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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
У цьому посібнику використовуються такі скорочення та позначення: 

ПЗ - програмне забезпечення 
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 
КВМ - контроль взяття матеріалу 
К+ - позитивний контрольний зразок 
К- - негативний контрольний зразок 

ВСТУП 
З'ясування статі плоду в першому – на початку другого триместру може 

запобігти випадкам народження хворих дітей в сім'ях з обтяженою 
спадковістю. Можливе переривання вагітності за медичними показаннями 
при наявності у батьків носійства генів захворювань, зчеплених зі статтю 
(наприклад, гемофілія або прогресуюча м'язова дистрофія Дюшена/Беккера - 
у матері). Також лікарю важливо знати стать плоду для прийняття рішення 
про можливість гормональної терапії вагітної в разі наявності у пацієнтки 
гіперандрогенії наднирковозалозного генезу (вроджена дисплазія кори 
надниркових залоз, ВДКН) або інших маскулінізованих ендокринних 
захворювань. 

Основним методом пренатального встановлення статі майбутньої 
дитини сьогодні є ультразвукова діагностика, проте на ранніх термінах 
вагітності цей метод не завжди коректний і часто суб'єктивний. Виявлення 
фрагменту Y хромосоми в крові матері з високою вірогідністю свідчить про 
вагітність плодом чоловічої статі. 

Наукове обгрунтування 
Показання до проведення дослідження: 
Наявність у вагітних жінок маскулінізованих ендокринних захворювань, 

в тому числі вродженої дисфункції кори надниркових залоз (ВДКН), для 
корекції проведення лікарської терапії. 

При можливому носійстві жінками генів гемофілії та інших 
захворювань, зчеплених зі статтю (розумова відсталість, пов'язана  
з Х-хромосомою; міодистрофія; адренолейкодистрофія; синдром Альпорта; 
імунодефіцит, пов'язаний з Х-хромосомою; пігментний ретиніт; гідроцефалія, 
пов'язана з Х-хромосомою; синдром Лоу; X-пов'язаний іхтіоз), особливо якщо 
раніше вже народилася дитина, яка має подібне захворювання. 

Передбачувані порушення детермінації статі плоду за результатами УЗД. 
Протипоказання до проведення дослідження: 

1. Трансплантація органів і тканин від донора чоловічої статі. 
2. Інверсія статі з наявністю Y хромосоми у матері (в тому числі мозаїчні форми). 
3. Дослідження не рекомендовано при терміні вагітності менше  

8 ембріологічних або 10 акушерських тижнів, так як можливе отримання 
некоректних результатів. 
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 
1.1 Ця інструкція поширюється на набір реагентів для виявлення 
фрагменту Y хромосоми плоду в крові матері методом ПЛР в режимі 
реального часу Стать плоду. 
1.2 Набір реагентів для виявлення фрагменту Y хромосоми плоду в крові 
матері методом ПЛР в режимі реального часу Стать плоду призначений для 
виявлення мультикопійного фрагмента Y хромосоми плоду в крові вагітної 
жінки методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу.  
1.3 Функціональне призначення: набір реагентів призначений для діагностики 
in vitro (виявлення фрагменту Y хромосоми плоду в крові вагітної жінки). 
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 Потенційні учасники: кваліфікований персонал, навчений методам 
молекулярної діагностики та правилам роботи в клініко-діагностичній 
лабораторії. 
1.7 Застосовувати набір реагентів строго за призначенням відповідно до 
даної інструкції по застосуванню. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ 
2.1 Склад набору реагентів 

Набір реагентів Стать плоду випускають в стандартній фасовці з 
сумішшю для ампліфікації в стрипах (маркується - фасування S, стрипи) або з 
сумішшю для ампліфікації в пробірках (маркується - фасування S, пробірки).  

 R1-H803-S3/9UA, Фасування S, стрипи 
Найменування 

компонентів 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 20 µl (мкл)  
в пробірці 

Розчин Taq-полімерази Прозора безбарвна рідина 2 пробірки  по 500 µl (мкл) 

Мінеральне масло Прозора безбарвна в'язка 
масляниста рідина 2 пробірки  по 1,0 ml (мл) 

Позитивний контрольний 
зразок Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 75 µl (мкл) 

Кришки для стрипів 12 шт. 
 

