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صفحه 2

قابل استفاده برای استخراج RNA ویروسی از:

مایعات زیستی    
سرم    
پالسما    
سوآب    

شماره کاتالوگ: Ext001-50 )۵۰ تستی( / Ext001-00 )۱۰۰ تستی(
نسخه: ۱.۰ )تیر ۱۴۰۱(

کیت در دمای اتاق )۱۵+ تا ۲۵+ درجه سانتی گراد( نگهداری شود.

46Biomed 
شرکت ژن سازه آمن. تولید دارو، خیابان یادگار، یافت آباد، تهران، ایران.

کدپستی: ۱۳۷۱۶۱۶۳۱۴
برای توضیحات نمادهای روی برچسب محصول یا اسناد محصول

به آدرس www.46biomed.com مراجعه کنید.
جهــت ارائــه هرگونــه نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات بــا تلفــن ۹۱۳۰۷۷۷۹-۰۲۱ تمــاس 

حاصــل فرماییــد؛ یــا بــا آدرس info@46biomed.com مکاتبــه نمایید.

اطالعات این راهنما بدون اطالع قبلی ممکن است به روز رسانی گردد.

اطالعــات مهــم مجــوز: ایــن محصــوالت ممکــن اســت تحــت پوشــش یــک یــا     
چند مجوز برچســب اســتفاده محدود باشــند. با اســتفاده از این محصوالت، شــرایط 

و ضوابــط کلیــه مجوزهــای برچســب اســتفاده محــدود قابــل اجــرا را مــی پذیریــد.

عالئــم تجــاری: همــه عالئــم تجــاری متعلــق بــه شــرکت ژن ســازه آمــن اســت،     
مگــر اینکــه خــالف آن مشــخص شــده باشــد.
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صفحه 4

۱. مقدمه
46 بــه منظــور اســتفاده در آزمایشــگاه هــای  ExtTM ویروســی RNA کیــت اســتخراج
 RNA مولکولــی و تشــخیص پزشــکی مــی باشــد. بــا اســتفاده از ایــن کیــت مــی تــوان
ویروســی از نمونــه هــای تــازه و یــخ زده زیســتی شــامل ســرم، پالســما و نمونــه ســوآب 
)مانند بینی و حلق( با ســرعت و دقت باال اســتخراج نمود. RNA ویروســی اســتخراج 
شــده در تســت هــای RT-PCR مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. قبل از اســتفاده، دفترچه 

راهنمــای کیــت بــه طــور کامــل و بــا دقــت خوانــده شــود.

۲. اجزا

۱.۲ محتویات کیت
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صفحه 6

۲.۲ تجهیزات و معرف های اضافی مورد نیاز

اتانول خالص )۹۶ - ۱۰۰ درصد(  .۱

سمپلر، سرسمپلر و میکروتیوپ های فاقد نوکلئاز  .۲

میکروسانتریفیوژ، ورتکس و اسپین  .۳

تجهیزات حفاظت فردی شامل روپوش و دستکش  .۴

۳.۲ شرایط نگهداری

ــی  ــاق )۱۵+ ال ــای ات ــی 46ExtTM، در دم ــتخراج RNA ویروس ــت اس ــات کی  محتوی
۲۵+ درجــه ســانتی گــراد( قابــل نگهــداری اســت. اگــر ایــن شــرایط بــه درســتی اجــرا 
شــود، تمــام ایــن مــواد تــا تاریــخ انقضــای آن هــا کــه بــر روی کیــت درج شــده اســت، 

قابــل نگهــداری مــی باشــند.

 Carrier RNA بعــد از اضافــه شــدن EB در دمــای ۲۰- درجــه ســانتی گــراد نگهــداری 
شود.

  ۳ . هشدارهای ایمنی 
بافرهــای LB و WB1 شــامل مــوادی اســت کــه در تمــاس بــا محلــول هــای شــامل     

کلــر، ماننــد ســفید کننــده هــا مــی تواننــد گازهــای ســمی و خطرنــاک ایجــاد کننــد؛ لــذا 
از محلول هــای ســفید کننــده و اســیدی در تمــاس بــا ایــن بافرهــا اســتفاده نکنیــد.

