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این فاز را می توان به دو .  در این فاز میزان فلوئورسانس درحال افزایش می باشد )2 فاز

 ها به صورت تصاعدی بوده و میزان DNAتکثیر ) بخش الف: بخش تقسیم کرد

کماکان ) بخش ب.  می باشدPCRسط دستگاه فلوئورسانس قابل تشخیص تو

Amplification اتفاق افتاده و رشته های DNA تکثیر می شوند ولی حالت تکثیر DNA به 

  .صورت تصاعدی نمی باشد

  .  کم می شود DNA تکثیر سرعت فاز پالتو نامیده می شود که  )3 فاز

  توسط (Florescence Detection Threshold)آستانه تشخیص فلوئورسانس 

  . شروع شده و با خط نقطه چین پائینی مشخص شده است1دستگاه با پایان فاز 

 از amplificationهمانطور که در نمودار مالحظه می شود میزان فلوئورسانس به علت 

 Background) هفلوئورسانس زمینن ولی کماکان به عنوا.  افزایش می یابد1همان سیکل 

Fluorescence)تلقی می شود   .Amplification قابل تشخیص برای دستگاه معموالً از 

 ری تکثلت تصاعدیحا). باالی خط نقطه چین اول (  به بعد می باشد 10سیکل 

(Exponential Amplification )  اندازه گیری .درحد فاصل دو خط نقطه چین می باشد

ند، انجام می  که در فاز تصاعدی قرار دارPCRکمی مقدار ژن در سیکلهایی از واکنش 

 در فاز تصاعدی بوده 20 و سیکل10، سیکلهای بین سیکلفوقبه عنوان مثال در شکل . پذیرد

 بعد از PCRادامۀ واکنش .  در این مرحله صورت می گیرد(Quantification) محاسباتو
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 به Real-Time PCRنرم افزار دستگاه .  موردنیاز نیستPCRاین فاز برای تعیین کمی 

 PCR را برای استفاده کننده بعد از انجام واکنش Threshold Cycleیک صورت اتومات

 مناسب را برای Threshold Cycleالبته خود استفاده کننده هم می تواند . مشخص می کند

 . تعیین کندPCRهمۀ واکنش های 

 

  
  :30شکل

.  می گوییمThreshold Cycleع می کند  را قطPCR منحنی Threshold سیکلی را که در آن خط 
 .  مطمئن هستیم که رابطه ما خطی است18یعنی اینکه در سیکلاست  18  برابر  CT شکل ، ن یادر
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Threshold است که در آن همۀ نمونه ها به صورت زانی از محصول ینشان دهنده  م 

کلها یر تعداد سیمتغن دو ی ارتباط بپس برای این قسمت می توان. تصاعدی تکثیر می شوند

 کیآن که لگارتیم شت  معادلۀ تصاعدی نوکید شده را بر حسب یزان محصوالت تولیوم

 ای که رابطه تصاعدی برقرار است هیناح به ازای کل گریبه عبارت د. خواهد بودمعادله خطی 

 تنها 25در شکل .  را رسم کردThresholdمی توان نقطه ای را انتخاب کرد و از آن خط 

 به صورت تصاعدی انجام می شود که اگر از این قسمت ریتکثفاصل دو خط نقطه چین حد

لگاریتم گرفته شود رابطه به صورت خطی درمی آید و هر کدام از نقاط این منطقۀ خطی را 

  و به ازای اینکه درچه سیکلی این نقطۀ گرفت درنظر Thresholdبه صورت  می توان

Threshold یک  ، را در نظر گرفتیمThreshold Cycleبه عبارتی دیگر  . د بدست می آور

 Threshold Cycle را قطع می کند PCR منحنی Thresholdسیکلی را که در آن خط 

پس می توانیم هرکدام از نقاط واقع در منطقۀ تکثیر تصاعدی را به عنوان .  می گوییم

Thresholdخط در نظر بگیریم و در نتیجه به ازای هر Threshold Cycle, 

Thresholdبرای مطمئن بودن از اینکه نقطۀ .  متفاوتی خواهیم داشتThreshold را به 

 خارج شده Backgroundدرستی انتخاب کرده ایم، می توان آن جایی را که نمودار از فاز 

  . در نظر گرفتThreshold را به عنوان  می کندو شروع به باالآمدن
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 .امی نمودارها را در فاز لگاریتمی قطع کند باید خطی باشد که تمThresholdخط 

