
TERMAL DÖNGÜLEYİCİ
Eppendorf Mastercycler nexus



Kullanım Amacı

• PCR makineleri olarak da bilinen termo döngüleyiciler, termal döngüleyiciler veya termo döngüleyiciler, 
enzimatik reaksiyonlar, tipik olarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) için kapalı mikro test tüplerinde sulu 
çözeltilerin, süspansiyonların veya emülsiyonların sıcaklık kontrolü için kullanılır.

• PCR makineleri yalnızca iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve çoğu zaman laboratuvar çalışanlarının 
düzgün ve verimli bir şekilde çalışmasını bekledikleri kesintisiz bir iş gücü haline gelir.

• PCR makineleri, moleküler biyoloji ve klinik tekniklere dayanan herhangi bir laboratuvar için de önemlidir. 
DNA amplifikasyonu, DNA parmak izi, bakteri veya virüslerin (AIDS, Covide….vs.) tespiti ve genetik 
bozuklukların teşhisi için vazgeçilmez bir araçtır.

• Dizileme için DNA'nın işlenmesinin erken aşamalarında, enfeksiyon sırasında patojenlerin tanımlanmasına 
yardımcı olacak bir genin varlığını veya yokluğunu tespit etmek ve küçük DNA örneklerinden adli DNA 
profilleri oluştururken kullanılır.

• Bazen moleküler fotokopi olarak adlandırılan geleneksel polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), bir numuneden 
eser miktarda DNA ve RNA'yı çoğaltmak (kopyalamak) için kullanılan bir tekniktir. Araştırma için gereken 
büyük miktarları üretmek için bir PCR termal döngüleyici kullanılır.



5 - Çalıştırma (Mastercycler nexus)

5.1 İlk adımlar

• Doğru kurulumun kontrol edilmesi

• Mastercycler nexus'un ilk kez devreye alınmasının altında, aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin 
olun:

• Cihaz doğru şekilde bağlanmış

• Cihaz arızalı veya hasarlı.

• Cihazın arka kısmındaki havalandırma delikleri ve ön ayakların arkasındaki fanda havanın serbest 
dolaşımı sağlanmıştır.

5.1.1 Esnek kapaklı ısıtmalı kapağın kullanılması

• Mastercycler nexus, esnek kapaklı ısıtmalı bir kapakla donatılmıştır. Flexlid ısıtmalı kapak, kullanılan PCR 
tüplerinin veya PCR plakalarının yüksekliğine göre otomatik olarak ayarlanır. Tek elle çalıştırılabilir. Tüp 
yüksekliğinin manuel olarak ayarlanması veya tüp kapaklarına temas basıncının ayarlanması gerekli değildir.

• Isıtmalı kapak, tüpler ve termoblok arasında eşit temas sağlar ve tüp kapaklarını sızıntılara karşı korur. 
Isıtma işlemi, reaksiyon sıvısının temperlenmesi sırasında tüpün üst bölgesinde yoğuşma oluşmasını önler.



5.1.1.1 Isıtmalı kapağı açın

• CALTON! Termoblok, ısıtılmış kapak ve reaksiyon kaplarında yanma riski.

• Termo blok, ısıtılmış kapak ve reaksiyon kapları çok hızlı bir şekilde 50C'nin üzerindeki sıcaklıklara ulaşır.

• Termoblok, ısıtılmış kapak ve reaksiyon kaplarının sıcaklığı 30 C'nin altına düşene kadar bekleyin.

• Ardından ısıtılmış kapağı açın

• Kalıp ısıtmalı kapağı tek seferde aşağıdaki gibi açın:

• Kapak tutamağını ısıtılmış kapağın üzerine çevirin ve ısıtılmış kapağı, gidebildiği kadar kapak 
tutamağından yukarı çevirin.

5.1.12 Isıtılmış kapağın kapatılması

• Önkoşullar

• Numune tüpleri veya bir PCR plakası ile yüklenmiş termoblok.

• DİKKAT! Isıtılmış kapağı kapatırken ezilme riski.

• Isıtmalı kapağın üzerindeki tutamağın ortasından tutun.

• Isıtmalı kapağı kapatırken parmaklarınızı ısıtmalı kapak ile gövde arasına koymayın.



1. Isıtılmış kapağı ortasından veya kapak tutacağından tutun ve kapatın (1).

2. Kapak tutamağını yatay konuma gelene kadar aşağı doğru hareket ettirmeye devam edin (2).

• Isıtmalı kapak artık kilitlenmiştir. Artık bir program çalıştırmasını başlatabilir veya iyileştirilmiş kapağı 
ve numuneleri manuel olarak temperleyebilirsiniz.

