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  Iraizol روش کار بافر استخراج

  جذا سبزی کرد RNAایه ببفر بٍ صًرتی طراحی شذٌ کٍ بٍ راحتی بتًان محتًای شوتیکی ببفت جذا شذٌ مًجًد زوذٌ را بصًرت 

 :مزایا

 دقیق25ٍ ي سریع در مذت زمبن آسبن . 

 مطمئه . 

  برای استخراجRNA از َر ببفتی کٍ بصًرت تبزٌ از مًجًد زوذٌ جذا شذٌ قببل استفبدٌ است . 

 درجۀ تخلیص ببال:  A260/A280>1.8 

 :مراحل کار

 میلی لیتر از ببفر 1 میلی گرم از ببفت تبزٌ جذا شذٌ از مًجًد زوذٌ در ایىجب برگ گیبٌ را در حبين استریل بخًبی بٍ َمراٌ 50-100میسان  .1

 .  میلی لیتر مىتقل کىیذ2سپس محلًل را بٍ میکريتیًپ . سبئیذٌ بصًرتی کٍ محلًلی َمگه بًجًد بیبیذ,

  میلی لیتر ایرایسيل بٍ آن اضبفٍ می شًد1میکريلیتر از الیٍ میبوی برداشتٍ می شًد ي 150جُت استفبدٌ ازخًن بٍ میسان : تبصرٌ

 الیٍ ببالیی حبيی سرم، الیٍ يسط  حبيی گلبًل . سبوتریفیًش ومبییذRpm 5000 دقیقٍ ببدير 5 میل خًن را درمذت 10چىبوچٍ )

 (.سفیذ يالیٍ زیریه گلبًل قرمس می ببشذ

 .  دقیقٍ رَب میکىیذ5سپس محلًل میکس را در دمبی  محیط بٍ مذت  .2

 ثبویٍ برآيرد 10-15مذت زمبن تکبن دادن ,  میکريلیتر کلريفًرم بٍ مجمًعٍ اضبفٍ ي بٍ صًرت ببال ي پبییه بٍ شذت تکبن دادٌ میشًد200 .3

 . دقیقٍ  در محیط قرار میذَیذ5ي سپس آن را بٍ مذت . میشًد

پس از .    دقیقٍ سبوتریفیًش میشًد5 بٍ مذت g8000تیًپ حبيی مًاد ي کلريفًرم را در داخل سبوتریفیًش یخچبلذار قرار دادٌ ي در سرعت  .4

 است را جذا ي بٍ داخل تیًپ دیگر مىتقل RNAاتمبم ایه مرحلٍ دي فبز بصًرت مشخص قببل مشبَذٌ است کٍ فبز شفبف ريیی کٍ حبيی 

 .  قرار دادٌ میشًد-  20 دقیقٍ در داخل فریسر 8 درصذ سرد بٍ آن اضبفٍ ي بٍ مذت 100 میکريلیتر ایسيپريپبوًل ي یب اتبوًل 1000ي  

در ایه مرحلٍ . ي مبیع داخل تیًپ پس از سبوتریفیًش خبرج میشًد. در پبیبن تیًپ ازفریسر خبرج ي شبیٍ مرحلٍ قبل سبوتریفیًش میشًد .5

میتًان سبوتریفیًش را بب اضبفٍ کردن اتبوًل . گبَب يلی وٍ معمًال لکٍ َبی بی روگ ي یب مبیل بٍ سفیذ در بذوٍ ي یب کف تیًپ مشبَذٌ میشًد

 استفبدٌ air-dryدر ایه مرحلٍ از ريش  )جُت شستشً تکرار ي یب پس از خبرج کردن اتبوًل ي خشک کردن محتًای داخل تیًپ % 80

.  داخل تیًپ را حل کردRNA  میکريلیتر آة ديببر تقطیر بٍ آن اضبفٍ کرد ي بب پیپت 50-20 (میشًد

   


