап үшін қоспалар мен үлгілерді енгізу кестесі: 

 
 

 

Биологиялық үлгілердің нөмірлері көрсетілген. 

6. Ішінде түрлі реакция қоспалары бар, дайындалған төрт пробиркаға 

зерттелетін үлгілерден экстракциялау нәтижесінде алынған 10 мкл ДНҚ 

сынамаларын енгізіңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Роторлық және планшеттік типтегі аспаптар үшін 

үлгілерді енгізу  кестелерін қатаң түрде басшылыққа алу қажет. 

4 пробиркадан тұратын 
стрип – бір 
биологиялық үлгі үшін 

Теріс бақылау (ТБ) стрипі 

1     3    5    7     9   11   13   15 
 

2     4    6     8   10   12  14 
 

Барлық  пробиркаларға  
K1 АПВ генотипін енгізіңіз 
 

Барлық  пробиркаларға  
K2 АПВ генотипін енгізіңіз 
 

8 пробиркадан тұратын 
стрип – екі 
биологиялық үлгі үшін 

Теріс бақылау стрипі/пробиркалары (ТБ) 

Оң бақылаулар стрипі/пробиркалары (К1, К2) 

    1     3     5    7    9    …   19   21 
 

     2     4     6    8    10  …   20 
 

Барлық  пробиркаларға  
K1 АПВ генотипін енгізіңіз 
 

Барлық  пробиркаларға  
K2 АПВ генотипін енгізіңіз 

 

Оң бақылаулар стриптері (К1, К2) 

 

ПЦР-қоспа-FL АПВ1 
ПЦР-қоспа-FL АПВ2 
ПЦР-қоспа-FL АПВ3 
ПЦР-қоспа-FL АПВ4 
 

ПЦР-қоспа -FL АПВ 1 
ПЦР-қоспа -FL АПВ 2 
ПЦР-қоспа -FL АПВ 3 
ПЦР-қоспа -FL АПВ 4 
 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Силикагельге сіңдіру немесе магниттік 

сепарациялау әдісімен экстракциялауды, реагенттер жиынтығының 

көмегімен экстракцияланған ДНҚ сынамаларын қосқан кезде реакция 

қоспасына сорбенттің түсін кетуін болдырмау қажет. 

7. Бақылау реакцияларын қойыңыз: 

ДНҚ сапалық анықтау үшін: 

а) ПТР оң бақылауын (Б+) – ішінде түрлі ПТР-қоспалары бар төрт 

пробиркаға 10 мкл К2 АПВ генотипінен енгізіңіз. 

б) теріс экстракция бақылауы (ТБ) – ішінде түрлі ПТР-қоспалары бар 

төрт пробиркаға ТБҮ- ден экстракцияланған 10 мкл сынамадан 

енгізіңіз. 

ДНҚ сандық анықтау үшін: 

а) ДНҚ-калибратор К1 – ішінде түрлі ПТР-қоспалары бар төрт 

пробиркаға 10 мкл К1 АПВ генотипінен енгізіңіз. 

б) ДНҚ-калибратор К2 – ішінде түрлі ПТР-қоспалары бар төрт 

пробиркаға 10 мкл К2 АПВ генотипінен енгізіңіз. 

в) теріс экстракция бақылауы (ТБ) – 61-ден 64-ке дейінгі, ішінде түрлі 

ПТР-қоспалары бар төрт пробиркаға ТБҮ-ден экстракцияланған 

10 мкл сынаманы енгізіңіз. 

Б. «Нақты уақыт» режимінде детекциялаумен амплификациялауды 

жүргізу  

1. Сәйкесінше амплификациялау және флуоресцентті сигналды детекциялау 

бағдарламасын орындау үшін, «нақты уақыт» режимінде детекциялау 

жүйесі бар амплификаторды бағдарламалаңыз (8, 9 кестелерді қараңыз)
8
. 

