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دفترچه راهنمای استفاده از :کیت تشخیص هانتینگتون

مقدمه
کیت ™ HD DTektورژن  ،1بیماری هانتینگتون را در مدت زمان حدود  5ساعت تشخیص می دهد .این کیت تشخیصی بر
اساس واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )PCRبا پرایمرهای برچسب دار 1عمل می نماید.
کیت ™ HD DTektورژن  1تکرار های سه تایی  CAGدر ناحیه  5′ترجمه نشده ژن  HTTرا تشخیص می دهد .این تکرار های
سه تایی به طور نرمال دارای  244جفت باز هستند اما 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.

 .1.1شرایط نگهداری کیت
 .1به دلیل وجود پرایمرهای فلورسنت ،این کیت باید در محیطی نگهداری شود که در معرض نور قرار نداشته نباشد.
 .2این کیت در دمای  -20◦Cبه مدت حداقل یکسال قابل نگهداری می باشد.
 .3چنانچه دفعات انجماد و ذوب این کیت زیاد باشد،کیفیت نتایج کاهش خواهد یافت .بنابراین بهتر است مواد را در حجم های
کمتر تقسیم 2کرده و نگهداری نمایید.

 .1.2روند کار

Labelled primer 1
Aliquot 2
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مواد و تجهیزات
 .2.1شرایط آزمایشگاه
واکنش های زنجیرهای پلیمراز ( )PCRاز جمله واکنش های حساس به مقدار بسیار اندکی  DNAمی باشند .بنابراین محل
تخلیص  ،DNAآماده سازی مواد برای انجام  PCRو استفاده از محصول  PCRباید از هم جدا باشند و شرایط مناسب برای انجام
 PCRطبق استاندارهای ملی و بین المللی رعایت شود (باید فضای پیش و پس از  PCRاز هم جدا شوند و تحت هیچ شرایطی
از وسایل هر قسمت در قسمت دیگر استفاده نشود .ترجیحاً فردی که نمونه را آماده می کند در قسمت الکتروفورز حضور نداشته
باشد .در هر مرحله از واکنش از کنترل منفی استفاده شود).
 انجام فرایند استفاده از کیت بهتر است در محل جدا 3شده و اختصاصی صورت گیرد.

 .2.2نمونه
این کیت بر روی نمونه های  DNAتخلیص شده از خون افراد بالغ و تازه متولد ،مایع آمنیون ( ،)AFنمونه پرز جفتی جنین
( ،)CVSنمونه های بافت و یا استفاده از کارت ( DBC4کارت نگهدارنده  )DNAو بافرهای  CVL ،AFLو  BLB5قابل انجام است.
با توجه به روش استخراج  DNAو عواملی که در روند آن موثر است ،باید نمونه های نمونه پرز جنینی توسط فردی آموزش دیده
زیر استریوسکوپ بررسی شوند ،تا نمونه های مادری و جنینی از هم تفکیک شوند (وجود نمونه مادری به همراه نمونه جنینی
می تواند باعث ایجاد خطا در نتایج آزمایش شود).

 .2.2.3عوامل مداخله گر در نمونه
• در صورتی که در نمونه های مایع آمنیون ،مقدار زیادی خون وجود داشته باشد ،نمونه مادری باید همزمان با نمونه جنینی
بررسی شود تا مشخص گردد که نتایج به دست آمده مربوطه به نمونه خون مادر است یا جنین .در صورت عالقه و داشتن وقت
کافی می توانید نمونه مایع آمنیون را کشت دهید و  DNAاستخراج کنید (تجربه عملی توسط این شرکت نشان می دهد که
مقدار خون مادری میبایست خیلی زیاد باشد تا با نمونه جنینی تداخل ایجاد کند).
• موزائیسم جنین که در بیشتر موارد در نمونه های گرفته شده از  CVSرخ می دهد ،به دلیل ایجاد پیک های غیر طبیعی یا
خارج از محدوده می تواند در تفسیر نتیجه تداخل ایجاد کند.

