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  :فصل اول

Polymerase Chain Reaction 
 توسط واتسون وکریک کشف شد پیشرفتهای DNA رشته ای 2 سال پیش که ساختار 50 از

این پیشرفت ها و اکتشافات باعث پیدایش شاخه .  وسیعی در علوم زیستی بوجود آمده است

 نقش PCRدر این میان . های از علم همچون بیوتکنولوژی نوین و مهندسی ژنتیک شده است

ر تحول علوم زیستی داشته است که باعث تغییر نگرش دانشمندان در تحقیقات بسزایی د

 روشی PCR. پزشکی، علوم پایه، آزمایشات جنایی و تحقیقات زیست محیطی شده است

  . مورد نظر حتی در مقادیر بسیار کم می باشدDNAحساس برای پی بردن به وجود 

PCRن در آزمایشگاه ها شده است مزایای زیادی دارد که باعث گسترش استفاده آ .

 محسوب PCRسرعت، سادگی، قیمت مناسب و افزایش تنوع محصوالت مربوطه از مزایای 
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 سال بعد از اختراع این PCR ( 8مخترع ( دریافت جایزه نوبل توسط گری مولیس . می گردد

  .روش نشان دهندۀ اهمیت آن است

   :PCRکاربردهای  )1- 1

عالقمندی فزایش تنوع محصوالت مربوطه باعث  به همراه اPCRسرعت و سادگی روش 

  .در آزمایشها شده است وافر محققین ازآن 
 نگرش ما را نسبت به PCR.  میشودها بکار گرفته  در بسیاری از زمینهPCRامروزه 

های پزشکی و علوم پایه ، آزمایشات جنائی و تحقیقات زیست محیطی  تحقیقات در زمینه

باشد و تمامی   منعطف در تحقیقات علمی می روشی PCR. متحول کرده است 

در اکثر موارد . برند   را بصورت روزمره بکار میآنهای تحقیقاتی زیست شناسی  آزمایشگاه

هر آزمایشگاه براساس نیازهای ویژه خود ، روشهای متداول را تغییر داده و بهینه سازی 

های  ل تشخیص بیماری از قبیDNAهای روزمره   در بررسیPCRاز سوی دیگر . کند  می

 عوامل بسیار ،خاص ژنتیکی در آزمایشگاههای تشخیص ژنتیک ، که در آنها سرعت و دقت

  .مهمی هستند ، نیز کاربرد دارد 

این سه مرحله به علت تفاوت دمایی .  طی سه مرحلۀ مجزا انجام می گیردPCRبطور کلی 

   :از هم جدا شده اند

  .ی شود تا رشته های مکمل جدا شوند م (Denature)قلیبت الگو DNAابتدا  )1
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واکنش در دمایی قرار می گیرد که پرایمرهای الیگونوکلئوتیدی بتوانند به  )2

DNAالگو متصل شوند . 

واکنش تا رسیدن به دمایی نزدیک به دمای اپتیمم فعالیت آنزیم پلی مراز  )3

  هدف دوبرابر می شود وDNAدرهر چرخه تعداد نسخه های . می شود حرارت داده

 )1شکل(.باشد% PCR 100البته این درصورتی است که بازده 

PCR در واقع ساخت قطعه ای از DNA با استفاده از دو پرایمر اولیگونوکلئوتیدی است 

این پرایمرها مکمل توالی های .  پلی مراز عمل می کنندDNAکه بعنوان جایگاه شروع فعالیت 

 و dNTPطول پرایمر درحضور . شند الگو می باDNAشناخته شده بر روی هر دو رشته 

 ما بین دو جایگاه اتصال پرایمر در DNAشرایط بافری خاص افزایش می یابد بطوری که 

 . تکثیر می یابدPCRطی هر چرخه 

 
Steps in PCR reaction 

– denaturation 
• separate parent strands in preparation new strand synthesis 
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– annealing 

• “stick” primers to the parent strands to prime DNA synthesis 
 

• DNA synthesis requires a primer to start DNA synthesis 
 

 
 
 
- extension 

• addition of nucleotides, one at a time, to the growing end of 
the DNA strand (3’ end) using the parent strand as the 
template 

 
– cycle through 25-35 times 
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  :1شکل 
  ک نشان داده شده استی به صورت شماتPCRمراحل مختلف  

 

PCR فرایندی سه مرحله ای است  :  

 DNAفاز ابتدایی که در طی آنها پرایمرها برای یافتن توالی های مکمل خود درون  )1

در اینجا تعداد . است Misprimingآنچه در فاز ابتدایی مهم می باشد . ژنومی جستجو کنند

تعدادی از این پرایمرها . رایمر وجود دارد که بدنبال توالی مکمل خود هستندبسیار زیادی پ

 الگو جایگاه های دیگری را پیدا کنند که مکمل بخشی از توالی DNAممکن است بر روی 

 الگو و DNA از آنجایی که پلی مراز نمی تواند مابین یک پرایمر کامالً جفت شده به. آنهاست

 جفت نشده ، تفاوت بگذارد، در نتیجه تکثیر قطعات غیراختصاصی پرایمر دارای تعدادی باز

این محصول غیراختصاصی ممکن است برای ایجاد محصول اصلی . را ممکن می سازد

پرایمرها باید خیلی با دقت طراحی ،  Misprimingبرای جلوگیری از .  ممانعت ایجاد کند

 شود تا فقط توالی های کامالً مشابه شرایط اتصال باید در حداکثر دمای ممکن انتخاب. شوند

 .بتوانند باهم جفت شوند
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در این مرحله قطعۀ موردنظر به . فاز میانی که فرایند تکثیر به خوبی انجام می گیرد )2

در این فاز تکثیر به صورت تصاعدی است که بطور ایده . صورت تصاعدی تکثیر می شود

 .ص می شود هدف مشخDNAآل با دو برابر شدن تعداد نسخه های 

 به DNAدر این مرحله تکثیر . فاز پایانی که گاهی مرحلۀ سکون نیز نامیده می شود )3

در فاز سکون .  و یا مهار واکنش، کمتر از میزان تصاعدی قبل استمواددلیل محدودیت 

در این حالت تمامی رشته ها . تغییراتی در غلظت نسبی اجزاء خاص واکنش ایجاد می شود

از طرفی به . )2شکل( در نتیجه تکثیر به صورت تصاعدی انجام نمی گیردتکثیر نمی شوند و

دلیل افزایش محصول، نسبت بین پرایمر و محصول کاهش می یابد و تمایل زیاد بین رشته 

از . های محصول مانع از این می شود که بعنوان الگو برای اتصال پرایمر انتخاب شوند

در نتیجه .  مجدد رشته ها، کمتر در دسترس استآنجایی که محصول واقعی، به دلیل اتصال

محصوالت غیراختصاصی که تعداد نسخه هایشان کمتر است می تواند الگوی جایگزین 

 .مناسبی برای تکثیر باشد

بهترین حالت این است که بتوانیم ویژگی های اتصال پرایمرها را در مرحلۀ اول افزایش دهیم 

