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راهنمای استفاده دستگاه ژل داکیومنت

مقدمه
بعد از اتمام فرایند الکتروفورز الزم است نتایج مربوط به باندهای  DNAرا بررسی نمود .بهترین و ایمن ترین راه جهت بررسیی
نتایج حاصل از فرایند ژل الکتروفورز ،استفاده از ژل داکیومنت میباشد .دستگاه ژل داکیومنت متشکل از سیستم ترانسلومیناتور،
سیستم تصویربرداری و هود میباشد .در فرایند مشاهده ( End pointبر خالف مشاهده  )real-timeالزم است نتیایج تکیییر
امپلیکون را بر روی ژل برده و نهایتا پس از جداسازی باندهای مختلف به مشاهده با استفاده از رنگ فلوئورسنت متصل شونده به
 DNAبا استفاده از تهییج آن با طول موج منطبق با قله جذبی آن پرداخت .در واقع معموال در طول فرایند الکتروفورز DNA
با استفاده از یک رنگ فلوئورسنت خارجی رنگ آمیزی میشود که با استفاده از طول موج خاصی تهییج می شود .بدین منظیور
با در نظر گرفتن طول موج تهییج رنگ استفاده شده در فرایند الکتروفورز می توان دستگاه ژلداکیومنت و سیستم تصویربرداری
مد نظر خود را انتخاب نمود .به منظور رفع نیازهای محققین ،شرکت دنا ژن تجهیز کلیه مدلهای ژل داکیومنت با انواع مختلف
طراحی و همچنین انواع طول موج را طراحی و تولید نموده است .در تمامی دستگاههای ژل داکیومنت سیاخت شیرکت دنیا ژن
تجهیز از دوربینهای  Scientificدارای سنسور  CMOSبا کیفیت تصویربرداری عالی ژل استفاده شده است .همچنین نکتیه
مهمی که این دستگاه را متمایز از سیستم های تصویربرداری قدیمی نموده است استفاده از کامپیوتر و  LCD Touchبر روی
خود دستگاه می باشد که این موضوع خصوصا برای فضاهای کم آزمایشگاهی فوق العاده مفید می باشد .به لحاظ رعایت میوارد
ایمنی استفاده از این دستگاهها ،در کلیه مدل های ژل داکیومنت از یک کاور کامال ایمن در برابر اشیعه میاوراب بینف

اسیتفاده

شده است.
هشدار
 با توجه به خطرات ناشی از نور  UVسنسور درب باز تعبیه شده است که در صورت باز بیودن درب آن ،بیه هییج وجیه
ترانسلومیناتور دستگاه روشن نمی شود .در واقع ایین هشیداری بیه کیاربر مییباشید کیه تنهیا در صیورت بسیته بیودن
دستگاه،کاربر از تاب

نور  uvدر امان می باشد و میتواند از دستگاه استفاده نماید.

 دراستفاده از رنگ های مورد استفاده جهت رنگ آمیزی  DNAباید این نکته را در نظر گرفت کیه کلییه آنهیا ،خصوصیا
اتیدیوم برماید ،قابلیت سرطانزایی دارند؛ از این رو الزم است حداکیر ایمنی را در مورد آنها رعایت نمود.
 نکته :شرکت دنا ژن تجهیز تولید کننده نوعی رنگ  Safe Stainمی باشد که حساسیت آن همپای اتیدیوم برماید میی
باشد ولی مطابق نتایج تست  Amesسرطانزا نمی باشد.
 در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه ،بدون انجام هر گونه اقدام کنجکاوانیه جهیت تعمییر دسیتگاه ،در اولیین وقیت
پرسنل شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.
نحوه استفاده
نحوه استفاده این دستگاه فوقالعاده ساده می باشد .پس از اتمام عمل الکتروفورز ژل بیر روی  Viewing areaترانسیلومیناتور
قرار داده شود .در مرحله بعد کلید  Powerپشت دستگاه را روشن نمایید .حاال در صورتی کیه کیاربر فقیخ بخواهید از ترانسیلومیناتور
دستگاه استفاده نماید ،ترانسلومیناتور را روی حالیت  Trتنظییم میی نمایید .امیا در صیورتی کیه بخواهید از طرییق ژل داکیومنیت بیه
تصویربرداری و ثبت تصویر بپردازد ،ترانسلومیناتور را روی حالت  G.D.تنظیم می نماید .اکنیون کلیید پیاور موجیود در پنیل دسیتگاه را
روشن نموده که با این عمل سیستم دستگاه ژل داکیومنت باال می آید.
کلیه تنظیمات مربوط به سیستم برق  DCدر خود دستگاه تعبیه شده است و بنابراین کاربر نیاز نیدارد کیه پیاور ییا آداپتیور بیرای ایین
دستگاه خریداری نماید .در واقع میتواند دستگاه را مستقیم به برق شهر متصل نمود و آن را روشن و استفاده کند.

