ערכת מגיבים בתפוקה גבוהה  NextSeq™ 550Dxגרסה 2.5
) 300מחזורים(
לאבחון חו ץ-גופי בלבד

מק"ט 20028871
הש ימ וש ה י יע וד י
ערכת המגיבים בתפוקה גבוהה  NextSeq 550Dxגרסה  300) 2.5מחזורים( מבית  Illuminaהיא ערכה של מגיבים וחומרים
מתכלים המיועדים לרי צוף ספריות דגימה כאשר משתמשים בהם עם תבחינים מאומתים .הערכה מיועדת לשימוש עם המכשיר
 NextSeq 550Dxועם תוכנת ניתוח.

עקר ונ ות ההל יך
ערכת המגיבים בתפוקה גבוהה  NextSeq 550Dxגרסה  300) 2.5מחזורים( היא ערכת מגיבים וחומרים מתכלים המיועדת
לשימוש חד -פעמי לרי צוף במכשיר  .NextSeq 550Dxבתור קלט ,ערכת המגיבים בתפוקה גבוהה  NextSeq 550Dxגרסה 2.5
) 300מחזורים( משתמשת בספריות שנו צרות מ DNA-שבה ן אינדקסים של דגימות ור צפי לכידות מתווספים אל יעדים שעוברים
הגברה .ספריות הדגימה נלכדות בתא זרימה ועוברות רי צוף במכשיר ,על -ידי שימוש בכימיית רי צוף באמ צעות סינתזה ).(SBS
כימיית  SBSמשתמשת בשיטת טרמינטור-הפיך כדי לזהות בסיסי נוקלאוטידים יחידים המסומנים בתוויות פלואורס צנטיות כאשר
הם משתלבים בגדילי  DNAש צומחים .מספר ספריות הדגימה תלוי בריבוב שבו תומכת שיטת הכנת הספריות שבמעלה הזרם.
עלו ן המו צר מכשיר  NextSeq 550Dxמספק הוראות לבי צוע רי צוף במכשיר .NextSeq 550Dx
מאפייני הבי צועים ומגבלות ההליך של ערכת המגיבים בתפוקה גבוהה  NextSeq 550Dxגרסה  300) 2.5מחזורים( נקבעו
באמ צעות מודולי שורת נבט ווריאנט סומטי של .Local Run Manager

