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DNSol Kit Quick Protocol 
Whole blood, Buffy coat 

 1 پروتکل 

 (محلول ژنومی ) بر پایه ی DNAجداسازی 

 MiniPrep نوع:

 نکات مهم قبل از شروع کار

 .می شوددرجه سانتی گراد( انجام  25-15سانتریفیوژ در دمای اتاق ) ، مراحل یتمامدر  •

، حتما دیده شدرسوب  protein precipitation solutionیا  RBC Lysis Bufferیا  ROS هایدر صورتی که در بافر •

 کامال حل شود. رسوب درجه سانتی گراد قرار دهید تا 56را در حمام آب گرم  ها شروع کار آنقبل از 

 کار مراحل

 10بار اینورت )واژگون( کنید،  5میکرولیتر خون درون میکروتیوب اضافه کرده  300را به  RBC Lysis Bufferمیلی لیتر  1 (1

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 3به مدت  rpm 13000ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید و سپس با دور 

 .بار اینورت )واژگون( کنید 5مجددا اضافه کرده  RBC Lysis Bufferمیلی لیتر  1مایع رویی را دور ریخته و به پلت )رسوب(  (2

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 10000ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید و سپس با دور  10

 .می شودمیکروتیوب مشاهده  انتهایدر از گلبول های سفید  وچکیپلت )رسوب( ک مرحلهدر این نکته: 

بهتر میکرولیتر از مایع رویی بر روی پلت )رسوب( در میکروتیوب باقی بماند ) 20مایع رویی را به گونه ای دور ریخته که حدود  (3

 400ثانیه با حداکثر سرعت ورتکس کنید و به آن  10انجام دهید(. پلت )رسوب( را به مدت  1000است این کار را با سمپلر 

 ثانیه ورتکس کنید، تا زمانی که رسوب به طور کامل حل شود. 20اضافه کرده و  ROSمیکرولیتر از 

) ثانیه به شدت هم بزنید 5یع درون میکروتیوب اضافه کنید، به ما protein precipitation solutionمیکرولیتر از  100 (4

vigorously shake .)10-15 ورتکس کنید و مجددا به شدت به هم بزنید و در نهایت با دور  با سرعت باال ثانیهrpm 13000 

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 5به مدت 

به میکروتیوب  protein precipitation solutionمیکرولیتر  35در این مرحله باید مایع رویی شفاف شود، اگر نشد  نکته:

 ریفیوژ کنید.تسان rpm 13000دقیقه در  2 اًمجدد ،و پس از هم زدن شدید و ورتکس اضافه کنید



 

 

DNSol Kit Quick Protocol 
Whole blood, Buffy coat 

بار به سرعت میکروتیوب  10-20میکرولیتر ایزوپروپانول اضافه کرده،  600مایع رویی را به میکروتیوب جدید منتقل کرده، به آن  (5 

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 1به مدت  rpm 12000را اینورت )واژگون( کنید. سپس با دور 

 میکروتیوب جدید، پلت )رسوب( پروتئین منتقل نشود.مطمئن شوید که هنگام انتقال مایع رویی به  نکته:

به پلت )رسوب(  %70میکرولیتر اتانول  600باقی بماند.  DNAمایع رویی را به طور کامل دور ریخته طوری که فقط پلت )رسوب(  (6

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 10000اضافه کرده و با دور 

 RRBمیکرولیتر  50و به پلت )رسوب(  باقی بماند DNAطوری که فقط پلت )رسوب(  مایع رویی را به طور کامل دور ریخته (7

ثانیه  10به مدت  RRBتا زمانی که پلت )رسوب( به طور کامل حل شود، پیپتاژ کنید یا اینکه بعد از اضافه کردن  اضافه کنید.

درجه سانتی گراد(، انکوبه کنید.  25دقیقه در دمای اتاق،  20درجه سانتی گراد ) یا  37دقیقه در دمای  10ورتکس کنید، سپس 

 ثانیه ورتکس کنید.  10، مجددا DNAپس از آن برای حل شدن 

8) DNA واکنش  یبرا از آن را تریکرولیم 2-5 دیتوان یشما م .است آماده کاربردهای بعدی یبراPCR دیاستفاده کن. 

