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Safety in the Laboratory

اق أر بتمعن شديد وتصرف حسب هذه اإلرشادات :
.1

قبل القدوم إلى المختبر ،اق أر جيـداً المقدمة للمختبر وكذلك تعليمـات التنفيـذ  ،إستفسـر مـن المعلـم األمـور
الغامضة قبل المختبر .في المختبر ،قبـل تنفيـذ أي بنـد  ،اقـ أر التعليمـات جيـداً وتأكـد مـن أنـك تعـرف مـا

.2

ينبغي عمله بالضبط .وفي حالة وجود أسئلة ال تتردد في التوجه إلى طاقم المرشدين.

ال تقـوم بعمل أي شيء لم يطلب منك عمله بشكـل واضـح في التعليمـات أو عـن طريـق المعلـم ،مرشـد

أو فني المختبر .نشـكرك علـى التعـاون ،ولكـن أوالً يجـب استشـارة أعضـاء الهيئـة التدريسـية الموجـودون

تحت تصـرفك فـي كـل سـؤال ومشـكلة وكـل موضـوع.ال مكـان للعـب واالسـتهتار فـي المختبـر ،انـك تعمـل
مع أجهزة غالية جداً ومواد خطرة .

إن عدم اإلنصياع للتعليمات و/أو تصرف غير مالئم من الممكن ان يؤدي إلى كارثـة
.3

ال تستخدم الفم وال بأي حال من األحوال لضخ السوائل بالماصة ،استخدم فقط ماصة

اتوماتيكيــة أو مضــخة خض ـراء .انتبــه ،خــالل إدخــال الماصــة إلــى المضــخة الخض ـراء ،أمســك الماصــة مــن الجــزء
.4

.5

العلوي ،ال تستخدم قوة زائدة في إدخال الماصة لئال تنكسر وتجرحك.
ال يجوز الشرب /األكل  /التدخين في المختبر

معالجة األدوات المستخدمة والنفايات:

 كــل النفايــات التــي تــتالم
لإلبادة" .

 كــل أداة تــتالم

مــع مــادة بكتيريــة أدخلهــا إلــى الوعــاء الموضــوع بجانــب المغســلة ,هــذ األدوات

سوف يتم غسلها وتعقيمها.

 كل النفايات التي لم تتالم
لم تتالم

.6
.7

مــع مــادة بكتيريــة -ادخلهــا إلــى كــي

مكتــوب عليــه" نفايــات بكتيريــة

مع مادة بكتيريـة -ادخلهـا إلـى صـندوق القمامـة العلـم األوعيـة التـي

مع مادة بكتيرية -اتركها فوق الصينية بصورة مرتبة.

احرص على غسل يديك بالماء والصابون بنهاية المختبر.

في حالة أي عطل بما في ذلك عدم انتظام الجهاز ,استدع أي شخص مـن األعضـاء المرشـدين

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ارً.

المقدمة )Introduction ( :
اق أر قبـل قـدومك للمختبـر المقدمـة فـي "مـن الجـين إلـى البـروتين" وتأكـد مـن أنـك تعـرف كـل المصـطلحات المهمـة.
فــي هــذا المختبــر س ـنتعلم ونتعــرف علــى قســم مــن طــرق العمــل فــي الهندســة الوراثيــة –اســتخالص  DNAبالزميــدي مــن

البكتيريا وتحويل ) (Transformationالبكتيريا بمساعدة  DNAبالزميدي.

استتتخالص  DNAبالزميتتد :ال ـ  DNAالبالزميــدي يســتخدم كحامــل ) ،(Carierبحيـ

يــتم إدخــال مقطــع ال ـ DNA

الذي نود أستنساخه ألى داخله .مـن أجـل ذلـك يجـب اسـتخالص ال ـ  DNAالبالزميـدي .فـي هـذ التجربـة سـيتم اسـتخالص
 DNAبالزميدي من البكتيريا  E.coliمن ًنوع  DH5وبعد ذلك سنقوم بتنفيذ عملية التحويل.

تحويل ) (Transformationالبكتيريا بمساعدة  DNAبالزميد  :عملية التحويل هي عمليـة إدخـال  DNAغريـب

لخلية مضيفة وتغيير الخلية نفسها على أثر إدخال وبروز فعالية الـ  DNAالغريب.

البالزميــد الــذي نقــل إلــى داخــل الخليــة المضــيفة يمكنــه أن ينقســم بشــكل ذاتــي دون أن يكــون متعلق ـاً بالخليــة حي ـ

خلية يتم الحصول على كمية كبيرة من البالزميد.

خطوات العمل في المختبر :

فــي كــل

)Working Steps in the Laboratory (procedure

قسم  : Iاستخالص  DNAبالزميد :

في هذا القسم من المختبر سوف نقوم باستخالص  DNAبالزميدي من زراعة بكتيريا  E.coliمن نوع  DH5التي

تحمل البالزميد  .pUC 19هذا البالزميد يحمل جينين ،األول يمنح القدرة لمقاومة مضادا حيويا والثاني مسؤول عن
االنزيم  ،B-galactosidaseهذا االنزيم يفكك اللكتوز الى جلوكوز وجلكتوز.
قسم  :IIتحليل  DNAبواسطة جل الكتروفوريزة ( الهجرة الكهربائية للدقائق المعلقة بالجل):
فــي هــذا القســم ســوف نقــوم بتحليــل  DNAالــذي تــم استخالصــه ،وذلــك بواســطة تركيضــه فــوق الجــل ،ثــم ســنقارن بــين الـ ـ

 DNAالذي تم استخالصه في المختبر وبين  DNAمشابهه يتم الحصول عليه تجارياً.
قسم  :IIIتحويل البكتيريا المؤهلة ): (Competent

الـ DNAالذي يتم استخالصه في القسم األول سوف يستخدم لتحويل لبكتيريا  E.coliالمؤهلةً ،وبالمقابل سنقوم بعملية
فحص سلبي )ً (Negative Controlوفحص إيجابي ) .(positive Controlالفحص اإليجابي سوف يكون تحويل

بواسطة  DNAبالزميدي تجاري .الفحص سلبي سوف يكون تحويل البكتيريا بدون  DNAبالزميدي.

