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 مقدمه

زیوور گووروه هووای علوووم سوولولی و هووای بیوشوویمی ت ژنتیووک و دیگوور باشوود کووه در زمینووهالکتروفووورز آگووارز نوووعی از ژل الکتروفووورز مووی

و یوا روروتئین در یوک بسوتر ایجواد شوده بوا اسوتفاده از ژل آگوارز موورد اسوتفاده  RNAت  DNAجداسوازی انوواع تووالی مولکولی جهت 

هوای ژلدهود. هوای زیسوتی بوا اعموال نموودن یوک میودان الکتریکوی بور روی ایون بسوتر ر  مویجداسازی مولکولمعموال گیرد. قرار می

باشووند. در آزمایشووگاه مووی DNAتوورین گزینووه جهووت جداسووازی انووواع مختلوو  باشووند و مهوومگیووری موویبووه راحتووی قابوول شووکل آگووارز

DNA برمایود جهوت مشواهده بانودهای قوبال از رنوگ اتیودیوم مشواهده نموود. مناسو نوور  آمیوزی زیورتوان با رنوگشده را میسازی جدا

DNA فاده از نوور قابلیوت مشواهده بوا اسوتشد کوه استفاده میUV هوای مختلو  بوا کیفیوت مناسو  و قابلیوت اموا اموروز رنوگ .را دارد

 باشند.با نورهای مریی هم قابل مشاهده میتر نسبت به اتیدیوم برماید در بازار موجود است که زایی کمجهش

قوی بوه منروور جداسوازی اسویدهای الکتروفوور افبوا کواربری آسوان هوای های الکتروفورزی سواخت دنوا ژن تجهیوز انوواع مودلدر سیستم

هووای سیسووتمشوووند. گووارز بووه راحتووی بووا اسووتفاده از سیسووتم ژل کسووتینگ مناسوو  تهیووه موویآهووای ژل باشوود.موویموجووود نوکلئیووک 

 ها قابلیت استفاده با کیفیت باال را دارند. اند که برای سالای طراحی شدهلکتروفورزی دنا ژن تجهیز به گونها

 موارد امنیتی

 ز هرگونه استفاده راهنمای استفاده را به طور کامل مطالعه نمایید.قبل ا 

 اند. سیستم های الکتروفورزی ساخت دنا ژن تجهیز با حداکثر امنیت استفاده کاربر طراحی شده 

 ت محفره تانک و منبع تغذیه را چک نمایید که کامال سالم باشند.  هاای رابطت سیر فیشهقبل از هرگونه استفاده سیم 

 منبوع تغذیوه مودل هوای بواال از منوابع تغذیوه بوا امنیوت بواال اسوتفاده شوودت به جهوت اسوتفاده از ولتواژDGT-UNIVERSAL 

 برای این منرور ریشنهاد می شود. ساخت دنا ژن تجهیز 

 ت شوورکت دنووا ژن ده در آن توسووط افووراد فاقوود صووالحیتمعمووول و نیووز تغییوورات ایجوواد شووگونووه اسووتفاده غیووردر صووورت هر

 کند. هیز مسئولیت هر گونه صدمه وارد شده به دستگاه را تقبل نمیتج

 مراقبت و نگهداری

 الیم در آب گرم شسته شوند. مدترجنت محلول های الکتروفورز افقی باید با استفاده از همه اجزای تانک 

 توجه شود که سیم الکترود در هنگام تمیزکاری راره نشود و یا صدمه نبیند.

 مواد شوینده سازگار با دستگاه باید جهت شستشو استفاده شوند. اری و عمر دستگاهجهت حفظ ماندگ 

 این مواد شامل:

 های مالیممحلول های صابونی و دترجنت 

 های آلیفاتیکهای آلی مانند: هگزان و هیدروکربنحالل 

 دقیقه در دترجنت نگذارید.  30نکته: اجزای رالستیکی را بیش از 
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 تواننوود موجو  خووردگی و از بوین بوردن قطعووات ر جهوت تمیوز کووردن دسوتگاه اسوتفاده نشوودت زیورا مویاز موواد شویمیایی زیو