در واقع سیستم کامپیوتر و تصویر برداری ژل داکیومنت با زدن کلید پاور دستگاه روشن می شود .دقت شود که سیستم عامل
کامپیوتر این دستگاه زیرمجموعه خانواده لینوکس می باشد و تاحدودی با سیستم عامل های ویندوز و اندروید متفاوت میی
باشد.
در مرحله بعد  ،پس از باال آمدن سیستم عامل دستگاه جهت مشاهده مناسب بودن موقعیت ژل کلید  White Lightرا روشن
نموده و موقعیت ژل را بررسی نموده .با تایید موقعیت مناسب ژل جهت تصویربرداری میتوان کلید  UV Lightرا روشن نمود.
به دلیل مضر بودن اشعه  ، UVترانسلومیناتور دستگاه تنها در صورتی روشن می شود که درب ژل داکیومنت بسته باشد.

حاال باندها به وضوح از طریق مانیتور دستگاه قابل مشاهده می باشند .میتوان با استفاده از خاصیت زوم و شدت نور دسیتگاه
به گونه ای کار کرد که بهترین کیفیت عکس قابل مشاهده گردد .پس از مشاهده بانیدها ،بیه دلییل امکیان صیدمه  DNAدر
معرض اشعه  UVبهتر است در اسرع وقت دستگاه خاموش شود .عکس ها بر روی حافظه دستگاه ذخیره می شیوند کیه بیه
راحتی با استفاده از پورت های  USBتعبیه شده در دستگاه قابلیت انتقال به فل

مموری جهت فرایندهای پیردازش ثانوییه

وجود دارد .نرم افزار  )DGIS( Dena Gene Imaging Softwareجهت تصویر برداری از ژل ها استفاده می شود.
نرم افزار DGIS
پس از روشن نمودن دستگاه در صورتی که درب دستگاه بسته باشد ترانسلومیناتور آن روشن شده و قابلیت مشیاهده بانیدها
فراهم می شود.
نکته ای که الزم است یوزر در نظر گیرد این است که نرم افزار  DGISساالنه در حال بروز رسانی است و به منظور مشیاهده
بهتر نتایج حاصل از ژل داکیومنت الزم است آن را بروز رسانی نماید.

نرم افزار DGIS

شکل باال نمای کلی از نرم افزار تصویر برداری ژل داکیومنت است که در واقع نرم افزار  DGISمی باشد .با باز کردن نرم افزار
دستگاه ،سادگی زیاد طراحی موجب می شود که یوزر بتواند به راحتی بتواند عملیات اصلی تصویر برداری را انجام دهد.
Zoom/unzoom/ fit
Zoom/unzoom/ fit
Image Capture
Live view
Auto setting
Exposure time
Gamma
Gain
Threshold
Median

در منیوی  Settingآییتم هیای  exposure timeو  gain controlو  gammaمربیوط بیه نیوردهی و دو میورد  Thresholdو
 Medianفیلترهای مربوط به کاه

نویز تصویر هستند که یوزر جهت بدست آوردن تصویر بهینه از کیار خیود بایید اینهیا را

تنظیم کند؛ به صورت پی فرض اعداد مربوط به  settingدر یک حالت معمول قرار دارند .به عنوان میال  Exposure timeبه
صورت پی

فرض بر روی  80میلی ثانیه تنظیم شده است .درصورتی که کاربر بخواهد هرکدام از این اعیداد را تییییر دهید،