 R1-H803-23/9UA, Фасування S, пробірки 
Найменування 

компонентів Зовнішній вигляд Кількість 
пробірок 

Номінальний 
об’єм компонента 

Суміш для ампліфікації, 
запечатана парафіном 

Прозора безбарвна рідина під 
воскоподібним білим шаром 96 пробірок по 20 µl (мкл)  

в пробірці 
Розчин Taq-полімерази Прозора безбарвна рідина 2 пробірки  по 500 µl (мкл) 

Мінеральне масло Прозора безбарвна в'язка 
масляниста рідина 2 пробірки  по 1,0 ml (мл) 

Позитивний контрольний 
зразок Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 75 µl (мкл) 
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2.2 Опис реагентів 
Всі компоненти набору реагентів готові до застосування і не вимагають 

додаткової підготовки до роботи. 
2.3 Кількість аналізованих проб 

Набір реагентів, що включає 96 пробірок, призначений для 
одноразового застосування і розрахований на проведення 48 визначень  
(не більше 46 невідомих зразків в двох повторах кожен, негативного 
контрольного зразка (в трьох повторах) і позитивного контрольного зразка). 
2.4 Принцип методу 

Метод: Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) з детекцією результатів 
в режимі реального часу; якісний мультиплексний аналіз. 

В основі роботи наборів реагентів лежить принцип ампліфікації ДНК 
методом ПЛР. Процес ампліфікації полягає в серії повторюваних циклів 
температурної денатурації ДНК, відпалу праймерів комплементарних до 
специфічної ділянки ДНК і подальшої добудови полінуклеотидних ланцюгів з 
цих праймерів Taq-полімеразою. 

Для підвищення чутливості і специфічності реакції передбачено 
застосування «гарячого» старту, який забезпечується методикою 
приготування реакційної суміші, що складається з двох шарів, розділених 
прошарком з парафіну. Змішування шарів і перетворення їх в реакційну суміш 
відбувається тільки після плавлення парафіну, що виключає неспецифічний 
відпал праймерів на ДНК-мішені при початковому прогріванні пробірки. 

Набір реагентів Стать плоду включає: суміш для ампліфікації, 
специфічну для визначення наявності мультикопійного фрагменту Y 
хромосоми і геномної ДНК людини (КВМ). КВМ використовується для аналізу 
якості виділення і дозволяє визначити, чи достатньо отриманої кількості ДНК 
для дослідження. Розрахунок результатів дослідження заснований на оцінці 
значень Сp індикаторних циклів досліджуваних мішеней. 

У реакційну суміш для ампліфікації введені ДНК-зонди, кожен з яких 
несе флуоресцентну мітку 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) збільшується 
пропорційно кількості специфічних ампліконів, що утворилися і вимірюється 
на кожному циклі ампліфікації. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продукту 
ампліфікації мультикопійного фрагмента Y хромосоми, включена 
флуоресцентна мітка Fam. До складу ДНК-зондів, що використовуються для 
детекції продуктів ампліфікації КВМ, входить флуоресцентний барвник Hex. 

Використання декількох флуоресцентних барвників дозволяє 
скоротити кількість пробірок, оскільки з'являється можливість одночасно 
реєструвати результати різних реакцій ампліфікації, що проходять в одній 
пробірці. У таблиці 1 наведені канали детекції продуктів ампліфікації і  
ДНК-мішені, що визначаються набором. 
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Т а б л и ц я  1  - Перелік ДНК-мішеней, які визначаються набором, і каналів 
детекції продуктів ампліфікації 

Fam Hex Rox Cy5 Cy5.5 
Фрагмент Y хромосоми КВМ - - - 

Дослідження з використанням набору реагентів складається з 
наступних етапів: виділення ДНК (пробопідготовка) з використанням 
комплекту реагентів ПРОБА-НК-ФЕТ і ПЛР-ампліфікація в режимі реального 
часу з використанням набору реагентів Cтать плоду.  

