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در  PAI-1 مربوط به 4G/5G مورفيسم تشخيص پلی جهت PAI-1 RGکيت 

DNA کار برای و انسانی می باشد. این کيت مخصوص استفاده تحقيقاتی است 

 .است شده طراحی Rotor-Geneدستگاه  با

 مقدمه .1

PAI-1  یا  Plasminogen Activator Inhibitor 1وزن با ينئگليكوپروت یک 

 کننده فعال عوامل مهارکننده ترین مهم ينئپروت این .باشد می دالتون کيلو 52

 شدن حل از و ميباشد فيبرینوليز کننده مهار بنابراین و ميباشد پالسمينوژن

 و دارد قرار 7 شماره کروموزوم روی PAI-1 ژن .کند می ممانعت خون لخته

 مشاهده مورفيسم پلی ژن این از متعددی نقاط در .باشد می اگزون 9 شامل

 قرار -675 موقعيت در ژن دستی باال ناحيه در ها آن مهمترین که است شده

 عنوان تحت و بوده گوانين یک افزایش یا حذف شامل مورفيسم پلی این .دارد

4G/5G 5 آلل به .شود می شناختهG عوامل هم و دهنده افزایش عوامل هم 

 عوامل فقط 4G آلل به اما .شوند متصل تواند می برداری نسخه دهنده کاهش

 افزایش باعث بنابراین و شوند متصل توانند می برداری نسخه دهنده افزایش

 کننده مستعد عامل یک را 4G آلل حاضر حال در .گردد می PAI-1 ژن بيان

 به می توان جمله از گيرند می نظر در متفاوتی و متعدد های بيماری برای

 ،قلبی سكته و آترواسكلروز، deep vein thrombosisد: کره اشار زیر موارد

 .آسم همچنين و بافتی های عفونت ،سرطان ،جنين قطس

روش به  PAI-1 در 4G/5G مورفيسم پلی تشخيص برای PAI-1 RG کيت

Real-Time PCR  و با استفاده از دستگاهRotor-Gene  طراحی و توليد شده

، محصول واکنش با PCRواکنش  در این روش همزمان با پيشرفت است.

 تغييرات تابشهای فلورسانت شناسایی می شود. بررسی ميزان  استفاده از پروب

فلورسانت امكان شناسایی توالی هدف را بدون نياز به مراحل بعدی مانند 
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الكتروفورز فراهم می کند که به نوبه خود امكان آلودگی محيط کار با محصول 

PCR دهد.ی حد زیادی کاهش م را تا 

 محتويات كيت .2

 این کيت شامل یک دفترچه راهنما، یک لوح فشرده و مواد زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 نشیواک 96یا  48، 24یک، دو یا چهار عدد، به ترتيب برای کيت  *       

 شرايط نگهداري و پايداري كيت .3

یار  درجاه ز  20تمامی مواد کيت که در جدول باال ذکر شده است باید در دماای  

يت که کدر این صورت این مواد تا پایان زمان انقضا  صفر حمل و نگهداری شوند.

 شند.شده است پایدار و قابل استفاده می باروی کيت و نيز روی هر لوله درج 

باعاث   از ذوب و انجماد مكرر این مواد و بيش از سه بار خودداری کنيد چارا کاه  

  ها می شود. کاهش حساسيت و عدم کارایی آن

 ساير موارد مورد نياز .4

 برای استفاده از این کيت به تجهيزات و اقالم زیر نياز دارید: 

  دستگاهReal-Time PCR به همراه تجهيزات جانبی آن 

 برچسب محتوا حجم

 PCR  * PAI RG Mixبرای آماده ميكس ميكروليتر 480

 4G/4G  4G/4G Ctrl هموزیگوت شاهد ميكروليتر 50

 4G/5G  4G/5G Ctrl هتروزیگوت شاهد ميكروليتر 50

 5G/5G  5G/5G Ctrl هموزیگوت  شاهد ميكروليتر 50

 PCR Waterآب مخصوص  ميكروليتر 200
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 سانتریفوژ مخصوص ميكروتيوب 

 ( ورتكسVortex Mixer) 

 ( بلوک حرارتی روميزیdry block heater) 

 ( سمپلر متغير و سر سمپلر فيلتردارnuclease free) 

  کيت استخراجDNA 

 و ميكروتيوب مخصوص ميلی ليتری  7/1 تيوبReal-Time PCR 

  پودردستكش التكس یا نيتریل بدون 

 )بلوک آلومينيومی )بلوک سرد 

 نكات قابل توجه .5

 برای پيشگيری از توليد نتایج کاذب به نكات زیر توجه کنيد:

 گذاریاد  هنگام کار با نمونه بيمار، هميشه فرض را بر آلوده بودن نمونه ب

 و خطرات بالقوه آن را در نظر داشته باشيد.

