
منأومغؾأاعمسأ ممممميف (Agrispoon)واملكصأ مايقأويمممماملؾوحأةمتأثريريممعةمماملودواملاجلؿريمرداظةخالصةم

م:موإغؿاجهمعنمضؾوؼديماظػـؽردؿ مواظػـؾالدؿ مم G. Don Catharanthus roseus (.L)ماظؾزون

إىلمم1111طؾقةماظعؾومم،مجاععةماظؼاددأقةمخأالاماظػأمةمعأنمممممم-أجرؼتمػذهماظؿفربةميفمضلممسؾوممايقاةم   

ممممم5ومممم2ومممم1وطانمماهلدفمعنماظؿفربةمػوماظؽشفمسنمتأثريريمأربعأةمتراطقأزمعأنماملؾوحأةمػأيمممممممم.مم1101/111

ظأمميفمم/عألممم2وممم3وممم1ػأيممم(ممAgrispoon)مممموريالريةمتراطقزمعأنماملكصأ مايقأويمممم/دؼليمدقؿـزم/1ومم

ظـؾأاعمسأ مممم Vinblastineواظػـؾالدأؿ مم Vincristineاظػـؽردأؿ ممًااملادت ماظػعأاظؿ مرأ مماظـؿوموأغؿاجم

دأمممم/1ذؿؾةمبعؿرمذفرمواحدموأرتػأا ممم04حقثممتمزراسةم.ممCatharanthus roseus ( L.) G. Donاظؾزونمم

رشممتم .م11111/115بؿأأثرؼ م(مواحأأدةمظؽأألمدأأـداغةذأأؿؾةم)دأأممم1/×مم11يفمدأأـادؼنمبالدأأؿقؽقةمبثبعأأادمم

يفماظصأأؾاحماظؾأأاطرمسؾأأىمممممم111/1/115وممم11/م1املكصأأ مايقأأويمعأأرت مأريـأأالمعودأأمماظـؿأأوممبؿأأثرؼ ممممم

اظماطقأزماملؾققأةمأفأقػتمإىلماظـؾاتأاعمعؿأىمعأامأحؿاجأتمإىلمممممممم.ماجملؿو ماخلضريميأ ماظؾؾألماظؽاعألمممم

م.مدؼيم

(ممRCBD)ممم Randomized Complete Blocks Designصأؿؿتماظؿفربأةمباظؼطاسأاعماظعشأوااقةماظؽاعؾأةممممممممم

ممممممممممممممممموأدأأأأأؿعؿلمأخؿؾأأأأأارمأضأأأأألمصأأأأأر مععـأأأأأويماملعأأأأأدامم.موبأأأأأثربرمعؽأأأأأرراعم(م3×4)يفمترتقأأأأأ مسأأأأأاعؾيم

Significant DifferenceمLeastمRevisedمم(RLSDم) مم%م1ملؼارغأأأةماملؿودأأأطاعمسـأأأدمعلأأأؿوىمععـوؼأأأةمم

م.ؼًاموسـدعامؼؽونماظؿثريريمععـو

 :مبقـتماظـؿااجمعاؼثتيمممممم

مممدؾؾتمأخنػافأًامععـوؼأًاميفمبعأفمصأػاعممممم/دؼليمدقؿـزم/1إىلممم5ومم2ومم1زؼادةمتراطقزماملؾوحةمعنممم-1م

غؾأاعموسأددممم/مغؾأاعموسأددماظؿػرسأاعمممم/ماظـؿوممواملؿضؿـةمأرتػا ماظـؾاعموضطرماظلا موععدامعلأاحةماظورضأةممم

م.ذريموظؾـؾاعماظؽؾيمواجل غؾاعمورواماجلذرمواظوزغ ماظطريمواجلافمظؾؿفؿو ماخلضري/ماألورا م

اظأوزنماجلأافممم/مزؼادةمترطقزماملؾوحةمدؾؾتمأخنػافًامععـوؼًاميفمغلؾةماظوزنماجلافمظؾؿفؿو ماجلذريمم-/

م.ممظؾؿفؿو ماخلضريم



مaأدأأؿعؿاامتراطقأأزمعؿزاؼأأدةمعأأنماملؾوحأأةمدأأؾؾتمأخنػافأأًامععـوؼأأًاميفملؿأأوىماألورا معأأنمطؾوروصقأألممم-3

م.وماظـلؾةماملؽوؼةمظؾربوت مممممKوممPوممNوماظؽؾوروصقلماظؽؾيموماظعـاصرماظغذااقةمممbوطؾوروصقلم

ممNaزؼأادةمتراطقأزماملؾوحأةمدأؾؾتمزؼأادةمععـوؼأةميفملؿأوىماألورا معأنمممممممممم-0

.مواظأربوظ ممممK/Naم ومClم و

م.مأؼضًامأزدادعمععـوؼًامبؿثريريماملؾوحةم مVIBوممVICاظؼؾوؼداعم

ظأممدأؾ مزؼأادةمععـوؼأةميفمبعأفمصأػاعماظـؿأوممممممممم/عألمم2إىلمم3ومم1ايقويمعأنمممزؼادةمتراطقزماملكص م-1

م.عاسدامرواماجلذرمواظذيمأخنػفمععـوؼًام

أدؿعؿاامتراطقزمعؿزاؼدةمعنماملكص مايقويمدؾ مزؼادةمععـوؼةميفمغلأؾةماظأوزنماجلأافمظؾؿفؿأو مممممم-2

مbوطؾوروصقأأألممaماظأأأوزغ ماجلأأأافمظؾؿفؿأأأو ماخلضأأأريمولؿأأأوىماألورا معأأأنمطؾوروصقأأألممم/ماجلأأأذريم

م.واظـلؾةماملؽوؼةمظؾربوت مممممKوممPوممNواظؽؾوروصقلماظؽؾيموماظعـاصرماظغذااقةم

ممK/Naوم Cl وممNaزؼأأادةمتراطقأأزماملكصأأ مايقأأويمدأأؾ مأخنػافأأًامععـوؼأأًاميفملؿأأوىماألورا معأأنممم-3

م.واظربوظ م

يفملؿوىماألورا معنمضؾوؼديمظممدؾ مزؼادةمععـوؼةم/علم2ومم3وم 1زؼادةمتراطقزماملكص مايقويمم-4

م.اظػـؽردؿ موماظػـؾالدؿ م

اظؿداخلمب ماملؾوحةمواملكصأ مايقأويمدأؾ متأثريريًامععـوؼأًاميفمبعأفمصأػاعماظـؿأوم،مغلأؾةماظأوزنمممممممممممم-5

مaاظأأوزنماجلأأافمظؾؿفؿأأو ماخلضأأريموملؿأأوىماألورا معأأنمطؾوروصقأألممممم/ماجلأأافمظؾؿفؿأأو ماجلأأذريممم

اظؿداخلمأؼضًامدؾ متثريريًام.ممClم وممNaم وممKم ومم PوممNاظعـاصرماظغذااقةمموماظؽؾوروصقلماظؽؾيموممbوطؾوروصقلم

 .ورا مولؿوىماألورا معنماظربوظ اظصودؼومموماظـلؾةماملؽوؼةمظؾربوت ميفماأل/اظؾوتادقوممبـلؾةمععـوؼًا

اظؿأأأداخلمبأأأ ماملؾوحأأأةمواملكصأأأ مايقأأأويمدأأأؾ مزؼأأأادةمععـوؼأأأةميفملؿأأأوىماألورا معأأأنمممممممممممممممممممممم-11

م103011ممVICبؾأأأمأسؾأأىملؿأأوىمظأأ ورا معأأنماظؼؾوؼأأدممم.مم VIBوماظػـؾالدأأؿ ممVICضؾوؼأأديمماظػـؽردأأؿ م

را مسـأدممشأمموزنمجأافمعأنماألوممم/عأاؼؽروشراممم1024/5بؾأمم VIBشمموزنمجافمعنماألورا مموم/عاؼؽروشرام

م.ظممم/علم2ممموخمص محقويمترطقزهم/دؼليمدقؿـزم/1اظؿوظقػةماملؽوغةمعنمعؾوحةمترطقزهم



ويميفممنأوممأ ماظعضأؿادماظورضيمواملكصأاظلمواملاايمماإلجفادتثريريمهماملودوعةمأرروحةماظدطؿوراخالصةم

ولؿواهمعنمبعأفماملأوادماظػعاظأةموصعاظقؿفأاممممممNees.  Adhatoda vasica (.L)فرييأظشاؾرمأغؾاعمحؾقماظل

م:مماملضادةميفمبعفمبؽمؼامتلوسماألدـان

جاععةماظؼاددقةماظيتمتضؿـتمجتربةمأصأ ممم-طؾقةماظعؾوممم-أجرؼتمػذهماظدرادةميفمضلممسؾوممايقاةممممم

اظلأؿادمممخمؿؾػأةمعأنممماملأاايموتراطقأزممماإلجفأادممعأنممؼ علأؿومتأثريريمم،مملعرصةمم113//1/4إىلمم1/0ظؾؿدةمعنم

ظـؾأأاعمحؾأأقممغؿأأاجماملأأوادماظػعاظأأةأوتأأداخالتفاميفممنأأومومAzominواملكصأأ ماظعضأأويممFoltronاظأأورضيم

،مظؿقدؼدمم110//1/3إىلمم1/4وجتربةمخمؿربؼةمظؾؿدةمعنممAdhatoda vasica (L.) Neesماظلؾرماظشفريي

منأومبعأفمانجـأاسمممممبؿـؾأق ممصعاظقةمعلؿكؾصاعمأورا موجذورماظـؾاتاعماظـاجتةمعنمععاعالعمجتربةماألص 

مممممممممممممStreptococcus mutansومممStaphylococcus aureusمموػأأأيمسماندأأأـانظؿلأأأواظؾؽؿريؼأأأةمامللأأأؾؾةم

م.مStreptococcus pneumoniaوم

بالدأؿقؽقةمممأصأ ميفممدأم(مم4)بعؿرمذأفرمواحأدموعؿودأ مأرتػأا ممممممذؿؾةم/3زراسةمجتربةماألص متضؿـتمممممم

مبأزؼجمعأنماظمبأةممممماألصأ م،معؾؽأتممم1/4/2013بؿأارؼ ممماصق ذؿؾةمواحدةمظؽلمموبواضرتربةمطغممم11دعةم

%معأنماظلأعةمايؼؾقأةم،مممم1/ومم11حفم:حفمم،موروؼأتماظـؾأاعممبلأؿوؼ مػؿأامممممم1:/مسادماظؾؿؿوسمواظرعؾقةم

عل/ظمموذظأكمبأرشماجملؿأو ماخلضأريميفمممممم2ومم3ومم1سوعؾتماظـؾاتاعمباظلؿادماظورضيمبـالريةمتراطقزمػيم

،موأفاصةماملكص ماظعضويمعرمعقاهمم113//1/2وم11/0ؾاحماظؾاطرموحؿىماظؾؾلماظؽاعلمملرت مبؿثرؼ ماظص

غػأأذعماظؿفربأأةمبثدأأؿعؿاامتصأأؿقمممم.مم113//11/2وم1/1عأأل/ظممملأأرت مبؿأأارؼ ممم4ومم0ومم1اظأأريمبماطقأأزمم

عؾيموبؿـظأأقممسأأاممRandomized Complete Blocks Design (RCBD)معؾأأةاظؽاماقةاظؼطاسأأاعماظعشأأوام

سـأدعامطاغأتماظػأرو مععـوؼأةمبثدأؿعؿاامممممممعؼارغةماملؿودأطاعمتأتمم.مموبثربعةمعؽرراعمظؽلمععاعؾةم(3×3×2)

مسـأدمعلأؿوىمععـوؼأةممممRevised Least Significant Difference (RLSD)مأخؿؾارمأضلمصر مععـويماملعأدام

م.مم0.05

م

م



مبقـتمغؿااجمجتربةماألص معاؼؾيم:مممم

املاايمدؾ ماخنػافًامععـوؼًامملعظأممصأػاعماظـؿأوماخلضأريمواجلأذريمسأدامممممممماإلجفادأنمزؼادةمعلؿوىمم-1

روظيماظلالعقةمواجلذر،مبقـؿامطانمظزؼادةمتراطقزمطلمعنماظلؿادماظورضيمواملكص ماظعضويمتأثريريمععأاطسممم

م.ماإلجفادظؿثريريم

مNـاصرماظغذااقأةمماألورا معنماظؽؾوروصقلماظؽؾيمواظعمحملؿوىماملاايمدؾ ماخنػافًامععـوؼًاماإلجفادأنمم-/

كصأ مزؼأادةمععـوؼأةمبؿؾأكممممماملطلمعنماظلؿادمومإفاصة،مبقـؿامدؾ مماظـلؾةماملؽوؼةمظؾربوت ومMgمومKوممPوم

ماظصػاعم.

