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 DNAالسؤشب 
 Recombinant DNA 

 
نو منن السسننن أن يحينهي إيسثل كامل الذخيرة الهراثية لمكائن الحي ف الرغم من أن  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجينعمى 

 ، و Control Regions، مشناق  الدنيطرة )ذنرر غينر الس الحسنض الريبني الشنهوي مشقنهص األوكدنجين )قطن   عمنى اننيروننا  
رنعهاا  فني بعنض ال تنددي إلنى ون و يسننن أن إن وجهد تمك القط  أو السشاق   . Repetitive Sequencesتيابعا  اليكرار )
 عزل ندخة مرردة من السهرثة.   ىهذنل خاص إذا كانت الذخيرة الهراثية كبيرة و كان الي ف ب، و عسمية اليشديل
 : ) cDNA )بشاء mRNAالتشديل من  
مباشرة لنذا يجنت تحهيمنو إلنى الحسنض الريبني الشنهوي مشقنهص األوكدنجين قبنل البن ا فني عسمينة اليشدنيل.   mRNA ن يسنن تشديل 

، و ميجنن ىنذا الطنرف من  قطن  منن  الحسنض الريبنني  '3بالشيايننة  Aالشقني دائسناع عمنى ذمنل مدلنم منن ميعن دا   mRNAيحنهي  
الينني تعسننل كبننادنا نسننطشا  لمدننمة  الحسننض الريبنني الشننهوي مشقننهص  Tالشننهوي مشقننهص األوكدننجين الرننشعية تحننهي ميعنن دا  

منن  الشينميهتينن ا  األراعننة باألنننافة ألنننزيم الشدنني العندنني الننذي يحرننز اسننطشا  لمدننمة   mRNAاألوكدننجين. و مننن ثننم يخمنن    
ة القمهية لييم فيسا بع  بهلاقة انماىmRNA  يسنن إزالة . mRNAالحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين السنسمة لدمدمة  

 . polymerase DNA–السررد الدمدمة إلى لمدمة مزدوجة و ذلك باليخ ام أنزيم   cDNA تحهيل 
  نسن بشناا الدمدنمة الثانينة و ذلنك عنن قرين  مشناق  قرنيرة تذنبو رأس الن بهس و اليني تيذننل فني OH –' 3ميم تهلي  البادنا )

 (S1 nuclease) مزناعم الدمدنمة بعن  بشناا الدمدنمة الثانينة بهلناقة أننزيم  cDNAمزناعم الدمدنمة. يذنذ    DNA نياينة 
 ة نذطة يسنن فيسا بع  تشديميا نسن ناقل مالئم. طحليعطي جزيئة ذا  نياية مد

 mRNAأسشاف  
 RNAmعدددددددددددد      ددددددددددد ث   المصدر
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ننو قن  يننهن غينر مالئنم فني بعنض الحنان ، و ونين إف  cDNAيدنيخ م غالبناع فني  mRNA   لجزيئنا  Aبالرغم من أن ميعن د )
يزننخيم اليينناب  السرغنننه  لننننو يسنننن الننيخ ام بادئننا  منننن أجننل اليراعننل الدمدننمي لمبنننهليسيراز إ  فAغيننر ميعنن د ) mRNA ينننهن 

 اخييارياع.       
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و غيرىننا  السعروفننة بقنن رتيا عمننى أ ، خسننائر، باللننسي يهفننا بنير ال) إونن ن الشهاقننل الهراثيننة فنني)السهرثننة   خل القطعننة السننراد ندننخيا تنن
الشاقنننل النننهراثي السدنننيخ م فنننان قريقنننة إدخنننال قطعنننة الحسنننض الريبننني الشنننهوي مشقنننهص  بغنننض الشعنننر عنننن ننننه  .النننذاتيزننناعم الي

بشهاقل بنيرية أو فاجية كقاعن ة عامنة، عنن تشدنيل أي  cDNAن يخيمم تشديل و  واو ة األوكدجين السراد ندخيا إلى الشاقل تقريباع 
جننن  قريقنننة تشدنننيل واوننن ة تدنننيطي  تغطينننة جسيننن  ه عمسننناع ب ننننو ن ت .قطعنننة أخنننرن منننن  الحسنننض الريبننني الشنننهوي مشقنننهص األوكدنننجين

 انويياجا . 
 ىذه الخطها  ببداقة كسا ممي:

و  الحسنض الريبني الشنهوي مشقنهص  )مهرثنة  ترسيم قطعة ميجشة من  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين السراد ندنخيا -
 Restriction) يخ ام األنزيسنننا  القاقعنننة. و ذلنننك عنننن قريننن  الننناليزننناعماألوكدنننجين منننن ناقنننل وراثننني و ل ينننو القننن رة عمنننى 

enzymes.  

