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Restriction Fragment Length Polymorphism 

(RFLP)

RFLP :إن اسعت داس هع   . هي التغايرات في عدد قطع  وققع  ني عي و عيض و بعقس اع زي االعايع النعاخ  اعيض  ع      عر

أسعا  إن. التن ية في أ ا ر النرن ال شريض كان اداعي الحصقل على ال ارخة الجي ية للج ي البشعر  أ  أل عا لعع  نعض لاف ع  نعدا

ق يديععة ال مععب ا عع   التن يععة هععق ا  ععتبت الحا ععب اتدلدععبت النقاعععد ال تر ني يععة لبفععراد امععا ي ععرت ات ععدد اا ععنال ال يقكلي

nucleotide polymorphisms  وهذا يؤدي  اىؤو ودؤوي افؤفي  وؤق  واقؤع اىنزؤع ى الي ؤعة اىنعزأؤ  ىؤذا وؤهذ ا ؤففيا  هؤذ

لفيذ ىؤاف  األالي عة  يأزق عيي  ذ اىنزع يففل   ذ شفص ألفر واالففي  يكوذ بأيي اىنزع وحد هع بيذ األشفعص اى فف

.اى وقع اىدياق



Genetic variationالتباين الوراثي 

:ه اك عدة ألقاع وض ا  تبفات الجي ية و  ا

 تعدد أشكال النيوكليوتيدية المفرردة(SNPs )single nucleotide polymorphisms: يحتعق  الجي عقس البشعر  علعى

ليقكليدة1000 ن  على ودافة وتقسطة  بلغ حقالي SNPsوبييض 3أكثر وض 

 تعدد األشكال النيوكليوتيدية المتعددة(MNPs )multi-nucleotide polymorphisms وmicroindels:

MNPs ى ليودؤؤ  وهؤؤق اففيوؤؤعة ايوكليوفيؤؤي  فأؤؤييي و ففعىيؤؤ  ذاة زؤؤو   شؤؤفرد واحؤؤي  نؤؤ  فأؤؤيي اشؤؤكع  اىاوكليوفيؤؤياة ا

(DNPs ) عدد أ ععنال ال قكليق يععدات الثب يععة   (TNPs ) وعع  ا  ععيض   ب ععة ليقكليق يععدات وتغيععرة  أوععاmicroindels وهؤؤق

  اا ععنال ااكثععر DNPs  TNPsف نؤؤ  . ايوكليوفيؤؤيي50إىؤؤو 1ع ليؤؤعة حؤؤذ  وفكؤؤرار فازؤؤو  علؤؤو ك ؤؤ  او ونؤؤي  ؤؤذ 

(. 1اىشك  )علو اىفواىق   SNPs٪ وض إنمالي عدد 1∽   صب إلى MNPs يقًعا وض 



 ألعقاع أ عرم وعض ا  تبفعات الجي يعة الصعغيرة د ر فعي ااوعرا  microindelsو SNPsإن لت دد اا عنال ا ليليعة المزعردة 

فععي microindelsو SNPsعلععى سععبيب المثععال  قععد  عع د  . كمععا أن ل ععا د ر فععي ا سععتجااة لل بنععات. ااحاديععة  كعع لم الم نععدة

إلعى فنعدان لشعاخ انلعايع  اعلل عمليعة التمثيعب الغع اعي لمجمقععة CYP2D6الجي ات التي  شعزر نلايمعات اسعتنبل العد ال وثعب 

. وت قعة وض ااد ية الم مة

ألقاع ا  تبفات الجي ية( 1) نب 



RFLP Technique-PCR

لمعرفرة  PCR-RFLPوتردعى PCRمن التقنيرا  الاراةعة للتحليرل الروراثي ث حيرخ تسرتخدم مرع تقنيرة ال RFLPتعد تقنية 

إن تقنيرة إلرى جابرك كوب را  ا  قيمرة لتحديرد تبراين األبروال المختلفرةث فر. بصما  الحمض النووي وتحديد اشركال التعبيرر الجينري