وضؾوؼأأديممCيفماألورا موصقؿأأاع مماظـلأأؾةماملؽوؼأأةمظؾأأربوظ دأأؾ مزؼأأادةمععـوؼأأةميفمماملأأاايماإلجفأأادم-3

VasicineوممVasicinoneمؼأأًاععـومألورا موجأأذورماظـؾأأاعم،مبقـؿأأامأفأأاصةماظلأأؿادمواملكصأأ مدأأؾؾاماخنػافأأاًممم

معرمزؼادةمععـوؼةمظؾؼؾوؼدؼنمضقدماظدرادةم.ممCوصقؿاع م ظؾربوظ 

املاايمباملغذؼاعماظورضقةمأواجلذرؼةمأومانريأـ مععأًامدأؾؾتمزؼأادةممممممظإلجفادععاعؾةماظـؾاتاعماملعرفةممأنم-0

ؿوماخلضريمواجلذريمواظؽؾوروصقلماظؽؾأيمواظعـاصأرماظغذااقأةمواظـلأؾةماملؽوؼأةممممممععـوؼةميفمععظممصػاعماظـ

مظؾربوت مواظؼؾوؼدؼنم.م

ععاعؾأأةماظـؾاتأأاعماجملفأأدةمعااقأأًامباملغأأذؼاعماظورضقأأةمواجلذرؼأأةمدأأؾؾتماخنػافأأًامععـوؼأأًامظؾأأربوظ مممممممممأنم-1

مموروظيماجلذرمواظلالعقةم.مCموصقؿاع 

 اظؿداخلماظـالرييمب مسواعلماظؿفربةمازفرمتثريريًامععـوؼًامأجيابقًاميفمزؼادةمضؾوؼديماظـؾاعم.مأنم-2

جتػقػفأامموم113//1/4بؿأارؼ ممألورا مواجلأذورممماظطرؼأةمانجأزالماظـؾاتقأةممممجرمماظؿفربةماملكؿربؼةمتضؿـتممم

ظؽشأفمسأنممماممتمبعأدػامم،%مم70املقـأاغواممبثدأؿعؿاامطقأواممممدؿكالصألسؿؾقةمامجرالأمريميفماظظلمماقًاػوا

انجـأأاسماظؾؽؿريؼأأةممامللؿكؾصأأاعمبثدأأؿعؿااماظؽواذأأف.سزظتدادأأقةميفمبعأأفماملؽوغأأاعماظؽقؿقااقأأةماأل

ضأـتماألرؾأا ممم.محماإلشـااقأةممعأاطوغؽيمماظأدمموممأطأارمودأطيمموتـؿقؿفأاميفممعلقةمعنمدطوحماألدأـانممخذمبث

.ممVitek Compact 2 System Diagnosisمبـظأامماظػاؼؿأكممم،مريممذكصأتممم˚33حرارةممسـدداسةمم0/ملدةم



جـأأاسمألألورا موجأأذورماظـؾأأاعمبؿـؾأأق ممنأأومامممظقأأةامللؿكؾصأأاعماظؽقومريريتأأثمتضأأؿننماخؿؾأأارماظػعاظقأأةممأ

م.ػـؿونم-سؾىمود معوظرغؿشارمبايػرألاماظؾؽؿريؼةمبطرؼؼة

وبؿـظأقممسأاعؾيممممComplete Blocks Design م(CBD)معؾةغػذعماظؿفربةمبثدؿعؿاامتصؿقمماظؼطاساعماظؽامم

عؼارغأةماملؿودأطاعمتأتمسـأدعامطاغأتماظػأرو مععـوؼأةمبثدأؿعؿااممممممممم.ممعؽرراعمظؽألمععاعؾأةممموبـالثم(3×18)

م.مم0.01مسـدمعلؿوىمععـوؼةم(RLSD)أخؿؾارم

مبقـتمغؿااجماظؿفربةماملكؿربؼةمعاؼؾيم:ممم

يفمتـؾق ممنوماألجـأاسممأنمزؼادةمتراطقزمامللؿكؾصاعماظؽقوظقةمظ ورا مواجلذورمدؾؾتمزؼادةمععـوؼةمم-1

ماظؾؽؿريؼةماملدرودةم.

ممممممممممممممم%مإجفأأأادمعأأأاايم1/)واملؿضأأأؿـةممA2B3C3أنمعلؿكؾصأأأاعماظـؾاتأأأاعماظؽقوظقأأأةمماظـاجتأأأةمعأأأنماظؿوظقػأأأةمم-/

أسطأتمأسؾأىمصعاظقأةمتـؾقطقأةممظ جـأاسماظؾؽؿريؼأةممممممم (خمصأ مسضأويمممظأمم/عألمم4مسأادمورضأيمومممظأممم/علم2وم
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زٌؼة
أ
 البةٍِلٍزُ الرؼِبُ مظجبػات ُٖ المًلٍبة والمّعات ال

زٌؼة ًوةؾ   
أ
زٌؼة الجٙلّعِة ِن البةٍِلٍزُ الرؼِبُ ٖولً  مرةؿ ُٖ مجظممة ا

أ
 مظجبػات ُٖ ال

شّةء
أ
زٌؼة  ًغى ومن ، المرٌػِة ال

أ
 :ال

زٌؼة : اول
أ
ؼي   الًػد ا  Centrifugesالمٝػ

 ِّجمع بمّعؿ بجػؿّب الظلِة الرٌةز ٍِٙم شّح بّوٌة، ِن الظلٍِة الرؼِائت ٖمٞ موي الٗةاعة ثٍٜن       
ػدةٖة وقٜٞ شرم ِلَ هةبّب زمُّ مٍازهة ِرب .الظلِة ٝو

أ
ؼي  الًػد ا لمة ، المجٙةبلة المٝػ ة زادت ٝو  ؿِػ

زٌؼة ُٖ الٍزن  ٖػؽ  ِجرةوز  ل بصّح ، العّٚٙة المٍازهة من بع ل ، ٝةن الرٌةز
أ
ؼي  ا ة ِن   ِةلّة الًػد المٝػ الؾِػ

0.0001 g  هةبّب مٍازهة ممن بع ل ِةمة، بمٍرة
أ
ؼي  الًػد ا ة مٌمة بإؿجمػار المٝػ  المؾجظعمة، ٝةهت الؾِػ

ن
أ
هةبّب ثصًم ُٖ ٝبّػ اشجمةؿ ًوةؾ ل

أ
 ِرب .المٍازهة ِعم شةلة ُٖ المصلٍؿ المصجٍِة ِلَ الؼزةزّة ال

ػ هي الجٝغ
أ
ؼي  الًػد زٌةز ِمٞ ِوع ا ن ، المٝػ

أ
هةبّب ٖة

أ
ّٖٙة بمٍرة ثمبس ال

أ
 الؾةاٞ ِوؾٜب ل ولٜن ، ثمةمةً  ا

هي
أ
ؼ إلَ مورغبةً  ٍِٜن ل  .مٗةزبة بمٍرة الرٌةز ثروب إِٙةؼ ِرب ولٌغا ، المٝػ

زٌؼة ثٙؾّم ِمٜن
أ
ؼي  الًػد ا  :إلَ المٝػ

زٌؼة -١
أ
ؼي  الًػد ا  Cooling centrifugeالمبػد   الّةدي المٝػ

جٌة ٝػدةٖجٌة  ووزهٌة  وثجػاوح إلَ اؿجوةداً  المٍاد ثٗمٞ شّح المّٜػوبّة الظلِة ٖمٞ ُٖ ثؾجظعم       بّن ؿِػ
0-6000 rpm/min ، 30-0بّن  ثجػاوح شػارة وبعرزة  C ° ، ،  ًن ِلمة

أ
 ًُ الظلِة لٗمٞ المؾجظعمة الصػارة ا

4°C مة
أ
هةبّب شرم ،ا

أ
س ِلَ اِجمةداً  مٞ 100   -5 بّن ّٖجػاوح المؾجظعم ال

أ
 . المؾجظعم [Head]  الػا

 

زٌؼة -٢
أ
ؼي  الًػد ا  Microcentrifuge  العّٚ٘ المٝػ

زٌؼة ًُ     
أ
جٌة ثمٞ ِةدِة، او مبػدة امة مجظممة، مووعِة ا  دورة 15000الَ ؿِػ

هةبّب)   ثؾمَ طةلة هبغ اهةبّب وثؾجظعم دّٚٙة، لٜٞ
أ
بوعروؼ ا

أ
 Epindroff  ا

tubes )5-0.5 بّن خجمٌا ml ، هةبّب وًغى
أ
 مرةؿ ُٖ الؿجظعام قةاّة ال

 وًُ ًٓةء، مظػويُ ذات قٜٞ ذات وثٍٜن البػوثّوةت، وٖمٞ البةٍِلٍزُ الرؼِبُ
هٍاٌِة بمٙةومجٌة للمغِبةت ثمجةز شّح polypropylene الفٗةٖة اللعاان من

أ
 بة

هةبّب لٌغى المظػويّة الوٌةِة ثٍٜن .المّعهّة والصٍامن
أ
ّؼ مٌمة ال  المػاد المةدة لجٝػ



ّؼ ذات ٍٝهٌة زمٌّة و ثٝػ
أ
وزان ا

أ
المةدة  لٗمٞ الممٔػة الًػؽ  ُٖ وثؾجظعم ٚلّلة ، ا

 .البلزمّعات مدٞ Extrachromosomal DNA الظةرزُ العهة لؿّمة الٍراخّة

زٌؼة -٣
أ
ؼي  الًػد ا ة ِةلُ المٝػ  High-speed cooling centrifuge  الؾِػ

ة بؼِةدة ثمجةز     ؼي  الًػد ؿِػ ؿةؿّة للجبػِع الصةزة وثمبس المٝػ
أ
ة زِةدة لن وذلٛ ا  شػارة ثٍلع ِّوُ الؾِػ

زٌؼة ثممم لغلٛ ، زعاً  ِةلّة
أ
ؼي  الًػد ا ة ِةلّة المٝػ ؿةس الجبػِع لٍّٜن الؾِػ

أ
ة وثمٞ ٌّٖة، ا  ًغى ؿِػ

زٌؼة
أ
هةبّب ٌّٖة وثؾجظعم ، دّٚٙة/دورة  20000الَ ال

أ
شرةم ذات ا

أ
 وثؾجظعم ، مٞ 500-مٞ 5 بّن ثجػاوح ا

زٌؼة ًغى
أ
ػدةٖجٌة وزهٌة إلَ اؿجوةداً  المٍاد لٗمٞ ال  من اؿجظللٌمة ِوع والػهة العهة لٗمٞ ثؾجظعم شّح ٝو

غلٛ الظلّة، هؼِمةت، البػوثّوّة الرؼِائت لٗمٞ ٝو
أ
 ٖمٞ وِمٜن الطػى، والببجّعات والٌػمٍهةت، ٝةل

هةبّب الٜبّػة الؾّة بؾبب زّعة ٝمّةت
أ
 .لل

زٌؼة -٤
أ
ؼي  الًػد ا ة ٖةا٘ المٝػ  Ultra-centrifuge  الؾِػ

ة ثؼِع     زٌؼة ًغى ؿِػ
أ
زٌؼة وٌّٖة مبػدة، ٍػوؼ ثصت وثّمٞ ، دّٚٙة /دورة 50000 ِلَ ال

أ
 الٌٍاء لفٗى ا

س، مُ الّةلُ الشجٜةؾ لعى المجٍلع الصةر
أ
زٌؼة ًغى وثؾجظعم الػا

أ
 وُٖ والبلزمّعات العهة ًُٚ لٗمٞ ال

 العهة ًُٚ ثجػؿب ل شّح Bayonet density البٍّهّة الٜػدةٖة ِلَ اِجمةداً  الٗمٞ العهة والػهة ، وِجم ثوّٙة
 ثّػؼ شؼم بفٜٞ الّٗؼِةوي والفٜٞ والٜػدةٖة الرؼِبُ الٍزن  بوٗؽ الًُٙ ثجرمُ واهمة الًػد  اهبٍبة ٚةع ُٖ
لٙة المبٔة طلؿ من

أ
  Ethidium bromide .المجة

زٌؼة :خةهّةً  :
أ
 Gel electrophoresis  الٌلمُ الجػشّٞ ا

زٌؼة من اهٍاع ِعة ثٍزع
أ
 : وًُ الٌلمُ الجػشّٞ ا

 Horizontal GE الُٖٙ الٌلمُ الجػشّٞ -١

 Vertical GE الّمٍدي الٌلمُ الجػشّٞ -٢

هبٍبُ الٌلمُ الجػشّٞ -٣
أ
 Tube GE ال

و ًلم Agarose gel الٝػوز  ًلم ِؾجظعم    
أ
  polyacrylamide gel امةِع اٝػِٞ البٍلُ ا

 Spectrophotometer المًّةؼ زٌةز :خةلدةً 

     
أ
يٍاؿ مغابة مةدة لٜٞ Absorbanceالمجمةلّة  ِٙػا

أ
ن ِلمةً  ،  nm 900-160بّن مة ثجػاوح مٍزّة بة

أ
 ا

يٍاؿ بّومة ،nm 400-160  بّن مة ثجػاوح البوٗؾرّة ٍٖؽ القّة ايٍاؿ
أ
-400. بّن مة ثُٙ المػاُ الوٍء ا



900nm ّؼ ِٙةس ّؼ ِٙةس بّومة ، nm 260بوٗؾرُ  ٍٖؽ مٍزُ العهة بًٍؿ ثٝػ  ٍٖؽ مٍزُ بًٍؿ البػوثّن ثٝػ
  280nm.بوٗؾرُ

 

 Biological cabinet البٍّلٍزّة الٜةبّوة :رابّةً 

ِوًة  ثؾمَ   
أ
قّة وممعر بةلهةءة مرٌؼ لوعوُٚ شّؼ وًٍ Laminar flow Cabinetا

أ
 البوٗؾرّة ٍٖؽ لل

UV–light ،  ؿلّلٍزِة مػقصةت وثّّٙمي ِبػ الٌٍاء لؾصب وموٍَمة.(0.45-0.2 um)  هرةز ِجم
أ
 ٝٞ ا

 .بجرةرب البةٍِلٍزُ الرؼِبُ  موٌة المجّلٙة لؿّمة الٜةبّوة ًغى ُٖ البٍّلٍزّة الّٗةلّةت

زٌؼة :طةمؾةً 
أ
  Cooling and Freezing apparatus  والجرمّع الجبػِع ا

زٌؼة ًغى ثؾجظعم     
أ
 الٍراخّة والمٍاد المّٜػوبّة   الّؼلت لصٌٗ C - 4° والمرمعات C 4° الدلزةت مدٞ ال

والمجٍؿًة الٙمّػة لٗجػات
أ
قٌػ خلخة( ا

أ
مع  يٍِلة لٗجػات المٍاد وِجم شٌٗ ،)ٖٙى ا

أ
 مرمعات ـُ( عوٍات ) ال

 Liquid الوجػوزّن او ِمٜن شٌَٗة ُٖ ؿةاٞ C - 80° ثمٞ درزةت الجبػِع الَ Deep Freezطةلة 
Nitrogen.  

