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1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1 Набір реагентів ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С ГЕНОТИП для виявлення РНК вірусу 

гепатиту С (HСV) і його генотипування методом зворотної транскрипції і 

полімеразної ланцюгової реакції призначений для виявлення РНК вірусу 

гепатиту С (Hepatitis С virus) і його генотипування в зразках плазми крові 

методом зворотної транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

 

1.2 В якості біологічного матеріалу для аналізу використовують зразки 

периферичної крові людини. 

 
1.3 Набір реагентів ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С ГЕНОТИП може бути використаний в 

клініко-діагностичних лабораторіях медичних установ і науково-дослідницькій 

практиці для діагностики вірусу гепатиту С і найпоширеніших  на території Росії 

генотипів HCV (1a, 1b, 2 і 3a/3b) in vitro.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ 

2.1 Принцип дії 

Метод: зворотна транскрипція з наступною ампліфікацією синтезованих 

фрагментів кДНК методом полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР) в режимі реального 

часу; якісний аналіз. 

Набір реагентів ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С ГЕНОТИП заснований на використанні 

процесу зворотної транскрипції РНК і подальшої ампліфікації фрагментів кДНК методом 

полімеразної ланцюгової реакції. Процес ампліфікації полягає в повторюваних циклах: 

температурної денатурації ДНК, відпалу праймерів (затравок) з комплементарними 

послідовностями і подальшої добудови полінуклеотидних ланцюгів ДНК-полімеразою.  

Для підвищення чутливості і специфічності реакції передбачено застосування 

«гарячого» старту, який забезпечується методикою приготування реакційної суміші, що 

складається з двох шарів, розділених прошарком з парафіну. Змішання шарів і 

перетворення їх в ампліфікаційну суміш відбувається тільки після плавлення парафіну, що 

виключає неспецифічний відпал праймерів на ДНК-мішені при початковому прогріванні 

пробірки. 

У реакційну суміш для ампліфікації введені ДНК-зонди, кожен з яких містить 

флуоресцентну мітку і гаситель флуоресценції. При утворенні специфічного продукту 

ДНК-зонд руйнується, дія гасителя на флуоресцентну мітку припиняється, що призводить 

до зростання рівня флуоресценції. Кількість зруйнованих зондів (а, відповідно, і рівень 

флуоресценції) збільшується пропорційно кількості утворених специфічних ампліконів і 

вимірюється на кожному циклі ампліфікації. 

Дослідження з використанням набору реагентів ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С ГЕНОТИП 

складається з наступних етапів: виділення РНК (пробопідготовка), реакція зворотної 

транскрипції, ПЛР-ампліфікація кДНК HCV в режимі реального часу.   
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Внутрішній контрольний зразок (РНК-ВК), що представляє собою 

стабілізований фрагмент РНК, додається в досліджуваний зразок на стадії виділення 

нуклеїнових кислот і призначений для оцінки якості всіх етапів дослідження. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продукту ампліфікації 

шуканої кДНК, включена флуоресцентна мітка Fam. До складу ДНК-зондів, що 

використовуються для детекції продукту ампліфікації внутрішнього контрольного зразка 

(РНК-ВК), входить флуоресцентний барвник Hex. 

Використання декількох флуоресцентних барвників дозволяє скоротити 

кількість пробірок, оскільки з'являється можливість одночасно реєструвати результати 

різних реакцій ампліфікації, що проходять в одній пробірці. 

Таблиця 1  Канали детекції продуктів ампліфікації 

Fam Hex Rox Cy5 Cy5.5 

HCV РНК-ВК - - - 

 
2.2 Кількість аналізованих проб 

Набір розрахований на проведення 48 визначень, включаючи аналіз невідомих 

зразків, позитивних контрольних зразків і негативних контрольних зразків.  

 
2.3 Склад набору 

Набір складається з трьох комплектів: 

Комплект реагентів для виділення нуклеїнових кислот включає: 

 лізуючий розчин  1 флакон (15 ml (мл)); 

 реагент для преципітації  1 флакон (20 ml (мл)); 

 промивний розчин №1  1 флакон (25 ml (мл)); 

 промивний розчин №2  1 флакон (15 ml (мл)); 

 буфер для розчинення  2 пробірки (по 1,25 ml (мл)); 

 негативний контрольний зразок  1 пробірка (1,5 ml (мл)); 

 внутрішній контрольний зразок (РНК-ВК)  1 пробірка (1,0 ml (мл)); 

 
Комплект реагентів для зворотної транскрипції РНК включає: 

 буферний розчин для зворотної транскрипції «ЗТ-буфер»  1 пробірка (200 

µl (мкл)); 

 суміш дезоксінуклеотідтріфосфатів (дНТФ) і праймерів для зворотної 

транскрипції «Праймери ЗТ-HCVтипування + дНТФ»  1 пробірка (50 µl 

(мкл)); 

 зворотну транскриптазу  1 пробірка (25 µl (мкл)). 
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Комплект реагентів для ПЛР-ампліфікації включає: 

 суміші для ампліфікації, запечатані парафіном: 

o «Вірус гепатиту С (HCV), HCV-загальний»  48 пробірок або 6 стрипів по 

8 пробірок (по 20 µl (мкл)); 

o «Вірус гепатиту С (HCV), 1a тип»  48 пробірок або 6 стрипів по 8 

пробірок (по 20 µl (мкл)); 

o «Вірус гепатиту С (HCV), 1b тип»  48 пробірок або 6 стрипів по 8 

пробірок (по 20 µl (мкл)); 

o «Вірус гепатиту С (HCV), 2 тип»  48 пробірок або 6 стрипів по 8 

пробірок (по 20 µl (мкл)); 

o «Вірус гепатиту С (HCV), 3a/3b тип»  48 пробірок або 6 стрипів по 8 

пробірок (по 20 µl (мкл)); 

 полімеразу ТехноTaq  1 пробірка (150 µl (мкл)); 

 буферний розчин «ПЛР-буфер»  3 пробірки (по 1,0 ml (мл)); 

 мінеральне масло  6 пробірок (по 1,0 ml (мл)); 

 буфер для розчинення кДНК  1 пробірка (1,25 ml (мл)); 

 позитивні контрольні зразки: 

o «HCV-загальний»  1 пробірка (75µl (мкл)); 

o «HCV, 1a тип»  1 пробірка (75 µl (мкл)); 

o «HCV, 1b тип»  1 пробірка (75 µl (мкл)); 

o «HCV, 2 тип»  1 пробірка (75 µl (мкл)); 

o «HCV, 3a/3b тип»  1 пробірка (75 µl (мкл)). 

 
2.4 Час проведення аналізу  5 годин. 
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3. АНАЛІТИЧНІ ТА ДІАГНОСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 У зразках плазми крові людини, що містять РНК вірусу гепатиту С генотипів 1a, 

1b, 2, 3a/3b, після проведення реакцій зворотної транскрипції і ампліфікації 

детектуючий ампліфікатор реєструє експоненціальне зростання рівня 

флуоресценції для відповідного генотипу HCV і для специфічного продукту 

«HCV-загальний» . 

 
3.2 У зразках плазми крові людини, що містять РНК вірусу гепатиту С інших 

генотипів (не вказаних в 3.1), після проведення реакцій зворотної транскрипції і 

ампліфікації детектуючий ампліфікатор реєструє експоненціальне зростання 

рівня флуоресценції для специфічного продукту «HCV-загальний» і відсутність 

експоненціального зростання рівня флуоресценції для всіх чотирьох генотипів, 

запропонованих в даному наборі. 

3.3 У зразках плазми крові людини, що не містять РНК вірусу гепатиту С, результат 

дослідження повинен бути негативним. 

