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ВСТУП 
Рак молочної залози (РМЗ) є важливою соціально-медичною 

проблемою в зв'язку з високою захворюваністю і смертністю серед жінок. 
Щорічно в світі виявляється близько 1,7 млн. випадків РМЗ. У Російській 
Федерації, РМЗ лідирує як в структурі захворюваності на злоякісні 
новоутворення (20,7%), так і в структурі смертності жінок від них (17,1%), 
рак яєчників (РЯ) займає восьме місце серед усіх злоякісних новоутворень у 
жінок Російської Федерації (4,5%), в структурі смертності від них РЯ займає 
сьоме місце (5,8%). 

На сьогоднішній день стадія РМЗ в момент постановки діагнозу є 
визначальною для прогнозу перебігу захворювання: чим пізніше ставиться 
діагноз, тим вище вартість лікування і нижче його ефективність. 

Генетична схильність є істотним чинником ризику розвитку раку 
молочної залози: від 5 до 10% випадків РМЗ є спадковими. Спадковий РМЗ 
і РЯ, асоційований з мутаціями в генах BRCA1 і BRCA2, - найчастіше 
аутосомно-домінантне захворювання. Мутаціями в генах BRCA1 і BRCA2 
обумовлені 30-50% спадкових форм РМЗ і 90-95% - РЯ у жінок, а також 4-
40% РМЗ у чоловіків. Спадкові форми РМЗ і РЯ складають 5-7% всіх 
випадків РМЗ і 10-15% випадків РЯ. 

Мутації в генах BRCA1 і BRCA2 значно збільшують індивідуальний 
ризик розвитку спадкового РМЗ. Середні кумулятивні ризики для носіїв 
мутацій в гені BRCA1 до віку 70 років складають 57-65% по відношенню до 
розвитку РМЗ і 39-40% - для РЯ. Ризик розвитку РМЗ для носіїв мутацій в 
гені BRCA2 становить 45-49%, для РЯ він не перевищує 11-18%. При 
сімейному анамнезі ризики ще більш зростають: для носіїв мутацій в гені 
BRCA1 до 87% по відношенню до розвитку РМЗ і до 44% по відношенню до 
розвитку РЯ, для носіїв мутацій в гені BRCA2 - до 84% і 27% по відношенню 
до розвитку РМЗ і РЯ, відповідно. 

У світовій літературі є відомості про те, що мутації в генах BRCA 
можуть бути асоційовані з розвитком раку інших локалізацій: 
передміхурової залози, товстої кишки, підшлункової залози, жовчного 
міхура і жовчних проток, шлунка. 

Поширеність мутацій в генах BRCA в різних популяційних групах і 
географічних регіонах варіює. На підставі власних даних та даних інших 
дослідників про поширеність мутацій генів BRCA в Російській Федерації 
була запропонована діагностична панель, що включає вісім мутацій в генах 
BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T> 
G (Cys61Gly), 2080delA) і BRCA2 (6174delT) c метою діагностики і 
прогнозування спадкових форм РМЗ і РЯ в Російській Федерації. 

Своєчасна діагностика BRCA-асоційованих спадкових форм 
онкозахворювань забезпечує можливість профілактики, ранньої діагностики 
злоякісних новоутворень та індивідуалізації лікування пацієнтів з метою 
зниження частоти виникнення рецидивів.  
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 
1.1 Ця інструкція поширюється на набір реагентів для визначення 
генетичних поліморфізмів, асоційованих з ризиком розвитку онкопатології, 
методом полімеразної ланцюгової реакції (ОнкоГенетики) по  
ТУ 9398-030-46482062-2011. 
1.2 Набір реагентів онкогенетики призначений для визначення мутацій в 
генах BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 
300T>G (Cys61Gly), 2080delA) і BRCA2 (6174delT), асоційованих з ризиком 
розвитку онкопатології (в тому числі спадкових форм раку молочної залози і 
раку яєчників), в препаратах ДНК людини, отриманих з периферичної крові, 
методом ПЛР в режимі реального часу. 

Отримані результати можуть бути використані для діагностики 
спадкових форм раку молочної залози або раку яєчника, прогнозування 
відповідних спадкових форм раку у родичів першої лінії. 

Протипоказань до застосування немає (пересадка кісткового мозку 
теоретично може впливати на результат тесту, в цьому випадку будуть 
потрібні додаткові дослідження). 
1.3 Функціональне призначення: набір призначений для діагностики in 
vitro (визначення мутацій в генах BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 
3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) і BRCA2 
(6174delT). 
1.4 В якості біологічного матеріалу використовують периферичну кров. 
1.5 Набір може бути використаний в клініко-діагностичних лабораторіях 
медичних установ і науково-дослідницькій практиці. 
1.6 Застосування медичного виробу не залежить від популяційних і 
демографічних аспектів (діагностичні характеристики набору визначені 
тільки для жінок з РФ). 
1.7 Потенційні учасники: кваліфікований персонал, навчений методам 
молекулярної діагностики та правилам роботи в клініко-діагностичній 
лабораторії. 
1.8 Застосовувати набір реагентів строго за призначенням відповідно до 
даної інструкції по застосуванню. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ 
2.1 Склад набору 

