محتويات كيت
نگهداري
مواد و وسايل مورد نياز
نکات عمومي مهم
آمادهسازي مواد
مقادير آغازين نمونههاي مورد نياز
استخراج دنا /رنا ) (DNA/RNAاز سرم ،پالسما VTM ،و ...
روند شمايي استخراج دنا /رنا )(DNA/RNA
حل مشکل
محدوديتهاي بکارگيري محصول
اطالعات ايمني
كنترل كيفيت
نشانهها
پشتيباني فني

واژگان مصوب رفهنگستان ادب و زبان افرسي
داُكسي ريبو نوكلئيک اسيد )(DNA
ريبو نوكلئيک اسيد )(RNA
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رديف

عناوين و محتويات

تعداد در هر كيت
 51تايي

حجم
(ميلي ليتر)

0

پروتئيناز  25( Kميليگرمي)

0

2

رناي حامل ( 2ميليگرمي)

0

-

3

ستونهاي اتصال

51

-

4

تيوبهاي  2ميليليتري

011

-

5

تيوبهاي  0/5ميليليتري

51

-

6

بافر اتصال )*(BB

0

02

7

بافر شستشوي  0غليظ )*(W1

0

08

8

بافر شستشوي  2غليظ )(W2

0

02

9

بافر رهاسازي )(EL

0

05

0

* اين دو بافر حاوي نمکهاي كائوتروپيک هستند ،از ريختن آنها در محلولهاي ضدعفونيكننده حاوي سفيدكننده خودداري كنيد.
3

2

كليه اجزاي كيت ميتوانند در دماي محيط ( )05-25°Cنگهداري شوند .پروتئيناز  Kو رناي حامل
خشک (ليوفيليزه) در دماي محيط پايداري خوبي دارند ولي توصيه ميشود براي افزايش طول عمر
مفيد ،در  -21°Cنگهداري شوند .پروتئيناز  Kو رناي حامل آب زده ميبايستي در -21°C
نگهداري شوند .ذوب و انجماد مکرر آنها ممکن است باعث كاهش كارآييشان شود بنابراين اگر
كيت در بيش از  5سري كاري مصرف ميشود ،پس از آب زدن به پروتئيناز  Kو رناي حامل ،آنها
را تقسيم 4كرده (مثالً  5ويال  251ميکروليتري براي پروتئيناز Kو  5ويال  011ميکروليتري
براي رناي حامل ) و در  -21°Cنگهداري كنيد.
پس از هر بار استفاده ميبايستي در بطريها محکم بسته شود تا از تبخير و به هم ريختن غلظت
محلولها جلوگيري شود.
براي اطالع از شماره سري ساخت 5و تاريخ انقضاي كيت به برچسب روي جعبه كيت رجوع شود.
1

)Carrier RNA (PolyA
Chaotropic
3
Bleach
4
Aliquot
5
Lot #
2

2

(تعبيه نشده در كيت)


اتانول مطلق ()96-%011



آب مقطر سترون (تزريقي)



سمپلر ( متغير)



سرسمپلر هاي فيلتردار سترون (استريل) عاري از



تيوبهاي  0/5ميلي ليتري سترون

نوكلئازها0



تيوبهاي  2ميليليتري سترون



دستکش سنتتيک (نيتريل/وينيل) ترجيحاً بدون پودر



ورتکس (لرزانک)



اسپين (چرخانک)



صفحه گرم شونده ،2حمام آب يا



ميکروفيوژ ( 21111gداراي روتور تيوبهاي  2ميليليتري)



ماژيک (ماركر)

گرمخانه3

 كليه نمونه ها را بالقوه مثبت تلقي كنيد و از وسايل حفاظتي مناسب بهره بگيريد.
 براي جلوگيري از آلودگي محتويات كيت به نمونههاي مورد استخراج و يا دنا /رنا
) (DNA/RNAبهتر است از سرسمپلرهاي فيلتردار استفاده كرده و در هر بار كشيدن محلولها
سرسمپلر را عوض كنيد.
 همواره قبل و بعد از انجام آزمون سطح زير هود/ميز را با پنبه آغشته به الکل  71%كامالً تميز
كرده ،سپس به مدت  5دقيقه با پرتوي فرابنفش پرتودهي كنيد.
 نمونههاي مثبت (اعم از سرم ،پالسما ،كنترلها و بويژه محصول واكنش زنجيرهاي پليمراز )4را
به دور از مواد و محلولهاي كيت استخراج نگهداري نمائيد.

