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 الكوثرةفصل نواتج تفاعالت 

 تفصل او ,مباشرة اما النواتج تستعمل الكوثرة تفاعل انتهاء بعد•
 الفصل وعملٌات .وجودها من التاكد او علٌها الدراسات الجراء

  الكهربائً الترحٌل بواسطة الكهربائً بالترحٌل تتم
Electrophoresis الهالم باستعمال Gel. ًالهالم وٌعن 

 ,DNA مثل الكبٌرة الجزٌئات فٌه تتحرك الذ الوسط او االرضٌة
RNA الحجم مثل خاصة مواصفات على اعتمادا البروتٌنات و 

 بالنسبة الشحنات او النووٌة للحوامض بالنسبة والطول
 تسلٌط بعد اخرى فٌزٌائٌة صفات على باالعتماد او للبروتٌنات

 ضمن الهالم ارضٌة خالل الجزٌئات لتحرٌك كهربائً مجال
   ٌمكن التً الثقوب بحجم وتحدد Sieving النخل ظاهرة



 اليات الفصل في الهالم

 ٌحمل فالبعض الجزٌئات على اعتمادا الفصل الٌات تختلف•
 فً الجزٌئات بها ستتحرك التس السرعة تحدد متاٌنة مجامٌع

 تتصرف DNA جزٌئات ان بالذكر الجدٌر ومن .الهالم وسط
 معتمدة الهالم فً حركتها تكون لذلك طوٌلة قضبان انها على
 على معتمدة حركتها فتكون الحلقٌة الجزٌئات اما .حجمها على

 تظهر ان ٌمكن البالزمٌدات مثل فالجزٌئات ,التدوٌر قطر نصف
 الجزٌئة كانت اذا فٌما معتمدة تكون الهجرة او والحركة حزم عدة
 المفردة االشرطة ذات الجزٌئات اما .ملتفة او ارتخاء حالة فً

 معقدة جزٌئات وتكوٌن لالنطواء تمٌل والتً RNA و DNA مثل
 على معتمدا معقد بنمط الهالم خالل تهاجر فانها االشكال
 االواصر تكسر التً العوامل من فان لذلك .الثالثً التركٌب

 الحوامض لمسخ تستعمل Formamide و NaOH الهٌدروجٌنٌة
 .طوٌلة كقضبان تتحرك وتجعلها النووٌة



 استعماالت الهالم للفصل

 فهو .معه التعامل لسهولة وذلك عدة الغراض الهالم انواع تستعمل
 وكذلك .Nanoparticles النانوٌة الجرٌئات فصل فً ٌستعمل
 الحٌاة اساسٌات لدراسة المهمة الحٌوٌة التقنٌات كاحد ٌستعمل

 التعامل فً وكذلك .جدٌدة عالجات وتطوٌر االمراض وتشخٌص
 بانزٌمات تقطٌعها بعد الوراثٌة المواد دراسة مثل للدراسة الوراثً

 على تحتوي معٌنة قطعة وتنقٌة فصل فً استعمالها ٌمكن لذا .القطع
 بحالة وهً الهالم من تسترد ان ٌمكن والتً المطلوب الجٌن

 الوراثٌة االختالفات على التعرف فً الهالم ٌستعمل كما .طبٌعٌة
  جزٌئات فصل فً ٌستعمل انه كما .االنواع بٌن التطورٌة والعالقات

RNA.   

  تقطع قد والتً الكوثرة نواتج فصل هً الهالم استعماالت واهم
 بعد اخرى تجارب او الكلونة فً الستعمالها القاطعة باالنزٌمات
   .الهالم من استردادها
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