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 :DNA استخراج (1

 از کيژنت مادة استخراج اصول. باشد يم کيژنت مادة به يدسترس ها سلول کيژنت ساختار يمولکول يبررس در گام نينخست

 اتيجزئ از يبرخ در تنها و است کساني نسبتا( يجانور يها سلول و ياهيگ يها سلول ها، يباکتر) مختلف يها سلول

 .باشد يم يساز خالص و يسلول عصارة هيته مرحله دو شامل کينوکلئ يها دياس استخراج. دارد وجود ييها تفاوت

  يسلول عصاره هيته-الف

 ها بافت از ماًيمستق ايو کشت طيمح در ريتکث با ها سلول عموماً. است ازين سلول ياديز تعداد به يسلول عصارة هيته يبرا

 يبرا. شوند آزاد آن ها اتيمحتو تا بروند نيب از ها سلول غشاء و وارهيد ديبا سپس. شوند يم نيتأم( خون بافت مانند)

 شوک به توان يم يکيزيف يها روش از. رود يم به کار يمختلف ييايميش و يکيزيف يها روش ،يسلول غشاء اي وارهيد بيتخر

 و ها ميآنز از ييايميش يها روش در. کرد اشاره شنيکيسون اي يصوت امواج از استفاده و زده خي يها سلول دنيسائ ،ياسمز

 ميآنز از ها يباکتر وارةيد شکستن يبرا مثال، يبرا. شود يم استفاده شوند يم غشاء و وارهيد بيتخر باعث که يمواد

 باعث خود يميآنز عمل با ميزوزيل. شود يم استفاده آن ها از يمخلوط اي  (EDTA)  تتراستات نيآم يد لنيات اي ميزوزيل

 مانند يفلز يها وني حذف با است کننده شالت عامل کي که EDTA و شود يم يسلول وارةيد کانيگل و ديپپت هيتجز

Ca2+ وMg2+  عالوه به. کند يم سست را وارهيد دارند، نقش وارهيد استحکام در که EDTA که يفلز يها وني حذف با 

 در  .شود يم مواد نيا هيتجز مانع کند، يم عمل کينوکلئ يها دياس کننده هيتجز يها ميآنز در کيپروتستت گروه عنوان به

 ن حاليا با . شکست را ها سلول غشاء توان يم ساده ياسمز شوک کي با ،يسلول وارهيد فقدان به علت يجانور يها سلول

 يم حل خود در را غشا که X100 تونيتر و نيسارکوز ليدس دو ، (SDS) سولفات ليس دود ميسد مانند يمواد از اغلب

 محلول در ديبا يسلول عصاره هيته مراحل. شود يم کينوکلئ يدهاياس يداريپا باعث نيهمچن  SDSشود،  يم استفاده کنند

 است EDTA و  SDS ،(Tris-HCl) د يدروکلريه سيبافرتر يحاو معموالً که کينوکلئ يدهاياس کننده محافظت يها

 ديسف يها سلول از معموالً ،يانسان يها سلول کيژنت مادة استخراج يبرا. برسد کيژنت مادة به بيآس نيکمتر تا شود انجام

 پرز يها سلول کشت ها، بروبالستيف کشت مانند افتهي کشت يها سلول منجمد، خون اي اند مانده ساعت سه تا کي که خون

 .شود يم استفاده کيوتيآمن عيما يها سلول کشت اي (CVS) ينيجن يها

 

 DNA  يساز خالص -ب

 از مزبور يها روش. است شده ابداع يمختلف يها روش نظر، مورد کاربرد و سلول نوع برحسب DNA يساز خالص يبرا

 در. باشد يم خالص DNA استخراج و ها يناخالص مرحله به مرحله دادن رسوب شامل که کنند يم تيتبع يکساني اصول

 سپس. شوند يم حذف يسلول عصاره از مواد نيا فنل، رينظ ها نيپروتئ کننده واسرشت مواد کمک با ابتدا ها روش نيا

DNA فوق مرحله از قبل توان يم باشد اديز ها نيپروتئ مقدار اگر. شود يم استخراج محلول به صورت يقطب فاز در 

  . نمود حذف و هيتجز k نازيپروتئ مانند کننده هيتجز يها ميآنز با را ها نيپروتئ

 وم،يآمون اي +Na ونيکات حضور در زوپروپانوليا اي اتانول رينظ يهائ الکل کردن اضافه با توان يم ،يفازآب کردن جدا از پس

 يبرا است اديز کربن يها دراتيه مقدار که کبد بافت يها سلول و ياهيگ يها سلول در. داد رسوب را کينوکلئ يدهاياس

 استفاده نمک محلول و CTAB( Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide ) از کينوکلئ يدهاياس يساز خالص

. مانند يم يباق محلول به صورت دهايساکار يپل و شود يم کينوکلئ يدهاياس رسوب باعث فقط محلول نيا. شود يم

 يم DNA يساز خالص يبرا. است  DNA و RNA از يمخلوط يحاو ديآ يم به دست فوق يها روش به که يرسوب

  .آورد به دست خالص DNA و کرده زيدروليه را  RNA بونوکلئاز،ير کردن اضافه با توان
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 از کينوکلئ يها دياس استخراج يبرا ييها تيک هيته به اقدام يمولکول يولوژيب مواد کننده هيته مختلف يها شرکت امروزه

 مزبور يها تيک از استفاده با توان يم شگاهيآزما در يمال تيمحدود وجود عدم صورت در که اند نموده يسلول مختلف منابع

 يها ستميس عالوه به. نمود باال خلوص درجه با کينوکلئ يها دياس هيته به اقدام يباالئ نسبتاً بازده با و کم زمان مدت در

 مختلف يها نمونه از کينوکلئ يها دياس از نمونه هزاران استخراج به قادر روزانه که اند شده اختراع يمختلف کيروبوت

 .باشند يم يوانيح و ياهيگ ،يکروبيم

 

 

  ((SSaallttiinngg  oouutt))  ييمميير آنزر آنزييخون تام به روش غخون تام به روش غ  cccc33از از   DDNNAAاستخراج استخراج 

  
 

. شود يم يين زدايمتفاوت، پروتئ يبا غلظت نمک ييتوسط معرّف ها WBC ،DNAو  RBCز ين روش پس از ليدر ا

