
 بافت گیاهیاز   DNAجداسازی   

 دمای نگهداری حجم محتویات

Lysis buffer  15ml Room temperature 

Precipitation 5ml Room temperature 

Wash buffer1 20ml Room temperature 

Wash buffer2 50ml Room temperature 

Elution buffer 3ml Room temperature 

Proteinas k µl750 -20© 

spin column 50n Room temperature 

 

Protocol (1)  

 µl300lysis buffer     25-30بهmg پنس یا میکروهموژنایزر خوب له کنید و یا  با ازت اضافه نموده و بافت

 بیشتری آزاد میشود(  DNA)هرچه میزان له کردن بافت بیشتر باشد .ورتکس نمایید  15sسپس 

 15 µl Proteinas k  آن اضافه نموده و ورتکس نمایید.به 

 25-30 min  درجه انکوبه کنید 57در دمای. 

 µl 200  15کلروفرم اضافه کنید وs 5 ورتکس نمایید وmin  12000   سانتریفیوژ با دورrpm  سپس فاز رویی را

 برداشته و به یک میکروتیوپ جدید منتقل نمایید. 

 µl 100  محلول precipitation   5به آن اضافه نموده وs .ورتکس نمایید 

  محتویات میکروتیوپ را بهسپس spin column    45منتقل کرده وs  12000با دورrpm .سانتریفیوژ نمایید 

  زیر ستون را تخیله وµl 400 Wash buffer1   45به ستون اضافه کرده وs  12000با دورrpm .سانتریفیوژنمایید 

  زیر ستون را تخیله وµl 600 Wash buffer2   45به ستون اضافه کرده وs  12000با دورrpm .سانتریفیوژنمایید  

  زیر ستون را تخیله وµl 400 Wash buffer2   45به ستون اضافه کرده وs  12000با دورrpm .سانتریفیوژنمایید 

  2و ستون ها را جهت خشک شدن به مدت زیر ستون را تخلیهmin  12000با دورrpm .سانتریفیوژنمایید 

  زیر ستون ها را دور انداخته و ستون را به یک میکروتیوپml 5/1  استریل منتقل نمایید و به مرکز ستونµl 50-         

60 Elution buffer  2اضافه نمایید وmin-3  درجه برای جداسازی بهتر  65یا در دمای اتاقDNA  انکوبه

  .نمایید

 1min  12000سانتریفیوژ با دورrpm  و غلظتDNA .را با نانودرآپ قرائت نمایید 

 

 نکات فنی:

مهم ترین مرحله در استخراج مرحله لیز مکانیکی در مرحله اول است هرچه قدر بافت بهتر هموژن و لیز شود  -1

 بیشتر است. DNAمیزان محصول 

آنزیماتیک بافت شده به همین علت بهتر باعث لیز  2باعث لیز مکانیکی بافت شده و والیزیس بافر  1الیزیس بافر  -2

 له و هموژن کنید. 1بافت را به خوبی درون الیزیس بافر  2است قبل از اضافه کردن الزیس بافر 

درجه  از ورتکس کردن میکروتیوپ خودداری کنید چون موجب آسیب  57در هنگام انکوباسیون با آنزیم در دمای  -3

 میشود. DNAبه 

 



 

 

 

 

 


