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Προοριζόμενη
χρήση

Για In Vitro διαγνωστική χρήση. Το MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) της Agilent 
προορίζεται για την ανίχνευση της ενίσχυσης του γονιδίου MET με χρήση της τεχνικής φθορίζοντος 
in situ υβριδισμού (FISH). Ο δίχρωμος ιχνηθέτης για το Dako Omnis συνιστάται να 
χρησιμοποιείται σε δείγματα πνευμονικού ιστού μονιμοποιημένα με φορμαλίνη και εγκλεισμένα σε 
παραφίνη (FFPE).

Περίληψη Στα φυσιολογικά διπλοειδή κύτταρα κατά τη μετάφαση ή την ενδιάμεση φάση, το MET IQFISH 
Probe with CEP7 (Dako Omnis) παράγει δύο πορτοκαλί-κόκκινα σήματα (MET) και δύο πράσινα 
σήματα (χρωμόσωμα 7). Στα κύτταρα με αύξηση ή ενίσχυση του γονιδίου MET ή του 
χρωμοσώματος 7, ο αριθμός των σημάτων είναι μεγαλύτερος. 

Στοιχεία του κιτ

Προστατεύετε το MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) από το φως, όποτε είναι εφικτό. Μαζί 
με το κιτ αποστέλλεται ένα πιστοποιητικό ανάλυσης.

Στοιχείο Κωδικός 
προϊόντος

Ποσότητα Αποθήκευση

MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) G111803-85510 20 εξετάσεις –25 °C έως –15 °C
Agilent Technologies



Προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις

1 Για In Vitro διαγνωστική χρήση.
2 Αποφεύγετε τη μικροβιακή επιμόλυνση, καθώς ενδέχεται να προκύψουν εσφαλμένα αποτελέσματα.
3 Όλα τα βιολογικά δείγματα και τα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως εν δυνάμει μολυσματικά, ενώ κατά την απόρριψή τους θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλες 
προφυλάξεις σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς. Ανατρέξτε στις 
σχετικές προφυλάξεις που αφορούν παθογόνα που μεταδίδονται με το αίμα, οι οποίες υποδεικνύονται 
από το ίδρυμά σας ή από τοπικούς κανονισμούς. Μην εκτελείτε αναρρόφηση με πιπέτα από το στόμα. 
Αποφεύγετε την επαφή του δείγματος με το δέρμα και τους βλεννογόνους.

4 Λαμβάνετε τις καθιερωμένες προφυλάξεις κατά τη λήψη, το χειρισμό και την απόρριψη εν δυνάμει 
καρκινογόνων αντιδραστηρίων.

5 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί τυχόν διασταυρούμενη επιμόλυνση των δειγμάτων 
κατά την εκτέλεση όλων των βημάτων της παρούσας διαδικασίας, καθώς σε περίπτωση διασταυρούμενης 
επιμόλυνσης ενδέχεται να προκύψουν εσφαλμένα αποτελέσματα.

6 Χρησιμοποιείτε γάντια χωρίς πούδρα όποτε είναι εφικτό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο 
εισαγωγής σωματιδίων πούδρας στο δείγμα ή στα υλικά του κιτ.

7 Ο συνολικός χρόνος σταθερότητας επί του οργάνου (onboard) για το MET IQFISH Probe with CEP7 
(Dako Omnis) ανέρχεται στις 80 ώρες όταν αποθηκεύεται στο Reagent Storage Module (Μονάδα 
Φύλαξης Αντιδραστηρίων) επί του οργάνου Dako Omnis. Η περίοδος παραμονής επί του οργάνου 
(onboard) ανιχνεύεται από το λογισμικό του Dako Omnis. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης στο 
Omnis, μεταφέρετε το MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) σε θερμοκρασία φύλαξης –25 °C 
έως –15 °C προκειμένου να διατηρηθεί ο χρόνος σταθερότητας επί του οργάνου (onboard).