Набір реагентів ОнкоГенетика виготовляється в наступних 
фасуваннях: 
- фасування для ручного дозування (маркується - Фасування N); 
- фасування для автоматизованого дозування (маркується - Фасування А). 
2.1.1 Фасування для ручного дозування 

 R1-H927-N3/4UA, ОнкоГенетика BRCA (Фасування N) 

Найменування компонентів Зовнішній вигляд Кількість 
пробірок 

Номінальний 
об’єм компоненту 

Суміші для ампліфікації    
BRCA1: 185delAG 

Прозора безбарвна рідина 

1 пробірка 960 µl (мкл) 
BRCA1: 4153delA 1 пробірка 960 µl (мкл) 
BRCA1: 5382insC 1 пробірка 960 µl (мкл) 
BRCA1: 3819delGTAAA 1 пробірка 960 µl (мкл) 
BRCA1: 3875delGTCT 1 пробірка 960 µl (мкл) 
BRCA1: 300T>G (Cys61Gly) 1 пробірка 960 µl (мкл) 
BRCA1: 2080delA 1 пробірка 960 µl (мкл) 
BRCA2: 6174delT 1 пробірка 960 µl (мкл) 

Полімераза ТехноTaq МАХ Прозора безбарвна рідина 1 пробірки 200 µl (мкл) 
ПЛР-буфер Прозора безбарвна рідина 4 пробірки по 1,0 ml (мл) 

Мінеральне масло Прозора безбарвна в'язка 
масляниста рідина 1 флакон 8,0 ml (мл) 

K+1 [гомозиготний по 
нормальному алелю] Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 270 µl (мкл) 

K+2 [гетерозиготний] Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 270 µl (мкл) 

2.1.2 Фасування для автоматизованого дозування 

 R1-H927-XА/4UA, ОнкоГенетика BRCA (Фасування А)  

Найменування компонентів Зовнішній вигляд Кількість 
пробірок 

Номінальний 
об’єм компоненту 

Суміші для ампліфікації Стрім Прозора безбарвна рідина 2 стрипи по 
8 пробірок 

по 120 µl (мкл)  
в пробірці 

Полімераза ТехноTaq МАХ Прозора безбарвна рідина 2 пробірки по 60 µl (мкл) 
ПЛР-буфер Стрім Прозора безбарвна рідина 2 пробірки по 600 µl (мкл) 
Буфер для розведення ДНК Прозора безбарвна рідина 4 пробірки по 1,0 ml (мл) 
K+1 [гомозиготний  
по нормальному алелю] Прозора безбарвна рідина 2 пробірки по 100 µl (мкл) 

K+2 [гетерозиготний] Прозора безбарвна рідина 2 пробірки по 100 µl (мкл) 
Стрипи по 8 пробірок - 10 шт. - 

2.2 Число аналізованих проб 
Набір реагентів призначений для одноразового застосування і 

розрахований на 48 визначень. 
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2.3 Принцип методу 
Метод: Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) з детекцією результатів 

в режимі реального часу; аналіз кривих плавлення, якісний аналіз. 
В основі роботи набору реагентів лежить принцип ампліфікації ДНК 

методом ПЛР. Процес ампліфікації полягає в серії повторюваних циклів 
температурної денатурації ДНК, відпалу праймерів, комплементарних 
специфічній ділянці ДНК, і подальшої добудови полінуклеотидних ланцюгів 
з цих праймерів Taq-полімеразою. 

У суміш для ампліфікації введені сигнальні зонди, що містять 
флуоресцентні мітки Fam і Hex, на кожен варіант генетичного поліморфізму, 
що визначається. Після закінчення ПЛР проводиться раунд температурного 
плавлення дуплексів, утворених ампліконами і сигнальними зондами, в 
результаті чого змінюється рівень флуоресценції, який фіксується і 
видається програмним забезпеченням приладу у вигляді графіка. Якщо 
сигнальний зонд частково комплементарний до ДНК-мішені, температура 
плавлення такого дуплексу буде нижча за температуру плавлення дуплексу 
в разі повної комплементарності зонда. На підставі температури плавлення 
сигнальних зондів проводиться інтерпретація результатів аналізу. 

До складу сумішей для ампліфікації, специфічних для кожного 
генетичного поліморфізму, включена система для ампліфікації фрагмента 
геномної ДНК людини, яка дозволяє контролювати кількість ДНК в 
ампліфікаційній пробірці і виключити помилки генотипування. 

Система для ампліфікації геномної ДНК людини включає ДНК-зонд, 
який містить флуоресцентну мітку (СУ5) і гаситель флуоресценції. При 
утворенні специфічного продукту ДНК-зонд руйнується, дія гасителя на 
флуоресцентну мітку припиняється, що веде до зростання рівня 
флуоресценції. Кількість зруйнованих зондів (а, отже, і рівень 
флуоресценції) зростає пропорційно кількості специфічних ампліконів, що 
утворилися і вимірюється на кожному циклі ампліфікації. 