ــد. درصــورت      ــا پوســت و چشــم خــودداری کنی از تمــاس بافرهــای LB و WB1 ب
ــد.  ــادی آب شستشــو دهی ــا مقــدار زی ــده را ب ــه آســیب دی ــه ناحی تمــاس بالفاصل

روپــوش      از جملــه  فــردی  از تجهیــزات حفاظــت  اســتخراج  در طــول مراحــل 
کنیــد. اســتفاده  دســتکش  و  آزمایشــگاهی 

جهــت دفــع پســماند هــای عفونــی بــه دســتورالعمل نحــوه آمايــش و امحــاء     
پســماندهای آزمايشــگاهی از الزامــات آزمایشــگاه مرجــع ســالمت مراجعــه کنیــد.

3
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صفحه 7

۴. آماده سازی محلول ها
جدول ۲ - نحوه آماده سازی محلول ها

شرایط آماده سازیمحتوا
نگهداری

 Carrier

RNA

EB اضافه کردن ۳۱۰ میکرولیتر

Carrier RNA به هر کدام از ویال های حاوی

  برای جلوگیری از یخ زدگی-ذوب شدن متوالی، Carrier RNA را در 

میکروتیوب های فاقد نوکلئاز تقسیم کنید.

۲۰-  درجه

سانتی گراد

WB1

WB1 اضافه کردن ۱۲ میلی لیتر اتانول مطلق به بافر

   بعد از اضافه کردن اتانول، جای مشخص شده روی بطری را 

عالمت گذاری کنید.

۱۵+ تا 

۲۵+ درجه 

سانتی گراد

WB2

 WB2 اضافه کردن ۴۰ میلی لیتر اتانول مطلق به بافر

   بعد از اضافه کردن اتانول جای مشخص شده روی بطری را 

عالمت گذاری کنید.

۱۵+ تا 

۲۵+ درجه 

سانتی گراد

جدول ۳ - حجم Carrier RNA مورد نیاز برای اضافه کردن به LB براساس تعداد نمونه

تعداد
نمونه

حجم بافر لیز کننده
)LB(- میلی لیتر

Carrier RNA حجم
حل شده- میکرولیتر

۱۰/۴۹

۲۰/۸۱۸

۳۱/۲۲۷

۴۱/۶۳۶

۵۲۴۵

۶۲/۴۵۴

۷۲/۸۶۳

۸۳/۲۷۲

۹۳/۶۸۱

۱۰۴۹۰

4
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صفحه 8

توجه:
     LB ــا ــرده ت ــن ک ــاال و پایی ــی ب ــه آرام ــه ب ــوب را ۱۰ مرتب ــردن، میکروتی ــه ک ــد از اضاف بع

 ،RNA بــه خوبــی بــا یکدیگــر ترکیــب شــوند. بــرای جلوگیــری از تخریــب Carrier RNA و
ــد. ورتکــس نکنی

  اکیــدًا توصیــه می شــود اضافــه کــردن Carrier RNA بــه LB بــه صــورت تــازه و در زمــان     
اســتخراج انجــام شــود. درصــورت باقــی مانــدن محلــول حــاوی LB-Carrier RNA، آن را بــه 
مــدت ۲۴ ســاعت در دمــای اتــاق )۱۵+ تــا ۲۵+ درجــه ســانتی گــراد(، تــا یــک هفتــه در دمــای 

۴+ درجــه و بــرای بیــش از یــک هفتــه در دمــای ۲۰- درجــه نگهــداری کنیــد.

  درصــورت رســوب کــردن بافــر حــاوی LB-Carrier RNA، آن را بــه مــدت ۵ دقیقــه در     
دمــای ۴۰+ درجــه ســانتی گــراد گــرم کنیــد تــا محلــول کامــاًل یکنواخــت شــود.

