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 مقدمه

ها قادر است تا گونه نیازی به ساير دستگاهباشد که بدون هیچتايم الکتروفورز مدل خاصی از سیستم الکتروفورز افقی میريل

منبع  ،دستگاه الکتروفورز افقی 3در آن صورت گیرد. در واقع اين دستگاه شامل ی مراحل همه ،انتهای مشاهده کیفیت نتايج

-می 10x10معادل الکتروفورز افقی   Midiالکتروفورز افقی مدل  باشد. می DNAتغذيه و ترانسلومیناتور جهت مشاهده باند 

 safeاز زيرمجموعه خانواده ن آترانسلومیناتور  باشد.ولت می 150و  100 ، 50ی ژدارای سه مدل ولتان آباشد. منبع تغذيه 

illuminator طول موج استفاده شده واقع در يک ترانسلومیناتور جداگانه نیز استفاده کرد. ن به عنوان آتوان از میباشد که می

 DNAباشد که اين امر موجب حداقل کردن استفاده از نور دستگاه جهت مشاهده باندهای نانومتر می 470در اين دستگاه 

به جز اتیديوم برمايد قابلیت مشاهده با اين طول  DNAهای اين نکته حايز اهمیت است که کلیه رنگ شود. همچنین ذکرمی

ترين ولتاژهای مورد استفاده در الکتروفورز منبع تغذيه اين دستگاه موج را دارند. از طرف ديگر با در نظر گرفتن کلیدی

 طراحی شده است. 

و کیفیت مشاهده باندها که هر دو مورد بسیار  (باشدولت می 1دستگاه کمتر از  ژدقت ولتا) با توجه به دقت ولتاژ اعمال شده

شود به محققین و متخصصین توصیه می ،زمايشگاههمچنین بحث میزان بسیار کم فضای اشغال شده در آ و باشدخوب می

 جهت سهولت هرچه بیشتر کارهای تحقیقاتی خود از اين سیستم استفاده کنند.

 الکتروفورز آگارز

های علوم سلولی و ، ژنتیک و ديگر زير گروههای بیوشیمیباشد که در زمینهاز ژل الکتروفورز می الکتروفورز آگارز نوعی

مورد استفاده  و يا پروتئین در يک بستر ايجاد شده با استفاده از ژل آگارز DNA ،RNAجداسازی انواع توالی مولکولی جهت 

-ژلدهد. نمودن يک میدان الکتريکی بر روی اين بستر رخ می های زيستی با اعمالجداسازی مولکولمعموال گیرد. قرار می

باشند. در آزمايشگاه می DNAترين گزينه جهت جداسازی انواع مختلف باشند و مهمگیری میهای آگارز به راحتی قابل شکل

DNA ايد جهت مشاهده باندهای برمقبال از رنگ اتیديوم مشاهده نمود. مناسبنور  آمیزی زيرتوان با رنگشده را میسازی جدا

DNA قابلیت مشاهده با استفاده از نور شد که استفاده میUV های مختلف با کیفیت مناسب و قابلیت اما امروز رنگ .را دارد

 باشند.با نورهای مريی هم قابل مشاهده میتر نسبت به اتیديوم برمايد در بازار موجود است که زايی کمجهش
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 باشد.می انواع اسیدهای نوکلئیک جداسازی کاربر به سادگی قادر بهساخت دنا ژن تجهیز م الکتروفورز تايريلهای در سیستم

لکتروفورزی دنا ژن تجهیز به های اسیستمشوند. گارز به راحتی با استفاده از سیستم ژل کستینگ مناسب تهیه میآهای ژل

 ا کیفیت باال را دارند. ها قابلیت استفاده باند که برای سالای طراحی شدهگونه

 موارد امنیتی

 .قبل از هرگونه استفاده راهنمای استفاده را به طور کامل مطالعه نمايید 

  اند. کاربر طراحی شده آسان استفادهو ساخت دنا ژن تجهیز با حداکثر امنیت  تايم الکتروفورزريلسیستم های 

  را چک نمايید که کامال سالم باشند.   نسلومیناتورو ترا منبع تغذيه ،محفظه تانکقبل از هرگونه استفاده 

 اجتناب گرددای با توجه به استفاده در ولتاژ باال حتما از استفاده افراد غیرحرفه. 

