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ВСТУП 

Інфекції урогенітального тракту мають важливу медичну і соціальну 
значимість, будучи основною загрозою репродуктивного здоров'я населення. 
В останні десятиліття в структурі урогенітальних інфекцій у чоловіків 
переважає бессимптомна або малосимптомна клінічна картина на тлі 
хронічного перебігу патологічного процесу, що призводить до пізнього 
звернення пацієнтів в лікувально-профілактичні установи на стадії розвитку 
таких ускладнень, як баланопостит, везикуліт, епідідімоорхіт, простатит з 
наступним розвитком вторинного безпліддя і т.д. 

В якості етіологічного фактора виникнення уретриту можуть бути 
діагностовані як облігатні патогени і віруси (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Herpes Simplex 
Virus типів 1 і 2), так і умовно-патогенні мікроорганізми (Ureaplasma 
urealyticum, Ureaplasma parvum, Haemophilus, Candida і широкий спектр 
інших мікроорганізмів). 

Важливу роль в порушенні репродуктивного здоров'я чоловіків має 
запалення передміхурової залози. Найчастіше гострий бактеріальний 
простатит (ГБП) є результатом висхідній інфекції сечового тракту або 
процедур, які зачіпають сечовий тракт, наприклад, уретральної катетеризації 
або трансректальной біопсії простати. Бактеріальний простатит протікає в 
гострій формі з яскравими клінічними проявами тільки в 5% випадків, що 
вимагає обов'язкової лабораторної діагностики при підозрі на захворювання 
простати. 

Найбільш часто при ГБП визначаються бактерії групи 
Enterobacteriaceae (87%), інші грамнегативні бактерії, такі як Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus spp. і ін. зустрічаються приблизно в 10% випадків. 
У розвитку хронічного перебігу захворювання велике значення мають 
анаеробні бактерії, в тому числі, Bacteroides / Prevotella / Porphyromonas spp., 
Асоційовані з розвитком бактеріального вагінозу у жінок, а також Burkholderia 
spp. 

Секрети чоловічих статевих залоз (еякулят, секрет простати, сеча 
після масажу простати), в разі виникнення простатиту, часто містять рясні 
полімікробні спільноти, що складаються з опортуністичних патогенів, та з 
бактерій, які вважаються комменсаламі. Бактерії-комменсали можуть грати 
подвійну роль в чоловічому урогенітальному тракті, і, при виникненні певних 
умов, викликати уретрити і простатити. 

З огляду на відсутність патогномонічної симптоматики інфекційного 
процесу, переважання стертого або асимптомного клінічного перебігу 
уретриту у чоловіків, стає актуальним використання діагностичної системи, 
яка дозволяє швидко і якісно виявляти етіологічний фактор запального 
процесу і вибрати спрямовану етіологічно обгрунтовану лікарську терапію 
для збереження репродуктивного здоров'я чоловіків. 
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Метод кількісної ПЛР з детекцією результатів в режимі реального часу 
дозволяє проводити кількісну оцінку будь-яких мікроорганізмів, в тому числі, 
що не піддаються культивуванню. Подібний підхід використаний в наборі 
реагентів для дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок методом 
ПЛР в режимі реального часу «ФЕМОФЛОР®» (реєстраційне посвідчення  
№ ФСР2009 / 04663 від 07 липня 2016 року) в лабораторній діагностиці  
з 2009 року, ефективність якого підтверджена науково-клінічними 
дослідженнями і клінічною практикою. Кількісне визначення широкого 
спектру мікроорганізмів дозволяє якісно і кількісно охарактеризувати 
структуру мікробіоти відповідного біотопу для оцінки патогенетичної ролі 
кожної групи мікроорганізмів у даного пацієнта. 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1 Ця інструкція поширюється на набір реагентів для дослідження 
мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі 
реального часу (Андрофлор®, Андрофлор® Скрін), далі за текстом - набір. 

1.2 Набір призначений для характеристики мікрофлори урогенітального 
тракту чоловіків шляхом аналізу ДНК мікроорганізмів методом ПЛР в режимі 
реального часу. 

1.3 Залежно від кількості виявлених мікроорганізмів набір може 
поставлятися в наступних варіантах комплектації: 
 Андрофлор®; 
 Андрофлор® Скрін. 

Комплектація Андрофлор® Скрін є скороченим варіантом набору 
комплектації Андрофлор® і за призначенням лікаря використовується для 
виявлення в біологічному матеріалі людини ДНК безумовно-патогенних і 
умовно-патогенних мікроорганізмів з метою етіологічної діагностики гострих 
запальних захворювань урогенітального тракту чоловіків. 

1.4 Як біологічний матеріал використовують зішкріб з головки статевого 
члена, зішкріб з уретри, сечу, секрет (сік) простати, еякулят, біопсійний 
матеріал з тканини простати. Для проведення ПЛР і обліку результатів 
застосовують детектуючі ампліфікатори. 

1.5 Набір може бути використаний в клініко-діагностичних лабораторіях 
медичних установ і науково-дослідної практиці. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ 

 2.1 Принцип дії 
Принцип методу ПЛР заснований на використанні процесу ампліфікації 

ДНК, яка полягає в повторюваних циклах температурної денатурації ДНК, 
відпалу праймерів з комплементарними послідовностями і подальшої 
добудови полінуклеотидних ланцюгів з цих праймерів Taqполімеразою. 