۵. مراحل استخراج RNA ویروسی

۱.۵ زمان فرایند استخراج

حدود ۱۵ دقیقهزمان انجام استخراج توسط کاربر

حدود ۳۰ دقیقهزمان لک

۲.۵ نکات مهم قبل از شروع استخراج RNA ویروسی

ــانتی      ــه س ــا ۲۵+ درج ــاق )۱۵+ ت ــای ات ــتخراج RNA ویروســی در دم ــل اس ــام مراح تم
ــراد( انجــام شــود. گ

ــر ویروســی و      ــن آمــدن تیت ــه باعــث پایی ــخ زدن و ذوب شــدن نمون ــد ی ــرار در فراین تک
نداشــتن نتیجــه مطلــوب خواهــد شــد. لــذا از یــخ زدن-ذوب شــدن متوالــی نمونــه خــودداری 

کنیــد.

ــاز      ــد نوکلئ ــای فاق ــوب ه ــمپلر و میکروتی ــتفاده از سرس ــتخراج اس ــل اس ــام مراح در تم
ضــروری اســت. 

حجــم نمونــه مــورد اســتفاده بــرای ایــن کیــت ۶۰۰-۲۰۰ میکرولیتــر از نمونــه هــای ســرم،     
پالســما و نمونــه ســوآب اســت. حجــم هــای خــارج از ایــن محــدوده توصیــه نمــی گــردد.

درصــورت افزایــش حجــم نمونــه تــا ۶۰۰ میکرولیتــر )مضــرب هــای ۲۰۰ میکرولیتــر(     
حجــم LB و Carrier RNA را نیــز بــه همــان نســبت افزایــش دهیــد. در ایــن صــورت 
محتویــات میکروتیــوب بایــد طــی چنــد مرحلــه بــه ســتون منتقــل شــود. درصــورت افزایــش 

حجــم نمونــه، افزایــش حجــم بافرهــای WB1 و WB2 الزم نیســت.

توجــه داشــته باشــید پیــش از اضافــه کــردن Carrier RNA بــه LB حتمــًا آن را بــا پیپــت     
کــردن کامــاًل یکنواخــت کنید.

     WB2 و WB1 از اتانــول مطلــق بــا گریــد مولکولــی بــرای اضافــه کــردن بــه بافرهــای
ــد. ــتفاده کنی اس

در مرحلــه آخــر مــی تــوان بــه میــزان ۲۰-۱۰۰ میکرولیتــر از بافــرEB  اســتفاده کــرد. حجــم     
کمتــر از ۲۰ میکرولیتــر ممکــن اســت بــازده اســتخراج را پاییــن آورد.

بافرها با شماره الت های مختلف را با یکدیگر ترکیب نکنید.    

بالفاصلــه پــس از اســتفاده، درب بطــری هــا را ببندیــد تــا از نشــتی و تغییــرات احتمالــی     
غلظــت بافرهــا جلوگیــری شــود. 
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در یک میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتر فاقد نوکلئاز
۲۰۰ میکرولیتر نمونه بریزید.

۴۰۰ میکرولیتر LB ترکیب شده
با Carrier RNA اضافه کنید.

میکروتیوب را ۱۰ ثانیه ورتکس کرده
و ۱۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.

۵۰ میکرولیتر EB به ستون اضافه کنید
و به مدت ۲ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.

۴۰۰ میکرولیتر اتانول مطلق اضافه کرده و ۱۰ ثانیه ورتکس کنید.
محتویات میکروتیوب را به ستون منتقل کنید.

WB1 ۵۰۰ میکرولیتر
به ستون اضافه کنید.  

WB2 ۶۰۰ میکرولیتر
به ستون اضافه کنید.

WB2 ۲۰۰ میکرولیتر
به ستون اضافه کنید.  

با دور g × ۸۰۰۰ به مدت ۱ دقیقه 
سانتریفیوژ کنید.