ر مرحله دوم بدست آوریم و واکنش را قبل از فاز آخر و همچنین بیشترین میزان تکثیر را د

 .متوقف نماییم
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در صورتی که محصول .  چرخه متوقف کرد30- 35 را پس از PCRبطور کلی بهتر است که 

 . اول به عنوان الگو برای واکنش جدید استفاده کردPCRکافی نباشد می توان از 

  
  : 2شکل   
   در منحنی مشاهده می شود PCRند سه مرحله اییراف   

  
 

 :مواد و تجهیزات) 2- 1

 یک تکنیک ساده است که در آن ، مواد مخلوط شده و درون یک ترموسایکلر PCRامروزه 

های واکنشی را براساس دستورات برنامه  شود که به طور خودکار دمای چرخه قرار داده می

Exponential phase

Linear 

Plateau 
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 dNTPاره به یاد داشته باشید که بافر و محلولهای همو.کند  ریزی شدۀ شما تنظیم  می

اگر محلولها کامالً ذوب نشوند ، ذوب شدن متفاوت اجزاء باعث . راکامالً ذوب و مخلوط کنید 

  . خود اضافه نکنیدPCRشود که شما موا د را با غلظت صحیح به  می

  :PCR بافرهای )1-2-1

 را به همراه 10xارت ، بافر واکنشی  پلی مرازهای مقاوم به حرDNAبیشتر فروشندگان 

 پلی DNA عمومی زیر نتایج خوبی با 10xدرغیراین صورت بافر . کنند  آنزیم ارسال   می

  :کند   تولید میTaqمراز 
• 100mM Tris-HCL ) pH 8.3 25 در˚c(   

• 500mM KCL   
• 15mM Mgcl2  
   1mg/mlژالتین  •

• 0.1%     NP-40 

• Tween-20  1% 

باید اتوکالو   )NP-40 , Tween-20( های غیریونی  زودن دترجنتمحلول بافر قبل از اف

بعضی روشهای تهیۀ بافر اضافه .  نگهداری شود -c20˚شود ، سپس تقسیم شده و در 

  .کنند   توصیه میµg/ml 500را به میزان ) آلبومین سرم گاوی   ( BSAکردن 
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تواند بر روی دقت و  ن میباشد ، زیرا غلظت آ  میPCRمنیزیم یکی از اساسی ترین اجزاء 

 وابسته است و +Mg2وجود ه  بTaq پلی مراز DNAت یفعال. بازده واکنش تأثیر بگذارد 

بافرهای استاندارد . دهد   آزاد نشان می+mM 5 -1 Mg2بیشترین فعالیت خود را درحدود

PCR مانند آنچه در باال آمده است ، حاوی ، mM 5/1 Mgcl2 )  1در بافرx ( باشند  می .

ها و  dNTP بین 1 به 1اتصال مولی .  است dNTP آزاد تحت تأثیرغلظت +Mg2البته غلظت 

Mg2+  برقرار است.  

 

  : نوکلئوتیدها )1-2-2

شود که  ها از بسیاری از منابع تجاری قابل تهیه است و توصیه می dNTPمحلولهای آماده 

  .تضمین شده است شما ازاین محلولهای آماده استفاده کنید ، زیرا کیفیت آنها 

اگر غلظت باالتر باشد ، .  باشد 200µM-50ها باید درحدود  dNTP دراکثرموارد  ، غلظت 

 در این حالت Taq پلی مراز DNAدقت واکنش به صورت عکس تغییر خواهد کرد زیرا 

کند ، و اگر غلظت پائین تر  بازهای اشتباه را به میزان بیشتر از حالت طبیعی وارد زنجیره می

  . تأثیر داشته باشد PCRاشد ممکن است بر روی بازده ب

  

 :پرایمرهای اولیگونوکلئوتیدی )1-2-3
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تواند برای کمک در طراحی پرایمر مورد  چندین برنامه کامپیوتری موجود است که می

دهند پرایمرهای خود را  با وجود این بسیاری از محققین هنوز ترجیح می. استفاده قرار گیرد 

  :یک پرایمر باید . د قانون ساده زیر طراحی کنند با رعایت چن
 نوکلئوتید طول داشته باشد ، که ویژگی کافی برای اتصال به یک 20-30  •

توالی هدف منحصر به فرد را حتی در مورد الگوهای اولیه ، به پیچیدگی 

DNA ژنومی انسان فراهم کند  .  

  .حاوی تعداد تقریباً مساوی از همۀ نوکلئوتیدها باشد  •

از توالیهای تکراری یا نواحی حاوی ردیفی از یک نوکلئوتید خودداری شود ،  •

  . پرایمرها به روی الگو شود (Slipping)تواند منجر به لغزشی  زیرا این می

 خودداری شود زیرا ممکن است  3 در انتهای C , Gَاز تکرار سه یا بیشتر  •

  . گردد GCمنجر به اتصال غلط در نواحی غنی از 

های داخلی ، وجود   تشکیل ساختارهای ثانویه به دلیل مکمل بودن توالیامکان •

  .نداشته باشد 

 امکان اتصال با خود و یا با هر پرایمر دیگر که ممکن است 3توالیهای انتهای َ •

 با آن همراه شود را نداشته باشند ، درغیر اینصورت پرایمرها تشکیل PCRدر 

 .دهند پرایمر دایمر می
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حاصل طویل شدن پرایمر بوسیلۀ پلی مراز با الگو گرفتن از “ رپرایمر دایم” •

 دایمر – است با توجه به اینکه محصول پرایمر  PCRخود پرایمر یا پرایمر دیگر 

محتوی یک یا هردو پرایمر و توالی مکمل آنهاست ، این محصول یک الگوی عالی 

ازده بهتری تکثیر از آنجائیکه محصوالت کوچکتر با ب. برای تکثیرهای بعدی است 

توانند بخش غالب  آنها می)  دیمر کوچکترین اندازه را داراست - و پرایمر( شوند  می

PCR را در برگیرند و پرایمرها را از اتصال به توالی هدف خود بر روی DNA الگو 

در بسیاری از موارد لزومی ندارد که توالی پرایمر کامالً مکمل توالی الگو . باز دارند 

 است 3 ناحیه ای از پرایمر که باید کامالً با الگو مطابقت داشته باشد انتهای َ.باشد 

یابد و بنابراین برای   پلی مراز گسترش میDNAزیرا این انتهای پرایمر بوسیلۀ 

به طور کلی حداقل سه نوکلئوتید .اطمینان از ویژگی اتصال به توالی هدف اهمیت دارد 

  . والی الگو جفت شوند  باید کامالً با ت3آخر انتهای َ

   :(TM)دمای ذوب )1-2-4

 به PCR در طی (annealing)در اغلب موارد بعنوان یک شاخص دمای مرحلۀ اتصال  

از   دمائی است که در آن نیمیTM. شود   رجوع می(melting Tempreture)دمای ذوب 

. وجود دارد  TMروشهای مختلفی برای محاسبۀ . پرایمرها به توالی هدف متصل شده اند 
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 نوکلئوتید ، جمع کردن تعداد هریک از 20ساده ترین روش برای پرایمرها با طول حدود 