 :دستگاه شوند

 "استونت متانولت اتانولت ایزورروریل الکلت کلروفرمت تتراکلرید کربنت بنزنت فنولت تولوئنت متیل اتیل کتون"

  همچنین اجزای دستگاه را با استفاده از اتوکالو تمیز نکنید.  درجه سانتیگراد قرار ندهید. 60دستگاه را در دمای باالتر از 

 هووای جهووت از بووین بووردن آنووزیمRNase  تیمووار نماییوود و سووآب بووا آب دقیقووه بووا هیوودروژن رراکسووید  10در دسووتگاهت آن را بووه موودت

DEPS treated 1/0  .درصد شستشو نمایید 

الزم اسووت هنگووام کووار بووا آن نکووات ایمنووی را کووامال رعایووت  یووک عاموول مشووکور بووه سوورطانزایی اسووت. رووب DEPCتوجووه شووود کووه 

 نمایید. 

 مشخصات فنی

 Mini HD 7x7 Midi HD 10x10 Maxi HD 15x15 Maxi Plus HD 20x20 مدل

 7x7 cm ابعاد ژل
7x10 cm 

10x10 cm 

10x15 cm 

15x15 cm 

10x20 cm 

15x20 cm 

20x20 cm 

 9x21x10 cm 12.5x22x9 cm 17.5x26.5x9 cm 23x39.5x9 cm ابعاد تانک

 ml 300-400 ml 450-800 ml 700-1300 ml 320-260 حجم بافر

 or 10 10 or 14 20 or 23 25 or 31 7 )کام  دو طرفه( تعداد نمونه

 124 69 42 20 حداکثر تعداد نمونه

 

 ( مشخصات فنی انواع مدل تانک الکتروفورز افقی1شکل 

 

 

 

 

 

 

 لکتروفورز افقیلیست قطعات و لوازم همراه ا

با توجوه بوه ایون نکتوه کوه گاهوا مشوتریان جهوت خریود الکتروفوورز افقوی و اینکوه چوه قطعوات و لووازمی و هور قطعوه چوه تعوداد از آن 

 است. آمدهباشدت در ذیل لیست قطعات همراه با هر مدل الکتروفورز افقی با جزئیات همراه دستگاه می
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تانوک الکتروفوورز افقوی بوه هموراه کلیوه قطعواتی کوه هموراه آن  تعنووان یوک مثوال در شوکل روایین بوه :فقویاتانک الکتروفورز  

 آورده شده است.استت 

 

در شوکل زیور انوواع سوایز کامو  الکتروفوورز افقوی کنوار هوم آموده اسوت. هور سوایز مربوو   :خصوص تانوک الکتروفوورزم کام  

 باشد.به یک مدل خاص الکتروفورز می

 

مچنووین تعووداد کامو  و تووری هوور الکتروفووورز ه رز افقووی کامو  و تووری مخصوووص خوود را دارد.هوور موودل تانوک الکتروفووو :توری 

 باشد.متفاوت می

 جدول مربو  به سایز و تعداد کام  و تری انواع مدل الکتروفورز افقی
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 )سینی ژل( تری کام  مدل

Mini HD 7x7  7کام  مدل یک عددx7  7تری مدلx7 

Midi HD 10x10  10کام  مدل دو عددx10 

 7x10تری مدل 

 10x10تری مدل 

Maxi HD 15x15  15کام  مدل دو عددx15 

 10x15تری مدل 

 15x15تری مدل 

Maxi plus HD 20x20  20کام  مدل سه عددx20 

 10x20تری مدل 

 15x20تری مدل 

 20x20تری مدل 

 

 سیم رابط جهت اتصال به منبع تغذیه 

 ویژگی های ژل آگارز

منافذی ایجاد باشد که کنار هم قرار گرفتن به صورت سه بعدی های هلیکسی آگارز میتشکیل شده از مولکولنوعی ماتریکب سه بعدی ژل آگارز 

-های هیودروژنی مویتمام این ساختار سه بعدی تشکیل شده حاصل ریوندباشند. ها فوق العاده مناس  میمولکولنمایند که جهت جداسازی بیومی

