شرایط و نحوه ارسال نمونه جهت توالی یابی سنگر
لطفا فرم پذیرش مربوط به توالی یابی  DNAرا از کانال تلگرامی شرکت به آدرس  https://t.me/kiageneیا تارنمممای
شرکت به نشانی  https://www.kiagene.irدانلود و پس از تکمیل به آدرس ایمیل  NGS@kiagene.irارسال نماییممد.
ستون  Sample & Primer Namesفرم را مطابق با برچسب میکروتیوب کامل نمایید و سممتون  Purificationرا در
صورت نیاز تخلیص  Yesو عدم نیاز  Noرا انتخاب نمایید .تحویل نتایج به صورت ارسال به پست الکترونیک سفارش
دهنده میباشد.
• جهت ارسال نمونه از میکروتیوب  0/2استفاده نمائید و از ارسال نمونه با میکروتیوب  0/5و  1/5اجتناب کنید
و از بسته شدن کامل درب اطمینان حاصل نمایید ،اطراف میکروتیوب را با پارافیلم پوشانده و در داخممل زیپ
کیپ جداگانه قرار دهید.
• مشخصات نمونه و پرایمرها را بطور خوانا (توسط ماژیک آبی یا مشکی ضدآب) بممه زبممان انگلیسممی و چهممار
کاراکتری بر روی میکروتیوبها بنویسید ودقت فرمایید که تفاوتی در نام میکروتیوبها با اطالعات ذکر شممده
در فرم ارسالی نباشد
• توجه داشته باشید روی میکروتیوب ها فقط نام نمونه قید شود و طول تعداد کلمات بیشتر از  4کاراکتر نباشممد
و از بکاربردن عبارات فارسی خودداری نمایید.
• در صورت ارسال پالزمید برای هر دو نوع خوانش ( یکطرفه و دوطرفه ) حتم م ًا هممر دو پرایمممر فمموروارد و
ریورس الزم میباشند.
• در صورت نیاز به انجام  PCRو یا خالص سازی مب َلغ جداگانه به پیش فاکتور اضافه خواهد شد .
• حتما تمامی فیلدها با توجه به تعداد نمونه پر شوند .حتی در صورت تکراری بودن نمونه به تعداد نمونهها
فیلدهای مربوطه را پر کنید.
• برای دستیابی به نتیجه بهتر در تعیین توالی ،نمونه ارسالی باید کامالزروفورتکلازا دعب هنومن و دشاب صلاخ " خالص باشد و نمونه بعممد ازالکممتروفورز
بروی ژل آگارز ،نباید باند غیر اختصاصی و یا اسمیر داشته باشد و فقط یک باند واضح مشخص باشد.
• منظور از تخلیص حذف پرایمرها و نوکلئوتیدهای اضافی و مصرف نشده باقیمانممده در هممر واکنش اسممت کممه
وجود آنها میتواند باعث مشکالتی در خوانشها شود.
• الزم به ذکر است که تخلیص ،مشکل نمونه هایی که حمماوی بیش از یممک قطعممه باشممند (بممه عبممارتی قطعممات
غیراختصاصی در طول تکثیر ایجاد کرده باشند) را برطرف نمیکند و بر روی این موارد میبایسممتی حتممما ابتممدا
استخراج از ژل صورت گیرد.
• حجم نمونه ارسالی حدود  20الی  ۳0میکرولیتر میباشد و اگر به  Purificationنیاز است بایممد حممداقل حجم
ارسالی  50میکرولیتر باشد

• برای همه نمونههای ارسالی حداقل حجم پرایمر مورد پذیرش  15میکرولیتر با غلظت 10پیکومول بممرای هممر
نمونه می باشد.
• از کیفیت پرایمرهای ارسالی اطمینان حاصل کنید.
• ترجیحا پرایمرها در آب دیونیزه حل شوند.
•

استوک پرایمرهای ارسالی جدید بوده و دارای خلوص باالیی باشد.

• در مورد طراحی پرایمرهای مممورد اسممتفاده بممرای تمموالی یممابی ،عممدم اتصممال غیراختصاصممی و عممدم وجممود
ساختارهای ثانویه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
• بهتر است طول پرایمرها  25-18نوکلئوتید ،با مممیزان  GCبرابممر  60-40درصممد و  Tmبرابممر  60-55درجممه
سانتی گراد باشد.
• توجه داشته باشید در صورتی که نتیجه بررسی کنترل کیفیت مورد قبول باشد بممه منزلممه تضمممین کیفیت عممالی
نتایج خوانش نیست زیرا کیفیت نتایج تعیین توالی به عوامل مختلفی بستگی دارد.
•

پس از هر بار خوانش ،نتایج توسط کارشناسان شرکت کیمماژن آنممالیز می شممود و در صممورتی کممه علت عممدم
موفقیت کوتاهی شرکت یا خطممای دسممتگاه باشممد بممدون نیمماز بممه درخواسممت مشممتری ،خمموانش مجممدد (re-

 ) sequencingانجام می شود در غیر اینصورت انجام خوانش مجدد منوط به درخواست مشتری خواهد بود.
• در صورت درخواست مشتری جهت انجام نمونه های تکراری ،به اطالع میرساند انجممام تمموالی یممابی نمونممه
های تکراری مستلزم داشتن عکس الکتروفورز و احراز نقص در روند سکانس آن نمونه است.

تصویری از باندهای اختصاصی و قابل قبول برای تعیین توالی

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
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