Набір реагентів ОнкоГенетика включає суміші для ампліфікації, 
специфічні для кожного генетичного поліморфізму, і позитивні контрольні 
зразки. Використання трьох флуоресцентних барвників дозволяє одночасно 
визначати два алелі і оцінювати кількість геномної ДНК в одній пробірці. 

Використання декількох флуоресцентних барвників дозволяє 
скоротити кількість пробірок, оскільки з'являється можливість одночасно 
реєструвати результати різних реакцій ампліфікації, що проходять в одній 
пробірці. У таблиці 1 представлені канали детекції продуктів ампліфікації. 

Дослідження з використанням набору реагентів складається з двох 
етапів - виділення ДНК (пробопідготовка) і ПЛР-ампліфікація в режимі 
реального часу.  

Для проведення ПЛР з детекцією результатів в режимі реального часу 
використовують детектуючі ампліфікатори (ТОВ «НВО ДНК-Технологія»): 
ДТпрайм, ДТлайт і ДТ-96 з програмним забезпеченням. 

До складу набору онкогенетики входять позитивні контрольні зразки: 
К+1 [гомозиготний по нормальному алелю] і К+2 [гетерозиготний], які 
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представляють собою суміші клонованих ділянок генів BRCA1, BRCA2, що 
виявляються даним набором. Контрольні зразки призначені для контролю 
якості дослідження користувачем набору. 
Таблиця 1 - Канали детекції продуктів ампліфікації 
Позначення: N - нормальний алель, m - мутантний алель 

Поліморфізм  
(найменування суміші  

для ампліфікації) 

Канали детекції алельних варіантів  
і внутрішнього контролю1 

Fam Hex Rox Cy5 Cy5.5 
BRCA1: 185delAG N m - ВК - 
BRCA1: 4153delA N m - ВК - 
BRCA1: 5382insC N m - ВК - 
BRCA1: 3819delGTAAA N m - ВК - 
BRCA1: 3875delGTCT N m - ВК - 
BRCA1: 300 T> G (Cys61Gly) N m - ВК - 
BRCA1: 2080delA N m - ВК - 
BRCA2: 6174delT N m - ВК - 

2.4 Час проведення аналізу (без урахування пробопідготовки): від двох 
годин. 

3 АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1 Межа виявлення 

Нижня межа виявлення - не менше 1,0 нг ДНК людини на 
ампліфікаційну пробірку, що відповідає Ср≤32,0 на каналі детекції ВК (Cy5). 
При використанні меншої кількості ДНК (Ср> 32,0 на каналі детекції ВК) 
виробник не гарантує коректну роботу набору. 

У зразках з недостатньою кількістю ДНК (менше 1,0 нг на 
ампліфікаційну пробірку) після завершення реакції ампліфікації 
реєструється недостовірний результат. 
3.2 Аналітична специфічність 

Інтерферуючі речовини в концентраціях: білірубін - 684 µmol/l 
(мкмоль/л), гемоглобін 2 g/l (г/л), холестерин 13 mmol/l (ммоль/л), 
тригліцериди - 37 mmol/l (ммоль/л) не впливають на специфічність набору 
реагентів. 
3.3 діагностичні характеристики 

Кількість зразків (n) - 635; 
Діагностична чутливість становить (95% ДІ) - 100,0% (93,9-100,0%); 
Діагностична специфічність складає (95% ДІ) - 100,0% (99,6-100%). 

                                          
1 - система внутрішнього контролю (ВК), являє собою систему ампліфікації геномної 
ДНК людини, дозволяє оцінити кількість ДНК в ампліфікаційній пробірці і виключити 
помилки генотипування. 
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4 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Загальні вимоги безпеки до наборів реагентів для in vitro діагностики 

відповідно до ДСТУ ISO 14971-2011. 
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», і санітарно-епідеміологічним 
правилам СП 1.3.2322-08 «Безпека роботи з мікроорганізмами III-IV груп 
патогенності (небезпеки) і збудниками паразитарних хвороб», СП 1.2.036-95 
«Порядок обліку, зберігання, передачі та транспортування мікроорганізмів I-
IV груп патогенності». 

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, робочою зоною, оснащенням її боксами біологічної безпеки. 

До роботи з набором реагентів допускається тільки персонал, 
навчений методам молекулярної діагностики та правилам роботи в клініко-
діагностичній лабораторії. 

Виділення ДНК слід проводити в ламінарних шафах з включеним 
ламінарним потоком. Підготовку до ПЛР з використанням набору реагентів 
слід проводити в ПЛР-боксах. 

Все лабораторне обладнання, в тому числі дозатори, штативи, 
лабораторний посуд, халати, головні убори тощо, а також розчини реагентів 
повинні бути строго стаціонарними. Забороняється їх переміщення з одного 
приміщення в інше. 