8 Έχει αποδειχθεί ότι η απόδοση του MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) δεν επηρεάζεται για 
έως και 10 κύκλους ψύξης-απόψυξης.

9 Η αξιολόγηση της κλινικής ερμηνείας όλων των αποτελεσμάτων της εξέτασης θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό λαμβάνοντας υπόψη το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς 
και άλλα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων.

10 Συνιστάται η χρήση αντικειμενοφόρων μαρτύρων.

Χρήση
αντικειμενοφόρων

μαρτύρων

Συνιστάται η ταυτόχρονη ανάλυση των αντικειμενοφόρων μαρτύρων και των αντικειμενοφόρων ασθενούς, 
με χρήση του ίδιου πρωτοκόλλου, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της δοκιμασίας 
και η αξιολόγηση της ακρίβειας της απαρίθμησης σημάτων.

Πληροφορίες
σχετικά με την

ασφάλεια

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) διατίθεται στον ιστότοπο www.agilent.com.

Ενδείξεις
αστάθειας ή

φθοράς

Ελέγχετε τις συσκευασίες κατά την παραλαβή. Εάν η ετικέτα ασφαλείας έχει ανοιχθεί στα διάτρητα σημεία ή 
το περιεχόμενο των φιαλιδίων έχει αποψυχθεί κατά την παραλαβή, μη χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα του 
πακέτου. Για εξυπηρέτηση πελατών ή τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με το Τμήμα Γενωμικής της 
Agilent.

Υλικά που
απαιτούνται αλλά
δεν παρέχονται

Για τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω πρόσθετα υλικά. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης για κάθε συσκευή.

• Dako Omnis, πλατφόρμα προηγμένου συστήματος χρώσης, Κωδικός Dako GI100
• Dako Omnis Mixing Device, συσκευή ανάμιξης, Κωδικός Dako GC116
• ISH Lid, για Dako Omnis, Κωδικός Dako GC102
• ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis), Κωδικός Dako GM300 (έτοιμο προς χρήση)
• ISH Pre-Treatment Solution (20×) (Dako Omnis), Κωδικός Dako GM301
• ISH Pepsin (Dako Omnis), Κωδικός Dako GM302 (έτοιμο προς χρήση)
• ISH Stringent Wash Buffer (20×) (Dako Omnis), Κωδικός Dako GM303
• Clearify (παράγοντας διαύγασης), Κωδικός Dako GC810
• Wash Buffer (20×) (Dako Omnis), Κωδικός Dako GC807
• ISH Cleaning Solution (Dako Omnis), Κωδικός Dako GC207 (έτοιμο προς χρήση)
• Fluorescence Mounting Medium (Dako Omnis), Κωδικός Dako GM304 [έτοιμο προς χρήση, περιέχει 

4',6-διαμιδινο-2-φαινυλινδόλη (DAPI)]
• Γυάλινες καλυπτρίδες για επικάλυψη (24 mm × 50 mm)
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Διαδικασία ροής
εργασιών

Χρησιμοποιήστε το MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) για αυτοματοποιημένες άμεσες 
δοκιμασίες φθορίζουσας σήμανσης υβριδισμού in situ (FISH) που πραγματοποιούνται επί του οργάνου 
Dako Omnis με δείγματα τομών πνευμονικού ιστού μονιμοποιημένα με φορμαλίνη και εγκλεισμένα σε 
παραφίνη (FFPE). 

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία χρώσης FISH στο Dako Omnis περιλαμβάνει αποπαραφίνωση των τομών 
ιστού, ανάκτηση στόχου, χώνευση με πεψίνη, υβριδισμό και ισχυρή πλύση. Οι αντικειμενοφόρες πλάκες 
αποφορτώνονται στο Dry Unloading Station (Στεγνός Σταθμός Αποφόρτωσης). Όλα τα βήματα του 
πρωτοκόλλου έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων στο λογισμικό του Dako Omnis. 

