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по застосуванню набору реагентів  
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методом зворотної транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції  

в режимі реального часу 

SARS-CoV-2/SARS-CoV 

УВАГА! Вивчіть інструкцію перед початком роботи 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 
У цій інструкції використовуються такі скорочення та позначення: 

SARS-CoV - Severe acute respiratory syndrome coronavirus
(коронавірус, що викликає гострий респіраторний синдром)

SARS-CoV-2 

- Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
(коронавірус, що викликає гострий респіраторний синдром 2), 
Еквівалентні назви COVID-19 virus, 2019-nCoV, Wuhan
seafood market pneumonia virus

COVID-19 - COrona VIrus Disease 2019, корона вірусна хвороба 2019
nCoV - novel coronavirus, новий коронавірус
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція
ЗТ - зворотна транскрипція
ГРВІ - гострі респіраторні вірусні інфекції
ІР - інтерферуючі речовини
НК - нуклеїнові кислоти
РНК - рибонуклеїнова кислота
ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота
кДНК - комплементарна дезоксирибонуклеїнова кислота
ЛКЗ - лабораторний контрольний зразок
ВК - внутрішній контроль
К- - негативний контрольний зразок
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ВСТУП 
Коронавіруси (Coronavirus, CoV) – велике сімейство РНК-вірусів, що 

викликають різні захворювання: від ГРВІ до більш важких захворювань, таких 
як близькосхідний респіраторний синдром, викликаний MERS-CoV (Middle 
East respiratory syndrome coronavirus), і важкий гострий респіраторний 
синдром, викликаний SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus). Коронавіруси є зоонозними, тобто вони передаються між 
тваринами і людьми. Так, можливим джерелом вірусу SARS-CoV були 
кажани, а MERS-CoV – верблюди-дромадери. 

У грудні 2019 р. були виявлені перші випадки захворювань, викликаних 
новим коронавірусом, який згодом отримав назву SARS-CoV-2 (Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2, еквівалентні найменування: COVID-19 
virus, 2019-nCoV, Wuhan seafood market pneumonia virus). Захворювання, що 
викликається SARS-CoV-2 отримало назву COVID-19 (COrona VIrus Disease 
2019, Коронавірусне захворювання 2019) [1, 2]. 

Коронавірус SARS-CoV-2 являє собою одноланцюговий РНК-вірус, 
відноситься до лінії бета-коронавірусів. Коронавірус SARS-CoV-2 імовірно є 
рекомбінантним вірусом між коронавірусом кажанів і невідомим за 
походженням коронавірусом. Генетична послідовність SARS-CoV-2 більш 
ніж на 70% схожа з послідовністю SARS-CoV [4, 5]. 

З середини січня 2020 року в базі даних GenBank 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) були представлені послідовності генома 
Wuhan seafood market pneumonia virus [5], а на сайті ВООЗ надані проміжні 
рекомендації з лабораторної діагностики нового коронавірусу з 
використанням методів RealTime PCR [3]. Рекомендації засновані на роботах 
найбільших державних установ охорони здоров'я. Розробкою діагностичних 
наборів займаються також комерційні організації. Деякі прототипи 
діагностичних наборів дозволяють виявити тільки новий вірус, деякі 
дозволяють також виявити генетично схожі штами (наприклад, SARS-CoV). 

Перевагою молекулярно-генетичних методів виявлення нового 
коронавірусу, в тому числі методу RealTime PCR, в порівнянні з іншими методами 
виявлення вірусів є висока чутливість, швидкість отримання результатів, 
стандартизованість і технологічність дослідження. Важливим є те, що не потрібні 
маніпуляції з живими вірусними культурами, що запобігає поширенню та 
циркуляції вірусів всередині лікувально-діагностичних та лабораторних установ. 

Список літератури 
1. Лист Росспоживнагляду № 02/706-2020-27 від 21.01.2020
2. Глобальний епіднагляд за випадками інфекції людини, викликаної новим

коронавірусом (2019 nCoV). Тимчасові рекомендації 31 січня 2020 р
Всесвітньої організації охорони здоров'я.

3. Лабораторне тестування при підозрі на зараження людини новим
коронавірусом 2019 р. (2019 nCoV). Тимчасові рекомендації 17 січня 2020 р
Всесвітньої організації охорони здоров'я.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/taxonomy/
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/taxonomy/
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 
1.1 Дана інструкція поширюється на Набір реагентів для виявлення РНК 

коронавірусів SARS-CoV-2 і подібних SARS-CoV методом зворотної 
транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального 
часу (SARS-CoV-2/SARS-CoV), далі за текстом – набір реагентів. 

1.2 Набір реагентів призначений для виявлення РНК коронавірусу 
SARS-CoV-2, що викликає Коронавірусну інфекцію COVID-19, в 
біологічному матеріалі людини (мазок з носоглотки, ротоглотки, 
бронхоальвеолярний лаваж, ендотрахеальний, назофарингеальний 
аспірат, мокрота) методом зворотної транскрипції і полімеразної 
ланцюгової реакції в режимі реального часу. 

1.3 Функціональне призначення: діагностика in vitro (виявлення РНК 
коронавірусу SARS-CoV-2 в біологічному матеріалі людини). 

1.4 Показання до проведення дослідження: 
• особи з симптомами ГРВІ та ті, що контактували з хворим COVID-19,

незалежно від їх віку;
• особи різного віку без ознак ГРВІ (в осередках інфекції / в умовах

поширення інфекції) з метою раннього виявлення коронавірусу для
запобігання подальшого поширення інфекції.

1.5 Застосування набору реагентів не залежить від популяційних і 
демографічних аспектів. Протипоказань до застосування немає. 

1.6 Набір реагентів може бути використаний в клініко-діагностичних 
лабораторіях медичних установ і науково-дослідницькій практиці, 
безпека роботи лабораторій повинна бути забезпечена відповідно 
до вимог законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного 
благополуччя. 

1.7 Потенційні користувачі: кваліфікований медичний персонал, який 
здійснює взяття і попередню обробку клінічного матеріалу, а також 
фахівці, які пройшли навчання методам молекулярної діагностики та 
правилам роботи в клініко-діагностичній лабораторії в установленому 
порядку. 

1.8 Застосовувати набір реагентів строго за призначенням відповідно 
до даної інструкції по застосуванню. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ РЕАГЕНТІВ 
2.1 Склад набору реагентів 

 R3-P436-S3/9UA, фасування S, стрипи 
Найменування 

компонента Зовнішній вигляд Кількість 
пробірок 

Номінальний об’єм 
компонента 

Суміш для ампліфікації, 
запечатана парафіном 

Прозора безбарвна рідина під 
воскоподібним білим шаром 

12 стрипів 
по 8 пробірок по 15 µl (мкл) 

ЗТ-ПЛР-буфер Прозора безбарвна рідина 2 пробірки по 810 µl (мкл) 
Фермент Taq/RT Прозора безбарвна в'язка рідина 1 пробірка 55 µl (мкл) 
Внутрішній контрольний 
зразок (РНК-ВК «А») Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 1,0 ml (мл) 

Позитивний контрольний 
зразок Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 130 µl (мкл) 

Кришки для стрипів 12 шт. 

 R3-P436-23/9UA, фасування S, пробірки 
Найменування 

компонента Зовнішній вигляд Кількість 
пробірок 

Номінальний об’єм 
компонента 

Суміш для ампліфікації, 
запечатана парафіном 

Прозора безбарвна рідина під 
воскоподібним білим шаром 96 пробірок по 15 µl (мкл) 

ЗТ-ПЛР-буфер Прозора безбарвна рідина 2 пробірки по 810 µl (мкл) 
Фермент Taq/RT Прозора безбарвна в'язка рідина 1 пробірка 55 µl (мкл) 
Внутрішній контрольний 
зразок (РНК-ВК «А») Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 1,0 ml (мл) 

Позитивний контрольний 
зразок Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 130 µl (мкл) 

Всі компоненти набору реагентів готові до застосування і не вимагають 
додаткової підготовки до роботи. 
2.2 Кількість аналізованих зразкыв 

Набір реагентів призначений для одноразового застосування і 
розрахований на 96 визначень, включаючи аналіз невідомих зразків, 
позитивних контрольних зразків і негативних контрольних зразків. 
Рекомендується проводити не більше 12 постановок. 
2.3 Принцип методу 

Метод: зворотна транскрипція РНК з подальшою ампліфікацією 
синтезованих фрагментів кДНК методом полімеразної ланцюгової реакції 
(ЗТ-ПЛР) в режимі реального часу; якісний аналіз. 

