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Σχετ ικά με τ ον παρόντ α οδηγό
Ο παρών οδηγός αναφοράς οργάνου παρέχει οδηγίες σχετ ικά με τ η χρήση τ ου οργάνου NextSeq
550Dx σε ερευνητ ική (RUO) λειτ ουργία.

Εισαγωγή
Δυνατ ότ ητ ες αλληλούχισης
u

Αλληλούχιση υψηλής διεκπεραίωσης — Το όργανο NextSeq ™ 550Dx επιτ ρέπει τ ην
αλληλούχιση βιβλιοθηκών DNA.

u

Real-Time Analysis (RTA) — Πραγματ οποιεί επεξεργασία εικόνων και αντ ιστ οίχιση βάσης.
Για περισσότ ερες πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Real-Time Analysis στ η σελίδα 59.

u

Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων εντός του οργάνου — Οι μονάδες ανάλυσης τ ου λογισμικού
Analysis Software που έχουν οριστ εί για τ ην εκτ έλεση αναλύουν τ α δεδομένα τ ης εκτ έλεσης.

u

Διπλή εκκίνηση — Το όργανο NextSeq 550Dx περιέχει ξεχωριστ ές μονάδες σκληρού δίσκου που
υποστ ηρίζουν διαγνωστ ική (Dx) και ερευνητ ική (RUO) λειτ ουργία.

Δυνατ ότ ητ ες σάρωσης συστ οιχιών
u

Ενσωματωμένη εφαρμογή σάρωσης συστοιχιών στο λογισμικό ελέγχου — Το όργανο
NextSeq 550Dx σας επιτ ρέπει να κάνετ ε εναλλαγή μετ αξύ τ ης σάρωσης συστ οιχιών και τ ης
αλληλούχισης υψηλής διεκπεραίωσης στ ο ίδιο όργανο χρησιμοποιώντ ας τ ο ίδιο λογισμικό
ελέγχου.

u

Εκτεταμένη δυνατότητα απεικόνισης — Το σύστ ημα απεικόνισης στ ο όργανο NextSeq 550Dx
περιλαμβάνει λογισμικό και τ ροποποιήσεις βάσης που καθιστ ούν δυνατ ή τ ην απεικόνιση
μεγαλύτ ερης επιφάνειας για τ ην πραγματ οποίηση σάρωσης BeadChip.

u

Τύποι BeadChip — Στ ους συμβατ ούς τ ύπους BeadChip περιλαμβάνοντ αι τ α εξής: CytoSNP-12,
CytoSNP-850K, Infinium MethylationEPIC και Karyomap-12.

u

Προσαρμογέας BeadChip — Ένας επαναχρησιμοποιήσιμος προσαρμογέας BeadChip καθιστ ά
δυνατ ή τ ην εύκολη φόρτ ωση ενός BeadChip στ ο όργανο.

u

Ανάλυση δεδομένων — Χρησιμοποιήστ ε τ ο λογισμικό BlueFuse ® Multi για να αναλύσετ ε
δεδομένα συστ οιχιών.
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Επιπλέον πηγές
Ανατ ρέξτ ε στ ον δικτ υακό τ όπο τ ης Illumina για να κατ εβάσετ ε τ α παρακάτ ω έγγραφα.
Πηγή

Περιγραφή

Οδηγός προετοιμασίας
εργαστηρίου για το όργανο
NextSeq 550Dx (αρ.
εγγράφου 1000000009869)

Παρέχει τ ις προδιαγραφές για τ ον χώρο τ ου εργαστ ηρίου, τ ις απαιτ ήσεις παροχής
ρεύματ ος και περιλαμβάνει ζητ ήματ α που αφορούν τ ο περιβάλλον.

Οδηγός ασφάλειας και
συμμόρφωσης οργάνου
NextSeq 550Dx (αρ.
εγγράφου 1000000009868)

Παρέχει πληροφορίες σχετ ικά με ζητ ήματ α λειτ ουργικής ασφάλειας, δηλώσεις
συμμόρφωσης και τ ην επισήμανση τ ου οργάνου.

Οδηγός συμμόρφωσης της
συσκευής ανάγνωσης RFID
(αρ. εγγράφου
1000000030332)

Παρέχει πληροφορίες σχετ ικά με τ η συσκευή ανάγνωσης RFID τ ου οργάνου,
τ α πιστ οποιητ ικά συμμόρφωσης και τ α ζητ ήματ α ασφάλειας.

Οδηγός αναφοράς
οργάνου NextSeq 550Dx
σε ερευνητική λειτουργία
(αρ. εγγράφου
1000000041922)

Παρέχει οδηγίες για τ η λειτ ουργία τ ου οργάνου, καθώς και για τ ις διαδικασίες
αντ ιμετ ώπισης προβλημάτ ων. Για χρήση κατ ά τ η λειτ ουργία τ ου οργάνου NextSeq
550Dx σε ερευνητ ική λειτ ουργία με λογισμικό ελέγχου NextSeq (NCS) v3.0.

Οδηγός συστήματος
NextSeq 550 (αρ.
εγγράφου 15069765)

Παρέχει οδηγίες για τ η λειτ ουργία τ ου οργάνου, καθώς και για τ ις διαδικασίες
αντ ιμετ ώπισης προβλημάτ ων. Για χρήση κατ ά τ η λειτ ουργία τ ου οργάνου NextSeq
550Dx σε ερευνητ ική λειτ ουργία με λογισμικό ελέγχου NextSeq (NCS) v4.0 ή
μετ αγενέστ ερης έκδοσης.

Οδηγός συστήματος
NextSeq 550

Παρέχει μια επισκόπηση τ ων εξαρτ ημάτ ων τ ου οργάνου, οδηγίες για τ η λειτ ουργία τ ου
οργάνου καθώς και τ ις διαδικασίες συντ ήρησης και αντ ιμετ ώπισης προβλημάτ ων.

Βοήθεια BaseSpace

Παρέχει πληροφορίες σχετ ικά με τ η χρήση τ ου BaseSpaceTM Sequence Hub και τ ις
διαθέσιμες επιλογές ανάλυσης.

Επισκεφτ είτ ε τ η σελίδα υποστ ήριξης τ ου οργάνου NextSeq 550Dx στ ον δικτ υακό τ όπο τ ης Illumina
για να αποκτ ήσετ ε πρόσβαση στ ην τ εκμηρίωση, τ η λήψη λογισμικού, τ ην ηλεκτ ρονική εκπαίδευση και
για να βρείτ ε απαντ ήσεις σε συχνά ερωτ ήματ α.
Επισκεφτ είτ ε τ ις σελίδες υποστ ήριξης τ ου NextSeq 550Dx στ ον δικτ υακό τ όπο τ ης Illumina για να
αποκτ ήσετ ε πρόσβαση στ ην τ εκμηρίωση, τ η λήψη λογισμικού, τ ην ηλεκτ ρονική εκπαίδευση και για να
βρείτ ε απαντ ήσεις σε συχνά ερωτ ήματ α.
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Εξαρτ ήματ α οργάνου
Το όργανο NextSeq 550Dx περιλαμβάνει μια οθόνη αφής, μια γραμμή κατ άστ ασης και
4 διαμερίσματ α.
Εικόνα 1 Εξαρτ ήματ α οργάνου

A Διαμέρισμα απεικόνισης — Περιέχει τ ην κυψελίδα ροής κατ ά τ η διάρκεια μιας εκτ έλεσης
αλληλούχισης.
B Οθόνη αφής — Επιτ ρέπει τ η διαμόρφωση και τ η ρύθμιση εντ ός τ ου οργάνου μέσω τ ης διεπαφής
τ ου λογισμικού λειτ ουργίας.
C Γραμμή κατάστασης — Υποδεικνύει τ ην κατ άστ αση τ ου οργάνου: διαδικασία σε εξέλιξη (μπλε),
απαιτ είτ αι προσοχή (πορτ οκαλί), έτ οιμο για αλληλούχιση (πράσινο), αρχικοποίηση σε εξέλιξη
(εναλλαγή μπλε και λευκού), δεν έχει γίνει ακόμα αρχικοποίηση (λευκό) ή απαιτ είτ αι έκπλυση εντ ός
τ ων επόμενων 24 ωρών (κίτ ρινο).
D Διαμέρισμα ρυθμιστικών διαλυμάτων — Περιέχει τ ην κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων και τ ο
δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων.
E Διαμέρισμα αντιδραστηρίων — Περιέχει τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων.
F Διαμέρισμα φίλτρου αέρα — Περιέχει τ ο φίλτ ρο αέρα. Η πρόσβαση στ ο φίλτ ρο γίνετ αι από τ ην
πίσω πλευρά τ ου οργάνου.
G Κουμπί τροφοδοσίας — Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τ ο όργανο και τ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου.

Διαμέρισμα απεικόνισης
Το διαμέρισμα απεικόνισης στ εγάζει τ η βάση, η οποία περιλαμβάνει τ ρεις πίρους ευθυγράμμισης για
τ ην τ οποθέτ ηση τ ης κυψελίδας ροής. Μετ ά τ η φόρτ ωση τ ης κυψελίδας ροής, η θύρα τ ου
διαμερίσματ ος απεικόνισης κλείνει αυτ όματ α και μετ ακινεί τ α εξαρτ ήματ α στ η θέση τ ους.

Αρ. εγγράφου 1000000041922 έκδ. 03 ELL

Χρήση μόνο για έρευνα. Όχι για χρήση σε διαγνωστ ικές διαδικασίες.

3

Οδηγός αναφοράς οργάνου NextSeq 550Dx σε ερευνητ ική λειτ ουργία

Διαμερίσματ α αντ ιδραστ ηρίων και ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων
Η ρύθμιση παραμέτ ρων μιας εκτ έλεσης αλληλούχισης στ ο όργανο NextSeq 550Dx απαιτ εί πρόσβαση
στ ο διαμέρισμα αντ ιδραστ ηρίων και στ ο διαμέρισμα ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων για τ η φόρτ ωση τ ων
αναλωσίμων εκτ έλεσης και τ ο άδειασμα τ ου δοχείου χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων.
Εικόνα 2 Διαμερίσματ α αντ ιδραστ ηρίων και ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων

A Θύρα διαμερίσματος αντιδραστηρίων – Κλείνει τ ο διαμέρισμα αντ ιδραστ ηρίων με ένα μάντ αλο
που βρίσκετ αι κάτ ω από τ ην περιοχή τ ης θύρας κάτ ω δεξιά. Το διαμέρισμα αντ ιδραστ ηρίων περιέχει
τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων.
B Κασέτα αντιδραστηρίων — Η κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων είναι ένα προπληρωμένο αναλώσιμο μίας
χρήσης.
C Κασέτα ρυθμιστικών διαλυμάτων — Η κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων είναι ένα προπληρωμένο
αναλώσιμο μίας χρήσης.
D Δοχείο χρησιμοποιημένων αντιδραστηρίων — Τα χρησιμοποιημένα αντ ιδραστ ήρια συλλέγοντ αι
για απόρριψη μετ ά από κάθε εκτ έλεση.
E Θύρα διαμερίσματος ρυθμιστικών διαλυμάτων — Κλείνει τ ο διαμέρισμα ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων
με ένα μάντ αλο που βρίσκετ αι κάτ ω από τ η γωνία τ ης θύρας κάτ ω αριστ ερά.

Διαμέρισμα φίλτ ρου αέρα
Το διαμέρισμα φίλτ ρου αέρα περιέχει τ ο φίλτ ρο αέρα και βρίσκετ αι στ ο πίσω μέρος τ ου οργάνου.
Αντ ικαθιστ άτ ε τ ο φίλτ ρο αέρα κάθε 90 ημέρες. Για πληροφορίες σχετ ικά με τ ην αντ ικατ άστ αση τ ου
φίλτ ρου, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Αντικατάσταση φίλτρου αέρα στ η σελίδα 41.

Λογισμικό NextSeq 550Dx
Το λογισμικό τ ου οργάνου περιλαμβάνει ενσωματ ωμένες εφαρμογές που πραγματ οποιούν εκτ ελέσεις
αλληλούχισης.
u

Λογισμικό ελέγχου NextSeq (NCS) — Το λογισμικό ελέγχου σάς καθοδηγεί στ α βήματ α για τ ον
καθορισμό τ ων παραμέτ ρων μιας εκτ έλεσης αλληλούχισης.

u

Λογισμικό Real-Time Analysis (RTA) — Η RTA πραγματ οποιεί ανάλυση εικόνων και
αντ ιστ οίχιση βάσης κατ ά τ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης. Το όργανο NextSeq 550Dx χρησιμοποιεί τ ην
έκδ. 2 τ ου RTA, η οποία περιλαμβάνει σημαντ ικές διαφορές ως προς τ ην αρχιτ εκτ ονική και τ ις
δυνατ ότ ητ ες από τ ις προηγούμενες εκδόσεις. Για περισσότ ερες πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α
Real-Time Analysis στ η σελίδα 59.
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Εικονίδια κατ άστ ασης
Ένα εικονίδιο κατ άστ ασης στ ην επάνω δεξιά γωνία τ ου NCS επισημαίνει τ υχόν αλλαγές κατ άστ ασης
κατ ά τ ον καθορισμό παραμέτ ρων τ ης εκτ έλεσης ή κατ ά τ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης.
Εικονίδιο
κατάστασης

Όνομα
κατάστασης

Περιγραφή

Κατ άστ αση OK

Το σύστ ημα λειτ ουργεί φυσιολογικά.

Επεξεργασία σε
εξέλιξη

Το σύστ ημα εκτ ελεί ενέργειες επεξεργασίας.

Προειδοποίηση

Παρουσιάστ ηκε κάποια προειδοποίηση.
Οι προειδοποιήσεις δεν στ αματ ούν τ ην εκτ έλεση ούτ ε απαιτ είτ αι κάποια
ενέργεια μετ ά τ ην εμφάνισή τ ους.

Σφάλμα

Παρουσιάστ ηκε κάποιο σφάλμα.
Τα σφάλματ α απαιτ ούν ενέργεια πριν από τ η συνέχιση μιας εκτ έλεσης.

Απαιτ είτ αι
σέρβις

Παρουσιάστ ηκε μια ειδοποίηση που απαιτ εί τ ην προσοχή τ ου χρήστ η. Ανατ ρέξτ ε
στ ο μήνυμα για περισσότ ερες πληροφορίες.

Σε περίπτ ωση αλλαγής κατ άστ ασης, τ ο εικονίδιο αναβοσβήνει για να σας προειδοποιήσει για τ ην
αλλαγή. Επιλέξτ ε τ ο εικονίδιο για να δείτ ε μια περιγραφή τ ης κατ άστ ασης. Επιλέξτ ε Acknowledge
(Επιβεβαίωση) για να αποδεχτ είτ ε τ ο μήνυμα και Close (Κλείσιμο) για να κλείσετ ε τ ο πλαίσιο
διαλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η επιβεβαίωση ενός μηνύματ ος επαναφέρει τ ο εικονίδιο και τ ο μήνυμα καθίστ ατ αι ανενεργό.
Το μήνυμα εξακολουθεί να είναι ορατ ό στ ον χρήστ η αν ο τ ελευτ αίος επιλέξει τ ο εικονίδιο, αλλά
εξαφανίζετ αι με τ ην επανεκκίνηση τ ου NCS.

Κουμπί τ ροφοδοσίας
Το κουμπί τ ροφοδοσίας στ ο μπροστ ινό μέρος τ ου NextSeq 550Dx ενεργοποιεί τ ην τ ροφοδοσία προς
τ ο όργανο και τ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου. Το κουμπί τ ροφοδοσίας εκτ ελεί τ ις παρακάτ ω ενέργειες,
ανάλογα με τ ην κατ άστ αση τ ης τ ροφοδοσίας τ ου οργάνου. Από προεπιλογή, τ ο NextSeq 550Dx
εκκινείτ αι σε διαγνωστ ική λειτ ουργία.
Για πληροφορίες σχετ ικά με τ ην αρχική ενεργοποίηση τ ου οργάνου, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Εκκίνηση του
οργάνου στ η σελίδα 11.
Για πληροφορίες σχετ ικά με τ ον τ ερματ ισμό τ ης λειτ ουργίας τ ου οργάνου, δείτ ε τ ην ενότ ητ α
Τερματισμός λειτουργίας του οργάνου στ η σελίδα 44.
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Κατάσταση τροφοδοσίας

Ενέργεια

Το όργανο είναι
απενεργοποιημένο

Πατ ήστ ε τ ο κουμπί για να ενεργοποιήσετ ε τ ην τ ροφοδοσία.

Το όργανο είναι
ενεργοποιημένο

Πατ ήστ ε τ ο κουμπί για να απενεργοποιήσετ ε τ ην τ ροφοδοσία. Εμφανίζετ αι ένα πλαίσιο
διαλόγου στ ην οθόνη για να επιβεβαιώσετ ε τ ον τ ερματ ισμό τ ης λειτ ουργίας τ ου
οργάνου.

Το όργανο είναι
ενεργοποιημένο

Πατ ήστ ε παρατ ετ αμένα τ ο κουμπί για 10 δευτ ερόλεπτ α για επιβεβλημένο τ ερματ ισμό
τ ης λειτ ουργίας τ ου οργάνου και τ ου υπολογιστ ή τ ου οργάνου.
Χρησιμοποιήστ ε αυτ ήν τ η μέθοδο για να απενεργοποιήσετ ε τ ο όργανο μόνο αν δεν
αντ αποκρίνετ αι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η απενεργοποίηση τ ου οργάνου κατ ά τ η διάρκεια μιας εκτ έλεσης αλληλούχισης τ ερματ ίζει
αμέσως τ ην εκτ έλεση. Ο τ ερματ ισμός μιας εκτ έλεσης είναι οριστ ικός. Τα αναλώσιμα τ ης εκτ έλεσης δεν
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και τ α δεδομένα τ ης αλληλούχισης από τ ην εκτ έλεση δεν
αποθηκεύοντ αι.

Επισκόπηση τ ου επαναχρησιμοποιήσιμου προσαρμογέα BeadChip
Ο επαναχρησιμοποιήσιμος προσαρμογέας BeadChip περιέχει τ ο BeadChip κατ ά τ η διάρκεια τ ης
σάρωσης. Το BeadChip είναι ασφαλισμένο στ ο ράφι σε εσοχή τ ου προσαρμογέα με τ ο κλιπ
συγκράτ ησης. Στ η συνέχεια, ο προσαρμογέας BeadChip φορτ ώνετ αι πάνω στ η βάση στ ο διαμέρισμα
απεικόνισης.
Εικόνα 3 Επαναχρησιμοποιήσιμος προσαρμογέας BeadChip

A Προσαρμογέας BeadChip
B Κλιπ συγκράτ ησης
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Επισκόπηση κιτ αντ ιδραστ ηρίων
Επισκόπηση αναλωσίμων αλληλούχισης
Τα αναλώσιμα αλληλούχισης που απαιτ ούντ αι για τ ην εκτ έλεση τ ου NextSeq 550Dx παρέχοντ αι
ξεχωριστ ά σε ένα κιτ μίας χρήσης. Κάθε κιτ περιλαμβάνει μία κυψελίδα ροής, μια κασέτ α
αντ ιδραστ ηρίου, μια κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων και ένα ρυθμιστ ικό διάλυμα αραίωσης
βιβλιοθηκών. Για περισσότ ερες πληροφορίες, ανατ ρέξτ ε στ ο ένθετ ο συσκευασίας τ ου NextSeq
550Dx High Output Reagent Kit v2 (300 κύκλοι), τ ου NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5
(300 κύκλοι) ή τ ου NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλοι).
Η κυψελίδα ροής, η κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων και η κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων χρησιμοποιούν
τ εχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) για ακρίβεια στ ην παρακολούθηση τ ων αναλωσίμων
και για λόγους συμβατ ότ ητ ας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα κιτ NextSeq 550Dx High Output Reagent v2.5 απαιτ ούν NOS 1.3 ή μετ αγενέστ ερης έκδοσης ώστ ε
τ ο όργανο να δεχτ εί τ ην κασέτ α κυψελίδας ροής v2.5. Ολοκληρώνετ ε τ ις ενημερώσεις λογισμικού
πριν από τ ην προετ οιμασία τ ων δειγμάτ ων και τ ων αναλωσίμων ώστ ε να αποφεύγετ αι η σπατ άλη
αντ ιδραστ ηρίων ή/και δειγμάτ ων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Φυλάσσετ ε τ α αναλώσιμα αλληλούχισης στ α κιβώτ ιά τ ους μέχρι να είναι έτ οιμα για χρήση.

Επισήμανση συμβατ ότ ητ ας κιτ
Τα εξαρτ ήματ α τ ου κιτ επισημαίνοντ αι με ενδείξεις με χρωματ ική κωδικοποίηση ώστ ε να
υποδεικνύετ αι η συμβατ ότ ητ α μετ αξύ τ ων κυψελίδων ροής και τ ων κασετ ών αντ ιδραστ ηρίων.
Χρησιμοποιείτ ε πάντ α συμβατ ή κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων και κυψελίδα ροής. Η κασέτ α ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων είναι γενικής χρήσης.
Κάθε κυψελίδα ροής και κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων επισημαίνετ αι με τ ην ένδειξη High (Υψηλή) ή Mid
(Μεσαία). Ελέγχετ ε πάντ α τ ην ετ ικέτ α κατ ά τ ην προετ οιμασία τ ων αναλωσίμων για μια εκτ έλεση.
Τύπος κιτ

Σήμανση στην ετικέτα

Εξαρτ ήματ α κιτ υψηλής απόδοσης

Εξαρτ ήματ α κιτ μεσαίας απόδοσης
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Επισκόπηση κυψελίδας ροής
Εικόνα 4 Κασέτ α κυψελίδας ροής

A Ζεύγος λωρίδων A — Λωρίδες 1 και 3
B Ζεύγος λωρίδων B — Λωρίδες 2 και 4
C Πλαίσιο κασέτ ας κυψελίδας ροής
Η κυψελίδα ροής είναι ένα υπόστ ρωμα με βάση τ ο γυαλί επάνω στ ο οποίο δημιουργούντ αι συστ άδες
και εκτ ελείτ αι η αντ ίδραση τ ης αλληλούχισης. Η κυψελίδα ροής βρίσκετ αι μέσα σε μια κασέτ α
κυψελίδας ροής.
Η κυψελίδα ροής περιέχει 4 λωρίδες που απεικονίζοντ αι σε ζεύγη.
u

Οι λωρίδες 1 και 3 (ζεύγος λωρίδων A) απεικονίζοντ αι τ αυτ όχρονα.

u

Οι λωρίδες 2 και 4 (ζεύγος λωρίδων B) απεικονίζοντ αι ότ αν ολοκληρωθεί η απεικόνιση τ ου
ζεύγους λωρίδων A.

Αν και η κυψελίδα ροής έχει 4 λωρίδες, μόνο μία βιβλιοθήκη ή ένα σύνολο ομαδοποιημένων
βιβλιοθηκών αλληλουχείτ αι στ ην κυψελίδα ροής. Οι βιβλιοθήκες φορτ ώνοντ αι στ ην κασέτ α
αντ ιδραστ ηρίων από μία δεξαμενή και μετ αφέροντ αι αυτ όματ α στ ην κυψελίδα ροής και στ ις
4 λωρίδες.
Κάθε λωρίδα απεικονίζετ αι σε μικρές περιοχές απεικόνισης που ονομάζοντ αι «πλακίδια».
Για περισσότ ερες πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Πλακίδια κυψελίδας ροής στ η σελίδα 65.

Επισκόπηση κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων
Η κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων είναι ένα αναλώσιμο μίας χρήσης με παρακολούθηση RFID και δεξαμενές
στ εγανοποιημένες με αλουμίνιο οι οποίες είναι προπληρωμένες με αντ ιδραστ ήρια δημιουργίας
συστ άδων και αλληλούχισης.
Εικόνα 5 Κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων
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Η κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων περιλαμβάνει μια αποκλειστ ική δεξαμενή για τ η φόρτ ωση τ ων
προετ οιμασμένων βιβλιοθηκών. Μετ ά τ ην έναρξη τ ης εκτ έλεσης, οι βιβλιοθήκες μετ αφέροντ αι
αυτ όματ α από τ η δεξαμενή στ ην κυψελίδα ροής.
Διάφορες δεξαμενές χρησιμοποιούντ αι αποκλειστ ικά για τ ην αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση.
Το διάλυμα έκπλυσης αντ λείτ αι από τ ην κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων στ ις ειδικές δεξαμενές,
μέσω τ ου συστ ήματ ος, και, στ η συνέχεια, προς τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το συγκεκριμένο σετ αντιδραστηρίων περιέχει δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Η εισπνοή, η κατάποση και η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού
προστασίας για τα μάτια, γάντια και εργαστηριακή ποδιά, κατάλληλο για τον κίνδυνο
έκθεσης. Τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χημικά
απόβλητα και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και
τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για πρόσθετ ες πληροφορίες σχετ ικά με τ ο περιβάλλον,
τ ην υγεία και τ ην ασφάλεια, ανατ ρέξτ ε στ ο SDS, στ η διεύθυνση support.illumina.com/sds.html.

Ειδικές δεξαμενές
Εικόνα 6 Αριθμημένες δεξαμενές

Θέση

Περιγραφή

7, 8 και 9

Χρήση αποκλειστ ικά για προαιρετ ικούς προσαρμοσμένους εκκινητ ές

10

Φόρτωση βιβλιοθηκών

Αφαιρούμενη δεξαμενή στ η θέση αρ. 6
Η προπληρωμένη κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων περιλαμβάνει ένα αντ ιδραστ ήριο αποδιάτ αξης στ η θέση 6
που περιέχει φορμαμίδιο. Για τ η διευκόλυνση τ ης ασφαλούς απόρριψης τ ων μη χρησιμοποιημένων
αντ ιδραστ ηρίων μετ ά τ ην εκτ έλεση αλληλούχισης, η δεξαμενή στ η θέση 6 είναι αφαιρούμενη. Για
περισσότ ερες πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Αφαίρεση χρησιμοποιημένης δεξαμενής από τη θέση
αρ. 6 στ η σελίδα 23.
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Επισκόπηση κασέτ ας ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων
Η κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων είναι ένα αναλώσιμο μίας χρήσης που περιέχει τ ρεις δεξαμενές,
οι οποίες είναι προπληρωμένες με ρυθμιστ ικά διαλύματ α και διάλυμα έκπλυσης. Τα περιεχόμενα τ ης
κασέτ ας ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων επαρκούν για τ ην αλληλούχιση μίας κυψελίδας ροής.
Εικόνα 7 Κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων
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Κεφάλαιο 2 Έναρξη χρήσης
Εκκίνηση του οργάνου
Προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος
Αναλώσιμα και εξοπλισμός που παρέχονται από τον χρήστη

11
12
13

Εκκίνηση τ ου οργάνου
Ενεργοποιήστ ε τ ον διακόπτ η τ ροφοδοσίας στ η θέση I (ενεργοποίηση).
Εικόνα 8 Διακόπτ ης τ ροφοδοσίας που βρίσκετ αι στ ην πίσω πλευρά τ ου οργάνου

1

Πατ ήστ ε τ ο κουμπί τ ροφοδοσίας πάνω από τ ο διαμέρισμα αντ ιδραστ ηρίων. Το κουμπί
τ ροφοδοσίας ενεργοποιεί τ ην τ ροφοδοσία τ ου οργάνου και εκκινεί τ ον ενσωματ ωμένο
υπολογιστ ή τ ου οργάνου και τ ο λογισμικό.
Εικόνα 9 Κουμπί τ ροφοδοσίας που βρίσκετ αι στ η μπροστ ινή πλευρά τ ου οργάνου

2

Περιμένετ ε μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτ ωση τ ου λειτ ουργικού συστ ήματ ος.
Το λογισμικό ελέγχου NextSeq (NCS) εκκινείτ αι και προετ οιμάζει αυτ όματ α τ ο σύστ ημα.
Μετ ά τ ην ολοκλήρωση τ ου βήματ ος αρχικοποίησης, ανοίγει η αρχική οθόνη.

