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 مقدمه 

کلیه در حالت معمول باشد.  یم کینوکلئ یدهایاس یبررس نهیگز نیدرون سلول، مهمتر یمولکول یندهایفرا یبه منظور بررس

دلیل این امر پیچیده بودن سازوکار تکثیر گیرد. درجه سانتیگراد صورت می 37در سلول در دمای  DNAفرایند تکثیر مراحل 

اما در خارج از سلول به منظور انجام دادن کند. درون موجود زنده است که از تعداد زیادی المان برای این موضوع استفاده می

 باشد. گران و هزینه بر میتوان این همه متغیر را کنار هم قرار داد و حتی اگر بشود فوق العاده نمی د تکثیرفراین

 شوند.  ریتکث یقابل قبول زانیبه م ،ینوکلئک الزم است جهت استفاده و بررس یدهایکم اس هیبا توجه به مقدار اولسوی دیگر از 

دماهای باال را دوام بیاورد و سالم  کشف کردند که قادر است thermo-stableپلیمراز DNAمنظور محققین یک گونه آنزیم بدین 

توان با میباندهای هیدروژنی اتفاق افتاده است و از طریق  DNAای از سوی دیگر قبال معلوم شده بود که اتصال دو رشته بماند.

اولیگونوکلئوتیدهای سرد شدن دوباره آن به همراه و  DNAذوب شدن  افزایش دما آن را از هم باز کرد و اصطالحا ذوب نمود.

 DNAاین فرایند تکثیر کلیه  آورد.مورد نظر را فراهم می DNAابتدای هر فرایند تکثیر به نام پرایمر موجبات همانندسازی ناحیه 

ای پلیمراز بارها ام واکنش زنجیرهفرایند تکثیر به نتواند طی یک های بوجود آمده در افزایش و کاهش دما میبا توجه به قابلیت

 نیشود. ایم ریتکث یبه مقدار کاف کیئنوکل یدهایاس زانیم (PCR) مرازیپل یا رهیواکنش زنج ریتکث ندیفرا یط اتفاق بیفتد.

 یها کلی. سردیگیصورت م ییدما یکلهایو در حضور س کسیمسترم مراز،یتک پل میآنز مرها،یالگو، پرا DNA با وجود ندیفرا

 نیباشد. جهت انجام ا یم مرازیتک پل میآنز تیفعال نهیبه یدما در ریشدن و تکث ی، دورشته اونیجهت انجام دناتوراس ییدما

از  یریبا بهره گ PCR نیماش ای کلریاستفاده شود. دستگاه ترموسا کلریدستگاه به نام ترموسا کیالزم است از  ییدما یها کلیس

از  یدست بعد نییپا یندهایفرا یبه راحت توانیم DNA ریبا تکث. دهدینحو انجام م نیرا به بهتر ندیفرا نیا ریاثر پلت یتکنولوژ

 را انجام داد. یتوال نییو تع نگیپیژنوتا نگ،یکلون ص،یتشخ لیقب
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در اینجا هدف توضیح راهنمای استفاده  رد که شرکت دنا ژن هر دو مورد را ساخته است. دا انیساده و گراد عخود انوا کلریترموسا

ر باال می آید . می توان با استفاده یوتکامپاست که نرم افزار آن روی دستگاه  DeNA Cycler 32 Ecoمدل  ترمال سایکلر معمولی

 .به کنترل دستگاه پرداخت  USBو کابل   Wi-Fiاز 

  PCRتکنیک 

تکثیر . هدف نیست DNAکند ولی هدف تکثیر کل را در خارج از بدن موجود زنده تکثیر می DNAیک تکنیک است که 

انجام   in vitroیک همانند سازی است که در خارج از سلول و در محیط  PCRدر واقع  است.مورد نظر ها نسخه از ژن میلیون

تکثیر و همچنین  شوددر خارج از محیط سلولی تکثیر انجام میبا همانند سازی درون سلول این است که:  PCR. تفاوت شودمی

شود. از درون سلول کل ژنوم سلول همانند سازی میشود. ولی همانند سازی میانتخابی است و فقط یک توالی خاص را تکثیر 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می PCRکاربردهای 

 ی نسخه های متعدد از یک ژن تهیه 

 های ژنتیکی قبل از تولد تشخیص بیماری 

 بررسی  حضور یا عدم حضور یک ژن در سلول 

 تعیین جنسیت جنین 

 باستان شناسی 

  تعیین توالیDNA 

 الت کرموزومیتشخیص اختال 

 انگشت نگاری ژنتیک 

 ایدز، کم  هموفیلی، ،هاها و سرطانهای ژنتیکی مانند :تشخیص جهشامروزه بسیاری از بیماری: هاتشخیص بیماری