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

У реакційну суміш для проведення ПЛР 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) зростає пропорційно 
кількості специфічних амплікон, що утворилися і вимірюється на кожному 
циклі ампліфікації. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продуктів 
ампліфікації фрагментів геномів мікроорганізмів, що визначаються, включені 
флуоресцентні мітки Fam, Rox і Cy5. До складу ДНК-зондів, що 
використовуються для детекції продуктів ампліфікації внутрішнього 
контролю (ВК), входить флуоресцентний барвник Hex (таблиці 1 і 2). 

До складу сумішей для ампліфікації доданий внутрішній контрольний 
зразок (ВК), призначений для оцінки ефективності протікання полімеразної 
ланцюгової реакції. 

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

У певні пробірки набору доданий олигонуклеотид з флуоресцентною 
міткою Rox - «Маркер». Він використовується приладом як маркер 
визначення положення стрипа в термоблоці. Після проходження ампліфікації 
програмне забезпечення детектуючого ампліфікатора порівнює задание 
оператором розташування пробірок з реальним станом маркера, і, якщо 
знаходить розбіжність, то попереджає оператора про невідповідність. 

Дослідження складається з наступних етапів: виділення ДНК 
(пробопідготовка) і ПЛР-ампліфікація ДНК в режимі реального часу з 
використанням набору реагентів для характеристики мікрофлори 
урогенітального тракту чоловіків шляхом аналізу ДНК мікроорганізмів 
методом ПЛР в режимі реального часу. 

Для проведення ПЛР використовують детектуючі ампліфікатори. Після 
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реакції ампліфікації за показником індикаторного циклу програмно 
розраховується кількість загальної бактеріальної маси і кожного з умовно-
патогенних мікроорганізмів, а так само визначається присутність в 
аналізованому зразку ДНК безумовно-патогенних мікроорганізмів. За 
співвідношенням між різними групами мікроорганізмів можна судити про стан 
мікрофлори. 

Комплектація Андрофлор® призначена для проведення 12 тестів, 
комплектація Андрофлор® Скрін призначена для проведення 24 тестів, 
включаючи дослідження позитивних і негативних контрольних зразків. 

Т а б л и ц я  1  -  Перелік виявлених показників, канали детекції продуктів 
ампліфікації і колірне кодування 

Комплектація Андрофлор® 

№ 
пробірки 

Канали детекції Колірне 
маркування 

буферу / 
парафіну 

Fam Hex Rox Cy5 

Стрип № 1 

1 
Загальна бактеріальна 

маса (ЗБМ) 
ВК Маркер - Блакитний / 

Білий 
2 Lactobacillus spp. ВК Gardnerella vaginalis - 
3 Staphylococcus spp. ВК Streptococcus spp. - 

Безбарвний / 
Білий 

4 
Megasphaera spp. / 

Veillonella spp. /  
Dialister spp. 

ВК - - 

5 
Sneathia spp. /  

Leptotrichia spp. / 
Fusobacterium spp. 

ВК - - 

6 Ureaplasma urealyticum ВК Ureaplasma parvum Corynebacterium spp. 

7 Mycoplasma hominis ВК 
Mycoplasma 
genitalium 

- 

8 
Bacteroides spp. / 

Porphyromonas spp. / 
Prevotella spp. 

ВК Atopobium cluster1 - 

Стрип № 2 
1 Anaerococcus spp. ВК - - 

Блакитний / 
Блакитний 2 

Peptostreptococcus spp. / 
Parvimonas spp. 

ВК Маркер - 

3 Eubacterium spp. ВК - - 

Безбарвний / 
Блакитний 

4 Haemophilus spp. ВК - - 

5 
Pseudomonas aeruginosa / 

Ralstonia spp. / 
Burkholderia spp. 

ВК - - 

6 
Enterobacteriaceae spp. / 

Enterococcus spp. 
ВК - - 

7 Candida spp. ВК - 
Геномна ДНК 

людини 

8 Trichomonas vaginalis ВК 
Neisseria 

gonorrhoeae 
Chlamydia 
trachomatis 

                                       
1 - Atopobium cluster включає: Atopobium spp., Olsenella spp., Collinsella spp. 
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Т а б л и ц я  2  -  Перелік виявлених показників, канали детекції продуктів 
ампліфікації і колірне кодування 

Комплектація Андрофлор® Скрін 

№ 
пробірки 

Канали детекції Колірне 
маркування 

буфера / 
парафіну 

Fam Hex Rox Cy5 

1 
Загальна бактеріальна 

маса (ЗБМ) 
ВК Маркер - Блакитний / 

Білий 
2 Lactobacillus spp. ВК Gardnerella vaginalis - 
3 Staphylococcus spp. ВК Streptococcus spp. - 

Безбарвний / 
Білий 

4 Ureaplasma urealyticum ВК Ureaplasma parvum 
Corynebacterium 

spp. 