3

Εισαγάγετ ε τ ο όνομα χρήστ η και τ ον κωδικό πρόσβασής σας στ ο Local Run Manager.
Για πληροφορίες σχετ ικά με τ ους κωδικούς πρόσβασης, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Κωδικοί πρόσβασης
χρήστη στ η σελίδα 1. Για πληροφορίες σχετ ικά με τ η ρύθμιση ενός λογαριασμού στ ο Local Run
Manager, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Διαχειριστικές ρυθμίσεις και εργασίες στ η σελίδα 1.

4

Επιλέξτ ε Login (Σύνδεση).
Ανοίγει η αρχική οθόνη με τ α εικονίδια Αλληλουχίας, Local Run Manager, Διαχείρισης οργάνου
και Εκτ έλεσης έκπλυσης.
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Ενδείξεις λειτ ουργίας οργάνου
Η προεπιλεγμένη λειτ ουργία τ ου NextSeq 550Dx είναι η διαγνωστ ική λειτ ουργία. Τα παρακάτ ω στ ην
οθόνη τ ου NCS υποδεικνύουν τ η λειτ ουργία τ ου οργάνου.
Λειτουργία

Αρχική οθόνη

Χρώμα γραμμής

Προσανατολισμός
εικονιδίου κατάστασης

Διαγνωστ ική λειτ ουργία

Καλωσορίσατ ε στ ο
NextSeqDx

Μπλε

Οριζόντ ιος

Ερευνητ ική λειτ ουργία

Καλωσορίσατ ε στ ο
NextSeq

Πορτ οκαλί

Κατ ακόρυφος

Προσαρμογή ρυθμίσεων συστ ήματ ος
Το λογισμικό λειτ ουργίας περιλαμβάνει προσαρμόσιμες ρυθμίσεις συστ ήματ ος για τ α αναγνωριστ ικά
στ οιχεία τ ου οργάνου, τ ις προτ ιμήσεις εισόδου, τ ις ρυθμίσεις ήχου και τ η θέση τ ου φακέλου εξόδου.
Για να αλλάξετ ε τ ις ρυθμίσεις διαμόρφωσης δικτ ύου, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Διαμόρφωση ρυθμίσεων
συστήματος στ η σελίδα 56.
Ρυθμίσεις προσαρμογής:
u Προσαρμογή αναγνωριστ ικών στ οιχείων οργάνου (άβατ αρ και ψευδώνυμο)
u Ρύθμιση επιλογής εισόδου και ηχητ ικής ένδειξης
u Ρύθμιση επιλογών καθορισμού παραμέτ ρων εκτ έλεσης
u Επιλογές τ ερματ ισμού λειτ ουργίας
u Διαμόρφωση έναρξης οργάνου μετ ά από τ ον έλεγχο πριν από τ ην εκτ έλεση
u Επιλογή τ ης αποστ ολής τ ων δεδομένων απόδοσης τ ου οργάνου στ ην Illumina
u Καθορισμός φακέλου εξόδου εκτ έλεσης

Προσαρμογή τ ου άβατ αρ και τ ου ψευδωνύμου τ ου οργάνου
1

Από τ ην αρχική οθόνη, επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου).

2

Επιλέξτ ε System Customization (Προσαρμογή συστ ήματ ος).

3

Για να αντ ιστ οιχίσετ ε μια προτ ιμώμενη εικόνα για τ ο όργανό σας, επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση)
και μετ αβείτ ε στ ην εικόνα.

4

Στ ο πεδίο Nickname (Ψευδώνυμο) εισαγάγετ ε τ ο επιθυμητ ό όνομα για τ ο όργανο.

5

Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετ ε τ ις ρυθμίσεις και να εξέλθετ ε από τ ην οθόνη.
Η εικόνα και τ ο όνομα εμφανίζοντ αι στ ην επάνω αριστ ερή γωνία κάθε οθόνης.

Ρύθμιση επιλογής πληκτ ρολογίου και ηχητ ικής ένδειξης
1

Από τ ην αρχική οθόνη, επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου).

2

Επιλέξτ ε System Customization (Προσαρμογή συστ ήματ ος).

3

Επιλέξτ ε τ ο πλαίσιο ελέγχου Use on-screen keyboard (Χρήση πληκτ ρολογίου οθόνης) για να
ενεργοποιήσετ ε τ ο πληκτ ρολόγιο οθόνης για τ ην εισαγωγή δεδομένων στ ο όργανο.

4

Επιλέξτ ε τ ο πλαίσιο ελέγχου Play audio (Αναπαραγωγή ήχου) για να ενεργοποιήσετ ε τ ις
ηχητ ικές ενδείξεις για τ α παρακάτ ω συμβάντ α.
u Κατ ά τ ην αρχικοποίηση τ ου οργάνου
u Κατ ά τ ην έναρξη μιας εκτ έλεσης
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u
u
u

5

Κατ ά τ ην εμφάνιση ορισμένων σφαλμάτ ων
Ότ αν απαιτ είτ αι ενέργεια τ ου χρήστ η
Κατ ά τ ην ολοκλήρωση μιας εκτ έλεσης

Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετ ε τ ις ρυθμίσεις και να εξέλθετ ε από τ ην οθόνη.

Ρύθμιση επιλογών καθορισμού παραμέτ ρων εκτ έλεσης
1

Από τ ην οθόνη «Manage Instrument» (Διαχείριση οργάνου), επιλέξτ ε System Customization
(Προσαρμογή συστ ήματ ος).

2

Επιλέξτ ε τ ο πλαίσιο ελέγχου Use Advanced Load Consumables (Χρήση φόρτ ωσης αναλωσίμων
για προχωρημένους) για να ενεργοποιήσετ ε τ ην επιλογή φόρτ ωσης όλων τ ων αναλωσίμων από μία
μόνο οθόνη.

3

Επιλέξτ ε τ ο πλαίσιο ελέγχου Skip Pre-Run Check Confirmation (Παράβλεψη επιβεβαίωσης
ελέγχου πριν από τ ην εκτ έλεση) για τ ην αυτ όματ η έναρξη τ ης αλληλούχισης μετ ά από επιτ υχή
αυτ όματ ο έλεγχο.

4

Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετ ε τ ις ρυθμίσεις και να εξέλθετ ε από τ ην οθόνη.

Ρύθμιση επιλογής αυτ όματ ης εκκαθάρισης
1

Από τ ην οθόνη «Manage Instrument» (Διαχείριση οργάνου), επιλέξτ ε System Customization
(Προσαρμογή συστ ήματ ος).

2

Επιλέξτ ε τ ο πλαίσιο ελέγχου Purge Consumables at End of Run (Εκκαθάριση αναλωσίμων στ ο
τ έλος τ ης εκτ έλεσης) ώστ ε να γίνετ αι αυτ όματ α εκκαθάριση τ ων μη χρησιμοποιημένων
αντ ιδραστ ηρίων από τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων στ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων
μετ ά από κάθε εκτ έλεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με τ ην εκκαθάριση αναλωσίμων προστ ίθετ αι αυτ όματ α επιπλέον χρόνος στ η ροή εργασιών.
3

Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετ ε τ ις ρυθμίσεις και να εξέλθετ ε από τ ην οθόνη.

Αναλώσιμα και εξοπλισμός που παρέχοντ αι από τ ον χρήστ η
Με τ ο σύστ ημα αλληλούχισης NextSeq 550Dx χρησιμοποιούντ αι τ α αναλώσιμα και ο εξοπλισμός που
αναφέροντ αι παρακάτ ω. Τα παρακάτ ω αναλώσιμα και ο εξοπλισμός χρησιμοποιούντ αι για τ ην
προετ οιμασία αναλωσίμων, τ ην αλληλούχιση και τ η συντ ήρηση τ ου οργάνου. Για περισσότ ερες
πληροφορίες, ανατ ρέξτ ε στ ον Οδηγό συστήματος NextSeq 550.

Αναλώσιμα για αλληλούχιση
Αναλώσιμο

Προμηθευτής

Σκοπός

Μαντ ηλάκια ισοπροπυλικής
αλκοόλης, 70%
ή
Αιθανόλη, 70%

VWR, αρ. κατ αλόγου 95041-714
(ή αντ ίστ οιχος)
Γενικός προμηθευτ ής
εργαστ ηρίου

Καθαρισμός κυψελίδας ροής και γενική
χρήση

Πανάκια εργαστ ηρίου, που δεν
αφήνουν χνούδι

VWR, αρ. κατ αλόγου 21905-026
(ή αντ ίστ οιχος)

Καθαρισμός κυψελίδας ροής και γενική
χρήση
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Αναλώσιμα για συντ ήρηση και αντ ιμετ ώπιση προβλημάτ ων
Αναλώσιμο

Προμηθευτής

Σκοπός

NaOCl, 5%
(υποχλωριώδες νάτ ριο)

Sigma-Aldrich, αρ.
κατ αλόγου 239305
(ή ισοδύναμο
εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας)

Έκπλυση τ ου οργάνου μέσω τ ης λειτ ουργίας μη
αυτ όματ ης έκπλυσης μετ ά τ ην εκτ έλεση, αραίωση στ ο
0,12%

Tween 20

Sigma-Aldrich, αρ.
κατ αλόγου P7949

Έκπλυση τ ου οργάνου μέσω τ ων επιλογών μη αυτ όματ ης
έκπλυσης, αραίωση στ ο 0,05%

Νερό, εργαστ ηριακής
ποιότ ητ ας

Γενικός προμηθευτ ής
εργαστ ηρίου

Έκπλυση τ ου οργάνου (μη αυτ όματ η έκπλυση)

Φίλτ ρο αέρα

Illumina, αρ. κατ αλόγου
20022240

Καθαρισμός τ ου αέρα που εισάγετ αι στ ο όργανο για
ψύξη

Κατ ευθυντ ήριες γραμμές για τ ο νερό εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας
Χρησιμοποιείτ ε πάντ α νερό εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας ή απιονισμένο νερό για τ ην εκτ έλεση τ ων
εργαστ ηριακών διαδικασιών. Μην χρησιμοποιείτ ε ποτ έ νερό βρύσης. Χρησιμοποιείτ ε νερό ή
ισοδύναμα μόνο με τ ις ακόλουθες προδιαγραφές:
u

Απιονισμένο νερό

u

Illumina PW1

u

Νερό 18 Megohms (MΩ)

u

Νερό Milli-Q

u

Νερό Super-Q

u

Νερό ποιότ ητ ας μοριακής βιολογίας

Εξοπλισμός
Αντικείμενο

Προέλευση

Κατ αψύκτ ης, -25 °C έως -15 °C, με τ εχνολογία χωρίς
πάγο (frost-free)

Γενικός προμηθευτ ής εργαστ ηρίου

Ψυγείο, 2 °C έως 8 °C

Γενικός προμηθευτ ής εργαστ ηρίου
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15
16
16
17
17
18
26
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Εισαγωγή
Για τ η διενέργεια μιας εκτ έλεσης αλληλούχισης στ ο όργανο NextSeq 550Dx, ετ οιμάστ ε μια κασέτ α
αντ ιδραστ ηρίων και μια κυψελίδα ροής και, στ η συνέχεια, ακολουθήστ ε τ α μηνύματ α τ ου λογισμικού
για τ ον καθορισμό τ ων παραμέτ ρων και τ ην εκκίνηση τ ης εκτ έλεσης. Η δημιουργία τ ων συστ άδων και
η αλληλούχιση εκτ ελούντ αι στ ο όργανο. Μετ ά τ ην εκτ έλεση, ξεκινά αυτ όματ α μια έκπλυση στ ο
όργανο με εξαρτ ήματ α που έχουν ήδη φορτ ωθεί στ ο όργανο.

Δημιουργία συστ άδων
Κατ ά τ η διάρκεια τ ης δημιουργίας συστ άδων, μεμονωμένα μόρια DNA δεσμεύοντ αι στ ην επιφάνεια
τ ης κυψελίδας ροής και, στ η συνέχεια, ενισχύοντ αι με σκοπό να σχηματ ιστ ούν συστ άδες.

Αλληλούχιση
Οι συστ άδες απεικονίζοντ αι μέσω χημικής αλληλούχισης δύο καναλιών και μέσω συνδυασμών φίλτ ρων
που είναι συγκεκριμένοι για κάθε νουκλεοτ ίδιο επισημασμένο μέσω φθορισμού. Ότ αν ολοκληρωθεί η
απεικόνιση ενός πλακιδίου στ ην κυψελίδα ροής, απεικονίζετ αι τ ο επόμενο πλακίδιο. Η διαδικασία
επαναλαμβάνετ αι για κάθε κύκλο αλληλούχισης. Μετ ά τ ην ανάλυση εικόνων, τ ο λογισμικό
πραγματ οποιεί αντ ιστ οίχιση βάσης, φιλτ ράρισμα και βαθμολόγηση ποιότ ητ ας.

Ανάλυση
Καθώς εξελίσσετ αι η εκτ έλεση, τ ο λειτ ουργικό λογισμικό μετ αφέρει αυτ όματ α τ α αρχεία
αντ ιστ οίχισης βάσης (BCL) στ ην καθορισμένη θέση εξόδου για δευτ ερεύουσα ανάλυση.

Διάρκεια εκτ έλεσης αλληλούχισης
Η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης αλληλούχισης εξαρτ άτ αι από τ ον αριθμό τ ων κύκλων που εκτ ελούντ αι.
Η μέγιστ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης είναι μια εκτ έλεση συζευγμένων άκρων με 150 κύκλους σε κάθε
ανάγνωση (2 x 150), συν έως και 8 κύκλους για κάθε 2 αναγνώσεις ευρετ ηρίου.

Αριθμός κύκλων σε μια ανάγνωση
Σε μια εκτ έλεση αλληλούχισης, ο αριθμός τ ων κύκλων που εκτ ελούντ αι σε μια ανάγνωση είναι
1 κύκλος παραπάνω από τ ον αριθμό τ ων κύκλων τ ης ανάλυσης. Για παράδειγμα, μια εκτ έλεση
συζευγμένων άκρων με 150 κύκλους συνεπάγετ αι αναγνώσεις 151 κύκλων (2 × 151) για σύνολο
302 κύκλων. Στ ο τ έλος τ ης εκτ έλεσης, αναλύοντ αι 2 x 150 κύκλοι. Ο επιπλέον κύκλος απαιτ είτ αι για
τ ους υπολογισμούς στ α στ άδια τ ου phasing (καθυστ έρηση βάσης) και τ ου prephasing (προχώρηση
βάσης).
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Ροή εργασιών αλληλούχισης
Δημιουργήστ ε μια εκτ έλεση στ η μονάδα λογισμικού τ ου Local Run Manager. Ανατ ρέξτ ε στ ον
οδηγό ροής εργασιών τ ης ανάλυσης για τ η συγκεκριμένη μονάδα που χρησιμοποιείτ ε.

Προετ οιμάστ ε μια νέα κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων: αποψύξτ ε και επιθεωρήστ ε.
Προετ οιμάστ ε μια νέα κυψελίδα ροής: αφήστ ε τ ην να έλθει σε θερμοκρασία δωματ ίου,
αποσυσκευάστ ε τ ην και επιθεωρήστ ε τ ην.
Εκτ ελέστ ε αποδιάτ αξη και αραίωση τ ων βιβλιοθηκών. Για οδηγίες, ανατ ρέξτ ε στ ο ένθετ ο
συσκευασίας προετ οιμασίας βιβλιοθήκης.

Φορτ ώστ ε τ ις αραιωμένες βιβλιοθήκες στ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων στ η δεξαμενή αρ. 10.

Από τ ην αρχική οθόνη τ ου οργάνου NCS, επιλέξτ ε Sequence (Αλληλουχία), τ ο αναγνωριστ ικό
τ ης εκτ έλεσης, και ξεκινήστ ε τ α βήματ α καθορισμού παραμέτ ρων τ ης εκτ έλεσης. Επιλέξτ ε Run
(Εκτ έλεση).
Φορτ ώστ ε τ ην κυψελίδα ροής.

Αδειάστ ε τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων και επαναφορτ ώστ ε τ ο.
Φορτ ώστ ε τ ην κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων και τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων.

Κάντ ε επισκόπηση τ ων αποτ ελεσμάτ ων τ ου ελέγχου πριν από τ ην εκτ έλεση. Επιλέξτ ε Start
(Έναρξη). (Δεν απαιτ είτ αι αν τ ο όργανο έχει διαμορφωθεί για αυτ όματ η εκκίνηση).

Παρακολουθήστ ε τ ην εκτ έλεση μέσω τ ης διεπαφής τ ου λειτ ουργικού λογισμικού ή μέσω ενός
δικτ υωμένου υπολογιστ ή με τ ο Local Run Manager.

Ότ αν ολοκληρωθεί η αλληλούχιση, ξεκινά αυτ όματ α η έκπλυση τ ου οργάνου.

Προετ οιμασία τ ης κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων
Βεβαιωθείτ ε ότ ι ακολουθείτ ε προσεκτ ικά τ ις οδηγίες τ ης κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων για επιτ υχημένη
αλληλούχιση.
1

Πάρτ ε τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων από τ ον χώρο αποθήκευσης όπου βρίσκετ αι σε θερμοκρασία
-25 °C έως -15 °C.

2

Επιλέξτ ε μία από τ ις παρακάτ ω μεθόδους για τ ην απόψυξη τ ων αντ ιδραστ ηρίων. Μην βυθίζετ ε
τ ην κασέτ α. Μετ ά τ ην απόψυξη τ ης κασέτ ας, στ εγνώστ ε τ ην προτ ού περάσετ ε στ ο επόμενο
βήμα.
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Θερμοκρασία

Χρόνος απόψυξης

Όριο σταθερότητας

Λουτ ρό ύδατ ος σε
θερμοκρασία
15 °C έως 30 °C

60 λεπτ ά

Να μην υπερβαίνοντ αι οι 6 ώρες

2 °C έως 8 °C

7 ώρες

Να μην υπερβαίνοντ αι οι 7 ημέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν αποψύχετ ε πάνω από μία κασέτ α στ ο ίδιο λουτ ρό ύδατ ος, αυξήστ ε τ ον χρόνο τ ης
απόψυξης.
3

Αναποδογυρίστ ε τ ην κασέτ α πέντ ε φορές για να αναμειχθούν τ α αντ ιδραστ ήρια.

4

Επιθεωρήστ ε τ ο κάτ ω μέρος τ ης κασέτ ας για να βεβαιωθείτ ε ότ ι τ α αντ ιδραστ ήρια έχουν
αποψυχθεί και ότ ι δεν υπάρχουν ιζήματ α. Επιβεβαιώστ ε ότ ι οι θέσεις 29, 30, 31, και 32 έχουν
αποψυχθεί, καθώς είναι οι μεγαλύτ ερες και χρειάζοντ αι τ ον περισσότ ερο χρόνο απόψυξης.

5

Χτ υπήστ ε απαλά τ ην κασέτ α στ ον πάγκο για να περιορίσετ ε τ ις φυσαλίδες αέρα.
Για βέλτ ιστ α αποτ ελέσματ α, φορτ ώστ ε απευθείας τ ο δείγμα και καθορίστ ε τ ις παραμέτ ρους τ ης
εκτ έλεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το συγκεκριμένο σετ αντιδραστηρίων περιέχει δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Η εισπνοή, η κατάποση και η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού
προστασίας για τα μάτια, γάντια και εργαστηριακή ποδιά, κατάλληλο για τον κίνδυνο
έκθεσης. Τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χημικά
απόβλητα και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και
τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για πρόσθετ ες πληροφορίες σχετ ικά με τ ο περιβάλλον,
τ ην υγεία και τ ην ασφάλεια, ανατ ρέξτ ε στ ο SDS, στ η διεύθυνση support.illumina.com/sds.html.

Προετ οιμασία τ ης κυψελίδας ροής
1

Πάρτ ε ένα νέο κιβώτ ιο κυψελίδας ροής από τ ον χώρο αποθήκευσης όπου βρίσκετ αι σε
θερμοκρασία 2 °C έως 8 °C.

2

Αφαιρέστ ε τ ην αλουμινένια συσκευασία από τ ο κιβώτ ιο και αφήστ ε τ ην σε θερμοκρασία δωματ ίου
για 30 λεπτ ά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η αλουμινένια συσκευασία είναι άθικτ η, η κυψελίδα ροής μπορεί να παραμείνει σε
θερμοκρασία δωματ ίου για έως και 12 ώρες. Αποφύγετ ε τ ην επανειλημμένη ψύξη και θέρμανση τ ης
κυψελίδας ροής.

Προετ οιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχιση
Εκτ ελέστ ε αποδιάτ αξη και αραίωση στ ις βιβλιοθήκες σας σε όγκο φόρτ ωσης 1,3 ml. Στ ην πράξη,
η συγκέντ ρωση τ ης φόρτ ωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τ ην προετ οιμασία τ ων βιβλιοθηκών και
τ ις μεθόδους ποσοτ ικοποίησης. Η αραίωση τ ων βιβλιοθηκών τ ων δειγμάτ ων εξαρτ άτ αι από τ ην
πολυπλοκότ ητ α τ ων ομάδων ολιγονουκλεοτ ιδίων. Για οδηγίες σχετ ικά με τ ον τ ρόπο προετ οιμασίας
τ ων βιβλιοθηκών δειγμάτ ων προς αλληλούχιση, συμπεριλαμβανομένης τ ης αραίωσης και τ ης
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ομαδοποίησης τ ων βιβλιοθηκών, ανατ ρέξτ ε στ ην ενότ ητ α με τ ις Οδηγίες χρήσης για τ ο αντ ίστ οιχο
κιτ προετ οιμασίας βιβλιοθηκών. Στ ο NextSeq 550Dx η βελτ ιστ οποίηση τ ης πυκνότ ητ ας τ ων
συστ άδων είναι απαραίτ ητ η.

Αποδιάτ αξη και αραίωση βιβλιοθηκών
Εκτ ελέστ ε αποδιάτ αξη και αραίωση στ ις βιβλιοθήκες σας σε όγκο φόρτ ωσης 1,3 ml και σε
συγκέντ ρωση φόρτ ωσης 1,8 pM. Στ ην πράξη, η συγκέντ ρωση τ ης φόρτ ωσης μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τ ην προετ οιμασία τ ων βιβλιοθηκών και τ ις μεθόδους ποσοτ ικοποίησης. Για οδηγίες,
ανατ ρέξτ ε στ ο ένθετ ο συσκευασίας προετ οιμασίας βιβλιοθήκης.

Φόρτ ωση βιβλιοθηκών στ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων
1

Χρησιμοποιώντ ας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστ ε τ η στ εγανοποίηση αλουμινίου που
καλύπτ ει τ η δεξαμενή αρ. 10 με ετ ικέτ α Load Library Here (Φόρτ ωση βιβλιοθήκης εδώ).

2

Τρυπήστ ε τ η στ εγανοποίηση με ένα καθαρό άκρο πιπέτ ας 1 ml.

3

Φορτ ώστ ε 1,3 ml προετ οιμασμένων βιβλιοθηκών στ η δεξαμενή αρ. 10 με ετ ικέτ α Load Library
Here (Φόρτ ωση βιβλιοθήκης εδώ). Μην αγγίζετ ε τ η στ εγανοποίηση αλουμινίου κατ ά τ η διανομή
τ ων βιβλιοθηκών.
Εικόνα 10 Φόρτ ωση βιβλιοθηκών

Καθορισμός παραμέτ ρων εκτ έλεσης αλληλούχισης
Σύνδεση στ ο BaseSpace
1

Εισαγάγετ ε τ ο όνομα χρήστ η και τ ον κωδικό πρόσβασής σας στ ο BaseSpace.

2

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

Φόρτ ωση τ ης κυψελίδας ροής
1

Αφαιρέστ ε τ η χρησιμοποιημένη κυψελίδα ροής από προηγούμενη εκτ έλεση.

2

Αφαιρέστ ε τ ην κυψελίδα ροής από τ ην αλουμινένια συσκευασία.
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Εικόνα 11 Αφαίρεση από τ ην αλουμινένια συσκευασία

3

Ανοίξτ ε τ η διάφανη πλαστ ική αναδιπλούμενη συσκευασία και αφαιρέστ ε τ ην κυψελίδα ροής.
Εικόνα 12 Αφαίρεση από τ ην αναδιπλούμενη συσκευασία

4

Καθαρίστ ε τ η γυάλινη επιφάνεια τ ης κυψελίδας ροής με μαντ ηλάκι αλκοόλης που δεν αφήνει
χνούδι. Στ εγνώστ ε τ η γυάλινη επιφάνεια με πανάκι εργαστ ηρίου που δεν αφήνει χνούδι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτ ε ότ ι η γυάλινη επιφάνεια τ ης κυψελίδας ροής είναι καθαρή. Εάν είναι
απαραίτ ητ ο, επαναλάβετ ε τ ο βήμα τ ου καθαρισμού.