الزم است پس از اعمال تیییرات آنها را ذخیره نماید .به منظور تصویربرداری الزم است ابتدا کاربر بیر روی کلیید LiveView

کلیک نموده تا تصویر به صورت زنده مشاهده شود .در صورتی که تصویر مشاهده شیده ،همیان تصیویر دلخیواه کیاربر بیود ؛

میتواند بر روی گزینه  Image Captureکلیک نماید تا تصویر مورد نظر گرفته شود .حاال نکته ای که اهمیت دارد ایین اسیت
که آیا کاربر میخواهد تصویر را ذخیره نماید یا خیر .در صورتی که کاربر بخواهد ذخیره کند ،بر روی گزینه  Saveکلیک می
کند و تصویر در فایل دلخواه خود ذخیره می شود.
 :Exposure timeمدت زمانی است که سنسور در معرض نور می باشد.هر سنسور هم کمینه و بیشنیه خود را دارد کیه ییوزر
نباید خارج از آن تعریف کند.

 :Gammaضرایب گامای بیشتر از  1تصویر را روشنتر می کند و ضریب کمتر از  1تصویر را تیره تر می کند .هر سنسور هم
کمینه و بیشنیه خود را دارد که یوزر نباید خارج از آن تعریف کند.

 :Gainضریب  gainهر دو حالت سیگنال و نویز را یکنواخت تقویت می کند .هر سنسور هم کمینه و بیشینیه خیود را دارد
که یوزر نباید خارج از آن تعریف کند.

 :Thresholdاین منو مربوط به حذف نویز پس زمینه می باشد .بدین گونه که شدت نور پس زمینه معموال ضعیف تر از باندهای
اصلی می باشد و جهت حذف نور پس زمینه می توان با وراد نمودن شدت مربوطه که به صورت سیعی و خطیا بدسیت میی آیید
نورهای پس زمینه را حذف نمود و یک تصویر واضح تر بدست آورد.
 :Medianاین مورد نیز یک فیلتر می باشد که جهت یکنواخت نمودن تصویر و از بین بردن نویزها استفاده می شود .بدین صیورت
که به جای از بین بردن نقاط با شدت باند ضعیف تر ،موجب یکنواختی تصویر می شود .عدد های این فیلتر به صورت فیرد میی-
باشد که پس از انتخاب شدت مناسب ،الزم است تیک آن زده شود تا فیلتر اعمال شود.

شکل  .2منوی کنترل دتکتور تصویربرداری

حالت ترانسلومیناتور
در حالت عادی ترانسلومیناتور جهت استفاده از حالت ژل داکیومنت تنظیم شده است .بدین گونه کیه دکمیه پیاور دسیتگاه روی
حالت  G.D.قرار دارد .اما به منظور استفاده از حالت ترانسلومیناتور دستگاه به تنهایی ،الزم است ابتیدا شییلد ییووی مربیوط بیه
ترانسلومیناتور را روی آن قرار داده و کلید پاور ترانسلومنیاتور روی حالت  Tr.قرار داده شود .در واقع الکترونیک دستگاه به گونیه
ای طراحی شده است که کاربر بتواند در صورت لزوم از حالت ترانسلومیناتور آن نیز استفاده کند.
نکات مهم
 باید در نظر گرفت ،در صورتی که ژل به همراه سینی بر روی دستگاه قرار گیرد؛ کاربر قادر به مشاهده هیج باندی نخواهد
بود .دلیل ایین امیر خاصییت ضید  UVمیواد اولییه سیینی ژل اسیت .البتیه درصیورتی کیه کیاربر ژل داکیومنیت میدل
 Scientifica Safeرا انتخاب کند این مساله بروز نخواهد کرد.
 در نظر گرفته شود که حداکیر زمان روشن ماندن دستگاه نباید بیشتر از  10دقیقه باشد .با رعایت این نکته ،طیول عمیر
دستگاه بسیار طوالنی تر خواهد شد.
 کاربر باید با در نظر گرفتن نوع رنگ روتین مورد استفاده در آزمایشگاه و توجه به طول موج تهییج آن ،و همچنین سایز
ژل الکتروفورز تهیه شده ،اقدام به انتخاب ژل داکیومنت مناسب کار خود نماید .بیه عنیوان مییال رنیگ  DNAسیاخت
شرکت دنا ژن تجهیز قابلیت استفاده توسخ همه طول موج های  312، 254و 470نانومتر دستگاه ژل داکیومنت را دارد.
 در نظر گرفته شود همانگونه که پی

