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,o5l2o17-18, kodlu ve ,probiyotik olarak kullanım potansiyeli olan Enterococcus cinsi bakterilerin güvenilİrliğinin belirlenmesi'
konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 11 kalem hizmetin / malzemenin / teÇhizatın tahsis

edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
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Özelliği
1.Kit ; bitki Ve hayvan dokusundan hızlı ve yüksek
safllkta genomik oNA izole edilmesi için tasarlanmış
olmalıdır.-Ek olarak tam kan - hayvan hücrelerinden de
DNA izolasvonu vaoabilir özellikte olmalıdır.
2.Kit, phenol kullanılırİadan ( zararlı atık üretilmeden )
inhi6itörlerin ortamdan uzak|aŞtırılmasını sağlayan
spin column yöntemli çalışma prensibine sahip
olmalıdır.
3.Kit , 200 bp ile 50 kb büyüklük aralığındaki
örnekterde 30 ug verimlilik elde edilebilir özellikte
olmalıdır.
RNase A ve Proteinase K
4.Kit icerisinde
' enzimleribulunan
liyofilize formda olmalıdır.
(üretici fabrika çıkışİ ile kullanıcıya ulaştırılması süreci.
icerisindeki aktivasvon düŞüklüğü yaşanmamasl içln )
250 test için aşağıdaki gibi olmalıdır.
5.Kit içeriği-Blood
Lysis Buffer2x 137 ml

'

'

Lysis Buffer8O ml

Binding Buffer8O ml
RNase A 5x 7.5 mg
Proteinase KSx 5 mg
Activation Buffer30 ml
Washing Buffer 30 ml
Elution Buffer25 ml
Spin Columns 250 ad
2ml Collection Tubes250 ad
l 6.Kit üzerinde son kullanma tarihi belirti|miş olmalıdır.
l 7.kit kutusu üzerinde üretici firmanın son kontrollerinin
vaoıldıEına dair bilqi notu bulunmalıdır.

l

1.200 nmol konsantrasyonlu olmalıdır.

2.Primerler 50 dizi ve toplamda 1250 baz
3.Primerlerin
2

Primer

a
J

Fluorescent Gel Stain

1

adet

1

adet

miktarındadır.

HPLC yöntemi

ile purifikasyonu yapılmış

olmalıdır.

4.primerler livofi|ize form da teslim edilmelidir.
5.Primerler ithal'malı olmalı , Avrupa menşei ürünler
tercih nedeni olacaktır.
6. Her orimer sentez rapofu ile teslim edilmelidir.
Sentez iaporu üzerinde ilgili primere ait ; nükleotid
dizilimi . h'er nücleotide ait miktarsal dökümleri , 100
pmol için sulandırma miktarı , Tm sıcak|ık değeri , vb
tüm bilqilere utaşılabilir olmalıdır.
1.Ambalai şekli 2 ml , konsantrasyonu 100X
şeklinde olmalıdır.
2.Floresan Jel boyası , jel elektroforezi uygu|amalarda
DNA nın boyarİarak belirlenmesi için kullanılabilir
olmalıdır.
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