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هدف :
Rotor-Gene Q  شرکت پایش ژن راستین با استفاده از دستگاه C نحوه استفاده از کیت تشخیص کمی هپاتیت

اماده سازی شرایط واکنش :

کیــت حاضــر شــامل یــک سیســتم آمــاده بــرای تعییــن HCV RNA بــه روش Real Time PCR فراهــم میکنــد مســتر میکــس بــکار رفتــه در ایــن کیــت 

تمــام مــواد و انزیــم هــای الزم را بــرای تکثیــر اختصاصــی نواحــی از ژنــوم HCV را دارا مــی باشــد.

ژنــوم ویــروس بــا اســتفاده از پــروب اختصاصــی مربــوط دارای رنــگ فلورســانس FAM در انتهــای 5 بــه عنــوان گــزارش کننــده و BHQ در 

ــود.  ــی ش ــر م ــده تکثی ــوش کنن ــوان خام ــه عن ــای 3 ب انته

محتویات کیت 
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  HCV Mastermix

Reverse Transcriptase  

Standard 5×104

Standard 5×103

Standard 5×102

Standard 5×101

    Deionized Water

15 - تا 25 -  درجه سانتی گراد

15 - تا 25 -  درجه سانتی گراد

15 - تا 25 -  درجه سانتی گراد

15 - تا 25 -  درجه سانتی گراد

15 - تا 25 -  درجه سانتی گراد

15 - تا 25 -  درجه سانتی گراد

15 - تا 25 -  درجه سانتی گراد

15 - تا 25 -  درجه سانتی گراد

شرايط نگهداري : تمامی مواد كيت بايد در دمای 20 درجه زير صفر حمل و نگهداري شوند

از فریز و دفریز کردن محتویات کیت بیشتر از 2 بار خودداری شود )کاهش عملکرد حساسیت کیت را به دنبال دارد(

هشدار: هنگام استفاده از مواد شیمیایی حتما از دستکش یکبار مصرف و عینک محافظ استفاده شود. 

نکاتی که کاربر باید رعایت کند:

در فضای Clean Room سه ناحیه را مشخص کنید.

فضا برای نگهداری نمونه و استخراج

فضای اماده سازی مواد

فضای اماده سازی واکنش

هنگام استفاده از مواد کیت حتما از یخ استفاده نمایید.

 IC  کانال(کنترل داخلی HEX)

(1)

(2)

(3)

 (4)
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25 µl

25 µl

25 µl

25 µl

25 µl

25 µl

25 µl

-

3 µl

-

-

-

-

-

-

-

25 µl

25 µl

25 µl

25 µl

25 µl

25 µl

-

-

-

-

-

-

-

25 µl

-

-

-

-

-

-

25 µl

-

-

-

-

-

کنترل منفی

نمونه بیمار

استاندارد 1

استاندارد 2

استاندارد 3

استاندارد 4

استاندارد 5

شرایط انجام واکنش:

مستر میکس PCR   کنترل داخلی         استاندارد                                         Reverse transcriptase       نمونه DNA بیمار          میکروتیوب

  Acquisition mode                  تعداد چرخه                          زمان               دما )سانتی گراد(

: PCR  برنامه انجام

-

-

-

FAM/JOE

30دقیقه

5 دقیقه

15 ثانیه

55 ثانیه

40

95

95

60

نوع نمونه معتبر:

EDTA plasma

  : RNA استخراج

برای استخراج RNA از کیت زیر میتوان استفاده کرد:

PayeshGene High Efficient Viral DNA/RNA Isolation Kit

کنترل داخلی:
برای بررسی شرایط واکنش و استخراج و جلوگیری از نتایج منفی کاذب کیت دارای کنترل داخلی می باشد. کنترل داخلی 

(Internal Control( بصــورت جداگانــه داخــل کیــت قــرار داده شــده اســت و هنــگام اســتخراج 3 میکرولیتــر بــه نمونــه و یــا 1 میکرولیتــر 

 HEXمنجــر بــه تولیــد نــور زرد PCR بــه مســتر امــاده شــده حــاوی نمونــه بیمــار اضافــه میشــود. و در صــورت انجــام صحیــح واکنــش

در CT بیــن 25 تــا 32 مــی کند.کنتــرل داخلــی دارای رنــگ فلورســانس HEX در انتهــای 5 بــه عنــوان گــزارش کننــده و BHQ در انتهــای 3 

ــد. ــی باش ــده م ــوش کنن ــوان خام ــه عن ب

1

1

50

Dnase/Rnase Free

آب
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RotorGeneRotorGene برنامه دهی به دستگاه

نرم افزار دستگاه را اجرا کنید

روی گزینه NEW کلیک کنید.

در پنجره Quick Start مجددا روی گزینه NEW کلیک کنید

 Well Rotor 36 - را انتخاب کنید و گزینه Locking Ring Attached را تیک زده روی گزینه Next کلیک کنید.

حجم واکنش را روی 50 میکرولیتر تنظیم کنید.

تنظیم برنامه دمایی را در مرحله بعد طبق پروتوکل انجام دهید.

سپس روی Gain Optimization کلیک کنید تا وارد صفحه Auto-Gain Optimization شوید.

از منوی باز شده Green را انتخاب کرده و سپس روی Add کلیک کنید.

در قسمت Target Sample Range حد پایین را روی 5 و حد باال را روی 40 قرار دهید و سپس روی OK کلیک کنید.

پس از بازگشت به صفحه Auto-Gain Optimization Up دما را روی 60 درجه تنظیم کنید. مجددا از منوی باز شده Yellow را انتخاب کرده و 

سپس رونی Add کلیک کنید.

در Target Sample Range حد پایین راروی 5 و حد باال را روی 40 قرار دهید و سپس OK را بزنید.

 گزینه                    Perform Optimization Befor 1 را تیک بزنید و روی Close کلیک کنید.

تیوب ها را در دستگاه قرار دهید.

درب دستگاه را ببندید

روی گزینه Start Run کلیک کنید.

پس از ظاهر شدن پنجره نمونه ها با توجه به ترتیب قرار داده شده در دستگاه مشخصات هر کدام را تعریف کنید.

برای واحد غلظت IU/µl را انتخاب کنید.

تحلیل داده ها:

پس از اتمام کار دستگاه و برای بررسی نتایج در هر یک از کانال ها روی Analysis کلیک کنید.

سپس در پنجره انالیز کانال مورد نظر را انتخاب کرده و روی Show کلیک کنید.

پس از ظاهر شدن پنجره ابتدا:

کنترل کنید که گزینه Dynamic Tube انتخاب شده باشد، در غیر اینصورت روی ان کلیک کنید تا حروف آن آبی رنگ شوند.

روی گزینه Slop Correct کلیک کنید.

روی گزینه Auto Scale کلیک کنید.

روی گزینه Linear Scale  کلیک کنید.

Threshold را بین 2% تا 4% قرار دهید.
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استاندارد های کمیت سنجی این کیت با استفاده از اولین استاندارد بین المللی سازمان بهداشت و 
سالمت جهانی )WHO( کالیبره شده و برحسب IU/µl هستند. برای تعیین IU ویروس در هر میلی 

لیتر از پالسمای بیمار از معادله زیر استفاده کنید:

 

برای مثال 

حجم نمونه 100 میکرولیتر

حجم استخراج )Elution)  50 میکرولیتر

عدد محاسبه شده برای نمونه IU/µl 200 باشد.

آنالیز داده ها:

پس از اتمام کار دستگاه و برای بررسی نتایج روی قسمت Analysis کلیک کنید.
سپس در پنجره Analysis کانال مورد نظر را انتخاب کرده و روی Show کلیک کنید.

پس از ظاهر شدن پنجره :

کنترل کنید که گزینه Dynamic Tube انتخاب شده باشد، در غیر اینصورت روی آن کلیک کنید تا حروف آن آبی رنگ شود. 

روی گزینه Slop Correct کلیک کنید. 

روی گزینه Auto Scale کلیک کنید.

روی گزینه Linear Scale کلیک کنید.

Threshold را بین 0.02 تا 0.04 قرار دهید.

برای مشاهده و تحلیل نتایج در کانال HEX )کنترل داخلی( باید همین روند طی شود.

IU/ml = 0.1
200 X 50

100000  IU/ml تیتر قابل گزارش



8 Bacterial/Viral Extraction of Nucleic Acid  payeshgene.com

P a y e s h g e n e . c o m