Дозатори повинні бути відповідним чином повірені (в акредитованих 
лабораторіях) і промарковані. 

Видаляти відходи з продуктами ПЛР необхідно тільки в закритому 
вигляді. Не допускається відкривати пробірки після ампліфікації  
(МУ 1.3.2569-09). 

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. 

При використанні набору в клініко-діагностичній лабораторії 
утворюються відходи класів А і Б, які класифікуються і утилізуються 
відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10. 

Не застосовувати набір реагентів: 
− при порушенні умов транспортування і зберігання; 
− при невідповідності зовнішнього вигляду реагентів, зазначеного в 

паспорті до набору; 
− при порушенні внутрішньої упаковки компонентів набору; 
− по закінченню терміну придатності. 
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П р и м і т к а  -  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. 

5 ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ 
При роботі з набором потрібні наступні обладнання і матеріали: 

• бокс біологічної безпеки II класу; 
• ампліфікатор детектуючий ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96; 
• пристрій дозуючий ДТстрім (тільки для наборів в фасуванні А); 
• пристрій для запечатування планшет ДТпак (тільки для наборів в 

фасуванні А); 
• полімерна термоплівка для запечатування мікропланшет ПЛР (тільки 

для наборів в фасуванні А); 
• центрифуга для мікропланшет ПЛР (тільки для наборів в фасуванні А); 
• мікроцентрифуга-вортекс; 
• холодильник побутовий з морозильною камерою; 
• пробірки одноразові пластикові об'ємом 1,5 ml (мл); 
• пробірки одноразові пластикові об'ємом 0,2 ml (мл) для ампліфікації або 

стриповані пробірки (стрипи) об'ємом 0,2 ml (мл) для ампліфікації; 
• мікропланшет для ПЛР (тільки для наборів в фасуванні А); 
• полімерна термоплівка для запечатування мікропланшет ПЛР (Тільки 

для наборів в фасуванні А); 
• 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 механічні або електронні змінного об'єму одноканальні зі 

змінними наконечниками, що дозволяють відбирати об'єми рідини  
від 0,5 до 10,0 µl (мкл), від 2 до 20 µl (мкл), від 10 до 100 µl (мкл),  
від 20 до 200 µl (мкл), від 100 до 1000 µl (мкл), від 200 до 1000 µl (мкл); 

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

• одноразові рукавички медичні, без тальку, текстуровані; 
• ємність з дезінфікуючим розчином для скидання використаних 

наконечників, пробірок та інших витратних матеріалів; 
• комплект для виділення ДНК з біологічного матеріалу (рекомендується 

ПРОБА-ГC-ГЕНЕТИКА або ПРОБА-РАПІД-ГЕНЕТИКА виробництва ТОВ 
«НВО ДНК-Технологія», Росія); 
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Програмне забезпечення для ампліфікаторів детектуючих ДТлайт, 
ДТпрайм, ДТ-96: 
• версія ПО не нижче 7.7.5.232; 
• ini файл з параметрами аналізу.  

6 АНАЛІЗОВАНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Матеріал для дослідження 
Для дослідження використовують цільну периферичну кров людини.  
Взяття, попередню обробку і зберігання матеріалу проводять 

відповідно до інструкції до комплекту для виділення ДНК з біологічного 
матеріалу.  
6.2 Взяття цільної 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 динатрієву сіль 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 як антикоагулянту. 

6.3 Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу 
Допускається зберігання зразків при температурі від 2 °С до 8 °С  

не більше 24 годин. В разі неможливості доставки матеріалу в лабораторію 
протягом доби допускається одноразове заморожування матеріалу. 
Допускається зберігання замороженого матеріалу при температурі  
від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом 6 місяців. 

                                          
2 - виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для 
детектуючих ампліфікаторів. Актуальну версію ПЗ можна скачати на сайті компанії 
«ДНК-Технологія»: https://dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya 
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7 ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 
7.1 Виділення ДНК з біологічного матеріалу  
7.1.1 Виділення ДНК проводять відповідно до інструкції  

до використовуваного набору реагентів. Рекомендовані  
набори (комплекти) для виділення ДНК з біологічного матеріалу: 
ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА і ПРОБА-РАПІД-ГЕНЕТИКА. Комплект  
ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА рекомендується використовувати в разі, якщо 
передбачається тривале зберігання виділеної ДНК (до 6 місяців). 
ДНК, отриману з використанням комплекту ПРОБА-РАПІД-ГЕНЕТИКА, 
слід зберігати не більше одного місяця. Отриманий препарат ДНК 
можна використовувати для постановки приблизно 50 реакцій для 
визначення генетичних поліморфізмів. 

УВАГА! Одночасно з виділенням ДНК з периферичної крові необхідно 
провести через всі етапи пробопідготовки негативний контрольний зразок  
(в його якості можна використовувати фізіологічний розчин в об’ємі, 
зазначеному в інструкції до набору реагентів для виділення ДНК). 
УВАГА! При проведенні всіх подальших дій слід уникати впливу прямих 
сонячних променів на пробірки з сумішшю для ампліфікації! 

