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 با اسـتفاده از   SNPص یتشخ.درجامعه می باشند% 1دارای پلی مورفیسم با فراوانی حداقل 

  .)ح داده خواهد شدیل توضی به تفص˝ که بعدا(استانجام  قابل  FRET probeروش 

13 (Allelic discrimination ) یک سنجش : )افتراق آللی     endpoint است که به منظور 
عیـین جهـش هـای تـک        با ایـن نـوع سـنجش امکـان ت         . تعیین ژنوتایپ نمونه استفاده می شود     

  .وجود داردSNPنوکلئوتیدی
 قادر به تعیین نمونـه هـای مجهـول    (Allelelic dscrimination)روش سنجش افتراقی آلل 
  :به صورت زیر می باشد 

  )1نمونه های حاوی آلل ( هموزیگوت  -
 )2نمونه های حاوی آلل ( هموزیگوت  -

 )2و1نمونه های حاوی هردو آلل ( هتروزیگوت  -

برای هر آلل پروب جداگانـه ای  .  استفاده می شودTaq man از پروب در این روش -
یکـی  (  جداگانه ای نشان داده می شـود    Reporterطراحی می شود و از آنها توسط        

 مــورد اســتفاده بــرای آنهــا بطــور مثــال Vic ( Quancher و دیگــری بــا Famبــا 
Tamraمی باشد .  

 reverse و   Forwardد بین پرایمـر      هر پروب بطور ویژه به رشته مکمل خو        PCRدرطول  
 پلیمراز قادر به تجزیه پروبی مـی باشـد کـه متـصل بـه رشـته                DNAآنزیم  . متصل می شود  

 جدا شده و نـشر  Quencher از Reporter با تجزیه پروب Taq man)رشته . ( الگواست
 می فلورسانس اتفاق می افتد نوع سیگنال فلورسانس ساطع شده نشان دهندۀ نوع آلل موجود          
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 آنزیم قادر به تجزیه پروب می باشـد امـا           DNAدر صورت جفت شدن کامل پروب با        .  باشد
 بین پروب و آلل آنزیم بـه جـای تجزیـه پـروب آنـرا از روی                  Mismatchدر صورت وجود    

  . جدا می کندDNAرشته 
برای تفسیر نتایج حاصل در صورت وجود یک سیگنال نمونه هموزیگوت می باشـد کـه نـوع                  

در صورت وجـود دو سـیگنال       .  پروب آن تعیین می شود     Reporter با توجه به رنگ      آلل آن 
  .نمونه هتروزیگوت است

 

 
 
  

  :9شکل  
صورت اتصال کامل، پروب   در .  بین آلل و پروبMissmatch و (Match)نتایج حاصل اتصال کامل 

 را از MissMatchی آنزیم، پروب حاو. مشاهده می شود   پلیمراز تجزیه شده و سیگنال DNAتوسط 
  .روی رشته بلند می کند و در نتیجه هیچ سیگنالی مشاهده نمی شود
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  :10شکل
  خالصه نتایج ممکن برای آنالیز افتراقی آلل

   1 نشان دهنده هموزیگوت بودن برای آلل FAMافزایش قابل توجه در رنگ 
  2ن دهنده هموزیگوت بودن برای آلل  نشاVICافزایش قابل توجه در رنگ 

  .وجود هر دو سیگنال فلورسانس هتروزیگوسی را اثبات می کند

  

 Real-timeمفاهیم پایه و اصول نور و فلورسانس با )2-4

PCR 

Genotype Allele         Signal
FAM™ dye VIC® dye

Homozygous 1/1

Homozygous 2/2

Heterozygous 1/2
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نور در مفهوم موجی شامل میدان های نوسانگر الکتریکی، مغناطیسی عمود برهم است که 

  .ای انتشار نیازی به محیط مادی نداردسبب انتشار آن درخالء می شود، نور بر

یکی پخش نور که درآن جهت انتشار . در برخورد نور به ماده، دو رویداد می تواند رخ دهد

