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 آشنایی با یکی از برند های با کیفیت مواد مصرفی در آزمایشگاه مولکولی 

 آیا به دنبال مواد مصرفی با کیفیت برای بخش مولکولی آزمایش خود هستید ؟

 

های به معنی واکنش زنجیره PCRکیفی و کمی انجام می شود .  PCRآزمایشگاه ، آزمایشات بخش ملکولی در 

های شناسایی کروموزوم در حال حاضر در دنیا است. هدف از این روش وشر  تریندقیقمراز ژنوم از پلی

 دستگاه در موجود الگوی هایرشته به توجه با هانمونه  خارج شده از RNAو  DNAهای شناسایی رشته

PCR گیرد.ها در بخش تخصصی شناسایی مولکولی آزمایشگاه انجام میاست. این آزمایش 

PCR های مختلفی دارد که جدیدترین آن به دلیل کاربرد زیاد روشReal Time PCR باشد. در این می

وقفه و در طی یک واکنش ها بدون گیری ژنومتکنیک کلیه مراحل استخراج و شناسایی، مشاهده و اندازه

 گیرد.انجام می

، Post PCRحذف مراحل ، PCRهای از خصوصیات بارز این روش استخراج ژنوم، کاهش زمان سیکل

ها نسبت به روش های معمولی های حساس آشکارسازی ژنوماستفاده از نشانگرهای فلوروژنیک و روش

است. همچنین این روش عالوه بر شناسایی یا به اصطالح کیفی بودن، میزان کمی و عددی از هر باند را نیز 

ها سبب شده که روش ر است. این ویژگینشان داده و از حساسیت و اختصاصیت بسیار باالیی برخوردا

Real Time ها به عنوان روش گیری ژنوم قرار گیرد و برای بسیاری از بیماریدر مقام بهترین روش اندازه

 تشخیص قطعی و نهایی در نظر گرفته شده است.
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اهمیت با توجه با اهمیت و حسایت آزمایشات بخش مولکولی مواد مصرفی مورد استفاده در این بخش از 

آشنا   (BioPlasticsبا شرکت بیوپالستیک )محصوالت با کیفیت این حوزه  باالیی برخوردار است . در بررسی 

 شدیم . در ادامه به معرفی محصوالت این شرکت هلندی میپردازیم .

در حوزه تشخیص مولکولی  qPCR ، یکی از پیشگامان تولید محصوالت مصرفی BioPlastics شرکت هلندی

شروع بکار کرده است. محصوالت این شرکت دارای کیفیت بسیار باالیی بوده، به  ۲۰۰۰در سال است و 

 .طوری که هم در ایالت کارولینای شمالی آمریکا و هم در چین دفتر دارند

، فیلتر،سر پیپت، و محصوالت جانبی از جمله رک qPCR محصوالت این شرکت شامل انواع تیوپ و پلیت های

 .و جعبه است

 :نقاط قوت محصوالت این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد از

 چیدمان مناسب استریپ ها 

 عدم چسبندگی تیوپ ها به همدیگر 

 امکان نشانه گذاری لیزری 

 کیفت بسیار باالی مواد مصرفی در ساخت 

 

ر چین تاسیس می کنند، تولید محصوالت بایو پالستیک برخالف بسیاری از شرکت ها که کارخانه خود را د

انجام می شود. وجه تمایز بسیار مهم محصوالت بایوپالستیک،  لندگرف هلندتماما در کارخانه این شرکت در 

است. همچنین، به دلیل تولید و فروش باال، محصوالت این شرکت دارای  qPCR تکرارپذیری بسیار باالی

 .قیمت خوبی نیز می باشد

   (BioPlasticsبیوپالستیک )محصوالت برند 

 تیوب : 

از اقالم پرمصرف و متداول در آزمایشگاهها میکروتیوب می باشد که با توجه به کاربرد آن در اندازه  یکی 

 های متفاوت طراحی شده است.
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داری مواد در میلی لیتر معموال به منظور آزمایشات استخراجی یا نگه  ۲،  5/1،  5/۰تیوپ ها در اندازه 

 مقادیر اندک کاربرد دارد.

تیوب ها دارای قفل ایمنی در برابر فشار باالی سانترفیوژ هستند. از ویژگی مهم این محصول مقاومت باال 

 .درجه می باشد -196+ درجه سانتی گراد تا 1۰۰در برابر تغییرات دمایی بین 

 میکروتیوب : 

یکی دیگر از اقالم پرمصرف و متداول در آزمایشگاهها میکروتیوب می باشد که با توجه به کاربرد آن در 

این محصول معموال برای انجام آزمایشات بیولوژی  ۲/۰تا  1/۰اندازه های متفاوت طراحی شده است. حجم 

 تفاده می شود. اس Real Time PCRو  PCRدر تکنیک های چون  RNAو  DNAدقیق برای مقادیر کم 

 میکروتیوب ها به صورت تکی یا استریپ چهار و هشت تایی می باشند.

تایی مناسب  ۸و استریپ های  RotorGene  تایی مناسب با دستگاه  ۴برند بیوپالستیک دارای استریپ های 

 ABI StepOnePlus,ABI StepOne،ABI7500 ،BioRad  ،Rocheبا دستگاه های ریل تایم پی سی آر 

LC96(Va/WT)،Roche LC480  

 سرسمپلر :

یک قطعه کوچک پالستیکی است که بر روی سمپلر قرار میگیرد تا حجم معینی از یک مایع را برداشته و آنرا 

انتقال می دهد. هر سر سمپلر با رنگ های مختلف در حجم های متفاوت مشخص می شود تا مقدار معینی از 

گر بیش از حجم معین برداشت شود مایع وارد سمپلر می شود. با توجه ماده را جا بجا کند. دقت کنید که ا

به ضرورت اندازه گیری دقیق مواد در آزمایشگاهها سمپلر و سر سمپلر جزو جدایی ناپذیر از آزمایشگاهها 

 محسوب می شود. سر سمپلرهای مورد استفاده در آزمایشگاهها بر اساس نوع سمپلر تقسیم می شود.

ند بیوپالستیک به صورت فیلتردار و بدون فیلتر با شما در کارهای دقیق آزمایشگاهی کمک سرسمپلرهای بر

 Fits Gilson, Biohit, Costar, Finnpipette, Nichiryo, Oxford, Titertek andمیکنند و با سمپلر های 

others 

 باشد .......می از دیگر محصوالت این شرکت رک نگه دارنده میکروتیوب، کرایوباکس ، 

 مراجعه کنید . istoremed.comبرای کسب اطالعات بیشتر و تهیه این محصوالت سایت فروشگاهی 
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