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Диагностика

• Диагностика –қандай да бір аурудың,оның
белгілері, шығу себептері және оны емдеу әдісі
туралы ілім.



ТІЗБЕКТІ ПОЛИМЕРАЗДЫ 
РЕАКЦИЯ

• Тізбекті полимеразды 
реакция (полимераза 
цепная реакция)– бұл 

молекулалық 
биологияның эксперимента

льді әдісі, биологиялық 
материалда (сынамада) 

нуклеин қышқылының 
(ДНҚ, РНҚ) белгілі 

фрагменттерінің аз 
концентрациясын көбірек 

игеру.



ПЦР дің пайда болу тарихы

• ПТР-(полимеразды тізбекті реакцияны) ең 
алғаш 1983 жылы американдық ғалым 
К.Мюллис ашқан және ол осы ашқан 

жаңалығы үшін Нобель сыйлығына ие 
болған.. Оның мақсаты ДНҚ ферментті 

полимеразаның көмегімен ДНҚ-ны 
амплицирлеу және ДНҚ-ң алғашқы 

молекуласының барысымен көптеп екі 
еселенуі.



� ПТР диагностика көптеген ауруларды 

анықтау үшін қазіргі заманға сай 

жылдам және нақты әдіс болып 

табылады. ПТР диагностика жұқпалы 

аурулар қоздырғышын басқа әдістермен 

(иммунологиялық, бактериологиялық, 

микроскопиялық) анықтау мүмкін 

болмаған жағдайда қолданылады.
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ПТР қолдану аясы

• Қазіргі таңда ПТР-ны :

 Археологияда, 

 Сот медициналық
сараптамасында, 

 Генетикада әкесін
анықтауда, 

 Жұқпалы аурулар
қоздырғышын анықтауда
қолданады.



ПТР-әмбебап әдіс

ПТР-диагностика сонымен қатар әмбебап әдіс, себебі бөтен ДНК-

ны әр түрлі биологиялық материалдардан – шырыш, зәр, қан, 

қақырық, эпителиалді жасушалар қырындысынан анықтауға

мүмкіндік береді. ПТР диагностика жыныстық жолмен таралатын

аурулар, әсіресе, жасырын немесе созылмалы –хламидиоз, 

уреплазмоз, гонорея, гарднереллез, микоплазматикалық

инфекцияларды анықтауда кеңінен орын алған. Себебі, аталған

аурулардың қоздырғыштарын зертхана жағдайында қарапайым

жолмен өсіріп бөліп алу өте қиын және серологиялық

реакцияларда антиденелер аз анықталады. Сондай-ақ, ПТР 

диагностиканың көмегімен папиллома вирусын, вирусты

гепатиттерді анықтауға болады.ПТР диагностика сонымен қатар

генетикалық дактилоскопия, пренаталдық диагностика және

т.б. жүргізуге зор мүмкіндік береді.



ПТР диагностика 3 процедурадан 
тұрады

ПТР диагностика 3 негізгі процедурадан тұрады: 

зерттелетін материалды дайындау, бұл кезде

қоздырғыш ДНК-н немесе РНК-н бөліп алу процесі

жүреді.Бұл кезде қоздырғыштың генетикалық

материалы ДНК-полимераза ферментінің әсерінен

бірнеше рет көбейіп, ДНК фрагменттерінің көшірмелері

тіркеледі. Бұл ПТР диагностика кезінде тіпті бактерия 

немесе вирустардың бірен-саран жасушаларын немесе

кейбір қиын жағдайларда, мысалы, антигендік

өзгергіштігі өте жоғары немесе жасуша ішінде тіршілік

ететін қоздырғыштар да анықталады.



Полимеразды тізбекті реакциялардың 
(ПТР) әдісі



ПТР жүзеге асыру үшін қажет компоненттер

• Амплификация жасалатын ДНҚ үлескісі бар ДНҚ-

матрица

• Талап етілетін ДНҚ фрагменті әр түрлі

тізбектерінің ұштарына комплиментарлы екі

праймер

• Жоғары температураға тұрақты ДНҚ-полимераза -

ДНҚ полимеризациясын катализдейтін фермент.