5

Ευθυγραμμίστ ε τ ην κυψελίδα ροής επάνω από τ ους πίρους ευθυγράμμισης και τ οποθετ ήστ ε τ ην
κυψελίδα ροής επάνω στ η βάση.
Εικόνα 13 Φόρτ ωση τ ης κυψελίδας ροής
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6

Επιλέξτ ε Load (Φόρτ ωση).
Η θύρα κλείνει αυτ όματ α, τ ο αναγνωριστ ικό τ ης κυψελίδας ροής εμφανίζετ αι στ ην οθόνη και
γίνετ αι έλεγχος τ ων αισθητ ήρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κρατ ήστ ε τ α χέρια σας μακριά από τ η θύρα τ ης κυψελίδας ροής κατ ά τ ο κλείσιμο για να μην
πιαστ ούν στ η θύρα.
7

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

Άδειασμα τ ου δοχείου χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων
1

Ανοίξτ ε τ η θύρα τ ου διαμερίσματ ος ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων με ένα μάντ αλο που βρίσκετ αι κάτ ω
από τ η γωνία τ ης θύρας κάτ ω αριστ ερά.

2

Αφαιρέστ ε τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων και απορρίψτ ε τ α περιεχόμενα σύμφωνα
με τ α ισχύοντ α πρότ υπα.
Εικόνα 14 Αφαιρέστ ε τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Καθώς αφαιρείτ ε τ ο δοχείο, τ οποθετ ήστ ε τ ο άλλο σας χέρι από κάτ ω για στ ήριξη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το συγκεκριμένο σετ αντιδραστηρίων περιέχει δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Η εισπνοή, η κατάποση και η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού
προστασίας για τα μάτια, γάντια και εργαστηριακή ποδιά, κατάλληλο για τον κίνδυνο
έκθεσης. Τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χημικά
απόβλητα και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και
τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για πρόσθετ ες πληροφορίες σχετ ικά με τ ο περιβάλλον,
τ ην υγεία και τ ην ασφάλεια, ανατ ρέξτ ε στ ο SDS, στ η διεύθυνση support.illumina.com/sds.html.
3

Σύρετ ε τ ο άδειο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων μέσα στ ο διαμέρισμα ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων μέχρι να ακινητ οποιηθεί. Θα ακουστ εί ένα κλικ που δείχνει ότ ι τ ο δοχείο βρίσκετ αι
στ η θέση τ ου.
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Εικόνα 15 Φορτ ώστ ε τ ο άδειο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων

Φόρτ ωση τ ης κασέτ ας ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων
1

Αφαιρέστ ε τ η χρησιμοποιημένη κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων από τ ο επάνω διαμέρισμα.
Απαιτ είτ αι λίγη δύναμη για να ανασηκώσετ ε και, στ η συνέχεια, για να τ ραβήξετ ε έξω τ ην κασέτ α
ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων.

2

Σύρετ ε μια νέα κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων μέσα στ ο διαμέρισμα ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων
μέχρι να ακινητ οποιηθεί.
Θα ακουστ εί ένα «κλικ» που δείχνει ότ ι η κασέτ α βρίσκετ αι στ η θέση τ ης, τ ο αναγνωριστ ικό τ ης
κασέτ ας ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων εμφανίζετ αι στ ην οθόνη και γίνετ αι έλεγχος τ ου αισθητ ήρα.
Εικόνα 16 Φόρτ ωση τ ης κασέτ ας ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων

3

Κλείστ ε τ η θύρα τ ου διαμερίσματ ος ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων και επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

Φόρτ ωση τ ης κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων
1

Ανοίξτ ε τ η θύρα τ ου διαμερίσματ ος αντ ιδραστ ηρίων με ένα μάντ αλο που βρίσκετ αι κάτ ω από τ η
γωνία τ ης θύρας κάτ ω δεξιά.

2

Αφαιρέστ ε τ η χρησιμοποιημένη κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων από τ ο διαμέρισμα αντ ιδραστ ηρίων.
Απορρίψτ ε τ ο μη χρησιμοποιημένο περιεχόμενο σύμφωνα με τ α ισχύοντ α πρότ υπα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το συγκεκριμένο σετ αντιδραστηρίων περιέχει δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Η εισπνοή, η κατάποση και η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού
προστασίας για τα μάτια, γάντια και εργαστηριακή ποδιά, κατάλληλο για τον κίνδυνο
έκθεσης. Τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χημικά
απόβλητα και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς,
εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για πρόσθετ ες πληροφορίες σχετ ικά με τ ο
περιβάλλον, τ ην υγεία και τ ην ασφάλεια, ανατ ρέξτ ε στ ο SDS, στ η διεύθυνση
support.illumina.com/sds.html.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τ η διευκόλυνση τ ης ασφαλούς απόρριψης τ ου μη χρησιμοποιημένου αντ ιδραστ ηρίου,
η δεξαμενή στ η θέση 6 είναι αφαιρούμενη. Για περισσότ ερες πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Αφαίρεση
χρησιμοποιημένης δεξαμενής από τη θέση αρ. 6 στ η σελίδα 23.
3

Σύρετ ε τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων στ ο διαμέρισμα αντ ιδραστ ηρίων μέχρι να ακινητ οποιηθεί και,
στ η συνέχεια, κλείστ ε τ η θύρα τ ου διαμερίσματ ος αντ ιδραστ ηρίων.
Εικόνα 17 Φόρτ ωση κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων

4

Επιλέξτ ε Load (Φόρτ ωση).
Το λογισμικό μετ ακινεί τ ην κασέτ α στ η θέση τ ης αυτ όματ α (σε περίπου 30 δευτ ερόλεπτ α),
τ ο αναγνωριστ ικό τ ης κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων εμφανίζετ αι στ ην οθόνη και γίνετ αι έλεγχος τ ων
αισθητ ήρων.

5

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο).
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Αφαίρεση χρησιμοποιημένης δεξαμενής από τ η θέση αρ. 6
1

Αφού αφαιρέσετ ε τ η χρησιμοποιημένη κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων από τ ο όργανο, αφαιρέστ ε τ ο
προστ ατ ευτ ικό ελαστ ικό κάλυμμα από τ ην υποδοχή δίπλα στ η θέση αρ. 6.
Εικόνα 18 Αφαιρούμενο δοχείο στ η θέση αρ. 6

A Προστ ατ ευτ ικό ελαστ ικό κάλυμμα
B Θέση αρ. 6
2

Πιέστ ε τ η διάφανη πλαστ ική γλωτ τ ίδα προς τ α κάτ ω και ωθήστ ε τ ην προς τ α αριστ ερά για να
αφαιρέσετ ε τ η δεξαμενή.

3

Απορρίψτ ε τ η δεξαμενή σύμφωνα με τ α ισχύοντ α πρότ υπα.

Καθορισμός παραμέτ ρων εκτ έλεσης
Τα βήματ α στ ην οθόνη «Run Setup» (Καθορισμός παραμέτ ρων εκτ έλεσης) διαφέρουν ανάλογα με τ η
διαμόρφωση συστ ήματ ος:
u

BaseSpace or BaseSpace Onsite (BaseSpace ή BaseSpace Onsite) — Στ ην οθόνη «Run
Setup» (Καθορισμός παραμέτ ρων εκτ έλεσης) παρατ ίθεντ αι οι εκτ ελέσεις που ρυθμίστ ηκαν μέσω
τ ης καρτ έλας «Prep» (Προετ οιμασία) τ ου BaseSpace. Εάν η επιθυμητ ή εκτ έλεση δεν εμφανίζετ αι
στ ην οθόνη «Run Setup» (Καθορισμός παραμέτ ρων εκτ έλεσης), βεβαιωθείτ ε ότ ι η εκτ έλεση έχει
σημειωθεί για αλληλούχιση στ ο BaseSpace.

u

Standalone (Αυτ όνομη) — Η οθόνη «Run Setup» (Καθορισμός παραμέτ ρων εκτ έλεσης)
περιλαμβάνει πεδία για τ ον καθορισμό τ ων παραμέτ ρων εκτ έλεσης.

Επιλογή διαθέσιμης εκτ έλεσης (διαμόρφωση BaseSpace)
1

Επιλέξτ ε ένα όνομα εκτ έλεσης από τ η λίστ α διαθέσιμων εκτ ελέσεων.
Χρησιμοποιήστ ε τ α βέλη επάνω και κάτ ω για να μετ ακινηθείτ ε με κύλιση στ η λίστ α ή εισαγάγετ ε
ένα όνομα εκτ έλεσης στ ο πεδίο «Search» (Αναζήτ ηση).

2

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

3

Επιβεβαιώστ ε τ ις παραμέτ ρους εκτ έλεσης.
u Run Name (Όνομα εκτ έλεσης) — Το όνομα τ ης εκτ έλεσης όπως αντ ιστ οιχίστ ηκε στ ο
BaseSpace.
u Library ID (Αναγνωριστ ικό βιβλιοθήκης) — Το όνομα τ ων ομαδοποιημένων βιβλιοθηκών όπως
αντ ιστ οιχίστ ηκε στ ο BaseSpace.
u Recipe (Συντ αγή) — Το όνομα τ ης συντ αγής, είτ ε NextSeq High (NextSeq υψηλής
απόδοσης) ή NextSeq Mid (NextSeq μεσαίας απόδοσης), ανάλογα με τ ην κασέτ α
αντ ιδραστ ηρίων που χρησιμοποιείτ αι για τ ην εκτ έλεση.
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u
u
u
u
u

u

4

Read Type (Τύπος ανάγνωσης) — Αλληλούχιση ενός άκρου ή αλληλούχιση συζευγμένων
άκρων.
Read Length (Μήκος ανάγνωσης) — Αριθμός κύκλων για κάθε ανάγνωση.
[Προαιρετικό] Προσαρμοσμένοι εκκινητ ές, κατ ά περίπτ ωση.
Run parameters (Παράμετ ροι εκτ έλεσης) — Αλλάξτ ε τ ον αριθμό αναγνώσεων ή τ ον αριθμό
κύκλων ανά ανάγνωση.
Custom primers (Προσαρμοσμένοι εκκινητ ές) — Αλλάξτ ε τ ις ρυθμίσεις για
προσαρμοσμένους εκκινητ ές. Για περισσότ ερες πληροφορίες, ανατ ρέξτ ε στ ον Οδηγό
προσαρμοσμένων εκκινητών NextSeq (αρ. εγγράφου 15057456).
Purge consumables for this run (Εκκαθάριση αναλωσίμων για αυτ ήν τ ην εκτ έλεση) —
Αλλάξτ ε τ η ρύθμιση ώστ ε να γίνετ αι εκκαθάριση τ ων αναλωσίμων αυτ όματ α μετ ά τ ην
τ ρέχουσα εκτ έλεση.

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

Εισαγωγή παραμέτ ρων εκτ έλεσης (αυτ όνομη διαμόρφωση)
1

Εισαγάγετ ε ένα όνομα εκτ έλεσης τ ης προτ ίμησής σας.

2

[Προαιρετικό] Εισαγάγετ ε ένα αναγνωριστ ικό βιβλιοθήκης τ ης προτ ίμησής σας.

3

Επιλέξτ ε έναν τ ύπο ανάγνωσης, είτ ε Single Read (Αλληλούχιση ενός άκρου) ή Paired End
(Αλληλούχιση συζευγμένων άκρων).

4

Εισαγάγετ ε τ ον αριθμό τ ων κύκλων για κάθε ανάγνωση στ ην εκτ έλεση αλληλούχισης.
u Read 1 (Ανάγνωση 1) — Εισαγάγετ ε μια τ ιμή έως 151 κύκλους.
u Index 1 (Ευρετ ήριο 1) — Εισαγάγετ ε τ ον αριθμό τ ων κύκλων που απαιτ ούντ αι για τ ον
εκκινητ ή τ ου Ευρετ ηρίου 1 (i7).
u Index 2 (Ευρετ ήριο 2) — Εισαγάγετ ε τ ον αριθμό τ ων κύκλων που απαιτ ούντ αι για τ ον
εκκινητ ή τ ου Ευρετ ηρίου 2 (i5).
u Read 2 (Ανάγνωση 2) — Εισαγάγετ ε μια τ ιμή έως 151 κύκλους. Η τ ιμή αυτ ή είναι συνήθως ο
ίδιος αριθμός κύκλων με τ ην Ανάγνωση 1.
Το λογισμικό ελέγχου επιβεβαιώνει τ ις κατ αχωρίσεις σας χρησιμοποιώντ ας τ α παρακάτ ω
κριτ ήρια:
u Ο συνολικός αριθμός κύκλων δεν υπερβαίνει τ ον μέγιστ ο επιτ ρεπόμενο αριθμό κύκλων
u Οι κύκλοι για τ ην Ανάγνωση 1 είναι περισσότ εροι από τ ους 5 κύκλους που χρησιμοποιούντ αι
για τ η δημιουργία προτ ύπου
u Οι κύκλοι για τ ις αναγνώσεις ευρετ ηρίου δεν υπερβαίνουν τ ους κύκλους για τ ην Ανάγνωση 1
και τ ην Ανάγνωση 2

5

[Προαιρετικό] Εάν χρησιμοποιείτ ε προσαρμοσμένους εκκινητ ές, επιλέξτ ε τ ο πλαίσιο ελέγχου για
τ ους εκκινητ ές που χρησιμοποιούντ αι. Για περισσότ ερες πληροφορίες, ανατ ρέξτ ε στ ον Οδηγό
προσαρμοσμένων εκκινητών NextSeq (αρ. εγγράφου 15057456).
u Read 1 (Ανάγνωση 1) — Προσαρμοσμένος εκκινητ ής για τ ην Ανάγνωση 1.
u Index 1 (Ευρετ ήριο 1) — Προσαρμοσμένος εκκινητ ής για τ ο Ευρετ ήριο 1.
u Index 2 (Ευρετ ήριο 2) — Προσαρμοσμένος εκκινητ ής για τ ο Ευρετ ήριο 2.
u Read 2 (Ανάγνωση 2) — Προσαρμοσμένος εκκινητ ής για τ ην Ανάγνωση 2.

6

(Ρυθμίσεις για
[Προαιρετικό] Επιλέξτ ε τ ο κουμπί Advanced Settings
προχωρημένους) για να αλλάξετ ε τ ις παραμέτ ρους εκτ έλεσης.
u Από τ ην αναπτ υσσόμενη λίστ α «Recipe» (Συντ αγή), επιλέξτ ε μια συντ αγή. Παρατ ίθεντ αι μόνο
συμβατ ές συντ αγές.
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u
u

u

u

7

Output folder location (Θέση φακέλου εξόδου) — Αλλάξτ ε τ η θέση τ ου φακέλου εξόδου για
τ ην τ ρέχουσα εκτ έλεση. Επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) για να μετ αβείτ ε σε μια θέση δικτ ύου.
Included file (Συμπεριληφθέν αρχείο) — Επιλέξτ ε τ α αρχεία προς συμπερίληψη στ ον φάκελο
εξόδου τ α οποία μπορεί να είναι χρήσιμα εάν απαιτ ηθεί περαιτ έρω ανάλυση. Για παράδειγμα,
αρχεία δελτ ίου δείγματ ος και λίστ ες δειγμάτ ων.
Purge consumables for this run (Εκκαθάριση αναλωσίμων για αυτ ήν τ ην εκτ έλεση) —
Αλλάξτ ε τ η ρύθμιση ώστ ε να γίνετ αι εκκαθάριση τ ων αναλωσίμων αυτ όματ α μετ ά τ ην
τ ρέχουσα εκτ έλεση.
Use run monitoring for this run (Χρήση παρακολούθησης εκτ έλεσης για αυτ ήν τ ην
εκτ έλεση) — Αλλάξτ ε τ η ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετ ε τ ην παρακολούθηση εκτ έλεσης στ ο
BaseSpace.

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

Επισκόπηση ελέγχου πριν από τ ην εκτ έλεση
Το λογισμικό εκτ ελεί έναν αυτ οματ οποιημένο έλεγχο πριν τ ην εκτ έλεση στ ο σύστ ημα. Κατ ά τ η
διάρκεια τ ου ελέγχου, εμφανίζοντ αι στ ην οθόνη οι παρακάτ ω ενδείξεις:
σημάδι ελέγχου — Ο έλεγχος δεν έχει διενεργηθεί ακόμα.

u

Γκρίζο

u

Εικονίδιο

u

Πράσινο

u

Κόκκινο
— Ο έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε με επιτ υχία. Για να μπορέσετ ε να συνεχίσετ ε,
πρέπει να εκτ ελέσετ ε μια ενέργεια σε όσα στ οιχεία δεν πέρασαν τ ον έλεγχο με επιτ υχία. Δείτ ε
τ ην ενότ ητ α Επίλυση σφαλμάτων αυτόματου ελέγχου στ η σελίδα 48.

προόδου — Ο έλεγχος βρίσκετ αι σε εξέλιξη.
σημάδι ελέγχου — Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτ υχία.

Για να διακόψετ ε τ ον αυτ οματ οποιημένο έλεγχο πριν από τ ην εκτ έλεση που βρίσκετ αι σε εξέλιξη,
επιλέξτ ε τ ο κουμπί Cancel (Ακύρωση). Για να επανεκκινήσετ ε τ ον έλεγχο, επιλέξτ ε τ ο κουμπί Retry
(Νέα προσπάθεια). Ο έλεγχος συνεχίζετ αι στ ο πρώτ ο βήμα που δεν έχει ολοκληρωθεί ή απέτ υχε.
Για να δείτ ε τ α αποτ ελέσματ α κάθε επιμέρους ελέγχου σε μια κατ ηγορία, επιλέξτ ε τ ην καρτ έλα
«Category» (Κατ ηγορία).
Εάν τ ο όργανο δεν έχει διαμορφωθεί για αυτ όματ η εκκίνηση τ ης εκτ έλεσης, εκκινήστ ε τ ην εκτ έλεση
μετ ά τ ην ολοκλήρωση τ ου αυτ οματ οποιημένου ελέγχου πριν από τ ην εκτ έλεση.

Έναρξη εκτ έλεσης
Ότ αν ολοκληρωθεί ο αυτ όματ ος έλεγχος πριν από τ ην εκτ έλεση, επιλέξτ ε Start (Έναρξη).
Η εκτ έλεση αλληλούχισης ξεκινά.
Για να διαμορφώσετ ε τ ο σύστ ημα έτ σι ώστ ε η εκτ έλεση να ξεκινά αυτ όματ α μετ ά από έναν
επιτ υχημένο έλεγχο, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Ρύθμιση επιλογών καθορισμού παραμέτρων εκτέλεσης στ η
σελίδα 13.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτ ε ότ ι παραμένετ ε συνδεδεμένοι στ α Windows. Εάν αποσυνδεθείτ ε από τ ο σύστ ημα
τ ων Windows κατ ά τ η διάρκεια μιας εκτ έλεσης αλληλούχισης, η εκτ έλεση στ αματ ά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αντ ιδραστ ήρια δεν μπορούν να παραμένουν σε αδράνεια στ ο όργανο για πάνω από
24 ώρες.
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Παρακολούθηση τ ης εξέλιξης τ ης εκτ έλεσης
1

Παρακολουθήστ ε τ ην πρόοδο τ ης εκτ έλεσης, τ ις εντ άσεις και τ ις βαθμολογίες ποιότ ητ ας καθώς
οι μετ ρήσεις εμφανίζοντ αι στ ην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν επιλέξετ ε τ ο Home (Αρχική), δεν θα μπορείτ ε πλέον να επιστ ρέψετ ε για να δείτ ε τ ις
μετ ρήσεις τ ης εκτ έλεσης. Ωστ όσο, οι μετ ρήσεις τ ης εκτ έλεσης είναι προσβάσιμες στ ο BaseSpace ή
μπορούν να προβληθούν από έναν αυτ όνομο υπολογιστ ή μέσω τ ου προγράμματ ος προβολής ανάλυσης
αλληλούχισης (Sequencing Analysis Viewer, SAV).

Κύκλοι για μετ ρήσεις εκτ έλεσης
Οι μετ ρήσεις εκτ έλεσης εμφανίζοντ αι σε διαφορετ ικά σημεία μιας εκτ έλεσης.
u

Κατ ά τ η διάρκεια τ ων βημάτ ων τ ης δημιουργίας συστ άδων, δεν εμφανίζοντ αι μετ ρήσεις.

u

Οι πρώτ οι 5 κύκλοι διατ ηρούντ αι για τ η δημιουργία προτ ύπου.

u

Οι μετ ρήσεις εκτ έλεσης εμφανίζοντ αι μετ ά τ ον κύκλο 25, συμπεριλαμβανομένης τ ης πυκνότ ητ ας
συστ άδων, τ ων συστ άδων που διέρχοντ αι από τ ο φίλτ ρο διέλευσης, τ ης απόδοσης και τ ων
βαθμολογιών ποιότ ητ ας.

Μετ αφορά δεδομένων
Κατάσταση

Local Run Manager

Φάκελος εξόδου

Συνδεδεμένο

Συνδεδεμένο και γίνετ αι μετ αφορά
δεδομένων

Αποσυνδεδεμένο

Απενεργοποιημένο

Εάν η μετ αφορά δεδομένων διακοπεί κατ ά τ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης, τ α δεδομένα αποθηκεύοντ αι
προσωρινά στ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου. Ότ αν η σύνδεση αποκατ αστ αθεί, η μετ αφορά δεδομένων
συνεχίζετ αι αυτ όματ α. Εάν η σύνδεση δεν αποκατ αστ αθεί πριν τ ον τ ερματ ισμό τ ης εκτ έλεσης,
μετ αφέρετ ε μη αυτ όματ α τ α δεδομένα από τ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου πριν από τ ην έναρξη τ ης
επόμενης εκτ έλεσης.
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Universal Copy Service
Το NextSeq 550Dx περιλαμβάνει μια υπηρεσία Universal Copy Service. Το RTA2 στ έλνει αίτ ημα στ ην
υπηρεσία για τ ην αντ ιγραφή αρχείων από μια θέση-πηγή σε μια θέση-προορισμό και η υπηρεσία
διαπεραιώνει τ α αιτ ήματ α αντ ιγραφής με τ η σειρά που ελήφθησαν. Σε περίπτ ωση εξαίρεσης, τ ο
αρχείο επανατ οποθετ είτ αι στ ην ουρά για αντ ιγραφή βάσει τ ου αριθμού τ ων αρχείων στ ην ουρά προς
αντ ιγραφή.

Πρόγραμμα προβολής ανάλυσης αλληλούχισης
Το λογισμικό τ ου προγράμματ ος προβολής ανάλυσης αλληλούχισης εμφανίζει τ ις μετ ρήσεις
αλληλούχισης που δημιουργήθηκαν κατ ά τ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης. Οι μετ ρήσεις εμφανίζοντ αι με
τ η μορφή διαγραμμάτ ων, γραφημάτ ων και πινάκων με βάση τ α δεδομένα που δημιουργούντ αι από τ ο
RTA και εγγράφοντ αι στ α αρχεία InterOp. Οι μετ ρήσεις ενημερώνοντ αι με τ ην εξέλιξη τ ης
εκτ έλεσης. Επιλέξτ ε Refresh (Ανανέωση) οποιαδήποτ ε στ ιγμή κατ ά τ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης για
προβολή τ ων ενημερωμένων μετ ρήσεων. Για περισσότ ερες πληροφορίες, ανατ ρέξτ ε στ ον Οδηγό
χρήσης προγράμματος προβολής ανάλυσης αλληλούχισης (αρ. είδους 15020619).
Το πρόγραμμα προβολής ανάλυσης αλληλούχισης περιλαμβάνετ αι στ ο λογισμικό που είναι
εγκατ εστ ημένο στ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου. Μπορείτ ε επίσης να εγκατ αστ ήσετ ε τ ο πρόγραμμα
προβολής ανάλυσης αλληλούχισης σε άλλον υπολογιστ ή που είναι συνδεδεμένος στ ο ίδιο δίκτ υο με
τ ο όργανο για να παρακολουθείτ ε τ ις μετ ρήσεις εκτ έλεσης εξ αποστ άσεως.

Αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση
Ότ αν ολοκληρωθεί η εκτ έλεση αλληλούχισης, τ ο λογισμικό ξεκινά μια αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην
εκτ έλεση χρησιμοποιώντ ας τ ο διάλυμα που παρέχετ αι στ ην κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων και τ ο
NaOCl που παρέχετ αι στ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων.
Η αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση διαρκεί περίπου 90 λεπτ ά. Ότ αν η έκπλυση ολοκληρωθεί,
τ ο κουμπί αρχικής σελίδας γίνετ αι ενεργό. Τα αποτ ελέσματ α τ ης αλληλούχισης παραμένουν ορατ ά
στ ην οθόνη κατ ά τ η διάρκεια τ ης έκπλυσης.

Μετ ά τ ην έκπλυση
Μετ ά τ ην έκπλυση, οι διατ άξεις αναρρόφησης παραμένουν στ ην κάτ ω θέση ώστ ε να αποτ ρέπετ αι η
είσοδος αέρα στ ο σύστ ημα. Αφήνετ ε τ ις κασέτ ες στ η θέση τ ους μέχρι τ ην επόμενη εκτ έλεση.
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Εισαγωγή
Για τ ην εκτ έλεση μιας σάρωσης στ ο όργανο NextSeq 550Dx, χρειάζεστ ε τ α παρακάτ ω εξαρτ ήματ α
εκτ έλεσης:
u

Ένα BeadChip που έχει υποβληθεί σε υβριδισμό και χρώση

u

Τον επαναχρησιμοποιήσιμο προσαρμογέα BeadChip

u

Αρχεία Decode Map (DMAP) για τ ο BeadChip που χρησιμοποιείτ ε

u

Ένα αρχείο δελτ ίου δείγματ ος για τ ον τ ύπο BeadChip που χρησιμοποιείτ ε

u

Ένα αρχείο συστ άδων για τ ον τ ύπο BeadChip που χρησιμοποιείτ ε

Τα αρχεία εξόδου δημιουργούντ αι κατ ά τ η διάρκεια τ ης σάρωσης και, στ η συνέχεια, τ οποθετ ούντ αι
σε ουρά για μετ αφορά στ ον καθορισμένο φάκελο εξόδου.
Εκτ ελέστ ε ανάλυση χρησιμοποιώντ ας τ ο λογισμικό BlueFuse Multi, τ ο οποίο απαιτ εί τ η
διαθεσιμότ ητ α τ ων δεδομένων σάρωσης σε μορφή αρχείου αντ ιστ οίχισης γονοτ ύπου (GTC). Από
προεπιλογή, τ ο όργανο NextSeq 550Dx δημιουργεί κανονικοποιημένα δεδομένα και σχετ ιζόμενες
αντ ιστ οιχίσεις γονοτ ύπου στ η μορφή αρχείου GTC. Προαιρετ ικά, μπορείτ ε να διαμορφώσετ ε τ ο
όργανο για τ η δημιουργία πρόσθετ ων αρχείων δεδομένων έντ ασης (IDAT). Για περισσότ ερες
πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Διαμόρφωση σάρωσης BeadChip στ η σελίδα 58.