اگر انرژی جذب . عوض می شود و دیگری جذب نور که سبب انتقال انرژی به ماده می شود

این حالت برانگیختگی به .شود، مولکول برانگیخته شده یا درحالت برانگیخته قرار می گیرد

Excitationهر ماده بسته به خصوصیات ساختاری و آرایش اربیتالی  . . می گویند

الکترونهای فعال آن، طیف خاصی از نورها را می تواند جذب نماید به گونه ای که برای 

  به مولکول یا بخشی از آن که .عالقه به جذب بیشتری نشان می دهدبعضی از طول موج ها 

الزم به ذکر است که مولکول .  جذب انرژی برانگیخته می شود کروموفور می گوینددراثر

یکی در اثر برخورد با مولکولهای . برانگیخته شده به دو طریق به حالت عادی بر می گردد

دیگر نظیر حالل که در این حالت انرژی برانگیختگی به انرژی جنبشی و گرما تبدیل می شود 

زتابش به صورت فلورسانس انرژی اضافی خود را مصرف می و دیگر آن که توسط با

 نور عبور انرژی در هر صورت . می گویند Emission که به این فرآیند، تابش یا .نماید

کرده کمتر از شدت نور تابیده شده است زیرا مقداری از شدت به خاطر جذب توسط 

  .کروموفور کاسته می شود

  .رسی و بازتابش پرتو نوری را داراست فلورسنت نام دارد توانایی را در برینا  ماده ای که



 
CinnaGen Biotechnology Workshops 

 

Real-Time PCR Workshop  
  

CinnaGen Co. 
  

 

com.biotechworkshop.www  
 

از خود ) انرژی کمتر ( بعضی مولکولها به هنگام جذب یک فوتون، نشری درطول موج باالتر 

  .این نشر فلورسانس نامیده می شود. نشان می دهند

ه الزم به ذکر است که درهنگام نشر فلورسانس تنها یک طول موج ویژه ساطع می شـود، بلکـ                  

مجدداً طیفی شکل از مجموعه مختلف فوتونها با انـدازه مختلـف تولیـد مـی شـود ولـی بـرای                

فوتونهای تولید شده تمایل به یک طول موج خاص دارد که بسته به  ماده فلورسـانس متغیـر                   

  .است

.  وجود دارد(S1) و اولین حالت برانگیخته (G) حالت پایه 2سطوح انرژی الکترونی به 

 دانید انرژی نور تنها هنگامی جذب می شود که مولکول بتواند از سطح همانطور که می

اگر مولکول در پایین ترین سطح انرژی یا . انرژی پائین تر به سطح انرژی باالتر انتقال یابد

 باشد و انرژی نور بیشتر از مقدار موردنیاز برای رسیدن به اولین حالت تهییج Gحالت پایه 

این انرژی . انرژی اضافی می تواند سبب تهییج ارتعاشی می شود.  باشد(S1)شده الکترونی 

اگر ( ارتعاشی سریعاً در اثر برخورد با مولکولهای حالل به صورت حرارت از دست می رود 

 برمی (S1)و مولکول به پائین ترین سطح ارتعاشی ) مولکول تهییج شده در محلول باشد 

یا بوسیلۀ یک انتقال ) فلورسانس ( ر سپس مولکول تحریک شده توسط نشر نو. گردد

نور منتشر شده همواره انرژی کمتری نسبت به نور .  بر می گرددGغیرپرتویی به حالت اول 

پس طول موج نور فلورسانس همواره بیشتر ازطول موج نور تحریک کننده . تهییج کننده دارد
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 بر می Gطوح ارتعاشی  مولکول به جای حالت پایه مطلق به یکی از سGدر برگشت به . است

اگر تهییج درطول موج های . گردد و انرژی ارتعاشی نیز به صورت حرارت از دست می رود

زیادی رخ دهد، احتمال دارد نشر فلورسانس نیز درطول موج های زیادی رخ داده و طیف 

  .فلورسانس حاصل شود

  

   :11 شکل
  .یف فلورسانس نشان داده شده استدر اینجا یک طیف جذبی و ط
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  :12شکل  

