بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گروه بیوتکنولوژی
تهیه کننده دکتر بهرام کاظمی
 -26نشان دار كردن اسيد هاي نوكلئيك
مقدمه :نشاندار كردن اسید هاي نوكلئیك تحول بزرگي در بیولوژي مولكولي ايجاد نمود .اين تكنیك براي
تايید كارهاي مولكولي و همچنین غربالگري كلني هاي باكتري حاوي پالسمید نوتركیب ( هیبريداسیون )
استفاده مشود .انشاا… .در اين كارگاه با روشهاي نشاندار كردن اسید هاي نوكلئیك بصورت عملي آشنا
خواهیم شد و روش هیبريديزاسیون را عمال" انجام میدهیم .دراينجا مختصري از كارهايي كه انجام خواهد
شد توضیح داده میشود.
رو شهاي نشاندار كردن آنزيماتيك : DNA
Random - Primed Labeling

Nick Translation

سنتز پروب بكمك
در روش

.PCR

Nick translation

نوكلئوئیدهاي نشاندار نشده با نوكلئوئیدهاي نشاندار شده تعويض میشوند

)سنتزجابجايي( .در دو رو ش ديگر به سنتز  DNAجديد منجر میشود ).(Net synthesis
1
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RANDOM - PRIMED LABELING

در هیبريديزاسیون عالوه بر استفاده از پروب هاي نشاندار شده با راديوايزوتوپها ازگروههاي تغییر يافته
غیر راديواكتییو مانند بیوتین ياديگوكسي ژنین نیز استفاده میشود .اين رو ش در سال  1984و 1983توسط
و  Vogelsteinابداع گرديد .نشانداركردن توسط آنزيم  klenowانجام میشود كه قطعه بزرگ

Feinberg

پلمیراز  Iاشرشیاكلي
فعالیت اگزونوكلئازي

میباشدKlenow .
`3` ® 5

براي نشاندار كردن با روش

فاقد فعالیت اگزونوكلئازي

`5` ® 3

DNA

میباشد ولي برعكس داراي

میباشد.
اول

DNA

دو رشتهاي )خطي( توسط حرارت دناتوره

شده و سپس روي يخ سرد میشود تامانع رناتوراسیون

DNA

شده ويصورت زنجیره ها ي تك رشته اي

باقي بماند.

Supercoiled DNA

میشود.بنا براين مولكولهاي
Labeling

Random - Priming

مقدار كمتري نشاندار میشود چون

Reannealing

رشته هاسريعتر انجام

جلقوي بايد قبل از نشاندار شدن بصورت خطي درآمده باشند تا عمل

DNA

به مقدار زياد انجام گیرد.

از قطعات كوچك

DNA

هگزا نوكلئوتیدي با توالیهايمتفاوت به عنوان پرايمر(آغازگر( براي سنتز

 DNAبكمك يك آنزيم  DNAپلیمراز استفادهمیشود .مخلوط هگزانوكلئوتیدهابه روش تصادفي – اتفاقي به
DNAدناتوره شده هدف

Anneal

میشوند .اين الیگونوكلئوتیدهادر واكنش پلیمرازبعدي به عنوان

primer

عمل میكنند .سنتز پروب با اضافه كردن آنزيم پلیمراز  klenowو چهاردزوكسي نوكلئوتید تري فسفات(كه
حداقل يكي ازآنها ] [dUTPباهاپتن نشاندارشده است) شروع میشود .چون پرايمرها خاصیت تصادفي

-

اتفاقي دارند میتوانند به همه ترادف هاي هدف ا تصال يابند .در اثناي سنتزبه روش  Random - primedهر دو

2

زنجیره  ) DNAرشتههاي مكمل  DNAهدف( بعد از دناتوراسیون به عنوان الگو عمل میكنند .غلظت زيا'د
پرايمر مانع  Reanealingدورشته الگو با يكديگر میشود.
در اين روش به علت عمل پرايمرهاي كوتاه معموال" رشته  DNAنشاندار كوتاهتر از  DNAالگو مي باشد
.چون هر دو رشته

 DNAاصلي به عنوان Template

عمل میكنند رشته هاي پروب نشاندار نیز تا اندازهاي

مكمل يكديگر هستند ،بطوري كه قبل از هیبريديزاسیون الزم است
از روش  Random - primedبراي نشاندار كردن قطعات

DNA

دناتوره شوند.