1

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

3




ابتدا پودر پروتئيناز  Kرا در  0/25ميليليتر آب فاقد نوكلئاز (آب تزريقي) حل كرده و
ترجيحاً به صورت تقسيم شده در فريزر ( )-21°Cقرار دهيد.
رناي حامل را در  511ميکروليتر بافر رهاسازي ( )ELكيت حل كرده و ترجيحاً به صورت
تقسيم شده در فريزر ( )-21°Cقرار دهيد.



بافر اتصال را قبل از استفاده خوب تکان دهيد.



بافر شستشوي  0غليظ است و ميبايستي مطابق آنچه كه روي برچسب بطري آمده به
آن  02ميليليتر اتانول مطلق اضافه شود.

 بافر شستشوي  2غليظ است و ميبايستي مطابق آنچه كه روي برچسب بطري آمده به
آن  48ميليليتر اتانول مطلق اضافه شود.
توضيح :اين اعمال فقط براي اولين بار كه كيت را باز ميكنيد انجام ميشود.

 211ميکروليتر*

سرم ،پالسما VTM ،و ...

*در صورتيكه حجم نمونه كمتر از  211ميکروليتر است آن را با بافر فسفات نمکي 0به حجم برسانيد .در اين
حالت ضريب رقيقسازي را براي محاسبات بعدي (در آزمون هاي كمّي) يادداشت كنيد.

براي استخراج از نمونه هايي كه با سواب از گلو/بيني و ...گرفته شده اند .قبل از خارج كردن سواب
از لوله حاوي "محيط حمل ويروس ( ، ")VTMمجموعه را  5ثانيه لرزان (ورتکس) كنيد .اگر
بالفاصله بعد از نمونه گيري (بدون استفاده از  )VTMاستخراج مي كنيد ،مي توانيد از بافر فسفات
نمکي ( )PBSو يا سرم فيزيولوژي 2استفاده كنيد.
PBS
Normal Saline
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سرم ،پالسما VTM ،و ...
 .0آون /بن ماري/صفحه گرم شونده را روي  56 °Cتنظيم كنيد.
 .2بافر رهاسازي را در دماي  56 °Cقرار دهيد.
 .3در صورت مشاهده رسوب در بافر اتصال آن را نيز در دماي  56 °Cقرار دهيد تا رسوب كامالً
حل شود.
 .4نمونهها پيش از استخراج ميبايستي به دماي محيط برسند.
 .5براي اطمينان از درستي استخراج و عدم بروز آل ودگي در حين كار ،عمل استخراج را روي يک
نمونه منفي /آب تزريقي هم انجام دهيد.
 .6اگر با نمونههاي مجهول كار ميكنيد ،در صورت امکان يک نمونه مثبت تأئيد شده را نيز همزمان
با بقيه نمونهها استخراج كنيد.
 .7محلول اتصال را با تکان دادن آرام مخلوط كنيد.
 .8متناسب با تعداد نمونههايي كه ميخواهيد استخراج كنيد ( )Nو مطابق فرمول زير مقدار مورد
نياز از مخلوط رناي حامل ( )Xو بافر اتصال ( )Yرا آماده كنيد .دقت كنيد كه اين مخلوط
ميبايستي به صورت تازه براي هر سري كاري استخراج ،تهيه شود.
لطفاً اين فرمول را براي  N≥5استفاده كنيد .براي تعداد كمتر از پنج نمونه در هر سري استخراج،
" "+0را از فرمولها حذف نماييد.
( X = )N+1( ×4µlمقدار رناي حامل)
( Y = )N+1( ×096µlمقدار بافر اتصال)
 = )X+Y( µlحجم نهايي مخلوط رناي حامل و بافر اتصال

 .9به تعداد نمونههايي كه ميخواهيد استخراج كنيد ،تيوب  0/5ميليليتري سترون
نشده است ).برداريد و آنها را نامگذاري كنيد.
 .01داخل هر تيوب  21ميکروليتر پروتئيناز  Kبريزيد.
 .00در هر تيوب (با توجه به نامگذاري انجام شده) 211 ،ميکروليتر از نمونه مربوط بريزيد

(در كيت تعبيه

(هربار

سرسمپلر را عوض كنيد).

