
دکیت سنجص نیتریک اکسای  

 مقدمو

آزژینلی  وٌظلن نیتسیلک اکعلاید ظلنتتاشىا وٌییلد .ل  ؼلٌدانیتسیک اکعلاید دز  -نیتسیک اکعاید اش اکعیداظیٌن دزًن ظلوٌی  ا 
يای رصلث  ً ااظلايای ایلنل  ؼلسک  ظلوٌی ونگل  رلسً ا ازوثلا -گؽلادیتعیازی اش فسایندىای فیصیٌیٌژیلک اش ملولو ونملی  

.ل  ولٌان .الداز آن زا تلو دازدااکعید نیتسی  تو ؼدت نااایداز اظ  ً دز اثس اکعیداظیٌن تو نیتسات ً نیتسی  وثدیل .  ؼٌد کلو 
 زًغ زنگ ظنج  گسیط وعیی  نلٌدا

 اساس سنجص نیتریت بو رًش گریس

 ل  .سلولو اً  ًاکلنػ ظوٌ  یا ظسم تا ًاکنػ گسیط وعیلی  .ل  گسددادز ای  زًغ .اداز نیتسی  .ٌمٌد دز ظٌاسناوان  کؽ  
 -1)-گسیط نیتسی  تا اظید ظٌیفانیویک ًاکنػ داده ً یٌن دی آشًنیٌم وٌیید .  کندا دز .سلوو دًم ًاکنػا ای  یلٌن تلا وسکیلة ان

 نفتیل (اویو  دی آ.ی  مف  ؼده ًوسکیث  اش .ؽتاات اشً تو زنگ صٌزو  وٌیید .  کندا 

 

 

 

 

 

 

 مٌاد فراىم ضده در کیت

دزمو ظانتیگساد وحٌیل داده .  ؼٌداوٌمو کنید کو ایل  .لٌاد .صلسح وحایالاو  دازنلد ًنثایلد تلسای  4.ٌاد شیس یک تعتو دز د.ای
 وؽایص یا دز.ان دز لیٌان ً انعان .ٌزد اظتفاده قساز گیسندا  

وع  022.اداز .ٌمٌد تسای  ؼساین نگيدازی  نام .اده 

4◦C, dark 2.5ml/vial (2000 µmol/ml ) Standard 

4◦C, dark 10ml/vial Reagent A 

4◦C, dark 10ml/vial Reagent B 

4◦C, dark 10ml/vial Dilution Buffer 

4◦C, dark 2 bottle (10ml/bottle) Mixing bottle 

 2 plates 96 wells plate 
 نیستندسایر مٌاد ً ًسایل مٌرد نیاز کو در کیت 

 .یکسًییتسی 1222وا  12ظلپوس ً ظس ظلپوس تسای لجليای  -1
 .یکسًویٌب تسای ويیو زقتيای .ناظة اش اظتاندازد 8 -0
 نانٌ.تس ً اوی  .تناظة تا دظتگاه 542دظتگاه .یکسًاوی  زیدز .جيص تو فیوتس  -3

 
 ضرایط نگيداری

 
ًد.لای تيینلو ای کلو زًی ىلس ًیلا  نٌؼلتو ؼلده نگيلدازی یطفا" اط اش دزیاف  کی  .ٌاد .ٌملٌد دز آن زا تلس اظلاض ؼلساین نلٌز 

دز صٌزت نگيدازی  دز ظسح وازیک ونيا .  وٌان تو .دت یک .اه نگيدازی کسدا Reagent A  ًReagent Bدق  کنید کو اش .اوٌ  کنیدا
 .ناظة وا یکعا  .  وٌانید اش .ٌاد کی  اظتفاده کنیدا

 
 رًش آزمایص

 
A- تيیو رقت ىای استاندارد 

 Hولا  Bدز ویلٌب ىلای  Dilution buffer.یکسًییتلس  322نام گرازی کنیدا .اداز  Hوا  A.یو  ییتسی تسدازید ً  5ا1کسًویٌب .ی 8 -1
 تسیصیدا