 
4. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Організація роботи ПЛР-лабораторії, обладнання та матеріали повинні 

відповідати Методичним вказівкам МВ 1.3.2569-09 «Організація роботи лабораторій, що 

використовують методи ампліфікації нуклеїнових кислот при роботі з матеріалом, що 

містить мікроорганізми I-IV груп патогенності» і санітарно-епідеміологічним правилам 

СП 1.3 3118 -13 «Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп патогенності (небезпеки)». 

Досліджувані зразки розглядаються як потенційно-небезпечні. 

Утилізувати невикористані реактиви, реагенти з вичерпаним терміном 

придатності, а також використані реагенти і біологічний матеріал необхідно відповідно до 

вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги щодо поводження з 

медичними відходами». 

 

Примітка - Набір реагентів не містить матеріалів біологічного походження, речовин, що мають 

канцерогенну, мутагенну дію, а також впливають на репродуктивну функцію людини. При 

використанні за призначенням і дотриманні запобіжних заходів є безпечним. 
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5. ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ 

При роботі з набором реагентів ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С ГЕНОТИП потрібні наступні 

обладнання і матеріали: 

 бокс біологічної (мікробіологічної) безпеки II класу; 

 ПЛР-бокс;  

 детектуючий ампліфікатор (ДТ-322, ДТлайт
1
, ДТпрайм

2
 і ДТ-96 (ТОВ «НВО 

ДНК-Технологія») або ампліфікатори iCycler iQ і iQ5 виробництва Bio-Rad 

Laboratories для наборів в форматі «Real-time»); 

 центрифуга для пробірок об'ємом 1,5 ml (мл), з RCF не нижче 16000 х g; 

 термостат твердотільний, що підтримує температуру від 40 °С до 95 °С; 

 мікроцентрифуга-вортекс; 

 електричний лабораторний аспіратор з колбою-пасткою для видалення 

надосадової рідини; 

 холодильник побутовий з морозильною камерою; 

 пробірки мікроцентрифужні об'ємом 1,5 ml (мл); 

 штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 1,5 ml (мл); 

 штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 0,2 ml (мл) або для 

стрипованих пробірок об'ємом 0,2 ml (мл); 

 дозатори електронні з адаптером або дозатори механічні змінного об'єму 

одноканальні зі змінними наконечниками, що дозволяють відбирати об'єми 

рідини 0,5-10 µl (мкл), 2,0-20 µl (мкл), 20-200 µl (мкл), 100-1000 µl (мкл); 

 одноразові наконечники з фільтром, вільні від РНКаз і ДНКаз, об'ємом 20 µl 

(мкл), 200 µl (мкл) 1000 µl (мкл); 

 одноразові наконечники без фільтру, вільні від РНКаз і ДНКаз, для 

електричного лабораторного аспіратора; 

 одноразові рукавички медичні, без тальку, текстуровані; 

 контейнер з дезінфікуючим розчином для скидання використаних 

наконечників, пробірок та інших витратних матеріалів. 

 
  

                                                           
1
  тільки моделі 4S1, 4S2, 5S1, 5S2, 6S1, 6S2. 

2
  тільки моделі 4M1, 4M3, 4M6, 5M1, 5M3, 5M6, 6M1, 6M3, 6M6. 
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Програмне забезпечення для ампліфікаторів детектуючих ДТ-322, ДТлайт, 

ДТпрайм і ДТ-96: 

 версія ПЗ не нижче 7.3
3
. 

 файл з параметрами аналізу «HCVtyp.ini». 

 

6. АНАЛІЗОВАНІ ЗРАЗКИ 

Для дослідження використовують цільну периферичну кров людини з 

подальшим отриманням з неї плазми.  

 

6.1 Взяття зразків периферичної крові 

Взяття цільної периферичної крові проводиться в вакуумні пластикові пробірки 

типу Vacuette об'ємом 2,0 або 4,0 ml (мл) з доданою в якості антикоагулянту сіллю 

етилендіамінтетраацетата (ЕДТА) в кінцевій концентрації 2,0 mg/ml (мг/мл). В якості 

антикоагулянту допускається також використання цитрату натрію. Для перемішування 

крові з антикоагулянтом після взяття матеріалу необхідно перевернути пробірку 2-3 рази.  

 

УВАГА! Не допускається використання гепарину в якості антикоагулянту. 

 

6.2 Транспортування та зберігання досліджуваного матеріалу 

 

УВАГА! Час від взяття матеріалу до отримання плазми не повинен перевищувати 6 годин. 

 

Транспортувати і зберігати зразки крові до початку дослідження при 

температурі від 2 °С до 8 °С. 

 

УВАГА! Цільну кров не можна заморожувати.  

 

6.3 Отримання плазми крові 

6.3.1. Пробірки з кров'ю центрифугуйте при 800-1600 х g (відповідає 3000-4100 об/ 

min (хв) на Eppendorf Centrifuge 5424) протягом 20 min (хв) при кімнатній 

температурі (від 18 °С до 25 °С). 

 

УВАГА! Відносне прискорення центрифуги (RCF або g) залежить від частоти обертання і 

радіусу центрифугування (Додаток Б). Для визначення відповідності центрифуги заданим 

параметрам центрифугування зверніться до керівництва з експлуатації.  

 

6.3.2. Після центрифугування відберіть дозатором верхню фракцію (плазма) і 

перенесіть в окрему пластикову пробірку об'ємом 1,5 ml (мл). 

Отримана плазма готова для виділення нуклеїнових кислот. 
  

                                                           
3
  виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для детектуючих 

ампліфікаторів. Актуальну версію програмного забезпечення можна скачати на сайті компанії 

«ДНК-Технологія»: https://www.dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya 
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При необхідності зберігати отриману плазму при температурі від мінус 18 °С до 

мінус 22 °С не більше 3 місяців. 

 

7. ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 

Примітка  Для генотипування можна використовувати кДНК, отриману при роботі з наборами 

реагентів ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С і ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С кількісний (ТОВ «НВО ДНК Технологія»). В 

цьому випадку необхідно виконати підпункти 7.2.7  7.2.8 (розведення кДНК буфером для 

розчинення) і пункт 7.3 («Проведення полімеразної ланцюгової реакції»).  
 

7.1 Виділення РНК з плазми крові 

Примітки: 

1. Перед початком роботи необхідно дістати з холодильника комплект реагентів для 

виділення нуклеїнових кислот і проконтролювати відсутність осаду в лізуючому 

розчині. У разі випадання осаду лізуючий розчин прогріти при 65 °С до повного 

розчинення осаду. Потім перемішати лізуючий розчин перевертанням флакона вверх 

дном 5-10 разів, уникаючи піноутворення. 

2. На даному етапі використовуйте тільки наконечники з фільтром, вільні від РНКаз і 

ДНКаз. 

3. При роботі з електричним лабораторним аспіратором використовуйте наконечники 

без фільтру, вільні від РНКаз і ДНКаз. 

4. При одночасному дослідженні зразка на наявність інфекцій, викликаних РНК- 

утримуючими (HCV і HIV) і ДНК-утримуючими (HBV) вірусами, необхідно на стадії 

пробопідготовки внести два внутрішніх контроля (РНК-ВК + ДНК-ВК).  
 

7.1.1. Підготуйте зразки плазми до використання: 

 зразки плазми, що зберігалисm при температурі мінус 18 °C і нижче, 

необхідно розморозити при кімнатній температурі або при температурі       

від 2 °C до 8 °C, перемішайте вміст пробірок на мікроцентрифузі-вортексі і 

центрифугуйте 5 min (хв) при 16000 x g. Для дослідження необхідно 

використовувати надосадову рідину, не зачіпаючи осаду (при його 

наявності); 

 зразки плазми, що зберігалисm при температурі від 2 °C до 8 °C, а також 

негативний контрольний зразок і РНК-ВК перемішайте протягом 3-5 s (с) на 

мікроцентрифузі-вортексі і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на 

мікроцентрифузі-вортексі. 

