
محتویات موجود در کیت:

معرفی کیت:

مواد و محلول های موجود:
Fix :A محلول

Wash :B محلول
Permeabilize :C محلول

Equilibrate :D محلول
Label :E محلول

Stop Reaction :F محلول
Staining buffer :G محلول

سایر محتویات:
تعداد ۶۰ عدد الم پلی االیزان مخصوص انجام تست

الم کنترل مثبت جهت انجام تست 

شــکنندگی DNA اســپرم یکــی از عوامــل مهم 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــردان اس ــاروری در م ناب
ــه  ــی ب ــع من ــپرم در مای ــی اس ــداد طبیع تع
ــن،  ــش س ــون افزای ــی همچ ــل مختلف دالی
اســتعمال  وراثــت،  درمانــی،  شــیمی 

دخانیات، استرس ایجاد می شود.

در حال حاضر بررســی شــکنندگی DNA اسپرم 
بــرای  تشــخیصی  تســت های  از  یکــی 
اســت.  مــردان  نابــاروری  علــت  کشــف 
ــام  ــرای انج ــی ب ــای خارج ــب کیت ه معای
ــم و  ــاال، تحری ــه ب ــر هزین ــت نظی ــن تس ای
ممانعــت از ورود بــه کشــور باعــث شــد 
کیتــی طراحــی کنیــم کــه ضمــن رقابــت بــا 
ــه  ــن ب ــا قیمــت پایی نمونه هــای خارجــی ب

آسانی در دسترس قرار گیرد.

کیــت آپوپتــوز تانــل تولیــد شــده در جهــاد 
ــا  ــپرم ب ــم اس ــتان ق ــد اس ــگاهی واح دانش
DNA نرمال را به روش ارزیابی میزان شکست

DNA اســپرم از اســپرم بــا DNA غیــر نرمــال 
متمایــز و جــدا می کنــد. بــا اســتفاده از 
این کیت DNA اســپرم نرمــال به صورت رنگ 
ــه  ــود ک ــز داده می ش ــنت تمی ــز فلورس قرم
ــکوپ  ــزی و میکروس ــگ آمی ــک رن ــه کم ب
فلورســنت می تــوان ایــن رنــگ را مشــاهده 
و میــزان اســپرم های غیــر نرمــال و داری 

شکست DNA را مشخص کرد.
(DNA Fragmentation Index= DFI)

 (TUNEL) کیــت آپوپتوز تانل بر اســاس روش
ــل  ــی نوکلئوتیدی ــال دئوکس ــه ترمین ــر پای ب
 DUTP Nick End) و به واسط (TdT) ترانسفراز
ــد. دئوکســی  Labelling (TUNEL عمــل می کن
نوکلئوتیدیل ترانسفراز ترکیب dUTP-۱۲-FITC در 
ســر ۳OH‘ قطعــه DNA تکه تکــه شــده در 
 DNA .ســلول های آپوپتــوز را کاتالیــز می کنــد
برچســب شــده بــا dUTP-۱۲-FITC را می توان 
مســتقیمًا زیــر میکروســکوپ فلورســانس 
از  اســتفاده  بــا  یــا  و  کــرد  مشــاهده 

فلوسایتومتری اندازه گیری کرد.

ایــن محصــول بــرای واکنــش برچســب زدن 
ــه شــده اســت و از غلظــت  (Labelling) بهین
 dNTP ــاز شــده نشــانگر فلورســانس و اپتیم
گنجانــدن  بــرای  برچســب  بــدون 
نوکلئوتیدها در انتهای ۳OH‘ استفاده می کند به 
طــوری کــه انتهــای همــان قطعــه DNA قطعه 
نشــانگر“  ”دم  می توانــد  شــده  قطعــه 
طوالنــی تــری را تشــکیل دهــد. ”دم نشــانگر“ 
ــروه ــی گ ــت فضای ــش در ممانع ــث کاه باع
 dNTP ــاور ــده ی مج ــب زده ش ــای برچس  ه
هــا می شــود و تعــداد فلوروفورهــا را در هــر 
احتمــال  می دهــد کــه  افزایــش  قطعــه 
تجمــع و خامــوش شــدن فلوروفورهــای 
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی مجــاور را کاهــش می یاب
”دم نشــانگر“ حساســیت تشــخیص را بهبــود 
ــی  ــر اختصاص ــای غی ــد و واکنش ه می بخش

را کاهش می دهد.
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