أو  E. coliالشننه  السعننروف  مننن خاسننة تدننيخ م بنييريننا داخننل الشاقننل إلننى خميننة ويننة و عننادةع  السهجننهدةنقننل القطعننة السيجشننة  -
 الخسيرة.

باليكننناثر عنننن قريننن  أقبنننا  الزراعنننة و الدنننساه لينننا  اخييننار السدنننيعسرا  البنييرينننة اليننني تحينننهي عمنننى الشاقنننل و القطعنننة السيجشنننة- 
(Culture Plates.أو في محاليل لائمة   
 مشيا بنسيا  كبيرة.  اليخالص القط  السيجشة و اليخرا  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين -

 سهجشة من  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين:الترسيم القظع  -1 
 إنننزيم قطنن  محنن د و لننينن مننثالع إنننزيم )أ  فيقننهم ىننذا األنننزيم بقطنن  مشقننهص األوكدننجين يزنناف إلننى قطعننة الحسننض الريبنني الشننهوي 
يزناف األننزيم نردنو لمشاقنل و النذي يقنهم  الخناص بنو وفي منان مح د ودت اليدمدل  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين

بعن  قطعينا   الريبني الشنهوي مشقنهص األوكدنجينتزناف القطن  السنراد ندنخيا ) الحسنض  و منن ثنم  بقطعو أيزاع فني نرنس اليدمدنل
  الحسنض الريبني الشنهوي مشقنهص األوكدنجينباألنزيم القاق  إلى الشاقل السقّط  فيي اخل اليدمدنال  الشهوينة بنين الشاقنل و بنين قطن  

  Ligase) أو النرا  هسنلمشيج قطعة ميجشة منن الشاقنل و ب اخمنو القطعنة السنراد ندنخيا )مهرثنة . يزناف إننزيم الو السراد ندخيا. 
 م  الباللسي . الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين لرا  قطعة 

و النذي يحنن د ننه  الشاقننل السننراد  أو أي ناقنل أخننرYAC   أواإن أكثنر الشهاقننل النيخ اماع ىنني الباللنسي  و لكننن يسننن الننيخ ام الرن 
 YAC  بيشسنا يدنيخ م االقطن  الرنغيرة يدنيخ م الباللنسي  أو الرنفري والنة  اليخ امو ىه في العادة كبر القطعة السراد اليشداخيا.

 في والة القط  الكبيرة من  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين. BACأو 
 الشاقل إلى خمية حية: السحسهلة داخلنقل القظعة السهجشة  -2
الشاقنل إليينا، و إلنى لنرعة انقدناميا )تشقدنم البنيرينا   فني عسمينة الزراعنة و ذلنك لدنيهلة إدخنال E. coliتدنيعسل البنييرينا ) غالباع ما
و منن خل  دقيقنة ، إننافة إلنى تننهفر قنر  انخيينار خاسنة اليني تعيسن  عمننى خاسنة الحساينة منن السزنادا  الحيهينة. 07كنل  تقريبناع 

دة تيسثننل بيغيينر تركيننز األمنناله و فني العننا األخننرن تحيننا  إلنى مدنناع ة، لقنالشهاالباللنسي  أو الرننا  تمقائيناع إلننى داخننل البنييرينا بيشسننا 
  الشهاقل. ألدخاللج ار السحي  بالبنييريا ا يحرضالسحيطة بالبنييريا، أو تعرنيا إلى نبزة كيراائية لكي 
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 الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجينترسيم القظع السهجشة من  

 

 
 

 

 البكتريا.الشاقل إلى  السحسهلة داخلنقل القظعة السهجشة 
 

 اختيار السدتعسرات البكتيرية التي تحتهي عمى الشاقل و القظعة السهجشة: -3
و  منن السدنيعسرا  البنييرينة و بينا الباللنسي  السيجنن. كثيرةع  مشيج ل مشا م  تكاثر الخاليا البنييرية و تكاثر الباللسي  ب اخميا أع ادع  