به مقدار چند نانوگرم تا چندين میكروگرم

استفاده میشود .نشاندار شدن بعداز 30ـ 60دقیقه به حداكثر میرسد و هنگام انكوباسیون طوالني ورود ماده
نشاندا ر به رشته ثابت است  .حساسیت ها’پتنهايي مانند بیوتین و  Digoxigeninاز طريق

Random

primingتا 100فمتوگرم  DNAمبباشد.
Nick translation -28

اين روش اولین با ربراي نشاندار كردن پروب با را ديوايزوتوپ توسط
گرديد .در اين روش عمل دو آنزيم
همزمانانجام میگیرد.

DNase I

 DNase Iوpolymerase I DNA

Rigny

در سال  1977ابداع

اشرشیاكلي روي  DNAدو رشتهاي

يك اندونوكلئاز اختصاصي هیدرولیز كننده باند هاي فسفودي استر رشته

هاي  DNAمیباشد .اين عمل منجربه ايجاد الیگونوكلئوتیدهاي كوتاه حاوي  `5فسفات میشود .عمل آنزيم
روي هر رشته

DNA

مستقیما و در حضور يون  Mg2+انجام میگیرد و شكافهايي در

بوجود مي آورد كه تعداد آنها به غلظت

Dnase I

در مخلوط انكوباسیو ن

3

بستگي دارد.

DNA

يك رشتهاي

اين عمل با غلظت پايین

Dnase I

DNAبه وجود میآيد .آنزيم
 ,اگزونوكلئازي

`®3

.فعالیت نوكلئاز ي
فعالیت پلیمرازي

هم انجام میشود  .در اين شرايط فقط-تعداد كمي  Nickدر هر زنجیر

Polymerase I DNA

`

®3`5

داراي سه فعا'لیت كاتا'لیتیك مستقل يعني پلیمرازي

واگزونوكلئازي `®3

`5

 `5میباشد.

 `®3` 5آنزيم باعث حذف دزوكسي نوكلئوتیدها از انتهاي

`5

فسفات میشود ،با

 ` ®3 `5آن  ،آنزيم مذكوربطور همزمان نوكلئوتیدتري فسفاتها را به انتهاي OH -`3آ

زاد شكاف ( )Nickا'ضافه میكند .اگر دزكسي نوكلئوتید تري فسفات هاي همراه دزوكسي نوكلئوتیدتري
فسفاتهايتغییر يافته با ها'پتن در مخلوط واكنش با شند در اثناي واكنش پلیمريزاسیون هاپتن وارد زنجیره
میشود .چون
translation
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عملDNA

Polymerase I

وابسته به

DNA

الگو است ترادف نوكلئوتیدي هنگام

Nick

بدون تغییربا قي میماند.

نشاندار كردن DNA

 PCRيك روش

توسط

PCR

توانمند براي سنتز

پروبهايDNA

(

DNA

سال1984توسط مولیس ابداع گرديد وبراي كارهايي مانند تكثیر,

بدون وكتور( مي'باشد اين روش در
, Cloning

 Sequencingو سنتز پروب

بكار گرفته شد .در اين روش دو پرايمرحاوي دزوكسي نوكلئوتیدتري فسفاتهاي نشاندار شده
درپلیمريزاسیونDNA

.واكنش

Amplification

شركت

میكنندPCR .

توسط يك

DNA

پلیمراز گرمادوست-مانند  Taqانجام میشود

در 30سیكل حرارتي در سه مرحله دناتوراسیون،

میگیرد.

4

 AnnealingوExtenssion

انجام
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هيبريديزاسيونHybridization

 DNAدو رشتهاي محلول تحت تاثیر حرار ت دناتوره میشود .اگر حرار ت
دناتوراسیون برگشت ناپذير است

يعني رشتههاي DNA

مولكول  DNAدو رشتهاي ايستايي  DNAدر حرارت

در حد  Tmمولكول DNA

در محیط سرما جدا از يكديگر باقي میمانند Tm .يك

مي'باشد.(Function of

 )the Thermal Stabilityدر يك

DNAهومولوگ اين پديده انعكاس نسبت با زها يعني محتواي  G+Cموجود در  DNAمیباشد.
اتصال هیدروژني بهم متصل میشوند در

حالیكه TوA

باشد

با دو اتصال بهم مربوط

C

و Gبا سه

میشوند Tm .مولكول DNA

تحت تاثیر قدرت يوني محیط (با افزايش يونها  Tmباال میرود( ،حضور يونها( ، )+Mgپلي ساكاريدها,
پرتئین و حاللهاي آلي ) (Formamideقرار میگیرد.

رشتههاي

DNA

دو رشتهاي دناتوره شده در حرار ت كمتر از

Tm

خودبخودبهم چسبیده و

نهايتاباDNA

مكمل خود يك هیبريد پايدارتشكیل میدهند بنا بر اين واكنش از كینتیك ثانوي ) (Second- Order Kineticsتبعیت
میكند .هیبريديزاسیون نیز شبیه  Tmتحت تاثیر فاكتورهايي مانند قدرت يوني و حاللهاي آلي قرار میگیرد.
اصطالح Stringency

در اين مورد مفهوم مهمي است اما همه اين فا'كتورها )حرارت  ،غلظت نمك ،وجود

حاللهاي آلي( را دربرنمیگیرد .در شرايط  Stringencyپايین )نمك زياد و حرارت

كم( DNA

هاي با شباهت

كمتر با همديگر هیبريد میشوند .در صورتیكه در Stringencyباال )غلظت كم نمك و حرارت باال در حضور
فرمامید( Hybridization
Hybridization

فقط بین دو

DNA

30ـ 20درجه پايین تر

باهومولوژي با ال اتفاق میافتد .در اين شرايط حرارت

از(melting

temprature) tmاست .براي انجام

DNAهدف را روي يك پشتیان جامد منتقل نمود تا  DNAنشاندار (بصورت محلول) با
تشكیل دهند .در ساترن بالت

DNA

يا

RNA

Hybridization
DNA

بايد

هدف هیبريد

روي ژل آگارز الكتروفورز میشوند و سپس روي غشاي

5

نیتروسلولزيا نايلوني منتقل میگردند .از مواد پشتیان كننده ديگر مانند سلولز فعال ،سفاكريل ،پلي استیرن يا
بیدهاي مگنیتك نیز میتوان

استفاده نمود.

پارامترهايHybridization

پايداري هيبريد:
تشكیل هیبريدهاي اسیدنوكلئیك يك پروسه برگشت پذير است .

Tm

عبارت است از حرارتي كه نصف

مولكولهاي  DNAدوپلكسبه تك رشته تبديل میشوند و تحت تاثیرغلظت نمك كاتیونهاي يك ظرفیتي )مول
بر لیتر( تعداد نوكلئوتیدهاي زنجیره ،تركیب'بازها ( كه با  G+Cبیان میشود( و غلظت عوامل ناپايدار
كننده هلیكس مانند  Formamideقرار میگیرد.

كينتيك هيبريديزاسيون پروبهاي

تك رشتهاي ): (Riboprobe

میزان تشكیل هیبريد براي پروبهاي تك رشتهاي از كینتیك اولیه
تقريبا همیشه غلظت پروب بیشتر از

DNA

بصورت تجربي مشخص میشود .درجه

Tm

DNA

تبعیت میكند زيرا

)(First - Order Kinetics

 Targetاست  ،باالترين میزان هیبريديزاسیون در محلول
در دو

پلكسDNA- DNA

 15درجه كمتر از

دوپلكسRNA-

است.

غلظت كاتیون ( )Mتاثیر كمتري روي

میزان(Constant

)rateثابت هیبريديزاسیون  DNA-DNAدارد

.میزان هیبريديزاسیون تحت ثیر قدر ت يوني پايین قرار میگیرد .هیبريديزاسیون در
برابربیشتر از  M NaCl 0.18انجام میگیرد .كاهش غلظت نمك در حد
6

M NaCl0.09

M1

NaClهفت

تا  5برابر میزان

هیبريديزاسیون را كاهش میدهد .تا ثیر نمك روي تشكیل دوپلكس DNA - RNAتا اندازهاي با آنچه ذكر شد
اختالف دارد .در

NaC M0.1

NaClمیزان تشكیل دوبلكس

تشكیل

 DNA-RNAهمسنگDNA-DNA

RNA-DNA

( )Equivalentاست ولي در 1

M

دوبرابر  M 0.18است.