מגבל ות ההל יך
1
2
3

4
5
6

7

לאבחו ן חוץ גופי בלבד.
קריאות עם תהליכי ) indelהוספות ,מחיקות או שילובים( שבהם אורך התכולה הוא <  25צמדי בסיסים ) ( bpאינ ן מתואמות עם
תוכנת התבחי ן .כתוצאה מכך ,תהליכי  indelבאורך של <  25צמדי בסיסים אינם מזוהים על -ידי תוכנת התבחי ן.
ייתכ ן שתוכנת התבחי ן אינה תואמת לקריאות אמפליקו ן עם תכולה קיצונית ,כך שהאזור מדווח בתור טיפוס בר .מספר דוגמאות
לתכולה קיצונית מסוג זה:
 tקריאות המכילות יותר משלושה תהליכי indel
 tקריאות באורך של לפחות  30צמדי בסיסים עם תכולת וריאנט נוקלאוטיד יחיד ) ( SNVשל <  %4מאורך י עד האמפליקו ן
הכולל )לא כולל אזורי בדיקה(
 tקריאות באורך של >  30צמדי בסיסים עם תכולת  SNVשל <  %10מאורך האמפליקו ן הכולל )כולל אזורי בדיקה(
וריאנטים גדולים ,לרבות וריאנטים מרובי -נוקלאוטידים ) ( MNVותהליכי  indelגדולים ,עשויים להיות מדווחים כווריאנטים
קטנים יותר ונפרדים בקובץ ה VCF -המופק.
ייתכ ן שווריאנטים של מחיקה יסוננו או יושמטו ב עת פרישה )  ( spanningשל שני רכיבי אמפליקו ן מרוצפים ,כאשר אורך קט ע
המחיקה שווה לחפיפה בי ן רכיבי האמפליקו ן המרוצפים או גדול מחפיפה זו.
המ ערכת אינה מסוגלת לזהות תהליכי  indelכאשר הם מתרחשים ישירות בסמוך לתחל וכשאי ן אמפליקו ן חופף .עבור אזורים
עם רכיבי אמפליקו ן חופפים ,התבחי ן לא מסוגל לזהות מחיקות כאשר אזור החפיפה קט ן יותר מגודל המחיקה שיש לזהות.
לדוגמה ,אם אזור החפיפה בי ן שני רכיבי אמפליקו ן סמוכים הוא שני בסיסים ,התבחי ן לא יכול לזהות אף מחיקה שכוללת את
שני הבסיסים הללו .מחיקה ב עלת בסיס יחיד באחד מהבסיסים הללו כ ן ניתנת לזיהוי.
כפי שנ עשה בכל תהליך להכנת ספריות מבוססת-הכלאה ,כל מצבי הפולימורפיזם ,המוטציות ,ההוספות והמחיקות הבסיסיים
שנמצאים באזורים שמאגדים אוליגונוקלאוטידים עשויים להשפי ע על האללים הנבדקים ,וכתוצאה מכך על הקישורים
שמבוצ עים במהלך הריצוף .לדוגמה:
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 tייתכ ן שווריאנט בפאזה עם וריאנט באזור התחל לא י עבור הגברה ,כך שתתקבל תוצאה שלילית שגויה.
 tוריאנטים באזור התחל עשויים למנו ע את ההגברה של אלל הייחוס ,כך שיתקבל קישור שגוי בי ן וריאנטים הומוזיגוטיים.
 tוריאנטים של  indelבאזור התחל עשויים לגרום לקישור חיובי שגוי בסוף הקריאה הסמוכה לתחל.
תהליכי  indelעשויים להיות מסוננים עקב הטיית גדיל ,אם הם מתרחשים ליד הקצה של קריאה אחת ו עוברים קטי עה רכה
במהלך התיאום.
וריאנטי  MNVקטנים לא אומתו ומדווחים רק במודול וריאנט סומטי.
מחיקות מדווחות ב VCF -בקואורדינטה של הבסיס הקודם ,לפי תבנית ה . VCF -לפיכך ,יש לקחת בחשבו ן את הווריאנטים
הסמוכים לפני שמדווחים שקישור מסוים בי ן בסיסים הוא ייחוס הומוזיגוטי.
מגבלות הספציפיות לשורת הנבט:
 tהמכשיר  , NextSeq 550Dxכשהוא בשימוש עם מודול וריאנט שורת הנבט של  Local Run Managerעבור NextSeq
 , 550Dxמתוכנ ן לספק תוצאות איכותניות המ עידות על אופי הקישור בי ן וריאנטי שורת הנבט )למשל הומוזיגוטי,
הטרוזיגוטי ,טיפוס בר(.
 tכאשר משתמשים בו עם מודול וריאנט שורת הנבט ,כיסוי המינימום הנדרש עבור כל אמפליקו ן לצורך קבלת קישור
וריאנטים מדויק הוא  . 150xכתוצאה מכך נדרשים  150מקט עי  DNAתומכים ,ואלה שווי -ערך ל 300-קריאות חופפות עם
קצה משויך .מספר הדגימות והמספר הכולל של בסיסים שבהם נ עשה מיקוד משפי עים על הכיסוי .תוכ ן ה GC-ותוכ ן גנומי
אחר עשויים להשפי ע על הכיסוי.
 tוריאציה במספר ה עותק עשויה להשפי ע על זיהוי של וריאנט כהומוזיגוטי או הטרוזיגוטי.
 tוריאנטים בהקשר חזרתי מסוים מסוננים אל מחוץ לקובצי ה . VCF -מסנ ן החזרה  RMxNמשמש כדי לסנ ן וריאנטים כאשר
רצף הווריאנטים ,במלואו או בחלקו ,נוכח באופ ן שחוזר על עצמו בגנום הייחוס ,בסמוך למיקום הווריאנט .במקרה של
קישור בי ן וריאנטים בשורת נבט ,נדרשות בייחוס לפחות תש ע חזרות כדי שווריאנט מסוים יסונ ן ,ויילקחו בחשבו ן רק
חזרות באורך של עד .( bp (R5x9 5
 indel tו SNV-במיקום יחיד עשויים להוביל לדיווח על וריאנט אחד בלבד.
מגבלות הספציפיות לווריאנטים סומטיים:
 tהמכשיר  , NextSeq 550Dxכשהוא בשימוש עם מודול הווריאנט הסומטי של  Local Run Managerעבור NextSeq
 , 550Dxמתוכנ ן לספק תוצאות איכותניות המ עידות על אופי הקישור בי ן וריאנטים סומטיים )למשל הימצאות וריאנט סומטי
עם תדירות וריאנט של ≤  0.026וגבול זיהוי של .( 0.05
 tכאשר משתמשים בו עם מודול הווריאנט הסומטי ,כיסוי המינימום הנדרש עבור כל אמפליקו ן לצורך קבלת קישור וריאנטים
מדויק הוא  450xלכל מאגר אוליגונוקלאוטידים .כתוצאה מכך ,עבור כל מאגר אוליגונוקלאוטידים נדרשים  450מקט עי
 DNAתומכים ,ואלה שווי -ערך ל 900-קריאות חופפות עם קצה משויך .מספר הדגימות והמספר הכולל של בסיסים שבהם
נ עשה מיקוד משפי עים על הכיסוי .תוכ ן ה GC-ותוכ ן גנומי אחר עשויים להשפי ע על הכיסוי.
 tבמקרה של קישור בי ן וריאנטים סומטיים ,נדרשות בייחוס לפחות שש חזרות כדי שהווריאנט יסונ ן ,ויילקחו בחשבו ן רק
חזרות באורך של עד .( bp (R3x6 3
 tמודול הווריאנט הסומטי אינו מסוגל להבחי ן בי ן וריאנטי שורת נבט ווריאנטים סומטיים .המודול תוכנ ן לזהות וריאנטים
על טווח של תדירויות וריאנטים ,אולם תדירות וריאנט לא יכולה לשמש כדי להבחי ן בי ן וריאנטים סומטיים ווריאנטים של
שורת נבט.
 tרקמה נורמלית בדגימה משפי עה על זיהוי הווריאנטים .גבול הזיהוי המדווח מבוסס על תדירות וריאנט ,שהיא יחסית
לסה"כ ה DNA-שחולץ ה ן מהגידול וה ן מהרקמה הנורמלית.

