
Biotechnology Dr. ALI ABD SHARAD                                                        
 

 40الصفحة  لمرحلة الثالثةا \كلية التربية للعلوم الصرفة                              المحاضرة الرابعة 
 

 املصادر 

كتاب مقدمة يف 

 التقنية اجليوية

سعد بن عياض العتييب, / اهليئة املصرية العامة  تأليف : الدكتور حممود حممد رفعت و الدتور

 2008للكتب و الوثائق املصرية , سبتمرب 

كتاب اساسيات 

 التقانة احليوية

مكتبة املعارف تأليف : الدكتور علي إبراهيم علي عبية و الدكتور امحد عبد الفتاح حممود / 

 15/05/2012احلديثة 

 احليوية أسس التقانة 

 Bjorn ) و بيورن كريستيانسن Colin Ratledge) راتليج ) كولن تأليف : 

Kristiansen )  سلسلة كتب التقنيات االسرتاتيجية و املتقدمة /. 

 

 Gene Mechanism الية عمل اجلينات
ميكن لعلماء البيولوجيا احليوية فهم كيفية عمل اجلينات؟  لذا  وهو كيفما ذكر سابقا يأتي االهم  وبعد كلاالن 

وفية يتم استحداث لطفرة  Gene targetingاستخدم مهندسي الوراثة تقنية مسيت استبدال اجلينات املستهدفة 

من أجنة   Embryo -derived stem cellواستبداهلا جبني سوى داخل إحدى اخلاليا اجلنينية اجلذعية املصدر

فأذا أدى ذلك  knocked out اران ثم إدخاهلا فى خاليا جنني الفأر فتكون بذلك اجنة معطلة اجلني املستهدفالف

اصبح االستهداف اجليين تقنية . اىل إحداث تشوه يف مخ الفأر كان ذلك دليل على مسئولية هذا اجلني عن تكوين املخ

أسرار اجلينات املسئولة عن األمراض الوراثية حيث  مشروع اجلينوم البشرى لكشف يفمثرية وهامة عندما استخدم 

 .فسر وظيفته فى حياة الكائن احلى ان دراسة تسلسل النيكلوتيدات للجني ال ي

واملراد  Embryo- derived stem cells (EC)  اجلذعية املشتقة من اجلنني اتبدأ التقنية بعزل جني من خالي

جني طافر يتم استبداله باجلني السوى ويكون ذلك عن طريق إيالج جني  إلنتاجدراسة وظيفته وحيور ذلك اجلني 

وذلك لتسهيل امر العثور عن اخلاليا التى مت االيالج فيها   Neomycin resistance (neo r) مقاوم للنيوميسني

 ني الثياميدينجبويسمى هذا اجلزء من اجلني بالواسم املوجب , كما يضاف للجني جزء آخر يسمى اجلني 

ويعرف بالواسم السلبى حيث ان هذا اجلني يسبب حساسية للخاليا احلاوية علية ضد  ثانيويعترب واسم  tk كيناز

املضاد احليوى الكانسيكلوفري بعد تصميم اجلني الطافر هذا يتم حتميلة على ناقل مناسب مثل بالزميد القولون يتم 

 : فيقوم الناقل ES إدخال الناقل اىل خاليا جنني الفأر

اما بنقل اجلني الطافر بدال من اجلني السوى ) املستهدف ( على كر وموسوم من كروموسومات خاليا الفأر اجلنينية 

فى  neo rوفى هذه احلالة سوف يتم استبدال اجلني السوى جبني مشابه مع احتوائه على اجلزء اخلاص جبني 

دد سوف يتعرف على اجلني املستهدف فقط مبعنى وذلك الن انزيم القطع احمل tk منتصفة دون اجلزء اخلاص بال

 معرفة تسلسل البداية والنهاية له

 tk او بنقل اجلني املستهدف بطريقة عشوائية فسوف يتم نقل اجلني الطافر كله اى بالوامسة الثانية واخلاصة بال

  او ال يتم اإليالج من أصلة فى اخلاليا

 

ة يتم وضع اخلاليا كلها فى وسط حيتوى على عقارين أحدهما مضاد ولعزل اخلاليا التى حتمل الطفرة املستهدف

والثانى مضاد الكانسيكلوفري يقوم املضاد األول بقتل اخلاليا التى ال حتتوى على اجلني  G418 املينوميسني املعروف

للخاليا التى انتقل  انتقال للجني املستهدف اما العقار الثانى فهو مميت قضى على اخلاليا التى مل حيدث هلاالطافر في
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للحساسية للمضاد احليوى  واملسببة tk اليها اجلني الطافر عشوائيا احلاوي على الوسيمة الثانية اخلاصة باجلني

 هندست وراثيا واليتيتم احلصول على اخلاليا املطلوبة  عليهو الثاني،

مأخوذة من فأر بنى اللون , يتم إيالج تلك اخلاليا داخل خاليا جنينية وهى فى طور تلك اجلينات فاذا كانت         

