
 

 

وأنزيمات األقتطاع  PCRبواسطة تفاعل ال   cystic fibrosis يالتليف الكيسمرض تشخيص 

(Restriction enzymes) 

 (2008مندلوفيتش )محتلن لسنة ميخال  و يائير كليجر كتب بيدي:

 

 ربةة ففرا  األسر: أل على عينات من الحمض النووي PCRتفاعل بأجراء   ستقومه التجربة في هذ

 .فم.  2               .ب. ف1      

 .جنين.  4  .فبن مريض بالتليف الكيسي .3

الى الفةالية المحوسبة التي تبحث  انتقلوا جهاز يةملالوبينما  بالتحضير له, يستغرق حوالي ساعة، نب ف مباشر: PCR ال تفاعل  بما ان

 الخلفية البيولوجية للتجربة.

 قوانين العمل: 

ومع ذلك، هذه الق ر: هي فيضا نقطة ضةف، . واح  DNA مقطعمن نسخ الالمليارات من  انتاجق رتها على  تكمن في  PCR التقنية فاعلية 

- "الغريب" DNAنتج مليار جزئ يو يتم نسخهمر ق  "غريب" ي خل ألنبوب التفاعل ويناسب لربط جزيئات البراي DNA ألن كل جزيء

 .التجربة نتائجل تحليل خاطئل ستؤ يومثل هذه النتيجة  اله ف"." DNAب ل  -لمكونات التفاعل األصلي ال يمت بصلةناتج 

بكتيريا في فنابيب  من  خول، فألي ي بقايا الحمض النووي الموجو : على اماكن ع ي : مثل أتي منييمكن فن "غريب" كهذا  DNA جزيء

  ذلك. الىاالختبار وما 

 القواع  التالية بفي المختبر  التقي فمن المهم  لذلك

 .منظمة ونظيفةبصور:  عملا .1

  في جميع فوقات الةمل اي جسمالقفازات وتجنب لمس  يارت  .2

 .فقط ف وات مةقمةاستةمل  .3

.ال ينبغي وجو  ناتج في انبوب  DNAال عدا PCRتفاعل مكونات جميع يحتوي على والذي , مراقبة أنبوبنبغي إع ا  ي .4

 .األخرى ختبارانابيب اال في النتائجك استنتاج في شيء من ال يمكناذا حصلت على ناتج في هذا االنبوب عن ها .المراقبة

 :PCRال مكونات تفاعل

  DNA عينات ال .1

A – عينة ال DNA من االب. 

B – – عينة ال DNA من االم. 

C - – عينة ال DNA من االبن المريض. 

            D – – عينة ال DNA من الجنين. 

 (H2O - انبوب اختبار مكتوب عليه) ماء .2

 (  Mg انبوب اختبار مكتوب عليه) المغنيسيومول محل .3

 ( .Taq buf  - انبوب مكتوب عليه)محلول البوفر .4

 (dNTPs  - انبوب مكتوب عليه) نوكلئوتي ات .5

 (P1/P2  - انبوب مكتوب عليه)  2 برايمر+  1 برايمر .6

 (عن  المرش موجو  انبوب ) Taq DNA polymerase – انزيم .7



 

 

إع ا  عليكم و قة  بفاعليةما ع ا عينة الحمض النووي، هي نفسها في جميع االختبارات. للةمل التفاعل  مكونات يرجى مالحظة فن جميع

  .ومن ثم قوموا بتوزيع المزيج على االنابيب المختلفة(، DNAمزيج يحتوي على جميع المكونات )ب ون 

 سير العمل:

 

 كاالتي   DNA ى عينات انابيب تحتوي عل 5الموجو  في الثلج هناك  في حامل االنابيب 

 A – اب 

B – ام  

C – االبن المريض 

D – الجنين 

E – ماء =( ,ب ون اي مراقبةDNA) 

 

 التفاعل  مزيج إع ا 

 ليط التفاعل.خاكتب على انبوب ابن ورف صغير الحرف "خ".في هذا االنبوب ستقوم بتحضير  .1

 .ضع انبوب "خ". في الثلج 

 

بعد Tip تأكد من تبديل ال  ,مناسب للماصة التي تستةملها(مع فيلتر) Tipsواستخ م  ,ف ناه المسرو  ترتيبالوضع المكونات حسب  تأك  من

 .اضافة كل مركب

 

 100مناسب لماصة بحجم  Tipوضع عليها        ميكروليتر 87ميكروليتر            ووجهها ل 100استخ م ماصة بحجم  .2

 ميكروليتر.