زٌؼة :ؿةدؿةً 
أ
 Freeze drying apparatus  الجرّٗع ا

ِوًة  وثؾمَ    
أ
زٌؼة وًُ Lypholizersا

أ
 ِجم هٗؾي الٍٚت وُٖ الصػارة، درزة طٗن طلؿ من المةدة ثرمع ا

 ٍِزع ول الًبُّّ بفٜلٌة ثصجٌٗ الجُ المةدة من المةء ًٚػات طػوج إلَ ِؤدي ممة الرٍي الؤى ثظّٕٗ
 .خلذ شبّبةت بعاطلٌة

 Microwaveالٌٜػومٔوةيبّؾّة   المٍزةت زٌةز :ؿةبّةً 

ٚمػ الٌٜػومٔوةيّؾّة المٍزةت بةؿجظعام الًّةم لجؾظّن زٌةز microwaveالمةِٜػوِٕ          
أ
 من ال

يلؽ يػِ٘ ِن الًّةم بجؾظّن الرٌةز ٍِٙم . الػادٍِ مٍزةت
أ
ة ٌٝػومٔوةيّؾّة زؼِائت ا  ٝبّػة ثجصػؾ بؾِػ



ة وثعور  ثٗٙع ثٍازهٌة ِرّلٌة ممة  )الًّةم داطٞ المٍزٍدة ( المةء برؼِائت وثمًعم  هٗؾٌة شٍؿ بؾِػ
طػى  الرؼِائت ٝمَّم المةء زؼِائت

أ
شعى ُٖ مٍزبة لٌة قصوة ال

أ
 الوٌةِة ُٖ ؿةلبة وقصوة الوٌةِجّن ا

طػى،
أ
 يةٚة إلَ ثٍلّع المةء زؼِبة دوران وِؤدي ، ثٍازن  شةلة إلَ الٍلٍؿ لٔػض هٗؾٌة ثعور شٍؿ ولٌغا ال

ة والفصٍم البػوثّوةت والٜػبًٍعرات زؼِائت مدٞ بٌة المصًّة الرؼِائت دوران إلَ ثؤدي  إلَ ِؤدي ممة وًّٓػ
ة الًّةم ثؾظّن  . بؾِػ

ِجّةدي الجؾظّن شةلة ُٖ     
أ
ة ٖجمًعم للوةر المٍٜهة الرؼِائت ثجصػؾ الوةر، ِلَ ال  اإلهةء بؾًس بؾِػ

ٍع  ِلَ الًّةم ُٖ المةء زؼِائت ثصٗؼ الرؼِائت ثٍازن، وًغى ِعم شةلة ُٖ زؼِائثي وثرّٞ الًّةم ّٖي المٍه
ة المٍزةت  ٚعرة ًٍ الِجّةدي والجؾظّن بةلمةِٜػوِٕ الجؾظّن ِملّة بّن الٗػؽ  .وًٜغا الصٝػ

 العاطٞ من ثؾظّوي إلَ ممة ِؤدي الًّةم من ِمّٙة موةي٘ اطجػاؽ ِلَ المةِٜػوِٕ ُٖ الٌٜػومٔوةيّؾّة
 . الظةرج إلَ

ة الوُٙ المةء ِٔلُ ِةمة، بمٍرة ٝػدػ، وٚت ِصجةج الًّةم المرمع بّومة المةِٜػوِٕ، ُٖ ٝبّػة بؾِػ
أ
ن ا

أ
 ل

 .ثؾظّوٌة لّجم يٍِلة ٖجػة العًٍن وثصجةج زؼِائت لججصػؾ، وٚت ثصجةج المةء زؼِائت

زٌؼة :خةموةً 
أ
 Distillation units الجًّٙػ   ا

هٍاع ِعة ًوةؾ        
أ
 : موٌة ا

 واشعة لمػة ثٜػدّٗي خم المةء بجبظّػ ٍِٙم  Single stage زٌةز المػشلة الٍاشعة -1
 .لمػثّن  ثٜػدّٗي خم المةء بجبظّػ ٍِٙم Double stage زٌةز المػشلجّن  -2
ٍِهُ -3

أ
 .ِّٙمي  ل ولٜوي المةء من الٍِهةت بإزالة ٍّٖٙم Demonized water زٌةز اهجةج المةء اللا

ٍِهُ مةء زٌةز إلهجةج -4
أ
ًمّة المةء ولٌغا ،. مًّة  ومّٙم لا

أ
 .مرةؿ البةٍِلٍزُ الرؼِبُ ُٖ ٝبّػة ا

 

    



شمةض ثصلّٞ زٌةز :ثةؿّةً 
أ
 Amino Acid Analyzer  المّوّة ال

ة ِؾجظعم    شمةض ثؾلؾٞ لمّٖػ
أ
و البػوثّن ُٖ المّوّة ال

أ
ة ببجةِع البٍلُ ا ًّؼ ة ان ِلمةً  وهؾبٌة، وثٝػ  مّٖػ

شمةض ًغى ثؾلؾٞ
أ
ًمّة لي ال

أ
 .البةٍِلٍزُ الرؼِبُ  مرةؿ ُٖ ٝبّػة ا

 Polymerase Chain Reaction  (PCR)المجؾلؾٞ البلمػة اهؼِم زٌةز :ِةقػاً 

 ِلَ اِجمةداً  ٝمّةثي ثؼداد بصّح بةؿجمػارالعهة   ثوةِٕ بّملّة ٍِٙم   
للتدنم بسرجات خصارة    ٌٍٖ زٌةز .الصػارة درزةت ُٖ الؾػُِ الجّٔػ

(   Thermocycleالسورة الدصارِة )  التفاغو بشنو دلّق و متتالُ 
ن تؾّص درجة 

آ
وِكٍم ًشا الجٌاز بتؾّص درجة الدصارة بشنو عصِع ، ل

عاس الشي تكٍم غلّي ـنصة ًشى التكوّة 
أ
 . الدصارة ًٍ ال

 
شعى ِفػ 

أ
 Electron microscopeالمجٌصاللنػتصوهُ  : ا

                                           :من المجاًص اللنػتصوهّة خلث اهٍاع ٍِجس 

   
 microscope(TEM) Transmission  المرٌػ اللٜػجػوهُ الوةٖغ -1

Electron  

إرؿةؿ شؼمة من اإللٜػجػوهةت ِبػ قػِصة الّّوة  ِؾجظعم لعراؿة المصجٍِةت العاطلّة للظلّة من طلؿ     
قّة الوةٖغ طلؿ الّّوة وثٜبّػ المٍرة 

أ
ّٙة زعًا ، ُٖ الٍٚت الغي ثٍٙم ّٖي ِعؿةت مٔوةيّؾّة بجرمُّ ال ٚر

قّةء شجَ 
أ
مصة، لنن من  000.002وهبًٌة بػؤِجٌة ِلَ قةقة الصةؿٍب، ِٜبػ المرٌػ اإللٜػجػوهُ الوةٖغ ال

هي ل ِمنن
أ
 . اؿجظعامي لمفةًعة الّّوةت وًُ شّة علبّاتي ا

 Scanning Electron microscope(SEM)المرٌػ اللٜػجػوهُ المةؿس  -2

لّؽ من الوػوري ثًُّٙ الّّوة . ّٖؼودهة بمٍر مرؾمة معًفة ِؾجظعم لعراؿة الؾًس الظةرزُ للظلّة     
ُ رقٌة بًلء مّعهُ  زٞ رؤِجٌة من العاطٞ وإهمة ِٜٗػ

أ
ّ٘إلَ قػااس من ا تصعو خضمة من اإللنػتصوهات ـٍؽ . ٚر

و لٍخة تصٍِص 
أ
عػح الػّوة، مما ِسـع بالػالء المػسهُ إلَ إغالؽ وابو من اإللنػتصوهات هدٍ شاشة ـلٍرِة ا

شّاء ختَ ملٍّن . ـٍتٍؽصاـُ، ـتػػُ صٍرة لظػح الشُء
أ
تظتػّع المجاًص اإللنػتصوهّة الماعدة تنبّص ال

ةًعة الّّوةت وًُ شّة، ٝمة ًُ الصةؿ بةلوؾبة للمرٌػ اإللٜػجػوهُ الوةٖغة لمفمصة، إهما ل ِمنن اعتزسامٌا 
 . وذلٛ بؾبب يةٚة اإللٜػجػوهةت الّةلّة



 Scanning Transmission Electron microscope  (STEM)المرٌػ اللٜػجػوهُ الوةٖغ المةؿس -3

ٍع من المرةًػ اإللٜػجػوهّة الوةٖغة        ن ثٍٜن  TEMًٍ ه
أ
شّح ِجظلٞ الفّةع اإللٜػجػوهُ الّّوة الجُ ل بع وا

ّٙة زعاً  ؼ ّٖن وِزتلؿ المجٌص اإللنػتصوهُ الواـش الما. ٚر هي ِٝػ
أ
ؿس ِن المرٌػ اإللٜػجػوهُ الوةٖغ  ُٖ ا

طػى شجَ ِمٍر زمُّ البُٙ المفٜلة 
أ
ة خم ِوجٙٞ إلَ بّٙة ا اللٜػجػوهةت ِلَ بّٙة لّٔػة من الّّوة وِمًٍر

  . للّّوة

ن المجٌص ِصى دارو الػّوة خّث ِمص الشػاع اإللنػتصوهُ راللٌا" هاـش"ثٍّد الجؾمّة     
أ
، لشلم ِجب .إلَ ا
ن ِنٍن عمم الػّوة للّو

أ
ن المجٌص ِلتكع صٍرة بكػة صؾّصة من الػّوة، لم " مةؿس"وثٍّد الجؾمّة . ا

أ
إلَ ا

ا هكػة تلٍ هكػة رصى وِكٍم بتصًٍِص
أ
. لٛ ٖل ٍِزع ُٖ المرٌػ لٍرة ٝةملة للّّوةبغ. ِوتكو إلَ بالُ الوكع ال

ا وِصتبٌا ـتظٌص الصٍرة ها  ملة ِلَ قةقة الصةؿٍبولنن ِكٍم خاعٍب بتجمّع الوكع التُ لام المجٌص بتصًٍِص
ؿجّمةؿ ؿّٞ او ثّةر من اللٜػجػوهةت والجُ لٌة يٍؿ مٍزة ٚمّػ زعًا ثمٜن من الصمٍؿ ِلَ ٚعرة      

أ
ان ا

اهنظتصوم مع  20-10ا ٖةن المرٌػ اللٜػجػوهُ لي ٚعرة او ٍٚة ثمّّؼ ِةلّة ثمٞ الَ شٍالُ ثمّّؼ ِةلّة زعًا وبٌغ
ِؾجظعم ثّةر ٌٝػبةاُ بٍٙة الؼ الٍٗلجةت ٍِهًة ِن الوٍء . الؿ او اهػحص 50لٍة تنبّص غالّة تصو الَ 

ُّ ثصًّم اي قئ المؾجظعم ُٖ المرٌػ الوٍاُ وٍِٜن يٍؿ مٍزة قّةع اللٜػجػوهةت ٚمّػًا زعًا لغلٛ ِؾجً
ٍِهُ مٙةبٞ ًغى اللٜػجػوهةت ولٌغا ل ثؾجظعم ِعؿةت ززةزّة بٞ ثؾجظعم ملٗةت ٌٝػبةاّة مٔوةيّؾّة 

Electromagnetic fields ان المجاًص اللنػتصوهّة مػكسة هػحّصًا وؽالّة الحمن . ثٍٙم مٙةم الّعؿةت الؼزةزّة
الٍجٍى المجٌص الظٍئُ خّث ِتنٍن المجٌص وصػبة العتػماؿ ولنن اعظٌا الػامة تشبي ـُ هػحّص من 

 electron gumبة غمٍدِة مدنمة الكفو توبحق اللنػتصوهات من مصسر هٌصبائُ لٍي ِػصؼ اهبٍاللنػتصوهُ ـُ 
والغي ًٍ ِبةرة ِن طّى مّعهُ مؾظن لعرزة شػارة ِةلّة ُٖ مرةؿ مٗػغ من الٌٍاء ثمةمًة ثّمٞ ِمٞ 

خم ثمػ  electromagnetic condenser lensesٕ الٌٜػومٔوةيّؾّة الّعؿة المٜػدٗة ثعَِ بّعؿةت المٜػد
شؼمة اللٜػجػوهةت ِلَ الّّوة المػاد ٖصمٌة خم ِوبى مؾةر اللٜػجػوهةت بملٕ ٌٝػبةاُ اطػ ٍِٙم مٙةم 
الّعؿة الفّبّة شّح ثٜبػ المٍرة خم ثوبى اللٜػجػوهةت بملٗةت ٌٝػبةاّة اطػى ثٍٙم مٙةم الّعؿة الّّوّة 

ِمٜن الوَػ الٌّة مبةقػة او  Fluorescent screenوثؾجٙبٞ اللٜػجػوهةت الظةرزة ِلَ قةقة مجٗلٍرة 
 .بةؿجظعام ِعؿةت مٜبػة ثٍزع الة ثمٍِػ ٌّٖة اٖلم شؾةؿّة ثؾجًُّ الجٙةط المٍرة المجٍٜهة

. بّٜؽ المرٌػ الوٍاُ ٖةن ٚعرة الجمّّؼ الّةلّة للمرٌػ اللٜػجػوهُ ثمٜن من مفةًعة ثٗةلّٞ اٝػدػ للظلّة   
جٌة وثجبةِع اذا  vaccumلفصاغ التام ل ِمنن تنبّص عّو اللنػتصوهات ال ـُ ا لن اللٜػجػوهةت ثٗٙع ؿِػ

ة ؾرّن و الوجػوزّن المجٗٚػ ِؾلق الجٌاز اهبٍب مدنم صلس لٍي وِداـؼ غلَ . الًعمت برؼِائت الٝو
بالطاـة الَ التفصِؼ ِدتاج الَ تبصِس مائُ وان التّارات النٌصبائّة . اعتمصارِة تفصِؾي من الٌٍاء بصٍرة جابتة 

بّةدًة الدلخة .مؾجٙػة ومجٍازهةلػالّة ِجب ان تنٍن ا
أ
ِوع اؿجّمةؿ المرٌػ اللٜػجػوهُ المةؿس ثٌَػ المٍرة بة

ِظتزسم المجٌص اللنػتصوهُ الماعح خضمة النػتصوهّة طّكة لمظح . شّح ِمٜن ٖصك الؾًس الظةرزُ للظلِة 



ا الجظم االومٍذج الباٍِلٍجُ وًشى الدضمة تتدصؾ الَ المام والزلؿ اجواء  لمٗصٍص الغي ؿٍؼ ِبّح غبًٍر
 .اللٜػجػوهةت خةهٍِة ثؾجظعم لجٍِٜن المٍرة

 

 Methods of Cell Breaking   الظلِة ثصًّم يػاا٘

زٞ من الظلِة لجصًّم ثٙوّةت ِعة ًوةلٛ   
أ
 ِلُ وّٖمة ٌّٖة، المٌمة الصٍِّة الرؼِائت اؿجظلص ا

ًم
أ
 :الًػاا٘ ًغى ا

ولً 
أ
 Mechanical Techniques المّٜةهّّٜة الجٙوّةت : ا

 
أ
لُ الؾص٘ ثٙوّة -ا

آ
 Automated Milling Technique ال

و الػمٞ وِوةؼ ، الظلِة لجصًّم Mortar الٌةون ِؾجظعم    
أ
ٝع المؼِذ إلَ الؼزةج مؾصٍؽ ا

أ
 للجة

 .للظلِة الٜةمٞ الجصًم من

ؿجظعام ثٙوّة -ب
أ
 French Press Technique المّٜةهّّٜة المٜؾػات ا

ؿجظعام مصلٍؿ ُٖ وهٌّة طلؿ من الظلِة ثٜؾّػ ِلَ الجٙوّة ثّجمع    
أ
 ُٖ والجٗػِْ الؤى وا