 3شرکت زیست فناوری کوثر دستگاه  Workstationکه فضای مناسب جهت فرایند  PCRرا فراهم می آورد در ابعاد و ساختارهای مختلف آماده فروش دارد.
 4کارت  DBCرا می توان به طور مستقیم پس از پانچ کردن استفاده نمود .کارت  DBCرا می توانید از شرکت زیست فناوری کوثر تهیه نمایید.
5

این سه بافر را می توانید در سایت زیست فناوری کوثر در قسمت  Direct PCR accessoriesمحصوالت مکمل مطالعه نمایید.
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• اگر نمونه  DNAبا غلظت زیاد استفاده گردد ،می تواند منجر به تغییر نسبت الل ها و ایجاد سایه در پیک های حاصل شود که
در تفسیر نتایج تداخل ایجاد می کند.
• در مرحله آماده سازی نمونه قبل از خوانش دستگاه ژنتیک آناالیزر ،اگر  Hot & Iceنمونه درست انجام نشود ،نتیجه ممکن
است قابل تفسیر نباشد یا اینکه موجب جا به جا شدن سایز ها شود.
• حضور برخی مواد حین تخلیص از جمله هِم ،لکوسیت ،ماده ضد انعقاد هپارین ،مقدار بیش از حد ( EDTAدر صورتی که از
لوله های استاندارد استفاده نشود) و برخی دارو ها می تواند باعث تداخل یا ممانعت انجام  PCRگردد.

 .2.3ساختار کیت
محتویات کیت در جدول زیر آورده شده است:
جدول شماره  :1مشخصات کیت

محصول

حجم محصول

Cat. No.

25 rxn

7047387

50 rxn

2289581

100 rxn

4333522

HD DTekt™ Kit v1

جدول شماره  :2اجزاء کیت

اجزاء موجود در Box A

1

PCR Mix

2

KBC HS Taq DNA Polymerase

3

Control DNA HD001 50 ng/µl
)(Cat. No. 5014863

4

Primer Mix
اجزاء موجود در Box B

1

KBC 500 SSd™ v2
)(Size Standard

2

KBC MC5™ v2
)(Matrix Calibration

رنگ تیوب

رنگ تیوب

PCR Mix .2.3.1
این میکس شامل  dNTP mix ،MgCl2 ،PT10X Bufferو  BSAاست که در روند  PCRضروری می باشد.
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KBC HS Taq DNA Polymerase .2.3.2
این آنزیم در دماهای باال که برای همانندسازی  DNAدر واکنش زنجیره ای پلیمریزاسیون الزم است ،فعال باقی می ماند و
در واقع نوکلئوتیدها را به یک پرایمر متصل کرده تا از روی  DNAالگو ،یک رشته جدید  DNAساخته شود.
Control DNA .2.3.3
یک  DNAکنترل مثبت با پروفایل مشخص برای ارزیابی و تایید کارایی مرحله تکثیر می باشد.

شکل شماره  :1نتیجه  DNAکنترل مثبت

Primer Mix.2.3.4
این میکس مخلوطی از یک جفت پرایمر (رشته های کوتاهی هستند که به عنوان آغازگر برای سنتز  DNAاستفاده می شود)
است که تنها با یک رنگ فلورسنت تکثیر و مشخص میگردند .این پرایمر بر اساس تکرار های سه تایی  CAGژن  HTTکه بر
روی کروموزوم  4طراحی شده است.
 .2.3.4.1بررسی پرایمرها با استفاده از روش کپیالری الکتروفورز
آنالیز این پرایمرها توسط کپیالری الکتروفورز انجام می شود .بنابراین برای مشاهده و تفسیر نتایج این کیت به دستگاه Genetic

 Analyzerیا دستگاه های مشابه نیاز است.
این کیت قابل استفاده در دستگاه های  ABI PRISM 3130/3130xl/3500/3500xL Genetic Analyzerمی باشد.
رنگ های فلورسنت به کار رفته در کیت ™ HD DTektورژن  1به صورت زیر می باشد:
جدول شماره  :3رنگ های فلورسنت

HD DTekt™ Kit v1

KBC260O

KBC460B

نام لیبل

سایز استاندارد

آبی

کاربرد

KBC MC5™ v2 .2.3.1
جهت خوانش نمونه در دستگاه  Genetic Analyserابتدا باید رنگ های فلورسنت (لیبل پرایمرها) به دستگاه توسط ماتریکس
کالیبراسیون معرفی گردد.
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KBC 500 SSd™ v2 .2.3.2
جهت خوانش تمام نمونه ها در دستگاه  Genetic Analyserنیاز به سایز استاندارد می باشد تا سایز صحیح پیک ها جهت
آنالیز نمونه ها را تعیین نماید.