) البالستولة ( ألنثى فأر اسود اللون ثم ننقل اخلاليا اجلنينية اىل رحم ام بديلة حيث تنمو وتكون   الكيسية االرميية

للون األسود لتشري تلك الصفة على النسل وتفحص الفئران للحصول على الفأر احملتوى على ظالل بنية ممزوجة با

)  Chimeras املهندسة جينيًا وتعرف تلك الفئران بالفئران الكيمريية ES على خاليااحلاوي  و انه الفأر املطلوب

حبثا عن الطفرة  Progeny اخللطية ( , بعد ذلك يتم تزاوج الذكور الكيمريية مع إناث سود وخيترب النسل

ألسود والبنى ويستمر فى تزاوج الذكور واإلناث الباقية لتلد فئران حتمل الطفرة بصورة املستهدفة ويستبعد الفار ا

 نقية اى نسختني من اجلني الطافر فتظهر عندئذ الشذوذ اجلسدى او املرضى لنتعرف على وظيفة اجلني املستهدف .

 

 DNA EXTRACTIONاالحماض النووية استخالص

األمحاض النووية هي عبارة عن جزيئات كبرية الوزن اجلزيئى توجد يف مجيع اخلاليا احلية يف صورة 

أساسا من وحدات عديدة من النيكلوتيدات األحادية املرتبطة مع بعضها وحتمل  الربوتني، وتتكونطليقة أو متحدة مع 

وبدأ علماء )الكيمياء احليوية( أحباثهم على  .الربوتنياملسئولة عن نقل املعلومات لتخليق  وهيالصفات الوراثية 

األمحاض النووية منذ حوالي مائة عام مضت حني إستطاعوا فصلها من أنوية اخلاليا فاألمحاض النووية توجد يف 

كل اخلاليا احلية حيث أنها ليست فقط مسؤولة عن محل وانتقال )الصفات الوراثية( ولكنها تتحكم أيضاً يف ترمجة 

يمات عند تكوين الربوتينات املختلفة باخلاليا وذلك بتحكمها يف ترتيب وتتابع األمحاض األمينية لكل هذه التعل

بروتني يتكون بكل خلية واألمحاض النووية هلا وزن جزيئيي مرتفع وهي عبارة عن نيوكلتيدات )بولي نيوكلتيدات( 

 وحداتها البنائية هي النيوكلتيدات.

 DNAخواص احلامض النووى 

من نوع البيورين والبريميدين املوجودة يف األمحاض النووية األشعة الفوق  ةالنيرتوجينيص القواعد متت .1

 . ( nm)   260نانوميرت  260بنفسجية بدرجة كبرية عند موجة ذات طول 

كبرية ببطء فان السلسلتني احللزونيتني الشكل تبتعدان عن  بدرجة DNAعند تسخني احلمض النووي   .2

وبزيادة درجة احلرارة تزداد  .Meltingبعضهما وتسمى عملية االبتعاد هذه بعملية انفصال السلسلتني 

وتسمى درجة احلرارة اليت حيدث عـندها الـزيادة الـمفـاجـئة يف االمـتـصـاص  النوعي،درجة االمتصاص 

للحمض النووي , (  Melting temperature Tm)االنـفـصـال لبـنفسجية بـدرجة حرارة لـألشـعـة فوق ا

 خاصة به . Tmدرجة  DNAولكل نوع من انواع احلمض النووي 

او اذا ارتفع  4احمللول عن  pHعن بعضهما إذا اخنفض رقم  DNAوميكن فصل سلسليت احلمض النووي   .3

  .11عن 

مع وجود شحنة سالبة (  (Polyelectrolytesالكرتوليتات عديدة حيث أن األمحاض النووية عبارة عن .4

من  pHواحدة لكل وحدة نيوكليوتيدية ) هذه الشحنة ناجتة عن تاين الفوسفات ثنائي االسرت ( يف نطاق 

 . 11اىل  4

 عند اعادة تربيد احمللول ببطء فانه حيدث اعادة لتكوين الشكل احللزوني ذو السلستني مع امكانية حدوث  .5

 .. Annealingالعملية  هذهتبادل بني السالسل وتسمى 
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 الهمية احليوية لألمحاض النوويةا

      

الذى حيتوى على مجيع أسرار الصفات الوراثية وشفرات تكوين  اخللوي املركزيمتثل االمحاض النووية البنك 

 أمراض.رمبا ظهور  يؤدى وجودها اىل ظهور الصفات كما يؤدى اختفاءها اىل غياب الصفات أو اليتالربوتني 

 Isolation Of Nucleic Acidفصل األمحاض النووية 

األمحاض  إن ومبا الطرق، تلك مجيعيف  واحدة DNA ال واستخالصال عزال مبادئهناك عدة طرق لعزل الدنا اال ان 

 تبدأ عام، وبشكل لذا   Complex nucleoproteinمعقد  نووي بروتني بشكل احلية اخللية يف تظهر النووية

  :يأتي كما االستخالص عمليات

 .كبرية ألضرار التعرض دون اخللوية، املكونات وبقيه DNA ال خروج لتسهيل اخللوية األغشية تكسري - ١

 Deproteinization إزالة الربوتينات عمليات من العديد باستخدام اخللوية املكونات من DNA فصل يتم -٢

process وكيمياوية أنزميية معامالت استخدام خالل من. 