  :نوکلئوتیدها در پرایمر و سپس استفاده ازرابطه زیر است 

TM= [(G+C تعداد ) × 4˚C + ( A + T تعداد ) × 2˚C ]  

ای هیدروژنی بیشتر از   به دلیل تعداد پیوندهG/Cدهد که جفت بازهای  این رابطه نشان می

این رابطه یک راهنمای سریع برای انتخاب پرایمرهای .  پایدارترند A/Tجفت بازهای 

این رابطه در ابتدا برای روشهای دو رگه سازی . باشد  های مشابه می TMدارای

(Hybridization) 1 در غلظت نمکیM نوشته شد ، که این قدرت نمکی بسیار باالتر از 

  ت   اسPCRشرایط 

 آنهاست تا دمای TMبهترین کاربرد این رابطه هنگام طراحی پرایمرها برای یکی کردن

  یا پرایمر C TM40˚واضح است که استفاده از یک پرایمر با . اتصال آنها ، باهم برابر باشد 

 استفاده TMاگر از رابطه فوق برای محاسبه .  صحیح نیست C˚68 مثالً TMدیگری با 

 TM پائین تر از C˚5  درحدود PCRاست که دمای اتصال را در اولین  کنید ، بهتر  می

 که برای اولیگو (Sambrook et.al, 1989)یک رابطه دقیق تر . محاسبه شده تنظیم کنید 

باشد ، چنین   نوکلئوتید در محلولهای آبی قابل استفاده می70 تا 15نوکلئوتیدهائی با طول 

  :است 

TM=81.5 + 16.6 [ log (I) + 0.41 ( % G+C) – ( 600/N) 
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روش دیگر . باشد   طول اولیگو نوکلئوتید میN غلظت کاتیونهای یک ظرفیتی و نکه در آ

-2        یعنی دمای بهینه اتصال، Tp نوکلئوتید ، محاسبه  35َ-20برای پرایمرهای با طول 

5˚C استن تریا پائی باال تر :  

Tp َ=22 + 1.46 ( 2 × G+C  تعداد ) + ( A + T تعداد  )] 

درنظر بگیرید ، قسمتی از پرایمر  ) Tpیا َ ( Tmتنها ناحیه ای که شما باید هنگام محاسبۀ 

 اضافه کرده اید 5اگر شما یک دنبالۀ طویل را به انتهایَ. است که به الگو متصل خواهد شد

.  گردد درعمل اغلب الزم است که دمای اتصال به صورتی تجربی تعیین. آنرا درنظر نگیرید 

مطلوب ترین حالت این است که شما باالترین دمائی را استفاده کنید که در آن تکثیر کافی 

دربرخی موارد . پذیر باشد  محصول مورد نظر با حداقل محصوالت غیراختصاصی امکان

 ، دمای ساخت C72˚ دو مرحله ای انجام داد که درآن دمای اتصال PCRتوان یک  حتی   می

DNAبهینه سازی دمای اتصال در صورتی که شما به یک ترموسایکلر دارای . نیز باشد 

   دسترسی داشته باشید ، بسیار راحت خواهد بود(gradient)بلوک شیب حرارتی 

   :وهای الگ   اسید نوکلئیک)1-2-5

ها   قابل استفاده است ، این نمونهPCR بعنوان الگوی RNA و DNAهای متنوعی از  نمونه

های ژنی ، پالسمید ، فاژ ، کاسمید و   ، خزانهcDNA  , mRNAومی ، های ژنDNAشامل 

باشد مقدار الگوی مورد نیاز معموالً از طریق بهینه سازی بدست   میYAC , BACکلونهای 
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آید ، ولی به طور کلی کمتر از یک نانوگرم از الگوهای کلون شده و تا یک میکروگرم از  می

DNAشود   ژنومی استفاده می.  

   : الگو DNAمنابع ) 1-2-6

.  استفاده شده است PCRهای حاصل از تمامی منابع به طور موفقیت آمیز در DNAتقریباً 

کنید ، شما باید اطمینان داشته باشید که مقررات ایمنی مربوط به  از هر منبعی که استفاده می

 مقررات ممکن کنید ، این حمل و دفع مواد اولیه و یا ضایعات جانبی استخراج را رعایت می

های باکتریایی ، بافتهای انسان یا حیوان ، بافتهای گیاهان  است شامل دفع صحیح کشت

به طور کلی ، همانند هر سیستم زیستی .ترانس ژنیک و یا مواد شیمیایی از قبیل فنل باشد 

 قابل تهیه ، بهترین DNA مطمئناً با استفاده از تمیزترین و خالص ترین نمونه PCRدیگر ، 

 DNA برای تکثیر مقادیر ناچیز PCRبا وجود این ، ظرفیت  بالقوه . بازده را خواهد داشت 

های بافت بسیارناخالص که فقط به طور ساده ، مثالً با استفاده از  به این معنی است که نمونه

ولی در . دهند   ، محصول را نشان میPCRجوشاندن ، لیز شده اند ، معموالً بعد ازانجام 

 را PCR نتوانید محصول DNAهای خالصی از  وارد ممکن است از نمونهبعضی م

هایی  هایی که حاوی مقادیر زیادی پلی ساکارید باشند ، یا نمونه تکثیرکنید، مخصوصاَ نمونه

 الگو است که DNAاحتماالً علت این امر وجود ناخالصیهایی در . که رنگ غیرطبیعی دارند 

شوند ، به همین دلیل در صورت استفاده از   میTaq پلی مراز DNAمانع از فعالیت 
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 PCR ممکن است به نقطه ای برسید که در آن تکثیر محصول DNAهای مختلف نمونه  رقت

  .ها تاحد مطلوب کاهش یافته است  شود ، زیرا غلظت ناخالصی بخوبی انجام می

 :PCRبهینه سازی )3- 1

 ممکن است بهینه PCRه مورد نظر با با توجه به میزان موفقیت اولیه شما در تکثیر قطع

شما هنگام بررسی ژل آگارز احساسات متضادی . سازی شرایط، ضرورت داشته باشد 

های شما به خوبی عمل کرده است و یک تک باند قوی درژل نشان  PCRدارید ، یکی از 

فقط یک ولی در واکنش دیگر عمل نکرده است ، یکی از آنها هیچ باندی نداده است و . دهد  می

شود و در واکنش دیگر  ردیف خالی در ژل آگارز بهمراه پرایمرها در انتهای ژل مشاهده می

 الگو  یکسان بوده است DNA. به جای یک تک باند مورد انتظار چندین باند دیگر وجود دارد 

و سه واکنش به طور همزمان تحت شرایط یکسان و توسط یک ترموسایکلر انجام گرفته 

اشکال کار کجاست ؟ اگر فرض کنیم شما . تفاوت واکنشها پرایمرهای آنهاست است ، تنها 

هیچگونه اشتباهی از قبیل اضافه نکردن یک ماده یا اضافه کردن پرایمرهای اشتباه را مرتکب 