وجود چون درحالتی که تنها یک نمونه .  دقت کردThresholdبنابراین باید در انتخاب 

 خط ،، همانطور که قبالً ذکر شد از تمامی نقاط واقع در منطقۀ لگارتیمی نمودارددار

Threshold  خط ،دداروجود  که چندین نمونه یولی درحالت. استرسم قابل Threshold  

پس برای .  که این خط همۀ نمودارها را در فاز لگاریتمی قطع کندکندتنها از نقطه ای عبور می 

  .  انتخاب می شودThreshold  یک  ها واکنشمهه

  : یک منحنی استاندارد گی رسمچگون)2-9-4-1

 رقت ها  تمامیرای از نمونه استاندارد تهیه کرده و ب(Serial Dilution)سری رقت  یک

سپس . نمونه ها مشخص می شود Ctر یاز روی نمودار تکث.شود انجام می PCRواکنش 

 ها رسم می x تعداد کپی در محور  logها و y در محور  Ctمنحنی استاندارد آنها بر اساس 

 نمونه Ctحال با دانستن . ک معادله استیب منفی که دارای ین منحنی خطی است با شیا.شود

و قراردادن آن ) انجام شده است  PCRی آن همراه با نمونه های استاندارد  که برا(مجهول 

 )28شکل .(در معادله منحنی استاندارد تعداد کپی آن مشخص می شود
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    :31شکل

 روی یک رقت بر PCRهمانطور که در شکل مالحظه می کنید هرکدام از نمودارها برای یک واکنش 
مشخصاً نمودار اولی که زودتر از بقیه نمودارها وارد .  استشده نمونۀ استاندارد رسم  درسریمشخص

به .  بیشتر بوده است(N0) آن هیاول Templateفاز لگاریتمی شده است دارای رقت کمتری بوده و مقدار 
 PCR Product 20  در سیکل.  بررسی می کنیم20عنوان مثال در این شکل تفاوت نمودارها را در سیکل 

 5/0 آن به رنگ قرمز رسم شده است آنقدر زیاد است که فلوئورسانس معادل PCRنمونه ای که نمودار 
 قرار دارد و Backgroundدارد ولی نمودار بعدی مربوط به رقت دیگری از نمونه است که هنوز در مرحلۀ 

  .ص باشدمیزان فلوئورسانس ساطع شده به حدی نیست که توسط دستگاه قابل تشخی
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  :32شکل
 نمونه مجهول و قراردادن آن در معادله منحنی Ctبا دانستن .داده شده است رسم منحنی استاندارد نشان 

 .استاندارد تعداد کپی آن مشخص می شود
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  .داده شده است ارد نشان رسم منحنی استاند همانند شکل قبل 

  

 کامالً به درستی و (unknown sample) و تعیین کمی ژن بیان شده موردنظر دقت

 تعیین میزان کمی نمونه های درحساسیت منحنی استاندارد بستگی دارد، به این دلیل باید 

 ها در نمونه Templateتعداد .  دقت فراوانی مبذول داشت(Copy Number)استاندارد 

  .  مولکول باشد1010 تا 101استاندارد می تواند بین محدودۀ های 

  نمونه های استاندارد(Stability) پایداری دیبادر تعیین دقیق غلظت نمونه های استاندارد 

نمونه .  ممکن است بر اثر نگهداری طوالنی تغییر کندراغلظت آنهایز. ردیقرار گ توجه مورد

 موردنظر که به وکتور پالسمیدی وارد DNA از های استاندارد می تواند غلظت مشخصی
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-RT محصوالت ، DNA ، ژنومیک Recombinant Plasmid DNA (recDNA))شده 

PCRو یااولیگونوکلئوتیدهای سنتز شده به صورت تجاری باشد . 