 .  گردد يم يتاً به صورت محلول نگهداريگردد و نها يم ييتوسط اتانل استخراج شده و نمک زدا DNAسپس 

 :ازيمواد مورد ن

 

1. CLB (Cell Lysis Buffer)  
2. TKM 1 

3. TKM 2 

4. SDS 10% 

5. NaCl 6M 

6. Ethanol 100% 

7. Ethanol 70% 

8. TE (Tris- EDTA) 

 .گردد يه، اتوکالو ميپس از ته  8و  5، 4، 3، 2، 1 يمحلولها -

 : TKM2و  CLB ،TKM1ه محلول يته يمواد الزم برا

SDS 

10% 

TE TKM2 TKM1 CLB 

(Cell Lysis Buffer) 
SDS Tris HCl  

(2M, PH=7.7) 

Tris HCl 

(2M, PH=7.6) 
Tris HCl 

(2M, PH=7.6) 
Sucrose 

ddH2O EDTA 

(0.5M, PH=8) 

KCl(3M) KCl(3M) Tris HCl  

(2M, PH=7.7) 
 H2O MgCl2(1M) MgCl2(1M) MgCl2 (1M) 
  EDTA(0.5M) EDTA(0.5M) Triton X100 
   NaCl(5M) H2O H2O 
  H2O   

Sodium Dodecyl Sulfate 

 

 :ازيمورد ن يدستگاه ها

 فوژ لولهيدستگاه سانتر -1

 يبن مار -2

 C 37انکوبه  -3
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 :روش كار

استفاده  PCRل مهار ين به دلياز هپار. شود يخون اضافه م cc11به % EDTA 11از  cc1از انعقاد،   يريجلوگ يبرا

 . شود ينم

خون تام  cc3خته و يش ريک لوله آزمايرا در  CLBاز محلول  cc9خون تام، ابتدا  cc3از  DNAاستخراج  يبرا .1

به  rpm2511سپس نمونه ها را با دور (. شود يسلول ها انجام مزکردن ين مرحله جهت ليا)م يکن يرا به آن اضافه م

لوله را نگه  يانتها( Pellet)خته و پلت يعاً دور ريرا سر ييپس از آن محلول رو. ميکن يفوژ ميقه سانتريدق 11مدت 

 ياضافه م( رسوب)که به پلت  cc2 CLBقرمز مرحله فوق با مقدار  يز نشدن گلبولهايدر صورت ل. ميدار يم

 . ميکن يشود، تکرار م

ت ها پاره شده يواره هسته لنفوسيم تا ديکن ياضافه م TKM1از محلول  cc5پلت مقدار يدر مرحله بعد بر رو .2

م يکن يفوژ ميسانتر rpm2511قه در دور يدق 11ن لوله را به مدت يا. آزاد شود DNAات آن جهت استخراج يمحتو

 .خواهد ماند يلوله باق يدر انتها يد رنگين بار پلت سفيم که ايزير يآن را دور م ييو سپس محلول رو

م و لوله را يکن ياضافه م% l111 SDS 11اضافه کرده و مقدار  cc5/1 TKM2پلت مقدار  ين مرحله بر رويدر ا .3

 DNAط ين ها از محين مرحله حذف پروتئيدر ا. ميده يحرارت م يبن مار C65 يم ساعت در دمايبه مدت ن

م تا رسوب کامالً يده يون را ادامه ميدر صورت عدم حل شدن رسوب، انکوباس. ميآور يرا به دست م يخالص تر

 .ز انجام دادين( overnight) ون شبانه يبه صورت انکوباس C 37توان در  ين مرحله را ميا. حل شود

زوده و مخلوط کرده در به آن اف  NaCl 6M 570lباً شفاف شد به مقدار ينکه محلول داخل لوله تقريپس از ا .4

 . ميکن يفوژ ميقه سانتريدق11به مدت  rpm2911دور 

فوژ محلول يپس از اتمام سانتر. ميزير يسرد م 96°الکل cc4ل مقدار يش استريک لوله آزمايدر مرحله بعد ابتدا در  .5

م تا ابر يده يآن را تکان م يلم گرفته و به آراميدر لوله پاراف. ميکن ياضافه م 96الکل  يآن را به لوله حاو ييرو

DNA ل گردديدر آن تشک. 

 

ل شده در لوله را با نوک سمپلر به يتشک DNAم و يزير يم% 71الکل  cc1مقدار  cc5/1وب يکروتيک ميدر  .6

 . ميکن يوب منتقل ميکروتيبه م يآرام

 يبرا% 71از الکل . ميکن يفوژ ميقه سانتريدق 5به مدت  rpm 14111وب ها را در دور يکروتين مرحله ميدر ا .7

وب يکروتيم يدر انتها يد رنگيفوژ پلت سفيپس از اتمام سانتر. ميکن يها استفاده م يط از ناخالصيمح يشستشو

ط يم در محيگذار يقه ميدق11-15وب را با در باز به مدت يکروتيخته و ميآن را دور ر ييمحلول رو. شود يده ميد

 يليد خينبا DNAالبته . است PCRون الکل از عوامل مهار کننده در د کامالً خشک شود، چيالکل با. خشک شود

 . شود يک آن دچار شکست ميخشک شود چون ساختمان ژنوم

سپس . ميکن ياست اضافه م DNAع نگهدارنده يکه ما TEاز  l 311پلت مقدار  ين مرحله بر رويدر ا .8

روز بعد . کامالً حل شود  DNAتا پلتم يده يدر انکوباتور قرار م C37 يک شب در دمايوب را يکروتيم

DNA  آماده استفاده جهت انجام مراحلPCR است . 
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 :يابيب يع
 