حالت پایه واپسین حالت        به ترتیب تعیین کننده S1 و G انرژی دوکروموفور، – دیاگرام سطح 
  . سطوح ارتعاشی با خطوط نازک نمایش داده شده اند. برانگیخته هستند

A( ست بعد از برانگیختگی مولکولی که توسط انتقال نشان داده شده در دیاگرام قادر به نشر ا
و ) فلش موجی ( با  از دست دادن انرژی ارتعاشی به پائین ترین سطح حالت برانگیخته برگشته 

  )فلش خط چین ( سپس با نشر به حالت پایه بر می گردد 
B( زیرا سطوح ارتعاشی باالتر از بعضی از . این مولکول نشر فلورسانس را نشان نمی دهد

 به S1از ) فلش موجی افقی ( از اینرو می تواند انتقال غیر پرتویی . د قرار دارSسطوح ارتعاشی 
فلش موجی عمودی  ( G داشته باشد و سپس به پائین ترین سطح ارتعاشی Gسطح باالی ارتعاشی 

 انتقال یابد) 
  

  :Real Time PCRانواع رنگ های مورد استفاده در )2-6

وج تنها یک عدد نیست بلکه یک محدوده هر ماده دارای طول موج تحریک است که این طول م

 maxیعنی ماده قادر است همۀ طول موجهای این محدوده را دریافت کند اما جذب . می باشد

 هم به (Emission)در مورد طول موج تابش. در یک طول موج خاص صورت می گیرد

  .همین صورت است
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ه محدودۀ انتخاب رنگها به منظور نشاندار کردن پروبهاباید طوری باشد ک

 همپوشانی quencher (Excitation) ، با محدودۀ تحریکReporter (Emission)تابش

همچنین هنگام انتخاب . پذیر است  این کار با مقایسه طیف هر رنگ امکان.داشته باشد 

 باید دقت شود که طول multiplex Real-Time PCRرنگهای مختلف برای چند پروب در 

  . توسط یک فیلتر خوانده شودموج ساطع شده از هر پروب

با داشتن این .  به پیوست وجود دارد Real-time PCRطیف رنگهای مورد استفاده در 

 .اطالعات می توان رنگ مناسب را انتخاب کرد
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  :13شکل

 quencher (Excitation) ، با محدودۀ تحریکReporter (Emission)نشان می دهد که محدودۀ تابش
  .همپوشانی دارد

 

    
    
    

    

 

 

Emission 

 

FAM™ 
Dye  

TAMRA™ 
Dye 
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  :   Real Time PCRسنجش با  هایروش)7- 2

    داریم  Real Time PCR کمی با استفاده از PCR روش برای انجام دوطورکلی ه ب

1)non specific format    
                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                              Taq man Probe 

    2) Specific forma                      Hydrolysis Probes          Beacons 

                                                   Scorpions        
                                                        Hybridization Probs 

                     

 

:non specific format 2-7-1(  

  .رسدانجام می به  SYBR greenها مثل DNA-binding agent با استفاده از  
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متصل می DNA minor groove    در نی یگزیق جایاز طر DNA  بهاین رنگ

یکی از معایب بزرگ . است ارزان، راحت و حساس بودن آن ن روشیا مزایای جملهاز.شود

آن، این است که با اتصال به دو رشته ای هایی مثل پرایمر دایمر و دیگر باندهای 

غیراختصاصی ، نتایج بیشتر از غلظت اصلی برآورد می شود و بنابراین اپتیمایزکردن آن 

برای .جادگرددیر اختصاصی ایحصول غمر ومیمر دای که حداقل پرا باشدبه صورتی باید 

  . شودی استفاده م (Melt Curve Analysis)ز منحنی ذوب یج از آنالیدنتاییتا

  
  :14ه شکل شمار
ن  به یبر گری سا(Denaturate) به صورت واسرشت است DNA  در هنگامی که  PCRدر واکنش 

DNAدر مرحله .  متصل نمی باشدAnnealingری و تکثDNAا دورشته ای شدن  ، همزمان بDNA 
ن متصل یبرگری های دو رشته ای مقدار ساDNAش یبا افزا. ردی گی قرار مDNAن در ساختار یبرگریسا
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ری یشتری ساطع می شود که توسط دستگاه اندازه گیجه نور فلورسانت بیابد و در نتیش می یز افزایشده ن
  .می شود

