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مقدمه
ريلتايم الکتروفورز مدل خاصی از سیستم الکتروفورز افقی میباشد که بدون هیچگونه نیازی به ساير دستگاهها قادر است تا
انتهای مشاهده کیفیت نتايج ،همهی مراحل در آن صورت گیرد .در واقع اين دستگاه شامل  3دستگاه الکتروفورز افقی ،منبع
تغذيه و ترانسلومیناتور جهت مشاهده باند  DNAمیباشد .الکتروفورز افقی مدل  Midiمعادل الکتروفورز افقی  10x10می-
باشد .منبع تغذيه آن دارای سه مدل ولتاژی  100 ، 50و  150ولت میباشد .ترانسلومیناتور آن از زيرمجموعه خانواده safe

 illuminatorمیباشد که میتوان از آن به عنوان يک ترانسلومیناتور جداگانه نیز استفاده کرد .در واقع طول موج استفاده شده
در اين دستگاه  470نانومتر میباشد که اين امر موجب حداقل کردن استفاده از نور دستگاه جهت مشاهده باندهای DNA

میشود .همچنین ذکر اين نکته حايز اهمیت است که کلیه رنگهای  DNAبه جز اتیديوم برمايد قابلیت مشاهده با اين طول
موج را دارند .از طرف ديگر با در نظر گرفتن کلیدیترين ولتاژهای مورد استفاده در الکتروفورز منبع تغذيه اين دستگاه
طراحی شده است.
با توجه به دقت ولتاژ اعمال شده (دقت ولتاژ دستگاه کمتر از  1ولت میباشد) و کیفیت مشاهده باندها که هر دو مورد بسیار
خوب میباشد و همچنین بحث میزان بسیار کم فضای اشغال شده در آزمايشگاه ،به محققین و متخصصین توصیه میشود
جهت سهولت هرچه بیشتر کارهای تحقیقاتی خود از اين سیستم استفاده کنند.

الکتروفورز آگارز
الکتروفورز آگارز نوعی از ژل الکتروفورز میباشد که در زمینههای بیوشیمی ،ژنتیک و ديگر زير گروههای علوم سلولی و
مولکولی جهت جداسازی انواع توالی  RNA ،DNAو يا پروتئین در يک بستر ايجاد شده با استفاده از ژل آگارز مورد استفاده
قرار میگیرد .معموال جداسازی مولکولهای زيستی با اعمال نمودن يک میدان الکتريکی بر روی اين بستر رخ میدهد .ژل-
های آگارز به راحتی قابل شکلگیری میباشند و مهمترين گزينه جهت جداسازی انواع مختلف  DNAدر آزمايشگاه میباشند.
 DNAجداسازی شده را میتوان با رنگآمیزی زير نور مناسب مشاهده نمود .قبال از رنگ اتیديومبرمايد جهت مشاهده باندهای
 DNAاستفاده میشد که قابلیت مشاهده با استفاده از نور  UVرا دارد .اما امروز رنگهای مختلف با کیفیت مناسب و قابلیت
جهشزايی کمتر نسبت به اتیديوم برمايد در بازار موجود است که با نورهای مريی هم قابل مشاهده میباشند.
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در سیستمهای ريلتايم الکتروفورز ساخت دنا ژن تجهیز کاربر به سادگی قادر به جداسازی انواع اسیدهای نوکلئیک میباشد.
ژلهای آگارز به راحتی با استفاده از سیستم ژل کستینگ مناسب تهیه میشوند .سیستمهای الکتروفورزی دنا ژن تجهیز به
گونهای طراحی شدهاند که برای سالها قابلیت استفاده با کیفیت باال را دارند.

