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Olerup SSP
Instrukcja użycia
Do użycia w diagnostyce In Vitro
PRZEZNACZENIE
Zestawy do typowania HLA Olerup SSP® są jakościowymi zestawami do diagnostyki in vitro
do typowania DNA alleli HLA klasy I lub klasy II.Produkty są wykorzystywane przez
przeszkolonych profesjonalistów w badaniach medycznych w celu określania fenotypu HLA.
Badanym materiałem źródłowym jest DNA.
STRESZCZENIE I WYJAŚNIENIE
Przyjętą metodą do określania antygenów HLA był test cytotoksyczności limfocytowej.
Jednakże, ze względu na jego współczynnik błędu i brak rozdziału alleli, test ten został wyparty
przez techniki typowania DNA oparte na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Dla większości
metod opartych na PCR, reakcja PCR używana jest tylko jako etap amplifikacji docelowej
cząsteczki DNA, a w celu rozróżnienia odmiennych alleli wymagany jest etap poamplifikacyjny.
W odróżnieniu od tych metod, w metodologii PCR-SSP ( z ang. sequence-specific primer – SSP)
rozróżnienie między różnymi allelami następuje podczas procesu PCR. Skraca to i upraszcza etap
poamplifikacyjny to prostego etapu detekcji za pomocą elektroforezy żelowej. Wyniki SSP są
zarówno pozytywne, jaki negatywne, co eliminuje potrzebę skomplikowanej interpretacji
wyników. W dodatku, rozdzielczość typowania PCR-SSP jest wyższa niż innych technik
typowania opartych na PCR, ponieważ każda para starterów definiuje dwa motywy sekwencji
zlokalizowane w pozycji cis na tym samym chromosomie. Ponadto, ze względu na syntetyczną
naturę odczynników SSP, została ulepszona stabilność i zredukowana liczba wariancji „lot to
lot”.
ZASADA PROCEDURY
Metodologia PCR-SSP oparta jest na zasadzie, że dokładnie lub prawie dokładnie dobrane
startery oligonukleotydowe są wykorzystane bardziej wydajnie w amplifikacji sekwencji
docelowej niż źle dobrany starter oligonukleotydu termostabilną przez polimerazę DNA bez
właściwości korekty. Pary starterów są zaprojektowane tak, aby pasowały do pojedynczych alleli
lub grup alleli w zależności od wymaganego stopnia rozdzielczości typowania. Przy ściśle
kontrolowanych warunkach PCR, komplementarne lub prawie całkowicie komplementarne pary
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starterów pozwalają na przebieg amplifikacji, tj. dają wynik pozytywny, podczas gdy źle dobrane
pary starterów nie pozwalają na przebieg amplifikacji, tj. dają wynik negatywny. Po zakończeniu
reakcji PCR, amplifikowane fragmenty DNA są rozdzielane pod względem wielkości za pomocą
np. elektroforezy na agarozie żelowej, uwidaczniane poprzez barwienie bromkiem etydyny i
eksponowane na światło UV, dokumentowane poprzez sfotografowanie i interpretowane.
Interpretacja wyników PCR-SSP oparta jest na obecności lub braku specyficznych produktów
PCR. Relatywne wielkości specyficznych produktów PCR mogą być pomocne w interpretacji
wyników. Metodologia PCR-SSP dla HLA została po raz pierwszy opracowana przez Olerup O
w 1991 i 1992 1,2. Ponieważ na reakcję PCR mogą wpływać niekorzystnie różne czynniki ( np.
błąd pipetowania, zbyt małe stężenie DNA, niska jakość DNA, obecność inhibitorów PCR,
dokładność termocyklera) w każdej reakcji PCR zawarta jest para starterów wewnętrznej kontroli
pozytywnej2. Para starterów wewnętrznej kontroli pozytywnej jest komplementarna do
konserwatywnych regionów ludzkiego genu hormonu wzrostu, który jest obecny we wszystkich
próbkach ludzkiego DNA. W obecności specyficznego produktu PCR alellu (i) HLA, prążek
produktu wewnętrznej kontroli pozytywnej może być słaby lub nieobecny. Amplikony
wygenerowane przez pary starterów specyficznych dla HLA są krótsze niż amplikony pary
starterów wewnętrznej kontroli pozytywnej ale większe niż nie wbudowane startery
(patrz Spodziewane wartości).
ODCZYNNIKI
A.
Identyfikacja
Kity do typowania Olerup SSP® zawierają wysuszone, zoptymalizowane startery
specyficzne do sekwencji do amplifikacji PCR alleli HLA i ludzkiego genu hormonu
wzrostu lub Master Mix nie zawierający Taq polimerazy, adhezyjne filmy do
zamykania płytek PCR i broszurę; instrukcję używania, informacja dotycząca
specyfikacji lotu i arkusz roboczy.
Roztwory starterów są rozporcjowane i wysuszone w oddzielnych dołkach 0.2 ml
cienkościennych płytek PCR. Każdy dołek płytki zawiera wysuszony roztwór
starterów składający się z mieszaniny specyficznych starterów, tj. starterów
specyficznych dla allela lub grup alleli HLA, jak również pary starterów wewnętrznej
kontroli pozytywnej komplementarnej dla nie allelicznej sekwencji do którego dodaje
się próbkę DNA, Master Mix i H2O.
Startery są dostosowane do optymalnej amplifikacji PCR przy użyciu Master Mix i
zalecany program amplifikacji DNA ( patrz Programowanie Termocyklera).
Odwołaj się do dostarczonych Tabeli Specyficzności i Interpretacyjnych dla
specyficznego lotu lub Arkuszu roboczego dla specyficznych alleli HLA
amplifikowanych przez każdą mieszaniną starterów.
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B.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ostrzeżenia i środki zapobiegawcze
Do użycia w diagnostyce In Vitro
Produkt ten nie może stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji
klinicznej.
Ostrzeżenie dotyczące zagrożenia biologicznego: Wszystkie produkty krwi należy
traktować jak potencjalne źródło zakażenia. Nie jest znana metoda testująca, która
mogłaby zagwarantować, że produkty pochodzące z ludzkiej krwi nie przenoszą
czynnika zakaźnego.
Ostrzeżenie dotyczące zagrożenia biologicznego: Bromek etydyny używany do
barwienia DNA w elektroforezie na żelu agarozowym jest czynnikiem rakotwórczym.
Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.
Uwaga: Używaj okularów ochronnych zabezpieczających przed UV i nie patrz
bezpośrednio na źródło światła UV podczas obserwowania czy fotografowania żeli.
Pipety i inny sprzęt używany do obróbki próbek po PCR nie powinny być używane do
pracy z próbkami przed PCR.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji sięgnij do Karty Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej (http://www.labproducts.caredx.com).

C.

Instrukcja użycia
Patrz Wskazówki użycia.

D.

Instrukcje przechowywania
Składniki kitu należy przechowywać w ciemności i w temperaturach wskazanych na
etykietach opakowaniowych.
Używać przed Datą Ważności wydrukowaną na etykietach opakowaniowych.

E.