5 Mycoplasma hominis ВК 
Mycoplasma 
genitalium 

- 

6 
Enterobacteriaceae spp./ 

Enterococcus spp. 
ВК - - 

7 Candida spp. ВК - 
Геномна ДНК 

людини 

8 Trichomonas vaginalis ВК 
Neisseria 

gonorrhoeae 
Chlamydia 
trachomatis 

 2.2 Склад набору 
Набір включає наступні реагенти: 
Варіант комплектації Андрофлор® Андрофлор® Скрін 
Каталожний номер R1-P809-S3/6UA R1-P810-S3/5UA 

Найменування компонентів 
Кількість 
пробірок 

Номінальна 
кількість 

компонента 

Кількість 
пробірок 

Номінальна 
кількість 

компонента 

Суміш для ампліфікації, 
запечатана парафіном 

Стрип № 1  
12 стрипів  

по 8 пробірок 
по 20 мкл 

24 стрипа 
по 8 пробірок 

по 20 мкл 
Стрип № 2 
12 стрипів 

по 8 пробірок 
по 20 мкл 

Розчин Taq-полімерази 4 пробірки по 500 мкл 4 пробірки по 500 мкл 
мінеральне масло 4 пробірки по 1,0 мл 4 пробірки по 1,0 мл 
Позитивний контрольний зразок 1 пробірка 160 мкл 1 пробірка 160 мкл 
Приналежності: Кришки для стрипів 24 шт. 

 2.3 Час проведення аналізу - 2,5 години. 

3 АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 3.1 Специфічність аналізу 
Список виявлених набором мікроорганізмів представлений в таблицях 1, 2. 
У зразках біологічного матеріалу, що містять ДНК мікроорганізму, що 

виявляється, під час проведення ампліфікації програмне забезпечення для 
детектуючого ампліфікатора має фіксувати позитивний результат 
(експоненціальне зростання кривої рівня флуоресценції) в певній пробірці по 
відповідних каналах детекції. 
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У зразках біологічного матеріалу, що не містять ДНК мікроорганізму, 
що виявляється, при проведенні ампліфікації програмне забезпечення  
для детектуючого ампліфікатора має фіксувати негативний результат для 
специфічного продукту та позитивний результат для внутрішнього контролю 
(десятковий логарифм концентрації) по відповідних каналах детекції. 

У разі дослідження мікрофлори урогенітального тракту у чоловіків 
визначається кількість мікроорганізмів в транспортному середовищі, 
пропорційна загальному обсіменінню відповідного біотопу. 

 3.2 Аналітична чутливість 
Для всіх, крім Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis – 4 000 копій/мл. 
Для Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis – 1 000 копій/мл. 

 3.3 Діагностичні характеристики 

Показник 
Діагностичні характеристики 

Чутливість (95% ДІ2) Специфічність (95% ДІ2) 
Lactobacillus spp. 97,8 (92,4-99,6) 98,0 (97,5-98,2) 
Staphylococcus spp. 97,7 (93,6-99,4) 97,5 (96,9-97,7) 
Streptococcus spp. 97,5 (94,7-99,1) 97,2 (96,5-97,5) 
Corynebacterium spp. 97,9 (96,1-98,9) 96,8 (95,8-97,3) 
Gardnerella vaginalis 97,1 (93,1-99,1) 97,4 (96,8-97,7) 
Atopobium cluster (Atopobium spp.,  
Olsenella spp., Collinsella spp.) 

98,9 (93,7-99,9) 98,1 (97,7-98,2) 

Megasphaera spp. / Veillonella spp. /  
Dialister spp. 

98,6 (96,2-99,6) 98,2 (97,6-98,5) 

Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / 
Fusobacterium spp. 

100 (93,1-100) 98,7 (93,1-98,7) 

Ureaplasma urealyticum 91,4 (77,3-91,7) 97,2 (96,8-97,5) 
Ureaplasma parvum 95,8 (78,6-99,8) 98,2 (97,8-98,2) 
Mycoplasma hominis 93,1 (84,6-97,6) 98,9 (98,4-99,2) 
Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / 
Prevotella spp. 

99,1 (98,0-99,6) 99,2 (98,4-99,6) 

Anaerococcus spp. 99,3 (97,8-99,9) 99,3 (98,8-99,6) 
Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp., 
Eubacterium spp. 

99,2 (98,2-99,6) 99,3 (98,5-99,7) 

Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / 
Burkholderia spp. 

90,9 (76,2-97,6) 97,6 (97,2-97,9) 

Haemophilus spp. 93,4 (85,9-97,5) 97,4 (96,9-97,8) 
Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp. 97,6 (94,7-99,1) 96,6 (95,9-96,9) 
Candida spp. 100 (65,1-100) 98,8 (98,5-98,8) 
Mycoplasma genitalium 100 (90,4-100) 99,7 (99,4-99,7) 
Trichomonas vaginalis 100 (62,0-100) 99,8 (99,6-99,8) 
Neisseria gonorrhoeae 100 (77,3-100) 99,8 (99,5-99,8) 
Chlamydia trachomatis 100 (95,7-100) 99,6 (99,2-99,6) 

                                       
2 – ДІ - довірчий інтервал. 
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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» і з 
дотриманням санітарно-епідеміологічного правил СП 1.3.2322-08 «Безпека 
роботи з мікроорганізмами III-IV груп патогенності (небезпеки) і збудниками 
паразитарних хвороб». Досліджувані зразки розглядаються як потенційно 
небезпечні. 

При роботі з набором слід надягати одноразові рукавички без тальку. 
Використовувати тільки нові наконечники і пробірки. 
Приготування реакційної суміші слід 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. 