Decode File Client
Ο φάκελος DMAP περιέχει πληροφορίες που τ αυτ οποιούν θέσεις σφαιριδίων στ ο BeadChip και
ποσοτ ικοποιούν τ ο σήμα που σχετ ίζετ αι με κάθε σφαιρίδιο. Ένας φάκελος DMAP είναι μοναδικός για
κάθε γραμμωτ ό κώδικα BeadChip.
Το βοηθητ ικό πρόγραμμα Decode File Client σας παρέχει τ η δυνατ ότ ητ α να πραγματ οποιήσετ ε λήψη
φακέλων DMAP απευθείας από διακομιστ ές τ ης Illumina χρησιμοποιώντ ας τ ο βασικό πρωτ όκολλο
HTTP.
Για να αποκτ ήσετ ε πρόσβαση στ ο Decode File Client, μετ αβείτ ε στ η σελίδα υποστ ήριξης τ ου Decode
File Client στ ον ιστ ότ οπο τ ης Illumina (support.illumina.com/array/array_software/decode_file_
client/downloads.html). Εγκατ αστ ήστ ε τ ο Decode File Client σε έναν υπολογιστ ή με πρόσβαση στ η
θέση δικτ ύου τ ου φακέλου DMAP.
Για περισσότ ερες πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Λήψη του φακέλου DMAP στ η σελίδα 30.

Αρχεία δελτ ίου δείγματ ος και αρχεία συστ άδων
Για κάθε BeadChip, τ ο λογισμικό απαιτ εί πρόσβαση σε ένα αρχείο δελτ ίου δείγματ ος και σε ένα
αρχείο συστ άδων. Κάθε αρχείο δελτ ίου δείγματ ος και κάθε αρχείο συστ άδων είναι μοναδικό για κάθε
τ ύπο BeadChip. Βεβαιωθείτ ε ότ ι χρησιμοποιείτ ε αρχεία συστ άδων που περιλαμβάνουν τ ην ένδειξη
NS550 στ ο όνομα αρχείου. Τα αρχεία αυτ ά είναι συμβατ ά με τ ο σύστ ημα NextSeq 550Dx.
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u

Αρχεία δελτίου δείγματος — Στ α αρχεία δελτ ίου δείγματ ος περιγράφετ αι τ ο περιεχόμενο SNP ή
ανιχνευτ ή σε ένα BeadChip. Τα αρχεία δελτ ίου δείγματ ος χρησιμοποιούν τ η μορφή αρχείου
*.bpm.

u

Αρχεία συστάδων — Τα αρχεία συστ άδων περιγράφουν τ ις θέσεις συστ άδων για τ η συστ οιχία
προσδιορισμού γονοτ ύπου τ ης Illumina και χρησιμοποιούντ αι κατ ά τ ην ανάλυση δεδομένων για τ η
δημιουργία τ ης αντ ιστ οίχισης γονοτ ύπου. Τα αρχεία συστ άδων χρησιμοποιούν τ η μορφή αρχείου
*.egt.

Η θέση τ ων αρχείων καθορίζετ αι στ ην οθόνη «BeadChip Scan Configuration» (Διαμόρφωση σάρωσης
BeadChip). Από τ ην αρχική οθόνη τ ου NCS, επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου),
System Configuration (Διαχείριση συστ ήματ ος) και, στ η συνέχεια, BeadChip Scan Configuration
(Διαμόρφωση σάρωσης BeadChip).
Ότ αν τ ο όργανο NextSeq 550Dx εγκατ αστ αθεί, ο εκπρόσωπος τ ης Illumina πραγματ οποιεί λήψη
αυτ ών τ ων αρχείων και καθορίζει τ η διαδρομή στ ο λογισμικό ελέγχου. Δεν χρειάζετ αι να αλλάξετ ε
αυτ ά τ α αρχεία, εκτ ός εάν προκύψει απώλεια ή κατ αστ εί διαθέσιμη νέα έκδοση. Για περισσότ ερες
πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Αντικατάσταση αρχείων δελτίου δείγματος και αρχείων συστάδων στ η
σελίδα 55.

Ροή εργασιών σάρωσης
Πραγματ οποιήστ ε λήψη τ ων πληροφοριών DMAP και αποθηκεύστ ε τ ις στ ην καθορισμένη θέση φακέλου
DMAP.
Φορτ ώστ ε τ ο BeadChip στ ον προσαρμογέα BeadChip.

Φορτ ώστ ε τ ον προσαρμογέα BeadChip στ ο όργανο.

Καθορίστ ε τ ις παραμέτ ρους σάρωσης: θέση φακέλου DMAP και θέση εξόδου.

Κάντ ε επισκόπηση τ ων αποτ ελεσμάτ ων τ ου αυτ όματ ου ελέγχου.
Επιλέξτ ε Start (Έναρξη).

Παρακολουθήστ ε τ η σάρωση από τ η διεπαφή τ ου λογισμικού ελέγχου.

Λήψη τ ου φακέλου DMAP
Μπορείτ ε να αποκτ ήσετ ε πρόσβαση στ ον φάκελο DMAP χρησιμοποιώντ ας τ ο Decode File Client από
λογαριασμό ή από BeadChip (προεπιλεγμένη προβολή).
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Πρόσβαση στ ον φάκελο DMAP από λογαριασμό
1

Από τ ην κύρια καρτ έλα τ ου Decode File Client, επιλέξτ ε μια επιλογή λήψης:
u AutoPilot
u Όλα τ α BeadChip που δεν έχουν ληφθεί ακόμη
u Όλα τ α BeadChip
u BeadChip κατ ά εντ ολής αγοράς
u BeadChip κατ ά γραμμωτ ό κώδικα

2

Εισαγάγετ ε τ ις απαιτ ούμενες πληροφορίες.

3

Εντ οπίστ ε τ ον φάκελο DMAP για τ ον οποίο θέλετ ε να πραγματ οποιήσετ ε λήψη.

4

Βεβαιωθείτ ε ότ ι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στ ον προορισμό λήψης.

5

Ξεκινήστ ε τ η λήψη. Δείτ ε τ ην κατ άστ αση λήψης στ ην καρτ έλα «Download Status and Log»
(Κατ άστ αση λήψης και Αρχείο κατ αγραφής).

6

Αποθηκεύστ ε τ ον φάκελο DMAP στ ην καθορισμένη θέση φακέλου DMAP.

Πρόσβαση στ ον φάκελο DMAP από BeadChip
1

Ταυτ οποιήστ ε τ α BeadChip χρησιμοποιώντ ας 2 από τ ις ακόλουθες επιλογές:
u Γραμμωτ ό κώδικα BeadChip
u Αναγνωριστ ικό κιβωτ ίου BeadChip
u Αριθμό εντ ολής αγοράς
u Αριθμό εντ ολής πώλησης

2

Εντ οπίστ ε τ ον φάκελο DMAP για τ ον οποίο θέλετ ε να πραγματ οποιήσετ ε λήψη.

3

Βεβαιωθείτ ε ότ ι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στ ον προορισμό λήψης.

4

Ξεκινήστ ε τ η λήψη. Δείτ ε τ ην κατ άστ αση λήψης στ ην καρτ έλα «Download Status and Log»
(Κατ άστ αση λήψης και Αρχείο κατ αγραφής).

5

Αποθηκεύστ ε τ ον φάκελο DMAP στ ην καθορισμένη θέση φακέλου DMAP.

Φόρτ ωση τ ου BeadChip στ ον προσαρμογέα
1

Πιέστ ε τ ο κλιπ συγκράτ ησης τ ου προσαρμογέα. Το κλιπ κλίνει ελαφρώς προς τ α πίσω για να
ανοίξει.

2

Κρατ ώντ ας τ ο BeadChip από τ α άκρα, τ οποθετ ήστ ε τ ο BeadChip με τ ον γραμμωτ ό κώδικα κοντ ά
στ ο κλιπ συγκράτ ησης και τ οποθετ ήστ ε τ ο BeadChip στ ο ράφι σε εσοχή τ ου προσαρμογέα.
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Εικόνα 19 Φόρτ ωση τ ου BeadChip στ ον προσαρμογέα

3

Χρησιμοποιώντ ας τ α ανοίγματ α σε κάθε πλευρά τ ου BeadChip, βεβαιωθείτ ε ότ ι τ ο BeadChip έχει
τ οποθετ ηθεί στ ο ράφι σε εσοχή τ ου προσαρμογέα.
Εικόνα 20 Τοποθέτ ηση και ασφάλιση τ ου BeadChip

4

Απελευθερώστ ε προσεκτ ικά τ ο κλιπ συγκράτ ησης για να ασφαλίσετ ε τ ο BeadChip.

5

Επιθεωρήστ ε τ ο BeadChip πλευρικά για να βεβαιωθείτ ε ότ ι τ ο BeadChip βρίσκετ αι σε επίπεδη
θέση πάνω στ ον προσαρμογέα. Εάν χρειάζετ αι, επανατ οποθετ ήστ ε τ ο BeadChip.
Εικόνα 21 Επιθεώρηση τ ης θέσης τ ου BeadChip

A Σωστ ή θέση — Το BeadChip βρίσκετ αι σε επίπεδη θέση πάνω στ ον προσαρμογέα ότ αν τ ο κλιπ
απελευθερώνετ αι.
B Εσφαλμένη θέση — Το BeadChip δεν βρίσκετ αι σε επίπεδη θέση ότ αν τ ο κλιπ απελευθερώνετ αι.

Καθορισμός παραμέτ ρων σάρωσης
1

Από τ ην αρχική οθόνη, επιλέξτ ε Experiment (Πείραμα) και, στ η συνέχεια, επιλέξτ ε Scan
(Σάρωση).
Με τ ην εντ ολή σάρωσης, η θύρα τ ου διαμερίσματ ος απεικόνισης ανοίγει, απελευθερώνοντ αι τ α
αναλώσιμα από τ ην προηγούμενη εκτ έλεση (εάν υπάρχουν) και ανοίγει μια σειρά από οθόνες
καθορισμού παραμέτ ρων τ ης εκτ έλεσης. Μια σύντ ομη καθυστ έρηση είναι φυσιολογική.
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Εκφόρτ ωση αναλωσίμων αλληλούχισης
Εάν υπάρχουν χρησιμοποιημένα αναλώσιμα αλληλούχισης ότ αν καθορίζετ ε τ ις παραμέτ ρους μιας
σάρωσης, τ ο λογισμικό σάς ζητ ά να εκφορτ ώσετ ε τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων και τ ην κασέτ α
ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων προτ ού προχωρήσετ ε στ ο επόμενο βήμα.
1

Εάν σας ζητ ηθεί, αφαιρέστ ε τ α χρησιμοποιημένα αναλώσιμα αλληλούχισης από προηγούμενη
εκτ έλεση αλληλούχισης.
a Αφαιρέστ ε τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων από τ ο διαμέρισμα αντ ιδραστ ηρίων. Απορρίψτ ε τ ο μη
χρησιμοποιημένο περιεχόμενο σύμφωνα με τ α ισχύοντ α πρότ υπα.
b Αφαιρέστ ε τ η χρησιμοποιημένη κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων από τ ο διαμέρισμα
ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το συγκεκριμένο σετ αντιδραστηρίων περιέχει δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Η εισπνοή, η κατάποση και η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού
προστασίας για τα μάτια, γάντια και εργαστηριακή ποδιά, κατάλληλο για τον κίνδυνο
έκθεσης. Τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χημικά
απόβλητα και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς
και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για πρόσθετ ες πληροφορίες σχετ ικά με τ ο
περιβάλλον, τ ην υγεία και τ ην ασφάλεια, ανατ ρέξτ ε στ ο SDS, στ η διεύθυνση
support.illumina.com/sds.html.

2

Αφαιρέστ ε τ ην κυψελίδα ροής από τ ο διαμέρισμα απεικόνισης.

3

Κλείστ ε τ ις θύρες τ ου διαμερίσματ ος αντ ιδραστ ηρίων και τ ου διαμερίσματ ος ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων.

Φόρτ ωση τ ου προσαρμογέα BeadChip
1

Χρησιμοποιήστ ε τ ους πίρους ευθυγράμμισης για να τ οποθετ ήσετ ε τ ον προσαρμογέα BeadChip
στ η βάση.
Εικόνα 22 Φόρτ ωση τ ου προσαρμογέα BeadChip

2

Επιλέξτ ε Load (Φόρτ ωση).
Η θύρα κλείνει αυτ όματ α, τ ο αναγνωριστ ικό τ ου BeadChip εμφανίζετ αι στ ην οθόνη και γίνετ αι
έλεγχος τ ων αισθητ ήρων. Μια σύντ ομη καθυστ έρηση είναι φυσιολογική.
Εάν δεν είναι δυνατ ή η ανάγνωση τ ου γραμμωτ ού κώδικα τ ου BeadChip, εμφανίζετ αι ένα πλαίσιο
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διαλόγου που σας επιτ ρέπει να εισαγάγετ ε τ ον γραμμωτ ό κώδικα μη αυτ όματ α. Δείτ ε τ ην
ενότ ητ α Αδυναμία ανάγνωσης του γραμμωτού κώδικα του BeadChip από το λογισμικό στ η
σελίδα 53.
3

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

Καθορισμός παραμέτ ρων σάρωσης
1

Στ ην οθόνη «Scan Setup» (Καθορισμός παραμέτ ρων σάρωσης), επιβεβαιώστ ε τ ις παρακάτ ω
πληροφορίες:
u Barcode (Γραμμωτ ός κώδικας) — Το λογισμικό διαβάζει τ ον γραμμωτ ό κώδικα τ ου BeadChip
ότ αν τ ο BeadChip φορτ ωθεί. Εάν ο γραμμωτ ός κώδικας εισήχθη μη αυτ όματ α, τ ο κουμπί
«Edit» (Επεξεργασία) εμφανίζετ αι για περαιτ έρω αλλαγές.
u Type (Τύπος) — Το πεδίο τ ύπου BeadChip συμπληρώνετ αι αυτ όματ α με βάση τ ον γραμμωτ ό
κώδικα τ ου BeadChip.
u DMAP Location (Θέση DMAP) — Η θέση τ ου φακέλου DMAP καθορίζετ αι στ ην οθόνη
«BeadChip Scan Configuration» (Διαμόρφωση σάρωσης BeadChip). Για να αλλάξετ ε τ η θέση
μόνο για τ ην τ ρέχουσα σάρωση, επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) και μετ αβείτ ε στ η σωστ ή
θέση.
u Output Location (Θέση εξόδου) — Η θέση εξόδου καθορίζετ αι στ ην οθόνη «BeadChip Scan
Configuration» (Διαμόρφωση σάρωσης BeadChip). Για να αλλάξετ ε τ η θέση μόνο για τ ην
τ ρέχουσα σάρωση, επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) και μετ αβείτ ε στ ην προτ ιμώμενη θέση.

2

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

Επισκόπηση ελέγχου πριν από τ ην εκτ έλεση
Το λογισμικό εκτ ελεί έναν αυτ οματ οποιημένο έλεγχο πριν τ ην εκτ έλεση στ ο σύστ ημα. Κατ ά τ η
διάρκεια τ ου ελέγχου, εμφανίζοντ αι στ ην οθόνη οι παρακάτ ω ενδείξεις:
σημάδι ελέγχου — Ο έλεγχος δεν έχει διενεργηθεί ακόμα.

u

Γκρίζο

u

Εικονίδιο

u

Πράσινο

u

Κόκκινο
— Ο έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε με επιτ υχία. Για να μπορέσετ ε να συνεχίσετ ε,
πρέπει να εκτ ελέσετ ε μια ενέργεια σε όσα στ οιχεία δεν πέρασαν τ ον έλεγχο με επιτ υχία. Δείτ ε
τ ην ενότ ητ α Επίλυση σφαλμάτων αυτόματου ελέγχου στ η σελίδα 48.

προόδου — Ο έλεγχος βρίσκετ αι σε εξέλιξη.
σημάδι ελέγχου — Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτ υχία.

Για να διακόψετ ε τ ον αυτ οματ οποιημένο έλεγχο πριν από τ ην εκτ έλεση που βρίσκετ αι σε εξέλιξη,
επιλέξτ ε τ ο κουμπί Cancel (Ακύρωση). Για να επανεκκινήσετ ε τ ον έλεγχο, επιλέξτ ε τ ο κουμπί Retry
(Νέα προσπάθεια). Ο έλεγχος συνεχίζετ αι στ ο πρώτ ο βήμα που δεν έχει ολοκληρωθεί ή απέτ υχε.
Για να δείτ ε τ α αποτ ελέσματ α κάθε επιμέρους ελέγχου σε μια κατ ηγορία, επιλέξτ ε τ ην καρτ έλα
«Category» (Κατ ηγορία).
Εάν τ ο όργανο δεν έχει διαμορφωθεί για αυτ όματ η εκκίνηση τ ης εκτ έλεσης, εκκινήστ ε τ ην εκτ έλεση
μετ ά τ ην ολοκλήρωση τ ου αυτ οματ οποιημένου ελέγχου πριν από τ ην εκτ έλεση.

Έναρξη τ ης σάρωσης
Ότ αν ολοκληρωθεί ο αυτ όματ ος έλεγχος, επιλέξτ ε Start (Έναρξη). Η σάρωση ξεκινά.
Για να διαμορφώσετ ε τ ο σύστ ημα έτ σι ώστ ε η σάρωση να ξεκινά αυτ όματ α μετ ά από έναν
επιτ υχημένο έλεγχο, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Ρύθμιση επιλογών καθορισμού παραμέτρων εκτέλεσης στ η
σελίδα 13.
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Παρακολούθηση τ ης εξέλιξης τ ης σάρωσης
1

Παρακολουθήστ ε τ ην εξέλιξη τ ης σάρωσης χρησιμοποιώντ ας τ ην εικόνα τ ου BeadChip.
Κάθε χρώμα στ ην εικόνα υποδεικνύει τ ην κατ άστ αση σάρωσης.
u Ανοιχτό γκρι — Δεν σαρώθηκε
u Σκούρο γκρι — Σαρώθηκε αλλά δεν κατ αχωρίστ ηκε.
u Πράσινο — Σαρώθηκε και κατ αχωρίστ ηκε επιτ υχώς.
u Κόκκινο — Η σάρωση και η κατ αχώριση απέτ υχαν.
Εάν η κατ αχώριση αποτ ύχει, μπορείτ ε να σαρώσετ ε εκ νέου τ α δείγματ α που περιέχουν τ μήματ α
που απέτ υχαν. Δείτ ε τ ην ενότ ητ α Αποτυχία σάρωσης BeadChip στ η σελίδα 54.

2

Επιλέξτ ε τ ην εικόνα τ ου BeadChip για εναλλαγή μετ αξύ πλήρους προβολής και λεπτ ομερούς
προβολής ενός επιλεγμένου δείγματ ος.
u Η πλήρης προβολή δείχνει τ α δείγματ α στ ο BeadChip και τ α τ μήματ α εντ ός κάθε δείγματ ος.
u Η λεπτ ομερής προβολή δείχνει κάθε τ μήμα εντ ός τ ου επιλεγμένου δείγματ ος.
Εικόνα 23 Εικόνα τ ου BeadChip: Πλήρης προβολή και λεπτ ομερής προβολή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο τ ερματ ισμός μιας σάρωσης είναι οριστ ικός. Εάν τ ερματ ίσετ ε τ η σάρωση πριν από τ ην
ολοκλήρωσή τ ης, τ α δεδομένα τ ης σάρωσης δεν αποθηκεύοντ αι.

Μετ αφορά δεδομένων
Τα δεδομένα τ οποθετ ούντ αι στ ην ουρά για μετ αφορά στ ον φάκελο εξόδου σάρωσης ότ αν η σάρωση
ολοκληρωθεί. Τα δεδομένα εγγράφοντ αι προσωρινά στ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου. Ο προσωρινός
φάκελος διαγράφετ αι από τ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου αυτ όματ α ότ αν ξεκινήσει η επόμενη σάρωση.
Ο χρόνος που απαιτ είτ αι για τ η μετ αφορά δεδομένων εξαρτ άτ αι από τ η σύνδεση δικτ ύου σας.
Πριν από τ ην έναρξη τ ης επόμενης σάρωσης, βεβαιωθείτ ε ότ ι τ α δεδομένα εγγράφηκαν στ ον φάκελο
εξόδου. Για να τ ο ελέγξετ ε, βεβαιωθείτ ε ότ ι τ α αρχεία GTC βρίσκοντ αι στ ον φάκελο γραμμωτ ού
κώδικα. Για περισσότ ερες πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Δομή φακέλου εξόδου σάρωσης στ η
σελίδα 69.
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Εάν η σύνδεση διακοπεί, η μετ αφορά δεδομένων συνεχίζετ αι αυτ όματ α ότ αν η σύνδεση
αποκατ αστ αθεί. Κάθε αρχείο έχει έναν χρονοδιακόπτ η 1 ώρας μετ ά τ ην τ οποθέτ ησή τ ου σε ουρά για
μετ αφορά στ ον φάκελο εξόδου. Ότ αν τ ο χρονόμετ ρο λήξει ή εάν γίνει επανεκκίνηση τ ου οργάνου
πριν από τ ην ολοκλήρωση τ ης μετ αφοράς, τ α δεδομένα δεν εγγράφοντ αι στ ον φάκελο εξόδου.
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Εισαγωγή
Οι διαδικασίες συντ ήρησης περιλαμβάνουν μη αυτ όματ ες εκπλύσεις τ ου οργάνου, καθώς και τ ην
αντ ικατ άστ αση τ ου φίλτ ρου αέρα. Περιγράφοντ αι επίσης ο τ ερματ ισμός τ ης λειτ ουργίας τ ου
οργάνου και οι επιλογές επανεκκίνησης.
u

Εκπλύσεις του οργάνου — Μια αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση, η οποία εκτ ελείτ αι μετ ά
από κάθε εκτ έλεση αλληλούχισης, διατ ηρεί τ ην απόδοση τ ου οργάνου. Ωστ όσο, υπό ορισμένες
συνθήκες, απαιτ είτ αι η περιοδική εκτ έλεση μιας μη αυτ όματ ης έκπλυσης. Δείτ ε τ ην ενότ ητ α
Εκτέλεση μη αυτόματης έκπλυσης στ η σελίδα 37.

u

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα — Η τ ακτ ική αντ ικατ άστ αση τ ου φίλτ ρου αέρα διασφαλίζει τ η
σωστ ή ροή αέρα μέσα στ ο όργανο.

Προληπτ ική συντ ήρηση
Η Illumina συνιστ ά να προγραμματ ίζετ ε τ ην πραγματ οποίηση προληπτ ικής συντ ήρησης κάθε έτ ος.
Εάν δεν σας παρέχετ αι αυτ ή η υπηρεσία στ ο πλαίσιο σύμβασης, επικοινωνήστ ε με τ ον υπεύθυνο
διαχείρισης λογαριασμών τ ης περιοχής σας ή με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina για να
κανονίσετ ε τ ην πραγματ οποίηση προληπτ ικής συντ ήρησης κατ αβάλλοντ ας τ ο αντ ίστ οιχο κόστ ος.

Εκτ έλεση μη αυτ όματ ης έκπλυσης
Οι μη αυτ όματ ες εκπλύσεις εκκινούντ αι από τ ην αρχική οθόνη. Στ ις επιλογές τ ων εκπλύσεων
περιλαμβάνετ αι η γρήγορη έκπλυση και η μη αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση.
Τύποι έκπλυσης

Περιγραφή

Γρήγορη έκπλυση
Διάρκεια: 20 λεπτ ά

Έκπλυση τ ου συστ ήματ ος με διάλυμα έκπλυσης με νερό εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας που
παρέχετ αι από τ ον χρήστ η και με Tween 20 (κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων).
• Απαιτ είτ αι κάθε 14 ημέρες αδράνειας τ ου οργάνου ότ αν η κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων
και η κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων βρίσκοντ αι στ ις θέσεις τ ους.
• Απαιτ είτ αι κάθε 7 ημέρες ότ αν τ ο όργανο βρίσκετ αι σε ξηρή κατ άστ αση (η κασέτ α
αντ ιδραστ ηρίων και η κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων έχουν αφαιρεθεί).

Μη αυτ όματ η έκπλυση
μετ ά τ ην εκτ έλεση
Διάρκεια: 90 λεπτ ά

Έκπλυση τ ου συστ ήματ ος με διάλυμα έκπλυσης με νερό εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας που
παρέχετ αι από τ ον χρήστ η και με Tween 20 (κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων) και υποχλωριώδες νάτ ριο 0,12% (κασέτ α αντ ιδραστ ηρίου έκπλυσης
αντ ιδραστ ηρίων).
Απαιτ είτ αι αν δεν έχει πραγματ οποιηθεί η αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση.

Για τ η μη αυτ όματ η έκπλυση, απαιτ είτ αι η κασέτ α έκπλυσης αντ ιδραστ ηρίων και η κασέτ α έκπλυσης
ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων και μια χρησιμοποιημένη κυψελίδα ροής. Μια χρησιμοποιημένη κυψελίδα
ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 20 φορές για τ ην πραγματ οποίηση εκπλύσεων στ ο όργανο.
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Εικόνα 24 Κασέτ α έκπλυσης αντ ιδραστ ηρίων και κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων αρχικής μορφής.

Εικόνα 25 Κασέτ α έκπλυσης αντ ιδραστ ηρίων και κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων νέας μορφής.

Προετ οιμασία για μη αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση
Επιλέξτ ε αν θα προβείτ ε στ ην προετ οιμασία για μια μη αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση, όπως
περιγράφετ αι παρακάτ ω, ή αν θα εκτ ελέσετ ε τ ην προετ οιμασία για μια γρήγορη έκπλυση (επόμενη
ενότ ητ α). Εάν σκοπεύετ ε να πραγματ οποιήσετ ε μια μη αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση,
παραβλέψτ ε τ ην ενότ ητ α γρήγορης έκπλυσης και συνεχίστ ε στ ην ενότ ητ α Φόρτωση
χρησιμοποιημένης κυψελίδας ροής και κασετών έκπλυσης στ η σελίδα 40.
Αναλώσιμα που
παρέχονται από τον
χρήστη

Όγκος και περιγραφή

NaOCl

1 ml, αραίωση σε 0,12%
Φόρτ ωση στ ην κασέτ α έκπλυσης αντ ιδραστ ηρίων (θέση αρ. 28)

Tween 20 100%
Νερό εργαστ ηριακής
ποιότ ητ ας

Χρησιμοποιείτ αι για τ ην παρασκευή 125 ml διαλύματ ος έκπλυσης Tween 20 0,05%
Φόρτ ωση στ ην κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων (κεντ ρική δεξαμενή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιείτ ε πάντ α φρέσκο αραιωμένο NaOCl τ ο οποίο έχετ ε παρασκευάσει εντ ός τ ων
τ ελευτ αίων 24 ωρών. Εάν παρασκευάσετ ε όγκο μεγαλύτ ερο από 1 ml, αποθηκεύστ ε τ ο διάλυμα που
απομένει στ ους 2 °C με 8 °C για χρήση εντ ός τ ων επόμενων 24 ωρών. Εναλλακτ ικά, απορρίψτ ε τ ο διάλυμα
NaOCl που απομένει.
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1

Συνδυάστ ε τ ους παρακάτ ω όγκους σε ένα σωληνάριο μικροφυγοκέντ ρισης για να παρασκευάσετ ε
1 ml NaOCl 0,12%:
u NaOCl 5% (24 µl)
u Νερό εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας (976 µl)

2

Αναστ ρέψτ ε τ ο σωληνάριο για ανάμειξη.