 .02به هر تيوب  211ميکروليتر از مخلوط رناي حامل و بافر اتصال اضافه كنيد
كنيد).

(هربار سرسمپلر را عوض

شونده"0

در فرآيند استخراج وارد
در صورتي كه كنترل داخلي بصورت "اسيد نوكلئيک اضافه
ميشود ،پس از اضافه كردن مخلوط رناي حامل و بافر اتصال ،كنترل داخلي را اضافه كنيد.
 .03تيوبها را به مدت  01ثانيه لرزان (ورتکس) كنيد.
 .04تيوبها را به مدت  01دقيقه در  56 °Cقرار دهيد.
 .05سپس تيوبها را به مدت  01ثانيه چرخان (اسپين) كنيد.
Spiked
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 .06به هر تيوب  211ميکروليتر اتانول مطلق اضافه كرده و به مدت  01ثانيه لرزان (ورتکس) كنيد.
 .07تيوبها را چرخان (اسپين) كنيد تا اگر چيزي به ديوارهها چسبيده است پائين بيايد.
 .08به تعداد تيوبها ،ستونهاي اتصال (قرار گرفته در تيوب  )2mlبرداشته و نامهاي مربوط را روي
در ستونها بنويسيد.
 .09با دقت محتويات هر تيوب را به داخل ستون منتقل كنيد (محلول را با دقت بريزيد تا از بيرون
ريختن و يا كثيف شدن قسمتهاي بااليي ستون كه به در متصل ميشوند ،جلوگيري شود) .هر
بار سرسمپلر را عوض كنيد.
0
 .21ستونها را يک دقيقه در  8111( 6111gد.د ) .سانتريفيوژ كنيد.
 .20ستونها را يکي يکي و با دقت به تيوبهاي  2ميليليتري جديد منتقل كنيد و تيوب قبلي
(حاوي محلول زير ستون) را دور بياندازيد.
 511 .22ميکروليتر بافر شستشوي  0به ستون اضافه كنيد (هربار سرسمپلر را عوض كنيد).
 .23ستون ها را يک دقيقه در  8111( 6111gد.د ).سانتريفيوژ كنيد.
 .24ستونها را يکي يکي و با دقت به تيوبهاي  2ميليليتري جديد منتقل كنيد و تيوب قبلي
(حاوي محلول زير ستون) را دور بياندازيد.
 511 .25ميکروليتر بافر شستشوي  2به ستون اضافه كنيد (هربار سرسمپلر را عوض كنيد).
 .26ستونها را  3دقيقه در  04111-06111( 21111gد.د ).سانتريفيوژ كنيد.
 .27در صورت نياز ميتوانيد مراحل  25و  26را تکرار كنيد( .تيوب براي اين تکرار دركيت تعبيه نشده است).
 :ستون را به تيوب  2ميليليتري جديد -در كيت تعبيه نشده -منتقل و يک دقيقه در 21111g
( 04111-06111د.د ).سانتريفيوژ كنيد .اين مرحله به حذف كامل بافر شستشوي  2كمک ميكند
 .28ستونها را يکي يکي و با دقت به تيوبهاي 0/5ميليليتري جديد منتقل كنيد .در اين مرحله
بسيار دقت كنيد تا از باال پريدن محتويات زير ستون و آلوده شدن ستون /فيلتر جلوگيري شود.
تيوب قبلي (حاوي محلول زير ستون) را دور بياندازيد.
 .29مقدار  51ميکروليتر بافر رهاسازي را داخل ستون (حتيالمقدور وسط ستون) بريزيد .در تيوبها
را ببنديد و حدود  5دقيقه در دماي اتاق قرار دهيد تا بافر كامالً جذب ستون شود.
براي اكثر كاربردها استفاده از  51ميکروليتر بافر رهاسازي در مرحله آخر مقدار مناسبي از
اسيدهاي نوكلئيک ويروسي را فراهم ميآورد .استفاده از حجم بيش از  011ميکروليتر يا كمتر از 31
ميکروليتر به هيچ عنوان توصيه نميشود.
 .31ستونها را  0دقيقه در  03111( 03111gد.د ).سانتريفيوژ كنيد.
 .30ستونها را دور بياندازيد ،محلول زير ستون حاوي دنا /رناي ويروسي ) (DNA/RNAو قابل
استفاده براي كاربردهاي بعدي است.
0دور در دقيقه )(rpm
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VTM
 21ميکروليتر پروتئيناز K
 211ميکروليتر مخلوط بافر اتصال
حاوي رناي حامل
 01ثانيه لرزان
لرزان
01
01دقيقه
مدت01
 56بهبه مدت
56 ºC
دقيقه
گرماگذاريدردر ºC
گرماگذاري
 01ثانيه چرخان
افزودن  211ميکروليتر اتانول مطلق
 01ثانيه لرزان 01 ،ثانيه چرخان
بردن محلول روي ستون اتصال
 8111( 6111gد.د)
 0دقيقه
افزودن  511ميکروليتر بافر شستشوي0

افزودن  511ميکروليتر بافر شستشوي2

 8111( 6111gد.د)
 0دقيقه
 06111-04111( 21111gد.د)
 3دقيقه
دور انداختن تيوب زير ستون
انتقال ستون به تيوب 0/5ml

افزودن  51ميکروليتر بافر رهاسازي
گرماگذاري در دماي اتاق به مدت  5دقيقه
 03111( 03111gد.د)  0دقيقه
 0دقيقه
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دور انداختن تيوب زير ستون
انتقال ستون به تيوب  2mlجديد
دور انداختن تيوب زير ستون
انتقال ستون به تيوب  2mlجديد

دور انداختن تيوب زير ستون
انتقال ستون به تيوب 2ml
 06111-04111( 21111gد.د)  0دقيقه

Symptom

كم بودن يا عدم وجود دنا /رنا
در بافر رهاسازي

عدم اضافه كردن رناي حامل به بافر
اتصال

اطمينان حاصل كنيد كه آماده سازي رناي حامل را
مطابق آنچه در صفحه  4آمده است انجام داده ايد.
اطمينان حاصل كنيد كه مقدار صحيح رناي حامل را
مطابق آنچه در صفحه  5آمده است ،به بافر اتصال افزود ه
ايد و براي استخراج از اين مخلوط استفاده كرده ايد.

رناي حامل تجزيه شده است

دقت كنيد كه رناي حامل پس از آماده سازي مي بايست
به صورت تقسيم شده و در  -21 °Cنگهداري شده و از
ذوب و انجماد مکرر آن خودداري شود.

نگهداري نمونه در شرايط دمايي نا
مناسب و يا ذوب و انجماد مکرر آن

اطمينان حاصل كنيد كه نمونه در شرايط دمايي مناسب
حمل و نگهداري شده است.
ترجيحاً از نمونه تازه استفاده كنيد .
ذوب و انجماد نمونه موجب تجزيه اسيدهاي نوكلئيک
ويروسي (به ويژه رناي ويروسي) مي شود .از نمونه اي كه
بيش از يکبار ذوب و سپس منجمد شده است براي
استخراج اسيدهاي نوكلئيک ويروسي استفاده نکنيد.

غلظت پائين ويروس در نمونه مورد
استخراج

براي سواب :نمونه گيري را تکرار كنيد.
براي سرم و پالسما :حجم بيشتري از نمونه را تغليظ كنيد
و مجدداً استخراج را تکرار كنيد.

ليز نشدن كامل پروتئين ها به علت
خوب و كامل مخلوط نکردن نمونه با
بافر اتصال

مجدداً استخراج را با نمونه جديد انجام دهيد و از مخلوط
شدن كامل بافر اتصال با نمونه اطمينان حاصل كنيد.

ليز نشدن كامل پروتئين ها به علت
كاهش كارآيي پروتئيناز K

پروتئيناز  Kتازه تهيه كرده و استخراج را انجام دهيد.
دقت كنيد كه محلول پروتئيناز  Kپس از تهيه ميبايست
به صورت تقسيم شده و در  -21 °Cنگهداري شود.