Oczyszczanie lub traktowanie wymagane do użycia
Patrz Wskazówki użycia

F.
1.

Oznaki niestabilności
Nie używaj płytek z pęknięciami w dołkach lub uszkodzeniami na krawędziach, gdyż
może to spowodować parowanie podczas amplifikacji PCR. Nie używaj wieczek
PCR w pasku z pęknięciami, gdyż może to spowodować parowanie podczas
amplifikacji PCR.
Osady w dołkach powinny być w kolorze czerwonym. Odbarwienie osadu na żółto
może wskazywać na degradację.
Mieszanina starterów powinna być w kolorze od czerwonego do fioletowego.
Odbarwienie mieszaniny starterów na kolor żółty do pomarańczowego może
wskazywać na degradację.

2.
3.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
A.
Urządzenie
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Powinien być używany termocykler z następującą, minimalną specyfikacją:
• pokrywa grzewcza z temperaturą 104oC dla pracy bez użycia oleju;
• blok na próbki ( aluminiowy, srebrny lub srebrny pokryty złotem) do użycia
zarówno z 96-dołkowymi płytkami do PCR lub cienkościennymi probówkami
o poj. 0.2 ml;
• Zestawy Olerup SSP zostały zwalidowane na następujących termocyklerach:
Zalecane współczynniki ramp:
GeneAmp 9700: Termocykler GeneAmp 9700 ustawiony na tryb 9600. To
odpowiada współczynnikowi ramp próbki w zakresie 1.6oC/s - 0.8oC/s.
ProFlex 1xblok 96-dołkowy: Termocykler ProFlex PCR ze współczynnikiem
ramp bloku 3.0oC/s ( każdy etap 3.0oC/s). Współczynnik ramp bloku 3.0o C/s
odpowiada współczynnikowi ramp próbki w zakresie 1.52oC - 1.36oC/s.
ProFlex 2xblok 96-dołkowy: Termocykler ProFlex PCR ze współczynnikiem
ramp bloku 3.0oC/s ( każdy etap 3.0oC/s). Współczynnik ramp bloku 3.0o C/s
odpowiada współczynnikowi ramp próbki w zakresie 1.9oC - 1.6oC/s.
Uwaga: Wyższe współczynniki ramp niż równoważne do opisanych mogą
mieć wpływ na wyniki typowania. Należy zauważyć, że wpływ na
typowanie może różnić się między różnymi niezwalidowanymi
termocyklerami w zależności od ustawień.
• zakres temperatury 4.0oC do 99.9oC
• dokładność temperatury ±0.25oC w całym zakresie 35oC do 99.9oC;
• jednorodność temperatury w bloku na próbki ≤0.75oC w całym zakresie 55oC
do 95oC.
• kalibracja temperatury identyfikowalna dla wzorca odniesienia (tzn. NIST).
Zaprogramuj termocykler przy użyciu parametrów cykli PCR w Rozdziale B.
W celu uzyskania szczegółowy informacji odnośnie termocyklera przeczytaj
instrukcję obsługi od producenta. Termocyklery powinny być skalibrowane zgodnie z
zasadami akredytacyjnymi ASHI (Amerykańskie Stowarzyszenie Zgodności
Tkankowej i Immunogenetyki) lub EFI ( Europejska Federacja Zgodności
Tkankowej).
Zanim przejdziesz do Wskazówek użycia zaprogramuj termocykler wg parametrów
przedstawionych poniżej
B.
Parametry cykli PCR
1. 1 cykl
94oC 2 min
2. 10 cykli
94oC 10 sek.
65 oC 60 sek.
3. 20 cykli
94 oC 10 sek.

denaturacja
denaturacja
przyłączanie starterów i wydłużanie
denaturacja
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61 oC 50 sek.
przyłączanie starterów
72 oC 30 sek.
wydłużanie
4. KoniecRT
nie dłużej niż 8 godzin
o
4 C
dłużej niż 8 godzin.
Całkowita pojemność reakcji w każdym dołku - 10µl
Dla wszystkich kitów Olerup SSP® stosowane są te same parametry cykli PCR
POBRANIE PRÓBEK I ICH PRZYGOTOWANIE
Do typowania SSP niezbędne jest wyizolowane, wysoce oczyszczone DNA. Próbki DNA
używane do typowania PCR-SSP HLA powinny być zawieszone w dejonizowanej wodzie.
Zaleca się, aby współczynnik A260/A280 uzyskany przy użyciu spektrofotometrów UV wynosił
1.6-2 w celu optymalnej wizualizacji prążka podczas elektroforezy.
Zaleca się zautomatyzowaną izolację DNA przy użyciu systemu do izolacji DNA z krwi
QIAGEN EZ1 DSP. Jako wyjściowy materiał powinna być zastosowana krew pobrana na ACD.
Alternatywnie, DNA może być izolowane przy użyciu innej, preferowanej przez użytkownika
wydajnej metody dającej czyste DNA. Przy użyciu alternatywnej metody, stężenie DNA
powinno wynosić 30 ng/µl. Nie należy używać do tych metod krwi heparynizowanej.
Optymalne stężenie DNA przy użyciu EZ1 – 15 ng/ul
przy użyciu innej metody – 30 ng/ul.
Stężenie DNA powyżej 50 ng/ul zwiększa ryzyko wystąpienia niespecyficznej amplifikacji i
słabych, dodatkowych prążków, szczególnie dla typowania SSP HLA klasy I o wysokiej
rozdzielczości. Jeśli zachodzi potrzeba, wyizolowane DNA rozcieńczyć w dH2O.
Próbki DNA nie powinny być zawieszane w roztworach zawierających czynniki chelatujące,
takie jak EDTA, w stężeniu powyżej 0.5 mM.
Próbki DNA mogą być używane natychmiast po izolacji lub przechowywane w temp. 4 oC do 2
tygodni bez niekorzystnego wpływu na wyniki. Na dłuższy czas próbki DNA powinny być
przechowywane w temp. -20 oC lub niższej na 9 miesięcy.
Czystość i stężenie wyizolowanych próbek DNA, które mają być przechowywane przez dłuższy
czas powinny być testowane czy nadają się do typowania HLA.
Próbki DNA powinny być transportowane 4 oC lub niższej, w celu zachowania ich spójności
podczas transportu.
PROCEDURA
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A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
C.