Для проведення ПЛР з детекцією результатів в режимі реального часу 
використовують ампліфікатори детектуючі (ТОВ «НВО ДНК-Технологія») 
«ДТпрайм», «ДТлайт» і «ДТ-96» із спеціальним програмним забезпеченням. 
2.5 Час проведення аналізу (без урахування пробопідготовки): від 2 годин. 

3 АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРУ 
3.1 Специфічність аналізу 

В результаті ампліфікації зразка фетальної ДНК, виділеної з крові 
вагітної жінки, що не містить фрагмент Y хромосоми, повинен реєструватися 
негативний результат по каналу Fam, але позитивний по каналу Hex. У цьому 
випадку стать плоду - жіноча. 

В результаті ампліфікації зразка фетальної ДНК, що містить фрагмент 
Y хромосоми, повинен реєструватися позитивний результат по каналах Fam 
і Hex. У цьому випадку стать плоду - чоловіча. 

Інтерпретація результатів аналізу проводиться автоматично за 
допомогою програмного забезпечення до приладу (див. Додаток 1). 
3.2 Чутливість аналізу 

Чутливість набору при використанні комплекту реагентів для 
виділення фетальної ДНК з крові матері ПРОБА-НК-ФЕТ становить 150 копій 
геномної ДНК (сумарної ДНК матері і плоду) в 1,0 ml (мл) досліджуваного 
зразка плазми крові. 

Кількість аналізованої сумарної ДНК матері і плоду має бути не менше 
0,1 нг на ампліфікаційну пробірку, що приблизно відповідає Ср≤35,0 на каналі 
детекції КВМ (Hex). При використанні меншої кількості ДНК (Ср>35,0 на 
каналі детекції КВМ) будуть отримані недостовірні результати. 
3.3 Діагностичні характеристики 

Діагностична чутливість 100% (92-100)%. 
Діагностична специфічність 100% (90-100)%. 

4 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Робота повинна проводитися в лабораторії, яка виконує молекулярно-

біологічні ПЛР дослідження клінічного матеріалу з дотриманням 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», вимог  
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ГОСТ Р 52905 «Лабораторії медичні. Вимоги безпеки» і з дотриманням 
санітарно-епідеміологічних правил 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». Досліджувані 
зразки розглядаються як потенційно-небезпечні. 

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

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. 

Використовувати тільки нові наконечники і пробірки. 
Екстракцію ДНК слід проводити в боксах біологічної безпеки II класу. 

Приготування реакційної суміші можливо проводити в ПЛР-боксах. 
Етап ПЛР в реальному часі слід проводити в приміщенні, обладнаному 

комплектами напівавтоматичних або автоматичних дозаторів, халатами та 
іншими речами. 

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. 

Поверхні робочих столів, а також приміщень, в яких проводиться ПЛР, 
слід обов'язково, до і після проведення робіт, опромінювати бактерицидними 
лампами протягом 30 хвилин. 

Використані одноразові матеріали (пробірки, наконечники) повинні 
скидатися в спеціальний контейнер, що містить дезінфікуючий розчин. 
Утилізувати 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 «Санітарно-епідеміологічні вимоги 
щодо поводження з медичними відходами». 

Не допускається використовувати 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 реагентів необхідне наступне обладнання і матеріали: 
• ПЛР-бокс; 
• ампліфікатор детектуючий («ДТпрайм»1, «ДТлайт2» або «ДТ-96» 

виробництва ТОВ «НВО ДНК-Технологія»); 
• мікроцентрифуга-вортекс, наприклад, BioSan, Латвія або аналогічна; 
• холодильник побутовий; 
• штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 0,2 ml (мл) або для 

стрипованних пробірок об'ємом 0,2 ml (мл), ТОВ «НВО ДНК-Технологія», 
Росія або аналогічні; 

• дозатори механічні або електронні змінного об'єму одноканальні  
зі змінними наконечниками, що дозволяють відбирати об'єми рідини  
від 2 до 20 µl (мкл), від 20 до 200 µl (мкл), від 200 до 1000 µl (мкл), 
наприклад, Eppendorf, Німеччина або аналогічні; 

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

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

наконечників, пробірок та інших витратних матеріалів; 
Для взяття і попередньої обробки матеріалу для дослідження і виділення ДНК: 
• бокс біологічної безпеки II класу; 
• комплект реагентів для виділення фетальної ДНК з крові матері  