عدم اضافه كردن اتانول مطلق به
مخلوط نمونه و بافر اتصال قبل از
بردن روي ستون

مجدداً استخراج را با نمونه جديد انجام دهيد .فقط از
اتانول مطلق براي اينکار استفاده كنيد.

آماده سازي ناصحيح بافرهاي
شستشوي  0و 2

اطمينان حاصل كنيد كه حجم اتانول را مطابق آنچه در
راهنماي كاربري آمده است اضافه كرده ايد .فقط از اتانول
مطلق براي اينکار استفاده كنيد.

جابجا استفاده كردن بافرهاي
شستشوي  0و 2

اطمينان حاصل كنيد كه بافرهاي شستشوي  0و  2را در
مرحله صحيح از روند استخراج استفاده كرده ايد.

دنا /رنا به خوبي از ستون جدا نشده
است

براي افزايش كارآيي رهاسازي ،بافر رهاسازي را وسط
ستون بريزيد و قبل از سانتريفيوژ كردن ،اجازه دهيد
ستون به مدت  5دقيقه در دماي محيط باقي بماند.

Trouble shooting
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دنا /رناي ويروسي از كارآيي
مناسبي در واكنش هاي آنزيمي
بعدي برخوردار نيست

مشاهده رسوب در بافر اتصال

رهاسازي با حجم زياد بافر رهاسازي

براي اسيدهاي نوكلئيک ويروسي ،استفاده از مقادير كم
بافر رهاسازي (مثالً  51ميکروليتر) توصيه مي شود.
استفاده از حجم كمتر از  51ميکروليتر يا بيشتر از 011
ميکروليتر بافر رهاسازي توصيه نمي شود.

رناي ويروسي تخريب شده است

تجزيه رنا معموالً توسط  RNaseهاي موجود در نمونه
اوليه (سرم ،پالسماو  ). . .صورت مي گيرد .فرآوري و
استخراج نمونه را به سرعت انجام دهيد .در صورت نياز
به نمونه RNase Inhibitor ،اضافه كنيد.
دقت كنيد كه محلول ها و بافرها به آنزيم  RNaseآلوده
نشوند و تا آنجا كه ممکن است در محيط عاري از
 RNaseكار كنيد.

كم بودن يا عدم وجود دنا /رنا در بافر
رهاسازي

به بخش " كم بودن يا عدم وجود دنا در بافر رهاسازي"
ص  8مراجعه كنيد.

جابجا استفاده كردن بافرهاي
شستشوي  0و 2

مواد موجود در بافر شستشوي  0ممکن است تاثير مهار
كنندگي در واكنش هاي بعدي داشته باشند .اطمينان
حاصل كنيد كه بافرهاي شستشوي  0و  2را در مرحله
صحيح از روند استخراج استفاده كرده ايد و آنها را جابجا
بکار نبرده ايد.

باقي ماندن بافر شستشوي  2در
ستون و وارد شدن آن در مرحله
رهاسازي نهايي

مراحل شستشو و سانتريفيوژكردن را دقيقاً مطابق آنچه
در راهنماي كاربري آمده است انجام دهيد.

كاهش حساسيت واكنش تکثير
()PCR

دنا /رناي استخراج شده را در حجم هاي مختلف در
واكنش تکثير استفاده كنيد تا مناسبترين حجم را بيابيد.

رسوب ممکن است به دليل نگهداري
در دماي پائين يا نگهداري طوالني
مدت ايجاد شود.

بافر را در دماي  56 °Cقرار دهيد و اطمينان حاصل كنيد
كه رسوب به طور كامل حل شده است.

عدم عبور كامل نمونه ليز شده از
ستون (فيلتر)

تيوبهاي حاوي ستون را به مدت  0دقيقه يا تا زماني كه
نمونه ليز شده به طور كامل از ستون رد شود ،در
 03111gسانتريفوژ كنيد.

بسته شدن /لخته شدن نمونه روي
فيلتر

در مورد نمونه هاي پالسما ذوب و انجماد مکرر مي تواند
منجر به بروز اين مشکل شود .مجدداً استخراج را با نمونه
تازه انجام دهيد.