Recombinant DNA کلون شده در یک پالسمید و همچنین ژنومیک DNA طویل بوده  )

 های Templateو در نتیجه بهتر از )  می باشد2kbه تقریباً  کmRNAهمانند طول متوسط 

 شرایط رایمی باشد، ز PCR مانند اولیگونوکلئوتیدهای سنتز شده و محصوالت ،کوتاه

 در نمونه های استاندارد شبیه PCR در نمونه های مجهول با شرایط واکنش PCRواکنش 

مونه استاندارد  این است که تنها  بعنوان نDNAیکی از مشکالت استفاده از . سازی می شود

PCRدر حالیکه نمونه های مجهول ابتدا به صورت .  می شودRNA استخراج شده و باید 

 PCR تبدیل شوند و بعد وارد واکنش cDNA به Reverse Transcriptaseتوسط 

 نمونه های PCR نتایج RT-PCR در )Variability(ری یر پذیی امکان تغ به علت.شوند

 هستند، قابل cDNA نمونه های مجهول که PCR هستند با نتایج DNAه صرفاً کنترل ک

  .باشدمی قیاس ن

 Recombinant RNAروش دیگری که برای تهیۀ نمونۀ استاندارد استفاده می شود 

ل یتبد RNA به Invitro کلون شده به یک پالسمید، در سیستم cDNA ن روشیدر ا، است

 وجود دارد rec RNA تنها مولکول های rec RNA  ازcDNAدر هنگام ساخت . می شود

 (Total RNA از cDNA با کینتیک سنتز rec RNA از cDNAو در نتیجه کینتیک سنتز 
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 از Total RNAچون بخش زیادی از . ، تفاوت دارد)است مجهول mRNAکه حاوی 

 در نمونۀ rRNA و  tRNAعدم وجود. تشکیل شده است  ناقلRNA و RNA ریبوزومال 

 تأثیر می گذارد و در نتیجه RT راندمان ر می باشد بrec RNAتاندارد که فقط شامل اس

 مجهول، mRNAبرای تعیین کمی . منحنی استانداردی که بر این اساس ترسیم می شود

 استخراج شده از یک Total RNAبه منظور جبران این اثر، می توان . دقیق نخواهد بود

Cell Line حشره (Insect Cell Live) و یا باکتری را به rec RNAتعیین .  اضافه کرد

 به صورت تعداد ژن بیان شده Absolute Quantificationمقدار ژن  مورد نظر در حالت 

، مقدرا ژن بیان شده در ژنوم  ، یا در یک سلول یا مقدار  Total RNAدر مقدار معلومی از 

ن مقدار میکروارگانیسم در غذا،  تعیین روش دریا. می باشد  خونmlژن بیان شده در یک 

 در غذا، تعیین مقدار ویروس یا GMO (Genetic Modified Organism)تعیین درصد 

کیفیت تعیین کمی ژن موردنظر . باکتری در ایمونولوژی و میکروبیولوژی بکار می رود

رد بستگی به کیفیت تعیین کمی نمونۀ استاندارد دارد و هرگونه تفسیری در نمونۀ استاندا

 Artificial)دستخوش تغییرات غیرواقعی ، باعث می شود که تعیین کمی نمونه مجهول

Changes)بنابراین در انتخاب و تعیین کمی نمونۀ .  شده و نتایج کاذب حاصل شود

  .استاندارد باید بسیار دقت نمود

  : Reproducibilityتکرارپذیری )9-4-2- 2
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ورد نمونه های یکسان در آزمایشگاه  و حتی در ماست بسیار حساس RT-PCRواکنش 

  . بسیار باالیی دیده می شودVariationهای مختلف 

 تغییرات بدیهی در ،PCR طبیعت لگاریتمی واکنش  ،PCR وRTانجام واکنشهای نیاز به 

 در )Mis priming (وقایع جفت شدن اشتباه,  شرایط ترموسایکلر، ترکیبات واکنش

  .قدار نهایی واکنش تأثیر جدی بگذاردسیکلهای ابتدایی می تواند در م

 را بخصوص در زمینه تشخیصهای روتین بالینی RT-PCRاین عوامل استفاده از 

  .  می کنداشکالدچار

  

2 -9-4-3 (Normalization:    