بسته به نوع منبعت آگارز باشد. ذوب آن میای شدن آگارز بسیار متفاوت از دمای دمای ژلهوان با افزایش درجه حرارت آن را از بین برد. تباشد که می

ژل آگارز بوه دلیول انودازه باشد. درجه سانتیگراد می 95-85باشد و دمای ذوب آن حدود درجه سانتیگراد می 42-35ای شدن بین دارای دمای ژله

در حودود  دارای منافوذ  ٪ 1باشود. ژل آگوارز بسیار مناس  می DNAهای بزرگ و نیز االی آن برای الکتروفورز رروتئینرگ منافذ و قدرت ژل ببز

ذت باشند و جابجایی آنها خیلی مشکل دارد. ژل آگارز به دلیل اندازه بوزرگ منافوهای رایین ژل بسیار ظری  میباشد. غلرتنانومتر می 300تا  100

حداکثر بوازه جداسوازی باشد. تر میداردت اما دامنه جداسازی آن بسیار وسیع DNAتری نسبت به اکریل آمید برای قدرت جداسازی و تفکیک رایین

ین نواین تکنیوک همچشود. استفاده می PFGEاز تکنیک مگا باز  6های در حد باشدت اما برای جداسازیکیلو باز می 750توسط این نوع ژل حدود 

یوک ژل نانومتر را جودا سوازد.  10-5تواند با کارآیی باالیی ذرات دارای شعاع موثر بیشتر از های بزرگ نیز کاربرد دارد و میبرای جداسازی رروتئین

 بتواند وارد آن شود.  T4باشد که باکتریوفاژ آنقدر بزرگ می ٪ 0.9آگارز 
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 های متفاوتبا اندازه DNAهای مختل  آگارز جهت جداسازی قطعات غلرت .2شکل 

هوای بوا بوار منفوی طوی فراینودی بوه نوام باشد. این گروههای باردار ریرووات و سولفات میسری بارهای منفی بر روی گروهرلیمر آگارز دارای یک

در حرکوت  همین امر موجو  ایجواد تواخیر .گردندمی DNAموج  حرکت جریان آب به سمت مخالفت حرکت  (EEOالکترواندو اسموزیب )

 گردد. ده میشگردد که موج  ضعی  شدن باندهای تشکیل و متعاقبا جداسازی آن می DNAمولکول 

 فاکتورهای تاثیرگذار بر مهاجرت اسیدهای نوکلئیک در ژل

ه هووای منافووذ ژل )غلرووت ژل(ت انوودازانوودازه تواننوود مهوواجرت اسوویدهای نوکلئیووک را تحووت توواثیر قوورار دهنوود:فاکتورهووای زیووادی مووی

( درصووورتی کووه در طووی DeNA Gel Stain)ماننوود  DNAت ولتوواژ اعمووال شوودهت قوودرت یووونی بووافرت و غلرووت رنووگ  DNAقطعووات 

دو رشووته ای بووا  DNAکننوود و هووای بزرگتوور در ژل حرکووت موویتوور سووریعتر از مولکووولمولکووول هووای کوچووکالکتروفووورز افووزوده شووود. 

افووزایش باشوود. هووای بووا طووول بسوویار بلنوود صووادق نموویایوون رابطووه بوورای توووالیکنوود. امووا تعووداد بازهووا در ژل حرکووت مووی LOG/1نوور  

 شود. بر روی ژل می DNAغلرت ژل موج  کاهش سرعت حرکت 

کویوول سووورر DNAتوانوود حرکووت آن را بوور روی ژل تحووت توواثیر قوورار دهوود. بووه عنوووان مثووال مووی DNAاز طوورد دیگوور کنفورماسوویون 

توور بوور باشوود و از ایون رو راحووتتور موویسوووررکویل شووده فشوورده DNAباشوودت زیورا ب موویریلکو DNAشوده دارای حرکتووی سووریعتر از 

باشوود. امووا مولکووول هووای رالسوومیدی نشووان دهنووده حالووت سووورر کویوول منفووی موویژل الکتروفووورز مولکووولکنوود. روی ژل حرکووت مووی

