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 واژگان مصّوب رفهنگستان ادب و زبان افرسي
 (DNA)داُکسي ريبو نوکلئيک اسيد  

 (RNA)ريبو نوکلئيک اسيد  



 

 

 اتیمحتو

 اتین و محتویعناو فیرد
ت یتعداد در هر ك

 ییتا 55
 حجم

 تر(یل یلی)م
 - 1 (یگرمیلیم 25) Kناز یپروتئ 1
 - 55 اتصال یهاستون 2
 - 155 یتریلیلیم 2 یهاوبیت 3
 - 55 یتریلیلیم 5/1 یهاوبیت 4
 1 12 (TLب بافت )یبافر تخر 5
 1 12 *(BB)بافر اتصال 1
 1 18 *(W1)ظ یغل 1 یبافر شستشو 7
 1 12 (W2)ظ یغل 2 یبافر شستشو 8
 1 15 (EL) یبافر رهاساز 9

خودداری  2كننده حاوی سفیدكنندههای ضدعفونیها در محلولهستند، از ریختن آن 1های كائوتروپیکحاوی نمکاین دو بافر * 

 كنید.

 ینگهدار

خشک  Kناز یشوند. پروتئ ی( نگهدارC°25-15ط )یمح یتوانند در دمایت میك یه اجزایكل

د، یش طول عمر مفیافزا یشود برایه میتوص یدارد ول یخوب یداریط پایمح یزه( در دمایلیوفی)ل

شود. ذوب و انجماد  ینگهدار -C°25در  یستیبایزده مآب Kناز یشود. پروتئ ینگهدار -C°25در 

مصرف  یكار یسر 5ش از یت در بین اگر كیشود بنابرا ییمکرر آن ممکن است باعث كاهش كارآ

( و در یتریکرولیم 255ل ایو 5كرده )مثاًل  3می، آن را تقسKناز یشود، پس از آب زدن به پروتئیم

C°25-  د.یكن ینگهدار 

لظت ختن غیر و به هم ریها محکم بسته شود تا از تبخیدر بطر یستیبایپس از هر بار استفاده م

 شود. یریها جلوگمحلول

 ت رجوع شود.یجعبه ك یت به برچسب رویك یخ انقضایو تار 4ساخت یاطالع از شماره سر یبرا

 

                                                 
1 Chaotropic 
2 Bleach 
3 Aliquot 
4 Lot # 
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 )تعبیه نشده در كیت(مواد و وسایل مورد نیاز 

 ( 91-155اتانول مطلق%) 

 )سمپلر )متغیر 

 1سرسمپلرهای فیلتردار سترون )استریل( عاری از نوكلئازها  

 لیتری سترونمیلی 5/1های تیوب 

 لیتری سترون میلی 2های تیوب 

 بدون پودر 
ً
 دستکش سنتتیک )نیتریل/ وینیل( ترجیحا

 )ورتکس )لرزانک 

 سپین )چرخانک(ا 

 3، حمام آب یا گرمخانه2شوندهصفحه گرم  

  میکروفیوژg25555 لیتری(میلی 2های )دارای روتور تیوب 

  )ماژیک )ماركر 

 

 

 

 نکات عمومی مهم

 های مورد استخراج و یا دنا برای جلوگیری از آلودگی محتویات كیت به نمونه(DNA)  بهتر است

 ها سرسمپلر را عوض كنید.از سرسمپلرهای فیلتردار استفاده كرده و در هر بار كشیدن محلول

 % كاماًل تمیز  75همواره قبل و بعد از انجام آزمون سطح زیر هود/ میز را با پنبه آغشته به الکل

 دقیقه با پرتوی فرابنفش پرتودهی كنید. 5كرده، سپس به مدت 

 ( را 4مرازای پلیها و بویژه محصول واكنش زنجیرهثبت )اعم از خون، پالسما، كنترلهای منمونه

 های كیت استخراج نگهداری نمائید.به دور از مواد و محلول

                                                 
1 DNase-RNase Free 
2 Heating Block 
3 Oven 
4 Polymerase Chain Reaction (PCR) 
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 مواد یسازآماده

  ناز یابتدا پودر پروتئK  ( حل كرده و یقیتر آب فاقد نوكلئاز )آب تزریلیلیم 25/1را در