و يسننن اليعننرف  ،رينا اليني ن تحينهي عمنى الباللنسي  السيجننبعنض البني ،فينو البنيرينا تلكنن قن  يننهن فني داخنل الطبن  النذي زرعن
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مبيدنننيمين أو انمسزننناد الحيننهي ل مننةو سقاال ةسهرثنننمسزنننادا  الحيهيننة، كالل مقاومننة مهرثنننا  تحسننلالننيعسال نهاقنننل  عننن قريننن  يينناعم
 لهف يسش  تكاثر أي خمية بنييرية أخرن. إلى ول  الشسه وىه السزاد الحيهي يزاف ف ،مين و غيرىانلياليير ا

 محسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين:ل الكسي ستخراجالاستخالص القظع السهجشة و ا -4
و يديراد  اليكاثر. لمسحافعة عمييا ونو يسنن نقميا إلى قب  ج م  إالسديعسرا  اليي تحيهي عمى الباللسي  السيجن ف نسيزبع  أن  
إنينا  منيبنة  منثالع )السشدهخة في القيام بالسزي  من البحه  أو اليجنار  عميينا  الشهوي مشقهص األوكدجين الحسض الريبيقط   من 

اليني تحسنل البنيرينا الكذنم عنن و يسننن  . الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين أو محاولة النيشيا  اليدمدنل الشنهوي لمقطعنة
  )مرننن ر IPTG(ISO-propylthiogalactosideو ذلنننك بهنننن  السيجنننن  الحسنننض الريبننني الشنننهوي مشقنننهص األوكدنننجينقطننن   

وين  . فني ولن  الشسنه X gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside) و     LacZلشدني السهرثنة 
ين السيجنن لنم الحسنض الريبني الشنهوي مشقنهص األوكدنج   دلينل عمنى أن ىنذاو ىنه تعسل ىذه السهاد عمى تمهن البنيرينا بمنهن أزر  

 ي الشهوي مشقهص األوكدجين السيجنالحسض الريب  دخهل دليل عمىفيه البنيريا بمهن أبيض  تمهنتم خل نسن البنيريا، أما إذا 
 إلييا  

 
 

 تمهن البكتريا بالمهن األبيض و األزرق.
فانو تهج  وان  ق  تكهن فيينا غينر مالئسنة. فنإذا كنان  اليشديلعسمية الرغم من اليخ ام الشهاقل الباللسي ية براعمية جي ة في عمى 

، فنان الراجننا  االسنراد تشدننيمي mRNAمشينا كسيننة الحسنض الشننهوي العسنل بحاجنة إلننى عن د كبيننر منن السركبننا  كالحالنة الينني تكنهن 
 اليشديل.  عسمية زي  من فعاليةتتكهن أكثر مالئسة ألنيا 

                                       : Southern blot (DNA) تقانة
لنناوزرن إن أن ىننذه اليقانننة مننا زالننت نننرورية لكذننم بعننض اليغيننرا  كبيننرة  تقانننةقنن  ومننت محننل  PCRعمننى الننرغم مننن أن تقانننة  

وينن  قننهر  ىننذه اليقانننة فنني عننام  PCR  الحجننم فنني  الحسننض الريبنني الشننهوي مشقننهص األوكدننجين و الينني ن يسنننن كذننريا بيقانننة
 . السشقهلة إلى الجيشهم وأطهالها حيث تقهم هذه التقانة بتحديد عدد ندخ السهرثات Southernمن قبل العالم  0205

 restrictionمشقنننى  الحسنننض الريبننني الشنننهوي مشقنننهص األوكدنننجين الرنننبغي و يقطننن  بالنننيخ ام إنزيسنننا  اليح مننن مبننن أ اليقاننننة: 

enzymes و اليي تسر بالسراول اليالية : األقهال مخيمرةالشهوي مشقهص األوكدجين  ل عمى قط  من  الحسض الريبيه حرمل . 
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  .الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين  دتخدم في معالجة شريطتاألنزيسات التي  -0
 : ىي و الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجينالتي تدتخدم في معالجة شريط    األنزيسات

  أو الحرر و اليقي  ,Restriction Enzyme اليقيي أنزيسا   -
 .Polymerases E      أنزيسا  البمسرة -
 .Nucleases E      الشينميهزأنزيسا   -
 .Modifying E        أنزيسا  اليع مل  -
               .Ligases E أنزيسا  الرا   -