8 кесте 

Роторлық
9
 және планшеттік

10
 типті аспаптар үшін амплификациялау 

және флуоресцентті сигналды детекциялаудың «АмплиСенс» бірыңғай 

бағдарламасы 

Цикл Температура, °С Уақыт  

Флуорофорларға 

арналған арналар 

бойынша 

флуоресцентті 

сигналды детекциялау 

Циклдар саны 

1 50 15 мин – 1 

2 95 15 мин – 1 

3 
95 10 с – 

45 
60 20 с FAM, JOE, ROX, Cy5 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бірыңғай бағдарламаны пайдалана отырып, бір 

планшеттік аспапта кері транскрипциялаумен және амплификациялаумен 

жүргізілетін тестілерді қоса, тестілердің кез келген үйлестірілімін бір 

                                           
8
 Осы реагенттер жинағы үшін пайдаланылғанда амплификациялау бағдарламалары (8, 9 кестелер) бірдей. 

9
 Мысалы, Rotor-Gene Q (QIAGEN) және Өндіруші ұсынған басқалары  

10 
Мысалы, CFX 96 (Bio-Rad) және Өндіруші ұсынған басқалары. 



мезгілде жүргізуге болады. Бірнеше тестіні «мультипрайм» форматында бір 

мезгілде жүргізгенде, флуоресцентті сигналды детекциялау көрсетілгеннан 

басқа, пайдаланылып отырған басқа арналар бойынша да тағайындалады. 

Егер бір аспапта бір мезгілде тек қоздырғыш ДНҚ анықтауға арналған 

тестілер ғана жүргізілетін болса, уақытты үнемдеу үшін, ол бағдарламадан 

кері транскрипциялаудың алғашқы қадамын (50°С – 15 минут) алып тастауға 

болады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Роторлық типті аспаптарда бір қойылымда бірнеше 

тестіні біріктіру ұсынылмайды. 

 9 кесте 

Амплификациялауға және флуоресцентті сигналды детекциялауға 

арналған «АмплиСенс-1» бағдарламасы 
 Роторлық типті аспаптар

9
 Планшеттік типті аспаптар

 10
 

Цикл 
Темпера-

тура, °С 
Уақыт  

Циклдар 

саны 

Темпера-

тура, °С 
Уақыт  

Циклдар 

саны 

1 95 15 мин 1 95 15 мин 1 

2 

95 5 с 

5 

95 5 с 

5 60 20 с 60 20 с 

72 15 с 72 15 с 

3 

95 5 с 

40 

95 5 с 

40 60 

20 с 

флуоресц. 

сигналды 

детекциялау 

60 

30 с 

флуоресц. 

сигналды 

детекциялау 

72 15 с 72 15 с 

флуоресцентті сигналды детекциялау флуорофорларға  арналған FAM, JOE, 

ROX және Сy5 арналары бойынша тағайындалады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «АмплиСенс-1» бағдарламасы (9 кестені қараңыз) 

адамдағы папиллома вирустарын (КҚЖ АПВ) анықтау және генотиптеу және 

ЖЖБИ қоздырғыштарының ДНҚ анықтауға арналған «АмплиСенс» 

реагенттер жиынтықтарының көмегімен тестілерді жүргізу үшін әмбебап 

болып табылады. Сондықтан, планшеттік аспапта осы тестілердің барлығын 

немесе олардың кез келген үйлестірілімдерін  бір мезгілде жүргізуге болады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Роторлық типті аспаптардағы бір қойылымда 

бірнеше тестіні біріктіру ұсынылмайды. 

2. Пробиркаларды аспаптың реакция модулі ұяшықтарына орнатыңыз. 

Қойылым алдында планшеттік типтегі амплификаторда пробиркалардың 

қабырғаларындағы тамшыларды вортексте тұндыру ұсынылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Планшеттік типтегі аспаптар толық жүктелмеген 

жағдайда, амплификаторадың реакция модулінің шеттеріне бос 

пробиркаларды қосымша орнату қажет. 

3. Флуоресцентті сигналды детекциялаумен амплификация 

бағдарламасының орындалуын іске қосыңыз. 

4. Бағдарламаны орындау аяқталғаннан кейін талдауға және нәтижелерді 

интерпретациялауға кірісіңіз. 