Τα δύο πρωτόκολλα που είναι διαθέσιμα για επεξεργασία στο Dako Omnis είναι τα εξής: MET IQFISH και 
MET IQFISH (Extra Wash). Το πρωτόκολλο MET IQFISH παρέχει ελαφρώς ταχύτερο χρόνο εκτέλεσης και 
επιτρέπει την επεξεργασία αντικειμενοφόρων HER2 IQFISH pharmDx (Dako Omnis) στον ίδιο υποδοχέα 
αντικειμενοφόρων του Dako Omnis. Η χρήση του πρωτοκόλλου MET IQFISH (Extra Wash) ενδέχεται να 
οδηγήσει σε μείωση του υποβάθρου σε δείγματα που παρουσιάζουν προκλήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
δύο πρωτόκολλα δεν μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα στον ίδιο υποδοχέα αντικειμενοφόρων. Τα 
βήματα του πρωτοκόλλου αυτοματοποιημένης χρώσης εμφανίζονται στο Dako Link Omnis Workstation και 
συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακα 1 Απλοποιημένη επισκόπηση των αυτοματοποιημένων πρωτοκόλλων χρώσης για το MET IQFISH που 
εκτελούνται επί του οργάνου Dako Omnis

Βήμα Αντιδραστήριο Χρόνος και θερμοκρασία

Αποπαραφίνωση Clearify (παράγοντας διαύγασης) 10 λεπτά, 38 °C

Ανάκτηση 
στόχου

ISH Pre-Treatment Solution (Dako Omnis) 15 λεπτά, 97 °C

Πλύση ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis) 2 × 3 λεπτά, 32 °C

Χώνευση ISH Pepsin (Dako Omnis) 30 λεπτά

Ξήρανση — 15 λεπτά, 45 °C

Αποδιάταξη — 10 λεπτά, 66 °C

Υβριδισμός MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) 75 λεπτά, 45 °C

Ισχυρή πλύση ISH Stringent Wash Buffer (Dako Omnis) 10 λεπτά, 61 °C

Πλύση για ψύξη
Πρωτόκολλο MET IQFISH: ISH Stringent Wash Buffer (Dako Omnis) Σύντομη έκπλυση, 1 κύκλος

Πρωτόκολλο MET IQFISH (Extra Wash): Wash Buffer (Dako Omnis) Σύντομη έκπλυση, 2 κύκλοι
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Στον Πίνακα 2 περιγράφονται οι διαδικασίες για τη χρήση του MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako 
Omnis) με πρωτόκολλα αυτοματοποιημένης χρώσης του Dako Omnis. Συμβουλευτείτε τους Οδηγούς 
χρήσης του Dako Omnis για οδηγίες σχετικά με τη φόρτωση των αντικειμενοφόρων πλακών, του ISH Lid και 
των αντιδραστηρίων. 

Πίνακα 2 Διαδικασίες

Διαδικασίες προετοιμασίας αντιδραστηρίων για ιστολογική εξέταση

1 Προετοιμασία του MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis). Το παρεχόμενο φιαλίδιο περιέχει ένα επίχρυσο 
μεταλλικό σφαιρίδιο που χρησιμεύει στην ανάμιξη. Πριν από τη φόρτωση του φιαλιδίου στο Dako Omnis, το 
αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει αποψυχθεί και αναμιχθεί σχολαστικά, καθώς κατά την ψύξη υφίσταται διαχωρισμό 
φάσεων. 
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ανάμιξης Dako Omnis Mixing Device για ανάμιξη των ιχνηθετών όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον Οδηγό χρήσης της συσκευής ανάμιξης. Αναμιγνύετε 
πάντοτε το περιεχόμενο του φιαλιδίου MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) λίγο πριν από τη φόρτωσή του στο 
όργανο. Μην ανακινείτε το φιαλίδιο. 
• Αφαιρέστε το MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) από την κατάψυξη και φορτώστε το στη συσκευή 
ανάμιξης Dako Omnis Mixing Device. 

