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  RB Gel Extraction از ژل  DNA  استخراج کیت

جفت باس اس باًذّای الکتزٍفَرس ضذُ بز رٍی  70-10000   با اًذاسُ  DNAایي پزٍتکل بِ هٌظَر استخزاج ٍ خالص ساسی با کیفیت هطلَب لطعات 

.  طزاحی ضذُ است  (low-melt)صل آگارس 

.   اًجام هیگیزدrpm12000تواهی هزاحل در دهای اتاق ٍ با ساًتزیفیَص با دٍر : ًکتِ

 :مراحل کار

تا آًجایی کِ هیتَاى اس بزش .  هیل هٌتمل ضَد5/1-2 هَرد ًظز بِ کوک تیغ اسکالپل استزیل بزش دادُ ضذُ ٍ بِ یک اپٌذرف DNAلطعِ  .1

 . حاصل ضَدDNAاضافی صل پزّیش تا کیفیت بْتزی اس 

 هیلی گزم صل 100 هیکزٍلیتز بافز بزای ّز 300بِ عٌَاى هثال .  اضافِ هیطَدRBG1پس اس ٍسى لطعِ ی بزیذُ ضذُ سِ بزابز ٍسى آى بافز  .2

 .السم است

 دلیمِ یک بار بِ هٌظَر حل ضذى 2-3 درجِ سلسیَس اًکَبِ ضَد ٍ در ّز 50 دلیمِ در دهای 10سپس اپٌذرف حاٍی صل ٍ بافز بِ هذت  .3

 .صل تیَپ تکاى دادُ هیطَد

 .یک بزابز حجن صل ایشٍپزٍپاًَل بِ هحلَل اضافِ ٍ بِ خَبی هیکس گزدد .4

لطعات خارج اس ایي هحذٍدُ ًیاسی بِ اضافِ کزدى .  جفت باس ضزٍری است100-500ایي هزحلِ بزای لطعات کَچک بیي : ًکتِ .5

 .ایشٍپزٍپاًَل ًذارد

پس اس ساًتزیفیَص هایع جوع آٍری ضذُ .  ثاًیِ ساًتزیفیَص اًجام هیگیزد60هحلَل حاصل اس هزحلْی لبل بِ ستَى هٌتمل ٍ سپس بِ هذت  .6

 .در داخل تیَپ سیزیي ستَى دٍر ریختِ ضَد ٍ ستَى بِ تیَپ جوع آٍری باسگزداًذُ هیطَد

 . ثاًیِ تکویل هیگزدد60 تا 30 بِ ستَى اضافِ ٍ ضستطَ با اًجام ساًتزیفیَص بِ هذت   RB WG هیکزٍلیتز اس بافز 750 .7

 . دلیمِ ساًتزیفیَص اًجام هیگیزد1هحلَل سیزی دٍر ریختِ ٍ هجذداً بِ هذت  .8

اٍلیِ  DNA  هیکزٍلیتز آب دٍبار تمطیز استزیل بستِ بِ هیشاى غلظت 20-50 استزیل اًتمال دادُ ضَد سپس  ml 5/1ستَى بِ یک اپٌذرف  .9

بِ هٌظَر .  دلیمِ طبك هزحلِ لبل ساًتزیفیَص هیگزدد1 دلیمِ اًکَبِ ضذى در هحیط بِ هذت 5-10بِ هزکش ستَى اضافِ ٍ پس اس گذضت
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-ٍ بِ هٌظَر تعییي کیفیت هی. افشایص کیفیت هیتَاى آب خارج ضذُ اس ستَى را دٍبارُ بِ هزکش ستَى هٌتمل کزد ٍ ساًتزیفیَص را تکزار کزد

   . استخزاجی اس صل را بز رٍی صل آگارس یک درصذ الکتزٍفَرس اًجام داد DNA هیکزٍلیتز اس2تَاى 