سياق التجارب ( )Procedure
القسم األول  :استخالص الت Part One DNA Extraction: DNA
محلول بكتيريا معلق

سكب السائل العلوي

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـراز ) (Centrifugationبـ ـ ـ ـ ـ ــالقوة الطـ ـ ـ ـ ـ ــاردة مـ ـ ـ ـ ـ ــن المركـ ـ ـ ـ ـ ــز لمـ ـ ـ ـ ـ ــدة خمسسسسسسسسسسسس
دقائق بسرعة  14000دورة /دقيقة
راسب
إضافة محاليل ا 4 ،3 ، 2 ،
فصل بالقوة الطاردة من المركز لمدة  10دقائق

ارمي الراسب

بسرعة  14000دورة /دقيقة
سائل علوي
تمرير من خالل عمود فصل )(Colona
غسل مرتين بواسطة سائل الغسل

تحرير الـ  DNAمن عمود الفصل
فصل بالقوة الطاردة من المركز لمدة
دقيقتين بسرعة  14000دورة /دقيقة

سائل يحتوي على  DNAبالزميدي

الجزء  :1استخالص  -DNAسياق العمل
في أنبوب االختبـار (قـارورة ) الموجـود داخـل سـلة الـثل و المعلـم بـالحرف  Rيوجـد مسـتنبت بكتيريـا  E.coliمـن

نوع  DH5التي تحمل البالزميـد  .pUC19هـذا البالزميـد يحتـوي علـى جـين والـذي يمـنح صـفة المقاومـة ضـد المضـاد
الحيــوي امبســلين وكــذلك جــين يحمــل شــيفرة األنـزيم بيتــا -جالكتوزيــداز  .نمــت البكتيريــا ط ـوال الليلــة فــي وســط نمــو ســائل
 LBالذي يحتوى على امبسلين .من هذا المستنبت سوف نفصل الـ  DNAالبالزميدي.

خطوة أ  :ترسيب الخاليا

StepA

تــابع التعليمــات خطــوة بعــد خطــوة وضت عالمتتة بجانــب كــل بنــد قمــت بتنفيــذ  .اختصــار الطــرق قــد يــؤدي إلــى عــدم نجــا

التجربة.

في هذ المرحلة نقوم بترسيب البكتيريا وكذلك الفصل بينها وبين الوسط التي نمت به
 .1ترقيم أنابيب االختبار ( قارورة )


بواسطة قلم ترقيم ،قم بترقيم أنبوبي اختبار افيندورف كبيرين باألرقام .2 ،1
انتبتتتتتتتتت للـ ـ ـ ــون أنابيـ ـ ـ ــب اختبـ ـ ـ ــار مجموعتـ ـ ـ ــك حي ـ ـ ـ ـ

أن أنابيـ ـ ـ ــب االختبـ ـ ـ ــار هـ ـ ـ ــذ سـ ـ ـ ــوف تـ ـ ـ ــدخل إل ـ ـ ـ ـى

داخل آلة الطرد عن المركز مع أنابيب اختبار المجموعات األخرى.

 .2ضبط الماصة األتوماتيكية ( تحديد الحجم)


قـم بضـبط الماصـة ذات حجــم  1000ميكروليتـر إلـى  900ميكروليتــر ( اسـتعن بالمرشـد عنــد

الحاجة ) وضع غطاء بالستيكيا ( تيب  )Tipأزرقا.

 .3توزي مستنبت ) (Cultureالبكتيريا الى أنابيب االختبار


بمس ــاعدة الماص ــة الت ــي ض ــبطها ف ــي الخط ــوة الس ــابقة ،انق ــل مـ ـرتين لك ــل واح ــد م ــن أنابي ــب

االختبار التـي علمتهـا 900 ،ميكروليتـر مـن مسـتنبت البكتيريـا مـن اجـل الحصـول علـى حجـم

نهائي يساوي  1800ميكروليتر ( 1.8ملليتر).

أنتبت  :أنبــوب االختبــار سـوف يمتلـ تمامـاً تقريبــاً ،لــذلك حتـى ال تنســكب المـادة امتنــع عــن إدخـال الغطــاء البالســتيكي
(تيب) عميقاً لداخل السائل الموجود في أنبوب اختبار افيندروف.


ارمي الغطاء البالستيكي (تيب) إلى كي

النفايات البكتيرية " اغلق األنابيب جيداً .

 .4ترسيب البكتيريا ( استعن بالمرشد)


ادخـل األنابيـب إلــى آلـة الطــرد عـن المركــز ورتبهـا بطريقــة بحيـ

أن المحــور الظـاهر للغطــاء

يتجه إلى الخارج .إحرص على توازن األنابيب داخل آلة الطرد عن المركـز ( تقسـيم متماثـل ألنابيـب
االختبار في خاليا آلة الطرد عن المركز ).



فراز ) (Centrifugationبآلة الطاردة عن المركز لمدة خم

دقائق في درجـة حـ اررة الغرفـة

بسرعة  14000دورة/دقيقة.
 .5عزل الراسب عن السائل العلو ( احذر من أن تضر أو تصيب الراسب !):


اس ــكب بح ــذر الس ــائل العل ــوي إل ــى داخ ــل وع ــاء النفاي ــات البكتيري ــة وذل ــك ع ــن طري ــق مس ــك
األنب ــوب مقلوب ــا ،بحيـ ـ

أن فتحت ــه تتج ــه ال ــى األس ــفل ،وتحريكه ــا ب ــبطء ف ــوق وع ــاء النفاي ــات

البكتيرية.



بعد ذلك ضع األنبوبة وهي مقلوبة على قطعة ورق ماص لكي تتخلص ممـا بقـي مـن السـائل
بداخل االنبوب
إنتب  :اذا كان الراسب البكتيري غير كبير ،اعد عمل الم ارحـل  3و  4وذلـك مـن أجـل

زيـادة عـدد البكتيريـا.

إستعن بالمرشد لفعل ذلك.



نفذ الخطوات السابقة كما ذكرنا أعال بالنسبة ألنبوب االختبار الثاني .

خطوة ب  :تفجير دقيق للخاليا وتفكيك جزيئات RNA

Step B
تشمل هذه الخطوة على إضافة  4محاليل مختلفة :

ً EDTAوًً:ًTris-HCLيحتـويًعلـىًمحلـولًمـنظمً)(Cell Resuspension Solutionمحلتول رقتم ً1
ًالـذيًيفكـكً RNaseوظيفتهًتوفيرًوسطًمالئمًلتفككًدقيقًللخالياً.اضافةًلذلكً،فإنًالمحلولًيحتـويًعلـىًانـزيم
RNAً.جزيئاتًالـ
ًويؤديًإلىًتفككًاغشيةًالخلية NaOH .وً ً:ًSDSيحتويًعلىً)(Cell Lysis Solutionمحلول رقم ً2
ً:يحتــويًعلــىًان ـزيمًيقــومًبتفكيــكًالبروتينــاتًواالنزيمــاتً)(Alkaline Protease Solutionمحلتتول رقتتم ً3
الموجودةًفيًالخليةًوالتيًمنًالممكنًأنًتؤثرًعلىًنجاعةًعمليةًإستخراجًالبالسميدً ،ولذلكًفانهًيوقفًعملهاً.