 رفع مشکل علت مشکل
اد و قرمز پُر رنگ  يپلت ز 1در مرحله 

 شود يمشاهده م

RBCد يکن ياستخراج م يکه از خون يدر موارد . ز نشده انديها کامال ل

زر يا فريخچال يدر  يکه مدت زمان

ر ين مشکل غيشده است، بروز ا ينگهدار

 1ست و معموالً با تکرار مرحله يمنتظره ن

شود اما اگر خون تازه  يمشکل برطرف م

ن لخته يل ايه شده است، علت تشکيته

 CLBخوب مخلوط نکردن خون با 

 .است

 ياز مرحله قبل کامال خال ييمحلول رو ستيدرنگ نيسف 2پلت مرحله 

ها هنوز  RBC ياينشده است و بقا

 مانده است يباق

 يس يس 5/1را با  2د مرحله يتوان يم

TKM1 ديتکرار کن 

کامال از رسوب  5در مرحله  ييمحلول رو

 ييجدا نشده است و برداشتن محلول رو

 ر استيامکان پذ يبه سخت

با محلول  يبه خوب NaCl 4در مرحله 

TKM2  وSDS مخلوط نشده است 

مخلوط نان از خوب ياطم يبهتر است برا

د يپت کنيشدن آنها را چند بار با سمپلر پ

 دييفوژ نمايو بعد سانتر
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 :Salting outبه روش ( خون L033) ر كم خونياز مقاد DNAاستخراج 
 

 .ر باال به نسبت مشخص استخراج را انجام داديتوان با کاهش مقاد يزان خون کم است ميکه م يدر موارد

 :ازيمواد مورد ن

1) CLB (Cell Lysis Buffer)  
2) TKM 1 

3) TKM 2 

4) SDS 10% 

5) NaCl 6M 

6) Ethanol 100% 

7) Ethanol 70% 

8) TE 

 :ازيمورد ن يدستگاه ها

 وژيکرو فيدستگاه م .1

 يبن مار .2

 C 33انکوبه  .3

 

 

 

 

 

 :روش كار

 :ر استفاده نموديتوان از روش ز يخون م µL311از  DNAاستخراج  يبه عنوان مثال برا

1) 900µL CLB + 300µL Blood       Invert 

2) 10000rpm- 2min 

3) Pellet + 500 µL TKM1      Invert 

4) 10000rpm- 2min 

5) Pellet + 150 µL TKM2 + 10 µL SDS 10%        Invert       65 ºC until 

dissolving the pellet (approximately 10-30 min) 

6) Add 57 µL NaCl 6M       Pipetting 

7) 12000 rpm- 2 min 

8) Transfer Supernatant to 400 µL Chilled Ethanol (96%)       Invert 

9) 14000rpm-2min 

10) Pellet + 200 µL Ethanol 70%       Invert 

11) 14000rpm-2min 

12) Let pellet to dry 

13) Pellet + 30µL TE        37ºC, Overnight 
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 RRNNAAاستخراج استخراج ((22

 

 

  ::خونخون  ييتهاتهايياز لنفوساز لنفوس  RRNNAAاستخراج استخراج ( ( الفالف

 

 :ازيمواد مورد ن

 
1. Ficoll 

2. Normal Saline 

3. Trizol 

4. Chloroform 

5. Isopropanolol 

6. Ethanol 70% (RNase free) 

 :ازيمورد ن يدستگاه ها
 فوژيسانتردستگاه 

 خچال داري وژيکرو فيدستگاه م

 انکوبه

 

 :روش كار
 :تهايلنفوس يجداساز

 :باشد ير ميشود که شامل مراحل ز يخون جدا م يتهايکول، لنفوسيدر مرحله اول، توسط محلول فا

1. ml3 ماده ضد انعقاد  يخون حاو(EDTA 10% )ه گردديته . 

2. ml3 ن سرد ين سالينرمال(g/L 5/8 )ديمخلوط نمائ يبه خون اضافه نموده، آنرا به آرام . 

 . ديزيکول بريفا ml3 فوژ مقدار يدر دو لوله سانتر .3

4. ml3 کول يفا يحاو ياز جداره لوله به هر کدام از لوله ها يآرام ن سرد را بهيق شده با نرمال سالياز خون رق

 . ديفوژ نمائيسانتر rpm2111قه در دور يدق 21کول و خون را به مدت يفا يلوله حاو. دياضافه نمائ

ز منتقل يفوژ تميک لوله سانتريجدا نموده و به  يرا به آرام (Mononuclear Layer)تها يلنفوس يه حاويال .5

 . دينمائ

 rpm 2511قه در دور يدق 5اضافه نموده و به مدت  PBSا ين سرد يجدا شده، نرمال سال يتهايحجم لنفوس معادل .6

 . ديفوژ نمائيسانتر

 .ريزيم ميرون يپک شده را ب يسلولها يع رويما .7

 .ميده ير انجام ميرا طبق پروتکل ز RNAتها، مراحل استخراج يلنفوس يبعد از جدا ساز
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 :RNA يسازنكات مهم قبل از جدا 

 .ت شوديرعا RNAر حتماً در مراحل استخراج ينکات ز يستيط خارج، بايدر مح RNaseبه جهت وجود  -

تواند  يباشد که م يو قارچ م يباکتر يسطح پوست اغلب حاو. مصرف استفاده شود کباري يشه از دستکش هايهم -

 . باشد RNaseک منبع يا خود به عنوان يد و ينما يجاد آلودگيا RNAه يدر مراحل ته

ل يباشد و قبالً توسط اتوکالو استر  RNase freeکبار مصرف و يل،  يد استريمورد استفاده با يکيهمه مواد پالست -

 . شده باشد

 (.C 151ساعت در  2)ل گردد يتوسط فور استر يستيز باين يشه ايمواد ش -

 

  ::RRNNAAمراحل استخراج مراحل استخراج 
زان ين ميا)د ييجدا شده از مرحله قبل اضافه نما يتهايلنفوس يبه هر لوله حاو TRIZOLاز محلول 1mL زان يبه م .1

116از  RNAقادر به استخراج TRIZOL از محلول
 (11-5 )باشد يسلول م ). 

