
 

 
  KBC- IRFiling KIT  

 برای تعیین طرحواره ژنوم انسانی  IRFilingکیت 

 

KBC-IRFiling (V1.3)   .17در این کیت به منظور باال بردن دقت تشخیص و همچنین شناسایی هر گونه آلودگی و خطا در تشخیص از برای تعیین روابط خویشاوندی به کار می رود 

 هویت اهمیت به سزایی دارد و به منظور کاهش آلودگی و خطا به علت تعداد دفعات آزمایش، در این کیت طراحی به گونه تعییناستفاده شده است. از آنجا که زمان و هزینه  در امر  ( (STRمارکر 

ختلف کامال اختصاصی و به نحوي طراحی شدند که از نظر سایز متفاوت  باشند. صورت گرفت تا کل آزمایش در یک مرحله و همزمان یا به صورت مولتیپلکس صورت گیرد. تمامی محل هاي م اي

  شناسایی هستند، نشاندار شدند. قابلکه در اکثر دستگاه هاي الکتروفورز   (FAM) آبی (،  VIC، سبز)NED)مشکی)، (PETرنگ متفاوت: قرمز) 4محل هاي مختلف با 

 محل اتصال پرایمرها و محدوده سایزهاي آللی این مارکرها در جمعیت ایرانی بررسی شده اند و بهترین محلها انتخاب شده اند.  هتروزیگوسیتی باال، عدم وجود پلی مورفیسم در

کارت نگهدار ي خون )  DNAو کارت نگهداري خون و  آزاد داخل مایع آمنیون DNAو  (CVS) تخلیص شده از خون، مایع آمنیون، پرزهاي کوریونی جفت DNAاین کیت بر روي نمونه هاي 

   قابل استفاده  می باشد. قابل ذکر است که آزمایش بر روي نمونه هاي بافت، خون افراد بالغ و تازه متولد نیز قابل انجام است. شرکت زیست فناوري کوثر( 

  شرایط نگهداری:

 .نشاندار شده اند بنابراین باید از قرار دادن آنها در مقابل نورمستقیم خودداري شود فلوئورسنتبا توجه به این که پرایمرها با رنگ  .1

 درجه قابل نگهداري می باشد.   -20این کیت به مدت  شش ماه در دماي  .2

 هر چه تعداد دفعات انجماد و ذوب دوباره این کیت بیشتر باشد، احتمال اینکه افت کیفیت در نتایج مشاهده شود، افزایش می یابد.  .3

 

: KBC-IRFiling (V1.3) محتویات کیت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   KBC-IRFiling (V1.3)از کیت  روش استفاده

  ابتدا همه مواد را در دماي اتاق قرار دهید تا ذوب شوند.(1

  باال از هر ماده استفاده نمایید .سپس مطابق جدول  (2

 : زیر میباشد. مطابق جدول  PCRبرنامه  (3

Pre-

Denaturation 
 Cycling  

Final  

Extension 
 

95˚C 95˚C 63 ˚C 70˚C 70˚C 4˚C 

5 min 1min 90 Sec 2 min 17 min ∞ 

  30 cycles    

 

 (.بهتر است از ریز لوله هایی با درب محکم ضد تبخیر استفاده کنید)نمونه ها را در دستگاه چیده و درب آن ها را محکم ببندید  (4

 نکات مهم:

 .این کیت محتوي آنزیم می باشد ،بنابراین آماده سازي نمونه ها باید روي یخ انجام شود

میکرولیتري اضافه می کنیم، هر آزمایشگاهی با توجه به نحوه و کیفیت استخراج  200را به یک میکروتیوب  DNAنانوگرم از  100-200مورد استفاده حدود  DNAبا توجه به نوع و مقدار  •

DNA (.روش ارائه شده در اکثر موارد مناسب میباشد)البته  می بایست بهترین روش را تجربه کند 