 

Примітка - Свіжоотримані зразки плазми, що не піддавались зберіганню при температурі від мінус 

18 °С до мінус 22 °С, перед використанням необхідно перемішати протягом 3-5 s (с) на 

мікроцентрифузі-вортексі і осадити краплі центрифугуванням протягом 1-3 s (с) на 

мікроцентрифузі-вортексі. 
 

7.1.2. Промаркуйте необхідну кількість нових пластикових пробірок об'ємом 1,5 ml 

(мл) з урахуванням пробірки для негативного контрольного зразка «K». 

 

Наприклад, для дослідження 10 зразків необхідно промаркувати 11 пробірок (10 

пробірок для досліджуваних зразків і одна пробірка «K»).  
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7.1.3. Пробірку з внутрішнім контрольним зразком (РНК-ВК) струсіть протягом 1-3 

секунд на мікроцентрифузі-вортексі і центрифугуйте протягом 1-3 секунд на 

мікроцентрифузі-вортексі. 

7.1.4. Внесіть в усі промарковані пробірки по 10 µl (мкл) попередньо перемішаного 

внутрішнього контрольного зразка (РНК-ВК). 

7.1.5. Додайте в кожну пробірку по 300 µl (мкл) лізуючого розчину, не торкаючись 

краю пробірки, закрийте кришки пробірок. 

Примітка - Для запобігання контамінації слід перед внесенням зразків відкривати кришку тільки 

тієї пробірки, в яку буде вноситись даний зразок, і закривати її перед внесенням наступного.  

7.1.6. Внесіть по 100 µl (мкл) попередньо перемішаної плазми в пробірки для 

досліджуваних зразків. В пробірку, промарковану «K», внесіть 100 µl (мкл) 

негативного контрольного зразка. 

УВАГА! Пробірки з досліджуваними зразками і негативним контрольним зразком 

необхідно обробляти за єдиною схемою.  

7.1.7. Щільно закрийте кришки пробірок, перемішайте вміст пробірок протягом 3-5 

секунд двічі на мікроцентрифузі-вортексі і осадіть краплі протягом 1-3 секунд на 

мікроцентрифузі-вортексі при кімнатній температурі. 

7.1.8. Термостатуйте пробірки протягом 15 min (хв) при температурі 65 °С, осадіть 

конденсат центрифугуванням при 16000 x g протягом 30 секунд при кімнатній 

температурі. 

7.1.9. Додайте в кожну пробірку 400 µl (мкл) реагенту для преципітації, струсіть на 

мікроцентрифузі-вортексі протягом 3-5 секунд двічі. 

7.1.10. Центрифугуйте пробірки при 16000 x g протягом 15 min (хв) при кімнатній 

температурі. 

7.1.11. Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину (окремим 

наконечником з кожної пробірки).  

7.1.12. Додайте до осаду 500 µl (мкл) промивного розчину №1, закрийте кришки 

пробірок і 3-5 раз акуратно переверніть пробірки. Необхідно перевертати кожну 

пробірку індивідуально. 

7.1.13. Центрифугуйте пробірки при 16000 x g протягом 5 min (хв) при кімнатній 

температурі. 

7.1.14. Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину (окремим 

наконечником з кожної пробірки). 

7.1.15. Додайте до осаду 300 µl (мкл) промивного розчину №2, закрийте кришки 

пробірок і 3-5 раз акуратно переверніть пробірки. Необхідно перевертати кожну 

пробірку індивідуально.  
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7.1.16. Центрифугуйте пробірки при 16000 x g протягом 5 min (хв) при кімнатній 

температурі. 

7.1.17. Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину (окремим 

наконечником з кожної пробірки). 

7.1.18. Відкрийте кришки пробірок і висушіть осад при 65 °С протягом 5 min (хв). 

7.1.19. Додайте до осаду 16,5 µl (мкл) буфера для розчинення. Осадіть краплі 

центрифугуванням пробірок протягом 1-3 секунд на мікроцентрифузі-вортексі 

при кімнатній температурі. 

7.1.20. Прогрійте пробірки при 65 °С протягом 10 min (хв). 

7.1.21. Осадіть конденсат центрифугуванням при 16000 x g протягом 30 секунд при 

кімнатній температурі. 

Отриманий препарат РНК необхідно відразу використовувати для постановки 

реакції зворотної транскрипції. Препарат РНК не підлягає зберіганню.  

 
7.2 Проведення реакції зворотної транскрипції 

7.2.1. Розморозьте вміст пробірок «ЗТ-буфер» і «Праймери ЗТ-HCVтипування+дНТФ» 

з комплекту реагентів для зворотної транскрипції при кімнатній температурі, 

потім струсіть пробірки на мікроцентрифузі-вортексі і центрифугуйте протягом 

3-5 секунд на мікроцентрифузі-вортексі при кімнатній температурі. 

Примітка - У випадку випадання осаду в буферному розчині «ЗТ-буфер» пробірку слід залишити 

при кімнатній температурі до повного розчинення осаду, періодично струшуючи на вортексі.  

 

7.2.2. Приготуйте ЗТ-суміш. Змішайте в окремій пробірці: 

 2,0х(N+1) µl (мкл) буферного розчину «ЗТ-буфер»; 

 1,0х(N+1) µl (мкл) праймерів «Праймери ЗТ-HCVтипування+дНТФ»; 

 0,5х(N+1) µl (мкл) зворотної транскриптази, 

де N - кількість промаркованих пробірок з урахуванням «К». 

Наприклад, необхідно проаналізувати 10 зразків. Промаркованих пробірок  11. 

Потрібно приготувати суміш ЗТ-буфера, праймерів і зворотної транскриптази 

для 12 (11+1) пробірок, тобто 24 µl (мкл) ЗТ-буфера + 12 µl (мкл) праймерів + 6 

µl (мкл) зворотної транскриптази.  
 

УВАГА! Зворотну транскриптазу необхідно діставати з морозильної камери 

безпосередньо перед використанням.  
 

7.2.3. Струсніть пробірку з ЗТ-сумішшю на мікроцентрифузі-вортексі і центрифугуйте 

протягом 3-5 секунд на мікроцентрифузі-вортексі при кімнатній температурі. 
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7.2.4. Додайте по 3,5 µl (мкл) ЗТ-суміші в усі промарковані пробірки (включаючи 

«K»), змийте залишки ЗТ-суміші піпетуванням 5 разів і щільно закрийте 

кришки пробірок. 

7.2.5. Перемішайте вміст пробірок протягом 3-5 секунд на мікроцентрифузі-вортексі і 

осадіть краплі на мікроцентрифузі-вортексі протягом 1-3 секунд. 

7.2.6. Помістіть пробірки в термостат та інкубуйте при температурі 40 °С протягом 30 

min (хв), потім прогрійте при температурі 95 °С протягом 5 min (хв). 

7.2.7. Осадіть конденсат центрифугуванням при 16000 x g протягом 30 секунд при 

кімнатній температурі. 

7.2.8. До отриманої кДНК додайте 10 µl (мкл) буфера для розчинення кДНК. 

7.2.9. Струсніть пробірки на мікроцентрифузі-вортексі і осадіть краплі 

центрифугуванням протягом 3-5 секунд на мікроцентрифузі-вортексі при 

кімнатній температурі. 

Препарат кДНК готовий для проведення ПЛР.  