كينيك هيبريديزاسيون در پروبهاي دو رشتهاي

)(DNA

در پروبهاي دو رشتهاي هیبريديزاسیون از كینتیك ثانويه

()- Order Kinetics

Secondتبعیت میكند .اين

پروبهامي توانند بااسیدهاي نوكلئیك ثابت شده روي فیلتر هیبريد شوند و يادر محلول دوباره

Renature

گردند .در نتیجه هیبريديزاسیون  5برابر آهسته تر از پروبهاي تك رشتهاي انجام میگیرد.
پلیمرهاي دكستران آنیوني )دكستران سولفات  )500ياپلي اتیلن گلیكول  6000اتصال دو رشته پرو ب را
در محلول به همديگرتشديد میكنند .دكستران سولفات محلول را از
موثر

DNA

DNA

خارج میكند بنا براين غلظت

افزايش مییابد .اثر دكستران سولفات براي پلي نوكلئوئیدهاي بیشتر از

250bp

مشهودتر

است و روي الیگونوكلئوئیدها تاثیري ندارد.
وقتي از پروبهاي تك رشته اي استفاده میشودهیبريديزاسیون تا سه برابر افزايش میابدو وقتي از
translated probe

استفاده شود تا 100برابر میشود .مولكولهايي كه از طريق

Nick translation

Nick

نشاندار

شدهاند دكستران سولفات تشكیل شبكه پروب ) (probe networkيا  hyper polymerهاراتسريع نمیكند وتاكید
میشود كه تشكیل چنین شبكههايي به اندازه پرو ب بستگي دارد .خاطر نشان میسازد كه اگر دكستران
سولفات در محیط نباشد backgroundهاي غیراختصاصي زياد میشوند.

7

روش كار:
 ( Labelingنشاندار كردن  DNAو ) RNA
براي نشاندار كردن قطعه

DNA

Molecular Biochemicals

( پروب) از كیت

كه با سیستم

ديگوكسي ژنین يك هاپتن استروئیدي است
نشاندار میكند .و

ظهور)(Detection

Primed DNA Labeling

Digoxigenin
كهDNA

(غیر راديواكتیو)

 Randomشركت

Roch

كار میكند استفاده میشود.

 RNA ،و الیگونوكلئوئیدها را

جهتHybridization

آن بصورت كالريمتري انجام میشود .براي نشاندار

كردنDNA

،

ديگوكسي ژنین از طريق اتصال استري وارد  dUTPمیشود،
اتصال فوق دربرابر قلیا ( )alkaliناپايداربوده و اين يك امتیازي است كه
توسط قلیااز رشته مكمل روي

Filter

DIG

- 11 -

dUTP

به آساني

( كاغذ نیتروسلولز يا غشا’ نايلون) شسته شده و میتوان دوباره از

فیلتربراي هیبريديزاسیون با پرو ب ديگر استفاده نمود.
ـ

DNA

را مد ت  10دقیقه در آ بجو ش قرار داده دهید تا به

strand DNA Single

شودوبالفاصلهان را روي يخ حاوي نمك منتقل كنید و مواد زيررا به آن اضافه نمايید.
 .1ـ  2میكرولیتر ازمخلوط هگزانوكلئوئیدها
 2 .aمیكرولیتر

مخلوطdNTP.

 .bآب مقطر تا حجم  19میكرولیتر
 1 .cمیكرولیتر آنزيم

klenow

8

تبديل

 .2با دست به ته لوله ضربه بزنیدتا مواد داخل لوله مخلوط شوندو مختصري سانتريفوژكنید

(quick

)spin
 - .3مد ت  24ساعت ( )O/Nدر  37درجه قراردهید.
 - .4واكنش رابا  EDTAمتوقف كرده وبراي پرسیپیتاسیون

Licl

با غلظت نهائي

M0.5

به آن

اضافه كنید
 .aرسوب حاصل را در  50میكرولیتر
 .5ـ براي كنترل  Labelingيك واكنش نیزبا

بافرTE

DNA

حل كنید.

كنترل موجود در كیت انجام دهید.

بررسي كمي و كيفي پروب نشاندار شده:
از پروب نشاندار شده رقت سريال(  )1/1000 ,1/100 ,1/10تهیه كنید ( به هر يك از ويالها 9
میكرولیتر آب اضافه كرده سپس يك میكرولیتر از پروب به لوله اول اضافه كرده و خوب مخلوط كنید و
همینطور يك میكرولیتر از لوله اول به لوله دوم منتقل كنیدو……)..
با انجام

Dot blot

روي نايلون يا نیتروسلولز آنهارا ظاهر ( )detectكنید.

 .1پس از انجام ( )dotلكهگذاري قبل از اينكه لكهها'كامال خشك شوند توسط
مقدار  12000ژول انرژي) آنها را روي غشا ثابت كنید ( وقتي
گیرد تیمین موجود در آن با گروههاي آمین روي سطح نايلون

DNA

cross-link

UV Crosslinker

در معرض

UV

(

قرار

میشوند .