Dostarczone materiały
Płytki Olerup SSP®. ze starterami
Master Mix bez polimerazy Taq
(właściwa pojemność dla testu). Ten sam Master Mix używany jest do wszystkich
zestawów Olerup SSP®.
Adhezyjne folie do zamykania płytek PCR ( właściwa liczba dla testu)
Broszura.
Materiały wymagane, ale nie dostarczone
Zestaw/sprzęt do izolacji DNA
Spektrofotometr UV
Sprzęt do pipetowania. Zaleca się elektroniczny dozownik wielokanałowy mogący
pobrać 10 µl płynu w celu dodania mieszaniny DNA-Master Mix-dH2O do dołków płytki.
Końcówki do pipet jednorazowego użytku.
Polipropylenowe probówki.
Worteks Mikser
Mikrowirówka
Statyw na płytkę PCR.
Termocykler z pokrywą grzejną z blokiem 96-dołkowym gradientem temperaturowym
wzdłuż bloku grzejnego ≤ 0.75oC i płytką na cienkościenne probówki o poj. 0.2 ml.
Kuchenka mikrofalowa lub płyta grzejna do podgrzewania roztworu agarozy.
Agaroza do elektroforezy, np. Seakem LE FMC.
Bufor 0.5x TBE; 1x buffor TBE składa się z 89 mM boran-Tris, 2mM dwusodowym
EDTA, pH 8.0.
Bromek etydyny z kroplomierzem, nr kat. Produktu 103.301-10
Pipeta do nakładania próbek na żel. Zaleca się 8-kanałową pipetę do nakładania próbek
na żel, o zakresie objętości 5-25 ul.
Marker DNA o zakresie 50-1000 pz, np. marker DNA 100bp, produkt o numerze kat. 103.202-100 lub Marker

DNA dla krótkich żeli 103.203-100.

Aparat do elektroforezy z zasilaczem.
Transiluminator UV
System do dokumentacji żeli.
Polimeraza Taq Roche, GMP Grade. (Nr kat. 03 734 927 001 (1000 U) lub
03 734 935 001 (5000 U).
Procedura krok – po - kroku
Patrz Wskazówki użycia.

WSKAZÓWKI UŻYCIA
A.
Przygotowanie próbki
1.
Oczyść DNA z leukocytów metodą do wyboru, patrz Pobranie Próbek i ich
Przygotowanie powyżej.
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2.
3.
B.
1.
2.
3.
C.
1.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat przygotowania próbki i jej
przechowywania, patrz Pobranie Próbek i ich Przygotowanie powyżej.
Przeprowadź amplifikację PCR na oczyszczonej próbce DNA przy użyciu płytki Olerup
SSP® do typowania lub przechowuj próbkę DNA do momentu typowania.
Przygotowanie odczynników/sprzętu
Zaprogramuj termocykler zgodnie z programem PCR Olerup SSP®, patrz powyżej
Wymagania sprzętowe-Parametry cykli reakcji PCR powyżej.
Jeśli używasz kitów z Master Mix bez Taq polimerazy, należy przygotować Taq
polimerazę (5u/ul), przechowywaną w temp. -20 oC.
Przygotuj żel do elektroforezy, patrz dział C poniżej-Przygotowanie żelu agarozowego.
Przygotowanie żelu agarozowego.
Dla aparatu do elektroforezy Gel System 96 Olerup SSP® (nr kat. produktu 103.101-01)
Złożenie aparatu
• Wypoziomuj zbiornik do wylewania żelu na 1 żel ( nr kat. produktu 103.101.31) lub zbiornik
na 3 żele (nr kat. produktu 103-101-33) przy użyciu poziomnicy i trzech regulowanych
nóżek.
• Umieść tacę na żelu w zbiorniku do wylewania żelu.

2.

Przygotowanie 2% żelu agarozowego.
Należy użyć wysokiej jakości agarozy do elektroforezy do rozdziału od 50 d0 2000 par
zasad fragmentów DNA.
• Do 5 ml 10x stęż. buforu TBE ( Boran Trisu EDTA) dodaj ok. 150 ml wody
destylowanej i 2 g agarozy w 500 ml w szklanej kolbie.
• Rozpuść agarozę poprzez gotowanie w kuchence mikrofalowej do uzyskania
jednorodnego roztworu ok. 100 ml.
• Pozostawić rozpuszczony roztwór żelu w celu schłodzenia do temp. 60 oC, np. w
cieplarce.
• Przed wylaniem zabarw żel bromkiem etydyny (10mg/ml), 5µl na 100 ml
roztworu żelu. W celu maksymalnego ułatwienia korzystanie z bromku etydyny
użyj bromku z zakraplaczem (nr kat. produktu 103.301-10). Uwaga: Bromek etydyny jest
czynnikiem rakotwórczym. Stosuj odpowiednią osobistą odzież ochronną.
• Wylej 100 ml roztworu żelu na tackę w zbiorniku do wylewania żelu. Umieść 6
grzebieni (nr kat. produktu 103.101-21) w rowkach tacki.
• Pozostaw żel na 15 minut w celu spolimeryzowania.
• Wlej 750 ml 0.5 stęż. buforu TBE do zbiornika na żel. Zanurz tackę z żelem w
zbiorniku na żel i ostrożnie usuń 6 grzebieni poprzez podniesienie ich.
Podczas używania alternatywnych systemów elektroforetycznego należy postępować zgodnie z
instrukcjami producenta. Jeśli mają być one używane z Kitami do typowania HLA Olerup SSP®
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systemy te muszą mieć zdolność do rozdziału produktów PCR w zakresie wielkości par zasad 501100.
D. Procedura wykonania –
1

Wyjmij z miejsc przechowywania we wskazanej temperaturze (ach).: odpowiednią
ilość próbek DNA, płytki ze starterami, objętość Master Mixu i Taq polimerazę
(5u/ul) potrzebną do wybranych próbek DNA/płytek ze starterami. Rozmroź w
temperaturze pokojowej ( 20 do 25 oC).

Ten sam Master Mix jest używany we wszystkich kitach Olerup SSP®.
2

Wymieszaj próbki DNA krótko poprzez worteksowanie.

3

Umieść płytki ze starterami w statywie na płytki.
Kity niskiej i wysokiej rozdzielczości:
•

Zworteksuj Master Mix przed rozporcjowaniem go.

•

Używając ręcznej jednokanałowej pipety, dodaj w temperaturze
pokojowej Master Mix i Taq polimerazę (5u/ul) i dH2O do probówki
0.5 ml lub 1.5 ml. ( Patrz tabelkę poniżej z odpowiednimi ilościami)

•

Zamknij probówkę i worteksuj przez 5 sekund. Zwiruj próbkę w
miniwirówce, aby zebrać cały płyn ze ścianek na dno probówki

•

Używając ręcznej jednokanałowej pipety, dodaj 8 µl mieszaniny Master
Mix- dH2O i 2 µl H2O do dołka z negatywną kontrolą, tj.dołka z parą
starterów negatywnej kontroli płytki ze starterami.

•

Używając ręcznej pipety jednokanaowej, dodaj w temperaturze
pokojowej próbkę DNA do pozostałej mieszaniny Master Mix –dH2O.
(Patrz tabelkę nr 1 poniżej z odpowiednimi ilościami)

•

Zamknij probówkę i worteksuj przez 5 sekund. Zwiruj próbkę w
mikrowirówce, aby zebrać cały płyn ze ścianek na dno probówki.