زٌؼة
أ
 .طةلة مّٜةهّّٜة ا

 Physical Methods  الّٗؼِةوِة الجٙوّةت : خةهّةً 

 
أ
 Sonication المٍثّة ٍٖؽ المٍزةت .ا

و لمٍزةت الظلِة ثّػِن ِجم    
أ
و المٍثّة ٍٖؽ ذبغبةت ا

أ
 المٍزةت ثٙؾم شّح الجػدد، ِةلّة ا

 .١٦١١١  - ١١١١١ بّن ثػدداثٌة ثُٙ مؾمٍِة لٍثّة مٍزةت -1 .:الَ المٍثّة

 .  ٢١١١١١- ١٦١١١بّن ثػدداثٌة وثُٙ Super Sound Waves  المٍثّة ٍٖؽ مٍزةت  -٢

مٍاج - ٣
أ
 ٢١١١١١ ٍٖؽ ثػدداثٌة وثُٙ Ultrasound Wave   الٗةاػٙة ال

ٍع المعى همن المٍثّة المٍزةت ثٍٜن    شّةء طلِة ِلَ مؤخػة ّٓػ المؾم
أ
 بّومة المرٌػِة، ال

شّةء طلِة ِلَ الٗةاػٙة الجػددات ثؤخػ
أ
 مدٞ الٜبّػة الرؼِائت بّن ثلٕ ُٖ ثجؾبب إذ المرٌػِة ال

شمةض البػوثّن
أ
ؿجمػار الوٍوِة، وال

أ
ًجؼازات لصعوث ِؤدي الجػددات ًغى وا

أ
 لمٍٜهةت ِوّٗة ا

 الظلِة لجصًّم المؾجظعم الرٌةز ِلَ ًِل٘ .مٍثٌة إلَ وِؤدي الظلّة، ِوّةت ِعمػ ممة الظلّة



لٕ Sonicator ب 
أ
و Probe مجصؾؽ من وِجة

أ
 ، ٌٝػبةاُ بمصػؾ ِػثبى مّعهُ ِمٍد وًٍ Sensor ا

 بجبػِع للؾمةح الرعار خوةاّة ززةزّة شةوِة ُٖ المٍزٍدة الظلِة ِةل٘ داطٞ المجصؾؽ ؤِمػ
خوةء الّةل٘

أ
ًجؼازات ِن المجٍلعة الّةلّة الصػارة بؾبب الرٌةز ثفّٔٞ ِملّة ا

أ
 مؾةوئ من .ال

 ًُ مّٗعة الًػِٙة ولٜن الٜبّػة البػوثّوّة والرؼِائت الٍراخّة للمةدة ثصًّم شمٍؿ ًُ الًػِٙة
ؿجظلص

أ
هؼِمةت ا

أ
يلؽ ِرٍز  ل لغا المؾجمػ، الجبػِع ِلَ قػط العاطلّة، والمٍٜهةت ال

أ
 ا

  . مػات ٦-٣ للجبػِع ولمعة والجٍٕٚ خةهّة، 4١-2١لٗجػة إل الغبغبةت

 
 

 Freezing and Thawing   واإلذابة الجرمّع .ب

ة واذابجٌة الظلِة ثرمّع ِؤدي   ٚٞ ِلَ لمػثّن بؾِػ
أ
 الًػِٙة ًغى ولٜن ، الهؾرة ثصًم إلَ ال

 .المؾةويء من الٜػدّػ لٌة

 

 Chemical techniques الّٜمّةاّة الجٙوّةت : خةلدةً 

 
أ
ؿجظعام .ا

أ
 Detergents الموَٗةت ا

هٌة ِلَ الموَٗةت ثّػِٕ ِمٜن
أ
بةت ا ة مصبة هٌةِجّن ذات مٝػ ةًر  مٍٜهةت مُ للمةء ثجعاطٞ ٝو

ٓفّة
أ
 الظلّة ا



Lipoprotein  ٌة ة الَ وثؤدي وثظجٚػ  وطػوج الظلّة لٔفةء الٜةملة الوٗةذِة الَ وبةلجةلُ ثعمًّػ
ن المّػوؼ ومن.مٍٜهةثٌة

أ
هٍاع من خلخة ًوةؾ ا

أ
  :وًُ الموَٗةت ا

 (Sodium Dodecyl Sulphate مدٞ Anion detergent  الؾةلبة الموَٗةت .١

 Cetyl Trimethyl ammonium Bromide مدٞ Cation detergent  المٍزبة الموَٗةت .٢
(CTBA) 

 Triton V- 1000 . مدٞ Neutral detergent المجّةدلة الموَٗةت .٣

و الصةموّة المّةلرة .ب
أ
 Acid or Base Treatments  الٙةِعِة ا

ؿجظعام مصعودة وًُ   
أ
هَمة مُ ال

أ
 . الصٍِّة ال

 Biological Methods  البٍّلٍزّة الًػاا٘ : رابّةً 

 
أ
هؼِمةت إؿجظعم .ا

أ
 Lysozyme مدٞ اهؼِم  Hydrolysis Enzymes  الصةلة ال

 .ٖٙى البصٍث مرةؿ ُٖ مصمٍر  الّةخّةت اؿجظعام مرةؿ ِلمةً  Phages  الّةخّةت. ب

 Antibiotics  الصّةثّة الموةدات .ج

 .الوةرِة البٜػجػِة ٝبؾٍلة لجصًّم ومفجٙةثي penicillin  ٝةلبوؾلّن الصٍِّة الموةدات ثؾجظعم

 

 Buffers العاراة  المصةلّٞ

هؼِمّة والبصٍث العراؿةت وزمُّ الٍراخّة والٌوعؿة الرؼِبُ البٍّلٍزُ دراؿةت مَّم ثّجمع   
أ
 ال

 للرؼِائت الصٍِّة الّٗةلّة ِلَ للمصةَٖةbuffers  العاراة المصةلّٞ ِلَ الصٍِّة والرؼِائت
خّػات من المّؼولة

أ
م للجّٔػ ُٖ المبةقػة الجة و الّٗةلّة بؾبب الٌّعروزّوُ الٚػ

أ
 اهةٖة ِوع ا

م لجّعِٞ الٍٙاِع او الصٍامن  .الٌّعروزّوُ الٚػ

ن    
أ
-A)  الٙػِوة وٚةِعثي  (HA)هّّٕ شةمن طلّى ِلَ ِصجٍي مصلٍؿ ًٍ buffer العارىء  ا

م ُٖ الٜبّػة الجّٔػات مٙةومة ِلَ المٙعرة ولي(  من ٚلّلة ٝمّةت اهةٖة ِوعpH الٌّعروزّوُ  الٚػ
 الَ -A الٙػِوة الٙةِعة بّن ثصٍِٞ الَ العارىء الَ الصةمن اهةٖة وثؤدي ، اوالٙةِعة الصةمن



ن الٙةِعة اهةٖة وِوع (HA) الوّّٕ الصةمن
أ
 ، وبةلوجّرة  -A الَ ِجصٍؿ (HA) ٚؾمًة من  ٖة

ي
أ
ن ا

أ
و شةمن ٖة

أ
ن لغلٛ ، -HA/A بوؾب ثّٔػ الَ ِؤدي ٚةِعة ا

أ
ي ٖة

أ
 -HA/A هؾبة ُٖ ثّٔػ ا

من المصةلّٞ  . العارىء ِلّي ِّمٞ الغي المعى همن pH ُٖ هؾبة خةهٍِة ثّٔػات الَ ٖٙى ِؤدي
 ًُ : الموَمة المّػوٖة

1- Acetate Buffer 
2- Phosphate Buffer 
3-  Citrate Buffer 
4- Tris Buffer 

 العارىء وثّػؼ ثػاّٝؼ مٍٜهةت وِلَ العارىء شرم ِلَ Buffer capacity  العارىء ؿّة ثّجمع    
 المًَّ العارىء لصرم  pH لجّٔػ المًلٍبة  +H او  -OH  مٜةٖائت اهٌة ِعد ِلَ العارىء ؿّة

 . واشعة pH وشعة

 

 والمصةلّٞ العارىء لٗةت

 : العاراة  المصةلّٞ ثصوّػ ِوع مػاِةة الوٙةط الجةلّة ِرب

 هٍِّة المصلٍؿ الموَم -1
ّؼ المصلٍؿ الموَم المػاد ثصوّػى  -2  ثٝػ
 شرم المصلٍؿ الموَم المػاد ثصوّػى  -3
 هٍِّة المٍٜهةت الجُ ؿّصوػ موٌة المصلٍؿ الموَم  -4
 ُٖ المصلٍؿ الموَم HAثصعِع الرؼء الصةموُ الوّّٕ  -5
 ُٖ المصلٍؿ الموَم -Aثصعِع الملس الجةبُ للصةمن الوّّٕ  -6
   الوٙةوة ِةلّة ٍٝاقٕ اؿجظعام -7
 اٍِهُ ول الوٍِّة ِةلُ مًٙػ مةء اؿجظعام -8
 من ثػقّصي او بةلجبػِع شَٗة ِٗوٞ الجّّٙم ِعم وِوع المٜةن، زٌع المصةلّٞ ثّٙم -9

 .( البٜػجػِة دطٍؿ ثموُ) مةِٜػومجػ 0.22 خٍٙبي ؿّة ٓفةاُ مػقس طلؿ
 ّٚةؿّة زعِعة مصوػة مصةلّٞ بةؿجظعام pH هبى-10

و بةلؿمةء الصةوِةت ثّلّم -11
أ
 الجػاّٝؼ ا

 



 الٍّامٞ المؤخػة ِلَ العهة

 الػٍامو الفّضِائّة  -1

 
أ
 Ionizing Radiationsالشػاغات المؤِوة  -ا

. لكس وثؤدي إلَ ثّٔػ ُٖ بوةءًة الّٜمّةوي DNAالمؤِوة ِلَ بّن زؼِائت الػتؤجص الشػاغات      
ن مػسؿ الػفصات المظتدسجة تتواعب غصدِا مع الشػاع ومن ًشى الشػاغات: الفا وبّتا 

أ
وجس ا

ِن بػض الجضِائت وتكاس بٍخسات الصاد
أ
 . وهاما وجمّػٌا تظبب ـُ تا

جّص باٍِلجُ )مباشص او ؽّص مباشص( وِكصس بالفػو ا   
أ
ن لالشػة المؤِوة تا

أ
لمباشص الظصر الشي ِلدق ا

بالجضِائت المٌمة بٍّلٍجّا ـُ الزلّة الدّة والتُ تتاِن مباشصة او تصبح بدالة متٌّجة ولس تؤدي 
إلَ تلؿ جضِائت الدامض الوٍوي والجضِائت النبّصة ـُ الظاِتٍبالزم اما الفػو ؽّص المباشص 

ِن  Free radicalsالدصة لرؼِائت الظلّة بّٗٞ الرغور لالشػاع ِؤدي إلَ طصر 
أ
والجُ ثوفة من ثة

 ,*H2O*, H*, OHالرؼِائت لؿّمة زؼِائت المةء ، ٌٖغا ِؤدي إلَ هفٍء اٍِهةت مظجلٗة مدٞ
H2*, H3O, H2O2  والتُ تتفاغو مع هٍاة الزلّة والظاِتٍبالزم وتؤدي إلَ تفنم الصابػة

ة لّٔػة من القّة المؤِوة ثالنّمّاوِة لشرا ؤدي إلَ شعوث ثّٔػات ُٖ ت الٜةربٍن بؾٌٍلة ٖرِػ
او   DNA)الشي ِزضن المػلٍمات الٍراجّة لجظم النائن الدُ( ولس ِؤدي إلَ تلؿ الػ  DNAالػ

 .شمٍؿ ثّٔػات او هػر بةلْ ُٖ بوّة الٜػومٍؿٍم

ارتباط بّن جضِائت الحاِمّن   Dimersالقّة ٍٖؽ البوٗؾرّة ثؤدي الَ ثٍِٜن داِمػات  -ب
لوفط الشصِع )المتجاورة( ( وبالتالُ لهظتػّع لٍاغس الحاِمّن تنٍِن اواصص ًّسروجّوّة مع 

 الدهّن وبالتالُ ِزتو تصتّب او توظّم الزّع الدلضوهُ. 
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ّة او ثّٔػات ٝػومٍؿٍمّة الٙعرة ِلَ اشعاث يٗػات وراخ ًواؾ الػسِس من المٍاد النّمّاوِة لٌا    
خّػ الّفػات من ثلٛ المٍاد الجُ لٌة الٙعرة ِلَ اشعاث ثّٔػات 

أ
ُٖٗ الؾوٍات الطّػة ثم اٝػجفةؼ ثة

ٝػومٍؿٍمّة اذا مة ثّػهت لٌة الظلّة او الوؾّذ او الٜةان الصُ وبجػاّٝؼ مصعدة ولٗجػة مّّوة من 
 .الؼمن

ن ًغى الّٜمّةوِةت ٝٔةز الظػدؿ وشةمن الوجػو 
أ
ؾّٞ المّن  HNO2ز ا  NH2OHوًّعرٝو



ثجٗةِٞ مُ مٙةيُ مّّوة من المةدة الٍراخّة همن  Alklating agentsوالٍّامٞ اللّٜلّة 
ة ٚع ٍِٜن اطًػ من القّة المؤِوة شّح ثؤدي  خًّػ

أ
ن ثة

أ
الٜػومٍؿٍم مؾببة ثّٔػا ُٖ بوةاي الٍراخُ ا

مّة ُٖ المةدة الٍراخّة ثٍٙد  إلَ ٌٍٍر يٗػات وراخّة وذلٛ لٙعرثٌة ِلَ إلَ اشعاث ثّٔػات هٍِّة ٝو
 .الوٗةذ إلَ داطٞ الوٍاة والجٗةِٞ مُ المةدة الٍراخّة موٌة

ّبّة ثفبي بّن الٍٙاِع الوجػوزّوّة ثعَِ مفةبٌةت الٍٙاِع                  ًوةؾ مٍاد ّٝمّةوِة لٌة لّٔة ثٝػ
Base analoges                      ن

أ
ن ًغى المٍاد ثظجلٕ ِن الٍٙاِع الوجػوزّوّة الِجّةدِة ٍٝهٌة ثؾجًُّ ا

أ
ا

ة ُٖ الظلّة اخوةء مػشلة الجوةِٕ                         ثؼِع من اشجمةؿ شمٍؿ اطًةء ثؼاوزّة ُٖ شةلة ثًٍٖػ
 ابٌات الكٍاغس( لس تؤدي إلَ خصٍؿ تؾّصات هصومٍعٍمّة ومن اًم المشDNAػ )تنصار اؿ

 . Thymineالشي ِشبي الحاِمّن  بػومٍٍِراؿّٞ  -5

 Plasmids  البلزمّعات

لعهة من ًُٚ ِن ِبةرة ًُ   
أ
 طلِة ُٖ البٜػجّػي  الٜػمٍؿٍم ِن المؾجٙٞ الجٜػار ِلَ الٙةبلّة لٌة ا