• Isıtılmış kapağın üzerindeki kolun ortasından tutun.

• Isıtılmış kapağı kapattığınızda, parmaklarınızı ısıtılan kapak ile gövde arasına koymayın.



5.2 Mastercycler bağlantısının başlatılması

• Önkoşullar

• Mastercycler nexus düzgün şekilde kurulmuş ve güç kaynağına bağlanmıştır.

• Arkadaki güç anahtarını kullanarak cihazı açın.

• Durum lambası yanar ve fan çalışır.

• Ekran aydınlatması açık (Mastercycler nexus eco için değil).

5.5.1.2 Yeni bir program oluşturma

1. Gezinti ağacında, yeni programı oluşturmak istediğiniz kullanıcı düğümünü veya klasörü işaretleyin.

2. Yeni yazılım tuşuna basın



3. Program adını Ad alanına girin. Maksimum karakter sayısı 21'dir.

4. Şablonu kullan: alanında bir program şablonu seçin.

5. İsteğe bağlı: Yorum alanına yeni program için bir yorum girin.

6. Tamam yazılım tuşuna basın.

• Yeni program an düzenleyicide açılır.

6 Programlama

6.1 Program düzenleyiciye genel bakış

6.1.1 Program düzenleyiciyi açma

1. Navigasyon ağacında istediğiniz programı işaretleyin veya yeni bir prpgram oluşturun

2. Düzenle ekran tuşuna basın.

• Program düzenleyici görüntülenir.

6.1.2 Program düzenleyicinin yapısı

• Program oluşturmak ve ayarlamak için program düzenleyiciyi kullanın.



2 Blok sıcaklığı (OC)

3 Bekletme süresi (dd:ss)

4 Gradyan adımları için ortalama sıcaklıklar

5 Program adımı vurgulanmış işaretleme

6 Döngü içindeki adım sayısı

7 Aktif giriş alanı

8 Genişletilmiş program adımları

9 Degrade adımlarının işaretlenmesi

10 Döngü sayısı



6.2.1 Başlığın açılması

1. Program düzenleyiciyi açın

2. Isıtıcı ekran tuşuna basın
Başlık ayarları görüntülenir.



6.3 Programları düzenleme

6.3.1 Bir program adımı ekleme

1. Program düzenleyiciyi açın

2. Önüne yeni bir program adımı eklemek istediğiniz program adımını ok tuşları ile işaretleyin.

• İşaretli program adımı vurgulanır.

3. Ekle yazılım tuşuna basın

• Kullanılabilir program adımlarını içeren bir liste görüntülenir.



4. Ok tuşlarıyla istediğiniz program adımını seçin.

5. Ekle yazılım tuşuna basın.

6.3.2 Parametreleri düzenleme

1. Ok tuşları ile istenilen program adımını işaretleyiniz.

• İşaretli program adımı mavi renkle vurgulanır.

• Sıcaklığı, bekletme süresini ve döngü sayısını doğrudan bu bölümde değiştirebilirsiniz.

2.Değişiklikleri kabul etmek için enter tuşuna basın.

Genişletilmiş seçenekler
3. Seçenekler ekran tuşuna basın
İşaretli program adımı için genişletilmiş parametre ayarı görüntülenir.



4. Ayarı kabul etmek için OK ekran tuşuna basın.

• Program görünümü belirir.

5. ˃ ˃ ekran tuşuna basın. Kaydet ekran tuşuna basın.

6. Düzenleyiciden çıkmak için Çıkış ekran tuşuna basın.

6.3.3 Degrade adımı oluşturma

1. Gradyanı tanımlamak istediğiniz sıcaklık kontrol adımını işaretleyin.

2. Seçenekler ekran tuşuna basın

3. Degrade onay kutusunu seçin
4. Gradyan sıcaklıklarını tanımlayın
5. İsteğe bağlı: Dereceyi Düzenle'ye basın. Sonuç sıcaklıklarını blok 
sütunlarda görüntülemek için yazılım tuşu.



6. Ayarı kabul etmek ve pencereyi kapatmak için Tamam 
ekran tuşuna basın. Gradyan adımı, program düzenleyicide 
üç yatay çizgi ile sembolize edilir.