Лабораторне обладнання та приладдя, які використовуються при 
роботі з набором, повинні бути відповідним чином повірені (в акредитованих 
лабораторіях), марковані та зберігатися окремо. 

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

Використані одноразові приналежності (пробірки, наконечники) 
повинні скидатися в спеціальний контейнер, що містить дезінфікуючий 
розчин. 

Утилізувати невикористані реактиви, реагенти з вичерпаним терміном 
придатності, а також використані реагенти і біологічний матеріал необхідно 
відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 «санітарно-епідеміологічного 
вимоги до поводження з медичними відходами». 

Не застосовувати препарат 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 набору. 
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. 
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5 ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ 

При роботі з набором Андрофлор® і Андрофлор® Скрін необхідні 
наступні обладнання і матеріали: 

 ПЛР-бокс; 

 ампліфікатор детектуючий (ДTпрайм3 або ДТ-96 виробництва ТОВ «НПО 
ДНК-Технологія»); 

 Мікроцентрифуга-вортекс; 

 холодильник побутовий; 

 штатив «робоче місце» для стрипованних пробірок об'ємом 0,2 мл; 

 дозатори електронні з адаптером та / або дозатори механічні змінного 
обсягу одноканальні зі змінними наконечниками, що дозволяють 
відбирати об'єми рідини 2,0-20 мкл, 10-100 мкл, 20 200 мкл; 

 одноразові наконечники з фільтром, вільні від РНКаз і ДНКаз, місткістю 
1,0-20 мкл, 1,0-200 мкл, 10-1000 мкл; 

 одноразові рукавички медичні, без тальку, текстуровані; 

 ємність з дезинфікуючим розчином для скидання використаних 
наконечників, пробірок та інших витратних матеріалів; 

 комплект для виділення НК з біологічного матеріалу (рекомендується 
ПРОБА-ГС-ПЛЮС або ПРОБАНК-ПЛЮС (ТОВ «НВО ДНК-Технологія»)). 

Програмне забезпечення для детектуючих ампліфікаторов ДТпрайм і 
ДТ-96: 

 версія ПО не нижче 7.9.5.154; 

 файл з параметрами аналізу «Androflor.ini». 

                                       
3 – тільки моделі 4M1; 4M3; 4M6; 5M1; 5M3; 5M6; 6M1; 6M3; 6M6. 
4 – виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для 
детектуючих ампліфікаторов. Актуальну версію програмного забезпечення можна 
скачати на сайті компанії «ДНКТехнологія»:http://www.dna-technology.ru/po/ 
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6 ЗРАЗКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

Для етіологічної діагностики уретриту, баланопоститу, моніторингу 
терапії цих захворювань використовують наступний біоматеріал: 

зішкріб з уретри, зішкріб крайньої плоті голівки статевого члена (ДПЧ), 
сеча (перша порція ранкової сечі використовується тільки для ідентифікації 
патогенів). 

Для етіологічної діагностики простатиту, чоловічого безпліддя, 
моніторингу терапії цих захворювань використовують наступний біоматеріал: 

секрет (сік) простати, залишкову сечу після масажу простати, еякулят, 
біопсійний матеріал з тканини простати. 

УВАГА! Для виключення спотворень результатів визначення складу 
мікрофлори урогенітального тракту чоловіків через присутність в 
урогенітальному тракті транзиторної мікрофлори протягом трьох днів перед 
взяттям біоматеріалу рекомендується статеве утримання або використання 
захищеного статевого контакту. 

Для отримання коректних результатів велике значення має якість 
взяття зразка біоматеріалу для дослідження, його зберігання, 
транспортування і попередня обробка. 

6.1 Взяття зразків 
Взяття урогенітальних зішкрібів проводиться в пластикові пробірки 

об'ємом 1,5 мл з транспортним середовищем для ПЦР досліджень. 
Відбір сечі проводять в спеціальну суху стерильну ємність об'ємом  

до 60 мл, закриту герметичною кришкою, що загвинчується. 
Простатичний секрет збирають в одноразову суху стерильну пробірку 

об'ємом 2 мл або контейнер об'ємом до 60 мл. 
Еякулят збирають в стерильний контейнер об'ємом до 60 мл. 
Біопсійний матеріал (біоптат), поміщають в стерильну пробірку із 

стерильним фізіологічним розчином або водою (не більше 0,5 мл) або в 
порожню стерильну пробірку. 

6.1.1 Порядок взяття матеріалу в пробірку з транспортним середовищем 
6.1.1.1 Відкрийте кришку пробірки. 
6.1.1.2 За допомогою одноразового зонда зробіть зішкріб епітеліальних 

клітин з відповідного біотопу (уретра, крайня плоть головки статевого 
члена, препуціальний мішок). 

6.1.1.3 Перенесіть зонд з біоматеріалом в пробірку з транспортним 
середовищем і ретельно прополощіть його, уникаючи розбризкування 
рідини. 



10 

6.1.1.4 Вийміть зонд з розчину, притискаючи його до стінки пробірки, і 
видаліть надлишок рідини з зонду об стінки пробірки. Використаний 
зонд викидайте. 
При необхідності взяття біоматеріалу з декількох біотопів повторіть 
процедуру, кожен раз забираючи матеріал новим зондом в нову 
пробірку. 