 .ديمنتقل کن mL 5/1وب يکروتيات لوله را به ميمحتو. دياتاق انکوبه نمائ يقه در دمايدق 5تا  1 .2

وب را به شدت تکان يکروتيه ميثان 15اضافه گردد به مدت وب يکروتياز محلول کلروفرم به م l211سپس  .3

 . ميده يم

 .دييانکوبه نما 4ºCا ياتاق  يقه در دمايدق 5 .4

سه فاز . ديفوژ نمائيسانتر rpm14111خچال دار در دور يفوژ يقه در سانتريدق 15وب را بمدت يکروتيسپس م .5

ن که يکلروفروم پروتئ يکلروفرم و باال، TRIZOLن، ييدر قسمت پا RNA يحاو ييشود فاز باال يل ميتشک

 . شود يمشاهده م يد رنگيه سفيبصورت ال

 . ديمنتقل نمائ يگريوب ديکروتيباشد برداشت نموده و به م يکه شفاف م يياز محلول رو 4/3. 6

 . ديزوپروپانول سرد به محلول جدا شده اضافه نمائيا L511زان يبه م. 7

 rpm 14111قه در دور يدق 11خچال دار بمدت يفوژ يکوبه نموده و سپس در سانترخچال انيقه در يدق 11به مدت . 8

 .ديزر انجام دهيد انکوبه را در فريتوان يم RNAش رسوب يافزا يبرا. ديفوژ نمائيسانتر

 . باشد يقابل مشاهده م يد رنگيبه صورت نقطه کوچک سف RNA (Pellet)ن مرحله، رسوب يان ايدر پا. 9

رسوب  يعمل شستشو. ديبه رسوب اضافه کن C 71الکل  l211را خارج نموده و (Supernatant)ييمحلول رو. 11

RNA خچال دار در دور يفوژ يکروسانتريوب، رسوب را جدا نموده و سپس توسط ميکروتيبا تکان دادن م. ديرا انجام ده

rpm 9111  ميده يفوژ را انجام ميقه عمل سانتريدق 5بمدت . 

د کامالً خشک ينبا RNAرسوب )وب خشک شود يکروتيم که ميده يالکل را خارج نموده، اجازه متوسط سمپلر . 11

 (.شود يت آن کاسته مين صورت از حاللير ايشود، در غ

ت خوب يگردد با توجه به  حالل ياضافه م RNA يوب حاويکروتيبه م DEPC ياز آب حاو l51-31زان يبه م. 12

RNA رسوب ،RNA چند دقيقه در دماي . شود يبالفاصله حل مC61-55 انکوبه نمائيد 

 :نكته
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ک يبه مدت   -61تا  -71توان در  يزول و قبل از اضافه نمودن کلروفرم نمونه ها را ميزه کردن با ترايبعد از هموژن( 1

سال  1مدت  به -C21و در  C8-2ک هفته در يتوان نمونه را تا  يم% 71ره نمود و در مرحله شستشو با اتانل يماه ذخ

 نمود  ينگهدار

260ش از حد پلت سبب کاهش نسبت يخشک شدن ب( 2
 . گردد يم 280/

260کلروفرم سبب کاهش نسبت  يشتر فاز محلول بااليبرداشتن حجم ب( 3
از  يد حجم کمتريده لذا دقت نمائيگرد 280/

 . ديبردار يمحلول روئ

4 )RNA  استخراج شدهtotal  است شاملmRNa ،tRNA ،rRNA 

 

 

 :از بافت تازه RNAاستخراج ( ب 
 

 :مواد مورد نياز
 -RNase free،  2تهيه شده با آب % 71، الکل ، RNA RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Germany)ت استخراج يک

، RNase free 1.5mLوب يکروتيزر، مي، دستگاه هموژناMini Spin ،Eppendorfوژيکروفيم،(Merck)مرکاپتواتانل

 لياستر يکيش پالستي، سمپلر لوله آزماRNase free يآبنوک سمپلر زرد و 

  

 : روش كار
 يت تجاريبا استفاده از ک RNAسپس مراحل استخراج . خارج شد RNAlaterابتدا بافت نرمال و تومور از محلول  

RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Germany)  يمورد استفاده برا يوبهايکروتيتمام نوک سمپلرها و م. رديگمي انجام 

 .نداشب RNaseفاقد  ،استخراج

i. 1mL  محلولRLT  10شود و به آن  يمنتقل م يکيش پالستيک لوله آزمايبهµL  يمرکاپتواتانل اضافه م -2از 

سپس بافت با استفاده از دستگاه  ه،دشن لوله منتقل ياز بافت به ا mm3 1×1×1برش حدودا  5تا  3. شود

قه در يمنتقل شده و سه دق 1.5mLوب يکروتيک ميمحلول هموژن حاصل به . گردد يزر هموژن ميهموژنا

 .گردد يوژ ميفيسانتر( rpm 13400)ن دور يباالتر

ii. ساخته شده با آب فاقد  %70شود و هم حجم آن الکل  يد منتقل ميجدوب يکروتيک ميبه  ييمحلول رو

RNase شود ياضافه م. 

iii. ن دور يه در باالتريثان 15و . شود ياستخراج مننتقل م يعا به ستونهايپس از چند بار سمپلر کردن، محلول سر

(13400 rpmوژيکروفيدر مMini Spin ،Eppendorf )ش از يکه در هر ستون بيياز آنجا. گردد يفوژ ميسانتر

700 µL پس از . بتوان کل محلول را به ستون منتقل نمودرد تا يد انجام گين مر حله دو بار بايا  خت،يتوان ر ينم

 . شود يخته مين ستون دور رييع جمع شده در پايما  وژ،يفيرنساهر 

iv. 700 µL  از محلول شستشو(RW1 )ن دور يه در باالتريثان 15شود و  يبه ستون اضافه م(13400 rpm )

 .گردد يوژ ميفيسانتر

v. 500 µL  از محلولRPE ن دور يه در باالتريثان 15شود و  يبه ستون اضافه م(13400 rpm) يفوژ ميسانتر 

  .گردد
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vi.  500دوباره µL  از محلولRPE ن دور يقه در باالتريدق 2شود و  يبه ستون اضافه م(13400 rpm )فوژ يسانتر

 .گردد يم

vii. گردد يفوژ ميسانتر(13400)ن دور يه در باالتريثان 15شود و  يض مير ستون تعويکننده ز يلوله جمع آور. 

viii.  1.5وب يکروتيک ميستونها بهmL 50شوند و پس از اضافه کردن  يمنتقل مµL  آبRNase freeه يثان ي، س

 .گردد يفوژ ميسانتر( Mini Spin ،Eppendorfوژيکروفيدر مrpm 13400 )ن دور يدر باالتر

ix. يشده که دارا يع جمع آوريشود و ما يستونها دور انداخته م RNA 20-زر ياست در فرºC شود يم ينگهدار. 