В. Нәтижелерді талдау және  интерпретациялау 

Алынған нәтижелерді талдау «нақты уақыт» режимінде детекциялаумен 

ПТР жүргізу үшін пайдаланылатын аспаптың бағдарламалық 

жасақтамасының көмегімен жүргізіледі. Флуоресценттік сигналдың 4 арна 

бойынша жинақталған қисықтары талданады: 

10 кесте 
Флуорофорға 

арналған арна 
FAM JOE ROX Cy5 

ПТР-қоспа-FL 

атауы 

Амплификация өнімінің жинақталғандығын білдіретін сигналдың 

тіркелуі 

ПТР-қоспа-FL АПВ 1 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 16 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 31 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 18 

генотипі 

ІБҮ Glob 

ДНҚ 

ПТР-қоспа-FL АПВ 2 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 39 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 45 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 59 

генотипі 

ІБҮ Glob 

ДНҚ 

ПТР-қоспа-FL АПВ 3 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 33 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 35 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 68 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 56 

генотипі 

ПТР-қоспа-FL АПВ 4 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 58 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 52 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 66 

генотипі 

КҚЖ АПВ 

ДНҚ 51 

генотипі 

Нәтижелер пішіні S-тәрізді (сигма тәрізді) флуоресценция қисығының 

сәйкесінше деңгейде анықталған шектік сызықпен қиылысуы болуының 

(немесе болмауының) негізінде интерпретацияланады, бұдан нәтижелер 

кестесінің сәйкесінше бағанында аталған ДНҚ сынамасы үшін шектік цикл 

(Сt) мәнінің бар (немесе жоқ) екендігі анықталады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Нәтижелерді талдауды төменде келтірілген 

алгоритмнің немесе «АмплиСенс
®
 КҚЖ АПВ генотип-титр» БЖ 1.0. 

нұсқасының көмегімен жүргізіледі. «АмплиСенс
®
 КҚЖ АПВ генотип-титр» 

БЖ 1.0 нұсқасымен жұмыс жасау тәртібі оператор нұсқаулығында 

сипатталған. 

Сапалық зерттеу жүргізгенде нәтижелерді интерпретациялау принципі 

мынадай: 

 Егер аталған сынама үшін флуорофорға арналған FAM арнасы бойынша 

шектік мәнінен аспайтын Ct мәні анықталса, КҚЖ АПВ ДНҚ 16, 39, 33, 58 

генотиптері анықталғаны. Сонымен қатар, аталған сынаманың 

флуоресценция қисығы флуоресценцияның экспоненциальді көтерілуіне 

тән бөліктегі шектік сызықпен бір рет қиылысуы тиіс; 

 Егер аталған сынама үшін флуорофорға арналған JOE арнасы бойынша 

шектік мәнінен аспайтын Ct мәні анықталса, КҚЖ АПВ ДНҚ 31, 45, 35, 52 

генотиптер анықталғаны. Сонымен қатар, аталған сынаманың 

флуоресценция қисығы флуоресценцияның экспоненциальді көтерілуіне 

тән бөліктегі шектік сызықпен бір рет қиып өтуі тиіс; 



 Егер аталған сынама үшін флуорофорға арналған ROX арнасы бойынша 

шектік мәнінен аспайтын Ct мәні анықталса, ДНҚ АПВ КҚЖ 18, 59, 68, 66 

генотиптері анықталғаны. Сонымен қатар, аталған сынаманың 

флуоресценция қисығы флуоресценцияның экспоненциальді көтерілуіне 

тән бөліктегі шектік сызықпен бір рет қиып өтуі тиіс; 

 Егер аталған сынама үшін флуорофорға арналған Cy5 (ішінде сәйкесінше 

ПТР-қоспа-FL АПВ 3 және 4 бар пробиркаларда) арнасы бойынша шектік 

мәнінен аспайтын Ct мәні анықталса, КҚЖ АПВ ДНҚ 56, 51 генотиптері 

анықталғаны. Сонымен қатар, аталған сынаманың флуоресценция 

қисығы флуоресценцияның экспоненциальді көтерілуіне тән бөліктегі 

шектік сызықпен бір рет қиып өтуі тиіс; 

 Егер аталған сынама үшін флуорофорларға арналған FAM, JOE, ROX 

арналары, сондай-ақ Cy5 арнасы (ішінде сәйкесінше ПТР-қоспа-FL АПВ 3 

және 4 бар пробиркаларда) бойынша мәні анықталмаса Ct (флуоресценция 

қисығы шектік сызықты қиып өтпейді немесе Ct мәні шектік мәнінен асып 

кетеді), ал флуорофорға арналған Cy5 арнасы бойынша (ішінде 

сәйкесінше ПТР-қоспа-FL АПВ 1 және 2 бар пробиркаларда) шектік 

мәнінен аспайтын Ct мәні анықталса, КҚЖ АПВ ДНҚ анықталмағаны;  

