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User instruction for: 

KBC- Aneuquick (VII) QF PCR Kit 
For rapid detection of common chromosomal anueploidies 

 

 
 

 روش کار

 کوثر فناوری زیست شرکت آنیوپلوییدی تشخیص QF-PCR کیت
 تولد از قبل( آنیوپلوییدی) کروموزومی شایع عددی اختالالت سریع تشخیص
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 فهرست:

 3 .............................................................................................................................................. یکل حاتیتوض

 KBC- ANEUQUICK (VII) ........................................................................................... 4 در شده استفاده STR یمارکرها

 FIVE-DYE FRAGMENT ANALYSIS: ........................................................................... 4 روش از استفاده با رهامارک یبررس

 5 ....................................................................................... :اندشده استفاده تیک نیا در که STR یمارکرها مشخصات

 7 ..................................................................................................................................... :تیک ینگهدار طیشرا

 KBC-ANEUQUICK VII ......................................................................... 7 تیک از استفاده یبرا از،ین مورد زاتیتجه و مواد

 7 .......................................................................................................................................... :شگاهیآزما طیشرا

 PCR: .................................................................................................................. 7 واکنش یبرا الزم زاتیتجه و مواد

 PCR: ....................................................................................... 7 محصول الکتروفورز ای و خوانش یبرا الزم زاتیتجه و مواد

 QF-PCR: ......................................................... 8 روش به ،DNA ریتکث یبرا KBC-ANEUQUICK VII تیک از ادهاستف یچگونگ

 8 ...................................................................................................:تولد از قبل صیتشخ یبرا یبررس قابل یهانمونه

 KBC-ANEUQUICK VII : .................................................................................................................. 9تیک اتیمحتو

 KBC-ANEUQUICK VII:.............................................................................................................. 9تیک استفاده روش

 01 ..................................................................................................................................... :الکتروفورز یالریکپ

 01 ....................................................................................... الکتروفورز یالریکپ دستگاه به ورود یبرا هانمونه یساز آماده

 01 ........................................................................................................ الکتروفورز یالریکپ انجام جهت الزم ماتیتنظ

 00 .............................................................................................................. هانمونه زیآنال یبرا استفاده ردمو افزار نرم

 QF-PCR: ................................................................................................................................ 00 یهانمونه زیآنال

 QF-PCR: .................................................................................................................... 00 روش جینتا ریتفس اساس

 01 ........................................................................................................... (:DISOMIC) یزومید نرمال نمونه کی یبررس

 01 ........................................................................................................ :یدییپلویتر و 10 ،01 ،01 یزومیتر صیتشخ

 01 .......................................................... باشد؟ محل آن ریتکث عدم لیدل به کیمونوزوم محل کی یبرا یفرد اردد احتمال چقدر

 STR ..................................................................................................................... 01 یهاآلل نیب هانسبت محدوده

 01 ................................................................................................................................ :جینتا ریتفس از یا نمونه

 01 ............................................................................................................................... سالم –(XY) مرد :0 نمونه

 07 ........................................................................................................................ 10 یزومیتر -(XX) زن :1 نمونه

 X ........................................................................................................................ 01 یزومیتر –(XXX) زن :1 نمونه
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 توضیحات کلی

 

 کیت KBC-Aneuquick VII کروموزومی شایع عددی اختالالت سریع تشخیص (10 ،08 ،03 هایکروموزم در آنیوپلوییدی، X و Y )

 .نمایدمی پذیرامکان( ساعت 48 دودح) باال سرعت و دقت با نیستند موزائیسم که هایینمونه در را

 هاینمونه روی بر کیت این DNA جفت کوریونی هایپرز آمنیون، مایع خون، از شده تخلیص (CVS )و DNA مایع داخل آزاد 

 انجام ابلق نیز متولد تازه و بالغ افراد خون بافت، یهانمونه روی بر آزمایش انجام که است ذکر قابل .باشدمی استفاده قابل آمنیون

 .است

 پلیمراز زنجیره کمی فلورسانت واکنش اساس بر Quantitative fluorescent polymerase chain reaction (QF-PCR) عمل 

  .نمایدمی

 مارکر 14 شامل Short tandem repeat (STR )پلیمراز زنجیره چندگانه واکنش یک در هامارکر این که باشد،می (multiplex 

PCR )شوندمی تکثیر . 

 شوندمی مشخص ورزالکتروف کپیالری از استفاده با کیت این نتایج. 
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 KBC- Aneuquick (VII) در شده استفاده STR مارکرهای

 
 .باشند می زیر جدول مطابق کروموزم هر برای بررسی مورد مارکرهای

 

 

 

 نیازی نتایج تایید برای اختصاصی و جداگانه هایکیت به که است ایگونه به هرکروموزوم برای مارکرها تعداد شودمی دیده باال جدول در که طورهمان

 اختصاصی کیت از که است الزم نتیجه تایید برای ،شدند شکوکم کروموزوم یک در ناهنجاری به نسبت اینکه از پس خارجی مشابه یهاکیت در) نیست

 (نماید پرداخت نیز را الکتروفورز کپیالری انجام و اختصاصی یهاکیت خرید هزینه که است ناگزیر کننده مصرف نتیجه در و نمایند استفاده کروموزوم همان

 حداقل به اختصاصی کیت به نیاز ،کروموزوم هر برای بررسی مورد یهامحل دتعدا افزایش علت به کوثر فناوری زیست شرکت کیت در که صورتی در