 امليكانيكي الرتسيب املناسبة وبواسطة باملذيبات معاملتها خالل من املمسوخة الربوتينات إزالة -٣

(Centrifugation) ال عن وفصلها املمسوخة الربوتينات ترسيب إىل يؤدي الذي . DNA 

تعد عملية استخالص الدنا من العمليات الضرورية للحصول عليه واستخدامه يف االختبارات اجلزيئية والتحليالت 

فان عملية  اليا حقيقية النواة (اواخل نباتيةالبكرتيا, خاليا الكان مصدر االستخالص )خاليا  وأيااجلنائية 

وميكن تلخيص خطوات  وغريها من الشوائب الكيميائيةالشوائب كالربوتينات والدهون إزالة االستخالص توفر ايضا 

 االستخالص كاالتي :

كانت اخلاليا حمتوية على جدار كاخلاليا النباتية              حمتوياتها واذا   واخراج Cell lyses اخلاليا حتليل   .1

ــائل حيث يوفر    فيجب حتطيم اجلدار اخللوي اوال وعادة يتم ذلك بالتربيد الفائق )بواســـــطة النرتوجني الســـ

م 190)درجة حرارة تقرتب من 
o

.) 

 خلـــــــــاليـــــــــا حـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــيـــــــــة الـــــــــنـــــــــواة. Nucli lyses حتـــــــلـــــــيـــــــل االنـــــــويـــــــة       .2

 يتم ذلك:التخلص نت الشوائب او ملوثات الدنا ى 

A.    اضافة حملل ب RNAase الذي يقوم بتحليل احلامض النووي الرايبوزيRNA . 

B.     سيب ويف هذه اخلطوة سطة الرت ضوية وبفرات   التخلص من الربوتينات بوا ستخدام مذيبات ع   يتم ا

buffers)   ) باألمالحعالية الرتكيز. 

بواسطة الكحول ويستخدم االيثانول املربد او االيزوبروبانول املربد لكن  3من حماليل اخلطوة  DNAتنقية  .3

 يف درجات احلرارة الواطئة. DNAاالخري ميتاز برتسيبه للسكريات مع 

م 20- ) درجةيف بفر مالئم للحفاظ عليه ويوضع يف  DNAوضع الـ .4
o

) . 

 

 : االنسجة النباتيةمن استخالص وعزل املادة الوراثية أوال / 

Extraction and Isolation of Plant DNA 

وامنا االختالف  ، الطرق تلك مجيعيف  واحدة هيحي ان طريقة عزل املادة الوراثية من أي كائن  كما ذكرنا سابقا

فقط يف طريقة االستخالص سواء من النبات، او احليوان او الكائنات االخرى. وميكن االشارة اىل استخالص وعزل 

 ( :15املادة الوراثية يف النبات يف كما يلي )شكل 

تلك يتم مجع أي جزء من نبات سليم وقوي من النبات املراد استخالص املادة الوراثية له ويفضل ان تكون  .1

 االجزاء الطازجة.
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درجة م 40منها على درجة حرارة منخفضة )أقل من يطحن اجزاء .2
o

( وذلك بعد إضافة حملول مائي للفينول 

أو أي مادة اخرى مناسبة لتقليل اجلذب ) Sodium dodecyl sulfateاملركز وصوديوم دوديسايل سلفات 

  إليها.السطحي( 

بعد هذه املعاملة يتغري الرتكيب الطبيعي للربوتينات املوجودة باألنسجة وتصبح غري ذائبة يف احمللول املائي  .3

 وترسب بينما جند أن األمحاض النووية تظل ذائبة يف احمللول املائي. 

عملية  وبرتك املطحون املتجانس الناتج ينفصل إىل طبقتني سائلتني وميكن اإلسراع بفصل الطبقتني بإجراء .4

  منخفضة.طرد مركزي على درجة حرارة 

حيث يتم بعدها فصل الطبقة العليا املائية )واحملتوية على األمحاض النووية مجيعها( عن الطبقة السفلى  .5

 األخرى الغنية بالفينول واليت يستغنى عنها.

ها بعد ذلك يفصل ترسب األمحاض النووية من الطبقة املائية املفصولة وذلك بإضافة كحول اإليثايل الي .6

الراسب املتكون بواسطة الطرد املركزي . وتنقى األمحاض النووية به بإذابته يف املاء ثم إعادة ترسيبه بالكحول 

 كما سبق وفصله بالطرد املركزي على صورة نقية.