  
  
  
  
  

       
:15ره شکل شما  

   DNA-binding agent به عنوان  SYBR green    سم عملی مکان
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2-7-1-1(Melt Curve Analysis  

 ترسیم منحنی ذوب است که این عمل پس از اتمام Real-Time PCRازجمله مزایای 

 یک پارامتر ویژه برای این مولکول می باشد  DNA دمای ذوب . انجام می شودPCRفرآیند 

 و عواملی نظیر طول و تعداد نوکلئوتید،غلظت پروب ،میزان نمک محیط  DNAوبه ساختمان 

  . بستگی داردGCو درصد 
 نمی تواند بین محصوالت مختلف تفاوتی قائل باشد می توان SYBR Green از آنجایی که 

 . مشخص کردPCR تنوع محصوالت رادر فرآیند Melt Curveبا استفاده از 

این .  نمودار ذوب هر نمونه را رسم کندقادر استرسید دستگاه  به پایان PCRبعد از اینکه 

  . کار بوسیلۀ اندازه گیری تغییرات فلورسانس در دماهای مختلف صورت می گیرد

ب است که برای رسم منحنی، دستگاه دمای نمونه ها را در ین ترتیمراحل انجام کار به ا

بطور مثال ابتدا . عینی تغییر می دهدبه مقدار م)  ثانیه 10مثالً هر ( فواصل زمانی مشخص 

 ها به DNAدر این حالت تمام .  درجه سانتیگراد می رساند94دستگاه دمای نمونه ها را به 

در نتیجه میزان . صورت تک رشته ای هستند و میزان سایبرگرین متصل شده حداقل است

 درجه سانتیگراد 5/0فلورسانس ساطع شده کم می باشد به تدریج دستگاه دمای نمونه ها را 
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 ثانیه در آن دما ثابت می ماند و در این مدت نور ساطع شده از نمونه ها 10کاهش داده و 

همزمان با این عمل منحنی تغییرات فلورسانس برحسب . توسط دستگاه اندازه گیری می شود

  . دما که همان منحنی ذوب است ترسیم می گردد

 های دو رشته ای از هم جدا می  DNAوژنی دردریوند های هیپ% 50  (Tm) در نقطۀ ذوب

  )8شکل(.  می یابدرییتغ فلورسانس بطور ناگهانی میزانشوند و

بنابراین با آنالیز .  استPCR یک محصول Tm ها نمایانگر Peakدر این منحنی هریک از 

  . منحنی ذوب می توان وجود باندهای غیراختصاصی و پرایمر دایمر را تشخیص داد

 در RFU (Relative Fluorescence Unite) را به صورت ات تغییرسرعت،نرم افزار

  . نشان می دهدx و دمای دستگاه را در محور yمحور 

   

  

 
 : 16شکل

Raw data 
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دمای نمونه ها به تدریج  برای رسم نمودار.تغییرات فلورسانس برحسب دما را مشاهده می کنید
   شده از نمونه ها توسط دستگاه اندازه گیری می شودکاهش می یابد و نور ساطع

  
  

 
 :17شکل 

نقاط ( Peakدر این منحنی هر .  منحنی درجه دومی بدست می آید8پس از مشتق گیری از نمودار شکل 
نده قطعات هایی که در دمای پائین تر هستند نشان ده Peak.  است  PCRنمایانگر یک محصول) ماکزیمم

  .کوچکتر هستند

Derivative data
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نمونه ای که با .  همۀ نمونه ها بوسیلۀ یک جفت پرایمر یکسان تکثیر شده اند فوق ذوبمنحنیدر : 18شکل 

 وجود نمونه نشانگر پائین این TM .الگو است DNA  فاقد  باشدکه ی نمونه کنترل مخط قرمز مشخص شده
    .پرایمر دایمر می باشد

 
 