آلودگي متقاطع بين نمونه ها

ممکن است ناشي از آلودگي بين نمونه ها يا آلوده شدن
محتويات كيت باشد.
مجدداً استخراج را با نمونه جديد انجام دهيد درصورتيکه
مشکل مرتفع نشد اين كار را با كيت جديد انجام دهيد.
در آماده سازي محلول هاي كيت و در استفاده از آنها
دقت كنيد و هربار نوک سمپلرتان را تعويض كنيد.

موارد عمومي
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 اين كيت داراي پروانه ساخت به شماره  70685197از اداره كل تجهيزات پزشکي مي باشد.
 ميبايستي به تاريخهاي انقضاي نوشته شده روي جعبه توجه شود و كيت تاريخ گذشته استفاده
نشود.

مهم :بافرهاي اتصال و شستشوي  0داراي نمکهاي كائوتروپيک هستند .از ريختن آنها و بقاياي
آنها در محلولهاي ضدعفونيكننده حاوي سفيدكننده خودداري كنيد .همچنين از ريختن
سفيدكننده و يا اسيد بر روي پسماندهاي فرآيند استخراج خودداري كنيد.
:

مضر ،0تحريک كننده .2كد ايمني R22-36/38, S13-26-36-46
K

حساسيت زا ،تحريک كننده .كد ايمني S23-24-26-36/37 R36/37/38-42/43
 R22مضر اگر بلعيده شود
 R36/38محرک براي چشم و پوست
 R36/37/38محرک براي چشم ،دستگاه تنفسي و پوست
 R37/38محرک براي سيستم تنفسي و پوست
 R41خطر آسيب جدي به چشم
 R42احتمال حساسيت زايي در صورت استنشاق
 R42/R43احتمال حساسيت زايي در صورت بلع و تماس پوستي
 S13دور از مواد خوراكي ،آشاميدني و وسايل غذادهي به حيوانات نگهداري شود
 S22غبارات را تنفس نکنيد
 S23بخارات را تنفس نکنيد
 S24از تماس با پوست خودداري شود
 S26در صورت تماس با چشم ،فوراً چشم ها را با مقدار زيادي آب شسته و كمک پزشکي درخواست كنيد
 S36لباس محافظ مناسب بپوشيد
 S36/37لباس محافظ مناسب و دستکش بپوشيد
 S36/37/39لباس محافظ مناسب ،دستکش و محافظ چشم/صورت بپوشيد
 S46در صورت بلع فوراً كمک پزشکي درخواست كرده و ظرف يا برچسب را نشان دهيد

Harmful
Irritant

01

1
2

هر سري ساخت "كيت استخراج اسيدهاي نوكلئيک ويروسي" به منظور اطمينان از ثابت بودن و
يکنواختي كيفيت محصول در مورد يک سري ويژگيهاي از پيش تعيين شده مورد آزمايش قرار
ميگيرد.

تعداد آزمون قابل استفاده

شرايط نگهداري
شناسة فرآورده
سري ساخت
تاريخ انقضا
تاريخ توليد

شركت سازنده

شرايط دماي نگهداري
00
استاندارد كميت سنجي

 براي پشتيباني فني لطفاً با  extraction@dyna-bio.comيا تلفن  43918111تماس
بگيريد.

 اگر كيفيت هريک از خدمات/محصوالت ما مطابق درخواست شما نبوده است لطفاً فرم "اعالم

عدم رضايت ازكاركرد محصول" را در سايت شركت بيابيد ،آن را تکميل كرده و براي ما ارسال نمائيد.
شما ميتوانيد با گرفتن شماره پيگيري مربوط ،تا دريافت نتيجه نهايي ،روند بررسي را پيگيري
نمائيد.

تهران ،خيابان سهروردي شمالي ،خيابان افشار جوان ،پالک  ،08طبقه اول.

پارک فناوري پرديس ،نوآوري  ،4پالک  ،43واحدهاي  015و 016

DynaBioTM is a registered trademark of Takapouzist Co.
 DynaBioTMعالمت تجاري ثبت شده متعلق به شركت تکاپوزيست است.
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