6.3.4 Program adımlarını silme
1. Ok tuşları ile istenilen program adımını işaretleyiniz. Tüm program adımlarını silmek için Tümünü Temizle
yazılım tuşu
2. del tuşuna basın.
3.Değişikliği kaydetmek için Kaydet ekran tuşuna basın.
• Düzenleyiciden çıkmak için Çıkış ekran tuşuna basın.
6.3.6 Bir programı kaydetme ve düzenleyiciden çıkma
1. >> yazılım tuşuna basın
2. Kaydet ekran tuşuna basın. Program kaydedildi
3. Çıkış ekran tuşuna basın
• Gezgin ağacı görüntülenir. Artık programı başlatabilirsiniz.
6.4 Program şablonu
Aşağıdaki tablo, program şablonlarına genel bir bakış sağlar. Program şablonları, yeni programlar oluşturmak için kullanılabilir.





7. PCR çalışması

7.1.1 Numune tüplerinin seçilmesi

7.1.1.1 96 kuyulu termobloklu cihazlar için onaylı numune tüpleri

• 0.1 ml PCR tüpleri

• 0.2 ml PCR tüpleri

• 0,5 ml PCR tüpleri

• PCR tüp şeridi (0,1 mL veya 0,2 mL)

• 96 oyuklu PCR plakaları

• Ayrı 96 oyuklu PCR plakalarının segmentleri

7.1.1.2 64+32-kuyulu termobloklu cihazlar için onaylı numune tüpleri

• 0.1 ml PCR tüpleri

• 0.2 ml PCR tüpleri

• 0,5 ml PCR tüpleri

• PCR tüp şeridi (0,1 mL veya 0,2 mL)

• 64 ve 32 kuyulu PCR plakaları

• Ayrı 96 oyuklu PCR plakalarının segmentleri

7.1.1.3 Düz termobloklu cihazlar için onaylı numune tüpleri

• 4 tarafa kadar

7.1.1.4 Uyumlu PCR plaka türleri



• 7.1.1.5 Gereksinimler

• Numune tüpleri aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

• • Sıcaklık dayanımı en az 120 oC

• • Termobloğa tam oturma

• 7.1.1.6 Maksimum hacimler

• • PCR plakaları ve 0,1 mL veya 0,2 mL PCR tüpleri: maks 70 L

• • 0,5 mL PCR tüpleri: maks. 100 L

• 7.1.2 Numune tüplerinin yerleştirilmesi

• • Strip tüplerini termoblokun ortasına yerleştirin ve simetrik olarak yerleştirilmelerini sağlayın. Bu uygulanabilir lot bireysel tüpleri, ube şeritleri ve ayrılabilir PCR plakalarının 
bölümleridir.

• • 96 kuyulu termobloğa en az 5 tüp yükleyin. Daha az reaksiyon grubunuz varsa, termoblok en az 5 tüple doldurulacak şekilde boş tüpler de ekleyin.

• 7.2 Bir programın başlatılması

• 1. Navigasyonda programı ok tuşlarıyla işaretleyin veya editörde açın.

• 2. Başlat tuşuna basın

• 3. Tamam yazılım tuşuna basın

• Program başlatılır ve durum görünümü belirir.

• 7.2.1 Durum görünümü

• Halihazırda aktif olan adım, yanıp sönen bir çizgi olarak görüntülenir.

Aşağıdaki PCR plaka tipleri uyumludur. PCR mikro test tüplerinin ve kapaklarının bir seçimi ayrı olarak bulunabilir





• Çıkış ekran tuşuna basarak istediğiniz zaman durum görünümünden çıkabilir ve gezinme ağacına dönebilirsiniz.

7.3 Bir programı kesintiye uğratmak veya durdurmak

7.3.1 Bir programı kesintiye uğratmak

• 1. Durum görünümünü açın

• 2. Durdur tuşuna basın

• Duraklatıldı, durum görünümünde görüntülenir.

7.3.2 Bir programı sürdürme

• 1. Isıtmalı kapak açıksa: ısıtmalı kapağı kapatın

• 2. Devam yazılım tuşuna basın

• durum görünümünde çalışıyor görünür ve program çalıştırması devam eder.

7.3.3 Bir programı durdurma

• Abart yazılım tuşuna basın

• Boşta durumu görüntülenir. Program durduruldu ve devam edilemiyor.

• Bir PCR programının sonundaki bekletme adımı enter tuşu ile tamamlanır.

7.4 En son çalıştırılan programları görüntüleme

• Cihaz, en çok çalıştırılan 5 programın bir listesini görüntüleyebilir.

• PIN işlevi açıksa ve oturum açıldıysa, En son kullanılan düğüm, kullanıcı düğümünde konumlandırılır.



• Aşağıdaki işlevler mevcuttur:












