ΟΓΗΓΙΔ –ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ
Φειριζμός μικροπιπεηηών

Αξρηθή ζέζε

Έκβνιν ξύζκηζεο ηνπ
όγθνπ (κόλν
γηα ηηο ξπζκηδόκελεο)
Πξώηε ζθάια
Δεύηεξε ζθάια

Έλδεημε όγθνπ ζε κL

Πιήθηξν απνκάθξπλζεο ηνπ
ηηπ
Θέζε ηνπνζέηεζεο ηωλ ηηπ

Μέθοδος ρύθμιζης
Ιζρύεη κόλν γηα ηηο ξπζκηδόκελεο. Γπξίζηε ην ξπζκηζηή ζηελ επηζπκεηή ηηκή όγθνπ, όπσο
απηή θαίλεηαη ζηελ έλδεημε. Θπκεζείηε πσο θάζε κηθξνπηπέηηα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα κεηξάεη
ζπγθεθξηκέλνπο όγθνπο όπσο θαίλεηαη πάλσ ηεο, κε ζπγθεθξηκέλα ηηπο θίηξηλα (10-100 κL)
ή κπιε (100-1000 κL). Μελ ππεξβείηε ηα όξηα ιεηηνπξγίαο ηεο κηθξνπηπέηηαο, κπνξεί λα
θαηαζηξαθεί.

Μέθοδος τρήζης
1)

Δμαζθαιίζηε, πσο ην ηηπ έρεη ζηεξεσζεί ζσζηά ζηελ κηθξνπηπέηηα. Απαιά θαη ήξεκα
πηέζηε θάησ ην έκβνιν ηεο κηθξνπηπέηηαο κέρξη ηελ πξώηε ζέζε (ζθάια).

2)

Κξαηήζηε ην έκβνιν παηεκέλν ζε απηή ηε ζέζε όρη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν θαη βπζίζηε
ηελ άθξε ηνπ ηηπ κέζα ζην δηάιπκα σο βάζνο 2-4 mm θαηά πξνζέγγηζε, πξνζέμηε κελ
πάξεηε θαηά ιάζνο αέξα. Διεπζεξώζηε ην έκβνιν ηεο κηθξνπηπέηηαο απαιά ώζηε λα
επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ζέζε θαη λα πάξεη ηόζν όγθν όζν ηελ έρεηε ξπζκίζεη.

3)

εθώλεηε ηελ κηθξνπηπέηηα έμσ από ην ζσιελάξην θαη κεηαθέξεηαη ηελ πνζόηεηα ζην
ζσιελάξην πνπ επηζπκείηε. Πξνζέμηε λα κελ αγγίμεηε ηα ηνηρώκαηα νύηε ηνπ ελόο νύηε
ηνπ άιινπ δνρείνπ, δνθηκάζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ην άιιν ρέξη ζαο αλ
παξαηεξήζεηε πσο ηξέκεη. Πηέζηε ην έκβνιν εσο ηελ πξώηε ζθάια θαη θαηόπηλ πηέζηε ην
κέρξη ηε δεύηεξε ώζηε λα αθήζεηε όιν ηνλ όγθν ηνπ πγξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζην ηηπ.

4)

Απνκαθξύλεηε ηελ κηθξνπηπέηηα από ην ζσιελάξην ρσξίο λα ειεπζεξώζεηε ην έκβνιν,
γηαηί αλ ην ειεπζεξώζεηε κεηά ηελ δεύηεξε ζθάια ζα μαλαξνπθήμεη. Πεηάμηε ην

ρξεζηκνπνηεκέλν ηηπ κε ηε βνήζεηα ηνπ δεύηεξνπ πιήθηξνπ ζην δνρείν απόξξηςεο πνπ
ζαο έρνπλ δώζεη.

Οδηγίες τρήζης για ηο Φλοσορο-Σπεκηροθωηόμεηρο (ΦθοριζμοΦαζμαηοθωηόμεηρο μεηράει δύο πράγμαηα, θθοριζμό ηοσ MU και απορρόθηζη για
ηις πρωηεΐνες ζηο μήκος κύμαηος 595 nm)

Α: Υποδοτή κσβέηηας για ηη μέηρηζη πρωηεΐνης, απορρόθηζη ζηα 595 nm
Β: Υποδοτή κσβέηηας για ηην μέηρηζη θθοριζμού ηοσ MU
FCT: Πλήκηρο επιλογής λειηοσργίας
BL: Πλήκηρο μηδενιζμού ηοσ οργάνοσ
TS: Πλήκηρο μέηρηζης δείγμαηος
PWR: Πλήκηρο ανοίγμαηος