 به صورت تقسیترج
ً
 د.ی( قرار ده-C°25زر )یشده در فرم یحا

 د.یبافر اتصال را قبل از استفاده خوب تکان ده 

 آمده به  یبرچسب بطر یچه كه رومطابق آن یستیبایظ است و میغل 1 یبافر شستشو

 تر اتانول مطلق اضافه شود.یلیلیم 12آن 

 آمده به  یبرچسب بطر یچه كه رومطابق آن یستیبایظ است و میغل 2 یبافر شستشو

 تر اتانول مطلق اضافه شود.یلیلیم 48آن 

 شود. ید انجام میكنیت را باز مین بار كه كیاول ین اعمال فقط برایح: ایتوض

 

 

 از یمورد ن یهان نمونهیر آغازیمقاد
 

 مقدار نوع نمونه

 تر*یکرولیم 255 خون كامل، سرم و پالسما

 گرمیلیم 25-55 بافت )پستانداران(

 گرمیلیم 15 طحالبافت 

ن حالت ید. در ایبه حجم برسان 1یتر است آن را با بافر فسفات نمکیکرولیم 255كه حجم نمونه كمتر از یدرصورت*

 د.یادداشت كنی یمحاسبات بعد یرا برا یسازقیب رقیضر

                                                 
1 PBS 
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 از خون، سرم یا پالسما (DNA)استخراج دنا 

 تنظیم كنید. C °51آون/ بن ماری را روی  .1

 قرار دهید.  C °51بافر رهاسازی را در دمای  .2

قرار دهید تا رسوب كاماًل حل  C °51در صورت مشاهده رسوب در بافر اتصال آن را نیز در دمای  .3

 شود.

 بایستی به دمای محیط برسند.ها پیش از استخراج مینمونه .4

اج را روی یک برای اطمینان از درستی استخراج و عدم بروز آلودگی در حین كار، عمل استخر  .5

 نمونه منفی/ آب تزریقی هم انجام دهید.

كنید، در صورت امکان یک نمونه مثبت تأئید شده را نیز همزمان های مجهول كار میاگر با نمونه .1

 ها استخراج كنید.با بقیه نمونه

مواد لیتری سترون )به بخش میلی 5/1خواهید استخراج كنید، تیوب هایی كه میبه تعداد نمونه .7

 ها را نامگذاری كنید.رجوع شود( بردارید و آن 3ص وسایل مورد نیاز و

 بریزید. Kمیکرولیتر پروتئیناز  25داخل هر تیوب  .8

میکرولیتر از نمونه مربوط بریزید )هر بار  255در هر تیوب )با توجه به نامگذاری انجام شده(،  .9

 سرسمپلر را عوض كنید(.

 .وط كنیدمحلول اتصال را با تکان دادن آرام مخل .15

 میکرولیتر از بافر اتصال اضافه كنید )هر بار سرسمپلر را عوض كنید(. 255به هر تیوب  .11

شود، پس از اضافه كردن بافر اتصال، در صورتی كه كنترل داخلی در فرآیند استخراج وارد می نکته:

 كنترل داخلی را اضافه كنید.

 ثانیه لرزان )ورتکس( كنید. 15ها را به مدت تیوب .12

 قرار دهید.  C °51دقیقه در  15ها را به مدت بتیو .13

 ثانیه چرخان )اسپین( كنید. 15ها را به مدت سپس تیوب .14

 ثانیه لرزان )ورتکس( كنید. 15میکرولیتر اتانول مطلق اضافه كرده و به مدت  255به هر تیوب  .15

 اید.ها چسبیده است پائین بیها را چرخان )اسپین( كنید تا اگر چیزی به دیوارهتیوب .11

های مربوط را روی ( برداشته و نامml2های اتصال )قرار گرفته در تیوب ها، ستونبه تعداد تیوب .17

 ها بنویسید. در ستون
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با دقت محتویات هر تیوب را به داخل ستون منتقل كنید )محلول را با دقت بریزید تا از بیرون  .18

در متصل می شوند، جلوگیری شود(. هر های باالیی ستون كه به ریختن و یا كثیف شدن قسمت

 بار سرسمپلر را عوض كنید.

 د.د( سانتریفیوژ كنید. 18555) g1555دقیقه در  1ها را ستون .19

لیتری جدید منتقل كنید و تیوب قبلی )حاوی میلی 2های ها را یکی یکی و با دقت به تیوبستون .25

 محلول زیر ستون( را دور بیاندازید.