PCR Set up .2.4
 .2.4.1مواد و تجهیزات الزم برای واکنش PCR

 دستکش یک بار مصرف
 تیپ استریل یک بار مصرف
 رک استریل تیپ
 میکروتیوب استریل
 رک تیوب مناسب برای میکروتیوب
 میکرواسپین 6و ورتکس مناسب برای میکروتیوب
 میکروپیپت های مناسب برای حجم های مورد نظر
 دستگاه ترموسایکلر
 دستگاه Workstation7

 توصیه می شود تجهیزات به صورت دوره ای کالیبر شوند و تجهیزات حتماً پیش از انجام کار چک شوند.
 .2.4.2پروتکل انجام PCR

 . 1ابتدا اجزاء کیت را در دمای اتاق قرار دهید تا ذوب شوند.
 . 2سپس مطابق جدول زیر از هر ماده استفاده نمایید.
جدول شماره  :4مقادیر الزم از اجزاء جهت انجام PCR

نام ماده

مقدارالزم برای هر واکنش

1

PCR Mix

10 µl

2

Primer Mix

1 µl

3

KBC HS Taq DNA Polymerase

0.4 µl

4

DNA Sample



5

dH2O

Up to 20 µl

 7میکرواسپین را می توانید از شرکت زیست فناوری کوثر تهیه نمایید.
 7دستگاه  Workstationرا می توانید از شرکت زیست فناوری کوثر تهیه نمایید.
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 بهترین نتیجه کیت با مقادیر  DNAاز  5تا  50نانوگرم و یا یک عدد پانچ از کارت  DBCحاصل میگردد .با این وجود برای
دست یافتن به بهترین نتیجه هر آزمایشگاهی ممکن است با توجه به روش و کیفیت استخراج  ،DNAمقادیر متفاوتی از DNA

را استفاده نماید.
 همانطور که در جدول شماره  2اشاره شده غلظت  DNA Controlداخل کیت  50نانوگرم در ماکرولیتر می باشد.
 در صورت استفاده از کارت  ،DBCیک عدد پانچ از نمونه به طور مستقیم 8استفاده نماید.
 .3پس از تهیه میکس نهایی بر اساس تعداد نمونه موجود ،آن را حدود دو ثانیه ورتکس و سپس اسپین نمایید.
 .4برنامه  PCRمطابق جدول زیر در دستگاه ترموسایکلر ذخیره کنید:
جدول شماره  :5برنامه دستگاه ترموسایکلر

Storage

Final
Extension

Cycling

Initialization

Extension

Annealing

Denaturation

4˚C

72˚C

72˚C

63 ˚C

95˚C

95˚C

∞

17- 20 min

2 min

90 Sec

1min

20 min

*30-35 cycles
* بسته به غلظت  DNAتعداد سیکل ها متغیر می باشد .در صورت استفاده از غلظت  DNAباال سیکل ها را کاهش دهید.

 .5نمونه ها را در دستگاه ترموسایکلر چیده و درب آنها را محکم ببندید (بهتر است از میکروتیوب هایی با درب محکم ضد تبخیر
استفاده نمایید).

 .6مقدار کمی از محصول  PCRرا جهت تایید عملکرد  ،PCRروی ژل آگارز الکتروفورز کنید.

8

Direct
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 در صورتی که محتویات درون تیوب تبخیر می شوند می توانید از یک قطره  Mineral oilو یا میکروتیوب های قفل دار
استفاده نمایید.
 اگر بیش از یک هفته پس از اتمام واکنش  PCRتا آغاز انجام کپیالری الکتروفورز زمان صرف شود ،ممکن است کیفیت نتایج
کاهش بیابد.
 بهتر است در انجام هر سری از واکنش ها ،نمونه کنترل داخلی با ژنوتیپ شناخته شده (عالوه بر نمونه های مورد آزمایش)
نیز بررسی و آنالیز شود.
 با توجه به نوع و مقدار  DNAمورد استفاده ،ممکن است الزم شود کیفیت  ،DNAتعداد سیکل یا برنامه را تغییر دهید تا
بهترین نتیجه را به دست آورید.
 هرگز درب تیوب های حاوی محصول  PCRرا در مجاورت مواد و محلول های کیت و محلی که مواد را برای واکنش PCR

آماده می نمایید ،باز نکنید .چگونگی دفع محصول  PCRاضافی بستگی به قوانین خاص آزمایشگاه دارد.