وًاســيتاتًالبوتاســيومًً:Guanidine HClيحتــويًعلــىً)(Neutralization Solutionمحلتتتول رقتتتم 4
البالزميدي عن بقية مكونات المحلولًDNA.وظيفتهمًهو المساعدةلًبفصلًالـ Potassium acetate

 .6ضبط الماصة األتوماتيكية


أضبط الماصة ذات حجم  1000إلى  200ميكروليتر وضع غطاء بالستيكيا(التيب) أزرقا.

 .7إضافة محلول رقم  1وتعليق الراسب.


أضف  200ميكروليتر من "محلول رقم ."1



ـزل الســائل بواســطة الماصــة ( اســتعن بالمرشــد ) .حــاول إبقــاء
علــق ال ارســب بواســطة رفــع ًوانـًا

التيــب داخــل الســائل عنــد قيامــك بعمليــة التعليــق ،وذلــك لكــي تمنــع تكــون رغــوة ،ارفــع وانــزل
السائل عدة مرات إلى أن ال ترى تكتالت بكتيرية في السائل.


بدل الغطاء البالستيكي (التيب ) وقم بتنفيذ نف

الخطوات المذكورة أعال ألنبوب الثاني.

 .8إضافة محلول رقم 2

ضــع الغطــاء البالســتيكي ( التيــب) األزرق واضــف  200ميكروليتــر مــن محلــول رقــم 2

(Cell Lysis

) Solutionلكل واحد من أنابيب االختبار.

أخلط أنابيب االختبار بلطف بواسطة قلبها  4-6مرات.
ضع األنابيب في المكان المخصص على حامل األنابيبًلمدةًدقيقتين.
 .9إضافة محلول رقم 3





أضبط الماصة ذات حجم  1000إلى  300ميكروليتر وضع غطاء بالستيكيا(التيب) أزرقا.

أضف  300ميكروليتر مـن "محلـول رقـم  (Neutralization Solution) "3لكس وادسد مسن
األنابيب.
إخلط االنابيب بلطف بواسطة قلبها  6-4مرات.

بعد تنفيد هد الخطددو فد المحلددو يحتددو علد خاليددا مفككددة – يمكد ا تالحد عمليددة انتددا
نسيج جل .الـ  DNAالبالزمي معلق في المحلو .
Step C

خطوة ج  :تنظيف المحلول المعلق من الخاليا المفككة

فــي هــذ الخطــوة ســوف نقــوم بإبعــاد جزيئــات كبي ـرة ( بمتتا فتتي ذلتتك  DNAكروموزومتتالي) مــن محلــول
الخاليا المعلق.
 .11ترسيب جزئيات كبيرة موجودة في محلول الخاليا المعلق.


قــم بعمليــة فـراز ) (Centrifugationألنابيسسب اإلختبسسار فسسي آلسسة الطــاردة عـن المركــز لمــدة 3

دقائق في درجة ح اررة الغرفة بسرعة  13000دورة/دقيقة.

بعد تنفيذ هذه الخطوة فإن الت DNAالبالزمي

سيكو م ابا ً في السائل العلو .

خطوة د :ربط الت DNAالبالزمي

لغشاء عمود الفصل )(Colona

Step D

البالزميدي سوف بالغشا الموجود في عمود DNAفيًهذ ًالخطوةًسنمررًالمحلولًخاللًعمودًالفصلً.الـ
الفص  .أما باقي مركبات المحلول فسوف تكون درة داخ المحلول .محلول الغس سوف يستخدم من أج إبعاد
كروموزومالي ،بروتيناتDNA---المواد التي لم ترتبط مع عمود الفص  ،ولذلك فإن باقي مركبات المحلول (
-----إلخ) سوف تكون درة داخ المحلولً.إنتب ت  :علــىًالطاولــةًامامــكًيوجــدًنوعــانًمــنًأنابيــبًاإلبنــدروفً،بــدونًغطــاءًوأخــرىًمــعًغط ـاءً.األنابيــبًبــدونًغطــاءً
شــفافةً،وذاتًلــونًمتشــابهًلجميــعًالمجموعــاتً.عنــدماًيطلــبًمنــكًإســتعمالًانابيــبًبــدونًغطــاءًيجــبًعليــكً،باإلضــافةً

لتعلــيمًاالنابيــبًباألرقــامًً1وً،2كتابــةًإســمًمجموعتــكًعلــىًاالنابيــبًوذلــكًحتــىًتميــزًاألنابيــبًالخاصــةًبــكًعــنًانابيــبً

باقيًالمجموعةً.

 .12ترقيم االنابيب.


رق ــم أنـ ـ ًوبي اختب ــار (افين ــدورف) كبي ـ ًـرتين وش ــفافتين ب ــدون غط ــاء باالرق ــام  .2، 1أكت ــب اس ــم
مجموعتك عليها.

 .13أدخل عمودة فصل لكل واحد من األنابيب.
 .41ضبط الماصة األتوماتيكية


أضبط الماصة ذات حجم  1000إلى 650ميكروليتر وضع غطاء بالستيكيا(التيب) أزرقا.

 .15تمريرالمحلول من خالل عمود الفصل


إسحب بحذر السائل العلوي دون الم



أســكب الســائل لــداخل عمــود الفصــل الموجــود داخــل أنبوبــة اإلبنــدروف التــي قمــت بتعليمهــا.



إرم أنابيب اإلختبار مع الراسب إلى سلة النفايات البكتيرية.

موجود ب اخله!!.

غير التيب وقم بنف

بال ارسـب .التسكب السائل ألن الت DNAالبالسدمي

الخطوة لألنبوبة األخرى.

 .16ترسيب الجزيئات الكبيرة الموجودة داخل المحلول الخلو


قم بعملية فـراز ) (Centrifugationألنابيب اإلختبسار فسي آلسة الطـاردة عـن المركـز لمـدة 30

ثانية في درجة ح اررة الغرفة بسرعة  8000دورة/دقيقة.
تذكر ان الت DNAالبالزمي

ق ارتبط باغشاء الموجود داخل عمود الفصل.