DNA ( حلقوی بازNickedو فرم )ند. شوهای ریلکب حلقوی به صورت باندهای کوچکتر ظاهر می 

DeNA Gel Stain دو رشووته  هکووه بووDNA ت مووی توانوود بووارت طووول و نیووز حالووت سوووررکویل مولکووول شووودمتصوول موویDNA  را

ژل دهوود. را تحووت توواثیر قوورار مووی DNAتحووت توواثیر قوورار دهوود و بنووابراین حژووور آن در ژل در هنگووام عموول الکتروفووورز حرکووت 

 با تورولوژی سوررکویلینگ مختل  نیز مورد استفاده قرار بگیرد. حلقوی  DNAجداسازی انواع  تواند جهتالکتروفورز آگارز می

 مهاجرت غیرطبیعی 

هووای ژل مووورد اسووتفاده خیلووی زیوواد دهوود کووه ولتوواژ اعمووال شووده بوورای غلرووتایوون حالووت زمووانی ر  مووی: (smiley gelژل خنوودان )

 باشد. 

 واهد شد. خ DNAاین امر موج  حرکت کند قطعات  ریختن: DNAبیش از اندازه 
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 را تحت تاثیر قرار دهد.  DNAتواند حرکت ها میها و یا رروتئینهایی مانند نمکوجود ناخالصی :کثی  شدن ژل

 و جداسازی آن DNAمکانیسم مهاجرت 

دهود. بایود در نرور گرفتوه شوود کوه را بوه سومت آنود دارای قطو  مثبوت حرکوت موی DNAهوای فسوفاتی مولکوول بار منفی چارچوبه

توووان گفووت نقووش رووب موویباشوود. مسووتقل از وزن مولکووولی و انوودازه آن مووی DNAم حژووور موواتریکب ژلووی مهوواجرت مولکووول در عوود

 باشد. بر اساس اندازه طی عمل الکتروفورز می DNAماتریکب ژلی جداسازی 

 

 ( شمای کلی عمل الکتروفورز و جهت حرکت اسیدهای نوکلئیک3شکل 

 عمل الکتروفورز

ت بوارگزاری نمونوه هوات شوروع عمول الکتروفوورز و چنودین مرحلوه متووالی دارد کوه بوه صوورت خالصوه تهیوه ژلز افقوی فرایند الکتروفوور

 باشد. در رایین به صورت مفصل هر مرحله توضیح داده شده است.می نهایتا مشاهده نتایج

 تهیه ژل

( بدسوت آورد. روودر آگوارز ابتودا در بوافر موورد TBEیوا  TAEتوان بوا حول نموودن روودر آگوارز در بوافر مناسو  )ماننود ژل آگارز را می

شوودت اموا بایود دقوت کورد کوه نجوشود. آگوارز ذوب شوده قبول از ریخوتن در شود و سآب تا نزدیوک دموای جوور گورم موینرر حل می

 سورا  شود. ممکن است تری ژل  آن بسیار باال باشدت. اگر دمای شود ژل تری به خوبی سرد
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 گارزآتهیه ژل  احلمر ( شماتیک4شکل 

غلروت هوای مخصووص بوارگیری نمونوه تشوکیل شووند. چاهوکبوه خووبی در توری قورار داده توا قبل از ریختن آگوارز ذوب شوده شانه را 

 شود. معموال برای یک عمل الکتروفورز روتین تهیه می ٪ 1ژل 

 هابارگیری نمونه

تووان بوا قورار دادن آن در محفروه تانوک و ریخوتن بوافر توازه بوه انودازه مویهنگامی که ژل بسته شدت شوانه را از آن بیورون آورده و حواال 

مخلوو  نموود توا بوه راحتوی  Loadingهوات آنهوا را بوا بوافر بایود دقوت کورد کوه قبول از بارگوذاری نمونوهها را بارگذاری کرد. نمونهکافی 

باشود کوه ماننود گلیسورولت سواکاروز و یوا فیکوول مویاز یوک ترکیو  بوا چگوالی بواال  loadingدر چاهک ها قورار بگیرنود. معمووال بوافر 

همچنوین شوامل  Loadingبوافر بوه راحتوی در توه چاهوک قورار خواهود گرفوت.  DNAبورد و نمونوه هوا را بواال مویچگالی کلوی نمونوه

ا بور روی ژل هوهوا بوه منروور نشوان دادن میوزان ریشورفت نمونوهباشود. ایون رنوگهایی ماننود زایلون سویانول و بروموفنوول بلوو مویرنگ

را بوا اسوتفاده از  DNAهوای . حواال نمونوهشوود(گفتوه موی Tracing Dyesهوا )اصوطالحا بوه ایون رنوگ گیرنودمورد استفاده قورار موی

 ریآت بارگذاری کنید. 