 از توانیدمی دارید نیاز اختصاصی یهاکیت به شما چنانچه) دارد تحویل آماده اختصاصی STR کیت نیز کروموزوم هر برای شرکت این اگرچه .است یدهرس

 .(نمایید ارسال را خود سفارش کوثر فناوری زیست شرکت سایت وب طریق

 طول تمامی کرهارما که ایگونه به است، شده گرفته نظر در نیز پرایمر طراحی و محل هر انتخاب در نیز دیگری موارد ،هامارکر مناسب تعداد بر عالوه

 روی بر کیت این در رفته ارک به یهاپرایمر ابتدا. دهندمی پوشش را( critical regions) 10 کروموزوم تریزومی مهم مناطق و شده ذکر یهاکروموزوم
 با آنیوپلوییدی تشخیص و عملکرد نظر از و شده بررسی مورد ایرانی جمعیت در CVS و آمنیون مایع خون، از شده تخلیص DNA نمونه 111 از بیش

 محدوده و شد بررسی ایرانی عیتجم در هاپرایمر اتصال محل در مورفیسمپلی وجود عدم ،باال هتروزیگوسیتی سپس .شدند مقایسه خارجی مشابه کیتهای

 .شدند انتخاب کیت این برای مارکرها ترین مناسب یمتعدد یهاآزمایش از پس و ندشد مشخص ایرانی جمعیت با مناسب مارکرها یآلل سایزهای

 باشدمی موجود کوثر فناوری زیست شرکت سایت وب روی بر نتایج آنالیز یابی عیب و QF-PCR روش و کیت این این مورد در بیشتر اطالعات

(www.kawsar.ir). 

 

 :Five-dye fragment analysis روش از استفاده با مارکرها بررسی

 Genetic دستگاه به کیت این نتایج تفسیر و مشاهده برای بنابراین. شودمی انجام الکتروفورز کپیالری توسط( fragment analysis) مارکرها این آنالیز

Analyzer دستگاه در استفاده قابل کیت این. است نیاز مشابه یهادستگاه یا ABI (Applied Biosystems یا Lifethechnologies) و باشدمی 

 :باشدمی زیر صورت به کیت این در رفته کار به فلوئورسانت یهارنگ

 

 STR مارکرهای تعداد کروموزوم 

 X 1 کروموزوم  .0

 Y 1 کروموزوم  .1

3.  X/Y 2 

 4 13 زومکرومو  .4

 4 18 کروموزوم  .5

 6 21 کروموزوم  .1

0GS500LIZ PET NED VIC 6-FAM نام 

 کاربرد آبی سبز زرد/  سیاه قرمز استاندارد سایز
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 :اندشده استفاده کیت این در که STR یمارکرها مشخصات

 

  کروموزوم مارکر نام 0سایز( باز جفت)  رنگ کرومزوم روی محل

X p22.2 
Y p11.2 

 (X) 001 آبی
116 (Y) 
 (105-120)1 

AMXY XY 1 

13q14.11 (190-125) آبی D13S325 13 2 

18q22.3 (250-210) آبی D18S390 18 3 

21q22.2 (284-260) آبی D21S1809 21 4 

21q22.3 (328-285) آبی D21S1446 21 5 

21q22.1 (402-350) آبی IFNAR 21 6 

13q12.2 (455-405) آبی D13S252 13 7 

Xq12 (150-115) سبز DXS7132 X 8 

18p11.31 (200-160) سبز D18S391 18 9 

Yp11.31 214 سبز(Y)  
(208-215) 

SRY Y 10 

13q21.33 (248-220) سبز D13S634 13 11 

13q21.33 (320-250) سبز D13S258 13 12 

21q21.1 (430-350) سبز D21S1414 21 13 

Y p11.2 
Xq21.31 

 (Y) 117 مشکی
124 (x) 
(110-135) 

Y/X B  3 Y 14 

Xq26.3 (185-145) مشکی HPRT X 15 

Xq21.31 (344-315) مشکی DXS6803 X 16 

21q22.3 (460-346) مشکی D21S1411 21 17 

13q33.2 (155-115) قرمز D13S797 X 18 

Yq11.21 (200-160) قرمز DYS437 XY 19 

7q34 
Xq13.3 

 (7) 215 قرمز
238 (x) 
(210-240) 

7X 4 7X 20 

Xp21.2 (271-245) قرمز DX-TATC 13.3 5 
(NEW MARKER) 

X 21 

18q12.3 (325-275) قرمز D18S535 18 22 

Xq13.1 (365-330) قرمز DXS981 X 23 

18p11.32 (430-370) قرمز GATA178F11 18 24 
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 در است ممکن و اندآمده دست به GS500LIZ استاندارد سایز و ABI Genetic Analyzer 3130XL دستگاه از استفاده با هاسایز این -0

  .کنند تغییر باز جفت ±5 هاسایز استفاده، مورد استاندارد سایز نوع به بسته یا و دیگر هایدستگاه

 و ندارد اهمیتی سایز تغییر بنابراین ،هستند مهم تفسیر برای هاپیک تعداد و (هاآلل پیک زیر محدوده یا) هاآلل ارتفاع QF PCR در چون البته

 . نیست Allelic ladder از استفاده به نیازی

 باشد داشته وجود نادری آلل یجمعیت در است ممکن اینکه دلیل به ود،شمی مشاهده نیز هاسایز محدوده از خارج آللی ها،جمعیت از برخی در

 .باشد نشده گزارش( نمونه دویست از بیش روی بر) کوثر فناوری زیست شرکت اولیه هایبررسی در که

 