6.1.1.5 Щільно закрийте кришку пробірки, промаркуйте пробірку. 

6.1.2 Особливості взяття матеріалу з уретри 
 перед взяттям біоматеріалу пацієнта рекомендується утриматися 

від сечовипускання протягом 1,5-2 годин; 
 безпосередньо перед взяттям біоматеріалу необхідно обробити 

зовнішній отвір уретри тампоном, який можна змочити стерильним 
фізіологічним розчином; 

 при наявності гнійних виділень зішкріб рекомендується брати через 
15-20 хвилин після сечовипускання, при відсутності виділень 
необхідно провести масаж уретри за допомогою зонда для взяття 
біоматеріалу; 

 уретральний зонд вводиться в уретру на глибину 1-2 см, потім 
обережними обертальними рухами просувається до зовнішнього 
отвору уретри; 

 у дітей матеріал для дослідження беруть тільки з поверхні навколо 
зовнішнього отвору уретри. 

6.1.3 Особливості взяття матеріалу з крайньої плоті голівки статевого члена, 
препуціального мішка 
 перед взяттям біоматеріалу пацієнта рекомендується утриматися 

від сечовипускання протягом 1,5-2 годин; 
 зішкріб виконують стерильним одноразовим зондом з поверхні 

крайньої плоті ДПЧ і препуциального мішка. 

6.1.4 Особливості взяття сечі (першої порції) 

УВАГА! Першу порцію ранковий сечі в якості біологічного матеріалу 
використовують тільки для ідентифікації патогенів (Рекомендації 
Європейської урологічної асоціації, EAU, 2011 р). 

 для аналізу відбирають першу порцію ранкової сечі в кількості  
15-25 мл; 

 можливо дослідження першої порції сечі, отриманої через дві і 
більше годин після попереднього сечовипускання; 

 відбір сечі проводять в спеціальну суху стерильну ємність об'ємом 
до 60 мл, закриту герметичною кришкою, що загвинчується; 

 після збору сечі контейнер щільно закривають і маркують. 
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6.1.5 Особливості взяття секрету простати (передміхурової залози) 

УВАГА! 
1. Перед взяттям секрету простати рекомендується статеве утримання 

протягом трьох діб до дослідження. 
2. При підозрі на гострий простатит виконувати масаж простати категорично 

заборонено!!! 

 перед взяттям секрету простати головку статевого члена 
обробляють стерильним ватним тампоном, змоченим фізіологічним 
розчином; 

 Cекрет простати збирають після попереднього масажу простати 
через пряму кишку, масаж проводить лікар за допомогою 
енергійного надавлюючого руху від основи до верхівки залози; 

 після закінчення масажу виділився простатичний секрет у вигляді 
вільно стікаючої краплі (0,5-1,0 мл) збирають в одноразову суху 
стерильну пробірку об'ємом 2 мл або контейнер об'ємом до 60 мл; 

 ємність з секретом простати герметично закривають кришкою і 
маркують. 

6.1.6 Особливості взяття залишкової сечі після масажу простати 

УВАГА! 
1. Перед взяттям залишкової сечі після масажу простати рекомендується 

статеве утримання протягом трьох діб до дослідження. 
2. При підозрі на гострий простатит виконувати масаж простати категорично 

заборонено!!! 

 пацієнт мочиться в туалеті, залишаючи частину сечі в сечовому 
міхурі; 

 перед збором сечі головку статевого члена обробляють стерильним 
ватним тампоном, змоченим фізіологічним розчином; 

 протягом 1-3 хвилин пацієнтові проводять масаж передміхурової 
залози, інтенсивність масажу залежить від консистенції простати: 
при м'якій передміхуровій залозі здійснюють несильні натискання, 
при щільній консистенції простати силу тиску збільшують; 

 після масажу простати пацієнт збирає перші 10-15 мл сечі в 
стерильний пластиковий контейнер для збору сечі, об'ємом  
до 60 мл; 

 ємність з сечею герметично закривають кришкою і маркують. 

6.1.7 Особливості взяття еякуляту (насінної рідини) 

УВАГА! Перед взяттям еякуляту рекомендується статеве утримання 
протягом трьох діб до дослідження. 

 перед збором еякулята пацієнт мочиться в туалеті, повністю 
спорожняючи сечовий міхур; 
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 після сечовипускання пацієнт повинен ретельно вимити руки з 
милом і провести туалет зовнішніх статевих органів з милом і 
водою, головку статевого члена і крайню плоть необхідно висушити 
стерильною серветкою. 

 еякулят отримують шляхом мастурбації і збирають в стерильний 
контейнер об'ємом до 60 мл; 

 ємність з еякулятом герметично закривають кришкою і маркують. 

6.1.8 Особливості взяття біопсії (біоптатів) з тканини простати 
 біопсійний матеріал поміщають в стерильну пробірку із стерильним 

фізіологічним розчином або водою (не більше 0,5 мл) або в 
порожню стерильну пробірку; 

 ємність з біоптатів герметично закривають кришкою і маркують. 

6.2 Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу 

УВАГА! Час від взяття матеріалу до початку дослідження не повинно 
перевищувати 24 годин. 

Транспортувати і зберігати зразки до початку дослідження слід при 
температурі від 2 °С до 8 °С. 

У 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 не більше одного місяця. 