 به ستون اضافه كنید )هر بار سرسمپلر را عوض كنید(. 1شستشوی میکرولیتر بافر  555 .21

 د.د( سانتریفیوژ كنید. 8555) g1555دقیقه در  1ها را ستون .22

لیتری جدید منتقل كنید و تیوب قبلی )حاوی میلی 2های ها را یکی یکی و با دقت به تیوبستون .23

 محلول زیر ستون( را دور بیاندازید.

 به ستون اضافه كنید )هر بار سرسمپلر را عوض كنید(. 2تشوی میکرولیتر بافر شس 555 .24

 سانتریفیوژ كنید. د.د.g25555 (11555-14555 )دقیقه در  3ها را ستون .25
 )تیوب برای این تکرار دركیت تعبیه نشده است.(را تکرار كنید.  25و  24توانید مراحل در صورت نیاز می .21

 g25555منتقل و یک دقیقه در  -در كیت تعبیه نشده-لیتری جدید میلی 2: ستون را به تیوب توصیه

-كمک می 2د.د.( سانتریفیوژ كنید. این مرحله به حذف كامل بافر شستشوی  11555-14555)

 كند.

لیتری جدید منتقل كنید. در این مرحله میلی 5/1های ها را یکی یکی و با دقت به تیوبستون .27

یدن محتویات زیر ستون و آلوده شدن ستون/ فیلتر جلوگیری شود. بسیار دقت كنید تا از باال پر

 تیوب قبلی )حاوی محلول زیر ستون( را دور بیاندازید. 

میکرولیتر  255تا  155رجوع كنید( بین  12ص  نکاتی درباره مرحله نهایی...بسته به كاربرد )به بخش  .28

 5ها را ببندید و حدود . در تیوببافر رهاسازی را داخل ستون )حتی المقدور وسط ستون( بریزید

 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید تا بافر كاماًل جذب ستون شود )هر بار سرسمپلر را عوض كنید(.

 د.د.( سانتریفیوژ كنید. 12555) g13555دقیقه در  1ها را ستون .29

و قابل استفاده برای كاربردهای  (DNA)ها را دور بیاندازید، محلول زیر ستون حاوی دنا ستون .35

 بعدی است.

                                                 
 (rpm) دور در دقيقه 1 
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 Kميکروليتر پروتئيناز  22 

 ميکروليتر بافر اتصال 222

 ثانيه لرزان 12

 دقيقه 12به مدت  ºC 56گرماگذاري در 

 ثانيه چرخان 12

 ميکروليتر اتانول مطلق 222افزودن 

 ثانيه چرخان 12ثانيه لرزان،  12

 ستون اتصال بردن محلول روي

 

 g6222 (0222  )د.د 

 1ميکروليتر بافر شستشوي 522افزودن  دقيقه 1
 انداختن تيوب زير ستوندور 

 جديد ml2انتقال ستون به تيوب 

 
 g6222 (0222  )د.د 

 دقيقه 1

 

 g22222 (14-16222  )د.د 

 دقيقه 3 

 

 

 دور انداختن تيوب زير ستون

 جديد ml2انتقال ستون به تيوب 

 

 2ميکروليتر بافر شستشوي 522افزودن 

 دور انداختن تيوب زير ستون

 ml 5/1انتقال ستون به تيوب 

 

تکرار مرحله، دور انداختن تيوب زير  

 ستون

 جديد ml2انتقال ستون به تيوب 

g22222 (14-16222  )د.د 

 دقيقه 1

 

 

 ميکروليتر بافر رهاسازي 222تا  122افزودن 

 دقيقه 5گرماگذاري در دماي اتاق به مدت 

g13222 (12222  )دقيقه 1د.د 



 

 

 از بافت پستانداران (DNA)استخراج دنا 

 تنظیم كنید. C °51آون/ بن ماری را روی  .1

قرار دهید تا رسوب كاماًل حل  C °51در صورت مشاهده رسوب در بافر اتصال آن را نیز در دمای  .2

 شود.

 بایستی به دمای محیط برسند.ها پیش از استخراج مینمونه .3

را روی یک برای اطمینان از درستی استخراج و عدم بروز آلودگی در حین كار، عمل استخراج  .4

 نمونه منفی/ آب تزریقی هم انجام دهید.