HD DT EKT ™ K IT V 1
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کپیالری الکتروفورز
جهت مطالعه در این خصوص و موارد زیر به راهنمای فرآیند کپیالری الکتروفورز مراجعه فرمایید.
 مواد و تجهیزات
 اقدامات الزم پیش از خوانش با دستگاه کپیالری الکتروفورز
 آماده سازی نمونه ها برای دستگاه کپیالری الکتروفورز
 تنظیمات الزم جهت انجام کپیالری الکتروفورز

HD DT EKT ™ K IT V 1
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تجزیه و تحلیل داده ها
جهت مطالعه موارد زیر به راهنمای نرم افزارهای  GeneMapperو  GeneMarkerمراجعه فرمایید.
 نرم افزار های آنالیز کیت
 راهنمای تنظیمات نرم افزار GeneMapper
 نحوه شروع آنالیز با نرم افزار GeneMapper
 راهنمای تنظیمات نرم افزار GeneMarker
 نحوه شروع آنالیز با نرم افزار GeneMarker

 .4.1اساس تفسیر نتایج
جهت تفسیر دقیق پیک ها ،سایز استاندارد  KBC 500 SSd™ v2با سایزهای توزیع شده ،160 ،140 ،120 ،113 ،100 ،80 ،60
 480 ،460 ،440 ،430 ،420 ،400 ،380 ،360 ،340 ،330 ،320 ،300 ،280 ،260 ،240 ،220 ،215 ،200 ،180و 500
جفت باز که در شکل زیر نمایش داده شده ،در الکتروفورز استفاده می گردد.

شکل شماره  :2الکتروفروگرام سایز استاندارد KBC 500 SSd™ v2

تعداد تکرار های هر الل از طریق فرمول زیر به دست می آید .اما جهت راحتی کاربران پنل کیت طوری طراحی شده است که
از روی پنل تشخیص دهید.
تعداد تکرار سه تایی  CAGدر هر الل:

𝟕𝟖𝟏𝑿−
𝟑

عدد بدست آمده (سایز پیک های مشاهده شده نمونه) را در فرمول گذاشته و سپس با جدول زیر مقایسه نموده تا نتیجه نهایی
را مشخص نمایید  .برای آنالیز نتایج ،ارتفاع نمونه ها بهتر است در محدوده ی  1000باشد تا پیک دوم در افراد مبتال به وضوح
دیده شود.
HD DT EKT ™ K IT V 1
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جدول شماره  :6فنوتیپ افراد بر اساس تکرار سه تایی

فنوتیپ

تعداد تکرار توالی CAG

Normal

≤ 26

Intermediate

27-35

Pathogenic
)(reduced penetrance

36-39

Pathogenic
()full penetrance

≤ 40

فنوتیپ  :Normalافراد نرمال را نشان میدهد.
فنوتیپ  :Intermediateافراد حد واسط محدوده  27تا  35تکرار  CAGرا نشان میدهند .فردی با تعداد تکرار در این محدوده
در معرض خطر ابتال به عالئم  HDنیست ،اما به دلیل بی ثباتی در تعداد تکرار  ،CAGممکن است در معرض خطر داشتن فرزندی
با الل در محدوده ایجاد کننده  HDباشد.
الل های پاتوژن ایجاد کننده :HD

افرادی با محدوده  36به باال تکرار  ،CAGافرادی هستند که دارای الل ایجاد کننده  HDمیباشند .این افراد در معرض خطر ابتال به
 HDدر طول زندگی خود هستند .الل های ایجاد کننده  HDخود دو به صورت زیر طبقه بندی می شود:
فنوتیپ ) :Pathogenic (reduced penetranceافرادی با محدوده  36تا  39تکرار  CAGهستند که در معرض خطر HD

است اما ممکن است عالئمی ایجاد نکند .افراد مسن بدون عالمت با تکرار  CAGدر این محدوده ،شایع هستند.
فنوتیپ ) :Pathogenic (full penetranceافرادی با محدوده  40به باال تکرار  CAGهستند که این محدوده با پیشرفت HD

است .در واقع این گروه نسبت به گروه قبلی ( )reduced penetranceاحتمال بیشتری دارد که در طول عمر طبیعی خود به
هانتینگتون مبتال شود.
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 .4.2نمونه ای از تفسیر نتایج
 .4.2.1فرد سالم

شکل شماره  :3نتیجه فرد سالم

همانطور که در نتیجه مشخص است ،دو پیک با سایزهای  241و  257مشاهده شده ،آن ها را در فرمول قرار داده و اعداد 18
و  23حاصل شده هر دو در رنج نرمال قرار دارند .بنابراین طبق جدول باال یا پنل مشاهده شده در عکس ،فرد سالم است.
𝟕𝟖𝟏 𝟐𝟒𝟏 −
𝟖𝟏 =
𝟑
𝟕𝟖𝟏 𝟐𝟓𝟕 −
𝟑𝟐 =
𝟑
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 .4.2.2فرد مبتال به هانتینگتون

شکل شماره  :4نتیجه فرد مبتال به هانتینگتون

همانطور که در نتیجه مشخص است ،دو پیک با سایزهای  230و  322مشاهده شده ،آن ها را در فرمول قرار داده و اعداد 14
و  45حاصل شده که عدد اول در رنج نرمال قرار دارد .بنابراین طبق جدول باال یا پنل مشاهده شده در عکس ،عدد دوم نشان
دهنده بیمار با شدت بروز خفیف عالئم است.

