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DNSol kit 

 

 

 

 بر پایه تکنولوژی سیلیکا  DNAجداسازی 

• MiniPrep 
• MidiPrep 
• MaxiPrep 
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 محتویات کیت

DNSol (MiniPrep) 
 

Component 100 preps 

RBC Lysis Buffer 4 x 50ml 

ROS 40ml 

PPS 14ml 

RRB 10ml 

Isopropanol 60ml 

 

 
DNSol (MidiPrep) 
 

Component 50 preps 

RBC Lysis Buffer 8 x 50ml 

ROS 2 x 32ml 

PPS 28ml 

RRB 10ml 

 

 
DNSol (MaxiPrep) 
 

Component 50 preps 

RBC Lysis Buffer 2×500ml 

200 ml 

ROS 3 x 42ml 

PPS 54ml 

RRB 25ml 

 

 کارپیش از شروع 

این مسولله   .دوود  مل  کامالً  رسوو   تا  دهید قرار  گراد سواتا   درجه  56 گرم  آ  م ام  در  را آن  کار دورع   از قبل  رسوو  دید  دودح ما ا PBS یا  ROSاگر در  

 مربوط به درایط تگهداری بافر است ع رعی بازده  آن تلثیری تدارد.

 

  



 

 ژنومی )بر پایة محلول( DNAنگاهی سریع به فرآیند جداسازی 

  



 

 

 1 پروتکل

 (محلول ژنومی ) بر پایه ی DNAجداسازی 

 MiniPrep نوع: 

 نکات مهم 

 .م  دوددرجه ساتا  گراد( اتجام  25-15ساتاریفیوژ در دمای اتاق ) ح مرامل  ت امدر  •

ح ما ا قبل از دورع  دید  دودرسوو     protein precipitation solutionیا   RBC Lysis Bufferیا  ROS هایدر صوورت  که در بافر •

 کامال مل دود. رسو  درجه ساتا  گراد قرار دهید تا 56را در م ام آ  گرم  ها کار آن

 کار مراحل

ثاتیه با سرعت باال عرتکس    10بار اینورت )عاژگون( کنیدح   5میکرعلیار خون درعن میکرعتیو  اضافه کرد     300را به    RBC Lysis Bufferلیار میل   1 •

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 3به مدت  rpm 13000کنید ع سپس با دعر 

ثاتیه با سورعت باال   10 .ر اینورت )عاژگون( کنیدبا 5مجددا اضوافه کرد     RBC Lysis Bufferمیل  لیار   1مایع رعی  را دعر ریخاه ع به پلت )رسوو (   •

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 10000عرتکس کنید ع سپس با دعر 

 .م  دودمیکرعتیو  مشاهد   اتاهایدر از گلبول های سفید  وچک پلت )رسو ( ک در این مرمله نکته: 

بهار اسوت این کار را با سو پلر میکرعلیار از مایع رعی  بر رعی پلت )رسوو ( در میکرعتیو  باق  ب اتد )  20مایع رعی  را به گوته ای دعر ریخاه که مدعد   •

ثاتیه عرتکس   20اضووافه کرد  ع  ROSمیکرعلیار از    400ثاتیه با مداکثر سوورعت عرتکس کنید ع به آن   10اتجام دهید(. پلت )رسووو ( را به مدت    1000

 کامل مل دود.کنیدح تا زمات  که رسو  به طور 

(. vigorously shake) ثاتیه به ددت هم بزتید  5به مایع درعن میکرعتیو  اضافه کنیدح    protein precipitation solutionمیکرعلیار از    100 •

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 5به مدت  rpm 13000عرتکس کنید ع مجددا به ددت به هم بزتید ع در تهایت با دعر  با سرعت باال ثاتیه 10-15

ع  به میکرعتیو  اضوافه کنید  protein precipitation solutionمیکرعلیار  35در این مرمله باید مایع رعی  دوفا  دوودح اگر تشود  نکته: 