Принцип методу заснований на використанні процесу зворотної 
транскрипції РНК і подальшої ампліфікації кДНК, що полягає в повторюваних 
циклах температурної денатурації ДНК, відпалу праймерів з 
комплементарними послідовностями і подальшої добудови 
полінуклеотидних ланцюгів з цих праймерів Taq-полімеразою. 

Етапи зворотної транскрипції РНК і ПЛР-ампліфікації кДНК проводять 
в одній пробірці. 

Для підвищення чутливості і специфічності реакції передбачено 
застосування «гарячого» старту. Гарячий старт забезпечується методикою 
приготування реакційної суміші, що складається з двох шарів, розділених 
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прошарком з парафіну або використання Taq-полімерази, блокованої 
антитілами. Старт полімеразної ланцюгової реакції відбувається тільки  
при розплавленні парафіну або температурної дисоціації комплексу  
Taq-полімерази і антитіл, що виключає неспецифічний відпал праймерів на 
ДНК-мішені при початковому прогріванні пробірки. 

До складу набору входить внутрішній контрольний зразок РНК-ВК «А», 
який призначений для оцінки етапу виділення РНК і якості проходження 
полімеразної ланцюгової реакції. 

У реакційну суміш для ампліфікації введені ДНК-зонди, кожен з яких 
містить флуоресцентну мітку і гасник флуоресценції. При утворенні 
специфічного продукту ДНК-зонд руйнується, дія гасника на флуоресцентну 
мітку припиняється, що веде до зростання рівня флуоресценції. Кількість 
зруйнованих зондів (і рівень флуоресценції) зростає пропорційно кількості 
специфічних ампліконів, що утворилися. Рівень флуоресценції вимірюється 
на кожному циклі ампліфікації. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продукту 
ампліфікації шуканої кДНК коронавірусу подібних SARS-CoV, включена 
флуоресцентна мітка Fam. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продукту 
ампліфікації шуканої кДНК коронавірусу SARS-CoV-2 (ген E), включена 
флуоресцентна мітка Rox. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продукту 
ампліфікації шуканої кДНК коронавирусу SARS-CoV-2 (ген N), включена 
флуоресцентна мітка Cy5. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продукту 
внутрішнього контрольного зразка, включена флуоресцентна мітка Hex. 

Використання декількох флуоресцентних барвників дозволяє 
скоротити кількість пробірок, оскільки з'являється можливість реєструвати 
результати різних реакцій ампліфікації, що проходять в одній пробірці, 
одночасно. 

У таблиці 1 наведені канали детекції продуктів ампліфікації. 
Т а б л и ц я  1  –  Канали детекції продуктів ампліфікації 

Fam/Green Hex/Yellow Rox/Orange Cy5/Red 
Коронавіруси  

подібні SARS-CoV ВК* Коронавірус  
SARS-CoV-2, ген E 

Коронавірус  
SARS-CoV-2, ген N 

* Внутрішній контрольний зразок РНК-ВК «А» 
Дослідження складається з наступних етапів: виділення РНК 

(пробопідготовка), реакція зворотної транскрипції РНК і ПЛР-ампліфікації 
кДНК з одночасною детекцією результатів з використанням набора реагентів 
SARS-CoV-2/SARS-CoV. 

Реагенти для виділення РНК не включені до складу набору. Виділення 
РНК проводять з використанням наборів, зареєстрованих в установленому 
порядку в Російській Федерації. 
2.4 Час проведення аналізу (із урахуванням пробопідготовки): від 2,5 годин. 
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3 АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1 Аналітична специфічність 

Оскільки не можна виключити виникнення нових мутацій в геномі 
коронавірусу SARS-CoV-2, для підвищення надійності діагностики в якості 
мішеней обрані три ділянки геному: специфічні для коронавируса SARS-CoV-2 
ділянки гена N і гена E, а також консервативна ділянка гена E, загальна для 
групи коронавірусу подібних SARS-CoV (включаючи SARS-CoV і SARS-CoV-2). 

У зразках біологічного матеріалу людини, що містять РНК коронавірусу 
SARS-CoV-2, детектуючий ампліфікатор повинен реєструвати зростання 
флуоресценції по каналах детекції Fam/Green, Rox/Orange і Cy5/Red. 

У зразках біологічного матеріалу людини, що не містять РНК 
коронавірусу SARS-CoV-2 і не містять РНК коронавірусів подібних SARS-CoV, 
детектуючий ампліфікатор повинен реєструвати зростання флуоресценції по 
каналу Hex/Yellow, при цьому зростання флуоресценції по каналах 
Fam/Green, Rox/Orange і Cy5/Red повинно бути відсутнє. 

У зразках біологічного матеріалу, що не містять РНК коронавірусу 
SARS- CoV-2, в яких міститься РНК коронавірусів подібних SARS-CoV (SARS 
coronavirus (різні ізоляти); а також Bat SARS-like coronavirus (різні ізоляти); 
Bat SARS coronavirus (різні ізоляти); SARS-like coronavirus (різні ізоляти); 
SARS-related coronavirus (різні ізоляти); Rhinolophus affinis coronavirus; 
coronavirus BtRs-BetaCoV), детектуючий ампліфікатор повинен реєструвати 
зростання флуоресценції по каналу детекції Fam/Green, зростання 
флуоресценції по каналах Rox/Orange і Cy5/Red повинно бути відсутнє. 

Показано відсутність неспецифічних позитивних результатів 
ампліфікації при наявності в зразку РНК Influenza A virus, Influenza B virus, 
Human coronavirus HKU-1, Human coronavirus NL-63, Human rhinovirus, ДНК 
Mycoplasma pneumonia, Streptococcus pneumonia, Chlamydophila 
pneumoniae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, 

Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, а 
також ДНК людини в концентрації до 108 копій/мл зразка. 
3.2 Інтерферуючі речовини 

Наявність інгібіторів ПЛР в зразку біологічного матеріалу може бути 
причиною сумнівних (невизначених) результатів. Ознакою інгібування ПЛР є 
одночасна відсутність ампліфікації внутрішнього контролю і специфічного 
продукту. 

До інгібіторів ПЛР, джерелом яких може бути зразок нуклеїнової 
кислоти, за результатами аналізу ризиків та проведення НДДКР віднесені 
наступні речовини: гемоглобін, присутній в зразку РНК в результаті 
неповного видалення під час виділення РНК зі зразка біоматеріалу, що 
містить домішки крові, а також ізопропіловий спирт і метилацетат, присутні в 
зразку РНК в результаті неповного видалення промивних розчинів в ході 
пробопідготовки. 

Максимальні концентрації інтерферуючих речовин, при яких  
не спостерігалося впливу на ампліфікацію лабораторного контрольного 
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зразка і внутрішнього контрольного зразка становлять: гемоглобін -  
0,35 mg/ml (мг/мл) зразка кДНК, ізопропіловий спирт - 100 µl/ml (мкл/мл) 
зразка кДНК, метилацетат - 100 µl/ml (мкл/мл) зразка кДНК . 

Домішки, що містяться в зразку біоматеріалу, такі як слиз, кров, 
елементи тканинного розпаду і запалення, місцеві лікарські препарати, в тому 
числі ті, що містяться в назальних спреях і ін. Видаляються в ході виділення 
НК з використанням комплектів/ наборів для пробопідготовки. Для зниження 
кількості інгібіторів ПЛР необхідно дотримуватися правил взяття біологічного 
матеріалу. При підозрі на наявність в зразку великої кількості інгібіторів ПЛР 
рекомендується вибирати методи виділення нуклеїнових кислот, що 
дозволяють максимально видалити інгібітори ПЛР з зразка, не рекомен-
дується використовувати експрес-методи виділення нуклеїнових кислот. 
3.3 Межа виявлення 

Межа виявлення: 10 копій нуклеїнової кислоти на ампліфікаційну 
пробірку. Межа виявлення встановлена шляхом аналізу серійних розведень 
двох серій лабораторного контрольного зразка (ЛКЗ). 
Т а б л и ц я  2  –  Результати аналізу серійних розведень лабораторного 
контрольного зразка з використанням набору SARS-CoV-2/SARS-CoV 
фасування S. 