7 ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 

7.1 Виділення ДНК з біологічного матеріалу 
Виділення ДНК проводять відповідно до інструкції до 

використовуваного комплекту реагентів. Рекомендовані комплекти для 
виділення ДНК з біологічного матеріалу: ПРОБА-ГC-ПЛЮС, ПРОБА-НК-
ПЛЮС. 

Про можливості використання інших комплектів реагентів для 
виділення ДНК з біологічного матеріалу спільно з набором можна дізнатися 
у представника компанії «ДНК-Технологія». 

УВАГА! Незалежно від використовуваного комплекту для виділення ДНК 
одночасно з виділенням ДНК з біологічного матеріалу необхідно провести через 
всі етапи пробопідготовки негативний контрольний зразок (в його якості можна 
використовувати фізіологічний розчин або транспортну середу для біопроб в 
обсязі згідно з інструкцією до комплекту реагентів для виділення ДНК). 

7.2 Підготовка і проведення полімеразної ланцюгової реакції 

7.2.1 Промаркуйте необхідну кількість стрипів із запечатаною парафіном 
сумішшю для ампліфікації для кожного досліджуваного зразка, нега-
тивного контрольного зразка (K-) і позитивного контрольного зразка (К+). 
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П р и м і т к а  - Для комплектації Андрофлор® Скрін один стрип розрахований на 
дослідження одного зразка, для комплектації Андрофлор® два стрипа розраховані на 
дослідження одного зразка. 

Наприклад, необхідно проаналізувати три зразка. Потрібно 
промаркувати шість стрипів (Андрофлор®) або три стрипа 
(Андрофлор® Скрін) для досліджуваних зразків, по два стрипа 
(Андрофлор®) або по одному стрипу (Андрофлор® Скрін) для «K+» і 
«K-» (таблиця 3). 

Т а б л и ц я  3  -  Маркування стрипів для проведення ПЛР 

Варіант комплектації Андрофлор® Андрофлор® Скрін 

Зразок 1 
Стрип № 1 
Стрип № 2 

Стрип з сумішшю  
для ампліфікації 

Зразок 2 
Стрип № 1 
Стрип № 2 

Стрип з сумішшю  
для ампліфікації 

Зразок 3 
Стрип № 1 
Стрип № 2 

Стрип з сумішшю  
для ампліфікації 

«K+» 
Стрип № 1 
Стрип № 2 

Стрип з сумішшю  
для ампліфікації 

«K-» 
Стрип № 1 
Стрип № 2 

Стрип з сумішшю  
для ампліфікації 

7.2.2 Струсіть пробірку з розчином Taq-полімерази протягом 3-5 с і 
центрифугуйте протягом 1-3 с на мікроцентрифузі-вортексі. 

7.2.3 Додайте в кожну пробірку стрипів, не пошкоджуючи шар парафіну, по 
10 мкл розчину Taq-полімерази. 

7.2.4 Додайте в кожну пробірку по одній краплі (близько 20 мкл) 
мінерального масла. Закрийте кришки стрипів. 

7.2.5 Для запобігання контамінації слід перед внесенням ДНК відкривати 
кришку тільки того стрипа, в який буде вноситися даний зразок, і 
закривати її перед внесенням наступного. Препарати ДНК слід вносити 
наконечниками з фільтром. 
Внесіть в кожну пробірку стрипів для досліджуваних зразків, не 
пошкоджуючи шар парафіну, по 5,0 мкл виділеного зі зразків препарату 
ДНК. У стрипи, марковані «K-» і «K+», ДНК не вноситься. 

7.2.6 Внесіть в пробірки стрипів, маркованих «K-», не пошкоджуючи шар 
парафіну, по 5,0 мкл негативного контрольного зразка, що пройшов 
етап виділення ДНК (7.1). Внесіть в пробірки стрипів, маркованих «К+», 
не пошкоджуючи шар парафіну, по 5,0 мкл позитивного контрольного 
зразка. 

7.2.7 Центрифугуйте стрипи на мікроцентрифузі-вортексі протягом 1-3 с. 

7.2.8 Встановіть всі стрипи в блок детектуючого ампліфікатора. 
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7.2.9 Відкрийте програму RealTime_PCR, заповніть протокол, 
використовуючи параметр «Тест» в програмному забезпеченні для 
детектуючого ампліфікатора, вкажіть ідентифікатори зразків. 

П р и м і т к а  - Для створення тесту і проведення ПЛР повинен бути завантажений  
ini-файл «Androflor.ini», що надається виробником. 

Запустіть програму детектуючого ампліфікатора, згідно керівництву по 
експлуатації. 
При першому проведенні ПЛР завантажте з файлу «Androflor.ini» тест 
з відповідною назвою «Андрофлор®» або «Андрофлор® Скрін» (7.3). 
Далі і при наступних постановках додайте в протокол тест, вкажіть 
кількість і ідентифікатор зразків, в тому числі негативного і позитивного 
контрольних зразків, відзначте розташування стрипів на матриці 
термоблока відповідно до їх установки (7.4.6) і проведіть ПЛР. 
При виборі тесту у вікні «Запуск програми ампліфікації» повинна 
відображатися програма, наведена в таблиці 4. 