• Συνδέστε τη συσκευή ανάμιξης και βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένη η πράσινη λυχνία ένδειξης κατάστασης. Επιλέξτε 
το πρόγραμμα Thaw + Mix (Απόψυξη + Ανάμιξη) ώστε να αρχίσει η ανάμιξη των περιεχομένων του φιαλιδίου.

• Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Thaw + Mix (Απόψυξη + Ανάμιξη), αφαιρέστε το φιαλίδιο ιχνηθέτη από τη 
συσκευή ανάμιξης. 

• Μετά την απόψυξη και την ανάμιξη, διατηρήστε το φιαλίδιο σε όρθια θέση για την αποτροπή της συλλογής του 
διαλύματος ιχνηθέτη στο πώμα του φιαλιδίου.

• Ανοίξτε το πώμα, σπρώξτε το εντελώς προς τα πίσω και αφήστε το σε αυτή τη θέση (για λεπτομέρειες, 
συμβουλευτείτε το Βασικό οδηγό χρήσης του Dako Omnis).

• Φορτώστε αμέσως το φιαλίδιο στο Reagent Storage Module (Μονάδα Φύλαξης Αντιδραστηρίων) του οργάνου 
Dako Omnis. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της χρώσης χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα διαδοχικής φόρτωσης 
αντιδραστηρίων, βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από την ανάμιξη έως την αναρρόφηση του φιαλιδίου στο 
Dako Omnis θα είναι τουλάχιστον 10 λεπτά.

• Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, μεταφέρετε αμέσως το MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis) σε 
θερμοκρασία φύλαξης –25 °C έως –15 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το φιαλίδιο χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την παραλαβή σε ξηρό πάγο, αποψύξτε το φιαλίδιο πριν 
από τη φόρτωσή του στη συσκευή ανάμιξης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Mix only 
(Ανάμιξη Μόνο) [μη χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Thaw + Mix (Απόψυξη + Ανάμιξη)].

2 Προετοιμασία του ISH Pre-Treatment Solution. Παρασκευάστε ένα διάλυμα εργασίας, αραιώνοντας το ISH 
Pre-Treatment Solution (20×) (Dako Omnis) σε αναλογία 1:20 ως εξής:
• Γεμίστε μια φιάλη μεγάλου όγκου 3,5 l Dako Omnis, η οποία φέρει την επισήμανση PTB (μπλε ετικέτα, Κωδικός 

GC109), μέχρι τη γραμμή πλήρωσης με απιονισμένο νερό (3,325 l). Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη μεγάλου όγκου έχει 
τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια, προτού τη γεμίσετε.

• Αδειάστε μία φιάλη πυκνού διαλύματος ISH Pre-Treatment Solution (20x) (Dako Omnis) 175 ml στη φιάλη μεγάλου 
όγκου. Το πυκνό διάλυμα περιέχει αντιμικροβιακό παράγοντα και έχει αδρανές πράσινο χρώμα για εύκολη 
αναγνώριση.

• Μεταφέρετε την αυτοκόλλητη ετικέτα από τη φιάλη πυκνού διαλύματος στη φιάλη μεγάλου όγκου. Κλείστε το 
καπάκι της φιάλης μεγάλου όγκου και αναστρέψτε απαλά τη φιάλη μεγάλου όγκου 2 έως 3 φορές.

• Χρησιμοποιήστε το φορητό σαρωτή γραμμωτού κώδικα Dako Omnis για την ταυτοποίηση του αντιδραστηρίου 
(σαρώστε την αυτοκόλλητη ετικέτα και τη φιάλη μεγάλου όγκου).