רכ יב י ערכת המג יב ים
כל רכיב בערכת המגיבים בתפוקה גבוהה  NextSeq 550Dxגרסה  300) 2.5מחזורים( מסופק באריזה נפרדת .אחס ן בהקדם את
הרכיבים בטמפרטורה ש צוינה כדי להבטיח בי צועים הולמים .להל ן רשימת רכיבי ערכת המגיבים.
טבלה  1רכיבי ערכת המגיבים

|2

נפח
מ יל ו י

רכ יב

כמ ות

מחסנ ית מג יב ים בתפ וקה גב והה
 NextSeq 550Dxגרסה 2
) 300מחז ור ים(

 1בכל
יח ידה

משתנה

מחסנ ית ב ופר  NextSeq 550Dxגרסה 2
) 300מחז ור ים(

 1בכל
יח ידה

משתנה
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ת יא ור

אחס ו ן*

מג יב ים ל יצ ירת אש כ ו ל ות ור יצ וף

 -25°Cעד -15°C

ב ופר ים ותמ יסת שט יפה

 15°Cעד 30°C
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רכ יב

כמ ות

נפח
מ יל ו י

מחסנ ית תא זר ימה בתפ וקה גב והה
 NextSeq 550Dxגרסה 2.5
) 300מחז ור ים(

 1בכל
יח ידה

לא
ר ל ו ונט י

תא זר ימה מז כ ו כ ית לש ימ וש יח יד ,ב ע ל קצה מש ו יך

ק ופסת אב יזר ים ש ל NextSeq 550Dx
 (300מחז ור ים(

מבחנה
אחת

 12מ" ל

ב ופר ד י ל ו ל ספר י יה

ת יא ור

אחס ו ן*
 2°Cעד 8°C

 -25°Cעד -15°C

* מחסנית תא הזרימה בתפוקה ג בוהה  NextSeq 550Dxגרסה  300) 2.5מחזורים( נשלחת בטמפרטורת הס בי בה.

מספרי א צוות
לערכת המגיבים יש מספר א צווה יחיד ,אשר מכונה מספר הא צווה של ערכת המגיבים .על כל קופסה בערכת המגיבים מודפס
מספר הא צווה של ערכת המגיבים .על רכיבי ערכת המגיבים שנמ צאים בתוך הקופסאות מודפסים מספרי א צוות ספ ציפיים
לרכיבים ,אשר שונים ממספר הא צווה של ערכת המגיבים .כדי לשמור על הקישור בי ן הא צוות והערכות ,שמור על החומרים
המתכלים לרי צוף כאשר הם מאוחסנים באריזותיהם עד שיהיו מוכנים לשימוש .לקבלת פרטים על מספרי החלקים של המגיבים
ומספרי הא צוות ,עיי ן באישור הניתוח של ערכת המגיב.