7.2 Підготовка і проведення полімеразної ланцюгової реакції при роботі з 
наборами в фасуванні N 

7.2.1 Промаркуйте для кожного поліморфізму, що визначається, необхідну 
кількість пробірок для ампліфікації об'ємом 0,2 ml (мл): по одній 
пробірці - для кожного досліджуваного зразка, для негативного 
контрольного зразка (К-), для позитивних контрольних зразків «К+1 
[гомозиготний по нормальному алелю]» і «К+2 [гетерозиготний]». 
Наприклад: Необхідно проаналізувати 5 зразків. Для кожного 
поліморфізму потрібно промаркувати 8 пробірок - 5 для 
досліджуваних зразків, одну для «K-», одну для «K+1», одну  
для «K+2». Загальна кількість пробірок для всіх восьми  
поліморфізмів - 64. 

Зразок 

Суміш для ампліфікації / Номер промаркованої пробірки 
BRCA1 BRCA2 

185 
delAG 

4153 
delA 

5382 
insC 

3819 
delGTAAA 

3875 
delGTCT 

300 
T>G 

2080 
delA 

6174 
delT 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 9 10 11 12 13 14 15 16 
3 17 18 19 20 21 22 23 24 
4 25 26 27 28 29 30 31 32 
5 33 34 35 36 37 38 39 40 
К- 41 42 43 44 45 46 47 48 
К+1 49 50 51 52 53 54 55 56 
К+2 57 58 59 60 61 62 63 64 
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7.2.2 Струсіть пробірки із сумішшю для ампліфікації протягом 3-5 s (с) і 
центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс.  

7.2.3 Внесіть в усі промарковані пробірки по 20 µl (мкл) відповідної суміші 
для ампліфікації (для кожного поліморфізму окремим наконечником). 

7.2.4 Струсіть пробірки з ПЛР-буфером і полімеразою ТехноTaq MAX 
протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на 
мікроцентрифузі-вортекс. 

УВАГА! Полімеразу ТехноTaq MAX необхідно виймати з морозильної 
камери безпосередньо перед використанням. 

7.2.5 Приготуйте суміш ПЛР-буфера з полімеразою ТехноTaq MAX. 
Змішайте в окремій пробірці: 
• 10 х (N + 1) µl (мкл) ПЛР-буфера; 
• 0,5 х (N + 1) µl (мкл) полімерази ТехноTaq MAX, 

де N - кількість промаркованих пробірок з урахуванням «K-», 
«K+1», «К+2». 

Наприклад: Необхідно проаналізувати 5 зразків, «К-», «K+1», «К+2». 
Промаркованих пробірок - 64. Необхідно приготувати суміш ПЛР-
буфера і полімерази ТехноTaq MAX для 65 (64 + 1) пробірок, тобто 
650 µl (мкл) ПЛР-буфера + 32,5 µl (мкл) полімерази ТехноTaq MAX. 

7.2.6 Струсіть пробірку з сумішшю ПЛР-буфера з полімеразою ТехноTaq 
MAX протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на 
мікроцентрифузі-вортекс. 

УВАГА! Суміш ПЛР-буфера і полімерази ТехноTaq MAX необхідно готувати 
безпосередньо перед використанням. 

7.2.7 Додайте в кожну пробірку з сумішшю для ампліфікації по 10 µl (мкл) 
суміші ПЛР-буфера з полімеразою ТехноTaq MAX. 

УВАГА! Після додавання суміші ПЛР-буфера і полімерази ТехноTaq MAX в 
пробірки із сумішшю для ампліфікації необхідно протягом двох годин 
виконати п. 7.2.8- 7.2.13. 

7.2.8 Додайте в кожну пробірку по одній краплі (близько 20 µl (мкл)) 
мінерального масла. Закрийте кришки пробірок.  

УВАГА! Для запобігання контамінації слід перед внесенням ДНК відкривати 
кришки тільки тих пробірок, в які буде вноситися даний зразок, і закривати 
їх, перед внесенням наступного. Препарати ДНК слід вносити 
наконечниками з фільтром. 

7.2.9 Внесіть в пробірки для досліджуваних зразків по 5,0 µl (мкл) 
виділеного зі зразків препарату ДНК (крім пробірок «K-», «K+1», 
«K+2»). 

7.2.10  Внесіть в пробірки, промарковані «K-», по 5,0 µl (мкл) негативного 
контрольного зразка, що пройшов етап виділення ДНК (п. 7.1),  
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7.2.11  Внесіть в пробірки, промарковані для позитивних контрольних 
зразків, по 5,0 µl (мкл) відповідного позитивного контрольного зразка. 