• Φορτώστε αμέσως τη φιάλη μεγάλου όγκου στο όργανο Dako Omnis.
Το αραιωμένο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 7 ημερών όταν φυλάσσεται επί του οργάνου Dako Omnis. 
Η περίοδος παραμονής επί του οργάνου (onboard) ανιχνεύεται από το λογισμικό του Dako Omnis. Το μη 
χρησιμοποιημένο αραιωμένο διάλυμα μπορεί να φυλάσσεται στους 2-8 °C για 30 ημέρες. Μετά τη φύλαξη σε ψυγείο, 
βεβαιωθείτε ότι θα αφήσετε το αραιωμένο διάλυμα να ισορροπήσει σε θερμοκρασία τουλάχιστον 18 °C προτού το 
φορτώσετε στο Dako Omnis. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απορρίψτε το αραιωμένο διάλυμα εάν έχει νεφελώδη εμφάνιση.
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3 Προετοιμασία του ISH Stringent Wash Buffer. Παρασκευάστε ένα διάλυμα εργασίας, αραιώνοντας το ISH Stringent 
Wash Buffer (20×) (Dako Omnis) σε αναλογία 1:20 ως εξής:
• Γεμίστε μια φιάλη μεγάλου όγκου 3,5 l Dako Omnis, η οποία φέρει την επισήμανση PTB (μπλε ετικέτα, Κωδικός 

GC109), μέχρι τη γραμμή πλήρωσης με απιονισμένο νερό (3,325 l). Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη μεγάλου όγκου έχει 
τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια, προτού τη γεμίσετε.

• Αδειάστε μία φιάλη πυκνού διαλύματος ISH Stringent Wash Buffer (20x) (Dako Omnis) 175 ml στη φιάλη μεγάλου 
όγκου. Το πυκνό διάλυμα περιέχει αντιμικροβιακό παράγοντα και απορρυπαντικό και έχει αδρανές κίτρινο χρώμα για 
εύκολη αναγνώριση.

• Μεταφέρετε την αυτοκόλλητη ετικέτα από τη φιάλη πυκνού διαλύματος στη φιάλη μεγάλου όγκου. Κλείστε το 
καπάκι της φιάλης μεγάλου όγκου και αναστρέψτε απαλά τη φιάλη μεγάλου όγκου 2 έως 3 φορές.

• Χρησιμοποιήστε το φορητό σαρωτή γραμμωτού κώδικα Dako Omnis για την ταυτοποίηση του αντιδραστηρίου 
(σαρώστε την αυτοκόλλητη ετικέτα και τη φιάλη μεγάλου όγκου).

• Φορτώστε αμέσως τη φιάλη μεγάλου όγκου στο όργανο Dako Omnis.
Το αραιωμένο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 7 ημερών όταν φυλάσσεται επί του οργάνου Dako Omnis. 
Η περίοδος παραμονής επί του οργάνου (onboard) ανιχνεύεται από το λογισμικό του Dako Omnis. Το μη 
χρησιμοποιημένο αραιωμένο διάλυμα μπορεί να φυλάσσεται στους 2-8 °C για 30 ημέρες. Μετά τη φύλαξη σε ψυγείο, 
βεβαιωθείτε ότι θα αφήσετε το αραιωμένο διάλυμα να ισορροπήσει σε θερμοκρασία τουλάχιστον 18 °C προτού το 
φορτώσετε στο Dako Omnis. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απορρίψτε το αραιωμένο διάλυμα εάν έχει νεφελώδη εμφάνιση.