№ 
Копій ЛКЗ /  

на ампліфікаційну 
пробірку 

Стрипи Пробірки 
набір №1 набір №2 набір №1 

ЛКЗ, 
сер.1 

ЛКЗ, 
сер.2 

ЛКЗ, 
сер.1 

ЛКЗ, 
сер.2 

ЛКЗ, 
сер.1 

ЛКЗ, 
сер.2 

Кількість зразків з 24 повторів, що спрацювали 
1 20 24 24 24 24 24 24 
2 10 24 23 24 24 24 23 
3 5 19 18 19 20 20 17 
4 0 (К-) - - - - - - 

Межа виявлення НК в зразку матеріалу залежить від способу 
пробопідготовки зразка і кінцевого обсягу виділеної НК (обсягу елюції). 

Межа виявлення 10 копій НК на ампліфікаційну пробірку відповідає 
наступним значенням концентрації РНК в зразку при використанні комплектів 
для виділення нуклеїнових кислот виробництва ТОВ «НПО ДНК-Технологія»: 

№ Вірус, що визначається ПРОБА-НК 
(об’єм елюції 50 µl (мкл)) 

ПРОБА-МЧ-НК 
(об’єм елюції 50 µl (мкл)) 

1 Коронавіруси  
подібні SARS- CoV 500 коп/ml (мл) зразка 2000 коп/ml (мл) зразка 

2 Коронавірус  
SARS-CoV-2, ген E 500 коп/ml (мл) зразка 2000 коп/ml (мл) зразка 

3 Коронавірус  
SARS-CoV-2, ген N 500 коп/ml (мл) зразка 2000 коп/ml (мл) зразка 

3.4 Діагностичні характеристики 
Кількість досліджень (n) – 192. 
Діагностична чутливість (95% ДІ) – 100% (95,6 – 100%). 
Діагностична специфічність (95% ДІ) – 100% (96,7 – 100%). 
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4 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Коронавірус SARS-CoV-2 віднесений до II групи патогенності. Клас 

потенційного ризику застосування набору реагентів: 3 (Наказ МОЗ Росії від 
06.06.2012 N 4н). 

Лабораторії, які виконують дослідження по виявленню РНК SARS-CoV-2 
зобов'язані забезпечувати безпеку роботи відповідно до вимог 
законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя. 

Організація роботи ПЛР-лабораторії, обладнання та матеріали повинні 
відповідати вимогам ГОСТ Р 52905-2007, методичних вказівок МУ 1.3.2569-09 
«Організація роботи лабораторій, що використовують методи ампліфікації 
нуклеїнових кислот, при роботі з матеріалом, що містить мікроорганізми  
I-IV груп патогенності», з дотриманням санітарно-епідеміологічних правил 
СП 1.3.2322-08 «Безпека роботи з мікроорганізмами III-IV груп патогенності 
(небезпеки) і збудниками паразитарних хвороб». 

До роботи з набором реагентів допускається спеціально навчений 
персонал з вищою або середньою медичною або біологічною 
(ветеринарною) освітою, який пройшов підготовку на ліцензованих курсах 
первинної спеціалізації по роботі з мікроорганізмами III-IV груп патогенності і 
отримав додаткову спеціальну освіту на курсах підвищення кваліфікації по 
молекулярно-біологічних методах діагностики. 

Всі зразки, отримані для лабораторного дослідження, слід вважати 
потенційно інфікованими, і при роботі з ними повинні враховуватися вимоги 
СП 1.3.3118-13 «Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп патогенності». 

При роботі з набором слід одягати одноразові рукавички без тальку. 
При роботі з мікроорганізмами I-IV груп патогенності вибір типу 

захисного костюма (робочого одягу і засобів індивідуального захисту) 
проводиться в суворій відповідності з СП 1.3.2322-08 і визначається видом 
збудника, діагностичним методом, робочою зоною, оснащенням її боксами 
біологічної безпеки. 

Використовувати тільки нові наконечники і пробірки. 
Не допускається використання одних і тих же наконечників при обробці 

різних зразків біологічного матеріалу. 
Кожен етап аналізу повинен проводитися в самостійних робочих зонах 

(приміщеннях). Виділення РНК слід проводити в боксах біологічної безпеки 
II-III класу з включеним ламінарним потоком. Підготовку до ЗТ-ПЛР з 
використанням набору реагентів можливо проводити в ПЛР-боксах. 

Забороняється переміщення лабораторного обладнання, в тому числі 
дозаторів, штативів, лабораторного посуду, халатів тощо., а також розчинів 
реагентів з одного приміщення в інше. 

Дозатори, використовувані при роботі з набором, повинні бути 
відповідним чином повірені (в акредитованих лабораторіях) і промарковані. 

Поверхні робочих столів, а також приміщень, в яких проводиться ПЛР, 
слід обов'язково, до і після проведення робіт, опромінювати за допомогою 
бактерицидних ламп протягом 15-30 хвилин. 
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Використані одноразові матеріали (пробірки, наконечники та ін.) 
повинні скидатися в контейнер для медичних відходів, що містить 
дезінфікуючий розчин (при необхідності). 

Всі поверхні в лабораторії (робочі столи, штативи, обладнання та ін.) 
щодня піддають вологому прибиранню із застосуванням дезінфікуючих/ 
миючих засобів, регламентованих санітарними правилами СП 1.3.2322-08. 
УВАГА! Утилізувати відходи з продуктами ПЛР необхідно тільки в закритому 
вигляді. Не допускається відкривати пробірки після ампліфікації, так як це 
може призвести до контамінації продуктами ПЛР (МУ 1.3.2569-09). 

При використанні набору реагентів в клініко-діагностичній лабораторії 
утворюються відходи класу Б, які класифікуються і утилізуються відповідно 
до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги щодо 
поводження з медичними відходами». 

Небезпечні компоненти в наборі реагентів. 
Компонент набора 

реагентів 
Наявність/відсутність 

небезпечних компонентів Показання про ризики 
Суміш для ампліфікації, 
запечатана парафіном Не містить - 

ЗТ-ПЛР-буфер Не містить - 
Фермент Taq/RT Не містить - 
Внутрішній контрольний 
зразок РНК-ВК «А» Азид натрію менше 0,1% є безпечним  

для кінцевого споживача 
Позитивний контрольний 
зразок Азид натрію менше 0,1% є безпечним  

для кінцевого споживача 
При роботі з набором реагентів використовувати засоби 

індивідуального захисту для запобігання контакту з організмом людини. 
Після закінчення роботи ретельно вимити руки. Уникати контакту зі шкірою, 
очима і слизовими оболонками. При аварійних ситуаціях можливо наступне: 
подразнення шкіри і слизової оболонки очей у осіб з підвищеною чутливістю, 
алергічна реакція. При контакті промити уражене місце водою і звернутися 
за медичною допомогою. 

При використанні за призначенням і дотриманні запобіжних заходів 
контакт з організмом людини виключений. 

Застосовувати набір тільки за призначенням, відповідно до даної 
інструкції.  