موارد امنیتی
 قبل از هرگونه استفاده راهنمای استفاده را به طور کامل مطالعه نمايید.
 سیستم های ريلتايم الکتروفورز ساخت دنا ژن تجهیز با حداکثر امنیت و استفاده آسان کاربر طراحی شدهاند.
 قبل از هرگونه استفاده محفظه تانک ،منبع تغذيه و ترانسلومیناتور را چک نمايید که کامال سالم باشند.
 با توجه به استفاده در ولتاژ باال حتما از استفاده افراد غیرحرفهای اجتناب گردد.
 در صووورت هرگونووه اسووتفاده غیوورمعمووول و نیووز تغییوورات ايجوواد شووده در آن توسووا افووراد فاقوود صووالحیت ،شوورکت دنووا ژن
تجهیز مسئولیت هر گونه صدمه وارد شده به دستگاه را تقبل نمیکند.

مراقبت و نگهداری
 محفظه ريلتايم الکتروفورز بايد با استفاده از محلول دترجنت ماليم در آب گرم شسته شود.
 توجه شود که سیم الکترود در هنگام تمیزکاری پاره نشود و يا صدمه نبیند.
 جهت حفظ ماندگاری و عمر دستگاه مواد شوينده سازگار با دستگاه بايد جهت شستشو استفاده شوند.
اين مواد شامل:
 محلولهای صابونی و دترجنتهای ماليم
 حاللهای آلی مانند :هگزان و هیدروکربنهای آلیفاتیک
نکته :اجزای پالستیکی را بیش از  30دقیقه در دترجنت نگذاريد.
 از موواد شویمیايی زيور جهوت تمیوز کووردن دسوتگاه اسوتفاده نشوود ،زيورا مویتواننوود موجوب خووردگی و از بوین بوردن قطعووات
دستگاه شوند:
"کلروفرم ،تتراکلريد کربن ،بنزن ،فنول ،تولوئن ،متیل اتیل کتون ،استون ،متانول ،اتانول ،ايزوپروپیل الکل"
 دستگاه را در دمای باالتر از  60درجه سانتیگراد قرار ندهید .همچنین اجزای دستگاه را با استفاده از اتوکالو تمیز نکنید.
 جهووت از بووین بووردن آنووزيمهووای  RNaseدر دسووتگاه ،آن را بووه موودت  10دقیقووه بووا هیوودروژن پراکسووید تیمووار نمايیوود و سووآب بووا آب
 0/1 DEPS treatedدرصد شستشو نمايید.
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توجه شوود کوه  DEPCيوک عامول مشوکوه بوه سورطانزايوی اسوت .پوب الزم اسوت هنگوام کوار بوا آن نکوات ايمنوی را کوامال رعايوت
نمايید.

مشخصات فنی
مدل

Mini Real-Time

Midi Real-Time

Electrophoresis

Electrophoresis
7x10 cm

ابعاد ژل

7x7 cm

ولتاژ پاور

50 V

50-100-150 V

جريان

Up to 200 mA

Up to 200 mA

ابعاد تانک

15x19x7 cm

17x23x7 cm

حجم بافر

260-320 ml

300-400 ml

7 or 10

10 or 14

20

42

10x10 cm

تعداد نمونه

(کامب دو طرفه)

حداکثر تعداد نمونه

شکل  .1مشخصات فنی ريلتايم الکتروفورز

لیست قطعات و لوازم همراه ريلتايم الکتروفورز
با توجه به اين نکته کوه گاهوا مشوتريان جهوت خريود ريولتوايم الکتروفوورز و اينکوه چوه قطعوات و لووازمی و هور قطعوه چوه تعوداد از آن
همراه دستگاه میباشد ،در ذيل لیست قطعات همراه با هر مدل ريلتايم الکتروفورز با جزئیات آمده است.
تانک ريلتوايم الکتروفوورز :در شوکل پوايین بوه عنووان يوک مثوال ،ريولتوايم الکتروفوورز مودل  midiبوه هموراه کلیوه قطعواتی
که همراه آن است ،آورده شده است.
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کامب مخصوص :در شکل زيور انوواع سوايز کاموب ريولتوايم الکتروفوورز کنوار هوم آموده اسوت .هور سوايز مربوو بوه يوک مودل
خاص ريلتايم الکتروفورز میباشد.