وق  وازا عمى جائزة   Nathans  &Smithزيسا  العالسان اكيذرت ىذه األنزيسا  في الدبعيشيا ، وي  قام بيهسيم تمك األن
من ىذه األنزيسا  ميهفرة  اع نهع 577أكثر من  . و مهج  والياع أو السح دة نكيذافيم أنزيسا  انن ونيهكمياز السقي ة 0201نهال عام 
 .تجارياع 

  Gel electrophoresisالرحالن الكهربائي الهالمي  - 2

 نقل الحسهض الشهوية إلى غذاء من الشتروسيممهز:  -3
تدنيخ م ىنذه الطريقنة عشن  الحاجننة إلنى تهلنيم األوسناض الشهويننة بسدنابر العشاسنر السذنعة ليح من  قننهل السهرثنة وعن د ندنخيا عمننى 

 السجين.
 معاممة اليالمة  تيمز غذاا من الشيروليممه  من اليالمة إلىمن أجل نقل و تثبيت  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين 

)لمحرهل عمى قط  كبيرة من  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين  HClة مثل ردرجة ورارة الغرفة بالسحاليل السخرعمى 
لررل لاللل  الحسض الريبي الشهوي مشقهص  NaClو  NaOHعمى  تحيهي ليدييل عسمية الشقل  و من ثم تهن  في محاليل 

تشقل اليالمة إلى  .Single strandsإلى لمدمة مرردة  double strandsتحهيل ىذه القط  من لمدمة مزاعرة و  األوكدجين
الحسض الريبي الشهوي  لاعة و مشيقل باليالي  00م ة فه  اليالمة  غذاا الشيروليممهزوعاا يحيهي عمى محمهل الشقل و مهن  

ميم تثبيت  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين بهنعو م ة ية. الخاسة الذعر  عن قري غذاا إلى المشقهص األوكدجين 
 م.  ◦17درجة ورارة عمى لاعيين 

 التهجين الجزيئي و التهسيم اإلشعاعي لمحسهض الشهوية: -4
خ م. ة منن الحسنض الشنهوي السدنيمنتكسن أىم مذنمة تهاجو أي برنامج لعسميا  اليشدنيل، فني الحرنال عمنى إمنانينة تعقنت الكسينة القمي

يا ستهجن  قريقنة ليعقنت السنادة الشهوينة و تيزنسن تهلني .ألن فق ان أي جزا من ىذه السادة يعشي اليشناق  فني العسنل بعن  كنل خطنهة
H العشاسنر، بيهلنيم أون  dNTPالشينميهزين  ثالثني الرهلنرا   دنيخ مي بهلاقة جزيا نذ  إشعاعياع )عنادةع 

Pأو  3
السهجنهدة فني  32

و بننذلك يسنننن قينناس الشذنناي األشننعاعي بهلنناقة مقينناس إشننعاعي  .قاقننة عاليننةتدننيخ م تمننك العشاسننر ألنيننا ذا  بشيننة الشينميهزينن . 
لغننرض تح منن  كسيننة الحسننض الشننهوي ذو الشذنناي األشننعاعي العننالي نننسن تجننار  الييجننين و يعننرف ىننذا الجننزيا بالسدننبار الشذنن  

 .  Radioactive probeإشعاعياع 

 فهق السرشحات: التهجين السدبق و التهجين -5
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و ىذا يسش  اليثبينت الالننهعي لمسدنبار. و منن ثنم تررنل  ميهن  محمهل الييجين السدب  في السهاق  الحرة عمى غذاا الشيروليممهز
م و ◦077عنن قرين  اليدنخين ب رجنة ونرارة  لاللل  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين السزدوجة لمسدبار السعمم إشنعاعياع 

م لعننن ة لننناعا  لردنننف السجنننال فننني تذننننيل انزدوا  ◦15م و ◦55بنننين   ونننرارة تينننراوهاا. يجنننرن الييجنننين ب رجنننة تزننناف إلنننى الغذننن
و مهن  الغذاا في قارورة  Scintillation spectrometerالسالئم، و يسنن تق مر درجة الييجين باليخ ام مقياس قيم وميزي

 ريم. لاعة تحت ت ثير الر  الخ 05زجاجية في فرن الييجين م ة 

 :الغديل و الترهير اإلشعاعي الذاتي لمسرشحات -6
ميم الغديل من أجل نز  السدبار غير السيجن و إزالة الييجين الالنهعي، ثم تهن  السرشنحا  الشيرولنيممهزية فني وقيبنة باللنيينية 