Примітка - Допускається зберігання кДНК при температурі від мінус 18 °С до мінус 22 °С не 

більше одного місяця. 

Для кожного препарату кДНК можливе проведення дослідження на наявність 

чотирьох генотипів (1a, 1b, 2, 3a/3b) вірусу гепатиту С. Для дослідження на кожен генотип 

необхідно застосовувати відповідний комплект для ПЛР-ампліфікації. 

«HCV-загальний» (комплект реагентів для виявлення вірусу гепатиту С) слугує 

додатковим контролем наявності/відсутності РНК вірусу гепатиту С в досліджуваному 

зразку (рис. 1).  
 

УВАГА! При дослідженні кДНК, отриманої при роботі з набором реагентів ЗТ-

ГЕПАТОГЕН-С і ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С кількісний, комплект «HCV-загальний» не 

використовується. 

 

 
Рисунок 1  Дослідження на виявлення HCV і його генотипування 

 
  

Зворотна 

транскрипція 

HCV-загальний 
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7.3 Підготовка і проведення полімеразної ланцюгової реакції 

УВАГА! При проведенні всіх подальших дій слід уникати впливу прямих сонячних 

променів на пробірки з сумішшю для ампліфікації!  
 

7.3.1. Витримайте при кімнатній температурі ПЛР-буфер і мінеральне масло з 

комплекту реагентів для ПЛР-ампліфікації при температурі від 18 °С до 25 °С 

протягом 10 хвилин. 

7.3.2. Промаркуйте необхідну кількість пробірок з кожного комплекту з сумішшю для 

ампліфікації, запечатаної парафіном (1a тип, 1b тип, 2 тип, 3a/3b тип і «HCV-

загальний»)
4
, для досліджуваних зразків, позитивного контрольного зразка (K+), 

негативного контрольного зразка (K). 

Наприклад, необхідно проаналізувати п'ять зразків по чотирьом генотипам HCV. 

Потрібно промаркувати 25 пробірок для досліджуваних зразків, п'ять пробірок 

для «K» і п'ять пробірок для «К+». Загальна кількість пробірок  35 (таблиця 2).  
 

Таблиця 2  Маркування пробірок для дослідження п'яти зразків 

                                 Тест 

№ зразка 
1а тип 1b тип 2 тип 3а/3b тип 

«НСV-

загальний» 

1 √ √ √ √ √ 

2 √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ 

5 √ √ √ √ √ 

«К+» √ √ √ √ √ 

«К» √ √ √ √ √ 
 

7.3.3. Струсніть пробірки з ПЛР-буфером і полімеразою ТехноTaq протягом 3-5 

секунд на мікроцентрифузі-вортексі, потім центрифугуйте протягом 3-5 секунд 

на мікроцентрифузі-вортексі при кімнатній температурі. 

 

УВАГА! Полімеразу ТехноTaq необхідно діставати з морозильної камери безпосередньо 

перед використанням.  
 

7.3.4. Приготуйте суміш ПЛР-буфера з полімеразою ТехноTaq. Змішайте в окремій 

пробірці: 

 10 х (N+1) µl (мкл) ПЛР-буфера; 

 0,5 х (N+1) µl (мкл) полімерази ТехноTaq, 

де N  кількість промаркованих пробірок з урахуванням «К» і «K+». 

  

                                                           
4
  при генотипуванні кДНК, отриманої при роботі з наборами реагентів ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С і ЗТ- 

ГЕПАТОГЕН-С кількісний, комплект «HCV-загальний» не використовується в дослідженні. 
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Наприклад, необхідно проаналізувати п'ять зразків. Промаркованих пробірок  

35. Потрібно приготувати суміш ПЛР-буфера і полімерази ТехноTaq для 36 

(35+1) пробірок, тобто 360 µl (мкл) ПЛР-буфера + 18 µl (мкл) полімерази 

ТехноTaq. 

7.3.5. Перемішайте суміш ПЛР-буфера з полімеразою ТехноTaq на мікроцентрифузі-

вортексі і осадіть краплі центрифугуванням на мікроцентрифузі-вортексі 

протягом 3-5 секунд при кімнатній температурі. 

Суміш можна зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С не більше однієї 

години. 

7.3.6. Додайте в кожну пробірку, не пошкоджуючи шар парафіну, по 10 µl (мкл) 

суміші ПЛР буфера з полімеразою ТехноTaq. 

7.3.7. Додайте в кожну пробірку по одній краплі (близько 20 µl (мкл)) мінерального 

масла. Закрийте пробірки. 

 

УВАГА! Для запобігання контамінації слід перед внесенням кДНК відкривати кришки 

тільки тих пробірок, в які буде вноситись даний зразок, і закривати їх перед внесенням 

наступного. Препарати кДНК і контрольних зразків «K+» слід вносити наконечниками з 

фільтром.  
 

7.3.8. Внесіть, не пошкоджуючи шар парафіну, по 5,0 µl (мкл) препарату кДНК до 

відповідних пробірок для досліджуваних зразків (п'ять пробірок для кожного 

зразка). У пробірки «K», «K+» кДНК не вноситься. 

7.3.9. Внесіть, не пошкоджуючи шар парафіну, по 5,0 µl (мкл) негативного 

контрольного зразка, що пройшов етапи виділення РНК і зворотної 

транскрипції, в пробірки, марковані «K». Внесіть, не пошкоджуючи шар 

парафіну, по 5,0 µl (мкл) відповідних позитивних контрольних зразків в 

пробірки, марковані «K+». 

7.3.10. Центрифугуйте пробірки протягом 3-5 секунд на мікроцентрифузі-вортексі при 

кімнатній температурі. 

7.3.11. Встановити всі пробірки в блок детектуючого ампліфікатора. 
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7.3.11.1. Для приладів ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96: 

Запустіть програмне забезпечення RealTime_PCR в режимі «Робота з приладом». 

При першому проведенні ПЛР завантажте файл «HCVtyp.ini» (7.4.1). Далі і при наступних 

постановках додайте в протокол тест «HCV typ» (7.5.1), вкажіть кількість і ідентифікатори 

зразків, відзначте розташування пробірок на матриці термоблока відповідно до їх 

встановлень (7.5.1.4  7.5.1.6) і проведіть ПЛР . 

При виборі тесту «HCV typ» у вікні «Запуск програми ампліфікації» повинна 

відображатись програма, наведена в таблиці 3. 

Таблиця 3  Програма ампліфікації для детектуючих ампліфікаторів ДТ-322, 

ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96 

№ блоку Температура, °С min (хв) s (с) Число циклів 

Режим 

оптичних 

вимірювань 

Тип блоку 

1 94,0 5 00    

 

2 
94,0 0 10 

50 
 

Цикл 
62,0 0 20 √ 

 

3 10,0 ... ... Зберігання  Зберігання 

 
7.3.11.2. Для приладів iQ, iQ5: 

Включить прилад і блок живлення оптичної частини приладу, залиште для 

прогріву на 30 хвилин. Відкрийте програму iCycler (або Bio-Rad iQ5). Під час першої 

постановки створіть і збережіть новий протокол. При наступних постановках виберіть 

збережений протокол, налаштуйте конфігурацію плашки (файл з даними про 

характеристики зразків і їх розташуванні в плашці) і проведіть ПЛР з урахуванням об'єму 

реакційної суміші, рівного 35 µl (мкл) (таблиці 4, 5). 
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7.4 Створення тесту (протоколу) для детектуючих ампліфікаторів при першій 

постановці на даному комп'ютері 

7.4.1. Для приладів ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96: 

Версія ПЗ не нижче 7.3
5
.  

 

Примітка - Для ілюстрацій в даній інструкції використані скріншоти версії 7.9.5.15.  
 

