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1. QIAGEN цомог оношлуур ашиглан вирүсийн нүклейн хүчил ялгах
шинжилгээний ажлын заавар
Урвалж оношлуур бэлтгэх

• Ажилбарт хэрэглэгдэх Lysis buffer, угаагч буфер 1, угаагч буфер 2-ыг  найруулж бэлтгэнэ. 

1. 1,5 мл тюбэнд 560 µL lysis buffer (Buffer AVL) + 140 µL сорьц хийж өрөөний

температурт 10 мин байлгана.

2. 560 µL этанол нэмж, холимогийг фильтр бүхий тюбэнд хийнэ.

3. Центрифугт 8000 эргэлтэнд 1 мин эргүүлнэ.

4. Фильтрийг 2 мл-ийн цуглуулагч тюбэнд шилжүүлэн хийгээд, угаагч буфер-1-ээс (Buffer

AW1) 500 µL-ийг хийнэ.

5. Центрифугт 8000 эргэлтэнд 1 мин эргүүлнэ.

6. Фильтрийг 2 мл-ийн цуглуулагч тюбэнд шилжүүлнэ.

7. Фельтр бүхий тюбэнд угаагч буфер-2-оос (Buffer AW2) 500 µL хийнэ.

8. Центрифугт 14000 эргэлтэнд 3 мин эргүүлнэ.

9. Фильтрийг 1,5 мл тюбэнд шилжүүлэн, 60 uL elution buffer хийж өрөөний температурт 1

мин байлгана.

10. Центрифугт 8000 эргэлтэнд 1 мин эргүүлнэ.

11. 1,5 мл-ийн тюбэнд цугласан нүклейн хүчлийг PCR шинжилгээ хийх хүртэл 2-8°С

хэмийн хөргөгчинд хадгална.

2. Томуугийн вирүсийн праймерууд бэлдэх
1. Сток уусмал бэлтгэх

Праймер пробын сток уусмалын концентрац 100μM байна. 
Хуурайшуулсан юмуу шигэн праймерыг түбний ёроолд цуглуулахын тулд цэнтрифугдэнэ.
Эхлээд хуурайшуулсан праймерыг ламинар боксонд молекул биологийн усаар найруулж 100 µM
концентрацитай уусмал бэлтгэнэ. Нийлэгжүүлсэн праймерыг найруулахад шаардагдах усны эзлэхүүнийг
ажлын хуудсан дээр бичиж тэмдэглэнэ.

Жишээ нь: Ажлын хуудсан дээр нийлэгжүүлсэн праймерын концентрац 46.6 nmole байна гэж үзье. Тгвэл
100 uM сток бэлтгэхдээ үүнийг 10-аар үржүүлж их хэмжээний ус нэмнэ.
Праймерыг 20 μl-ээр, Пробыг 10 μl-ээр хэсэглэж савална. Пробыг тугалган цаасаар ороож хадгалвал
зохино.
Сток праймерын эзлэхүүнийг түбний таглаан дээр бичнэ. - 20°С хэмд хадгална.

1. Ажлын уусмал
Ажлын праймер пробын эзлэхүүн 10μM байна.
10μM уусмал бэлтгэхдээ:
- 100uM концентрацтай 20μl-ээр хэсэглэж савалсан сток уусмалруу 180 μl ус нэмж 10uM

концентрацтай 200μl Ажлын праймер бэлтгэнэ. Түбэн дээр ажлын праймерын концентрацийг
гаргацтай бичнэ.

- 100uM концентрацтай 10μl-ээр хэсэглэж савалсан сток уусмалруу 90 μl ус нэмж 10uM
концентрацтай 100μl Ажлын праймер бэлтгэнэ. Түбэн дээр ажлын пробын концентрацийг
гаргацтай бичнэ. Пробыг гадуур нь тугалган цаасаар ороож хадгална.

Сток праймерын эзлэхүүнийг түбний таглаан дээр бичнэ. Тэгээд АЗСВ-Томуугийн праймер проб гэж
нэрлэсэн тусгай хайрцагт хийгээд - 20°С хэмд хадгална.
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2. Томуугийн вирүсийн праймерууд бэлдэх

Flu A 
(Probe)

Flu A 
(Forward)

Flu A 
(Reverse)

5 nmoles

5 nmoles

Ажлын уусмал 
1. 5 nmoles уусмалаас 100µM конц
уусмал бэлдэхийн тулд 50 µl Ус нэмнэ.
2. 10 μl-ээр хэсэглэж савална
3. 10 μl уусмал дээр 90 μl ус нэмээд
10 µM конц-тай ажлын уусмал бэлэн
болно.