 به سادگی با هرگونه تغییر mRNA در کمی سازی رونوشت های RT-PCRاشتباهات 

 باعث تعبیر نادرست از الگوی بیان ژنهای هدف و در مواد آغازکننده واکنش اتفاق می افتد

تکثیر همزمان , روش موردقبول برای کم کردن این اشتباهات و تصحیح تغییرات. می شود

RNAمشخصات این .  یی است که به عنوان رفرانس داخلی برای نرمالیزکردن بکار می رود

  .رفرانس داخلی بطور کامل توضیح داده خواهد شده است
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ستخراج شده از سلولهای کشت بافت و یا خون تعداد کپی ژن موردنظر به  اRNAبرای 

 بیان می شود اما این حالت برای بافتها و یا سرطانها قابل Copy number/ cellصورت 

  .استفاده نیست

  .بنابراین الزم است که راه دیگری برای نرماالیز کردن پیدا کرد

 است که توسط RNA غلظت  به کلcopy numberیکی از روشها نسبت دادن 

 RNAسطح . این روش به نوبه خود اشکاالتی دارد .ود ش میاسپکتروفتومتر اندازه گیری

 در سلولهای سالم و ام سلولی ممکن است به شدت تحت تأثیر الگوی سلول قرار بگیرد وت

 این امر هرگونه مقایسه بین تعداد کپی در سلول سالم و سلول .کسان نباشدیسرطانی 

  .انی را تحت تأثیر قرار می دهدسرط

که است  DNA و RNA  عدم توانایی تفکیک بین A260  درODعیب بزرگ اندازه گیری 

  .درصورت آلودگی با اسید نوکلئیک درهنگام آماده سازی نمونه قابل تشخیص نیست

:Relative Quantification 2-9 -5(  

 بیان ژنهاست که با استفاده  بررسیReal Time PCRاستفاده های  از کاربردی ترین ییک

درحال حاضر .  انجام می شود(Relative Quantification)از کمیت سنجی نسبی

Relative Quantification در این . است  دقیق ترین روش برای بررسی تغییرات بیان ژن

این کاهش یا که . روش تعداد مهم نیست و فقط کاهش یا افزایش بیان ژن مهم می باشد
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ن استاندارد به عنوان کنترل یا.سه می کنندیمقا reference یک استاندارد یا ژن را باافزایش 

  . می باشدHouse Keeping Geneاین ژن عموماً یک . داخلی در نظر گرفته می شود

  : از ندویژگی های ژن استاندارد عبارت

  . یکسانی داشته باشدCopy numberدر همه سلولها  )1

 .درهمه سلولها بیان شود )2

اگرژن مورد نظر به . د متناسب با هم باشندیان ژن مرجع و ژن مورد نظربایب )3

ن یاد است،در ایان آن زیم که بید ژن مرجعی را انتخاب کنیان می شود نبایزان کم بیم

 ش خطای کار می شودیاد باعث افزایک مقدار کم با مقدار زیسه یصورت مقا

 .از تیمارگری های واکنش نباید تأثیر بپذیرد )4

 :ستانداردهایی که بطور عموم استفاده می شود عبارتند از  ا

1) B-actin mRNA 

2) MHCΙ mRNA(major histocompability complexΙ) 

3) cyclophilin mRNA 

4) mRNA for certain ribosomal proteins 

5) 28 S or 18 S rRNA 

6)Glyceraldehyde3-phosphate dehydrogenase mRNA 
 



 
CinnaGen Biotechnology Workshops 

 

Real-Time PCR Workshop  
  

CinnaGen Co. 
  

 

com.biotechworkshop.www  
 

نکته .  که بعضی از این ژنها در شرایط آزمایشگاه تغییر می کنند است دادهتحقیقات نشان

  کنترل های ژن. در حین آزمایش مورد نظر مقدار ثابتی داشته باشد، این است که این ژنمهم

که در  کرد تکثیر Tube با ژن موردنظر در یک Multiplex می توان همزمان به صورت را 

 دیگر تکثیر Tube به صورت جدا در نکه یا ااده شود و یاین صورت باید از پروب استف

 .شود

این روش .  لزومی به دانستن غلظت دقیق نمونه ها نیستRelative Quantification در 

در این روش می توان از . هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زمانی مقرون به صرفه می باشد

RNA, cDNA ،DNA ژنومی و یا حتی DNAاستفاده کرد کلون شده .  