 ّٓػ البلزمّعات آلب وثٍٜن الٜػمٍؿٍم، ِن موٗملة ًُٚ قٜٞ ِلَ بدبةت وثجٍارث البٜػجّػِة،
 ٍػوؼ ثصت الّّـ من ثمٜوٌة اهةّٖي لٗةت للظلّة ًُِّ وزٍدًة إن إل الظلّة لبٙةء هػورِة

 : البلزمّعات ِلَ المصمٍلة المٗةت ومن.  اؿجدوةاّة

  الدّٙلة للمّةدن المٙةومة  .١

 الصٍِّة للموةدات المٙةومة  .٢

 الؾٜػِةت ثظمّػ  .٣

ة  وًّٓػ

 -:راّؾّن هٍِّن إلَ البلزمّعات ثٙؾّم ِمٜن

ٍع وؿ الو
أ
 :إلَ الهجٙةؿ ِلَ ٚةبلّجٌة ِلَ اِجمةداً  ثٙؾّمٌة ثم -:ال

 Conjugation plasmid الٚجػاهّة البلزمّعات .١

 Tra زّوةت  ثؾمَ الجُ Transfer genes الوةٚلة  الرّوةت من مرمٍِي ِلَ ثصٍي الجُ وًُ    
  .البٜػجػِة ُٖ الٚجػان لّملّي المصٗؼة



 Non -Conjugation plasmid الٚجػاهّة ّٓػ البلزمّعات .٢

ٍع لٌغا الصةملة البٜػجّػِة وثٍٜن Tra genes زّوةت ثصٍي ل الجُ وًُ     ّٓػ البلزمّعات من الو
 . الٚجػان ِملّي بعء ِلَ ٚةدرة

ٍع  -:الَ الظلّة ُٖ المٍزٍدة الوؾض ِعد ِلَ اِجمةداً  ثٙؾّمٌة ثم -: الدةهُ الو

 
أ
 ّٓػ البلزمّعات وثفمٞ الوؾض من ٝبّػ بّعد الظلّة ُٖ ثٍٜن والجُ المؾجػطّة البلزمّعات .ا

 . ٚلّٞ الرؼِبُ ووزهٌة الٚجػاهّة

 الرؼِبُ ووزهٌة الٚجػاهّة البلزمّعات وثفمٞ مصعد بّعد ثٍٜن والجُ المجفعدة البلزمّعات .ب
 . ِةلُ

 البلزمّعي العهة اؿجظلص

ؿةؿة البلزمّعات ثوّٙي يػؽ  ثّجمع     
أ
 العهة الّٗؼِةاّة لٜٞ من الًبّّة ُٖ الطجلؼ ِلَ ا

 الّٗؼِةاُ والفٜٞ size الصرم هةشّجُ من ولؿّمة الٜػمٍؿٍمُ والعهة البلزمّعي
configurationالبٜػجػِة، ٝػمٍؿٍم شرم مُ مٙةرهي زعاً  لّٔػ ٍِٜن البلزمّعات شرم ان شّح 

ٝبػ إن ٝمة
أ
 E.coilُٖ بٜػجػِة  ٝػمٍؿٍم شرم من %٨ شٍالُ ثفٜٞ إل ل المّػوٖي البلزمّعات ا

مة بٜػدّػ، ذلٛ من الٔػ بلزمّعات ثٍزع شّن
أ
م ّٖلَ الفٜٞ هةشّة من ا  البلزمّعات ان من الٓػ

 مظجلٕ بفٜٞ الظلِة داطٞ ثٍزع إهٌة إل دااػِةً  مؼدوزةً  شلؼوهةً  ٍٝهٌة ُٖ البٜػجػِة ٝػمٍؿٍم ثفةبي
 وثبَٙ  supercoiled ِةلّي اللجٗةؼ زؼِائت مٍٜهي هٗؾٌة ِلَ ملجٗة ثٍٜن شّح الٜػمٍؿٍم ِن

 .ٝؾػ بعون ؿلّمّن الصلؼون طًُّ من ٝٞ ٝةن دام مة الفٜٞ ًغا ِلَ الرؼِائت

 Covalently المٔلٙة ثؾةًمّةً  العااػِة الرؼِائت اؿم اللجٗةؼ الّةلّة الرؼِائت ًغى ِلَ ًِل٘
closed circular molecules (ccc)  

ي ثّػض شةلي ُٖ     
أ
  الّةلُ طةلّة اللجٗةؼ الرؼِبي ثٗٙع للًُٙ، الصلؼون طًُّ من ا

أ
 وثبعا

 طًُّ ًُٚ شةلي ُٖ إمة  open –circular moleculeمٗجٍشة دااػِة زؼِبي مٍٜهي بةلجػاطُ
 . linear molecule  طًّة زؼِبي ٖؾجوجذ المٜةن هٗؽ ُٖ الصلؼون

 البٜػجػِة ُٖٗ الظلّة، ُٖ المٍزٍد العهة ٝٞ total cell DNA الٜػمٍؿٍمُ العهة ِؼؿ ِفمٞ   
 الظًٍة إن إل الصةلجّن، ٝل ُٖ مفةبي الّؼؿ وٍِٜن البلزمّعي، والعهة الٜػمٍؿٍمُ العهة ِفمٞ



 العهة لّؼؿ يػؽ  ِعة وثٍزع الٜػمٍؿٍمُ، العهة ِن البلزمّعي العهة ثوّٙة ًُ والمٌمة اللشٙة
 -: وموٌة البلزمّعي

 Alkaline denaturation الٙةِعي  المؾض يػِٙي .١

ؼي  الًػد يػِٙي .٢  الِدّعٍِم . بػومّع بٍزٍد الٜػدةٖة مجعرج الؾّؼؿٍم ٝلٍرِع مصلٍؿ ُٖ المٝػ

 يػِٙي الًػؽ  ًغى هٗؾٌة، ومن المبةدئ ُٖ وثفجػؾ البلزمّعي، العهة لّؼؿ ٝػدّػة يػؽ  ثٍزع    
 .  Salting out method  الجػؿّب الملصُ ويػِٙي  Boiling methodالٔلّةن 

 DNA اؿ لّؼؿ الػاّؾّة الظًٍات

شمةض إن وبمة الًػؽ، لرمُّ واشعة DNA اؿ واؿجظلص ِؼؿ مبةدئ ثّع    
أ
 ثٌَػ الوٍوِة ال

  ِةم، وبفٜٞ لغاnucleoprotein   complex مّٙع  هٍوي بػوثّن بفٜٞ الصّة الظلّة ُٖ
أ
 ثبعا

ثُ ٝمة الؿجظلص ِملّةت
أ
  :ِة

ٓفّة ثٜؾّػ - ١
أ
 الجّػض ، دون الظلٍِة المٍٜهةت وبّٙي DNA اؿ طػوج لجؾٌّٞ الظلٍِة ال

هػار
أ
 .ٝبّػة ل

 إزالة البػوثّوةت ِملّةت من الّعِع بةؿجظعام الظلٍِة المٍٜهةت من DNA ٖمٞ ِجم -٢
Deproteinization process هؼِمّي مّةملت اؿجظعام طلؿ من

أ
ّمةوِي ا  .ٝو

 الجػؿّب الموةؿبة وبٍاؿًة بةلمغِبةت مّةملجٌة طلؿ من الممؾٍطة البػوثّوةت إزالة -٣
 . اؿ ِن وٖملٌة الممؾٍطة البػوثّوةت ثػؿّب إلَ ِؤدي الغي  (centrifugation)المّٜةهُّٜ

DNA  

Salting out method 

مة Pospiech & Neumann الّةلمّن  من يػِٙي المصٍرة ًغى اؿجظعمت       يػِٙي ِلُ ٝو
 - :الّمٞ

 من مٞ ٣١ ُٖ موٌة البلزمّعي DNA اؿ اؿجظلص المػاد الّؼلة من بٜػجّػِة مؾجّمػة ثومّة  -١
ُ وؿى  .بٜػجّػِة لٜٞ موةؿبة زموّة وٖجػة شػارة بعرزة وثصون موةؿب زِر



هةبّب إلَ البٜػجّػي  المؼروع ِوٙٞ  -٢
أ
ؼي  الوبغ برٌةز الظةلة ال ؼِة ثوبغ المٍازهة، وبّع المٝػ  مٝػ

ة  .دّٚٙة ١٥ لمعة دّٚٙة /دورى ١٢،١١١ بؾِػ

هةٖة خم(   (SET العارئ  المصلٍؿ مٞ من 5الظلِة ثجم اهةٖة  راؿب ِلَ الصمٍؿ بّع  -٣
أ
 ١١١ ا

 دّٚٙة . 60-30لمعة   ٣٧ بعرزي للِؾٍزاِم ، والصونا إهؼِم مصلٍؿ من مةِٜػولّجػ

 شون خم ، المصجٍِةت ِعوِة مؼج  وِجم ( ، SDS 10% مصلٍؿ )  من مةِٜػولّجػ ٦١١ ِوةؼ  -٤
هةبّب

أ
 .الجٙلّب مُ ٣٧ شػارة درزي وثصت ؿةِجّن لمعة ال

 . ِعوِةً  المصجٍِةت ومؼج  (مٍلري  NaCl٥ ( مصلٍؿ من مٞ ٢ إهةٖة ثجم  -٥

 بعرزي دّٚٙي ٣١ معة بةلجٙلّب المصجٍِةت ومؼج  الٜلٍروٍٖرم مصلٍؿ من مٞ ٥ إهةٖة ثجم - ٦
ة شػارة  .الٖٔػ

ؼِةً  الوبغ ِجم  -٧ ة مٝػ  .دّٚٙة ٣١ معة دّٚٙة /دورة ٦١١١ بؾِػ

هبٍبة إلَ وِوٙٞ الػاا٘ ؿصب ِجم  -٨
أ
ة وِػاَِ ومّٙمة زعِعة ا  مة إهةٖة وثجم الػاا٘ شرم مّٖػ

و الِؼوبػوبةهٍؿ من الػاا٘ شرم من 0,6ِّةدؿ 
أ
 الِدةهٍؿ مصلٍؿ من الػاا٘ شرم هّّٗن ا

 المصجٍِةت ومؼج  المًل٘

ؼِةً  هبغًة خم ، بةلجٙلّب ة مٝػ  .دّٚٙة ١٥ معة دّٚٙة /دورة 12,000 بؾِػ

ؼِة ثوبغ خم اِدةهٍلُ، ٝصٍؿ % ٧١ مصلٍؿ من مٞ ٥ وِوةؼ الػاا٘ ٌِمٞ  -٩  مٝػ
ة  .دٚةا٘ ١١ معة لّرٕ الهبٍب وِجػؾ الػاا٘ ِؼاؿ خم دّٚٙة، /دورة12,000بؾِػ

 .الؿجظعام لصّن  ٢١- شػارة بعرزة وِصٌٗ TE المجػؿب بٍاؿًة DNA اؿ ِغاب - ١١

 

 

 

 

 



ّؼ برٌةز المجمةص الًُّٗ   -:Spectrophptometerّّٝٗة ّٚةس الجٝػ
 

 ُٖ الجرةرب المٌمة لبع من اإلقةرة إلَ مّةدلجّن مٌمجّن   DNAٚبٞ الجّةمٞ مُ ِّوةت الػ

ولَا
أ
ّؼ  :  ل  وًُ :  DNA)  (concentration ofثجّل٘ بصؾةب الجٝػ

Unknown( µg/ml) = O.D 260 x dilution factor x 50 µg/ml 

 DNA)) المؾػػجظعم لصٗػػٌ وثظّٗػػٕ الػػػلٍشػػعى ( ِػػجم ثمػػّٗػ الرٌػػةز مػػن طػػلؿ ّٚػػةس الًػػٍؿ المػػٍزُ  للبٗػػػ 1

هبٍبػػة ززةزّػػة ٝػػٍارثؼ)
أ
الوػػٍاُ( بػػةلبٗػ  U.V( طةلػػة برٌػػةز ّٚػػةس المجمةلػػّة)مًّةؼ Cuvetteشّػػح ثمػػل ا

 ٖجّجبػ الٙػاءة لٗػ وشجَ لٍ لم ثٙػا لٗػ ِجم ثمّٗػى. DNAوبمة اهٌة ل ثصٍي ِلَ ِّوة 

هةهٍمّجػ وثػجم ملشَػة ٚػػاءة الرٌػةز  260داطٞ الٍّّٜٖت وِدبت الًٍؿ المٍزُ ِوع  DNA( ثٍهُ ِّوة الػ2

ّؼ.( وثO.Dوثؾرٞ المجمةلّة )  ؾجّمٞ المّةدلة وِؾجظػج الجٝػ

مػػٞ  ولِمٜػػن اِةدثٌػػة للمصلػػٍؿ الؿةؿػػُ لّػػعم  2-1المؾػػجظعمة للّٙػػةس ٝبّػػػة ثٙػػعر بػػػ DNA( بمػػة اهػػي ِّوػػة الػػػ3

ثّّٙم ٍػوؼ الّٙةس والٍّّٜٖت.لغلٛ ِٗوٞ اطغ ٝمّة لّٔػة ثٙعر بةلمػةِٜػولجػ وثظٌّٗٗػة وشؾػةب ذلػٛ ٖػُ 

 المّةدلة من طلؿ مّةمٞ الجظّٕٗ.

ّػؼ اؿٝ (الجػُ ثوػعٓم  Ethedium bromideمػن طػلؿ قػعة لػبٔة بػومّػع الخّػعٍِم)DNA مة ِمٜن ثٙػعِػ ثٝػ

،وبّٙػةس ومػّن الّّوػة UV) بػثٙةلّة ِوػع مػػور القػّة ٖػٍؽ البوٗؾػرّة) وثّٜؽ هٍءا  DNAبّن ٍٚاِع اؿ 

 ّلة.ومّةِػثٌة مُ الّّوة الّٙةؿّة ِمٜن اٝػجفةؼ ٝمّة العهة المٍزٍدة شجَ لٍ ٝةهت هب

 

ّؼ الػ  40ولٜن ِظجلٕ الدةبت شّح ٍِٜن RNAوثؾجّمٞ هٗؽ المّةدلة الؾةبٙة لّٙةس ثٝػ

Unknown( µg/ml) = O.D 260 x dilution factor x 40 µg/ml 

 

 



 DNA: ثٙعِػ هٙةوة الػ الدةهّة
                                  O.D 260 

Purity of DNA =                                         ≥ 1.8  
                               O.D 280   

 
ي ثصؾب امجمةلّة ِّوة الػ

أ
هةهٍمّجػ  280هةهٍمّجػ خم ثصؾب المجمةلّة للّّوة هٗؾٌة ِوع الًٍؿ المٍزُ  260ِوع الًٍؿ المٍزُ  DNAا

ٌٖػغا ِّوػُ ان الّّوػة ّٓػػ هّٙػة وثصجػةج  اٚػٞ واذا ٝةن 1.8وبّع ٚؾمة المجمةلّة الولَ ِلَ الدةهّة ِرب ان ٍِٜن الوةثذ اٝبػ من  او ِؾةوي 

 ثوّٙة او اِةدة اؿجظلص.