تووری :هوور موودل ريوولت وايم الکتروفووورز کامووب و تووری مخصوووص خووود را دارد .همچنووین تعووداد کامووب و تووری هوور الکتروفووورز
متفاوت میباشد.
جدول مربو به سايز و تعداد کامب و تری انواع مدل ريلتايم الکتروفورز
مدل

کامب

تری (سینی ژل)

Mini HD 7x7

يک عدد کامب مدل 7x7

تری مدل 7x7

Midi HD 10x10

دو عدد کامب مدل 10x10

تری مدل 7x10
تری مدل 10x10

دقووت شوود کووه ريوول تووايم الکتروفووورز بوورخالف سیسووتمهوای روتووین و سوونتی الکتروفووورز فاقوود سوویم رابووا موویباشوود؛ چراکووه
جهت اتصال الکتروفورز به پاور سیستم رابا داخلی تعبیه شده است.
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ويژگیهای ژل آگارز
ژل آگارز نوعی ماتريکب سه بعدی تشکیل شده از مولکولهای هلیکسی آگارز میباشد که با کنار هم قرار گرفتن به صورت
سه بعدی منافذی ايجاد مینمايند که جهت جداسازی بیومولکولها فوقالعاده مناسب میباشند .تمام اين ساختار سه بعدی
تشکیل شده حاصل پیوندهای هیدروژنی میباشد که میتوان با افزايش درجه حرارت آن را از بین برد .دمای ژلهای شدن
آگارز بسیار متفاوت از دمای ذوب آن میباشد .بسته به نوع منبع ،آگارز دارای دمای ژلهای شدن بین  42-35درجه سانتی-
گراد میباشد و دمای ذوب آن حدود  95-85درجه سانتیگراد میباشد .ژل آگارز به دلیل اندازه بزرگ منافذ و قدرت ژل
باالی آن برای الکتروفورز پروتئینهای بزرگ و نیز  DNAبسیار مناسب میباشد .ژل آگارز  ٪ 1دارای منافذ در حدود 100
تا  300نانومتر میباشد .غلظتهای پايین ژل بسیار ظريف میباشند و جابجايی آنها خیلی مشکل دارد .ژل آگارز به دلیل
اندازه بزرگ منافذ ،قدرت جداسازی و تفکیک پايینتری نسبت به اکريل آمید برای  DNAدارد ،اما دامنه جداسازی آن بسیار
وسیعتر میباشد .حداکثر بازه جداسازی توسا اين نوع ژل حدود  750کیلو باز میباشد ،اما برای جداسازیهای در حد  6مگا
باز از تکنیک  PFGEاستفاده میشود .اين تکنیک همچنین برای جداسازی پروتئینهای بزرگ نیز کاربرد دارد و میتواند با
کارآيی بااليی ذرات دارای شعاع موثر بیشتر از  10-5نانومتر را جدا سازد .يک ژل آگارز  ٪ 0.9آنقدر بزرگ میباشد که
باکتريوفاژ  T4بتواند وارد آن شود.

شکل  .2غلظتهای مختلف آگارز جهت جداسازی قطعات  DNAبا اندازههای متفاوت
پلیمر آگارز دارای يکسری بارهای منفی بر روی گروههای باردار پیرووات و سولفات میباشد .اين گروههای با بار منفی طی
فرايندی به نام الکترواندو اسموزيب ( )EEOموجب حرکت جريان آب به سمت مخالفت حرکت  DNAمیگردند .همین امر
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موجب ايجاد تاخیر در حرکت مولکول  DNAو متعاقبا جداسازی آن میگردد که موجب ضعیف شدن باندهای تشکیل شده
میگردد.

