ػٌبٍیي هطبلت ارائِ ضذُ دٍرُ کبرٍرسی داًطجَیبى هقطغ دکتزی تخصصی ثبکتزی ضٌبسی پشضکی

سزفصل هطبلت ارائِ ضذُ

ػٌَاى

 .1اّذاف استخزاج RNA
استخزاج  RNAاس ردُ
سلَلی ثب استفبدُ اس رٍش
Trizol

ً .2وًَِ ّبی هَرد استفبدُ جْت استخزاج RNA
ً .3حَُ جوغ آٍری ًوًَِ اس جولِ ًوًَِ ثبفت تبسُ  ،کطت سلَل ٍ
سلَل ّبی خَى هحیطی )(PBMCs
 .4هَاد هَرد ًیبس ٍ فزایٌذ استخزاج  RNAاس کطت سلَل
ً .1حَُ کبر ثب دستگبُ Nano Drop

ثزرسی کیفی ٍ کوی
 RNAاستخزاج ضذُ

 .2ثزرسی کوی  RNAثب استفبدُ اس دستگبُ Nano Drop
ٍ تفسیز ًتبیج
 .3ثزرسی کیفی  RNAثب استفبدُ اس الکتزٍفَرس ثز رٍی صل آگبرٍس
 Troubleshooting .4استخزاج RNA

 .1هؼزفی هَاد هَرد ًیبس ٍ اًَاع پزایوز ٍ کبرآیی آًْب در سبخت
cDNA
سبخت cDNA

 .2فزایٌذ سبخت  ٍ cDNAپزٍفبیل دهبیی آى
 .3هؼزفی ً ٍ DNasesحَُ استفبدُ اس آًْب جْت حذف آلَدگی RNA
استخزاج ضذُ ثب DNA

 .1تؼزیف  ، Real-time PCRهشایب ٍ کبرثزدّبی آى
 .2ارائِ هفبّین پبیِ  ،اصَل ًَر ٍ فلَرسبًس در Real-time PCR
 .3رٍش ّبی سٌجص در Real-time PCR
 .4هؼزفی اًَاع رٍش ّبی تؼییي کویت ثب ٍ Real-time PCR
کبرثزدّبی آى
Real-time PCR
 .5آضٌبیی ثب دستگبُ ّبی هَرد استفبدُ جْت اًجبم Real-time PCR
 .6اًجبم  Real-time PCRثب رٍش  Relative Quantificationثب
استفبدُ اس سبیجزگزیي جْت ارسیبثی ثیبى صى ّب
 .7ثزرسی ًتبیج ٍ اّویت ثزرسی Melting curve
 .8آًبلیش ثیبى صى ّب ثب استفبدُ اس رٍش ∆∆Ct
 .1اّویت ٍ کبرثزدّبی MTT assay
ثزرسی تَاى حیبتی سلَل ّب
ثب استفبدُ اس MTT assay

 .2هَاد هَرد ًیبس ٍ رٍش اًجبم MTT assay
 .3تفسیز ٍ آًبلیش ًتبیج MTT assay
 .1هؼزفی هفبّین پبیِ  ،اّویت ٍ کبرثزدّبی کلًَیٌگ
 .2هؼزفی اًَاع ٍکتَرّبی هَرد استفبدُ در کلًَیٌگ ٍ اًتخبة ٍکتَر

کلًَیٌگ

هٌبست
 .3طزاحی پزایوز ثب استفبدُ اس ًزم افشار  Gene Runnerجْت PCR
ثزای صى هذًظز جْت کلًَیٌگ

 .4ثزرسی تَالی ًَکلئَتیذی صى هذًظز جْت کلًَیٌگ اس ًظز ٍجَد
سبیت ّبی ثزش  Restriction enzymesثب استفبدُ اس ًزم افشار
 .5اًتخبة  Restriction enzymesهَرد استفبدُ ثز اسبس چٌذیي
هؼیبر اس جولِ ػولکزد آًْب در یک ثبفز هطتزک ٍ حضَر آًْب در
ٍ multiple cloning siteکتَر هذًظز
ٍ Digestion .6کتَر ثب  ٍ Restriction enzymesتبییذ کبرآیی آًشین
کلًَیٌگ

ّبی ثزش دٌّذُ ثب استفبدُ اس الکتزٍفَرس ثز رٍی صل آگبرٍس
 .7تؼییي غلظت ٍکتَر ٍ صى ثزای  ، Ligationهَاد هَرد ًیبس ٍ هزاحل
اًجبم آى
 .8تزاًسفَرم کزدى هحصَل  Ligationثِ ثبکتزی ثب رٍش کلزیذ کلسین
ٍ ضَک حزارتی
 .9کطت ثبکتزی ّبی تزاًسفَرم ضذُ ثز رٍی پلیت
 .11ثزداضت کلٌی  ،کطت ٍ تخلیص آى ثب استفبدُ اس رٍش جَضبًذى
ثزای اًجبم  PCRثزای صى کلَى ضذُ جْت تبییذ کلًَیٌگ
 .1اصَل ٍ کبرثزد ّبی تزاًسفکطي

تزاًسفکطي پالسهیذ
ثِ سلَل ّبی یَکبریَتی

 .2اًَاع رٍش ّبی تزاًسفکطي  ،هؼبیت ٍ هشایبی آًْب
 .3تزاًسفکطي پالسهیذ ثِ ردُ سلَلی ثب استفبدُ اس لیپَفکتبهیي
 .4ثزرسی کبرایی تزاًسفکطي