  در فضایpre-PCR  یاClean Room    سه ناحيه را مشاخص و از هام

مااده  تفكيک کنيد. این سه فضا شامل فضای نگهداری نمونه و استخراج ، فضای آ

( و فضاای آمااده ساازی    PCRسازی مواد )برای افزودن مايكس باه لولاه هاای     

ی ( می باشند. هر یک از سه فضاPCRبه لوله  DNAواکنش )برای افزودن نمونه 

 ویاهه سامپلر. از جابجاایی   ه داشاته باشاند با   فوق باید وسایل مخصوص به خود 

 وسایل بين این سه فضا پرهيز کنيد.

       70سطوح کار را هميشه قبل از شروع و پاس از خاتماه کاار باا الكال 

 درجه تميز کنيد.

   پيش از باز کردن درب لوله های درون کيت، آنها را روی یخ خرد شاده

ز مخلاوط و یكنواخات شادن    قرار دهيد تا کامال ذوب شده و با چند تكان مالیم ا
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محتویات هر لوله اطمينان حاصل کنيد. سپس بارای چناد نانياه آنهاا را در دور     

 پایين سانتریفوژ کنيد.  

 ازدر حين کار، محتویات کيت را هميشه روی یخ خرد شده نگهداری کنيد . 

 نيد.کاستفاده از یخهای قالبی و سایر موارد به غير از یخ خرد شده پرهيز 

 ار، ميكروتيوب های در حين کPCR گذاشته، و از  را روی بلوک سرد

 گذاشتن آنها بر یخ خرد شده خودداری کنيد.

 نمونه مناسب و شرايط نگهداري و انتقال آن .6

می  (peripheral blood)نمونه مناسب برای آزمایش با این کيت، خون محيطی 

ضاد   باشد که در لوله استریل حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری شده است. مااده 

ت در سااع  72یا سيترات باشد. خون کامل را می توان تا  EDTAانعقاد می تواند 

 مان هایدرجه نگهداری و به آزمایشگاه منتقل نمود. برای نگهداری نمونه در ز 4

 حجام هاای کوچاک تقسايم نماوده و     طوالنی تر از چند روز بهتر است آن را به 

ا درجه زیر صفر نگهداری نمود.  در چنين شرایطی نموناه تا   20سپس در دمای 

 چند ماه پایدار می ماند.

DNA ًاز خون کامل یا از بافی  را می توان مستقيما(buffy coat) رد.  استخراج ک 

 عوامل مزاحم .7

 مای شاود. باه    PCR واحد در ميلی ليتر باعث مهار 10هپارین با غلظت بيش از 

همين دليل لوله حاوی هپاارین باه عناوان ضاد انعقااد مناساب نيسات و نبایاد         

 PCRاستفاده شود. همچنين نمونه بيماران تحت درماان باا هپاارین نياز بارای      

 مناسب نمی باشد.  
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ربی )تا چميلی گرم در دسی ليتر( و  5/4دیر باالی بيليروبين )تا حداکثر مقا

 مایشميلی گرم در دسی ليتر( و نيز هموليز خون برای این آز 1000حداکثر 

 .نمی کندمزاحمتی ایجاد 

 DNAاستخراج  .8

ن های مختلفی مای تاوا   ها و کيت از نمونه پالسما از روش DNAبرای استخراج 

 کنيم: های  زیر را توصيه می استفاده نمود. ما استفاده از کيت

 High Pure PCR Template Preparation Kit (Cat# 
11796828001, Roche Applied Science, Mannheim, Germany) 

 QIAamp DNA Blood Mini Kit (Cat. no. 51104, Qiagen 
GmbH, Hilden, Germany) 

 كنترل داخلي .9

هر یک از دو آلل طبيعی یا جهش یافته  PAI-1 4G/5G در آزمایش فاکتور

هر دو  یک و یا  حامل یميتواند به عنوان کنترل داخلی عمل کند زیرا هر فرد

دست ایش ین هميشه باید نتيجه این آزمامورفيسم ميباشد و بنابر پلی نوع این

      ع که فردی برای هر دو نو ها مثبت باشد. در صورتی برای یكی از آنکم 

 ر شود. بوده و باید تكرا باشد، آزمایش ناموفق منفی  5Gیا  4G مورفيسمی پل

 PCRدستوركار  .10

 ویاات آن طور کامل محته ابتدا تمامی لوله ها را روی یخ خرد شده قرار دهيد تا ب

ن هاا اطميناا   ها ذوب شوند. با چند تكان مالیم از مخلوط شدن ماواد داخال آن  

 ها را در دور پایين سانتریفوژ کنيد. حاصل کرده و برای چند نانيه آن
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مونه های روی بلوک سرد بگذارید. عالوه بر تعداد ن PCRتعداد مورد نياز لوله 

در  NTCی مورد آزمایش، سه لوله برای شاهدها مثبت و منفی و یک لوله نيز برا

 نظر بگيرید.