Створення нового тесту в програмі RealTime_PCR необхідно проводити в 

режимі «Робота з приладом» в наступному порядку: 

7.4.1.1. Відкрийте програмне забезпечення RealTime_PCR, виберіть оператора, який 

буде працювати з набором ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С ГЕНОТИП, виберіть режим 

«Робота з приладом». 

При додаванні нового оператора необхідно створити або вибрати робочу 

директорію для збереження файлу з результатами.  
 

7.4.1.2. В меню «Тест» виберіть закладку «Копіювати групи тестів». 

 
 

7.4.1.3. В лівій половині вікна «Копіювати групи тестів» виберіть рядок «з *.ini файлу», 

відкрийте ini файл «HCVtyp.ini». 

7.4.1.4. В правій половині вікна «Копіювати групи тестів» виберіть оператора, в 

директорію якому необхідно скопіювати тест «HCV typ». 

 
 

7.4.1.5. Виберіть тест для копіювання. Натисніть кнопку , після чого вибраний 
  

                                                           
5
  виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для детектуючих 

ампліфікаторів. Актуальну версію програмного забезпечення можна скачати на сайті компанії 

«ДНК-Технологія»: https://www.dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya 

Копіювати групи тестів 

з *.ini файлу 

1/1 тесту (ів) 1 теста (ів) 

ГРВІ_ВірусКомплекс 

Допомога  Налаштування  

Створити/Редагувати тест  

Копіювати групи тестів  

Ім'я оператора:  

Новий протокол  Відкрити  

Номер протоколу: 

 Додати 

 
після 

 

до 

 

Перегляд архіву  

 
Імпорт 

Додати рядок 
Додати тест 

Тип 

пробірки 

Концентрація 
Ідентифікатор  

Дата: 

Тест 

програми ампліфікації Зберегти 
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тест з'явиться в правій половині вікна. 
 

 
 

Тепер з тестом «HCV typ» може працювати оператор, для якого був 

скопійований тест. 

7.4.2. Для приладу iQ: 

7.4.2.1. Відкрийте програмне забезпечення iCycler. Виберіть «Library» в лівій частині 

вікна програми. 

7.4.2.2. Відредагуйте і збережіть файл dynamicwf.tmo (таблиця 4). 

7.4.2.3. Виберіть «Виробничий модуль» («Workshop») в лівій частині вікна програми. 

Створіть і збережіть протокол (файл з програмою ампліфікації) (таблиця 4). 

Створений файл буде збережений в модулі «Library». 

 

Примітка - Більш докладний опис оформлення протоколу міститься в інструкції до приладу 

(«Керівництво користувача» для iCycler iQ).  
 

Таблиця 4  Режим ампліфікації для детектуючого ампліфікатора iCycler iQ 

(Bio-Rad Laboratories) 

Cycle Repeats Step Dwell Time Setpoint, °C PCR/Melt Data Acquisition 

Програма для зчитування динамічних факторів лунок dynamicwf.tmo 

1 1     

  1 00:30 80,0  

2 05:00 94,0  

2 5     

  1 00:20 94,0  

2 00:30 62,0  

3 2     

  1 00:20 80,0 Real Time 

Програма ампліфікації 

4 45     

  1 00:10 94,0  

2 00:20 62,0 Real Time 

5  ... ... 10,0 storage 

  

Копіювати групи тестів 

з *.ini файлу 

1/1 тесту (ів) 2 теста (ів) 

ГРВІ_ 
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7.4.3. Для приладу iQ5: 

7.4.3.1. Відкрийте програмне забезпечення Bio-Rad iQ5. Виберіть «Виробничий модуль» 

(«Workshop») в лівій частині вікна програми (при запуску програми 

відкривається автоматично). 

7.4.3.2. Натисніть кнопку «Protocol» для активації вікна «Selected protocol» («Вибраний 

протокол»). 

7.4.3.3. У вікні «Selected protocol» натисніть кнопку «Create new» для створення нового 

протоколу (файлу з програмою ампліфікації). Відкриється вікно «Editing 

Protocol» («Редагування протоколу»). 

7.4.3.4. В поле «Editing protocol» введіть назву протоколу.  

 

Примітка - Для наборів «ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С», «ВГБ-ГЕН», «ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С кількісний», 

«ГЕПАТОГЕН-Б кількісний», «ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С ГЕНОТИП» використовується єдина програма 

ампліфікації. 
 

7.4.3.5. Переконайтесь, що всі кнопки в області «Show Options» («Показати параметри») 

неактивні (тобто виключені). 

7.4.3.6. Створіть протокол в електронній таблиці, розташованої в нижній частині вікна 

«Editing Protocol» (таблиця 5). 

 

Таблиця 5  Програма ампліфікації для детектуючого ампліфікатора iCycler iQ5 

(при використанні Persistent Well Factor) 

Cycle Repeats Step Dwell Time Setpoint, °C PCR/Melt Data Acquisition 

Програма для зчитування динамічних факторів лунок dynamicwf.tmo 

1 1 
    

  
1 05:00 94,0 

 
2 50 

    

  

1 00:10 94,0 
 

2 00:20 62,0 Real Time 

3 1 
    

  
1 01:00 10,0 

  

7.4.3.7. Збережіть протокол, для цього натисніть на кнопку «Save & Exit Protocol 

Editing» («Зберегти і покинути редагування протоколу»). Перевірте назву 

протоколу в діалоговому вікні «Save As» («Зберегти як»), потім натисніть 

кнопку «Save» («Зберегти»).  

 

Примітка - Ви можете вийти з Редактора протоколу, натиснувши кнопку «Save & Exit Protocol 

Editing» або «Cancel & Exit Protocol Editing» («Відмінити і вийти з редагування протоколу»).  
 

Більш докладний опис оформлення протоколу міститься в інструкції до приладу 

(див. «Керівництво користувача» для iCycler iQ5).  
 

УВАГА! При використанні інших ампліфікаторів, зв'яжіться з представником компанії 

«ДНК-Технологія» для уточнення програми ампліфікації.  
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7.5 Щоденна робота з тестом (протоколом)  

 

7.5.1. Для приладів ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96: 

7.5.1.1. Відкрийте програмне забезпечення RealTime_PCR, виберіть оператора, для 

якого зберегли тест (7.4.1.1), виберіть режим «Робота з приладом». 

7.5.1.2. Натисніть кнопку «Додати тест». 

 

 
 

7.5.1.3. Виберіть зі списку тест «HCV typ». 

 
 
7.5.1.4. Вкажіть кількість досліджуваних зразків в дублях, натисніть кнопку «Ок».  

 

  

Налаштування  

Запуск програми 

ампліфікації 

Допомога  

Протокол 

ампліфікац

ії 

Новий протокол  Відкрити  Перегляд архіву  

 Номер протоколу: 

 

Ім'я оператора:  

Додати 

 

Концентрація 
Ідентифікатор  Тест 

Тип 

пробірки 

Дата: 

до 

 

після 

 

Імпорт 

Додати тест 

Додати рядок 
Видалити рядок 

Очистити протокол 
Відмінити дію 

Формат  

 

Звичайний  

 
Науковий   

 

Порядок заповнення  

 

Aвтозаповнення  

 
"Вільне" заповнення  

 Відміна Застосувати 

Очистити поле матриці 

Зберегти 

ГРВІ_ВірусКомплекс 

Всі тести Тест: 

 
Опис: 

 

1. Зразки: 

 

Кількість: Дублі: 

3. Контролі: 

Додати тест 

Позитивні (К+): 

Негативні (К): 

Дублі: Кількість: 

2. Стандарти: 

Значення стандартів з іншого протоколу: 

 

Відміна Додати Детально 

Якісний Тип аналізу 
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7.5.1.5. Вкажіть ідентифікатори пробірок. 