النذاتي  األشنعاعيتدنسى العسمينة باليرنهير . autoradiogramألنينا  الرنهرة الذاتينة  Xو تهن  في عمبة بيساس م  فنيمم أشنعة 
وين  تعيننر عرننبا  فاتحننة المننهن عمنى خمريننة غامقننة فنني مهاننن  تيرن  منن  أوزانيننا الجزيئيننة و يسنننن مقارننة أقننهال ىننذه الحننزم منن  

 southern blotو يدننيراد مننن تقانننة  أجننزاا الحسننض الريبنني الشننهوي مشقننهص األوكدننجين قيالننية تهننن  كسعمسننا  فنني بئننر ثنناني.
   و ع د ندي ىذه السهرثة في السجين.  الحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجينيح م  أقهال السهرثا  و قط   ل
 

 
  Southern blot) تقانة

 :Northern blot (RNA)تقانة 
مرردة الدمدمة بع  ذلك من  RNAىالمة األغاروز إلى قط  مخيمرة الحجم، تشقل قط    عمىبالروالن الكيراائي   RNAيررل  

من  مدنابر منن   RNAوين  ميجنن   Northern يبقن و تن عى ىنذه العسمينة ب  Membraneاألغاروز إلى غذاا ذو نهعية خاسنة
فتي تحديتد  Northern blotو يدتتااد متن تقانتة . p32سهلهمة بالرهلرهر السذن  الالحسض الريبي الشهوي مشقهص األوكدجين 

 .  mRNAورصد تعبير السهرثة السشقهلة في نديج معين عمى مدتهى  السهرثيأماكن ندخ السهرثة و التعبير 
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  Northern blot) تقانة

 
 : (PROTEIN) (الظريقة السشاعية) Western blotتقانة 

كبن مل عنن  فني عيشنة أو مدنيخم  منام الطريقنة السشاعينة لرحن  الشناتج البروتيشني لمسهرثنة السشدنمة النيخ تعيس  ىذه الطريقنة عمنى ا
ويدتتظيع الباحتث أن يحتدد متن ختال  هتذه التقشيتة فيستا إاا كانت  السهرثتة تستش  الرتاة  قريقة الرح  بسدابر الحسهض الشهوية

فتي تحديتد التهزن الجزيئتي لمبتروتين و تسركتز البتروتين فتي الستعزتيات   Western blotيدتتااد متن تقانتة , كستا بذتكل دقيتق
   .السختماة لمخمية
 خظهات الظريقة:

 عمى هالمة متعدد األكريالمايد:  البروتين فرل

ومحاليل تحينهي عمنى  polyacrylamideالطريقة األكثر شيهعاع لمررل الكيراائي لمبروتين ىي اليخ ام ىالمة ميع د األكريالمام  
   و ىشاك قريقيين ليشريذ ذلك: Sodium Dodecyl Sulfate SDS)الرهدمهم  لكبرييا  دوديدي

a  -  SDS-PAGE :الرهدمهم ميع د األكريالمامن   لأي الررل الكيراائي ليالمة كبرييا  دوديدي.SDS-Polyacrylamide 

Gel Electrophoresis   تحناف  منادةSDS فني والنة مركننة   عمنى لمدنمة البروتيشناdenatured state   مثنل تحهينل النرواب(
تقنننهم ىنننذه السنننادة بذننننحن كسنننا   و بنننذلك يدنننسف لررنننل البروتيشنننا  ودننننت وزنينننم الجزيئننني. SHو  SHإلنننى  S-Sثشائينننة الكبرينننت 

 كيراائي السهجت.قميا إلى القطت الالبروتيشا  بالذحشة الدالبة ون

-b  SDS- PAGE كسنا يذنير انلنم فنإن ىنذه الطريقنة تذنسل ىجنرة لمدنمة البروتيشنا  فني بعن من. فني الب عن  األول  :ثشائي األبعناد
تقننهم الدمدننمة البروتيشيننة باننررننال ودننت نقطننة اليعننادل الكيراننائي و ت قنناس نقطننة اليعننادل الكيراننائي لبننروتين م عننين بهالننطة الننرقم 

 ، وتقنهم األوسناض األميشينة الدنالبة بيزوين  أعمنى نقطنة تعنادل غمهتنامين  والدنالبة )كالميدنينألوساض األميشينة السهجبنة )كالالشدبي ل
كيراائي، و من جية أخرن تقهم األوساض انميشية السهجبة بيزوي  أقل نقطة تعادل كيراائي. أمنا فني البعن  الثناني تشررنل الدمدنمة 

أزر  الكهمالني فيعينر البروتيشنا  بإننافة سنبغة  يالمنةعمنى ال ةهننعيالس البروتيشا يسنن رؤية  البروتيشية ودت وزنيا الجزيئي.