سل، دیستروفی عضالنی دوشن، فاویسم، فنیل  (، تاالسمی، Cystic Fibrosisخونی داسی شکل ، سیستیک فیبروزیز )

 حساسیت این روش ده هزار برابر روش معمول است. تشخیص داد. PCRان به کمک کتون اوری و ...را می تو

 ....مطالعات تکاملی موجودات و 
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 PCRشرایط 

در سلول آنزیم هلیکاز این تا پرایمرها در جای صحیح خود قرار گیرند و تکثیر انجام شود.  باید از هم باز شود  DNA دو رشته 

باال رود پیوندهای هیدروژنی شکسته  C 95˚ دما تاشود زیرا زمانیکه نمیآنزیم هلیکاز اضافه  PCRدر دهد ولی کار را انجام می

دو  DNAواسرشت شدن  مرحله PCR. در گویندمی DNAشدن  meltشوند و دو رشته از هم باز می شوند که به آن اصطالحا می

 (.1شود )شکل نامیده می Denaturation، اییرشته

 

 DNAاسرشت شدن رشته های . مرحله و1شکل 

یک  شوند،متصل میپرایمرها وقتی به توالی موردنظر . چسبنددمایی است که پرایمرها به توالی الگو می Annealingدمای 

 (.2)شکل  تواند به این انتها نوکلئوتید اضافه کندمراز میپلی DNAو  آورندبوجود میایجاد  OHَ 3انتهای

 

 DNAمولکول های  annealing. مرحله 2شکل 

نامیده  Extensionمرحله گسترش یا  PCRبعد از اتصال پرایمرها به جایگاه اختصاصیشان باید تکثیر انجام شود. این مرحله از 

احتیاجی به  مراز در این دما بیشترین راندمان و سرعت تکثیر را دارد.پلی DNAرسد می C 72˚ در این مرحله دما بهشود. می
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که با توجه به طول قطعه  این مرحله یک مدت زمان خاص دارد(. 3)شکل  هستند DNAحذف پرایمرها نیست چون از جنس 

 گیرند.مدت زمان این مرحله را یک دقیقه در نظر می bp 1000شود. به ازای هر مورد نظر این زمان مشخص می

 

 DNAهای . مرحله تکثیر مولکول3شکل 

 به شرح زیر است: PCRه مراحل اصلی در یک واکنش بطور خالص

    ( Denaturation ) :مرحله اول ( 1

   جدا شدن دو رشتهDNA  دمایدر ˚C 95- 94  ثانیه 60-30مدت زمان به 

  افزودن زمان این مرحله نفعی برای واکنش ندارد جز اینکه فعالیت و نیمه عمر آنزیمTaq دهد.را کاهش می 

  (Annealing) :مرحله دوم( 2

 اتصال پرایمرها به نواحی مکمل روی DNA و تعیین محدوده تکثیر قطعه  DNA  دمایدر ˚C 40-60  

 زمان s 60-30 .برای هر نوع جفت پرامری مناسب و کافی است 

 (Extension) :مرحله سوم ( 3

 تکثیر قطعه DNA مورد نظردر دمای  ˚C 72 دقیقه 15تا  5 و زمان 

  1برای تکثیر قطعه ای با طولKb  1زمانmin .کافی است 
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چرخه تعداد قطعات تکثیری  35بعد از  .می گویند PCR بار تکرار می شود که به آن چرخه های 35تا  25مرحله بین  3این    

 (.4رسد )شکل بیلیون کپی می 68به 

 

 DNAهای . تکثیر نمایی مولکول4شکل 

 سایکلرال تگاه ترمدس

به مقدار اولیه کم  منظور بررسی فرایندهای مولکولی درون سلول، مهمترین گزینه بررسی اسیدهای نوکلئیک می باشد. با توجهبه 

ای اسیدهای نوکلئک الزم است جهت استفاده و بررسی، به میزان قابل قبولی تکثیر شوند. طی فرایند تکثیر واکنش زنجیره

 Taqالگو، پرایمرها، آنزیم  DNA شود. این فرایند با وجودبه مقدار کافی تکثیر می میزان اسیدهای نوکلئیک (PCR) پلیمراز

