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 ruit BreedingF   تربية الفاكهة

  من )السابعة و الثامنة  و الرابعة لثةثاالمحاضرة ال

 ( يل البستانيةتربية المحاصمادة 

 المتسلسل ةرملالب تفاعل

Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 : PCR ما هو تفاعل

ل بموجبها حص التي و Kary Mullis األمريكي الكيمائيبواسطة م 1983هو تقنية مخبريه تم اكتشافها عام 

إكثار نسخ  التقنية الى  هذه هدف . و تNobel Prize in Chemistry اءالكيمي فيوبل على جائزة ن 1993عام 

العديد من   فيطفرة  أحدثتو قد . خارج النظام الحيوي( In vitro) في المختبر DNAالحمض النووي 

تفاعل البلمرة التسلسلي يعني التضخيم ي ف. حيوانو النبات او الالطب اقطاع  فيسوء البيولوجية المجاالت 

 .  دراستها بهدف DNAجزء محدد من العددي ل

 ؛ يلىا م نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

رونا وو فيروس ك Cروس في ات الكشف عنحوص)مثل ف الطبيجال مال في المرضية الفحوصات .1

Coronavirus). 

 نسب. بهدف تحديد هوية الجناة او ف اختبارات اثبات ال Forensic analysisالجنائية  ليلاالتح في .2

مجال  ففي. النباتيو  الحيوانيو  الطبيجال مال في للجينات الجينيالتعبير  اتلدراس البحثيةعمال الا .3

عملية   في أدوارهاما بغرض معرفة لجين )او مجموعة من الجينات(  الجينيدراسة التعبير النبات يتم 

اجهاد مونيك تحت دراسة الجينات الخاصة بهرمون حمض الجاسمثل ل النبات. داخ)او عمليات( حيوية 

 مثال.   الملحيلية عمل هذا الهرمون تحت االجهاد ا هيا حة لمعرفة مالملو

( فطر او )او حيوانثم نقلة الى نبات  بهدف عزلة Gene of interestمحل االهتمام جين المضاعفة  .4

لهذا  Over-expression or Up-regulation الجينيزيادة التعبير اخر او حتى نفس النبات. و ذلك ل

  . Down-regulation or Silencing هتقليل او الجين
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النسخة المكملة  و الذى يتم تحويله الى RNAورة ص في تركيز على الجين يكون ال 4و  3رقم  في ة: ملحوظ

طريق عملية النسخ عن لك و ذ Complementary DNA (cDNA)و المسمى اختصارا  DNA الـ  من

 . DNAصورة  في الى المكمل له  RNAو فيه يتم تحويل  Reverse Transcription العكسي 

 

 :لتاليةامواد و ال األجهزةولكي يتم هذا االنتساخ، ال بد من توفر 

و ذلك من خالل التالعب )او   PCRالذى يستخدم التمام عملية الـ و وه :Thermocyclerجهاز الـ  -1

 تااعدادعدادات الجهاز على ا ضبطفكل ما عليك فعله هو  ة التفاعل.درجة حرار فيالممنهج( التغير 

ير( من درجة حرارة الى )التغ التنقلو و بعدها سيقوم الجهاز بالعمل  التشغيل بدءو المطلوبة  فاعلتال

لى موقع اليوتيوب و  ة عالتعليمي  الفيديوهات هناك العديد من ) PCRكل دورات الـ  نتهىتالى ان تلقائيا  أخرى

عالية الجودة  أنواعاتنتج  التيالشركات ك العديد من و هنا. (ينصح بمشاهدتها لتقريب الفكرة الى االذهان التي

 . األجهزةتلك من 

 

 

وح تترا) Oligonucleotides قصيرةنيوكلوتيدات تتابعات وهي عبارة عن : (البادئات) Primersالـ  -2

  عد واقعلى جزء محدد من القادرة على االرتباط  Primers. تلك الـ (قاعدة نيكلوتيدية 27 – 17ن م

عديدة يجب اتباعها عند  شروطو هناك  ستهدف. الم (DNA or cDNA) للحمض النووي نيكلوتيديةال

 التي (Sigma)اشرها شركة و هناك العديد من الشركات  .شرحة كما سبق  Primersـ تصميم تلك ال

تنفيذ من  أسبوعحيث يتم ارساله بعد حوالى  للموصفات المطلوبة تبعا  Primersمنها الـ  يمكن ان يطلب