(ПРОБА-НК-ФЕТ виробництва ТОВ «ДНК-Технологія ТС»); 
• центрифуга для пробірок об'ємом 4,5 ml (мл), з RCF НЕ нижче 1150 х g, 

наприклад, центрифуга ЕВА 20 Hettich (3461 g або 6000 rev/min (об/хв));  
• центрифуга для пробірок об'ємом 1,5 ml (мл), з RCF не нижче 17000 х g, 

наприклад, центрифуга HERAEUS pico17 (17000 g або 13300 rev/min (об/хв)); 
• термостат твердотільний, що підтримує температуру від 65°С до 98°С; 
• вакуумні пластикові пробірки типу Vacuette з ЕДТА. 
Програмне забезпечення для детектуючих ампліфікаторів:  
• версія ПЗ не нижче 7.7.5.233; 
• файл з параметрами аналізу «Gender.ini».  

                                                            
1 - тільки моделі 4M1, 4M3, 4M6, 5M1, 5M3, 5M6, 6M1, 6M3, 6M6 
2 - тільки моделі 4S1, 4S2, 5S1, 5S2, 6S1, 6S2 
3 - виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для 
детектуючих ампліфікаторів. Останню рекомендовану версію ПЗ можна скачати на сайті 
компанії «ДНК-Технологія»: https://www.dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya 
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6 АНАЛІЗОВАНІ ЗРАЗКИ 
6.1 Матеріали для дослідження 

Для дослідження використовують цільну периферичну кров людини.  
УВАГА! Термін вагітності пацієнтки повинен становити не менше  
8 ембріологічних або 10 акушерських тижнів. 

Взяття цільної периферичної крові 
Необхідний об’єм крові становить 4,0 - 4,5 ml (мл). Взяття цільної 

периферичної крові проводиться в вакуумні пластикові пробірки типу 
Vacuette об'ємом 4,5 ml (мл) з доданою в якості антикоагулянту  
динатрієву сіль етилендіамінтетраацетата (ЕДТА) в кінцевій концентрації  
2,0 mg/ml (мг/мл). Для перемішування крові з антикоагулянтом після взяття 
матеріалу необхідно перевернути пробірку 2-3 рази. 
УВАГА! Не допускається використання гепарину і цитрату натрію в якості 
антикоагулянту.  
6.2 Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу 

Рекомендується почати обробку крові в перші дві години після її взяття.  
У разі неможливості проведення обробки крові протягом 2 годин 

допускається її зберігання при температурі від 18°С до 25°С не більше 4-8 годин.  
6.3 Отримання плазми крові 

Центрифугуйте пробірки з кров'ю при 1000-2000 х g протягом 20 min (хв) 
при кімнатній температурі від 18°С до 25°С. 

Промаркуйте необхідну кількість пробірок об'ємом 1,5 ml (мл) (дві для 
кожного досліджуваного зразка).  

Не зачіпаючи нижню (клітинну) фракцію, відберіть автоматичним 
дозатором по 900 µl (мкл) верхньої фракції (плазма) і перенесіть в дві 
промарковані пробірки. 
УВАГА! Для виділення ДНК використовується тільки одна пробірка! Друга 
пробірка може бути заморожена при мінус 20°С або нижче, при необхідності, 
використовується для повторного виділення ДНК. 

До початку виділення пробірки з плазмою можуть зберігатися при 
температурі від 4°С до 8°С протягом 8 годин.  

При плануванні виділення фетДНК на наступний день або пізніше, 
пробірки з плазмою необхідно заморозити при мінус 20°С або нижче. 
Заморожена плазма може зберігатися не більше 3 місяців. Перед початком 
виділення по одній пробірці кожного зразка необхідно розморозити при 
кімнатній температурі. 
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7 ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 
7.1 Виділення ДНК з біологічного матеріалу 

Виділення ДНК проводять відповідно до інструкції до 
використовуваного комплекту реагентів ПРОБА-НК-ФЕТ, виробництва ТОВ 
«ДНК-Технологія ТС», Росія.  
УВАГА! При використанні наборів для виділення фетДНК інших виробників, 
можуть бути отримані некоректні результати. 

Одночасно з виділенням ДНК з периферичної крові необхідно 
провести через всі етапи пробопідготовки негативний контрольний зразок, 
що входить до складу комплекту реагентів для виділення фетальної ДНК з 
крові матері (ПРОБА-НК-ФЕТ), в об’ємі згідно з інструкцією до набору 
реагентів для виділення ДНК. 
7.2 Підготовка і проведення ПЛР 
УВАГА! Так як фетальна ДНК знаходиться в крові вагітної жінки в мінімальній 
кількості, аналіз кожного зразка ДНК необхідно проводити в дублях. В іншому 
випадку можуть бути отримані некоректні результати. 
УВАГА! При проведенні всіх подальших дій слід уникати впливу прямих 
сонячних променів на пробірки з сумішшю для ампліфікації! 
7.2.1 Промаркуйте по дві пробірки стрипів (або по дві окремі пробірки) із 

сумішами для ампліфікації для кожного досліджуваного зразка, одну 
для позитивного контрольного зразка (К+), і три для негативного 
контрольного зразка (К-). 
Н а п р и к л а д :  необхідно проаналізувати два зразка. Потрібно 
промаркувати вісім пробірок - чотири для досліджуваних зразків, одну 
для К+ і три для К- (див. Таблицю 2). 

Т а б л и ц я  2  - Приклад маркування пробірок для проведення ПЛР 
Зразок 1 Пробірки 1 - 2 
Зразок 2 Пробірки 3 - 4 

К+ Пробірка 5 
К- Пробірки 6 - 8 

7.2.2 Струсіть пробірку з розчином Taq-полімерази протягом 3-5 s (с) і 
центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

7.2.3 Внесіть в промарковані пробірки, не пошкоджуючи шар парафіну,  
по 10 µl (мкл) розчину Taq-полімерази. 

7.2.4 Внесіть в промарковані пробірки по одній краплі (приблизно 20 µl (мкл)) 
мінерального масла. Закрийте кришки стрипів або пробірок. 

7.2.5 Струсіть пробірки з отриманими препаратами ДНК і контрольними 
зразками протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на 
мікроцентрифузі-вортекс. 
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7.2.6 Для запобігання контамінації слід перед внесенням ДНК відкривати 
кришку тільки того стрипа (або тільки тієї пробірки), в який буде 
вноситися даний зразок, і закривати її перед внесенням наступного. 
Препарати ДНК слід вносити наконечниками з фільтром. 

7.2.7 Внесіть, не пошкоджуючи шар парафіну по 5,0 µl (мкл) виділеного зі 
зразків препарату ДНК до відповідних пробірок для досліджуваних 
зразків (2 шт. для кожного зразка). У пробірки промарковані К+ і К- ДНК 
не вноситься. 

7.2.8 Внесіть, не пошкоджуючи шар парафіну по 5,0 µl (мкл) позитивного 
контрольного зразка в пробірку, марковану К+. Внесіть, не пошкоджуючи 
шар парафіну по 5 µl (мкл) негативного контрольного зразка, що 
пройшов етап виділення ДНК в пробірки, промарковані К- (всього 3 шт.). 

7.2.9 Закрийте кришки стрипів (пробірок). Центрифугуйте стрипи (пробірки) 
протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

7.2.10  Встановіть всі стрипи (пробірки) в блок детектуючого ампліфікатора.  
7.2.11  Відкрийте програму RealTime_PCR, в режимі «Робота з приладом», 

завантажте файл "Gender.ini", додайте в протокол тест «Gender», 
вкажіть кількість та ідентифікатори зразків, відзначте розташування 
пробірок на матриці термоблока відповідно до їх установки  
(див. п. 7.2.8) і проведіть ПЛР. При виборі тесту «Gender» у вікні 
«Запуск програми ампліфікації» повинна відображатися програма, 
наведена в таблиці 3. 

УВАГА! При використанні інших ампліфікаторів необхідно уточнити 
програму ампліфікації у представника компанії «ДНК-Технологія». 

Т а б л и ц я  3  - Програма ампліфікації для детектующих ампліфікаторів 
«ДТлайт», «ДТпрайм» і «ДТ-96» 

№ 
блоку 

Температура, 
°С 

min 
(хв) s (с) Число 

циклів 
Режим оптичних 

вимірювань Тип блоку 

1 80 0 30 1  Цикл 94 1 30 

2 94 0 30 5  Цикл 64 0 15 √ 

3 94 0 10 45  Цикл 64 0 15 √ 
4 94 0 5 1  Цикл 
5 10 ... ... Зберігання  Зберігання 

Тести (ini файли) для приладів «ДТпрайм», «ДТлайт» і «ДТ-96» 
надаються виробником набору реагентів. 
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8 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ 
8.1 Реєстрація сигналу флуоресценції проводиться приладом 
автоматично під час ампліфікації. 
8.2 Детекція і облік результатів здійснюються ампліфікатором 
детектуючим автоматично. 
8.3 Після закінчення програми ампліфікації на екрані з'явиться відповідне 
інформаційне повідомлення і буде запропоновано перейти до аналізу 
результатів. Аналіз проводиться автоматично програмним забезпеченням. 
8.4 На графіку буде відображена залежність флуоресценції від номера 
циклу по всіх використовуваних каналах для кожної пробірки в термоблоці.  
У таблиці праворуч буде показаний ідентифікатор зразка, індикаторні цикли 
по двох каналах (Ср) і результат дослідження по дублям. 

Приклад видачі результатів приладом: 

 
За результатами аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 
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9 ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ПЛР 
9.1 Облік та інтерпретація результатів реакції здійснюється автоматично 
за допомогою програмного забезпечення, що поставляється з детектуючим 
ампліфікатором. 
9.2 Результат дослідження для кожного зразка визначається програмним 
забезпеченням автоматично з урахуванням значень Cp по каналу Fam 
(специфічний фрагмент Y хромосоми) і по каналу Hex (КВМ) в сукупності з 
дублями для цього зразка (див. Додаток 1). 
9.3 У зразках, які пройшли ПЛР і містять достатню кількість ДНК, для яких 
отримані коректні значення Cp, програма визначає генотип досліджуваного 
зразка, який відображений в таблиці в графі «Результат». В цьому випадку 
видається висновок за результатами дослідження. 
9.4 У разі багатоплідної вагітності результат дослідження «стать плоду - 
жіноча» означатиме, що всі плоди жіночої статі, а результат «стать плоду - 
чоловіча» - що хоча б один плід чоловічої статі. 
9.5 Для зразків з недостатньою для аналізу кількістю ДНК (Cp> 35,0 на 
каналі детекції КВМ), некоректними значеннями Cp, або при розбіжності 
результатів по дублям, програма визначає сумнівні або недостовірні 
результати, в графі "Результат" буде вказано відповідно "?" або "нд". В цьому 
випадку потрібно повторне проведення ПЛР з наявними препаратом ДНК, 
або повторне виділення ДНК і постановка ПЛР, або повторне взяття 
клінічного матеріалу (виконується послідовно). 
9.6 Для негативного і позитивного контрольних зразків повинні бути 
отримані результати, наведені в таблиці 4. 

Т а б л и ц я  4 - Результати дослідження для негативних і позитивних 
контрольних зразків 

Внесений 
матеріал 

Обраний флуорофор 
Fam (фрагмент Y хромосоми) Hex (КВМ) 

«K+» Ср ≤35 Ср ≤35 
«К-» (3 повтори) Ср невідомий або> 39 Cp не вказано або> 39 

9.7 При отриманні для негативного контрольного зразка результатів, що 
відрізняються від значень, вказаних в таблиці 4, результати всієї 
постановочної серії вважають недостовірними. В цьому випадку необхідно 
проведення спеціальних заходів для усунення можливої контамінації. 
9.8 При отриманні для позитивного контрольного зразка значень, що 
відрізняються від значень, вказаних в таблиці 4, потрібна повторна 
постановка ампліфікації всієї партії зразків. 
Нижче представлені варіанти результатів дослідження та бланки відповіді:  
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Зразок 4, результат дослідження «Стать плоду - жіноча». 

 
Бланк відповіді4 

 

                                                            
4 - для терміну вагітності більше 8 ембріологічних або 10 акушерських тижнів 
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Зразок 3, результат дослідження «Стать плоду - чоловіча». 