 

 :cDNAسنتز  (2
 :مواد مورد نياز

3) DEPC- treated H20  
4) Oligo dT (0.5µg/µL) 

5) 5X Reaction Buffer 
6) RNasine (20U/µL) 
7) dNTP (10mM) 
8) Reverse Transcriptase Enzyme(200U/µL) 

 

 :دستگاه هاي مورد نياز
 PCRدستگاه 

 

 :روش كار
 .ميساز يم  Reverse transcriptase، cDNAم ياستفاده از آنز، با RNA ياز رو RT-PCRانجام واکنش  يبرا

سه پرايمر  RT PCRبراي . سلول ها يکسان است ولي بيان آنها متفاوت است DNAمي گذاريم  RT PCRبراي بيان ژن 

 . وجود دارد
              cDNA   آنزيم   RNA 

             RT 

 oligo.dtاليگودي تي  .1

 Random Hexamerراندوم هگزامر  .2

3.   Specific primer 

 

Oligo dT : باز دارد و همه  18پرايمري است کهT  به انتهاي دم پليA  متصل مي شود بعدRT  متصل مي شود و از

RNA  رونويسي مي کند وcDNA را مي سازد . 

Random Hexomer :6  تايي مي سازد چون طول کوتاه است مي 6نوع باز به صورت رندوم توالي هاي  41باز دارد از

 . به انتهاي پرايمر متصل مي شود و رونويسي مي کند RTمتصل شوند به صورت اتفاقي و بعد  RNAتواند به 

Specific primer : پرايمر اختصاصي استmRNA پرايمر اختصاصي طراحي مي کنيم به  .مربوط به ژن خاصي است

 . خود را پيدا مي کند و رونويسي انجام مي شود mRNAصورت اختصاصي پرايمر 
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 cDNAمراحل ساخت 
 .نرمال و تومور برداشته شد RNAميکروگرم از نمونه  3 .1

 .به هر نمونه اضافه گرديدoligo (dT)18 (Fermentas, Lithuani )ميکروليتر  1 .2

DEPCآنقدر  به هر ميکروتيوب .3
1
 H2O  اضافه شد که حجم بهL 11 برسد . 

 .قرار داده شد تا ساختارهاي ثانويه از بين برود  C71°دقيقه در  5 .4

 :در اين فاصله مخلوطي شامل مواد زير آماده شد .5

 ,Ribonuclease inhibitor (20 U/L))از بازدارنده ريبونوکلئازها  5X  ،L 1از بافر  L 4به ازاي هر نمونه، 

Fermentas, Lithuani ) وL 2  10ازmM dNTP mix (Fermentas, Lithuani)  وL 1  از آب

DEPC . 

 .نمونه ها چند دقيقه بر روي يخ قرار گرفت .6

 .از مخلوط تهيه شده اضافه گرديد L 8به هر ميکروتيوب باال   .7

 .قرار داده شد C37°دقيقه در   5اين مخلوط  .8

 .اضافه شد( Revert Aid (200 U/ L), Fermentas)نزيم نسخه بردار معکوس از آ L 1به هر ميکروتيوب   .9

 .قرار داده شد C71°دقيقه در   11و سپس  C42°نمونه ها يک ساعت در   .11

 .نگهداري شد -21در  PCRمنتقل شد و تا زمان استفاده براي  -C21°پس از اتمام کار نمونه ها به   .11

 

 

 :روش کار
 :سه نمونه يبرا cDNA سنتز

RTنمونه  (1
 (مير از آنزيغ RT-PCRهمه مواد  يدارا) -

2) RNA  کنترل 

3) RNA يشيآزما 

 

Material 1X 3.1X 

Oligo dT (0.5µg/µL) 

 

1 µL 3.1 

DEPC- treated H20    

 

9.5 µL 20.15 

RNA (0.1-5 µg) 

 

2 µL - 

65ºC- 5min 

Ice chilling 

5X Reaction Buffer 4 µL 12.4 

RNasine (40U/µL) 0.5 µL 1.55 

dNTP (10mM) 2 µL 6.2 

Reverse 

Transcriptase 

Enzyme(200U/µL) 

1 µL 3.1 

                                                 
 
 Diethylpyrocarbonate 
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7.5 µL of master mix to each tube  

42ºC- 60min 

70 ºC - 10min 

 :نکات
1) Oligodt  تمامmRNA داشته و چون  يک کتابخانه ژنيلذا . دينما ياد ميان شده زيرا که در سلول ب

ن يمثل بتا اکت House keeping geneک يکنترل مثبت از  يتوان برا ير شده اند ميتمام ژنها تکث

 . استفاده نمود

 Random hexamer م لذا ازيآن ندار يمر برايا پراين بود يها فاقد دنباله آدن mRNAاز  يبعض (2

 ين باز ها بطور تصادفيبوده که ا ATTGGCباز مثالً  6شامل  Random hexamer. ميکن ياستفاده م

 .شود يمتصل م mRNAاز  ييبه جاها

که است ن يب آن ايمعا از ها است و mRNAاد شدن همه يعدم ز يمر اختصاصيپرا ياياز جمله مزا يمر اختصاصيپرا

 .ن استفاده کرديکنترل مثبت از بتا اکت يتوان برا ينم



  

 ييك مولكولك مولكولييه ژنته ژنتييپاپا  ييبا مهارتهابا مهارتها  ييييآشناآشنا

05 

 

  Polymerase Chain Reactionمرازيپل يره ايواكنش زنج( 4

  

 

 

 

 :مقدمه

  يخون  کم  ژن ريتکث  يبرا و ابداع   Kary Mullisلهيبه وس  يانسان  کيژنت  دپارتمان در 1981 دهه  اواسط در   PCRکيتکن

  يمهندس  ک شرکتي   پژوهشگران از Saiki 1985در سال . گرفت قرار  استفاده مورد  يانسان  نيبتاگلوب و  شکل  يداس