3

Προσθέστ ε 1 ml NaOCl 0,12% στ ην κασέτ α έκπλυσης αντ ιδραστ ηρίων. Η σωστ ή δεξαμενή
ισοδυναμεί με τ η θέση αρ. 28 στ ην προπληρωμένη κασέτ α.
Εικόνα 26 Φόρτ ωση NaOCl

4

Συνδυάστ ε τ ους παρακάτ ω όγκους για να παρασκευάσετ ε διάλυμα έκπλυσης Tween 20 0,05%:
Κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων αρχικής μορφής
u Tween 20 100% (62 µl)
u Νερό εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας (125 ml)
u Προσθέστ ε διάλυμα έκπλυσης 125 ml στ ην κεντ ρική δεξαμενή τ ης κασέτ ας έκπλυσης
ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων.
Κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων νέας μορφής
u Tween 20 100% (75 µl)
u Νερό εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας (150 ml)
u Προσθέστ ε διάλυμα έκπλυσης 150 ml στ ην κεντ ρική δεξαμενή τ ης κασέτ ας έκπλυσης
ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων.

5

Επιλέξτ ε Perform Wash (Εκτ έλεση έκπλυσης) και, στ η συνέχεια, επιλέξτ ε Manual Post-Run
Wash (Μη αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση).

Προετ οιμασία για γρήγορη έκπλυση
Μπορείτ ε να πραγματ οποιήσετ ε τ ην προετ οιμασία για μια γρήγορη έκπλυση, όπως περιγράφετ αι
παρακάτ ω, ως εναλλακτ ική λύση στ ην Προετοιμασία για μη αυτόματη έκπλυση μετά την εκτέλεση στ η
σελίδα 38.
Αναλώσιμα που
παρέχονται από τον
χρήστη
Tween 20 100%
Νερό εργαστ ηριακής
ποιότ ητ ας

Όγκος και περιγραφή
Χρησιμοποιείτ αι για τ ην παρασκευή 40 ml διαλύματ ος έκπλυσης Tween 20 0,05%
Φορτ ώνετ αι στ ην κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων (κεντ ρική δεξαμενή)
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1

Συνδυάστ ε τ ους παρακάτ ω όγκους για να παρασκευάσετ ε διάλυμα έκπλυσης Tween 20 0,05%:
u Tween 20 100% (20 µl)
u Νερό εργαστ ηριακής ποιότ ητ ας (40 ml)

2

Προσθέστ ε διάλυμα έκπλυσης 40 ml στ ην κεντ ρική δεξαμενή τ ης κασέτ ας έκπλυσης ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων.

3

Επιλέξτ ε Perform Wash (Εκτ έλεση έκπλυσης) και, στ η συνέχεια, επιλέξτ ε Quick Wash (Γρήγορη
έκπλυση).

Φόρτ ωση χρησιμοποιημένης κυψελίδας ροής και κασετ ών έκπλυσης
1

Εάν δεν υπάρχει χρησιμοποιημένη κυψελίδα ροής, φορτ ώστ ε μια χρησιμοποιημένη κυψελίδα
ροής. Επιλέξτ ε Load (Φόρτ ωση) και, στ η συνέχεια, επιλέξτ ε Next (Επόμενο).

2

Αφαιρέστ ε τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων και απορρίψτ ε τ α περιεχόμενα σύμφωνα
με τ α ισχύοντ α πρότ υπα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το συγκεκριμένο σετ αντιδραστηρίων περιέχει δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Η εισπνοή, η κατάποση και η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού
προστασίας για τα μάτια, γάντια και εργαστηριακή ποδιά, κατάλληλο για τον κίνδυνο
έκθεσης. Τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χημικά
απόβλητα και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς,
εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για πρόσθετ ες πληροφορίες σχετ ικά με
τ ο περιβάλλον, τ ην υγεία και τ ην ασφάλεια, ανατ ρέξτ ε στ ο SDS, στ η διεύθυνση
support.illumina.com/sds.html.

3

Σύρετ ε τ ο άδειο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων μέσα στ ο διαμέρισμα ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων μέχρι να ακινητ οποιηθεί.

4

Αφαιρέστ ε τ η χρησιμοποιημένη κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων από τ ην προηγούμενη εκτ έλεση,
αν υπάρχει.

5

Φορτ ώστ ε τ ην κασέτ α έκπλυσης ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων που περιέχει τ ο διάλυμα έκπλυσης.

6

Αφαιρέστ ε τ η χρησιμοποιημένη κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων από τ ην προηγούμενη εκτ έλεση,
αν υπάρχει.

7

Φορτ ώστ ε τ ην κασέτ α έκπλυσης αντ ιδραστ ηρίων.

8

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο). Ο έλεγχος πριν από τ ην έκπλυση ξεκινά αυτ όματ α.

Έναρξη τ ης έκπλυσης
1

Επιλέξτ ε Start (Έναρξη).

2

Ότ αν η έκπλυση ολοκληρωθεί, επιλέξτ ε Home (Αρχική).

Μετ ά τ ην έκπλυση
Μετ ά τ ην έκπλυση, οι διατ άξεις αναρρόφησης παραμένουν στ ην κάτ ω θέση ώστ ε να αποτ ρέπετ αι η
είσοδος αέρα στ ο σύστ ημα. Αφήνετ ε τ ις κασέτ ες στ η θέση τ ους μέχρι τ ην επόμενη εκτ έλεση.
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Αντ ικατ άστ αση φίλτ ρου αέρα
Τα νέα συστ ήματ α παρέχοντ αι με τ ρία αντ αλλακτ ικά φίλτ ρα αέρα. Τα φίλτ ρα αυτ ά πρέπει να
αποθηκεύοντ αι και να χρησιμοποιούντ αι ότ αν τ ο όργανο εμφανίσει ένα μήνυμα για τ ην αλλαγή τ ου
φίλτ ρου.
Το φίλτ ρο αέρα διασφαλίζει τ η ροή αέρα διαμέσου τ ου οργάνου. Το λογισμικό εμφανίζει μια
ειδοποίηση για τ ην αλλαγή τ ου φίλτ ρου αέρα κάθε 90 ημέρες. Ότ αν σας ζητ ηθεί, επιλέξτ ε Remind in
1 day (Υπενθύμιση σε 1 ημέρα) ή ακολουθήστ ε τ ην παρακάτ ω διαδικασία και επιλέξτ ε Filter
Changed (Το φίλτ ρο άλλαξε). Η αντ ίστ ροφη μέτ ρηση 90 ημερών μηδενίζετ αι μετ ά από τ ην επιλογή
τ ου στ οιχείου Filter Changed (Το φίλτ ρο άλλαξε).
1

Αφαιρέστ ε τ ο νέο φίλτ ρο αέρα από τ η συσκευασία και σημειώστ ε τ ην ημερομηνία τ ης
τ οποθέτ ησής τ ου στ ο πλαίσιο τ ου φίλτ ρου.

2

Στ ο πίσω μέρος τ ου οργάνου, πιέστ ε προς τ α κάτ ω τ ο επάνω μέρος τ ου δίσκου τ ου φίλτ ρου για
να τ ον απελευθερώσετ ε.

3

Πιάστ ε τ ο επάνω μέρος τ ου δίσκου τ ου φίλτ ρου και ανασηκώστ ε τ ο για να αφαιρέσετ ε πλήρως
τ ον δίσκο από τ ο όργανο.

4

Αφαιρέστ ε και απορρίψτ ε τ ο παλιό φίλτ ρο αέρα.

5

Τοποθετ ήστ ε τ ο νέο φίλτ ρο αέρα στ ον δίσκο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το φίλτ ρο αέρα δεν λειτ ουργεί σωστ ά αν τ οποθετ ηθεί ανάποδα. Βεβαιωθείτ ε ότ ι έχετ ε
εισαγάγει τ ο φίλτ ρο αέρα στ ον δίσκο έτ σι ώστ ε να μπορείτ ε να δείτ ε τ ο πράσινο βέλος που δείχνει
προς τ α επάνω και να μην μπορείτ ε να δείτ ε τ ην προειδοποιητ ική ετ ικέτ α. Το βέλος πρέπει να δείχνει
προς τ η λαβή τ ου δίσκου τ ου φίλτ ρου.

6

Σύρετ ε τ ον δίσκο τ ου φίλτ ρου μέσα στ ο όργανο. Πιέστ ε προς τ α κάτ ω τ ο επάνω μέρος τ ου
δίσκου τ ου φίλτ ρου μέχρι να ασφαλίσει στ η θέση τ ου.
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Εικόνα 27 Εισαγωγή φίλτ ρου αέρα

Ενημερώσεις λογισμικού
Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνοντ αι σε ένα πακέτ ο προγραμμάτ ων λογισμικού που
ονομάζετ αι οικογένεια προγραμμάτ ων τ ου συστ ήματ ος, τ ο οποίο περιλαμβάνει τ α παρακάτ ω
προγράμματ α λογισμικού:
u

Λογισμικό ελέγχου NextSeq (NCS)

u

Συντ αγές NextSeq

u

RTA2

u

NextSeq Service Software (NSS)

u

Πρόγραμμα προβολής ανάλυσης αλληλούχισης (SAV)

u

BaseSpace Broker

Μπορείτ ε να εγκαθιστ άτ ε τ ις ενημερώσεις λογισμικού αυτ όματ α χρησιμοποιώντ ας μια σύνδεση στ ο
διαδίκτ υο ή μη αυτ όματ α από μια θέση δικτ ύου ή σε μονάδα USB.
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u

Automatic updates (Αυτ όματ ες ενημερώσεις) — Για τ α όργανα που είναι συνδεδεμένα σε δίκτ υο
ειδοποίησης στ ο κουμπί «Manage
με πρόσβαση στ ο διαδίκτ υο, εμφανίζετ αι ένα εικονίδιο
Instrument» (Διαχείριση οργάνου) στ ην αρχική οθόνη ότ αν κατ αστ εί διαθέσιμη μια ενημέρωση.

u

Manual updates (Μη αυτ όματ ες ενημερώσεις) — Πραγματ οποιήστ ε λήψη τ ου προγράμματ ος
εγκατ άστ ασης τ ης οικογένειας προγραμμάτ ων λογισμικού τ ου συστ ήματ ος από τ η σελίδα
υποστ ήριξης τ ου οργάνου NextSeq 550Dx στ ον ιστ ότ οπο τ ης Illumina.

Αυτ όματ η ενημέρωση λογισμικού
1

Επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου).

2

Επιλέξτ ε Software Update (Ενημέρωση λογισμικού).

3

Επιλέξτ ε Install the update already downloaded from BaseSpace (Εγκατ άστ αση τ ης
ενημέρωσης που έχει ήδη ληφθεί από τ ο BaseSpace).

4

Επιλέξτ ε Update (Ενημέρωση) για να ξεκινήσει η ενημέρωση. Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για
τ ην επιβεβαίωση τ ης εντ ολής.

5

Ακολουθήστ ε τ ις οδηγίες στ ον οδηγό εγκατ άστ ασης:
a Αποδεχτ είτ ε τ ους όρους τ ης συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης.
b Διαβάστ ε τ ις σημειώσεις έκδοσης.
c Διαβάστ ε τ η λίστ α τ ων προγραμμάτ ων λογισμικού που περιλαμβάνοντ αι στ ην ενημέρωση.
Ότ αν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, γίνετ αι αυτ όματ η επανεκκίνηση τ ου λογισμικού ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν περιλαμβάνετ αι ενημέρωση υλικολογισμικού, απαιτ είτ αι αυτ όματ η επανεκκίνηση τ ου
συστ ήματ ος μετ ά τ ην ενημέρωση τ ου υλικολογισμικού.

Μη αυτ όματ η ενημέρωση λογισμικού
1

Πραγματ οποιήστ ε λήψη τ ου προγράμματ ος εγκατ άστ ασης System Suite από τ ον ιστ ότ οπο τ ης
Illumina και αποθηκεύστ ε τ ο σε μια θέση δικτ ύου.
Εναλλακτ ικά, αντ ιγράψτ ε τ ο αρχείο εγκατ άστ ασης λογισμικού σε μια φορητ ή μονάδα USB.

2

Επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου).

3

Επιλέξτ ε Software Update (Ενημέρωση λογισμικού).

4

Επιλέξτ ε Manually install the update from the following location(Μη αυτ όματ η εγκατ άστ αση
τ ης ενημέρωσης από τ ην παρακάτ ω θέση).

5

Επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) για να μετ αβείτ ε στ η θέση τ ου αρχείου εγκατ άστ ασης λογισμικού
και, στ η συνέχεια, επιλέξτ ε Update (Ενημέρωση).

6

Ακολουθήστ ε τ ις οδηγίες στ ον οδηγό εγκατ άστ ασης:
a Αποδεχτ είτ ε τ ους όρους τ ης συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης.
b Διαβάστ ε τ ις σημειώσεις έκδοσης.
c Διαβάστ ε τ η λίστ α τ ων προγραμμάτ ων λογισμικού που περιλαμβάνοντ αι στ ην ενημέρωση.
Ότ αν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, γίνετ αι αυτ όματ η επανεκκίνηση τ ου λογισμικού ελέγχου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν περιλαμβάνετ αι ενημέρωση υλικολογισμικού, απαιτ είτ αι αυτ όματ η επανεκκίνηση τ ου
συστ ήματ ος μετ ά τ ην ενημέρωση τ ου υλικολογισμικού.

Επιλογές επανεκκίνησης και τ ερματ ισμού λειτ ουργίας
Αποκτ ήστ ε πρόσβαση στ ις παρακάτ ω δυνατ ότ ητ ες επιλέγοντ ας τ ο κουμπί Reboot / Shutdown
(Επανεκκίνηση / Τερματ ισμός λειτ ουργίας):
u Reboot to RUO (Επανεκκίνηση σε λειτ ουργία RUO ) — Το όργανο ανοίγει σε ερευνητ ική
λειτ ουργία.
u Restart (Επανεκκίνηση) — Το όργανο ανοίγει σε διαγνωστ ική λειτ ουργία.
u Restart to Dx from RUO (Επανεκκίνηση σε Dx από RUO) — Το όργανο ανοίγει σε διαγνωστ ική
λειτ ουργία.
u Shutdown (Τερματ ισμός λειτ ουργίας) — Ότ αν επανενεργοποιηθεί, τ ο όργανο ανοίγει σε
διαγνωστ ική λειτ ουργία.
u Exit to Windows (Έξοδος σε Windows) — Ανάλογα με τ ις άδειες, μπορείτ ε να κλείσετ ε τ ο NCS
και να δείτ ε τ ο περιβάλλον τ ων Windows.

Επανεκκίνηση σε διαγνωστ ική λειτ ουργία
Χρησιμοποιήστ ε τ ην εντ ολή επανεκκίνησης για να τ ερματ ίσετ ε με ασφάλεια τ η λειτ ουργία τ ου
οργάνου και για να πραγματ οποιήσετ ε επανεκκίνηση στ η διαγνωστ ική λειτ ουργία. Η
διαγνωστ ική λειτ ουργία είναι η προεπιλεγμένη λειτ ουργία εκκίνησης.
1

Επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου).

2

Επιλέξτ ε Reboot / Shutdown (Επανεκκίνηση / Τερματ ισμός λειτ ουργίας).

3

Επιλέξτ ε Restart (Επανεκκίνηση).

Τερματ ισμός λειτ ουργίας τ ου οργάνου
1

Επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου).

2

Επιλέξτ ε Reboot / Shutdown (Επανεκκίνηση / Τερματ ισμός λειτ ουργίας).

3

Επιλέξτ ε Shutdown (Τερματ ισμός λειτ ουργίας).
Η εντ ολή Shutdown (Τερματ ισμός λειτ ουργίας) τ ερματ ίζει με ασφάλεια τ η λειτ ουργία τ ου
λογισμικού και απενεργοποιεί τ ην τ ροφοδοσία τ ου οργάνου. Περιμένετ ε τ ουλάχιστ ον
60 δευτ ερόλεπτ α προτ ού επανενεργοποιήσετ ε τ ο όργανο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Από προεπιλογή, τ ο όργανο εκκινείτ αι στ η διαγνωστ ική λειτ ουργία κατ ά τ ην ενεργοποίησή
τ ου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αλλάζετ ε τ η θέση τ ου οργάνου. Η ακατ άλληλη μετ ακίνηση τ ου οργάνου μπορεί να επηρεάσει
τ ην οπτ ική ευθυγράμμιση και να υποβαθμίσει τ ην ακεραιότ ητ α τ ων δεδομένων. Εάν είναι
απαραίτ ητ η η αλλαγή τ ης θέσης τ ου οργάνου, επικοινωνήστ ε με τ ον εκπρόσωπο τ ης Illumina.
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Έξοδος στ α Windows
Η εντ ολή εξόδου στ α Windows παρέχει πρόσβαση στ ο λειτ ουργικό σύστ ημα τ ου οργάνου και σε
οποιονδήποτ ε φάκελο στ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου. Η εντ ολή τ ερματ ίζει τ η λειτ ουργία τ ου
λογισμικού με ασφάλεια και πραγματ οποιεί έξοδο στ α Windows. Μόνο χρήστ ες με ρόλο διαχειριστ ή
μπορούν να πραγματ οποιήσουν έξοδο στ α Windows.
1

Επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου).

2

Επιλέξτ ε Reboot / Shutdown (Επανεκκίνηση / Τερματ ισμός λειτ ουργίας).

3

Επιλέξτ ε Exit to Windows (Έξοδος στ α Windows).
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Εισαγωγή
Για προβλήματ α ποιότ ητ ας ή απόδοσης, επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης
Illumina. Δείτ ε τ ην ενότ ητ α Τεχνική βοήθεια στ η σελίδα 75.

Αρχεία αντ ιμετ ώπισης προβλημάτ ων
Ένας εκπρόσωπος τ ου τ μήματ ος τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina μπορεί να ζητ ήσει αντ ίγραφα
αρχείων για συγκεκριμένες εκτ ελέσεις ή συγκεκριμένες σαρώσεις, στ ο πλαίσιο τ ων εργασιών
αντ ιμετ ώπισης προβλημάτ ων. Συνήθως, για τ ην αντ ιμετ ώπιση προβλημάτ ων χρησιμοποιούντ αι τ α
παρακάτ ω αρχεία.

Αρχεία αντ ιμετ ώπισης προβλημάτ ων για εκτ ελέσεις αλληλούχισης
Βασικό αρχείο

Φάκελος

Περιγραφή

Αρχείο πληροφοριών
εκτ έλεσης (RunInfo.xml)

Root
folder

Περιέχει τ ις παρακάτ ω πληροφορίες:
• Όνομα εκτ έλεσης
• Αριθμό κύκλων στ ην εκτ έλεση
• Αριθμό κύκλων σε κάθε ανάγνωση
• Αν η ανάγνωση έχει ευρετ ηριαστ εί
• Αριθμό ζωνών και πλακιδίων στ ην κυψελίδα ροής

Αρχείο παραμέτ ρων
εκτ έλεσης
(RunParameters.xml)

Root
folder

Περιέχει πληροφορίες σχετ ικά με τ ις παραμέτ ρους εκτ έλεσης και τ α
εξαρτ ήματ α τ ης εκτ έλεσης. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τ ο RFID,
τ ον σειριακό αριθμό, τ ον αριθμό εξαρτ ήματ ος και τ ην ημερομηνία λήξης.

Αρχείο διαμόρφωσης
RTA
(RTAConfiguration.xml)

Root
folder

Περιέχει τ ις ρυθμίσεις διαμόρφωσης τ ου RTA για τ ην εκτ έλεση.
Το αρχείο RTAConfiguration.xml δημιουργείτ αι κατ ά τ ην έναρξη τ ης
εκτ έλεσης.

Αρχεία InterOp (*.bin)

InterOp

Δυαδικά αρχεία αναφοράς.
Τα αρχεία InterOp ενημερώνοντ αι καθ’ όλη τ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης.

Αρχεία κατ αγραφής

Logs

Στ α αρχεία κατ αγραφής περιγράφετ αι κάθε βήμα που εκτ ελείτ αι από τ ο
όργανο για κάθε κύκλο και περιλαμβάνοντ αι οι εκδόσεις λογισμικού και
υλικολογισμικού που χρησιμοποιούντ αι στ ην εκτ έλεση. Στ ο αρχείο με όνομα
[InstrumentName]_CurrentHardware.csv περιλαμβάνοντ αι οι σειριακοί
αριθμοί τ ων εξαρτ ημάτ ων τ ου οργάνου.

Αρχεία κατ αγραφής
σφαλμάτ ων
(*ErrorLog*.txt)

RTA logs

Αρχείο κατ αγραφής τ ων σφαλμάτ ων τ ου RTA.
Τα αρχεία κατ αγραφής σφαλμάτ ων ενημερώνοντ αι κάθε φορά που
παρουσιάζετ αι ένα σφάλμα.
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Βασικό αρχείο

Φάκελος

Περιγραφή

Καθολικά αρχεία
κατ αγραφής
(*GlobalLog*.tsv)

RTA logs

Αρχείο κατ αγραφής όλων τ ων συμβάντ ων τ ου RTA.
Τα καθολικά αρχεία κατ αγραφής ενημερώνοντ αι καθ’ όλη τ η διάρκεια τ ης
εκτ έλεσης.

Αρχεία κατ αγραφής
λωρίδων (*LaneLog*.txt)

RTA logs

Κατ αγραφή τ ων συμβάντ ων επεξεργασίας στ o RTA.
Τα αρχεία κατ αγραφής λωρίδων ενημερώνοντ αι καθ’ όλη τ η διάρκεια τ ης
εκτ έλεσης.

Σφάλματ α RTA
Για τ ην επίλυση σφαλμάτ ων RTA, δείτ ε πρώτ α τ ο αρχείο κατ αγραφής σφαλμάτ ων RTA, τ ο οποίο
βρίσκετ αι στ ον φάκελο RTALogs. Αυτ ό τ ο αρχείο δεν υφίστ ατ αι για εκτ ελέσεις που έχουν
διενεργηθεί με επιτ υχία. Συμπεριλάβετ ε τ ο αρχείο κατ αγραφής σφαλμάτ ων κατ ά τ ην αναφορά
προβλημάτ ων στ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Αρχεία αντ ιμετ ώπισης προβλημάτ ων για σαρώσεις συστ οιχιών
Βασικό αρχείο

Φάκελος

Περιγραφή

Αρχείο παραμέτ ρων
σάρωσης
(ScanParameters.xml)

Root
folder

Περιέχει πληροφορίες σχετ ικά με τ ις παραμέτ ρους σάρωσης. Οι πληροφορίες
περιλαμβάνουν τ ην ημερομηνία σάρωσης, τ ον γραμμωτ ό κώδικα τ ου BeadChip,
τ η θέση τ ου αρχείου συστ άδων και τ η θέση τ ου αρχείου δελτ ίου δείγματ ος.

Αρχεία κατ αγραφής

Logs

Τα αρχεία κατ αγραφής περιγράφουν κάθε βήμα που εκτ ελείτ αι στ ο όργανο κατ ά τ η
διάρκεια τ ης σάρωσης.

Αρχεία μετ ρήσεων

[Barcode]

Οι μετ ρήσεις παρέχοντ αι ως μετ ρήσεις δειγμάτ ων και ως μετ ρήσεις τ μημάτ ων.
[barcode]_sample_metrics.csv — Για κάθε δείγμα και κανάλι (κόκκινο και
πράσινο), περιλαμβάνει τ ο ποσοστ ό εκτ ός εικόνας, τ ις ποσοστ ιαίες ακραίες τ ιμές,
P05, P50, P95, τ ο μέσο FWHM, τ ην τ υπική απόκλιση FWHM και τ ην ελάχιστ η
βαθμολογία κατ αχώρισης.
[barcode]_section_metrics.csv — Για κάθε τ μήμα και πλακίδιο, περιλαμβάνει τ η
θέση τ ου λέιζερ στ ον άξονα Z, τ η θέση τ ης διά μέσου εστ ίασης στ ον άξονα Ζ,
τ ο FWHM στ ο κόκκινο κανάλι, τ ο FWHM στ ο πράσινο κανάλι, τ η μέση έντ αση
εικονοστ οιχείων στ ο κόκκινο κανάλι, τ η μέση έντ αση εικονοστ οιχείων στ ο πράσινο
κανάλι, τ η βαθμολογία κατ αχώρισης στ ο κόκκινο κανάλι και τ η βαθμολογία
κατ αχώρισης στ ο πράσινο κανάλι.

Αρχείο εκ νέου
σάρωσης

[Barcode]

[barcode]_rescan.flowcell — Περιλαμβάνει τ ις θέσεις πλακιδίων προσαρμοσμένες
για εκ νέου σάρωση, οι οποίες περιλαμβάνουν μια αυξημένη επικάλυψη μετ αξύ τ ων
πλακιδίων.

Επίλυση σφαλμάτ ων αυτ όματ ου ελέγχου
Εάν παρουσιαστ ούν σφάλματ α κατ ά τ η διάρκεια τ ου αυτ όματ ου ελέγχου, εκτ ελέστ ε τ ις παρακάτ ω
συνιστ ώμενες ενέργειες για τ ην επίλυση τ ου σφάλματ ος.

Έλεγχοι για εκτ ελέσεις αλληλούχισης
Σε περίπτ ωση αποτ υχίας τ ου ελέγχου πριν από τ ην εκτ έλεση, τ ο RFID τ ης κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων
δεν κλειδώνετ αι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη εκτ έλεση. Ωστ όσο, τ α RFID τ ης κυψελίδας
ροής, τ ης κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων και τ ης κασέτ ας ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων κλειδώνοντ αι κατ ά τ ην
αρχικοποίηση τ ου λογισμικού ελέγχου που μπορεί να απαιτ είτ αι για τ ην επίλυση κάποιου σφάλματ ος.
Ο χρήστ ης πρέπει να αφαιρεί τ ην κυψελίδα ροής, τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων και τ ην κασέτ α
ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων από τ ο όργανο πριν από επανεκκίνηση τ ου συστ ήματ ος. Επιπλέον, τ α RFID
τ ων αναλωσίμων κλειδώνοντ αι μετ ά τ η διάτ ρηση τ ων στ εγανοποιήσεων αλουμινίου. Ότ αν τ ο RFID
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μιας κυψελίδας ροής διαβαστ εί από τ ο λογισμικό, ξεκινά ένα χρονόμετ ρο 7 ωρών που μετ ρά
αντ ίστ ροφα μέχρι η κυψελίδα ροής να κλειδωθεί και να θεωρείτ αι πλέον μη χρησιμοποιήσιμη.
Έλεγχοι
συστήματος

Συνιστώμενη ενέργεια

Doors Closed
(Θύρες κλειστ ές)

Βεβαιωθείτ ε ότ ι οι θύρες τ ου διαμερίσματ ος είναι κλειστ ές.