 شروع عمل الکتروفورز

-امال در بووافر غوطووه ور موویورز ژل کووشووود و در حووین عموول الکتروفووژل الکتروفووورز آگووارز معموووال در تانووک الکتروفووورز افقووی ران مووی

عمووودی انجووام دادت امووا کمتوور از ایوون نوووع رور جهووت  در سیسووتم الکتروفووورزیا رایوون نوووع الکتروفووورز توووان شووود. همچنووین مووی

 شود. الکتروفورز آگارز استفاده می

گوردد و از موینیوز بوافر  ذوب شودن ژل وهوا خواهود شودت اموا موجو  نمونوهتور باید دقت شود که ولتواژ بواالتر موجو  جداسوازی سوریع

توانود موجو  رهون شودن بانودها بورای قطعوات کوچوک ولتواژ روایین نیوز مویها با کیفیوت خووبی صوورت نگیورد. این رو جداسازی نمونه

DNA .به دلیل آنکه مولکول  شودDNA گوردد. هوایی نیوز بارگوذاری مویت هموراه آنهوا رنوگباشوددر نوور معموولی قابول مشواهده نموی

ت اموا بروموفنول بلوو )آبوی تیوره( هموراه بوا بوا کنودمهواجرت موی DNAهوای بوزرگ ل )آبوی کوم رنوگ( بوه هموراه مولکوولزایلن سویانو

 کند. مهاجرت می DNAقطعات کوچک تر 

شووود. ایوون مووارکر حوواوی قطعوواتی از ای افووزوده مووینیووز در چاهووک جداگانووه DNAهووا یووک مووارکر همچنووین طووی بووارگزاری نمونووه

بایود در نرور گیورد. موورد اسوتفاده قورار موی DNAهوای باشود کوه بورای تخموین وزن مولکوولای مشخص مویهبا وزن DNAمولکول 
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باشوود و مووی DNAهووای خطووی )ماننوود رالسوومید( متفوواوت از حرکووت مولکووول DNAهووای حلقوووی گرفتووه شووود کووه حرکووت مولکووول

اسوت قبول از ران نموودن آنهوا بور روی ژل بوا اسوتفاده از هوای معموول بوه تخموین وزن آنهوا ررداخوت. از ایون رو الزم توان بوا موارکرنمی

 های محدود االثر آنها را به صورت خطی در آورد. آنزیم

 رنگ آمیزی و مشاهده

ایون رنووگ بووا قوورار گوورفتن در شوویار بووزرگ برمایوود بووود. اتیوودیوم قوبال رنووگ معمووول و مناسوو  جهووت رنووگ آمیوزی اسوویدهای نوکلئیووک

DNA توانوود زیوور نووور موویUV مشوواهده گووردد.  یومنووتژل داکترانسوولومیناتور یووا  ئورسووانب سوواتع نمایوود و بووا اسووتفاده از دسووتگاهفلو

و بوه  از عمول الکتروفوورز بوه نمونوه هوا افوزود قبولتووان ژل آگوارز اضوافه نموود و یوا موی بوه توان قبل از بسته شدناتیدیوم برماید را می

  .استفاده کرد premixصورت 

 

 باشد. نشان دهنده ساختار اتیدیوم برماید می a. شکل DNAگیری اتیدیوم برماید بین دو رشته مکانیسم قرار  .5شکل 

بووه همووین دلیوول  زایووی دارد.ثابووت شووده ایوون رنووگ قابلیووت سوورطاناتیوودیوم برمایوودت امووا بووا وجووود داشووتن کیفیووت بوواالی رنووگ آمیووزی 

