
™NextSeqגבוההבתפוקהמגיביםערכת 550Dx2.5גרסה
מחזורים)300(

ן ץ-לאבחו בלבדגופיחו

20028871מק"ט

יעודיהשימוש הי
NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכת 550Dxמביתמחזורים)300(2.5גרסהIlluminaוחומריםמגיביםשלערכההיא

צוףהמיועדיםמתכלים המכשירעםלשימושמיועדתהערכהמאומתים.תבחיניםעםבהםמשתמשיםכאשרדגימהספריותלרי
NextSeq 550Dxניתוח.תוכנתועם

ות ונ יךעקר ההל
NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכת 550Dxהמיועדתמתכליםוחומריםמגיביםערכתהיאמחזורים)300(2.5גרסה

צוףפעמיחד-לשימוש NextSeqבמכשירלרי 550Dx.גבוההבתפוקההמגיביםערכתקלט,בתורNextSeq 550Dx2.5גרסה
צרותבספריותמשתמשתמחזורים)300( ןDNAמ-שנו שעובריםיעדיםאלמתווספיםלכידותורצפידגימותשלאינדקסיםשבה

צוףועוברותזרימהבתאנלכדותהדגימהספריותהגברה. צוףבכימייתשימושידיעל-במכשיר,רי ).SBS(סינתזהבאמצעותרי
כאשרפלואורסצנטיותבתוויותהמסומניםיחידיםנוקלאוטידיםבסיסילזהותכדיהפיךטרמינטור-בשיטתמשתמשתSBSכימיית

הזרם.שבמעלההספריותהכנתשיטתתומכתשבובריבובתלויהדגימהספריותמספרשצומחים.DNAבגדילימשתלביםהם
ן צרעלו NextSeqמכשירהמו 550Dxצועהוראותמספק צוףלבי NextSeqבמכשיררי 550Dx.

צועיםמאפייני NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכתשלההליךומגבלותהבי 550Dxנקבעומחזורים)300(2.5גרסה
Localשלסומטיווריאנטנבטשורתמודוליבאמצעות Run Manager.

יךמגבלות ההל
ן1 בלבד.גופיחוץלאבחו
ן)bp(בסיסיםצמדי25>הואהתכולהאורךשבהםשילובים)אומחיקות(הוספות,indelתהליכיעםקריאות2 עםמתואמותאינ

ן.תוכנת ן.תוכנתידיעל-מזוהיםאינםבסיסיםצמדי25>שלבאורךindelתהליכימכך,כתוצאההתבחי התבחי
ן3 ןשתוכנתייתכ ןלקריאותתואמתאינההתבחי דוגמאותמספרבר.טיפוסבתורמדווחשהאזורכךקיצונית,תכולהעםאמפליקו

זה:מסוגקיצוניתלתכולה
tתהליכימשלושהיותרהמכילותקריאותindel
tיחידנוקלאוטידוריאנטתכולתעםבסיסיםצמדי30לפחותשלבאורךקריאות)SNV(ןיעדמאורך4%>של האמפליקו

לאהכולל בדיקה)אזוריכולל(
tתכולתעםבסיסיםצמדי30<שלבאורךקריאותSNVןמאורך10%>של כוללהכוללהאמפליקו בדיקה)אזורי(

כי)MNV(נוקלאוטידיםמרובי-וריאנטיםלרבותגדולים,וריאנטים4 כווריאנטיםמדווחיםלהיותעשוייםגדולים,indelותהלי
המופק.VCFה-בקובץונפרדיםיותרקטנים

ן5 ןרכיבישנישל)spanning(פרישהבעתיושמטואויסוננומחיקהשלשווריאנטיםייתכ קטעאורךכאשרמרוצפים,אמפליקו
ןלחפיפהשווההמחיקה ןרכיביבי זו.מחפיפהגדולאוהמרוצפיםהאמפליקו

ןלתחלבסמוךישירותמתרחשיםהםכאשרindelתהליכילזהותמסוגלתאינההמערכת6 ןוכשאי אזוריםעבורחופף.אמפליקו
ןרכיביעם ןחופפים,אמפליקו לזהות.שישהמחיקהמגודליותרקטןהחפיפהאזורכאשרמחיקותלזהותמסוגללאהתבחי