Τρόπος τρήζης
Προζοτή: Να είζηε ζίγνπξνη όηη δελ αγγίδεηε ηηο θπβέηηεο ζαο ζηελ πνξεία ηεο νπηηθήο δέζκεο. Σηο πηάλνπκε από ηα πιάγηα θαη ςειά θνληά ζην ζηόκην. Αλ παξαηεξήζεηε πσο
νη θπβέηηεο ζαο είλαη ιεξσκέλεο ή ηηο ιεξώζεηε εζείο δεηήζηε ραξηί γηα ηνλ θαζαξηζκό
ή δεηήζηε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.
1)

Παηήζηε ην πιήθηξν PWR ( ) γηα λα αλνίμεη ην όξγαλν. Θα δείηε ηελ έλδεημε ηνπ
νξγάλνπ λα αλάβεη θαη ζα αθνύζεηε έλαλ ραξαθηεξηζηηθό ήρν.

2)

Πξώηα από όια πξέπεη λα ξπζκίζεηε ην όξγαλν γηα ηελ ηηκή κεδέλ (κεδεληζκόο). Γηα ην
ζθνπό απηό εηζάγεηαη ζηελ θαηάιιειε ππνδνρή ην δείγκα κεδεληζκνύ blank
(ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ππνδνρή Α γηα λα κεηξήζεηε ζπγθέληξσζε πξσηεΐλεο θαη ηελ

ππνδνρή Β γηα λα κεηξήζεηε ηελ ελεξγόηεηα ηνπ ελδύκνπ GUS). Ο αληίζηνηρνο δείθηεο
ηεο θπβέηηαο ζα αλάςεη ( γηα ηελ ππνδνρή A θαη γηα ηελ ππνδνρή B).
Σημείωζη: Σα δύν δείγκαηα κεδεληζκνύ ζαο έρνπλ δνζεί κε ην ζπκβνιηζκό GUS BL γηα ην
κεδεληζκό ηνπ θζνξηζκνύ θαη ηελ κέηξεζε ηεο ελεξγόηεηαο ηνπ ελδύκνπ GUS θαη Pro
BL γηα ηε κέηξεζε ηεο πνζόηεηαο πξσηεΐλεο ζην δείγκα, ζε ζσιελάξηα κηθξνθπγνθέληξνπ. Πξνζνρή λα ηα ηνπνζεηήζεηε ζηελ ζσζηή ππνδνρή.
3)

Πηέζηε ην πιήθηξν BL θαη ηόηε ζα παξαηεξήζεηε πσο εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ( ) ελώ ην
όξγαλν δείρλεη ηελ ηηκή 0.0. (Παξαθαιώ πξνζέμηε όηη κεηά ηελ ηειεία απεηθνλίδνληαη ηα
δεθαδηθά ςεθία αληί ηνπ ειιεληθνύ θόκκαηνο)

4)

Γηα λα κεηξήζεηε έλα δείγκα απνκαθξύλεηε ην αληίζηνηρν δείγκα κεδεληζκνύ θαη
ηνπνζεηήζηε ζηελ ίδηα ππνδνρή ην δείγκα πνπ ζέιεηε λα κεηξήζεηε, παηήζηε ην πιήθηξν
TS. Σν απνηέιεζκα ζα εκθαληζηεί κεηά από 5-10 δεπηεξόιεπηα θαη καδί ν δείθηεο (

5)

Γηα λα θιείζεηε ηε ζπζθεπή παηήζηε ην πιήθηξν PWR θαη ζα αθνύζεηε ηνλ
ραξαθηεξηζηηθό ήρν.

Οδηγίες τρήζης για ηην ζσζκεσή ηλεκηροθόρηζης DNA
1)

Φνξηώζηε ηα δείγκαηά ζαο ζηα πεγάδηα ηεο ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
κηθξνπηπέηηα ησλ 20 κL.

2)

Αθνύ βεβαησζείηε πσο ν δηαθόπηεο ηεο ζπζθεπήο είλαη ζην OFF, θιείζηε ην θαπάθη.

Κάληε ηα αθόινπζα βήκαηα:

)

(1)

Πξώηα, βάιηε απαιά ηα δύν γαηδάθηα ηνπ θαπαθηνύ ζηηο ππνδνρέο ηεο ζπζθεπήο
ειεθηξνθόξεζεο.

(2)

Μεηά θιείζηε ην θαπάθη κπξνζηά.

3)

Ρπζκίζηε ηελ ηάζε ζην κηζό ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δηαθόπηε ηεο ζπζθεπήο

4)

Παηήζηε ην πιήθηξν έλαξμεο

5)

ε απηό ην πείξακα, ην ηδει πξέπεη λα ηξέμεη γηα 30 ιεπηά. ηγνπξεπηείηε όηη έρεηε
παηήζεη ην OFF όηαλ ε ειεθηξνθόξεζε έρεη νινθιεξσζεί.