PCR-RFLPاسررررتخدمه هررررية التقنيررررة لتحديررررد وتمييررررز أبرررروال . تحظررررى باررررعبية كبيرررررة فرررري تحديررررد األبرررروال وتمايزهررررا

Mycobacteria .يرز األبروال وقد يكون استخدام إبزيم تقييد واحرد كافيرا لتمي. وللتمييز بين أبوال الطيور والحيوابا  المختلفة

ثرر مرن ومع  لكث غالبًا ما تتطلك القدرة على التفريق بين األبروال  ا  الصرلة الوثيقرة تطبيرق أك. PCR-RFLPبواسطة تقنية 

.  إبزيم تقييد واحد



فأن استخدام هيا اإلبزيم على شخصين مختلفرين HindIIIلنفترض إن موقعا معينا يحتوي على تسلسل قطع إلبزيم : مثال

HindIIIالحتواةره علرى تسلسرل قطرع البرزيم  4Kb&2قد ينتج عنه عدد مختلف مرن القطرع كرأن يعطري األول قطعترين بحجرم 

ه لعدم احتواةه على موقع قطع في وسط الموقع الجيني ليا فأبه يعطي قطعر 6Kbبينما يعطي الاخص الثابي قطعة واحدة بحجم 

.واحدة 

وكان  6Kbطول اPCRوهو واقع ضمن قطعة قد تم تضخم ا بالـcctgGبعبارة اخرى تخيل ان لديك التسلسل التالي 

فعند استعمال . Gاو Aوهية المتغايرة توجد على شكل اليلين هما اما SNPالكبير هو موقع لـGالموقع الحاوي على حرف 

فان االبزيم .  4Kbولنفرض ان هيا التسلسل واقع في المنطقة ( HindIIIمثل )cctgGابزيم تقييد يتعرف على التسلسل 

ل ا افابه ال يقوم بقطع ا وتبقى على حAاما ا ا وجد االليل Gا ا وجد االليل  4Kb& 2سيقوم بقطع هية القطعة الى قطعتين 

.6Kbبحجم 



PCR-RFLPمبدأ عمل 

 يلعي للعم اسعت دات الجعال المتبع ع . هي  ب يع نال يحتعق  علعى ا  عتبتPCR-RFLPإن ال طقة اا لى في  حليب 

أحجعاس اما أن  نقد أ  عدس  نقد وقق  الت رت على إلايع التنييد ي تج ع ع   نعقيض حعاس ا. اإلايع  نييد و اسبDNAوض قط ة الـ

يمنعض . ة االتالي فان خقل قط  الحمض ال ق   التي   تج ا ا لايمات المنيدة ست تلف عبر كب وعض العقاع الناع عات الحيع,و تلزة  

-PCR حليععب ( 2)الشععنب يقضعع  .  حديععد االيععب عععض خريععل الترحيععب الن راععاعي لنطعع  الععدلا المنطقعععة اقاسععطة إلايمععات التنييععد

RFLP للجيض المشزر  لايعdeoxycytidine kinase 



 deoxycytidine kinaseللجيض المشزر  لايع PCR-RFLP حليب ( 2)الشنب 



وؤق اىدؤلا اىألؤو   ؤذ اىشؤك   يؤف  عؤر   deoxycytidine kinaseىلدؤيذ اى شؤفر الاؤلي   C/Gحيث يظ ر الت معيل الجي عي 

. KasIاعفج اىفضفي  ى ىيليذ اىاعفديذ ىل أع ل  بع ففيا  االي  

قاععدة  أوعا الحالعة الثاليعة ف عتج 93  276  214 ب ة قط  ااحجاس KasIفي الحالة اا لى لتج عض النط  اقاسطة الايع التنييد 

( G)يحتعق  علعى وعقق يض للنطع  اي معا ا ليعب الثعالي ( C)قاعدة  ه ا يعدل علعى أن ا ليعب اا ل 93  490ع  ا قط تان ااحجاس 

.يحتق  على وقق   احد للنط 



من عدة خطوا  منفصلة تتضمن PCR-RFLPيتكون 

 البادعات  صميع

 حديد إلايع التنييد الم اسب 

 التب يع ااست داس  زاعب البلمرة المتدلدب PCR

و الجة لقا ج  زاعب البلمرة المتدلدلة ااست داس إلايع التنييد

الترحيب الن رااعي ااست داس هبس ا كار ز لل قا ج.