Не допускається використовувати набір реагентів: 
− при порушенні умов транспортування і зберігання; 
− при невідповідності зовнішнього вигляду реагентів, вказаного в паспорті 

до набору реагентів; 
− при пошкодженні внутрішнього пакування компонентів набору реагентів; 
− після закінчення терміну придатності. 
П р и м і т к а  –  Набір реагентів не містить матеріали біологічного походження, 
речовин в концентраціях, 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 SARS-CoV-2/SARS-CoV необхідна 

наявність наступного обладнання та матеріалів: 

Обладнання, реагенти та витратні матеріали Фасування S, 
пробірки 

Фасування S, 
стрипи 

ПЛР-бокс так так 
детектуючий ампліфікатор планшетного типу, 
наприклад, «ДТпрайм», «ДТлайт», «ДТ-96»  
(ООО «НПО ДНК-Технологія»), або CFX96 (Bio-Rad) 

так так 

детектуючий ампліфікатор роторного типу, наприклад, 
Rotor-Gene Q (QIAGEN) так ні 

мікроцентрифуга-вортекс так так 
ротор для мікроцентрифуги-вортекса для стрипованих 
пробірок об’ємом 0,2 ml (мл) ні так 

холодильник з морозильною камерою так так 
штатив «робоче місце» для пробірок об’ємом 0,2 ml 
(мл) або для стрипованих пробірок об’ємом 0,2 ml (мл) так так 

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

дозатори механічні або електронні одноканальні  
зі змінним об’ємом, що дозволяють відбирати об’єм 
рідини 2,0–20 µl (мкл), 20–200 µl (мкл),  
200–1000 µl (мкл) 

так так 

одноразові наконечники з фільтром для 
напівавтоматичних дозаторів, вільні від РНКаз и ДНКаз, 
об’ємом 20 µl (мкл), 200 µl (мкл), 1000 µl (мкл) 

так так 

штатив для дозаторів так так 
пробірки мікроцентрифужні об’ємом 1,5 ml (мл) з 
кришками так так 

одноразові медичні рукавички, без тальку,  
текстуровані так так 

ємність для скидання використаних наконечників, 
пробірок та інших витратних матеріалів так так 

дозуючий пристрій ДТстрім * M1 (тільки для 
автоматизованого дозування) ні так 
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Обладнання, реагенти та витратні матеріали Фасування S, 
пробірки 

Фасування S, 
стрипи 

Для взяття і попередньої обробки матеріалу для дослідження і виділення НК: 
бокс біологічної безпеки II-III класу; так 
термостат твердотільний з таймером ТТ-2 «Терміт» 
(ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія або аналогічний),  
і пробірки мікроцентрифужні об'ємом 1,5 ml (мл)  
з кришками, вільні від РНКаз і ДНКаз, 
або термостат твердотільний, що підтримує 
температуру від 40°С до 95°С, і пробірки об'ємом  
1,5 ml (мл) з кришками, вільні від РНКаз і ДНКаз, 
наприклад, Eppendorf Safe-Lock Tubes 

так 

електричний лабораторний аспіратор з колбою-пасткою 
для видалення надосадової рідини; так 

одноразові наконечники без фільтру, вільні від РНКаз і 
ДНКаз, для електричного лабораторного аспіратора так 

центрифуга для пробірок об'ємом 1,5 ml (мл),  
з RCF не нижче 12 000 х g так 

мікроцентрифуга-вортекс так 
дозатори механічні або електронні одноканальні зі 
змінним об'ємом, що дозволяють відбирати об'єм  
рідини 0,2-20 µl (мкл), 20–200 µl (мкл), 200–1000 µl (мкл) 

так 

одноразові наконечники з фільтром для 
напівавтоматичних дозаторів, вільні від РНКаз і ДНКаз, 
об'ємом 20 µl (мкл), 200 µl (мкл), 1000 µl (мкл) 

так 

штатив для дозаторів так 
штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 1,5 ml (мл) так 
фізіологічний розчин (якщо необхідно) для підготовки 
негативного контрольного зразка; так 

транспортне середовище так 
ємність для скидання використаних наконечників, 
пробірок та інших витратних матеріалів так 

набір/комплект для виділення НК з біологічного 
матеріалу (рекомендується Комплект реагентів для 
виділення нуклеїнових кислот (ПРОБА-НК/ПРОБА-НК-
ПЛЮС) по ТУ 9398-035-46482062-2009 в комплектації 
ПРОБА-НК, виробництва ТОВ «НВО ДНК-Технологія», 
Росія, РУ № ФСР 2010/08867 
або Набір реагентів для виділення нуклеїнових кислот 
(ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016 в варіанті 
виконання ПРОБА-МЧ-НК (фасування A), 
виробництва ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія,  
РУ №РЗН 2017/5753) для автоматизованої 
пробопідготовки 
або Набір реагентів для виділення нуклеїнових кислот 
(ПРОБА-НК-S) по ТУ 21.20.23.117-46482062-2020, 
виробництва ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія,  
РУ №РЗН 2020/11296 

так 
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6 АНАЛІЗОВАНІ ЗРАЗКИ 
6.1 Матеріал для дослідження 

Для дослідження використовують мазки з носоглотки і ротоглотки, 
бронхоальвеолярний лаваж, ендотрахеальний, назофарингеальний 
аспірат, мокроту. 

6.2 Особливості взяття біоматеріалу, відповідно до МР 3.1.0169-20 
"Лабораторна діагностика COVID-19" від 30.03.2020. 
Кожен зразок біоматеріалу поміщають в окрему транспортну ємність, 
забезпечуючи вимоги відповідно до таблиці методичних рекомендацій. 

6.3 Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу, відповідно до 
МР 3.1.0169-20 "Лабораторна діагностика COVID-19" від 30.03.2020. 

Т а б л и ц я  3  –  Умови транспортування і зберігання біоматеріалу 
Тип зразку Вимоги до збору 

матеріалу 
Транспор-
туванння 

Умови зберігання  
до транспортування Коментарі 

Мазки із носоглотки, 
ротоглотки 

Пластикові  
пробірки  
і тампони  

для мазків** 

4°C ≤5 днів: 4°C 
>5 днів*: -70°C 

Носоглоткові і 
орофарингеальні 

тампони повинні бути 
поміщені в одну 

пробірку для 
збільшення вірусного 

навантаження 
Бронхоальвеолярний 
лаваж 

Стерильний 
контейнер 4°C ≤48 годин: 4°C 

>48 годин*: -70°C 
Можливе невелике 
розведення зразка 

Ендотрахеальний, 
назофарингеальний 
аспірат 

Стерильний 
контейнер 4°C ≤48 годин: 4°C 

>48 годин*: -70°C  

Мокрота Стерильний 
контейнер 4°C ≤48 годин: 4°C 

>48 годин *: -70°C 

Переконайтесь,  
що матеріал 

надходить з нижніх 
дихальних шляхів 

* при неможливості забезпечити зберігання при мінус 70°C, зразки зберігати  
при мінус 20°C. 
** для транспортування зразків використовують транспортне середовище  
для зберігання і транспортування респіраторних мазків або фізіологічний розчин  
(за умови транспортування до лабораторії не більше 24 годин після взяття зразка) 
або сухий зонд-тампон (за умови транспортування до лабораторії не більше 4 годин 
після взяття зразка). 
К о м е н т а р  –  рекомендується використовувати транспортні середовища, 
що містять консерванти, наприклад, СТОР-Ф виробництва ТОВ  
«ДНК-Технологія ТС» або аналогічні, зареєстровані в установленому 
порядку, призначені для подальшого дослідження зразків методом ПЛР. 
УВАГА! Уникати повторного заморожування і відтаювання зразків. 
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7 ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 
УВАГА! Діапазон вірусного навантаження SARS-CoV-2 може варіюватись  
в широких межах від дуже низьких значень (104 і менше копій/ml (мл)) в 
біоматеріалі від осіб з безсимптомним перебігом і осіб на стадії одужання до 
вкрай високих значень (більше 109 копій/ml (мл)) в біоматеріалі від пацієнтів 
з клінічною картиною гострої вірусної пневмонії. У зв'язку з цим, при 
виконанні досліджень в клінічній лабораторії серйозну небезпеку становить 
ризик крос-контамінації між зразками на всіх етапах роботи, особливо при 
аліквотуванні і виділенні РНК. Перехресна контамінація висококопійним 
біоматеріалом може призводити до появи хибнопозитивних результатів.  

Для попередження крос-контамінації біоматеріалом в лабораторії 
рекомендується виконання наступних правил: 
1. Необхідно проводити візуальну оцінку біоматеріалу, що надійшов і 

виявлення браку, якщо є пробірки з порушеною герметичністю. 
2. По можливості виділяти в окремий потік зразки від пацієнтів зі стаціонару 

з симптомами гострої інфекції і аналізувати їх окремо від інших зразків 
(біоматеріал для скринінгу контактних осіб і пацієнтів з легким перебігом 
захворювання). Роботу з передбачуваними висококопійнимі зразками 
бажано виконувати в окремому боксі або після роботи з передбачуваними 
низькокопійними зразками. 