با دور g × ۸۰۰۰ به مدت ۱ دقیقه 
سانتریفیوژ کنید.

با دور g × ۸۰۰۰ به مدت ۱ دقیقه 
سانتریفیوژ کنید.

با دور g × ۱۱۰۰۰ به مدت ۳ دقیقه 
سانتریفیوژ کنید.

با دور g × ۸۰۰۰ به مدت ۱ دقیقه 
سانتریفیوژ کنید.

 قبل از شروع، اتانول مطلق با حجم ذکر شده به WB1 و WB2 اضافه شود.

میکروتیوب حاوی مایع خارج 
شده را دور بریزید.

میکروتیوب حاوی مایع خارج 
شده را دور بریزید.

میکروتیوب حاوی مایع خارج 
شده را دور بریزید.

میکروتیوب حاوی مایع خارج 
شده را دور بریزید.

۳.۵  نمودار کلی مراحل استخراج
 کلیه ی مراحل در دمای اتاق )۱۵+ تا ۲۵+ درجه سانتی گراد( انجام شود.

محلول باقی مانده حاوی RNA ویروسی است.
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4.۵ مراحل استخراج

ــه، . ۱ ــر نمون ــاز، ۲۰۰ میکرولیت ــد نوکلئ ــر فاق ــی لیت ــوب ۱/۵ میل ــک میکروتی در ی
۴۰۰ میکرولیتــر بافــر LB  و ۹ میکرولیتــر Carrier RNA اضافــه کــرده، ۱۰ ثانیــه 

ورتکــس کنیــد و بــه مــدت ۱۰ دقیقــه در دمــای محیــط قــرار دهیــد.

پــس از ۱۰ دقیقــه نگهــداری در دمــای اتــاق مقــدار ۴۰۰ میکــرو لیتــر اتانــول . ۲
مطلــق بــه نمونــه اضافــه نمــوده و ۱۰ ثانیــه ورتکــس کنیــد.

در دو مرحلــه محتویــات داخــل میکروتیــوب را بــه ســتون اســتخراج منتقــل . ۳
نماییــد.

میکروتیــوب را بــه مــدت ۱ دقیقــه بــا دور  g × ۸۰۰۰ ســانتریفیوژ نمــوده، . ۴
ســپس ســتون را بــه میکروتیــوب جدیــد منتقــل کــرده و میکروتیــوب حــاوی 

ــد. ــع را دور بریزی مای

ــدت . ۵ ــه م ــرده و ب ــه ک ــه ســتون اضاف ــر WB1  را ب ــر باف ــدار ۵۰۰ میکرولیت مق
بــه  را  نمــوده، ســپس ســتون  بــا دور  g × ۸۰۰۰ ســانتریفیوژ  ۱ دقیقــه 
ــع خــارج شــده  ــوب حــاوی مای ــرده و میکروتی ــد منتقــل ک ــوب جدی میکروتی

را دور بریزیــد.

ــدت . ۶ ــه م ــرده و ب ــه ک ــه ســتون اضاف ــر WB2  را ب ــر باف ــدار ۶۰۰ میکرولیت مق
۱ دقیقه با دور g × ۸۰۰۰ سانتریفیوژ نموده، سپس ستون را به میکروتیوب 
جدیــد منتقــل کــرده )در کیــت تهیــه نشــده اســت( و میکروتیــوب حــاوی مایع 

خــارج شــده را دور بریزیــد.