 شده، ذکر محدوده از خارج آللی نمودن گزارش صورت در: توجه

 .داد خواهد ائهار شما به را ایویژه خدمات کوثر فناوری زیست شرکت
 

 برای ساخت پنل معرفی شده است.(محدوده تعین شده AMXY, 7X, YXBدر مواردی که سایز پیکها ثابت است )مانند  -1

 

. همانطور که در جدول نیز نشان داده (AMXYکند )مانند مارکر را بررسی می Y و  Xدو منطقه هومولوگ بر روی کروموزوم  این مارکر -1

بنابراین انتظار داریم که در نمونه های مذکر  باشد.می Xمربوط به کروموزم  011و سایز   Yمربوط به کروموزم  007شده است، سایز 

 خواهد بود.  قابل مشاهده Xفقط یک پیک در محل کروموزوم باشد و در نمونه های مونث  Yارتفاع پیک  هم اندزه Xارتفاع پیک 

 

 105و همانطور که در جدول نیز نشان داده شده است، سایز را بررسی می کند  7و  Xکروموزوم  دو منطقه هومولوگ بر روی این مارکر  -1

 Xهمه مارکرهای کرموزوم که کاربرد دارد در مواردی بررسی این محل  باشد.می Xمربوط به کروموزم  111و سایز   7مربوط به کروموزم 

 . دنباشوت میهوموزیگ فردی

همه مارکرهای  کهباشد می  X برابر باشد، نشان دهنده این است که فرد دارای دو نسخه کرموزوم   Xو  7اع پیک در این موارد چنانچه ارتف

باشد، نشان دهنده این  Xدوبرابر ارتفاع  پیک  7صورتی که ارتفاع پیک آن هوموزیگوت هستند و فرد نرمال خواهد بود. اما در مربوط به 

 وجود دارد و فرد نرمال نخواهد بود. Xوموزوم است که در فرد فقط یک نسخه از کر

 
 
 آلل این بررسی از آمده دست به نتایج باشد،نمی موجود مشابه هایکیت سایر در و دارد قرار X کروموزوم کوتاه بازوی روی بر مارکر این  -5

 .است ورداربرخ مناسبی فراوانی از آلل این که دهدمی نشان ایرانی جمعیت در نفر 111 از بیش روی بر
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 :کیت نگهداری شرایط

 

 تیره رنگ با هاییتیوب در هانمونه دلیل همین به) دشو نگهداری تاریک محیط در باید کیت این فلوئورسانت، پرایمرهای وجود دلیل به .0

 .(اندشده بندیبسته

 .باشدمی داریهنگ قابل ماه شش حداقل مدت به گرادسانتی درجه -11 دمای در کیت این .1

 نگهداری کمتر هایحجم در را مواد است بهتر بنابراین) یافت خواهد کاهش نتایج باشد،کیفیت زیاد کیت این ذوب و انجماد دفعات نچهچنا .1

 (.نمایید

 

 KBC-Aneuquick VII کیت از استفاده برای نیاز، مورد تجهیزات و مواد

 

 :آزمایشگاه شرایط

 بنابراین. باشندمی DNA اندکی بسیار مقدار به حساس یهاواکنش جمله از (QF-PCR) پلیمراز ایزنجیره کمی فلوئورسانت یهاواکنش

 PCR انجام برای مناسب شرایط و باشند جدا هم از باید PCR محصول از استفاده و PCR برای مواد سازی آماده ،DNA تخلیص محل
 دیگر قسمت در قسمت دو این وسایل از شوند، جدا هم از PCR از پس و پیش فضای) شود رعایت المللی بین و ملی استاندارهای طبق

 از مرحله هر در باشد، نداشته حضور الکتروفورز قسمت در کندمی آماده را نمونه که فردی ترجیحا نشود، استفاده شرایطی هیچ تحت

 نیا کوثر کوثر فناوری زیست شرکت ،گیرد انجام PCR مخصوص workstation در واکنش و شود استفاده نیز منفی کنترل از واکنش

 (.دارد فروش آماده مختلف ساختارهای و ابعاد در را دستگاه

 

 :PCR واکنش برای الزم تجهیزات و مواد
 مصرف بار یک دستکش 

 0.5 و 1.5 ،1.1 یهاتیوب برای مناسب میکرواسپین 

 0.5 و 1.5 ،1.1 یهاتیوب 

 تیوب و تیپ رک 

 011 تا 0 حجم از مصرف بار یک استریل یهاتیپ 

 میکروپیپت  

 دستگاه PCR workstation 

 ورتکس 

 ترموسایکلر دستگاه 
 

 :PCR محصول الکتروفورز یا و خوانش برای الزم تجهیزات و مواد
 ABI Genetic Analyzer باشد داشته را رنگ 5 تشخیص قابلیت که (Five-dye fragment analysis)  

 .مشابههای اهدستگ یا و ABI Genetic Analyzer 3130 or 3130XL مثال

 مصرف یکبار یهاتیپ 

 میکرواسپین  

 میکروپیپت 

 ترموسایکلر دستگاه 

 ورتکس 



 

 

8 | P a g e  

KBC- ANEUQUICK (VII) QF PCR KIT  
Kawsar Biotech Company ©- 2014 

 

 

 :QF-PCR روش به ،DNA تکثیر برای KBC-Aneuquick VII کیت از استفاده چگونگی

 

 روش در QF-PCR، محصول دقیق مقدار PCR مقدار بیانگر که شود می گیری اندازه DNA واکنش در شده تکثیر PCR دباشمی . 