Сток 
уусмал Сток 

уусмал

Сток 
уусмал

swH1 probe
swH1 

Reverse

swH1 
forward
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H3 probe H3 Forward

H3 Reverse

Flu B reverse

Flu B forward

Flu B probe
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3. Томуугийн вирүсийн нүклейн хүчлийг БХ-УТ-ПГУ-ын 
аргаар илрүүлэх 
1.  Шинжилгээний протоколоо гаргана. 

2. Хэрэглэх праймер, проб тус бүрт зориулсан мастер холимог бэлтгэх нэг, нэг 0.5 мл тюбе 
дугаарлаж тэмдэглэнэ 

3. Шинжлэх сорьцын тоон(N)д тохируулан мастер холимогийн эзлэхүүнийг тооцож, 0.5 мл 
тюбе-д хийнэ. Жнь: Хэрэв сорьцын тоо, хяналтуудаа оруулаад N= 14 ба түүнээс бага байвал 
+1, хэрэв N=15-аас дээш байвал +2 байхаар тооцно

4. Мастер холимогт орох урвалжуудын хэмжээг дараахи байдлаар авна

Урвалжууд Шинжлэгдэхүүн бүрт орох урвалж тус
бүрийн эзлэхүүн

Nuclease-free Water N x 5.5 μl
2X PCR Master Mix N x 12.5 μl
Forward Primer N x 0.5 μl
Reverse Primer N x 0.5 μl
Probe N x 0.5 μl
Enzyme N x 0.5 μl
Нийт эзлэхүүн N x 20.0 μl

5. Бэлтгэсэн холимгоо дусаагуураар сайтар холино.

6. Микроцентрифугд 5 сек эргүүлэн уусмалыг тюбе-ны ёроолд буулгаад мөсөнд 
байрлуулна.

7. Мастер холимогийг ПГУ-ын 96 нүхтэй урвалын самбарт 20 мкл-ээр хийнэ.

8. РНХ-ээ 5 мкл-ээр хийнэ.

9. Урвалын самбарыг таглаад, 5 сек турш зөөлөн холино.

10. ПГУ-ын машинд температурын дараахи нөхцөлийг оруулна. Үүнд: 

Урвуу транскриптазийн шат 50°C хэм 30 мин

Тaq полимераз энзим идэвхих шат 95°C хэм 2 мин

ПГУ-ын үндсэн цикл (45
удаа)

95°C хэм 15 сек
55°C хэм 30 сек
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1. Үр дүнгийн боловсруулалт

Шинжилгээ бүрт эерэг, сөрөг болон урвал бүрийн дотоод хяналтуудыг хэрэглэж дараахи байдлаар хянаж

дүгнэнэ.

1. Сөрөг хяналтын урвалын нүхэнд флюресценцийн муруй гарахгүй эсвэл босго шугамын дагуу

байх ёстой. Хэрэв сөрөг хяналт дээр флюресценцийн муруй босгоос дээш байвал бохирдол гэж

үзэн шинжилгээг давтана.

2. Бүх эмнэлзүйн сорьцонд хүний RNP эерэг, 35 дахь циклээс өмнө флюресценцийн муруй босго

шугамаас дээш гарсан байх ёстой. Энэ нь хүнээс цуглуулсан сорьц гэдгийг илтгэнэ. Эмнэлзүйн

сорьцонд хүний RNP сөрөг байвал РНХ ялгах ажилбар буруу хийгдсэн эсвэл урвалжийн чанар

алдагдсан гэж үзнэ.

3. InfA, swInfA, swH1, RP эерэг хяналтууд дээр 35 дахь циклээс өмнө флюресценцийн муруй босго

шугамаас дээш гарах ёстой.

4. Бүх хяналтууд шаардлага хангасан байгаа нөхцөлд сорьц бүхий урвалын нүхэнд

флюресценцийн муруй 35 дахь цикл буюу түүнээс өмнө босгоос дээш гарсан байвал уг сорьцыг

“эерэг” гэж үзнэ.

5. Бүх хяналтууд шаардлага хангасан байгаа нөхцөлд сорьц бүхий урвалын нүхэнд

флюресценцийн муруй 35 дахь циклээс хойш босго давсан эсвэл босгын дагуу байвал уг

сорьцыг “сөрөг” гэж дүгнэнэ

6. Эерэг, сөрөг хяналт, хүний RNP хяналтыг шинжилгээ бүрт хийнэ. Хүний RNP хяналт нь сорьцыг

зөв цуглуулсан эсэхийг илтгэхээс гадна, РНХ ялгах техникийн алдаа, урвалжууд бүрэн

ажилласан эсэхийг хянах хоёрдогч хяналт болдог.

7. Дотоод хяналт эргэлзээтэй үед шинжилгээг давтаж, протокол хөтлөнө.
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Анхаарал хандуулсан та бүхэнд 
баярлалаа.