ןהחפיפהאזוראםלדוגמה, ןרכיבישניבי ןבסיסים,שניהואסמוכיםאמפליקו אתשכוללתמחיקהאףלזהותיכוללאהתבחי
ןהללומהבסיסיםבאחדיחידבסיסבעלתמחיקההללו.הבסיסיםשני לזיהוי.ניתנתכ

הבסיסייםוהמחיקותההוספותהמוטציות,הפולימורפיזם,מצביכלהכלאה,מבוססת-ספריותלהכנתתהליךבכלשנעשהכפי7
הקישוריםעלמכךוכתוצאההנבדקים,האלליםעללהשפיעעשוייםאוליגונוקלאוטידיםשמאגדיםבאזוריםשנמצאים
לדוגמה:הריצוף.במהלךשמבוצעים
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tן שגויה.שליליתתוצאהשתתקבלכךהגברה,יעבורלאהתחלבאזורוריאנטעםבפאזהשווריאנטייתכ
tןשגויקישורשיתקבלכךהייחוס,אללשלההגברהאתלמנועעשוייםהתחלבאזורוריאנטים הומוזיגוטיים.וריאנטיםבי
tשלוריאנטיםindelלתחל.הסמוכההקריאהבסוףשגויחיובילקישורלגרוםעשוייםהתחלבאזור

כי8 רכהקטיעהועובריםאחתקריאהשלהקצהלידמתרחשיםהםאםגדיל,הטייתעקבמסונניםלהיותעשוייםindelתהלי
התיאום.במהלך

סומטי.וריאנטבמודולרקומדווחיםאומתולאקטניםMNVוריאנטי9
ןלקחתישלפיכך,.VCFה-תבניתלפיהקודם,הבסיסשלבקואורדינטהVCFב-מדווחותמחיקות10 הווריאנטיםאתבחשבו

ןמסויםשקישורשמדווחיםלפניהסמוכים הומוזיגוטי.ייחוסהואבסיסיםבי
הנבט:לשורתהספציפיותמגבלות11

tהמכשירNextSeq 550Dx,שלהנבטשורתוריאנטמודולעםבשימושכשהואLocal Run ManagerעבורNextSeq
550Dx,ן ןהקישוראופיעלהמעידותאיכותניותתוצאותלספקמתוכנ למשלהנבטשורתוריאנטיבי הומוזיגוטי,(

בר).טיפוסהטרוזיגוטי,
tןכלעבורהנדרשהמינימוםכיסויהנבט,שורתוריאנטמודולעםבומשתמשיםכאשר קישורקבלתלצורךאמפליקו

עםחופפותקריאות300ל-ערךשווי-ואלהתומכים,DNAמקטעי150נדרשיםמכךכתוצאה.150xהואמדויקוריאנטים
ןהכיסוי.עלמשפיעיםמיקודנעשהשבהםבסיסיםשלהכוללוהמספרהדגימותמספרמשויך.קצה ןGCה-תוכ כ גנומיותו
הכיסוי.עללהשפיעעשוייםאחר

tהטרוזיגוטי.אוכהומוזיגוטיוריאנטשלזיהויעללהשפיעעשויההעותקבמספרוריאציה
tה-לקובצימחוץאלמסונניםמסויםחזרתיבהקשרוריאנטיםVCF.ן ןכדימשמשRMxNהחזרהמסנ כאשרוריאנטיםלסנ

ןנוכחבחלקו,אובמלואוהווריאנטים,רצף שלבמקרההווריאנט.למיקוםבסמוךהייחוס,בגנוםעצמועלשחוזרבאופ
ןקישור ן,מסויםשווריאנטכדיחזרותתשעלפחותבייחוסנדרשותנבט,בשורתוריאנטיםבי ןויילקחויסונ רקבחשבו
5bpעדשלבאורךחזרות (R5x9.(

tindel-וSNVבלבד.אחדוריאנטעללדיווחלהובילעשוייםיחידבמיקום
סומטיים:לווריאנטיםהספציפיותמגבלות12

tהמכשירNextSeq 550Dx,שלהסומטיהווריאנטמודולעםבשימושכשהואLocal Run ManagerעבורNextSeq
550Dx,ן ןהקישוראופיעלהמעידותאיכותניותתוצאותלספקמתוכנ למשלסומטייםוריאנטיםבי סומטיוריאנטהימצאות(