 خشک شود و بالفاصله پس از دور ریختن مایع رویی، حالل را اضافه کنید. DNAاجازه ندهید پلت )رسوب( نکته: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DNSol Kit Quick Protocol 
Whole blood, Buffy coat 

 2 پروتکل 

 ژنومی ) بر پایه ی محلول( DNAجداسازی 

 Midi Prepنوع: 

  نکات مهم قبل از شروع کار

 درجه سانتی گراد( انجام می شود. 25-15سانتریفیوژ در دمای اتاق )در تمامی مراحل،   •

رسوب دیده شد، حتما  protein precipitation solutionیا  RBC Lysis Bufferیا  ROSدر صورتی که در بافرهای  •

 درجه سانتی گراد قرار دهید تا رسوب کامال حل شود. 56قبل از شروع کار آن ها را در حمام آب گرم 

 حل کارمرا

ثانیه با  10بار اینورت )واژگون( کنید،  5میلی لیتر خون درون تیوب اضاااافه کرده  2را به  RBC Lysis Bufferمیلی لیتر  6 (1

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 3( به مدت g 2000) rpm4000سرعت باال ورتکس کنید و سپس با دور 

بار اینورت )واژگون( کنید،  5مجددا اضافه کرده  RBC Lysis Bufferمیلی لیتر  2مایع رویی را دور ریخته و به پلت )رسوب(  (2

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 4000 (g 2000)ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید و سپس با دور  10

 در این مرحله پلت )رسوب( کوچکی از گلبول های سفید در انتهای تیوب مشاهده می شود.نکته: 

 ROSمیکرولیتر  1250ثانیه با حداکثر سااارعت ورتکس کنید و به آن  10مایع رویی را دور بریزید. پلت )رساااوب( را به مدت  (3

 ثانیه ورتکس کنید، تا زمانی که رسوب به طور کامل حل شود. 20اضافه کرده و 

 vigorouslyثانیه به شدت هم بزنید) 5 به مایع درون تیوب اضافه کنید، protein precipitation solutionمیکرولیتر از  500 (4

shake  .)20-15  شدت به هم بزنید و در نهایت با دور سرعت باال ورتکس کنید و مجددا به  به  rpm 4000 (g 2000)ثانیه با 

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 7مدت 

ته: جدداً  نک فاف نبود، م مایع رویی شااا فاف شاااود. اگر  مایع رویی شااا ید  با له   proteinیکرولیتر م 50در این مرح

precipitation solution  ، دقیقه با دور  2به تیوب اضاااافه کنید و پس از هم زدن شااادید و ورتکسrpm 4000 (g 

 ( سانتریفیوژ کنید.2000



 

 

DNSol Kit Quick Protocol 
Whole blood, Buffy coat 

بار به آرامی اینورت )واژگون( کرده   5میلی لیتر اتانول مطلق اضااافه کنید.   3مایع رویی را به تیوب جدید منتقل کرده، به آن  (5 

 انکوبه کنید. زریفر یا و خچالیدر  قهیدق 2را به مدت  و  تیوب 

 تقل نشود.مطمئن شوید که هنگام انتقال مایع رویی به تیوب جدید، پلت )رسوب( پروتئین من نکته:

سوب(  (6 سمپلر  DNAپلت )ر ستفاده از  ست بردارید و وارد میکروتیوب کنید. 100که روی  1000را با ا شده ا میلی  1 تنظیم 

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 11000به پلت )رسوب( اضافه کرده و با دور  %70لیتر اتانول 

 RRBمیکرولیتر  200باقی بماند و به پلت )رسوب(  DNAلت )رسوب( مایع رویی را به طور کامل دور ریخته طوری که فقط پ (7

ثانیه  10به مدت  RRBاضافه کنید. تا زمانی که پلت )رسوب( به طور کامل حل شود، پیپتاژ کنید یا اینکه بعد از اضافه کردن 

درجه سااانتی گراد(، انکوبه  25دقیقه در دمای اتاق،  20درجه سااانتی گراد ) یا  37دقیقه در دمای  10سااپس  .ورتکس کنید

 ثانیه ورتکس کنید.  10، مجددا DNAکنید. پس از آن برای حل شدن 

8) DNA واکنش  یاز آن را برا تریکرولیم 2-5 دیتوان یاست، شما م آماده کاربردهای بعدی یبراPCR دیاستفاده کن. 

 خشک شود و بالفاصله پس از دور ریختن مایع رویی، حالل را اضافه کنید. DNAاجازه ندهید پلت )رسوب( نکته: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DNSol Kit Quick Protocol 
Whole blood, Buffy coat 

 3 پروتکل 

 ژنومی ) بر پایه ی محلول( DNAجداسازی 

 Maxi Prepنوع: 

 نکات مهم قبل از شروع کار

 درجه سانتی گراد( انجام می شود. 25-15در تمامی مراحل،  سانتریفیوژ در دمای اتاق ) •

رسوب دیده شد، حتما  protein precipitation solutionیا  RBC Lysis Bufferیا  ROSدر صورتی که در بافرهای  •

 درجه سانتی گراد قرار دهید تا رسوب کامال حل شود. 56قبل از شروع کار آن ها را در حمام آب گرم 

 مراحل کار

 10بار اینورت )واژگون( کنید. سپس  5ن تیوب اضافه کرده، میلی لیتر خون درو 5را به  RBC Lysis Bufferمیلی لیتر  20 (1

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 5( به مدت g 3200) rpm 4500ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید. با دور 

  10.بار اینورت )واژگون( کنید 5مجددا اضافه کرده  RBC Lysis Bufferمیلی لیتر  4مایع رویی را دور ریخته و به پلت )رسوب(  (2

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 3به مدت  rpm 4500 (g 3200)ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید و سپس با دور 

 در این مرحله پلت )رسوب( کوچکی از گلبول های سفید در انتهای میکروتیوب مشاهده می شود.نکته: 

 ROSمیکرولیتر از  2500تکس کنید و به آن ثانیه با حداکثر سرعت ور 20مایع رویی را دور بریزید. پلت )رسوب( را به مدت  (3

 دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید. 5سپس  .ثانیه ورتکس کنید، تا زمانی که رسوب به طور کامل حل شود 20-60اضافه کرده و 

 vigorouslyثانیه به شدت هم بزنید ) 10به مایع درون تیوب اضافه کنید،  protein precipitation solutionمیلی لیتر  1 (4

shake   .)20-15  ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید و مجددا به شدت به هم بزنید و در نهایت با دورrpm 4500 (g 3200)  به

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 12مدت 

 protein precipitationمیکرولیتر  50در این مرحله باید مایع رویی شفاف شود. اگر مایع رویی شفاف نبود،  نکته:

solution  دقیقه با دور  2به تیوب اضافه کنید و پس از هم زدن شدید و ورتکس مجددrpm 4500 (g 3200 سانتریفیوژ )

 کنید.

بار به آرامی اینورت )واژگون( کنید.   5میلی لیتر اتانول مطلق اضافه کرده،  5مایع رویی را به تیوب جدید منتقل کرده، به آن  (5

 انکوبه کنید. زریفر یا و خچالیدر  قهیدق 2را به مدت  تیوب



 

 

DNSol Kit Quick Protocol 
Whole blood, Buffy coat 

 مطمئن شوید که هنگام انتقال مایع رویی به تیوب جدید، پلت )رسوب( پروتئین منتقل نشود. نکته: 

میلی  1تنظیم شده است بردارید و به میکروتیوب منتقل کنید.  100که روی  1000را با استفاده از سمپلر  DNAپلت )رسوب(  (6

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 11000به پلت )رسوب( اضافه کرده و با دور  %70لیتر اتانول 

 RRBمیکرولیتر  500ماند و به پلت )رسوب( باقی ب DNAمایع رویی را به طور کامل دور ریخته طوری که فقط پلت )رسوب(  (7

ثانیه  10به مدت  RRBاضافه کنید. تا زمانی که پلت )رسوب( به طور کامل حل شود، پیپتاژ کنید یا اینکه بعد از اضافه کردن 

کوبه کنید. درجه سانتی گراد(، ان 25دقیقه در دمای اتاق،  20درجه سانتی گراد ) یا  37دقیقه در دمای  10ورتکس کنید، سپس 

 ثانیه ورتکس کنید.  10، مجددا DNAپس از آن برای حل شدن 

8) DNA واکنش  یاز آن را برا تریکرولیم 2-5 دیتوان یاست، شما م آماده کاربردهای بعدی یبراPCR دیاستفاده کن. 

 خشک شود و بالفاصله پس از دور ریختن مایع رویی، حالل را اضافه کنید. DNAاجازه ندهید پلت )رسوب( نکته: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DNSol Kit Quick Protocol 
Whole blood, Buffy coat 

 4پروتکل  

 ژنومی ) بر پایه ی محلول( DNAجداسازی 

 بافی کوت :نمونه نوع

 نکات مهم قبل از شروع کار

 درجه سانتی گراد( انجام می شود. 25-15در تمامی مراحل،  سانتریفیوژ در دمای اتاق ) •

رسوب دیده شد، حتما  protein precipitation solutionیا  RBC Lysis Bufferیا  ROSدر صورتی که در بافرهای  •

 درجه سانتی گراد قرار دهید تا رسوب کامال حل شود. 56قبل از شروع کار آن ها را در حمام آب گرم 

 مراحل کار

بار اینورت )واژگون( کنید،  5درون میکروتیوب اضافه کرده  وتبافی کمیکرولیتر  300را به  RBC Lysis Bufferمیلی لیتر  1 (1

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 3به مدت  rpm 13000ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید و سپس با دور  10

 .بار اینورت )واژگون( کنید 5مجددا اضافه کرده  RBC Lysis Bufferمیلی لیتر  1مایع رویی را دور ریخته و به پلت )رسوب(  (2

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 10000ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید و سپس با دور  10

 در این مرحله پلت )رسوب( کوچکی از گلبول های سفید در انتهای میکروتیوب مشاهده می شود.نکته: 

میکرولیتر از مایع رویی بر روی پلت )رسوب( در میکروتیوب باقی بماند )بهتر  20که حدود  مایع رویی را به گونه ای دور ریخته (3

 .ثانیه با حداکثر سرعت ورتکس کنید 10انجام دهید(. پلت )رسوب( را به مدت  1000است این کار را با سمپلر 

اضافه  Proteinase K (Cat No. EB983018, EB983121)یا  RJ-Proteaseمیکرولیتر  20و  ROSمیکرولیتر از  400به آن  (4

دقیقه انکوبه کنید، برای مخلوط شدن  15-30درجه سانتی گراد به مدت  56سپس در دمای  ثانیه ورتکس کنید، 30کرده و 

 یا حمام آب گرم شیکر دار قرار دهید. thermomixerدقیقه یکبار پالس ورتکس کنید، یا آنرا در  5نمونه، در مدت انکوبه هر 

ثانیه به شدت هم بزنید)  10به مایع درون میکروتیوب اضافه کنید،  protein precipitation solutionمیکرولیتر از  200 (5

vigorously shake .)10-15  ثانیه با سرعت باال ورتکس کنید و مجددا به شدت به هم بزنید و در نهایت با دورrpm 13000 

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 5به مدت 
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به میکروتیوب  protein precipitation solutionمیکرولیتر  35در این مرحله باید مایع رویی شفاف شود، اگر نشد  نکته: 

 سانتریفیوژ کنید. rpm 13000دقیقه در  2و پس از هم زدن شدید و ورتکس، مجدداً  اضافه کنید

بار به سرعت میکروتیوب  10-20میکرولیتر ایزوپروپانول اضافه کرده،  600مایع رویی را به میکروتیوب جدید منتقل کرده، به آن  (6

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 1به مدت  rpm 12000را اینورت )واژگون( کنید. سپس با دور 

 پلت )رسوب( پروتئین منتقل نشود.مطمئن شوید که هنگام انتقال مایع رویی به میکروتیوب جدید،  نکته:

به پلت )رسوب(  %70میکرولیتر اتانول  600باقی بماند.  DNAمایع رویی را به طور کامل دور ریخته طوری که فقط پلت )رسوب(  (7

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 10000اضافه کرده و با دور 

 RRBمیکرولیتر  50باقی بماند و به پلت )رسوب(  DNA)رسوب(  مایع رویی را به طور کامل دور ریخته طوری که فقط پلت (8

ثانیه  10به مدت  RRBاضافه کنید. تا زمانی که پلت )رسوب( به طور کامل حل شود، پیپتاژ کنید یا اینکه بعد از اضافه کردن 

ه سانتی گراد(، انکوبه کنید. درج 25دقیقه در دمای اتاق،  20درجه سانتی گراد ) یا  37دقیقه در دمای  10ورتکس کنید، سپس 

 ثانیه ورتکس کنید.  10، مجددا DNAپس از آن برای حل شدن 

9) DNA واکنش  یاز آن را برا تریکرولیم 2-5 دیتوان یشما م .است آماده کاربردهای بعدی یبراPCR دیاستفاده کن. 

 خشک شود و بالفاصله پس از دور ریختن مایع رویی، حالل را اضافه کنید. DNAاجازه ندهید پلت )رسوب( نکته: 
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