•

Używając elektronicznej pipety jednokanałowej rozpipetuj po 10 µl
mieszaniny reakcyjnej z próbką do każdego dołka płytki, z wyjątkiem
dołka negatywnej kontroli.
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Tabela nr 1: Objętości składników potrzebnych na test dla różnej liczby dołków przy
użyciu Master Mixu bez Taq polimerazy.
Liczba
dołków
na test

Objętość
MasterMixu
(µl)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Objętość
próbki
DNA (µl)

Objętość
dH2O
(µl)

Objętość
Taq
polimerazy
(µl)

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
42
44
46
48
50
52
54
58
60
62

19.7
24.6
29.5
34.4
39.4
44.2
49.2
54.1
59
63.9
68.9
73.8
78.7
83.6
88.6
98.4
103.3
108.2
113.2
118.1
123
127.9
132.8
142.7
147.6
152.5

0.3
0.4
0.5
0.6
0.6
0.8
0.8
0.9
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.6
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
60
63
66
69
72
75
78
81
87
90
93

28
29
30
31
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96

96
99
102
105
108
126
138
150
162
174
186
198
210
228
240
252
264
276
288
300
312

64
66
68
70
72
84
92
100
108
116
124
132
140
152
160
168
176
184
192
200
208

157.4
162.4
167.3
172.2
177.1
206.6
226.3
246
265.7
285.4
305
324.7
344.4
373.9
393.6
413.3
433
452.6
472.3
492
511.7

2.6
2.6
2.7
2.8
2.9
3.4
3.7
4.0
4.3
4.6
5.0
5.3
5.6
6.1
6.4
6.7
7.0
7.4
7.7
8.0
8.3

Zalecane objętości przedstawione powyżej zawierają objętości do skompensowania różnic
pipetowania oraz straty płynu na wewnętrznych ściankach probówek.
•

Kity Combi A-B-DR i A-B-C, A-B-DR-DQ, DQA-DQB-DR wzmocnione i
HLA-Cw wysokiej rozdzielczości dla alleli o wysokiej częstotliwości
•

Zworteksuj Master Mix.
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•

Używając ręcznej pipety jednokanałowej, dodaj w temp. pokojowej do
dostarczonej 1.5 ml probówki zawierającej 312 µl Master mixu 8.3 µl
Taq polimerazy (5u/ul) i 511.7 µl dH2O.

•

Zamknij probówkę i worteksuj przez 5 sekund. Zwiruj probkę w
mikrowirówce, aby zebrać cały płyn ze ścianek na dno probówki

•

Używając ręcznej pipety jednokanałowej, dodaj w temp. pokojowej 8 µl
mieszaniny Master Mix -Taq polimeraza-dH2O i 2 µl dH2O do dołka z
negatywną kontrolą, nr 96 tj. dołka z parą starterów negatywnej kontroli.

•

Używając ręcznej pipety jednokanałowej, dodaj w temperaturze
pokojowej 206 µl próbki DNA do mieszaniny Master Mix -Taq
polimeraza-dH2O.

•

Zamknij probówkę i worteksuj przez 5 sekund. Zwiruj próbkę w
mikrowirówce, aby zebrać cały płyn ze ścianek na dno probówki

•

Używając elektronicznej pipety jednokanałowej rozpipetuj po 10 µl
mieszaniny reakcyjnej z próbką do każdego dołka płytki, z wyjątkiem
dołka negatywnej kontroli nr 96.

Ważne:
Upewnij, że próbka została nałożona nad starterami ( wysuszone na dnie każdego dołka płytki),
aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy dołkami. Dotknij końcówką pipety
wewnętrznej ścianki dołka i wypuść próbkę na dno dołka. Sprawdź, czy wszystkie próbki
spłynęły na dno każdego dołka. Jeśli nie, postukaj delikatnie płytkę o blat, tak aby wszystkie
osiadły na dnie dołka przed rozpoczęciem reakcji PCR.
5.
Przykryj płytki ze starterami dostarczonymi adhezyjnymi filmami PCR. Sprawdź, czy
wszystkie dołki reakcyjne są całkowicie przykryte, aby zapobiec wyparowaniu podczas
amplifikacji PCR. Na górę filmów adhezyjnych można położyć matę kompresyjną Olerup SSP®
( nr kat. 103.505-06), aby zapobiec parowaniu podczas reakcji PCR w termocyklerze.
6.

Umieść płytkę (i) w termocyklerze z odpowiednim adapterem na płytkę-probówkę. Czas
pomiędzy nastawieniem reakcji PCR a reakcją PCR nie może być dłuższy niż 5 minut.

7.

Wprowadź swój numer programu Olerup SSP. Określ objętość reakcyjną 10 µl.

8.

Rozpocznij program PCR. Program zajmie ok. 1 godz. i 20 minut.
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9.

Wyjmij płytkę ze starterami z termocyklera. Sprawdź płytkę PCR, aby upewnić się, że w
każdym dołku jest mniej więcej taka sama ilość płynu. Poddaj próbki elektroforezie,
patrz poniżej dział E – Elektroforeza żelowa. Zinterpretuj wyniki typowania za pomocą
Tabeli Specyficzności i Interpretacyjnej specyficznej dla serii lub Arkuszu Roboczego,
patrz poniżej Spodziewanie Wartości.

E.

Elektroforeza żelowa

1.

Po zakończeniu reakcji PCR ustaw płytkę ze starterami we właściwym porządku do
zbiornika na żel. Porządek dołków jest z lewej do prawej i z góry na dół.

2.

Delikatnie usuń pokrywkę bez rozchlapania produktów PCR.

3.

Nanieś w kolejności produkty PCR na 2% żel agarozowy.( nie jest konieczne dodanie
buforu obciążającego). Zalecane jest użycie do nakładania próbek na żel pipety 8kanałowej.
Nanieś marker wielkości DNA (marker DNA 100bp, produkt o numerze kat. 103.202-100 lub Marker DNA dla
krótkich żeli 103.203-100) do jednego dołka na rząd.
Przykryj zbiornik na żel pokrywą.
Przeprowadź elektroforezę w 0.5 x stęż. buforze, bez recyrkulacji buforu, przez 15-20
minut przy 8-10 V/cm.
Przenieś tackę z żelem na transiluminator UV.
Sfotografuj żel z tacką lub bez tacki.
Oznacz fotografię wg zasad obowiązujących w laboratorium.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

KONTROLA JAKOŚCI
Wytyczne ASHI odnośnie badania HLA wskazują, że każdorazowo podczas nastawiania reakcji
PCR powinna być dodania kontrola negatywna (kontaminacji). (Normy dla Laboratoriów
Akredytowanych, Amerykańskie Towarzystwo Zgodności Tkankowej i Immunogenetyki, Normy
2012 ostatecznie zatwierdzone przez Zarząd ASHI: Styczeń, 2013, Ostateczna Wersja
Wytycznych Październik 2012). Dołek kontroli negatywnej jest zawarty jest we wszystkich
kitach od lotu 01V (kit DQ niskiej rozdzielczości od lotu 06Y).
WYNIKI
Do każdego kitu dołączony jest Certyfikat Analizy i Arkusze Walidacyjne Linii Komórkowej
specyficzne dla serii.
OGRANICZENIA PROCEDURALNE
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1.
2.
3.
4.
5.