 Hydrolysis Prob Technique 2-7-2(  

 استفاده می FRETسم ی مدل از مکاندر این. ق استی قابل تفرسه دستهن مدل خود به  یا

 رنگ فلورسانس یکابتدایپروب  پروبها طوری طراحی می شوند که درسمین مکانیدر ا.شود

. دریقرار می گ Quencher به نام ی  دیگر آن فلورسانس و در انتهایReporter به نام

درحالت اتصال ( در فاصلۀ مولکولی نزدیک قرار دارند  Quencherو Reporter  وقتی که
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  می شود که طولEmission می خورد باعث ایجاد یک Reporterنوری که به ) به پروب 

 این نور را جذب Quencher است و  Quencherکی در ناحیۀ تحرEmissionموج این 

ابی  توسط دستگاه یبلندتر ساطع می کند که قابل ارز ای در طول موج Emissionکرده و 

  .نمی باشد

 Reporter در این حالت نور ساطع شده از Reporter و Quencherپس از جدایی 

 قابل جذب نیست و توسط دستگاه به صورت فلورسانس قابل اندازه Qencherتوسط 

  . گیری است

2-7-3( :Taq Man Probe  

 Taq DNA Polymeraseآنزیم      Exonuclease Activity '5اساس آن خاصیت

 .می باشد
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  :19شکل شماره 
 خود پروب را Exonuclease Activity '5خاصیت با استفاده از Taq DNA Polymerase آنزیم 

  ن روش استی کار ااساس خاصیتن یکه ا.ه می کندیتجز
 

 

 یک 3در انتهای َ.  وجود دارد3 َانتهای درQuencherک  و ی5 در انتهای Reporterَیک 

). این بالکر باعث می شود که پروب به عنوان پرایمر استفاده نشود ( بالکر هم وجود دارد 

 این طول. طراحی می شود(Forward) یکی از پرایمرها 3پروب حدود چندباز بعد از انتهای َ

  بیشتریMgcl2ا به غلظت دراین واکنشه.  نوکلئوتید می باشد20-30پروب 

آنزیم پس از نزدیک شدن به پروب با استفاده از  ).برای اتصال کامل پروب ( نیاز می باشد

وقتی پروب لیز شد ماده .  پروب را لیز می کندExonuclease Activity '5خاصیت 

Reporter از تأثیر Quencherدر .  از خودش ساطع می کندس خارج می شود و فلورسان

و توسط  بیشتری ساطع می شود س، ماده  فلورسانReporterکل با آزادشدن بیشتر هر سی

 .دستگاه ثبت می شود
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  :20شکل 

 آنزیم پس از نزدیک شدن به پروب با استفاده از . نشان داده شده است TaqManچگونگی عملکرد پروب 
 از تأثیر Reporterد وقتی پروب لیز ش.  پروب را لیز می کندExonuclease Activity '5خاصیت 

Quencherاز خودش ساطع می کندس خارج می شود و فلورسان . 
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  :21شکل 
در هر سیکل با .  با میزان محصول تولید شده در ارتباط میباشدReporterمیزان افزایش فلورسانس 

  .و توسط دستگاه ثبت می شود بیشتری ساطع می شود س، ماده  فلورسانReporterآزادشدن بیشتر 

 

2-7-4( :Beacons  

اما برخالف .  می باشد5و3́ی دارای رنگ در انتهاTaq Manاین پروب نیز همانند پروب  

Taq Manتجزیه نمی شود و در سیکلهای بعدی دوباره استفاده می شود .  

 Stemloop structure است که به آنبه صورت لوپ   DNAقبل از اتصال به این پروب 

  .ندی می گو

 مهار می Quencherنور ساطع شده توسط  Quencher  و Reporterیبه علت نزدیک

 جه ی باز شده در نت Stemloopساختار  ،پس از اتصال پروب به محل موردنظر خود. شود

 . انجام می گیردReporter و تابش نور از می شوندرنگها از هم دور 
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                    Structure and principle of operation of molecular beacons.              
           

