
کیت بررسی
 DNA شکست

کاربرد های کیت:

مردانی که علل ناباروری آن ها نامعلوم اســت  •
 (IVF, ICSI) مــردان کاندیدای روش های کمک باروری  •

مردانی که همسرانشــان سابقه سقط مکرر دارند  •
مردان مبتال به واریکوسل  •

مردان مبتال به اولیگوآستنوتراتواســپرمی  •

مزیت های کیت:

سهولت در انجام تست  •
ارزان نســبت به نمونه خارجی  •

عدم نیاز به تجهیزات پیشــرفته آزمایشگاهی  •
قابل اســتفاده برای بافت و سلول های مختلف  •

تانل: محتویات کیت 

Equilibration Buffer × ۵  •
dUTP Labeling Mix-۱۲-FITC  •
Recombinant TdT Enzyme  •

SSC Buffer  •
Washing Buffer  •

نگهداری: دمای 

دمای ۲۰- درجه سانتی گراد  •

جهــاد دانشــگاهی واحــد اســتان قــم در دهــه ســوم 
خدمــت خــود، محــور عمــده فعالیت هــای خــود در 
راســتای برنامــه ریــزی بــرای تبدیــل جهــاد دانشــگاهی بــه 
یــک نهــاد الهــام بخــش و موثــر در اســتان و پیــش گام در 
توســعه علمــی، پژوهشــی، فنــاوری و فرهنگــی بــا تعامــل 
ســازنده در عرصــه اســتان و کشــور بــا توجــه بــه نیازهــای 

ملی و مزایای بومی استان قم قرار داده است.
ــگاهی  ــاد دانش ــود جه ــیل های موج ــا و پتانس توانمندی ه
ــای ظرفیت هــا، مزیــت هــا، دارایی هــا  ــر مبن اســتان قــم ب
ــم  ــتان ق ــود در اس ــای موج ــا و خاأله ــن نیازه و همچنی

طراحی و تدوین شده است.
ــز  ــم نی ــتان ق ــگاهی اس ــاد دانش ــی جه ــت پژوهش معاون
رســالت علمــی و انقالبــی خــود را در ســه گــروه پژوهشــی 
ــل و  ــد مث ــوژی تولی ــیم، بیول ــادی مزانش ــای بنی ــلول ه س
ژنتیــک ژن وران و چهــار مرکــز خدمــات تخصصــی فنــاوری 
و  معمــاری  تخصصــی  خدمــات  پزشــکی،  اطالعــات 
ــاروری،  ــان ناب ــی درم ــوق تخصص ــات ف ــازی، خدم شهرس
ــن  ــد. ای ــال می کن ــکی دنب ــی دورا پزش ــات تخصص خدم
واحــد تحقیقاتــی بــه تازگــی محصــوالت تــازه ای در حــوزه

ــد  ــه و امی ــک دســت یافت ــات و ژنتی ــاوری اطالع ــای فن  ه
ــن  ــاز داخــل را تامی ــده نزدیــک بخشــی از نی اســت در آین

کند.

ــفن: تلــ
 ۰ ۲ ۵  –  ۳ ۲ ۷ ۰ ۰ ۱ ۵ ۸

وبسایت:
J d - q o m . a c . i r

: س ر د آ
ــی   ــهید کریم ــوار ش ــم – بل ق
میــدان ایثــار – خیابــان شــبنم

در صــورت شکســت DNA اســپرم، انجــام لقــاح و تشــکیل 
ــت  ــن کی ــتفاده از ای ــا اس ــرد، ب ــورت نمی پذی ــن ص جنی
می تــوان ســالمت DNA اســپرم را مــورد بررســی قــرار داد.
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