Procedura PCR-SSP wymaga wysoce kontrolowanych warunków doświadczalnych aby
zapewnić odpowiednią amplifikację różnicującą. Procedura opisana w Instrukcji musi być
ściśle przestrzegana.
Wyizolowana próbka DNA jest matrycą dla specyficznego procesu amplifikacji PCR.
Oczyszczone DNA powinno mieć współczynnik A260/A280 między 1.6 a 2.0, aby
uzyskać optymalne uwidocznienie prążka za pomocą elektroforezy.
Cały sprzęt, np. termocykler, pipety muszą być wykalibrowane zgodnie z zaleceniami
producenta.
Informacja specyficzna dla lotu dostarczona jest w broszurze produktu: Informacja
specyficzna dla lotu i Arkusz roboczy specyficzny dla lotu.
W oparciu o przeprowadzone badanie, następujące substancje zostały ocenione przy
użyciu trzech (3) metod izolacji w wymienionych stężeniach i nie stwierdzono wpływu na
wydajność testu.
Metoda
Substancja
izolacji
interferująca
System
Bilirubina
izolacji DNA z Hemoglobina
krwi EZ1 DSP Trójgliceryd
Białko
Kit do izolacji
DNA z krwi
QIAamp DSP

Stężenie interferncji
200mg/L
200g/L
30g/L
110g/L

Bilirubina
Hemoglobina
Trójgliceryd
Białko

200mg/L
200g/L
18.2g/L
77-96g/L

Metoda Gentra Bilirubina
PureGene
Hemoglobina
Trójgliceryd
Białko

200mg/L
200g/L
18.2g/L
119-146g/L

6.Płytki PCR są kompatybilne z większością termocyklerów na rynku. Patrz na tabelę
kompatybilności termocyklerów poniżej. Tabelę należy traktować tylko jako wskazówkę. Dla
walidowanych termocykerów należy odnieść się do działu Wymagania Sprzętowe-Urządzenie.
Producent

Termocykler

Applied Biosystems

GeneAmp 9700
ProFlex 96-well
ProFlex 2x96-well
GeneAmp 2700, 2720, 9600
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Agilent (Stratagene)
Biometra

Bio-Rad

Eppendorf
MWG
Thermo Scientific
Techne
Thermo Scientific
Hybaid
Gene Technologies
Takara

Veriti 0.2ml 96-wel Block
SureCycler 8800
RoboCycler
Gradient Cycler
Uno, Uno II
T1 Thermocycler
TGradient/TAdvanced
TRobot
TProfessional
MJ Mini
T100
iCycler, MyCycler
C1000, S1000
PTC-2(xx)
PTC-100 with 96-well block
Mastercycler Gradient
MasterCycler EP Gradient, Pro, Nexus
Primus 96
TheQ Lifecycler
Arktik
Flexigene, TC-412, TC-4000
Genius, Touchgene, TC-512, TC-5000
TC-PLUS, Prime, PrimeG, Prime Elite
PCR Express, Px2, PxE
MultiBlock System and MBS
Omnigene, Omn-E
GS1, GS4, GSX
TP 3000

7.Wydajność tego kitu została walidowana przy użyciu polimerazy DNA Taq Roche, GMP
Grade ( nr kat. 03 734 927 001 lub 03 734 935 001). Wydajność testu przy użyciu innych
enzymów nie jest znana i musi być ustalona i zwalidowana przez użytkownika.
SPODZIEWANE WARTOŚCI
A.
Analiza danych
Obejrzyj ostrożnie zdjęcie i określ ścieżki pozytywne.
1.
Szybciej migrujący, krótszy prążek będzie widoczny na ścieżce, jeżeli specyficzne allele
HLA zostały amplifikowane. To oznacza pozytywny wynik testu..
a.
Zanotuj obecność i brak specyficznych produktów PCR.
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b.

Monitorowanie relatywnych długości specyficznych produktów PCR, jakie
podano w broszurze produktu specyficznej dla lotu, są pomocne w interpretacji
wyników. Kilka ścieżek ma dwie lub więcej możliwych długości specyficznych
produktów PCR. Te dołki zawierają wiele par starterów generujących produkty
PCR o różnych wielkościach w zależności od allelu (i) HLA próbki DNA.
c.
Dopasuj wzór ścieżek żelowych ze specyficznymi produktami PCR z informacją
w Tabeli Specyficzności i Interpretacyjnej specyficznej dla lotu w celu uzyskania
typowania HLA próbki DNA.
2.
Prążek wewnętrznej kontroli pozytywnej , wolniej migrujący i dłuższy, powinien być
widoczny we wszystkich ścieżkach na żelu, z wyjątkiem ścieżki z kontrolą negatywną,
jako kontrola udanej amplifikacji. Prążek wewnętrznej kontroli pozytywnej może być
słaby lub nieobecny w ścieżkach pozytywnych.
a.
Zanotuj obecność i relatywne długości prążków wewnętrznej kontroli pozytywnej.
Różnej wielkości prążki kontrolne pomogą w prawidłowej orientacji typowania,
jak również identyfikacji kitu.
b.
Brak prążka wewnętrznej kontroli pozytywnej oraz brak specyficznego produktu
PCR wskazuje, że reakcja PCR nie powiodła się.
i.
Jeśli allele HLA mogą być określone w sytuacji nieudanej reakcji PCR i
nieudana reakcja PCR nie ma wpływu na oznaczenie alleli, to testu nie
trzeba powtarzać.
ii
Jeśli jednak, nieudana reakcja PCR mogłaby mieć wpływ na oznaczenie
alleli, to typowanie należy powtórzyć.
3.Obecność specyficznego produktu PCR lub prążka wewnętrznej kontroli pozytywnej w ścieżce
kontroli negatywnej wskazuje na kontaminację produktami PCR i unieważnia wszystkie wyniki
testu. Oligomery starterowe w zakresie 40 do 60 par zasad mogą być obserwowane w
ścieżce(kach) kontroli negatywnej. Nie oznacza to kontaminacji.
B.

Interpretacja żelu

Dołek
Prążek
wewnętrznej
kontroli
pozytywnej
Specyficzny
prążek

Reakcja
pozytywna

Reakcja
negatywna

Prążek starterów

Nieudana
reakcja PCR
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1. Marker wielkości DNA (marker DNA 100bp, produkt o numerze kat. 103.202-100 lub Marker DNA dla
krótkich żeli 103.203-100) powinien biec w jednym dołku na rząd żelu lub według
wskazówek akredytacyjnych laboratorium.
2. Mogą pojawić się prążki dłuższe niż prążek wewnętrznej kontroli pozytywnej i nie
powinny być one brane pod uwagę w interpretacji wyników typowania.
3. Nie zużyte startery tworzą rozproszony prążek krótszy niż 50bp.
4. Będzie można zaobserwować artefakty oligomeru starterowego. Są one dłuższe
niż prążek starterów, ale krótsze niż prążki specyficzne.
CHARAKTERYSTYKA SPECYFICZNEJ WYDAJNOŚCI
Kontrola Jakości Kitu danego Lotu
Każdy roztwór starterów jest badany w stosunku do panelu 48 próbek DNA z dobrze
scharakteryzowanej linii komórkowej IHWC, patrz Arkusz Walidacyjny Linii Komórkowej
specyficzny dla lotu w broszurze produktu, Informacja specyficzna dla lotu.
Porównanie metod
Badanie przeprowadzono w celu porównania Kitów do typowania HLA Olerup SSP® z i bez
polimerazy Taq dostarczonej zawartej w Master Mix-ie PCR. Celem badania było wykazanie, że
manualne dodanie polimerazy nie ma wpływu na wyniki testu i że różne serie polimerazy Taq
dają te same wyniki. Badanie przeprowadzono w zakresie typowania HLA-A, -B (Klasa I) i –
DRB (Klasa II) niskiej rozdzielczości 15 próbek DNA ze znanym genotypem HLA uzyskanych z
Kolekcji Międzynarodowych Warsztatów Zgodności Tkankowej. Próbki były przygotowane i
kodowane przez personel inny niż ten, który przeprowadzał badanie; personel przeprowadzający
badanie nie znali typów HLA próbek. Każda próbka była badana równolegle przy użyciu kitu
HLA-A-B-DR Combi Tray Olerup SSP® z Master mix-em bez polimerazy Taq („Test”) i kitu
HLA-A-B-DR Combi Tray Olerup SSP® z Master mix-em zawierającym polimerazę Taq
(„Kontrola”), zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kitu. Wszystkie testy zostały
przeprowadzone w Laboratorium Olerup SPP AB w Sztokholmie, w Szwecji, przy użyciu jednej
serii kitu i dwóch serii polimerazy Taq. W badaniu była używana polimeraza DNA Taq Roche,
GMP Grade. Badanie każdej próbki składało się z typowania niskiej rozdzielczości przy użyciu
kitu HLA-A-B-DR Combi Tray Olerup SSP® przeprowadzonego z : 1) Master Mix’em PCR
zawierającym polimerazę Taq (test zatwierdzony przez FDA) (test kontrolny), 2) Master Mix’em
PCR plus polimeraza DNA Taq Roche, GMP Grade, 5U/µl; Lot#1 ( Lot testu#1), i 3) Master
Mix’em PCR plus polimeraza DNA Taq Roche, GMP Grade, 5U/µl; Lot#2 ( Lot testu#2). Po
reakcji PCR, przeprowadzono detekcję przy użyciu elektroforezy żelowej. Wyniki przedstawiono
poniżej.
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Porównanie

Test Lot#1/Lot
kontrolny
Test
Lot#1/Konsensusb
Test Lot#2/Lot
kontrolny
Test Lot#2/
Konsensusb
Test Lot#1/Test
Lot#2

Zgodność
Wyniki typowania w zakresie
Wyniki typowania w
Klasy I(# zgodna/całkowita)
zakresie Klasy II
(# zgodna/całkowita)
HLA-A
HLA-B
HLA-DRB
15/15
15/15
15/15
15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

% Zgodności
(95% Przedział
Ufnościa)
100%
(84.7-100.0%)
100%
(84.7-100.0%)
100%
(84.7-100.0%)
100%
(84.7-100.0%)
100%
(84.7-100.0%)

a

Metoda Score
Wyniki zgodne z Kolekcji Międzynarodowych Warsztatów Zgodności Tkankowej
LITERATURA
1. Olerup O, Zetterquist H. HLA-DRB1*01 subtyping by allele-specific PCR-amplification: A
sensitive, specific and rapid technique. Tissue Antigens 1991: 37: 197-204.
2. Olerup O, Zetterquist H. HLA-DR typing by PCR amplification with sequence-specific primers
(PCR-SSP) in 2 hours: An alternative to serological DR typing in clinical practice including
donor-recipient matching in cadaveric transplantations. Tissue Antigens 1992: 39: 225-235.
3. Aktualne allele HLA można znaleźć :
a. http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla or
b. http://www.anthonynolan.org.uk/HIG.
b

Informacja o błędach
Problem
Brak amplifikacji (zarówno
amplifikacji fragmentów
wewnętrznej kontroli, jak i
amplifikacji specyficznej)

Przyczyna
Za mała ilość DNA

Działanie
Zmierz stężenie DNA i
sprawdź czy do reakcji została
dodana prawidłowa ilość DNA.
Kontaminacja RNA może
spowodować zbyt wysokie
oszacowanie stężenia DNA.
Powtórz ostrożnie izolację
DNA ze świeżo
przygotowanymi roztworami.
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DNA zawiera inhibitory PCR,
np. białka, etanol (z etapów
precypitacyjnych), pozostałe
matryce z produktów izolacji
DNA fazy stałej.

DNA zostało wyizolowane z
krwi heparynizowanej
DNA jest rozpuszczone w
buforze zawierającym EDTA.
Przypadkowe dostanie się
środka dezynfekcyjnego do
testu
Kity nie były przechowywane
w odpowiedniej temperaturze.
Termocykler nie działa we
właściwy sposób.

Losowe niepowodzenie
amplifikacji

Zalecamy automatyczną
izolację DNA przy pomocy
Systemu do izolacji DNA z
krwi QIAGEN EZ1 DSP.
Zmierz jakość DNA.
Zalecamy, aby współczynnik
A260/A280 wynosił 1.6-2.0
zmierzony za pomocą
spektrofotometrii UV. Postępuj
dokładnie zgodnie z
protokołem izolacji DNA.
Wyizoluj DNA ponownie.
Zalecamy automatyczną
izolację DNA przy pomocy
Systemu do izolacji DNA z
krwi QIAGEN EZ1 DSP .
Używaj krwi nie
heparynizowanej lub używaj
protokołu do izolacji z krwi
heparynizowanej.
Powtórz izolację DNA i zawieś
DNA w dejonizowanej wodzie.
Przeanalizuj, w którym miejscu
mógł być wprowadzony środek
dezynfekcyjny.
Przechowuj kity w temp. 20oC.
Wykalibruj termocykler i
sprawdź program PCR.
Termocykler używany
rutynowo do typowania PCRSSP powinien być kalibrowany
co 6-12 miesięcy.
Używaj prawidłowej płytki na
0.2 ml z cienkościennymi
dołkami, sprawdź w instrukcji
obsługi termocyklera

Nieodpowiedni kontakt między
blokiem grzejnym
termocyklera a płytką do
typowania SSP.
Folie PCR/ wieczka probówek
Upewnij się, czy
PCR, które nie są dokładnie
filmy/wszystkie wieczka są
zamknięte prowadzą do
parowania i w konsekwencji do ściśle zamknięte. Na górę
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niepowodzenia amplifikacji.

Słabe fragmenty
wewnętrznej kontroli

filmów adhezyjnych można
położyć matę kompresyjną
Olerup SSP® (nr kat. 103.50506,) aby zapobiec parowaniu
podczas reakcji PCR w
termocyklerze.

Błędy w aplikacji próbek na żel Sprawdź, czy prawidłowa ilość
dołków została załadowana i
czy każdy dołek zawiera w
przybliżeniu taką samą ilość
mieszaniny PCR.
Użyto nie wykalibrowanych
Kalibruj wszystkie pipety
pipet
rutynowo według zaleceń
dostawcy
Błędy w pipetowaniu.
Pipetuj bardziej ostrożnie.
Master Mix PCR i próbka
Przed użyciem wymieszaj
DNA nie zostały właściwie
krótko poprzez worteksowanie.
wymieszane przed użyciem.
Zalecamy worteksować po
każdym rzędzie.
Nierówna objętość mieszaniny Pipetuj bardziej ostrożnie.
DNA-Master Mix PCR została
dodana do dołków.
Zanieczyszczone DNA
Zmierz jakość DNA.
Zalecamy, aby współczynnik
A260/A280 wynosił 1.6-2.0
zmierzony za pomocą
spektrofotometrii UV.
Kontaminacja RNA może
spowodować zbyt wysokie
oszacowanie stężenia DNA.
Zdegradowane DNA daje
smugi w ścieżkach żelu.
Powtórz ostrożnie izolację
DNA ze świeżo
przygotowanymi roztworami.
Zalecamy automatyczną
izolację DNA przy pomocy
Systemu do izolacji DNA z
krwi QIAGEN EZ1 DSP.
Za mała ilość DNA
Zmierz stężenie DNA i ustaw
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Zbyt wysoka temperatura
przyłączania starterów,
termocykler nie jest
wykalibrowany

Amplifikacja niespecyficzna
(drabinki lub smugi)

Master Mix PCR został
przechowywany w +4oC przez
dłużej niż 2 tygodnie.
Użyto nadmiaru próbki DNA

Zanieczyszczone DNA

do 30 ng/µl lub do 15 ng/µ dla
DNA wyizolowanego przez
QIAGEN EZ1 DSP.
Kontaminacja RNA może
spowodować zbyt wysokie
oszacowanie stężenia DNA.
Zdegradowane DNA daje
smugi w ścieżkach żelu.
Powtórz ostrożnie izolację
DNA ze świeżo
przygotowanymi roztworami.
Zalecamy automatyczną
izolację DNA przy pomocy
Systemu do izolacji DNA z
krwi QIAGEN EZ1 DSP .
Wykalibruj termocykler i
sprawdź program PCR.
Termocykler używany
rutynowo do typowania PCRSSP powinien być kalibrowany
co 6-12 miesięcy.
Właściwie przechowuj Master
Mix PCR.
Zmierz stężenie DNA i ustaw
do 30 ng/µl lub do 15 ng/µ dla
DNA wyizolowanego przez
QIAGEN EZ1 DSP .
Niektóre roztwory starterów
mają wyższą tendencję do
tworzenia niespecyficznej
amplifikacji, patrz przypis na
tabeli specyficzności
specyficznej dla każdego lotu.
Wszystkie fragmenty większe
niż fragment kontroli
wewnętrznej powinny być
ignorowane podczas
interpretacji uzyskanych
wyników.
Sprawdź jakość DNA.
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Coraz słabsze sygnały
amplifikacyjne w czasie.

Powtórz izolację DNA.
Zalecamy automatyczną
izolację DNA przy pomocy
Systemu do izolacji DNA z
krwi QIAGEN EZ1 DSP .
Niektóre roztwory starterów
mają wyższą tendencję do
tworzenia niespecyficznej
amplifikacji, patrz przypis na
tabeli specyficzności
specyficznej dla każdego lotu.
Stary roztwór bromku etydyny Przygotuj świeży roztwór
do barwienia żelu agarozowego bromku etydyny w celu
uzyskania lepszego barwienia
żelu agarozowego i lepszego
sygnału. Zmętnienie starterów
jest łatwe do wykrycia jeśli
zabarwienie żelu agarozowego
jest prawidłowe.
Jedna lampa UV jest
Sprawdź urządzenie ze
uszkodzona
światłem UV. Zmętnienie
starterów jest łatwe do
wykrycia, jeśli światło UV jest
prawidłowe.
Użyto za mało próbki DNA
Zmierz stężenie DNA i ustaw
do 30 ng/µl lub do 15 ng/µ dla
DNA wyizolowanego przez
QIAGEN EZ1 DSP.
Zbyt wysoka temperatura
Wykalibruj termocykler i
przyłączania starterów,
sprawdź program PCR.
termocykler nie jest
Termocykler używany
skalibrowany.
rutynowo do typowania PCRSSP powinien być kalibrowany
co 6-12 miesięcy.
Użyto niewłaściwej Tabeli
Sprawdź numer lotu produktu i
Interpretacyjnej/Aruszu
Tabeli Interpretacyjnej/Arkusz
Roboczego specyficznego dla
Roboczego jakie były użyte.
lotu.
W niewłaściwej kolejności
Sprawdź ustawienie mieszanin
nałożono próbki na żel.
i ścieżek żelu.
Wzór amplifikacyjny zawiera
Patrz niżej.
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Dziwny wzór amplifikacyjny
Amplifikacje fałszywie
pozytywne

wyniki fałszywie pozytywne.
Wzór amplifikacyjny zawiera
wyniki fałszywie negatywne.
Kontaminacja DNA.

Zanieczyszczone DNA.

Użyto nadmiaru próbki DNA

Zbyt niska temperatura
przyłączania starterów.

Zbyt długi czas między
nastawieniem reakcji PCR a
rozpoczęciem amplifikacji.
Opóźnienie między
umieszczeniem płytek do

Patrz niżej.
Używaj rękawiczek, końcówek
do pipet z filtrem i oddzielne
pomieszczenia do
przygotowania reakcji PCR i
do pracy z próbkami po reakcji
PCR.
Upewnij się, że na każdym
etapie, wszystkie próbki są
dokładnie pipetowane.
Sprawdź kontaminację przy
użyciu Kitu Olerup SSP Wipe
Test.
Zmierz jakość DNA.
Postępuj ściśle zgodnie z
protokołem izolacji DNA od
producenta.
Spróbuj innych metod izolacji
DNA.
Wyizoluj ponownie DNA.
Zalecamy automatyczną
izolację DNA przy pomocy
Systemu do izolacji DNA z
krwi QIAGEN EZ1 DSP .
Zmierz stężenie DNA i ustaw
do 30 ng/µl lub do 15 ng/µ dla
DNA wyizolowanego przez
QIAGEN EZ1 DSP.
Wykalibruj termocykler i
sprawdź program PCR.
Termocykler używany
rutynowo do typowania PCRSSP powinien być kalibrowany
co 6-12 miesięcy.
Nie dłużej niż 5 minut
opóźnienia powinno być przed
amplifikacją.
Używaj termocyklera z
ogrzewaniem przed właściwą
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typowania w termocyklerze a
rozpoczęciem cykli
Użyto nadmiaru bromku
etydyny.
Niewłaściwa interpretacja
artefaktu jako specyficznego
prążka.
Wzór amplifikacyjny zawiera
wynik fałszywie pozytywny.

Amplifikacje fałszywie
negatywne.

Ogólnie problemy z żelem
(rozmyte żele i/lub ścieżki ze
smugami.

W niewłaściwej kolejności
nałożono próbki na żel.
Termocykler nie został
właściwie wykalibrowany.

W niewłaściwej kolejności
nałożono próbki na żel.
Zdegradowana próbka DNA.
Duże smugi w niektórych
ścieżkach

amplifikacją.
Używaj zalecanej ilości
bromku etydyny.
Sprawdź odpowiednią Tabelę
Interpretacyjną i Tabelę
Specyficzności dla
prawidłowego rozmiaru prążka
i przypisy.
Sprawdź, czy wszystkie
specyficzne amplifikacje są
prawidłowe w rozmiarze lub
czy artefakt ( przeniesienie,
dimer starterów) nie został
zinterpretowany jako
amplifikacja.
Sprawdź ustawienie mieszanin
i ścieżek żelu.
Dokonaj kalibracji
termocyklera i sprawdź
program PCR.
Termocykler używany
rutynowo do typowania PCRSSP powinien być kalibrowany
co 6-12 miesięcy. Jeśli rekalibracja nie przyniosła
żądanego skutku, przeprowadź
jeszcze raz test typowania przy
użyciu próbki referencyjnej o
takiej samej specyficzności.
Jeśli wynik potwierdzi się
negatywny, skontaktuj się z
obsługą klienta.
Sprawdź ustawienie mieszanin
i ścieżek żelu.
Uwidacznia się jako smuga w
ścieżkach żelu. Wyizoluj DNA
ze świeżej próbki.
Nierównomiernie zawieszone
DNA. Upewnij się, czy próbka
DNA została rozpuszczona
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Produkt DNA wypłynął ze
studzienki.
Bufor elektroforetyczny mógł
być za ciepły.
Zastosowano żel agarozowy o
nieprawidłowej procentowości.
Agaroza niekompletnie
rozpuszczona.
Niewłaściwe stężenie TBE
Użyto zbyt świeżo wylanych
żeli
Żele zbyt stare.
Tacka na żel nie jest
przeźroczysta dla światła UV
Ząb użytego grzebienia tworzy
zbyt duży dołek.
Zdjęcie żelu zbyt jasne.
Zdjęcie żelu zbyt ciemne.
Ogólne problemy związane z
fałszywie negatywną
amplifikacją lub problemy o
takim charakterze w różnych
elektroforezach

Zbyt wysoki współczynnik
ramp

przed pobraniem porcji.
Zworteksuj rozpuszczoną
próbkę DNA.
Delikatnie ustaw końcówkę
pipety przy studzience w żelu i
powoli dozuj próbkę.
Przygotuj nowy bufor TBE.
Przeprowadź elektroforezę
przy niższym woltażu.
Upewnij się, czy użyto
zalecany 2% żel agarozowy.
Krótko podgrzej agarozę do jej
rozpuszczenia.
Używaj zalecanego stężenia
TBE 0.5 x
Żele gotowe są do użycia po
upływie 15 minut po wylaniu.
Nie wylewaj żeli z dużym
wyprzedzeniem czasowym.
Przed oglądaniem żel należy
zdjąć z tacki.
Używaj cienkich grzebieni
(4x1 mm)
Użyto nadmiaru bromku
etydyny.
Sprawdź ustawienia kamery.
Użyj zalecanej ilości bromku
etydyny.
Sprawdź ustawienia kamery.
Zestawy Olerup SSP są
walidowane przy użyciu
termocyklera GeneAmp 9700
w trybie 9600 ProFlex ze
współczynnikiem ramp 3oC/s.
Wyższe współczynniki ramp
niż równoważne do tych mogą
mieć wpływ na wyniki
typowania.

ZNAKI HANDLOWE UŻYTE W TYM DOKUMENCIE/PRODUKCIE
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Olerup SSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym CareDx AB.
QiagenTM jest znakiem towarowym firmy QIAGEN.
INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO: Zestawy Olerup SSP® bez polimerazy Taq-Produkt ten
jest zoptymalizowany do pracy z polimerazą Taq Roche, GMP Grade ( nr kat. 03 734 927 001 lub
03 734 935 001) w Procesie Reakcji Łańcuchowej Polimerazy „PCR”, który może być objęty
patentami Roche Molecular Systems, Inc. i F. Hoffman-La Roche Ltd. („Roche). Laboratorium jest
odpowiedzialne za kontakt z Roche Molecular Systems, Inc. w celu ustalenia czy potrzebna jest
licencja w ramach tych patentów.
GWARANCJA
CareDx AB gwarantuje, że jego produkty są pozbawione wad w materiałach i w wykonaniu pod
warunkiem normalnego ich użycia i zastosowania. CareDx AB zobowiązuje się do wymiany, bez
żadnych opłat, każdy produkt, który nie spełnia standardów określonych w arkuszu specyfikacji
produktu.
Gwarancja ta odnosi tylko do produktów, z którymi obchodzono się i przechowywano zgodnie z
zaleceniami firmy CareDx AB i nie ma zastosowania do produktów, które zostały zmienione, były
nieprawidłowo używane lub nieodpowiednio obchodzono się z nimi.
Wszystkie reklamacje w ramach tej gwarancji należy kierować bezpośrednio do CareDx AB na
piśmie wraz z kopią faktury. Niniejsza gwarancja jest zamiast wszystkich innych gwarancji,
wyrażonych lub domniemanych, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do
określonego celu. W żadnym przypadku CareDx AB nie ponosi odpowiedzialności za szkody
przypadkowe lub wtórne.
Produkt ten nie może być zmieniony, przepakowany czy odsprzedany w innej formie bez pisemnej
zgody CareDx AB, Franzengatan 5, SE-112 51 Sztokholm, Szwecja.
Z próbkami należy obchodzić tak, jak z próbkami zakaźnymi. Podczas pracy z nimi należy używać
rękawiczek i z odpowiedniej ochrony.
GWARANCJA SPECYFICZNOŚCI
CareDx AB gwarantuje, że startery w płytkach do typowania Olerup SSP® mają specyficzność
podaną w Tabelach Interpretacyjnej i Specyficzności dla danego lotu w broszurze produktu. .
Zmiany w wydaniu 0193-LBL v01 w porównaniu do R07.
1.Usunięto informację odnośnie okresu ważności. Informacja ta podana jest na etykiecie.
3.Zaktualizowano numer telefonu do biura w Sztokholmie, zaktualizowano adres strony internetowej.
4.Usunięto starą informację dotyczącą kontroli negatywnej w rozdziale „Odczynniki”

ADRESY:
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Producent:
CareDx AB, Franzengatan 5, SE-112 51 Sztokholm, Szwecja.
Tel: +46-8-508 939 00
Fax: +46-8-717 88 18
E-mail: orders-se@caredx.com
Strona internetowa: http://www.labproducts.caredx.com
Dystrybutor:
CareDx GmbH, Löwengasse 47 / 6, AT-1030 Vienna, Austria.
Tel: +43-1-710 15 00
Fax: +43-1-710 15 00 10
E-mail: orders-at@caredx.com
Strona internetowa: http://www.labproducts.caredx.com
CareDx Lab Solutions Inc., 901 S. Bolmar St., Suite R, West Chester, PA 19382
Tel: 1-877-653-7871
Fax: 610-344-7989
E-mail: orders-us@caredx.com
Strona internetowa: : http://www.labproducts.caredx.com

W celu uzyskania informacji na temat dystrybutorów CareDx, skontaktuj się z CareDx
GmbH.
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