7.2.12  Закрийте кришки пробірок. Центрифугуйте всі пробірки протягом  
3-5 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

7.2.13  Встановіть всі пробірки в блок детектуючого ампліфікатора.  
7.2.14  Відкрийте програмне забезпечення до детектуючого ампліфікатора, 

виберіть оператора, виберіть режим «Робота з приладом». При 
першому проведенні ПЛР завантажте ini файл «BRCA.ini».  
При наступних постановках додайте в протокол відповідні тести або 
використовуйте багатотестовий режим, вкажіть кількість і 
ідентифікатори зразків, в тому числі негативних і позитивних 
контрольних зразків, відзначте розташування пробірок на матриці 
термоблока відповідно до їх установки (див. п. 7.2.13) і проведіть ПЛР. 

П р и м і т к а  -  Тип пробірки для негативних контрольних зразків і позитивних 
контрольних зразків до набору слід вказувати як "Зразок". 

УВАГА! Розташування пробірок на матриці термоблока має строго 
відповідати порядку установки пробірок в блоці. Для багатотестового 
режиму порядок установки пробірок повинен строго відповідати 
послідовності тестів в групі. 

7.3 Підготовка полімеразної ланцюгової реакції при роботі з наборами в 
фасуванні A (варіант з попередньою підготовкою реагентів ручним 
дозуванням - «Базовий спосіб постановки») 
7.3.1 Струсіть пробірки з ПЛР-буфером Стрім і полімеразою ТехноTaq MAX 

протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на 
мікроцентрифузі-вортекс. 

УВАГА! Полімеразу ТехноTaq MAX необхідно виймати з морозильної 
камери безпосередньо перед використанням. 

7.3.2 Приготуйте суміш ПЛР-буфера Стрім і полімерази ТехноTaq MAX: 
- при проведенні 48 визначень одноразово (варіант постановки 

«мікропланшетів 384») - дві пробірки з ПЛР-буфером Стрім і дві 
пробірки з полімеразою ТехноTaq MAX; 

- при проведенні 24 визначень одноразово (варіант постановки 
«Половина мікропланшетів 384») - одну пробірку з ПЛР-буфером 
Стрім і одну пробірку з полімеразою ТехноTaq MAX;  
внесіть в пробірку з ПЛР-буфером Стрім весь об’єм однієї пробірки з 
полімеразою ТехноTaq MAX, тобто 600 µl (мкл) ПЛР-буфера Стрім + 
60 µl (мкл) полімерази ТехноTaq MAX. 

7.3.3 Струсіть пробірку з сумішшю протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте 
протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

УВАГА! Суміш ПЛР-буфера Стрім і полімерази ТехноTaq MAX необхідно 
готувати безпосередньо перед використанням. 
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7.3.4 Акуратно, без утворення повітряних бульбашок, внесіть в 8 пробірок 
порожнього стрипа з набору по 140 µl (мкл) отриманої суміші при 
постановці 48 визначень одноразово (варіант постановки 
«мікропланшетів 384»), або по 75 µl (мкл) отриманої суміші при 
постановці 24 визначення одноразово (варіант постановки «Половина 
мікропланшетів 384»). 

7.3.5 Промаркуйте 6 порожніх стрипів, зі складу набору, при постановці  
48 визначень одноразово (варіант постановки «мікропланшетів 384»), 
або 3 порожніх стрипа при постановці 24 визначення одноразово 
(варіант постановки «Половина мікропланшетів 384»). 

7.3.6 Внесіть в кожну пробірку порожніх стрипів по 60 µl (мкл) буфера для 
розведення ДНК. 

7.3.7 Струсіть пробірки з отриманим препаратом ДНК і позитивними 
контрольними зразками, центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на 
мікроцентрифузі-вортекс. 

7.3.8 Акуратно, без утворення повітряних бульбашок додайте до 
відповідних пробірок стрипів по 24 µl (мкл) препарату ДНК 
досліджуваних зразків, негативного контрольного зразка (К-) і 
позитивних контрольних зразків. 

7.3.9 Центрифугуйте на мікроцентрифузі-вортекс стрипи із сумішшю для 
ампліфікації Стрім, два стрипа при постановці 48 визначень 
одноразово (варіант постановки «мікропланшетів 384»), або один 
стрип при постановці 24 визначення одноразово (варіант постановки 
«Половина мікропланшетів 384»).  

7.3.10  Встановіть стрипи із сумішами для ампліфікації Стрім, з сумішшю 
ПЛР-буфера Стрім і полімерази ТехноTaq МАХ, з розведеними 
зразками, «К-», «К+1», «К+2», а також порожні стрипи, мікропланшет 
для ПЛР на робочий стіл ДТстрім. 

7.3.11  Відкрийте стрипи з сумішшю для ампліфікації Стрім, акуратно 
знявши захисну плівку або відкривши кришки і проведіть дозування 
компонентів відповідно до інструкції з експлуатації для пристрою 
дозуючого ДТстрім. 

7.3.12  Після завершення програми на дозуючому пристрої ДТстрім 
акуратно, не струшуючи, помістіть мікропланшет для ПЛР в підкладку 
пристрою для запечатування планшет ДТпак. 