                                      

                                 
  : 22شکل

 گاه رنگها نسبت به هم مشخص میین جای همچن DNA  قبل و بعد از اتصال به Stemloopساختمان 
  .باشد

  

2-7-5( :Scorpion Primers  

 forwardتوالی پروب طوری طراحی شده که مکمل تعدادی از نوکلئوتیدها بعد از پرایمر 

 duplexایجاد ط یمحدو طرف پروب شامل توالی شش نوکلئوتیدی است که در دمای . است

 Quencher  به 3 و انتهای Reporterً ساقه به صورت کوواالن به 5انتهای ً. می کند

یک بالکر . شودمی ساطع ن است، نور duplexهنگامی که پروب به صورت . متصل می باشد

  . جلوگیری می کندPCR  بعدی در چرخهReverseنیز از تکثیر پروب توسط پرایمر 

در طول . تارگت می باشد3آن مکمل انتهای 5جهت گیری پروب به صورتی است که انتهای

ال پرایمرها، لوپ پروب بازشده و به قسمت تکثیرشده از  همزمان با اتص،PCRسیکلهای 
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 نور Quencher از Reporterچرخۀ قبل متصل می شود و در نتیجه به علت جداشدن 

.  جداشده و به حالت خاموش در می آیدTemplateدر مرحلۀ بعد پروب از . ساطع می شود

ورسانس نیز افزایش  مقدار فلPCR با افزایش محصول annealingبه این ترتیب در هر 

 می یابد

 

                                   

  

  

  

  :23شکل

  . Scorpionsمر یل دهنده پرایتشکاجزای 
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  :24شکل

همزمان با اتصال پرایمرها، لوپ پروب بازشده و به قسمت تکثیرشده از چرخۀ قبل متصل می شود و در 
  .نور ساطع می شود Quencher از Reporterنتیجه به علت جداشدن 

  

2 -7-6( Hybridization probes:   
 5  در انتهای َتفلورسان.  در این سیستم پروب به صورت دو قطعه مختلف طراحی می شود

وقتی که ا ین دو دقیقاً درمحل موردنظر خودشان . دیگری قرار دارد  3یکی  و در انتهای َ

انتخاب رنگها  . می شودFRET نام بچسبند نزد یکی فاصله ا ین دو ماده باعث واکنشی به

. در این پروب به صورتی است که طول موج ساطع شده از یکی به عنوان محرک دیگری است

پس از چسبیدن دو پروب این رنگها به هم نزدیک شده و فلورسانس ساطع شده قابل اندازه 

  .گیری است

  DNAد به یوتیوکلک نین پروبها به نحوی است که در صورت تفاوت در حتی ی طراحی ا 

در . می باشد SNPص ین پروب ها در تشخیکی از کاربردهای ای.متصل نمی شود

ست اتصال یافته مکمل باز مورد نظر در پروب نیونهای نقطه ای چون باز جهش یموتاس

 در ARMSمزیت این روش نسبت به سیستم های شناسایی دیگر مثل . ردیصورت نمی گ

 جهش ویژه یک پرایمر خاص باید طراحی شود اما در  برای هرARMSاین است که در 
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RFET یک Set پروب برای نمونه نرمال تهیه می شود و نمونه های جهش یافته به علت 

  .جداشدن زودتر پروب از ژنوم قابل شناسایی هستند

  
  :25شکل

دیگری   3یکی  و در انتهای َ 5  انتهای َ درتفلورسان.  پروب به صورت دو قطعه مختلف طراحی می شود
 انتخاب رنگها در این پروب به صورتی است که طول موج ساطع شده از یکی به عنوان محرک .قرار دارد

پس از چسبیدن دو پروب این رنگها به هم نزدیک شده و فلورسانس ساطع شده قابل اندازه . دیگری است
  .گیری است

  

  . توضیح داده شده است˝ثال زیر کامال در مFRETمکانیسم عمل پروب 

HSV نوع  I و IIبا استفاده از این روش نوع .  را درنظر می گیریمHSV SubType در 

این طراحی به .  پروب ها را طراحی می کنیمHSVΙابتدا برای . نمونۀ مجهول تعیین می شود

اما پروب  می چسبد Sub Typeصورتی است که یکی از پروب ها بطور کامل به هر دو 

  . داشته باشدMismatch ها HSV ΙΙدیگر باید در 

 