Consumables
Loaded (Αναλώσιμα
φορτ ωμένα)

Οι αισθητ ήρες τ ων αναλωσίμων δεν κατ αγράφουν. Βεβαιωθείτ ε ότ ι κάθε αναλώσιμο έχει
φορτ ωθεί σωστ ά.
Στ ις οθόνες καθορισμού παραμέτ ρων εκτ έλεσης, επιλέξτ ε Back (Επιστ ροφή) για να
επιστ ρέψετ ε στ ο βήμα φόρτ ωσης και επαναλάβετ ε τ η διαδικασία καθορισμού παραμέτ ρων
τ ης εκτ έλεσης.

Required Software
(Απαιτ ούμενο
λογισμικό)

Λείπουν εξαρτ ήματ α ζωτ ικής σημασίας τ ου λογισμικού.
Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Instrument Disk
Space (Χώρος στ η
μονάδα δίσκου τ ου
οργάνου)

Ο χώρος στ η μονάδα σκληρού δίσκου τ ου οργάνου δεν επαρκεί για τ η διενέργεια μιας
εκτ έλεσης. Υπάρχει τ ο ενδεχόμενο να μην έχουν μετ αφερθεί τ α δεδομένα από κάποια
προηγούμενη εκτ έλεση.
Διαγράψτ ε τ α δεδομένα εκτ έλεσης από τ η μονάδα σκληρού δίσκου τ ου οργάνου.

Network Connection
(Σύνδεση δικτ ύου)

Η σύνδεση δικτ ύου έχει διακοπεί. Ελέγξτ ε τ ην κατ άστ αση τ ου δικτ ύου και τ η φυσική
σύνδεση με τ ο δίκτ υο.

Network Disk Space
(Χώρος στ η μονάδα
δίσκου τ ου δικτ ύου)

Ο διακομιστ ής δικτ ύου είναι πλήρης.

Θερμοκρασία

Συνιστώμενη ενέργεια

Temperature
(Θερμοκρασία)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Temperature
Sensors
(Αισθητ ήρες
θερμοκρασίας)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Fans (Ανεμιστ ήρες)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Σύστημα
απεικόνισης

Συνιστώμενη ενέργεια

Imaging Limits (Όρια
απεικόνισης)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Z Steps-and-Settle
(Βήματ α και
ακινητ οποίηση Ζ)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Bit Error Rate
(Ποσοστ ό
σφάλματ ος bit)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Flow Cell
Registration
(Κατ αχώριση
κυψελίδας ροής)

Υπάρχει τ ο ενδεχόμενο η κυψελίδα ροής να μην έχει τ οποθετ ηθεί σωστ ά.
• Στ ις οθόνες καθορισμού παραμέτ ρων τ ης εκτ έλεσης, επιλέξτ ε Back (Επιστ ροφή) για να
επιστ ρέψετ ε στ ο βήμα τ ης κυψελίδας ροής. Η θύρα τ ου διαμερίσματ ος απεικόνισης
ανοίγει.
• Εκφορτ ώστ ε και επαναφορτ ώστ ε τ ην κυψελίδα ροής για να βεβαιωθείτ ε ότ ι έχει
τ οποθετ ηθεί σωστ ά στ η θέση τ ης.
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Reagent Delivery
(Διανομή
αντιδραστηρίων)

Συνιστώμενη ενέργεια

Valve Response
(Απόκριση βαλβίδας)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Pump (Αντ λία)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Buffer Mechanism
(Μηχανισμός
ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Spent Reagents
Empty (Εκκένωση
χρησιμοποιημένων
αντ ιδραστ ηρίων)

Αδειάστ ε τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων και επαναφορτ ώστ ε τ ο κενό δοχείο.

Έλεγχοι για σαρώσεις συστ οιχιών
Έλεγχοι συστήματος

Συνιστώμενη ενέργεια

Doors Closed (Θύρες
κλειστ ές)

Βεβαιωθείτ ε ότ ι οι θύρες τ ου διαμερίσματ ος είναι κλειστ ές.

Consumables Loaded
(Αναλώσιμα φορτ ωμένα)

Οι αισθητ ήρες τ ων αναλωσίμων δεν κατ αγράφουν. Βεβαιωθείτ ε ότ ι κάθε αναλώσιμο
έχει φορτ ωθεί σωστ ά.
Στ ις οθόνες καθορισμού παραμέτ ρων εκτ έλεσης, επιλέξτ ε Back (Επιστ ροφή) για να
επιστ ρέψετ ε στ ο βήμα φόρτ ωσης και επαναλάβετ ε τ η διαδικασία καθορισμού
παραμέτ ρων τ ης εκτ έλεσης.

Required Software
(Απαιτ ούμενο λογισμικό)

Λείπουν εξαρτ ήματ α ζωτ ικής σημασίας τ ου λογισμικού.
Εκτ ελέστ ε μη αυτ όματ η ενημέρωση τ ου λογισμικού για επαναφορά όλων τ ων
εξαρτ ημάτ ων τ ου λογισμικού.

Verify Input Files
(Επαλήθευση αρχείων
εισόδου)

Βεβαιωθείτ ε ότ ι η διαδρομή προς τ ο αρχείο συστ άδων και τ ο αρχείο δελτ ίου
δείγματ ος είναι σωστ ή και ότ ι τ α αρχεία υπάρχουν.

Instrument Disk Space
(Χώρος στ η μονάδα δίσκου
τ ου οργάνου)

Ο χώρος στ η μονάδα σκληρού δίσκου τ ου οργάνου δεν επαρκεί για τ η διενέργεια
μιας εκτ έλεσης. Υπάρχει τ ο ενδεχόμενο να μην έχουν μετ αφερθεί τ α δεδομένα από
κάποια προηγούμενη εκτ έλεση.
Διαγράψτ ε τ α δεδομένα εκτ έλεσης από τ η μονάδα σκληρού δίσκου τ ου οργάνου.

Network Connection
(Σύνδεση δικτ ύου)

Η σύνδεση δικτ ύου έχει διακοπεί. Ελέγξτ ε τ ην κατ άστ αση τ ου δικτ ύου και τ η φυσική
σύνδεση με τ ο δίκτ υο.

Network Disk Space (Χώρος
στ η μονάδα δίσκου τ ου
δικτ ύου)

Είτ ε ο λογαριασμός BaseSpace είναι πλήρης είτ ε ο διακομιστ ής δικτ ύου είναι
πλήρης.

Σύστημα απεικόνισης

Συνιστώμενη ενέργεια

Imaging Limits (Όρια
απεικόνισης)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Z Steps-and-Settle (Βήματ α
και ακινητ οποίηση Ζ)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Bit Error Rate (Ποσοστ ό
σφάλματ ος bit)

Επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina.

Auto-Center (Αυτ όματ η
στ οίχιση στ ο κέντ ρο)

Εκφορτ ώστ ε τ ον προσαρμογέα BeadChip. Βεβαιωθείτ ε ότ ι τ ο BeadChip έχει
τ οποθετ ηθεί στ ον προσαρμογέα και, στ η συνέχεια, φορτ ώστ ε εκ νέου τ ον
προσαρμογέα.
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Πλήρες δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων
Ξεκινάτ ε πάντ α μια εκτ έλεση με άδειο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων.
Εάν ξεκινήσετ ε μια εκτ έλεση χωρίς να έχετ ε αδειάσει τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων,
οι αισθητ ήρες τ ου συστ ήματ ος δίνουν σήμα στ ο λογισμικό να διακόψει τ ην εκτ έλεση ότ αν τ ο δοχείο
θα είναι πλήρες. Οι αισθητ ήρες τ ου συστ ήματ ος δεν μπορούν να διακόψουν μια εκτ έλεση κατ ά τ η
διαδικασία δημιουργίας συστ άδων, κατ ά τ ην ανασύνθεση συζευγμένων άκρων ή κατ ά τ ην αυτ όματ η
έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση.
Ότ αν η εκτ έλεση διακόπτ ετ αι, ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου με τ ην επιλογή ανύψωσης τ ων διατ άξεων
αναρρόφησης και εκκένωσης τ ου γεμάτ ου δοχείου.

Άδειασμα τ ου δοχείου χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων
1

Επιλέξτ ε Raise Sippers (Ανύψωση διατ άξεων αναρρόφησης).

2

Αφαιρέστ ε τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων και απορρίψτ ε τ ο περιεχόμενό τ ου
ακολουθώντ ας τ ις κατ άλληλες διαδικασίες.

3

Επιστ ρέψτ ε τ ο άδειο δοχείο στ ο διαμέρισμα ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων.

4

Επιλέξτ ε Continue (Συνέχεια). Η εκτ έλεση συνεχίζετ αι αυτ όματ α.

Ροή εργασιών εκ νέου υβριδισμού
Μπορεί να χρειάζετ αι εκτ έλεση εκ νέου υβριδισμού εάν οι μετ ρήσεις που δημιουργήθηκαν κατ ά τ η
διάρκεια τ ων πρώτ ων κύκλων εμφανίζουν εντ άσεις κάτ ω από 2.500. Ορισμένες βιβλιοθήκες με μικρή
ποικιλομορφία μπορεί να εμφανίσουν εντ άσεις κάτ ω από 1.000, κάτ ι που είναι αναμενόμενο και δεν
μπορεί να επιλυθεί με εκ νέου υβριδισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εντ ολή τ ερματ ισμού εκτ έλεσης είναι οριστ ική. Η εκτ έλεση δεν μπορεί να συνεχιστ εί,
τ α αναλώσιμα τ ης εκτ έλεσης δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και τ α δεδομένα αλληλούχισης από
τ ην εκτ έλεση δεν αποθηκεύοντ αι.
Ότ αν τ ερματ ίζετ ε μια εκτ έλεση, τ ο λογισμικό εκτ ελεί τ α παρακάτ ω βήματ α πριν από τ ον τ ερματ ισμό
τ ης εκτ έλεσης:
u

Θέτ ει τ ην κυψελίδα ροής σε ασφαλή κατ άστ αση.

u

Ξεκλειδώνει τ ο RFID τ ης κυψελίδας ροής για μετ αγενέστ ερη εκτ έλεση.

u

Αντ ιστ οιχεί μια ημερομηνία λήξης εκ νέου υβριδισμού στ ην κυψελίδα ροής.

u

Εγγράφει τ α δεδομένα στ α αρχεία κατ αγραφής εκτ έλεσης για τ ους ολοκληρωμένους κύκλους.
Η καθυστ έρηση είναι φυσιολογική.

u

Παρακάμπτ ει τ ην αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση.

Ότ αν ξεκινάτ ε μια εκτ έλεση, τ ο λογισμικό εκτ ελεί τ α παρακάτ ω βήματ α πριν από τ η διενέργεια τ ης
εκτ έλεσης:
u

Δημιουργεί έναν φάκελο εκτ έλεσης με βάση ένα μοναδικό όνομα εκτ έλεσης.

u

Ελέγχει ότ ι η ημερομηνία εκ νέου υβριδισμού τ ης κυψελίδας ροής δεν έχει λήξει.

u

Προετ οιμάζει τ α αντ ιδραστ ήρια. Η καθυστ έρηση είναι φυσιολογική.

u

Παραλείπει τ ο βήμα δημιουργίας συστ άδων.

Αρ. εγγράφου 1000000041922 έκδ. 03 ELL

Χρήση μόνο για έρευνα. Όχι για χρήση σε διαγνωστ ικές διαδικασίες.

51

Οδηγός αναφοράς οργάνου NextSeq 550Dx σε ερευνητ ική λειτ ουργία

u

Αφαιρεί τ ον προηγούμενο εκκινητ ή ανάγνωσης 1.

u

Εκτ ελεί υβριδισμό σε φρέσκο εκκινητ ή Ανάγνωσης 1.

u

Συνεχίζει τ ην Ανάγνωση 1 και τ ο υπόλοιπο τ ης εκτ έλεσης με βάση τ ις καθορισμένες
παραμέτ ρους εκτ έλεσης.

Σημεία για τ ον τ ερματ ισμό μιας εκτ έλεσης για εκ νέου υβριδισμό
Ο εκ νέου υβριδισμός σε μετ αγενέστ ερο χρόνο είναι δυνατ ός μόνο εάν τ ερματ ίσετ ε τ ην εκτ έλεση
στ α ακόλουθα σημεία:
u

Μετά τον κύκλο 5 — Οι εντ άσεις εμφανίζοντ αι μετ ά τ ην κατ αχώριση προτ ύπου, η οποία απαιτ εί
τ ους πρώτ ους 5 κύκλους αλληλούχισης. Παρότ ι είναι ασφαλές να τ ερματ ίσετ ε μια εκτ έλεση μετ ά
τ ον κύκλο 1, συνιστ άτ αι ο τ ερματ ισμός μετ ά τ ον κύκλο 5. Μην τ ερματ ίζετ ε μια εκτ έλεση κατ ά τ η
διάρκεια δημιουργίας συστ άδων.

u

Ανάγνωση 1 ή ανάγνωση 1 ευρετηρίου — Τερματ ίστ ε τ ην εκτ έλεση πριν από τ ην έναρξη τ ης
ανασύνθεσης συζευγμένων άκρων. Η κυψελίδα ροής δεν μπορεί να αποθηκευτ εί για εκ νέου
υβριδισμό σε μετ αγενέστ ερο χρόνο μετ ά τ ην έναρξη τ ης ανασύνθεσης συζευγμένων άκρων.

Απαιτ ούμενα αναλώσιμα
Για τ ην εκτ έλεση εκ νέου υβριδισμού απαιτ είτ αι η χρήση νέας κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων και κασέτ ας
ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων NextSeq 550Dx ανεξάρτ ητ α από τ ο χρονικό σημείο διακοπής τ ης
εκτ έλεσης.

Τερματ ισμός τ ρέχουσας εκτ έλεσης
1

Επιλέξτ ε End Run (Τερματ ισμός εκτ έλεσης). Ότ αν σας ζητ ηθεί να επιβεβαιώσετ ε τ ην εντ ολή,
επιλέξτ ε Yes (Ναι).

2

Ότ αν σας ζητ ηθεί να αποθηκεύσετ ε τ ην κυψελίδα ροής, επιλέξτ ε Yes (Ναι). Σημειώστ ε τ ην
ημερομηνία λήξης για τ ον εκ νέου υβριδισμό.

3

Πάρτ ε τ ην αποθηκευμένη κυψελίδα ροής και αφήστ ε τ ην στ ην άκρη σε θερμοκρασία 2 °C έως
8 °C μέχρι να είστ ε έτ οιμοι να ρυθμίσετ ε τ ην εκτ έλεση τ ου εκ νέου υβριδισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτ ε να αποθηκεύσετ ε τ ην κυψελίδα ροής έως 7 ημέρες σε θερμοκρασία 2 °C έως 8 °C
στ ην πλαστ ική αναδιπλούμενη θήκη χωρίς τ η συσκευασία με τ ο αφυγραντ ικό. Για βέλτ ιστ α αποτ ελέσματ α,
εκτ ελέστ ε εκ νέου υβριδισμό τ ης αποθηκευμένης κυψελίδας ροής εντ ός 3 ημερών.

Εκτ έλεση μη αυτ όματ ης έκπλυσης
1

Από τ ην αρχική οθόνη επιλέξτ ε Perform Wash (Εκτ έλεση έκπλυσης).

2

Από τ ην οθόνη «Wash Selection» (Επιλογή έκπλυσης), επιλέξτ ε Manual Post-Run Wash (Μη
αυτ όματ η έκπλυση μετ ά τ ην εκτ έλεση). Δείτ ε τ ην ενότ ητ α Εκτέλεση μη αυτόματης έκπλυσης στ η
σελίδα 37.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν αφαιρέσατ ε τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων και τ ην κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων από
τ ην εκτ έλεση που διακόπηκε, μπορείτ ε να τ ις χρησιμοποιήσετ ε για τ η μη αυτ όματ η έκπλυση. Διαφορετ ικά,
εκτ ελέστ ε τ η μη αυτ όματ η έκπλυση με τ ην κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων έκπλυσης και τ ην κασέτ α ρυθμιστ ικών
διαλυμάτ ων έκπλυσης.
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Καθορισμός παραμέτ ρων νέας εκτ έλεσης στ ην καρτ έλα «Prep» τ ου
BaseSpace
1

Εάν τ ο όργανο έχει διαμορφωθεί για τ ο BaseSpace ή τ ο BaseSpace Onsite, ρυθμίστ ε μια νέα
εκτ έλεση στ ην καρτ έλα «Prep» (Προετ οιμασία) χρησιμοποιώντ ας τ ις ίδιες παραμέτ ρους με
εκείνες τ ης αρχικής εκτ έλεσης.

ΑΚΡΟ Κάντ ε κλικ στ ην καρτ έλα «Pools» (Ομάδες), επιλέξτ ε τ ο κατ άλληλο αναγνωριστ ικό δεξαμενής για
τ η διατ ήρηση τ ων ρυθμίσεων τ ης προηγούμενης εκτ έλεσης και, στ η συνέχεια, αντ ιστ οιχίστ ε ένα μοναδικό
όνομα για τ η νέα εκτ έλεση.

Καθορισμός παραμέτ ρων εκτ έλεσης στ ο όργανο
1

Προετ οιμάστ ε μια νέα κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων.

2

Εάν η αποθηκευμένη κυψελίδα ροής ήτ αν αποθηκευμένη, αφήστ ε τ ην να έλθει σε θερμοκρασία
δωματ ίου (15–30 λεπτ ά).

3

Καθαρίστ ε και φορτ ώστ ε τ ην αποθηκευμένη κυψελίδα ροής.

4

Αφαιρέστ ε τ ο δοχείο χρησιμοποιημένων αντ ιδραστ ηρίων και απορρίψτ ε τ ο περιεχόμενό τ ου
ακολουθώντ ας τ ις κατ άλληλες διαδικασίες και, στ η συνέχεια, επαναφορτ ώστ ε τ ο άδειο δοχείο.

5

Φορτ ώστ ε τ η νέα κασέτ α ρυθμιστ ικών διαλυμάτ ων και τ η νέα κασέτ α αντ ιδραστ ηρίων.

6

Από τ ην οθόνη «Run Setup» (Καθορισμός παραμέτ ρων εκτ έλεσης), επιλέξτ ε από τ ις ακόλουθες
επιλογές:
u BaseSpace or BaseSpace Onsite (BaseSpace ή BaseSpace Onsite) — Επιλέξτ ε τ ην
εκτ έλεση και επιβεβαιώστ ε τ ις παραμέτ ρους εκτ έλεσης.
u Standalone (Αυτ όνομη) — Εισαγάγετ ε τ ο όνομα τ ης εκτ έλεσης και καθορίστ ε τ ις ίδιες
παραμέτ ρους με εκείνες τ ης αρχικής εκτ έλεσης.

7

Επιλέξτ ε Next (Επόμενο) για να προχωρήσετ ε στ ον έλεγχο πριν από τ ην εκτ έλεση και να
ξεκινήσετ ε τ ην εκτ έλεση.

Σφάλματ α BeadChip και σάρωσης
Αδυναμία ανάγνωσης τ ου γραμμωτ ού κώδικα τ ου BeadChip από τ ο λογισμικό
Ότ αν εμφανιστ εί τ ο πλαίσιο διαλόγου σφάλματ ος γραμμωτ ού κώδικα, επιλέξτ ε ένα από τ α παρακάτ ω:
u Επιλέξτ ε Rescan (Εκ νέου σάρωση). Το λογισμικό προσπαθεί να διαβάσει τ ον γραμμωτ ό
κώδικα ξανά.
u Επιλέξτ ε πεδίο κειμένου και εισαγάγετ ε τ ον αριθμητ ικό γραμμωτ ό κώδικα όπως εμφανίζετ αι
στ ην εικόνα. Ανάλογα με τ ο BeadChip, οι αριθμοί γραμμωτ ού κώδικα έχουν έως 12 ψηφία.
Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση). Η εικόνα γραμμωτ ού κώδικα αποθηκεύετ αι στ ον φάκελο
εξόδου.
u Επιλέξτ ε Cancel (Ακύρωση). Η θύρα τ ου διαμερίσματ ος απεικόνισης ανοίγει για τ ην
εκφόρτ ωση τ ου προσαρμογέα BeadChip.
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Αποτ υχία σάρωσης BeadChip
Οι εικόνες κατ αχωρίζοντ αι μετ ά τ η σάρωσή τ ους. Με τ ην κατ αχώριση τ αυτ οποιούντ αι τ α σφαιρίδια
μέσω συσχέτ ισης θέσεων στ η σαρωμένη εικόνα με πληροφορίες που παρέχοντ αι στ ον χάρτ η
σφαιριδίων ή στ ον φάκελο DMAP.
Τα τ μήματ α τ ων οποίων η κατ αχώριση αποτ υγχάνει υποδεικνύοντ αι με κόκκινο χρώμα στ ην εικόνα
τ ου BeadChip.
Εικόνα 28 BeadChip που εμφανίζει τ μήματ α που απέτ υχαν

Μετ ά τ ην ολοκλήρωση τ ης σάρωσης και τ ην εγγραφή τ ων δεδομένων σάρωσης στ ον φάκελο εξόδου,
τ ο κουμπί εκ νέου σάρωσης γίνετ αι ενεργό.
Ότ αν επιλεγεί η εκ νέου σάρωση, τ ο λογισμικό εκτ ελεί τ α ακόλουθα βήματ α:
u

Σαρώνει εκ νέου τ α δείγματ α που περιέχουν τ μήματ α που απέτ υχαν χρησιμοποιώντ ας μια
αυξημένη επικάλυψη μετ αξύ τ ων πλακιδίων.

u

Δημιουργεί αρχεία εξόδου στ ον αρχικό φάκελο εξόδου.

u

Αντ ικαθιστ ά τ α προηγούμενα αρχεία εξόδου για τ α τ μήματ α που απέτ υχαν.

u

Αυξάνει τ ην ένδειξη στ ον μετ ρητ ή σάρωσης κατ ά 1 μονάδα για κάθε εκ νέου σάρωση, αλλά τ ο
κάνει στ ο παρασκήνιο. Το λογισμικό δεν μετ ονομάζει τ ον φάκελο εξόδου.

Εκ νέου σάρωση ή Έναρξη νέας σάρωσης
1

Επιλέξτ ε Rescan (Εκ νέου σάρωση) για να σαρώσετ ε δείγματ α που περιέχουν τ μήματ α που
απέτ υχαν.

2

Εάν η σάρωση συνεχίζει να αποτ υγχάνει, τ ερματ ίστ ε τ ην.

3

Αφαιρέστ ε τ ο BeadChip και τ ον προσαρμογέα και επιθεωρήστ ε τ ο BeadChip για σκόνη ή ρύπους.
Χρησιμοποιήστ ε προϊόν πεπιεσμένου αέρα ή άλλη μέθοδο αφαίρεσης τ ης σκόνης με συμπιεσμένο
αέρα για να απομακρύνετ ε τ ους ρύπους.

4

Επαναφορτ ώστ ε τ ο BeadChip και ξεκινήστ ε μια νέα σάρωση.
Ότ αν ξεκινά μια νέα σάρωση, τ ο λογισμικό εκτ ελεί τ α ακόλουθα βήματ α:
u Σαρώνει ολόκληρο τ ο BeadChip.
u Δημιουργεί αρχεία εξόδου σε έναν νέο φάκελο εξόδου.
u Αυξάνει τ ην ένδειξη στ ον μετ ρητ ή σάρωσης κατ ά 1 μονάδα με βάση τ η μέτ ρηση σάρωσης τ ης
τ ελευτ αίας εκ νέου σάρωσης.
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Αντ ικατ άστ αση αρχείων δελτ ίου δείγματ ος και αρχείων συστ άδων
1

Μετ αβείτ ε στ η σελίδα υποστ ήριξης τ ης Illumina (support.illumina.com) για τ ο BeadChip που
χρησιμοποιείτ ε και κάντ ε κλικ στ ην καρτ έλα Downloads (Λήψεις).

2

Πραγματ οποιήστ ε λήψη τ ων αρχείων προς αντ ικατ άστ αση ή ενημέρωση και αντ ιγράψτ ε τ α αρχεία
στ η θέση δικτ ύου που προτ ιμάτ ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτ ε ότ ι επιλέξατ ε αρχεία δελτ ίου δείγματ ος και αρχεία συστ άδων που είναι
συμβατ ά με τ ο σύστ ημα τ ου οργάνου NextSeq 550Dx. Τα συμβατ ά αρχεία περιλαμβάνουν τ ην ένδειξη
NS550 στ ο όνομα αρχείου.

3

Εάν έχει αλλάξει μόνο η θέση, ενημερώστ ε τ η θέση στ ην οθόνη «BeadChip Scan Configuration»
(Διαμόρφωση σάρωσης BeadChip) ως εξής:
a Από τ ην αρχική οθόνη τ ου NCS, επιλέξτ ε Manage Instrument (Διαχείριση οργάνου).
b Επιλέξτ ε System Configuration (Διαμόρφωση συστ ήματ ος).
c Επιλέξτ ε BeadChip Scan Configuration (Διαμόρφωση σάρωσης BeadChip).

4

Επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) και μετ αβείτ ε στ η θέση τ ων αντ ικατ εστ ημένων ή ενημερωμένων
αρχείων.

Προσαρμοσμένες συντ αγές και φάκελοι συντ αγών
Μην τ ροποποιείτ ε τ ις αρχικές συντ αγές. Δημιουργείτ ε πάντ α ένα αντ ίγραφο τ ης αρχικής συντ αγής
με νέο όνομα. Σε περίπτ ωση τ ροποποίησης μιας αρχικής συντ αγής, τ ο πρόγραμμα ενημέρωσης
λογισμικού δεν μπορεί πλέον να αναγνωρίσει τ η συντ αγή για μετ αγενέστ ερες ενημερώσεις και οι
νεότ ερες εκδόσεις δεν εγκαθίστ αντ αι.
Αποθηκεύετ ε τ ις προσαρμοσμένες συντ αγές στ ον κατ άλληλο φάκελο συντ αγών. Οι φάκελοι
συντ αγών οργανώνοντ αι ως εξής.
Custom
High — Προσαρμοσμένες συντ αγές που χρησιμοποιούντ αι με κιτ υψηλής απόδοσης.
Mid — Προσαρμοσμένες συντ αγές που χρησιμοποιούντ αι με κιτ μεσαίας απόδοσης.
High — Αρχικές συντ αγές που χρησιμοποιούντ αι με κιτ υψηλής απόδοσης.
Mid — Αρχικές συντ αγές που χρησιμοποιούντ αι με κιτ μεσαίας απόδοσης.
Wash — Περιέχει τ η συντ αγή μη αυτ όματ ης έκπλυσης.