4 Φόρτωση του ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis). Το ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis) είναι ένα 
αντιδραστήριο έτοιμο προς χρήση. Προτού το φορτώσετε στο Dako Omnis, ανοίξτε το πώμα του φιαλιδίου, σπρώξτε 
το εντελώς προς τα πίσω και αφήστε το σε αυτή τη θέση. 
Ο συνολικός χρόνος σταθερότητας επί του οργάνου (onboard) για το ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis) 
ανέρχεται στις 80 ώρες όταν αποθηκεύεται στο Reagent Storage Module (Μονάδα Φύλαξης Αντιδραστηρίων) του 
οργάνου Dako Omnis. Η περίοδος παραμονής επί του οργάνου (onboard) ανιχνεύεται από το λογισμικό του Dako 
Omnis. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, το ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis) μπορεί να μεταφερθεί σε 
θερμοκρασία φύλαξης (2-8 °C) προκειμένου να διατηρηθεί ο χρόνος σταθερότητας επί του οργάνου (onboard). 

5 Φόρτωση του ISH Pepsin (Dako Omnis). Το ISH Pepsin (Dako Omnis) είναι ένα αντιδραστήριο έτοιμο προς χρήση. 
Προτού το φορτώσετε στο Dako Omnis, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει απόψυξη του αντιδραστηρίου και, στη συνέχεια, 
ανοίξτε το πώμα του φιαλιδίου, σπρώξτε το εντελώς προς τα πίσω και αφήστε το σε αυτή τη θέση. 
Ο συνολικός χρόνος σταθερότητας επί του οργάνου (onboard) για το ISH Pepsin (Dako Omnis) ανέρχεται στις 
80 ώρες, όταν αποθηκεύεται στο Reagent Storage Module (Μονάδα Φύλαξης Αντιδραστηρίων) του οργάνου Dako 
Omnis. Η περίοδος παραμονής επί του οργάνου (onboard) ανιχνεύεται από το λογισμικό του Dako Omnis. Μετά την 
ολοκλήρωση της εκτέλεσης, το ISH Pepsin (Dako Omnis) μπορεί να μεταφερθεί σε θερμοκρασία φύλαξης (–18 °C έως 
8 °C) προκειμένου να διατηρηθεί ο χρόνος σταθερότητας επί του οργάνου (onboard). 

6 Φόρτωση πρόσθετων εξαρτημάτων Dako Omnis. Φορτώστε τα εξαρτήματα που παρατίθενται παρακάτω επί του 
οργάνου Dako Omnis, όπως διευκρινίζεται στον Οδηγό χρήσης του Dako Omnis:
• Απιονισμένο νερό
• Διάλυμα εργασίας Wash Buffer, αραιωμένο από Wash Buffer (20×) (Dako Omnis), Κωδικός GC807
• Clearify (παράγοντας διαύγασης), Κωδικός GC810
• ISH Cleaning Solution (Dako Omnis), Κωδικός GC207
• ISH Lid, Κωδικός GC102

Διαδικασίες που προηγούνται της χρώσης

1 Στο λογισμικό Dako Link Omnis Workstation, επιλέξτε το πρωτόκολλο που θα εφαρμοστεί σε κάθε αντικειμενοφόρο. 
Βάσει των πρωτοκόλλων IQFISH, επιλέξτε είτε MET IQFISH είτε MET IQFISH (Extra Wash).

2 Εκτυπώστε ετικέτες αντικειμενοφόρων και κολλήστε τις στις γυάλινες αντικειμενοφόρους.

3 Τοποθετήστε τις αντικειμενοφόρους στον υποδοχέα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το Βασικό οδηγό χρήσης του 
Dako Omnis. Ένας υποδοχέας αντικειμενοφόρων μπορεί να χωρέσει από μία έως πέντε αντικειμενοφόρους. Συνιστάται 
η χρώση τουλάχιστον δύο αντικειμενοφόρων κατά τη διάρκεια μιας εκτέλεσης χρώσης MET IQFISH.

4 Φορτώστε τον υποδοχέα αντικειμενοφόρων στο Dako Omnis.

5 Φορτώστε τα ISH Lid (ένα ISH Lid ανά υποδοχέα αντικειμενοφόρων) στο Dako Omnis.