فاکتورهای تاثیرگذار بر مهاجرت اسیدهای نوکلئیک در ژل
فاکتورهای زيادی میتوانند مهاجرت اسیدهای نوکلئیک را تحت تاثیر قرار دهد :اندازههای منافذ ژل (غلظت ژل) ،اندازه
قطعات  ،DNAولتاژ اعمال شده ،قدرت يونی بافر ،و غلظت رنگ ( DNAمانند  )DeNA Gel Stainدرصورتی که در طی
الکتروفورز افزوده شود .مولکولهای کوچکتر سريعتر از مولکولهای بزرگتر در ژل حرکت میکنند و  DNAدو رشته ای با
نرخ  1/LOGتعداد بازها در ژل حرکت میکند .اما اين رابطه برای توالیهای با طول بسیار بلند صادق نمیباشد .افزايش
غلظت ژل موجب کاهش سرعت حرکت  DNAبر روی ژل میشود.
از طرف ديگر کنفورماسیون  DNAمیتواند حرکت آن را بر روی ژل تحت تاثیر قرار دهد .به عنوان مثال  DNAسوپرکويل
شده دارای حرکتی سريعتر از  DNAريلکب میباشد ،زيرا  DNAسوپرکويل شده فشردهتر میباشد و از اين رو راحتتر بر
روی ژل حرکت میکند .ژل الکتروفورز مولکولهای پالسمیدی نشان دهنده حالت سوپر کويل منفی میباشد .اما مولکول
 DNAحلقوی باز ( )Nickedو فرمهای ريلکب حلقوی به صورت باندهای کوچکتر ظاهر میشوند.
 DeNA Gel Stainکه به دو رشته  DNAمتصل میشود ،میتواند بار ،طول و نیز حالت سوپرکويل مولکول  DNAرا تحت
تاثیر قرار دهد و بنابراين حضور آن در ژل در هنگام عمل الکتروفورز حرکت  DNAرا تحت تاثیر قرار میدهد .ژل الکتروفورز
آگارز میتواند جهت جداسازی انواع  DNAحلقوی با توپولوژی سوپرکويلینگ مختلف نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

مهاجرت غیرطبیعی
ژل خنوودان ( :)smiley gelايوون حالووت زمووانی رخ موویدهوود کووه ولتوواژ اعمووال شووده بوورای غلظووتهووای ژل مووورد اسووتفاده خیلووی زيوواد
باشد.
بیش از اندازه  DNAريختن :اين امر موجب حرکت کند قطعات  DNAخواهد شد.
کثیف شدن ژل :وجود ناخالصیهايی مانند نمکها و يا پروتئینها میتواند حرکت  DNAرا تحت تاثیر قرار دهد.
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مکانیسم مهاجرت  DNAو جداسازی آن
بار منفی چارچوبههوای فسوفاتی مولکوول  DNAرا بوه سومت آنود دارای قطوب مثبوت حرکوت مویدهود .بايود در نظور گرفتوه شوود کوه
در عوودم حضووور موواتريکب ژلووی مهوواجرت مولکووول  DNAمسووتقل از وزن مولکووولی و انوودازه آن موویباشوود .پووب موویتوووان گفووت نقووش
ماتريکب ژلی جداسازی  DNAبر اساس اندازه طی عمل الکتروفورز میباشد.

شکل  .3شمای کلی عمل الکتروفورز و جهت حرکت اسیدهای نوکلئیک

عمل الکتروفورز
فراينود الکتروفووورز آگوارز چنوودين مرحلوه متوووالی دارد کوه بووه صوورت خالصووه تهیوه ژل ،بووارگزاری نمونوههووا ،شوروع عموول الکتروفووورز و
نهايتا مشاهده نتايج میباشد .در پايین به صورت مفصل هر مرحله توضیح داده شده است.

تهیه ژل
ژل آگارز را میتوان بوا حول نموودن پوودر آگوارز در بوافر مناسوب (ماننود  TAEيوا  )TBEبدسوت آورد .پوودر آگوارز ابتودا در بوافر موورد
نظر حل میشود و سآب تا نزديوک دموای جوور گورم مویشوود ،اموا بايود دقوت کورد کوه نجوشود .آگوارز ذوب شوده قبول از ريخوتن در
ژل تری به خوبی سرد شود .اگر دمای آن بسیار باال باشد ،ممکن است تری ژل سوراخ شود.
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شکل  .4شماتیک مراحل تهیه ژل آگارز

شانه را قبل از ريختن آگوارز ذوب شوده در توری قورار داده توا بوه خووبی چاهوکهوای مخصووص بوارگیری نمونوه تشوکیل شووند .غلظوت
ژل  ٪ 1معموال برای يک عمل الکتروفورز روتین تهیه میشود.