 .17رمي السائل من االنابيب
 افص س بسسين األنابيسسب واعمسسدة الفص س  ،واسسسكب السسسائ الموجسسود داخ س االنابيسسب إلسسى وعسسا
النفايات البكتيرية.

 بعد ذلك ادخ اعمدة الفص مرة اخرى الى األنابيسب وضسع االنابيسب فسي المكسان المخصس
على دام االنابيب.
Step E
خطوة هت :غسل الت DNAالبالزمي
من األمالح المتبقية والعالقة .وذلك الن هذه االمالح ممكن ان تؤثر DNAفيًهذ ًالمرحلةًسوفًنقومًبغسلًالـ
على عم اإلنزيم الذي سوف نستعمله بالمراد المقبلة من المختبر .محلول الغس يحتوي على  :إيثانول،
 Potassium acetate.وTris-HCl (Buffer) -محلول منظم
 .18ضبط الماصة األتوماتيكية


أضبط الماصة ذات حجم  1000إلى  400ميكروليتر وضع غطاء بالستيكيا(التيب) أزرقا.

 .41إضافة محلول الغسل


اضف  400ميكروليتر من محلول الغسل (محلول رقم  )4الى مركز الغشاء الموجود داخل عمود الفصل.

 .22غسل الـDNA


قم بعملية فراز ) (Centrifugationألنابيب اإلختبار فسي آلسة الطـاردة عـن المركـز ،بمسـاعدة المرشـد ،لمـدة

 30ثانية بدرجة ح اررة الغرفة بسرعة  8000دورة/دقيقة.
 .21التخلص من سائل الغسل


اخرج اعمدة الفصل من االنابيب .ثم فرغ محتوى االنابيب الى داخل وعاء النفايات البكتيرية.



ارجع اعمدة الفصل الى االنابيب.

 .22ضبط الماصة األتوماتيكية


أضبط الماصة ذات حجم  1000إلى  600ميكروليتر وضع غطاء بالستيكيا(التيب) أزرقا.

 .23إضافة محلول الغسل


اضف  600ميكروليتر من محلول الغسل (محلول رقم  )5الى مركز الغشاء الموجود داخل عمود الفصل.

 .21غسل الـDNA


قم بعملية فراز ) (Centrifugationألنابيب اإلختبار في آلسة الطـاردة عـن المركـز ،بمسـاعدة

المرشد ،لمدة  30ثانية بدرجة ح اررة الغرفة بسرعة  8000دورة/دقيقة.
 .25التخلص من سائل الغسل


اخرج اعمدة الفصل من االنابيب .ثم فرغ محتوى االنابيب الى داخل وعاء النفايات البكتيرية.



ارجع اعمدة الفصل الى االنابيب.

.26قمًبعمليةًالفرزًفيًاّلةًالطاردةًعنًالمركزًلمدةًدقيقتينًبسرعةًً13000دورة/دقيقةً .
ً.27تفريغًمحتوىًاألنابيبً .

خطوة و  :فصل الت  DNAالبالزميد من عمود الفصل

Step F

فــيًهــذ ًالخطــوةًســوفًنض ـيفًمــاءًإلــىًاعمــدةًالفصــلً.إنًالمــاءًســوفًيــؤديًإلــىًتقلي ـل التجــاذبًبــينًالمــادةً
ًالبالزميديًDNA.البالزميديًوبالتاليًسيتمًتحريرًالـًDNAالموجودةًفيًغشاءًعمودًالفصلًوًالـً
ً
صغيرين باالرقام .2 ،1
ً
 .26ترقيم أنابيب االختبار  :قم بترقيم أنبوبي اختبار افيندورف
نقل أعمدة الفصل . :
 .27نقل اعمدة الفصل :أنقل أعمدة الفصـل إلـى أنابيـب االختبـار الجديـدة والتـي قمـت بترقيمهـا وارم انابيـب
القديمة إلى وعاء النفايات البكتيرية.

 .28إضافة ماء:


أضبط الماصة ذات حجم  100إلى  50ميكروليتر وضع غطاء بالستيكيا(التيب) أبيض.



أضف بحذر إلى مركز فتحة عمود الفصل  50ميكروليتر ماء( ddw-محلول رقم .)6



اذا بقي الماء على جدران عمود الفصل قم بإنزالها بواسطة طرقة بسيطة لالنبوب فـوق سـطح
الطاولة .



قم بتنفيذ نف

الخطوات المذكورة اعال ألنبوب االختبار الثاني .

 .29الفراز بالقوة الطاردة عن المركز ):(Centrifugation


قــم بعمليــة ف ـراز ) (Centrifugationفسسي آلسسة الطــاردة ع ـن المركــز ،بمســاعدة المرشــد ،لمــدة

دقيقتين بدرجة ح اررة الغرفة بسرعة  13000دورة/دقيقة.

إ المحلددو الندداتج يحتددو عل د  DNAبالزمي د وسددو يددت اسددتخ امه م د أجددل التحليددل باسددتخ ا جددل
الكتروفويز ( الهجر الكهربائية لل قائق المعلقة بالجل) (جدزء  )2وكد ل مد أجدل تحويدل البكتيريدا المؤهلدة
(جزء .)3
 .32فصل اعمدة الفصل:


افصــل بحــذر اعمــدة الفصــل عــن أنابيــب االختبــار وانقــل انابيــب االختبــار إلــى حاملــة أنابيــب
االختبار .ارم اعمدة الفصل إلى سلة النفايات.

 .31توحيد الـ:DNA


أضبط الماصة ذات حجم  100إلى  50ميكروليتر وضع غطاء بالستيكيا(التيب) أبيضا.



انقل السائل مع الـ  DNAالموجود في أنبوب اختبار رقم  1إلى أنبوب اختبار رقم .2



ارمي أنبوب اختبار رقم .1

 .32ترقيم أنابيب االختبار


صغيرين بـ  Aو  .Bأنابيب
ً
رقم أنبوبي اختبار افيندورف

االختبار هذ سوف نستخدمها في القسم الثاني من التجربة  -جل الكتروفوريزة ( الهجرة
الكهربائية للدقائق المعلقة بالجل).
 .33توزيع الـ : DNA


اضبط ماصة ذات حجم  20إلى 15ميكروليتر.



انقل  15ميكروليتر من أنبوب اختبار رقم  2إلى .A



انقل  15ميكروليتر من أنبوب اختبار رقم  2إلى .B



اضبطًالماصةًً20لً6.5-ميكروليتر.



