
 

 

  

 انکنکور آموزشی علمی موسسه توسط درسنامه این

 دکتری کنکور 3 تا 1 های رتبه از تعدادی همت به و

 شده نگاشته 1395 تا 1391 سال از پزشکی ژنتیک

 این ضروری نکات تمام است شده عیس آن در. است

 رفع جهت الزم توضیحات همچنین شده، ذکر منبع

 ائهار گویا های شکل کمک با نکات از برخی ابهامات

 ژنتیک دکتری کنکور داوطلبان تمام به. شود

 .ندکن مرور را درسنامه این شود می توصیه پزشکی

 استراخان درسنامه

ششمصل ف  
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 موسسه کنکوران

  اولین و تنها موسسه آموزش تخصصی ژنتیک پزشکی توسط رتبه های برتر

 دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

 دوره های تخصصی آمادگی کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی 

 دوره های تخصصی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد ژنتکی انسانی 

 ِتفکیکی و جامع کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی آرمون های تالیفی 

 ِتفکیکی و جامع کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی آزمون های تالیفی 

 مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی 

 مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 

 ژنتیک پزشکی به صورت مجازی از طریق  تدریس جز به جز و رفع اشکال

 (IRANgeneticS@)اپلیکیشن تلگرام 

  ارائه جدیدترین اخبار کارشناسی ارشد و دکتری 

 ارائه اخبار و مشاوره های مربوط به آزمون های زبان دکتری 

 با ما در تماس باشید
Konkooran.ir 

 

https://telegram.me/irangenetics
http://www.konkooran.ir/
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DNA  هدف درون سلول های میزبان توانایی تکثیر را ندارد زیرا فاقد مبدا همانندسازی می باشد به همین دلیل می باید به یک

هدف را به  DNA. به رپلیکونی که پالسمیدحاوی مبدا همانند سازی مثل DNAمتصل شود که عبارت است از توالی  رپلیکون

 گفته می شود.  (Vector) درون سلول میزبان منتقل کند یک وکتور

را به درون میزبان انتقال داده  غیر از خود DNAکه می تواند توالی های  DNAعبارت است از یک مولکول  وکتوربه عبارت دیگر 

 کند. مستقل درون میزبان همانند سازیهمچنین به صورت 

 : وکتورهای طبیعی جهت استفاده در کلونینگتغییرات الزم در 

وکتورهای طبیعی عبارتند از : اندازه بزرگ )قدرت حمل پایین(، نبود جایگاه کلونینگ مناسب، نبود سیستم  به طور کلی مشکالت

 مارکر

 اصالح وکتورهای طبیعی:

  طراحی محل های برش متفاوت در جایگاه کلونینگ جهت تسهیل پذیرش انواع متفاوتی از قطعات محدود شده توسط آنزیم

. برای این منظور یک توالی مصنوعی سنتز می شود و به درون وکتورهای طبیعی (Multiple Cloning site)های متفاوت

 می گویند.  پلی لینکرنوکلئوتید دارند توالی های  40تا  20انتقال داده می شود. به این توالی ها که اندازه بین 

  توالی های پلی لینکر به صورت سنتز دو تک رشته مجزایDNA حاصل می شوند. این توالی شامل  و سپس اتصال به یکدیگر

 چندین جایگاه برش است که توسط آنزیم های محدود کننده متفاوت شناسایی می شوند.

  امکان دارد توالی های برش طراحی شده در جایگاه کلونینگ در سایر بخش های وکتور نیز تکرار شده باشد، و استفاده از آنزیم

ینگ باعث شکست سایر بخش های وکتور نیز بشود، به همین منظور سایر توالی های محدود کننده برای شکست جایگاه کلون

 های برش موجود بر ژنوم وکتور توسط جهش زایی مختص به جایگاه از روی ژنوم وکتور برداشته می شود. 

 این ودمی ش استفاده)سیستم ها انتخاب( برای این  منظور از سیستم های مارکر  :ایجاد امکان شناسایی ناقلین نوترکیب .

 های نوترکیب در روند کلونینگ سلولی توضیح داده می شود. کلونیسیستم ها در بخش انتخاب 

 حذف بخش های غیر ضرور وکتورها برای افزایش قدرت انتقال 

 کیلوبازی می شکند. 100تا  50از سلول ها این مولکول به قطعات بین  DNAدر حین استخراج 

بررسی این مولکول های استخراج شده مورد استفاده قرار می گرفت، بررسی با سانترفیوژ بود. در این اولین روش مطالعه که برای 

 ( استفاده می شد. CsCLروش ها از سانترفیوژ در شیب کلرید سزیوم )
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می استخراج شده در بخش های متفاوت با چگالی متفاوت بوجود  DNAدر حین جداسازی در این روش چندین نوار متفاوت از 

گفته  Satellite بود. چندین نوار هم تشکیل می شد به این نوارها نوارهای ماهوراه ای DNAآمد. یک بخش حاوی بیتشرین میزان 

ماهواره گفته می شود(. نوارهای متفاوت به علت تفاوت  DNAهایی که در نوارهای ماهواره ای قرار می گرفتند DNAمی شود)به 

 در بخش های متفاوت تشکیل می شدند.  BUOYANTدر چگالی شناورسازی 

های ماهواره ای شامل تعداد بسیار باالیی ازتوالی های تکراری می باشند، وقتی یک  DNA: بررسی های بعدی نشان داد که دلیل

و ساختار آن خاص می شود که همین باعث می شود که آن  مشخصاتحاوی قطعات بسیار تکراری باشد،  DNAرشته مولکول 

های ماهواره ای که از توالی های تکراری متفاوت DNAی توده ای و همچنین سایر DNAتوالی نسبت به سایر بخش های  بخش از

 جدا شوند. ، و پس از سانترفیوژساخته شده اند شیب چگالی متفاوتی داشته باشند

 

 

 

 

 

 

  کلون سازیDNA  به معنای تکثیر یک توالی خاصDNA .می باشد 

 کلونینگ سلولی:

 نوترکیب( DNAهدف و وکتور)ایجاد DNA وکتور، اتصال مجددDNA شکست هدف،DNAشکست -1

  در روش کلونینگ بر پایه سلولDNA  .خارجی درون سلول میزبان تفکیک می شود 

  کلون سازی برپایه سلول به دنبال کشف اندونوکلئازهای محدود کننده تیپII(Restriction enzymes typeII حاصل )

 شد. 

  پایگاه اطالعاتیREBASE  نوع آنزیم محدود کننده شناسایی شده می باشد. 250ارائه دهنده اطالعات مرتبط با 
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 نامگذاری آنزیم های محدود کننده:

EcoRI 

Escherichia coli RY13 

 DNAاین ها توالی های مشخصی را بر روی  را برعهده دارند. )اکثرا باکتریوفاژ ها( دفاعی در مقابل ویروس هانقش  آنزیم ها این

 در همان بخش های خاص برش می دهند.ویروسی شناسایی می کنند و این ژنوم را دور شته ای 

خود باکتری نیز حضور دارند به واسطه اینکه این توالی ها در ژنوم باکتری متیله می باشند  ژنومبا وجود اینکه این توالی ها بر روی  

 برش نمی خورند و این آنزیم ها به ژنوم باکتری ها هیچ آسیبی نمی رسانند. 

ز ع خاصی اهر سوش از باکتری تولید کننده یک نوع خاص از آنزیم های محدود کننده می باشد، همان سوش نیز تولید کننده نو

DNA متیل ترانسفراز می باشد که دقیقا در ژنوم خود باکتری توالی هایی را متیله می کند که آنزیم خودش تمایل به بریدن آن ها

را شناسایی می کند در همین سوش بر روی  GAATTCبرای شکست توالی پالیندرومی  EcoRIدارد. مثال آنزیم محدود کننده 

 متیله می باشند تا از شکست توسط آنزیم های محدود کننده خودی در امان باشند. TTC*AGAای ژنوم باکتری تمام توالی ه

مرکزی را در توالی گفته شده متیله می کند، گروه  Aانجام می شود. این آنزیم  متیل ترانسفراز EcoRIآنزیم این متیالسیون توسط 

 فضایی ایجاد می کند. ممانعت EcoRIبرای عملکرد آنزیم محدود کننده واقع شده،  DNAمتیل در اینجا در شیار اصلی 

در اندازه  DNAهای  ایجاد می کنند عبارت است از امکان برش مولکول DNAدر کلونینگ دو مزیتی که آنزیم های محدود کننده 

ات تولید شده را کنترل کرد(، می توان طول قطع دمای انکوباسیونو  زمان انکوباسیون)با کنترل هها مورد نظر و کنترل شد

های متفاوت برش داده شده با یک نوع آنزیم یا با انواعی از آنزیم که انتهاهای برشی مشابه تولید می  DNAهمچنین تسهیل اتصال 

 . (ایزوشیزومر)آنزیم های  کنند

مجموعه محدودکننده تغییر دهنده به صورت کلی به یک آنزیم محدود کننده در یک سوش و متیل ترانسفراز مرتبط به آن یک 

(،  در برخی از مواقع دومین های محدود کننده و تغییر دهنده بر روی یک Restriction-Modification  R-Mگفته می شود)

 .دسته از این آنزیم ها وجود دارد 3آنزیم بزرگ قرار دارند. برهمین اساس و سایر ویژگی ها 

  

 اولین آنزیم محدود کننده شناسایی شده در این سوش
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 گروه های آنزیم های محدود کننده

TYPE  آنزیم محدود

 کننده

 تعداد نوع فعالیت 

 زیرواحد

 محل برش تشخیصیتوالی 

پ
تی

I 

  -محدود کننده

 تغییر دهنده

چند 

 زیرواحدی

در قسمت  برش های 

 تصادفی)متغییر(های 

 از توالی تشخیصی دور

ی 
وال

ی ت
سای

نا
ش

4 
 8تا 

ی
از

ت ب
جف

 

ی
حد

 وا
یر

ک ز
ت

 

پ
تی

II 

 

II
R

 

تک زیر  محدود کننده

 واحدی
 فقط این) پالیندروم

ها جایگاه تشخیصی 

 (پالیندروم دارند

توالی  داخلبرش در 

 تشخیصی

II
S

 

تک زیر  محدود کننده

 واحدی

توالی  خارجبرش در  غیر پالیندروم

 تشخیصی

II
B

 

تک زیر  محدود کننده

 واحدی

توالی تشخیصی دو 

 قسمتی
 قسمت بین دوبرش در 

 تشخیصی

پ
تی

II
I

 

  -محدود کننده

 دهنده تغییر

 چند

 زیرواحدی

دو توالی مجزای با 

 معکوسجهت 

 30-20فاصله برش در 

 باز از توالی تشخیصی

 هدف و وکتور از آنزیم های محدود کننده استفاده می شود، در جدول انواع آنزیم های محدود کننده و DNAبرای شکست 

به واسطه این که محل های شکست متغییر و  Iیپدر مورد آنزیم های محدود کننده ت خصوصیات آن ها شرح داده شده است.