كنید، در صورت امکان یک نمونه مثبت تأئید شده را نیز همزمان های مجهول كار میاگر با نمونه .5

 ها استخراج كنید.با بقیه نمونه

مواد لیتری سترون )به بخش میلی 5/1خواهید استخراج كنید، تیوب هایی كه میبه تعداد نمونه .1

 ها را نامگذاری كنید.رجوع شود( بردارید و آن 3ص ایل مورد نیازو وس

 15گرم بافت را وزن كرده )مقدار بافت طحال برای استخراج نباید بیش از میلی 55تا  25حدود  .7

 جا كه ممکن است آن را له/ پودر كنید:های زیر تا آنگرم باشد( و به یکی از روشمیلی

  ساز )هموژنایزر( با استفاده از دستگاه همگن 

  با قرار دادن بافت )تازه یا فریزری( در نیتروژن مایع و سپس پودر كردن آن. پس از این كار

لیتری ریخته، اجازه دهید نیتروژن میلی 5/1بافت پودر شده در نیتروژن مایع را در یک تیوب 

 مایع تبخیر شود و پیش از ذوب شدن بافت به مرحله بعد بروید.

 ه قطعات خیلی خیلی كوچک بریدن بافت ب 

تواند منجر به كاهش چشمگیر بازده واكنش استخراج و توجه كنید كه تخریب ناكارآمد/ ناكافی می

 های اتصال شود. در برخی موارد بسته شدن فیلتر ستون

 )هربار سرسمپلر را عوض كنید(.میکرولیتر از بافر تخریب بافت اضافه كنید  185به هر تیوب  .8

بریزید )هر بار سرسمپلر را عوض كنید(.  Kمیکرولیتر پروتئیناز  25ها از تیوبداخل هر یک  .9

 محتویات تیوب را لرزان )ورتکس( كنید.

قرار  C°51ای كه بافت كاماًل تجزیه )لیز( شود، در دمای ها را به مدت یک ساعت یا به اندازهتیوب .15

به  ( نشانگر آن است كه تخریب بافتدهید. تغییر شکل ظاهری نمونه )تبدیل به حالت كلوئیدی

 نیازمند 
ً
 3تا  1خوبی صورت گرفته است. عمل تخریب بافت بسته به نوع بافت معموال
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بار لرزان  3تا  2قه یدق 15ها را در هر وبی، تیساعت زمان است. بهتر است در زمان گرماگذار

 د.ی)ورتکس( كن

 د.ین( كنیه چرخان )اسپیثان 5ها را وبیب كامل، تیو تخر یپس از اتمام مدت گرماگذار .11

( یژنوم DNAهمراه با  RNAاز رنا )كم كردن مقدار  یعار یژنوم یاز به دنایدر صورت ن نکته:

ه یثان 15وب اضافه كرده، به مدت یات تیبه محتو mg/ml 155 RNase Aتر از یکرولیم 4مقدار 

 د.یوب را چرخان كنید و سپس تیط قرار دهیمح یقه در دمایدق 2لرزان كرده و 

 د.ید آن را خارج نموده با تکان دادن آرام مخلوط كنیقرار داده بود C °51اگر محلول اتصال را در  .12

 د.یم كنیتنظ  C °75 یرا رو یآون/ بن مار یدما .13

 (.دید )هر بار سر سمپلر را عوض كنیتر از بافر اتصال اضافه كنیکرولیم 255وب یبه هر ت .14

، شود، پس از اضافه كردن بافر اتصالیند استخراج وارد میدر فرآ یكه كنترل داخل یدر صورت نکته:

 د.یرا اضافه كن یكنترل داخل

 د. یدرجه قرار ده C °75 یقه در دمایدق 15ها را به مدت وبیت .15

 به حالت شفاف و رنگ زرد تا یدیاز حالت كلوئ یستیبایوب میات تین مرحله محتویپس از ا .11

 د.یدرآ ینارنج

 د.ین( كنیوب ها را چرخان )اسپیسپس ت .17

 د.یم كنیتنظ  C °51 یرا رو یآون/ بن مار یدما .18

 د.یدرجه قرار ده C °51  یرا در دما یبافر رهاساز .19

 د.یه لرزان )ورتکس( كنیثان 15تر اتانول مطلق اضافه كرده، به مدت یکرولیم 255وب یبه هر ت .25

 .دیاین بیده است پائیها چسبوارهیدبه  یزید تا اگر چین( كنیها را چرخان )اسپوبیت .21

مربوط  یها( برداشته و نامml2 یهاوبیاتصال )قرار گرفته در ت یهاها، ستونوبیبه تعداد ت .22

 د.یسیها بنودر ستون یرا رو

رون ید تا از بیزید )محلول را با دقت بریوب را به داخل ستون منتقل كنیات هر تیبا دقت محتو .23