7.3.13  Запечатайте мікропланшет для ПЛР термоплівкою відповідно до 
інструкції до приладу ДТпак. 

7.3.14  Центрифугуйте мікропланшет для ПЛР при 1000 rev/min (об/хв) 
протягом 30 s (с). 

7.3.15  Помістіть мікропланшет для ПЛР в детектуючий ампліфікатор. 
7.3.16  Відкрийте програму до ампліфікатору, виберіть оператора, виберіть 

режим «Робота з приладом». При першому проведенні ПЛР 
завантажте файл «BRCA.ini». При наступних постановках виберіть 
«Мультитест», додайте в протокол тест «BRCA», вкажіть 
ідентифікатори зразків, в тому числі позитивних і негативного 
контрольних зразків, і проведіть ПЛР. 
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7.4 Підготовка полімеразної ланцюгової реакції при роботі з наборами в 
фасуванні A (варіант з попередньою підготовкою реагентів на дозуючому 
пристрої ДТстрім «Інтегрований спосіб постановки») 
7.4.1 Струсіть пробірки з ПЛР-буфером Стрім, буфером для розведення 

ДНК і полімеразою ТехноTaq MAX протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте 
протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. Для проведення  
48 визначень одноразово (варіант постановки «мікропланшетів 384») 
використовується дві пробірки з ПЛР-буфером Стрім, чотири пробірки 
з буфером для розведення ДНК і дві пробірки з полімеразою ТехноTaq 
MAX. Для проведення 24 визначень одноразово (варіант постановки 
«Половина мікропланшетів 384») використовується одна пробірка з 
ПЛР-буфером Стрім, дві пробірки з буфером для розведення ДНК і 
одна пробірка з полімеразою ТехноTaq MAX. 

УВАГА! Полімеразу ТехноTaq MAX необхідно виймати з морозильної 
камери безпосередньо перед використанням. 

7.4.2 Центрифугуйте на мікроцентрифузі-вортекс стріпи із сумішами для 
ампліфікації Стрім, два стрипа при постановці 48 визначень 
одноразово (варіант постановки «мікропланшетів 384»), або один 
стрип при постановці 24 визначення одноразово (варіант постановки 
«Половина мікропланшетів 384»). 

7.4.3 Струсіть пробірки з отриманими препаратами ДНК і позитивними 
контрольними зразками протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протягом 
1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. Встановіть пробірки на робочий 
стіл ДТстрім в штатив для зразків ДНК відповідно до протоколу ЛІС. 

7.4.4 Встановіть стрипи із сумішами для ампліфікації Стрім, пробірки з 
ПЛР-буфером Стрім, буфером для розведення ДНК і полімеразою 
ТехноTaq MAX, а також порожні стрипи, мікропланшет для ПЛР на 
робочий стіл ДТстрім. 

7.4.5 Відкрийте стрипи з сумішшю для ампліфікації Стрім, акуратно знявши 
захисну плівку або відкривши кришки, і проведіть дозування 
компонентів відповідно до інструкції з експлуатації.  

7.4.6 Після завершення програми на дозуючому пристрої ДТстрім акуратно, 
не струшуючи, помістіть мікропланшет для ПЛР в підкладку пристрої 
для запечатування планшет ДТпак. 

7.4.7 Запечатайте мікропланшет для ПЛР термоплівкою відповідно до 
інструкції до приладу ДТпак. 

7.4.8 Центрифугуйте мікропланшет для ПЛР при 1000 rev/min (об/хв) 
протягом 30 s (с). 

7.4.9 Помістіть мікропланшет для ПЛР в детектуючий ампліфікатор. 
7.4.10  Відкрийте програму RealTime_PCR в режимі «Робота з приладом». 

При першому проведенні ПЛР завантажте файл «BRCA.ini». При 
наступних постановках виберіть «Мультитест», додайте в протокол 
тест «BRCA», вкажіть ідентифікатори зразків, в тому числі позитивних 
і негативного контрольних зразків, і проведіть ПЛР. 
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8 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ 
Реєстрація результатів ПЛР здійснюється автоматично за допомогою 

програмного забезпечення, що поставляється з детектуючим ампліфікатором. 
На графіку буде відображена залежність флуоресценції від 

температури плавлення для кожної пробірки в термоблоці. У таблиці 
праворуч буде показаний ідентифікатор зразка, назва поліморфізму, що 
виявляється і результат генотипування кожного зразка. За результатами 
аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 

У бланку відповіді вказуються генотипи зразка з короткою 
характеристикою і висновком за результатами генотипування.  

9 ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАКЦІЇ 
9.1 Облік та інтерпретація результатів реакції здійснюється автоматично 
за допомогою програмного забезпечення, що поставляється з 
ампліфікатором детектуючим. 

