HD DTekt™ Kit v1

پروتکل انجام PCR

کیت تشخیص هانتینگتون

بهترین نتیجه کیت با مقادیر  DNAاز  5تا  50نانوگرم
و یا یک عدد پانچ از کارت  DBCحاصل میگردد .با این

Box-A
اجزاء

شرح محصول
کیت ™ HD DTektورژن  1بر اساس روش  PCRانجام
می گیرد که برای تشخیص سریع بیماری هانتینگتون
به کار میرود .تکرار های سه تایی  CAGدر ناحیه 5′
ترجمه نشده ژن  HTTبه طور نرمال دارای  244جفت
باز هستند .این تکرار های سه تایی در افراد مبتال به
بیماری هانتینگتون افزایش یافته و به عنوان جهش
دینامیک ( )Dynamic Mutationدر نظر گرفته می
شوند.
تکرار های سه تایی  CAGژن  HTTکه بر روی کروموزوم
 4قرار گرفته اند ،توسط  PCRتکثیر شده و نتیجه نهایی،
با استفاده از کپیالری الکتروفورز مشخص میگردد.

مشخصات محصول
شرایط نگهداری

Cat. No.

در دمای -20
درجه سانتیگراد و
در محیطی تاریک
به مدت یکسال
نگهداری شود

7047387

25 Rxn

2289581

50 Rxn

4333522

100 Rxn

هر واکنش

تیوب

PCR Mix

10 μl

Primer Mix

1 μl

KBC HS Taq DNA
Polymerase
Control DNA
HD001
)(Cat. No. 5014863

Control DNA
M030

0.5 μl
در صورت نیاز
1 μl

برنامه  PCRرا طبق برنامه  PCRموجود در راهنما ،در
دستگاه ترموسایکلر ذخیره کنید و نمونهها را در
دستگاه قرار دهید.

در صورت نیاز
1 μl

)(Cat. No. 1517555

KBC 500 SSd™ v2
)(Size Standard

KBC MC5™ v2
)(Matrix Calibration

استخراج  ،DNAمقادیر متفاوتی از  DNAرا استفاده
نماید.
 .3سپس به اندازهای آب اضافه نمایید ،که حجم نهایی
به  23میکرولیتر برسد.
 .4پس از تهیه میکس نهایی بر اساس تعداد نمونه
موجود ،آن را حدود دو ثانیه ورتکس و سپس اسپین
نمایید( .از ورتکس طوالنی خودداری نمایید).

Box-B
اجزاء

حجم محصول

مقدار الزم در

رنگ

وجود برای دست یافتن به بهترین نتیجه هر
آزمایشگاهی ممکن است با توجه به روش و کیفیت

مقدار الزم در

رنگ

هر Run

تیوب

0.5 μl
-

 .1ابتدا اجزاء کیت مورد استفاده در  (Box A) ،PCRرا در دمای اتاق
قرار دهید تا ذوب شوند.
 .2پس از پیپتاژ اولیه مواد جهت استفاده ،مطابق جدول از هر ماده
استفاده نمایید.

 جهت حصول اطمینان از عملکرد مناسب  PCRمی
توانید پیش از انجام کپیالری الکتروفورز حداقل 5
میکرولیتر از محصول  PCRرا ژل الکتروفورز نمایید.
 اگر بیش از یک هفته پس از اتمام واکنش  PCRتا
آغاز انجام کپیالری الکتروفورز زمان صرف شود ،ممکن
است کیفیت نتایج کاهش بیاید.
 هرگز درب تیوب های حاوی محصول  PCRرا در
مجاورت مواد و محلول های کیت و محل آماده سازی
واکنش  ،PCRباز نکنید.
 با توجه به نوع و کیفیت  DNAمورد استفاده ،ممکن
است الزم شود مقدار  ،DNAتعداد سیکل یا برنامه را

آنالیز نمونه
این کیت را می توان با نرم افزارهای Fragment

 Analysisشرکت  ABIمتناسب با دستگاههای
 Genetic Analyzerو یا نرم افزارهای ®GeneScan
GeneMapper® ،Genotype Analysis ،Analysis

و ® GeneMarkerآنالیز نمود.
تعداد تکرار های هر الل از طریق فرمول زیر به دست
می آید .عدد بدست آمده را با جدول زیر مقایسه
نموده تا نتیجه نهایی را مشخص گردد .برای آنالیز
نتایج ،ارتفاع نمونه ها بهتر است در محدوده ی 1000
باشد تا پیک دوم در افراد مبتال به وضوح دیده شود.

است الزم شود مقدار  ،DNAتعداد سیکل یا برنامه را

ساخته شده که قدرت تفکیک  5رنگ فلورسنت را داشته باشد.

تغییر دهید تا بهترین نتیجه را به دست آورید .و
همچنین از میکروتیوب هایی با درب ضد تبخیر استفاده
نمائید.

بنابراین قابل استفاده در دستگاههای ژنتیک آناالیزر سری های
 3500 ،3130xl ،3130و  3500xLمی باشد .پیش از انجام کار
اطمینان حاصل نمائید که نرم افزار ABI Data Collection
شما از  Five-dye Fragment Analyzerپشتیبانی نماید.

 محل تخلیص  ،DNAآماده سازی مواد برای  PCRو
استفاده از محصول  PCRباید از هم جدا باشند و شرایط
مناسب برای انجام  PCRطبق استاندارهای ملی و بین
المللی رعایت شود و فضای پیش و پس از  PCRاز هم
جدا شوند و در هر بار استفاده از محصول از واکنش از
کنترل منفی نیز استفاده شود.

کپیالری الکتروفورز
 خوانش نمونه ها به روش کپیالری الکتروفورز انجام
می شود .این کیت برای استفاده توسط دستگاه ABI
باشد .داشته را داشته باشد.
www.kawsarbiotech.com

 دستگاه را با  KBC MC5™ v2کالیبره نموده و پس از آماده
سازی نمونه ها ،آن ها را در دستگاه  Genetic Analyzerقرار
دهید.
جهت آماده سازی نمونه ها برای ورود به دستگاه 9.5
میکرولیتر از  Hi-Di™ Formamideو  0.5میکرولیتر از
 KBC500 SSd™ v2به ازای هر نمونه به همراه یک میکرولیتر
از محصول  PCRرا به مدت  5دقیقه در دمای  95◦ Cو سپس

تعداد تکرار سه تایی  CAGدر هر الل:
تعداد تکرار توالی
CAG
≤ 26

Normal

27-35

Intermediate

36-39

≥ 40

𝟑

فنوتیپ

Pathogenic
)(reduced penetrance
Pathogenic
)(full penetrance

جهت تفسیر نمونه های این کیت ،پنل آن را از سایت شرکت
زیست فناوری کوثر دریافت نمایید.

بالفاصله به مدت  3دقیقه در دمای  - 20◦ Cقرار دهید.
خیابان ولیعصر ،باالتر از فاطمی ،خیابان مجلسی ،پالک ،41
021-88939150
طبقه سوم ،شرکت زیست فناوری کوثر

𝟕𝟖𝟏𝑿−

kawsar_biotech @yahoo.com