Πίνακα 2 Διαδικασίες
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Περιορισμοί της
διαδικασίας

Η κατάλληλη αποθήκευση και χειρισμός των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την απόδοσή τους. Το σύνολο του εργαστηριακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την 
προετοιμασία του στόχου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε 
βαθμονόμηση και συντήρηση, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια. Τυχόν εσφαλμένη μέτρηση των 
αντιδραστηρίων ενδέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

6 Βεβαιωθείτε ότι οι φιάλες μεγάλου όγκου με υγρά βρίσκονται επί του οργάνου και έχουν καταχωρηθεί στο όργανο 
Dako Omnis. Στα απαιτούμενα ειδικά υγρά περιλαμβάνονται τα εξής: Clearify (παράγοντας διαύγασης), αραιωμένο ISH 
Pre-Treatment Solution (Dako Omnis), αραιωμένο ISH Stringent Wash Buffer (Dako Omnis) και αραιωμένο Wash 
Buffer (Dako Omnis). Η προετοιμασία αυτών των διαλυμάτων περιγράφεται στην ενότητα Διαδικασίες προετοιμασίας 
αντιδραστηρίων για ιστολογική εξέταση παραπάνω. 

7 Βεβαιωθείτε ότι στο Reagent Storage Module (Μονάδα Φύλαξης Αντιδραστηρίων) έχουν φορτωθεί φιαλίδια που 
περιέχουν ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis), ISH Pepsin (Dako Omnis), καθώς και το πρόσφατα αναμεμιγμένο 
MET IQFISH Probe with CEP7 (Dako Omnis). Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πώματα των φιαλιδίων είναι ανοιχτά. Η 
προετοιμασία αυτών των διαλυμάτων περιγράφεται στην ενότητα Διαδικασίες προετοιμασίας αντιδραστηρίων για 
ιστολογική εξέταση παραπάνω.

8 Για να ξεκινήσει η εκτέλεση με τη χρήση του επιλεγμένου πρωτοκόλλου χρώσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 
αφής του Dako Omnis και πατήστε Done (Τέλος) για να ξεκινήσει η διαδικασία χρώσης. Μπορείτε να παρακολουθείτε 
την πρόοδο του πρωτοκόλλου χρώσης στο Dako Link Omnis Workstation.
Όταν η εκτέλεση ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που δεν επίκεινται άλλες χρώσεις ISH, μεταφέρετε όλα τα αντιδραστήρια 
στις συνιστώμενες θερμοκρασίες φύλαξης.

Διαδικασίες μετά τη χρώση

1 Μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου χρώσης, αφαιρέστε τις αντικειμενοφόρους από το Dry Unloading Station 
(Στεγνός Σταθμός Αποφόρτωσης) του Dako Omnis.

2 Χρησιμοποιήστε Fluorescence Mounting Medium (Dako Omnis), που περιέχει DAPI, από το ψυγείο για χρήση εκτός 
του οργάνου Dako Omnis.

3 Εφαρμόστε έως και 30 l Fluorescence Mounting Medium (Dako Omnis) στην περιοχή-στόχο της αντικειμενοφόρου 
και προσθέστε μια γυάλινη καλυπτρίδα. Η τομή ιστού πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το μέσο επικάλυψης.
Μεταφέρετε το Fluorescence Mounting Medium (Dako Omnis) σε θερμοκρασία φύλαξης (2-8 °C) αμέσως μετά τη 
χρήση. 

4 Δείτε τις αντικειμενοφόρους με μικροσκόπιο φθορισμού με Cy3/FITC ή πορτοκαλί/πράσινο διπλό φίλτρο. Οι 
αντικειμενοφόρες μπορούν να παρατηρηθούν έπειτα από 15 λεπτά ή εντός 7 ημερών από την προσθήκη του υγρού 
κάλυψης.

5 Αποθηκεύστε τις αντικειμενοφόρους στο σκοτάδι σε θερμοκρασία –18 °C έως 8 °C για να ελαχιστοποιηθεί ο 
αποχρωματισμός.
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