Т а б л и ц я  4  -  Програма ампліфікації для детектуючих ампліфікаторов 
ДТпрайм і ДТ-96 

№ 
блоку 

Температура, °С хв с 
Число  
циклів 

Режим  
оптичних 

вимірювань 
Тип блоку 

1 
80,0 0 30 

1 
 

Цикл 
94,0 1 30  

 

2 
94,0 0 30 

5 
 

Цикл 
64,0 0 15 √ 

 

3 
94,0 0 10 

45 
 

Цикл 
64,0 0 15 √ 

 
4 94,0 0 5 1  Цикл 

 
5 10,0 ... ... Зберігання  Зберігання 

7.3 Завантаження тесту для детектуючих ампліфікаторов ДТпрайм і ДТ-96 
при першій постановці на даному комп'ютері 

Версія ПО не нижче 7.9.5.155. 
П р и м і т к а :  
1. Для ілюстрацій в цьому посібнику використані скріншоти з ПО версії 7.9.5.15. 
2. В інструкції представлені скріншоти для ini-файлу версії  

«Androflor_#20170404.ini». 

                                       
5 – виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для 
детектуючих ампліфікаторов. Актуальну версію програмного забезпечення можна 
скачати на сайті компанії «ДНКТехнологія»:http://www.dna-technology.ru/po/ 
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Тест (файл «Androflor.ini») для приладів ДТпрайм і ДТ-96 надається 
виробником набору. 

Його установку в програму RealTime_PCR необхідно проводити в 
режимі «Робота з приладом» в такому порядку: 

7.3.1 Відкрийте програмне забезпечення RealTime_PCR, виберіть 
оператора, який буде працювати з набором, виберіть режим «Робота 
з приладом». 
При додаванні нового оператора необхідно створити або вибрати 
робочу директорію, в яку за замовчуванням буде зберігатися файл з 
результатами. 

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

 
7.3.3 У лівій половині вікна «Копіювати групи тестів» виберіть рядок  

«з *.ini файлу», відкрийте ini файл «Androflor.ini». 

7.3.4 У правій половині вікна «Копіювати групи тестів» виберіть оператора, 
в директорію якому необхідно скопіювати тест. 
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7.3.5 Виберіть тест для копіювання. Натисніть кнопку , Після чого 
обраний тест з'явиться в правій половині вікна. 

 
Тепер з тестом може працювати оператор, для якого був скопійований тест. 

7.4 Щоденна робота з тестом 

7.4.1 Відкрийте програмне забезпечення RealTime_PCR, виберіть 
оператора, для якого копіювали тест (7.3.4), виберіть режим «Робота з 
приладом». 

7.4.2 Натисніть кнопку «Додати тест». 
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7.4.3 Виберіть зі списку тест. 

 
7.4.4 Вкажіть кількість досліджуваних зразків, натисніть кнопку «Ок». 
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7.4.5 Укажіть ідентифікатори пробірок. 

 
7.4.6 Відзначте розташування стрипів на матриці термоблока відповідно до 

їх установкою (при необхідності натисніть кнопки «Очистити поле 

матриці»  - або «Очистити протокол» 

 - і «Порядок заповнення» -  ). 
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Якщо термоблок не заповнений повністю, рекомендується 
встановлювати пробірки по центру термоблока для рівномірного 
притиску пробірок нагріваючою кришкою термоблока. 

 
7.4.7 Натисніть кнопку «Застосувати» в правому нижньому кутку вікна 

«Протокол». 

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

 
7.4.9 Натисніть кнопку «Запуск програми» в правому нижньому кутку вікна. 
7.4.10  Вкажіть ім'я файлу і директорію на комп'ютері для збереження файлу 

з результатами (за замовчуванням буде запропоновано зберегти файл 
в робочу директорію обраного оператора (7.3.1)). 
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8 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ 

Реєстрація сигналу флуоресценції проводиться приладом 
автоматично під час ампліфікації. 

Детекція і облік результатів здійснюється детектуючим 
ампліфікатором автоматично. 

Після закінчення програми ампліфікації на екрані з'явиться відповідне 
інформаційне повідомлення і буде запропоновано перейти до аналізу 
результатів (п. 4.6. «Посібник з експлуатації. Частина 1. Робота з 
приладом»). 

Аналіз проводиться програмним забезпеченням. 
На графіку буде відображена залежність флуоресценції від номера 

циклу для кожної пробірки в термоблоці. 
У таблиці праворуч буде показаний ідентифікатор зразка, назва 

дослідження, результат по кожному дослідженню (кількість і діаграма, за 
якими можна судити про співвідношення нормофлори і умовно-патогенних 
мікроорганізмів в кожному з аналізованих зразків). Для безумовно-
патогенних мікроорганізмів буде проведений якісний аналіз. 

 
За результатами аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 

Для створення лабораторного звіту необхідно натиснути кнопку «Звіт» . 
Для створення спеціалізованого звіту необхідно натиснути кнопку «Бланк 

відповіді».  



АНДРОФЛОР® / АНДРОФЛОР® СКРІН  •  Інструкція із застосування               21 

 



22 

9 ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАКЦІЇ 

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

9.2 Після проходження ампліфікації програма порівнює задане 
оператором розташування пробірок з реальним станом маркера, і, якщо 
знаходить розбіжність, то попереджає оператора про невідповідність. 