توالی  همهنیز در  III( ایجاد کنند. آنزیم های محدود کننده تیپdiscreteتصادفی دارند پس نمی توانند قطعات مشخص و مجزا )

 "به دو دلیل مناسب می باشند IIهای تشخیصی برش انجام نداده و واکنش هضم توسط این ها کامل نمی باشد. پس آنزیم های تیپ

 مشخص می باشد  توالی شناسایی شونده و محل برش آنها )داخل توالی شناسایی شده یا نزدیک به آن( در این ها 

  می تواند به صورت کامل انجام شود. آنزیم هاهضم توسط این 

 :نکته

  آنزیم های محدود کننده متفاوت می توانند انتهای چسبندهSticky  یا صافBlunt  .ایجاد کنند 

  باشد. ´5یا  ´3انتهای چسبنده ایجاد شده توسط آنزیم های متفاوت می تواند دارای بخش بیرون زده 

از بافت یا سلول ها مخلوط ناهمگنی از قطعات بسیار متفاوت و بزرگ حاصل می شود که پس از استفاده  DNAپس از استخراج 

 حاصل می شود. همگن تر و با طول معین کوچکتر،از آنزیم های محدود کننده، قطعات 
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هدف از انزیم های محدود کننده ای استفاده می شود که این ها انتهاهای چسبنده  DNAدر حین شکست دادن وکتور و هضم 

 یکسانی تولید کنند.

باعث می شود تا این دو انتها از طریق تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین باز ها بر روی  DNAانتهای چسبنده مشابه در دو مولکول 

 هم قرار بگیرند و این باعث تسهیل عملکرد آنزیم لیگاز در اتصال دادن کوواالنسی دو رشته به یکدیگر می شود.

  برداشتن احتمال امکان پیوند مجدد انتهاهای وکتور ها باP از  یل شده بر روی وکتور با استفادهاز انتهاهای آزاد تشک

 کاهش می یابد. آلکالین فسفاتاز

 

 

 

 

 

 

 راندمان  -1)این ها در روند ترانسفورماسیون مشکل ساز نخواهند بود به دو دلیل:  احتمال ایجاد کانکاتامر ها نیز وجود دارد

حتی پس از انتقال به -2حلقوی به داخل سلول میزبان بسیار کمتر است  DNAخطی نسبت به انتقال  DNAانتقال 

درون سلول میزبان این ها به واسطه عدم دارا بودن توالی های مبدا همانند سازی قدرت همانند سازی نداشته تکثیر نشده 

 .و پس از مدتی از بین می روند(

 حاصل شود: انواع متفاوتی از ترکیبات ممکن است در حین این واکنش ها 

 کانکاتامرهای بین مولکول های هدف 

 کانکاتامرهای بین مولکول های وکتور 

 حلقوی شدن چند مولکول هدف که تشکیل کانکاتامر داده اند 

  اتصال همزمان یاco-ligation  که عبارت است از ورود همزمان دو مولکول متفاوتDNA  هدف به

 داخل یک وکتور
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هدف و وکتور شکست داده شدند این ها باهم مخلوط می شوند تا ازطریق انتهاهای  DNAس از اینکه توسط آنزیم های مناسب پ

خود به هم متصل شوند)ایجاد پیوندهای هیدورژنی( و در مرحله بعد توسط اضافه کردن آنزیم لیگاز به این مخلوط دو مولکول متفاوت 

DNA نسی متصل می شوند، در این مرحله بهم از طریق پیوندهای کوواالDNA .نوترکیب حاصل می شود 

 ترانسفورماسیون-2

می باید به داخل سلول میزبان که اغلب باکتری یا مخمر است وارد شود. در حالت عادی  DNAنوترکیب این  DNAپس از ایجاد 

الکتریکی  استفاده از نمک های خاص یا جریاننفوذناپذیر می باشد، اما با  DNAغشای سلولی باکتری به مولکول های بزرگ مثل 

به نفوذ پذیر کرد.  DNAمی توان به صورت موقت غشای باکتریایی را نسبت به ( Electroporation)الکتروپوریشن با ولتاژ باال 

 نیز گفته می شود. Becoming competentاین عمل نفوذپذیر کردن، مستعد کردن یا 

 

 

 

 

 

 

 

را جذب می کند. همین دریافت  DNAپس از انجام ترانسفورماسیون تنها تعداد کمی از سلول ها و هر سلول معموال تنها یک رشته 

های مختلف از DNAتوسط هر سلول خاصیت بنیادین کلونینگ سلولی را حاصل می کند یعنی تفکیک  DNAتنها یک مولکول

نوترکیب را دریافت کند که به  DNAاما در موارد نادری نیز ممکن است یک سلول میزبان بیش از یک مولکول  ژنوم موجود اولیه.

 گفته می شود. transformation-Coاین حالت 

 سیستم های انتخاب:-3

رد از جمله، به داخل سلول میزبان مستعد شده وجود دا DNAپس از انجام ترانسفورماسیون احتمال انتقال انواع متفاوتی از 

رشته ای هدف که وارد  DNAوکتورهای برش نخورده، وکتورهایی که برش خورده مجدد به صورت درون مولکولی پیوند یافته اند، 

یی DNA، حتی ممکن است هیچ متفاوت DNAوکتور نشده است و در نهایت کانکاتامرهای حاصل از بهم پیوستن مولکول های 

 پس باید برای انتخاب صحیح بین سلول های متفاوت یک سیستم کارامد وجود داشته باشد.  .وارد سلول های میزبان شده باشد
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در این  سیستم وکتور ها به شکلی مهندسی می شوند که درون آن ها یک ژن مارکر سیستم انتخاب بر پایه آنتی بیوتیک: 

. در این (کلرآمفنیکل، کانامایسین، و تتراسایکلینآمپی سیلین، مقاومت به آنتی بیوتیکی خاص درج شده باشد)معموال، 

سیستم برای شناسایی باکتری هایی که وکتور را دریافت کرده اند از باکتری های حساس به آنتی بیوتیک مورد نظر به عنوان میزبان 

رد اوی آنتی بیوتیک مواستفاده می شود. و پس از ترانسفورماسیون باکتری ها بر روی محیط های کشتی رشد داده می شوند که ح

، پس تنها باکتری هایی قادر به رشد می باشند که وکتور حاوی ژن مارکر را (selective media )محیط کشت انتخابی نظر باشند

های غیر وکتوری را  DNAدریافت کرده باشند و باکتری هایی که ترانسفورماسیون انجام نداده اند و یا در حین ترانسفورماسیون 

 کرده اند امکان رشد ندارند.دریافت 

پس با استفاده از یک ژن مارکر مقاومت به آنتی بیوتیک خاص و کشت بر روی محیط کشت انتخابی امکان شناسایی باکتری های 

 DNAاما امکان شناسایی این که آیا وکتور مورد نظر حاوی را دریافت کرده اند به وجود می آید.  وکتورترانسفورم شده ای که 

آنتی  2هست یا خیر وجود ندارد به این منظور می توان از وکتورهایی استفاده کرد که بر روی آن ها ژن های مقاومت به  خارجی

 پالسمید)برای مثال در خارجی یا همان جایگاه کلونینگ در میان یکی از این ژن ها می باشد DNAو محل ورود  بیوتیک وجود دارد

pBR322  ژن های مقاومت به آمپی سیلین و تتراسایکلین وجود دارد که جایگاه کلونینگ در داخل ژن مقاومت به تتراسایکلین

نوترکیب و ترانسفورماسیون کلونی های ترانسفورم شده )دریافت کننده وکتور دست  DNAپس از انجام مرحله تولید . وجود دارد (

ط کشت انتخابی حاوی آنتی بیوتیک وارد جایگاه کلونینگ شده است( بر روی محیخارجی  DNAوکتوری که در آن  و یانخورده 

ن مقاومت به خارجی نیست، قدرت رشد دارد.  اما اگر در جایگاه کلونینگ که در داخل ژ DNAکه ژن آن محل ورود  آمپی سیلین

شده باشد، مقاومت به تتراسایکلین از بین خارجی وارد  DNAقطعه  -در این مثال ژن مقاومت به تتراسایکلین-انتی بیوتیک دیگر

رفته است، پس این باکتری ها قدرت رشد در محیط حاوی آمپی سیلین را داشته اما قدرت رشد روی محیط حای تتراسایکلین را 

 ندارند

وضعیت باکتری از نظر  

 ترانسفورماسیون

حساسیت 

به آمپی 

 سیلین

حساسیت به 

 تتراسایکلین

نتیجه کشت 

محیط کشت 

 افتراقی اول

تیجه کشت محیط ن

 کشت افتراقی دوم

  عدم رشد بلی بلی باکتری هایی که ترانسفورم نشده اند

باکتری هایی که ترانسفورم شده اند و 

DNA غیر وکتوری دریافت کرده اند 

  عدم رشد بلی بلی

باکتری هایی که ترانسفورم شده اند و 

DNA  وکتوری دست نخورده را

 دریافت کرده اند

 رشد رشد خیر خیر

باکتریی هایی که ترانسفورم شده اند و 

DNA  وکتوری حاویDNA  خارجی را

 دریافت کرده اند

 عدم رشد رشد بلی خیر
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 کرده دریافت را خارجی DNA حاوی وکتوری DNA و اند شده ترانسفورم که هایی در این روش همانطور که بیان شد باکتریی

رشد کرده اما بر روی محیط کشت افتراقی ثانویه حاوی تتراسایکلین رشد  حاوی آمپی سیلین اولیهاند، بر روی محیط کشت افتراقی 

 نمی کنند. 