اضفًً6.5ميكروليترًماءًألنبوبة.ِA



اضبطًالماصةًً20لً5.5-ميكروليتر.



اضفًً5.5ميكروليترًماءًألنبوبةً.ًB



ادخل أنابيب االختبار  Aو  Bإلى سلة الثل .

 .34ترقيم أنبوب اختبار :


رقم أنبوب اختبار افيندورف صغيرة بـ  ، DNA Iأنبوب االختبار هذا سوف يتم استخدامه

في الجزء الثال

من المختبر -تحويل ). (Transformation

 .35توزيع الـ : DNA


اضبط ماصة ذات حجم  20إلى  15ميكروليتر.



انقل  15ميكروليتر من أنبوب رقم  2إلى أنبوب  ،DNA Iثم ادخل أنبوب إلى سلة الثل .



ادخل األنبوب رقم  2إلى سلة الثل .

الجزء الثاني  :جل الكتروفوزيرة ( الهجرة الكهربائية للدقائق المعلقة بالجل)
Gel electrophoresis
خطوة أ  :قطع البالزميد

Part Two:
Step A

فــي هــذا القســم ســوف نقــوم بعمليــة تحليــل الـ ـ  DNAالــذي تــم استخالصــه ،بواس ـطة تركيضــه علــى الجــل.

كمــا اننــا س ـنقوم بمقارنــة بــين الـ ـ  DNAالــذي تــم استخالصــه االن وبــين  DNAمشــابهه تــم استخالصــه

بط ــرق اخ ــرى .إن ال ـ ـ  DNAالبالزمي ــدي يمك ــن أن يك ــون منتظم ــا باش ــكال فراغي ــة مختلف ــة .إن انتظ ــام
البالزميد في الفراغ (شكله) يؤثر على سرعة حركته وفحصه بالجـل – كلمـا كـان البالزميـد مضـغوط اكثـر
كلما تحرك بسرعة اكبر والعك

صحيح .كما ان درجة نظافـة البالزميـد تـؤثر علـى سـرعة حركتـه بالجـل.

إن بالزميـد ذو درجــة نظافــة منخفضـة يحتــوى ايضــا علــى جزيئـات مختلفــة لــم يــتم ازالتهـا كمــا يجــب خــالل
عملية االستخالص ،بالزميد كهذا سوف يتحرك ببطء بالجل.

 .1إضافة انزيم المقط (الحصر)  EcoRIلل نبوب المعلم بت  DNA ( Aالذ إستخلصت )

أضف بمساعدة المرشد إلى األنبوب  Aالمواد التالية ( موجودة عند المرشد):


 1ميكروليتر من انزيم الحصر .EcoRI



 2.5ميكروليتر من المحلول المنظم ) . (Bufferاخلط بخفة بمساعدة الماصة.

 .2أضافة انزيم مقط للنبوب المعلم ب B


1ميكروليترمنًانزيمًالحصرًEcoRI



ً1ميكروليترًمنًScaI



ً2.5منًالمحلولًالمنظمً(.)bufferاخلطًبخفةًبمساعدةًالماصة.

 .3انزال المحلول إل قعر أنبوب االختبار:


ادخل األنبوب إلى آلة الطرد عن المركز لمدة  5ثواني بسرعة  14000دورة  /دقيقة.

 .4حضانة ) (Incubationبت  37درجة مئوية:


ادخــل أنبــوب االختبــار إلــى الحاملسسة التسسي تشسسبه القسسار

ًوضــعه لمــدة ال تقــل عــن  30دقيقــة

بدرجة ح اررة  37درجة مئوية ( سجل لنفسك زمن بدء الحضانة ).
أثناء فتر االنتظار ق بتنفي الجزء  -3تحويل )(Transformation

خطوة ب :تحضير العينات من أجل تركيضها بالجل :
بالجل اللكتروفوريزة سوف نقوم بتركيض عدة عينات :

Step B

ًأ .عين ـ ــة  -1البالزمي ـ ــد  pUC19ال ـ ــذي ت ـ ــم استخالص ـ ــه م ـ ــن البكتيري ـ ــا عل ـ ــى اي ـ ــدينا (ً)Aم ـ ــعً
.EcoRI
ًب .عينــة  -2البالزميــد

 pUC19الــذي تــم استخالصــه مــن البكتيريــا علــى ايــدينا ومــن ثــم قطــع

بواسطة انزيم الحصر .)B( EcoRI+ScaI

ًج .عينة  -3البالزميد  pUC19بالزميد الذي تم ش ارئه واستخلص بطريقة اخرىًمعً.EcoRI
ًد .عينــة  -4البالزميــد  pUC19الــذي تــم استخالصــه بطريقــة اخــرى وقطــع بواســطة انـزيم الحصــر
.EcoRI+ScaI
هـ ـ ـ .عينـ ــة -5مؤشـ ــر يسـ ــتخدم لتحديـ ــد الـ ــوزن الجزيئـ ــي.المؤشـ ــر مركـ ــب مـ ــن  DNAلبكتيريوفـ ــاج المبـ ــدا
وبالزميد ،قطعوا بواسطة انزيمات حصر مختلفة)Lambda-pUC Mix Maker(.
تحضير عينة رقم ( Aالت DNAالذ استخلصت )





اضبط الماصة ذات حجم  20إلى  3ميكروليتر.

انقل  3ميكروليتر محلولًلونًجليتسيرول إلى األنبوبً Aاخلط بلطف
باستخدام جهاز الـ (. )Vortex

طربة خفيفة على الطاولة.
انزل جميع المادة إلى قاع األنبوب االختبار بواسطة ً

تحضير عينة رقم  DNA (Bاستخرجت وقطعت )


أضف إلى األنبوب  (Aأنبوب االختبار الذي تم حضانته بدرجة  37درجة مئوية) 3

ميكروليتر من محلول لونًجليتسيرول .اخلط بلطف باستخدام جهاز الـ (.)Vortex



طربة خفيفة على الطاولة.
انزل جميع المادة إلى قاع األنبوب االختبار بواسطة ً

معالجة العينات رقم : 5،4،3

احصل على هذ العينات جاهزة من المرشد .إذا كانت مجمدة ،قم بصهرها عن طريق حكها بين كفوف يديك.

خطوة ج :شحن العينات فوق الجل :

StepC

ال تلمس الجل بأيد مكشوفة – الجل يحتوى على مادة تسبب السرطان !!!.
ضبط الماصة األتوماتيكية


اضــبط ماصــة أتوماتيكيــة ذات حجــم  20إلــى  20ميكروليتــر وضــع غطــاء بالســتيكيا (تيــب)

صغير.