𝟕𝟖𝟏 𝟐𝟑𝟎 −
𝟒𝟏 =
𝟑
𝟕𝟖𝟏 𝟑𝟐𝟐 −
𝟓𝟒 =
𝟑
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Troubleshooting
جهت مطالعه مشکالت احتمالی پیش آمده در حین فرآیند استفاده از کیت ،علت های احتمالی آن ها و راه حل های پیشنهادی
به راهنمای  Troubleshootingمراجعه فرمایید.
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محدودیت و سلب مسئولیت
 کیت ™ HD DTEKTورژن  1باید توسط شخص واجد شرایط انجام شود .شرکت زیست فناوری کوثر هیچ گونه مسئولیتی در
قبال تفسیر و استفاده نادرست از کیت ندارد.

HD DT EKT ™ K IT V 1
Kawsar Biotech Company - 2020

16

دفترچه راهنمای استفاده از :کیت تشخیص هانتینگتون

هشدار ایمنی
 کیت ™ HD DTEKTورژن  1باید توسط شخص حرفه ای و واجد شرایط انجام شود.
 تکنسین آزمایشگاه یا فردی که فرآیند استخراج  Run ،DNAکردن نمونه بر روی ژل ،آماده سازی نمونه برای خوانش در
دستگاه ژنتیک آناالیزر و غیره را فراهم می نماید ،باید قبل از شروع کار جهت جلوگیری از اثرات زیانبار مواد شیمیایی،
دستورالعمل هر یک از موارد ذکر شده را مطالعه نماید.
 تمام اجزاء کیت را همان گونه که در راهنمای کاربر شرح داده شده ذخیره کنید.
 محل کار قبل و بعد از فرایند  PCRباید جدا باشد.
 تماس با مواد شیمیایی را کم کنید .جهت جلوگیری از بروز آلودگی ،از روپوش آزمایشگاه ،عینک ایمنی و دستکش یکبار
مصرف مخصوص استفاده نمایید.
 جهت جلوگیری از بروز آلودگی ،میز کار و کلیه وسایل را با وایتکس  %10و الکل  %70تمیز نمایید.
 قوانین مربوط به ذخیره سازی ،نگهداری و دفع مواد شیمیایی را رعایت فرمایید.
 قوانین جاری کشوری در خصوص تشخیص قبل از تولد و نیز کار در آزمایشگاه را رعایت کنید.
 راهنمای ایمنی زیستی در محیط آزمایشگاه را رعایت کنید .چنین دوره هایی در انستیتو پاستور ایران برگزار می شود.
 برای اطالعات بیشتر می توانید به این سایت ها مراجعه نمایید:
 https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/biol/mol-biol/instmolecular-biology-and-biophysics-dam/documents/Safety_Guidelines.pdf
 https://www.dartmouth.edu/~ehs/chemical/lab_calendar_2006.pdf
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نکاتی برای خریدار
 دقت فرمایید که اجزاء کیت با شماره سری های ( )Lot numberمختلف تولید را با یکدیگر مخلوط نکنید.
 در مواردی که متخصص در تفسیر نتایج به مشکل برخورد ،می تواند از مشاور ژنتیک شرکت زیست فناوری کوثر کسب
نظر کند.
 در صورت مشاهده هرگونه مشکل در راهنمای کیت ™ HD DTEKTورژن  1لطفاً از طریق ایمیل شرکت زیست فناوری
کوثر که در اطالعات تماس آورده شده با ما ارتباط برقرار نمایید.

در پایان از کلیه همکاران و کاربران محترم خواهشمندیم تا نظرات و انتقادات خود را در رابطه با این محصول
به اطالع شرکت زیست فناوری کوثر برسانند.
تیم ما در راستای جلب رضایت شما و بهبود کیفیت محصوالت نهایت تالش خود را در می نماید.
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عالئم ()Symbol
جدول شماره  :7عالئم

عالئم

توضیحات
نام و آدرس تولید کننده
صرفاً تحقیقاتی
تعداد تست موجود
شماره سری تولید
حد باال و پایین دمای ذخیره سازی
شماره کاتالوگ تولید کننده
تاریخ تولید

تاریخ انقضاء
کد  DNAکنترل
دستورالعمل استفاده
برگه اطالعات
بارکد محصول
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