  .امر الشراء
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 األتيةلقواعد كال من ا هيو  Deoxynuleoside triphosphates(dNTPs)وتيدية نيكلعد الواالق -3

deoxyadenosine triphosphate, dATP; deoxythymidine triphosphate, dTTP; 

deoxycytosine triphosphate, dCTP; and deoxyguanosine triphosphate, dGTP  و

ة  من شركات عديد أيضاو يتم شراءها  .DNAالجديدة من الـ  األشرطة ءبنال تكوحدادم تستخ التي

 متخصصة. 
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 heat-resistant enzymeهو تلك االنزيمات  رو من اشه DNA Polymerase البوليميراز انزيم  -4

Taq DNA polymerase  بكتيريا المستخرج من و المقاومة للحرارة المرتفعة  عاليو هو انزيم

Thermus aquaticus بيع الساخنة الينا فيتعيش  التيHot Springs.  و هذا االنزيم هو الذى يقوم

ـ  ال مستخدما  (و ليس العكس) ′3 → ′5جاه تا في DNA المنفردة من الـ لألشرطة النسخ عمليةب

Primers  انطالقارتكاز و كنقطة. 

 

 

   DNA Polymeraseزيم نهئى البيئة المناسبة لعمل او هو ذلك المحلول الذى ي Bufferمحاليل الـ  -5

و الذى يمد التفاعل  KClيحتوى  Taq DNA polymeraseحالة  في. و pH = 8.5 – 9و يكون ذو 

 . Primer annealingالبادئات  تشيع ارتباط فيرا و الذى يلعب دو Kبالبوتاسيوم 

 

دقيقة و ماصات  Racksو حوامل لتلك االنابيب  PCR Tubesمن انابيب  مواد معملية -6

Micropipettes  و الـPipette tips  من الماصة و الذى يستبدل باستمرار  امياألم)و هو الجزء

و  Eppiendorf 1.5 و انابيبيسحبها(  يمكن ان  التيية الكمحسب  أنواع و من عدة  استخدامهبمجرد 

 .كما هو موضح Mini Centrifugeصغير  مركزيطرد جهاز 
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لمكونات تبعا  و يمكن تغير نسب تلك ا   استرشادياالعتبار ان ذلك  فيمع االخذ  ؛ يلى كما PCRالـ و يتم اعدادا تفاعل 

 .  نسب  ألفضل للوصول  المعملي بناء على التجريب   أيضالشركة المصنعة و  لتعليمات ا
 

1 Sample (μl) 5 Sample (μl) 

5x Buffer 4 μl 20 μl 

2mM dNTPs  2 μl 10 μl 

20μM Forward Primer 0.4 μl 2 μl 

20μM Reverse Primer 0.4 μl 2 μl 

Taq DNA Polymerase 0.2 μl 1.0 μl 

H2O (upto 20μl) 12.0 μl 72 μl 

DNA Template  1 μl ------------ 

كما اننا البد ان   ها.عقيمتيمكن  التيمن المواد  أيو بالمثال  ن معقموماء المستخدم البد ان يكنسى ان الو ال ن

   من مصادر التلوث.  أي نمنعحتى  Glovesالمعملية  قفازاتال نرتدي

 

 هو موضح اكم PCRالنهاية يكون محتوي انبوبة الـ  في 
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 هم؛  أساسيةثالثة خطوات ل التسلسلي التكرار  على PCRتقنية  عتمدتو 

DNA (ds denaturationtemplate  stranded DNA-Double النوويلحمض عملية الدنترة ل أوال

denaturation):  م مما يودى الى فك االرتباط بين شريطى °96- 94حوالى  درجة الحرارة الىو فيها يتم رفع

 (.Annealing )االرتباطللخطوة التالية  األشرطةتاحت تلك من ثم او  DNA الـ

اشرطة الـ  سبق تصميمها على التي Primers)االرتباط( و فيها يتم ارتباط البادئات  Annealing عملية الـ ثانيا 

DNA ( صورة خيط مفرد في أيالمنفصلةDNA (ss-DNA) Single strand  صورة  فيو ليس

dsDNA). درجة حرارة على  هذهالحرارة م )تعتمد درجة °60حدود  فيالخطوة على درجة حرارة  هذهتم و ت