رشد  هایی کلونیانجام می شود تا مغذی برای شناسایی آن ها به این نحو عمل می شود که ابتدا کشت بر روی محیط کشت اولیه 

 Replica، برای این منظور از روش انجام شودکشت افتراقی  های بر روی محیط در مرحله بعد باید با کشت (Plating out)کنند 

plating .متفاوت کلنی های نوترکیب شده شناساییو با توجه به الگوهای رشد کلونی ها بر روی محیطهای افتراقی  استفاده می شود 

  می شوند.

 

 

 

گاالکتوزیداز -آنزیم بتاد کننده ک ای کالی lacZژن  یا آزمایش رنگ آبی و سفید: ای کالی lacZسیستم انتخاب بر پایه ژن 

 می باشد.

 آنزیم بتاگاالکتوزیداز با شکستن دی ساکارید الکتوز یک گلوکز و یک گاالکتوز تولید می کند. 

 متوقف می شود. lacIیا همان  lacرونویسی این آنزیم توسط مهار کننده اپرون 

خود و این مهار کننده دیگر قدرت مهاری باعث تغییر شکل آن شده   lacIبه با اتصال  (تیوگاالکتوزید )ایزوپروپیل IPTGیا  الکتوز

 بیان شده و آنزیم بتاگاالکتوزیداز سنتز می شود. lacZدر این حالت مجدد ژن  .دهد را از دست می

 

 

 

 

 

 

 

 در اغلب موارد به عنوان القا کننده سیستم های برپایه

lacZ  بجای الکتوز ازIPTG  استفاده می شود. زیرا

این ماده درون سلول متابولیزه نمی شود لذا غلظت 

 آن با رشد سلول ها و با مرورو زمان کاهش نمی یابد.
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 سیستم  انتخاب بر پایه این ژن چند اصل کلی دارد:

  در این سیستم از میزبان های جهش یافته ای استفاده می شود که ژنlacZ  جهش خود را از دست داده است ´5آنها بخش(

 . یافته است(

  انتهای همان یا آمینیفاقد بخش انتهای در میزبان پس از رونویسی و تولید آنزیم، آنزیم نهایی سنتز شده-N  می باشد و

 می باشد.  C-انتهایهمان فقط شامل بخش انتهای کروبوکسیل یا 

  در این  سیستم از وکتورهایی استفاده می شود که در آنها ژنlacZ´ از ژن اصلی   ´5دارد، این ژن تنها حاوی بخش وجود

از آنزیم  N-می باشد و یک قطعه می سازد که همان بخش انتهای آمینی یا انتهای lacZبتاگاالکتوزیداز یا همان 

 بتاگاالکتوزیداز می باشد.

 ا انتهایبه قطعه انتهای آمینی ی-N  از آنزیم بتاگاالکتوزیداز که توسط ژن´lacZ .سنتز می شود، قطعه آلفا گفته می شود 

  می تواند قطعه انتهایاین قطعه-C  تولید شده درون میزبان را تکمیل کند تا این که یک آنزیم عملکردی کامل به وجود

 آید.

 .به این فرایند تکمیل شدن آلفا گفته می شود 

خارجی الحاق شده  DNAنوترکیب یعنی وکتور به همراه  DNAدر این سیستم می توان سلول های ترانسفورم شده جذب کننده 

 سمیدپال. یکی از وکتورهایی که از این سیستم بهره می برد استفاده از دو محیط افتراقی نیسترا شناسایی کرد، و احتیاج به 

pUC19  .می باشد 

 

 

 

 

یک ژن مقاومت به آمپی سیلین وجود دارد. پس هرگاه این وکتور به داخل باکتری های میزبان انتقال یافته باشد  پالسمیددر این 

 باعث می شود که باکتری نسبت به آمپی سیلین مقاومت داشته باشد.

 ´lacZ ژن ده مانع از بیانوارد میزبان شد با بیان پروتئین مهار کننزمانیکه این وکتور می باشد. پس  lacIحاوی ژن  پالسمیداین 

به داخل باکتری هم قطعه آلفا آنزیم  پالسمیدیعنی در حالت عادی پس از انتقال این که بر روی خودش قرار دارد می شود 

 .بتاگاالکتوزیداز تولید نخواهد شد

 ´lacZ ژن فعال شدن باعث بیانرا غیر فعال می کند و این غیر  lacIاضافه شود به این ماده  IPTGاما زمانی که به محیط کشت 

 و انجام فرایند تکمیل شدن آلفا می شود یعنی یک آنزیم بتاگاالکتوزیداز درون سلول میزبان تولید می شود.
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( را به یک محصول به رنگ X-Galایندولیل گاالکتوپیرانوزید)-کلرو-آنزیم بتاگاالکتوزیداز کامل می تواند سوبسترای بی رنگ برمو

 .آبی تبدیل کند

حذف شده است وارد شود دو  lacZژن ´5وارد سلول میزبان جهش یافته که انتهای  pUC19پس هرگاه یک وکتور دست نخورد 

ایندولیل -کلرو-قدرت تبدیل کردن سوبسترای بی رنگ برمو-2مقاومت به آمپی سیلین  -1خاصیت به این سلول می دهد: 

 ( به یک ماده با رنگ آبی.X-Galگاالکتوپیرانوزید)

تشخیص بین میزبان هایی که وکتور دست نخورده را دریافت کرده اند و میزبان هایی که وکتورهای نوترکیب را دریافت کرده برای 

بخش پلی لینکر اضافه شده است. و هنگام ساختن بر روی این وکتور یک  ´lacZاند به این شکل عمل شده است که درون ژن 

خارجی به  DNAقطعات نوترکیب از آنزیم هایی استفاده می شود که در این پلی لینکر شکست ایجاد می کنند. زمانی که قطعات 

ه درون و حتی اگر بداخل این بخش وارد شوند باعث بهم ریختگی توالی این ژن شده و دیگر این ژن توانایی تولید بخش آلفا را ندارد 

میزبان مورد نظر نیز وارد شود، درنهایت نیز درون میزبان آنزیم کامل بتاگاالکتوزیداز تولید نخواهد شد، پس در این حالت مقاومت 

 های آبی از بین خواهد رفت. کلونیبه آمپی سیلین وجود خواهد داشت اما توانایی تولید 

آبی رنگ  های کلونیرهای نوترکیب مقاومت به آمپی سیلین و عدم توانایی تولید پس خصوصیت میزبان های دریافت کننده وکتو

 می باشد.

 به واسطه اینکه مضربی از  هم کوچک باشد و هم توالی پلی لینکر بر روی این وکتور ها به گونه ای طراحی شده است که

 سید آمینه ای در بخش زیادی از ژن دستدر نهایت رمز های ا می باشد، باعث بهم ریختن قالب خواندن ژن نمی شود و 3

 نخورده بوده و قطعه آلفای دارای عملکرد ساخته می شود. 

وضعیت باکتری از نظر 

 ترانسفورماسیون

حساسیت به 

 آمپی سیلین

توانایی تولید قطعه آلفا و 

تکمیل کردن آنزیم 

 بتاگاالکتوزیداز

کشت بر روی محیط کشت 

حاوی آمپی سیلین و ترکیب 
X-Gal  

 عدم رشد خیر بلی باکتری هایی که ترانسفورم نشده اند

باکتری هایی که ترانسفورم شده اند و 

DNA غیر وکتوری دریافت کرده اند 

 عدم رشد خیر بلی

باکتری هایی که ترانسفورم شده اند و 

DNA  وکتوری دست نخورده را

 دریافت کرده اند

 های آبی کلونیرشد و تولید  بلی خیر

باکتریی هایی که ترانسفورم شده اند 

 DNAوکتوری حاوی  DNAو 

 خارجی را دریافت کرده اند

 های سفید کلونیرشد و تولید  خیر خیر
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تالش هایی که تا این مرحله انجام شد و تمام تمایز هایی که توسط روش های بیان شده توسط محیط های کشت افتراقی انجام 

نوترکیب را دریافت کرده اند شناسایی کنیم. ولی هنوز  DNAگرفت فقط به این منظور بوده است که میزبان های باکتری که 

برای شناسایی  دارند. سلول هدف را درون خود DNAنوترکیب چه توالی از DNAمشخص نیست میزبان های باکتری های حاول 

 کلونی هایی که توالی مورد نظر را درون خود دارند از روش هیبریداسیون کلونی استفاده می شود.