 
 

 
7.5.1.6. Відзначте розташування пробірок на матриці термоблока відповідно до їх 

встановлення (при помилковому заповненні протоколу натисніть кнопки 

«Очистити поле матриці» -  або «Очистити протокол» - 

 і «Порядок заповнення» - ). 

 
  

Всі тести 

Опис: 

 

1. Зразки: 

 

Кількість: Дублі: 

3. Контролі: 

Тест: 

 

Додати тест 

Позитивні (К+): 

Негативні (К): 

Дублі: Кількість: 

2. Стандарти: 

Значення стандартів з іншого протоколу: 

Відміна Додати Детально 

Якісний Тип аналізу 

генотипування 

Порядок заповнення 
Очистити протокол 

Очистити поле матриці 

Формат  

 

Формат  

 

Застосувати 

Застосувати 

Ідентифікатор  

Іденти

ф  

Тип 

пробірки 

Тип 

пробірки 

Концентрація 

Концентрація 

Імпорт 

Імпорт 

Додати 

 

Додати 

 

до 

 

до 

 

після 

 

після 

 

Звичайний  

 

Звичайний  

 

Науковий   

 

Науковий   

 

Очистити поле матриці 

 

Очистити поле матриці 

Відміна 

Відміна 

Aвтозаповнення  

 

Aвтозаповнення  

 

Порядок заповнення  

 

Порядок заповнення  

 

"Вільне" заповнення  

 

"Вільне" заповнення  

 

Відмінити дію 

Відмінити дію 

Очистити протокол 

Очистити протокол 

Видалити рядок 

Видалити рядок 

Додати рядок 

Додати рядок 

Додати тест 

Додати тест Зразок_1  

Зразок_1 

Зразок_1  

Зразок_1  

Зразок_1  

Зразок_3 

Зразок_3 

Зразок_3 

Зразок_3 

Зразок_3 

Зразок_2 

Зразок_2 

Зразок_2 

Зразок_2 

Зразок_2 

Зразок_4 

Зразок_4 

Зразок_4 

Зразок_4 

Зразок_4 

Зразок_5 

Зразок_5 

Зразок_5 

Зразок_5 

Зразок_1  

Зразок_1  

Зразок_1  

Зразок_1  

Зразок_1  

Зразок_2 

Зразок_2 

Зразок_2 

Зразок_2 

Зразок_2 

Зразок_3 

Зразок_3 

Зразок_3 

Зразок_3 

Зразок_3 

Зразок_4 

Зразок_4 

Зразок_4 

Зразок_4 

Зразок_4 

Зразок_5 

Зразок_5 

Зразок_5 

Зразок_5 
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7.5.1.7. Натисніть кнопку «Застосувати» в правому нижньому кутку вікна «Протокол». 

7.5.1.8. У вікні «Запуск програми ампліфікації» буде відображена необхідна програма 

ампліфікації.  

 
 

7.5.1.9. Натисніть кнопку «Запуск програми» в правому нижньому кутку вікна. 

7.5.1.10. Вкажіть ім'я файлу і директорію на комп'ютері для збереження файлу з 

результатами (за умовчанням буде запропоновано зберегти файл в робочу 

директорію вибраного оператора (7.4.1.1)).  

 

7.5.2. Для приладу iQ: 

7.5.2.1. Відкрийте програмне забезпечення iCycler. Для постановки ПЛР необхідно 

створити новий файл налаштування плашки. Для цього натисніть на вкладку 

«View Plate Setup» в «Workshop» і створіть або відредагуйте файл конфігурації 

плашки. 

7.5.2.2. Виберіть вкладку «Samples: Whole plate loading», вкажіть розташування пробірок 

в термоблоці (зразки в дублях, позитивний і негативний контрольні зразки в 

дублях). 

 

 
 

7.5.2.3. Вкажіть ідентифікатори зразків. Ідентифікатори можна вказувати після 

заповнення плашки, виділивши курсором потрібний зразок.  

  

Запуск програми 

µl (мкл) 

Коментар  

Програма 

Зберігання 

Об'єм робочої станції 

Зберігання 
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7.5.2.4. Натисніть на вкладку «Select and load fluorophores». Виберіть флуорофори FAM- 

490 і HEX-530. У вікні 2 виберіть відповідні флуорофорам кольори. 

 

 
 

7.5.2.5. Заповніть плашку, відмітивши обидва флуорофора. 

 

 
 

7.5.2.6. Збережіть конфігурацію плашки, ввівши назву файлу налаштування плашки в 

поле «Plate Setup Filename» і натиснувши «Save this plate setup». Створений файл 

буде збережений в модулі «Library».  

 

Примітка - Для наступних постановок можна редагувати збережений файл налаштування,  
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а не створювати його заново.  

7.5.2.7. Виберіть в модулі «Library» збережений раніше протокол, натиснувши вкладку 

«View Protocol». Потім перейдіть у вкладку «View Plate Setup», виберіть 

створений файл налаштування плашки. Натисніть кнопку «Run with selected 

protocol». Буде відображено вікно «Run Prep» («Підготовка запуску»). 

7.5.2.8. В меню «Select Well factor Source» виберіть «Experimental Plate». Перевірте 

імена файлів протоколу ампліфікації і налаштувань плашки, переконайтесь, що 

файли вибрані правильно. Вкажіть об'єм реакційної суміші  35 µl (мкл), 

натисніть «Begin Run» і збережіть у вибраній директорії файл збору і 

збереження даних. 

Примітка - Більш докладний опис роботи з приладом міститься в інструкції до приладу 

(«Керівництво користувача» для iCycler iQ). 

7.5.3. Для приладу iQ5: 

7.5.3.1. Відкрийте програмне забезпечення Bio-Rad iQ5. Виберіть «Виробничий модуль» 

(«Workshop») в лівій частині вікна програми. Натисніть кнопку «Protocol» для 

активації вікна «Selected protocol» («Вибраний протокол»). 

7.5.3.2. Виберіть необхідний каталог в лівій частині області перегляду файлів. Виберіть 

необхідний файл з протоколом в правій частині області перегляду файлів. 

7.5.3.3. Після вибору необхідного протоколу його графічне і табличне представлення 

відобразиться в нижній частині вікна. 

7.5.3.4. Після вибору протоколу перейдіть до налаштування конфігурації плашки. В 

«Виробничому модулі» натисніть кнопку «Plate» для активації «Вікна 

конфігурації плашки» («Selected Plate Setup»). 

7.5.3.5. Натисніть кнопку «Create New» («Створити нову»), розташовану в нижньому 

правому вікні вихідного екрану в «Виробничому модулі». Відкриється вікно 

«Editing Plate» («Редагування плашки»). 

7.5.3.6. В поле «Editing Plate» введіть назву файлу налаштування плашки. Введіть об'єм 

в поле «Sample Volume»  «35», виберіть спосіб герметизації в полі «Seal Type» і 

тип пластика в полі «Vessel Type».  

7.5.3.7. Включить мітку «Whole Plate loading» (активна мітка підсвічується зеленим 

кольором), натисніть кнопку «Select/Add Fluorophores» («Вибрати/додати 

флуорофори»). 

7.5.3.8. У вікні «Fluor Selector», що відкрилось, відзначте флуорофор FAM і HEX 

(поставте галочки в полі «Selected» навпроти вказаних флуорофорів). Натисніть 

кнопку «ОК» для повернення у вікно «Editing Plate». 