ةلثُ: 2ولٜن ِرب ان ٍِٜن الوةثذ اٝبػ او ِؾةوي   RNAلمّةدلة هٗؾٌة لجٙعِػ هٙةوة الػوثؾجظعم ا  ٝو

 
                                     O.D 260 

Purity of RNA =                                          ≥  2  
                                 O.D 280   

 
 
 

  DNAشؾةب شرم اؿ 

ٍع ) ثُ:B) ثجمٕ ًّبة الصلؼون المؼدوج ه
أ
 -بمٙةِّؽ خةبجة  ِلَ الوصٍ ال

 اهي ِمّوُ العوران وِمجةز بمػور مصٍر ِمٍدي من طللي. (1

ٍٝلٍّثّعات ُٖ العورة الٍاشعة (2  Pitch   = 10ِعد الوّ

  A°34 وِلّي ٖةن يٍؿ اللٗة الٍاشعة ٍِٜن:  A° 3.4 المؾةٖة بّن ٚةِعة والٙةِعة الجُ ثلٌّة ُٖ اللٗة الٍاشعة =  (3

  DNA  = A° 20ِبلْ ًٚػ الػ (4

ّب الؿًٍاهُ ِلَ   (5  وِلّي ٖةن شرمي ٍِٜن: DNAِوًب٘ قٜٞ الػجٝػ

Volume of DNA= Cycle surface area × height 

                               r2 π × h 
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r 



  Electrophoresis الٌٜػبةاُ  الجػشّٞ

غلٛ العهة ًُٚ وثوّٙة وثفظّك لٗمٞ شعِدة ثٙوّي  ًرػة او الٍراخّي الٌوعؿة ِملّةت لمػاٚبي ٝو
 .  لفصوجٌة مّةٝؽ اثرةى الَ ثجري بصّح ٌٝػبةاُ مرةؿ من مفصٍهة زؼِبة

ّب  الٌٜػبةاُ الجػشّٞ زٌةز ثٝػ

 .وؿةلب مٍزب ًٚبّن ِصٍي بلؿجُّٜ طؼان ِن ِبةرة ًٍ :العارئ  طؼان.١

 الٌلم لب شٍض .٢

 المفى .٣

 الٌٜػبةاُ الجّةر موَم.٤

 الٌٜػبةاُ الجػشّٞ ِلَ المؤخػة الٍّامٞ

 
أ
ّؼ .ا   :ًمة الٌلم من هٍِةن ٍِزع شّح Gel :الٌلم ثٝػ

 galactose من الٜةلٜػجٍز  المٍٜهة المجّعدة الؾٜػِةت من مجفةبٜة ؿلؾلة Agarose :الٝةروز .١
والػ بّوٌة مُ والمػثبًة

أ
ٝةروز وِؾجظعم . مّٙعة قبٜة لجٍِٜن ًّعروزّوّة بة

آ
 ِن للٜفٕ ال

  Kb-200 bp 20 .الرؼِبُ الٜبّػ الٍزن  ذات العهة ًُٚ

 acrylamide+bisacrylamide مةدة  ارثبةط من ِوجذ polyacrylamide :اٝػِلمةِع  بٍلُ .٢
 ًلم ِؾجظعم . الٝةروز ُٖ المٍزٍدة ثلٛ من ًٚػا الٔػ خٍٙب ذات مّٙعى قبٜة لجٍِٜن

ٝػِلمةِع
أ
 .bp-200 bp 1 المّٔػ ذات الٍزن الرؼِبُالعهة  ًُٚ ِن للٜفٕ المجّعد ال

ّؼ الٌلم ،    ّؼ ٝةن ٝلمةان ٝػٗةاة الٗمٞ ثّجمع ِلَ ثٝػ ، الٗمٞ ٚةبلّي ٝةهت ٝلمة ِةلُ الجٝػ
أ
 اٝػٗة

ن
أ
لٔػ ثٍٜن الٌلم ُٖ الدٍٙب ل

أ
وزان ذات العهة لرؼِائت الٗػلة ِجّس ممة ا

أ
 المّٔػة الرؼِبّة ال

 .بةلهٗمةؿ

 DNA  اؿ وقٜٞ الرؼِبُ الٍزن  .ب

وزان ثٌةزػ :الرؼِبُ الٍزن  -
أ
ؿػع  المّٔػة الرؼِبّة ال

أ
وزان ذات الرؼِائت من الٌلم ُٖ ا

أ
 ال

 الٜبّػة الرؼِبّة



 
قٜةلٌة، ِلَ الٌلم ِلَ ًرػثٌة مّعؿ ِّجمع العهة، لرؼِائت الرؼِبُ الٍزن  ثمةخٞ ِوع :الفٜٞ -

أ
 ا

قٜةؿ خلخة ثٍزع شّح
أ
 :ًُ العهة لرؼِبي ا

 Covalently closed circular  ثؾةًمّةً  مٔلٙي دااػة .١

 Open circular مٗجٍشة  دااػة .٢

  linear molecule طًّي زؼِبي .٣

ي ثٍٜن      الٌلم ُٖ المٗجٍشة العااػة زؼِبي شٝػ
أ
ة من ابًة هٌة ًّٓػ

أ
 المؤٍط الفٜٞ ثمجلٛ ل ل

لرؼِبي بي ثجمّؼ الغي
أ
ة المػور ِلَ ِؾةِعًة والغي ثؾةًمّةً  المٔلٙة العااػِة ا  الدٍٙب، طلؿ بؾِػ

 . الظًّة الرؼِبي مُ الصةؿ ًٍ ٝمة الدٍٙب طلؿ بؾٌٍلي الجؾلٞ ِمٜوٌة ل ٝمة

خوةء الٌلم طلؿ المةر الٌٜػبةاُ الجّةر ٝمّة ِلَ ثّجمع الجُ :الٌٜػبةاّة الٍٗلجّي ثعرج . ج
أ
 ِملّي ا

 الموةؿبجّن . والعارئ  الٍٗلجّي اطجّةر ِلَ ِّجمع بعورى وًغا الجػشّٞ،

 الًػِٙة ملظك

 :مػاشٞ بدلخة الًػِٙة ثلظّك ِمٜن

ّؼ الٌلم ثصوّػ .١  .ٖملي المػاد العهة زؼِائت لصرم ملام ٍِٜن بصّح الٝةروز من مّّن بجٝػ

 .مّّوي وبٍٗلجّي الجّةر ِمػر  خم الظةلة الصٗػ ُٖ للّّوةت الجصمّٞ ِجم .٢



خوةء الٌلم إلَ ثوةؼ والجُ بػومةِع الِدّعٍِم لبٔي بةؿجظعام الٌلم ثمبّْ ِجم .٣
أ
 ٚبٞ ثصوّػى ا

و الجػشّٞ
أ
 مٍُٚ ِن الؿجعلؿ وِمٜن ٌّٖة، الٌلم بٔمػ الجػشّٞ ِملّي من الهجٌةء بّع ثوةؼ ا

قّي إلَ الٌلم طلؿ ثّػِن من العهة ًُٚ
أ
  .بػثٙةلُ لٍن مفّي ثجٗلٍر  الجU.Vُ ا

 : الّمٞ ويػِٙة المٍاد

 الِدّعٍِم بػومّع لبٔي مصلٍؿ  -

ّؼ هٌةاُ  ِلَ للصمٍؿ مًٙػ مةء مٞ ٥١ ُٖ المبٔة من ٓػام 0 ,٢٥ بإذابة ِصوػ     mg/ml ثٝػ
و للّع المبٔة ملمؾة ثروب ،stock solution طؼِن  مصلٍؿ وِّجبػ

أ
طػ زؼء اي ا

آ
الرؾم  من ا

 .لهٌة مةدة مؾػيوة

 للجصمّٞ العاراة المصةلّٞ  -

 مغابيblue   Bromophenol بلٍ  بػومٍّٖوٍؿ % 5,0 مُ sucrose ؿٜػوز % ٤١ من ثجٍٜن    
 . مًٙػ مةء ُٖ

 EDTA-Na2و  Boric acid 0.089Mو  Tris-base 0.089M  من المٍٜنTBE(1X)  دارئ    -
0.002M 

س ًّعروزّوُ 
أ
 .  pH= 8.0بة

 ثصمّلٌة المػاد ةلعهةِّوٌ ثصوّػ -

ُٖ اهبٍبة   زّعا وثمؼج  ِّوة العهة من مةِٜػولّجػ ٧و  الجصمّٞ دارئ  من مةِٜػولّجػ ٣ ثجٍٜن من     
 ابوعروؼ.

 

  : الّمٞ يػِٙي

ّؼ الٝةروز ًلم ِصوػ -1     ي)  8 % بجٝػ
أ
-Tris-Borateمٞ من داريء  ١١١ ُٖ ٓػام 0.8 إذابة ا

TBE Buffer  ) ن إلَ المؾجمػ الجصػِٛ مُ مٔلُ مةاُ شمةم بةؿجظعام وِغوب
أ
 خم زّعا ِغوب ا

ة شػارة درزي ُٖ لّبػد ِجػؾ  . الٖٔػ



ّؼ لّمبس بػومةِع اِدّعوم لبٔة من مةِٜػولّجػ 5  ٍِهُ -2  .مللّجػ/ ملٔم 0.5 الوٌةاُ الجٝػ

 الٗٙةِةت ثٍِٜن لجلُٖ وبًُء ًةدئ الٝةروز ُٖ الصٍض المظمك للٌلم بفٜٞ لب ِجم -3
 لّجملب ِجػؾ الٝةروز خم ، الّّوةت  لجصمّٞ المّعة الصٗػ لّمٞ comb المفى الٌٍااّة وِدبت

ة شػارة بعرزي  دّٚٙة ثٙػِبة  .  30ولمعة  الٖٔػ

 

 

 

 طؼان -4
أ
 ) ٍِهُ  TBE(1X) من موةؿب بمٙعار الٌٜػبةاُ للجػشّٞ العارئ المؾجظعم ِمل

ِلَ ململجّػ 1 بمٙعار العاريء المصلٍؿ
أ
لجٍِٜن الصٗػ )  ًةدئ بفٜٞ المفى هؼع  ِجم خم ) الٌلم ا

Wells . ِلَ الٌلم ) 

 للمةلة العّٚٙة . Tipداطٞ الصٗػ بٍاؿًة  ثصمّٞ همٍذج العهة -5

ة طلؿ من ثفّٔٞ الرٌةز )مػاِةة ثصعِع الٍٗلجّة والمبّػِة والؼمن ( ، خم مػاٚبة الجػشّٞ -6  شٝػ
 ( .(Bromophenol blueلبٔة 

القّة ٍٖؽ البوٗؾرّة  العهة بّع ثّػِن الٌلم الَ شؼم ِن الٜفٕبّع ثٍٕٚ الرٌةز ، ِجم   -7
UV (300-350 ) زٌةز  بةؿجظعام هةهٍمّجػ UV transilluminator . 



 ملشَةت:

 .ethidium bromide . ارثعاء الٙٗةزات ِلَ يٍؿ الجرػبة والصغر ِوع ثصوّػ لبٔة١

 بةؿجظعام البوٗؾرّة ٍٖؽ القّة من الّّن شٌٗ)UV ِوع اؿجظعام . الصغر واٚجوةء الوَةرات٢
و مػقصة ززةزّة هَةرات

أ
ي ا

أ
 .قٗةؼ(  بٍلّمػي  شةزؼ ا

 

 
Horizontal GE 

 

 



  Polymerase Chain Reaction (PCRثٙوّة )

ٝػجفةٌٖة ِةم     
أ
، ثٍٙم  Kerry Mullis  م  من ٚبٞ الّةلم ّٝػي مٍلؽ 1983ًٍ ثٙوّة مظجبػِي ثم ا

هٌة يػِٙة لوؾض الصمن  (  DNAِلَ إٝػدةر هؾض الصمن الوٍوي )
أ
ي ا

أ
طةرج الوَةم الصٍّي . ا

لؿجوؾةخ ًّٚة من مصعدة من الصمن الوٍوي  الوٍوي ُٖ المظجبػ. و لغلٛ ٌُٖ ثٙوّة شٍِّة 
طجبةرات و ٖصٍلةت إهةّٖة موةِٗة إهجةزٌة   و

أ
ولٜن من ٍِّب ًغى الجٙوّة  لُٜ ِجؾوَ إزػاء ا

طًةء الرثبةط الظةيئ 
أ
 . miss matchِعم وزٍد هَةم إللح ا

 :   PCRمجًلبةت  

 ثصجةج الَ :   PCRبٍاؿًة اؿ    DNAلُٜ ِجم ثوظّم اؿ      

(   Thermocycle) العورة الصػارِة  للجصٜم بعرزةت شػارة الجٗةِٞ بفمٞ دّٚ٘ و مججةلُ  . زٌةز1
ؿةس الغي ثٍٙم ِلّي ٖٜػة 

أ
ن ثّٔػ درزة الصػارة ًٍ ال

آ
ٍِٙم بجّٔػ درزة الصػارة بفٜٞ ؿػُِ ، ل

 ًغى الجٙوّة . 

) وشعات   : وًٍ اإلهؼِم الغي ٍِٙم ببوةء وثػثّب الٍٙاِع الوّجػوزّوّةPolymerase. البٍلّمػِؼ 2
ن ٍِٜن ًغا اإلهؼِم مٙةوم للصػارة ال

أ
ّةلّة لّجمٜن من الّمٞ . و ٚع الصمن الوٍوي ( ، وِرب ا

 Thermus aquaticusمؾجظػج من ؿللة بٜػجّػِي ثؾمَ Tagاٝػجفٕ اهؼِم مٙةوم للصػارة ًٍ  
 . الجُ ثّّـ ُٖ مّةى شةرة

ة من الٍٙاِع الوّجػوزّوّة: ) 3 ( لّجمٜن اإلهؼِم من ثػثّبٌة ُٖ مٍاٌّٚة  A T C G. مرمٍِة مجٗٚػ
خوةء ِملّة هؾض الصمن الوٍوي )

أ
 .  (  DNAا

بعاء  لّجمٜن اإلهؼِم من  (  DNA: وًٍ ًّٚة لّٔػة من الصمن الوٍوي )  Primer. بػاِمػ 4
(  مٜمٞ bp 25-20وًُ ثؾلؾٞ ٍٚاِع هّجػوزّوّي ُٖ قػِى واشع ٚمّػ) ِلٌّة .  و الوؾض البوةء 

 لبعاِة الرؼء المػاد ثوظّمي ُٖ الصمن الوٍوي. 