شود(.  یریشوند، جلوگیستون كه به در متصل م ییباال  یهاقسمتف شدن یا كثیختن و یر

 د.یهر بار سرسمپلر را عوض كن
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 د.یوژ كنیفید.د( سانتر 8555) g1555قه در یک دقیها را ستون .11

 یوب قبلید و تید منتقل كنیجد یتریلیلیم 2 یهاوبیو با دقت به ت یکی یکیها را ستون .12

 د.یاندازیرا دور بر ستون( یمحلول ز ی)حاو

 د(.ید )هر بار سرسمپلر را عوض كنیبه ستون اضافه كن 1 یتر بافر شستشویکرولیم 555 .13

 د.یوژ كنیفید.د( سانتر 8555) g1555قه در یک دقیستون ها را  .14

 یوب قبلید و تید منتقل كنیجد یتریلیلیم 2 یهاوبیو با دقت به ت یکی یکیها را ستون .15

 د.یاندازیرا دور بر ستون( یمحلول ز ی)حاو

 د(.ید )هر بار سرسمپلر را عوض كنیبه ستون اضافه كن 2 یتر بافر شستشویکرولیم 555 .11

 د.یوژ كنیفیسانتر د.د.g25555 (11555-14555 )قه در یدق 3ها را ستون .17
 .(ه نشده استیت تعبین تکرار دركیا یوب برای)تد. یرا تکرار كن 17و  11د مراحل یتوانیاز میدر صورت ن .18

 g25555قه در یک دقیمنتقل و  -ه نشدهیت تعبیدر ك–د یجد یتریلیلیم 2وب ی: ستون را به تهیتوص

-یكمک م 2 ین مرحله به حذف كامل بافر شستشوید. ایوژ كنیفید.د.( سانتر 11555-14555)

 كند.

 ن مرحلهید. در اید منتقل كنیجد یتریلیلیم 5/1 یهاوبیو با دقت به ت یکی یکیها را ستون .19

شود.  یریگلتر جلو یر ستون و آلوده شدن ستون/ فیات زیدن محتوید تا از باال پریار دقت كنیبس

 د. یاندازیر ستون( را دور بیمحلول ز ی)حاو یوب قبلیت

 255تا  155ن ید( بیرجوع كن 12ص  ...یینها هدرباره مرحل ینکاتبسته به كاربرد )به بخش  .25

ا ها ر وبید. در تیزیالمقدور وسط ستون( بریرا داخل ستون )حت یتر بافر رهاسازیکرولیم

د تا بافر كاماًل جذب ستون شود )هر بار       یاتاق قرار ده یقه در دمایدق 5د و حدود یببند

 د(.یسرسمپلر را عوض كن

 د.یوژ كنیفید.د.( سانتر 13555) g13555قه در یک دقیها را ستون .21

 یكاربردها یو قابل استفاده برا (DNA)دنا  یر ستون حاویمحلول زد، یاندازیها را دور بستون .22

 .ی استبعد
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 دور انداختن تيوب زير ستون 1ميکروليتر بافر شستشوي 522افزودن 

 جديد ml2انتقال ستون به تيوب 

 
g6222 (0222  )د.د 

 دقيقه 1

 

g22222 (14-16222  )د.د 

 دقيقه 3 

 

 

 دور انداختن تيوب زير ستون

 جديد ml2انتقال ستون به تيوب 

 

 2ميکروليتر بافر شستشوي 522افزودن 

 دقيقه 5گرماگذاري در دماي اتاق به مدت 

g13222 (12222  )دقيقه 1د.د 

 دور انداختن تيوب زير ستون

 ml5/1انتقال ستون به تيوب 

 

 ميکروليتر بافر اتصال 222ثانيه چرخان، افزودن  12

 دقيقه 12به مدت  ºC 72ثانيه لرزان، گرماگذاري در  12

 ثانيه چرخان 12

 ميکروليتر اتانول مطلق 222افزودن 

 چرخانثانيه  12ثانيه لرزان،  12

 بردن محلول روي ستون اتصال 

 
g6222 (0222  )د.د 

 دقيقه 1

 

 Kميکروليتر پروتئيناز  22 

 ميکروليتر بافر تخريب 102

 ساعت 3تا  1به مدت  ºC 56گرماگذاري در 

 ثانيه لرزان 12بار، دقيقه يک 15هر  

دور انداختن تيوب زير تکرار مرحله،  

 ستون

 جديد ml2انتقال ستون به تيوب 
g22222 (14-16222  )د.د 

 دقيقه 1

 