 5ضافه كنيد. سپس ا MIXRG  1-PAIميكروليتر از  20به هر لوله 

ا رله ها و درپوش لو يا آب به هر لوله اضافه كنيد شاهد ،نمونهميكروليتر از 

 ببندید. سپس آن ها را مطابق شماره ها داخل دستگاه قرار دهيد. 

ضافه ایان توجه: هنگام استفاده از دستگاه روتورژن، رینگ محافظ را نيز در پا

 کنيد.

 Rotor-Geneتنظيم دستگاه  .11

 روتور قرار داده اید!ابتدا اطمينان حاصل کنيد که رینگ محافظ را روی 

را توسط کابل مخصوص آن به کامپيوتر وصل کارده و آن    RotorGeneدستگاه 

 را به برق بزنيد تا چراغ آبی جلوی آن روشن شود.

وع نا )با توجه به  PAI Stripو یا  PAI 0.2در لوح فشرده همراه کيت روی فایل  

 لوله استفاده شده( دوبار کليک کنيد تا برنامه باز شود.

در منوی باالی صفحه دکمه استارت )دکماه سابز رناگ( را کلياک کنياد. روی      

د ماور  پوشاه پنجره باز شده نيز دکمه استارت را کليک کنياد و پاس از انتخااب    

 را بزنيد تا دستگاه روشن شود. Saveنظر، دکمه 

 نام هر نمونه را وارد کنيد. (samples)در پنجره نمونه ها 

 تنظيم ساير دستگاه ها  .12

 Real-Time PCRبارای اساتفاده باا ساایر دساتگاههای      را یان کيات   ا چنانچه

نكات زیر را در نظر بگيرید. توجه داشته باشايد دساتگاه بایاد    استفاده می کنيد، 

به این منظور منباع   .را داشته باشد FRETامكان بررسی منحنی ذوب در حالت 
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تاا   610نانومتر و گيرنده تابش را روی طاول ماوج    470تابش را روی طول موج 

 :را مطابق برنامه زیر تنظيم نمایيد نانومتر قرار دهيد. سپس دستگاه 680

 
Step Temperature and time Cycles 

1 95°C x 3 min 1 

2 

95°C x 15 sec 

40 57°C x 20 sec* 

72°C x 20 sec 

3 
 

95°C x 15 sec 

1 40°C x 10 min 

50°C x 1 min 

4 Melt 50°C-80°C * 1 

 

تابش فلورسانس باید در مراحلی که با ساتاره مشاخص شاده اناد و بارای رناگ       

FAM  .نبت شود 

PCR Mix  فاقدموجود در کيت ROX .می باشد 

  Rotor-Geneآناليز نتايج .13

ه از مراجعه کنيد. به طور خالص Rotor-Geneبرای آناليز نتایج به راهنمای 

دوبار کليک  Melt A Greenرا انتخاب کرده و روی  Analysis ،Meltمنوی 

 کنيد.

کليک کنيد تا غير  ”Flip sign of dF/dT“در منوی سمت راست صفحه روی 

ن حذف شود. در پایين پنجره                         آ فعال شود و عالمت 

“Melt Curve Analysis”  روی دکمه“Auto-Scale”  کليک کنيد. سپس

را باالتر از فلورسانس زمينه قرار دهيد به گونه ای که فقط  (threshold)آستانه 
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درجه( نماینده  57قله سمت چپ )حدود  دو قله )پيک( در باالی آن باقی بماند.

 می باشد.  5Gدرجه( نماینده آلل  64و قله سمت راست )حدود 4G آلل

ا تا های مختلف، دمای قله ها ممكن است یک  توجه داشته باشيد که در دستگاه

یان  دو درجه کمتر یا بيشتر از آنچه در این راهنماا ذکار شاده مشااهده شاود. ا     

   تفاوت تانيری در نتيجه آزمایش نخواهد داشت.