X 

X  RNA 

x 

salt 

X 

RNA 

http://ar.wikipedia.org/wiki/SDS-PAGE
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AA&action=edit
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، كسننا يسنننن الننيخ ام اليمننهين بشيننرا  الرزننة عشنن ما ينننهن اليمننهين بنن زر  (Coomassie Blue)بذنننل وننزم ممهنننة بننالمهن األزر  
ثنم منيم نقنل البروتيشنا  بالنيخ ام تينار كيرانائي  . KDaو ن ب  من إنافة مدشنر يعبنر عنن الطنهل الجزيئني  الكهمالي غير فعال.

. إن اليرا  البروتيشنا  Capillary actionلدحت البروتيشا  من اليالم إلى غذاا مرشه  من الشييروليميهز بالخاسية الذعرية 
، باألننننافة إلنننى اليرننناعال  السذنننحهنة بنننين الغذننناا hydrophobic interactionsعمنننى الغذننناا  بدنننبت ترننناعال  كارىنننة لمسننناا 

 .Ponceau S هنده بوالبروتين. يسنن الي ك  من نقل البروتين إلى الغذاا بربغ الغذاا بربغة أوسر ال

 

 عمى البروتيشات. SDS  تأثير مادة

منا و يننهن ىنذا جنزااع منن  ميم اليحق  من وجهد البروتين السطمه  عمى الغذاا عن قري  إنافة جدم مزاد معن ل منرتب  بنإنزيم 
 ألبننهمين مرننل البقننرعننادة مننا ينننهن ىننذا البننروتين ىننه  -األلننيجابة السشاعيننة. بعنن  وزننن الغذنناا فنني محمننهل مخرننم مننن البننروتين 

Bovine Serum Albumin  السعنروف برمننزBSA  07تننهين مدننحه  ال لنم منن  مقن ار سننغير منن مشعننم مثنل  ومينتأو  
Tweenمينروغرام/مل  م  اليحريك الخريم. 5مينروغرام/مل إلى  7,5ولي )عادة بيركيز بين و من الجدم السزاد األ 

بع  ذلنك ن بن  منن غدنل الغذناا ألزالنة األجدنام السزنادة األولينة غينر مميرنقة، منيم إننافة جدنم مزناد هخنر لمغذناا، مهجنو نحنه 
فة و عننادة مننا ينننهن الجدننم السزنناد جننزا الجدننم السزنناد األولنني. وىننذا يعننرف بالجدننم السزنناد الثننانهي، و بدننبت خه  اسننو السدننيي و

. ثننم ليميرنن  أن عنن ة بيروكدنني ازأو  alkaline phosphatase فدننراتاز قمننهي مثننل  إنننزيمأو إلننى  بيننهتين ةالثننانهي مننرتب  بجزيئينن
البننروتين. و مننيم الكذننم عننن وجننهد  البننروتين و غيابننو  أجدننام مزننادة ثانهيننة بجدننم مزنناد أولنني واونن  وتقننهم بيعزيننز الكذننم عننن

الكذنم و   Chemiluminescenceو األننااة الكيسيائينة  Colorimetric detectionبإون ن الطرائن  اليالينة: الكذنم المنهني 
فنني   Western blotو يدننيراد مننن تقانننة  Fluorescent detection.و الكذننم الرمننهري  Radioactive detectionالسذنن  

  .تح م  الهزن الجزيئي لمبروتين و تسركز البروتين في السيعزيا  السخيمرة لمخمية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%B3&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%86_20&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B2_%D9%82%D9%84%D9%88%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%84&action=edit
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 . Western Blotمراحل 
 
A . الروالن الكيراائي في ىالمة ميع د األكريالمام : 
B  : .نقل البروتيشا  من اليالم إلى غذاا مرشه  من الشييروليميهز 
C  :ة.إنافة أجدام مزاد 
D : الكذم عن البروتين. 

 
 (Western Blot) تقانة

A B 

D C 
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