 . H2O - ماء ميكروليتر 87ضع في انبوب "خ"  .3

 20مناسب لماصة بحجم ج ي   Tipوضع عليها        ميكروليتر 15ل ميكروليتر            ووجهها 20استخ م ماصة بحجم  .4

 ميكروليتر.

 .Taq buffer ميكروليتر 15النبوب "خ" اضف  .5

 .ج ي  Tipوضع عليها       ميكروليتر 6ل ميكروليتر            ووجهها 20استخ م ماصة بحجم  .6

 (Mg) المغنيسيوممحلول  من ميكروليتر  6النبوب "خ" اضف  .7

 .ج ي  Tipوضع عليها        ميكروليتر 3ل ميكروليتر            ووجهها 20استخ م ماصة بحجم  .8

 (.dNTP's)= نوكلئوتي اتمن محلول الميكروليتر   3النبوب "خ" اضف  .9

 .Tipقم بتب يل ال .11

 (. P1)=  برايمر االولميكروليتر  من ال 3النبوب "خ" اضف  .11
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 . Tipقم بتب يل ال .12

 (.P2)= ميكروليتر  من البرايمر الثاني 3النبوب "خ" اضف  .13

 . Taq DNA polymerase ميكروليتر  من االنزيم 3.1اطلب من المرش  ان يضيف النبوب "خ"  .14

خله لجهاز جهازالطر  ومن ثم ا  على جانب األنبوب  بإصبةك  جي ا بواسطة النقر وامزج محتوياتهفغلق األنبوب  .15

 .من الزمن لفتر: قصير: )سنتريفوغه(المركزي

 :تحضير انابيب االختبار للتفاعل

  وع م ترك االنابيب لفتر: طويلة خارج الثلج. الةمل بسرعة و قةيستحسن 

 .Tipوضع عليها        ميكروليتر 20ل ووجههاميكروليتر         20استخ م ماصة بحجم  .16

ج ي  بين كل انبوب  Tipفي انبوب "خ" .تذكر انه عليك استخ ام  ميكروليتر من المزيج E,  21 -ו A ,B ,C ,D  ضع في كل انبوب .17

 وانبوب.

 

  PCRتنفيذ تفاعل 

 )تذكر لون انابيب فريقك!(. PCR ا خل االنابيب بمساع : المرش  الى جهاز ال .18

 . وبسرعة بصور: اوتوماتيكية هب اخلق رته على تسخين وتبري  األنابيب التي ب PCR ال جهازيتميز

 التالية  حسب الظروفرمجة الجهاز بب المرش يقوم سوف 

 .oC94  قيقة ب رجة حرار:  - عن بةضها البةض DNA  يلتي الفصل ج -الخطو: األولى 

 . 55oC  قيقة ب رجة حرار:  – ارتباط البرايمر – الثانيةالخطو: 

 . 72oC  قيقة ب رجة حرار:  –بناء الج يلة التكميلية  – الثالثةالخطو: 

 مر:. 30الجهاز يكرر هذه الخطوات الثالث 

 "اله ف". DNA قائق من اجل تمكين االنزيم من ان يكمل نسخ مقطع  10لم : 72oC حرار: بة ها تبقى  رجة ال

 ونخرجالجهاز  نطفئلحرار: إلى ان الحفاظ على هذه اب. سيقوم الجهاز 7oCفي نهاية التفاعل يقوم الجهاز بتبري  األنابيب ل رجة حرار: 

 (.الDNAج واتاألنابيب. )هذا يحافظ على ن

 .انتقل الى الفعالية المحوسبة التي تبحث الخلفية البيولوجية للتجربة أثناء عمل الجهاز