 روش برپایه نسبت بیان ژن موردنظر به ژن مرجع Relative Quantificationاساس 

 هر دو ژن تقریبأ برابر باشد در غیر اینصورت PCR efficiencyباید دقت شود که .است

  .استفاده از این روش خطای زیادی ایجاد میکند

پردازش بر اساس . می باشد  بسیار حائز اهمیت Real-time PCRپردازش اطالعات در 

 Relative Quantificationدر. انجام می گیردPCRنمودار استاندارد و ارزیابی بازده 

 Absolute Quantificationکه در   می باشددر صورتیPCRآنچه مهم است بازده 

 برای بررسی و محاسبه بیان ژن موردنظر و ژن مرجع. است تیحائز اهمنمودار استاندارد 

 . ازمی باشدینهای ریاضی متعددی  روشبه 
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 ژن مرجع می توان از طریق فرمول زیر محاسبه به نسبت ژن موردنظر برای بدست آوردن

  : می باشد Ct و اختالف در Efficiencyکرد و اساس آن بر پایه 

 

                      (Etarget) ∆CT target (Control -sample) 

Ratio =  

                       (Eref.) ∆CT ref ( Control- Sample ) 

=Control قبل ازtreatmen 

Sample=بعد ازtreatment 

 : را کامل درنظر بگیریم فرمول به صورت زیر تبدیل می شود PCRاگر بازده 

                         2
∆CT target (Control -sample) 

Ratio =  

                        2 ∆CT target (Control -sample)    
  

نرم افزارهای مختلفی برای بررسی اختالف بین بیان  ژن نمونه و مرجع وجود دارد از 

که تعداد  درصورتی . Q-Gene, Light Cycler Quantification Softwareجمله 

 REST-XL و RESTمی توان از نرم افزارهای )  نمونه 100تا (نمونه ها زیاد باشد 

 استفاده کرد
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آنالیز داده ,  است، پردازش ورودیهاExcel  که یک برنامه مقایسه ایQ-Geneر برنامه د

رماالیزکردن ن چندین برنامه آماری دارد و Q-gene. ها و رسم نمودارها انجام می شود

  .بیان ژن را انجام می دهد

  

   :Relative Real Time PCRیک مثال برای روش 

 (Refrence) به عنوان Cژن . می شود بررسی Bژن  را بر روی بیان A ماده ماریثر تا

House Keeping Gene روش وجود 2برای بررسی این اثر . گرفته می شود درنظر 

  .دارد

   :Pfafflروش )2-9-5-1

. مرجع می باشدژن رماالیزکردن آن با یک ن ژن و انیباین روش شامل تعیین مقدار  

شرایط تخلیص و مقدار حجم , ریبازده تکث  اختالفها در و حذفرماالیز کردن برای تصحیحن

 RNA برابر شده باشد اما مقدار 2 بیان ژن موردنظر اگربطورمثال . اولیه نمونه می باشد

 برابر شده باشد و 2 ماریز تتخلیص شده یا حجم نمونه گرفته شده نیز نسبت به حالت قبل ا

برای جلوگیری از این . است  برابر شده 4 که میزان بیان ژن موردنظر شوداشتباهاً تصور 

  .کردن انجام می شودرماالیز نگونه خطاها 
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و شود اندازه گیری می ماریت نمونه موردنظر قبل و بعد ازان یب مقدارPFafflدر روش 

. بعد همین مراحل بر روی نمونه مرجع نیز انجام می شود. محاسبه می شود آنها Ctاختالف 

  .کردظر را به تغییرات بیان ژن مرجع تقسیم حال می توان تغییرات بیان ژن موردن

        2 ∆Ct (B
1
-B

2
) 

R=            
         2 ∆Ct (C

1
-C

2
)  

 

   را نیز درنظر بگیریم و Efficiencyمی توان برای تعیین دقیق محاسبات میزان 

   .کرداز فرمول زیر استفاده 

 

        EB ∆Ct (B
1
-B

2
) 