 شوورکت دنووا ژن ده در آن توسووا افووراد فاقوود صووالحیتمعمووول و نیووز تغییوورات ايجوواد شووگونووه اسووتفاده غیووردر صووورت هر ،

 کند. د شده به دستگاه را تقبل نمیتجهیز مسئولیت هر گونه صدمه وار

 داریمراقبت و نگه

 ددترجنت ماليم در آب گرم شسته شوتايم الکتروفورز بايد با استفاده از محلول محفظه ريل.  

 .توجه شود که سیم الکترود در هنگام تمیزکاری پاره نشود و يا صدمه نبیند 

 ا دستگاه بايد جهت شستشو استفاده شوند.مواد شوينده سازگار ب جهت حفظ ماندگاری و عمر دستگاه 

 اين مواد شامل:

 های ماليمهای صابونی و دترجنتمحلول 

 های آلیفاتیکهای آلی مانند: هگزان و هیدروکربنحالل 

 دقیقه در دترجنت نگذاريد.  30نکته: اجزای پالستیکی را بیش از 

  ،تواننوود موجوب خووردگی و از بوین بوردن قطعووات زيورا مویاز موواد شویمیايی زيور جهوت تمیوز کووردن دسوتگاه اسوتفاده نشوود

 :دستگاه شوند

 "استون، متانول، اتانول، ايزوپروپیل الکل، کلروفرم، تتراکلريد کربن، بنزن، فنول، تولوئن، متیل اتیل کتون"

  ز اتوکالو تمیز نکنید. گراد قرار ندهید. همچنین اجزای دستگاه را با استفاده ادرجه سانتی 60دستگاه را در دمای باالتر از 

 هووای جهووت از بووین بووردن آنووزيمRNase  تیمووار نمايیوود و سووآب بووا آب دقیقووه بووا هیوودروژن پراکسووید  10در دسووتگاه، آن را بووه موودت

DEPS treated 1/0  .درصد شستشو نمايید 
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ی را کوامال رعايوت زايوی اسوت. پوب الزم اسوت هنگوام کوار بوا آن نکوات ايمنويوک عامول مشوکوه بوه سورطان DEPCتوجه شوود کوه 

 نمايید. 

 مشخصات فنی

 مدل
Mini Real-Time 

Electrophoresis 

Midi Real-Time 

Electrophoresis 

 7x7 cm ابعاد ژل
7x10 cm 

10x10 cm 

 V 50-100-150 V 50 ولتاژ پاور

 Up to 200 mA Up to 200 mA جريان

 15x19x7 cm 17x23x7 cm ابعاد تانک

 ml 300-400 ml 320-260 حجم بافر

 or 10 10 or 14 7 )کامب دو طرفه(تعداد نمونه 

 42 20 حداکثر تعداد نمونه

 

 تايم الکتروفورزريلنی فمشخصات  .1شکل 

 الکتروفورز  تايمريل لیست قطعات و لوازم همراه

وازمی و هور قطعوه چوه تعوداد از آن و اينکوه چوه قطعوات و لو توايم الکتروفوورزريولبا توجه به اين نکته کوه گاهوا مشوتريان جهوت خريود 

 است. آمدهبا جزئیات  تايم الکتروفورزريلباشد، در ذيل لیست قطعات همراه با هر مدل همراه دستگاه می

بوه هموراه کلیوه قطعواتی  midiايم الکتروفوورز مودل تويولر ،در شوکل پوايین بوه عنووان يوک مثوال :ايم الکتروفوورزتوتانک ريل 