• Дезоксирибонуклеозидтрифосфаттар (dATP, 

dGTP, dCTP, dTTP)

• Полимеразаның қызметіне қажетті Mg2+ иондары

• Реакцияға қажетті жағдайларды (pH, ерітіндінің

иондық күші) қамтамасыз ететін буферлік ерітінді



Шымкенттік ғалым медициналық сараптама алудың тың

әдісін ойлап тапты.

Жас ғалым Бауыржан Айтуов қымбат

құрылғылардың көмегінсіз-ақ сараптама

алудың тың тәсілін ойлап тапты. Ол «Жол

картасы - 2020» мемлекеттік

бағдарламасы негізінде өзінің жеке

ғылыми зерттеу орталығын да ашқан. 

Жұқпалы аурулардың диагностикасын

жасауға арналған тест жүйесі де өте тиімді

екенін дәлелдеген. «Біздің жағдайда

қымбат құрылғыны қолдану қажет емес. 

Бұл сараптама өте тез болады. Мысалы, 

бір ПЦР-реакциясы 2-3 сағатқа созылса, 

біздің ПЦР-реакциясы 30 минутты алады. 

Әр вирустың немесе бактерияның ДНҚ-

сын анықтайтын бұл - ПЦР әдісі. Біз осы 

әдістемені жетілдіріп, басқа ферменттер

қолданып осындай жаңа ПЦР-әдістемесін

шығардық», - дейді ғалым.



Негізгі қолдану көрсеткіштері 

❑Инфекциялық аурулардың диагностикасы-

ГЕПАТИТТІҢ БАРЛЫҚ ТҮРЛЕРІНЕ ТЕКСЕРІЛЕСІЗ.

❑Онкологиялық аурулардың диагностикасы

(лейкемиялар және лимфомалар, сүт безі рагі қатерлі,

жаңа түзілістер т.б.);

❑Генетикалық аурулар диагностикасы;

❑жеке идентификация (сот медицинасы және

криминалистика, мүшелер мен тіндер

трансплантациясы, генетикалық тест арқылы әкелікті

анықтау );

❑Тағам патогенділігінің диагностикасы .



ПЦР 3 негізгі сатыдан тұрады, 20-40 рет қайталанып 

отырады. Бұл цикл термоциклді аппаратта жүреді, ол оте аз 

уақыт ішінде қоспалық реакцияның температурасын 

жоғарылатады немесе төмендетеді.

ПЦР САТЫЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:



● Денатурация – 94°C жуық: Денатурация кезінде ДНК-ң 2 тізбегі 

балқиды да бір тізбекті болып түзіледі. (барлық энзимді 

реакциялар тоқтайды).

● Күйіп кету - праймерлерді бір жақты ДНҚ мақсатына қосу.

Примерлар таңдалған фрагментті шектеп, ДНҚ-ның қарама-

қарсылығын толықтыратын етіп таңдалады. Күйіп кету Chargaff's

complementarity ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

ПЦР САТЫЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

● Элонгация (синтез) - пракер синтезінен кейін Так полимеразы ДНҚ-

ның екінші шоғырлануын примердің 3 'аяғынан аяқтайды.



ПТР сатылары.

1)Денатурация ДНК (95° С)

2) Праймерлардың күйіп кетуі 

( 55-65°С)

3) ПТР (72°С)



Әдіс нуклеин қышқылының белгілі бір үлескісінің қайталанып

отыратын таңдаулы көшірмеленуіне негізделген. Бұл үрдіс

ферменттердің көмегімен жасанды жағдайда жүзеге асады (in

vitro).

ПТР-ды іске асыру

:

ДНҚ-ны амплификациялаудан басқа 

ПТР нуклеин қышқылдарына әр түрлі әсер 

етуге мүмкіндік береді (мутация, ДНҚ 

фрагменттерін тұтастыру). Сонымен 

қатар, ПТР биологиялық және 

медициналық практикада кеңінен 

пайдаланылады, мысалы, мирастық немесе 

инфекциялық ауруларды анықтау, әкелікті 

орнату, гендерді клондау, жаңа гендерді 

бөліп шығару, т.б.