R=  

          ∆Ct (C
1
-C

2
)  

        EC 

B1 =  ژن موردنظر قبل ازTreatment   

B2 =  ژن موردنظر بعد ازTreatment   

C1 = ژن مرجع قبل ازTreatment   

C2 =  ژن مرجع بعد ازTreatment   

EB =Efficiencyژن موردنظر   
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EC =Efficiencyژن مرجع   

 ) ده الیا حالت(  تغییر نکندTreatmentدرصورتی که مقدار بیان ژن مرجع قبل و بعد از 

 :می توان از فرمول زیر استفاده کرد 

        2 ∆Ct (B
1
-B

2
) 

R=           
         2 

∆Ct (C
1
-C

2
) 

 

R=  2 ∆Ct (B
1
-B

2
) 

        

 

   

 

 

   :34شکل

triplicates cDNA target
primers

triplicates cDNA reference 
primers 
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Plate setup  مربوط به روش Relative Quantification کنید را مشاهده می.  
 همان 8و7و6 نمونه کنترل و ستونهای 4و3و2ستونهای  نمونه های ژن مورد نظر می باشد که درCف یرد

  .می باشند treatmentنمونه ها پس از 
 همان 8و7و6 نمونه کنترل و ستونهای 4و3و2ستونهای  نمونه های ژن مرجع می باشد که درFف یرد

پلکس یپلکس انجام می شود منظور از تریت ترشات به صوریآزما .می باشند treatmentنمونه ها پس از 
جاد کننده خطا یر عوامل این کار خطای شخص انجام دهنده و سایش است با ایسه بار تکرار هر آزما

  .مشخص می شود
  

  
  :35 شکل

  RPLPOن مرجع  و ژIL1-Beta نتایج حاصل ازیک آزمایش دیده می شود که در آن ژن مورد نظر 
 استخراج شده  (vit)مار شده بای ت و سلولهای) کنترل(مار نشدهیسلول ت از RNAدر این آزمایش .می باشد

 و  ژن مرجع به صورت تریپلکس قبل و بعد مورد نظر ، ژن  cDNAپس از آماده سازی . است
 . رندیمی گ مورد آزمایش قرار  treatmentاز

 

 

 

IL1-b con

IL1-b 
vit

av =18.03 av =29.63

IL1-beta

IL1-b con 

IL1-b 
vit 

RPLP0 vit 

RPLP0 con
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  :36شکل
ر ژن مورد نظر ی است و بازده تکث treatmentرات ژن مورد نظر قبل و بعد از ییار نشاندهنده تغن نمودیا
   می باشد93/1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  :37شکل

RPLP0 vit

RPLP0 con

AFTER N CYCLES: increase = (efficiency)n

Ratio vit/con = (1.87)19.93-19.80 =1.870.13  = 1.08

RPLP0
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 اختالف 0,13 تنها treatment قبل و بعد از است که ژن مرجع  RPLPOژن  Ct همانطور که می بینید
آزمایش به ن یدر ا ست، بسیار کم اtreatmentعد از این ژن قبل و ب  برایCTکه تغییرات  از آنجایی.دارد

  شد می با مناسبRPLPO ژن عنوان ژن مرجع
  
  

 

 

 

 

 

  

  

  :Ct∆∆روش )2-9-5-2

 ژن موردنظر و ژن مرجع باهم برابر هستند می Efficiencyدر این روش با فرض اینکه  

  .توانیم تغییراتی را در فرمول ایجاد کنیم

 بدست آورده و Treatmentدنظر و ژن مرجع را قبل و بعد از دراین حالت نسبت ژن مور

  .برهم تقسیم کنیم

  

       ratio = (Etarget )∆Ct target (control-treated) 

IL1-b con

IL1-b 
vit

RPLP0 vit

RPLP0 con

ratio = change in IL1-B     = 2053/1.08 = 1901 
           change in RPLP0

 (Eref )∆Ct ref (control-treated) 
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   :38شکل

 ، و ژن مرجعIL1-Beta ، که در آن ژن مورد نظرمی باشدنتایج حاصل ازیک آزمایش  نشان دهنده 
RPLPO  در روش فوق.است∆∆CT تفاوت CT م بر یمار بدست آورده و تقسی هر دو ژن را بعد از ت