 کم مقادیر از استفاده برای کیت این DNA است شده سازی بهینه و تهیه. 

  DNA آمنیون، مایع خون، نمونه از تواندمی CVS باشد شده تخلیص بافت و . 

 تخلیص برای که شودمی توصیه DNA نیاز صورت در. )یابد کاهش خطا میزان تا شود، استفاده اطمینان قابل و استاندارد یهاازروش 

 استفاده خارجی یا داخلی یهاشرکت دیگر یا و کلون سینا شرکت کیت ،کوثر فناوری زیست شرکت DNA تخلیص کیت از توانیدیم

 (.کنید

 دستگاه کار روش طبق باید تخلیص فرایندهای همه ABI Genetic Analyzer باشند. 

 میزان بهترین کیت این در DNA گرم نانو 011-111 حدود در DNA باشدمی. 

 نمونه نوع به توجه با :کتهن (،آمنیون خون، DNA و آمنیون مایع آزاد . )..مقدار همچنین و DNA، شد خواهد متفاوت نتایج کیفیت. 

 

 :تولد از قبل تشخیص برای بررسی قابل یهانمونه

 منبع توانندمی بدن مختلف یهابافت و خون آمنیون، مایع جفتی، پرزهای نمونه DNA باشند . 

 یهانمونهCVS وجود) شوند تفکیک هم از جنینی و مادری یهانمونه تا شوند، بررسی میکروسکوپ زیر دیده آموزش فردی توسط باید 
 را مادری نمونه توانیدمی داشتن شک صورت در(. شود هاآزمایش نتایج در خطا ایجاد باعث تواندمی جنین CVS همراه به مادری نمونه

 از قبل تشخیص کشوری کار روش به آن انجام نحوه از اطالع برای) کنید شبهه رفع جنینی نمونه با دیگر یهاروش یا و روش این با

 معمولی و فلورسنتی یهاکیت شرکت این بگیرید، کمک شرکت این کارشناسان از یا و نمایید مراجعه کشور ژنتیک یهابیماری تولد

 (.دارد نمونه دو بین شبه رفع برای آگاروز ژل برای

 شود بررسی جنینی نمونه با همزمان باید مادری نمونه باشد، داشته وجود خون زیادی مقدار آمنیون، مایع یهانمونه در که رتیصو در 
 DNA و دهید کشت را آنها توانیدمی کافی وقت داشتن و عالقه صورت در. جنین یا است مادر به مربوط خون که شود مشخص تا

 تداخل جنینی نمونه با تا باشد زیاد خیلی بایستمی مادری خون مقدار که دهدمی نشان شرکت ینا توسط عملی تجربه) کنید استخراج

 (.باشد داشته

 استخراج یهاروش انواع خصوص در بیشتر اطالعات کسب برای DNA نمایید مراجعه کوثر فناوری زیست شرکت سایت به . 
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 : KBC-Aneuquick VIIکیت محتویات

 
 واکنش هر برای الزم مقدار ماده نام 

0 Master Mix 5 µl 

1 Primer Mix 0.5-1 µl 

3 Taq Plus 1 µl 

4 Patient’s DNA 200 ng -100  
5 d H2O Make to 20 -23 µl 

 

 :KBC-Aneuquick VIIکیت استفاده روش

 .شوند ذوب تا دهید قرار اتاق دمای در را مواد همه ابتدا .0

 . نمایید ادهاستف ماده هر از باال جدول مطابق سپس .1

 :شود داده ترموسایکلر دستگاه به زیر جدول مطابق PCR برنامه .3

 Final Extension Cycling Pre-Denaturation 

4˚C 71˚C 71˚C 13 ˚C 95˚C 95˚C 

∞ 17-20 min 2 min 90 Sec 1min 5 min 
 30 cycles  

 

 (.کنید استفاده تبخیر ضد محکم درب با هاییلوله ریز از است بهتر) ببندید محکم را هاآن درب و چیده دستگاه در را هانمونه .4

 

 :مهم نکات
 شوند داده قرار یخ روی بر استفاده پایان تا بایستمی کیت مواد .شود انجام یخ روی باید هانمونه سازی آماده بنابراین باشد،می آنزیم محتوی کیت این. 

 مقدار و نوع به توجه با DNA از نانوگرم 200-100 دحدو استفاده مورد DNA اضافه آب ایاندازه به سپس کرده، اضافه میکرولیتری 111 میکروتیوب یک به را 
 . شود میکرولیتر 2511- نهایی حجم که کنیممی

 استخراج کیفیت و روش به توجه با آزمایشگاهی هر DNA، یا آب از متفاوتی مقادیر است ممکن نتیجه بهترین به یافتن دست برای DNA البته) نماید استفاده 
 (.باشدمی مناسب موارد اکثر در شده ارائه روش

 قطره یک از توانیدمی شوندمی تبخیر تیوب درون محتویات که صورتی در mineral oil کنید استفاده (mineral oil فناوری زیست شرکت از توانیدمی را 

 (.کنید خواست در کوثر
 محصول اگرچه PCR در و تاریک محیطی در آنرا الکتروفورز از قبل از بهتر محصول، بودن فلوئورسانت به توجه با اما دارد، ماندگاری اقات دمای در شب یک 

 .نمایید نگهداری یخچال

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

 شود آنالیز و بررسی نیز( آزمایش مورد هاینمونه بر عالوه) شده شناخته ژنوتیپ با داخلی کنترل یک ها،واکنش از سری هر انجام در است بهتر. 