 -  هافمن  شرکت  به  نکيا  اختراع  نيا  يتجار  حقوق. نمود  ابداع را  يکنون  متداول و روش کرد  رفع را موجود مشکالت 

ک ي مراز  يپل رهِيزنج  واکنش. ديگرد  يميش  نوبل زهِيجا  کسب  به  موفق 1993  سال در Kary Mullis.دارد  تعلق روچت

  يميآنز ريتکث بر  يمبتن  واکنش    .رود يم کار  به DNAاز  يانتخاب و  خاص  قطعه  انبوه ديتول منظور  به  که  است  يشگاهيآزما  روش 

  صورت هستند، نظر مورد  رشته دو هر 5 ’انهيپا  مکمل  که  يدينوکلئوت چند آغازگر دو از استفاده با  که  است DNAاز   يا قطعه

 PCRنه يزم در  يعلم  مقاله  سه تنها 1985  سال در .شود ريپذ امکان مرازيپل  ميآنز  توسط DNA  يالگو  شدن  يکپ تا رديگ يم

  کتاب دَه ها و  مقاله هزاران   تاکنون و ديگرد  استفاده  شگاهيآزما  هزاران در  روش  نيا  آن از بعد  سال  پنج. بود  شده  گزارش 

 . سازد يم منتشر  PCRنام   به  يا مجله  يآکسفورد حت  دانشگاه  که  يا گونه  به  است  شده  داده  اختصاص  موضوع  نيا  به  مستقل

  تشابه  يعمل  ياصول نظر از PCR .کند يم دايپ  کاه از  يکوه در را  يسوزن  که  است  يا لهيوس PCRست ها يولوژيب  دهيعق  به    

: دارد وجود  يهمانندساز و   PCRنيب  فرق دو  يبه طورکل . است  آن از  برگرفته  واقع در و دارد  DNA يساز همانند  به  ياديز

  به PCRدر  رديگ يم  صورت گريد  يم هايآنز و مراز  يپل DNA م يآنز با گراديدرجه سانت 37 يدما در  بدن در  يساز همانند

 ريسا  يجا  به و شود يم  استفاده Taqهمانند   حرارت  به  مقاوم  ميآنز از  شدن  واسرشت جهت  باال  حرارت  درجه  به ازين  علت

 .شود يم  استفاده  حرارت  درجه  راتييازتغ م هايآنز

کروب ي، ميمولکول يولوژيک، بيژنت يمختلف مهندس يرا در جنبه ها يار مهميع و بسيگاه رفيجا PCRک يامروزه تکن

ص منشاء يجهت تشخ يپزشک قانون) يت، جرم شناسيص هوي، تشخيکيژنت يهايماريص سرطان و بي، تشخيصيتشخ يشناس

 . دا کرده استيره پيموجودات وغ ي، مطالعات تکامليباستان شناس...( نمونه اسپرم، خون و 

 

 

 :سميمکان

تک رشته  DNAمراز،  يپل DNA. گردد يد و تکرار ميداخل سلول در لوله تقل DNA يک اصول همانند سازين تکنيدر ا

ن يهمچن. سازد يم ´5´3دهد و رشته مکمل را در جهت  يبه عنوان الگو مورد استفاده قرار م ´3´5را از جهت  يا

DNA   مر يا پرايه يک قطعه اولياج به يشروع احت يمراز برا يپل(Primer) دارد . 

 

مراز  يپل DNA يشروع همانند ساز يرا برا OH´3 يکوچک است که انتها يديگونوکلئوتيک قطعه اوليمر يپرا يبه طور کل

 . کند يفراهم م

Thermocycler 
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ک ي يم از رويمر، و با کمک آنزيپرا يک سرياست که در آن به کمک  يتکرار شونده ا يکل هايشامل س PCRک يتکن

DNA از  ييمرها، مکمل بخش هاين پرايا. رديگ يانجام م يالگو، عمل همانند سازDNA که  يمرها زمانيپرا. هدف هستند

چسبند  يخاص مکمل خود م يله حرارت، دناتوره شود با کاهش دما در مرحله بعد به سکانس هايبه وس DNAدو رشته 

(Anneal). 

گراد حرارت الزم است ي، چهار درجه سانتG=Cشکستن هر باند  يگراد، و براي، دو درجه سانتA=Tشکستن هر باند  يبرا

باند شود،  Tبه  Aو  Gبه  Cن که يا ياما برا. نديگو يم (Melting Temperature, Tm)ذوب  يکه به آن اصطالحاً دما

له حرارت از هم يبه وس يدو رشته ا DNA. ندينما ين ميياز را تعيمر مورد استفاده، حرارت مورد نيبا توجه به مشخصات پرا

 يبه مکمل خود م يخواهد و به راحت ينم يمر به مکملش انرژياد است وصل شدن پرايمر زيشوند و چون غلظت پرا يباز م

 . چسبد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::شامل سه مرحله است PCRکل يهر س يبه طور کل

 DNA (Denaturing step)ا واسرشت شدن دو رشته يمرحله باز شدن . 1

DNA مرها، چهار يدر اثر حرارت در حضور پرا يدو رشته اdNTP  وDNA شود يمراز مقاوم به حرارت باز م يپل .

 . شود يانجام م C111-93 ييف دمايبه طور معمول در ط يون حرارتيدناتوراس

 ( Annealing step)مرها به هدف يدن پرايچسب. 2

هدف دناتوره  DNAبه  يديگونوکلئوتيال يمرهاي، پرا(يديگونوکلئوتيال يمرهايپرا Tmبسته به ) C65-37با کاهش دما به 

 . چسبند يشده م

 (Extension step) مكمل هدفساخت رشته . 3
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 C 72ون را در يزاسيمريمر ها و با استفاده از سکانس هدف، عمل پليمراز مقاوم به حرارت به دنبال پرا يپل DNAم يآنز

 . دهد يانجام م

هدف دو برابر  يکل تعداد سکانس هاي، در هر سياز نظر تئور. است يکل حرارتيس 25-41شامل  PCRک يپيک پروتکل تي

 . گردد يم يش سکانس هدف به شکل تصاعديباعث افزا يحرارت يکل هاين تکرار سيبنابرا. شود يم