Реакция компоненттері

ПТР-ды ең қарапайым жағдайда жасау үшін келесі
компоненттер керек болады:

⚫Амплификация жасалатын ДНҚ үлескісі бар ДНҚ-матрица.

⚫Талап етілетін ДНҚ фрагменті әр түрлі тізбектерінің ұштарына
комплиментарлы екі праймер.

⚫Жоғары температураға тұрақты ДНҚ-полимераза - ДНҚ
полимеризациясын катализдейтін фермент.

⚫Дезоксирибонуклеозидтрифосфаттар (dATP, dGTP, dCTP,
dTTP).

⚫Полимеразаның қызметіне қажетті Mg2+ иондары.

⚫Реакцияға қажетті жағдайларды (pH, ерітіндінің иондық күші)
қамтамасыз ететін буферлік ерітінді.



ПТР-НЫҢ ЖҮРУІ ҮШІН ҚАЖЕТ 

КОМПОНЕТТЕР

1. Праймерлер. Шамамен 15 -30 нуклеотидтерден тұратын, жасанды арнайы 

синтезатордың көмегімен синтезделетін қысқа олигонуклеотидтер. 

Праймерлер амплификация үшін керек. Праймер матрицалық ДНҚ 

молекуласының белгілі –бір бөлігіне комплементарлық принцип бойынша 

жабысып, ары қарай ДНҚ полимераза ДНҚ бөлігін синтездейді.

2.Taq-полимераза – температураға төзімді фермент, негізінен 

комплементарлы принципте 3` - соңына жабысады да, тізбекті құрастыруға 

кіріседі.

3.Дизоксинуклеотидүшфосфаттар қосындысы (dNТP): dATP , dGNP, 

dTTP, dCTP , болуы керек. ДНҚ молекуласының екінші комплементарлы тізбегін 

Taq-полимераза ферменті арқылы синтездеуге қолданылатын «құрылыс 

материалы».

.





ПТР-дың қасиеттері 

Арнайылығы

Сенімділігі

Жүргізілуі

Сезімталдығы



ПТР сатылары 

• Денатурация - ДНҚ-ны қос талшықты формасынан 

бірқалыпты нысанға

ауыстыру, егер жоғары температуралардың әсерінен 

қосымша қосалқы

базалық жұптар арасындағы сутегі байланыстары

• Күйіп кету - праймерлерді бір жақты ДНҚ мақсатына қосу. 

Примерлар

таңдалған фрагментті шектеп, ДНҚ-ның қарама-

қарсылығынтолықтыратын етіп таңдалады. Күйіп кету 

Chargaff's complementarity

ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

• Ұзарту (синтез) - пракер синтезінен кейін Так полимеразы 

ДНҚ-ның

екінші шоғырлануын примердің 3 'аяғынан аяқтайды



Классикалық ПТР

Классикалық форматтағы полимеразды тізбекті реакция. ДНҚ және

ДНҚ құрамды микроорганизмдердің күдікті мутацияларын анықтауға

қолданылған. Ол оның бастапқы фрагменті ген-спецификалық

праймерлердің көмегімен амплифицирленеді. Реакцияның соңғы 

нәтижесі зерттелетін материалдағы ДНҚ нысанасының бар екендігін 

көрсетеді.

Кері транскрипциясы бар полимеразды тізбекті реакция. РНҚ құрамды

вирустардың геномының арнайы учаскелерін анықтау немесе нысана-

геннің транскрипциясын зерттеу үшін, алдымен ревертаза 

ферментіменкатализдейтін қайтымды транскрипция реакциясын 

пайдаланып, РНҚматрицадан ДНҚ-көшірмесін алады. Осылайша 

синтезделген қосымша ДНҚлар ПТР-де ген-спецификалық праймерлер 

үшін матрицалар болып табылады.