9.3 При наявності в досліджуваному зразку ДНК мікроорганізмів, що 
виявляються набором, в рядку з назвою цього мікроорганізму вказано 
кількість мікроорганізму (десятковий логарифм концентрації) і гістограма, в 
графічному вигляді відображає кількість даного мікроорганізму. 

Для безумовно-патогенних мікроорганізмів буде проведено якісний аналіз. 

9.4 Придатність або вибраковування біологічного матеріалу для 
дослідження оцінюється програмним забезпеченням детектуючого 
ампліфікатора автоматично за показниками загальної бактеріальної маси і 
геномної ДНК людини. 

9.5 У позитивному контрольному зразку повинен бути зафіксований 
позитивний результат: десятковий логарифм концентрації або «+». При 
отриманні негативних значень «-», результати всієї постановочної серії 
вважають недостовірними. В цьому випадку покупцю доведеться постановка 
ампліфікації всієї партії зразків. 

9.6 У негативному контрольному зразку повинно бути отримано 
негативний результат «-» для специфічного продукту та позитивний 
результат для внутрішнього контрольного зразка по відповідних каналах 
детекції. При отриманні іншого значення, результати всієї постановочної 
серії вважають недостовірними. В цьому випадку необхідно проведення 
спеціальних заходів для усунення можливої контамінації. 

10 УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
НАБОРУ 

10.1 Транспортування набору здійснюють усіма видами критого транспорту 
при температурі від 2 °С до 8 °С протягом усього терміну придатності набору. 

10.2 Всі компоненти набору реагентів слід зберігати при температурі  
від 2 °С до 8 °С у холодильних камерах або в холодильниках протягом всього 
терміну придатності набору. 

10.3 Після відкриття упаковки компоненти набору слід зберігати за таких умов: 
- компоненти набору слід зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С у холодильних 

камерах або в холодильниках протягом всього терміну придатності набору; 
- суміш для ампліфікації, запечатану парафіном, слід зберігати в 

захищеному від світла місці при температурі від 2 °С до 8 °С у холодильних 
камерах або в холодильниках протягом всього терміну придатності набору. 
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10.4 Набори реагентів, транспортовані з порушенням температурного 
режиму, застосуванню не підлягають. 

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

10.6 Набір з вичерпаним терміном придатності використанню не підлягає. 

10.7 Набір повинен застосовуватися відповідно до чинної версії 
затвердженої інструкції по застосуванню. Для отримання надійних 
результатів необхідно суворе дотримання інструкції по застосуванню набору. 

11 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 

11.1 Набори з вичерпаним терміном придатності та невикористані реактиви 
утилізують відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 «Санітарно-
епідеміологічні вимоги до поводження з медичними відходами». 

11.2 Непридатні для використання набори реагентів, упаковка набору 
реагентів (пробірки, флакони, поліетиленові пакети з замком і коробки з 
картону) відносяться до відходів класу А і утилізуються з побутовими 
відходами. 

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність набору вимогам 
технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання та 
експлуатації, відповідати вимогам ДСТУ. 

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

 

13 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ 

Рекламації з питань якості набору реагентів для дослідження мікрофлори 
урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР Андрофлор®, Андрофлор® 
Скрін слід надсилати до уповноваженого представника виробника в Україні 
за адресою: 

ТОВ «ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА», Україна, 04176, м. Київ, вулиця 
Електриків, будинок 26, корпус 43, приміщення 5, тeл.+ 38 067 409 45 67, 
info@dna-technology.ua 

 
Служба клієнтської підтримки виробника: 
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 
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Служба клієнтської підтримки уповноваженого представника виробника в 
Україні: 
+38 (067) 352-90-02 (дзвінок за тарифом оператора) 
E-mail: info@dna-technology.ua 
 
Виробник: ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія 
Адреса виробника: 142281, Росія, Московська область, м. Протвіно, 
вул. Залізнична, б. 20. 
Місце виробництва:  
ТОВ «ДНК-Технологія ТС», 117246, Росія, м. Москва, проїзд Науковий, 
б. 20, будова 4. 
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Додаток А  
(довідковий) 

Символи, що використовуються при маркуванні набору 

 
Медичний виріб для діагностики in vitro 

 
Температурне обмеження 

 
Містить достатньо для <n> - кількості тестів  

 
Використати до 

 
Код партії 

 
Дата виготовлення 

 
Зверніться до інструкції із застосування 

 
Каталожний номер 

 
Виробник 

 
Оберігати від сонячного світла 

 
 

Номер UA393-4 
  2021-09-13 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНК-Технологія 
117587, Росія, м. Москва, вн. тер. м. муніципальний округ Чертаново 

Північне, ш. Варшавське, б. 125 Ж, к. 5, поверх 1, прим. 12 
Тел./факс +7 (495) 640-17-71 

Служба клієнтської підтримки виробника: 
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 

Служба клієнтської підтримки уповноваженого представника  
виробника в Україні: 

+38 (067) 352-90-02 (дзвінок за тарифом оператора) 
E-mail: info@dna-technology.ua 

 

Виробник: ТОВ «НВО ДНК-Технологія» 
142281, Росія, Московська область, м. Протвіно,  
вул. Залізнична, б. 20 
Місце виробництва: ТОВ «ДНК-Технологія ТС» 
117246, Росія, м. Москва, проїзд Науковий, б. 20, будова 4 

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 із застосування 2021-09-13 
 

 


