
 

 
 

 
 

Информация за изследване: 
 

Наименование:  Real-time PCR  Cytomegalovirus (CMV) 
 

Информация за 
изследването:  

 
 
 
 
 

Преданалитични          
изисквания:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

Качествен и количествен Real-time PCR тест за детекция на Цитомегаловирусна 
нуклеинова киселина в проби от: 

- Кръв 
- Плазма 
- Амниотична течност 

 
1. Пробите цяла кръв за ДНК екстракция трябва да бъдат взети в ЕДТА епруветка 
според лабораторните препоръки, транспортирани на +2 /+8 °C и съхранявани на 
+2 /+8 °C за максимум 3 дни. За по-дълъг период могат да бъдат замразени и 
съхранявани на -20 °C за максимум 30 дни или на -70 °C за по-дълги периоди.  
Препоръчва се пробите да бъдат замразени аликвотирани (разпределени на 
порции), за да се избегнат цикли на многократно замразяване и размразяване.  

Минимален обем проба необходим за изследването: 
13x75 U-bottom tube: BD 3.0 mL - BD 4.0 mL Vacutainer - 2.2 mL 
13x100mm U-bottom tube: BD 6.0 mL Vacutainer - 4.2 mL 
 
2. Пробите плазма за ДНК екстракция трябва да бъдат взети в ЕДТА епруветка 
според лабораторните препоръки, транспортирани на +2 /+8 °C и съхранявани на 
+2 /+8 °C за максимум 3 дни. За по-дълъг период могат да бъдат замразени и 
съхранявани на -20 °C за максимум 30 дни или на -70 °C за по-дълги периоди.  
Препоръчва се пробите да бъдат замразени аликвотирани (разпределени на 
порции), за да се избегнат цикли на многократно замразяване и размразяване.  

3. Пробите амниотична течност за ДНК екстракция трябва да бъдат взети в 
стерилен контейнер според лабораторните препоръки, като се избягва 
контаминация с пациентска кръв, транспортирани на +2 / +8 °C и съхранявани на 
+2 /+8 °C за максимум 4 часа. За по-дълъг период трябва да бъдат замразени и 
съхранявани на -20 °C за максимум 30 дни или на -70 °C за по-дълги периоди.  

Препоръчва се пробите да бъдат замразени аликвотирани (разпределени на 
порции), за да се избегнат цикли на многократно замразяване и размразяване.  

 

Предимства на PCR диагностиката в съвременната медицина: 

 Точен, надежден и строго специфичен метод. 
 Директно откриване  наличието на патогена.  
 Mоже да се определи уникален участък от ДНК, което елиминира 

възможността от фалшиви реакции. 
 PCR позволява да се открият дори единични клетъчни патогени. 
 Бърз резултат 
 Възможност за количествено определяне на вирусната ДНК 

 
 