  .میمار می کنین تفاوت قبل از تیمه
 

: Interested Gene (IL)    Before Treatment  T0 T  
 

                                         After  Treatment  T1  
 

R: Reference Gene (GAPDH)       Before Treatment  R0 

 

       After  Treatment    R 1          
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 در باال روش محاسبه و بدست آوردن فرمول مورد نظر نشان داده شده است

  

                 
  :39شکل

  مار بدست آمده استی هر دو ژن قبل  از ت CT تفاوت 

  

==
(1+E)∆ct T 

(1+E)∆ct R 

(1+E)ct R1- ctT1

(1+E)ct Ro- ctTo

== ==

Ro

T1

R1

To

Ro

T1

To

R1

(1+E)ct To

(1+E)ct T1 

(1+E)ctRo 

(1+E)ct R1 

(1+E)ct R1 

(1+E)ct T1 

(1+E)ctRo 

(1+E)ct To 

ER= ET 

(1+E)ct To- ctT1

(1+E)ct Ro- ctR1

 ∆Ct = target - ref 

∆ Ct = 9.70 

control

IL1-b con 

RPLP0 con

av =29.63 av =19.93

(1+E)∆∆ct
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  :40شکل

  میمار می کنین تفاوت قبل از تیم بر همیمار بدست آورده و تقسی هر دو ژن را بعد از ت CTوت  تفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RPLP0 vit

IL1-b vit 

av =19.80

av =18.03

  ∆ Ct = target - ref 
∆ Ct = -1.7 

Difference  = ∆Ct-∆Ct 
9.70-(-1.7)= ∆∆Ct 

= 11.40 

2 ∆∆Ct variant: assumes efficiency is 100% Fold change = 211.40 = 2702

But our efficiency for IL1-beta is 93%
Fold change = 1.9311.40 = 1800

Pfaffl equation corrected for RPLP0 efficiency 
Fold change =  1901

Experiment
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در نظر ) 2(د اگر بازده ژن مرجع و ژن مورد نظر را کاملیهمانطور که در باال مشاهده می کن

  Pfaffl 1901ن تعداد در روش یکه ای می شود در حال2702 برابر ییم تعداد محصول نهایریبگ

 برابر ˝بای تقرCT∆∆ وPfafflتعداد محصول در روشهای  . می باشدCT  1800∆∆ودر روش

اد یم خطای محاسبه زیریاما اگر بازده  را کامل در نظر بگ.ک تر می باشدیت نزدیاست و به واقع

ت ین روش دقت آن است ولی مزیت ایمز. ن روش استی بهترPfaffl روش .می شود

  شی برای هر آزماPfafflدر روش . مراحل کاراست درسهولت CT∆∆روش

ک محاسبه ید منحنی استاندارد مربوط به ژن مرجع و ژن مورد نظر رسم گردد و بازده هریبا

  .کبار رسم منحنی استاندارد کافی می باشدی   Ct∆∆که در روشیشود در صورت
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  :فصل سوم

  :مواد وروشها

  1 شماره دستورالعمل

 نسخه برداری معکوس واکنش ) 1- 3

  :وسایل 

  بلوک حرارتی یا حمام آب گرم قابل تنظیم •

  تانک الکتروفورز ژل •

  :مواد و معرفها 
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  ،  ) Qiagen Rneasy®  minikitمثالً  ( RNAکیت استخراج  •