אחס ו ן וט יפ ול
1
2
3

4

טמפרטורת החדר מוגדרת כטווח שבי ן  C°15ו. C°30-
רכיבי ערכת המגיבים שומרים על יציבות כאשר הם מאוחסנים בטמפרטורות האחסו ן שצוינו ,עד תאריך התפוגה המופי ע על
התווית.
קופסת האביזרים של  NextSeq 550Dxומחסנית המגיבים של  NextSeq 550Dxשומרות על יציבות למקסימום הפשרה אחת
לטמפרטורת החדר ,לפני תאריך התפוגה המפורט .מחסנית המגיבים שומרת על יציבות למשך  6ש עות לכל היותר כאשר
מפשירים אותה באמבט מים בטמפרטורת החדר .לחלופי ן ,נית ן להפשיר את מחסנית המגיב בטמפרטורות של  C°2עד C°8
למשך  5ימים לכל היותר ,לפני השימוש.
שינויים במראה הפיזי של המגיבים עשויים לה עיד על הידרדרות של החומרים .אם מופי עים שינויים במראה הפיזי לאחר
ה ערבוב ,למשל שינויים ניכרים בצב ע המגיב ,או עכירות האופיינית לזיהום מיקרוביאלי ,אי ן להשתמש במגיבים.

צ י וד וח ומר ים דר וש ים ,נמכר ים בנפרד
t

מכשיר  , NextSeq 550Dxמק"ט 20005715

אזהר ות ואמצע י זה יר ות
זהירות

על -פי החוק הפדרלי ,מכירת מכשיר זה מותרת רק לרופא או בהוראתו וכ ן לכל איש רפואה אחר אשר מחזיק ברישיו ן
להשתמש במכשיר או להורות על השימוש בו בהתאם לחוק המדינה שבה הוא עובד.
1

2
3
4
5

ערכת המגיבים בתפוקה גבוהה  NextSeq 550Dxגרסה  300) 2.5מחזורים( מכילה חומרים כימיים ש עלולים להיות מסוכנים.
שאיפה ,בלי עה ,ומג ע עם ה עור או ה עיניים עלולים לגרום לפגי עה גופנית .השתמש בציוד מג ן ,הכולל מג ן ל עיניים ,כפפות,
וחלוק מ עבדה בהתאם לסיכו ן החשיפה .טפל במגיבים המשומשים כפי שמטפלים בפסולת כימית והשלך אותם בהתאם לחוקים
ולתקנות האזוריים ,הלאומיים והמקומיים החלים במקרים אלה.
לקבלת מיד ע על סביבה ,בריאות ובטיחות ,עיי ן בגיליו ן הבטיחות ) ( SDSשבכתובת . support.illumina.com/sds.html
על כל תקרית חמורה הקשורה למוצר זה יש לדווח מיידית לחברת  Illuminaולרשויות המתאימות במדינות החברות שבה ן
נמצאים המשתמש והמטופל.
אי-הקפדה על הנהלים המפורטים עלולה להוביל לקבלת תוצאות שגויות או לירידה משמ עותית באיכות הדגימה.
השתמש באמצ עי הזהירות השגרתיים הנהוגים במ עבדה .אי ן למלא/לרוק ן פיפטות ב עזרת הפה .אי ן לאכול ,לשתות או ל עש ן
באזורי ה עבודה המיו עדים .ב עת הטיפול בדגימות ובמגיבי התבחינים יש להשתמש בכפפות חד-פ עמיות ובחלוקי מ עבדה .שטוף
את הידיים היטב לאחר הטיפול בדגימות ובמגיבי התבחינים.
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ערכת מגיבים בתפוקה גבוהה  NextSeq 550Dxגרסה  300) 2.5מחזורים(

6
7

כדי למנו ע מתוצרי ה PCR-לזהם את המגיבים ,המכשור ודגימות ה DNA-הגנומי ,יש להקפיד על שיטות עבודה נאותות
במ עבדה ו על היגיינת מ עבדה נאותה .זיהום  PCRעלול להוביל לקבלת תוצאות לא מדויקות ולא אמינות.
כדי למנו ע זיהום ,ודא שיש ציוד יי עודי )למשל פיפטות ,קצוות פיפטות ,מ ערבל וורטקס ,וסרכזת( לאזורים שלפני ההגברה
ולאחר ההגברה.