كل على حدة بعد ذلك إما مبعاملته بإنزيم  RNAو  DNAوميكن فصل كل من احلمضني النووين  .7

وحتويله إىل جزيئات صغريه ذائبة  RNAوذلك لتكسري احلمض النووي (  (Ribonucleasa ريبونيوكليز

 كما هو بدون التأثري عليه .  DNAمع ترك احلمض النووي 

حيث تتكسر جزيئات (  (Deoxyribonucleaseأو مبعاملة اخلليط بإنزيم ديؤكسي ريبونيوكليز .8

وبعد التخلص من أحد احلمضني النوويني بدون تأثر .  RNAتاركاً احلمض النووي  DNAاحلمض النووي 

تفصل الطبقة املائية احملتوية على  ثميضاف حملول مائي للفينول وذلك لرتسيب وإزالة ماتبقى من بروتني 

حيث بضاف هلا بعد ذلك كحول اإليثايل لرتسيب  املركزي.احلمض النووي املراد احلصول عليه بالطرد 

 احلمض النووي.

على صورته الطبيعية عبارة عن لولب حلزوني طويل فإن إضافة كحول  DNAأن احلمض النووي  وحيث
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 احمللول على هيئة راسب طويل ليفي حيث ميكن احلصول عليه من DNAاإليثايل إليه ينتج عنه ترسيب 

ه بلفه حول حمرك زجاجي حيث يوضع بعد ذلك يف مذيب مناسب مثل األسيتون لتجفيفه حيث يسهل إزالت

درجة م 20 – )جافًا عن احملرك الزجاجي وحيفظ جافًا يف زجاجات على درجة حرارة
o 

    .) 

 خطوات استخالص وعزل املادة الوراثية يف النبات :15كل ش

 E.coliمن البكرتيا السالبة لصبغة غرام  DNAاستخالص احلامض النووي  ثانيا / 

 : ميكن تلخيص خطوات استخالص الدنا من البكرتيا السالبة باخلطوات التالية

 تنميةاخلاليا: .1

A.  37تنشر البكرتيا املراد استخالص االمحاض النووية منها على وسط صلب مالئم وحتضن بدرجة 

م 
o 

السائل مل من وسط لوريا  50ساعة، بعدها تؤخذ مستعمرة منفردة وتستعمل لتلقيح 24ملدة

م 37وحتضن بدرجة بمناس
o 

 ساعة. 24ملدة  

B. دقائق.  15دورة/دقيقة ملدة  4000ينقل املزروع السائل إىل أنبوبة بولي اثيلني معقمة و ينبذ بسرعة

 دورة/دقيقة .  4000ثم تنبذ األنابيب بسرعة  TEمل من دارئ 5الرائق ويعلق الراسب يف ليزا

C.  عملية( الغسلتكرر اخلطوة السابقة Washing ) .ملرتني 

D. م 4مل من الدارئ وحتفظ االنابيب بدرجة  5بعدها يعلق الراسب يف
o 

 حلني االستعمال . 

 

 استخالص الدنا .2

A.  .انقل املزروع البكتريي اىل انبوبة ابندروف 

B.  دورة ملدة دقيقة واحدة . 16000-14000ضعها يف جهاز الطرد املركزي بسرعة 

C.  200اضفl µ  من حملولGT buffer  اىل االنبوبة ثم رجها. 

D.  دقائق. 5احضنها بدرجة حرارة الغرفة ملدة 

E.  200اضف µl  من حملول بفرGB  ثوان . 5ثم رج بقوة ملدة 

F.  دقائق. 10؟م ملده  70احضن بدرجه 

G.  5اضف µl  ٌمن حملولRNase. اىل االنبوبه 

H.  دقائق. 5احضن بدرجة حرارة الغرفة ملدة 

I.  200اضف µl ملركز ثم رج االنبوبه بقوة.من حملول االيثانول ا 

J.  ضع انبوبةspin column GD  يف داخل انبوبة مجعcollection tube  ثم انقل حمتويات

 االنبوبه اليها .

K.  دقيقة . 2دورة ملدة  16000-14ضع االنبوبة يف جهاز السنرتفيوج بسرعة 

L.  . استبدل انبوبة اجلمع بواحدة جديدة 

M.   400اضف µl اىل انبوبة. 

N. ثانية. 30دورة ملدة  16000-14ة يف جهاز السنرتفيوج بسرعة ضع االنبوب 

O.  600اضف µl  من حملول الغسلWash buffer . 

P.  ثانية. 30دورة ملدة  16000-14ضع االنبوبة يف جهاز السنرتفيوج بسرعة 

Q.  . استبدل انبوبة اجلمع بانبوبة ابندروف لتخزين الدنا فيها 

R.   100اضف µl  من حملولElution buffer . 

S.  ص احمللول من قبل اغشية السيليكادقائق حتى ميت 5-3اترك االنبوبة ملدة 

T.  ثم خذ انبوبه االبندروف  ثانية, 30دورة ملدة  16000-14ضع االنبوبة يف جهاز السنرتفيوج بسرعة

م 4-واحكم اغالها واخزنها يف درجة حرارة 
o 

 .حلني استعماهلا الحقا يف الفحوصات املطلوبة  
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اخرى تعتمد على تزويد العاملني او الباحثني يف هذا اجملال مبحاليل جاهزة مصنعة من قبل شركات و هناك طرق 