در این روش توسط روش رپلیکا پلیت پس از لیز کردن کلونی ها آنها به یک فیلتر نیتروسلولزی منتقل می  هیبریداسیون کلونی: 

بر روی این فیلتر دناتوره می شود و پروب های مشخص نشاندار شده رادیواکتیو به این کلونی ها اضافه می  DNAشوند. سپس 

 نها هیبرید شده شناسایی می شوند. کلونی های که پروب بر روی آ Xشوند. سپس در حضور اشعه 

 تکثیر-3

های نوترکیب به داخل سلول های مستعد شده وارد شدند این سلول ها کشت داده می شوند. کشت این سلول DNAبعد از اینکه 

 .ها به صورت دو مرحله ای می باشد

  مرحله اولPlating out:  شده به روی یک پتری دیش حاوی  ممیکرولیتر از سلول های ترانسفور 100در این مرحله

محیط نوترینت آگار )آگار مغذی( ریخته می شود. سپس این ها بر روی تمام سطح پلیت منتشر می شوند. در این حالت 

ها زمان داده می شود تا در انکوباتور رشد کنند. به واسطه اینکه سلول های انتقال داده شده بر روی محیط پخش شده به آن

 تشکیل می دهد.  کلونیه صورت مجزا تکثیر شده و یک اند هر سلول ب

  های تشکیل شده به صورت مجزا به محیط های کشت مایع انتقال داده می  کلونیمرحله دوم کشت مایع: در این مرحله

ت شبازدهی کشت در محیط ک شوند و تکثیر برای بار دوم اتفاق می افتد. این مرحله ازکشت به این دلیل انجام می شود که

 مایع به مراتب بیشتر از بازدهی کشت در محیط کشت جامد می باشد. 

ژنومی میزبان جداسازی DNAنوترکیب ابتدا باید آن را از  DNAبازیابی  برای: هدف از سلول های میزبانDNAبازیابی -4

، ژنوم میزبان به علت بزرگ بودن  DNAکرد. برای این منظور ابتدا سلول های لیز می شوند در حین لیز شدن سلول ها و استخراج 

 ها به علت اندازه های به مراتب کوچکترشانپالسمیدشکسته از حالت یک ژنوم حلقوی به چندین بخش ژنوم خطی تبدیل می شود اما 

 نمی شکنند. 

های موجود در  DNA( Cell lysateبرای جداسازی از همین تفاوت فیزیکی استفاده می شود. ابتدا با افزودن قلیا به سل الیزت )

 سپس با برگرداندن شرایط به حالت خنثی عمل رناتوراسیون انجام می شود. عصاره سلولی دناتوره می شوند و 

ژنومی به علت این که بخش های مکمل به علت آزاد بودن انتهاهایشان از هم جدا شده اند، پس نمی  DNAدر حین رناتوراسیون 

د بدهند. به همین علت به صورت کالف هایی در آمده که چگالی باالیی خواهد داشد. اما توانند تشکیل بخش های مکمل را مجد

ها در حین رناتوراسیون به علت اینکه انتهای دو رشته آزاد نبوده و این دو رشته امکان جدا شدن از یکدیگر را نداشته  پالسمیدبرای 
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کالف نمی شوند به همین واسطه افزایش چگالی نخواهند داشت. به کرده و سوپرکویل رشته ای مجدد می توانند ایجاد دو اند پس 

ی پس از سانترفیوژ در شیب چگالی در پالسمید DNAی،پالسمیدهای ژنومی و DNAواسطه تفاوت های ایجاد شده در چگالی 

 ی را جدا سازی کرد. پالسمید DNAژنومی در پایین لوله لخته می شود و از بخش میانی می تواند  DNAوسط لوله تجمع یافته و 

 

از رزین های شرکت کیاژن استفاده می شود که شامل مهره های سیلیسی هستند که بر روی آنها  DNAبرای خالص سازی بیشتر 

متصل می شود و پس از خارج شدن  DNAدی اتیل آمینو اتیل متصل است که به گروه های فسفات با بار منفی  DEAEترکیب 

 از این ترکیبات جدا می شود. DNAکردن نمک های غلیظ  سایر ناخالصی و اضافه
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 :انواع وکتورها

 :پالسیمد ها -1

 های مولکول DNA باکتریایی یا  سلولهای در که (برخی از پرایمرهای نادر به صورت خطی نیز وجود دارند) هستند حلقوی

 غیرضروری در سلول های میزبانشان می باشند.یی DNA، این ها از جمله بخش های دارند وجود مستقل طور به مخمر

  کیلوباز. 200تا  2اندازه بین 

 هستند خود میزبان باکتری برای مفیدی صفات بروز مسئول اغلب که کنندمی حمل ژن چند یا یک موارد اکثر رد. 

 همانندسازی مبدا یک دارای کم دست هاپالسمید بیشتر (Ori; Origin of replication) از مستقل قادرند و هستند 

 .شوند تکثیر سلول درون باکتری، اصلی کروموزوم

  .پس از تکثیر سلول های میزبان این ها به صورت عمودی در بین سلول های دختری توزیع می شوند 

 در روند های هم یوغی (Conjugation) های این مولکول های می توانند به صورت افقی نیز منتقل شوند یعنی به باکتری 

 ور منتقل شوند. مجا

 سازی همانند هایآنزیم  خود تکثیر برای کوچک هایپالسمید DNA برخی که درحالی گیرند،می کار به را میزبان سلول 

 .هستند سازی همانند برای خاص هایآنزیم کدکننده های ژن حامل بزرگتر، هایپالسمید

 فرایند ادغام یا  میزبان باکتری کروموزوم به خود کردن وارد با هاپالسمید برخی(integration) به که کنندمی سازی همانند 

 مراحل برخی در ها پالسمیدهمچنین این  گویندمی (Episomes) ها زوم اپی یا کروموزوم به شونده داخل هایپالسمید آنها

 .باشند داشته حضور خارج از کروموزوم میزبان عناصر صورت به

  ها تعداد زیادی کپی در سلول های میزبان  پالسمیددر میزبان ها بسیار متغییر می باشد. برخی از  پالسمیدتعداد کپی های

 دارند و برخی دیگر تعداد کم.

  حضور همزمان داشته باشند. پالسمیدمیزبان ممکن است چند نوع  در برخی موارد در یکدر 

 پالسمید F.حامل فاکتور جنسیت می باشد : 

 باکتریوفاژها-2

 .کنندمی آلوده را ها باکتری اختصاصی طور به که هستند هایی ویروس باکتریوفاژها،

 :فاژها ساختمان

این ژنوم  DNAد )درفاژهای با ژنوم کننمی حمل فاژ همانندسازی برای را ژن هایی (کهRNAاوقات  گاهی )یا DNAمولکول یک

 می تواند به صورت خطی، حلقوی همچنین تک رشته ای یا دو رشته ای باشد(.

 پروتئین جنس از کپسید یا محافظ پوشش 
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 است ایمرحله سه فرآیند یک فاژها آلودگی چرخه

 سلول داخل به خود کروموزومی DNA تزریق و باکتری خارجی سطح به فاژ اتصال (1

 فاژ سازی همانند (2

 آزاد نهایت در و کامل طور به جدید فاژ ذرات ایجاد سپس فاژ، های ژن سایر توسط کپسید پروتئینی اجزای ساخت (3

  باکتری از شدن

 آلودگی چرخه اساس بر باکتریوفاژها انواع

 :لیتیک چرخه

 گیردمی صورت زمان هم کپسید های پروتئین ساخت و DNA سازی همانند آن در که دقیقه 20 از کمتر گاهی و سریع ای چرخه

 .شودمی باکتری سلول تجزیه موجب رهاشدن برای فاژ و

 :لیزوژن چرخه

 .ماندمی باقی سلولی تقسیم هزاران طی میزبان باکتری درون در فاژ DNA مولکول

 حاظل به باکتری این و( های اپی زومپالسمیدخاصیتی شبیه -پروفاژ) شود می باکتری کروموزوم وارد فاژ DNA موارد بسیاری در

 مانند ندک می تجزیه را سلول و گردد برمی لیتیک چرخه به پروفاژ سپس. نیست تمیز قابل آلوده غیر سلول یک از فیزیولوژیک

 (λدا )نال فاژ آلودگی چرخه

 نندک می ایجاد را فاژی ذرات پیوسته طور به( پروفاژ تشکیل عدم) باکتری کروموزوم در ادغام بدون لیزوژن فاژهای از محدودی تعداد

 .M13 اژف مانند دهد می ادامه تقسیم و رشد به کمتری سرعت با بلکه افتد نمی اتفاق هرگز سلول تجزیه و شوندمی آزاد سلول از و
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فاژ ها پس از تجزیه یک سلول به خارج از سلول می ریزند از همین طریق باعث آلودگی سلول های  :Burst sizeاندازه ترکیدگی یا 

جدید می شوند. میزان عفونی کردن سلول های جدید به تعداد ذرات فاژ تولیدی بستگی دارد که به این میزان اندازه ترکیدگی گفته 

 می شود. 