 كما سبق ذكره(. Pimersالـ 

ستخدام با olymeraseNA PDى( و فيه يقوم انزيم )التمدد االنزيم extension Enzymaticالـ  عملية الثثا

و ليس  ) ′3 → ′5اتجاه  في  DNAلشريط  النسخ يةعملها منأ يبد التيو انطالق  ارتكاز وكنقطة  Primersـ ال

    .(العكس

 

او اكثر من ذلك بناء   دورة 30-20الخطوات الثالثة السابقة عددا من المرات )من  هذه و تكرر 

   . ( على العديد من العوامل

 

 . ودرجة حرارة التفاعل فيعب التالعلى ون عتمدي باألساسالخطوات الثالثة السابقة انهم  فيحظ مالو كما هو 

 ؛التاليهذا المثال  نأخذ لتوضيح ذلك  ة التالية. ومستهدفلى الخطوة البدورها تدفع ا التي

هرمون -ونيك خاصة بحمض الجاسمو هو احد الجينات ال) JAZ1لجين الـ  الجينيدراسة التعبير لتجربة  في

 االتية؛ ظروف التفاعلتم استخدام  NaClمن  مختلفة تركيزاتتحت ( نباتي

 

Steps الخطوات Temperature Time  

Initial Denaturation  94 الدنترة المبدئية °C 1 min  

Denaturation 94 الدنترة °C 1 min  

30 x Annealing 60 االلتحام °C 30 sec 

Extension or synthesis او تخليق   التمدد  

 الجين

72 °C 1 min 

Final Extension  ئي النهاالتمدد  72 °C 5 min  

Hold 12 أنهاء التفاعل °C ∞  
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 لخطواتدرجة الحرارة بين كل ا في االختالف رة الصو وضحو ت

  

 

 

 كما هو موضح Thermocyclerرة من على جهاز الـ الصوو تكون 
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بداية التفاعل يتم استخدم  في. فمثال دفع خطوة معينالى  أدىرة فكما هو مالحظ فان التالعب بدرجات الحرا

فقط و ذلك لفك  حدة لمدة دقيقة وام °94على درجة حرارة  Initial Denaturation يةخطوة الدنترة المبدئ

وات ثة خطبعد ذلك الثال يأتير. راة التكعملي فيال تدخل  أيال تكرار الخطوة  هذه. و DNAطة( الـ خيوط )اشر

على درجة  Denaturationدنترة التم ت خطوةاول  ففي. (األحمرمرة )الخطوات باللون  30يتم تكرارهم  تيال

 و فيها يتم Annealingحام خطوة االلت ذلك يلي، DNAطة( الـ لفك خيوط )اشر حدةلمدة دقيقة وام °94حرارة 

من االلتحام على  Primersلـ الفرصة ل إعطاءبهدف ذلك و  ثانية 30م لمدة °60خفض درجة الحرارة الى 

رفع درجة الحرارة  متو فيها ي Extension or Synthesis التمدد او البناء طوةخيلى ذلك ، ثم DNAاشرطة 

تخليق الـ  عن  لالمسئو)االنزيم  DNA Polymeraseيعمل عندها انزيم  التيدرجة الحرارة  هيم و °72الى 

DNA الدورة هذه(. و بانتهاء (ىاألول الدورة First cycle) الحمض شريطة من خم تخليق نسقدم ت كوني

 (First cycle) األولىهاية الدورة ن في يكون لدينا ىبمعن. Double-stranded DNA المزدوج النووي

   .(قديمال شريطال ستخدامبا بنائه)الذى تم  جديد شريطكقالب للبناء( و  )الذى تم استخدامه قديم شريط

على درجة   Denaturationدنترة ال خطوةيها يتم تكرار و ف (Second cycle) يةالثانالدورة  تأتىبعد ذلك 

 و فيها يتم Annealingحام خطوة االلت ذلك يلي، DNAالـ ( طةلفك خيوط )اشر حدةلمدة دقيقة وام °94حرارة 

حام على من االلت Primersالفرصة للـ  إعطاءبهدف ذلك و  ثانية 30م لمدة °60خفض درجة الحرارة الى 

رفع درجة الحرارة و فيها يتم  Extension or Synthesis التمدد او البناء طوةخيلى ذلك ، ثم DNAاشرطة 