7.5.3.9. Активуйте кнопку FAM.   
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7.5.3.10. Вкажіть розташування невідомих (досліджуваних) зразків. Для цього клацніть 

по піктограмі типу зразка  (невідомий зразок); в залежності від 

встановлення пробірок натисніть кнопку  (повтор дублів по горизонталі), 

або кнопку  (повтор дублів по вертикалі); вкажіть в полі «Size» кількість 

дублів «5». 

 

 
 

7.5.3.11. Вкажіть позитивний і негативний контрольні зразки. Для цього клацніть по 

піктограмі типу зразка  (невідомий зразок), натисніть кнопку  (повтор 

зразків по горизонталі), вкажіть в полі Size кількість дублів  «5». Відзначте 

потрібні комірки. 

 

УВАГА! Позитивний і негативний контрольні зразки необхідно вказати як невідомі! 
 

7.5.3.12. Послідовно виділіть потрібні комірки курсором і введіть в таблицю, що 

з'явилась внизу, відповідне позначення для кожного контрольного зразка 

(«Positive control» і «Negative control»). 
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7.5.3.13. Активуйте кнопку HEX. 

7.5.3.14. Виберіть піктограму заливки плашки , клацніть по темно-зеленому 

квадрату в лівому верхньому кутку плашки. 

7.5.3.15. Кожна заповнена комірки в плашці повинна бути пофарбована у два кольори. 

 
 

7.5.3.16. Збережіть налаштування плашки, для цього натисніть на кнопку «Save & Exit 

Plate Editing» («Зберегти і покинути редагування плашки») у верхньому правому 

куті вікна. 

7.5.3.17. Перевірте назву файлу плашки в діалоговому вікні «Save As» («Зберегти як»), 

потім натисніть кнопку «Save» («Зберегти»). 

 

Примітка - Ви можете вийти з Редактора плашки, клацнувши по кнопці «Save & Exit Plate Editing» 

або по кнопці «Cancel & Exit Plate Editing» («Відмінити і вийти з редагування плашки»). 
 

Для подальших постановок можна редагувати збережений файл налаштування 

плашки, а не створювати його заново.  

7.5.3.18. Після вибору необхідного протоколу і файлу налаштування плашки запустіть 

виконання протоколу. Для цього натисніть кнопку «Run» в правому верхньому 

кутку вікна «Setup». Програма перейде в модуль «Run-Time Central» («Модуль 

відображення поточного процесу»). 

7.5.3.19. Відмітьте віконце «Use Persistent Well Factors» в лівій верхній області вікна. 

 
 

7.5.3.20. Перевірте умови постановки ампліфікації. Протокол, який буде виконуватись, 

знаходиться в нижньому лівому кутку вікна, а налаштування плашки, яка буде 

використовуватись,  в нижньому правому куті вікна. 

7.5.3.21. При необхідності внесіть додаткову інформацію про дослідження в вікно 

«Notes» («Примітки»). Ці примітки будуть вставлені в експериментальний файл. 

Натисніть кнопку «Begin Run» для запуску прогону. Відкриється діалогове вікно 

«Save». 

7.5.3.22. Наберіть ім'я для файлу оптичних даних. iQ5 автоматично зберігає  
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дані під час експерименту. 

 

8. РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ 

Детекція і облік результатів здійснюються детектуючим ампліфікатором 

автоматично. 

 
8.1 Для приладів ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96: 

Після закінчення програми ампліфікації на екрані з'явиться відповідне 

інформаційне повідомлення і буде запропоновано перейти до аналізу результатів (пункт 

4.6 частини 1 («Робота з приладом») Керівництва з експлуатації для детектуючих 

ампліфікаторів). Аналіз проводиться програмним забезпеченням. 

На графіку буде відображена залежність флуоресценції від номера циклу для 

кожної пробірки в термоблоці. У таблиці праворуч буде показаний ідентифікатор зразка і 

індикаторний цикл (Ср) для каналів Fam і Hex. 

За результатами аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. Для створення 

лабораторного звіту необхідно натиснути кнопку «Звіт» . 

 
8.2 Для приладу iQ: 

Аналіз і представлення результатів здійснюється в модулі «Data Analysis» 

(«Аналіз даних»). 

Закладка «PCR Quantification» включає в себе два вікна: 

 графік ампліфікації; 

 таблицю з показниками Ct і ідентифікаторами зразків. 

За результатами аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 

Для створення звіту необхідно: 

 Натиснути кнопку «Reports». Відкриється вікно «Report Viewer» («Перегляд 

звітів»). 

 Вибрати в полі «Select Report» («Вибір звіту») пункт «Std Curve with Amp 

Cycle». 

 Вибрати в полі «Sort Data By» («Сортування даних по...») пункт «Well» 

(«Лунки»). 

 Вибрати мітку «Asсending Order» («Сортування по зростанню»). 
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8.3 Для приладу iQ5: 

Аналіз і представлення результатів здійснюється в модулі «Data Analysis» 

(«Аналіз даних»). 

Натисніть кнопку «PCR Quant» («Кількісний аналіз ПЛР») для вибору закладки 

«PCR Quant». 

Закладка PCR Quant включає в себе два вікна: 

 графік ампліфікації; 

 таблицю результатів. 

За результатами аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 

Для створення звіту необхідно: 

 Вибрати обидва флуорофора (FAM і HEX). Вибрані флуорофори виділені 

червоною рамкою. 

 
 

 Клацнути по пункту «Reports» в меню програми. 

 
 

 Відкриється вікно «Report Viewer» («Перегляд звітів»). Вибрати в полі 

«Select Report» («Вибір звіту») пункт «PCR Quant Detailed» («Деталізований 

звіт про кількісну ПЛР»). 

 Вибрати в полі «Sort Data By» («Сортування даних по...») пункт «Well» 

(«Лунки»). 

 Вибрати мітку «Asсending Order» («Сортування по зростанню»). 

Результати аналізу представлені в розділі «Standard Curve Spreadsheet Data». 

У таблиці відображається наступна необхідна інформація: 

 Fluor  флуорофор; 

 Well  номер лунки; 

 Type  тип зразка: 

 Unkn (Unknown)  невідомі зразки; 

 Ident  ідентифікатор пробірки; 

 Rep  номер зразка в плашці; 

 Ct  граничний цикл в даній пробірці; 

  

Натиснути для 

формування звіту 
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 Ct Mean  середня величина граничного циклу в дублях. 

При виконанні пункту 8.3 рекомендується звернути увагу на висоту граничної 

лінії. 

Графіки кривих позитивних зразків повинні знаходитись вище граничної лінії, 

починаючи з граничного циклу. 

Графіки кривих негативних зразків повинні знаходитись нижче граничної лінії. 

При необхідності скорегуйте граничну лінію. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

Гранична лінія, 

відкоригована 

користувачем 

Гранична лінія, 

встановлена 

програмою 

Даний зразок над 

граничною лінією не є 

позитивним, необхідно 

встановити граничну лінію 

вище даної кривої 
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9. ПРОВЕДЕННЯ ДЕТЕКЦІЇ І ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАКЦІЇ 

Інтерпретація результатів проводиться відповідно до таблиці 6. 