بارگیری نمونهها
هنگامی که ژل بسته شد ،شانه را از آن بیرون آورده و حاال میتوان با قرار دادن آن در محفظه تانک و ريختن بافر تازه به
اندازه کافی نمونهها را بارگذاری کرد .بايد دقت کرد که قبل از بارگذاری نمونهها ،آنها را با بافر  Loadingمخلو نمود تا به
راحتی در چاهکها قرار بگیرند .معموال بافر  loadingاز يک ترکیب با چگالی باال مانند گلیسرول ،ساکاروز و يا فیکول میباشد
که چگالی کلی نمونهها را باال میبرد و نمونه  DNAبه راحتی در ته چاهک قرار خواهد گرفت .بافر  Loadingهمچنین شامل
رنگهايی مانند زايلن سیانول و بروموفنول بلو میباشد .اين رنگها به منظور نشان دادن میزان پیشرفت نمونهها بر روی ژل
مورد استفاده قرار میگیرند (اصطالحا به اين رنگها  Tracing Dyesگفته میشود) .حاال نمونههای  DNAرا با استفاده از
پیآت بارگذاری کنید.

شروع عمل الکتروفورز
ژل الکتروفووورز آگووارز معموووال در سیسووتمهووای الکتروفووورز ( submarineحالووتهووای الکتروفووورز کووه ژل در بووافر غوطووهور موویشووود)
ران میشوود و در حوین عمول الکتروفوورز ژل کوامال در بوافر غوطوه ور مویشوود .همچنوین مویتووان ايون نووع الکتروفوورز را در سیسوتم
الکتروفورزی عمودی انجام داد ،اما کمتر از اين نوع رور جهت الکتروفورز آگارز استفاده میشود.
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بايد دقت شود که ولتواژ بواالتر موجوب جداسوازی سوريعتور نمونوههوا خواهود شود ،اموا موجوب ذوب شودن ژل و نیوز بوافر مویگوردد و از
اين رو جداسازی نمونهها با کیفیوت خووبی صوورت نگیورد .ولتواژ پوايین نیوز مویتوانود موجوب پهون شودن بانودها بورای قطعوات کوچوک
 DNAشود .به دلیل آنکه مولکول  DNAدر نوور معموولی قابول مشواهده نمویباشود ،هموراه آنهوا رنوگهوايی نیوز بارگوذاری مویگوردد.
زايلن سیانول (آبی کم رنگ) به همراه مولکوولهوای بوزرگ  DNAمهواجرت مویکنود ،اموا بروموفنول بلوو (آبوی تیوره) هموراه بوا قطعوات
کوچکتر  DNAمهاجرت میکند.

همچنین طی بارگزاری نمونهها يک مارکر  DNAنیز در چاهک جداگانهای افزوده میشود .اين مارکر حاوی قطعاتی از
مولکول  DNAبا وزنهای مشخص میباشد که برای تخمین وزن مولکولهای  DNAمورد استفاده قرار میگیرد .بايد در نظر
گرفته شود که حرکت مولکولهای حلقوی ( DNAمانند پالسمید) متفاوت از حرکت مولکولهای خطی  DNAمیباشد و
نمیتوان با مارکرهای معمول به تخمین وزن آنها پرداخت .از اين رو الزم است قبل از ران نمودن آنها بر روی ژل با استفاده از
آنزيمهای محدود االثر آنها را به صورت خطی در آورد.