 
Бланк відповіді5 

 

                                                            
5 - для терміну вагітності більше 8 ембріологічних або 10 акушерських тижнів 
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10 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
10.1 Транспортування 
10.1.1  Транспортування набору здійснюють в термоконтейнерах, що 

містять холодоагенти, всіма видами критого транспорту при 
температурах, що відповідають умовам зберігання компонентів, що 
входять до складу набору. 

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

10.2 Зберігання 
10.2.1  Набір реагентів слід зберігати протягом усього терміну придатності 

при температурі від 2°С до 8°С у холодильних камерах або  
в холодильниках. 

10.2.2  Суміші для ампліфікації слід зберігати в захищеному від світла місці 
протягом всього терміну придатності набору.  

10.2.3  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 протягом усього терміну 

придатності при температурі від 2°С до 8°С у холодильних 
камерах або в холодильниках; 

− суміші для ампліфікації слід зберігати в захищеному від світла 
місці протягом всього терміну придатності набору. 

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 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 «Санітарно-епідеміологічні вимоги 
щодо поводження з медичними відходами». 
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. 
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11.4 Упаковка набору реагентів (первинна: пробірки, флакони і зовнішня: 
пакети поліетиленові з замком і коробки картонні) після використання за 
призначенням, відносяться до відходів класу А і утилізуються з побутовими 
відходами. 

УВАГА! У разі відкриття упаковки набору в боксі вона відноситься до відходів 
класу Б і необхідно утилізувати згідно з вимогами СанПіН 2.1.7.2790-10 і  
МУ 1.3.2569-09. 

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність набору вимогам 
технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання та 
застосування, встановлених технічними умовами. 
12.2 Термін придатності набору - 12 місяців при дотриманні всіх умов 
транспортування, зберігання та експлуатації. 

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

не підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту. 

14 СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МАРКУВАННІ НАБОРУ 

 
Медичний виріб  
для діагностики in vitro  

Зверніться до інструкції 
по застосуванню 

 
Температурний діапазон 

 
Каталоговий номер 

 
Кількість тестів 

 
Адреса виробника 

 
Придатний до 

 
Не допускається вплив 
сонячного світла 

 
Серія набору 

 
Не стерильно 

 
Дата виготовлення  

 
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. 

16 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 
З питань, що стосуються якості набору реагентів Стать плоду, слід 
звертатися до офіційного представника виробника за адресою: 
ТОВ «ДНК-Технологія»,  
117587, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 125ж, к.6, поверх 5, кімн.14,  
тел. / Факс +7 (495) 980-45-55, +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: ТОВ «ДНК-Технологія ТС»,  
Росія, 117246, м. Москва, Науковий проїзд, буд. 20, стр. 4. 

http://www.dna-technology.ru/
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Додаток 1 (довідковий) до інструкції 355-5 

Принципи обчислення та інтерпретації результатів 
дослідження програмним забезпеченням 

УВАГА! Аналіз проводиться програмним забезпеченням автоматично. 
Викладені в цьому додатку принципи обчислення результатів носять 
інформативний характер і не призначені для проведення користувачами 
самостійних розрахунків. 

Розрахунок результатів дослідження заснований на оцінці значень Сp 
індикаторних циклів досліджуваних мішеней. 

Принципи інтерпретації результатів дослідження 
Значення Cp 

по каналу 
Fam 

Результат  
по каналу 

Fam 

Значення Cp 
по каналу 

Hex 

Результат  
по каналу 

Hex 

Інтерпретація 
результату 

Cp≤35 + Cp≤35 + Стать плоду - 
чоловіча 

Cp не вказано 
* або>37 - Cp≤35 + Стать плоду - 

жіноча 
П р и м і т к а  - Результати в дублях для кожного зразка повинні збігатися якісно 
(наявність або відсутність сигналу флуоресценції в інтервалах Ср, зазначених в 
таблиці). 

 
 
 
 
 
 

Номер UA355-5 
2021-03-10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 «ДНК-Технологія ТС» 
Науковий проїзд, буд. 20, стр. 4., м. Москва, Росія, 117246 

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: 10.03.2021. 
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