  .  استPCRنشده باشید ، پس نکته اصلی در پرایمرهای مختلف استفاده شده در سه واکنش 
  :واکنشهای شاهد ) 4- 1
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های مورد آزمایش برای نشان دادن مشکالتی از قبیل  م واکنشهای شاهد بهمراه نمونهانجا

 DNA و یا آلودگی اهمیت دارد ، حداقل  دو شاهد ، یک واکنش بدون (Specificity)ویژگی 

شما باید برای واکنشهای شاهد به اندازه واکنشهای . و یک واکنش بدون پرایمر الزم است 

های  یش اهمیت قائل شوید و درمواقعی ممکن است بخواهید که شاهدهای مورد آزما نمونه

برای مثال اگر شما کار با یک جفت پرایمر جدید را آغاز کرده اید  ایده . بیشتری اضافه کنید 

توانید  با این کار شما می. خوبی است که  شاهدهایی محتوی فقط یک پرایمر داشته باشید 

شود   پرایمرها به تنهایی به جای ترکیب دو پرایمر تولید میببینید آیا محصولی توسط یکی از

  یا خیر ؟
  : PCR (Specificity)باالبردن ویژگی )1-5

در برخی موارد یک جفت از . کنند  جفت پرایمرها همگی تحت شرایط یکسان عمل نمی

د پرایمرها تحت شرایط استاندارد بسیار خوب عمل کرده ، یک تک باند به مقدار زیاد تولی

 الگو ، یک جفت پرایمر دیگر DNAکند ولی درهمان زمان و تحت همان شرایط و با همان  می

کنند و یا مخلوط پیچیده ای از محصوالت غیراختصاصی بدست  یا هیچ محصولی تولید نمی

 بخوبی عمل B را که با پرایمر A پرایمر دیبخواهحتی جالبتر اینکه ، ممکن است شما. آید  می

  . عمل نکند PCR بکار برید ، ولی Cار پرایمر کند در کن می



 
CinnaGen Biotechnology Workshops 

 

Real-Time PCR Workshop  
  

CinnaGen Co. 
  

 

com.biotechworkshop.www  
 

درکل همواره . قوانین حاکم بر چگونگی عملکرد یک جفت پرایمر کامالً شناخته نشده اند 

 را تحت شرایط PCRبهترین روش برای شروع کار با یک جفت پرایمر جدید این است که 

ه انجام نشده باشد ،  بصورت بهینPCRسپس درصورتیکه . استاندارد تکثیر آغاز نمایید 

 به نحو (Stringency)متغیرهای واکنش را باید درجهت افزایش یا کاهش سختی شرایط 

 (Stringency)اگر هیچ باندی مشاهده نشود احتماالً سختی شرایط . مناسب تغییر داد 

بسیار باال بوده است ، ولی درصورتیکه چندین باند مشاهده شود باید سختی شرایط 

(Stringency) چگونه باید مراحل بهینه سازی را انجام داد ؟ آیا قوانین .  را افزایش داد

استانداردی وجود دارد و یا فرایند بصورت آزمون و خطااست ؟ جواب این سؤال در واقع 

مهمترین متغیرهایی که بر روی میزان ویژگی واکنش اثر . حد وسط این دو مرز است 

  .باشد  ها و ترکیبات بافری می  چرخهگذارند ، دمای اتصال ، برنامه می

  : به موارد زیر بستگی دارد PCRویژگی باال در 

   Taq پلی مراز DNA و dNTP ، یونهای دیگر ، پرایمرها ، +Mg2 غلظت بهینه  •

  های باال در تغییر دما  تقلیب مؤثر ، دمای اتصال باال و سرعت •

• touchdown PCR   
• Hot Start PCR )   گرم آغاز (  

• PCRشدید شده  ت(booster)    

  ها و طول آنها   محدود کردن تعداد چرخه •
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  کارآیی دستگاه ترموسایکلر   •

    PCRهای   افزودنی •

   الگو  DNA کیفیت  •

• PCR داخلی (nested PCR)  

 :بررسی بیان ژنها)6- 1

های  های متفاوت مشاهده شده در موجودات تک سلولی و چندسلولی از تفاوت فنوتیپ

ولی اغلب ، سلولهای . شود   آللهای تشکیل دهندۀ ژنوم هرگونه ناشی میموجود در ژنها و

سلولی ، از قبیل سلولهای عصبی ، سلولهای کبدی ، سلولهای استخوانی و پریک موجود 

این تفاوتها به دلیل تغییر توالی . دهند  سلولهای خونی تفاوتهای فنوتیپی زیادی را نشان می

DNAیان ژنهای خاص سلولها در حین نموسلولی ناشی  ژنوم نیست بلکه از تفاوت ب

در زیست شناسی پیشرفته ، بررسی دقیق بیان ژنها اهمیت روزافزونی پیدا کرده . شود  می

ها نه تنها در افزایش شناخت ما از اعمال ژن و پروتئین کمک کرده است  است و این بررسی

ۀ کاربردهای بیوتکنولوژیک و بلکه در زمینۀ  تشخیص میزان کم نسخه برداری ژنها درزمین

  .تشخیص پزشکی نیز کاربرد داشته است 
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 Northern) لکه گذاری نورتون ،طی سالها، روشهای مرسوم برای بررسی بیان ژنها

blot) هیبریداسیون درجا ، (In Situ Hybridization) و سنجش محافظت در برابر 

(RNase  Protection assay ) RNase هنوز این روشها به اگرچه.   بوده است 

شوند ، ولی اکثر آنها وقت گیر بوده و حساسیت نسبتاً پائین دارند  طورگسترده استفاده می

 PCRگسترش .  کم ، مشکل و یا غیرممکن شود RNAهای  شود تشخیص نسخه که باعث می

 نادر ، حساسیت RNAهای  عنوان روشی برای بررسی الگوی بیان ژن و تشخیص نسخه به

توان با استفاده از رنگهای  درحال حاضر می. بررسی بیان ژن را متحول کرده است روشهای 

 را برای سنجش تولید  ( Real Time PCR)یهای در زمانهای واقع فلئورسانس ، بررسی

چندین محصول انجام داد و اطالعات پیچیده تری در زمینه میزان نسبی رونویسی ژنهای 

 برای بررسی الگوهای بیان ژن را PCRۀ استفاده از این مبحث نحو. مختلف بدست آورد 

توان بررسی   فعلی که به کمک آنها میPCRدهد و همچنین روشهای  مورد بحث قرار می

کمی بیان ژنها و همچنین تعیین میزان بیان در هر سلول و یا در هر قسمت سلول را انجام داد 

  دهد  شرح می

1-7( PCR معکوسهمراه نسخه برداری به):(RT_PCR 

 DNA تکثیر PCR دارد ، ولی اساس mRNAبررسی بیان ژنها نیاز به تعیین دقیق میزان 

 استفاده mRNAتوان از آن برای بررسی  حال مسئله این است که چگونه می. RNAاست نه 
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 را ، با استفاده از روش کامالً شناخته شده نسخه RNAابتدا : کرد ؟ جواب ساده است 