رنگ آمیزی و مشاهده
مولکولهای  DNAو  RNAدر ريل تايم الکتروفورز قابلیت رنگ آمیزی با کلیه رنگها به جز اتیديوم برمايد را دارند .رنگ
هايی که میتوان از آنها برای رنگآمیزی جهت مشاهده در ريلتايم الکتروفورز استفاده نمود عبارتند از :دنا ژل استین،
سايبرگرين ،ژل رد ،رنگهای خانواده  .safeدر جدول پايین تعداد بیشتری از رنگهای مورد استفاده در ريلتايم الکتروفورز
آمده است.
نکته :در صورتی که مرکز تحقیقات يا آزمايشگاه شما از يک رنگ خاص استفاده میکند که در لیست ارايه شده در اينجا
موجود نمیباشد ،قبل از اقدام به خريد جهت اطمینان بهتر با شرکت مشاوره کنید.
تست ايمز قابلیت موتاژنیک (جهش زايی) را نشان میدهد .جهت مشاهده نمونهها با استفاده از سايبرگرين الزم است که از
ترانسلومیناتور با رنگ آبی استفاده گردد .با توجه با راهنمای رنگ آمیزی با استفاده از رنگها که در شکل زير آمده است،
کاربران قابلیت استفاده از کلیه رنگهای سالم تولید شده امروزی را دارا میباشند .البته شرکت دنا ژن تجهیز خود نیز رنگ
خاصی را تولید کرده است که با توجه به نتايج تست ايمز در رده رنگهای  safeقرار گرفته است و تحت نام تجاری DeNA

 gel stainدر بازار عرضه میشود .اين رنگ بهترين نتايج را با دستگاه ريلتايم الکتروفورز داده است .از اين رو به محققین و
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متخصصین توصیه میشود با در نظر گرفتن قیمت مناسب و همچنین کیفیت باالی اين رنگ ،از آن جهت مشاهده باندهای
 DNAاستفاده شود.

شکل  .5لیست رنگهايی که در ريلتايم الکتروفورز قابل استفاده میباشد.

بافرها
در واقع بار خالص ماکرومولکولهای زيستی بسیار وابسته به  pHمحیا میباشد .به منظور کاهش تغییرات pHی ايجاد شده
در اثر میدان الکتريکی ،عمل الکتروفورز در محیا بافری صورت میگیرد .به طور معمول بافر ايدهآل بايد دارای هدايت پذيری
باال باشد و همچنین گرمای کمتری تولید کند و زمان ابقا طوالنی داشته باشد .تعدادی از بافرها که برای الکتروفورز آگارز
جهت جداسازی اسیدهای نوکلئیک استفاده میشوند عبارتند از :تريب استات  )TAE( EDTAو تريب بورات EDTA

( .)TBEبافرهای ديگری نیز مورد استفاده قرار میگیرند که نسبت به دو بافر ذکر شده کاربری بسیار کمتری دارند .بافر تريب
دارای ظرفیت بافری بااليی میباشد اما در صورتی که  DNAاستخراج شده در واکنش حساس با فسفات مورد استفاده قرار
میگیرد ،نمیتوان از آن استفاده کرد .بافر  TAEدارای کمترين ظرفیت بافری می باشد اما قدرت تفکیک آن برای مولکول
های بزرگ  DNAبسیار خوب میباشد .معموال بافرهايی که حاوی  EDTAهستند ،جهت غیر فعالسازی انواع نوکلئازهايی که
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نیازمند کاتیونهای دوظرفیتی جهت فعالیت خود میباشند ،استفاده میکنند .در صورتی که بايد جداسازی در حد جفت باز
صورت گیرد ،بايد از ژل با  ٪ 3آگارز و نیز محیا با هدايت پذيری فوق العاده پايین که توسا بافر  1میلیموالر لیتیوم بورات
ايجاد میگردد ،استفاده شود .در صورت استفاده از بافرها برای مدت طوالنی ،ظرفیت بافری آنها کم خواهد شد و شايد نتواند
ديگر محیا الزم جهت انجام عمل الکتروفورز را فراهم آورد.