Μήνυμα σφάλματ ος RAID
Ο υπολογιστ ής τ ου NextSeq 550Dx διαθέτ ει τ έσσερις μονάδες σκληρού δίσκου, δύο για τ η
διαγνωστ ική λειτ ουργία και δύο για τ ην ερευνητ ική λειτ ουργία. Εάν μια μονάδα σκληρού δίσκου
αρχίσει να μην λειτ ουργεί κανονικά, τ ο σύστ ημα δημιουργεί ένα μήνυμα σφάλματ ος RAID και σας
προτ είνει να επικοινωνήσετ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης Illumina. Συνήθως, απαιτ είτ αι
αντ ικατ άστ αση τ ης μονάδας σκληρού δίσκου.
Μπορείτ ε να συνεχίσετ ε με τ α βήματ α τ ου καθορισμού παραμέτ ρων τ ης εκτ έλεσης και τ ην κανονική
λειτ ουργία. Ο σκοπός τ ου μηνύματ ος είναι ο έγκαιρος προγραμματ ισμός τ ων εργασιών συντ ήρησης
για τ ην αποφυγή διακοπών στ ην κανονική λειτ ουργία τ ου οργάνου. Η προειδοποίηση RAID μπορεί να
επιβεβαιωθεί μόνο από διαχειριστ ή. Η χρήση τ ου οργάνου μόνο με μία μονάδα σκληρού δίσκου
μπορεί να έχει ως αποτ έλεσμα τ ην απώλεια δεδομένων.
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Διαμόρφωση ρυθμίσεων συστ ήματ ος
Το σύστ ημα διαμορφώνετ αι κατ ά τ η διάρκεια τ ης εγκατ άστ ασης. Ωστ όσο, εάν απαιτ είτ αι αλλαγή ή
εάν τ ο σύστ ημα πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου, χρησιμοποιήστ ε τ ις επιλογές διαμόρφωσης
συστ ήματ ος. Μόνο λογαριασμός διαχειριστ ή Windows έχει δικαίωμα πρόσβασης στ ις επιλογές
διαμόρφωσης συστ ήματ ος.
u

Network Configuration (Διαμόρφωση δικτ ύου) — Παρέχει επιλογές για τ ις ρυθμίσεις τ ης
διεύθυνσης IP, τ η διεύθυνση τ ου διακομιστ ή ονομάτ ων τ ομέα (DNS), τ ο όνομα τ ου υπολογιστ ή
και τ ο όνομα τ ομέα.

Ρύθμιση διαμόρφωσης δικτ ύου
1

Από τ ην οθόνη «Manage Instrument» (Διαχείριση οργάνου), επιλέξτ ε System Configuration
(Διαμόρφωση συστ ήματ ος).

2

Επιλέξτ ε Obtain an IP address automatically (Αυτ όματ η λήψη διεύθυνσης IP) για να λάβετ ε τ η
διεύθυνση IP μέσω διακομιστ ή DHCP.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πρωτ όκολλο Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) είναι ένα τ υπικό πρωτ όκολλο
δικτ ύου που χρησιμοποιείτ αι σε δίκτ υα IP για τ η δυναμική διανομή παραμέτ ρων διαμόρφωσης δικτ ύου.
Εναλλακτ ικά, επιλέξτ ε Use the following IP address (Χρήση τ ης παρακάτ ω διεύθυνσης IP) για
να συνδέσετ ε με μη αυτ όματ ο τ ρόπο τ ο όργανο σε έναν άλλο διακομιστ ή ως εξής. Επικοινωνήστ ε
με τ ον διαχειριστ ή τ ου δικτ ύου για τ ις διευθύνσεις που αφορούν συγκεκριμένα τ η μονάδα σας.
u Εισαγάγετ ε τ η διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP είναι μια σειρά από 4 αριθμούς που χωρίζοντ αι
με μια τ ελεία, όπως τ ο «168.62.20.37», για παράδειγμα.
u Εισαγάγετ ε τ η μάσκα υποδικτ ύου, η οποία είναι μια υποδιαίρεση τ ου δικτ ύου IP.
u Εισαγάγετ ε τ ην προεπιλεγμένη πύλη, η οποία είναι ο δρομολογητ ής στ ο δίκτ υο που συνδέετ αι
με τ ο διαδίκτ υο.

3

Επιλέξτ ε Obtain a DNS server address automatically (Αυτ όματ η λήψη διεύθυνσης διακομιστ ή
DNS) για τ η σύνδεση τ ου οργάνου στ ον διακομιστ ή τ ου ονόματ ος τ ομέα που σχετ ίζετ αι με τ η
διεύθυνση IP.
Εναλλακτ ικά, επιλέξτ ε Use the following DNS server addresses (Χρήση τ ων παρακάτ ω
διευθύνσεων διακομιστ ή DNS) για μη αυτ όματ η σύνδεση τ ου οργάνου στ ον διακομιστ ή τ ου
ονόματ ος τ ομέα ως εξής.
u Εισαγάγετ ε τ η διεύθυνση DNS που θέλετ ε. Η διεύθυνση DNS είναι τ ο όνομα διακομιστ ή που
χρησιμοποιείτ αι για τ η μετ άφραση τ ων ονομάτ ων τ ομέα σε διευθύνσεις IP.
u Εισαγάγετ ε τ ην εναλλακτ ική διεύθυνση DNS. Η εναλλακτ ική διεύθυνση χρησιμοποιείτ αι αν η
επιθυμητ ή διεύθυνση DNS δεν μπορεί να μετ αφράσει ένα συγκεκριμένο όνομα τ ομέα σε μια
διεύθυνση IP.

4

Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση) για να προχωρήσετ ε στ ην οθόνη «Computer» (Υπολογιστ ής).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το όνομα τ ου υπολογιστ ή τ ου οργάνου αντ ιστ οιχίζετ αι στ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου
κατ ά τ ην κατ ασκευή τ ου. Τυχόν αλλαγές στ ο όνομα τ ου υπολογιστ ή ενδέχετ αι να επηρεάσουν τ η
συνδεσιμότ ητ α και πρέπει να γίνοντ αι από έναν διαχειριστ ή τ ου συστ ήματ ος.
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5

Συνδέστ ε τ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου σε έναν τ ομέα ή σε μια ομάδα εργασίας ως εξής.
u Για όργανα με σύνδεση στο διαδίκτυο — Επιλέξτ ε Member of Domain (Μέλος τ ομέα) και,
στ η συνέχεια, εισαγάγετ ε τ ο όνομα τ ου τ ομέα που σχετ ίζετ αι με τ η σύνδεση στ ο διαδίκτ υο
τ ης μονάδας σας. Για τ υχόν αλλαγές τ ομέα απαιτ είτ αι όνομα χρήστ η και κωδικός πρόσβασης
διαχειριστ ή.
u Για όργανα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο — Επιλέξτ ε Member of Work Group (Μέλος
ομάδας εργασίας) και, στ η συνέχεια, εισαγάγετ ε τ ο όνομα μιας ομάδας εργασίας. Το όνομα
τ ης ομάδας εργασίας είναι μοναδικό για τ η μονάδα σας.

6

Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση).

Ρύθμιση διαμόρφωσης ανάλυσης
1

Από τ ην οθόνη «Manage Instrument» (Διαχείριση οργάνου), επιλέξτ ε System Configuration
(Διαμόρφωση συστ ήματ ος).

2

Επιλέξτ ε Analysis Configuration (Διαμόρφωση ανάλυσης).

3

Επιλέξτ ε μετ αξύ τ ων παρακάτ ω επιλογών για να καθορίσετ ε μια θέση στ ην οποία θα
μετ αφέροντ αι τ α δεδομένα για επόμενη ανάλυση.
u Επιλέξτ ε BaseSpace για τ ην αποστ ολή τ ων δεδομένων αλληλούχισης στ ο BaseSpace τ ης
Illumina. [Προαιρετικό] Επιλέξτ ε τ ο πλαίσιο ελέγχου Output Folder (Φάκελος εξόδου),
επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) και μετ αβείτ ε σε μια δευτ ερεύουσα θέση δικτ ύου για να
αποθηκεύετ ε τ α αρχεία BCL επιπλέον τ ου BaseSpace.
u Επιλέξτ ε BaseSpace Onsite. Στ ο πεδίο «Server Name» (Όνομα διακομιστ ή), εισαγάγετ ε τ ην
πλήρη διαδρομή προς τ ον διακομιστ ή τ ου BaseSpace Onsite. [Προαιρετικό] Επιλέξτ ε τ ο
πλαίσιο ελέγχου Output Folder (Φάκελος εξόδου), επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) και
μετ αβείτ ε σε μια δευτ ερεύουσα θέση δικτ ύου για να αποθηκεύετ ε τ α αρχεία BCL επιπλέον
τ ου διακομιστ ή BaseSpace Onsite.
u Επιλέξτ ε Standalone instrument (Αυτ όνομο όργανο) για να αποθηκεύετ ε τ α δεδομένα μόνο
σε μια θέση δικτ ύου. Επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) και μετ αβείτ ε στ ην προτ ιμώμενη θέση
δικτ ύου. Το λογισμικό ελέγχου δημιουργεί αυτ όματ α τ ο όνομα τ ου φακέλου εξόδου.
u [Προαιρετικό] Επιλέξτ ε Use Run Monitoring (Χρήση παρακολούθησης εκτ έλεσης) για να
παρακολουθείτ ε τ ην εκτ έλεση με χρήση εργαλείων απεικόνισης στ ο BaseSpace.
Απαιτ είτ αι σύνδεση στ ο BaseSpace και σύνδεση στ ο διαδίκτ υο.

4

Εάν επιλέξατ ε τ ο BaseSpace ή τ ο BaseSpace Onsite, ορίστ ε τ ις παραμέτ ρους τ ου BaseSpace
ως εξής.
u Εισαγάγετ ε ένα User Name (Όνομα χρήστ η) και ένα Password (Κωδικός πρόσβασης) στ ο
BaseSpace για να κατ αχωρίσετ ε τ ο όργανο με BaseSpace.
u Επιλέξτ ε Use default login and bypass the BaseSpace login screen (Χρήση σύνδεσης
προεπιλογής και παράκαμψη τ ης οθόνης σύνδεσης τ ου BaseSpace) για να ορίσετ ε τ ο
κατ αχωρισμένο όνομα χρήστ η και κωδικό πρόσβασης ως τ η σύνδεση προεπιλογής. Με αυτ ήν
τ η ρύθμιση, η οθόνη τ ου BaseSpace παρακάμπτ ετ αι κατ ά τ η διάρκεια τ ου καθορισμού
παραμέτ ρων εκτ έλεσης.

5

Επιλέξτ ε Send Instrument Performance Data to Illumina για να ενεργοποιήσετ ε τ ην υπηρεσία
προληπτ ικής παρακολούθησης τ ης Illumina. Το όνομα τ ης ρύθμισης στ η διεπαφή τ ου λογισμικού
ενδέχετ αι να διαφέρει από τ ο όνομα που αναφέρετ αι στ ον παρόντ α οδηγό, ανάλογα με τ ην
έκδοση τ ου NCS που χρησιμοποιείτ ε.
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Ότ αν αυτ ή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, γίνετ αι αποστ ολή τ ων δεδομένων απόδοσης τ ου
οργάνου στ ην Illumina. Τα δεδομένα αυτ ά βοηθούν τ ην Illumina να αντ ιμετ ωπίσει τ α προβλήματ α
ευκολότ ερα και να εντ οπίσει πιθανές αποτ υχίες, καθιστ ώντ ας δυνατ ή τ ην προληπτ ική συντ ήρηση
και μεγιστ οποιώντ ας τ ον χρόνο λειτ ουργικότ ητ ας τ ου οργάνου. Για περισσότ ερες πληροφορίες
σχετ ικά με τ α πλεονεκτ ήματ α αυτ ής τ ης υπηρεσίας, ανατ ρέξτ ε στ ο Τεχνικό σημείωμα για την
προληπτική συντήρηση της Illumina (αρ. εγγράφου 1000000052503).
Η συγκεκριμένη υπηρεσία:
u

Δεν αποστ έλλει δεδομένα αλληλούχισης

u

Για να τ η χρησιμοποιήσετ ε απαιτ είτ αι τ ο όργανο να είναι συνδεδεμένο σε δίκτ υο με
πρόσβαση στ ο διαδίκτ υο
Είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετ ε αυτ ήν τ ην υπηρεσία,
ενεργοποιήστ ε τ η ρύθμιση Send Instrument Performance Data to Illumina (Αποστ ολή
δεδομένων απόδοσης οργάνου στ ην Illumina).

u

6

Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση).

Διαμόρφωση σάρωσης BeadChip
1

Από τ ην οθόνη «Manage Instrument» (Διαχείριση οργάνου), επιλέξτ ε System Configuration
(Διαμόρφωση συστ ήματ ος).

2

Επιλέξτ ε BeadChip Scan Configuration (Διαμόρφωση σάρωσης BeadChip).

3

Για να καθορίσετ ε μια θέση φακέλου DMAP προεπιλογής, επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) και
μετ αβείτ ε στ ην προτ εινόμενη θέση φακέλου στ ο δίκτ υο τ ης μονάδας σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετ ά από κάθε σάρωση, πραγματ οποιείτ ε λήψη και αντ ιγράφετ ε τ ο περιεχόμενο DMAP σε
αυτ ήν τ η θέση. Το περιεχόμενο DMAP απαιτ είτ αι για κάθε BeadChip και είναι μοναδικό για κάθε
γραμμωτ ό κώδικα BeadChip.

4

Για να καθορίσετ ε μια θέση εξόδου προεπιλογής, επιλέξτ ε Browse (Αναζήτ ηση) και μετ αβείτ ε
στ ην προτ εινόμενη θέση στ ο δίκτ υο τ ης μονάδας σας.

5

Επιλέξτ ε μια μορφή αρχείου εικόνας για τ ις αποθηκευμένες εικόνες. Ο προεπιλεγμένος τ ύπος
εικόνας είναι JPG.

6

Επιλέξτ ε μια μορφή αρχείου εξόδου για τ α δεδομένα σάρωσης. Ο προεπιλεγμένος τ ύπος αρχείου
εξόδου είναι GTC μόνο.

7

Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση).

8

Από τ ην οθόνη «Scan Map» (Αντ ιστ οίχιση σάρωσης), καθορίστ ε τ ην πλήρη διαδρομή προς τ ο
αρχείο δελτ ίου δείγματ ος και τ ο αρχείο συστ άδων για κάθε τ ύπο BeadChip. Επιλέξτ ε Browse
(Αναζήτ ηση) για κάθε τ ύπο αρχείου και μετ αβείτ ε στ η θέση φακέλου που περιέχει αυτ ά τ α
αρχεία.

9

[Προαιρετικό] Επιλέξτ ε Hide Obsolete BeadChips (Απόκρυψη παρωχημένων Beadchip) ώστ ε να
μην εμφανίζοντ αι τ α παρωχημένα BeadChip.

10 Επιλέξτ ε Save (Αποθήκευση).
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Επισκόπηση Real-Time Analysis
Το όργανο NextSeq 550Dx χρησιμοποιεί μια εφαρμογή τ ου λογισμικού Real-Time Analysis (RTA) που
ονομάζετ αι RTA2. Το RTA2 εκτ ελείτ αι στ ον υπολογιστ ή τ ου οργάνου και εξάγει τ ις εντ άσεις από τ ις
εικόνες, πραγματ οποιεί τ ην αντ ιστ οίχιση βάσης και βαθμολογεί τ ην ποιότ ητ α τ ης αντ ιστ οίχισης
βάσης. Το RTA2 και τ ο λογισμικό λειτ ουργίας επικοινωνούν μέσω διαδικτ υακής διεπαφής HTTP και
κοινόχρηστ ων αρχείων μνήμης. Εάν τ ερματ ιστ εί τ ο RTA2, η επεξεργασία δεν συνεχίζετ αι και δεν
αποθηκεύοντ αι τ α δεδομένα εκτ έλεσης.

Δεδομένα εισόδου τ ου RTA2
Το RTA2 απαιτ εί τ α ακόλουθα δεδομένα εισόδου για επεξεργασία:
u

Εικόνες πλακιδίων που περιέχοντ αι στ ην τ οπική μνήμη τ ου συστ ήματ ος.

u

Το αρχείο RunInfo.xml, τ ο οποίο δημιουργείτ αι αυτ όματ α κατ ά τ ην έναρξη τ ης εκτ έλεσης και
παρέχει τ ο όνομα τ ης εκτ έλεσης, τ ον αριθμό τ ων κύκλων, εάν μια ανάγνωση έχει ευρετ ηριαστ εί
και τ ον αριθμό τ ων πλακιδίων στ ην κυψελίδα ροής.

u

Το αρχείο RTA.exe.config, τ ο οποίο είναι ένα αρχείο διαμόρφωσης λογισμικού σε μορφή XML.

Το RTA2 λαμβάνει εντ ολές από τ ο λογισμικό λειτ ουργίας σχετ ικά με τ η θέση τ ου αρχείου
RunInfo.xml και με τ ο εάν έχει καθοριστ εί προαιρετ ικός φάκελος εξόδου.

Αρχεία εξόδου RTA2
Οι εικόνες για κάθε κανάλι περνιούντ αι στ η μνήμη ως πλακίδια. Τα πλακίδια είναι μικρές περιοχές
απεικόνισης στ ην κυψελίδα ροής που ορίζοντ αι ως τ ο οπτ ικό πεδίο τ ης κάμερας. Από αυτ ές τ ις
εικόνες, τ ο λογισμικό δημιουργεί αρχεία εξόδου ως ένα σύνολο αρχείων αντ ιστ οίχισης βάσης,
βαθμολογημένων ως προς τ ην ποιότ ητ α, και αρχείων φίλτ ρου. Όλα τ α υπόλοιπα αρχεία υποστ ηρίζουν
τ α αρχεία εξόδου.
Τύπος αρχείου

Περιγραφή

Αρχεία
αντ ιστ οίχισης βάσης

Κάθε πλακίδιο που αναλύετ αι συμπεριλαμβάνετ αι σε ένα συγκεντ ρωτ ικό αρχείο αντ ιστ οίχισης
βάσης (*.bcl.bgzf) για κάθε λωρίδα και κάθε κύκλο. Το συγκεντ ρωτ ικό αρχείο αντ ιστ οίχισης
βάσης περιέχει τ ην αντ ιστ οίχιση βάσης και τ ην αντ ίστ οιχη βαθμολογία ποιότ ητ ας για κάθε
συστ άδα στ η συγκεκριμένη λωρίδα.

Αρχεία φίλτ ρου

Κάθε πλακίδιο δημιουργεί πληροφορίες φίλτ ρου που συγκεντ ρώνοντ αι σε 1 αρχείο φίλτ ρου
(*.filter) για κάθε λωρίδα. Το αρχείο φίλτ ρου καθορίζει εάν μια συστ άδα διέρχετ αι από τ α
φίλτ ρα.

Αρχεία θέσεων
συστ άδων

Τα αρχεία θέσης συστ άδας (*.locs) περιέχουν τ ις συντ ετ αγμένες X,Y για κάθε συστ άδα σε
ένα πλακίδιο. Αρχείο θέσης συστ άδας δημιουργείτ αι για κάθε λωρίδα κατ ά τ η διάρκεια τ ης
δημιουργίας προτ ύπου.

Αρχεία ευρετ ηρίου
αντ ιστ οίχισης βάσης

Ένα αρχείο ευρετ ηρίου αντ ιστ οίχισης βάσης (*.bci) παράγετ αι για κάθε λωρίδα για τ η
διατ ήρηση τ ων αρχικών πληροφοριών τ ων πλακιδίων. Το αρχείο ευρετ ηρίου περιέχει ένα
ζεύγος τ ιμών για κάθε πλακίδιο, οι οποίες είναι ο αριθμός τ ου πλακιδίου και ο αριθμός τ ων
συστ άδων για τ ο συγκεκριμένο πλακίδιο.
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Το RTA2 παρέχει μετ ρήσεις σε πραγματ ικό χρόνο σχετ ικά με τ ην ποιότ ητ α τ ης εκτ έλεσης, οι οποίες
αποθηκεύοντ αι ως αρχεία InterOp. Τα αρχεία InterOp είναι δυαδικά δεδομένα εξόδου που περιέχουν
μετ ρήσεις για τ ο πλακίδιο, τ ον κύκλο και τ ο επίπεδο τ ης ανάγνωσης.

Χειρισμός σφαλμάτ ων
Το RTA2 δημιουργεί αρχεία κατ αγραφής και τ α εγγράφει στ ον φάκελο RTALogs. Τα σφάλματ α
κατ αγράφοντ αι σε ένα αρχείο σφαλμάτ ων μορφής *.tsv.
Τα ακόλουθα αρχεία κατ αγραφής και σφαλμάτ ων μετ αφέροντ αι στ ον τ ελικό προορισμό εξόδου στ ο
τ έλος τ ης επεξεργασίας:
u

Το *GlobalLog*.tsv συνοψίζει σημαντ ικά συμβάντ α εκτ έλεσης.

u

Το *LaneNLog*.tsv περιλαμβάνει τ α συμβάντ α επεξεργασίας για κάθε λωρίδα.

u

Το *Error*.tsv περιλαμβάνει τ α σφάλματ α που εμφανίστ ηκαν κατ ά τ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης.

u

Το *WarningLog*.tsv περιλαμβάνει τ ις προειδοποιήσεις που εμφανίστ ηκαν κατ ά τ η διάρκεια τ ης
εκτ έλεσης.

Ροή εργασιών Real-Time Analysis
Δημιουργία προτύπου
Καταχώριση και εξαγωγή
έντασης
Διόρθωση φάσης
Αντιστοίχιση βάσης
Βαθμολόγηση ποιότητας

Αντ ιστ οιχίζει τ ις θέσεις τ ων συστ άδων.
Κατ αγράφει τ η θέση κάθε συστ άδας στ ην κυψελίδα ροής και ορίζει μια τ ιμή έντ ασης για
κάθε συστ άδα.
Διορθώνει τ α αποτ ελέσματ α τ ου phasing και τ ου prephasing.
Αντ ιστ οιχίζει μια βάση σε κάθε συστ άδα.
Βαθμολογεί τ ην ποιότ ητ α σε κάθε αντ ιστ οίχιση βάσης.

Δημιουργία προτ ύπου
Το πρώτ ο βήμα στ η ροή εργασιών τ ου RTA είναι η δημιουργία προτ ύπου, η οποία ορίζει τ η θέση κάθε
συστ άδας σε ένα πλακίδιο, χρησιμοποιώντ ας συντ ετ αγμένες X και Y.
Για τ η δημιουργία προτ ύπου απαιτ ούντ αι δεδομένα εικόνων από τ ους 5 πρώτ ους κύκλους τ ης
εκτ έλεσης. Μετ ά τ ην απεικόνιση τ ου τ ελευτ αίου κύκλου τ ου προτ ύπου ενός πλακιδίου, η δημιουργία
τ ου προτ ύπου ολοκληρώνετ αι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τ ην ανίχνευση μιας συστ άδας κατ ά τ η διαδικασία δημιουργίας τ ου προτ ύπου, πρέπει να
υπάρχει τ ουλάχιστ ον 1 βάση πέραν τ ης G στ ους πρώτ ους 5 κύκλους. Για τ υχόν αλληλουχίες ευρετ ηρίου,
τ ο RTA2 απαιτ εί τ ουλάχιστ ον 1 βάση πέραν τ ης G στ ους πρώτ ους 2 κύκλους.
Το πρότ υπο χρησιμοποιείτ αι ως αναφορά για τ ο επόμενο βήμα τ ης κατ αχώρισης και τ ης εξαγωγής
εντ άσεων. Οι θέσεις τ ων συστ άδων για ολόκληρη τ ην κυψελίδα ροής εγγράφοντ αι στ α αρχεία θέσης
συστ άδων (*.locs), όπου 1 αρχείο αντ ιστ οιχεί σε κάθε λωρίδα.
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Κατ αχώριση και εξαγωγή έντ ασης
Η κατ αχώριση και η εξαγωγή έντ ασης ξεκινούν μετ ά τ η δημιουργία ενός προτ ύπου.
u

Η κατ αχώριση ευθυγραμμίζει τ ις εικόνες που δημιουργήθηκαν σε κάθε επακόλουθο κύκλο
απεικόνισης σε σχέση με τ ο πρότ υπο.

u

Η εξαγωγή έντ ασης καθορίζει τ ην τ ιμή τ ης έντ ασης για κάθε συστ άδα στ ο πρότ υπο σε μια
δεδομένη εικόνα.

Εάν αποτ ύχει η κατ αχώριση για οποιεσδήποτ ε εικόνες σε έναν κύκλο, δεν δημιουργούντ αι
αντ ιστ οιχίσεις βάσης για τ ο συγκεκριμένο πλακίδιο στ ον συγκεκριμένο κύκλο.

Διόρθωση φάσης
Κατ ά τ η διάρκεια τ ης αντ ίδρασης αλληλούχισης, κάθε αλυσίδα DNA σε μια συστ άδα επιμηκύνετ αι
κατ ά 1 βάση ανά κύκλο. Το phasing (καθυστ έρηση βάσης) και τ ο prephasing (προχώρηση βάσης)
συμβαίνουν ότ αν μια αλυσίδα βρίσκετ αι εκτ ός φάσης στ ον τ ρέχοντ α κύκλο ενσωμάτ ωσης.
u

Το phasing (καθυστ έρηση βάσης) συμβαίνει ότ αν η επιμήκυνση καθυστ ερεί κατ ά μία βάση.

u

Το prephasing (προχώρηση βάσης) συμβαίνει ότ αν η επιμήκυνση προηγείτ αι κατ ά μία βάση.
Εικόνα 29 Phasing και Prephasing

A Ανάγνωση με μια βάση που καθυστ ερεί
B Ανάγνωση με μια βάση που προηγείτ αι.
Το RTA2 διορθώνει τ α αποτ ελέσματ α τ ου phasing (καθυστ έρηση βάσης) και τ ου prephasing
(προχώρηση βάσης) και μεγιστ οποιεί τ ην ποιότ ητ α τ ων δεδομένων σε κάθε κύκλο καθ’ όλη τ η
διάρκεια τ ης εκτ έλεσης.