 ژنومی RNA دار برای تبدیل RNA حالت طبیعی توسط ویروسهای برداری معکوس که در

 کنید و سپس، تکثیر DNAرود ، تبدیل به   در داخل سلول میزبان بکار میDNAآنها به 

PCR را بر روی cDNA(complementary) بدست آمده انجام دهید  

  

 
 

 
 

RT-PCR reverse transcriptase-PCR 
• RNA containing virus 

– PCR doesn’t work on RNA templates 
 

– RT PCR 
• make cDNA copy of RNA sequence first 

 

RNA
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• PCR the cDNA copy of RNA 
 

  :3شکل
   نشان داده شده استPCR و مراحل مختلف cDNA به RNAل یتبد

  
1 -8( RT-PCR استاندارد :  

RT-PCR یک راه سریع ، متنوع و فوق العاده حساس برای بررسی بیان یک ژن  استاندارد

تواند اطالعات نیمه کمی نیز دربارۀ میزان بیان فراهم  دهد و همچنین می موردنظر ارائه می

 تنها را تشخیص بدهد ولی mRNA باید بتواند یک مولکول RT-PCRبه طور نظری. سازد 

 یک روش فوق العاده RT-PCRود این ، با وج.درعمل این هدف واقعی نخواهد بود 

مخصوصاً هنگامی که امکانات اولیه ، مثالً سلولهای تمایز یافته اختصاصی ، . ارزشمند است 

های خاص با  توان برای تشخیص رونوشت  را میRT-PCRدر این موارد . محدودیت دارند 

ستفاده از پرایمرهای  با اcDNAهای  اختصاصی،ویابرای ایجاد خزانه استفاده از پرایمرهای

  . بکار برد  (Random Hexamer)اولیگونوکلئوتیدهای تصادفی ،oligo-dTعمومی مانند 

 cDNAد یوتول واکنش نسخه برداری معکوس)1-8-1

 ) RNA پلی مراز وابسته به DNA یک ( بر آنزیم نسخه بردار معکوس RT-PCRاساس  

 الگو mRNAاز روی  ) cDNAولرشته ا(  مکمل DNAو توانایی آن برای ساخت رشتۀ 
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 Total RNA) ( تامRNA روی رتوان ب واکنش نسخه بردار معکوس را می. بناشده است 

 DNAنکته مهم این است که .  خالص شده انجام داد mRNAسیتوپالسمی و یا بر روی 

تواند   ژنومیک نیز میDNAژنومیک به هیچ وجه در واکنش وجود نداشته باشد ، زیرا 

 DNAیک کنترل مناسب جهت بررسی آلودگی واکنش با .  عمل کند PCR  الگویعنوان به

. ژنومی یک واکنش شاهد است که در آن مرحله نسخه بردار معکوس انجام نشده است 

 را با کیفیت باالو عاری mRNA تام و یا RNAهای تجاری، خالص سازی  بسیاری از کیت

 ، یک مرحله هضم با RNA خالص سازی توان در مراحل دهند ولی می  انجام میDNAاز 

DNase I عاری از (RNase free DNase I ) RNase درصورتیکه شما . ملحوظ نمود

صورتی طراحی کنید که یک  توانید پرایمرها را به کنید می یک ژن شناخته شده را بررسی می

ل بدست  وجود داشته باشد محصوDNAاینترون را دربر بگیرند ، لذا درصورتی که آلودگی 

 فاقد mRNAهای  آمده حاوی اینترون خواهد بود ، ولی محصوالت تکثیر شده از روی نسخه

 تولید mRNA محصول بزرگتری از محصول حاصل از DNAبه این ترتیب . باشند  آن می

 (Intron-differential RT-PCR) تمایزی اینترون RT-PCRاین روش . خواهد کرد

زیرا غلظت نسبی . شود   خالص شده توصیه میmRNAاستفاده از . شود  نامیده می

mRNA هدف ، بسیار بیشتر از RNA انواع بسیاری از .  تام سیتوپالسمی خواهد بود
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 موجود در انتهای A به دم پلی oligo-dT ها با کاربری آسان را که اساس آنها اتصال کیت

َ3 mRNAتوان برای خالص سازی  باشد می  یوکاریوتها میmRNA کرداده  استف.  

باشد  این کار اغلب با استفاده از   میcDNA به رشته اول mRNA مرحلۀ بعدی تبدیل 

 یوکاریوتها متصل Aَ 3 mRNAتواند به دم پلی  شود که می  انجام میoligo-dT پرایمر 

 موجود در واکنش توسط mRNA را از روی مولکولهای cDNAشود و امکان ساخت 

 جداشده از mRNAتوان بر روی  این کار را می. اهم سازد آنزیم نسخه بردار معکوس فر

دو نوع آنزیم .  جذب شده بر روی یک بستر جامد انجام داد mRNAستون و یا بر روی 

    AMVیکی از ویروس میلوبالستومای مرغ : نسخه بردار معکوس متداول است 

  (Avian myeloblastoma virus) رونویسی از انواعی که امکان .  بدست آمده است

 M-MLV لبرای مثا. سازند نیز عرضه شده است های طویل را فراهم می mRNAروی 

RNase (H)بازار موجود  با وجود این آنزیمهای جدید نیز در . ای دارد   که یک جهش نقطه

فعالیت نسخه برداری معکوس را در   که hydrogenoformans است ، مثالً پلی مراز

شود ساخت   زیرا معموالً این کار باعث می.دهد   نشان میºC70تا   ºC60دماهای باال بین 

 با mRNAهای یک  درصورتیکه نسخه.  کارایی بیشتری داشته باشد cDNAرشته اول 

ت یموفقیت کار اهم خالص شده برای mRNAکنید ، استفاده از  فراوانی کم را بررسی می

ابسته به پرایمر را هم برای الگوهای  و5 َ→ 3 َ ی فعالیت پلی مرازAMV-RT  .ادی داردیز
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RNA و هم برای الگوهای DNAهمچنین فعالیت  باشد و  دارا میRNaseَ  5 →َ 3 دارد که  

. نماید   تجزیه میcDNAساخت   حاصل از RNA-DNA را در هترودوبلکس RNAقسمت 

 را بعنوان الگو RNA است ولی فقط AMV نیز کامالً شبیه آنزیم M-MLV RTآنزیم 

  . کند  استفاده می

 ، تقریباًً AMV-RT استاندارد با استفاده از cDNAبرای یک واکنش ساخت رشته اول 

µg1 از RNA تام و یا ng100-10 از mRNA با توجه به فراوانی .  باید استفاده شود

توان با آزمایش مقادیر مختلف   موردنیاز را میRNA هدف ، میزان بهینه mRNAهای  نسخه

RNAتعیین کرد  اولیه .  