ای شدن گیرد. سیکل های دمایی جهت انجام دناتوراسیون ، دورشتهپلیمراز، مسترمیکس و در حضور سیکلهای دمایی صورت می

های دمایی الزم است از یک دستگاه به نام سیکلدر دمای بهینه فعالیت آنزیم تک پلیمراز می باشد. جهت انجام این  و تکثیر

گیری از تکنولوژی اثر پلتیر این فرایند را به بهترین نحو با بهره PCR ترموسایکلر استفاده شود. دستگاه ترموسایکلر یا ماشین

ا یک دمای مشخص داد. اما هتوان به نمونهدهد. ترموسایکلر خود انواع ساده و گرادیان دارد. در حالت ساده همزمان میانجام می

 سازی دمایتوان چندین دما را به صورت همزمان اعمال نمود. عمل گرادیان در ترموسایکلر برای بهینهدر حالت گرادیان می

Annealing  شرکت دنا ژن تجهیز هر دو حالت .بیشترین کاربرد را دارد PCR  معمولی و گرادیان PCR  را طراحی و تولید نموده



9 

 

باال می  کامپیوتره گاستدر آن بر روی انرم افزاین جا هدف توضیح راهنمای استفاده از ترمال سایکلر معمولی است که در  است.

 .به کنترل دستگاه پرداخت  USBو کابل   Wi-Fiمی توان با استفاده از   .آید

 هشدار

  با توجه به اعمال خیلی سریع دماهای باال در دستگاهPCR .الزم است کاربر دست خود را به سطوح بالک واکنش نزند 

 دیکن مناسب متصل انیتگاه را تنها به منبع جردس. 

 شودگردد که موجب ایجاد یک حاشیه امن می ای متصلتنها به منبع تغذیه. 

  که برای اتصال به پااور الکتریکای تسات  های اصلیتنها ازکابلباالیی دارد، بنابراین،توان مصرفی این دستگاه فوق العاده

 .اند، استفاده نماییدشده

 باشد آنکاربر است که در صورت پخش شدن مواد خطرناک بر روی یا داخل دستگاه مراقب  این به عهده. 

  آن را تمیاز نماییاد. از عوامال و ماواد تمیزکنناده دار و مرطاوب تنها با استفاده از یک پارچه نامدر صورت بروز آلودگی

 .شیمیایی استفاده نکنید

 نصب و راه اندازی

و فم هاای محاافظتی دساتگاه  PCR، سیم پاور، خود دستگاه فارغ از نوع مدل، حاوی راهنمای استفاده  PCRدستگاه 

تگاه ماورد را باه دمه به دسوجود هرگونه صکنید. در صورت  دستگاه را با احتیاط خارج نموده و آ ن را بررسیمی باشد. 

 .مشکل، همه مواد مربوط به بسته بندی را پایش خاود نگاه داریاد دنا ژن تجهیزگزارش دهید. در صورت وجود هرگونه

و به جای این کار در اسرع وقت باا شارکت  کنید تفادهتگاه اسدر صورت وجود هرگونه مشکل فیزیکی سعی نکنید از دس

 تماس بگیرید. 

  PCRدستگاه کلیات 

رای مشخصاات کلای ذیال ساخت شرکت دنا ژن تجهیز دا PCRکلیه دستگاه های فارغ از بردها و قطعات داخلی دستگاه 

 باشد.می
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 گیرد.در آن نمونه ها قرار می: بالک واکنش 

 شاود و از ها مینمونهاین عمل موجب اعمال فشار گرمایی به . ها می باشدجهت گرم نمودن دمای باالی نمونه: هیت لید

 کند. تبخیر و پراکنده شدن محتویات تیوب واکنش جلوگیری می

  پورتUSB :جهت اتصال فلش مموری و ران نمودن واکنش  

  دکمه Power :به منظور خاموش و روشن نمودن دستگاه 

 دستگاه جهت انجام تهویه : مسیرهای تهویهPCR 

 Wi-Fi  کامپیوتر و نرم افزار دستگاه رقراری ارتباط با جهت ب: دستگاه 
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 مشخصات فنی

 

 استفاده نحوه

حتما در نظر گرفته شود که فضای اطراف  سیم پاور دستگاه را به برق شهر متصل نمود.ابتدا الزم است جهت استفاده از دستگاه 