شوووند کووه شوورکت دنووا ژن رنووگ آمیووزی مووی safeای هوورنووگبووه طووور معمووول بووا اسووتفاده از  RNAو  DNAهووای مولکووولامووروزه 

ایون رنوگ بوه صوورت افزودنوی بوه ژل . باشودموی DeNA gel stainتجهیز خود تولیود کننوده یوک نمونوه رنوگ سوی  بوا نوام تجواری 

  داکیومنت را دارد.ژل نانومتر( 470و  312ت 254) موج و قابلیت مشاهده با کلیه انواع طول گیردمورد استفاده قرار می

سوایبرگرینت ژل ردت متویلن بلووت بریلیوان کریسوتال  تنود از:بارتووان از آنهوا بورای رنوگ آمیوزی اسوتفاده نموود عهای دیگری کوه مویرنگ

هوا بوا اسوتفاده از سوایبرگرین جهوت مشواهده نمونوهدهود. را نشوان مویزایوی( مز قابلیوت موتاژنیوک )جهوشایتست  بلوت کریستال ویولت.

رنووگ آمیووزی شووده بووا اسووتفاده از کریسووتال ویولووه قابلیووت  DNA سوولومیناتور بووا رنووگ آبووی اسووتفاده گووردد.از ترانالزم اسووت کووه 

معموووال مشوواهده در نووور معمووولی را دارد کووه نیووازی بووه اسووتفاده از ترانسوولومیناتور نووداردت امووا ایوون نووور زیوواد قوووی نمووی باشوود. 

نووانومتر  470و اخیوورا هووم طووول موووج ( UV-Cو UV-Bر )نووانومت 312و  254ترانسوولومیناتورهای معمووول از طووول موووج هووای 

 DNAتوانود موجو  صودمه بوه ثانیوه موی 45بوه مودت  UVباید ایون نکتوه را در نرور گرفوت کوه توابش نوور  همواره کنند.استفاده می

اسووتفاده  یی کمتووری ریوودا کننوود.آکووارو ترانسفورماسوویون(  PCR)ماننوود الزم اسووت  DNAبشووود و از ایوون رو فراینوودهای بعوودی کووه 

-معمووال رنوگت اموا شوودموی DNA( موجو  صودمه کمتور بوه UV-Aنوانومتر )دامنوه  365با طوول مووج بلنودتر  UVهای از دستگاه
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باشوند. طوول مووج شووند بوا ایون طوول مووج بوه صوورت بوا کیفیوت قابول مشواهده نمویهایی که به صورت روتین در ایران اسوتفاده موی

هوای روتوین موورد اسوتفاده در ایوران نیوز بوا شوود و از سووی دیگور رنوگموی DNAصودمه بوه  نانومتر باعث بوه حوداقل رسواندن 470

 باشند. کیفیت باالیی قابلیت مشاهده با این رنگ را دارا می

نوانومتر بورای یوک عمول و  254هوای ترکیبوی اسوتفاده شوودت بوه عنووان مثوال از طوول مووج مووجگاها الزم است برای فرایندی از طوول

کوواربران ایون نکتووه را در نروور گیرنود کووه مکانیسووم طووول تر بوورای عموول مشواهده طوووالنی و بوورر اسوتفاده شووود. الزم اسووت نوانوم 312

 باشد و الزم است جداگانه ترانسلومیناتور آنها خریداری شود. با هم ست نمی uvموج مریی و 

 بافرها

ی ایجواد شوده pHبوه منروور کواهش تغییورات باشود. ط مویمحوی pHهوای زیسوتی  بسویار وابسوته بوه در واقع بار خالص مواکرومولکول

ل بایود دارای هودایت روذیری آبوه طوور معموول بوافر ایودهگیورد. ت عمول الکتروفوورز در محویط بوافری صوورت مویدر اثر میدان الکتریکی

ای الکتروفووورز آگووارز تعوودادی از بافرهووا کووه بووربوواال باشوود و همچنووین گرمووای کمتووری تولیوود کنوود و زمووان ابقووا طوووالنی داشووته باشوود. 