توان   قابل اعتماد است و مقداری از واکنش را میcDNAمعموالً ساخت رشته اول 

با وجود این ، درصورتیکه شکی درمورد کیفیت .  بکار برد PCRبالفاصله برای تکثیر 

mRNA و یا واکنش ساخت cDNA وجود داشته باشد ، و یا شما نتوانید محصول PCR 

 میزان موفقیت و کارایی واکنش  نسخه برداری معکوس باید موردنظر راتکثیر نمایید ،

شود ، باید   مشاهده نمیPCRبرای مثال ، اگر هیچگونه محصول تکثیر شده . بررسی شود 

 بوده است یا cDNAمشخص شود که عدم موفقیت ناشی از اشکال در ساخت رشته اول 

ژن مورد استفاده در صورتیکه  پرایمرهای اختصاصی .  است PCRمشکل در واکنش 

شوند ، بهتر است بدانیم که آیا در واکنش نسخه    متصل میmRNA 5نزدیک به انتهای َ
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 اگر فراوانی . با طول مناسب تولید شده است یا خیر cDNAبرداری معکوس رشتۀ اول 

 فوق العاده کم است ، احتماالً بهینه سازی شرایط ساخت رشته اول mRNAهای  نسخه

cDNAنسبت / غییر درغلظت  از طریق تmRNAو پرایمرها ضروری خواهد بود . 

 مورد تأیید قرار گرفت ، باقیماندۀ محصوالت cDNA وقتی موفقیت ساخت رشتۀ اول 

  .  نگهداری کرد -C80°توان مستقیماً مورد استفاده قرار داد و یا در دمای  واکنش را می

استاندارد  های هدف ، روشهای نوشتعلیرغم میزان کم تکثیر به دلیل غلظت اولیه پائین رو

الکتروفورز ژل آگارز و رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید معموالً برای تشخیص محصوالت تکثیر 

RT-PCR کافی است .  

  :cDNAتکثیر  )1-8-2

پرایمرهای مناسب باالدست و پائین . باشد   میPCR بوسیلۀ cDNAمرحلۀ بعدی تکثیر  

 برای یک ژن هدف اختصاصی بوده و یا برای ساخت شوند و ممکن است دست استفاده می

بدلیل تک رشته ای بودن ، درچند چرخۀ .  بصورت عمومی بکار برده شوند cDNAخزانه 

 فقط برای یکی از پرایمرها cDNAباشد ، زیرا رشتۀ اول   تکثیر بصورت خطی میPCRاول 

گیرد   هنگامی صورت میتکثیر تصاعدی توسط هر دو پرایمر فقط. کند  بعنوان الگو عمل می

در عمل این مسئله هیچ تأثیری بر روی . های کافی از رشته دوم تولید شده باشد  که نسخه

  .  نخواهد داشت PCRمیزان تکثیر نهایی 
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ها کم است ، برای بدست آوردن نتایج  در برخی موارد ، مخصوصاً وقتی مقدار رونوشت

توان  البته بهینه سازی را می. واهد بود  ضروری خPCRراضی کننده ، بهینه سازی شرایط 

 نیز انجام داد ، ولی اگر نیاز به بهینه سازی cDNAبر روی شرایط و مواد ساخت رشتۀ اول 

گسترده باشد این کار مواد را ضایع خواهد کرد و همچنین مقادیر زیادی از آنزیم نسخه 

  . بردار معکوس مصرف خواهد شد 

 استفاده از همان ترکیبات واکنش PCRه سازی متغیرهای یک راه اقتصادی تر برای بهین

RT-PCR است ، ولی با این تفاوت که برای الگو از DNA ژنومی و یا یک پالسمید حاوی 

 دو رشته DNAالبته با استفاده از . شود  ژن موردنظر استفاده میcDNAنسخه ژنومی و یا 

نخواهد بود ، ولی این امکان را برای  کامالً شبیه PCRای برای بهینه سازی واکنش ، شرایط 

های دمایی را برای هر نوع  شما فراهم خواهد آورد که بهترین نسبت بین پرایمرها و چرخه

  .نمونه مورد بررسی تعیین نمایید 

1-9( RT-PCR کمی و نیمه کمی : 

 را تعیین mRNAهای  تواند بودن یا نبودن نسخه  فقط میRT-PCRدرحالت استاندارد 

توان اطالعاتی در زمینۀ  اندازه گیری  ، نمی“فاز سکون انتهایی “  و اساساً به دلیل پدیدۀ نماید

با وجود این ، با ایجاد تغییراتی در روش استاندارد ، می . کمی میزان بیان ژن بدست آورد 

 در یک نمونه بکار برد و یا شناختی از میزان mRNA را برای تعیین کمیت RT-PCRتوان  



 
CinnaGen Biotechnology Workshops 

 

Real-Time PCR Workshop  
  

CinnaGen Co. 
  

 

com.biotechworkshop.www  
 

 بین انواع سلولهای مختلف و یا در پاسخ نسبت به یک محرک بدست mRNAبی بیان نس

 آورد 

1 -9-1 (RT-PCR نیمه کمی :  
ها در بین انواع سلولهای مختلف مقایسه شوند ،  های نسبی مقدار رونوشت اگر تفاوت

ساده ترین روش انجام چنین مطالعاتی تعیین . احتماالً یک روش نیمه کمی کافی خواهد بود 

با وجودیکه این . باشد  در طی فاز تصاعدی و قبل از فاز سکون میPCRیزان محصوالت م

دهد ، ولی   در نمونه مورد بررسی به شما نمیmRNAروش هیچ مقدار عددی برای میزان

 برابر بین 10-20 را تا    mRNAهای مقادیر  توان با استفاده از آن تفاوت براحتی می

 هدف mRNAاین روش برای بررسی تغییرات میزان بیان یک . های مختلف تعیین کرد  نمونه

البته مقایسه . در بافتها یا سلولهای یکسان در پاسخ به یک محرک خارجی قابل استفاده است 

صحیح فقط در صورتی امکان پذیر است که ترکیب پرایمرها و شرایط واکنش برای تمامی 

 باید به طور موازی حداقل دوبار PCRآزمایشات . ها بصورت یکسان استفاده شود  نمونه

  ..باشند  انجام شود تا اطمینان حاصل شود که نتایج بدست آمده تأیید شده و تکرارپذیر می

 بکار رود ، زیرا مولکولهای cDNA باید برای ساخت رشتۀ اول oligo-dTیک پرایمر 

mRNAیوکاریوتی یک دم پلی Aشود که ساخت   دارند ، این کار باعث میcDNA نشان 

 .  هدف اولیه باشدmRNAدهندۀ میزان 
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1 -9-2( RT-PCR کمی : 

دهد ،  های دینامیکی متفاوتی را نشان می  شاخصPCRبا توجه به اینکه هر آزمایش 

توان میزان   باشد و نمی های نیمه کمی حاصل از  آزمایشهای  مختلف مشکل می مقایسۀ داده

  .را مشخص کرد mRNAهای  رونوشت

1 -10( PCR  رقابتی(Competitive PCR):  