 ProSTAR®  RT-PCRمثالً کیت رشتۀ اول  ( cDNAکیت ساخت رشتۀ اول  •

 AMV RT 10Xبافر ( ر معکوس  و یا بافر آنزیم نسخه بردا(Stratageneشرکت 

: ( 

25mM Tris HCl, pH: 3/8   , 50mM kcl, 2mM DTT, 5 mM MgCl2 

   10mM dNTPمخلوط  •

 Random) و یا شش تایی تصادفی dTپرایمر اختصاصی ژن ، اولیگو  •

Hexamer)   
   RNase ( RNase Inhibitor)مهارکننده  •

   )Qiagenمثالً ( آنزیم نسخه بردار معکوس  •

   ) TAE 1X بافر ml100 آگارز در ml100 ، g8/0برای % ( 8/0ژل آگارز  •

  :روش کار 

  :در یک لوله آزمایش به ترتیب مواد زیر را اضافه کنید ) 1

• µg RNA5-1 )  مقدارRNA مورد استفاده در واکنش RT بستگی به فراوانی 

 ؛)  هدف خواهد داشت RNAهای  نسخه

• dNTP 1 هر کدامmM  

  )dTتایی تصادفی ، اختصاصی ژن و یا اولیگو شش  ( pmol100-50پرایمر  •
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  واحدRNase 5-1مهارکننده  •

 ml RT5بافر واکنش  •

 µl49آب تا حجم  •

 RNAحرارت دادن (  دقیقه حرارت دهید 5 درجه سانتیگراد به مدت 90واکنش را تا دمای ) 2

  ). باز شود و بازده واکنش افزایش یابد RNAشود تا ساختارهای ثانویه  باعث می

  . واحد از آنزیم نسخه بردار معکوس اضافه کنید 200-50 )3

  . درجه سانتیگراد قرار دهید 42واکنش را به مدت یک ساعت در ) 4

حرارت دادن (  دقیقه حرارت دهید 10 درجه سانتیگراد به مدت 90واکنش را در دمای ) 5

شود و   می درجه سانتیگراد باعث غیرفعال شدن آنزیم نسخه بردار معکوس90واکنش در 

  .کند   باقی مانده را باز میRNA-DNAهیبریدهای 

:2 شمارهدستورالعمل  
 

Real-time PCR 3-2(  
  :ازی مورد نوسایل

 ظرف یخ •

 میکروسانتریفوژ •

  Real Time PCRدستگاه  •
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  :مواد و محلول ها

• DNAپلیمراز مقاوم به حرارت و بافر مربوطه  

• dNTP  

 پرایمر •

• DNAالگو  

• Syber Green  

• Flurseine 

• MgCl2  
 ای شامل PCR Mix 2X بهتر است که ابتدا PCR همانند Real Time PCRبرای انجام  

  . مواد مشترک در واکنش تهیه کرد تا موجب سهولت کار در مراحل بعدی شود

 PCR Mix 2Xتهیه 

dNTP     mM 4/0  

MgCl2                                                3mM 

PCR Buffer   mM      Kcl 100  

      mM     Tris 20   

SYBR Green                 x2-2/0    

Flurecein                      nM100  

 . استPCR Mix 2xآب برای به حجم رسانیدن غلظت های باال مربوط به 
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 را نیز مخصوصاٌ وقتی آنزیم  Taq Polymerase باال می توان آنزیم Mix در 

Hotstart ،د اضافه نموباشد.  

  .  مواد زیر را اضافه می کنیمPCR همانند Real Time PCRبرای  انجام

1( Master Mix 2X  

  پرایمرها )2

3( DNAالگو   

   ml 50 یا 25آب تا حجم )4

 Master Mixبهتر است . رای اضافه کردن مواد استفاده کنیدبحتماً از سرسمپلرهای نو 

 اضافه کرد و Real Time PCRتیوبهای شامل مواد باال به غیر از الگو را تهیه کرده و در 

در صورتی که سانتریفوژ مخصوص این تیوپ ها را .  الگو را اضافه نمودDNAپس از آن 

 را به Master Mixدر اختیار ندارید بهتر است ابتدا الگو را به تیوپ ها اضافه کرده سپس 

  .دیکنهر تیوپ با سرسمپلر نو اضافه 

حباب تشکیل نشود و یا مواد به جدار و یا در تیوب دقت کنید که هنگام ریختن مواد 

 بوده و فلورسانس از آن عبور می Optical از نوع Real Time PCRتیوپ های .نریزید

تیوپ ها را دردستگاه قرار داده و پس از برنامه  .کند و نباید بدون دستکش به آن دست نزد

  . کنیدrunدادن دستگاه را 
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 :1ضمیمه

 Real-Time PCRشر انواع رنگهای مورد استفاده در  طیف جذب و ن
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  RT-PCR TroubleShooting:2ضمیمه
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