 المػاد هؾظي .  (  DNAهؾظة من الصمن الوٍوي )  .5



و وؿى موَم ثٗةِٞ البلمػى 6
أ
. مصلٍؿ ا

ّؼ اٍِن  المجؾلؾٞ ِبُٙ درزة ثٝػ
للبّبي مدةلّي وًغا  pHالٌّعروزّن 

طػ .
أ
 المصلٍؿ ِظجلٕ بّن ثٗةِٞ و ا

ٍِن  .7
أ
هؼِم ٝة

أ
الّةمٞ المؾةِع لل

و المؤوّؼ      Mg+2المةٓوّؾٍّم 
أ
 Mn+2ا

 .DNA Polymeraseلجوفّى إهؼِم 

  موؼوع الٍِهةت المّٙم .المةء  .8

 

 : PCRمبعاأ ِمٞ زٌةز اؿ

مرمٍِة مُ   البٍلّمػِؼ و و إهؼِم   مُ البػِمػ و  بّع وهُ الصمن الوٍوي المػاد هؾظة    
هبٍب داطٞ زٌةز

أ
شمةض الوٍوِة ُٖ ا

أ
ثمػ بٌة   مػاشٞ موٗملة 3الجصٜم الصػاري ٖةن ًوةؾ   ال

 ِملّة الوؾض:

ُ الصػارة إلَ    Denature. مػشلة الجّٜٗٛ 1  DNAم وذلٛ لٗٛ الصمن الوٍوي )°ْ 94: ٖر
لٞ .  ( 

أ
 ال

لجمةؽ °ْ 60-55إهؼاؿ الصػارة إلَ مة بّن  :   Anneal   . مػشلة اللجمةؽ2
أ
م لٍّٙم البػاِمػ بةل

لٞ .  (  DNAّٖؼِةاًّة بٍاؿًة الػوابى الٌّعروزّوّة مُ الصمن الوٍوي )
أ
 ال

ُ درزة الصػارة إلَ    Extend  مػشلة المجعاد      .3 م لٍّٙم البٍلّمػِؼ بّملي ُٖ °ْ 75: خم ٍِٙم بٖػ
 الرعِع .  (  DNAبوةء الصمن الوٍوي )

لٞ ٚع ثوةِٕ  DNAوًغى المػاشٞ الدلث ثّجبػ دورة ٝةملة وٌّٖة ِمبس الصمن الوٍوي )   
أ
( ال

 ِلَ ِعد العورات . (  DNA، وثّجمع ٝمّة هةثذ الصمن الوٍوي )

 



 

  PCRتػبّكات 

بصةث الصمن الوٍوي  PCRلجٙوّة 
أ
 :و الٍراجة وموٌا (  DNA)ثًبّٙةت ٝػدّػة ُٖ مرةؿ ا

ِمص راص للػفصة لتنػحّص الجّن الزاص اوذلم غن غصِق وطع بص: الٜفٕ ِن الًٗػات الٍراخّة . 1
ة. بٌا  و غلَ اخسًما  وِجم مّٖػ

أ
 ( . allele) المصض إذا هان غلَ زوجُ النصومٍعٍمات ا

 .تػّن البصمة الٍراجّة . 2

مّجي: الٜفٕ ِن الّٗػوؿةت . 3 ٍع وزوؽ الّٗػوس ٝو دؽ ُٖ ثصعِع ه
أ
 .وًغى الًػِ٘ ًُ ال

ًم ُٖ ِملّة الجرمُّ الرّوُ . 4
أ
( ( :  DNA)الصمن الوٍوي  Recombinant) ًٍ الّومػ ال

و الدمض الوٍوي 
أ
 .المظّؿ (  DNA)خّث هكٍم بتنػحّص الجّن المصاد إدرالي غلَ البالزمس ا

 (  Restriction enzyme) اؿجظعامي ُٖ ثّٔػ هٌةِةت الرّن لجمبس مجٍاٖٙة مُ إهؼِمةت الًُٙ . 5

ؿةس ُٖ ثصعِع ثجةبُ الٍٙاِع الوّجػوزّوّة ُٖ الصمن الوٍوي . 6
أ
 .  Sequencer ًٍ الّملّة ال

ة يٍؿ الصمن الوٍوي . 7  ( . DNA)مّٖػ

 .ثصعِع الرّن المًلٍب من طلّى من الرّوةت . 9

 ( . human genome project)ُٖ مفػوع الظةرية الرّوّة البفػِة . 10

 .الجٙعِػ الٜمُ والوٍُِ للمّٜػوبةت ُٖ الٍّااٞ الممةبي. 11

هٍاع المظجلٗي من المّٜػوبةت . .12
أ
زوةس وال

أ
 الجٗػِ٘ بّن ال

13 . ُ مٍمة ، خالت الؽتصاب ،ارتبار ) ُٖ مرةؿ الًب الفِػ
أ
 ( .الذ ... تدسِس الٌٍِة  ال



                                                               Extraction of proteinsاؿجظلص البػوثّوةت 

ب من الشمةض     ّب ذات وزن زؼِبُ ِةلُ ثجٝػ بةت ِوٍِة مّٙعة الجٝػ البػوثّوةت ًُ مٝػ
ؿةس ُٖ بوةء الظلّة 

أ
ّب ٝٞ المظلٍٚةت الصّة والٗةِػوؿةت وًُ الصرػ ال المّوّة وثجٍازع ُٖ ثٝػ

و وإدامة ًّٜلٌة ، بةإلهةٖة الَ اهٌة ثؤدي الّعِع من وٍةاػٕ الظلّة ٖةلبػوثّوةت ثفٜٞ اإلهؼِمة
أ
ت ا

لؼ من زؼِائت البػوثّوةت 
أ
ّب بّن اإلهؼِمةت وثوم الظلّة ا ٚع ثعطٞ وشعات بػوثّوّة ُٖ ثٝػ

 المظجلٗة ُٖ طٍالٌة الصّةثّة و الّٜمّةاّة و الّٗؼِةاّة .

ة إلٓػاض قجَ مدٞ :     ِجم اؿجظلص البػوثّوةت من ممةدًر

 ة .ثوّٙجٌة وٖملٌة ٝٞ ِلَ اهٗػاد لٔػض ثفظّمٌة وثٙعِػ ٝمّجٌ -1

ّب  -2 دراؿة الظٍاص البةِلٍزّة والّٜمّةاّة والّٗؼِةاّة للبػوثّوةت لٔػض ثصعِع ِلٚة الجٝػ
 بةلٍٍّٗة .

 مٙةرهة البػوثّوةت المؾجظلمة ُٖ مرةلت البصح الّلمُ .-3

 اؿجظللٌة لإلٓػاض الجرةرِة شّح ثعطٞ ُٖ الّعِع من الموةِةت العوااّة والٔغااّة . -4

 

ؿػػؽ ٝػدّػػػة ومجوٍِػػة ، ٌٖوةلػػٛ البػوثّوػػةت ٓفػػةاّة     
أ
ن يػػػؽ اؿػػجظلص البػوثّوػػةت ثّجمػػع ِلػػَ ا

أ
ا

ػػغلٛ ثٍزػػػع بػوثّوػػػةت ِةاػػػعة لّوػػػّةت الظلّػػػة  المٍٚػػُ، وًوػػػةؾ البػوثّوػػػةت ؿػػػةِجٍبلزمّة المٍٚػػػُ ٝو
ّٝػػػػع ِلػػػػَ ممػػػػعر 

أ
ٍٍٝهػػػػعرِة وزٌػػػػةز ٝػػػػٍلرُ والفػػػػبٜة الهعوبلزمّػػػػة ٖلبػػػػع مػػػػن الجة المظجلٗػػػػة ٝةلمةِج

 لؿجظلص ِوع الّٙةم بةؿجظلص بػوثّوةت مّّوة مة .ا

 

ٓفّة الظلِة وثوٙؾم الَ مرمٍِجّن:   
أ
ن بػوثّوةت ا

أ
 ا

(  الجُ ِمٜن ِؼلٌة بؾٌٍلة Non integral protein الولَ : مرمٍِة البػوثّوةت ّٓػ الموعمرة)  
ّوُ للمغِب وثمدٞ ًغى وذلٛ بجّّٔػ ُٖ الٍٙة الٍِهّة للمغِب او بجّّٔػ ُٖ درزة الس الٌّػوز

 مرمٍِة البػوثّوةت الظةرزّة ّٓػ الوعمرة ُٖ يبٙة العًن .

( الجُ ثرٍب يبٙجُ العًن للٔفةء Integral proteinsالدةهّة: مرمٍِة البػوثّوةت الموعمرة )
والػ ّٝمّةاّة . إن 

أ
طػى ٝةلٗلؼات ِن يػِ٘ ا

أ
والػ مُ العًٍن او ثػثبى بٍّامٞ ا

أ
وثٍٜن ا



لػ بّن العًٍن والبػوثّوةت والٗلؼات المجصعة اؿجظلص ًغى الم
أ
رمٍِة ِةثُ ِن يػِ٘ ٝؾػ الجة

ّبٌة  Detergent)مٌّة ،وٓةلبة مة ثؾجّمٞ الموَٗةت ) وًُ مٍاد ّٝمّةاّة الّٗةثّة ُٖ مَّم ثٝػ
ة وِدبجٌة ُٖ مٜةهٌة. لػ وًُ بغلٛ ثٗمٞ البػوثّوةت ِمة ِؤالًػ

أ
 وثٍٖػ ِومػا مٜٜٗة للجة

 

لػ ّٓػ المصب للمةء ُٖ البػوثّن وبّن العًٍن وًُ ثّمٞ الموَٗةت    
أ
ِوة ِلَ الجٙلّٞ من الجة

أ
ا

لػ الٍٙي .
أ
 بغلٛ ثّمٞ ِلَ الٚلؿ من دور ًغا الجة

 ثٙؾم الموَٗةت الَ :

 
أ
ة  Ionic detergentموَٗةت اٍِهّة  - ا : ثمجلٛ قصوة )امة مٍزبة او ؿةلبة( وًُ ٍِٚة ُٖ ثةخًّػ

 Sodium doedecyle( SDSوبةؿجًةِجٌة ٝؾػ ٝػدّػ من الػوابى ّٓػ المصبة للمةء ومن امدلجٌة )
sulfat  غلٛ لمؾض البػوثّوةت وًُ ثؾجّمٞ للجصًّم الٜلُ لمصجٍِةت وثػاّٝب الظلّة ٝو

Denaturation لٌٜػبةاُ لزٞ ٖملٌة اخوةء الجػشّٞ اGel electrophoresis. 
ّبٌة الّٜمّةاُ وًُ مّٗعة اِوة ُٖ Non ionic detergentالموَٗةت اللاٍِهّة  - ب : لثمجلٛ قصوة ُٖ ثٝػ

ثؾجّمٞ لّؼؿ البػوثّوةت الّٗةلة إشّةاّة  Triton-X-100ٝؾػ الجةلػ ّٓػ المصب للمةء ومن امدلجٌة 
ِوة بةلموَٗةت ّٓػ 

أ
ٓفّة الظلِة وثؾمَ ا

أ
 . Non-denaturing detergentالمةؿظة من ا

 

ؿجظلص بػوثّوةت ٝػِةت العم الصمػاء الٔفةاّة) ّٓػ الموعمرة (
أ
 ثرػبة ل

 مٍاد الجرػبة :

اهةبّب شةوِة ِلَ مةدة مةهّة للجظدػ، اهةبّب ِةدِة ، مصلٍؿ ٖؾلرُ )ؿلِن( وِمٜن ثصوّػى     
ؼي، مةء مًٙػ شةوي ِلَ مٞ مةء مًٙػ، زٌةز ي NaCl  ُٖ100ٓم من  0,85بةذابة  ملُ  0,1ػد مٝػ

 )المصلٍؿ المصلٞ للظلِة( .  7,5لي = PHو EDTAمٍلري من 

 يػِٙة الّمٞ :

مٞ من العم وٍِهُ ُٖ اهةبّب الوبغ وثٗمٞ البلزمة ِن ٝػِةت العم بةلوبغ بٍٙة                  2ِؤطغ  -1
 ٚةا٘ . 10دورة /دّٚٙة لمعة   4000

مٞ من مصلٍؿ الملس الٗؾلرُ وِجم ٓؾٞ الظلِة  10لبلزمة وثّل٘ الظلِة ُٖ ِجم الجظلك من ا -2
 خلث مػات بةؿجّمةؿ الوبغ وثرمُ الٜػِةت ُٖ ٝٞ مػة .



ملُ مٍلري  0,1ثجم ِملّة ثصلّٞ ٝػِةت العم بجّلٌّٙة بٍاؿًة المةء المًٙػ الصةوي ِلَ  -3
EDTA 

دورة /دّٚٙة لمعة همٕ  10000ِجم الصمٍؿ ِلَ آفّة ٝػِةت العم الصمػاء الموصلة بةلوبغ بٍٙة 
 ؿةِة 

 ِجم ٓؾٞ الٓفّة بجّلٌّٙة بوٗؽ المصلٍؿ الؾةب٘ وثٜػر الظًٍة الؾةبٙة -4

للصمٍؿ ِلَ بػوثّوةت الٓفّة الؾًصّة ثػج الٓفّة المّلٙة ُٖ شرم مّّن من )مصلٞ  -5
خم رج ٍٚي لثةشة الٗػلة للبػوثّوةت الٔفةاّة بةلهٗمةؿ وِجػؾ المصلٍؿ لٗجػة ُٝ  الظلِة(      

م °4ْ -ثجػؿب الٓفّة وِرمُ الػاا٘ بةؿجّمةؿ مةلة بّع ثػؾ المصلٍؿ لٗجػة وِصٌٗ الػاا٘ بعرزة 
 . م°ْ 20-او ِرمع بعرزة 

 

ؿجظلص بػوثّوةت ٝػِة العم الصمػاء الٔفةاّة ) الموعمرة( 
أ
 ثرػبةل

 ؾجّمٞ هٗؽ المٍاد الؾةبٙةث -1
مٞ من المصلٍؿ  10مٞ( لٜٞ  0,1) Triton-X-100ِوةؼ مصلٍؿ اؿجظلص شةوي ِلَ  -2

 المصلٞ وِؾجّمٞ .
 ِجم زمُ الػاا٘ المصجٍي ِلَ البػوثّوةت الؾًصّة والموعمرة وِصٌٗ بوٗؽ الًػِٙة. -3

 
                                                                          Precipitation of proteinsثػؿّب البػوثّوةت  

ثػؿب البػوثّوةت بّع اؿجظللٌة لجظلّمٌة من  مظجلٕ المٍاد ّٓػ البػوثّوّة ٝمة ثؾجّمٞ      
ّؼ مصةلّٞ البػوثّوةت بةإلهةٖة الَ ٖمٞ البػوثّوةت المظجلٗة ِن بّوٌة  يػِٙة الجػؿّب لجٝػ

 )ثوّٙجٌة(.