 عن ما ينهي الجهاز عمله اخرج االنابيب بمساع : المرش  وضةهم في حامل االنابيب. .19

   :PCRقطع نواتج ال

  .A1 ,B1 ,C1 ,D1: انابيب ابن ورف 4على اكتب  .21

 Tipوضع عليها        ميكروليتر 15ل ووجهها ميكروليتر        20اصة بحجم استخ م م .21

 .A من االنبوب DNA من ناتجميكروليتر  A1 15 اضف الى االنبوب .22

 .Bبمن االنبو DNA ميكروليتر من ناتج B1 15 اضف الى االنبوب .23
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 Cبمن االنبو DNA روليتر من ناتجميك C1 15 اضف الى االنبوب .24

 . Dبمن االنبو DNA ميكروليتر من ناتج D1 اضف الى االنبوب  .25

 .ج ي Tipوضع عليها        ميكروليتر 11ل ووجهها  ميكروليتر       20اصة بحجم استخ م م .26

 .ميكروليتر ماء A1 ,B1 ,C1 ,D1, 11 اضف لكل واح : من االنابيب .27

 .ج ي  Tipوضع        ميكروليتر 3ل ووجههاكروليتر       مي 20اصة بحجم استخ م م  .28

بين الةينات  Tip ال تبديلمن المهم  .(cut buf) بوفر قطع ميكروليتر A1 ,B1 ,C1 D1,  3 اضف لكل واح : من االنابيب .29

 !المختلفة

 .A1-D1 لكل واح : من االنابيب انزيم اقتطاع  ميكروليتر 1اطلب من المرش  ان يضيف  .31

 .لم : نصف ساعة على األقل 37oCب رجة ألنابيب الى حوض ماء انقل ا .31

  في هذه االثناء اكمل الفعالية المحوسبة.

 .ج ي  Tipضع        ميكروليتر 6ل ووجهها  ميكروليتر         20اصة بحجم استخ م م, نصف ساعة على األقلبة  مرور  .32

من  ميكروليتر A1 ,B1 ,C1 ,D1, 6 انبوب من االنابيبف إلى كل فضامزج جي ا انبوبة محلول الصبغ بمساع : الفورتكس ثم  .33

 . Eالى االنبوبة   من محلول الصبغ ميكروليتر 6 اضف  كذلك.محلول الصبغ

 :جل الكتروفوريزا )كهربائي( في PCRشحن نواتج ال 

 ل يحتوي على مادة مسرطنة!جال -ال تقم بلمس الجل باليد المجردة احذر! 

 : فتح الجل

افتح غطاء الجل في فقرب وقت  وعاء خاص. الجانب االيمن من الوعاء ي خل اوال. المرش  بفتح غطاء الجل الجاف وسيضةه في يقومس

  .الجل لمنع جفاف -الشحن  منممكن 

 :  )شحن مسبق(prerun تنفيذ

  بةملقم prerun (للوعاء الذي يحوي مشط ب اخله ).بواسطة الضغط على الزر لم : ثانيتين  

  قصير وومضات باللون االخضر يشيرون الى تشغيل سليم للجهاز.صفير 

    الى ان يظهر لون احمر ثابت.الزر  على اضغط قيقتين، سوف يتحول الوميض للضوء األحمر ويسمع صفير متقطع. مرور بة 

 الحجم مؤشر تحميل 

 .مؤشر الحجمسيقوم المرش  باخراج المشط وبتحميل 

 : تحميل الةينات

.اكتب ماذا عينة بين كل عينة و Tip ال تنس ان تستب ل ال .E و A1-D1 انابيب: التابةة لفرقتك الةينات 5 من ليترميكرو 21 حمل

 .بالترتيب وضةت في كل "بئر" في الجل

 : تشغيل الجل
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تمةن .  قيقة 30-15اترك الجل يةمل لم : تتراوح بين  ضوء اخضر ثابت يشير الى تشغيل سليم.. الزروجيز: على  ضغطةاضغط للب ء 

  بالوان الةينات ولكن ال تقم بلمس الجهاز.

  في نهاية الشحن, الضوء االخضر يتحول الى احمر ويسمع صفير متقطع.: انهاء شحن الجل

 .لتفحصه ولتصويره UV  طاولةبأخراج الجل من الوعاء وسيضةه فوق سيقوم المرش  : تصوير الجل

 