تر توضیح داده شد ،شرکت دنا ژن تجهیز خود تولید کننده نوعی رنگ Safe gel

 stainمیباشد که با هر دو نوع ژل داکیومنت  Safeو  UVمیباشد که با کیفیت عالی جواب میدهند.
 به منظور استفاده بهتر از دستگاه ژل داکیومنت  ،شرکت یک فیلم آموزشی جهت استفاده از نرم افزار  DGISارسال میی
کند.
 معموال مهمترین آیتم نرم افزار جهت مشاهده با کیفیت ژل استفاده از  Exposure timeدستگاه می باشد .در صیورتی
که شدت رنگ باند  DNAقیوی باشید الزم اسیت ( Exposure timeمیدت زمیانی کیه الزم اسیت سنسیور سیسیتم
تصویربرداری در معرض نور باشد تا اشباع شود) را کم کرده و در صورتی کیه شیدت رنیگ بانید  DNAکیم باشید بایید
 Exposure timeرا زیاد کرد تا تصویر با کیفیت خوب مشاهده شود.

 در صورتی که کاربر میخواهد فقخ از حالت ترانسلومیناتور دستگاه استفاده نماید حتما شیلد محیاف  UVآن را کیه بیه
نور  UVدارنید ششیمها

صورت پرتابل است روی دستگاه قرار دهید .مهمترین اعضای بدن که حساسیت باالیی به تاب
هستند ،در صورتی که حتی مدت زمان کم در معرض این نور باشند صدمات زیاد خواهند دید.

 در صورتی که کاربر از یک رنگ خیلی خاص استفاده میکند ،بهتر است قبل از ارسال کاال با تیم فنی شیرکت هماهنیگ
کند تا تنظیمات الزمه جهت ست نمودن ژل داکیومنت با آن شرایخ را فراهم آورد.
مشخصات فنی
مشخصات فنی
مدل

Scientifica
254/312

Scientifica 312

Scientifica 254

Scientifica
Safe

طول موج ()nm

254/312

312

254

470

ابعاد فیلتر ()cm

20x20

20x20

20x20

22x22

دوربین

High Resolution Scientific Camera

نرم افزار تصویربرداری

)Dena Gene Imaging Software(DGIS

کیفیت تصویر

6 mega pixel

6 mega pixel

6 mega pixel

6 mega pixel

سایز پیکسل

3.75x3.75µm

3.75x3.75µm

3.75x3.75µm

3.75x3.75µm

فیلتر رنگ

Ethidium or SYBR optionally chosen

SYBR

ابعاد
ترانسلومیناتور()cm

10x30x36

10x30x36

10x30x36

10x30x36

ابعاد دستگاه ()cm

70x45x40

70x45x40

70x45x40

70x45x40

وزن ()kg

20

20

20

20

ویژگی ها
 یکنواختی شدت نور تابیده شده در طول فیلتر
 بدون هیج گونه نور پس زمینه و جانبی
 کیفیت خوب تصویر
 امکان سفارش کلیه طول موجها
 طراحی امن و مطمئن
 10 سال خدمات پس از فروش
 1 سال گارانتی
کاربردها
 تخمین سایز مولکولهای  DNAپس از برش با آنزیم های محدود االثر
 آنالیز محصوالت PCR

 جداسازی  DNAژنومی قبل از انتقال ساترن و یا جداسازی  RNAقبل از انتقال نورترن
گارانتی و خدمات پس از فروش
 دستگاه ژل داکیومنت ساخت شرکت دنا ژن تجهیز دارای یک سال گارانتی می باشد.
 موارد شکستنی و المپ ها مطابق عرف همه جا شامل گارانتی نمی شود.
 دستگاه ژل داکیومنت ساخت شرکت دنا ژن تجهیز دارای  10سال خدمات پس از فروش می باشد.