و غريها من الشركات  DNA extraction kit Sigmaو  Promega  DNA Extraction Kitمتخصصة مثل )

رية لعملية االستخالص و حيتوي العلبة اجملهزة من قبل الشركات اعاله على كل احملاليل و املواد الضرو االخرى (

 الطالع (. 1التنقية الدنا  و كتيب خاص بطرائق العمل )ملحق رقم 

 واملخطط اآلتي يلخص عملية االستخالص والعزل كاآلتي :. 16الشكل 

 

     

 DNA: بعض منتجات املستخدمة يف استخالص  16شكل 
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 البكرتيا السالبة لصبغة كرامخطوات استخالص وعزل املادة الوراثية يف ا : 17كل ش
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 )مهم ( اليل و املواد الكيمياوية املستخدمة يف االستخالص احمل فوائد

1. EDTA  Ethylene diamine tetra acetic acid    

 استقرارية واليت حتافظ على Mg+2)املوجبة ) االيونات بسحب يقوم ألنه وذلك اخللية جدار حتليل على يعمل   
 اخلاليا . وأغشية اجلدران

2. SDS   S) Sodium dodecyl sulphate4Na25H12(C 

 بتفكيك كما تقوم .الربوتينات  طريق ترسيب عن البكتريية اخلاليا حتلل إكمال على يعمل ايوني منظف   
 حيطم جدار اخللية وغشائها( ، يف)ترتسب  جيعلها مما البالزمي الغشاء يف والشحوم الربوتينات تربط اليت األواصر

 لغرض Chelating agent عامل تكليب  هي اليت Sodium citrate الصوديوم  سرتات إضافة أيضًا األمكان

 .البالزمي الغشاء تفكك إىل يؤدي مما البالزمي الغشاء الكالسيوم من عنصر سحب

3. NaCl إىل يتاين. Cl - و Na+ كما انه حيمي النهايات برتسيبها  ويقوم الربوتينات مع ويرتبط . 
 االلتفاف وزيادة بالتقارب اللولب لشريطي يسمح مما اللولب احللزوني يف الطليقة السالبة الفوسفاتية

 بسهولة . يرتسب وجيعله األخرى اخللية عن حمتويات يفصله مما

 الشكل منDNA ويلحت وبالتالي املاء جزيئات بسحب يقوم حيثDNA برتسيب  يقوم 100%ايثانول .4

  .ترسيبه وبالتالي ذائب الغري الشكل إلي الذائب

 .  DNAال عينه لغسل  70% ايثانول .5

6. TE ألذابه ويستخدم   DNA (50تكون من يmM Tris-HCl   20)مع mM EDTA. 

 

  Gel Electrophoresis of DNA الدنا النووي للحامض الكهربائي الرتحيل طريقة 

 بعد  .كهربائي تيار تسليط عند معني وسط خالل املشحونة واجلزيئات االيونات حركة وهو الكهربائي الرتحيل        

املستخدمة  عيناتال من املستخلص الدنا النووي احلامض وجود من للتأكد الدنا النووي احلامض استخالص طريقة

 دقيقة ثقوب من يتكون هالم يف الكهربائي الرتحيل مت الدنا، النووي للحامض الكهربائي الرتحيل طريقة بأجراء وذلك

Accurate holes، املنخلي تأثريه خالل من وذلك املختلفة للجزيئات احلركة إعاقة لغرض Sieving effect 

 بتنظيم الثقوب هذه فتعمل الكبرية اجلزيئات من اسرع تكون الصغرية اجلزيئات حركة ان اذ الدقيقة للثقوب

 الدنا النووي احلامض نضع عندما سالبة شحنة حتمل الدنا  النووي الـحامض جزيئات املختلفة، للجزيئات احلركة

 واحمللول الكهربائي اجملال قوة على اعتمادا املوجب القطب اىل السالب القطب من يرحل سوف فإنه كهربائي جمال يف

 حنو وتنجذب تهاجر( (Anion االنيون السالبة الشحنة ذات اجلزيئة إن.  الثقوب يف العينات حبركة اخلاص الدارئ

 القطب حنـو وتنجذب تهاجر(  Cation) الكاتيون املوجبة الشـحنة ذات واجلزيئات (Anode) االنود املوجب القطب

 الفقري عمودها احتواء بسبب وذلك سالبة اصلية شحنة حتمل والـرنا الـدنا جزيئات ان Cathode). )الكاثود السالب

 فان لذلك ، فيها املتواجدة االمينية االمحاض باختالف وذلك الشحنات خمتلفة فهي الربوتينات اما الفوسفات من

 .  اهلالم داخل حتركها يف ومهم كبري دور هلا اجلزيئات لشحنة احملصلة

 قطبني على حيوي كبري حوض من) الشكل ادناه(  Gel Electrophoresis الكهربائي الرتحيل جهاز يتكون      

 ينظم وجهاز ومشط الكبري احلوض داخل احلوض هذا ويوضع اهلالم فيه يصب أصغر اخر وحوض وموجب سالب

  ,18كل ش الكهربائي التيار

. 