با دکمه پاور تعبیه شده در  باشد.فوق العاده الزم و ضروری می PCRهوا برای دستگاه  مناسب دستگاه بسته نباشد، چرا که تهویه
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موجود بر  DeNA Cyclerنرم افزار دستگاه، پس از باال آمدن شود.  گذاریدستگاه بارن را روشن کرده و اجازه دهید جلو دستگاه آ

  ز کنید.با  روی دستگاه را

کند و وارد میجهت وارد شدن به منوی شخصی کاربر یوزر و پسورد خود را . تواند مشاهده کندکاربر یک پنل به صورت زیر می

پس از وارد کردن یوزر پسورد خود وارد منوی بعدی پردازد. در صورتی که کاربر جدیدی باشد به تعریف یوزر و پسورد خود می

 شود.می

 

 . نمای ورود به نرم افزار5شکل 

 :در اینجا کاربر دو انتخاب دارد

هایی که قبال تعریف و از میان پروتکل سمت راستکند. بدین منظور در منوی های تعریف شده قبلی استفاده میپروتکل -1

  .(Load saved protocols) کندذخیره کرده بود انتخاب می

باشد، کاربر باید نام آزمایش، حجم گونه که از شکل آن مشخص میکند. در اینجا همانیک پروتکل جدید تعریف می -2

تواند وارد منوی اصلی را وارد نماید. پس از تعریف نمودن هر چهار متغیر یوزر می لیدواکنش، میزان رمپ و دمای هیت

 شود.  PCRجهت تعریف جزئیات واکنش جدید 



13 

 

 

 منوی تعریف واکنش. 6شکل 

درجه سانتیگراد گذاشته شده و یوزر نباید دمای دیگری برای  105لید به صورت پیش فرض بر روی دمای هیت نکته مهم:

 چرا که بر روی کالیبر دمایی دستگاه تاثیر گذار خواهد بود.  لید بدهد.به هیت PCRواکنش 

 . اجازه تعریف نرخ رمپ باالتر نداشته باشدیوزر  تا قفل شده است 4تر قطعات بر روی رمپ دستگاه به جهت طول عمر بیش

 

 . بارگیری واکنش های ذخیره شده7شکل 
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  همینجا الزم است توضیح داده شود که در صورت تمایل یوزر به حذف یک پروتکل خاص، از منوی سمت راستdelete 

saved setting پردازد.به حذف پروتکل مد نظر خود میاز روی لیست برنامه های ذخیره شده کند و را انتخاب می 

  با اتصال فلش مموری و زدن دکمه مموری دیگری انتقال دهد در صورتی که یوزر بخواهد پروتکل خود را بهexport 

saved setting تواند با انتخاب هر کدام از برنامه ها آن را به وارد لیست برنامه های ذخیره شده خود می شود. حاال می

-گیگابایتی می باشد و یوزر می 16موضوعی که مهم است یاد آور شود اینکه این دستگاه دارای حافظه فلش انتقال دهد. 

 تواند بینهایت پروتکل ذخیره کند.

  اولیه برنامه یوزر  تنظیماتپس از مشخص کردنdefining setting  به  .شودمیتعریف واکنش را میزند و وارد منوی

جداگانه تعریف  تواند دما و زمان هر گام را به صورتیوزر میباشد که استپ یا گام می 6فرض برنامه دارای صورت پیش

 زمان هر گام بر حسب دقیقه و ثانیه است. نماید. 

 کند و سپس با زدن دکمه جهت حذف یک گام، یوزر ابتدا آن گام را انتخاب میremove  .گام مد نظر حذف خواهد شد 

  جهت اضافه نمودن یگ گام به برنامه، ابتدا الزم است یوزر گامی که قراراست یک گام بعد از آن اضافه شود را انتخاب و

  را بزند. addسپس  دکمه 

 تواند دکمه یوزر هر موقع بخواهد میsave  هر بار با زدن دکمه پروتکل ذخیره شود. را بزند وsave  آخرین تغییرات نیز

 . ذخیره خواهد شد
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 . منوی تعریف گام و سیکل واکنش8شکل 

 های تواند به تعریف سیکلبا مشخص نمودن تعداد گام برنامه و همچنین تعیین دما و زمان هر گام یوزر می

عدد  10در سیکل هستند و تعداد سیکل  4تا  2گام های  set cyclesفرض در به صورت پیشبرنامه بپردازد. 