 آورده شده است.که همراه آن است، 
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کنوار هوم آموده اسوت. هور سوايز مربوو  بوه يوک مودل  ايم الکتروفوورزتويولردر شکل زيور انوواع سوايز کاموب  :خصوصم کامب 

 باشد.می تايم الکتروفورزريلخاص 

 

مچنووین تعووداد کامووب و تووری هوور الکتروفووورز ه امووب و تووری مخصوووص خووود را دارد.کالکتروفووورز  ايمتوويوولرهوور موودل  :تووری 

 .باشدمتفاوت می

 تايم الکتروفورزز و تعداد کامب و تری انواع مدل ريلجدول مربو  به ساي

 )سینی ژل( تری کامب مدل

Mini HD 7x7  7کامب مدل يک عددx7  7تری مدلx7 

Midi HD 10x10  10دو عدد کامب مدلx10 

 7x10تری مدل 

 10x10تری مدل 

 

چراکووه  ؛اشوودبسوویم رابووا مووی ای روتووین و سوونتی الکتروفووورز فاقوودهووود کووه ريوول تووايم الکتروفووورز بوورخالف سیسووتمشوودقووت  

 .سیستم رابا داخلی تعبیه شده است جهت اتصال الکتروفورز به پاور
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 رزهای ژل آگاويژگی

کنار هم قرار گرفتن به صورت  باباشد که های هلیکسی آگارز میتشکیل شده از مولکولژل آگارز نوعی ماتريکب سه بعدی 

تمام اين ساختار سه بعدی باشند. العاده مناسب میها فوقمولکولنمايند که جهت جداسازی بیومنافذی ايجاد میسه بعدی 

ای شدن دمای ژلهتوان با افزايش درجه حرارت آن را از بین برد. باشد که میهای هیدروژنی میتشکیل شده حاصل پیوند

-درجه سانتی 42-35ای شدن بین بسته به نوع منبع، آگارز دارای دمای ژلهباشد. ذوب آن میآگارز بسیار متفاوت از دمای 

دلیل اندازه بزرگ منافذ و قدرت ژل ژل آگارز به باشد. گراد میدرجه سانتی 95-85باشد و دمای ذوب آن حدود گراد می

 100در حدود  دارای منافذ  ٪ 1باشد. ژل آگارز بسیار مناسب می DNAهای بزرگ و نیز االی آن برای الکتروفورز پروتئینب

باشند و جابجايی آنها خیلی مشکل دارد. ژل آگارز به دلیل های پايین ژل بسیار ظريف میباشد. غلظتنانومتر می 300تا 

دارد، اما دامنه جداسازی آن بسیار  DNAتری نسبت به اکريل آمید برای دازه بزرگ منافذ، قدرت جداسازی و تفکیک پايینان

مگا  6های در حد باشد، اما برای جداسازیکیلو باز می 750حداکثر بازه جداسازی توسا اين نوع ژل حدود باشد. تر میوسیع

تواند با های بزرگ نیز کاربرد دارد و میین برای جداسازی پروتئینناين تکنیک همچشود. استفاده می PFGEاز تکنیک باز 

باشد که آنقدر بزرگ می ٪ 0.9يک ژل آگارز نانومتر را جدا سازد.  10-5کارآيی بااليی ذرات دارای شعاع موثر بیشتر از 

 بتواند وارد آن شود.  T4باکتريوفاژ 

 

 های متفاوتبا اندازه DNAجداسازی قطعات های مختلف آگارز جهت غلظت .2شکل 

های با بار منفی طی باشد. اين گروههای باردار پیرووات و سولفات میسری بارهای منفی بر روی گروهپلیمر آگارز دارای يک

همین امر  .گردندمی DNAموجب حرکت جريان آب به سمت مخالفت حرکت  (EEOفرايندی به نام الکترواندو اسموزيب )
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ده شگردد که موجب ضعیف شدن باندهای تشکیل و متعاقبا جداسازی آن می DNAجب ايجاد تاخیر در حرکت مولکول مو