3. Обов'язково виконувати постановку негативних контрольних зразків, 
починаючи з етапу виділення РНК, в кожному протоколі. 

4. Використовувати на всіх етапах дослідження наконечники з 
аерозольними фільтрами. 

5. Чітко дотримуватися методики виконання дослідження, відкривати 
пробірки типу Еппендорф за допомогою пінцета (не допускати торкань 
руки в рукавичці внутрішньої частини кришки пробірки); при внесенні 
реагентів не торкатися наконечником пробірки (якщо це сталося, відразу 
замінити наконечник). 

7.1 Виділення РНК 
Для виділення РНК з мазків з носоглотки, ротоглотки, 
бронхоальвеолярного лаважу, ендотрахеальної, назофарингеального 
аспірату, мокротиння використовують комплекти / набори для 
виділення РНК, зареєстровані в установленому порядку (таблиця 4).  
Виділення РНК проводять відповідно до інструкції до 
використовуваного комплекту / набору реагентів. 

УВАГА! Обсяг отриманого препарату РНК повинен становити не більше  
50 µl (мкл). 
УВАГА! Отриманий препарат РНК необхідно протягом 2 годин використати 
для постановки реакції зворотної транскрипції і полімеразної ланцюгової 
реакції. Допускається одноразове заморожування і зберігання препарату 
РНК при температурі не вище мінус 18 °С не більше 7 діб. 
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Т а б л и ц я  4  –  Набори реагентів, валідовані для виділення РНК для 
подальшого дослідження набором реагентів SARS-CoV-2/SARS-CoV 

Набір реагентів, РУ Комплектація Біоматеріал 

Комплект реагентів  
для виділення нуклеїнових кислот  
(ПРОБА-НК/ПРОБА-НК-ПЛЮС) 
ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія, 
РУ № ФСР 2010/08867  
от 13.10.2019 

ПРОБА-НК 
Мазки із носоглотки, ротоглотки, 
бронхоальвеолярний лаваж, 
ендотрахеальний, назофарин-
геальний аспірат, мокрота 

ПРОБА-НК 
(скорочена методика 

у відповідності  
з Додатком А) 

Мазки із носоглотки, ротоглотки 

Набір реагентів для виділення 
нуклеїнових кислот (ПРОБА-МЧ), 
ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія, 
РУ № РЗН 2017/5753 

ПРОБА-МЧ-НК 
(фасування А) Мазки із носоглотки, ротоглотки 

Комплект реагентів  
для виділення РНК/ДНК із клінічного 
матеріалу "РИБО-преп"  
по ТУ 9398-071-01897593-2008, 
ФБУН ЦНДІ епідеміології 
Росспоживнагляду, 
РУ №ФСР 2008/0314 

РИБО-преп 

Мазки із носоглотки, ротоглотки, 
бронхоальвеолярний лаваж, 
ендотрахеальний, 
назофарингеальний аспірат, 
мокрота 

Набір реагентів для виділення 
нуклеїнових кислот (ПРОБА-НК-S) 
по ТУ 21.20.23.117-117-46482062-
2020, ТОВ «ДНК-Технологія ТС», 
Росія, РУ № РЗН 2020/11296 

ПРОБА-НК-S Мазки із носоглотки, ротоглотки 

7.1.1 Особливості попередньої обробки біоматеріалу при дослідженні на 
наявність РНК коронавірусу SARS-CoV-2 

УВАГА! В ході підготовки мазків з носоглотки і ротоглотки, взятих в пробірку 
з транспортним середовищем, зразків бронхоальвеолярного лаважу, 
ендотрахеального, назофарингеального аспірату, попереднє 
центрифугування не потрібно. 

Для виділення використовується 100 µl (мкл) зразка. 
7.1.2 Використання контрольних зразків на етапі виділення нуклеїнових 

кислот 
Внутрішній контрольний зразок 
Для виключення помилково негативних результатів дослідження та 
контролю якості дослідження обов'язково додавання внутрішнього 
контрольного зразка в клінічні зразки на етапі виділення нуклеїнових 
кислот. 
В якості внутрішнього контрольного зразка при виділенні РНК 
використовувати внутрішній контрольний зразок (РНК-ВК «А»)  
з набору реагентів SARS-CoV-2/SARS-CoV. 
РНК-ВК «А» слід використовувати в обсязі 10 µl (мкл) на зразок. 

П р и м і т к а  –  Внутрішній контрольний зразок (РНК-ВК) і внутрішній контрольний 
зразок (ДНК-ВК) з комплекту реагентів ПРОБА-НК при виділенні РНК  
не використовують. 
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Негативний контрольний зразок 
Для виключення хибнопозитивних результатів дослідження та 
контролю якості дослідження обов'язково використання негативного 
контрольного зразка з етапу виділення нуклеїнових кислот. 
На етапі виділення нуклеїнових кислот обов'язково підготувати 
негативний контрольний зразок і провести його через всі етапи 
виділення одночасно з виділенням РНК з клінічних зразків. 
В якості негативного контрольного зразка рекомендується 
використовувати фізіологічний розчин в обсязі, зазначеному в 
інструкції до комплекту реагентів для виділення нуклеїнових кислот, 
або негативний контрольний зразок, що входить до складу 
відповідного комплекту реагентів. 

7.2 Підготовка і проведення реакції зворотної транскрипції і полімеразної 
ланцюгової реакції 

УВАГА! При проведенні всіх наступний дій варто уникати впливу прямих 
сонячних променів на пробірки із сумішшю для ампліфікації. 
УВАГА! При розфасовці суміші для ампліфікації в стрипи строго 
дотримуватися комплектність стрипів і кришок до них. Не застосовувати 
кришки до стрипів з інших наборів реагентів! 
7.2.1 Промаркуйте по одній пробірці із сумішшю для ампліфікації для 

кожного досліджуваного зразка, негативного контрольного зразка (К-) і 
позитивного контрольного зразка (К+). 
Наприклад, необхідно проаналізувати 6 зразків. Потрібно 
промаркувати 6 пробірок для досліджуваних зразків, одну для «К-» і 
одну для «К+». Загальна кількість пробірок - 8.  

7.2.2 Ретельно перемішайте на мікроцентрифузі-вортекс вміст пробірок 
«ЗТ-ПЛР-буфер» і «Фермент Taq/RT» і центрифугуйте протягом 3-5 s (с) 
на мікроцентифузі/вортекс. 

УВАГА! Фермент Taq/RT необхідно діставати з морозильної камери 
безпосередньо перед використанням.  
7.2.3 Приготуйте суміш ЗТ-ПЛР-буферу з ферментом Taq/RT. Змішайте в 

окремій пробірці: 
• 15 × (N+1) µl (мкл) ЗТ-ПЛР-буферу, 
• 0,5 × (N+1) µl (мкл) ферменту Taq/RT, 

де N – кількість промаркованих пробірок з урахуванням «K-» і «K+». 
Наприклад, необхідно проаналізувати 6 зразків. Промаркованих 
пробірок - 8. Потрібно приготувати суміш ЗТ-ПЛР-буфера з ферментом 
Taq/RT для 9 (8+1) пробірок, тобто 135 µl (мкл) ЗТ-ПЛР-буфера  
+4,5 µl (мкл) ферменту Taq/RT. 

УВАГА! При взятті ферменту Taq/RT необхідно занурювати наконечник  
не більше ніж на 1,0 mm (мм) і дотримуватися правил дозування в'язких 
рідин. Ретельно змити залишки ферменту Taq/RT з наконечника 
піпетуванням не менше 5 разів. 
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7.2.4 Ретельно перемішайте на мікроцентрифузі/вортексі вміст пробірки з 
приготовленою сумішшю «ЗТ-ПЛР-буфер» і «Фермент Taq/RT» і 
центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі/вортексі. 
Суміш можна зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С не більше 
однієї години. 

7.2.5 Додайте в кожну пробірку, не пошкоджуючи шар парафіну,  
по 15 µl (мкл) суміші ЗТ-ПЛР-буфера з ферментом Taq/RT. 