).0.05שלזיהויוגבול0.026≥שלוריאנטתדירותעם
tןכלעבורהנדרשהמינימוםכיסויהסומטי,הווריאנטמודולעםבומשתמשיםכאשר וריאנטיםקישורקבלתלצורךאמפליקו

מקטעי450נדרשיםאוליגונוקלאוטידיםמאגרכלעבורמכך,כתוצאהאוליגונוקלאוטידים.מאגרלכל450xהואמדויק
DNA,שבהםבסיסיםשלהכוללוהמספרהדגימותמספרמשויך.קצהעםחופפותקריאות900ל-ערךשווי-ואלהתומכים
ןהכיסוי.עלמשפיעיםמיקודנעשה ןGCה-תוכ כ הכיסוי.עללהשפיעעשוייםאחרגנומיותו

tןקישורשלבמקרה ן,שהווריאנטכדיחזרותששלפחותבייחוסנדרשותסומטיים,וריאנטיםבי ןויילקחויסונ רקבחשבו
3bpעדשלבאורךחזרות (R3x6.(

tןמסוגלאינוהסומטיהווריאנטמודול ןלהבחי ןהמודולסומטיים.ווריאנטיםנבטשורתוריאנטיבי וריאנטיםלזהותתוכנ
ןכדילשמשיכולהלאוריאנטתדירותאולםוריאנטים,תדירויותשלטווחעל ןלהבחי שלווריאנטיםסומטייםוריאנטיםבי

נבט.שורת
tיחסיתשהיאוריאנט,תדירותעלמבוססהמדווחהזיהויגבולהווריאנטים.זיהויעלמשפיעהבדגימהנורמליתרקמה

הנורמלית.מהרקמהוהןמהגידולהןשחולץDNAה-לסה"כ

י יב יביםערכתרכ המג
NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםבערכתרכיבכל 550Dxאתבהקדםאחסןנפרדת.באריזהמסופק מחזורים)300(2.5גרסה

צועיםלהבטיחכדישצוינהבטמפרטורההרכיבים ןהולמים.בי המגיבים.ערכתרכיבירשימתלהל

נפחכמותרכיב
י ן*תיאורמילו אחסו

ית יביםמחסנ גבוההבתפוקהמג
NextSeq 550Dx2גרסה

ורים)300(  מחז

בכל1
יחידה

יביםמשתנה יצירתמג ותל ל ו יצוףאשכ -15°Cעד-25°Cור

ית NextSeqבופרמחסנ 550Dx2גרסה
ורים)300(  מחז

בכל1
יחידה

30°Cעד15°Cשטיפהותמיסתבופריםמשתנה

המגיביםערכתרכיבי1טבלה 

2021נובמבר1000000073349v03HEBמס'מסמך|2

מחזורים)300(2.5גרסהNextSeq550Dxגבוההבתפוקהמגיביםערכת



נפחכמותרכיב
י ן*תיאורמילו אחסו

ית גבוההבתפוקהזרימהתאמחסנ
NextSeq 550Dx2.5גרסה

ורים)300(  מחז

בכל1
יחידה

לא
ונטי ו רל

יתזרימהתא כ ו יךקצהבעליחיד,לשימושמזכ 8°Cעד2°Cמשו

NextSeqשלאביזריםקופסת 550Dx
ורים)300)  מחז

מבחנה
אחת

ולבופרמ"ל12 ל י יהד י -15°Cעד-25°Cספר

NextSeqגבוההבתפוקההזרימהתאמחסנית* 550Dxהסביבה.בטמפרטורתנשלחת מחזורים)300(2.5גרסה

אצוותמספרי
מודפסהמגיביםבערכתקופסהכלעלהמגיבים.ערכתשלהאצווהמספרמכונהאשריחיד,אצווהמספרישהמגיביםלערכת
ספציפייםאצוותמספרימודפסיםהקופסאותבתוךשנמצאיםהמגיביםערכתרכיביעלהמגיבים.ערכתשלהאצווהמספר

ןהקישורעללשמורכדיהמגיבים.ערכתשלהאצווהממספרשוניםאשרלרכיבים, החומריםעלשמורוהערכות,האצוותבי
צוףהמתכלים המגיביםשלהחלקיםמספריעלפרטיםלקבלתלשימוש.מוכניםשיהיועדבאריזותיהםמאוחסניםהםכאשרלרי
ןהאצוות,ומספרי המגיב.ערכתשלהניתוחבאישורעיי

ן ו וטיפולאחס
ןכטווחמוגדרתהחדרטמפרטורת1 .30°Cו-15°Cשבי
ןבטמפרטורותמאוחסניםהםכאשריציבותעלשומריםהמגיביםערכתרכיבי2 עלהמופיעהתפוגהתאריךעדשצוינו,האחסו

התווית.
NextSeqשלהאביזריםקופסת3 550DxשלהמגיביםומחסניתNextSeq 550Dxאחתהפשרהלמקסימוםיציבותעלשומרות

כאשרהיותרלכלשעות6למשךיציבותעלשומרתהמגיביםמחסניתהמפורט.התפוגהתאריךלפניהחדר,לטמפרטורת
ן,החדר.בטמפרטורתמיםבאמבטאותהמפשירים 8°Cעד2°Cשלבטמפרטורותהמגיבמחסניתאתלהפשירניתןלחלופי

השימוש.לפניהיותר,לכלימים5למשך
לאחרהפיזיבמראהשינוייםמופיעיםאםהחומרים.שלהידרדרותעללהעידעשוייםהמגיביםשלהפיזיבמראהשינויים4

ןמיקרוביאלי,לזיהוםהאופייניתעכירותאוהמגיב,בצבעניכריםשינוייםלמשלהערבוב, במגיבים.להשתמשאי

וד י בנפרדנמכריםדרושים,וחומריםצ
tמכשירNextSeq 550Dx,20005715מק"ט

זהירותואמצעיאזהרות
זהירות

ןבהוראתואולרופארקמותרתזהמכשירמכירתהפדרלי,החוקפיעל- ןמחזיקאשראחררפואהאישלכלוכ ברישיו
עובד.הואשבההמדינהלחוקבהתאםבוהשימושעללהורותאובמכשירלהשתמש

NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכת1 550Dxמסוכנים.להיותשעלוליםכימייםחומריםמכילהמחזורים)300(2.5גרסה
ן,בציודהשתמשגופנית.לפגיעהלגרוםעלוליםהעינייםאוהעורעםומגעבליעה,שאיפה, ןהכוללמג כפפות,לעיניים,מג
ןבהתאםמעבדהוחלוק לחוקיםבהתאםאותםוהשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסיכו

אלה.במקריםהחליםוהמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקנות
ןובטיחות,בריאותסביבה,עלמידעלקבלת2 ןעיי .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובת)SDS(הבטיחותבגיליו
שבהןהחברותבמדינותהמתאימותולרשויותIlluminaלחברתמיידיתלדווחישזהלמוצרהקשורהחמורהתקריתכלעל3

והמטופל.המשתמשנמצאים
הדגימה.באיכותמשמעותיתלירידהאושגויותתוצאותלקבלתלהובילעלולההמפורטיםהנהליםעלהקפדהאי-4
ןבמעבדה.הנהוגיםהשגרתייםהזהירותבאמצעיהשתמש5 ןאי ןהפה.בעזרתפיפטותלמלא/לרוק לעשןאולשתותלאכול,אי

שטוףמעבדה.ובחלוקיפעמיותחד-בכפפותלהשתמשישהתבחיניםובמגיביבדגימותהטיפולבעתהמיועדים.העבודהבאזורי
התבחינים.ובמגיביבדגימותהטיפוללאחרהיטבהידייםאת
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נאותותעבודהשיטותעללהקפידישהגנומי,DNAה-ודגימותהמכשורהמגיבים,אתלזהםPCRה-מתוצרילמנועכדי6
אמינות.ולאמדויקותלאתוצאותלקבלתלהובילעלולPCRזיהוםנאותה.מעבדההיגיינתועלבמעבדה

עודיציודשישודאזיהום,למנועכדי7 למשליי ההגברהשלפנילאזוריםוסרכזת)וורטקס,מערבלפיפטות,קצוותפיפטות,(
ההגברה.ולאחר

שימושהוראות
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