 

 ميکروليتر بافر رهاسازي 222تا  122افزودن 



 

 

 دنا از ستون( ی)رهاساز ییمرحله نها هدربار  ینکات
 مقدار  یهابه نوع نمونه و تعداد سلول یاستخراج شده بستگ یژنوم یمقدار دنا

ً
موجود در آن دارد. عموما

 کروگرم است. یم 3 -12ن یتر خون كامل بیکرولیم 255حاصل از  یژنوم یدنا

دنا فراهم  یدر مرحله آخر مقدار مناسب یتر بافر رهاسازیکرولیم 255تا  155اكثر كاربردها استفاده از  یبرا

استفاده شود تا  یتریکرولیم 155دو مرحله  شود دریه می، توصیتر بافر رهاسازیکرولیم 255 یآورد. برایم

  و بازده استخراج شود. ییش كارایباعث افزا

 1حل مشکل
 راه حل یعلت احتمال (Symptomنشانه )

ماندن ستون بعد  یزرد/ قرمز باق

 از شستشو

ز نشدن كامل به علت خوب و كامل یل

 مخلوط نکردن نمونه با بافر اتصال

 استخراج را با 
ً
د و از مخلوط ید انجام دهینمونه جدمجددا

 .دینان حاصل كنیشدن كامل بافر اتصال با نمونه اطم

 ییز نشدن كامل به علت كاهش كارآیل

 Kناز یپروتئ

د. دقت یه كرده و استخراج را انجام دهیتازه ته Kناز یپروتئ

ست به یبا یه میپس از ته  Kنازید كه محلول پروتئیكن

 شود. ینگهدار -C °25م شده و در یصورت تقس

عدم اضافه كردن اتانول مطلق به 

مخلوط نمونه و بافر اتصال قبل از بردن 

 ستون یرو

 استخراج را با نمونه جد
ً
 د.ید انجام دهیمجددا

 یح بافرهایناصح یآماده ساز

 2و  1 یشستشو

د كه حجم اتانول را مطابق آنچه در ینان حاصل كنیاطم

د. فقط از اتانول یفه كرده اآمده است اضا یكاربر یراهنما

 د.ینکار استفاده كنیا یمطلق برا

ا عدم وجود دنا یكم بودن 

(DNA) یدر بافر رهاساز 

 ن دنا در نمونه مورد استخراج یغلظت پائ

 ظیاز نمونه را تغل یشتریدر مورد سرم و پالسما، حجم ب

 استخراج را تکرار كنیكن
ً
د. در مورد خون به ید و مجددا

و بافر اتصال را نیز اضافه   Kنازیاضافه، پروتئنسبت حجم 

)بردن روی ستون( را در دو/چند سری  18كنید و مرحله 

 انجام دهید.