Таблиця 6  Зведена таблиця з обліку та інтерпретації результатів проведеного 

дослідження 

Результат по каналу детекції 

FAM 

Результат по 

каналу детекції 

Нех Інтерпретація результату дослідження 

 Один з 

генотипів HCV 

(1а, 1Ь, 2, 3а/3b) 

HCV-

загальний 

Внутрішній 

контроль 

Аналізовані зразки 

Ср (Ct) <40
6
 Ср (Ct) <40

6
 Не враховується 

Виявлена РНК вірусу гепатиту С________ 

генотипу 

Ср (Ct) не вказаний 
Ср (Ct) не 

вказаний 
Ср (Ct) ≤ 36

6
 РНК вірусу гепатиту С не виявлена 

Ср (Ct) не вказаний Ср (Ct) <40
6
 Не враховується 

Виявлена РНК вірусу гепатиту С, тип не 

ідентифікований
7
 

Ср (Ct) не вказаний 
Ср (Ct) не 

вказаний 
Ср (Ct) не вказано 

або Ср (Ct) > 36
6
 

Результат недостовірний 

Позитивний контрольний зразок
8
 

Ср (Ct) ≤ 33 Ср (Ct) ≤ 33 Не враховується Позитивний результат 

Негативний контрольний зразок
8
 

Ср (Ct) не вказаний Ср (Ct) не 

вказаний 
Ср (Ct) ≤ 36 Негативний результат 

 
При отриманні позитивних результатів за двома генотипами на одному зразку 

(наприклад, генотипи 1а і 1b) з інтервалом по Cp (Ct) більше 3-х циклів, позитивним слід 

вважати сигнал з найменшим значенням Cp (Ct). Сигнал з великим значенням Cp (Ct) 

вважається перехресною неспецифічною реакцією (рисунок 2). 

  

                                                           
6  якщо значення Cp (Сt) по каналу FAM перевищують 40 або значення по FAM не вказані, а по 

каналу HEX Cp (Ct) > 36, необхідно повторити перевірку, починаючи з етапу виділення РНК. 
7  для вірусу гепатиту С характерний високий поліморфізм, який зумовлює велику 

різноманітність генотипів і субтипів. Тому позитивний результат на «HCV-загальний» і 

відсутність сигналу на всі 4 генотипи, запропоновані в даному наборі, може свідчити про 

наявність інших варіантів HCV в досліджуваному зразку (наприклад, генотипи 4, 5 і 6). 
8  якщо значення Cp (Сt) перевищують вказані, результат дослідження недостовірний. 
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А)                                                            Б) 

Рисунок 2 - Інтерпретація: виявлено генотип 1b 

А  для приладів ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96 

Б  для приладів iCycler iQ і iQ5 

Необхідно враховувати, що для вірусу гепатиту С характерний високий 

поліморфізм, який зумовлює велику різноманітність генотипів і субтипів. Тому 

експоненціальне зростання рівня флуоресценції для специфічного продукту «HCV 

загальний» і відсутність експоненціального зростання рівня флуоресценції для всіх 

запропонованих в наборі 4-х генотипів можуть свідчити про наявність інших варіантів 

HCV в досліджуваному зразку (наприклад, генотипи 4, 5 і 6). 
 

10. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

10.1 Транспортування набору здійснюють в термоконтейнерах, що містять 

холодоелементи, всіма видами критого транспорту при температурі від 0 °С до 

8°С не більше 72 годин. 

10.2 Комплекти реагентів для зворотної транскрипції і ПЛР-ампліфікації, крім 

пробірок з сумішшю для ампліфікації, запечатаної парафіном, позитивних 

контрольних зразків і мінерального масла, слід зберігати в морозильній камері 

при температурі від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом усього терміну 

придатності набору. Допускається зберігання ПЛР-буфера і мінерального масла 

при температурі від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом усього терміну 

придатності набору. Допускається багаторазове заморожування/відтавання ПЛР 

буфера і мінерального масла. 

10.3 Комплект реагентів для виділення НК, пробірки з сумішшю для ампліфікації, 

запечатаної парафіном, мінеральне масло з комплекту реагентів для ПЛР-

ампліфікації і позитивні контрольні зразки слід зберігати в холодильнику або 

холодильній камері при температурі від 2 °С до 8 °С в захищеному від світла 

місці протягом всього терміну придатності набору. 

10.4 При зберіганні лізуючого розчину допускається випадання осаду, який перед 

використанням розчиняється прогріванням при 65 °С. 

10.5 Набір з вичерпаним терміном придатності застосуванню не підлягає.  

загальний HCV 

загальний HCV 
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10.6 Набір повинен застосовуватись відповідно до чинної версії затвердженої 

інструкції по застосуванню.  

 

10.7 Для отримання надійних результатів необхідно суворе дотримання інструкції по 

застосуванню набору. 

 

11. ВКАЗІВКИ З УТИЛІЗАЦІЇ 

11.1 Набори з вичерпаним терміном придатності та невикористані реактиви 

утилізують відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 «Санітарно 

епідеміологічні вимоги щодо поводження з медичними відходами». 

 

11.2 Непридатні для використання набори реагентів, упаковка набору реагентів 

(пробірки, флакони, поліетиленові пакети з замком і коробки з картону) 

відносяться до відходів класу А і утилізуються з побутовими відходами. 

 

12. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність набору вимогам технічних умов 

при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації, встановлених 

технічними умовами. 

 

12.2 Термін придатності набору реагентів  9 місяців при дотриманні всіх умов 

транспортування, зберігання та експлуатації. 

 

13. АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 

З питань, що стосуються якості набору реагентів ЗТ-ГЕПАТОГЕН-С ГЕНОТИП, 

слід звертатись до офіційного представника виробника за адресою: 

ТОВ «ДНК-Технологія», 117587, Москва, Варшавське шосе, буд. 125ж, корпус 6, 

поверх 5, кімн.14, тел./факс +7 (495) 640-17-71.  
 

Служба клієнтської підтримки: 

8-800-200-75-15 (для Росії, дзвінок безкоштовний), 

+7 (495) 640-16-93 (для країн СНД і зарубіжжя, дзвінок платний). 

E-mail: hotline@dna-technology.ru, www.dna-technology.ru 
 

Адреса виробника і місце виробництва: 

ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія, 142281, Московська область, м. Протвіно, 

вул. Залізнична, буд. 20. 
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Додаток А 

(довідковий)  

 

Символи, що використовуються при маркуванні набору реагентів 

 

Медичний виріб тільки для 

діагностики in vitro  

Зверніться до інструкції по 

застосуванню 

 

Температурний діапазон 
 

Каталоговий номер 

 

Кількість тестів 
 

Адреса виробника 

 

Придатний до 
 

Не допускається вплив 

сонячного світла 

 

Серія набору 
 

Не стерильно 

 

Дата вироблення 
 

Одноразове використання 

 
Символи і позначення небезпеки при маркуванні набору реагентів 

 

Обережно! Зверніться до інструкції по застосуванню 

 

Містить азид натрію не більше 0,06% 

 

 

ТОВ «НВО ДНК-Технологія» 

вул. Залізнична, б. 20, м. Протвіно, Московська область, Росія, 142281 

Уповноважений представник в Україні: 

ТОВ «ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» 

Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 26, 

корпус 43, приміщення 5, 

Тeл.: + 38 

Електронна пошта:  

 

 

 
UA.TR.099 

Дата останього перегляду інструкції із застосування: 3 грудня 2020 року.  
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Додаток Б 

(довідковий) 

Номограма і формула переведення відносного прискорення центрифуги (RCF) в 

швидкість обертання (RPM) залежно від діаметра ротора 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номер: 140-14  

2019-06-20 
  

r = радіус ротора (cm (см))  

 

RPM = швидкість обертання 

ротора (об/ min (хв)) 

 

RCF = відносна 

відцентрова сила (g) 

 

Формули переведення: 
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ДНК-Технологія 

117587, Москва, Варшавське ш., буд. 125ж, корп. 6, поверх 5, кімн.14. 

Тел./факс +7 (495) 640-17-71 

Служба клієнтської підтримки: 

8-800-200-75-15 (для Росії, дзвінок безкоштовний) 

+7 (495) 640-16-93 (для країн СНД і зарубіжжя, дзвінок платний) 

Е-mail: hotline@dna-technology.ru 