 EDTA( و تووریب بووورات TAE)  EDTAتووریب اسووتات  شوووند عبارتنوود از:اسووتفاده موویجهووت جداسووازی اسوویدهای نوکلئیووک 

(TBE )بووافر نسووبت بووه دو بووافر ذکوور شووده کوواربری بسوویار کمتووری دارنوود. گیرنوود کووه . بافرهووای دیگووری نیووز مووورد اسووتفاده قوورار مووی

اسوتخراج شوده در واکونش حسواس بوا فسوفات موورد اسوتفاده  DNAباشود اموا در صوورتی کوه یی مویتریب دارای ظرفیت بوافری بواال

دارای کمتوورین ظرفیووت بووافری مووی باشوود امووا قوودرت تفکیووک آن بوورای  TAEبووافر توووان از آن اسووتفاده کوورد. گیووردت نموویقوورار مووی

تندت جهووت غیوور فعالسووازی انووواع هسوو EDTAبسوویار خوووب مووی باشوود. معموووال بافرهووایی کووه حوواوی  DNAمولکووول هووای بووزرگ 

در صوورتی کوه بایود جداسوازی در کننود. باشوندت اسوتفاده مویهوای دوظرفیتوی جهوت فعالیوت خوود موینوکلئازهایی که نیازمند کواتیون

میلوی مووالر  1آگوارز و نیوز محویط بوا هودایت روذیری فووق العواده روایین کوه توسوط بوافر  ٪ 3حد جفت باز صورت گیردت باید از ژل بوا 

در صوورت اسوتفاده از بافرهوا بورای مودت طووالنیت ظرفیوت بوافری آنهوا کوم خواهود شود و گورددت اسوتفاده شوود. لیتیوم بورات ایجاد می

 شاید نتواند دیگر محیط الزم جهت انجام عمل الکتروفورز را فراهم آورد. 

 کاربردها

  تخمین اندازه مولکوول هوایDNA :یوابی بوه عنووان مثوال نقشوه بعود از بورر بوا انوزیم هوای محودوداالثرDNA  کلوون شوده

 های محدود االثر قرار گرفتن. بعد از در معرض آنزیم

  آنالیز محصوالتPCR :  به عنوان مثال استفاده در تشخیص ژنتیک و یاGenetic fingerprinting  

  جداسازی قطعاتDNA برای استخراج و تخلیص 

  جداسووازیDNA سوواترن و یووا بوورای  ژنووومی بریووده شووده قبوول از انتقووالRNA ( قبوول از انتقووال نوووردرنNorthern 

blotting) . 

اسویدهای نوکلئیوک هویو گونوه واکونش شویمیایی بوا آنهوا شوکل گیوری و جابجوایی هسوتند و همچنوین  های آگارز بوه راحتوی قابولژل

تووان در یوک نوایلون سوت آموده را مویهوا در آن بوه راحتوی قابول جسوتجو هسوتند. بعود از اتموام آزموایشت ژل بدنمونهدهند. انجام نمی

 قرار داد و در یخچال نگهداری کرد. 
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 و دالیل احتمالی آنها DNAمشکالت الکتروفورز 

 DNAشدت رایین همه یا تعدادی از باندهای  -1

  دالیل احتمالی:

  بارگذاری مقدار کمDNA Ladder  

 رنگ آمیزی ناکافی و یا ناهمگون 

  خارج شدنDNA از ژل 

 شدن  نفوذ و رخشDNA در ژل 

  روشیده شدنDNA آمیزیهای مورد استفاده در رنگتوسط رنگ 

 اسمیر شدن باندها -2

 دالیل احتمالی: 

  تجزیه شدنDNA توسط نوکلئازها 

 شرایط نا مناس  الکتروفورز 

  اثرGel shift  

  بارگزاری بیش از اندازهDNA  

 غلرت باالی نمک در نمونه 

 های ژلگیری نامناس  چاهکشکل 

 وهای باند غیر معمولالگ -3

   دالیل احتمالی:

  قبل از باگیریDNA .مارکر گرم نشد 

  دناتوره شدنDNA  

  شرایط بارگیری متفاوت برای نمونهDNA  و مارکرDNA 

 مناس  الکتروفورزشرایط نا 

 استفاده از درصد ناصحیح ژل و یا بافر 

 ها و یا ساختارهای مختل  مهاجرت غیر معمول به دلیل توالیDNA  

  اثرGel shift  

 هاغلرت باالی نمک در نمونه 

  DNAباندهای منحنی شکل  -4

 دالیل احتمالی:

 .ژل به طور کامل در بافر الکتروفورز قرار نگرفته است 

 باشد.ها کم میحجم نمونه 
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 .شرایط عمل الکتروفورز نامناس  است 

 د. باشنهای ژل و یا خود ژل موجود میها و یا ذرات بزرگی در چاهکحباب 

 در ژل DNAباقی ماندن  -5

 دالیل احتمالی:

 های ژلمناس  چاهکگیری ناشکل 

  بارگیری بیش از اندازهDNA  

  آلوده شدن نمونهDNA  

  اثرGel shift 

 

 تعیین مقدار غلظ -6

 دالیل احتمالی:

  شرایط بارگیری متفاوت بین مارکرDNA هاو نمونه 

 تعیین باند غلظ مارکر برای تعیین مقدار نمونه 

 ستفاده از رور تعیین مقدار نامناس ا 

  تواند بر نتایج تعیین مقدار ژل اثر بگذارد. میمگون ژل و نیز رنگ شدن رب زمینه میزی ناهآرنگ 

  روشیده شدنDNA های مسیریابی توسط رنگ 
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 راهنمای دستگاه ژل کست

Manual for Gel Casting System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

شود ولی کارکرد آن کامال مرتبط با دستگاه ژل الکتروفورز افقی دستگاه ژل کستینگ به صورت جداگانه یک دستگاه محسوب می با وجود اینکه

بتوانند رور صحیح بستن ن توضیح داده شده است تا کاربران در انتهای راهنمای استفاده الکتروفورز افقی نحوه استفاده از آباشد. از همین رو می

 گیرند. آن را فرا 

 نحوه کارکرد دستگاه 

گیرد. ابتدا و قبل از هر کستینگ جهت سهولت در فرایند تهیه ژل آگارز به عنوان دستگاه کمکی الکتروفورز افقی مورد استفاده قرار میسیستم ژل

د. حاال که سیستم ژل کستینگ کاری الزم است ابتدا قطعه متحرر مسدود کننده و سآب قطعه متحرر ریو دار را بر روی قطعه بستر سوار کنی

 باشد. دستگاه آماده تهیه ژل می تآماده استفاده گردیده است

بدین منرور تری را در محل مورد نرر بر روی قطعه بستر قرار دهید. سآب قطعه ریو دار را  تا فاصله  دو میلیمتری از قطعه مسدود کننده 

ی برآمدگی موجود در قطعه مسدود کننده و قطعه ریو دار تری قرار دهید. رب از انجام این حرکت دهید. اکنون تنها الزم است دو گیره را بر رو

  کار تری چنان محکم بسته شده است که هیو گونه نشتی از آن مشاهده نخواهد شد. 

 د.ی را بیرون آورا را برداشته و ترههرب از ریختن ژل و بستن آن ت جهت گذاشتن تری در دستگاه الکتروفورز الزم است تنها گیر
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کنید اصال الزم نیست ریو تعبیه شده در قطعه رویو همیشه از تری با همان طول ران )حتی با رهنای بزرگتر( استفاده میکه دقت شود در صورتی 

در توری شوما کوم و زیواد موی توانید ژل را تهیه نمایید. اما در صورتی که طول ران دار را باز کنید. تنها با استفاده از گذاشتن و برداشتن گیره می

ده از شودت هربار الزم است ریو دستگاه را شل نمایید و قطعات متحرر را تا فاصله دو میلیمتری تری جابجا نمایید. سآب طبق روال قبل با اسوتفا

 گیره کامل ببندید و ژل ریزی کنید. 

   باشد.دارا میهای خاص را تری توجه شود که شرکت دنا ژن تجهیز قابلیت تولید مدل های سفارشی متناس  با

 

 

 

 

 

 

 

 