 (:λدا )الن فاژ

  کیلوباز 5/48ای خطی به طول  دورشتهژنوم 

 در سلول میزبان می تواند به صورت خارج از کروموزومی یا درون کروموزومی )پروفاژ( وجود داشته باشد 

  یک نمونه آن وکتور  کیلوباز 10قدرت حمل با(را دارا می باشدλgt11 )می باشد 

  برای انتقال ژنوم فاژ به درون ژنوم میزبان مورد بخش مرکزی آن شامل یک بخش غیر ضروری می باشد که ژن های آن فقط

کیلوباز می  23استفاده قرار می گیرند، با حذف این بخش دو خاصیت به وجود می آید، اول اینکه قدرت حمل این وکتور به 

ین نوع ، به ادرسد و دوم اینکه ژنوم فاژ به درون ژنوم باکتری ادغام نمی شود که هردو برای فرایند کلونینگ یک مزیت می باش

 (replacementجایگزین گفته می شود)λوکتورها، وکتورهای 

 

 نحوه همانندسازی فاژ الندا درون سلول میزبان:

می باشد. این توالی ها در هنگام وارد شدن  Cohesion Siteوجود دارد که مخفف  cosدر دو سمت ژنوم خطی فاژ الندا دو توالی 

می باشند. درون میزبان  5´باز در بخش  12بان حاوی دو انتهای تک رشته ای بیرون زده به طول ژنوم خطی فاژ الندا به درون میز

این توالی ها که بخش های تک رشته ای آنها مکمل یکدیگر می باشند، باهم تشکیل جفت باز می دهند و ژنوم خطی دو رشته ای 

به صورت همانند سازی حلقه چرخان شروع به تولید ژنوم های به ژنوم حلقوی دو رشته ای تبدیل می شود. سپس این ژنوم حلقوی 

در نهایت توسط پروتئین های سنتز شده توسط  کیلوباز می باشد. 5/48جدید به صورت مولتی مر های خطی می کند که طول آنها 

 شود.  می شکنند و ژنوم های کامل دو رشته ای خطی فاژ سنتز می cosخود فاژ این مولتی مرها در توالی های 
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 (Cosmid) کاسمید

  هرگاه توالی هایcos  حاصل می شود کاسمیداضافه کنیم،  پالسمیدرا به یک 

  فاصله توالی هایcos  کیلوباز باشد 53تا  35در این ناقلین باید بین 

  یک شاخص انتخاب مانند ژنampR  و یکori  بی و روی محیط انتخا تشکیل پالک ندادهپالسمیدی دارد. پس

 .کندایجاد می کلونی

 شود. از محل برش انحصاری باز میDNA تواند آید و میتوسط آنزیم محدودگر با هضم نسبی به دست می هدف

، زیرا این توالی ها حاوی را حمل کند، اگر توالی با این اندازه از ژنوم مهره داران باشد ناپایدار است kb 40قطعات

DNA  تکراری می باشند و به واسطه اینکه تعداد این وکتورها در میزبان باال می باشند پس این توالی ها به علت

)راه حل: استفاده از وکتورهای کم  بازآرایی و حذف می شوندهایی که بین آنها صورت می گیرد دچار نوترکیبی 

ریوت می باشد با استفاده از کروموزوم های مصنوعی استفاده از سلول های مخمر که یوکایا کپی شمار در باکتری ها، 

 مخمرها(

 های خطی غیر نوترکیب، کوچک بوده و در سر ، زیرا کاسمیداندها نوترکیبهمه کلونیλ شوند.بسته بندی نمی 

  درخارج از محیط زنده  سیستم سرهم بندی فاژ الندابرای سرهم بندی این ها درون پوشش های فاژها  از یک

 استفاده می شود

 

می باشد اما  تعداد کپی های آن درسلول ها پایین است که این به علت استفاده از بخش هایی از  کاسمیدهمانند مید: سفا

 .در آن ها می باشد F پالسمید

 انواع فاژهای براساس فاژ الندا

λ  :کیلوباز، تعداد کپی باال 10قدرت حمل تا معمولی 

λ :کیلوباز، تعداد کپی باال 23تا 18قدرت حمل بین  با حذف بخش میانی 

λ :کیلوباز، تعداد کپی باال 40قدرت حمل تا  تبدیل شده به کاسمید 

λ پس بخش الحاقی پایدار است <-کیلوباز، تعداد کپی اندک  40قدرت حمل تا  مید:ستبدیل شده به فا 
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استخراج با احتیاط جهت کمترین میزان شکستگی ها و سپس هضم ناقص توسط آنزیم : DNAنحوه تولید قطعات بزرگ 

 های محدود کننده به شکلی که فقط در تعداد کمی از جایگاه های شناسایی شکست انجام شود. 

 های باکتریاییهای با ظرفیت باال در میزبانحامل

  :(BACs; Bacterial artificial chromosomesهای مصنوعی باکتریایی )کروموزوم

 هایی بر اساس پالسمید حاملF  هستند. از پالسمیدF دلیل دارا بودن دو ژن بهpar A  وpar B ،1 کپی در سلول  2یا

 کند.می kb300 تا  DNAرا قادر به حمل  BACsکه )راندمان نوترکیبی پایین( میزبان موجود است 

  ها می شوند.این ها از طریق فرآیند الکتروپوریشن وارد سلول 

 BACs  ،انسان دارند.یابی در پروژه ژنوم بیشترین استفاده را برای توالیبه دلیل پایداری بسیار خوب 

  :P1های باکتریوفاژ حامل

  .این ها به طور طبیعی ژنوم بزرگی دارند 

  ژنومDNA  کیلوباز 150-110دورشته ای خطی به طول 

  ها برای این ها نیز طراحی شده اند که شامل یک پالسمید و بخش های الزم جهت قرار گیری کاسمیدحامل هایی همانند

 می باشند. P1در پوشش فاز از ژنوم 

 های مصنوعی مشتق از کروموزومP1 (PACs; P1-derived artificial chromosomes:)  حاصل ترکیب

-130با ظرفیت کپی(  2یا  1برای نگهداری تعداد کپی در سطح  F)بخش های ضروری از پالسمید BACو  P1 هایحامل

یابی در عنوان الگوی مستقیم برای توالیبسیار پایدار بوده و به  PACs، قطعات BACsهستند. مانند کیلوباز  150

 .شده انداستفاده  پروژه ژنوم

 

 های با ظرفیت باال در مخمرهاحامل

 (Yeast artificial chromosome YACکروموزوم های مصنوعی مخمر )

  مگاباز دارد.5/1کیلوزباز تا  200مخمر کروموزوم های خطی با طولی بین 

  این کروموزوم ها عبارتند از و حیاتی بخش های اصلی( سانترومر، مبدا همانند سازیARSو تلومرها ))در هر انتها( 

 این بخش ها در کروموزوم های مصنوعی مخمر حیاتی می باشند 
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 pYAC همانندسازی پروکاریوتیک می تواند با تعداد کپی  مبدا یه می باشد که به واسطه دارا بودنساختاری پالسمید پا

 شناسایی شود. باال در باکتری ها تولید شود همچنین با دارا بودن ژن های مقاومت به آمپی سیلین می تواند

  ،در کلونینگpYAC3 های با ترکیبی از آنزیمBamHI  و EcoRI شودبه سه قطعه بریده می 

  قطعه با دو انتهایBam HI شودکنار گذاشته می 

 های دو بازوی دارای توالیTEL  بازو چپ و راست( و یک جایگاه(EcoRI ماندباقی می 

 EcoRI، pYAC  را درون توالیSUP4 برش می دهد 

  قرمز تولید می کننددر این کلونینگ از مخمرهایی استفاده می شود که به علت یک جهش رنگ 

  اگرSUP4 )به صورت سالم به درون مخمر وارد شود باعث می شود رنگ قرمز تولید نشود )خنثی کننده جهش است 

  زمانی که قطعه بیگانه وارد ژنSUP4 شود عملکرد آن از بین می رود 

 DNA  هدف با استفاده ازEcoRI  قرار می گیرد تا قطعات بزرگ تولید شود. هضم ناقص آنزیمیتحت 

 سپس قطعات حاصله با قطعات حاصل از وکتور مخلوط شده لیگاسیون انجام می شود 

 پس از سرهم بندی قطعات این ها وارد مخمر می شوند 

  سویه مخمر میزبان، جهش یافته دوگانه اگزوتروفura3- trp1- اسیل )ژن های مغلوب که قدرت تولید تریپتوفان و یور

 است.راندارند( 

 TRP1  )ژن غالب( شاخص حضور بازوی چپ وURA3  )شاخص حضور بازوی راست است.)ژن غالب 

 تنها مخمری در محیط فاقد تریپتوفان و یوراسیل قادر به تشکیل کلنی می باشد که هر دو بازو را دریافت کرده باشد 

  هرگاه مخمرها دو بازو مجدد سرهم بندی شده بدونDNA  خارجی را دریافت کنند به علت دستنخورده بودن ژنSUP4 

 کلنی های قرمز تولید نمی کنند
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  هرگاه مخمرها دو بازو مجدد سرهم بندی شده همراهDNA  خارجی را دریافت کنند به علت از غیرفعال سازی درجی ژن

SUP4 کلنی های قرمز تولید می کنند 

 

کلنی های بی رنگ کلنی  LacZنی های نوترکیب شده اند در حالیکه در سیستم در این جا کلنی های رنگی )قرمز( کلنکته: 

 های نوترکیب شده می بودند.

 از طریق الکتروپوریشن  BACsانتقال وکتورهای بزرگ   

            YACs  این ها نسبت به فشار  الست ها )مخمرهای بدون دیواره(پاز طریق تولید اسفرو

اسمزی حساس می باشند پس درون اگار فرو برده می شوند تا نترکند.  در این روش هم بازدهی کلی نوترکیبی پایین است هم اینکه 

 وارد شده از نظر تعداد کپی پایین می باشد. DNAراندمان 

 تک رشته ای:  DNAوکتورهایی برای تولید  

  کاربردهایDNA جهش زایی -2توالی یابی  -1تک رشته ای 

  فاژهایM13,fd, f1 این ها در مرحله ای از چرخه زندگی خود به صورت تک رشته ای می باشند 

 (:oligonucleotide mismatch mutagenesisجهش زایی با استفاده از الیگونوکلئوتید حاوی باز اشتباه)

 

 

 

 

 

 رد نظرتولید یک توالی تک رشته ای حاوی جهش مو 

  اتصال به یکM13 

  خارج از سلول زنده توسط پلیمراز های استانداردتولید هترودوپلکس  

 لیگاسیون 

 انتقال به ای کالی 

 تولید کلنی های حاوی هوموداپلکس های جهش یافته و نوع وحشی 

  شناسایی توسطPCR-base allele specific method  
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M13: 

 نظیر فاژهای یک نمونه از فاژهای رشته( ای استfd  وf1 .) 