ה ורא ות ש ימ וש
עיי ן בעלו ן המו צר מכשיר  NextSeq 550Dxובמדריכי העיו ן הרלוונטיים.

מאפ י ינ י ב יצ וע ים
עיי ן בעלו ן המו צר מכשיר .NextSeq 550Dx

גרסא ות ק ודמ ות
מסמך

תאר יך

ת יא ור הש ינ ו י
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נ וספה הצהרה ע ל אזהר ות ואמצ ע י זה יר ות בנ וג ע לד י ו וח ע ל תקר י ות חמ ור ות.
נ וספה טב לת מהד ור ות ק ודמ ות.

פטנט ים וס ימנ ים מסחר י ים
מסמך זה ות ו כנ ו הם קנ י י ן ש ל Illumina, Inc.והחבר ות המס ונפ ות א ל יה )לה ל ן ,("Illumina" :והם מ י ו עד ים אך ורק לש ימ וש ו ש ל ה לק וח ,בהתאם לתנא י
הח וזה ,בהקשר ש ל הש ימ וש במ וצר ים המת ואר ים בזאת ,ו לא לש ום מטרה אחרת .א י ן להשתמש במסמך זה ות ו כנ ו וא י ן להפ יצם ל כ ל מטרה אחרת ו/א ו
לש ל וח ,לחש וף א ו לש כפ ל א ותם בש ום צ ורה אחרת ,ל לא הס כמה מראש וב כתב מאת  .Illuminaבמסמך זה Illumina ,א ינה מ ענ יקה ר יש י ו ן כ לשה ו
לז כ ו י ות ע ל פטנט ,ס ימ ן מסחר י ,ז כ ות י וצר ים א ו ז כ ות ח וק ית א ו כ ל ז כ ות אחרת ,לש ום צד ש ל יש י.
כד י להבט יח ש ימ וש ה ו לם ובט וח במ וצר ים המת ואר ים בזאת ,הה ורא ות שבמסמך זה ח י יב ות להתבצ ע ע ל -יד י ע ובד ים ש עבר ו הדר כה מתא ימה ו ימ לא ו
את הה ורא ות בצ ורה קפדנ ית ומפ ורשת .ח ובה לקר וא ו להב י ן את כ ל ת ו כנ ו ש ל מסמך זה לפנ י הש ימ וש במ וצר ים א לה.
א י-קר יאת הה ורא ות המ ופ י ע ות בזאת במ ל וא ן וא י -הקפדה ע ל יה ן ע ל ו ל ות לגר ום לנזק למ וצר ים ,לפצ י עה ג ופנ ית ש ל בנ י אדם  -לרב ות המשתמש ים א ו
אנש ים אחר ים ,ונזק לר כ וש אחר ,ו יבט ל ו כ ל אחר י ות הח לה ע ל המ וצר ים.
 ILLUMINAא ינה מקב לת ע ל עצמה ש ום חב ות בג י ן ש ימ וש ב לת י ה ו לם במ וצר ים המת ואר ים בזאת )לרב ות ח לק ים מהם א ו הת ו כנה(.
 כ ל הז כ ו י ות שמ ור ות.
© 2021 Illumina, Inc.
כ ל הס ימנ ים המסחר י ים הם ר כ ושם ש ל Illumina, Inc.א ו ש ל ב ע ל יהם המתא ימ ים .לקב לת מ יד ע ע ל ס ימ ן מסחר י ספצ יפ י ,בקר ב כת ובת
.www.illumina.com/company/legal.html

פרט י יצ ירת קשר
Illumina
היוזם באוסטרליה

5200 Illumina Way
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+ 1.800.809.ILMN (4566)
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Melbourne, VIC 3000
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www.illumina.com
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Australia

Steenoven 19
DK Eindhoven 5626
The Netherlands

ת ו ו י ות המ וצר
לקבלת חומר עזר מלא בנוגע לסמלים שעשויים להופיע על אריזת המו צר והתוויות ,עיי ן במפתח הסמלים של הערכה שלך
בכתובת .support.illumina.com
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