 هدف و یک mRNA کمی تکثیر همزمان RT-PCRیک روش نسبتاً ساده برای انجام 

RNA استاندارد دریک واکنش با استفاده از پرایمرهای مشترک برای هر دو توالی هدف و 

 هدف هم برای اتصال mRNA استاندارد با RNAبا توجه به اینکه . باشد استاندارد می

 یا تقلید کننده (Competitor)به آن رقیب  کند،  و هم برای آنزیم رقابت میپرایمرها

(Mimic)بهتر خواهد بود که ود ش  اطالق میRNAصورتی طراحی شود که از نظر   رقیب به

راحتی  شود کارایی تکثیر به این کار باعث می. اندازه کمی با توالی هدف اختالف داشته باشد 

توان با استفاده از نسخه برداری   رقیب را میRNA. شد بر روی ژل قابل بررسی با

 از روی یک حامل پالسمیدی مناسب بدست T7 پلی مرازهای RNAآزمایشگاهی به کمک 

 رقیب باید محل اتصال همان پرایمرهای توالی هدف را داشته باشد و به همین RNA. آورد 

هم توالی هدف و  . ل کرد  را کنترPCRو  cDNAتوان با آن هردو مرحله ساخت  دلیل می
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شوند و سپس  می cDNAهم استاندارد با استفاده از یک پرایمر اختصاصی ژن ، تبدیل به 

cDNA  در عمل چند . های حاصله در یک لوله و توسط یک جفت پرایمر تکثیر خواهند شد

غلظت .  رقیب متفاوت است RNAشود که در آنها مقادیر  واکنش به طور همزمان انجام می

mRNA توان برابر با غلظتی از  هدف را میRNA بین 1:1 رقیب تعریف کرد که در آن نسبت 

  . رقیب برقرار باشدRNA هدف و mRNAمحصوالت حاصل از 

1 -11( RT-PCR Single Tube:   

محدودیت اصلی این است که .  همیشه موفقیت آمیز نیستند RT-PCRدستورالعملهای 

 mRNAشود که ساختمان دوم  رجه سانتیگراد انجام می د42عموماً در دمای  cDNAساخت 

عالوه بر این دستورالعمل دو مرحله ای شامل یک مرحلۀ ساخت رشتۀ اول . کند  را حذف نمی

cDNA و یک مرحله PCR سیستمهای .  ممکن است باعث مشکالت بالقوه آلودگی شود

یک . شود  له انجام می در یک لوPCR و RTدید عرضه شده اند که در آنها هر دو واکنش ج

شود   در دماهای باال انجام میcDNAمزیت دیگر این است که در بعضی از سیستمها ساخت 

 .  کند   را حذف میRNAکه ساختمان دوم 

  End Point PCRمحدودیت های )12- 1
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 نیا. است می شود که بسیار وقت گیر انجام ژل آگارز با استفاده از PCRنتایج بررسی 

س اندازه قطعات می باشد که خیلی دقیق نیست و ممکن است ازآزمایشی به نتایج براسا

     : عبارتند ازEnd_ point PCRپارهای ازمعایب و نقاط ضعف .آزمایش دیگر متفاوت باشد

از محصول الزم است تا باند  ng 20_30و حداقلحساسیت این روش کم میباشد   -

DNA البته با استفاده از . یص باشدبا روشهای عادی قابل تشخ روی ژل آگاروز

 یابد ولی کاربرد این روش نیز این حساسیت به شدت افزایش می اکتیو ودیرا

 .مشکالت و خطرات خاص خود را دارد

 برابر تفاوت شروع می 10قدرت تفکیک ژل آگارز از    :)سه دو نمونهیمقا( دقت کم  -

فاوت را نیز تشخیص  برابر ت2می تواند تا   Real- Time PCRشود درحالیکه 

 .دهد

Range -تشخیص کم  

 غیر اتوماتیک بودن  -

 تفکیک براساس سایز و اندازه  -

 .نتایج براساس عدد بیان نمی شود  -

 .رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید  -

  PCRپروسه طوالنی پس از  -
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-                                          
  :4شکل

  .بسیار سخت استا  کپی می باشد و تمایز بین آنه50 کپی و 10 نمونه های موجود در ژل 
  

 باشد دارای دقت کافی نمی End Point PCRج حاصل ازینتابرای اینکه متوجه شوید چرا 

 PCRتمامی این مراحل در بخش مربوط به .  چه اتفاقی می افتدPCRباید بدانید که در طول 

  .الی به اشکال ذیل خالی از لطف نیستاما نگاه اجم.به طور کامل توضیح داده شده است

  
  :5شکل

هر . در شکل فوق سه تکثیر از یک نمونه نشان داده می شود.  فاز می باشد3 دارای PCRبطور خالصه
در فاز لگاریتمی در هر سیکل محصوالت .  می باشند الگو DNA ازسه در شروع دارای مقدار مساوی
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 به صورت زان کافی وجود دارندیمواد واکنش به ملیل اینکه تکثیر در این حالت به د. دوبرابر می شوند
  تکثیر Plateauدر فاز . شود متفاوت می نمونه ها تکثیر در هر یک از  راندمانبعد از مدتی. لگاریتمی است

   مشاهده می شودنمونه تفاوتهایی در هر سه ن فازیدر امتوقف می شود 
  
  

       
  :6شکل

   لگاریتمی مشاهده می کنیدنموداره صورت  را بPCRدر شکل فوق فازهای 
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   :7شکل
کسان یر یتمی همه آنها تکثینشان داده شده اند که در فاز لگارچندین نمونه یکسان در فازهای مختلف 

  .ده می شودین آنها دی تفاوت قابل توجهی ب Platesuدارند اما در فاز 
  
  

  
  :8شکل

اما همانطور که مشاهده می کنید همه . برابر دیده می شود 5غلظت های اولیه  تفاوت  نمونه هایی با 
 این نمونه ها end-pointدر نتیجه در بررسی . تقریباً از مقدار یکسانی برخوردارندPlateauآنهادر فاز 

  .یکسانی را نشان می دهند و قابل تفکیک نیستندمقدارهمگی 
  

ه متفاوت ممکن  های اولیغلظت  نمونه هایی با ده می شودی د8و7همانطور که در شکل 

 محصول مختلفی مقدار  یکسان غلظت اولیه  نمونه هایی با  ویکسان محصول مقدار است 

  .داشته باشند

  : ، عبارت است از PCRدو مشکل اساسی در هنگام انجام 

هنگام کار با تعداد  (Carry over) قبلی PCRاحتمال آلودگی با محصول  •

 ها  از نمونهیزیاد
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  PCRج ینتااز برای بررسی زمان موردنی •

 این مشکالت را حذف (FRET)های انتقال انرژی فلئورسانس  های اخیر در سیستم پیشرفت

کرده است و این امکان را فراهم ساخته است که سنجش کمی محصوالت تولیدشده و کینتیک 

صاصی این سیستمها از اولیگونوکلئوتیدهای اخت. آن در زمان واقعی با اطمینان انجام شود

 قادرند میزان PCRکنند و در هر چرخه   جهت تشخیص محصوالت استفاده می،ها توالی

 توالی هدف قیدقتابش فلئورسانس هر نمونه را اندازه گیری کنند و به همین دلیل تشخیص 

 .پذیر است  همزمان با افزایش مقدار آن امکان

 