  ،ژنوم آنssDNA  6407حلقوی به طول ( نوکلئوتیدkb 4/6. است ) 

 
  برخی از سویه های خاصE.coli را آلوده می کند 

  تزریق مولکولDNA فاژ به صورت تک رشته ای به درون سلول انجام می شود 

 پس از مدتی این تک رشته ای درون سلول ها به یک شکل همانند ( ساز RF; Replicative Formدو رشته ) ای است که

 کند، تبدیل می شودخیلی شبیه به پالسمید عمل می

  پس از مدتی که فرم دو رشته ای تکثیر شد، فرم های تک رشته ای حاصل شده به سمت غشای سلول رفته در آنجا درون

 زنندکپسید ها قرار گرفته و از سلول بدون کشتن آن به بیرون جوانه می 

 های حاملM13 ( همچنین در نمایش فاژیphage displayکاربرد دارند ) 

  وکتورM13 مید عمل می کند البته نند پالسکه در آزمایشگاه از آن استفاده می شود همان فرم دو رشته ای می باشد که هما

نیز به آن اضافه شده  LacZشده است، همچنین یک سیستم انتخاب  کلونینگتغییراتی نیز یافته است، حاوی یک جایگاه 

 است

  پس از دستکاری و نوترکیب کردن این وکتور آن را به درونE.coli  مناسب ترانسفکت می کنند و پس از گذشت زمانی خاص

 تک رشته ای برداشت می شود DNAذرات فاژ حاوی 

 

 (M13 -)پالسمید  phagemidفاژمید 

  ازیمبدا همانندسحاوی بخشی از ژنوم یک فاژ تک رشته ای که درون یک پالسیمد قرار گرفته است. این پالسمید شامل 

 (.CISدرون کپسید این فاژ ها می باشد)عناصر عملکردی  جایگیرییک فاژ رشته ای به همراه توالی های 

 pBluescript یکی از این نوع وکتور های می باشد 
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  این ها میزان حمل باالتری نسبت به وکتورM13 زیرا توالی های الزم برای تولید کپیسد و بسته بندی در این ها دارند ،

 وجود ندارد

  برای کمک به بسته بندی انها استفاده می شود، مثل فاژفاژ کمک رسان پس از انتقال فاژمید به درون یک میزبان ازf1 

 را انجام می دهد. فاژ کمک رسان تولید کپیسد و سرهم بندیباعث تولید تک رشته ای نوترکیب شده و فاژمید  –

  به این حالتSuperinfect)یا فرا عفونت گفته می شود )عفونی سازی یک میزبان توسط دو فاژ 

 ن توالی پرایمر این حالت از سلول ها فاژ های کمک رسان و فاژمید به بیرون ریخته می شود اما به واسطه اختصاصی بود

 مشکلی در توالی یابی ایجاد نمی کند

 

 کلونینگ به منظور بیان ژن:

  هدف تولیدRNA یا پروتئین 

  برای تولید پروتئین های یوکاریوتیک ازcDNA استفاده می شود 

 مزایای باکتری ها برای تولید پروتئین های نوترکیب 

 رشد سریع 

 گسترش راحت در محیط کشت 

 یدن به حجم باالامکان رس 

 معایب استفاده از باکتری ها برای تولید پروتئین های نوترکیب 

  به علت عدم  فسفات، لیپید، یا قندعدم امکان انجام تغییرات پس از ترجمه، مثل افزودن گروه های

 ها نیز به صورت مناسب انجام نمی شود( تاخوردگی)همچنین وجود آنزیم های الزم

  بیولوژیکی مناسب نخواهند داشت تفعالیکافی یا  پایداریبه همین دلیل پروتئین های تولید 

  در باکتری ها به سختی تولید می شوند بزرگپروتئین های 
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  بیان باالی پروتئین در این ها باعث تولیدinclusion  بادی ها می شود که توده ها انحالل ناپذیر

پروتئینی می باشند، که خالص سازی ساده ای دارند اما انحالل و تاخوردگی مجدد صحیح آن ها امکان 

 پذیر نمی باشد

 و انحالل پذیری تولید، خالص سازی ی برای افزایش راندمانراهکاره 

 ( تولید پروتئین های ادغامیConjugatedدر این حالت :)  توالی هدف دقیقا بعد از یک توالیcDNA 

  از ژنوم میزبان قرار می گیرد

  افزایش یک توالیDNA  به درون ناقلین برای اضافه کردن نوعی پپتید یا پروتئین خاص به محصول

 گفته می شود Affinity tagنهایی جهت تخلیص راحتتر که به آن برچسب میل ترکیبی یا 

  تولید باالی یک پروتئین )که هدف اصلی در برخی از موارد از جمله تولید داروها می باشد( برای رشد میزبان دریافت کننده

 می باشد. سیستم های بیانی قابل القامضر بوده گاهی اثرات سمی و کشندگی دارد، راه حل آن در استفاده از 

 :در پروکاریوت سیستم های بیانی قابل القا

 می باشد.  pETهای بیانی هستند که می توان در زمان خاص آن ها را فعال کرد، یک مثال از این سیستم ها وکتورهای سیستم 

 قرار دارد T7ژن هدف بر روی وکتور تحت کنترل پروموتور فاژ 

 قرار دارد P-lacتحت کنترل  T7پلیمراز RNAدر این ها از میزبان های خاصی استفاده می شود که در آنها 
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 :Affinity tagدوسیستم مهم 

ترانسفراز به صورت کانژوگه با پروتئین هدف تولید می شود و خالص سازی توسط sگلوتاتیون گلوتاتیون: -GSTسیستم 

 ستون حاوی گلوتاتیون انجام می شود

لص اشش اسید آمینه هیستیدین به صورت گانژوگه به پروتین هدف متصل می شود وخ: نیکل-سیستم پلی هیستیدین

 اسید استیک انجام می شود-سازی توسط شبکه نیکل

pGEX-4T یک ناقل پروتئین ترکیبی
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 Ptac یک پرموتر تلفیقی از پروموتر های تریپتوفان :trp و الکتوزlac 

  درpGEX-4T-1, pGEX-4T-2 , pGEX-4T-3  جایگاه کلونینگ متفاوت است پس قالب های خواندن سه گانه

ترانسفراز با قالب خواندن پروتئین هدف یکسان  sگلوتاتیون متفاوت رعایت می شود تا حداقل در یکی از این سه قالب 

 باشد

 وان پروتئین بت در محل جایگاه کلونینگ یک توالی مربوط به برش توسط ترومبین گذاشته شده است تا بعد از خالص سازی

 ترانسفراز جدا کردsهدف را از گلوتاتیون

 :phage displayتظاهر فاژی یا 

 نوعی کلونینگ بیانی 

  با استفاده از فاژ هایM13  یاf1 

  کتابخانه سیستمی برای انتخاب ازcDNA به خصوص برای پروتئین های با بیان کم )به علت استفاده از آنتی بادی ها ،

 بسیار باال(با تمایل اتصالی 

  محل ورود و الحاقDNAخارجی ابتدای ژن یکی از پروتئین های سطحی فاژ مثل پروتئینIII سطحی در فاژf1 

  یده و اتصال به پتری دیش های پوش بیوتینشناسایی توسط آنتی بادی ها، تخصلیص توسط آنتی بادی های متصل به

 استرپتاویدینشده با 

  از طریق انتخاب کلون ها می توانcDNA را نیز جداسازی کرد 

 

 کابرد برای بررسی برهمکنش ها:

در تکنیک تظاهر فاژی می توان برای بررسی پروتئین هایی که احتماال با یک پروتئین خاص قدرت برقراری ارتباط دارند استفاده 

یا اینکه از ژنوم موجودات فی در کتابخانه جهش حاصل شده اند و ه شده یا توسط جهش زایی های تصادکرد که پروتئین های گفت

 گرفته شده اند.
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بررسی پروتئین های حاصل از جهش که بهترین برهمکنش را می دهند)که می تواند به عنوان اصول  <-پس جهش زایی تصادفی 

اژهای فنتی بادی مورد استفاده قرار گیرد، به این صورت که آنتی ژن مورد بررسی به صورت متصل به بیوتین جهت غربالگری ساخت آ

 .بیان کننده پروتئین های متفاوت)آنتی بادی ها( مورد استفاده قرار گیرد(

 سیستم های بیان یوکاریوت

  می باشند یکی در باکتری ها فعال می باشدیکی هم در یوکاریوت  دو مبدا رونویسیتمام وکتورهای یوکاریوتیک شامل

 ها

  استفاده می شود و حشراتپستانداران در سیستم های بیان یوکاریوت از سلول های 

  استفاده می شود ترانسفکتدر سلول های حیوانی به جای واژه ترانسفورماسیون از 

  انجام می شود، در بیان گذرا وکتور به صورت اپی زومی عمل می کند و به درون ژنوم  پایدارو  گذاربیان به دو صورت

میزبان الحاق نمی شود و پس از دو یا سه روز میزان بیان به ماکزیمم رسیده و پس از آن به علت مرگ سلول و یا تجزیه 

ل ر وکتور به داخل ژنوم نفوذ کرده و به سلوشدن و از بین رفتن ساختار بیانی، بیان به شدت کاهش می یابد، در بیان پایدا

 های نسل بعد هم می رسد. 