چرا که در فرمان داده شده جهت . مورد نظر است يکل اول اندازه دو رشته به وجود آمده بزرگتر از سکانس واقعيدر س

بزرگتر از سکانس مورد نظر را  PCRصول سکانس مورد نظر جلوتر رفته، مح يمراز از انتها يپل DNAساخت رشته مکمل، 

اندازه مورد نظر هستند که به آن ها محصول کوتاه                                            يحاصل دارا يکل دوم، فرآورده هاين وجود، بعد از سيبا ا. کند يد ميتول

(Short PCR Product of PCR) مر يپرا ياز ابتدا يعني)مورد نظر هستند  هم اندازه با طول سکانس. شود يهم گفته م

 (.دوم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PCRانجام واكنش  ياز برايمورد ن مواد

           1 – DNA ا يcDNA الگو 

   DNAا قطعات کوچک يمرها يپرا – 2           

 dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)ا ي DNAچهار باز سازنده   -3           

 Taq-DNA Polymeraseمراز مقاوم به حرارت مانند  يپل DNAم يآنز – 4           

 +Mg2ون يمناسب و  يط بافريوجود شرا – 5           
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 (آغازگر) مر يپرا

باشند که به نقاط مکمل  يم يباز 24-18 يديک رشته نوکلئوتيمرها يگفته شد، پرا PCRسم يح مکانيطور که در توض همان

واقع عالوه بر عمل گفته شده،  در. شوند ير مورد نظر ميه تکثيرشته الگو متصل شده و سبب مشخص شدن ناح يخود بر رو

نه يو به يدر طراح. آورند يفراهم م PCRم را در واکنش يآنز يمراز يعمل پل از جهتيمورد ن 'OH 3–مر ها گروه يپرا

 .ميينما يريجلوگ ير اختصاصياتصاالت غم از يت شود تا بتوانيد رعايبا يمرها موارديپرا يساز

 

 

 

 

  مريپرا  يطراح

 از  شيب مريپرا حاضر  حال در. وجود ندارد کرد  انتخاب را موثّر مريپرا  جفت  کي  نانياطم با  بتوان  ن کهيا  يبرا  يمشخص قواعد    

 مورد در را  يديمف  يها ييراهنما قواعد  يبعض. است  يريتکث واکنش   کي در  شکست اي  تيموفق  عامل  يگريد  عامل هر

 . است  شده  آن ها اشاره  به ليدر ذ  که کنند يم آغازگر  يطراح

 مريپرا و  شيافزا را  يراختصاصيغ  اتصال  کوچک  طول با مريپرا .باز است  جفت 31 -18  نيب مريپرا هر  متوسط  طول 

  .کند يم  کم را  ونيداسيبريه  سرعت بزرگتر

 مقدارG-C باشد درصد 61-51 حدود و  بوده  مشابه  هم با مريپرا دو . 

 شوند  کنترل  هم با  بودن  مکمل نظر از ديبا آغازگرها . 

  کي از  عبارتست و شود يم مشاهده  PCRمحصول  در  اغلب  که  است  يمصنوع ريتکث  کي  ييدوتا آغازگر اي مريدا مريپرا    

  ميآنز  توسط مريپرا  کي  که شود يم  مشاهده  يو هنگام  است  کينزد مريپرا دو  مجموع  به باًيتقر  آن  طول  که  يا رشته دو قطعهِ

. ستين  مشخص  يبه درست شود يم  ليتشک مريدا مريپرا  چگونه  که  يواقع  زميمکان. ابدي  گسترش گريد مريپرا  يرو  به مرازيپل

  ر هدفيغ  يالگو  ميمستق  ونيزاسيمريپل  باعث  Taqم يآنز در  ضعف. هستند مريدا  ليتشک مستعد 3َ'  مکمل  يبا انتها مرهايپرا

 و مريپرا  حداقل  غلظت با  يتا حدود را  آن  توان يم شود،  مشاهده  يمانع  به عنوان مريدا مريپرا  چنان چه  حال هر در. شود

 . داد  کاهش  ميآنز

 حداقل ديبا مريپرا 3َ'  يانتها درC  ا يG از   يغن آنها 3َ' يانتها  که  ييمرهايپرا  يها يتوال در .رديگ قرارG+C باشد يم 

  .ابدي يم  شيافزا  ياشتباه  اتصال  احتمال

 باشد  کساني المقدور يحت آغازگر در دينوکلئوت چهار  نسبت . 

 نشود  ختم  شونده تکرار  يتوال  به آغازگر . 

 يدما Tm  باشد  هم  کينزد آغازگر دو . 

 باشد يم 62-72  آل دهير ايتکث  يدما. باشد 55-65  نيب ديبا  شده  يطراح مريپرا  اتصال  يدما حدّ مجاز . 

 يحاو  يمرهايپرا  يبرا .دارد يبستگ  آن  GCمقدار و آغازگر  طول  به شود يم  متصل الگو   DNAبه مريپرا  که  يحرارت  درجه    

GC 51 %يحت آغازگر  کردن  عمل  ياختصاص  شيافزا  يبرا .شود يشنهاد ميپ گراديسانت درجه  55  يدما د،ينوکلئوت 21  يدارا و  

 . از باشديمورد ن  هم  يباالتر  يدماها  است  ممکن

  يطراح  يبرا .باشد الگو رشته مکمل کامالً و ناًيع  که  ستين  الزم شود ديبريه  خودش  يالگو  رشته با مريپرا هر  نکهيا  يبرا    

 به طور شود يم ديبريه  هدف  يDNAبا   که  ييمرهايپرا  نيب  فاصله .شود يم  استفاده  ژهيو  يوتريکامپ  يها برنامه از  اغلب مريپرا

 متجاوز ريتکث  محصول  که  يهنگام موثر سنتز در  ياساس  کاهش  کي  قتيحق در     .باشد يم باز لويک 15 از کمتر  معمول
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  وحدّ مطلوب باشد 3KBاز  شيب دينبا PCRدر  ريتکث مورد  قطعه  طول  ليدل  نيهم  به. گردد يم  مشاهده شود، يم Kb 1000از 

 . دارد  يا ژهيو  يروش ها  به ازين اما  است مقدور 40KB يباال و  ليطو اريبس  قطعات ريتکث     .باشد  يم  1KBاز كمتر

