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.  في جميع الخاليا التي تحتوي على نواة، ومن ثم فانه يتواجد في جميع المواد الحيوية DNAيوجد الـ

 Genetic Fingerprintingكبصمة الوراثية DNAيستخدم الـ

نقية من العينة البيولوجية لغرض DNAجزيئة ( استخراج)اي دراسة وراثيه للكائنات الحيه تتطلب استخالص ان 

لدنا تختلف استخدامها في الدراسات الوراثية المختلفة لذلك فقد قام العلماء والباحثين بتطوير عدد من الطرق الستخالص ا

.في اسسها ومتطلباتها 



التعرف على اسس االستخالص العامة 

من االنسان DNAاستخالص الـ



تحليل االغشية الخلوية-1

تنقية االحماض النووية-2

تجميع االحماض النووية-3



Salivaاو لعاب Bloodعينة دم 

 Salt (NaCl)ملح الطعام

 Detergentسائل منظف  

 Alcohol(ايزوبروبانول)او االيزوبروبان ( ايثانول)كحول االثيل 

Distilled waterماء مقطر 

 Glassware(انبوب، قمع، دورق) أواني زجاجية 

 Filter paperورق ترشيح



:الخطوة االولى◦

EDTAمل دم من الوريد، ثو ضعه في انبوبة تحتوي مانع تخثر 5-3اسحب ◦

:الخطوة الثانية◦

.مل ماء مقطر45في NaClغم ملح 10مع مل من سائل التنظيف 5يذوب ◦



:الخطوة الثالثة◦

+Salt)مل من الدم الى المزيج المحضر في الخطوة الثانية 5-3يضاف ◦ Detergent+ DW)



:الخطوة الرابعة

.بعد مزج عينة الدم مع الخليط ، يتم ترشيحه بورق الترشيح 

مل من المرشح في اسطوانة زجاجية10يوضع 



:الخطوة الخامسة

دقائق5مل من الكحول البارد الى المرشح و يترك لمدة 10يضاف 



DNAظهور كتلة بيضاء تطفو على سطح المزيج، وهي عبارة عن تجمع خيوط الـ

DNA



في هذه التجربة؟DNAما فائدة استخالص الـ

من اللعاب؟DNAكيف يتم عزل الـ

اعتمادا على الشكل الموضح، اين تتفاعل المواد التي تم استخدامها؟