 ریفیوژ کنید.اسات rpm 13000دقیقه در  2 اًمجدد حپس از هم زدن ددید ع عرتکس

بار به سووورعت میکرعتیو  را اینورت )عاژگون(   10-20میکرعلیار ایزعپرعپاتول اضوووافه کرد ح    600مایع رعی  را به میکرعتیو  جدید مناقل کرد ح به آن  •

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 1به مدت  rpm 12000کنید. سپس با دعر 



 

 هنگام اتاقال مایع رعی  به میکرعتیو  جدیدح پلت )رسو ( پرعتئین مناقل تشود.مط ئن دوید که  نکته: 

به پلت )رسوو ( اضوافه کرد  ع با دعر   %70میکرعلیار اتاتول   600باق  ب اتد.   DNAمایع رعی  را به طور کامل دعر ریخاه طوری که فقط پلت )رسوو (   •

rpm 10000  دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 2به مدت 

تا زمات  که    اضووافه کنید.  RRBمیکرعلیار    50ع به پلت )رسووو (   باق  ب اتد  DNA  را به طور کامل دعر ریخاه طوری که فقط پلت )رسووو (  مایع رعی •

درجه    37دقیقه در دمای    10ثاتیه عرتکس کنیدح سوپس   10به مدت    RRBپلت )رسوو ( به طور کامل مل دوودح پیپااژ کنید یا اینکه ب د از اضوافه کردن 

 ثاتیه عرتکس کنید.  10ح مجددا DNAدرجه ساتا  گراد(ح اتکوبه کنید. پس از آن برای مل ددن  25دقیقه در دمای اتاقح  20ساتا  گراد ) یا 

• DNA  عاکنش  یبرا از آن را اریکرعلیم 2-5 دیتوات  د ا م .است آماد  کاربردهای ب دی یبراPCR دیاسافاد  کن. 

 خشک دود ع بالفاصله پس از دعر ریخان مایع رعی ح مالل را اضافه کنید. DNAاجاز  تدهید پلت )رسو (  نکته: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2پروتکل 

 ژتوم  ) بر پایه ی محلول( DNAجداسازی 

 Midi Prep: ت وته تو 

 نکات مهم 

 درجه ساتا  گراد( اتجام م  دود. 25-15ساتاریفیوژ در دمای اتاق )در ت ام  مراملح   •

رسوو  دید  دودح ما ا قبل از دورع    protein precipitation solutionیا   RBC Lysis Bufferیا  ROSدر صوورت  که در بافرهای  •

 درجه ساتا  گراد قرار دهید تا رسو  کامال مل دود. 56کار آن ها را در م ام آ  گرم 

 مراحل کار

ثاتیه با سورعت باال عرتکس کنید ع   10بار اینورت )عاژگون( کنیدح    5میل  لیار خون درعن تیو  اضوافه کرد    2را به    RBC Lysis Bufferمیل  لیار   6 (1

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 3( به مدت g 2000) rpm4000سپس با دعر 

ثاتیه با سورعت باال   10بار اینورت )عاژگون( کنیدح  5مجددا اضوافه کرد     RBC Lysis Bufferمیل  لیار   2مایع رعی  را دعر ریخاه ع به پلت )رسوو (   (2

 ریفیوژ کنید.دقیقه ساتا 2به مدت  rpm 4000 (g 2000)عرتکس کنید ع سپس با دعر 

 تکاه: در این مرمله پلت )رسو ( کوچک  از گلبول های سفید در اتاهای تیو  مشاهد  م  دود.

ثاتیه    20اضوووافه کرد  ع   ROSمیکرعلیار    1250ثاتیه با مداکثر سووورعت عرتکس کنید ع به آن   10مایع رعی  را دعر بریزید. پلت )رسوووو ( را به مدت   (3

 عرتکس کنیدح تا زمات  که رسو  به طور کامل مل دود.

-20(.  vigorously shakeثاتیه به دودت هم بزتید)  5 به مایع درعن تیو  اضوافه کنیدح  protein precipitation solutionمیکرعلیار از   500 (4

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 7به مدت  rpm 4000 (g 2000)ثاتیه با سرعت باال عرتکس کنید ع مجددا به ددت به هم بزتید ع در تهایت با دعر  15

به  protein precipitation solutionیکرعلیار م 50تکاه: در این مرمله باید مایع رعی  دووفا  دووود. اگر مایع رعی  دووفا  تبودح مجدداً 

 ( ساتاریفیوژ کنید.g 2000) rpm 4000دقیقه با دعر  2تیو  اضافه کنید ع پس از هم زدن ددید ع عرتکس ح 

 2را بوه مودت    ع  تیو    بوار بوه آرام  اینورت )عاژگون( کرد   5میل  لیار اتواتول مطل  اضوووافوه کنیود.   3موایع رعی  را بوه تیو  جودیود مناقول کرد ح بوه آن   (5

 اتکوبه کنید. زریفر یا ع  خچالیدر  قهیدق

 تکاه: مط ئن دوید که هنگام اتاقال مایع رعی  به تیو  جدیدح پلت )رسو ( پرعتئین مناقل تشود.

به پلت   %70یار اتاتول  میل  ل 1 تنظیم دوود  اسووت بردارید ع عارد میکرعتیو  کنید.  100که رعی   1000را با اسووافاد  از سوو پلر   DNAپلت )رسووو (   (6

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 11000)رسو ( اضافه کرد  ع با دعر 



 

اضوافه کنید. تا زمات  که    RRBمیکرعلیار    200باق  ب اتد ع به پلت )رسوو (    DNAمایع رعی  را به طور کامل دعر ریخاه طوری که فقط پلت )رسوو (   (7

درجه    37دقیقه در دمای    10ثاتیه عرتکس کنید. سوپس    10به مدت    RRBااژ کنید یا اینکه ب د از اضوافه کردن پلت )رسوو ( به طور کامل مل دوودح پیپ

 ثاتیه عرتکس کنید.  10ح مجددا DNAدرجه ساتا  گراد(ح اتکوبه کنید. پس از آن برای مل ددن  25دقیقه در دمای اتاقح  20ساتا  گراد ) یا 

8) DNA  عاکنش  یاز آن را برا اریکرعلیم 2-5 دیتوات  استح د ا م آماد  کاربردهای ب دی یبراPCR دیاسافاد  کن. 

 خشک دود ع بالفاصله پس از دعر ریخان مایع رعی ح مالل را اضافه کنید. DNAتکاه: اجاز  تدهید پلت )رسو ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 پروتکل

 ژنومی ) بر پایه ی محلول( DNAجداسازی 

 Maxi Prep نوع: 

 نکات مهم قبل از شروع کار

 درجه ساتا  گراد( اتجام م  دود. 25-15در ت ام  مراملح  ساتاریفیوژ در دمای اتاق ) •

رسوو  دید  دودح ما ا قبل از دورع    protein precipitation solutionیا   RBC Lysis Bufferیا  ROSدر صوورت  که در بافرهای  •

 درجه ساتا  گراد قرار دهید تا رسو  کامال مل دود. 56کار آن ها را در م ام آ  گرم 

 مراحل کار

ثاتیه با سرعت باال عرتکس    10بار اینورت )عاژگون( کنید. سپس    5میل  لیار خون درعن تیو  اضافه کرد ح    5را به    RBC Lysis Bufferمیل  لیار    20 (1

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 5( به مدت g 3200) rpm 4500نید. با دعر ک

ثاتیه با سورعت باال    10بار اینورت )عاژگون( کنید. 5مجددا اضوافه کرد     RBC Lysis Bufferمیل  لیار   4مایع رعی  را دعر ریخاه ع به پلت )رسوو (   (2

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 3به مدت  rpm 4500 (g 3200)عرتکس کنید ع سپس با دعر 

 در این مرمله پلت )رسو ( کوچک  از گلبول های سفید در اتاهای میکرعتیو  مشاهد  م  دود. نکته: 

ثاتیه    20-60اضوافه کرد  ع  ROSمیکرعلیار از    2500ثاتیه با مداکثر سورعت عرتکس کنید ع به آن    20مایع رعی  را دعر بریزید. پلت )رسوو ( را به مدت   (3

 دقیقه در دمای اتاق اتکوبه کنید. 5یدح تا زمات  که رسو  به طور کامل مل دود. سپس عرتکس کن

  20-15(.    vigorously shakeثاتیه به ددت هم بزتید )  10به مایع درعن تیو  اضافه کنیدح    protein precipitation solutionمیل  لیار   1 (4

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 12به مدت  rpm 4500 (g 3200)بزتید ع در تهایت با دعر ثاتیه با سرعت باال عرتکس کنید ع مجددا به ددت به هم 

به تیو    protein precipitation solutionمیکرعلیار  50در این مرمله باید مایع رعی  دووفا  دووود. اگر مایع رعی  دووفا  تبودح  نکته: 

 ( ساتاریفیوژ کنید.g 3200) rpm 4500دقیقه با دعر  2اضافه کنید ع پس از هم زدن ددید ع عرتکس مجدد 

در   قهیدق  2را به مدت   بار به آرام  اینورت )عاژگون( کنید. تیو   5میل  لیار اتاتول مطل  اضافه کرد ح    5مایع رعی  را به تیو  جدید مناقل کرد ح به آن  (5

 اتکوبه کنید. زریفر یا ع  خچالی

 مط ئن دوید که هنگام اتاقال مایع رعی  به تیو  جدیدح پلت )رسو ( پرعتئین مناقل تشود. نکته: 

به پلت   %70میل  لیار اتاتول   1تنظیم دود  اسوت بردارید ع به میکرعتیو  مناقل کنید.   100که رعی   1000را با اسوافاد  از سو پلر   DNAپلت )رسوو (   (6

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 2مدت به  rpm 11000)رسو ( اضافه کرد  ع با دعر 



 

اضوافه کنید. تا زمات  که    RRBمیکرعلیار    500باق  ب اتد ع به پلت )رسوو (    DNAمایع رعی  را به طور کامل دعر ریخاه طوری که فقط پلت )رسوو (   (7

درجه    37دقیقه در دمای    10کنیدح سوپس ثاتیه عرتکس   10به مدت    RRBپلت )رسوو ( به طور کامل مل دوودح پیپااژ کنید یا اینکه ب د از اضوافه کردن 

 ثاتیه عرتکس کنید.  10ح مجددا DNAدرجه ساتا  گراد(ح اتکوبه کنید. پس از آن برای مل ددن  25دقیقه در دمای اتاقح  20ساتا  گراد ) یا 

8) DNA  عاکنش  یاز آن را برا اریکرعلیم 2-5 دیتوات  استح د ا م آماد  کاربردهای ب دی یبراPCR  دیکن اسافاد. 

 خشک دود ع بالفاصله پس از دعر ریخان مایع رعی ح مالل را اضافه کنید. DNAاجاز  تدهید پلت )رسو (  نکته: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4پرعتکل 

 ژنومی ) بر پایه ی محلول( DNAجداسازی 

 باف  کوت  : نمونه نوع

 نکات مهم قبل از شروع کار

 درجه ساتا  گراد( اتجام م  دود. 25-15)در ت ام  مراملح  ساتاریفیوژ در دمای اتاق  •

رسوو  دید  دودح ما ا قبل از دورع    protein precipitation solutionیا   RBC Lysis Bufferیا  ROSدر صوورت  که در بافرهای  •

 درجه ساتا  گراد قرار دهید تا رسو  کامال مل دود. 56کار آن ها را در م ام آ  گرم 

 مراحل کار

ثاتیه با سورعت باال   10بار اینورت )عاژگون( کنیدح  5درعن میکرعتیو  اضوافه کرد     باف  کوتمیکرعلیار   300را به   RBC Lysis Bufferمیل  لیار   1 •

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 3به مدت  rpm 13000عرتکس کنید ع سپس با دعر 

ثاتیه با سورعت باال   10بار اینورت )عاژگون( کنید.  5مجددا اضوافه کرد     RBC Lysis Bufferمیل  لیار   1مایع رعی  را دعر ریخاه ع به پلت )رسوو (   •

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 2به مدت  rpm 10000عرتکس کنید ع سپس با دعر 

 در این مرمله پلت )رسو ( کوچک  از گلبول های سفید در اتاهای میکرعتیو  مشاهد  م  دود. نکته: 

میکرعلیار از مایع رعی  بر رعی پلت )رسوو ( در میکرعتیو  باق  ب اتد )بهار اسوت این کار را با سو پلر   20ی دعر ریخاه که مدعد  مایع رعی  را به گوته ا •

 .ثاتیه با مداکثر سرعت عرتکس کنید 10اتجام دهید(. پلت )رسو ( را به مدت  1000

  30اضوافه کرد  ع    Proteinase K (Cat No. EB983018, EB983121)یا  RJ-Proteaseمیکرعلیار  20ع  ROSمیکرعلیار از    400به آن   •

دقیقه یکبار  5دقیقه اتکوبه کنیدح برای مخلوط دودن ت وتهح در مدت اتکوبه هر   15-30درجه سواتا  گراد به مدت    56سوپس در دمای   ثاتیه عرتکس کنیدح

 قرار دهید.یا م ام آ  گرم دیکر دار  thermomixerپالس عرتکس کنیدح یا آترا در 

 vigorouslyثواتیوه بوه دووودت هم بزتیود)   10بوه موایع درعن میکرعتیو  اضوووافوه کنیودح    protein precipitation solutionمیکرعلیار از  200 •

shake  .)10-15  ثاتیه با سرعت باال عرتکس کنید ع مجددا به ددت به هم بزتید ع در تهایت با دعرrpm 13000  کنید.دقیقه ساتاریفیوژ  5به مدت 

به میکرعتیو  اضوافه کنید ع   protein precipitation solutionمیکرعلیار  35در این مرمله باید مایع رعی  دوفا  دوودح اگر تشود  نکته: 

 ساتاریفیوژ کنید. rpm 13000دقیقه در  2پس از هم زدن ددید ع عرتکسح مجدداً 

بار به سووورعت میکرعتیو  را اینورت )عاژگون(   10-20میکرعلیار ایزعپرعپاتول اضوووافه کرد ح    600مایع رعی  را به میکرعتیو  جدید مناقل کرد ح به آن  •

 دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 1به مدت  rpm 12000کنید. سپس با دعر 



 

 پلت )رسو ( پرعتئین مناقل تشود.مط ئن دوید که هنگام اتاقال مایع رعی  به میکرعتیو  جدیدح  نکته: 

به پلت )رسوو ( اضوافه کرد  ع با دعر   %70میکرعلیار اتاتول   600باق  ب اتد.   DNAمایع رعی  را به طور کامل دعر ریخاه طوری که فقط پلت )رسوو (   •

rpm 10000  دقیقه ساتاریفیوژ کنید. 2به مدت 

اضووافه کنید. تا زمات  که    RRBمیکرعلیار    50باق  ب اتد ع به پلت )رسووو (    DNA)رسووو (   مایع رعی  را به طور کامل دعر ریخاه طوری که فقط پلت •

درجه    37دقیقه در دمای    10ثاتیه عرتکس کنیدح سوپس   10به مدت    RRBپلت )رسوو ( به طور کامل مل دوودح پیپااژ کنید یا اینکه ب د از اضوافه کردن 

 ثاتیه عرتکس کنید.  10ح مجددا DNAه ساتا  گراد(ح اتکوبه کنید. پس از آن برای مل ددن درج 25دقیقه در دمای اتاقح  20ساتا  گراد ) یا 

• DNA  عاکنش  یاز آن را برا اریکرعلیم 2-5 دیتوات  د ا م .است آماد  کاربردهای ب دی یبراPCR دیاسافاد  کن. 

 خشک دود ع بالفاصله پس از دعر ریخان مایع رعی ح مالل را اضافه کنید. DNAاجاز  تدهید پلت )رسو (  نکته: 