FRE
T Emission 

P

Excitati
 

Amplicon 
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 می چسبند درصورتی که Sub Type درجه سانتیگراد پروب ها به هر دو 50در دمای 

 متصل می شود و به HSV1پروب  تنها به ژنوم .  درجه سانتیگراد باال ببریم67دما را تا 

)  درجه سانتیگراد70شتر از بی(در دمای باالتر.  جدا می شودHSV2 از Mismatchعلت 

  .اتصال هر دو پروب از ژنوم قطع می شود

  
  :26شکل 
 Sub پروب ها طوری  طراحی می شوندکه یکی از پروب ها بطور کامل به هر دو HSV1 تشخیص  برای
Type بچسبد اما پروب دیگر در HSV2 ها Mismatchداشته باشد .  
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  :27شکل
 درجه 67  به علت کامل بودن اتصال، جدا شدن پروب ها دردمای باالتر از HSVΙ هنگام آنالیز منحنیدر در

.  پروب ها در دمای پائین تر جدا می شوندMismatch به علت وجود HSV2اما در مورد . می باشد
  Peakحنی ذوب در من.  درجه مشاهده می کنید67بنابراین تغییرات فلورسانس را در دمای پائین تر از 

  . قرار می گیرد HSV2 سمت راست  HSV1مربوط به
  

HSV 2       HSV 1 

Melting Curve Analysis 
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  :28شکل

    را نشان میدهدReal-time PCR  در detection  مختلفستم هاییس 
A ( اتصالSYBR Green به DNAن اتصال یشتریب.  دو رشته ای نشان داده شده استSYBR 

Green در انتهای فاز Extension تمام ˝بایاست که تقر DNA ها دو رشته ای شده اند  .  
B ( پروبTaqMan سم عملی به عنوان مثالی از مکانHydrolysis prob ها نشان داده شده است . 
C( درHybridization probe  ها در صورت اتصال پروبها به DNA کی  رنگها باعث واکنشی به ی ، نزد
  .می شود FRETنام 
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2 -8( Multiplex Real-time PCR: 

      Multiplexاستفاده از پروب و امکان انتخاب رنگهای مختلف امکان انجام   

Real-timePCR یک پروب انتخاب می  تارگتبرای هرن حالت یدرا.را فراهم می سازد 

که طول موج آن با بقیه پروب ها متفاوت می باشد که این تفاوت توسط دستگاه قابل .شود

  تشخیص است

  

  Real-time PCR کمیت با تعیین روشهای)2-9
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 تعیین کمی مقدار ژن بیان شده است که Real Time PCRیکی از مهمترین کاربردهای  

  : به دو روش صورت می گیرد

Absolute Quantification  

 Relative Quantification 

مشخص می (copy  number)ازیک ژنق کپی یدقتعداد Absolute Quantificationدر

 ، نسبت بیان یک ژن به ژن دیگر یا به Relative Quantificationگردد درحالی که 

  .عبارتی تغییرات کمی در بیان یک ژن اعالم می شود

2-9-4(  Absolute Quantification   
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.  به منحنی استاندارد نیاز می باشد(Copy Number) یک ژن کپی هاین دقیق برای تعیی

 هر نمونه رسم Threshold Cycleمنحنی استاندارد را براساس مقدار معلوم همان ژن و 

 Thershold Cycleبرای روشن شدن مفهوم منحنی استاندارد ابتدا به توضیح . می کنیم

  .می پردازیم

  
  :29شکل

  حات در متن آورده شده استیتوض. می باشدPCRانگر فازهای مختلف یک واکنش  بیفوق نمودار 
  

 به صورت تصاعدی انجام می پذیرد، اما (Amplification)در این فاز همانندسازی ) 1فاز 

 (Detection Threshold)ع شده زیر آستانۀ تشخیص طچون میزان نور فلوئورسانس سا

میزان فلوئورسانس در این فاز را به صورت نور .  می باشدPCRتوسط فیلترهای دستگاه 

  . درنظر می گیریم(Background Noise)زمینه 