7.2.6 Струсніть пробірки з досліджуваними зразками і контрольними 
зразками протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на 
мікроцентрифузі-вортекс. 

УВАГА!  
1. При використанні для виділення РНК набору реагентів ПРОБА-МЧ-НК 

необхідно після струшування помістити пробірки з препаратом РНК в 
магнітний штатив. У разі якщо після виділення надосадова рідина, що 
містить виділену РНК, була перенесена в нові пробірки, центрифугування 
після струшування проводиться протягом 3-5 s (с) на мікроцентрифузі-
вортекс. 

2. Для запобігання контамінації слід перед внесенням РНК відкривати 
кришки тільки тих пробірок, в які буде вноситися даний зразок, і закривати 
їх перед внесенням наступного. У разі використання стріпов слід 
закривати кришку стрипа після внесення в нього зразків перед 
використанням наступного. Препарати РНК і контрольні зразки слід 
вносити наконечниками з фільтром. 

7.2.7 Внесіть до відповідних пробірки для досліджуваних зразків,  
не пошкоджуючи шар парафіну, по 10 µl (мкл) отриманого із зразків 
препарату РНК. 

7.2.8 Внесіть в пробірку, промарковану «К+», не пошкоджуючи шар 
парафіну, 10 µl (мкл) позитивного контрольного зразка 

7.2.9 Внесіть в пробірку, промарковану «K-», не пошкоджуючи шар 
парафіну, 10 µl (мкл) негативного контрольного зразка, що пройшов 
етап виділення РНК. 

7.2.10  Центрифугуйте пробірки протягом 3-5 s (с) на мікроцентрифузі-
вортекс (при використанні для проведення ПЛР приладу Rotor-Gene Q 
центрифугування не обов'язкове). 

7.2.11  Встановіть всі пробірки в блок детектуючого ампліфікатора і проведіть 
ЗТ-ПЛР з урахуванням об´єму реакційної суміші, рівного 40 µl (мкл),  
за програмою ампліфікації, наведеними в таблицях 5-7. 
Тести (ini файли) для приладів «ДТпрайм», «ДТлайт», «ДТ-96» 
надаються виробником набору реагентів. 
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Т а б л и ц я  5  –  Програма ампліфікації для детектуючих ампліфікаторів 
«ДТпрайм», «ДТлайт», «ДТ-96» 

№ 
блоку Температура, °С min 

(хв) s (с) Число циклів Режим оптичних 
вимірів Тип блоку 

1 35 20 0 1  Цикл 
 

2 95 5 0 1  Цикл 
 

3 94 0 10 5  Цикл 64 0 10 √ 
 

4 94 0 5 45  Цикл 64 0 10 √ 
 

5 80 0 1 1  Цикл 
 

6 10 … … Зберігання  Зберігання 
√- режим оптичних вимірів 

Т а б л и ц я  6  –  Програма ампліфікації для приладу Rotor-Gene Q 
№ 

/ Cycling 
Температура, °C  

/ Temperature 
Час 

/ Hold Time, s (с) 
Кількість циклів  
/ Cycle Repeats 

Cycling 32 deg 1200 1 time 
Cycling 2 95 deg 300 1 time 

Cycling 3 94 deg 10 50 times 60 deg √ 15 
√- режим оптичних вимірів, установіть вимірювання флуоресценції (Acquiring)  

по каналах Green (Fam), Yellow (Hex), Orange (Rox) и Red (Cy5) при 60 °С 
Т а б л и ц я  7  –  Програма ампліфікації для детектуючих ампліфікаторів 
CFX96 (Bio-Rad) 

№ блока  
(Step) Температура, °C Час 

min(хв):s(с) 
Кількість циклів  

(повторів) 
1 35 20:00 1 
2 95 5:00 1 
3 94 0:15 50 4 64 √ 0:20 

√- режим оптичних вимірів (Plate Read), установіть вимірювання флуоресценції  
по каналах Fam, Hex, Rox, и Cy5 при 64 °С 

П р и м і т к а: 
1. Продукти ампліфікації можна зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С протягом 
одного місяця або при температурі мінус 20 °С протягом 12 місяців. 
2. Параметри, які вводять при створенні нового тесту (програма ампліфікації, 
використовувані канали детекції, обсяг реакційної суміші і т.д.) в приладах серії ДТ, 
можна завантажити у вигляді готового файлу з розширенням ini. 



18 

Для зручності роботи при першому проведенні ЗТ-ПЛР завантажте 
файл «SARS2, SARS_RNA-IC.ini» для роботи з набором реагентів 
SARS-CoV-2/SARS-CoV. 
При наступних постановках додайте в протокол тест «SARS2, 
SARS_RNA-IC», вкажіть кількість та ідентифікатори зразків, в тому 
числі позитивного і негативного контрольних зразків, відзначте 
розташування пробірок на матриці термоблока відповідно з їх 
установкою і проведіть ЗТ-ПЛР. 
Файл SARS2,SARS_RNA-IC.ini можна скачати з сайту компанії 
www.dna- technology.ru 

7.3 Підготовка і проведення реакції зворотної транскрипції і полімеразної 
ланцюгової реакції з використанням дозуючого пристрою ДТстрім 
(тільки для набору реагентів у варіанті виконання «Фасовка S, стрипи») 

УВАГА! При проведенні всіх подальших дій слід уникати впливу прямих 
сонячних променів на пробірки з сумішшю для ампліфікації! 
УВАГА! При використанні набору реагентів строго дотримуватися 
комплектність стрипів і кришок до них. Не використовувати кришки до стрипів 
з інших наборів! 
7.3.1 Промаркуйте по одній стрипованій пробірці з сумішшю для 

ампліфікації, запечатаній парафіном, для кожного досліджуваного 
зразка, позитивного контрольного зразка (K+) і негативного 
контрольного зразка (K-). 

7.3.2 Ретельно перемішайте на мікроцентрифузі/вортексі вміст пробірок 
«ЗТ-ПЛР-буфер» і «Фермент Taq/RT» і центрифугують протягом 3-5 s (с) 
на мікроцентрифузі/вортексі. 

УВАГА! Фермент Taq/RT необхідно діставати з морозильної камери 
безпосередньо перед використанням. 
7.3.3 Приготуйте суміш ЗТ-ПЛР-буфера з ферментом Taq/RT. Дотримуйтесь 

інструкцій ПО дозуючого пристрою ДТстрім, або змішайте в окремій 
пробірці: 
• 15 х (N + 1) мкл ЗТ-ПЛР-буфера; 
• 0,5 х (N + 1) мкл ферменту Taq/RT, 

де N - кількість досліджуваних зразків з урахуванням «К+» і «К-». 
УВАГА! При взятті ферменту Taq/RT необхідно занурювати наконечник  
не більше ніж на 1,0 mm (мм) і дотримуватися правил дозування в'язких 
рідин. Ретельно змити залишки ферменту Taq/RT з наконечника 
піпетуванням не менше 5 разів. 
7.3.4 Ретельно перемішайте на мікроцентрифузі-вортексі вміст пробірки з 

приготовленою сумішшю «ЗТ-ПЛР-буфер» і «Фермент Taq/RT» і 
центрифугують протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі/вортексі. 
Суміш можна зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С не більше 
однієї години. 
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7.3.5 Струсіть пробірки з досліджуваними зразками і контрольними зразками 
протягом 3-5 s (с) на мікроцентрифузі/вортексі і центрифугують 
протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі/вортексі. 

7.3.6 Встановіть пробірки: з сумішшю «ЗТ-ПЛР-буфер» і «Фермент Taq/RT», 
з досліджуваними зразками і контрольними зразками, а так само 
стрипи з сумішшю для ампліфікації на робочий стіл ДТстрім і проведіть 
дозування компонентів відповідно до інструкції з експлуатації . 

7.3.7 Закрийте кришки стрипів. 
7.3.8 Центрифугуйте стрипи протягом 3-5 s (с) на мікроцентрифузі/вортексі або 

на центрифузі для мікропланшету 96 лунок при 500 х g протягом 30 s (с). 
7.3.9 Встановіть стрипи в блок детектуючого ампліфікатора і проведіть  

ЗТ-ПЛР з урахуванням обсягу реакційної суміші, рівного 40 µl (мкл),  
за програмою ампліфікації, наведеною в таблиці 5 (див. 7.2.12). 