فتح الجل :

بمساعدة المرشد افتح غالف الجل الجاف وضعه في جهاز الجل.

الجهة اليمنى للكاسيت تدخل أوالا .يجب فتح غالف الجل بفتترة زمنيتة قريبتة جتد ا متن فتترة الشتحن وذلتك لمنعت متن

الجفاف.

تنفيذ prerun


قــم بتنفيــذ  ( prerunللكاســيت ذو مشــط علــى وجهــه) بواســطة الضــغط المســتمر علــى ال ـزر

لمدة ثانيتين .صفير قصير وضوء اخضر متردد دليل على أن العملية سليمة.


بعد مرور دقيقتين فإن الضوء يتحول إلى احمر متردد ويسمع صفير متقطـع .يجـب الضـغط

على الزر حتى ظهور ضوء احمر ثابت.
تحميل العينات :

اخــرج المشــط وقــم بتحميــل الخم ـ

عينــات التــي تخصــك .عينــة رقــم  5قــم بتحميلهــا فــي الحف ـرة التــي فــي الطــرف

االقص ــى للج ــل .ال تنس ــى ان تق ــوم بتغيي ــر الغط ــاء البالس ــتيكي ( تي ــب) ب ــين العين ــة واالخ ــرى ،س ــجل أي عين ــة قم ــت
بتحميلها في كل حفرة.
بدء فحص وتشغيل الجل:

من اجل بداية الحركة ،اضغط ضغطة قصيرة علـى الـزر .ضـوء اخضـر ثابـت دليـل علـى عمليـة صـحيحة .اتـرك

الجل يتحرك ما بين  15إلى  30دقيقة .أمعن النظر بتحرك اللون ،ولكن ال تلم

الجهاز.

انتهاء التركيض:

في نهاية الحركة ،الضوء األخضر يتحول إلى احمر ويسمع صفير متقطع.

تصوير الجل :
ســيخرج المرشــد الجــل مــن جهــاز التــركيض وينقلــه إلــى طاولــة الـ ـ .UVبعــد الحصــول علــى صــورة جيــدة  ،يقــوم

المرشد بتصوير الجل.

الجتتتتتتتتتتزء
الثالتتتتتث:

تحويل

) (Transformationالبكتيريا المؤهلة:

Part Three

هذا العم يتم تنفيذه في ظروف معقمة .عليك العم بجانب نار مكشوفة ادذر جيدا! .ابعد المواد قابلة لإلشتعال
عن النار ،بما في ذلك االوراق .طال ذوي شعر طوي عليهم بجمع وربط شعورهم .

التحويل سيتم تنفيذ مع نوعين من الـ  DNAبالزميدي:
ًأ.

 DNAبالزميـدي والـذي تـم استخالصـه علـى أيـديكم حسـب الطريقـة التـي تــم
وصفها سابقاً وتم ترقيمه بـ .DNAI

ًب DNA .بالزميـ ــدي مشـ ــابه تـ ــم استخالصـ ــه بطريقـ ــة اخـ ــرى وتـ ــم ترقيمـ ــه بـ ـ ـ .+
إضــافة إلــى ذلــك نقــوم بعمليــة تحويــل بــدون بالزميــد ( فحــص ســلبي)  .أنبــوب
اختبار كهذا يتم ترقيمه ب .0

فكر ما الهدف من عملية التحويل بـ  DNAالتجاري ومحلول بـدون  . DNAبمسـاعدة المرشـد

ركز على الفوارق بين فحص سلبي وفحص ايجابي.

خطوة أ  :إضافة الت  DNAالبالزميد للخاليا المؤهلة

Step A

 .1تحضير الخاليا المؤهلة للقيام بعملية التحويل :

في داخل سلة الثل يوجد أنبوب اختيار وبه خاليا مؤهلة ( علم بالحرف  .)Cافحـص بـأن السـائل داخـل

أنبوب االختبار قد صهر .إذا لم يصهر ،اخرج أنبوب االختبار من سلة الثل لمدة قصيرة جداً قدر اإلمكان.
 .2تحضير أنابيب االختبار  :تحت تصرفك أنبوبي اختبار يحتويان على  DNAبالزميدي:

أنبوب االختبار األول الذي تم ترقيمه بـ  DNAIوالذي تم تحضير في القسم األول من التجربة.
أنبوب االختبار الثاني الذي تم ترقيمه بـ  . +أنبـوب االختبـار هـذا يحتـوي علـى  DNAبالزميـدي مشـابه للـذي تـم

استخالصه في القسم األول من التجربة والذي تم شراء من شركة تجارية.
إن األنابيب موجودة داخل سلة الثل  .انقلها إلى حامل األنابيب.

 .3تحضير أنبوب اختبار بدون )0( DNA


قم بترقيم أنبوب اختبار افيندورف إضافي بـ 0وضعه في حامل األنابيـب .هـذا األنبـوب سـوف

يمر بعملية مشابهة ألنبوبين االختبار  DNAIو +ولكن بدون .DNA
 .1إضافة محلول منظم ماء :DDW


اض ــبط الماص ــة األتوماتيكي ــة ذات حج ــم  20إل ــى  15ميكروليت ــر وض ــع غط ــاء بالس ــتيكيا



أضف إلى أنبوب االختبار المعلم بـ  15 ،0ميكروليتر من محلـول رقـم ( 8محلـول DDW-

أبيضا.

ماءًمقطر ) .



اضـ ــبط الماصـ ــة األتوماتيكيـ ــة ذات حجـ ــم  20إلـ ــى  10ميكروليتـ ــر وضـ ــع غطـ ــاء بالسـ ــتيكيا
أبيضا.



أض ــف إل ــى أنب ــوب االختب ــار المعل ــم ب ـ ـ  10, +ميكروليت ــر م ــن محل ــول رق ــم ( 8محل ــول م ــاء

. )DDW



اضبط الماصة األتوماتيكية ذات حجم  20إلى  5ميكروليتر وضع غطاء بالستيكيا أبيضا.

أضف إلى أنبوب االختبار المعلم بـ  5 ،DNAIميكروليتر من محلول رقم ( 8محلـول مـنظم
.)TE

مالحظة :كمية المحلول المنظم غير متساوية في أنابيب االختبار الثالثـة والسـبب فـي ذلـك هـو إن الحجـم النهـائي لكـل

محلول يجب أن يكون متساويا (20ميكروليتر) وكمية الـ DNAالمضافة لكل أنبوب مختلفة .

