
دستور العمل جمع آوري نمونه 

براي انجام آزمایش myExome دو نوع نمونه شامل خون و یا DNA بیمار قابل پذیرش می باشد. ولی جهت کسـب اطمینان از داشتن نمونه DNA مناسب، 

توصیه به ارسال نمونه خون می باشد.

لوله ها می بایست داراي یک برچسب شامل اطالعات کاملی از نام و نام خانوادگی بیمار، تاریخ تولد و همچنین تاریخ نمونه گیري باشند.

برچسبهاي حاوي اطالعات بیمار را بهگونهاي برروي لوله بچسبانید که بارکد متصل به لوله را نپوشاند. 

 نمونه ها می بایست حداکثر 3 روز پس از جمع آوري، در درون پاکت هاي حبابدار موجود در کیت با رعایت اصول زنجیره سرد به آزمایشگاه ارسال گردند. 

جهت تسهیل زمان و باال بردن کیفیت آزمایش، توصیه می شود که نمونه هاي گرفته شده در همان روز ارسال شوند. 

جهت حفظ زنجیره سرد، از کیسه هاي حاوي ژل سرد کننده که حداقل به مدت 24 ساعت در یخچال با دماي 4 درجه سانتیگراد نگهداري شده باشند 

استفاده کنید. دقت داشته باشید که آیسپک ها یخ نزده باشند. 

در صورت ارسال چند نمونه به صورت همزمان، ضمن رعایت موارد فوق، لوله هاي مربوط به هر بیمار را در پاکت هاي حبابدار مجزا ارسال کنید.

DNA نمونه

DNA ویژگی هاي نمونه

غلظت DNA براي هر نمونه می بایست حداقل 100 نانوگرم/میکرولیتر و حجم نهایی حداقل 100 میکرولیتر باشد.

  نسبت 260/280 نمونه باید در بازه 1.6 تا 1.8 باشد و نسبت 260/230 نمونه نیز باید در بازه 0.8 تا 2 باشد. 

نمونه هاي DNA استخراج شده میبایست در میـکروتیوپ هاي 1/5 مـیلی لیتر(RNase/DNase free) اسـتریل پوشیده شده با پارافیلم و یا کرایوتـیوب با 

درب واشر دار ارسال گردند. 3 

ظروف انتقال می بایست داراي اطالعات کاملی از نام و نام خانوادگی بیمار و همچنین تاریخ تولد بیمار باشند.

در صورت امکان جهت انتقال نمونه ها از زنجیره سرد استفاده کنید. بـراي این مـنظور از کیسه هاي حاوي ژل سرد کننده که حداقل به مدت 24 ساعت در 

یخچال با دماي 4 درجه سانتیگراد نگهداري شده باشد استفاده کنید.

تذکر: تایید نهایی پذیرش نمونه DNA ارسالی، وابسته به بررسـی هاي کنتـرل کیفیت توسـط آزمایشگاه ساژن است. لذا در شـرایطی کـه نمونه DNA از 

غلظت کمتري برخوردار بوده و یا از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد، درخواست ارسال نمونه مجدد خواهد شد. 

دستورالعمل انتقال

تذکر1: در افراد تحت شیمی درمانی به دلیل بروز لوکوپنی حاصل از درمان، نمونه گیري حتـما پس از اتـمام هر دوره شیـمی درمـانی و نه بـالفاصله پس از شیمی 

درمانی صورت گیرد.

تذکر2: لطفاً دقت فرمایید که در بیماران دریافت کننده پیوند مغز استخوان، نمونه خون براي انجام این آزمایش مناسب نمی باشد. 

تذکر3: درصورت کمبود حجم خـون دریـافتی و یا بـروز هرگونه آسیب به نمونه خون هاي ارسال شده (همـولیز شدن، یخزدگی، شکستن لوله ها و ...)، آزمایـشگاه 

ساژن درخواست نمونه گیري مجدد را از مرکز همکار خواهد نمود.

دستورالعمل انتقال

لوله ها می بایست داراي یک برچسب شامل اطالعات کاملی از نام و نام خانوادگی بیمار، تاریخ تولد و همچنین تاریخ نمونه گیري باشند.

برچسب هاي حاوي اطالعات بیمار را به گونه اي برروي لوله بچسبانید که بارکد متصل به لوله را نپوشاند. 

 نمونه ها می بایست حداکثر 3 روز پس از جمع آوري، در درون پاکت هاي حبابدار موجود در کیت با رعایت اصول زنجیره سرد به آزمایشگاه ارسال گردند. 

جهت تسهیل زمان و باال بردن کیفیت آزمایش، توصیه می شود که نمونه هاي گرفته شده در همان روز ارسال شوند. 

جهت حفظ زنجیره سرد، از آیسپک هایی که حـداقل به مـدت 24 سـاعت در یـخچال با دمـاي 4 درجه سانتیگراد نگهداري شده باشند استفاده کنید. دقت 

داشته باشید که آیسپک ها یخ نزده باشند. 

در صورت ارسال چند نمونه به صورت همزمان، ضمن رعایت موارد فوق، لوله هاي مربوط به هر بیمار را در پاکت هاي حبابدار مجزا ارسال کنید.

حجم نمونه خون و شرایط نمونه گیري 

6-4 میلی لیتر خون در دو لوله آزمایش مجزاي  (هر یک 2-3 میلی لیتر) داراي عامل ضد انعقاد EDTA با درب بنفش (دو لوله آزمایش موجود در کیت)

مورد نیاز است. حتما از لوله هاي جمع آوري نمونه ارائه شده در کیت استفاده کنید.
 

دقت کنید که تاریخ انقضاي لوله هاي جمع آوري نمونه نگذشته باشند.

در هنگام نمونه گیري از بیمار، از سیستم ونوجکت موجود در کیت استفاده کنید. 

پس از انتقال خون به درون لوله آزمایش، آن را با دقت و به آرامی براي 10 مرتبه سر و ته کنید.

پس از نمونه گیري از بیمار، لوله هاي حاوي خون را جهت نگهداري به یک یخچال با دماي 4 درجه سانتیگراد انتقال دهید.

از یخزدگی خون بیمار پس از نمونه گیري و همچنین در طول زمان انتقال جدا خودداري کنید.

نمونه خون
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