  استفاده می شود زیرا برخی از آنها به صورت فعاالنه وارد ژنوم می شوند. اما برخی از  ویروس هابرای بیان پایدار از

 پالسمیدها نیز با راندمان بسیار کمتر و به صورت تصادفی وارد ژنوم می شوند

 ر سلول های حشراتبیان گذرا د

 برای بیان در سلول های حشرات از ویروس میله ای باکولو ویروس به عنوان وکتور استفاده می شود.

 مزایای سیستم های بیانی در حشرات 

 تولیدی نسبت به سیستم های پستانداران بیشتر می باشد میزان پروتئین 

 ی این سیستم کمتر از پستانداران می باشد هزینه 

 ای پس از ترجمه پروتئین های اغلب  همانند همین پردازش های در پستانداران می باشده پردازش 

  در این سیستم وجود دارد بزرگامکان بیان پروتئین های 

  پروتئین های تولید شده در این سیستم همانند پستانداران می باشد ایمونولوژیکو واکنش پذیری  بیولوژیکیفعالیت 

( می باشد می تواند در سلول های حشرات  Filamentousکه باکولوویروس میله ای ) AcMNPVیکا ویروس اوتوگرافا کالیفرن

تکثیر شود. ژنوم این ویروس حاوی توالی ژنی برای پروتئینی بنام پلی هدرین می باشد. این پروتئین فقط در طبیعت برای ویروس 

توالی آن با یک توالی شامل بخشی از ژن همین پروتئین و ژن  الزم است و در آزمایشگاه می توان آن را حذف نمود. پس از حذف

ن در این حالت پروتئیپروتئین هدف جایگزین می شود. میزان رونویسی این ژن به واسطه پروموتر بسیار قوی آن باال می باشد. 

 درصد از کل پروتئین های تولید شده توسط سلول را شامل شود. 30ادغامی می تواند 
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 در سلول های پستاندارانبیان گذرا 

 مزایای اصلی

 تاخوردگی و اصالحات پس از ترجمه کامال مناسب 

 ایجاد امکان آنالیز سیگنال های پایین دست و اثرات سلولی پروتئین ها فراهم می شود 

م های از سیست سیستم های بیان پایدار که بر پایه ادغام پالسمیدها انجام می شوند به شدت هزینه بر می باشند به همین دلیل

 گذرا بیشتر استفاده می شود.

 COSسلول های 

CV-1 cells + SV40* -> COS cells 

  سلول هایCV-1  .نوعی الین دائمی می باشند که از فیبروبالست های کلیه میمون سبز افریقایی گرفته شده اند 

  آلوده سازی آن ها توسط ویرس هایSV40 لولی می شودطبیعی باعث شروع چرخه لیتیک و مرگ س 

  آلوده سازی آنها توسط ویروس هایSV40 (جهش یافته که شامل یک جهش در مبدا همانندسازی می باشندSV40* ،)

 می شود. CV-1ژنوم سلول بزرگ می شود، وارد  Tباعث می شود بخشی از ژنوم ویروس که بیان کننده آنتی 

  به صورت دائم آنتی ژن  ها که سلول های پایدار می باشند،این سلولT بزرگ را بیان می کند 

  وجود این پروتئین برای فعال شدن مبدا همانند سازیSV40.کافی می باشد 

  شامل مبداهمانندسازی  وکتور حلقویهرSV40 درون این سلول ها برو به سرعت باالیی همانند سازی انجام می دهد ،

 از نظر اندازه هیچ محدودیتی وجود ندارد

  ورود این وکتورها الین سلولی دیگر یک الین دائم نمی باشد، زیرا بر اثر همانندسازی باالی وکتورها قابلیت زنده بعد از

 ماندن سلول ها از بین می رود

 همچنین راندامان ترانسفکت شدن در این سیستم پایین است 

  به علت تکثیر باالیDNA واهد بود و راندمان پایین ترانسفکشن را وارد شده به سلول ها و میزان بیان ژن بسیار باال خ

 جبران می کند

 

 بیان پایدار در سلول های پستانداران

راندمان انتقال ژن به درون ژنوم سلول های پستانداران به شدت پایین می باشد به همین دلیل برای شناسایی سلول هایی که به 

وجود داشته باشد. دو سیستم برای این منظور طراحی شده است؛ تکمیل صورت پایدار ترانسفورم شده اند باید سیستم های مناسبی 

 .ئه از مارکرهای قابل انتخاب غالبعملکردی و استفاد

 تکمیل عملکردی:
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در این حالت میزبان یک نقص ژنتیکی دارد که پس از انتقال ژن هدف و ژن مارکر این نقص برطرف می شود. به این انتقال همزمان 

 همزمان گفته می شود.ترانسفورماسیون 

 استفاده می شود.  Tk-از این ژن به عنوان مارکر در میزبان های  .kT می باشد تیمیدین کینازیکی از مارکرهای مهم آنزیم 

 این آنزیم برای تبدیل کردن تیمیدین به تیمیدین موونوفسفات الزم است.

تیمیدیالت نیز حاصل شود، این عمل را آنزیم  dUMPاز  تیمیدین مونوفسفات برای سلول ضروری می باشد در سلول می تواند

 انجام می دهد. سنتتاز

 می تواند آنزیم تیمیدیالت سنتتاز را غیر فعال کند آمینوپترینداروی 

 و و حتی با وجود تیمیدین قادر به تولید تیمیدین منوفسفات نبوده قادر به زندگی نمی باشنددر حضور این دار Tk-سلول های 

تیمیدین کیناز   قادر به رشد می باشند که آنزیم Tk-)شامل هیپوزانتین، آمینوپترین و تیمیدین( تنها سلول های HATدر محیط 

 توسط وکتور ها به آن ها منتقل شده باشد.

ودرا تولید یاز خهیپوزانتین در این محیط برای این است که سلول بتواند از طریق آن گوانین مونوفسفات و آدنین مونوفسفات مورد ن

 کند.

  قابل استفاده می باشند، که  درسلول های جهش یافتهعیب عمده مارکر های تکمیل کننده عملکردی این است که

 استفاده از مارکرهای قابل انتخاب غالب این مشکل را حل کرده است

 

 مارکرهای قابل انتخاب غالب:

ته و به راحتی قابل انتخاب باشد، و در هر سلولی قابلیت استفاده وجود نداشاین ها خواصی به سلول می دهند که در سلول از قبل 

 داشته باشند.

 ن های ایجاد کننده مقاومت دارویی باکتریایی می باشند.اغلب ژ 

  مثل نئومایسین و  آمینوگلیکوزیدیآنتی بیوتیک هایG418  می توانند باعث مهار پروتئین سازی در یوکاریوت ها و

 پروکاریوت ها بشوند.

 (ژن نئومایسین ترانسفرازneoباعث مقاومت در برای این آنتی بیوتیک ها می شود ). 

 

  



 konkooran.ir ه دکتری ژنتیک پزشکی وزج -استراخان        گروه علمی آموزشی کنکوران 6فصل 

 چاپ و نشر از نظر شرعی و قانونی مجاز نمی باشدهرگونه  29

 

 (Polymerase Chain Reactionمراز )ای پلینگاهی کلی بر واکنش زنجیره 

 را تکثیر نمود به شرطی که توالی دو انتهای آن مشخص باشد.  DNAتوان ناحیه خاصی از مولکول می PCRبه کمک 

 موجب کاربردهای وسیع آن در تشخیص، تحقیقات، علوم جنایی و... گردیده است:  PCRسه ویژگی اصلی 

( گستردگی 3شود یک سلول منفرد می DNAحتی  DNA( حساسیت باال که منجر به تکثیر مقادیر کم 2( سادگی و سرعت باال 1

 های تجزیه شده یا فیکس شده در فرمالین را نیز تکثیر نمود. بافت DNAتوان و قدرت باال به طوری که می

)گرفته شده  Pfuاگزونوکلئازی( است اما آنزیم  ´5→´3) فاقد فعالیت تصحیح( Thermus aquaticus)گرفته شده از Taqآنزیم 

 قدرت تصحیح دارد. ( Pyrococcus furiosusاز 

بازها ای با بازشدن جفتدورشته DNAدمایی است که در آن  Tmشود. ( محاسبه میTmمناسب اتصال با تعیین دمای ذوب )دمای 

 گردد: شود و از فرمول زیر محاسبه میای تبدیل میتک رشته DNAبه 

Tm = (4 [ G+C ]) + (2[ A+T ])℃ 

 

 نکاتی در مورد پرایمر 

 هر پرایمر نباید با هیچ قسمتی از توالی پرایمر دیگر مکمل باشد.  ´3توالی  پرایمر باید مکمل رشته الگو باشد و 

  ( باشد. طول کوتاهتر موجب تکثیر محصوالت ناخواسته و طول بلند موجب 18 - 25نوکلئوتید )اغلب  17طول پرایمر باید

 شود. الگو می DNAکاهش سرعت هیبرید شدن آن با 

  دمای مناسب برای هیبریدیزاسیون پرایمر و الگو باید°C 2- 1  یا بعضًا(°C5پائین )از دمای تر Tm باشد. دو پرایمر نیز

 C10°نباید بیشتر از  PCRپرایمرها از محصول  Tmاختالف( باشند. تفاوت  C 5°یکسان )یا با کمتر از  Tmباید دارای 

 باشند. 