السبب في االختالف في كميات الـ DNAالتـي نضـيفها إلـى األنابيـب  +و DNAIهـو تركيـز ال ـ .DNAإن ال ـDNA
الذي تم شراء اكثر تركي از من الـ DNAالذي نستخلصه لذلك فإننا نخفف تركيز باستخدام المحلول ماء.ًDDW
 .5إضافة الخاليا إلى الـ: DNA


اض ــبط الماص ــة األتوماتيكي ــة ذات حج ــم  100إلـ ـى  60ميكروليت ــر وض ــع غط ــاء بالس ــتيكي

أبيض.


ضــع بطريقــة معقمــة لكــل واحــد مــن األنابيــب الثالثـة ( 60 ), DNAI+, 0ميكروليتــر مــن
الخاليا المؤهلة ).(Competent cells

 إخلط األنابيب الثالثة بلطف عن طريق نقرهسا باإلصسبع .ادسذر مسن تكسون فقاعسات او
انتشار الخليط على جدران األنابيب.
Step B
خطوة ب:إدخال الت DNAللخاليا
 .6حضانة الخاليا في الثلج

ضع األنابيب في حاملة دائرية تشبه القاربً ،وضع األنابيب في الثل لمدة  20دقيقة.
في فترة الحضانة استمر قدر اإلمكان في تنفيذ القسم  -2تحضير عينات من اجل تركيضها على الجل.
 .7صدمة حرارية ):(Heat Shock


قــرب س ــلة ال ــثل الت ــي تحت ــوي عل ــى أنابيــب االختب ــار إل ــى حم ــام م ــائي بدرج ــة  42Cدرج ــة
مئوية ،وادخل أنابيب االختبار إلى الحمام لمدة  90ثانية بالضبط.

 .8تبريد ): (Cold Shock


انقل حاال القارب الذي يحتوي على األنابيب إلى الثل وابقها لمدة  60ثانية بالضبط.

 .9توجيه الماصة األتوماتيكية


اضــبط الماصــة األتوماتيكيــة ذات حجــم  1000إلـى  400ميكروليتــر وضــع غطــاء بالســتيكيا
أزرقا.

 .12تعليق الخاليا في وسط النمو


أضــف بصــورة معقم ـة بجانــب النــار 400 ،ميكروليتــر مــن محلــول رقــم ( 9وســط نمــو ) LB



اخلــط بلطــف بواســطة النقــر باإلصــبع علــى جـدار أنبــوب االختبــار .ارمــي الغطــاء البالســتيكي

لكل أنابيب االختبار.

(التيب) إلى كي

النفايات البكتيرية.

 .4نشاط الجين الذ يمنح صفة المقاومة ضد المضاد الحيو امبسلين:


ادخل أنابيـب االختبـار إلـى "قـارب" .ثبـت القـارب بـداخل القـط دورق فـي حمـام بدرجـة 37C
درجة مئوية.

 ابقها بالداخ هز بسيط لمدة  30-15دقيقة.
ارجع إل الجزء  2إلتما العمل.
خطو

 :زراعة البكتيريا فوق وسط إنتقاء :

Step C

تتم عملية الزراعة عن طريق نق دجم معين من مستنبت البكتيريا التي مرت بعملية تحوي إلى
وسسط نمسسو صسسلب موجسسود فسسي الصسسحون .هسسذا الوسسط يحتسسوي علسسى اجسسار باإلضسسافة إلسسى المضسساد
الحيوي امبسلين المستخدم النتقا الخاليا التي مرت بعمليسة تحويس  .كسذلك يحتسوي الوسسط علسى
مادة دليلسة . )X-gal(substractإن المسادة الحليلسة تتفكسك بواسسطة األنسزيم بيتسا-جالكتوزيسداز ونسات
التفكك الذي يتم الحصول عليه سيكون ازرق اللون.

أمامك ست صحون "بتري" والتي تحتسوي علسى وسسط نمسو صسلب بحيس أن ثسال صسحون مسن السستة
مغلفة بورق فضي .هذه الصحون تحتوي في وسط النمو على المواد  :امبسلين و.X-gal
المادة الحليلة ( )X-galوالذي نات تفككه ازرق ،دساس للضو ولذلك يجب المحافظة عليسه دائمدا بمسساعدة ورق
فضي .الثالثة صحون االخرى ،والتي تستخدم كصحون للفح
.5

) ،(Controlال تحتوي على امبسلين و .X-gal

ترقيم و تعليم الصحون :
 رقم الصحون المغلفة بورق فضي من الجهة السفلى للصسحن كالتسالي – DNAI :وسسط
إنتقا  – + ،وسط إنتقا  0 ،وسط إنتقا  ،أضف اسمك والتاريخ .



رقسسم صسسحون الفحس (الغيسسر مغلفسسة بسسورق فضسسي) مسسن أسسسف كالتسسالي - DNAI :وسسسط
فحس  + ،وسسسط فحس  -0 ،وسسسط فحس  ،أضسسف اسسسمك والتسساريخ لك س وادسد مسسن
الصحون.

 .13توجيه الماصة األتوماتيكية


اضبط الماصة األتوماتيكية ذات دجم  100إلى  50ميكروليتر وضع غطسا بالسستيكيا
أبيضا.

 .11الزراعة عل الصحو  :تت الزراعة بصور معقمة ،بجانب النار ،بخطوتي :
أ .نقل البكتيريا إلى الصحون :
 انق بصورة معقمة  50مكيروليتر بكتيريا من األنبو المعلم بـ  DNAIإلى
داخ مركز الصحن " -DNAIوسط فح ".


الماصسسة األتوماتيكيسسة  ،انقس  50ميكروليتسسر إضسسافية للصسسحن "-DNAI

بمسسساعدة نف س
وسط إنتقا "
وارم الغطاء البالستيكي ( التيب).

ب .توزيع البكتيريا في الصحن :
 اخرج بجانب النار عصا ملتوية ( عصا درجلسكي ) وبواسطتها ادهن جيدا البكتيريا
التي زرعتها في "  -DNAIوسط فح "  .اغلق الصحن .



ادهن بواسطة نفس العصا صحن "  -DNAIوسط إنتقا ".
ضع العصا المستخدم في داخ الوعا البالستيكي الكبير.