ثجػؿب البػوثّوةت ِن مصةلّلٌة بةزالة المةء )المغِب(موٌة لجمبس ّٓػ ذاابة وثؾجّمٞ اهٍاع      
مظجلٗة من الملح ُٖ ِملّة الجػؿّب موٌة ٝبػِجةت المٍهٍّم وِمٜن ثػؿّب البػوثّوةت اِوة 

ػ وُٖ ٝٞ الشٍاؿ ثصو poly ethylene glycol( PEGبةهةٖة المٍاد الؾةشبة للمةء ٝمةدة )
مصةلّٞ مػؿبةت البػوثّن ُٖ المةء بجػاّٝؼ مفبّة بةلوؾبة للملح اوثػاّٝؼ مّّوة بةلوؾبة 

ّؼ مّّن .PEGلمةدة)  ( وُٖ ِملّة الجػؿّب ِوةؼ المػؿب الَ الػاا٘ البػوثّوُ للصمٍؿ ِلَ ثٝػ



 مٍاد الجرػبة :

القبةع )شؾب  *اهةبّب *مصلٍؿ مفبُ من ٝبػِجةت المٍهٍّم وِصوػ بةذابة الملس الَ درزة
ٓم ملس الَ  90الرعاوؿ الّةلمّة( ُٖ المةء المًٙػ وٓةلبة مة هصمٞ ِلَ درزة القبةع بةذابة 

ة وِّعؿ 100 ِوع الؿجّمةؿ .*ممعر  7الَ   PHمٞ مةء مًٙػ وِصٌٗ المصلٍؿ بصػارة الٖٔػ
للبػوثّوةت او ممٞ العم ٝممعر  -راا٘ الجرػبة الؾةبٙة ٝممعر للبػوثّوةت الٔفةاّة -بػوثّوُ

 الموةِّة .

 يػِٙة الّمٞ :

ِؤطغ شرم مّّن من راا٘ الؿجظلص وِوةؼ الّي مصلٍؿ ٝبػِجةت المٍهٍّم المفبُ ثعرِرّة  -1
 مُ الػج المؾجمػ وِٗوٞ بةؿجظعام المةزج المٔوةيّؾُ .

ي ُٖ  -2
أ
ي ثبعا ِملّة الجػؿّب ِوع ٌٍٍر ِٜػة للبػوثّن المػؿب وثصؾب ٝمّة الملس الموةٖة )ا

أ
ا

 ٌٍٍر الجّٜػ( .
أ
 ٝمّة من الملس بعا

دٚةا٘ وِصٌٗ الػاؿب امة الػاا٘  5دورة /دّٚٙة( لمعة 5000ِّؼؿ البػوثّن بٍؿةية الوبغ ) -4
 ػوثّوةت اهةّٖة بؼِةدة الملح .ّٖمٜن ثػؿّب ب

ؿجظعام الِدةهٍؿ او الؿّجٍن لجػؿّب الٜمّةت 
أ
ملشَة:ثٍزع يػؽ ثػؿّب اطػى ،وِمٜن ا

 المجٍازعة ُٖ المؾجظلمةت البػوثّوّة المّٔػة الصرم .الٙلّلة 

                                                                      Dialysisالعِلؼة 

ملح                    
أ
ملح ِمٍمة ِن مصةلّلٌة وٓةلبة مة ثؾجّمٞ العِلؼة إلزالة ال

أ
العِلؼة ِملّة ثجومن ازالة ال

هةبّب طةلِن البػو 
أ
ملح شّح ثؾجّمٞ ا

أ
ثؾمَ         لٌغا الٔػض ةثّوةت بّع ِملّة الجػؿّب بٌغى ال

(tubes Dialysis)  ة ًٚةًر
أ
وراؽ الؾلّٗن ممممة لجصجٍي ِلَ خٍٙب ا

أ
ّٙة ثفبي ا وًُ اهةبّب ٚر

 ثٙةس بةلهٜؾجػومةت.     

ًٚةر الدٍٙب ُٖ اهةبّب العِلؼة وًغا ِؤًلٌة لجؾجّمٞ ُٖ ش    
أ
رؼ البػوثّوةت اِجمةدا ِلَ ثظجلٕ ا

ة( ٝمة ثؾمس ثلٛ الّٝةس بمػور زؼِائت الملح من مصلٍؿ )البػوثّن وزاهٌة الرؼِبّة) اًٚةًر
أ
 -ا

الملس( إلَ الظةرج وبةؿجبعاؿ المصلٍؿ مةء مًٙػ او موَم  بةؿجمػار ِجم إزالة زؼِائت الملح هٌةاّة 
 من البػوثّن .



 مٍاد الجرػبة :

 لؼة مّٙمة، مةء مًٙػمّٙم، مصلٍؿ البػوثّن المػؿب بةلملح، ٝلٍرِع البةرٍِماهةبّب دِ        
 يػِٙة الّمٞ :

 ثٔل٘ إلوٌةِة الؾٗلَ للهبٍبة.  -1
البػوثّن )بّع إذابجي بٙلّٞ من المةء المًٙػ( ُٖ اهبٍب العِلؼة وثٔل٘ -ِؾٜب مصلٍؿ الملس -2

 الوٌةِة الّلّة.
ة ٝلّة .ثّل٘ اهبٍبة العِلؼة ُٖ ؿةاٞ العِلؼة لٔ -3  مًػ
ِمٜن ثعوِػ ؿةاٞ العِلؼة الظةرزُ بةؿجّمةؿ مصػؾ مٔوةيّؾُ للؿػاع ُٖ ِملّة ثوةٖغ  -4

 الٍِهةت.
طػ  ٝٞ  -5

آ
 ؿةِة لّعة مػات. 24ِبعؿ مصلٍؿ العِلؼة بّن شّن وا

ملح ُٖ مصلٍؿ العِلؼة بإهةٖة ِعة ًٚػات من ٝلٍرِع البةرٍِم  -6
أ
ِمٜن الجةٝع من اهجٌةء وزٍد ال

 ِلؼة شّح ثٍٜن راؿب  دللة ِلَ وزٍد ٝبػِجةت المٍهٍّم.الَ مصلٍؿ الع
ملح وِصٌٗ بعرزة  -7

أ
 . م°ْ 20ِٗمٞ مصلٍؿ البػوثّن الظةلُ من ال

 
 

    Protein estimationثٙعِػ البػوثّوةت 

ة .   ثٙعر ٝمّةت البػوثّوةت بّع ٝػدّػ من الظًٍات المجّلٙة بةؿجظللٌة وثرؼاػجٌة من ممةدًر

 ًوةلٛ الٜػدّػ من الًػؽ الجٙعِػِة لٜمّة البػوثّوةت مدٞ:    

 

 )المبةقػة( Spectrophotometerالًػِٙة الًّّٗة  (2
ثصجٍي آلب البػوثّوةت ِلَ الصموّن المّوّن الجةِػوؿّن والجػبجٍٖةن وِجمٕ ًغان      

هةهٍمجػ ِلَ الجٍالُ، وبمة ان مؾجٍى   280و 275الصموةن ُٖ امجمةلٌمة بًٍؿ مٍزُ ٚعرى 
ًغِن الصةموّن ٍِٜن خةبجة ُٖ ٝػدّػ من البػوثّوةت ٖةن ٝمّة المجمةص )الٜػدةٖة الوٍاّة( 
ثجوةؿب يػدِة مُ ٝمّة ًغِن الصةموّن ومن طلؿ اؿجظعام مّةدلة طةلة ِجم الجّػؼ ِلَ 

ّؼ البػوثّن وٓةلبة ثؾجظعم ًغى الًػِٙة لجٙعِػ ٝمّة بػوثّ ٍع .ثٝػ  ن موَٙ مّػوؼ الو

 



 الًػؽ اللٍهّة  (3
 
أ
  Biuert methodيػِٙة بةٍِرِت   -ا

ؿةس ًغا الجٗةِٞ ِلَ ثٍِٜن      
أ
ّبة بةِػوِت وِّجمع ا ثجم ًغى الًػِٙة من طلؿ اؿجّمةؿ ثٝػ

لٍن ارزٍاهُ ُٖ المصلٍؿ الصةوي ِلَ البػوثّوةت بؾبب ثٍِٜن مّٙع بّن ذرة الوصةس ُٖ 
زّن ُٖ الؾلؿٞ الببجّعِة وثؾجظعم ًغى الًػِٙة لجٙعِػ ٝمّةت االبػوثّوةت البةٍِرِت مُ الوةِجػو 

ة اِلَ من  ًّؼ  ملٔم/مٞ ُٖ المصلٍؿ ول ثجصؾؽ للجػاّٝؼ الٚٞ. 1الجُ ٍِٜن ثٝػ

   Bradford methodيػِٙة بػادٍٖرد   -ب

ن لبٔة       
أ
  Coomassie Brilliant Blue 250ثّجمع ًغى الًػِٙة ِلَ ا

أ
شمػ ولٜن ثٍزع بلٍن ا

زرؽ 
أ
وثمجةز ًغى الًػِٙة بصؾةؿّجٌة للجػاّٝؼ  ِوع ارثبةيٌة برؼيء البػوثّن ثجصٍؿ إلَ اللٍن ال

 الموظٗوة من البػوثّن .

 

ّؼ البػوثّن بمٍرة ِةمة ُٖ المصلٍؿ )مصٍرة ِن الًػِٙة المبةقػة( .  ثرػبة//شؾةب ثٝػ

 مٍاد الجرػبة :

 Phosphate bufferلجرةرب الؾةبٙة ،زٌةز المًّةؼ ،مصلٍؿ البػوثّن المػؿب ُٖ ا

 يػِٙة الّمٞ:  

مٞ من البٗػ  1( ِمٗػ الرٌةز بٍاؿًة البٗػ المؾجظعم ُٖ شٌٗ مصلٍؿ البػوثّن المػؿب بٍهُ 1
 .cuvetteلٍشعى ُٖ 

مٞ من مصلٍؿ البػوثّن المػاد ّٚةؿي وثٙةس 1( ثٔؾٞ الٍّّٜٖت بةلمةء المًٙػ وثٍهُ 2
 . 235خم ثٙةس ِلَ  280المجمةلّة ِلَ 

ّؼ البػوثّن ُٖ المصلٍؿ ثًب٘ المّةدلة :3 ة ثٝػ  ( لمّٖػ

 

 
 mg/ml        :O.D 235  – 280 O. D)البروتين) زتركي

                      /011   



  Detective of Protein الٜفٕ ِن البػوثّوةت

ؾرّن بةإلهةٖة إلَ ِومػ ثصجٍي البػوثّوةت ِلَ ِومػ الٜةربٍن والٌّعروزّن      ٝو
أ
وال

و الٗؾٍٗر وثغوب 
أ
و الوصةس ا

أ
و الصعِع ا

أ
ِوًة ِلَ ِومػ الٜبػِت ا

أ
الوةِجػوزّن ٝمة ِصجٍي بّوٌة ا

ؾّع المٍدٍِم .10البػوثّوةت ُٖ المةء البةرد والؾةطن و ُٖ   % ًّعرٝو

 

هٍاع الجةلّة :
أ
 وثموٕ البػوثّوةت إلَ ال

 Simple proteinsالبػوثّوةت البؾًّة :  – 1

لبٍّمّن والرلٍبٍّلّن واإلؿجّن         
أ
مّوّة ٖٙى ، مدٞ ال

أ
شمةض ا

أ
ب من زؼِائت ا وًُ الجُ ثجٝػ

 والٍٜلزّن .

 Conjugation proteinsالبػوثّوةت المػثبًة :  – 2

مّوّة مػثبًة بمرمٍِةت شٍِّة ، وثفمٞ :
أ
شمةض ا

أ
ب من زؼِائت ا  وًُ الجُ ثجٝػ

 
أ
 . Casienالبػوثّوةت الٗؾٍٗرِة مدٞ الٜةزِّن  –ا

و الرلٍّٜبػوثّوةت مدٞ الٌّبةرِن . –ب 
أ
 البػوثّوةت الؾٜػِة ا

 البػوثّوةت العًوّة مدٞ اللّدٍبػوثّن المٍزٍد ُٖ لٗةر البّن . –ج 

 مدٞ الٌؾجٍن .البػوثّوةت الوٍوِة  -د 

 ّن .البػوثّوةت الملٍهة مدٞ الٌّمٍزلٍبّن والٜػومةث -ًػ 

 البػوثّوةت المّعهّة مدٞ اإلهؼِمةت . –و 

 Derived proteinsالبػوثّوةت المفجٙة :  – 3

و ثصللٌة مةاًّة مدٞ البّجٍهةت والبػوثٍّزات      
أ
وًُ المٍاد الجُ ثوجذ من ثمّؤ البػوثّوةت ا

 والمّجةبػوثّوةت .

 



 الٜفٕ ِن البػوثّوةت :

وًل: ثرةرب الجػؿّب ) ثٗةِلت الجػؿّب 
أ
 . (ا

ثجػؿب المٍاد البػوثّوّة بٍاؿًة المّةدن الدّٙلة مدٞ )هجػات الٗوة ، ٝبػِجةت الوصةس،       
شمةض

أ
) شةمن الجةهّٛ، شةمن    طلت الػلةص و ٝلٍرِع الؼابّٙٛ ( وبّن ال

ملح المجّةدلة )ٝلٍرِع 
أ
غلٛ بّن ال الٍٗؿٍٗؿةلّؾةلّٛ وشةمن خلخُ ٝلٍرِٛ الظلّٛ ( ٝو

مٍهٍّم ( .المٍدٍِم ، 
أ
بػِجةت ال  ٝبػِجةت المٍدٍِم ، ٝبػِجةت المٔوّؾٍّم  ٝو

 يػِٙة الّمٞ :

هبٍبة اطجبةر        
أ
لبٍّمّن  3ؿم 3هُ ُٖ ا

أ
ه2ٕمن مصلٍؿ زلؿ البّن) ال

أ
من  3ؿم 2/1% ( ا

 مصلٍؿ طلت الػلةص، لشٌ ثٍِٜن راؿب .

 خةهًّة : ثٗةِلت اللٍن 

 biuret's testاطجبةر بٍّرِت : 

هٕ         
أ
ؾّع المٍدٍِم )  3ؿم2من مصلٍؿ زلؿ البّن إلَ  3ؿم3ا %( ، 10من مصلٍؿ ًّعرٝو

هٕ ِعة هٙةط من مصلٍؿ ٝبػِجةت الوصةس ) 
أ
طلى . 0,5اطلى زّعًا خم ا

أ
 %( خم ا

و بوٗؾرُ مصمػ ( وِػزُ
أ
رزٍاهُ ) بوٗؾرُ ا

أ
 .ذلٛ إلَ وزٍد مرمٍِجُ ٝةربةمةِٞ لشٌ ٌٍٍر لٍن ا

 

م

 


