
 

 

 

 

 EDTA 0.25 (1X) - یپسینبافر تر

 یقـاتیتحق یکـارها یفقـط بـرا

 

 BI-1602شمـاره کاتالوگ: 

 

 محصـول یـفتوص
 

 یرهآن زنج یتفعال یاست که محل اصل نهیدآمیاس 223 یحاو یرهتک زنج ینپروتئ یک یمآنز ین. اشودیماست که از پانکراس خوک گرفته  یپروتئاز ینسر یپسین،تر
 هاآنبعد از  ینکه)مگر ا شکندیم ینو آرژن یزینال یلرا از سمت عامل کربوکس یدیپپت یهارهیزنج غالباً یپسینبا بار مثبت است. تر ینو آرژن یزینال یدارا یجانب
 یپسین. ترشودیماز هم استفاده  هاسلولجدا کردن  ینکشت و همچن یطبه فالسک مح یدهچسب یهاسلولجدا کردن  یبرا عموماً یپسینقرار داشته باشد(. تر ینپرول

( به عنوان یداس یکتترا است ینآم ید یلن)ات EDTA ینشود. همچن ینهآم یدهایاس یکدر مشتقات سنتت یدیو آم تریاس یوندهایباعث شکست پ تواندیم ینهمچن
اتصال سلول  یشکه باعث افزا یزیمو من یمکلس هاییونکردن  یخنث یقاز طر EDTA. شودیمافزوده  یپسینتر یمآنز یتفعال یشافزا یاغلب برا ،عامل شالته کننده

 .کندیمعمل  شوندیمبه سلول 
 

 هایژگیو

 دالبکو است. یندر بافر فسفات سال EDTAدرصد و  25/0 یپسینمحصول، تر این •

 است. HBSSدر  و فنل رد یمسد یکربناتب یمحصول حاو این •
 

 مهم نکـات

 .کنندیم هاررا م یپسینتر ینین،، و آپروتDFP ،TLCK ،APMSF ،AEBSEFپروتئاز، مانند  ینسر یهامهارکننده •

 دارد. یسلول بستگ یهاکشتجدا کردن سلولها از سوبسترا، ابتدائا به نوع سلول، سن کشت، و تراکم  یبرا یازمورد ن تریپسین غلظت •

 .یدکردن مکرر اجتناب کن و ذوب یز. از فرشودیم ینگهدار یگراددرجه سانت -40تا  -10 یمحصول بصورت منجمد در دما این •

 ید ینکربن در داخل بسته باشد. ا یداکس ید یممکن است مقدار قابل توجه شودیمخشک منتقل  یخ یبر رو ینکها یلفنل رد است. به دل یمحصول حاو این •
استفاده است،  قابل زهنو یشود. محلول نارنج یبه نارنج یرنگ آن از صورت ییرکاهش داده و باعث تغ یآن را کم pHکربن ممکن است به محلول نفوذ کرده و  یداکس

 کرد. یمآن را تنظ pH یمسد یکربناتبا ب توانیم یا

 مرگ سلول شود. یجهو در نت یبه غشاء سلول یبباعث آس تواندیم یپسینتر یباال یلیخ یهاغلظتبا  هاسلول طوالنی مدت کردن انکوبه • 

 انجام شود. یزیممن یا یمفاقد کلس یمحلول نمک بافر یکد با یبا یظ،محلول غل یکآن از  یساز یقرق یا تریپسین کردن محلول •

. یدرسوب است از آن استفاده نکن یامعلق و  یذرات یحاو یاکه محلول کدر بوده  یاز هر گونه ذرات معلق باشد. در صورت یشفاف و عار یدبا یپسینتر یهامحلول •
 است. لکردیعم یا یزیکیف یاتشامل کاهش خصوص یب،تخر یگرشواهد د

 

 روش استفاده
 

 ینو همچن (BI-1602درصد با شماره کاتالوگ  25/0 یا، BI-1601 کاتالوگ درصد با شماره 05/0) یپسینهر گونه پروتوکل، غلظت مناسب محلول تر یقبل از اجرا
از سطح، به نوع  هاسلول یجداساز یزمان الزم برا غالباً. یدکن یینمورد نظر خود تع یسلول یهارده یبرا یرا بصورت تجرب یجداساز یالزم برا یونزمان انکوباس

 دارد. یساب کالچر بستگ یناز آخر یرشد، و فاصله زمان یطدر محغلظت سرم  یپسین،تر یپتانس ی،سلول، تراکم سلول
 .یداستفاده شده را از ظرف کشت خارج کن یطمح یپت،با استفاده از پ .1
 .دیرا شستشو ده یسلول هی( به کناره فالسک در سمت مقابل سلولها، تک الBI-1401) میزیو من می( فاقد کلسPBSمتعادل ) یبا افزودن بافر نمک. 2
 .یزیدرا شستشو داده و محلول شستشو را دور بر یسلول یهال یقه،دق 2تا  1با تکان دادن آهسته فالسک به مدت . 3
باشد که  یااندازهبه  یدمورد استفاده با یپسینمحلول تر یزانم .فزاییدایاز سمت مقابل سلولها به کناره فالسک ب ( راBI-1601) EDTA 0.25 - نیپسیترمحلول  .4



 

 

 را بپوشاند. یسلول یهال ویر
 را پوشانده است. یسلول یهکل ال ی،که محلول جداساز یدتکان داده تا مطمئن شو یفالسک را به آرام .5
که  مانی. زیدکن یبررس ینورتا یکروسکوپم یررا با قرار دادن فالسک ز ی. روند جداسازیدانکوبه کن یگراددرجه سانت 37در  یقهدق 3تا  2فالسک را به مدت  .6

 یهآنها از ال یطور مشخص جداسازکه ب یرده سلول ی. عالوه بر تکان دادن آرام، در مورد فالسک هارسندیممعلق بوده و گرد به نظر  هاسلولکامل شود،  یجداساز
 .شودیم یجداساز یعمشکل است ضربه زدن باعث تسر یرینز

کنترل و نظارت شود تا از  یوستهپ یدبا یجداساز یندمتفاوت است. فرا ی، بر اساس رده سلولهاسلول جداسازی یبرا یازمورد ن یقکه زمان دق یدنکته: توجه داشته باش
 شود. یریجلوگ هاسلول یبآس
 کند. یریجلوگ هاسلول یشترب یبرا مهار کرده و از تخر یپسینتا تر یفزاییدکامل را به فالسک ب یطمح یسرم حاو سلول، یجداساز یلبه محض تکم .7
 .یدواحد درآور یسلول یونسوسپانس یککردن مکرر از هم جدا کرده و بصورت  یپترا با پ هاسلول .8
 .یدر دهرا شمارش کرده و ساب کالچ هاسلول .9
 

 یفیکنترل ک
 شفاف محلول قرمز،: ظاهر •

• pH :6/7-7 

 شده دییتأ: استریلیته •

 ماه 12: مفید عمر •
 

 ینگهدار یطشرا
 است. یدارپا یگراددرجه سانت 8تا  2 یهفته در دما 2حدود  ی. بعد از ذوب شدن، محصول برایدکن یزفر یگراددرجه سانت -20 یمحصول را در دما دریافت، محض به •

 یمکوچکتر تقس یهاحجم. بعد از ذوب شدن، محلول را در یدکار اجتناب کن یناز ا ین، بنابراشودیم یمیآنز یتو ذوب کردن مکرر محصول موجب کاهش فعال فریز •
 .ییدنما ینگهدار یزردر فر یبعد یهااستفاده یکرده و برا
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