Αντ ιστ οίχιση βάσης
Η αντ ιστ οίχιση βάσης αντ ιστ οιχίζει μια βάση (A, C, G ή T) σε κάθε συστ άδα ενός δεδομένου
πλακιδίου σε έναν συγκεκριμένο κύκλο. Το όργανο NextSeq 550Dx χρησιμοποιεί αλληλούχιση
2 καναλιών,
η οποία απαιτ εί μόνο 2 εικόνες για τ ην κωδικοποίηση τ ων δεδομένων για 4 βάσεις DNA, 1 από τ ο
κόκκινο κανάλι και 1 από τ ο πράσινο κανάλι.
Οι εντ άσεις που εξάγοντ αι από μια εικόνα και συγκρίνοντ αι με μια άλλη εικόνα έχουν ως αποτ έλεσμα
τ έσσερις διακριτ ούς πληθυσμούς, καθένας από τ ους οποίους αντ ιστ οιχεί σε ένα νουκλεοτ ίδιο.
Η διαδικασία αντ ιστ οίχισης βάσης προσδιορίζει σε ποιον πληθυσμό ανήκει κάθε συστ άδα.
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Εικόνα 30 Απεικόνιση τ ων εντ άσεων τ ων συστ άδων

Πίνακας 1 Αντ ιστ οιχίσεις βάσης σε αλληλούχιση δύο καναλιών
Βάση

Κόκκινο
κανάλι

Πράσινο
κανάλι

A

1 (ενεργ.)

1 (ενεργ.)

C

1 (ενεργ.)

0 (απενερ.)

Συστ άδες που εμφανίζουν έντ αση μόνο στ ο κόκκινο κανάλι.

G

0 (απενερ.)

0 (απενερ.)

Συστ άδες που δεν εμφανίζουν έντ αση σε μια γνωστ ή θέση
συστ άδας.

T

0 (απενερ.)

1 (ενεργ.)

Αποτέλεσμα
Συστ άδες που εμφανίζουν έντ αση τ όσο στ ο κόκκινο όσο και στ ο
πράσινο κανάλι.

Συστ άδες που εμφανίζουν έντ αση μόνο στ ο πράσινο κανάλι.

Φίλτ ρο διέλευσης συστ άδων
Κατ ά τ η διάρκεια τ ης εκτ έλεσης, τ ο RTA2 φιλτ ράρει τ α μη επεξεργασμένα δεδομένα για να
αφαιρεθούν οι αναγνώσεις που δεν ικανοποιούν τ ο κατ ώφλι ποιότ ητ ας τ ων δεδομένων. Οι
αλληλοεπικαλυπτ όμενες και οι χαμηλής ποιότ ητ ας συστ άδες απομακρύνοντ αι.
Για τ ην ανάλυση δύο καναλιών, τ ο RTA2 χρησιμοποιεί ένα σύστ ημα βασισμένο στ ον πληθυσμό για να
προσδιορίσει τ ην αγνότ ητ α μιας αντ ιστ οίχισης βάσης. Οι συστ άδες διέρχοντ αι από τ ο φίλτ ρο (pass
filter, PF) ότ αν μόνο μία αντ ιστ οίχιση βάσης στ ους πρώτ ους 25 κύκλους έχει αγνότ ητ α < 0,63.
Οι συστ άδες που δεν διέρχοντ αι από τ ο φίλτ ρο δεν αντ ιστ οιχίζοντ αι σε βάση.

Ζητ ήματ α ευρετ ηρίασης
Η διαδικασία για αναγνώσεις ευρετ ηρίου αντ ιστ οίχισης βάσης διαφέρει από τ ην αντ ιστ οίχιση βάσης
κατ ά τ η διάρκεια άλλων αναγνώσεων.
Οι αναγνώσεις ευρετ ηρίου πρέπει να ξεκινούν τ ουλάχιστ ον με 1 βάση εκτ ός τ ης G σε έναν από τ ους
πρώτ ους 2 κύκλους. Εάν μια ανάγνωση ευρετ ηρίου ξεκινά με 2 αντ ιστ οιχίσεις βάσεις τ ης G, δεν
δημιουργείτ αι έντ αση σήματ ος. Για τ η διασφάλιση τ ης απόδοσης τ ης αποπολύπλεξης, πρέπει να
υπάρχει σήμα σε οποιονδήποτ ε από τ ους πρώτ ους 2 κύκλους.
Για τ ην αύξηση τ ης ισχύος τ ης αποπολύπλεξης, επιλέξτ ε αλληλουχίες ευρετ ηρίου που παρέχουν
σήμα σε τ ουλάχιστ ον 1 κανάλι, κατ ά προτ ίμηση και στ α δύο κανάλια, για κάθε κύκλο. Με τ ην τ ήρηση
αυτ ής τ ης κατ ευθυντ ήριας γραμμής αποφεύγοντ αι οι συνδυασμοί ευρετ ηρίων που οδηγούν μόνο σε
βάσεις G σε οποιονδήποτ ε κύκλο.
u

Κόκκινο κανάλι — A ή C

u

Πράσινο κανάλι — A ή T
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Αυτ ή η διαδικασία αντ ιστ οίχισης βάσης εξασφαλίζει ακρίβεια κατ ά τ ην ανάλυση μικρότ ερου αριθμού
δειγμάτ ων.

Βαθμολόγηση ποιότ ητ ας
Η βαθμολογία ποιότ ητ ας, ή Q-score, αποτ ελεί μια πρόβλεψη τ ης πιθανότ ητ ας εσφαλμένης
αντ ιστ οίχισης βάσης. Ένα υψηλότ ερο Q-score υποδηλώνει ότ ι η αντ ιστ οίχιση βάσης είναι
υψηλότ ερης ποιότ ητ ας και πιο πιθανό να είναι σωστ ή.
Το Q-score είναι ένας εύχρηστ ος τ ρόπος έκφρασης μικρών πιθανοτ ήτ ων σφάλματ ος. Οι βαθμολογίες
ποιότ ητ ας παριστ άνοντ αι με Q(X), όπου X είναι η βαθμολογία. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τ η σχέση
μετ αξύ τ ης βαθμολογίας ποιότ ητ ας και τ ης πιθανότ ητ ας σφάλματ ος.
Q-Score Q(X)

Πιθανότητα σφάλματος

Q40

0,0001 (1 σε 10.000)

Q30

0,001 (1 σε 1.000)

Q20

0,01 (1 σε 100)

Q10

0,1 (1 σε 10)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η βαθμολόγηση τ ης ποιότ ητ ας βασίζετ αι σε μια τ ροποποιημένη έκδοση τ ου αλγορίθμου
Phred.
Η βαθμολόγηση τ ης ποιότ ητ ας υπολογίζει ένα σύνολο ανεξάρτ ητ ων μετ αβλητ ών για κάθε
αντ ιστ οίχιση βάσης και κατ όπιν χρησιμοποιεί τ ις τ ιμές τ ων μετ αβλητ ών για τ ην εύρεση τ ου Q-score
σε έναν πίνακα ποιότ ητ ας. Οι πίνακες ποιότ ητ ας δημιουργούντ αι για να παρέχουν προβλέψεις ως
προς τ ην ποιότ ητ α με τ η βέλτ ιστ η ακρίβεια για εκτ ελέσεις που δημιουργούντ αι από μια συγκεκριμένη
διαμόρφωση πλατ φόρμας αλληλούχισης και έκδοσης χημικής ανάλυσης.
Μετ ά τ ον προσδιορισμό τ ου Q-score, τ α αποτ ελέσματ α κατ αγράφοντ αι σε αρχεία αντ ιστ οίχισης
βάσης (*.bcl.bgzf).
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Αρχεία εξόδου αλληλούχισης
Τύπος αρχείου

Περιγραφή, θέση και όνομα αρχείου

Αρχεία
αντ ιστ οίχισης βάσης

Κάθε πλακίδιο που αναλύετ αι περιλαμβάνετ αι σε ένα αρχείο αντ ιστ οίχισης βάσης και όλα τ α
πλακίδια συγκεντ ρώνοντ αι σε 1 αρχείο για κάθε λωρίδα, για κάθε κύκλο. Το συγκεντ ρωτ ικό
αρχείο περιέχει τ ην αντ ιστ οίχιση βάσης και τ ην κωδικοποιημένη βαθμολογία ποιότ ητ ας για
κάθε συστ άδα.
Data\Intensities\BaseCalls\L00[X] — Τα αρχεία αποθηκεύοντ αι σε 1 φάκελο για κάθε λωρίδα.
[Cycle].bcl.bgzf, όπου τ ο [Cycle] αντ ιπροσωπεύει τ ον αριθμό τ ου κύκλου με 4 ψηφία.
Τα αρχεία αντ ιστ οίχισης βάσης συμπιέζοντ αι με χρήση συμπίεσης block gzip.

Αρχείο ευρετ ηρίου
αντ ιστ οίχισης βάσης

Για κάθε λωρίδα, ένα δυαδικό αρχείο ευρετ ηρίου περιέχει τ ις αρχικές πληροφορίες τ ων
πλακιδίων σε ένα ζεύγος τ ιμών για κάθε πλακίδιο, οι οποίες είναι ο αριθμός τ ου πλακιδίου και
ο αριθμός τ ων συστ άδων για τ ο πλακίδιο.
Τα αρχεία ευρετ ηρίου αντ ιστ οίχισης βάσης δημιουργούντ αι τ ην πρώτ η φορά που
δημιουργείτ αι ένα αρχείο αντ ιστ οίχισης βάσης για τ η συγκεκριμένη λωρίδα.
Data\Intensities\BaseCalls\L00[X] — Τα αρχεία αποθηκεύοντ αι σε 1 φάκελο για κάθε λωρίδα.
s_[Lane].bci

Αρχεία θέσεων
συστ άδων

Για κάθε πλακίδιο, οι συντ ετ αγμένες XY για κάθε συστ άδα συγκεντ ρώνοντ αι σε 1 αρχείο
θέσης συστ άδων για κάθε λωρίδα. Τα αρχεία θέσης συστ άδων είναι αποτ έλεσμα τ ης
δημιουργίας προτ ύπων.
Data\Intensities\L00[X] — Τα αρχεία αποθηκεύοντ αι σε 1 φάκελο για κάθε λωρίδα.
s_[lane].locs

Αρχεία φίλτ ρου

Το αρχείο φίλτ ρου καθορίζει εάν μια συστ άδα διήλθε από τ α φίλτ ρα. Οι πληροφορίες τ ων
φίλτ ρων συγκεντ ρώνοντ αι σε 1 αρχείο φίλτ ρου για κάθε λωρίδα και ανάγνωση.
Τα αρχεία φίλτ ρου δημιουργούντ αι στ ον κύκλο 26 χρησιμοποιώντ ας 25 κύκλους δεδομένων.
Data\Intensities\BaseCalls\L00[X] — Τα αρχεία αποθηκεύοντ αι σε 1 φάκελο για κάθε λωρίδα.
s_[lane].filter

Αρχεία InterOp

Δυαδικά αρχεία αναφοράς. Τα αρχεία InterOp ενημερώνοντ αι καθ’ όλη τ η διάρκεια τ ης
εκτ έλεσης.
Φάκελος InterOp

Αρχείο διαμόρφωσης
RTA

Το αρχείο διαμόρφωσης RTA δημιουργείτ αι στ ην αρχή τ ης εκτ έλεσης και περιλαμβάνει τ ις
ρυθμίσεις τ ης εκτ έλεσης.
[Root folder], RTAConfiguration.xml

Αρχείο πληροφοριών
εκτ έλεσης

Περιλαμβάνει τ ο όνομα τ ης εκτ έλεσης, τ ον αριθμό τ ων κύκλων σε κάθε ανάγνωση, τ ο εάν η
ανάγνωση έχει ευρετ ηριαστ εί και τ ον αριθμό τ ων ζωνών και τ ων πλακιδίων στ ην κυψελίδα
ροής. Το αρχείο πληροφοριών εκτ έλεσης δημιουργείτ αι κατ ά τ ην έναρξη τ ης εκτ έλεσης.
[Root folder], RunInfo.xml

Πλακίδια κυψελίδας ροής
Τα πλακίδια είναι μικρές περιοχές απεικόνισης στ ην κυψελίδα ροής που ορίζοντ αι ως τ ο οπτ ικό πεδίο
τ ης κάμερας. Ο συνολικός αριθμός τ ων πλακιδίων εξαρτ άτ αι από τ ον αριθμό τ ων λωρίδων, τ ων
ζωνών και τ ων επιφανειών που απεικονίζοντ αι στ ην κυψελίδα ροής, αλλά και από τ ο πώς οι κάμερες
λειτ ουργούν συνδυαστ ικά για τ η συλλογή τ ων εικόνων. Οι κυψελίδες ροής υψηλής απόδοσης έχουν
συνολικά 864 πλακίδια.

Αρ. εγγράφου 1000000041922 έκδ. 03 ELL

Χρήση μόνο για έρευνα. Όχι για χρήση σε διαγνωστ ικές διαδικασίες.

65

Οδηγός αναφοράς οργάνου NextSeq 550Dx σε ερευνητ ική λειτ ουργία

Πίνακας 2 Πλακίδια κυψελίδας ροής
Στοιχείο
κυψελίδας ροής

Υψηλή
απόδοση

Περιγραφή

Λωρίδες

4

Μια λωρίδα είναι ένα φυσικό κανάλι με αποκλειστ ικές θύρες εισόδου και εξόδου.

Επιφάνειες

2

Η κυψελίδα ροής απεικονίζετ αι σε 2 επιφάνειες, τ ην επάνω και τ ην κάτ ω.
Απεικονίζετ αι η επάνω επιφάνεια 1 πλακιδίου και, στ η συνέχεια, απεικονίζετ αι η
κάτ ω πλευρά τ ου ίδιου πλακιδίου, προτ ού ξεκινήσει η απεικόνιση τ ου επόμενου
πλακιδίου.

Ζώνες ανά λωρίδα

3

Η ζώνη είναι μια στ ήλη πλακιδίων σε μια λωρίδα.

Τμήματ α κάμερας

3

Το όργανο χρησιμοποιεί 6 κάμερες για τ ην απεικόνιση τ ης κυψελίδας ροής σε
3 τ μήματ α για κάθε λωρίδα.

Πλακίδια ανά ζώνη
ανά τ μήμα κάμερας

12

Ένα πλακίδιο είναι η περιοχή τ ης κυψελίδας ροής που η κάμερα βλέπει ως
1 εικόνα.

Σύνολο
απεικονιζόμενων
πλακιδίων

864

Ο συνολικός αριθμός πλακιδίων ισοδυναμεί με: λωρίδες × επιφάνειες × ζώνες ×
τ μήματ α κάμερας × πλακίδια ανά ζώνη ανά τ μήμα.

Αρίθμηση λωρίδων
Οι λωρίδες 1 και 3 ονομάζοντ αι «ζεύγος λωρίδων Α» και απεικονίζοντ αι τ αυτ όχρονα. Οι λωρίδες 2
και 4 ονομάζοντ αι «ζεύγος λωρίδων Β» και απεικονίζοντ αι ότ αν ολοκληρωθεί η απεικόνιση τ ου
ζεύγους Α.
Εικόνα 31 Αρίθμηση λωρίδων

A Ζεύγος λωρίδων A — Λωρίδες 1 και 3
B Ζεύγος λωρίδων B — Λωρίδες 2 και 4

Αρίθμηση ζωνών
Κάθε λωρίδα απεικονίζετ αι σε 3 ζώνες. Οι ζώνες φέρουν τ ους αριθμούς 1–3 για κυψελίδες ροής
υψηλής απόδοσης.
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Εικόνα 32 Αρίθμηση ζωνών

Αρίθμηση καμερών
Το όργανο NextSeq 550Dx χρησιμοποιεί 6 κάμερες για τ ην απεικόνιση τ ης κυψελίδας ροής.
Οι κάμερες έχουν αριθμούς 1–6. Οι κάμερες 1–3 χρησιμοποιούντ αι για τ ην απεικόνιση τ ης λωρίδας 1.
Οι κάμερες 4–6 χρησιμοποιούντ αι για τ ην απεικόνιση τ ης λωρίδας 3. Μετ ά τ ην απεικόνιση τ ων
λωρίδων 1 και 3, η μονάδα απεικόνισης περνά στ ον άξονα X για τ ην απεικόνιση τ ων λωρίδων 2 και 4.
Εικόνα 33 Αρίθμηση καμερών και τ μημάτ ων (Απεικονίζετ αι κυψελίδα ροής υψηλής απόδοσης)

Αρίθμηση πλακιδίων
Σε κάθε ζώνη κάθε τ μήματ ος κάμερας υπάρχουν 12 πλακίδια. Τα πλακίδια φέρουν τ ους αριθμούς
01–12, ανεξάρτ ητ α από τ ον αριθμό τ ης ζώνης ή τ ου τ μήματ ος τ ης κάμερας και αναπαριστ ώντ αι με
2 ψηφία.
Εικόνα 34 Αρίθμηση πλακιδίων
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Στ ην πλήρη μορφή τ ης αρίθμησης τ ων πλακιδίων περιλαμβάνοντ αι 5 ψηφία για τ ην αποτ ύπωση τ ης
θέσης τ ων πλακιδίων, ως εξής:
u

Επιφάνεια — Το 1 δηλώνει τ ην επάνω επιφάνεια, τ ο 2 δηλώνει τ ην κάτ ω επιφάνεια

u

Ζώνη — 1, 2 ή 3

u

Κάμερα — 1, 2, 3, 4, 5 ή 6

u

Πλακίδιο — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 ή 12

Παράδειγμα: Ο αριθμός πλακιδίου «12508» υποδεικνύει τ ην εξής θέση: επάνω επιφάνεια, ζώνη 2,
κάμερα 5 και πλακίδιο 8.
Ο πλήρης αριθμός πλακιδίου 5 ψηφίων χρησιμοποιείτ αι στ ο όνομα τ ου αρχείου στ ις εικόνες
μικρογραφιών και σε αρχεία εμπειρικού phasing (καθυστ έρηση βάσης). Για περισσότ ερες
πληροφορίες, δείτ ε τ ην ενότ ητ α Αρχεία εξόδου αλληλούχισης στ η σελίδα 65.

Δομή φακέλου εξόδου
Το λογισμικό λειτ ουργίας δημιουργεί αυτ όματ α τ ο όνομα τ ου φακέλου εξόδου.
Data
Intensities
BaseCalls
L001 — Αρχεία αντ ιστ οίχισης βάσης για τ η λωρίδα 1, συγκεντ ρωμένα σε 1 αρχείο ανά
κύκλο.
L002 — Αρχεία αντ ιστ οίχισης βάσης για τ η λωρίδα 2, συγκεντ ρωμένα σε 1 αρχείο ανά
κύκλο.
L003 — Αρχεία αντ ιστ οίχισης βάσης για τ η λωρίδα 3, συγκεντ ρωμένα σε 1 αρχείο ανά
κύκλο.
L004 — Αρχεία αντ ιστ οίχισης βάσης για τ η λωρίδα 4, συγκεντ ρωμένα σε 1 αρχείο ανά
κύκλο.
L001 — Ένα συγκεντ ρωτ ικό αρχείο *.locs για τ η λωρίδα 1.
L002 — Ένα συγκεντ ρωτ ικό αρχείο *.locs για τ η λωρίδα 2.
L003 — Ένα συγκεντ ρωτ ικό αρχείο *.locs για τ η λωρίδα 3.
L004 — Ένα συγκεντ ρωτ ικό αρχείο *.locs για τ η λωρίδα 4.
Images
Focus
L001 — Εικόνες εστ ίασης για τ η λωρίδα 1.
L002 — Εικόνες εστ ίασης για τ η λωρίδα 2.
L003 — Εικόνες εστ ίασης για τ η λωρίδα 3.
L004 — Εικόνες εστ ίασης για τ η λωρίδα 4.
InterOp — Δυαδικά αρχεία.
Logs — Αρχεία κατ αγραφής που περιγράφουν τ α λειτ ουργικά βήματ α.
Recipe — Αρχείο συντ αγής για συγκεκριμένη εκτ έλεση που φέρει ως όνομα τ ο αναγνωριστ ικό
τ ης κασέτ ας αντ ιδραστ ηρίων.
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RTALogs — Αρχεία κατ αγραφής που περιγράφουν βήματ α ανάλυσης.
RTAComplete.txt
RTAConfiguration.xml
RunInfo.xml
RunParameters.xml

Αρχεία εξόδου σάρωσης
Τύπος αρχείου

Περιγραφή, θέση και όνομα αρχείου

Αρχεία GTC

Αρχείο αντ ιστ οίχισης γονοτ ύπου. Ένα αρχείο GTC δημιουργείτ αι για κάθε δείγμα που
σαρώνετ αι στ ο BeadChip. Το όνομα τ ου αρχείου περιλαμβάνει τ ο γραμμωτ ό κώδικα και τ ο
δείγμα που σαρώθηκε.
[barcode]_[sample].gtc

Αρχεία εικόνας

Τα αρχεία εικόνας ονομάζοντ αι σύμφωνα με τ ην περιοχή που σαρώθηκε στ ο BeadChip.
Το όνομα περιλαμβάνει τ ον γραμμωτ ό κώδικα, τ ο δείγμα και τ ο τ μήμα στ ο BeadChip,
τ η ζώνη και τ ο κανάλι απεικόνισης (κόκκινο ή πράσινο).
[barcode]_[sample]_[section]_[swath]_[camera]_[tile]_[channel].jpg
• Γραμμωτός κώδικας — Το όνομα τ ου αρχείου αρχίζει με τ ον γραμμωτ ό κώδικα τ ου
BeadChip.
• Δείγμα — Περιοχή τ ου BeadChip, η οποία αριθμείτ αι ως σειρά (R0X), από πάνω προς τ α
κάτ ω, και ως στ ήλη (C0X), από αριστ ερά προς τ α δεξιά.
• Τμήμα — Αριθμημένη σειρά εντ ός ενός δείγματ ος.
• Ζώνη — Τα BeadChip απεικονίζοντ αι ως συλλογή αλληλοεπικαλυπτ όμενων πλακιδίων.
Συνεπώς, χρησιμοποιείτ αι μόνο 1 ζώνη για τ ην απεικόνιση τ ου τ μήματ ος.
• Κάμερα — Η κάμερα που χρησιμοποιείτ αι για τ η συλλογή τ ης εικόνας.
• Πλακίδιο — Περιοχή απεικόνισης που ορίζετ αι ως τ ο οπτ ικό πεδίο από τ ην κάμερα.
• Κανάλι — Ένα κανάλι είναι είτ ε κόκκινο είτ ε πράσινο.

Δομή φακέλου εξόδου σάρωσης
[Date]_[Instrument Name]_[Scan#]_[Barcode]
[Barcode]
Config
Effective.cfg — Κατ αγράφει τ ις ρυθμίσεις παραμέτ ρων που χρησιμοποιούντ αι κατ ά τ η
διάρκεια τ ης σάρωσης.
Focus — Περιέχει τ α αρχεία εικόνας που χρησιμοποιούντ αι για τ ην εστ ίαση τ ης σάρωσης.
Logs — Περιέχει αρχεία κατ αγραφής στ α οποία αναφέρετ αι κάθε βήμα που εκτ ελέστ ηκε
κατ ά τ η διάρκεια τ ης σάρωσης.
PreScanDiagnosticFiles
[Date_Time] Barcode Scan
ProcessedBarcode.jpg — Εικόνα τ ου γραμμωτ ού κώδικα τ ου BeadChip.
Διαγνωστ ικά σάρωσης (αρχεία κατ αγραφής)
PreScanChecks.csv — Κατ αγράφει τ α αποτ ελέσματ α τ ου αυτ όματ ου ελέγχου.
Αρχεία GTC — Αρχεία αντ ιστ οίχισης γονοτ ύπου (1 αρχείο ανά δείγμα).
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Αρχεία IDAT — [Προαιρετ ικό] Αρχεία δεδομένων έντ ασης (2 αρχεία ανά δείγμα, 1 ανά
κανάλι).
Αρχεία εικόνας — Εικόνες σάρωσης για κάθε δείγμα, τ μήμα, ζώνη, κάμερα, πλακίδιο και
κανάλι.
[Barcode]_sample_metrics.csv
[Barcode]_section_metrics.csv
ScanParameters.xml
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φάκελος DMAP, λήψη 30
αρχεία εξόδου 65
αρχεία εξόδου σάρωσης
GTC, IDAT 69
αρχεία εξόδου, αλληλούχιση 65
αρχεία εξόδου, σάρωση
GTC, IDAT 69
αρχεία φίλτ ρου 65
αυτ όνομη διαμόρφωση 24

βαθμολογία ποιότ ητ ας 63
βοήθεια
έγγραφα 2
βοήθεια, τ εχνική 75
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Τεχνική βοήθεια
Για τ εχνική βοήθεια, επικοινωνήστ ε με τ ο τ μήμα τ εχνικής υποστ ήριξης τ ης
Illumina.
Ιστότοπος:
Email:

www.illumina.com
techsupport@illumina.com

Τηλεφωνικοί αριθμοί εξυπηρέτ ησης πελατ ών τ ης Illumina
Περιοχή

Χωρίς χρέωση

Βόρεια Αμερική

+1.800.809.4566

Αυστραλία

+1.800.775.688

Τοπικό

Αυστρία

+43 800006249

+43 19286540

Βέλγιο

+32 80077160

+32 34002973

Γαλλία

+33 805102193

+33 170770446

Γερμανία

+49 8001014940

+49 8938035677

Δανία

+45 80820183

+45 89871156

Ελβετία

+41 565800000

+41 800200442

Ηνωμένο Βασίλειο

+44 8000126019

+44 2073057197

Ιαπωνία

0800.111.5011

Ιρλανδία

+353 1800936608

+353 016950506

Ισπανία

+34 911899417

+34 800300143

Ιταλία

+39 800985513

+39 236003759

Κάτω Χώρες

+31 8000222493

+31 207132960

Κίνα

400.066.5835

Νέα Ζηλανδία

0800.451.650

Νορβηγία

+47 800 16836

Νότια Κορέα

+82 80 234 5300

Σιγκαπούρη

+1.800.579.2745

Σουηδία

+46 850619671

Ταϊβάν, Κίνα

00806651752

Φινλανδία

+358 800918363

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

800960230

Άλλες χώρες

+44.1799.534000

+47 21939693

+46 200883979

+358 974790110

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας (SDS)—Διαθέσιμα στ ον ιστ ότ οπο τ ης Illumina στ η διεύθυνση
support.illumina.com/sds.html.
Τεκμηρίωση προϊόντος—Διαθέσιμη για λήψη σε μορφή PDF από τ ον ιστ ότ οπο support.illumina.com.
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