 گردد. می

 فاکتورهای تاثیرگذار بر مهاجرت اسیدهای نوکلئیک در ژل

لظت ژل(، اندازه های منافذ ژل )غاندازه د:ای نوکلئیک را تحت تاثیر قرار دهتوانند مهاجرت اسیدهفاکتورهای زيادی می

( درصورتی که در طی DeNA Gel Stain)مانند  DNA، ولتاژ اعمال شده، قدرت يونی بافر، و غلظت رنگ DNAقطعات 

دو رشته ای با  DNAکنند و های بزرگتر در ژل حرکت میتر سريعتر از مولکولهای کوچکمولکولالکتروفورز افزوده شود. 

افزايش باشد. های با طول بسیار بلند صادق نمیکند. اما اين رابطه برای توالیت میتعداد بازها در ژل حرک LOG/1نرخ 

 شود. بر روی ژل می DNAغلظت ژل موجب کاهش سرعت حرکت 

کويل سوپر DNAتواند حرکت آن را بر روی ژل تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال می DNAاز طرف ديگر کنفورماسیون 

تر بر باشد و از اين رو راحتتر میسوپرکويل شده فشرده DNAباشد، زيرا ريلکب می DNAتر از شده دارای حرکتی سريع

باشد. اما مولکول های پالسمیدی نشان دهنده حالت سوپر کويل منفی میژل الکتروفورز مولکولکند. روی ژل حرکت می

DNA ( حلقوی بازNickedو فرم )شوند. چکتر ظاهر میهای ريلکب حلقوی به صورت باندهای کو 

DeNA Gel Stain دو رشته  هکه بDNA تواند بار، طول و نیز حالت سوپرکويل مولکول ، میشودمتصل میDNA  را تحت

ژل الکتروفورز دهد. را تحت تاثیر قرار می DNAتاثیر قرار دهد و بنابراين حضور آن در ژل در هنگام عمل الکتروفورز حرکت 

 با توپولوژی سوپرکويلینگ مختلف نیز مورد استفاده قرار بگیرد. حلقوی  DNAاسازی انواع جد تواند جهتآگارز می

 مهاجرت غیرطبیعی 

ژل مووورد اسووتفاده خیلووی زيوواد هووای دهوود کووه ولتوواژ اعمووال شووده بوورای غلظووتايوون حالووت زمووانی رخ مووی: (smiley gelژل خنوودان )

 باشد.

 خواهد شد.  DNAند قطعات اين امر موجب حرکت ک ريختن: DNAبیش از اندازه 

 را تحت تاثیر قرار دهد.  DNAتواند حرکت ها میها و يا پروتئینهايی مانند نمکوجود ناخالصی :کثیف شدن ژل
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 و جداسازی آن DNAمکانیسم مهاجرت 

ه شوود کوه دهود. بايود در نظور گرفتورا بوه سومت آنود دارای قطوب مثبوت حرکوت موی DNAهوای فسوفاتی مولکوول بار منفی چارچوبه

توووان گفووت نقووش پووب موویباشوود. مسووتقل از وزن مولکووولی و انوودازه آن مووی DNAدر عوودم حضووور موواتريکب ژلووی مهوواجرت مولکووول 

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

 

 شمای کلی عمل الکتروفورز و جهت حرکت اسیدهای نوکلئیک .3شکل 

 عمل الکتروفورز

هووا، شوروع عموول الکتروفووورز و ، بووارگزاری نمونوهچنوودين مرحلوه متوووالی دارد کوه بووه صوورت خالصووه تهیوه ژل گوارزآاينود الکتروفووورز فر

 باشد. در پايین به صورت مفصل هر مرحله توضیح داده شده است.می نهايتا مشاهده نتايج

 تهیه ژل

( بدسوت آورد. پوودر آگوارز ابتودا در بوافر موورد TBEيوا  TAE)ماننود  توان بوا حول نموودن پوودر آگوارز در بوافر مناسوبژل آگارز را می