بةتصميم البوادئ وتحديد أبزيما  التقييم المناس

ض  عبل ارلعاوج أ   يعتع  صعميع البادععات وع.  صميع البرايمر   حديد إلايع  نييد يدعم  اتمييعا االيعب فعي  طعق يض و زصعلتيضيتع 

ي كؤذ . اى اع ؤ يليه فحلي  وق اى ؤيليكو ى دؤلاا اى حؤييي بوا ؤز  اىبعياؤعة اى لؤ    ىفحييؤي إاؤلي  اىفنييؤي  Primer3 احد وثب 

NEBcutterفحييي إالي  فنييي ي  ح بف ييل األىيؤ  عؤذ زريؤل اىفحليؤ  يافؤ  اى ؤيليكو بع ؤففيا  اىبراؤع ج اى  ؤ و  V2   الع   

حيعث يعتع دوعج ا تيعار PCR-RFLPه عاك انن ال ديعد وعض البعراوج لتصعميع . لدي   يار ل ر  أناال وض ال بع دا ب الدعيلينق

ععب ة علعى . ااست داس هع   البعراوج قعدًرا كبيعًرا وعض الققع PCR-RFLPقد يقفر  صميع (. 1الجد ل )البادعات  إلايمات التنييد 

.  للم    تبر ه   البراوج ف الة للغاية في  حديد إلايمات التنييد الم اسبة

PCR-RFLPالبراوج المدت دوة في  صميع البقادئ ال ا ة اتن ية ( 1)ند ل 

PIRA-PCR

SNPicker

SNP Cutter

SNP-RFLPing

Prim-SNPing



RFLPاستخداما  تقنيه 

Paternityإ بات اااقة . 1

التحر  عض  ل ان ااة اااورا  الجي ية. 2

(genetic disorder) حديد الجي ات المد  لة عض اا طال القرا ية . 3

(genetic diversity)التحر  عض ا ب الناع ات المج رية وض المصادر الم تلزة . 4

الطب ال دلي. 5

Genetic fingerprintingالبصمة الجي ية . 6



 PCR-RFLPمزايا تقنية 

 الم  زبة  عدس الحانة إلى ااد ات المتندوةالتنلزة .

 صميع  حليبت PCR-RFLP اشنب عاس س ب  يمنض  حنين  ااست داس البراوج ال اوة المتاحة

ي طبل على  حليب اا نال المت ددة ال قكليق يدات الزردية  ك لم المينر اات الدقينة



 PCR-RFLPعيوب تقنية 

 أن يقلد التبايض أ  يلغي وقق ًا للت رت على انلايمات المنيدة يتطلب

 نقن ا ض إلايمات التنييد ااهظة الثمض 

لععى   يمنععض  حنيععل الت مععيل الجي ععي الععدقيل فععي حالععة  نععقد أكثععر وععض ا ععتبت  احععد وععض ال يقكليق يععدات فععي وققعع  الت ععرت ع

إلايمات التنييد 

 يتطلب كميات كبيرة لدبيًا وض القق  الز لي القق  وض البداية حتى ا لت ال وض التحليب

غير و اسب للتحليب عالي انلتانية

 لظًرا انPCR-RFLPيًايتنقن وض عدة  طقات اما في للم  طقة الزصب الن رااعي   ف ي  دتغرق  قتًا خقيبً لدب  .