مقــدار ۲۰۰ میکرولیتــر بافــر WB2 را بــه ســتون اضافــه کــرده و بــه مــدت . ۷
۳ دقیقــه بــا دور g × ۱۱۰۰۰ ســانتریفیوژ نمــوده، ســپس ســتون ر ا بــه یــک 
ــه نشــده اســت(  و  ــت تهی ــرده )در کی ــل ک ــاز منتق ــد نوکلئ ــوب فاق میکروتی

ــد. ــده را دور بریزی ــارج ش ــع خ ــاوی مای ــوب ح میکروتی

مقــدار ۵۰ میکرولیتــر بافــرEB  را کــه قبــاًل در دمــای ۷۰+ درجه ســانتی گراد گرم . ۸
شــده اســت، با دقت بر روی فیلتر ســتون ریخته و ۲ دقیقه در دمای محیط 
ــانتریفیوژ  ــا دور g × ۸۰۰۰ س ــه ب ــدت ۱ دقیق ــه م ــرده، ســپس ب ــداری ک نگه

نماییــد. محلــول باقــی مانــده حــاوی RNA ویروســی اســت.

RNA ویروســی اســتخراج شــده را مســتقیما در واکنــش RT-PCR اســتفاده . ۹
کــرده و یــا در دمــای ۸۰- نگهــداری کنیــد.

۶. نتایج
بــه منظــور بررســی کمیــت و کیفیــت RNA اســتخراج شــده از نمونــه هــای مثبــت 
 RNA بــرروی ژل الکتروفــورز و رقــت ســازی ســریالی از RNA ارزیابــی ،COVID-19
 18S rRNA اســتخراج شــده انجــام شــد. مطابــق بــا شــلک ۱ در ژل الکتروفــورز دو بانــد
ــی  ــتخراج RNA ویروس ــت اس ــا کی ــده ب ــتخراج ش ــای اس ــرای RNAه و 28S rRNA ب

ــل مشــاهده اســت.  46 قاب ExtTM
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46 در  Ext
TM

ــا کیــت اســتخراج RNA ویروســی  شــلک ۱. الکتروفــورز ژل RNA اســتخراج شــده ب

مقایســه بــا کیــت شــاهد. دو بانــد 18S rRNA و 28S rRNA را میتــوان بــه وضــوح در تصویــر 

46 و نمونــه هــای ۵  Ext
TM

مشــاهده کــرد. نمونــه هــای ۱ تــا ۴ بــا کیــت اســتخراج RNA ویروســی 

تــا ۸ بــا کیــت شــاهد اســتخراج شــده انــد.

در تســت دوم نیــز رقــت ســازی ســریالی از RNA اســتخراج شــده بــا کیــت اســتخراج  
ــور ۵  ــن منظ ــد. بدی ــام ش ــاهد انج ــت ش ــا کی ــه ب 46 و مقایس ExtTM ــی RNAویروس
میکرولیتــر از حجــم لک ۵۰ میکرولیتــر RNA اســتخراج شــده بــه عنــوان الگــو در تســت 
Real time PCR یــک مرحلــه ای بــرای ســنجش بیــان ژن N )ژن اختصـاصــــی بــرای 
ــا  ــه تولیــد قطعــه ای ب ــونه هــای مثبــت COVID-19( اســتفاده شــد کــه منجــر ب نمــ
ــاز گردیــد. همانطــور کــه در شــلک ۲ نشــان داده شــده اســت، در  طــول ۱۷۰ جفــت ب
تمــام رقــت هــا، بانــد مشــاهده مــی شــود کــه نشــان دهنــده کمیــت و کیفیــت مطلــوب 

RNA اســتخراج شــده اســت.  

شــلک ۲. الکتروفــورز ژل محصــول Real time PCR ژن N بــرای ۵ رقــت مختلــف RNA اســتخراج 

شــده. نمونه هــای ۱ تــا ۵ بــه ترتیــب محصــول PCR حاصــل از RNA اســتخراج شــده بــا کیــت 

باشــد.  مــی   ۰/۰۰۰۱ و   ۰/۰۰۱  ،۰/۰۱  ،۰/۱  ،۱ رقت هــای  بــا   46 Ext
TM

ویروســی   RNA اســتخراج 

نمونه هــای ۶ تــا ۱۰ نیــز RNA اســتخراج شــده بــا رقت هــای ۱، ۰/۱، ۰/۰۱، ۰/۰۰۱ و ۰/۰۰۰۱ بــا کیــت 

شــاهد اســت.