شوود، اموا بايود دقوت کورد کوه نجوشود. آگوارز ذوب شوده قبول از ريخوتن در شود و سآب تا نزديوک دموای جوور گورم موینظر حل می

 سوراخ شود. ممکن است تری ژل  آن بسیار باال باشد،. اگر دمای شود ژل تری به خوبی سرد
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 گارزآتهیه ژل  مراحل شماتیک .4شکل 

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

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

 هابارگیری نمونه

توان با قرار دادن آن در محفظه تانک و ريختن بافر تازه به رده و حاال میهنگامی که ژل بسته شد، شانه را از آن بیرون آو

مخلو  نمود تا به  Loadingها، آنها را با بافر بايد دقت کرد که قبل از بارگذاری نمونهها را بارگذاری کرد. نمونهاندازه کافی 

باشد چگالی باال مانند گلیسرول، ساکاروز و يا فیکول میاز يک ترکیب با  loadingها قرار بگیرند. معموال بافر راحتی در چاهک

همچنین شامل  Loadingبافر به راحتی در ته چاهک قرار خواهد گرفت.  DNAبرد و نمونه ها را باال میکه چگالی کلی نمونه

ها بر روی ژل رفت نمونهها به منظور نشان دادن میزان پیشباشد. اين رنگهايی مانند زايلن سیانول و بروموفنول بلو میرنگ

را با استفاده از  DNAهای . حاال نمونهشود(گفته می Tracing Dyesها )اصطالحا به اين رنگ گیرندمورد استفاده قرار می

 پیآت بارگذاری کنید. 

 شروع عمل الکتروفورز

 (شووودور موویل در بووافر غوطووهژهووای الکتروفووورز کووه حالووت) submarineهووای الکتروفووورز سیسووتمژل الکتروفووورز آگووارز معموووال در 

در سیسوتم ا رايون نووع الکتروفوورز تووان شوود. همچنوین مویورز ژل کوامال در بوافر غوطوه ور مویروفوشوود و در حوین عمول الکتران می

 شود. عمودی انجام داد، اما کمتر از اين نوع رور جهت الکتروفورز آگارز استفاده می الکتروفورزی
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گوردد و از مویوب شودن ژل و نیوز بوافر ذهوا خواهود شود، اموا موجوب نمونوهتور بايد دقت شود که ولتواژ بواالتر موجوب جداسوازی سوريع

توانود موجوب پهون شودن بانودها بورای قطعوات کوچوک ولتواژ پوايین نیوز مویها با کیفیوت خووبی صوورت نگیورد. اين رو جداسازی نمونه

DNA .به دلیل آنکه مولکول  شودDNA گوردد. هوايی نیوز بارگوذاری موی، هموراه آنهوا رنوگباشوددر نوور معموولی قابول مشواهده نموی

بوا قطعوات  بروموفنول بلوو )آبوی تیوره( هموراه، اموا کنودمهواجرت موی DNAهوای بوزرگ زايلن سیانول )آبی کم رنگ( به همراه مولکوول

 کند. مهاجرت می DNAتر کوچک

شود. اين مارکر حاوی قطعاتی از ای افزوده مینیز در چاهک جداگانه DNAها يک مارکر همچنین طی بارگزاری نمونه

بايد در نظر گیرد. مورد استفاده قرار می DNAهای باشد که برای تخمین وزن مولکولهای مشخص میبا وزن DNAمولکول 

باشد و می DNAهای خطی )مانند پالسمید( متفاوت از حرکت مولکول DNAهای حلقوی گرفته شود که حرکت مولکول

رو الزم است قبل از ران نمودن آنها بر روی ژل با استفاده از های معمول به تخمین وزن آنها پرداخت. از اين توان با مارکرنمی

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

 رنگ آمیزی و مشاهده

رنگ . به جز اتیديوم برمايد را دارند هادر ريل تايم الکتروفورز قابلیت رنگ آمیزی با کلیه رنگ RNAو  DNAهای مولکول