 Егер аталған сынама үшін флуорофорларға арналған FAM, JOE, ROX 

арналары, сондай-ақ, Cy5 арнасы бойынша (ПТР-қоспа-FL АПВ 3 және 4 

бар пробиркаларда), Ct мәні анықталмаса (жоқ болса) немесе шектік 

мәнінен асып кетсе, және флуорофорға арналған Cy5 арнасы бойынша 

(ішінде сәйкесінше ПТР-қоспа-FL АПВ 1 және 2 бар пробиркаларда) да Ct 

мәні анықталмаса (жоқ болса) немесе шектік мәнінен асып кетсе, талдау 

нәтижесі валидті емес. Сәйкесінше зерттеудегі үлгіге ДНҚ экстракциялау 

сатысынан бастап қайтадан ПТР-зерттеуін жүргізу қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ct шектік мәндері реагенттер жинағына қоса 

берілген қосымша парақта көрсетілген. 

Егер ДНҚ экстракциялау және амплификациялау сатыларының 

бақылаулары үшін 11 кестеге және реагенттер жинағына қоса берілген 

қосымша параққа сәйкес дұрыс нәтижелер алынса, сапалық ПТР-

зерттеуінің нәтижесін дұрыс деп есептеу керек. 

 11 кесте 

Сапалық ПТР-зерттеудің түрлі сатыларының бақылауларына 

арналған нәтижелер 

Бақы

лау  

ПТР-

зерттеудің 

бақыланаты

н сатысы 

Флуорофорға арналған арна бойынша шектік цикл мәні, Сt 

FAM JOE ROX Cy5 

ТБ 

ДНҚ 

экстракциял

ау 

4 пробирканың 

барлығында 

жоқ 

4 пробирканың 

барлығында 

жоқ 

4 пробирканың 

барлығында 

жоқ 

4 пробирканың 

барлығында 

жоқ 

Б+ ПТР 

4 пробирканың 

барлығында  

шектік мәннен 

аз анықталған 

4 пробирканың 

барлығында  

шектік мәннен 

аз анықталған 

4 пробирканың 

барлығында  

шектік мәннен 

аз анықталған 

4 пробирканың 

барлығында  

шектік мәннен 

аз анықталған 



Сандық зерттеу жүргізген кезде алынған шектік цикл (Сt) мәндерінің 

негізінде және ДНҚ-калибраторлар Б1 және Б2 үшін концентрацияларының 

берілген мәндеріне қарай автоматты түрде калибрлеу түзу сызығы құрылады 

және адамның анықталған генотиптері мен ДНҚ әрқайсысының АПВ ДНҚ 

концентрацияларының бір реакциядағы копийлеріне шаққандағы мәндері 

есептеп шығарылады. Алынған мәндер адамдағы 10
5
 жасушаға шаққандағы 

АПВ ДНҚ санын есептеп шығару үшін пайдаланылады. 

Концентрацияларының қалпқа келтірілген мәндері адам жасушаларына 

қатысты қоздырғыш копийлері санын көрсетеді. Бұдан өзге, адамдағы ДНҚ 

концентрациялары мәндері биологиялық материалдың алыну сапасын 

бағалауға мүмкіндік береді. 

АПВ ДНҚ концентрациясының нормаға келтірілген мәндерін есептеп 

шығару келесі формулаға сәйкес жүргізіледі:   

lg ( 

бір реакциядағы АПВ ДНҚ копий 

саны  

бір реакциядағы адамның ДНҚ 

копий саны  
 

х 2х10
5
) = 

lg (адамдағы 10
5
 жасушадағы 

АПВ ДНҚ копий саны) 

мұнда 2 – бұл адамдағы ДНҚ копий жасушалар санына шаққанда қайта 

есептеу коэффициенті. 