 الكهربائي الرتحيل طريقة يف املستخدمة املواد     

  Agaroseاألكاروز  -1

 (Ethidium Bromideمادة الربوميد االثيديوم ) -2

 (DNA Loading Dyeفينول الزرقاء ) صبغة برومو -3

 ( х TBE Buffer solution 10حملول بفر منظم )  -4

 (D.Wماء مقطر ) -5
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 جهاز الرتحيل الكهربائي:  18كل ش

 

 
  الكهربائي الرتحيل راحلم

 األكاروز هالم حتضري اوال :

 فأصبحت مل 10 مبقدار TBE الـ ُأضيف ثم خاص بيكر يف مل 90 مبقدار املقطر املاء بإضافة البفر حتضري مت -1

 خاص بيكر يف البفر حملول من مل 50 نظيف عينة 30 حبجم قالب استخدم إذ, X 1 وبرتكيز مل 100 الكمية

 .األكاروز من غم 0.5 له ويضاف العالية احلرارة يتحمل

 خيرج ثم ومن ثانية 30 ملدة Microwave الدقيق املوجات فرن يف املزيج على حيتوي الذي البيكر وضع -2

 درجة اىل املزيج يصل ان اىل ثانية 30 وملدة ثانية مرة Microwave الدقيق املوجات فرن اىل ويعاد مزج له ويعمل

 .كامل بشكل األكاروز اذابة الغليان عملية خالل مت حيث عالقة دقائق أي من وخالي عالية نقاوة

 درجة 50 حرارة لدرجة املزيج يصل ان اىل يرتك Microwave الدقيق املوجات فرن من املزيج خنرج ان بعد -3

 عن للمحلول مزج عمل ثم الكرتونية ماصة بواسطة 0.2 مبقدار برومايد االثيديوم صبغة له نضيف بعدها مئوية

 .املزيج مع الصبغة لتتجانس جيدا البيكر رج طريق

 وعمل فيها اهلالم لصب الصفيحة طريف احدى يف Camp املشط ويثبت Try االسناد صفيحة جتهيز يتم -4

 .الثقوب

 بصورة يتحرك جتعله مالئمة حرارة لدرجة املزيج وصول بعد االسناد صفيحة يف األكاروز مزيج يضاف -5

 .االسناد صفيحة داخل انسيابية

 .الغرفة حرارة بدرجة يتصلب ان اىل املزيج يرتك -6

 يف الدقيقة الثقوب من االستفادة عدم وبالتالي األكاروز هالم تصدع لتجنب وذلك شديد بهدوء املشط إزالة -7

 .اهلالم

 .الكهربائي الرتحيل وحدة يف بها اخلاصة القاعدة على املتصلبة الصفيحة وضع -8

  .العينات حلقن مهيًأ اهلالم سيكون الطريقة وبهذه منظم بفر مبحلول اهلالم تغطية -9
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  الكهربائي الرتحيل العمل طريقة 

 الدنا عينة من مايكروليرت 3  مع ومزجها( (Bromophenol Blue الزرقاء الصبغة من مايكروليرت 2 سحب

 دقيق بشكل املمزوجة العينة حتقن بعدها العينة، لتتجانس جيدا ومزجها االوتوماتيكية املاصة باستعمال املستخلص

 100 مقدارها كهربائية طاقة على اجلهاز يشغل ثم من األكاروز، هلالم( Accurate holes) الدقيقة الثقوب يف

 من اهلالم قطعة وسحب الكهربائي التيار فصل يتم بعدها دقيقة 45 وملدة امبري، ملي 40 كهربائي وبتيار فولت،

 حلزم صورية مشاهدة يعطي الذي البنفسجية فوق االشعة مطياف جهاز باستعمال الدنا حزم عن الكشف يتم, اجلهاز

 بأستخدام االشعة فوق البنفسجية   الفوتوغرايف التوثيق جبهاز برومايد االثيديوم بصبغة امللونة احلزم تصور,  الدنا

 

 

 

 
 

 طريقة عمل جهاز الرتحيل الكهربائي: 19شكل 

a.Agarose gel electrophoresis of DNA extraction  

b. A garose gel electrophoresis of purified 16S rDNA for IRB1 and IRB2, 
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 Polymerase Chain Reaction (PCR) قنية التفاعل البنائي التتابعيت

