KBC Aneuquick VIII Kit
تشخیص سریع اختالالت عددی شایع کروموزومی (آنیوپلوئیدی) قبل از تولد
شماره کاتالوگK3011 :
روش :QF-PCR
این روش برای تشخیص سریع اختالالت عددی شایع کروموزومی ( X ،21 ،18 ،13و  )Yبه کار میرود .توالی کوتاه
تکرار شوندهای ( ،)STRکه در طول این کروموزمها پراکنده هستند ،توسط  PCRتکثیر شده و نتیجه نهایی ،با
استفاده از کپیالری الکتروفورز مشخص میگردد.
کیت:KBC Aneuquick VIII Kit
اینکیتمحتوی 26مارکر( 21مارکر STRباهتروزیگوسیتیبااالو 4ماارکربارایتییاینینسایتوناهنجااری
کروموزومهایینسی( میباشد .آنالیزهمزمان 26محل(دریا واکان )،نیاازباهاساتفادهازمارکرهاایدیگاررا
برطرفمینماید.اگرچهکیتهایاختصاصیبرایهرکروموزومنیزازدیگرمحصوالتشرکتزیساتفنااوری کاورر
میباشد.
تعداد مارکرها برای هر کروموزوم
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شرایط نگهداری و روش استفاده:
• از آنجایی که پرایمرها با رنگ فلوئورسانت نشاندار شدهاند؛ بنابراین از قرار دادن آنها در مقابل
نورمستقیم خودداری شود.
• چنانچه دفیات انجماد و ذوب این کیت زیاد باشد ،کیفیت نتایج کاه خواهد یافت ،بنابراین بهتر
است مواد را در حجمهای کمتر نگهداری نمایید.
نکته مهم :این کیت محتوی مواد حساس به گرما از یمله پرایمر ،آنزیم و  dNTPمیباشد ،لذا آماده
سازی نمونهها باید روی یخ انجام شود.
• ابتدا همه مواد مویود در کیت را در دمای اتاق قرار دهید ،تا ذوب شوند.
• همه مواد را  2رانیه  vortexو سپس  spinنمایید (از  vortexطوالنی خودداری نمایید).
• سپس مطابق یدول زیر ،به ازای هر واکن از مواد استفاده نمایید.
• مقدار الزم از  DNAیا ی پانچ 1/2میلیمتری از کارت نگهداری خون را به ی میکروتیوب 200
میکرولیتری اضافه نمایید .هر آزمایشگاهی با تویه به روش و کیفیت استخراج  DNAبرای دست
یافتن به بهترین نتیجه ممکن است مقادیر متفاوتی از  DNAاستفاده نماید.
• کیت حاوی نمونه کنترل مثبت ( )K5027می باشد که در صورت نیاز  1ماکرولیتر از آن استفاده
شود.
• سپس به اندازهای آب اضافه نمائید ،که حجم نهایی  18ماکرولیتر شود.
• همه مواد را  2رانیه  vortexو سپس  spinنمایید (از  vortexطوالنی خودداری نمایید).
مقدار الزم برای هر واکنش

نام ماده

5 µl
1 µl
1 µl

PCR Mix
Primer Mix
Taq Polymerase

•

برنامه PCRرامطابقبایدولزیربهدستگاهترموسایکلردادهونمونههارادردستگاهقراردهید(بهتر
استازتیوبهاییبادربمحکمضدتبخیراستفادهنمائید).
Final Extension

4˚C
∞

70˚C
17 min

Cycling

70˚C
2 min

63 ˚C
90 Sec
30 cycles

یهت حصول اطمینان از عملکرد مناسب  PCRمی توانید پی
µlاز محصول  PCRرا در ژل الکتروفورز نمائید.

Pre-Denaturation

95˚C
1min

95˚C
5 min

از انجام کپیالری الکتروفورز حداقل 5

نکات مهم:
• اگرچه محصول  PCRی شب در دمای اتاق ماندگاری دارد ،اما با تویه به فلوئورسانت بودن محصول ،بهتر
است قبل از الکتروفورز آنرا در محیطی تاری و در یخچال نگهداری نمایید.
• اگر بی از ی هفته پس از اتمام واکن  PCRتا آغاز انجام کپیالری الکتروفورز زمان صرف شود ،ممکن است
کیفیت نتایج کاه بیابد.
• با تویه به نوع و مقدار  DNAمورد استفاده ،ممکن است الزم شود تیداد سیکل برنامه را تغییر دهید تا بهترین
نتیجه را به دست آورید.
• واکن های فلوئورسانت زنجیرهای پلیمراز از یمله واکن های حساس به مقدار بسیار اندکی  DNAمیباشند.
بنابراین محل تخلیص  ،DNAآماده سازی مواد برای  PCRو استفاده از محصول  PCRباید از هم یدا باشند و
شرایط مناسب برای انجام  PCRطبق استاندارهای ملی و بین المللی رعایت شود و فضای پی و پس از PCR
از هم یدا شوند و در هر مرحله از واکن از کنترل منفی نیز استفاده شود.
اخطار :هرگز درب تیوبهای حاوی محصول  PCRرا در مجاورت مواد و محلولهای کیت و محلی که مواد را برای
واکن  PCRآماده مینمایید ،باز ننمائید .چگونگی دفع محصول  PCRاضافی بستگی به قوانین خاص آزمایشگاه
دارد.

انجام کپیالری الکتروفورز و آنالیز نمونهها:

•
•
•
•
•

•

کیت  KBC Aneuquick VIIIبرای استفاده توسط دستگاه  ABIساخته شده است که قدرت تفکی  5رنگ
را داشته باشد ( ،)Five-dye fragment analysisمانند دستگاه Genetic Analyzer 3130 , 3130XL
و دستگاههای یدیدتر شرکت .ABI
نکته :پی از انجام کار اطمینان حاصل نمائید که نرم افزار  ABI Data Collectionمورد استفاده شما از
 Five-dye fragment analyzerپشتیبانی نماید.
دستگاه را با  LIZ ,PET ,NED, VIC, 6-FAMکالیبره نموده و پس از آماده سازی نمونه ها ،آن ها را در
دستگاه  Genetic Analyzerقرار دهید.
از  GeneScan™ 500 LIZ™ dye Size Standardبرای خوان نمونه ها استفاده شود.
برای آماده سازی نمونه های برای ورود به دستگاه به ازای هر نمونه  9/5ماکرولیتر از  HiDi Formamidو
 0/5ماکرولیتر از  GeneScan™ 500 LIZ™ dye Size Standardبه همراه  1تا  2ماکرولیتر از محصول
 PCRرا در  95دریه HOTکرده و سپس  ICEکنید.
برای تفسیر نمونه های این کیت ،پنل آن را از شرکت زیست فناوری کوثر دریافت نمایید.
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