18S rRNA
28S rRNA

170bp
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۷. رفع مشلک
 پیشــنهاد مــی شــود بــرای اســتخراج RNA ویروســی بــا خلــوص بــاال، بطــور کامــل 

مطابــق بــا مراحــل ذکــر شــده در بخــش ۳.۵ عمــل گــردد.

علت مشاهده
پیشنهاداحتمالی

RN
A ص

ت یا خلو
ظ

ن غل
ن بود

پایی

شرایط

نگهداری نامناسب 

کیت

بافرهــا را در دمــای اتــاق )۱۵+ تــا ۲۵+ درجــه ســانتی گراد( 

نگهــداری نماییــد.

 ،pH تغییــر  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  اســتفاده  از  پــس 

موالریتــه و ورود آلودگــی درب بافرهــا را محکــم ببندیــد.

اضافه نشدن اتانول

WB2 و WB1 به

ــول اضافــه  ــه بافرهــای ذکــر شــده اتان پیــش از اســتفاده ب

ــد. نمایی

بافرهای دارای اتانول را عالمت گذاری نمایید.

یکنواخت نشدن 

نمونه با بافرها

ــی  ــه خوب ــس ب ــا ورتک ــل ۱ و ۲ ب ــر را در مراح ــه و باف نمون

ــد. ــب نمایی ترکی

Carrier RNA رسوب
حتمــا پیــش از اســتفاده Carrier RNA را بــا پیپــت کــردن 

بــه خوبــی یکنواخــت نماییــد. 

از ذوب شدن - یخ زدگی متوالی نمونه جلوگیری شود.نمونه نامناسب

تیتر پایین ویروس 

در نمونه

از بیشــترین حجــم نمونــه ذکــر شــده )۶۰۰ میکرولیتــر( در 

مرحلــه اول اســتفاده کنیــد.

میزان باالی 

آنزیم نوکلئاز

استخراج در شرایط فاقد نوکلئاز انجام شود.

 RT-PCR واکنــش  در  ســریعا  را  شــده  اســتخراج   RNA

نگهــداری کنیــد. دمــای ۸۰-  در  یــا  و  نماییــد  اســتفاده 

ن 
باال بود

ب در 
ن جذ

میزا
۲۶۰ نانومتر

عدم شستشوی کامل 

و باقی ماندن بافرها و 

پروتئین در محصول نهایی

شستشــو در مراحــل ۶ و ۷ اســتخراج را بــا دقــت کامــل 

 )۱۱۰۰۰  ×  g( بــاال  دور  بــا  را   ۷ مرحلــه  و  داده  انجــام 

کنیــد. ســانتریفیوژ 

ن 
شد

خرد 
RN

A

عدم انجام درست 

و دقیق مراحل 

استخراج

در مراحل ۱ و ۲ نمونه بصورت طوالنی ورتکس نشود.

بعــد از نگهــداری RNA اســتخراج شــده در دمــای ۸۰- از 

ــری شــود. ــی آن جلوگی ــخ زدگــی متوال ذوب شــدن - ی

جه 
ن نتی

شت
ندا

ب در
س

منا
RT-PCR 

باقی ماندن 

WB2 buffer

شستشــو در مراحــل ۶ و ۷ اســتخراج را بــا دقــت کامــل 

 )۱۱۰۰۰  ×  g( بــاال  دور  بــا  را   ۷ مرحلــه  و  داده  انجــام 

کنیــد. ســانتریفیوژ 

از ذوب شدن - یخ زدگی متوالی نمونه جلوگیری شود.نمونه نامناسب
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۸. عالئم و اختصارات

تشخیص در شرایط آزمایشگاهی

عدد مربوط به هر سری تولید

عدد شناسایی مربوط به کیت

تاریخ تولید

تاریخ انقضا

دامنه دمایی

آدرس خط تولید

توجه

۹. منابع

    CLSI document EP12-A2.

     User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; 
Approved Guideline - Second Edition.
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