ПТР жүргізетін шарттар

• Биологиялық материалдарды дайындау

• ПТР қою

• Нәтижелерді талдау

Кері транскрипция арқылы жүретін ПТР (RT-PCR) Кері транскрипция 

арқылы жүретін ПТР (RT-PCR) – геномы РНҚ молекуласынан тұратын 

организмдерді зерттеуде кеңінен қолданылады. Бірінші кезеңде аРНК 

молекуласын матрица ретінде қолдана отырып ревертаза (кері 

транскриптаза) ферменті арқылы біртізбекті ДНҚ молекуласын 

синтездейді.

Бұл синтезделген ДНҚ молекуласы келесі реттегі реакцияға қолданылады. 

Ол үшін екі вирустан бөлініп алынған кері транскриптаза ферменттерін 

қолданылады. Бұл ревертазаларды қолдану бірнеше қиындықтарды 

тудырады. Біріншіден оларжоғары температурада төзімсіз, яғни 42˚ 

жоғары температурада жоғары белсенділігі төмендейді.



● ПТР жүргізу. “Ыстық” нүктеден басталатын ПТР (hot-start PCR) –

праймерлердің арнайы жабысуына қажетті температураға дейін ДНҚ

полимераза ферментінің белсенділігін бастай отырып жүргізілетін 

ПТР әдісінің жетілдірілген түрі.



Кері транскрипция реакциясы

бар нақты уақыттық ПТР

Нақты уақыт ішінде стандартты ПТР жүргізу алдында 

ДНҚ синтезі үшін кері транскрипция реакциясын жүргізу 

керек. Кері транскрипция реакциясы 

керітранскриптазатпен ферментіменорындалады. 

Реакцияны праймерді қоспай, жүзеге асыруға болады, 

алайда, праймер қосылған кезде ең үлкен тиімділікке қол 

жеткізіледі.

Праймерлердің үш негізгі түрі бар:

1. Олиго dT праймеры

2. Кездейсоқ жүйе. Әдетте, немесе гексамер немесе 

нонамер пайдаланылады.

3. Ген-спецификалық праймер, мРНК зерттеу үшін 

қолданылады.



Реал-Тайм ПТР

Молекулярлық биологияда реал-тайм ПТР (немесе сандық ПТР, нақты

уақыттық ПТР, qPCR, qRT-ПТР) - бір мезгілде берілген ДНҚ молекуласының

мөлшерін өлшеу үшін полимеразды тізбекті реакция әдісіне негізделген

зертханалық әдіс..

Бұл әдіс ПТР-дың жалпы принциптерінде қолданады. Негізгі

айырмашылығы, амплификацияланғаннан кейін ДНҚ көлемі нақты уақытта

өлшенеді. Сандық көрсеткішті анықтау үшін екі әдіс қолданылады: екі 

еселенген ДНҚ молекулаларымен араласқан флуоресцентті бояғыштар, 

гибридизациядан кейінДНҚ-ның комплементарлы учаскілерімен 

флуоресценцияланатын модификацияланған олигонуклеотидтер. Жиі нақты 

уақыттық ПТР КР-ПТР (кері транскрипция) сәйкестендіріледі,бұл аз 

мөлшерде мРНҚ көлемін өлшеу үшін, зерттеушіге жасушада осы мРНК 

мазмұны туралы сандық ақпаратты және генэкспрессиясы туралы ақпарат 

алуға мүмкіндік береді.



Қорытынды

Полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) — биологиялық

материалдағы анықталатын нуклеин қышқылдарындағы (ДНҚ) 

аз концентрациялы фрагменттердің айтарлықтай ұлғайтылуын

қамтамасыз ететін молекулярлық биологиядағы

эксперименталды әдіс.

ДНҚ-ны амплификациялаудан басқа ПТР нуклеин 

қышқылдарына әр түрлі әсер етуге мүмкіндік береді (мутация, 

ДНҚ фрагменттерін тұтастыру). Сонымен қатар, ПТР 

биологиялық және медициналық практикада кеңінен

пайдаланылады, мысалы, мирастық немесе инфекциялық

ауруларды анықтау, әкелікті орнату, гендерді клондау, жаңа

гендерді бөліп шығару, т.б.
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