Концентрацияларының  нормаға келтірілген мәндері адам жасушаларына 

қатысты қоздырғыш копийлер санын көрсетеді. Бұдан өзге, адамдағы 

жасушалар санының мәні биологиялық материалдың алыну сапасын 

бағалауға мүмкіндік береді. 

Адамдағы жасушалар саны бір реакцияда флуорофорға арналған Cy5 

арнасы бойынша алынған,  адамдағы ДНҚ копий 2-ге бөлінген орташа саны 

ретінде есептеп шығарылады (ішінде  ПТР-қоспа-FL АПВ 1 және 2 бар 

пробиркаларда). 

Сандық ПТР-зерттеу нәтижелерінің клиникалық маңыздылығын анықтау 

үшін, анықталған АПВ ДНҚ генотиптерінің адамдағы 10
5
 жасушаға 

шаққандағы копийлерінің жиынтық санының lg есептеп шығарылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ДНҚ-калибраторлар концентрацияларының мәндері 

реагенттер жинағына қоса берілген қосымша парақта көрсетілген. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «АмплиСенс
®
 АПВ КҚЖ генотип-титр-FL» 

реагенттер жинағының осы сериясын пайдаланып, Б1 ДНҚ-калибраторы 

үшін алынған нәтижелерді аспаптың бағдарламалық жасақтамасының 

көмегімен экспорттау жолымен келесі қойылымдарды жүргізу үшін осы 

аспаппен жүргізілген алдыңғы қойылымда Б1 ДНҚ-калибраторы үшін 

алынған нәтижелерді пайдалануға жол беріледі. Бұл жағдайда тек Б2 ДНҚ 

калибраторларын қою қажет. 



12 кесте 

Сандық ПТР-зерттеуін жүргізгенде зерттелетін үлгілер үшін 

нәтижелерді интерпретациялау  
Қорытынды  

(клиникалық 

маңыздылығы) 

Расшифровкасы 

Валидті емес 

Ішінде ПТР-қоспалар-FL АПВ 1 және 2 (адамның ДНҚ) бар  

пробиркаларда флуорофорға арналған Cy5 арнасы бойынша Ct 

мәні болмайды немесе шектік мәннен көп екені анықталған, 

сонымен қатар Ct мәні анықталмаған (жоқ) немесе 

флуорофорларға арналған FAM, JOE, ROX, сондай-ақ, Cy5 

арналары бойынша (ішінде ПТР-қоспа-FL АПВ 3 және 4 

пробиркаларда) шектік мән. 

Осы үлгіні ПТР-зерттеуді ДНҚ экстракциялау сатысынан бастап 

қайталау қажет. Егер зерттеудегі үлгіде ІБҮ Glob ДНҚ жоқ болса, 

биологиялық материалды алу мен ПТР-зерттеуін қайта жүргізу 

ұсынылады 

Биологиялық материал 

мөлшері жеткіліксіз 

ІБҮ Glob ДНҚ концентрациясы бір реакцияда 1х10
3
 копийден аз 

(500 жасуша/реакция) (ішінде ПТР-қоспалар-FL АПВ 1 және 2 бар 

пробиркаларда флуорофорға арналған Cy5 арнасы бойынша үлгі 

үшін алынған мән).  

Осы үлгіні ПТР-зерттеуді ДНҚ экстракциялау сатысынан бастап 

қайталау қажет. Егер үлгідегі жасушалар саны жеткіліксіз болса, 

биологиялық материалды алу мен ПТР-зерттеуін қайта жүргізу 

ұсынылады 

КҚЖ АПВ ДНҚ 

анықталған жоқ 

КҚЖ АПВ ДНҚ үшін Ct мәні жоқ, ал ІБҮ Glob концентрациясы бір 

реакцияда 1х10
3
 копийден астам (500 жасуша/реакция). Нәтижесі 

КҚЖ АПВ ДНҚ терінде анықталған жоқ деп беріледі 

3 lg аз (адамның 10
5
 

жасушасындағы АПВ) 
Клиникалық тұрғыдан маңыздылығы аз шама  

3–5 lg (адамның 10
5
 

жасушасындағы АПВ) 

Клиникалық тұрғыдан маңызды шама. Дисплазияны жоққа 

шығаруға болмайды, дисплазияның даму қаупі бар 

5 lg көп (адамның 10
5
 

жасушасындағы АПВ) 

Клиникалық тұрғыдан жоғары шама. Дисплазияның болуы 

ықтималдығы жоғары 

Егер  ДНҚ экстракциялау және амплификациялау сатыларының 

бақылаулары үшін 13 кестеге және реагенттер жинағына қоса берілген 

қосымша параққа сәйкес дұрыс нәтижелер алынса, сандық ПТР-

зерттеуінің нәтижесін дұрыс деп есептеу керек. 