یک مورد عدد نیز سیکل ها را افزایش دهد.  100تواند هر تعداد گام را در سیکل قرار دهد و تا باشد. یوزر میمی

تواند در چندین دیگر که الزم است توضیح داده شود اینکه برنامه بسیار دینامیک نوشته شده است و یوزر می

 واکنش تعریف نماید.  گام برای 100تواند تا همچنین یوزر میناحیه به تعریف سیکل واکنش بپردازد. 

 

 تعریف سیکل .9شکل 

 :برای  و مورد نشان دار شده با رنگ قرمزداین  نکتهDeNA Cycler 32 Eco  .غیرفعال است 

الزم است واکنش را به صورت گرادیان  برسدیا هر مرحله دیگر  annealing در صورتی که یوزر بخواهد به نقطه بهینه دمای

. تعریف نمود دارها را به صورت تکی گرادیانتوان همه گاممیکه ای نوشته شده نرم افزار دستگاه به گونه دار تعریف نماید.

آن  offsetدمای مرکزی که قرار است حول آن گرادیان تعریف شود تعیین شده و نهایتا پس از مشخص نمودن گام گرادیان، 

ادیان گام، الزم است مدت پس از تعیین متغیرهای گرتعریف شده.  چه دمایی شود( ±دما )به زبان ساده یعنی دمای مرکزی 

  .تایید نهایی زد را جهت OK زمان آن را تعریف و
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 ای تعریف شده است. مدل رادیان در این دستگاه به صورت ناحیهگDeNA Cycler 32 ناحیه دمایی  2 دارای ،DeNA 

Cycler 64  ناحیه دمایی و  4دارایDeNA Cycler 96  ناحیه دمایی هست.  6دارای 

 

 . تعریف گرادیان10شکل 

  حاال جهت شروع به کار واکنش دکمهRun  که بالفاصله کلیه دکمه های منو غیرفعال شده و تنها دکمه را زدهStop  با

صورتی که یوزر بخواهد هرگونه تغییرات در واکنش اعمال نماید الزم است در شود. رنگ قرمز در پایین منو نمایان می

در صورتی که یوزر بخواهد . را زده تا وارد محیط قبلی شده و تغییرات مد نظر خود را اعمال نماید stopابتدا دکمه 

 backتغییرات پایه ای تری از قبیل حجم واکنش، نام واکنش و میزان رمپ را تغییر دهد الزم است از طریق دکمه 

 موجود در باال سمت چپ عمل کند.

  در این دستگاهRun  که باشد با رنگ نارنجی مشخص می شود. در بخش پایین منو و باالتر از در هر گامیstop  تعداد

  باشد.های تعریف شده برای واکنش مشخص میسیکل
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 . واکنش حین رانینگ11شکل 

 لید، نام برنامه، سیکل کنونی واکانش و نهایتاا ها به ترتیب از چپ به راست حجم واکنش، دمای هیتدر منوی باالی گام

  دمای کنونی قرار دارند.

 شود و خطای اکنش متوقف میاگر به هر نحو در حین واکنش در دستگاه باز شود وThe door is open  .در را خواهد داد

 نمود.  Runدوباره واکنش را این صورت الزم است ابتدا درب دستگاه بسته شود و 

 

 . خطای درب دستگاه باز است12شکل 
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  باشد با کلیک بر روی دماهای تعریف شده برای هر گام در هر ناحیه به چه شکل میدر صورتی که یوزر بخواهد بداند

باز شده حاال با انتخاب هر گام  zones tempکه در شکل زیر نشانگر موس بر روی آن قرار دارد دکمه باال سمت راست 

به جهت مشخص نمودن  این مورد خصوصا در زمان تعریف گرادیان دماییتوان دمای هر ناحیه را مشخص نمود. می

  باشد.مفید می دمای هر ناحیه

 

 نقشه دمایی نواحی مختلف بالک. 13شکل 

  تنها الزم است بر روی دکمه بستن به منظور خاموش نمودن دستگاهDeNA Cycler تا  در باال سمت راست کلیک نمود

ثانیه دست خود را بر روی  6، باید به مدت انجام دهد Force shutdownیوزر بخواهد خاموش شود. اما در صورتی که 

نگه داشته تا اینکه صدای خاموش شدن دستگاه که در پیشانی دستگاه وسط سمت چپ قرار دارد دکمه خاموش روشن 

 دستگاه شنیده شود.