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

 پلیمراز ایزنجیره کمی فلوئورسانت هایواکنش (QF-PCR) اندکی بسیار مقدار به حساس هایواکنش جمله از DNA تخلیص محل بنابراین. باشندمی DNA، 
 رعایت مللیال بین و ملی هایاستاندار طبق PCR انجام برای مناسب شرایط و باشند جدا هم از باید PCR محصول از استفاده و PCR برای مواد سازی آماده

 .شود استفاده نیز منفی کنترل از واکنش از مرحله هر در و شوند جدا هم از PCR از پس و پیش فضای و شود

 محصول حاوی هایتیوب درب هرگز: اخطار PCR واکنش برای را مواد که محلی و کیت هایمحلول و مواد مجاورت در را PCR نکنید باز نمایید،می آماده .
 .دارد آزمایشگاه خاص قوانین به بستگی اضافی PCR ولمحص دفع چگونگی
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 :الکتروفورز کپیالری

 
 برای انجام کپیالری الکتروفورز باید به موارد زیر توجه نمود:

 KBC-Aneuquick VII دستگاه توسط استفاده برای ABI باشد داشته را رنگ 5 تفکیک قدرت که است شده ساخته (Five-dye 

fragment analysis )دستگاه نندما Genetic Analyzer 3130 , 3130XL فوق شرکت جدیدتر یهادستگاه یا و. 

 برای نیاز مورد افزار نرم Five-dye fragment analysis  :ABI Data Collection 

 افزار نرم که کنید حاصل اطمینان ABI Data Collection از شما استفاده مورد Five-dye fragment analysis کندمی پشتیبانی 
 .(دستگاه از استفاده کار روش به توجه با)

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

 Run هانمونه کردن  

 الکتروفورز برای هانمونه ی ساز آماده 

 

 

 الکتروفورز کپیالری دستگاه به ورود برای هانمونه سازی آماده
 

 ™GeneScan™-511 LIZ گیردمی قرار استفاده مورد KBC-Aneuquick VII کیت با همراه که یداستاندار سایز که نمایید توجه

 .باشدمی

 اسپین و نموده ورتکس را ™0.5µl GeneScan™-511 LIZ و Hi-Di™ Formamide از µl 9.5 لیتری میلی 0.5 تیوب در .0

 نمایید( سانتریفیوژ)

 و نموده اضافه آن به را PCR محصول از ماکرولیتر 0 مقدار و ml 0.2 تیوب یک در را قبل مرحله در شده تهیه مواد از ماکرولیتر 01 .1
 .نمایید اسپین و ورتکس

 .شود (denature) واسرشت DNA تا دهیممی قرار گراد سانتی درجه 55 دمای در هدقیق دو مدت به .1

 .نمایید عمل دستگاه، کار روش مطابق و ریخته دستگاه پلیت در را نمونه کل .1

 Five-dye fragment analysis  :ABI Data Collection برای نیاز مورد افزار نرم .5

 پشتیبانی Five-dye fragment analysis از شما استفاده مورد ABI Data Collection افزار نرم که کنید حاصل اطمینان .1

 (.دستگاه از استفاده کار روش به توجه با) کندمی

  LIZو FAM , VIC, NED , PET-6 با دستگاه کردن کالیبره .7

1. Run هانمونه کردن  

 

 الکتروفورز کپیالریانجام  الزم جهتتنظیمات 
 کیت در KBC-Aneuquick VII هستند باز جفت 111 تا 011 از شده تکثیر قطعات همه. 

  شوندمی تفکیک متریسانتی 51 یا 11 کپیالری توسط الکتروفورز هنگام در قطعات این. 

 پلیمر از توانیدمی POP4 یا POP7 کنید استفاده. 

 افزار نرم با مطابق میکروستالیت استاندارد یهاماژول از استفاده با ABI PRISM™ Genetic Analyzer and Data Collection 

Software مطابق زیر عمل نمایید: است شده تنظیم دستگاه روی بر میکروستالیتها رنگ پنج آنالیز برای که 

 مایید.ایجاد نFive-Dye sample sheet  یک  -0

1- Appropriate run module .را انتخاب نمایید 

 نمایید. start را runگزینه  -1
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  توجه : زمانInjection  توانند با توجه به مقدار محصول میژ یا ولتاوPCR  زمان تنظیم شوند. افزایش یا کاهشInjection  می توانند و یا ولتاژ
شوند و یا نتایج دوباره  injectتوانند چندین بار در دستگاه می PCRهای ی شود. محصولحصول وارد کپیالرسبب شود که مقدار کمتر یا بیشتر م

 آنالیز شوند.

 

 هامورد استفاده برای آنالیز نمونه نرم افزار
  برای استفاده ازKBC-Aneuquick VII،  نرم افزارApplied Biosystems fragment analysis مناسب با دستگاهanalyser genetic 

  شود.، توصیه میاشم

  این کیت با نرم افزارGeneScanR Analysis version 3.1  یا باالترGenotyperR ،  همه ورژنهایGeneMapperR  وGeneMarker 
  که روش آنالیز نمونه ها بستگی به روش کار هر نرم افزار دارد. تطابق دارد

 

 :QF-PCR یهانمونه آنالیز

 شود،می بررسی کروموزوم هر برای که هاییمحل تعداد به توجه با و دهدمی ارائه را قبولی قابل نتایج KBC-Aneuquick VII کیت موارد بیشتر در

 مشکل حدی تا نتایچ تفسیر( مادر نمونه با جنینی نمنونه بودن آلوده یا موزاییسم مانند) موارد بعضی در اگرچه .است پایین بسیار خطا احتمال

 بررسی( Troubleshooting Guide) "احتمالی مشکالت" عنوان تحت کوثر فناوری زیست شرکت سایت وب در مواردی چنین. شد خواهد

 .اندشده

 مشابه سایز که مارکرهایی. است شده داده نشان 0جدول در مختلف هایآلل سایز محدوده. شودمی شناخته جداگانه سایز و رنگ با مارکری هر

 .اندشده تفکیک هم از مختلف یهارنگ با دارند

 ®GeneMapper افزارهای نرم با مطابق) نمایید دریافت کوثر فناوری زیست شرکت سایت از توانیدمی را KBC-Aneuquick VII کیت پنل

 کتشر همکاران نیاز صورت در .نمایید استفاده نمونه آنالیز در هاپنل این از باید افزارها نرم این کار روش به توجه با .(است Genemarker و

 را به شما آموزش دهند. KBC-Aneuquick VII کیت از کننده استفاده چگونگی آزمایشگاه محل در تا دارند آمادگی کوثر فناوری زیست

 

 :QF-PCR روش نتایج تفسیر اساس

 روی بر پیک یک صورت به شده تکثیر قطعه هر کمی مقدار و شوندمی تکثیر فلوئورسانت قطعات صورت به( هستند STR که) مارکرها روش دراین

 .شودمی دیده نمودار

 .است شده تکثیر که است ایی PCR محصول کمی مقدار دهنده نشان الکتروفروگرام، در پیک هر زیر محدوده

 .دهدمی نمایش را مارکر هر فلوئورسانت ماده کمی مقدار که است فلوئورسانت ماده فعالیت میزان دهنده نشان پیک هر ارتفاع

 مشاهده قابل افزار نرم این در نیز پیک هر به مربوط محدوده و ارتفاع. شوندمی دیده آنالیز افزارهای نرم در الکتروفورگرام صورت هب نتایج این

 .هستند

 
 

 است قطعه طول دهنده نشان: سایز



 

 

12 | P a g e  

KBC- ANEUQUICK (VII) QF PCR KIT  
Kawsar Biotech Company ©- 2014 

 

 دستگاه لیزر هرچقدر .باشندمی PCR محصول زانمی بیانگر نتیجه در و فلوئورسانت ماده فعالیت میزان دهنده نشان :(Area - height) ارتفاع و محدوده

 و کرده الکتروفورز زمان هم مستقل دستگاه دو در را شده تکثیر نمونه یک توانیدمی داشتن شک صورت در. شودمی کم هاپیک ارتفاع باشد شده ضعیف

 .کنید مقایسه را نتایج

 
 

 (:Disomic) دیزومی نرمال نمونه یک بررسی
 

 فقط چون هوموزیگوت افراد در. شودمی دیده یکسان( 0:0 نسبت) پیک زیر محدوده یا پیک ارتفاع با آلل و مارکر هر برای تروزیگوته نرمال افراد در

 مارکرهای به هاکروموزوم تعداد بررسی چگونگی .برد پی کروموزم دو وجود به توانمین و نیست امکانپذیر آلل دو بررسی دارد، وجود آلل یک

 .برد پی کروموزم آن بودن نرمال غیر یا نرمال به توانمین باشند، هموزیگوت کروموزوم یک روی مارکرهای همه چنانچه. دارد ستگیب هتروزیگوت

 احتمال و درگیر کروموزوم به توجه با بایستمی ژنتیک متخصص. بیافتد اتفاق است ممکن مارکرها کل از محل دو یکی در معموال اتفاقی چنین البته

 غیر 01 یا و 01 ،10 کروموزوم مونوزومی به مبتال جنین مثال. بگیرد تصمیم نهایی نتیجه مورد در مربوطه کروموزوم از بخشی یا تمامی ذفح وقوع

 .کرد تفسیر باید دیگر ایگونه به را Y یا و X کروموزوم مونوزومی. بماند زنده بارداری 01 هفته تا است ممکن

 
 هوموزیگوت الگوی مارکرها بقیه و باشد داشته وجود فرد در( هتروزیگوت) گویا مارکر دو حداقل که است الزم وموزومکر یک دقیق بررسی برای: توجه

 از استفاده تجربه یا بایستمی فنی مسئول) بود خواهد نیاز مورد تکمیلی یهاروش باشند داشته مشکوک الگوی مارکرها هبقی چنانچه. باشند داشته
QFPCR مشاور از تواندمی بگیرد تصمیم نتوانست متخصص که مواردی در. (کند تجربه کسب استاندارد یهانمونه از استفاده با یا و باشد داشته را 

 . کند نظر کسب کوثر فناوری زیست شرکت همکار ژنتیک

 دارید، نیاز اختصاصی یهایتک به شما چنانچه. دارد تحویل آماده اختصاصی STR کیت کروموزوم هر برای شرکت این که داشت نظر در باید

 .دهید سفارش را خود نظر مورد کروموزوم اختصاصی کیت و نموده مراجعه کوثر فناوری زیست شرکت سایت به توانیدمی
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 :تریپلوییدی و 13 ،31 ،31 تریزومی تشخیص
 . باشند داشته را خاص کروموزوم یک برای یآلل تک و یآلل دو ی،آلل سه الگوی توانندمی تریزومی یهانمونه

 عدد سه صورت به دهستن اختصاصی کروموزوم هر برای که ییهاSTR که صورت این به است، تشخیص قابل کروموزوم هر از پیک یا نمونه سه -0

. گویندیم( Trisomic Triallelic) یآلل سه تریزومی آن به که بود، خواهد 0:0:0 صورت به محل سه هر نسبت و یکسان فلوئورسانت شدت با پیک

 اتفاق اول تقسیم در هاجدایی عدم اکثر البته) است افتاده اتفاق میوز اول تقسیم در کروموزوم جدایی عدم که گرفت نتیجه توانمی صورت این در

 (.مادر یا است گرفته پدر از را اضافی کروموزوم که کنیم مشخص توانیممی باشیم داشته را مادری یا و پدری یهاSTR اگر ضمن در(. افتندمی

 پیک عدد دو نتایج در باشد، داشته متفاوتی سایز هاموکروموز از یکی و باشند داشته( یکسان سایزهای) یکسان تکراری هاکروموزم از عدد دو اگر -1

( Trisomic Diallelic) یآلل دو تریزومی آن به که شد، خواهد مشاهده 1:0 حدودا صورت به هاپیک زیر محدوده نسبت که شد خواهد مشاهده

 . باشدمی میوز دوم تقسیم در کروموزومی جدایی عدم وقوع نشانه باشد افتاده اتفاق کروموزوم یک یهامحل همه برای اگر اتفاقی چنین .گویندمی

 
 استفاد هادالیل سایر از بایستمی باشند هوموزیگوت کروموزوم، یک مارکرهای همه چنانچه و ندارد وجود تشخیص امکان یآلل تک یهانمونه در -1

 اتفاقی چنین X کروموزوم در اگر البته .باشندمین بارداری بعد به 01 هفته تا حیات ادامه به قادر 01 یا و 01 ،10 کروموزومهای مونوزومی مثال. کرد

 و مونوزومیک X کروموزوم برای فرد پسر جنین کی در. باشدمی ترنر سندروم یا X کروموزوم مونوزومی نشانه باشد Y کروموزوم فاقد فرد و باشد افتاده

 .دارد را مربوطه یهامحل نیز Y برای

  

  باشد؟ محل آن تکثیر عدم دلیل به مونوزومیک محل یک برای فردی دارد احتمال چقدر
 آن برای SNP هیچ کنون تا که شود انتخاب جایی در محل هر پرایمرهای انتخاب محل که است شده سعی ولی دارد وجود اتفاقی چنین احتمال

 نتیجه شود باند کروموزوم محل دو هر برای فرد اگر و دهدمی خاص معنی Y کروموزوم خصوص در فقط نگرانی این البته. باشد نشده گزارش

 .است نداده نشان را حالتی چنین هیچگاه مرد نمونه 011 روی بر ما تحقیقات. شد خواهد تفسیر X مونوزومی

 اطالع ما به لطفا دیدند را حالتی چنین محلی برای همکاران اگر و است بوده کیت این برروی ما تحقیقات از یکی allele drop out بررسی کال
  .کنیم انتخاب محل آن برای دیگری پرایمر یا و داده را الزم تذکر کنندگان استفاده به سایت در یا تا دهند
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 :مهم تذکر
 هانسبت و شود تکثیر بیشتر کوچکتر آلل تا شودمی باعث و است زیاد آلل دو بین سایز تفاوت گاهی هستند، یاگو که مارکرهایی در موارد بعضی در

 سایز با آلل معموال محل هر برای که ایم رسیده نتیجه این به STR یهامحل تکثیر نحوه مطالعه در دیگر معنی به. بود خواهد زیر جدول صورت به

 نای باشد داشته سایزی تفاوت محل همان دیگر آلل با محل یک کوچکتر آلل فاصله هرچقدر. کندمی پیدا تکثیر رکوچکت قطعه از کمتر بزرگتر

 .شد خواهد مشاهد پیک یک Area و height در که. باشدمی بیشتر (تکثیر شدت در) تفاوت

 

 

 
 

 STR یهاآلل بین هانسبت محدوده
 

 :شوندمی محاسبه گونه این به هانسبت

 آلل دو که ییهاSTR مورد در. کنندمی( قطعه سایز نظر از) آلل بزرگترین A بر تقسیم را (قطعه سایز نظر از) آلل کوچکترین( A) پیک زیر دهمحدو

 در هچنانچ. افتدمی اتفاق کوچکتر قطعه تکثیر دلیل به که باشد، نرمال حد از خارج هانسبت گاهی است ممکن دارند، تفاوت باز جفت 11 از بیستز

 اختصاصی یهاکیت مورد در) کرد استفاده قبلی مارکرهای بر عالوه دیگری مارکرهای از باید باشد نداشته وجود گویا آلل دو حداقل نهایی تفسیر

 (.نمایید مراجعه کوثر فناوری زیست شرکت سایت وب به کروموزم هر برای موجود

 تریزومی باشد بیشتر یا 1/0 به 0 تفاوت اگر ولی گیریممی 0:0 را وضعیت این باشد 1/0 به 0 یا و باشد 1/1 به 0 آلل دو تفاوت اگر باال جدول در

diallelic آلل اگر برعکس .گیریممی نرمال را 1/0 باشد باز 11 از بیش بزرگتر از کوچکتر یا چپ سمت آلل فاصله اگر البته. کنیممی محاسبه 

 diallelic بزرگتر یآلل زیاد احتمال به حالتی چنین در باشد 1/1 باز 11 از بیش اصلهف با کوچکتر یا چپ سمت آلل و 0 مثال راست سمت

 (. کرد تفسیر را نتایج کروموزوم یک یهامحل همه بررسی با باید: توجه) باشدمی
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 :Xتشخیص افتراقی حالت مونوزومی از هوموزیگوت در کروموزوم 
 

ندارد. چون در هر دو را  هستندهوموزیگوت  Xکرومزوم دو دارای نرمالی که  افرادبا  Xوزموی حالت مونتفکیک توانایی   STRمارکرهای بررسی

 مشاهده خواهد شد. xیک پیک هوموزیگوت در مارکرهای کروموزوم الگوی مشابهی به صورت صورت فقط 

در ژنوم انسانی  Segmental duplicationاز نمونه های ده شده که اکری استفاز مار KBC-Aneuquick VII کیتبرای حل این مشکل در 

سایزهای  Xو  7 هایاین ناحیه بر روی کروموزم PCRمحصول به صورت مشابهی وجود دارد، البته   Xو  7می باشد. این ناحیه بر روی کروموزم 

  فاوتهای جزیی این ناحیه بر روی این دو کروموزوم است.توتی را به ما ارائه خواهد کرد که به دلیل متفا

 التهای زیر ممکن است دیده شوندح

 

  پیکها برابرارتفاع: 

 است xنمونه مربوط به خانم با دو عدد کرموزوم               

 

  دو برابر مارکر  7ارتفاع مارکرX : 

 دارد. 7و دو عدد کروموزم  Xاین الگو طبیعی است. چون هر مرد نرمال یک عدد کروموزم : چنانچه فرد مذکر باشد -0

 باشد و فرد غیر نرمال خواهد بود.می X: نشان دهنده الگوی مونوزومی مونث باشدچنانچه فرد  -1
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 :نتایج تفسیر از ای نمونه

 سالم –(XY) مرد: 3 نمونه

 
 

 :جنسیت تعیین چگونگی
 دارای نیز DYS391 و SRY محل دو. است هتروزیگوت 0:0 نسبت با نیز DXY267 محل و است 0:0 نسبت و است هتروزیگوت صورت به AMXY محل

  .باشدمی انوپلوئیدی نظر از سالم پسر جنین نمونه این لذا. باشدمی پیک یک واجد X یهاکروموزوم برای فرد و دارد وجود Y کروموزوم پس هستند، پیک

 :کرموزوم هر یهاآلل تعداد بررسی

 هر از نسخه دو وجود دهنده نشان و اندشده مشخص هستند 0:0 تنسب با و هتروزیگوت صورت به که 10 و 01 ،01 یهاکروموزم یهامارکر تمامی

 .باشدمی کروموزوم
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  13 تریزومی -(XX) زن :1 نمونه
 

 
 

 :است زیر موارد دهنده نشان بررسی مورد نمونه

  زن:  جنسیت تشخیص

 و DYS391 یهامحل در آن بر عالوه. است نشده تشکیل است، Y کروموزم دهنده نشان که پیکی و شودمی مشاهده پیک یک فقط AMXY محل در چون

SRY کروموزم به مربوط مارکرهای و نشده تشکیل پیک X، باشندمی پیک عدد دو دارای. 

 .دهدمی نشان که سایزی به توجه با باشدمی باالیی پیک سایه شود،می مشاهده DYS391 قسمت در که پیکی: مهم نکته

 .نمایید مراجعه کوثر فناوری زیست شرکت سایت وب به آن جزییات و موارد گونه این تفسیر مورد در

 .باشدمی هاکروموزم این از نسخه دو وجود دهنده نشان بنابراین هستند هتروزیگوت 0:0 نسبت با 01 و 01 هایکروموزوم

 نسبت با پیک عدد سه D21S1446 محل در(. یآلل دو تریزومی) شودمی مشاهده 0:1 نسبت با هتروزیگوت نمونه D21S809 محل در: 10 کروموزوم

 محل(. یآلل دو تریزومی) است هتروزیگوت 0:1 نسبت با D21S1414 محل و است هوموزیگوت IFNAR محل(. یآلل سه تریزومی) شودمی دیده 0:0:0

D21S1413 محل در(. یآلل سه تریزومی) میشود مشاهده پیک عدد سه 0:0:0 نسبت با D21S1411 از ولی شودمی مشاهده پیک عدد دو 0:0 نسبت با 

 آلل همین از نسخه دو فرد احتماال و باشد داشته کمتری ارتفاع بزرگتر، قطعه که داشتیم انتظار است، باز جفت 11 حدود در هاآن سایز اختالف که آنجایی

 (.یآلل دو تریزومی) شود برابر هاآن ارتفاع تا شده باعث که داشته را

 یآلل دو تریزومی ی،آلل سه تریزومی الگوی آن در که. شودمی تایید 10 کروموزم از نسخه سه وجود 10 کروموزوم به مربوط مارکرهای همه گرفتن نظر در با

 . شودمی مشاهده باشد، هوموزیگوت که محلی و
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 X تریزومی –(XXX) زن :1 نمونه
 

 
 

 زن: جنسیت

 که AMXY در پیک یک وجود همچنین و. است Y کروموزم نبودن دهنده نشان که DYS391 و SRY یهامحل در پیک وجود عدم: تشخیص چگونگی

 .کندمی تایید را جنسی کروموزوم نوع یک فقط وجود

 :X تریزومی

 :تشخیص روش

 یهامحل. باشدمی یآلل دو تریزومی دهنده نشان که هستند، هترزیگوت 1:0 نسبت با DXYS267 و DXS7132، HPRT، DXS6801 یهامحل

DXS6803، DXS981 و DX-TCTA-13.3 کنندمین تایید یا رد را موردی هیچ که هستند هوموزیگوت صورت به. 
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