13 кесте 

Түрлі сатылардағы бақылаулар үшін нәтижелер  

Бақылау 

ПТР-зерттеудің 

бақыланатын 

сатысы 

Флуорофорға арналған арна (Сt) бойынша шектік мәні 

FAM JOE ROX Cy5 

ТБ 
ДНҚ 

экстракциялау 

4 пробирканы

ң барлығында 

да жоқ 

4 пробирканың 

барлығында да 

жоқ 

4 пробирканың 

барлығында да 

жоқ 

4 пробирканың 

барлығында да 

жоқ 

Б1 ПТР анықталды анықталды анықталды анықталды 

Б2 ПТР анықталды анықталды анықталды анықталды 



Болуы мүмкін қателер: 

1. Сапалық ПТР-зерттеу жүргізгенде ПТР оң бақылауы (Б+) үшін 

флуорофорларға арналған аталған арналардың кез келген боынша шектік 

циклдің ақырғы шектік мәні (Сt) болмайды немесе асып кетеді (11 кестені 

қараңыз). Үлгілердің барлығы үшін амплификациялау мен детекциялауды 

қайталау қажет.  

2. Теріс экстракция бақылауы (ТК) үшін флуорофорларға арнаған FAM 

және/немесе JOE және/немесе ROX және/немесе Cy5 арналары бойынша 

шектік цикл (Сt) мәні анықталды. Зертханада ПТР-зерттеудің қандай-да 

бір сатысында амплификация өнімдерімен немесе реагенттердің, 

зерттелетін үлгілердің контаминациясы орын алған болуы ықтимал. 

Контаминациялану көзін анықтау және жою шараларын қолға алу және 

спецификалық ДНҚ анықталған барлық үлгілер үшін ПТР-зерттеуін ДНҚ 

экстракциялау сатысынан бастап қайталау қажет. 

3. ДНҚ-калибраторлар К1 және К2 үшін сандық ПТР-зерттеуін жүргізген 

кезде флуорофорларға арналған арналардың қандай-да біреуі бойынша 

шектік цикл мәні (Ct) болмайды (13 кестені қараңыз). Үлгілердің барлығы 

үшін амплификациялау мен детекциялауды қайталау қажет. 

4. Сандық ПТР-зерттеуін жүргізгенде калибрлеу тік сызығын құрғандағы E 

тиімділік көрсеткіші 80 %-дан аз немесе 120 %-дан артық болады. ДНҚ-

калибраторлардың берілген концентрацияларының реагенттер жинағына 

қоса берілген қосымша параққа сәйкес дұрыстығын және шектік 

сызықтың таңдалған деңгейінің дұрыстығын  тексеру қажет. Егер ДНҚ-

калибраторлардың берілген концентрациялары мен шектік сызық деңгейі 

дұрыс болып, тиімділік көрсеткіші қажетті ауқымға сәйкес келмесе, 

үлгілердің барлығы үшін амплификациялау мен детекциялауды қайталау 

керек. 

5. Зерттелетін үлгі үшін шектік цикл (Ct) мәні белгіленген, сонымен қатар 

флуоресценция кестесінде экспоненциальді көтерілуіне тән бөлік 

болмайды (кесте шамамен тік сызық болып табылады). Шектік сызықтың 

таңдалған деңгейінің немесе базалық сызықты есептеу параметрлерінің 

дұрыстығын тексеру қажет. Егер нәтиже шектік сызықтың дұрыс 

деңгейінде (базалық сызықта) алынса, бұл үлгі үшін амплификациялау 

мен детекциялауды қайтадан жүргізу қажет. 