 د.مراجعه نمایيیک تا سه های  برای مشاهده منحنی های مورد انتظار به شكل

 

     
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

deg.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

d
F

/d
T

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

4G/4G Ctrl 

 4G/4G: منحنی مربوط به شاهد مثبت هموزیگوت 1تصوير 

 

deg.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

d
F

/d
T

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

4G/5G 
Ctrl 

 4G/5G: منحنی مربوط به شاهد مثبت هتروزیگوت 2تصوير 
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 :نتایج را با توجه به نكات زیر تفسير کنيد

 درجاه باشاد   57 که نمونه فقط دارای یاک قلاه در دماای    در صورتی، 

 محسوب می شود. 4G/4G هموزيگوت

 درجاه باشاد   64 که نمونه فقط دارای یاک قلاه در دماای    در صورتی، 

 شود. محسوب می 5G/5G هموزيگوت

 درجاه و یاک قلاه در     57 که نمونه دارای یک قله در دمای در صورتی

 محسوب می شود. 4G/5G هتروزيگوت ،درجه باشد 64دمای 

 

 در شرایط زیر آزمایش غير معتبر بوده و باید تكرار شود:توجه: 

 64 و 57 یهاا در دما هيچ کدام از دو قلاه را که یک نمونه  در صورتی 

 .  دارا نباشددرجه 

  که برای نمونه بدون  صورتیدرDNA ( یاNTC)  در هر دماایی  یک قله

 مشاهده شود.

برای تعيين ژنوتایپ هر نمونه همچناين مای تاوان در صافحه آنااليز، در مناوی       

تعریف نمود. بارای توضايحات بيشاتر     5G و 4G سمت راست هر قله را با عنوان

 مراجعه نمایيد.   Rotor-Geneدر این زمينه به راهنمای 
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تصویر سه: منحنی مربوط به 

شاهد منفی هموزیگوت 

5G/5G 

 5G/5Gمنحنی مربوط به شاهد مثبت هموزیگوت  :3تصوير 
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PAI-1 RG kit is for the detection of 4G/5G polymorphism in 
promoter region of PAI-1 gene in human genomic DNA. This kit is 
intended for research use only and is designed for Rotor-Gene 
machine. 

1. Introduction 

PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor 1) is a 52 kDa 
glycoprotein. It is the main inhibitor of activators of plasminogen, 
and hence fibrinolysis and blood clot degredation. PAI-1 gene is 
located on chromosome 7 and consists of 9 exons. It includes 
many variations. The most significant variation, however, lies in 
the promoter region at -675, which is a single guanine base 
insertion/deletion known as 4G/5G polymorphism. While 5G allele 
binds both transcription activator and repressor, 4G allele only 
binds activator and leads to higher expression of PAI-1. 4G allele 
is considered a predisposing factor and has been related to 
various clinically important conditions including deep vein 
thrombosis, atherosclerosis and myocardial infarction, cancer, 
sepsis, miscarriage and asthma. 
PAI-1 RG kit provides a ready-to-use Real-Time PCR system for 
detection of PAI-1 4G/5G polymorphism with Rotor-Gene 
machine.  
This method applies fluorescent probes allowing detection of 
amplified product. Analysis of fluorescent kinetics also leads to 
assessment of the target sequence in the reaction without 
requiring post-amplification analysis, reducing the possibility of 
contamination with the PCR product. 
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2. Kit Contents 

The kit contains a manual, a CD with Rotor-Gene template and 
following reagents: 

 
Label Content Quantity 

PAI RG Mix Ready to use PCR Mix 480 µl 

4G/4G Ctrl Positive control for 4G/4G genotype 50 µl 

4G/5G Ctrl Positive control for 4G/5G genotype 50 µl 

5G/5G Ctrl Positive control for 5G/5G genotype 50 µl 

Water PCR Grade Water 200 µl 

* 2 tubes for 48 reaction and 4 tubes for 96 reaction kits. 

3. Storage and Stability 

The kit components should be shipped and stored at-20°C and 
are stable until the expiry date mentioned. Avoid repeated freeze-
thaws more than few times to prevent reduced sensitivity.    

4. General Precautions 

In order to prevent false results, always pay attention to the 
following points: 

 Treat all samples as potentially infectious. 

 Within the pre-PCR work area assign three separate 
spaces for: a) Sample storage and extraction, b) Reagent 
preparation where the master-mix is aliquoted into tubes 
and c) Reaction preparation area for addition of extracted 
DNA to the tubes.  

 Always wipe the working surfaces with 70% Ethanol 
before and after work. 
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 Thaw kit components on crashed ice completely, mix by 
flickering followed by a quick spin and store on crushed 
ice after. 

 Do not place 0.2ml PCR tubes on crushed ice. Use cold 
blocks instead. 