. وتقوم اخللية مبضاعفة كمية DNA حتفظ املعلومات الوراثية وغريها داخل احلمض النووي

احلمض النووي وقت انقسام اخللية بشكل تلقائي وبشكل سريع مع وجود نظام تصحيح لألخطاء خالل 

قاعدة نيرتوجينية بالثانية )داخل النظام احليوي(. ومع  1000 اىل واملضاعفةالنسخ. وتبلغ سرعة النسخ 

بشكل اساسي،  DNA لى التعامل مع احلمض النوويالتطور يف جمال التكنولوجيا احليوية والذي يقوم ع

استدعى ذلك العلماء اىل ان يبحثوا عن طريقة او تقنية تقوم على مضاعفة كمية احلمض 

بشكل كبري، فكان هنا عدة حماوالت لتحفيز اخللية على االنقسام املستمر بإضافة عوامل  DNA النووي

ة ذات جدوى لدى العلماء ألسباب كثرية، اىل ان قام ولكن مل تكن هذه الطريق ،Growth Factors النمو

بنشر اخرتاعه  1993واحلاصل على جائزه نوبل يف الكيمياء عام  1985يف عام  Dr Kerry Mullis العامل

فكانت هذه التقنية البوابة لكثري من التطورات املتسارعة يف جمال التكنولوجيا احليوية، من  PCR لتقنية

عدت هذه التقنية على االنتشار هو عدم اعتمادها على النظام احليوي )أي اخللية( اهم االسباب اليت سا

والسرعة يف االنتاج، ولكن كان من عيوب هذه التقنية عدم وجود  DNA والتحكم بكمية احلمض النووي

 .Miss match نظام اصالح عند حدوث أي ارتباط خاطئ

 تعريف تقنية التفاعل البنائي التتابعي؟

خارج النظام احليوي. أي انها طريق  DNA ة عملية تقوم على اكثار نسخ احلمض النوويهي تقني

لنسخ احلمض النووي معمليا ولك فهي تقنية حيوية الستنساخ قطعة من حمددة من احلمض النووي 

 ومضاعفة انتاجها لكي يتسنى اجراء اختبارات وفحوصات اضافية.

 PCR of Technology Requirements متطلبات تقنية التفاعل البنائي التتابعي

 توفري االحتياجات االتية: PCR بواسطة DNA يتطلب امر انتاج احلمض النووي

( حيث يقوم Thermo cycle جهاز للتحكم يف درجات حرارة التفاعل بشكل دقيق ومتتالي )الدورة احلرارية .1

احلرارة هو االساس الذي تقوم عليه فكرة هذه هذا اجلهاز بتغيري درجة احلرارة بشكل سريع، الن تغيري درجة 

 التقنية.

(، وجيب DNA لبناء ترتيب القواعد النيرتوجينية )وحدات احلمض النووي DNA polymerase انزيم .2

من  Tag Polymerase ان يكون هذا االنزيم مقاوم للحرارة العالية ليتمكن من العمل، على اية حال، يعد

 العالية.االنزميات املقاوم للحرارة 

ليتمكن االنزيم من ترتيبها يف مواقعها  (T – C – G-A) النيرتوجينية:وجود جمموعة متفرقة من القواعد  .3

 . DNA اثناء عملية نسخ احلمض النووي

ليتمكن االنزيم من بدء البناء  DNA وهو عبارة عن قطعة صغرية من احلمض النووي Primer وجود بادئ .4

 والنسخ عليها.

 املراد نسخه. DNA احلمض النوويوجود نسخة من  .5

( متطلبات تقنية 1وجود حملول او سط ليتم به التفاعل وهذا احمللول خيتلف من تفاعل واخر. ويوضح شكل ) .6

 التفاعل البنائي التتابعي.
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 (PCR: متطلبات تقنية التفاعل البنائي التتابعي )20شكل 

 Replication Technique عملية النسخ

بعد وضع احلمض النووي املراد نسخه مع البادئ وانزيم البوليمريز وجمموعة من االمحاض النووية من انبوب داخل 

 ( :22 – 21 –20جهاز التحكم احلراري فان عملية النسخ متر بثالث مراحل منفصلة )أشكال 

لفك احلمض م وذلك  95: وتتم برفع درجة احلرارة اىل  Denature مرحلة التفكيك او الدنرتة .1

 االصلي. DNA النووي

م ليقوم البادئ  60-55: وتتم خبفض درجة احلرارة اىل ما بني  anneal مرحلة االلتصاق او االلتحام .2

 األصلي. DNA بااللتصاق فيزيائيًا بواسطة الروابط اهليدروجينية مع احلمض النووي

نزيم البوليمريز بعمله يف بناء احلمض م ليقوم ا75: وتتم برفع درجة احلرارة اىل  extend مرحلة التمدد .3

 اجلديد. DNA النووي

االصلي قد تضاعف، وتعتمد كمية  DNA وهذه املراحل الثالث تعترب دورة كاملة وفيها يصبح احلمض النووي

 ناتج احلمض النووي على عدد الدورات اليت يتم اجنازها.