 تسیصیدا A.یکسًییتس اش.حوٌ  اظتاندازد دز ویٌب  322 -0
انتاا  دىید  C.یکسًییتس اش ان زا تو یٌیو  322تسیصیداخٌب تا ظلپوس ایپ  کنید ً  B.یکسًییتس اش .حوٌ  اظتاندازد دز ویٌب  322 -3

 .یکسً.ٌ  تو دظ  آید ا 122وا غوم  اظتاندازد 
 اظتفاده ؼٌدا  Blankچیصی نسیصید وا اش ان تسای  Hادا.و دىید ا دز یٌیو  Gوا  Dتو ويیو زق  اش یٌیو  3ىلانند .سلوو  -4



 خانو تسیصیدا 96وای  دز چاىک اوی   3.یکسًییتس اش ىس یٌیو زا تو صٌزت  122.طاتق ؼکل شیس .اداز  -5
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

B- انجام آزمایص 

نلٌنو ىای ظٌاس ناوان  ظوٌی  یا ظسم زا اط اش ملع آًزی ظانتسیفٌژ کنید وا ذزات زیص ً ظوٌیيا اش آن لرح گسددا ظپط وا  -1
 نگيدازی کنیدا  -72ً دز صٌزت ا.کان  -02د.ای دز  ا انيا زاش.ان ملع ؼدن کا.ل نلٌنو ىا

زقیلق کنیلدا اش   1:0تلو نعلث    Dilution bufferىنگام انجام اش.ایػ نلٌنو زا تو د.ای اوا  تسظانیدانلٌنو ىای ظسم زا تلا  -0
 خانو تسیصیدا 96وای  دز ىس چاىک اوی   3.یکسًییتس تو صٌزت  122نلٌنو ىای ظٌاسناوان  ظوٌی  یا ظسم زقیق ؼده .اداز 

 5زا تلا .الداز  Reagent A.یول  ییتلس اش  5.الداز ا چاىک )یک اویل (  96 کعاید دزتسای ظنجػ نیتسیک ا ويیو .عسحتسای  -3
.اوٌ  کنید ً تو آزا.  ى  تصنید وا .حوٌ  یکنٌاخ  ؼٌد ًیل  کلن نکنلدا دقل   Mixing bottleدز  Reagent B.یو  ییتس اش 

دق  کنید کلو اگلس .ل  خٌاىیلد دز دز ظسًح اصو  تا ى  .اوٌ  نؽٌندا A ًBىای  Reagentکنید ىنگام تسداؼت  .حوٌ ا 
چلٌن الط اش  .زا تا ى  .اوٌ  نکنیلدReagent A ًb  Reagentچند نٌت  ظنجػ نیتسیک اکعاید زا انجام دىیدا یکثازه ىلو 

 .اوٌ  ؼدن تو ؼس  نگيدازی دز وازیک  ونيا وا یک .اه قاتل اظتفاده خٌاىند تٌدا 
زا اضافو کنیدا تا دظ  یا تا اظلتفاده اش ؼلیکس  .یکسًییتس اش .عسح 122ً وع ا  Blankازای نلٌنو اظتاندازدا تو ىس چاىک د -4

 کل  وکان دىید وا یکنٌاخ  ؼٌدا
 نانٌ.تس تاٌانیدا 572تا اظتفاده اش .یکسًاوی  زیدزا مرب نلٌنو ىا زا دز  -5

 

 
 عالئم ً نطانو ىا
 

 
 
 

 زیست فنسیب ضرکت 

 ض.سکص زؼد ًالدىای فناًز دانؽگاه ایصىسا
 0ويسانا ده ًنکا .سکص زؼد دانؽگاها ًالد 

 201-(88244251-9) -0780ووف : 
 201-23258825فکط: 
  comcibbiotech.www.  ًب ظای :

 info@cibbiotech.comاع  ایکتسًنیک:  

 in vitroونيا تسای .صسح 

 
 دز وازیک  نگيدازی ؼٌد

 
 .حدًده د.ای نگيدازی

 
 نؽانو اظتسیل تٌدن

 
 وٌمو تو دظتٌزایعلل

 

 وازیخ اناضا
 

 نام ً نؽان  ؼسک  ظاشنده
 

http://www.cibbiotech.com/