 های خود مکمل بیش ازباز درونی، توالی پرایمر باید فاقد تکرارهای معکوس یا توالیفتبه منظور اطمینان از عدم ایجاد ج 

bp 3  .باشد 

  میزانGC  و با توزیع یکنواختی از چهار نوکلئوتید باشد. ٪ 40-60در پرایمر باید 

 در مقایسه با کلونینگ برپایه سلول  PCRمعایب 

 kbاست. تکثیر قطعات  kb 1بیشتر باشد و بهترین حالت طول کمتر از kb 3نباید از  PCRطول قطعه تکثیر شونده توسط  -1

)برای این منظور از دو نوع قابل انجام است PCRهای خاص با روش kb 40های معمول و البته با کارایی کم و قطعات تا با روش 20

 . (حاصل شود ´5→´3پلیمراز مقاوم به حرارت استفاده می شود که میزان بیهینه ای از عملکرد پلیمرازی و اگزونوکلئازی 

محصول نهایی در دسترس قرار خواهد گرفت)راه حل  میکروگرومو در حد  اندک می باشند PCRمیزان تولید محصول توسط -2

 نگ بر پایه سلولی می باشد(.استفاده از کلونی
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کند که برای اضافه می dAمحصول یک نوکلئوتید  ´3به انتهای انتهایی  داکسی نوکلئوتیدیل ترانسفرازبا فعالیت  Taqآنزیم  -3

 رفع این مسئله

 TA"استفاده نمود که به این روش  dT بیرون زده ´3با انتهای  pGEM-T-easyتوان از وکتورهایی نظیر الف( می 

Cloning" گویند.می 

 . هستند( proofreading)دارای خاصیت را حذف نمود Pfu ،dAیا  T4مرازهای توان توسط پلیب( می

شامل یک جایگاه برش آنزیم محدود کننده خاص می که  ´5نوکلئوتید اضافی در بخش  10طراحی پرایمرهایی با ج( 

با شکست توسط این آنزیم، فرایند کلون کردن را به راحتی انجام باشند که پس از انجام واکنش و تولید محصوالت بتوان 

ورت ص نوکلئوتیدی با توالی الگو تشکیل جفت باز نمی دهد ولی در مراحل بعدی به10داد. در مرحله اول واکنش این بخش 

 (adds on mutagenesis ´5کامل تشکیل جفت باز می دهد)

 

 هاو کاربرد آن PCRهای مختلف روش

(ARMS) Allele – specific PCR  

یابد. سه پرایمر، یکی برای آلل الگو، تنها یک آلل خاص تکثیر می DNAپرایمر و  ´3شدن بازی دقیق بین انتهایبراساس جفت

ای تک هطبیعی، یکی برای آلل موتانت و دیگری به طور مشترک برای هر دو آلل نیاز است. این روش برای شناسایی جهش

 رود.کار مینوکلئوتیدی به 

 

Anchored PCR )تثبیت شده( 

و یک  توالی شود که در آن از یک پرایمر مختص مورد شناسایی استفاده می توالی های اطراف یک توالیدر این روش برای تکثیر 

استفاده می شود. پرایمر عمومی به توالی مصنوعی که به انتهای همه توالی های هدف متصل شده   Universalپرایمر عمومی 
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در این حالت فقط یک توالی مشخص وجود دارد و فقط می توان برای آن پرایمر طراحی کرد، پس یک توالی  است وصل می شود.

یک پرایمر عمومی و یک پرایمر مکمل بخش قابل شناسایی  عمومی به انتهای دیگر توالی های هدف اضافه می کنیم تا بتوانیم از

 استفاده کنیم.

 (Degenerate oligonucleotide-primed) DOP – PCR کل ژنوم 

ها های اولیگونوکلئوتیدی که در برخی بخشای از توالیهای مشابه درسراسر ژنوم، از پرایمرهای دژنره )مجموعهبرای تکثیر توالی

 کند. ها متفاوت هستند( استفاده میخشمشابه و در برخی ب

در هر موقعیت به جای وارد شدن یک نوکلئوتید هر  DNAپرایمرهای دژنره به این شکل تولید می شوندکه در حین سنتز توالی 

 وع نوکلئوتید وارد واکنش می شوند.چهارن

 

Hot - start PCR 

ود. شقبل از اولین مرحله دمایی دناتوراسیون، موجب افزایش شانس اتصال غیراختصاصی پرایمرها می PCRمخلوط نمودن همه مواد 

داشته تا بعد از اولین مرحله دمایی دناتوراسیون بطور فیزیکی جدا نگه PCRجهت کاهش این احتمال یک یا چند جزء از مواد 

 گردد. می PCRاختصاصیت  شود که این مسئله موجب افزایشمی

Inverse PCR  

 DNAای با توالی معلوم قرارگرفته است. ابتدا توسط آنزیم محدودگر، های نامعلوم که در مجاورت ناحیهروشی است برای تکثیر توالی

به کمک لیگاز آن را حلقوی از آن پس ، سپس محلول به شدت رقیق می شود و های شناخته شده برش داده را در اطراف توالی

 دهند. ها را برش میتکثیریافته و در نهایت حلقه DNAپرایمرهای اختصاصی توالی معلوم حلقه کنند. با می
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Linker - primed PCR ژنوم کل 

مولکول لینکر متصل  حاصل از هضم با آنزیم محدودگر DNAیک شکل از تکثیر غیرمتمایزاست که در آن به دو سر همه قطعات 

هم متصل هستند تا بتوانند به ’5یابند. لینکر و قطعات، دارای انتهای آویزان شود و قطعات با پرایمر اختصاصی لینکر تکثیر میمی

 شوند. 

PCR – Nested 

شود و از این توسط یک جفت پرایمر تکثیر می DNAای از ، ابتدا ناحیهPCRو افزایش اختصاصیت  DNAبرای تکثیر مقادیر کم 

 شود.  توسط یک جفت پرایمر داخلی استفاده می PCRبرای دور دوم  توالی هدفبه عنوان به صورت رقیق شده محصول 

RACE - PCR (Rapid amplification of cDNA ends:) 

یازده در فصل رود. به کار می cDNAاست که برای تکثیر سریع انتهای  RT- PCRیا  Anchor- primed PCRشکلی از 

 .استراخان به صورت مفصل توضیح داده می شود

Touch - down PCR  

کنند که دمای هیبریدیزاسیون از ریزی میهای دمایی را در دستگاه ترموسیکلر طوری برنامه، چرخهPCRبرای افزایش اختصاصیت 

کند. درنتیجه از ایجاد محصوالت ناخواسته جلوگیری  کاهش پیدا Tmتدریج به پائین مورد انتظار است به Tmمقدار اولیه که باالی 

 کند. می

Multiplex PCR  

PCR طور همزمان چند جایگاه روی قطعه چندگانه که درآن بهDNA شود )توجه: از این مورد نظر با چند جفت پرایمر تکثیر می

 کنند(. استفاده می DMDهای روش در تشخیص جهش

 

Alu – PCR (IRS- PCR  یاIRE-PCR)   

ه وسیلکه دو توالی تکراری در مجاورت و با جهت مخالف هم قرار بگیرند بهدر توالی انسان درصورتی Aluباتوجه به تعداد زیاد تکرار 

 را تکثیر نمود.  های بین دو تکرارتوان توالیمی Aluیک پرایمر منفرد اختصاصی 
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Whole genome PCR  

اما در این روش ها به برخی از توالی ها تکثیر شد. لینکر انجام میروش پرایمرهای دژنره یا  ا استفاده ازتکثیر نامتمایز است که قبالً ب

برای پلیمرازهای استاندارد ایجاد مشکل می کنند و این ها از روی  DNAنشده باقی می ماندند به این دلیل که ساختار های ثانویه 

م را همه ژنوو  غیر اختصاصی بودهبرخی از توالی ها می لغزند، یا اینکه از توالی ها جدا می شوند . پس محصوالت تکثیر نهایی 

 MDA; multipleروش ) که به آن استفاده می شود. PCRپس برای حل این مشکل از روش تکثیر ایزوترمال غیر  شامل نمی شد

displacement amplification )ازآنزیم  یا روش تغییر مکان چندگانه استفاده می شود. در این روشDNA جایگزین  مرازپلی

 حلقه چرخانپلیمراز جابجا کننده رشته می باشد( استفاده می شودو تکثیر به صورت  DNA) 𝜑29کننده رشته متعلق به فاژ 

 شود. انجام می C 30°، تکثیر در دمای ثابت حدود PCRشود. در این روش برخالف استفاده می می باشد،

(Reverse transcriptase PCR) RT- PCR  

سپس  تبدیل شده و cDNAاست که ابتدا با آنزیم ترانسکریپتاز معکوس به  mRNAکل یا  RNAدراین روش جمعیت آغازگر، 

 یابد. تکثیر می

 PCRجهش زایی با 

5´ add-on mutagenesis اضافه کردن یک توالی یا گروه شیمیایی ، مثال یک جایگاه شناسایی شونده توسط آنزیم های محدود :

 کننده، یک ریپورتر، یک گروه نشاندارمثل یک نوکلئوتید یا فلوروفر بیوتین دار، و یا یک پروموتر فاژی.

Mismatch primer mutagenesisراحی می شود ، از این دوجفت پرایمرهای ریورس یک جفت و فورواد : دو جفت پرایمر ط

  PCR ابتدا به صورت جداگانه توسط هر یک از این جفت ها واکنش جفت دیگر دارای جهش های منطبق بر یکدیگر می باشند.

هر یک از رشته های ´3پلیمراز دو انتهی  DNAانجام می شود و سپس محصوالت این ها با یکدیگر مخلوط شده و با استفاده از 

 پلیمراز تکثیر شده و محصول نهایی کامل حامل جهش مورد نظر ساخته می شود.DNAناتمام توسط آنزیم 

 

 

 