 

 (Tm) مريپرا  ذوب  يدما

 باال  مناسب قدر  به ديبا گريد يسو از و باشند  اتصال  به قادر الگو DNAو مريپرا تا باشد  نييپا  يکاف به قدر ديبا  اتصال  يدما    

  محاسبه  ذوب  حرارت  درجه  نام  به  يشاخص  يرو از اتصال   يدما. کند  يريجلوگ  يراختصاصيغ  اتصاالت  ليتشک از تا باشد

  نيمهمتر از  يکي. است  درآمده  يا رشته  تک  صورت  به DNA از  يمين  درآن  که  است  يحرارت  درجه  ذوب  يدما. شود يم

 ونديدوپ  نيميت و  نيآدن  يبازها و  يدروژنيه ونديپ  سه Cو G. است  DNA يباز  بيترک  به  آن  يوابستگ  Tmمشخصات 

 گراديسانت  درجه 1-2  يدما. شتراستيبTmباشد  شتريب DNAدر  نيتوزيس و  نيگوان مقدار چقدر هر  نيبنابرا. دارند  يدروژنيه

  قيطر از  معمول به طور  ذوب  يدما. رديگ  صورت  آن الگودر  يDNAو مريپرا  نيب  ونيداسيبريه  که  ستيکاف Tmاز کمتر

 . شود يم  محاسبه زين ريز سادهِ  فرمول

 

 

(A + T) (G + C) + 2  Tm = 4  يدينوكلئوت 22 مريپرا هر  يبرا  

     

  يبرا مريپرا  کي  يبرا  مناسب  در حرارت  نصورتيا ريغ در باشند  کساني  Tmيدارا  که شوند  يطراح  يطور ديبا مريپرا دو

  که ( Tm)ذوب   يدما ريز گراديسانت  درجه 3-5 از را  دنيچسب  يدما شگاه هايآزما از  ياريبس     .بود خواهد  نامناسب گريد  جفت

  باعث اديز  طول با  يمرهايپرا که شود يم  گرفته  جهينت  موضوع  نيا از. رنديگ يم درنظر  است شده   محاسبه  فرمول  نيا  قيطر از

 . شود ينم  واکنش  بودن  ياختصاص  رفتن باال و  شيافزا

 
 (dNTP)فسفات  يد تريتنوكلئو ياكس يد

 يعني dNTPن تر ييپا ياگرچه در غلظت ها. شود يانجام م dNTPاز  رکرومواليم 211غلظت حدود  با معموالً PCRک ي

 :دارد به  يبستگ dNTPنه ين وجود، غلظت بهياست، با ا يصحت باالتر يدارا Taqم ي، آنزرکرومواليم 111-11

 MgCl2غلظت                       

 (The reaction stringency )واکنش يسخت                      

 مريغلظت پرا                       

 ر شوندهيطول محصول تکث                       

 کل هايتعداد س                       

 .ن شودييتع يطور تجربه ، بdNTPن غلظت ياست که بهتر يضرور PCRک ينه نمودن يجهت به
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  مراز يپل  يم هايآنز

DNA رشته  دادن قرار الگو با و  فسفات يدترينوکلئوز  ياکس يد  يمنومرها از  استفاده با  که هستند  ييم هايآنز مرازها  يپل  

 مراز  يپلDNA . است 3َ'  بطرف 5َ'  جهت از معموال DNA ساخت. کنند يم  عيتسر را  يدينوکلئوت  يپل  رهيزنج  ساخت  ياصل

   .دارد  مکمل  يتوال  به  دنيچسب  يبرا مريپرا اي  کوچک  DNAقطعه   به ازين مراز يپل RNA برخالف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA مراز يپل Taq   

  ميآنز  نيا بر عالوه. است( گراديسانت  درجه 59-91) باال  حرارت  درجه مقاوم بودن آنها در  مراز  يپل  DNAنوع  نيا  حسن    

Taq قطعات  تواند يمDNA  از  استفاده     .کند ريتکث را  جفت هزار 11  طول  بهDNA از  حاصل  حرارت  به  مقاوم مرازيپل 

. شود يم  واکنش  شدن خودکار و  ساده  باعث باشد يم لواستوني  يمل  پارک  گرم  آب  منشاءچشمه  کوس کهيآکوات  ترموس  يباکتر

 در آغازگر  و بسط  اتصال به خاطر  PCRفرآورده   ياختصاص  بسط  که اند شده  موجب  حرارت برابر در  مقاوم  يمرازها يپل

 در. گراد استيسانت  درجه 75-81 برابر ،  DNA يالگو  به  توجه با  ميآنز  نيا  تيفعال  يبرا  مناسب  يدما     .ابدي  شيافزا باال  يدما

 1-5/2  نيب مراز يپل  Taq  يبرا  شده  هيتوص  غلظت     . شود يم  زهيمر  يپل  هيثان در دينوکلئوت 65 از  شيب گراديسانت  درجه 71  يدما

  يا نهيزم  يها فرآورده باشد، باال اريبس  ميآنز  غلظت  که يصورت در. است  شده هيتوص  واکنش تريل کرويم صد در واحد

ر يتکث يبرا. شود يم نظر مورد  يها فرآورده  شدن  کم  باعث زين  غلظت حد از  شيب  بودن  نييپا و ابدي يم شيافزا  يراختصاصيغ

DNA از   نهيبه  غلظت  کي  يژنومTaq  ًشود يم  هيتوص واکنش تريکروليم درصد واحد 1-4 حدود معموال . 

 
 PCRبافر 

ارائه  10Xکه به شکل  است Taqترين بافر مورد استفاده براي  معمول. قابل دسترسي است PCRبافرهاي متعددي جهت  

 :مي گردد

100mM Tris-HCl, PH=8.3 

500 mM KCl 

15 mM MgCl2 

0.1% (W/V) gelatin 

 10Xذلک اکثر توليد کنندگان، بافر  مع. بافر مورد استفاده در مورد ساير پلي مرازهاي مقاوم به حرارت متفاوت است ياجزا

 .را همراه با آنزيم مربوطه ارائه مي دهند
 

 

Taq DNA polymerase 