5. Additionally Required Materials 

To use this kit, you need the following items: 

 Real-Time PCR machine and accessory computer 

 Table top microtube centrifuge 

 Vortex Mixer 

 Dry Block Heater 

 Adjustable pipetters and nuclease free filtered tips 

 DNA extraction kit 

 Nuclease free 1.7ml microtubes and PCR microtubes 

 Disposable powder-free gloves 

 Cold block 

6. Specimen, storage and transport 

Required sample for this test is peripheral blood. Sample should 
be collected in sterile condition in proper tubes containing EDTA 
or citrate as anticoagulant. Whole blood should be shipped and 
stored at +4°C (stable for 3 days). For long term storage, sample 
should be aliquoted and stored at -20°C which remains stable for 
few months. DNA can be extracted from whole blood or buffy 
coat. 

7. Interfering substances 

Heparin (more than 10 IU/ml) affects the PCR. Blood collected in 
heparin containing tubes should not be used. Samples of 
heparinized patients must not be used as well. Elevated levels of 
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bilirubin (≤4.5 mg/dl) and lipids (≤1000 mg/dl) and hemolytic 
samples do not influence the extraction and PCR. 

8. DNA isolation 

DNA isolation can be performed using different kits from various 
manufacturers. We recommend the following: 

 High Pure PCR Template Preparation Kit (Cat# 
11796828001, Roche Applied Science, Mannheim, 
Germany) 

 QIAamp DNA Blood Mini Kit (Cat. no. 51104, Qiagen 
GmbH, Hilden, Germany) 

9. Internal control (IC) 

Either of wild type or mutant allels may function as internal control 
for this assay as any patients carry 4G or 5G or both alleles. If a 
patient is negative for both, then the test is not valid and should 
be repeated.   

10. PCR Protocol 
Thaw the reagents on ice completely followed by a brief mixing 
and a quick spin. Place required number of tubes on cold block. 
Consider one tube for each sample plus four for controls and 
NTC.  
Pipette 20ul of PAI-1 RG Mix directly to each tube followed by 
adding 5ul of sample or control. 
Cap the tubes and visually inspect to make sure all are caped 
securely. Place tubes in the machine. 
Note: If using Rotor-Gene attach the locking ring too. 
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11. Programming Rotor-Gene 

Before you start the machine, make sure you have attached the 
ring!  
Open the CD provided in the kit and double click on PAI 0.2 or on 
PAI Strip (according to the used tubes) to open the program. Click 
on Start button (Green button on the top menu). On the pop up 
window click start again and save program on desired location. 
On the pop up sample window, name the samples according to 
the list. 

12. Programming other machines 

This kit is applicable on other Real-Time PCR machines capable 
of FRET. Program the instrument according to the following table: 

 
Step Temperature and time Cycles 

1 95°C x 3 min 1 

2 

95°C x 15 sec 

40 57°C x 20 sec* 

72°C x 20 sec 

3 

95°C x 15 sec 

1 40°C x 10 min 

50°C x 1 min 

4 Melt 50°C-80°C * 1 

 
Fluorescence should be collected at steps marked with star (*) for 
FAM.  
The PCR Mix is ROX free. 
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13. Data Analysis: Rotor-Gene 

Analyze data according to manufacturer recommendations. 
Briefly, on analysis menu click on Melt tab and then double click 
on Melt A Green.  
On the right side menu, uncheck the box for “Flip sign of dF/dT”. 
On the bottom of “Melt Curve Analysis” window click on “Auto-
Scale” tab. Put threshold manually above the background, so only 
two picks remain above the threshold. The left pick (at 57C) is for 
wild type allele and the right one (at 64C) is for the mutant allele. 
Refer to figures at the end of text for typical graphs. 
Consider following points when analyzing: 

 A sample with only a single pick at 57°C is homozygous 
4G/4G. 

 A sample with only a single pick at 64°C is  homozygous 
5G/5G. 

 A sample with two picks at 57°C and at 64°C is 
heterozygous 4G/5G. 

 
Results are inconclusive and the test should be repeated if: 

 No pick is detected for a patient at either 57 or 64°C. 

 A pick is detected for NTC. 
 
Genotypes can be called automatically if bins are defined for 4G 
and 5G peaks. Please refer to the Rotor-Gene manual for further 
information.  
Following figures show sample analysis and the relevant peak for 
each genotype. 
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Figure 1: Homozygous (4G/4G) Positive Control Graph 
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Figure 2: Heterozygote (4G/5G) Positive Control Graph  

Figure 3: Homozygous (5G/5G) Positive Control Graph  

5G/5G Ctrl 
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