 (.را می توانید از شرکت زیست فناوري در خواست کنید mineral oil)استفاده کنید  mineral oilید از یک قطره در صورتی که محتویات درون تیوب تبخیر می شوند می توان

 کنید. قبل از الکتروفورز آنرا در محیطی تاریک و در یخچال نگهداري است یک شب در دماي اتاق ماندگاري دارد، اما با توجه به فلوئورسانت بودن محصول، بهتر  PCRمحصول اگر چه  •

 تا آغاز انجام کپیالري الکتروفورز زمان صرف شود، ممکن است کیفیت نتایج کاهش بیاید. PCRاگر بیش از یک هفته پس از اتمام واکنش  •

 د.بهتر است در انجام هر سري از واکنشها ، از یک کنترل داخلی که ژنوتیپ شناخته شده اي دارد در کنار نمونه هاي مورد آزمایش، آنالیز شو •

 مورد استفاده، ممکن است الزم شود تعداد سیکل برنامه را تغییر دهید تا بهترین نتیجه را به دست آورید. DNAبا توجه به نوع و مقدار  •

 

 PCRآماده می نمایید، باز نکنید. چگونگی دفع محصول  PCRرا در مجاورت مواد و محلولهاي کیت و همچنین محلی که مواد را براي واکنش  PCRاخطار: هرگز درب تیوبهاي حاوي محصول  •

 اضافی بستگی به قوانین خاص آزمایشگاه دارد.

 

 DNA از واکنش هر براي الزم مقدار ماده نام 
 کارت از واکنش هر براي الزم مقدار

 خون نگهداري

 1  PCR mix  7 µl  7 µl 

 2  Primer Mix  1 µl  1.5 µl 

 3 IR taq 1  µl 3  µl 

 5  d H2O  10 µl 5.5 µl 

6 DNA 1-2 µl (100-200 ng)  1-3 punch 



 

 

 

 

 انجام کپیالری الکتروفورز و آنالیز نمونه ها:

 

 برای انجام کپیالری الکتروفورز باید به موارد زیر توجه نمود:
 

 دستگاه توسط استفاده براي ABI باشد داشته را رنگ 5 تفکیک قدرت که است شده ساخته (Five-dye fragment analysis )دستگاه مانند Genetic Analyzer 3130 , 3130XL و 

 .فوق شرکت جدیدتر هايدستگاه یا

 نیاز مورد افزار نرم Five-dye fragment analysis  :ABI Data Collection  .افزار نرم که کنید حاصل اطمیناناست ABI Data Collection   

  

  از شما استفاده مورد Five-dye fragment analysis (.دستگاه از استفاده کار روش به توجه با) کندمی پشتیبانی 

 6 با دستگاه کردن کالیبره-FAM , VIC, NED , PET وLIZ 

 Run هانمونه کردن 

 الکتروفورز براي هانمونه ي ساز آماده 
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KIT  IRFiling -KBCکیت STR مشخصات مارکرهای 

 
STR نام

 مارکر
(جفت باز)سایز  محل روی کرومزوم رنگ 

1 AMXY 108 (X) 114(Y) FAM X:p22.1-22.3/ Y:p11.2 

2 D7S820 142-180 FAM 7q11.21-22 

3 D21S11 196-252 FAM 21q11.2-q21 

4 VWA 272-326 FAM 12p13.31 

5 D3S1358 342-386 FAM 3p21.31 

6 D19S433 118-176 VIC 19q12 

7 D8S1179 178-235 VIC 8q24.13 

8 D13S317 254-298 VIC 13q22-31 

9 CSF1PO 307-344 VIC 5q33.3-34 

10 D2S1338 349-417 VIC 2q35 

11 TH01 103-142 NED 11p15.5 

12 D5S818 160-205 NED 5q21-31 

13 TPOX 223-263 NED 2p23-2per 

14 SE33 306-438 NED 6q14 

15 D16S539 109-151 PET 16q24.1 

16 D18S51 193-274 PET 18q21.33 

17 FGA 283-434 PET 4q28 


