
 

 

Numune Hazırlama Talimatları 

GenKor için en önemli numune değerlendirme özelliği, hücrenin bütün kütlesinden gerektiği kadarını sunarak 
hücreden analiz için gerekli miktarda DNA ekstrakte edilebilmesidir. Bu kontrol listesi, her hastadan alınacak en 
iyi numuneyi beraber çalışarak belirlememize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak, katı tümör numuneleri 
hastadan hastaya çok fazla değişiklik gösterirler, ve karşınıza bu kapsamda bahsedilmemiş özel zorluklar 
çıkabilir. Lütfen başka herhangi bir sorunuz varsa Müşteri Hizmetleri Temsilcimiz ile bağlantı kurun. 

NUMUNE TİPİ 

FFPE BLOĞU VEYA 8-10 LAMLAR (+H&F LAMI) KAN NUMUNESİ 

Doku, formalinle fikse edilmiş ve parafin bloğuna gömülmüş 
olmalıdır. Lamlar gönderilecekse, lekelenmemiş, yüklü ve 

fırınlanmamış olmalılar ve bir H&E lamı içermelidir. Çekirdek 
biyopsisi gönderilecekse, 3-5 adet çekirdek bir blok içine 
hizalanıp gömülerek, yatık bir şekilde gönderilmelidir bu 
sayede kesilirken bıçak çekirdeklerin uzunlamasına paralel 
olarak geçer. 

Kan, EDTA tüplerinin içine toplanmalıdır. Test için en az 
iki flakon gerekmektedir. Kan toplama seçtiğiniz herhangi 
bir yetkili merkezde yapılabilir. Kan toplama işlemini 
Genekor kendi tesislerinde veya herhangi bir lokasyonda 
gerçekleştirmemektedir. 

VEYA 

PARAFİN BLOĞU İÇİN TÜMÖR İÇERİĞİ KAN NUMUNESİ DEPOLAMA 

%20 

Kan numunesi evinizdeki buzdolabında 4°C'de veya 
oda sıcaklığında saklanabilir. malign kökenli hücrelerin, malign kökenli olmayan hücrelere 

oranı çok düşükse, tahlil yapmak için yeterli DNA ekstrakte 
etmek zor olacaktır. Numunenizin olabildiğince çok tümör 

içeriğine sahip olmasına özen gösterin. 

Dondurmayın 

KARGOLAMA TALİMATLARI 

3. Tamamlanmış numune 
kitini belirtilen adrese 
kargolayın (istek formu, 
sigorta bilgisi ve numuneler): 

Bütün materyalleri GeneKor 
numune kitine yerleştirin ve 
Müşteri Hizmetleri ile iletişime 
geçerek kargonun alınmasını 
planlayın. 

1. GeneKor istek formunu ve bütün ilgili 
hasta sigortası materyallerini GeneKor 
Numune Kitine yerleştirin. Lütfen GeneKor Numune Kiti 

ile ilgili istek ve sorularınızı 
+90 212 327 27 80’i arayarak 
bildirin. 

2. GeneKor Numune Kitini (GeneKor 
İstek Formu ve ilgili hasta raporları ve 
sigorta belgeleri ile beraber) belirtilen 
kargo paketi içerisine yerleştirin ve 

paketi mühürleyin. 
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