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 (100ویروسی ) RNAکیت استخراج 

 

 مورد استفاده:

 از باال خلوص با Total RNA استخراج جهت کیتاین 

نمونه های مایعات انسانی و حیوانی شامل: سرم، 

پالسما، مایع مغزی نخاعی، مایع مفصلی، ترشحات 

تنفسی تحتانی و فوقانی، مایع آسیت، پلور قابل دستگاه 

 استفاده می باشد.

 و ویژگی ها: اساس

بافر . این کیت استخراج بر پایه ستون سیلیکا می باشد

دین یالیز این کیت محتوی دترجنت ، گوان

می باشد. و بافر  RNAایزوتیوسیانات، نگهدارنده 

محلول های مرحله شستشوی این کیت حاوی 

 بافر می باشد.  و هیدروکلرایدگوانیدین 

 RNA مختلف اهداف برای تواند می شده استخراج 

 RNA حضور بررسی ژن، بیان گیری اندازه جمله از

 .شود استفاده (RT-PCR) نمونه در هاارگانیسم 

 

 :کیت محتوای

شرایط  مقدار محتویات

 نگهداری

Lysis Buffer  (LB) 22 ml  

 

 دمای اتاق

25-15 °С 

Binding Buffer (BB) 30 ml 

Wash Buffer1 (WB1) 40 ml 

Wash Buffer2 (WB2) 10 ml 

Elution Buffer (EB) 20 ml 

Spin Column 100 

Collection tube 200 

 

 

Viral RNA Extraction Kit (100) 

 

 :نگهداری شرایط

 نور مستقیم تابش از دور واین کیت در دمای اتاق 

 پایدار می باشد. سال دو مدت به آفتاب

 :نیاز مورد های دستگاه و مواد

Adjustable Volume Pipette 

Biosafety cabinet 

Vortex spin 

RNAse free filter tips  

Desktop micro centrifuge (14,000 x g) 

RNAse free sterile micro tube 

Biohazard waste container 

Micro tube racks 

Absolut ethanol 

Single-use glove 

 

 :احتیاطی اقدامات و هشدار

برای پرستتنل آموزد دیده برای  دستتتورامعمل این • 

 انجام آزمایشتتات مومکومی تدوین شتتده استتت. م فا   

 دستورامعمل با دقت خوانده شود. کار شروع از قبل

 نظر در بامقوه عفونی مواد عنوان به باید ها نمونه •  

 .شوند سازی آماده المینار هود زیر در و شوند گرفته

 .شودتوجه  کیت انقضا تاریخبه    •

 .شود استفاده دار فیلتر لرمپس نوک از همیشه • 

 

را  یدیاس ایکننده  دیسف ی: محلول هااطیاحت

 .دینمونه اضافه نکن یآماده ساز یبه پسماندها ما یمستق
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  WB1و   LB بافر

 ای دنیدر صورت بلع !. هشدارنیدیگوان دیدروکلرای: هیحاو

سوزد  وپوست  کیاستنشاق ممکن است مضر باشد. باعث تحر

 تیواکنش حساس کیممکن است باعث  و شود یچشم م یجد

را  یپزشک هیتوص ،چشم کیشود. در صورت ادامه تحر یپوست

و  دیآموده را درآور یها. قبل از استفاده مجدد ، مباسدیکن اعمال

. از دستکش محافظ / مباس محافظ / محافظ چشم / دییبشو

 .دیمحافظ صورت استفاده کن

 :نمونه نقل و حمل و نگهداری آوری، جمع

 .شود آوری جمع استریل های مومه در را ها نمونه -

 انتقال و ظرف محیط در عفونی های مونهن -

 با کارو  شده منتقل آزمایشگاه به مخصوص

 .شود انجامات ایمنی زیستی ظمالح

 در یا شوند استخراج بالفاصله میتوانند ها نمونه  -

 درجه -80 یا سانتیگراد درجه -20  دمای

 .شوند نگهداری سانتیگراد

 :کار روش

 کار شروع از قبلآماده سازی محلول ها 

  

 5/1میکرومیتر محلول الیز را داخل تیوب  200 -1

میکرومیتر نمونه بیمار  250میلی میتری ریخته و به آن 

اسپین  ثانیه ورتکس و 5نمایید. به مدت  را اضافه

 نمایید. 

سپس به مدت  اتاق قرار داده،دقیقه در دمای  15 -2

 ثانیه ورتکس و اسپین نمایید. 5

یز و نمونه به مخلوط ال BBبافر میکرومیتر  250 -3

 .دیینما نیورتکس و اسپ هیثان 5به مدت  ،اضافه کرده

میکرومیتر محتوی تیوب را به داخل ستون  700 -4

قرار گرفته در تیوب جمع آوری انتقال داده و به مدت 

 سانتریفیوژ نمایید.   g 8000دقیقه در دور 1

ستون را داخل تیوب جمع آوری جدید قرار داده و  -5

را اضافه نموده و به   WB1 بافر میکرومیتر 500به آن 

 سانتریفیوژ نمایید. g 8000دقیقه در دور 1مدت 

ستون را داخل تیوب جمع آوری جدید قرار داده و  -6

را اضافه نموده و به   WB2بافر میکرومیتر 650به آن 

 سانتریفیوژ نمایید.  g 8000دقیقه در دور 1مدت 

ستون را داخل تیوب جمع آوری جدید قرار داده و  -7

 ، سانتریفیوژ نمایید.حداکثر دوردقیقه در  1به مدت 

میلی میتر قرار داده و به  5/1ستون را داخل تیوب  -8

اضافه نموده و  EB میکرومیتر آب بدون نوکلئاز 60آن 

 دقیقه در حداکثر دور، سانتریفیوژ نمایید. 1به مدت 

حاصله برای تمامی واکنش های مومکومی محلول  -9

قابل استفاده بوده و در صورت انجام آزمایش در آینده، 

 نگهداری گردد. -70در دمای 

 

  :تصویر عالئم هشدار و نگهداری

  خ ر بامقوههشدار / 

 احتیاط / حساسیت زا و امتهاب آور

 .شود اضافه WB1 به اتانول لیتر میلی 27

 

 .شود اضافه WB2 به اتانول لیتر میلی 65

 