Для всіх зразків програма фіксує результат ампліфікації геномної ДНК 
людини (ВК). Для коректної роботи набору реагентів кількість аналізованої ДНК 
має бути не менше 1,0 нг на ампліфікаційну пробірку, що відповідає Ср ≤ 32,0. 
9.2 У зразках, які пройшли ПЛР, і містять достатню для коректного аналізу 
кількість ДНК, програма визначає генотип досліджуваного зразка, який 
відображений в таблиці в графі «Поліморфізм». 
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УВАГА! У зв'язку з високою медичною та соціальною значимістю носійства 
поліморфізму (мутації) в гені BRCA1 або BRCA2 рекомендується проводити 
повторне генотипування гетерозиготних зразків, починаючи з етапу 
виділення ДНК. 

9.3 В позитивних контрольних зразках повинен бути визначений 
відповідний генотип: 

К+1 [гомозиготний по нормальному алелю] -  

K+2 [гетерозиготний] -  
9.4 Для зразків з недостатнім для аналізу кількістю ДНК (менше 1,0 нг на 
ампліфікаційну пробірку, Cp> 32,0 на каналі детекції ВК), програма визначає 

недостовірний результат:  
У разі отримання недостовірного результату потрібно повторне 

проведення ПЛР з наявним препаратом ДНК, або повторне виділення ДНК і 
постановка ПЛР, або повторне взяття клінічного матеріалу (виконується 
послідовно).  
9.5 Для негативних контрольних зразків програма фіксує недостовірний 

результат:  
При отриманні позитивного значення (визначення генотипу) в 

негативному контрольному зразку результати всієї постановочної серії 
вважають недостовірними. В цьому випадку необхідно проведення 
спеціальних заходів для усунення контамінації. 

10 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
10.1 Транспортування  
10.1.1  Транспортування набору реагентів здійснюють в термоконтейнерах з 

холодоагентами усіма видами критого транспорту при температурах, 
що відповідають умовам зберігання компонентів, що входять до 
складу набору. 

10.1.2  Допускається транспортування полімерази ТехноТаq МАХ при 
температурі від 2 °С до 8 °С не більше 5 діб. 

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

10.2 Зберігання 
10.2.1  Компоненти набору реагентів, за винятком полімерази ТехноTaq 

МАХ, слід зберігати в холодильнику або холодильній камері при 
температурі від 2 °С до 8 °С протягом усього терміну придатності 
набору. 

10.2.2  Полімеразу ТехноTaq МАХ слід зберігати в морозильній камері при 
температурі від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом усього терміну 
придатності набору. 
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10.2.3  Суміші для ампліфікації 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.  

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

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

затвердженої інструкції по застосуванню. 
10.3.2  Після відкриття упаковки компоненти набору слід зберігати за таких 

умов: 
- компоненти набору слід зберігати в холодильнику або холодильній 

камері при температурі від 2 °С до 8 °С протягом усього терміну 
придатності набору; 

˗ суміші для ампліфікації 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; 

˗ полімеразу ТехноTaq MAX слід зберігати в морозильній камері при 
температурі від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом усього терміну 
придатності набору. 

10.3.3  Набори з вичерпаним терміном придатності застосуванню  
не підлягають. 

11 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 
11.1 Набори, що прийшли в непридатність, в тому числі, в зв'язку із 
закінченням терміну придатності і невикористані реактиви, відносяться до 
класу Б і підлягають утилізації відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 і 
МУ 1.3.2569-09. 
11.2 При використанні набору в клініко-діагностичній лабораторії 
утворюються відходи класів А і Б, які класифікуються і утилізуються 
відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10. 
11.3 Рідкі компоненти, що входять до складу набору реагентів, які 
прийшли в непридатність, перед зливом в каналізацію повинні бути 
попередньо розбавлені водою 1:100. 
11.4 Упаковка набору реагентів (первинна: пробірки, флакони і зовнішня: 
пакети поліетиленові з замком і коробки картонні) після використання за 
призначенням, відноситься до відходів класу А і утилізується з побутовими 
відходами. 
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12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність набору вимогам 
технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання та 
експлуатації. 
12.2 Термін придатності набору реагентів - 12 місяців при дотриманні всіх 
умов транспортування, зберігання та експлуатації. 

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

не підлягає технічного обслуговування та поточного ремонту. 

14 СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МАРКУВАННІ НАБОРУ 

 Медичний виріб для діагностики in vitro 

 
Температурний діапазон 

 Кількість тестів 

 Придатний до 

 Серія набору 

 
Дата виготовлення  

 Зверніться до інструкції по застосуванню 

 Каталоговий номер 

 
Адреса виробника 

 Не допускається вплив сонячного світла 

 
Не стерильно 

 Одноразове використання 
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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 ін вітро. 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 Вироби медичні 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 документом, 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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16 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 
З питань, що стосуються якості набору реагентів ОнкоГенетика, 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

Адреса виробника і місце виробництва:
1. ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія, 142281, Московська область,

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

д. 20, стор.4.

Номер UA345 
2021-02-20 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
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.: + 380674094567, Електронна пошта: info@dna-technology.ua  

Дата останього перегляду інструкції із застосування: 20.02.2021. 
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