 :فصل دوم

Real-Time PCR 
   :Real-Timeف ومفهوم  یتعر) 2-1 

مشاهده لحظه به لحظه    Real-time PCRهمانطور که از معنی واژه بر می آید مفهوم 

 همراه بانیاز به End point PCRمشکالت و نواقص عدیده موجود در . می باشدند یک فرای

   گردید PCRیک روش تعیین کمی دقیق زمینه گشایش عرصه ای نوین در تکنیک 
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در . رسید انجام  به و همکارانشHiguchiتوسط  ابتداReal-Time PCRفرمول بندی   

 متناسب با میزان محصوالت هر درطی واکنش تمادۀ فلورسانیک این سیستم تشخیصی 

 شناسا یی و ثبت (Detector) ومیزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر  آزاد می شودسیکل

  .می گردد

  :Real-time PCRمزایای روش)2- 2

به عبارتی امکان مانیتورینگ لحظه به لحظه . شاهده می باشدتکثیر در هر زمان قابل م) 1

  .واکنش فراهم آمده و در هر سیکل امکان بررسی فرآیند تکثیر وجود دارد

 و پرایمر و همچنین DNAامکان بهینه سازی واکنش بطوری که مناسب ترین غلظت ) 2

  . مشخص می شود الزم برای تکثیر تعداد سیکل

.  قابل مشاهده می باشدPCR از آنجایی که روند : زمان دلخواهامکان قطع واکنش در) 3

و از  می توان به واکنش خاتمه داد(Plateau)ا رفتن به فاز سکون یدرصورت عدم تکثیر و

   اتالف وقت و انرژی پرهیز نمود

 Relative و Absolute Quantificationبا استفاده از روش :  کمی PCRانجام ) 4

Quantificationان دقیق و نسبی الگوی اولیه قابل اندازه گیری است میز.  

  .واکنشها سریعتر اتفاق می افتد و زمان کمتری الزم است˝معموال) 5
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حتی .  معمولی استPCRباالتر از ) Detection Range(محدودۀ تشخیص آن ) 6

  . برابر را هم نشان می دهد2اختالف کمتر از 

  : Real-Time PCRکاربردهای )3- 2

کاربرد وسیع آن در مورد بیان سایتوکاین های مختلف بخـصوص در            :  سی بیان ژنها   برر )1

 .مورد بیماری های خود ایمنی و پاتوژنهایی نظیر لیشمانیا می باشد

2 (Drug Therapy Efficacy: برای این منظور یک ژن خاص  ) البته این ژن عامل بیماری

 مـی شـود و اثـر داروی مـوردنظر بـر              درنظـر گرفتـه    )نیست و بعنوان مارکر تلقی می شـود       

ت درمـانی مـی   ین ژن نشان دهنده وضعیان ایتغییر ب. ن ژن بررسی می شود   یتغییرات بیان ا  

 . باشد

بطـور کلـی اثـر      : بررسی میزان بیان آنزیم های کبدی برای متابولیز کـردن داروی خـاص            ) 3

یمهـای تجزیـه کننـده      گروهی بیـان آنز   . داروها بر روی  آنزیم های کبدی به دو صورت است          

  آنزیمهای تجزیه کننـده داروهـا مـی          inhibitداروها را افزایش داده و گروه دیگر باعث مهار          

برای داروهای دسته اول مقدار دارو درخون کاهش می یابد و در نتیجـه نیـاز بـه دوز                  . شوند

ری دارو  دارویی باالتری است ولی دردسته دوم دارو تجزیه نمی شود و در نتیجه مقدار کمتـ               

 . موردنیاز است
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حساسیت به مراتب باالی این : عفونی  عواملLoadشناسایی و تعیین    جهت کابرد در) 4

تعیین میزان دقیق  عواملی . تکنیک  امکان تعیین میزان دقیق  یک پاتوژن را  مهیا کرده است

  . در درمان افراد آلوده دارای ارزش می باشدHBVوHIVمثل 

نمونه مـوردنظر از نظـر میـزان    : Food Safety نترل غذا و دارو برای در سیستم های ک) 5

 .آلودگی میکروبی با نمونه کنترل مقایسه می شود

 1حساسیت این روش ، تشخیص : بررسی سرطان های خونی و تعیین ریسک بازگشت آن       ) 6

ل  سلول سالم است که تشخیص قبل، درحین و بعد از درمـان قابـ  105سلول سرطانی از میان     

 .انجام است

با . هر فرد شاخص های ایمونولوژیک ویژه ای دارد       : در تعیین میزان موفقیت پیوند اعضاء       )7

بررسی این شاخص ها در فرد دهنده و گیرنده، قبل و بعد از پیوند و مقایسه آنها باهم میزان                   

درصورت موفقیـت پیونـد بایـد شـاخص هـای فـرد دهنـده               . موفقیت پیوند مشخص می شود    

   پیوندی پس از پیوند بیشتر باشددرعضو

 یـا   حاوی ژن مورد نظر در ژن درمـانی       در این حالت برای تعیین دوز وکتور      : ژن درمانی  )8

Copy Number  آن و ارزیابی اینکه وکتور وارد چه سلولها یا بافتی شده اسـت از Real -

Time PCRاستفاده می شود . 
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 ، تـشخیص قبـل از النـه گزینـی         ،قبل از تولد  متداولترین کاربرد آن تشخیص     : ژنوتایپینگ   )9

اسـتفاده حتمـاً     یپینـگ روش مـورد    ا ویروسها و باکتریها می باشـد در ژنوت        subtype نییتع

Specific Format ح داده خواهد شدی که در صفحات بعدی توض است.  

تشخیص نـاقلین ناهنجـاری هـای کرومـوزومی مثـل سـندرم داون و دوشـن کـه در آن                      )10

Gene Dosageدر این حالت ژن ها طوری انتخاب مـی شـوند کـه مقـدار     .  تعیین می شود

ی استفاده می شود که     ی از ژنها  ˝ابدمعموالیآنها متناسب با کاهش یا افزایش کروموزوم تغییر         

  . (single copy)ک کپی از آن موجود باشدیدر هر کرموزوم 

  .ر می کندییزتغین ژنها نیر تعداد کرموزومها تعداد کپی اییدر صورت تغ

11(Loss of Hetrozigosity(LOH) :   درصفتی که رابطه غالب، مغلوبی برقرار باشـد فـرد

درصورت حـذف یـا جهـش در آلـل غالـب            . هتروزیگوت به دلیل داشتن آلل غالب، سالم است       

 Real-time اسـتفاده از بـا . گفته می شودLOH به این حالت . ،بیماری در فرد بروز می کند

PCR ن یی تعقی و از طرcopy number ن یاا عدم وجودی به وجود  می توانژن مورد نظر

  . پی بردنقص

جهش های نقطـه  : SNP SNP (Single nucleotide Polymorphism)تشخیص ) 12

ای در منطقه ای از ژن را می گویند که بهترین مارکرهای اختصاصی ژنتیکی در فرد است که                  