كرر الخطوتين السابقتين للصحون األخرى  .ال تن

أن تغير الغطا البالستيكي( التيب) وعصسا درجلسسكي فسي

فترة االنتقال بين عينات الـ  DNAالمختلفة.
 ألصق ك الصحون بواسطة شريط السق .ال تلصق الصحون من الجوانب.
 ادضن الصحون في  37˚Cدرجة مئوية لمدة  21ساعة وراقب ظهور مستعمرات
البكتيريا.
ال تنس أ تغطي مر أخر الصحو التي كانت مغطا بورق فضي.

إعداد النتائج
تحويل وإنتقاء

Transformation and Selection

أ .تق ير ( تخمي ) ع د الخاليا الحية في العينة التي ت زرعها :
قم بتقدير عدد المستعمرات التي تظهر في صسحن  .LBافعس ذلسك للصسحن السذي تسم بسه زراعسة بكتيريسا
والتي دولت بمساعدة الـ  DNAالذي تم استخالصه  ،وكذلك بالنسبة للصسحن السذي تسم بسه زراعسة بكتيريسا والتسي
دولت بمساعدة  DNAبالزميدي وتم استخراجه تجاريا بطريقة أخرى.
ب .تح ي نسبة الخاليا التي تحولت والتي تظهر الق ر عل مقاومة امبسلي :
قسسم بتقسسدير عسسدد المسسستعمرات التسسي تظهسسر فسسي الصسسحون التسسي تحتسسوي علسسى امبسسسلين و  . X-galقسسم بعسسد
المستعمرات الزرقا وكذلك المستعمرات البيضا  .افع ذلك للصحن السذي تسم بسه زراعسة بكتيريسا والتسي دولست
بواسطة  DNAالذي استخلصته وكذلك للصحن الذي تم به زراعة بكتيريا والتي دولت بواسطة  DNAبالزميسدي
والذي تم استخالصه بطريقة أخرى تجاريا .النسبة بين عدد المستعمرات في البند

إلى عسدد المسستعمرات فسي

البند أ ،مضروبة في مئة يعطي النسبة المئوية للخاليا التي دولت والتي تظهر القدرة على مقاومة االمبسلين.
 .تح ي نسبة الخاليا التي تحولت والتي تظهر نشاط األنزي بتيا -جالكتوزي از.
قم بتقدير عدد المستعمرات التي تظهر على الصسحون التسي تحتسوي علسى امبسسلين و

 .X-galافعس ذلسك

للصحن الذي تم به زراعة بكتيريا والتي دولت بواسسطة  DNAالسذي استخلصسته ،وكسذلك للصسحن السذي تسم بسه
زراعة بكتيريا والتي دولت بواسطة  DNAبالزميدي تم شرا ه .النسبة بسين عسدد المسستعمرات فسي البنسد ج إلسى
عدد المستعمرات في البند أ ،مضسروبة فسي مئسة يعطسي النسسبة المئويسة للخاليسا التسي تحولست والتسي تظهسر نشساط
االنزيم بتيا -جالكتوزيداز .
قم ببنا جدول تلخيصي.

أسئلة :

Questions

 )1كيف تفسر االختالف في عدد مستعمرات البكتيريا في الصحون الثالثة ؟

قارن بين سلسلة الصحون التي تم زراعتها بواسطة بكتيريا والتسي تحولست بواسسطة

DNA

استخلصسته وبسين

بكتيريا تحولت بواسطة  DNAتم شرا ه.
 )2أي عوام قد تؤثر على فعالية عملية التحوي ؟
 )3بشك عام نفح الـ  DNAالذي تم استخالصه بواسطة ج الكتروفوريزة ( الهجرة الكهربائية للسدقائق
المعلقة بالج ) قبل القيام بعملية التحوي  .فسر لماذا ؟
جل الكتروفوريز ( الهجر الكهربائية لل قائق المعلقة بالجل )
)1

Gel electrophoresis

قارن بين عينة الـ DNAالذي استخلصته (  )DNA1وبين الـ  DNAالذي تم شرا ه
( . )DNA3ه يوجد فروق في اماكن ك منها على سطح الج ؟ عل .

)2

قارن بين عينة الـ  DNAالذي استخلصته (  )DNA1وبين عينة الـ  DNAالذي
استخلصته وقطعته بمساعدة إنزيم الحصسر  .)DNA2( HindIIIلمساذا تسم الحصسول علسى مجمسوعتين (

two

 )bandsفي تركبض DNA1؟
ماذا يدل تمركز الـ DNA1على الج مقارنة مع تمركز  DNA2؟
)3

( اختياري ) استعن بالمقدمة في وددة التعليم " من الجين إلى البروتين " وصمم رسم بياني
يمث الصلة بين مسافات الذبذبات لقطع الـ DNAالمختلفة والتي تسم الحصسول عليهسا مسن فحس
وبين لوغريتم  Logدجمها .
المؤشر الذي نعم به  ،تم الحصول عليه بعد قطع الـ  DNAالذي

يلخ

بكتيريوفاج المبدا وكذلك البالزميد  pUC19بواسطة انزيمسات تحديسد مختلفسة فسي الصسورة.

بالجهة اليسرى يمكن أن نرى نتائ فح

هذا

المؤشر على الج  .كبر قطع الـ  DNAالمختلفة معطى بالصورة بوددات
عدة قواعسد  .بعسد قيامسك بقيساس مسسافة الذبذبسة للبالزميسد المقطسو  ،تسستطيع تحديسد كبسر البالزميسد
دسب المنحنى المعياري .
انتبه ! ان المعطيـات للمنحـنى المعيـاري( مسافة الذبذبة لقطع الـ

DNA

للمؤشر ) التي سوف تستعملها  ،عليـك أخـذها من صورة الج التي فحصتها
ومنها فقط !

المؤشسر

من أج تحديد كبسـر البالزميسد السذي استخلصتسـه يجسب عليسـك ان تقسوم بعمسـ منحنسى معيساري باعتمسـاد علسى
معطيات المؤشر الذي تم فحصه على نفس الج المستخـدم لفح
تتغيـر بكـ فحـ

،ودتى عنـد التحـد علسـى نفسـ

البالزميـد  .إن دركـة الـ  DNAداخـ الجسـ

مقطسـع السـ ،DNAوالسبسـب ألنهسـا تعتمسـد علىعوامس كثيسـرة

وهي اكبـر من قدرتنـا على المراقبـة  .ان ك تغييـر صغير في تركيز الج أو الجهد الكهربائي تؤدي إلى نفس
الفحـ

يـرى بشك آخـر  .لذلك فإن فحـ

المؤشر له داللة فقط بالنسبة لفح

مقاب للبالزميد