 

 پیشانی دستگاه. 14شکل 

 دمای خاص نمونه را انکوبه نماید. به این حالت خاص خواهد در یک ها یوزر تنها میگاهی وقتThermo Block  گفته

کند تا نهایتا فقط یک گام باقی بماند که پس از کلیک ها را حذف میحالت یوزر کلیه گامبرای دسترسی به این  شود.می
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تواند دما و زمان مربوط به ترموبالک را تعریف حاال میشود. ظاهر می thermo blockنمودن بر روی هدر آن گام عنوان 

 توان انواع واکنش را تعریف نمود.میبه راحتی  نرم افزار دستگاه بسیار داینامیک نوشته شده است به گونه ای کهنماید. 

 

 حالت ترموبالک. 15شکل 

 مهمات نک

 درجه سانتیگراد است که این امر سبب جلوگیری از بخار شدن مایعات درون  105فرض دمای هیت لید به صورت پیش

شوند میکروتیوب تغلیظ میمواد اصلی واکنش دهنده در  ، چرا که در صورت تبخیر مایعات واکنش،شودتیوب واکنش می

تا  دمای اتاقبا این وجود دمای هیت لید بین شود. سبب به هم خوردن تعادل تعریف شده برای واکنش می رو این ام

درجه را کاربر تغییر ندهد،  105شود تا جای امکان دمای باشد که اکیدا توصیه میدرجه سانتیگراد قابل تنظیم می 130

 مگر برای موارد خاص.

 توان گزینه روتکل میپس از تعریف پSAVE  .یا این یک پروتکل را زد و این پروتکل را برای استفاده بعد ذخیره نمود

 خاص و یونیک بود و نیاز به ذخیره ندارد. 

 موضوعی اشتباه بوده و نیاز به توقف وسط واکنش که شود آید که کاربر وسط واکنش متوجه میگاها مواردی پیش می

این صورت کل واکنش متوقف می شود و در متوقف شود.  PCRرا زده تا واکنش  STOPواند دکمه تدارد. از همین رو می

 الزم است یوزر یک واکنش جدید از ابتدا ران کند. 
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 شود تا جایی که امکان دارد از پیشنهاد میoil جهت پوشاندن روی واکنش استفاده نشود. در صورتی که استفاده شد 

 درصد جهت تمیزکاری استفاده شود.  95بهتر است از اتانول 

  الزم است تهویه هوا در آن به خوبی  دستگاه ترمال سایکلربه منظور داشتن یک رمپ کاهشی و افزایشی مناسب در

اگر جلوی جریان هوا بالک شده باشد دستگاه نخواهد توانست رمپ مناسبی داشته باشد. برای ست کردن  صورت بگیرد.

 : ترمال سایکلر در یک مکان جدید الزم است حتما بر اساس فرایند زیر مناسب بودن تهویه آن بررسی گردد

 هایی که در نزدیکی آن قرار دارد، روشن شود.ستگاهکلیه د -1

 دقیقه ای ران شود. 30حاال خود دستگاه ترمال سایکلر روشن گردد و یک پروتکل معمول  -2

 .دمای هوای مکیده شده به داخل دستگاه بررسی شود -3

گاه است و الزم است درجه باشد، نشان دهنده ورود هوای با دمای باال به دست 31در صورتی که دمای آن باالتر از  -4

 تری منتقل گردد.جای دستگاه تعویض گردد و به مکان مناسب

  ها دور نگه داشت.اسپیلتالزم است ترمال سایکلر را در مقابل منابع حرارتی از قبیل رادیاتور و 
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 کاربردها

کمتر در تعیین مقدار  PCRتعیین مقدار کاربرد دارد که این کلونینگ، تشخیص و سه زمینه تکثیر و در  PCRدر کل دستگاه 

 کاربری دارد و به صورت جزئی تر در زمینه های ذیل کاربری دارد.

 تکثیر اسیدهای نوکلئیک 

  کلونینگDNA 

 هاتشخیص بیماری 

 و پلی مورفیسم ژنوتایپینگ 

 ایجاد جهش 

  کتابخانهcDNA  

  سکوئنسینکآنالیز 

 و بررسی جرائم پزشکی قانونی 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

  استفاده از افراد فاقد صالحیت، فقط و فقط باا شارکت دناا ژن تجهیاز در صورت بروز هرگونه مساله فنی بدون

 تماس بگیرید. 

 باشد. ر ساخت شرکت دنا ژن تجهیز دارای یک سال گارانتی میمال سایکلدستگاه تر 

 باشد. سال خدمات پس از فروش می 10تجهیز دارای ژنساخت شرکت دنا کلرمال سایدستگاه تر  