ز نشدن كامل به علت خوب و كامل یل

 مخلوط نکردن نمونه با بافر اتصال

 استخراج را با نمونه جد
ً
د و از مخلوط ید انجام دهیمجددا

 .دینان حاصل كنیاطمشدن كامل بافر اتصال با نمونه 

 ییز نشدن كامل به علت كاهش كارآیل

 Kناز یپروتئ

د. دقت یه كرده و استخراج را انجام دهیتازه ته Kناز یپروتئ

ست به یبایه میپس از ته  Kنازید كه محلول پروتئیكن

 شود. ینگهدار -C °25م شده و در یصورت تقس

ن یب پروتئیا عدم تخریز نشدن كامل یل

ل زمان یبافر اتصال به دلها در 

 كم یگرماگذار

 استخراج را با نمونه جد
ً
 ید و گرماگذارید انجام دهیمجددا

 د.یآمده است  انجام ده یكاربر یرا مطابق آنچه در راهنما

عدم اضافه كردن اتانول مطلق به 

مخلوط نمونه و بافر اتصال قبل از بردن 

 ستون یرو

 استخراج را با نمونه جد
ً
د. فقط از یانجام دهد یمجددا

 د.ین كار استفاده كنیا یاتانول مطلق برا

                                                 
1 Trouble shooting 
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 از ستون جدا نشده است یدنا به خوب

را وسط  ی، بافر رهاسازیرهاساز ییش كارآیافزا یبرا

ستون  دیوژ كردن، اجازه دهیفید و قبل از سانتریزیستون بر

 بماند. یط باقیمح یقه در دمایدق 5به مدت 

 یح بافرهایناصح یآماده ساز

 2و  1 یشستشو

د كه حجم اتانول را مطابق آنچه در ینان حاصل كنیاطم

د. فقط از اتانول یآمده است اضافه كرده ا یكاربر یراهنما

 د.ینکار استفاده كنیا یمطلق برا

در  A260/A280ن بودن نسبت یپائ

 استخراج شده یدنا

خوب و كامل ز نشدن كامل به علتیل

 نمونه با بافر اتصالمخلوط نکردن 

 استخراج را با نمونه جد
ً
د و از مخلوط ید انجام دهیمجددا

 .دینان حاصل كنیشدن كامل بافر اتصال با نمونه اطم

ز نشدن كامل به علت كاهش یل

 Kناز یپروتئ ییكارآ

 

د. دقت یه كرده و استخراج را انجام دهیتازه ته Kناز یپروتئ

ست به یبا یه میپس از ته  Kنازید كه محلول پروتئیكن

 شود. ینگهدار -C °25م شده و در یصورت تقس

ب یا عدم تخریز نشدن كامل یل

ل ین ها در بافر اتصال به دلیپروتئ

 كم یزمان گرماگذار

 استخراج را با نمونه جد
ً
 ید انجام داده و گرماگذاریمجددا

آمده است،  انجام  یكاربر یرا مطابق آنچه در راهنما

 د.یده

 عدم استفاده از اتانول مطلق
 استخراج را با نمونه جد

ً
د. فقط از ید انجام دهیمجددا

 د.ینکار استفاده كنیا یاتانول مطلق برا

 یح بافرهایناصح یآماده ساز

 2و  1 یشستشو

د كه حجم اتانول را مطابق آنچه در ینان حاصل كنیاطم

 اتانولد. فقط از یآمده است اضافه كرده ا یكاربر یراهنما

 د.ینکار استفاده كنیا یمطلق برا

در  A260/A280باال بودن نسبت 

 استخراج شده  یدنا
 (RNA)اد رنا  یمقدار ز

ه رنا یتجز یبرا RNase Aاز  یبعد یدر استخراج ها

 د.یاستفاده كن

 واكنش    در  یمناسب ییدنا از كارآ

 ستیبرخوردار ن یبعد یمیآنز یها

در بافر ا عدم وجود دنا یكم بودن 

 یرهاساز

"  ص یا عدم وجود دنا در بافر رهاسازیبه بخش " كم بودن 

 د.یمراجعه كن 12

در  2 یماندن بافر شستشو یباق

ستون و وارد شدن آن در مرحله 

 یینها یرهاساز

 مطابق آنچهیوژكردن را دقیفیمراحل شستشو و سانتر
ً
در  قا

 د.یآمده است انجام ده یكاربر یراهنما

ر یت واكنش تکثیحساسكاهش 

(PCR) 

مختلف در واكنش  یاستخراج شده را در حجم ها یدنا

 د.یابین حجم را بیترد تا مناسبیر استفاده كنیتکث

 مشاهده رسوب در بافر اتصال

 یل نگهداریرسوب ممکن است به دل

 یطوالن یا نگهدارین یپائ یدر دما

 جاد شود.یمدت ا

د ینان حاصل كنیاطم د ویقرار ده C °51 یبافر را در دما

 كه رسوب به طور كامل حل شده است.

 یموارد عموم

ز شده از یعدم عبور كامل نمونه ل

 لتر(یستون )ف

g25555  (rpm11555-14 )وژ كردن ستون دریفیسانتر

ز شده به طور یكه نمونه لیا تا زمانیقه یدق 1را به مدت 

 د.یكامل از ستون رد شود، انجام ده

 یلخته شدن نمونه روبسته شدن/ 

 لتریف

 یم      ت هایلکوس یخون ، تعداد باال  یدر مورد نمونه ها

رفع مشکل نمونه را با بافر  ین امر شود. برایتواند موجب ا

 نمونه را ی( رقPBS) یفسفات نمک
ً
ق كرده و مجددا

 د.یاستخراج كن
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تواند یپالسما ذوب و انجماد مکرر م یهادر مورد نمونه

 استخراج را با نمونه یبه بروز امنجر 
ً
ن مشکل شود. مجددا

 د.یتازه انجام ده

 هان نمونهیمتقاطع ب یآلودگ

ا آلوده شدن یها ن نمونهیب یاز آلودگ یممکن است ناش

 ت باشد.یات كیمحتو

 استخراج را با نمونه جد
ً
 كهید درصورتید انجام دهیمجددا

. در دیانجام دهد یت جدین كار را با كیمشکل مرتفع نشد ا

ها دقت ت و در استفاده از آنیك یهامحلول یسازآماده

 د.یض كنید و هر بار سرسمپلرتان را تعویكن

 

 

 محصول یریبکارگ یهاتیمحدود

 از اداره کل تجهيزات پزشکي مي باشد 35672231دارای پروانه ساخت به شماره  تین كیا. 

