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Новогенерационно ДНК секвениране с платформа PGM – 

Ion Torrent 

Заявка за секвенционен и биоинформатичен анализ  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ  

Име:__________________________________________________________________ 

Дата на заявката:  ______________________________________ 

Организация: __________________________________________________________ 

Отдел/Катедра: ________________________________________________________ 

Проект: ________________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________________ 

Лице за контакт: ________________________________________________________ 

Тел:  

e-mail: __________________________ 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБИТЕ 

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  тъкан  клетъчни култури  

 кръв  срези  параф. блокчета  

 друго, посочете  

Предоставянето на проба, различна от високомолекулна ДНК включва изолиране на 

нуклеинови киселини в ЦММ! 

Произход на пробата: човешка  микробна  
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Пол (ако е приложимо):  Мъж  Жена  

Състояние на ДНК пробата: 

 Разтворена във вода   Разтворена е TE буфер  В етанол 

 Суха утайка  Друго: ___________  Концентрация: ______ 

 

Анализът ще бъде направен с реактиви и консумативи на заявителя 

 Да  Не  

 

Ако за анализа ще бъдат използвани реактиви и консумативи на заявителя, 

необходима ли е помощ за закупуването им? 

 Да  Не  

III. ВИД НА СЕКВЕНЦИОННИЯ ПАНЕЛ 

 Секвенционен панел: Ion AmpliSeq BRCA1 and BRCA2 Research 

(Секвенират се кодиращите последователности BRCA1 and BRCA2 гените.). 

 Секвенционен панел Ion AmpliSeq™ Cancer Hotspot Panel v2  
(Секвенират се 207 ампликона, обхващащи 2800 COSMIC hotspot мутации в 50 онко - 

и тумор супресорни гени) 

 Oncomine™ Focus Assay, AmpliSeq™ Library  
(Секвенират се 52 гени, свързани с онкологични заболявания) 

 Секвенционен панел: Oncomine Solid Tumor DNA kit 

(секвениране за соматични мутации в 22 гена, при рак на белия дроб и дебелото черво) 

 Ion 16S Metagenomic Solution 

(идентифициране на полибактериални проби чрез секвениране на седем 

хипервариабилни области на 16S бактериална рРНК) 

 Индивидуален панел по желание на клиента 

(изготвен със съдействието на лабораторията) 

Провеждане на биоинформатичен анализ  Да  Не  

Ако се нуждаете от биоинформатичен анализ, в какъв вид искате да получите 

суровите данни? 

 FastQ файл  BAM файл  VCF файл 

Валидиране на откритите генетични варианти чрез директно секвениране 

(Sanger)  Да   Не  
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IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОБАТА: 

Всички проби трябва да бъдат придружени със Заявка. 

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

Препоръчва се използването на високомолекулна, недеградирана ДНК 

(A260/A280>1,7) разтворена във ddH2O. 

Необходимaта концентрация на ДНК за PGM – Ion Torrent секвенционен панел е 

20 ng/ul), измерена с Qubit. 

Необходимото количество ДНК за PGM – Ion Torrent секвенционен панел е 100ul. 

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

проба. Внимателно отбележете пробите на всяка линия. 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ 

 

Лице за контакт: ________________________________________________________ 

Организация:____________________________________________________ 

Отдел/Катедра:________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________  

Проект:____________________________________________________ 

 

Сектор Геномика 

Център по молекулна медицина 

Медицински университет - София 

ул. „Здраве“ № 2, 

София 1431 

тел.: (+359) 2 9172 214 

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