 الناشئة، ميكن اجيازها يف اجلدول االتيوعدد النسخ  PCR اخذنا يف االعتبار عدد دورات وإذا
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 PCR الدورات احلرارية ومراحل التفاعل التسلسلي يف تقنية :21اشكال 

: ::( االتي3وإذا اخذنا يف االعتبار درجات احلرارة واملراحل احلرارية املختلفة هلذه التقنية ميكن الوصول اىل شكل )

 

 PCR الدورات احلرارية ومراحل التفاعل التسلسلي يف تقنية : 22شكل 
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 Applications of PCR استخدامات تقنية التفاعل البنائي التتابعي

 لتقنية PCR :استخدامات عديدة يف جمال احباث احلمض النووي والوراثة ومنها 

  اجلني اخلاص بها،  كثارإلوضع بادئ )برمير( خاص للطفرة  وذلك عن طريق الوراثية:الكشف عن الطفرات

 (.allele ومنه نقوم مبعرفة املرض اذا كان على زوجي الكروموسومات او على احداهما )أليل

 .حتديد البصمة الوراثية 

 .الكشف عن الفريوسات وهي الوسيلة االدق يف حتديد نوع وجنس الفريوس وكميته 

 اكثار اجلني املراد ادخاله على البالزميد او احلمض النووي DNA  املضيف وهو العنصر االهم يف عملية

 .Recombinant DNA التجميع اجليين

 تغيري نهايات اجلني لتصبح متوافقة مع انزميات القطع Restriction enzymes 

 حتديد تتابع القواعد النيرتوجينية يف احلمض النووي DNA Sequencer. 

 معرفة طول احلمض النووي DNA. 

 يط من اجلينات.حتديد اجلني املطلوب من خل 

 يستخدم يف تقنية Microarrays. 

 يف مشروع اخلريطة اجلينية Genome map. 

 الساوثرن بلوت Southern plot .أو تهجني االمحاض النووية 

 تقنية ارتباط احلمض النووي DNA بالربوتني DNA-Protein Interaction 

 اهلوية.. إخل( وغريها من االستخدامات  يف جمال الطب الشرعي )اختبار االبوة، حاالت االغتصاب، حتديد

 املعملية البحثية.

 

 PCR املستخدم يف تفاعل Real Time PCR : جهاز 23 شكل
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 Types of PCR أنواع تقنية التفاعل البنائي التتابعي

  االتي:هناك نوعان من التفاعل البنائي التتابعي ميكن اجيازها يف 

  وهو ما مت سرده والتطرق اليه يف اخلطوات السابقةالتفاعل البنائي التتابعي العادي Normal PCR 

 التفاعل البنائي التتابعي باستخدام الكمبيوتر Computerized Real Time PCR 

 وهذا النوع يقوم على نفس املبدأ ولكن اخلالف الوحيد هو ربط جهاز PCR  بكمبيوتر لتحديد الوقت احلقيقي

. ويعتمد ذلك على وجود قواعد DNA يقية لعدد نسخ احلمض النوويلبدا التفاعل ومن ثم الكمية احلق

نيرتوجينية حرة مشعة لتحديد ذلك، مما يسهل على الباحثني تقدير الوقت لتحديد مدى وجود اجلني املطلوب 

 من عدمه، وكمية اجلني بدون الوصول اىل نهاية

 

 

 نواتج التفاعل البنائي املتسلسل :29شكل 
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 (PCRتفاعل البلمرة املتسلسل) مميزات و عيوب

إن تفاعل البلمرة املتسلسل يشمل العديد من التطبيقات واسعة اجملال و التى تعتمد اساسا على ثالث ميزات أساسيه 

 -له وهى:

 -. سرعة وسهولة إستخدامه:1

ره تتضمن دو 30(بواسطة تفاعل البلمرة املتسلسل يطبق خالل ساعات قليلة فهو يتكون من DNAفإستنساخ ال )

 دقائق . 5إىل  3فى خالل دوره واحده مدتها من  (DNAتفكيك و تكوين وإعادة تركيب شريط جديد من )

 -. حساسيته:2

( املستهدف مما له تطبيقات DNAتفاعل البلمره املتسلسل قادر على مضاعفة التتابعات من كميات صغرية من ال)

 على كميه ضئيله من اخلاليا . عديده كما فى الطب الشرعى عندما حتتوى العينه

 -. قوته:3

( والذى ميكن إحضاره من وسط يصعب فيه عزل DNAتفاعل البلمرة املتسلسل يسمح مبضاعفة تتابع بعينه من )

 (التقليدى .DNAال)

 عيوبه •

 . احلاجة إىل معرفة تتابع اجلني املستهدف1

 (.DNA. حمدودية الكميات املنتجة من ال)2

 . عدم دقة النسخ3

 (.proof readingليس له القدرة على تصحيح االخطاء ) (Taq polymeraseحيث أن إنزيم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