8 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ  
Реєстрація сигналу флуоресценції проводиться приладом 

автоматично під час ампліфікації. Оформлення протоколу та аналіз 
результатів проводиться відповідно до інструкції до приладу. 

9 ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАКЦІЇ 
9.1 Облік результатів реакції здійснюється автоматично за допомогою 

програмного забезпечення, що поставляється з детектуючим 
ампліфікатором. 

9.2 Інтерпретація проводиться відповідно до таблиць 8, 9. 
Т а б л и ц я  8  –  Інтерпретація результатів ПЛР 

Канал детекції Інтерпретація результату Fam Hex Rox Cy5 
Аналізовані зразки 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Не 
враховується 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Виявлена РНК коронавірусу 
SARS-CoV-21 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Не 
враховується 

Ср/Ct/Cq  
не указаний 

Ср/Ct/Cq  
не указаний 

Виявлена РНК коронавірусів 
подібних SARS-CoV, 

РНК коронавірусу SARS-CoV-2  
не виявлена 

Ср/Ct/Cq  
не указаний 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Ср/Ct/Cq  
не указаний 

Ср/Ct/Cq  
не указаний 

РНК коронавірусів подібних  
SARS-CoV не виявлена,  

РНК SARS-CoV-2 не виявлена 
Позитивний контрольний зразок 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Не 
враховується 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Результат позитивний 
Результати постановки валідні 

Негативний контрольний зразок 
Ср/Ct/Cq  

не указаний 
Ср/Ct/Cq 
указаний 

Ср/Ct/Cq  
не указаний 

Ср/Ct/Cq  
не указаний 

Результат негативний 
Результати постановки валідні 

                                       
1 - ймовірна одночасна присутність у зразку РНК коронавірусу SARS-CoV-2 та інших 
коронавірусів подібних SARS-CoV 
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Т а б л и ц я  9  –  Інші можливі результати 
Канал детекції Інтерпретація результату Fam Hex Rox Cy5 

Аналізовані зразки 

Ср/Ct/Cq ≤ 35 Не 
враховується 

Ср/Ct/Cq 
указаний 

Ср/Ct/Cq  
не указаний Потрібні додаткові дослідження, 

можлива мутація в одному  
із генів SARS- CoV-2 Ср/Ct/Cq  

не указаний 
Ср/Ct/Cq 
указаний 

Ср/Ct/Cq ≥ 35 Не 
враховується Ср/Ct/Cq ≥ 35 Ср/Ct/Cq  

не указаний Виявлена РНК коронавірусу 
SARS-CoV-21 Ср/Ct/Cq  

не указаний 
Не 

враховується 
Ср/Ct/Cq  

не указаний Ср/Ct/Cq ≥ 35 
Ср/Ct/Cq  

не указаний 
Ср/Ct/Cq  

не указаний 
Ср/Ct/Cq  

не указаний 
Ср/Ct/Cq  

не указаний Результат недостовірний 

Інші результати досліджень інтерпретуються «Результат 
недостовірний» (п.9.3) 

9.3 Недостовірний результат може бути викликаний присутністю інгібіторів 
в препараті нуклеїнових кислот, отриманому з клінічного матеріалу; 
помилками преаналітичного етапу, неправильним виконанням 
протоколу аналізу, недотриманням температурного режиму 
ампліфікації і ін. В цьому випадку потрібна або повторна постановка 
зворотної транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції, або повторне 
виділення препарату нуклеїнових кислот, або повторне взяття 
клінічного матеріалу (виконується послідовно). 

9.4 При отриманні експоненціального зростання флуоресценції (Cp/Ct/Cq 
вказано) по каналах Fam/Green, Rox/Orange або Cy5/Red в 
негативному контрольному зразку «K-» результати всієї постановочної 
серії бракують. В цьому випадку необхідно проведення спеціальних 
заходів для виявлення та усунення можливої контамінації. 

УВАГА! При інтерпретації результатів дослідження рекомендується 
застосовувати вимоги Тимчасових рекомендацій з лабораторної діагностики 
нової коронавірусной інфекції, викликаної 2019 nCoV (Лист 
Росспоживнагляду № 02 / 706- 2020-27 від 21.01.2020): 
Попередження 
Одиничний негативний результат дослідження, особливо якщо це зразок з 
верхніх дихальних шляхів, не виключає інфекції. Відбір проб з нижніх 
дихальних шляхів повинен бути перевірений на вміст РНК коронавіруса 
SARS-CoV-2, особливо при важкому і прогресуючому захворюванні. 
Негативні результати не виключають можливості інфікування коронавірусом 
SARS-CoV-2 і не повинні використовуватися в якості єдиної основи для 
прийняття рішення про лікування пацієнтів. 
Негативні результати повинні поєднуватися з клінічними спостереженнями, 
історією хвороби і епідеміологічної інформацією. 
При отриманні позитивних результатів на коронавірус SARS-CoV-2 на будьякому 
з етапів діагностики інформація негайно направляється до регіональних 
органів Росспоживнагляду і Центральний апарат Росспоживнагляду. 
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10 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
10.1 Транспортування 
10.1.1  Транспортування набору реагентів здійснюють в термоконтейнерах з 

холодоелементами усіма видами критого транспорту при температурі 
всередині контейнера, що відповідає умовам зберігання компонентів, 
що входять до складу набору реагентів. 

10.1.2  Допускається транспортування в термоконтейнерах з холодоелемен-
тами усіма видами критого транспорту при температурі всередині 
контейнера до 25 °С не більше 5 діб. 

10.1.3  Набори реагентів, транспортовані з порушенням температурного 
режиму, застосуванню не підлягають. 

10.2 Зберігання  
10.2.1  Пробірки (стрипи) з сумішшю для ампліфікації, запечатаній пара-

фіном, ЗТ-ПЛР-буфер, внутрішній контрольний зразок РНК-ВК «А» і 
позитивний контрольний зразок слід зберігати в холодильнику або 
холодильній камері при температурі від 2 °С до 8 °С протягом усього 
терміну придатності набору реагентів. Пробірки (стрипи) з сумішшю 
для ампліфікації, запечатаній парафіном, слід зберігати в захищеному 
від світла місці. 

10.2.2  Фермент Taq/RT слід зберігати в морозильній камері при температурі 
від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом усього терміну придатності 
набору реагентів. 

10.2.3  Набори реагентів, які зберігалися з порушенням регламентованого 
режиму, застосуванню не підлягають. 

10.3 Вказівки по експлуатації 
10.3.1  Набір реагентів повинен застосовуватися відповідно до чинної версії 

затвердженої  
10.3.2  Для отримання достовірних результатів необхідне суворе дотримання 

інструкції по застосуванню набору реагентів. 
10.3.3  Після відкриття упаковки компоненти набору реагентів слід зберігати 

за таких умов: 
• пробірки (стрипи) з сумішшю для ампліфікації, запечатаною 

парафіном, ЗТ-ПЛР-буфер, внутрішній контрольний зразок  
РНК-ВК «А» і позитивний контрольний зразок слід зберігати в 
холодильнику або холодильній камері при температурі від 2 °С до 8 °С 
протягом всього терміну придатності набору реагентів. Пробірки 
(стрипи) з сумішшю для ампліфікації, запечатаною парафіном, слід 
зберігати в захищеному від світла місці; 

• фермент Taq/RT слід зберігати в морозильній камері при 
температурі від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом усього терміну 
придатності набору реагентів. 

10.3.4  Набори реагентів з вичерпаним терміном придатності застосуванню 
не підлягають. 
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11 ВКАЗІВКИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ 
11.1 При використанні набору реагентів в клініко-діагностичній лабораторії 

утворюються відходи класів Б і А, які класифікуються і утилізуються 
відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10. 

11.2 Набори, що прийшли в непридатність, в тому числі у зв'язку із 
закінченням терміну придатності, і невикористані реактиви відносяться 
до класу Б (епідеміологічно небезпечні відходи) і підлягають утилізації 
відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 і МУ 1.3.2569-09. 