Қысқартылған сөздердің тізімі 

Осы нұсқаулықта келесі қысқартулар мен таңбалар қолданылады: 
ІБҮ Glob - эндогендік ішкі бақылау үлгісі (адамның β-глобиндік генінің бөлігі) 

КҚЖ АПВ  - адамдағы канцерогенділік қаупі жоғары папиллома вирусы  

ДНҚ - дезоксирибонуклеин қышқылы 

дНТФ - дезоксирибонуклеотидтрифосфат 

К1, К2 - ДНҚ-калибраторлар 

Б+ - ПТР оң бақылауы 

Б– - ПТР теріс бақылауы 

ТБ - теріс экстракция бақылауы 



ТБҮ - теріс бақылау үлгісі 

БЖ - бағдарламалық жасақтама 

ПТР - полимеразалық тізбекті реакция 

ТК - тіркеу куәлігі 

ЖМО - жатыр мойнының обыры 

УДГ - урацил-ДНҚ-гликозилаза 

Ресейдің тұтынуды 

қадағалау 

Эпидемиология 

ОҒЗИ ФБҒМ 

 

- Тұтынушылардың құқығы мен адамның әл-ауқатын қорғау 

саласындағы Федералдық қызметтің «Эпидемиология Орталық 

ғылым-зерттеу институты» Федералдық бюджеттік ғылым мекемесі  

FRT - «нақты уақыт» режимінде флуоресцентті детекциялау  

ADC - жатыр мойнының безді-жалпақжасушалы обыры 

AIS - жатыр мойнының аденокарциномасы in situ  

CIN2 - ауырлық дәрежесі орташа дисплазия  

CIN2+ - орташа және жоғары дәрежелі дисплазия, ЖМО 

CIN3 - жоғары дәрежелі дисплазия 

НС - Hybrid Capture (гибридтік қармау) 

SCC - жатыр мойнының жалпақжасушалы обыры 

Сақтау шарттары 

«ПТР-жиынтық» реагенттер жинтығының FRT-100 FN нұсқасын минус 24-

тен минус 16 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. ПТР-қоспа-FL АПВ 

жарықтан қорғалған жерде сақтау керек. 

 

Тасымалдау  

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

тасымалдау керек. 2-ден 25 С-ге дейінгі температурада 3 тәуліктен асырмай 

тасымалдауға жол беріледі. 

 

Босатылу шарттары 

Емдеу-профилактика мекемелері және санитариялық-профилактикалық 

мекемелер үшін.  

 

Жарамдылық мерзімі 

Сақтау мерзімі - 12 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 өнімінде пайдаланылатын символдар   
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ұшыратпау керек 
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күні  

 

Дайындаушы 
 

Ылғалдан қорғау 

керек 

 

Медициналық мақсаттағы бұйым осыған сәйкес өндірілген 

нормативтік құжат  

Биологиялық материалда адамдағы канцерогенділік қаупі жоғары (КҚЖ) 

папиллома вирусының (АПВ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 

68 генотиптерін полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) әдісімен сапалық 

және сандық анықтау және дифференциациялауға арналған in vitro 

диагностикаға арналған «АмплиСенс
®
 КҚЖ АПВ генотип-титр-FL» 

реагенттер жинағы 

Техникалық шарттар ТШ 9398-226-01897593-2016 

Өндіруші  

Ресейдің тұтынуды қадағалау Эпидемиология ОҒЗИ ФБҒМ (111123, 

Мәскеу қ., Новогиреевск к-сі, 3а үй, тел. (495) 974-96-42, факс (495) 305-54-23 

e-mail: obtk@pcr.ru) 

Реагенттер жинағының сапасына білдірілген наразылықтарды дайындаушы 

кәсіпорын Ресейдің тұтынуды қадағалау Эпидемиология ОҒЗИ ФБҒМ 

(111123, Мәскеу қ., Новогиреевск к-сі, 3а үй) наразылықтармен жұмыс және 

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

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

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

сайтында тұтынушы анкетасын толтыру арқылы қалдыруға болады. 

 

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


  Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан  

медициналық мақсаттағы бұйымның сапасына қатысты шағымдарды 

қабылдайтын ұйымның мекенжайы 

 

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

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

E-mail info@kb-diagnostic.kz 

 

 

Өтінім беруші: 

«КБ Диагностик» ЖШС  

директоры                                                               Калимбаев К.А.  

 

 

 

Тексерген сарапшы                                                              Т.А.Ә. 

 


