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 : 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:

 .نمونه ها باید روی یخ انجام شوداین کیت محتوی آنزیم می باشد ،بنابراین آماده سازی 

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

 (.روش ارائه شده در اکثر موارد مناسب میباشد)البته  می بایست بهترین روش را تجربه کند DNAبا توجه به نحوه و کیفیت استخراج 

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

 (.فناوری در خواست کنید

قبل از الکتروفورز آنرا در محیطی تاریک  است یک شب در دمای اتاق ماندگاری دارد، اما با توجه به فلوئورسانت بودن محصول، بهتر  PCRمحصول اگر چه  •

 و در یخچال نگهداری کنید.

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

 ه شده ای دارد در کنار نمونه های مورد آزمایش، آنالیز شود.بهتر است در انجام هر سری از واکنشها ، از یک کنترل داخلی که ژنوتیپ شناخت •

 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  •

آماده می نمایید،  PCRمچنین محلی که مواد را برای واکنش را در مجاورت مواد و محلولهای کیت و ه PCRاخطار: هرگز درب تیوبهای حاوی محصول  •

 اضافی بستگی به قوانین خاص آزمایشگاه دارد. PCRباز نکنید. چگونگی دفع محصول 

 انجام کپیالری الکتروفورز و آنالیز نمونه ها:

 

 برای انجام کپیالری الکتروفورز باید به موارد زیر توجه نمود:
 

 دستگاه توسط استفاده برای ABI باشد داشته را رنگ 5 تفکیک قدرت که است شده ساخته (Five-dye fragment analysis )دستگاه مانند Genetic 

Analyzer 3130 , 3130XL فوق شرکت جدیدتر هایدستگاه یا و. 

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

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

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

 Run هانمونه کردن 

 الکتروفورز برای هانمونه ی ساز آماده 

 

 

    

  
  KBC- RizFILER KIT  

 آسیب دیده انسانی های DNA پروفایلبرای تعیین  RizFILERکیت 

  

در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، ژنتیک که  باشدمیسال اخیر  02طی در تعیین هویت مولکولی یکی از دستاوردهای ژنتیک مولکولی یا  DNA انگشت نگاری

استخراج شده از بقایای انسانی به دلیل قرار گرفتن در شرایط نامساعد و یا  DNA نمونه ،موارد برخیها مورد دیگر کاربرد دارد. در شناسی و دهپزشکی، باستان
توان استفاده کرد. یکی از این موارد تعیین طرحواره به منظور تعیین هویت شهدای های رایج نمیگذشت زمان از کیفیت خوبی برخوردار نیست و لذا از کیت

همکاری مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر که در تعیین هویت شهدای گرانقدر  با ه همین منظور شرکت زیست فناوری کوثرباشد. بگرانقدر جنگ تحمیلی می

 ت.نموده اس (RizFiler® STR kit) کند اقدام به تولید این کیتمی فعالیت

با طول قطعات کوتاه  STRجایگاه  02ست و شامل ا شده طراحی آسیب دیده و قدیمی انسانی های DNA تعیین پروفایل برای RizFiler® STR کیت

کند که مشابه کیت استفاده می STR هایاین کیت از محلنمود. به دلیل اینکه  تفسیر CODIS داده پایگاه از استفاده با توان می حاصل را میباشد. نتایج
 .کندمیو هیچگونه تداخلی در تجزیه و تحلیل نتایج قبلی بدست آمده ایجاد ن شودهای خارجی تواند جایگزین کیتبه راحتی می، باشدوارداتی می

  شرایط نگهداری:

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

 درجه قابل نگهداری می باشد.   -20این کیت به مدت  شش ماه در دمای  .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-Rizfler (V1.3)  محتویات کیت  

 DNA از واکنش هر برای الزم مقدار ماده نام 

 1  PCR mix  11 µl 

 2  Primer Mix  1 µl 

 3 Riz taq 1  µl 

 5  d H2O  10 µl 

6 DNA 1-2 µl (100-200 ng)  

 

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

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

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