11.3 Упаковка набору реагентів (коробки, гриппери) після використання за 
призначенням належить 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, відповідати вимогам ДСТУ. 

12.2 Термін придатності набору - 12 місяців при дотриманні всіх умов 
транспортування, зберігання та експлуатації. 

П р и м і т к а  –  Дані не підтверджені дослідженнями в реальному часі на момент 
отримання реєстраційного посвідчення. 

13 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Набір реагентів призначений для однократного використання і  

не підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту. 

14 СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МАРКУВАННІ НАБОРУ 
РЕАГЕНТІВ 

 
Медичний виріб тільки  
для діагностики in vitro  

Номер за каталогом 

 
Температурний діапазон 

 
Дата виробництва 

 
Придатний до 

 
Зверніться до інструкції  
із застосування 

 
Не допускається вплив 
сонячного повітря  

Адреса виробника 

 
Серія набору 

 
Не стерильно 

 
Одноразове використання 

 
Кількість тестів 
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15 ПЕРЕЛІК ЗАСТОСОВУВАНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 
ГОСТ 2.105-95 Загальні вимоги до текстових документів. 
ГОСТ ISO 14971-2011 Вироби медичні. Застосування менеджменту ризику 
до медичних виробів. 
ГОСТ Р 15.309-98 Система розробки і постановки продукції на виробництво. 
Випробування і приймання продукції, що випускається. Основні положення. 
ГОСТ Р 51088-2013 та вироби медичного призначення для діагностики  
in vitro. Реагенти, набори реагентів, тест-системи, контрольні матеріали, 
поживні середовища. Вимоги до виробів і підтримуючої документації. 
ГОСТ Р 51352-2013 та вироби медичного призначення для діагностики ін 
вітро. Методи випробувань. 
ГОСТ Р 53022.3-2008 Вимоги до якості клінічних лабораторних досліджень, 
Ч.3. Правила оцінки клінічної інформативності лабораторних тестів. 
ГОСТ ISO 18113-1-2015 та вироби медичного призначення для діагностики 
in vitro. Інформація, яку надає виробником (маркування). Частина 1. Терміни, 
визначення та загальні вимоги. 
ГОСТ ISO 18113-2-2015 та вироби медичного призначення для діагностики 
in vitro. Інформація, яку надає виробником (маркування). Частина 2. 
Реагенти для діагностики in vitro для професійного застосування. 
ГОСТ ISO 23640-2015 та вироби медичного призначення для діагностики in 
vitro. Оцінка стабільності реагентів для діагностики in vitro. 
ГОСТ ISO 15223-1-2014 Вироби медичні. Символи, що застосовуються при 
маркуванні на медичні вироби, етикетках і в супровідній документації.  
Ч.1. Основні вимоги. 
ГОСТ Р 52905-2007 (ISO 15190: 2003) Лабораторії медичні. Вимоги безпеки. 
П р и м і т к а  –  Зазначені вище стандарти були діючими на момент затвердження 
інструкції по застосуванню. Надалі, при користуванні документа, доцільно перевірити дію 
посилальних нормативних документів на поточний момент. Якщо контрольний документ 
замінений або змінений, то при застосуванні цього документа слід користуватися 
заміненим (зміненим) документом. 
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З питань, що стосуються якості набору реагентів для виявлення РНК 
коронавірусів SARS-CoV-2 і подібних SARS-CoV методом зворотної 
транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу 
(SARS-CoV-2/SARS-CoV), слід звертатися до офіційного представника 
виробника за адресою:  
ТОВ «ДНК-Технологія», 117587, г. Москва, Варшавське ш., Д.125Ж, корпус 6, 
поверх 5, комн.14, тел. / Факс +7 (495) 640-17-71, www.dna- technology.ru 
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: 
1. ТОВ «НВО ДНК-Технология»: Росія, 142281, Московська обл. м. Протвіно,  

вул. Железнодорожная, буд. 20.  
2. ТОВ «ДНК-Технологія ТС»: Росія, 117246, м. Москва, Науковий проїзд,  

б. 20, стор.4. 
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ДОДАТОК А 
Скорочена методика виділення РНК/ДНК з досліджуваного матеріалу  

(мазки з носоглотки і ротоглотки) з використанням комплекту реагентів ПРОБА-НК 
П р и м і т к а  –  У разі випадання осаду в лізуючому розчині флакон прогріти при температурі 
65 °С до повного розчинення осаду. 
1. Промаркуйте необхідну кількість одноразових пластикових пробірок об'ємом

1,5 ml (мл) (з кришками, що замикаються, якщо необхідно) з урахуванням
пробірки для негативного контрольного зразка (K-).

2. Внесіть в кожну пробірку по 10 µl (мкл) попередньо перемішаного на
мікроцентрифузі-вортексі внутрішнього контрольного зразка (РНК-ВК «А») з
набору реагентів SARS-CoV-2/SARS-CoV.

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

4. У пробірки для досліджуваних зразків додайте по 100 µl (мкл) досліджуваного матеріалу.
В пробірку, марковану «K-», додайте 100 µl (мкл) негативного контрольного зразка.

5. Щільно закрийте кришки пробірок, струсіть на мікроцентрифузі-вортекс протягом 3-5 s (с).
6. Термостатуйте пробірки при температурі 65 °С протягом 5 min (хв).
7. Центрифугуйте пробірки протягом 3-5 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс.
8. Додайте в кожну пробірку по 400 µl (мкл) реагенту для преципітації, струсіть

на мікроцентрифузі-вортекс протягом 3-5 s (с).
9. Центрифугуйте пробірки при 12000-16000 x g протягом 10 min (хв) при

кімнатній температурі (18-25 °С).
10. Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину з кожної пробірки

окремим наконечником.
11. Додайте до осаду по 500 µl (мкл) розчину для промивання №1, закрийте

кришки пробірок і перемішайте, 3-5 разів акуратно перевернувши пробірки.
12. Центрифугуйте пробірки при 12000-16000 x g протягом 1 min (хв) при

кімнатній температурі (18-25 °С).
13. Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину з кожної пробірки

окремим наконечником.
14. Додайте до осаду по 300 µl (мкл) розчину для промивання №2, закрийте

кришки пробірок і перемішайте, 3-5 разів акуратно перевернувши пробірки.
15. Центрифугують пробірки при 12000-16000 x g протягом 1 min (хв) при

кімнатній температурі (18-25 °С).
16. Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину з кожної пробірки

окремим наконечником. Допускається залишити рідину, яка покриває осад,
обсягом не більше 20-30 µl (мкл).

17. Відкрийте кришки пробірок і висушіть осад при температурі 65 °С протягом 5 min (хв).
18. Додайте до осаду 50 µl (мкл) буферу для розчинення, струсіть пробірки на

мікроцентрифузі-вортекс протягом 3-5 s (с), і осадіть краплі
центрифугуванням пробірок протягом 3-5 s (с).

УВАГА! Використання буфера для розчинення з комплекту реагентів ПРОБА-НК 
ПЛЮС не допускається. 
19. Прогрійте пробірки при температурі 65 °С протягом 5 min (хв). Струсіть

пробірки протягом 3-5 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс.
20. Осадіть конденсат центрифугуванням при 12000-16000 x g протягом

30 s (с) при кімнатній температурі (18-25 °С).
Препарат НК готовий для постановки реакції зворотної транскрипції і 
полімеразної ланцюгової реакції. Отриманий препарат РНК необхідно протягом 
2 годин використати для постановки реакції зворотної транскрипції і полімеразної 
ланцюгової реакції. Для можливості проведення повторного дослідження решту 
РНК слід помістити в морозильну камеру і зберігати при температурі не вище 
мінус 18 °С не більше 7 діб, без розморожування до постановки. 

Номер UA616-2 
2021-02-09 





ДНК-Технологія 
117587, Москва, Варшавське ш., Д.125ж, корп.6, поверх 5, кім. 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 

 
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.: + 38 067 409 45 67, Електронна пошта: info@dna-technology.ua 

Дата останього перегляду інструкції по застосуванню 09.02.2021. 
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