کاربردها
 تخمین اندازه مولکوول هوای  DNAبعود از بورر بوا آنوزيمهوای محودوداالثر :بوه عنووان مثوال نقشوهيوابی  DNAکلوون شوده
بعد از در معرض آنزيمهای محدود االثر قرار گرفتن.
 مشاهده باندهای مختلف DNA
 آنالیز محصوالت  : PCRبه عنوان مثال استفاده در تشخیص ژنتیک و يا Genetic fingerprinting
 جداسازی قطعات  DNAبرای استخراج و تخلیص
 جداسووازی  DNAژنووومی بريووده شووده قبوول از انتقووال سوواترن و يووا بوورای  RNAقبوول از انتقووال نوووردرن (Northern
.)blotting
ژلهای آگوارز بوه راحتوی قابول شوکلگیوری و جابجوايی هسوتند و همچنوین اسویدهای نوکلئیوک هویچ گونوه واکونش شویمیايی بوا آنهوا
انجام نمیدهند .نمونههوا در آن بوه راحتوی قابول جسوتجو هسوتند .بعود از اتموام آزموايش ،ژل بدسوت آموده را مویتووان در يوک نوايلون
قرار داد و در يخچال نگهداری کرد.

مشکالت الکتروفورز  DNAو داليل احتمالی آنها
 -1شدت پايین همه يا تعدادی از باندهای DNA

داليل احتمالی:
 بارگذاری مقدار کم DNA Ladder
 رنگآمیزی ناکافی و يا ناهمگون
 خارج شدن  DNAاز ژل
 نفوذ و پخش شدن  DNAدر ژل
 پوشیده شدن  DNAتوسا رنگهای مورد استفاده در رنگآمیزی
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 -2اسمیر شدن باندها
داليل احتمالی:
 تجزيه شدن  DNAتوسا نوکلئازها
 شرايا نامناسب الکتروفورز
 اثر Gel shift
 بارگزاری بیش از اندازه DNA
 غلظت باالی نمک در نمونه
 شکلگیری نامناسب چاهکهای ژل
 -3الگوهای باند غیر معمول
داليل احتمالی:
 قبل از باگیری  DNAمارکر گرم نشد.
 دناتوره شدن DNA
 شرايا بارگیری متفاوت برای نمونه  DNAو مارکر DNA
 شرايا نامناسب الکتروفورز
 استفاده از درصد ناصحیح ژل و يا بافر
 مهاجرت غیر معمول به دلیل توالیها و يا ساختارهای مختلف DNA
 اثر Gel shift
 غلظت باالی نمک در نمونهها
 -4باندهای منحنی شکل DNA
داليل احتمالی:
 ژل به طور کامل در بافر الکتروفورز قرار نگرفته است.
 حجم نمونهها کم میباشد.
 شرايا عمل الکتروفورز نامناسب است.
 حبابها و يا ذرات بزرگی در چاهکهای ژل و يا خود ژل موجود میباشند.
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 -5باقی ماندن  DNAدر ژل
داليل احتمالی:
 شکلگیری نامناسب چاهکهای ژل
 بارگیری بیش از اندازه DNA
 آلوده شدن نمونه DNA
 اثر Gel shift

 -6تعیین مقدار غلا
داليل احتمالی:
 شرايا بارگیری متفاوت بین مارکر  DNAو نمونهها
 تعیین باند غلا مارکر برای تعیین مقدار نمونه
 استفاده از رور تعیین مقدار نامناسب
 رنگ آمیزی ناهمگون ژل و نیز رنگ شدن پب زمینه میتواند بر نتايج تعیین مقدار ژل اثر بگذارد.
 پوشیده شدن  DNAتوسا رنگهای مسیريابی

 -7مهاجرت غیرطبیعی
 ژل خندان (gel smiley):
بیش از اندازه  DNAريختن

کثیف شدن ژل :وجود ناخالصیهوايی ماننود نموکهوا و يوا پوروتئینهوا مویتوانود حرکوت دهد.
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