 ته خ گذشیت تاریجعبه توجه شود و ك ینوشته شده رو یانقضا یهاخیبه تار یستیبایم

 استفاده نشود.

 

 

 یمنیاطالعات ا

 یایها و بقاختن آنیک هستند. از ریكائوتروپ یهانمک یدارا 1یاتصال و شستشو یمهم: بافرها

ختن ین از رید. همچنیكن یكننده خودداردیسف یكننده حاویضدعفون یهاها در محلولآن

 د.یكن یند استخراج خودداریفرآ یپسماندها ید بر رویاسا یدكننده و یسف
 

 :  1یاتصال و شستشو یبافرها

 S13-R22 ,36/38-26-36-46 یمنی. كد ا2ک كنندهی، تحر1مضر

  

                                                 
1 Harmful 
2 Irritant 
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 R36/37/38-42/43 S23-24-26-36/37زا، تحريک کننده. کد ايمني حساسيت

 
R22 مضر اگر بلعيده شود 

R36/38  براي چشم و پوستمحرک 

R36/37/38 محرک براي چشم، دستگاه تنفسي و پوست 

R37/38 محرک براي سيستم تنفسي و پوست 

R41 خطر آسيب جدي به چشم 

R42 احتمال حساسيت زايي در صورت استنشاق 

R42/R43 احتمال حساسيت زايي در صورت بلع و تماس پوستي 

S13  وسايل غذادهي به حيوانات نگهداري شوددور از مواد خوراکي، آشاميدني و 

S22 غبارات را تنفس نکنيد 

S23 بخارات را تنفس نکنيد 

S24 از تماس با پوست خودداري شود 

S26 در صورت تماس با چشم، فوراً چشم ها را با مقدار زيادي آب شسته و کمک پزشکي درخواست کنيد 

S36 لباس محافظ مناسب بپوشيد 

S36/37  محافظ مناسب و دستکش بپوشيدلباس 

S36/37/39 لباس محافظ مناسب، دستکش و محافظ چشم/صورت بپوشيد 

S46 در صورت بلع فوراً کمک پزشکي درخواست کرده و ظرف يا برچسب را نشان دهيد 

 

 

 

 

 

به منظور اطمينان از ثابت بودن و يکنواختي  "کيت استخراج دنا از خون و بافت"هر سري ساخت 

 گيرد.هاي از پيش تعيين شده مورد آزمايش قرار ميکيفيت محصول در مورد يک سري ويژگي
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 هانشانه

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 یفن یبانیپشت

 با  یفن یبانیپشت یبرا
ً
 د.یریتماس بگ 43958555 ا تلفنی extraction@dyna-bio.comلطفا

 فرم  یت هر یفیاگر ك
ً
ت از ی"اعالم عدم رضاک از خدمات/محصوالت ما مطابق درخواست شما نبوده است لطفا

د با گرفتن شماره یتوانید. شما میما ارسال نمائ یل و براید، آن را تکمیابیت شركت بیرا در سا کارکرد محصول"

  د.ینمائ یریگیرا پ ی، روند بررسییجه نهایافت نتیمربوط، تا در یریگیپ

 

 یدفتر مرکز

 .، طبقه اول18ابان افشار جوان، پالک ی، خیشمال یابان سهروردیتهران، خ

 

 دیواحد تول

 151و  155 ی، واحدها43، پالک 4 یس، نوآوریپرد یپارک فناور

 

 

  

 

 
 

DynaBioTM is a registered trademark of Takapouzist Co. 

TMDynaBio ست استیثبت شده متعلق به شركت تکاپو ز یعالمت تجار. 

  

 
 تعداد آزمون قابل استفاده

 شرايط نگهداري

 شناسة فرآورده

 سري ساخت

 تاريخ انقضا

 تاريخ توليد

 شرکت سازنده
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