 ژل استین،دنا  نمود عبارتند از: استفاده تايم الکتروفورزجهت مشاهده در ريل آمیزیتوان از آنها برای رنگهايی که می

تايم الکتروفورز های مورد استفاده در ريلجدول پايین تعداد بیشتری از رنگدر  .safeهای خانواده سايبرگرين، ژل رد، رنگ

 مده است. آ

جا کند که در لیست ارايه شده در اينزمايشگاه شما از يک رنگ خاص استفاده میآتحقیقات يا در صورتی که مرکز  :نکته

 با شرکت مشاوره کنید.جهت اطمینان بهتر قبل از اقدام به خريد  ،باشدموجود نمی

ها با استفاده از سايبرگرين الزم است که از دهد. جهت مشاهده نمونهتست ايمز قابلیت موتاژنیک )جهش زايی( را نشان می 

 ،ها که در شکل زير آمده استبا رنگ آبی استفاده گردد. با توجه با راهنمای رنگ آمیزی با استفاده از رنگترانسلومیناتور 

البته شرکت دنا ژن تجهیز خود نیز رنگ باشند. های سالم تولید شده امروزی را دارا میکاربران قابلیت استفاده از کلیه رنگ

 DeNA قرار گرفته است و تحت نام تجاری safeهای ج تست ايمز در رده رنگخاصی را تولید کرده است که با توجه به نتاي

gel stain تايم الکتروفورز داده است. از اين رو به محققین و شود. اين رنگ بهترين نتايج را با دستگاه ريلدر بازار عرضه می
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از آن جهت مشاهده باندهای  ،ين رنگشود با در نظر گرفتن قیمت مناسب و همچنین کیفیت باالی امی همتخصصین توصی

DNA   .استفاده شود 

 

 باشد.تايم الکتروفورز قابل استفاده میهايی که در ريللیست رنگ .5شکل 

 بافرها

ی ايجاد شده pHبه منظور کاهش تغییرات باشد. محیا می pHهای زيستی  بسیار وابسته به در واقع بار خالص ماکرومولکول

ل بايد دارای هدايت پذيری آبه طور معمول بافر ايدهگیرد. ، عمل الکتروفورز در محیا بافری صورت میتريکیدر اثر میدان الک

تعدادی از بافرها که برای الکتروفورز آگارز باال باشد و همچنین گرمای کمتری تولید کند و زمان ابقا طوالنی داشته باشد. 

 EDTA( و تريب بورات TAE)  EDTAتريب استات  عبارتند از: شونداستفاده میجهت جداسازی اسیدهای نوکلئیک 

(TBE)بافر تريب نسبت به دو بافر ذکر شده کاربری بسیار کمتری دارند. گیرند که . بافرهای ديگری نیز مورد استفاده قرار می

ت مورد استفاده قرار استخراج شده در واکنش حساس با فسفا DNAباشد اما در صورتی که دارای ظرفیت بافری بااليی می

دارای کمترين ظرفیت بافری می باشد اما قدرت تفکیک آن برای مولکول  TAEبافر توان از آن استفاده کرد. گیرد، نمیمی

هستند، جهت غیر فعالسازی انواع نوکلئازهايی که  EDTAباشد. معموال بافرهايی که حاوی بسیار خوب می DNAهای بزرگ 
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در صورتی که بايد جداسازی در حد جفت باز کنند. باشند، استفاده میظرفیتی جهت فعالیت خود میهای دونیازمند کاتیون

موالر لیتیوم بورات میلی 1آگارز و نیز محیا با هدايت پذيری فوق العاده پايین که توسا بافر  ٪ 3صورت گیرد، بايد از ژل با 

ها برای مدت طوالنی، ظرفیت بافری آنها کم خواهد شد و شايد نتواند در صورت استفاده از بافرگردد، استفاده شود. ايجاد می

 ديگر محیا الزم جهت انجام عمل الکتروفورز را فراهم آورد. 

 کاربردها

  تخمین اندازه مولکوول هوایDNA  يوابی بوه عنووان مثوال نقشوه هوای محودوداالثر:نوزيمآبعود از بورر بواDNA  کلوون شوده

 حدود االثر قرار گرفتن. های مبعد از در معرض آنزيم

  مشاهده باندهای مختلفDNA 

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

  جداسازی قطعاتDNA برای استخراج و تخلیص 

  جداسووازیDNA  ژنووومی بريووده شووده قبوول از انتقووال سوواترن و يووا بوورایRNA رن )قبوول از انتقووال نوووردNorthern 

blotting) . 

اسویدهای نوکلئیوک هویچ گونوه واکونش شویمیايی بوا آنهوا گیوری و جابجوايی هسوتند و همچنوین شوکل های آگوارز بوه راحتوی قابولژل

تووان در يوک نوايلون هوا در آن بوه راحتوی قابول جسوتجو هسوتند. بعود از اتموام آزموايش، ژل بدسوت آموده را موینمونهدهند. انجام نمی

 د و در يخچال نگهداری کرد. قرار دا

 و داليل احتمالی آنها DNAمشکالت الکتروفورز 

 DNAشدت پايین همه يا تعدادی از باندهای  -1

  داليل احتمالی:

  بارگذاری مقدار کمDNA Ladder  

 آمیزی ناکافی و يا ناهمگونرنگ 

  خارج شدنDNA از ژل 

  نفوذ و پخش شدنDNA در ژل 

  پوشیده شدنDNA آمیزیی مورد استفاده در رنگهاتوسا رنگ 
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 اسمیر شدن باندها -2

 داليل احتمالی: 

  تجزيه شدنDNA توسا نوکلئازها 

 مناسب الکتروفورزشرايا نا 

  اثرGel shift  

  بارگزاری بیش از اندازهDNA  

 غلظت باالی نمک در نمونه 

 های ژلگیری نامناسب چاهکشکل 

 الگوهای باند غیر معمول -3

   داليل احتمالی:

  از باگیری قبلDNA .مارکر گرم نشد 

  دناتوره شدنDNA  

  شرايا بارگیری متفاوت برای نمونهDNA  و مارکرDNA 

 مناسب الکتروفورزشرايا نا 

 استفاده از درصد ناصحیح ژل و يا بافر 

 ها و يا ساختارهای مختلف مهاجرت غیر معمول به دلیل توالیDNA  

  اثرGel shift  

 اهغلظت باالی نمک در نمونه 

  DNAباندهای منحنی شکل  -4

 داليل احتمالی:

 .ژل به طور کامل در بافر الکتروفورز قرار نگرفته است 

 باشد.ها کم میحجم نمونه 

 .شرايا عمل الکتروفورز نامناسب است 

 باشند. های ژل و يا خود ژل موجود میها و يا ذرات بزرگی در چاهکحباب 
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 در ژل DNAباقی ماندن  -5

 داليل احتمالی:

 های ژلمناسب چاهکگیری ناکلش 

  بارگیری بیش از اندازهDNA  

  آلوده شدن نمونهDNA  

  اثرGel shift 

 

 اتعیین مقدار غل -6

 داليل احتمالی:

  شرايا بارگیری متفاوت بین مارکرDNA هاو نمونه 

 مارکر برای تعیین مقدار نمونه اتعیین باند غل 

 استفاده از رور تعیین مقدار نامناسب 

  تواند بر نتايج تعیین مقدار ژل اثر بگذارد. میمگون ژل و نیز رنگ شدن پب زمینه زی ناهمیآرنگ 

  پوشیده شدنDNA های مسیريابی توسا رنگ 

  مهاجرت غیرطبیعی -7

 ژل خندان (gel smiley):  

 ريختن  DNAبیش از اندازه

 .دهد توانود حرکوتهوا مویهوا و يوا پوروتئینهوايی ماننود نموککثیف شدن ژل: وجود ناخالصی

 

 