تخليق الـ  عن  لالمسئو)االنزيم  DNA Polymeraseيعمل عندها انزيم  التيدرجة الحرارة  هيم و °72الى 

DNA الدورة هذه(. و بانتهاء (لثانيةا الدورة Second cycle) ة من كل شريط  خم تخليق نسقدم ت ونكي

DNA .األولى هاية الدورة ن في يكون لدينا ىبمعن (Second cycle) 4  الـاشرطة من DNA االتى؛هم ك 

 ستخدامبا بنائه)الذى تم  جديدال شريطال( و الدورة االولى في تخدامهما كقالب للبناء)الذى تم اس قديمال شريطال

رة الثانية الدو فييتم استخدمهم كقوالب بناء  DNAمن الـ  ينطيشرالو هوالء  (ىمن الدورة االول قديمال شريطال

 ينطيشرلاالى  باإلضافةمن الدورة الثانية  ينجديد ينيطشرنحصل على ذلك و علية يتم مضاعفة كل شريط و ب

 في التيو  دورة 30ان نكمل الى  راربداية الدورة الثانية. و هكذا يتم التك فيى تم استخدامهم كقوالب بناء الذ

 راتدو 5. فبعد PCRعدد دورات الـ  هي nحيث ان  n2ى تساو DNAالـ  عدد نسخ منتها نحصل على نهاي

 .الصورة التالية فيكما  و هكذا DNAرطة من الـ اش من  32يعنى  52كان  PCRمن 
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ة لجين او جزء من  )سواء كانت راجع DNAمن الـ  مضخمة ةيصبح لدينا قطع PCRبعد انتهاء تفاعلى الـ 

جهاز باستخدام   عدة طرق أهمهاعنها بيمكن الكشف عن  التيو  Ampliconى تسم التيو  (النوويالحمض 

 الصورة فيكما  Agarose Gel Electrophorsisاالجاروز الكهربائي على الفصل 

 

 

 Agarose Gel زهالجسالب الشحنة باتجاة القطب الموجب  DNAالكهربائية لـ  هجرةلاو الذى يعتمد على 

Electrophorsis  لتاليةالصورة ا فيكما  الكهربيعند التوصيل. 
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تلك  يمكن ان نرى Ampliconsالـ  قطع على حسب شدة التيار المستخدم و طول  تختلفية معينة مدة زمنو بعد 

Amplicons  باستخدام جهازGel Documentation System .كما هو موضح  

 

 

 الصورة التالية فيكما  Ampliconsالـ  عقطاو   Bandsخير نحصل على الـ اال فيو 
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دراسة التعبير هو هذو الدراسة كان الهدف  في. ألجرائها العلمي األساس أواللصورة علينا ان نفهم و لنفهم تلك ا

 ختلفةم تركيزاتتحت ( نباتيهرمون -ونيك خاصة بحمض الجاسمو هو احد الجينات ال) JAZ1لجين الـ  الجيني

ميكانيكية و ذلك لفهم  يد(. وريموالر من الصوديوم كلمل 200صفر الى بدا من ح ت)كما هو موض NaClمن 

عنب.  الصنفين من من خاليا  RNAحيث قد تم عزل . حةاجهاد الملومونيك تحت هرمون حمض الجاسعمل 

 Vitisهو  ثانىاللصنف ا بينما وحةلللممتوسط المقاومة  اصلو هو  Vitis rupestrisهو  األولالصنف 

riparia  لجين  الجينيالتعبير حالة زيادة  فيه نفا بالتاليو . وحةلللمحساس  اصلو هوJAZ1  اجهاد تحت

وية بمقاومة اجهاد  معننى ان لهذا الجين عالقة الصنف الحساس يع فيالصنف المقاوم و عدم زيادة  فيالملوحة 

التعبير و هذا ما حدث، حيث زاد  بشكل عام(. اتات )النبى باق فينبات العنب )بشكل خاص( و  فيالملوحة 

ذلك قل مليموالر و بعد  155و  120بشكل مطرد مع زيادة تركيز الصوديوم كلوريد حتى  JAZ1لجين  الجيني

 جدا من الملوحة. مع التركيز العلى 

 

 

 ح و التوفيق التمنيات بالنجا فاكهة مع  انتهت حماضرات تربية ال 

 ضا و شعبا حفظ اهلل مصر ار 

 

 

 

 

 


