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 تفاعل البلمرة المتسلسل

PCR)Polymerase Chain Reaction  (  

 

 

واحدة أو بضع نسخ من قطعة من  جزٌئة  تضخٌمهو عبارة عن   (PCR):- تفاعل البلمرة المتسلسل    

من تسلسل الحمض النووي بصفة  الحمض النووي عبر عدة أوامر، لتولٌد آالف المالٌٌن من النسخ

تستخدم فً مختبرات البحوث الطبٌة وعنها فً كثٌر من األحٌان  اءغنستٌمكن اال وهً  تقنٌة ال,ة خاص

 والبٌولوجٌة لمجموعة متنوعة من التطبٌقات.

وتكثٌره لغرض التحلٌل الوظٌفً للجٌنات ، وتشخٌص األمراض   DNAاستنساخ الطرٌقة   هوتشمل هذ 

الوراثٌة ، وتحدٌد البصمات الوراثٌة )المستخدمة فً علوم الطب الشرعً واختبار األبوة( ، وكشف 

أسلوب عمله  حٌث ان مولٌس كٌري  قبل من3991عام  ابتكرت التقنٌة .وتشخٌص األمراض المعدٌة

 الحمضمع ٌعتمد على الدرجات الحرارٌة ، وٌتألف من دورات التسخٌن والتبرٌد المتكررة للتفاعل 

 .النووي

هو  Polymerase Chain Reaction (PCR)ان الهدف من استخدام تقنٌة تفاعل البلمرة المتسلسل 

 .DNAب لتكثٌر وتضاعف لتضخٌم عدد نسخ الجٌن للوصول الى عدد معٌن من النسخ الستعماله كقال

 -يمكن اجمال عمل الفحص كاالتي :

  The cycling reactionتفاعل الدورات 

مرة وهذه المراحل تحدث  03الى  13والتً تتكرر حوالً  (PCR)هناك ثالث مراحل رئٌسٌة فً تفاعل 

 لألنابٌبفً جهاز الدورات االوتوماتٌكً والذي ٌستطٌع ان ٌهٌئ ظروف حرارة وتبرٌد على التوالً 

 الخاصة بالجهاز لبدء التفاعالت الخاصة بنسخ الجٌن المطلوب فً وقت قصٌر.
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  C   ◦94عند درجة  Denaturationمسخ الجين  -5

بالتباعد واالنفتاح لٌنتج خٌطان مفردان من نفس   DNAبعد بدء عملٌة النسخ تبدا الجدٌلة المزدوجة لل

 الجٌن االصلً .

 

   C ◦54عند درجة   Annealingمرحلة االلتئام -2

حٌث ٌكون هذا االهتزاز على شكل  Templateباالهتزاز واالقتراب  من القالب  Primersٌبدا البراٌمر 

حٌث تبدا اصرة اٌونٌة بالتكوٌن بٌن الشرٌط المفرد من البراٌمر  Brownian motionحركة بروانٌة 

النسخ للقالب لتكوٌن نسخ جدٌدة كثٌرة, ان االصرة والقالب ,وهنا ٌعمل انزٌم البولٌمٌرٌز على بدء 

 االٌونٌة بٌن البراٌمر والقالب تكون قوٌة جدا بحٌث ٌصعب تفككها فً درجات الحرارة االعتٌادٌة .

 C  ◦72عند درجة   Extensionالتمدد -3



 احملاضرة احلادية عشر علم الوراثة اجلزيئية
      

 

507 

 

 باإلضافة ةنٌتروجٌنٌالتعتبر هذ الدرجة هً الدرجة المثالٌة لعمل انزٌم البولٌمٌرٌز حٌث تبدا هنا القواعد 

وبهذه الطرٌقة تبدا  (Complementary to the templateبواسطة البولٌمٌرٌز )اضافة المتمم للقالب

(الى Templateبالتضاعف والتزاٌد االسً حٌث تتضاعف من شرٌط واحد )القالب  DNAاشرطة ال

 شرٌطٌن ثم اربعة  ثم ثمانٌة اشرطة وهكذا.

 -التالٌة الى العٌنة وحسب الكمٌات المذكورة فً الجدول:تضاف المواد الكٌمٌاوٌة 
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 الحجم المادة الكٌمٌاوٌة

Master mix lµ 3.21 

DNA lµ 4   

Forward primer lµ 321 

Revers primer lµ 5.1 

Deionizer D.W. lµ 1.1 

Total lµ 51 

 

 حسب الجدول االتً :   Thermo cyclerٌضبط مراحل وعدد دورات جهاز 

 Extension Annealing Stage 2 Stage 1 

 ◦03  ◦ 03  ◦10  ◦91  ◦91 

7 min 1 min 1  min 30 sec 5 min 

35 cycle 


