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СЕКВЕНИРАНЕ ПО SANGER. ФРАГМЕНТЕН АНАЛИЗ. MLPA. 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ  

Име: ________________________________________________________________ 

Дата на заявката: ____________________________________________________ 

Организация: ________________________________________________________ 

Отдел/Катедра: _______________________________________________________ 

Проект: ______________________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________________________ 

Лице за контакт: ______________________________________________________ 

тел: ______________________________________ 

e-mail: __________________________ 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБИТЕ 

Заявен анализ:  секвениране по Sanger  фрагментен анализ  

 MLPA  

Брой проби:    

Код/номер на пробата: 

__________________________________________________ 

(Ако пробите са повече от една, приложете към настоящата Заявка таблица, в 

която са посочени номерата и характеристиките на всяка една от тях) 

Вид на пробата: ДНК  PCR продукт РНК  кДНК 

 

 кръв  срези  параф. блокчета  

 клетъчни култури  тъкан  

 друго, посочете  

 

Предоставянето на проба, различна от високомолекулна ДНК, включва изолиране 

на нуклеинови киселини в ЦММ. 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
Ул. “Здраве” №2, 1431 София; 

 Tel: (+359) 2 9172 214; Fax: (+359) 2 9172 214 
 http://www.mmcbg.org; mmcbg@abv.bg 
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Предоставянето на проба, различна от PCR, включва амплификация и 

пречистване на продукта. 

Произход на пробата: човешка  микробна  друго, посочете  

Пол (ако е приложимо):  Мъж  Жена  

Състояние на пробата: 

 Разтворена във вода   Разтворена е TE буфер  В етанол 

 Суха утайка  Друго: ___________  Концентрация: ______ 

Ако пробата е PCR продукт, посочете размера му   базови двойки 

Анализът ще бъде направено с реактиви, в това число праймери и консумативи на 

заявителя 

 Да  Не  

Анализът ще бъдат използвани реактиви и консумативи на заявителя, необходима 

ли е помощ за закупуването им? 

 Да  Не  

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОБАТА И ПРАЙМЕРИТЕ: 

Всички проби трябва да бъдат придружени със Заявка. 

Номерът на всяка проба трябва да е ясно отбелязан на съответната епруветка. 

Праймерите се изпращат в единични епруветки, с ясно надписани имена. 

Праймерите трябва да бъдат с дължина18 –22bp, ГЦ съдържание 50-55%, и ТО 

топене 55-60oC 

Изисквана концентрациите на: 

 PCR продукти: 10μl от минимум 20ng/μl пречистен продукт за една 

единична реакция  

 плазмиди: 10μl от 100ng/μl пречистена плазмидна ДНК за една единична 

реакция 

 праймерите: 10μl с конц. 3.2pmol/μl.  

Моля да приложите изображение на агарозен гел, съдържащ 1 μL от всяка ДНК 

проба или PCR продукт. Внимателно отбележете пробите на всяка линия. 
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IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ 

 

Лице за контакт: ________________________________________________________ 

Организация: ____________________________________________________ 

Отдел/Катедра: ________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________  

Проект: ____________________________________________________ 

 

 

За КОНТАКТ  

д-р Даниела Пенчева,  

Лабораторен мениджър 

Център по молекулна медицина 

КМХБ, МФ,  

Медицински университет - София 

ул. „Здраве“ № 2, 

София 1431 

тел.: (+359) 2 9172 214 

http://www.mmcbg.org; mmcbg@abv.bg 

 