 .2نايلون را مدت  10دقیقه دربا فر  Iقرار دهید.
 .3غشا را مدت  1ساعت دربا فر

II

قرار دهید تا فیلتر

block

شود( جاهائیكه

توسط  BSAپوشیده  )(blockمیشود تا آنتي بادي نتواند روي غشا بچسبد)
9

DNA

وجود ندارد

 .4غشا را مدت  20دقیقه در

Dig Anti

بارقت  1/5000قرار دهید.

 .5غشا را چند دفعه با بافر  Iشستشو داده تا آنتي با ديهاي متصل نشده از روي فیلتر حذف
شوند.
 .6غشا را بابافر  IIIشستشو دهید
 - .7لكههاي روي غشا را با

(Tetrazolium (NBT Nitro Blue

و

( Bromo Chloro Indolyl Phosphate

 (BCIPظاهر كنید
 .8با مقايسه رنگ لكهها بارنگ لكه

DNA

كنترل نشاندار شده موجود در كیت مقدار پروب نشاندار

شده را محاسبه كنید) .هر میكروگرم  DNAكنترل حاوي  ...نانوگرم  DNAنشاندار شده میباشد.
تهيه

Riboprobe

ريبوپروب هااز رونويسي اختصاصي يكي از

پروموتورهايT7

،

T3

شده در يك  Vectorمناسب قرار دارند تهیه میشوند .معموال از پالسمید
T7

در دو طرف

MCS

يا

SP6

كه در نزديك

Bluescript

DNA

كلون

كه پروموتورهاي  T3و

آن قرار دارند استفاده میشود(قطعه پروب بايد در پالسمید

Bluescript.sk

كلون

شده باشد).
برايتهیه

Riboprobe

پالسمید نوتركیب را توسط يك

خطي دربیآيد وبرحسب اينكه قطعه كلون شده

Restriction.Enzyme

درDown stream

كدامیك از پروموتورها قرار گرفته باشد

پروموتوررا توسط  polymerase RNAاختصاصي آن فعال كنید تا از قطعه
از طريق  RUN off Synthesisدر لوله آزمايش  RNAسنتز شود.

10

مناسب برش داده تا بصورت

DNA

كلون شده در پالسمید

براي تهیه ريبوپروب از كیت ) (RNA Labeling and Detection Kitشركت

Roch Molecular Biochemicals

استفاده میشود .اين كیت از طريق  Run Off Synthesisاز  DNAمعیني كه در پالسمید مخصوصي كلون شده
است (الگو)  RNAسنتز میكند .به ازاي هر 20 -25نوكلئوتید يك مولكول  Digoxigenin–11–UTPوارد
رشته میشود .چون براي سنتز محدوديتي وجود ندارد مقدار زيادي
استاندارد از هر يك میكروگرم

 DNAدر حدود  10میكروگرم

RNA

RNA

ساخته میشود .در شرايط

رونويسي

میشودRiboprobe.

هايي

كه با اين روش سنتز میشوند داراي خواص زير هستند:
 .1ـ داراي طول معیني بوده و اختصاصي وتك رشتهاي مي با شند.
 .2شبیه  probe DNAها به يكديگر متصل نمیشوند.
 .3ـ اتصال  Digبه  UTPنسبت به  NaOHمقاوم میباشد.
رو ش كار:
 .1مقدار 2ـ 1میكروگرم  DNAراتوسط

Resteriction

 Enzyneمناسب هضم ( )digestكنید.

 .2بعد از اتمام واكنش آن را  extroction P.C.Iكرده سپس با الكل رسوب دهید(.هرگزاز RNaseاستفاده
نكنید).
 .3مقدار 2میكرولیتر
.4

 2میكرولیتر

 .5ـ  1میكرولیتر

NTP

به واكنش اضافه كنید.

Transcription Buffer X10
((RNA ploymerase )T3, T7

به آنا ضافه كنید.
به آن اضافه كنید.

 .6حجم واكنش را با آب مقطربه  20میكرولیتر برسانید.
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 .7مقدار 1میكرولیتر

RNasin

( مهار كننده

RNase

) به واكنش اضافه كنید تااز فعالیت

RNase

احتمالي درواكنش جلوگیري كند.
 .8لوله را مختصري سانتريفیوژ

(quick

 )spinنموده و 2ـ 1ساعت در  37درجه قرار دهید.

 .9واكنش رابا  EDTAمتوقف نموده وبراي رسوب دادن  RNAاز LiClباغلظت نهائي

M0.5

استفاده

كنید.
.10

بعد از شستشو با الكل  ،70رسوب را در 100

.11

مقدار  1میكرولیتر  RNasinبه آن اضافه كرده و  30دقیقه در  37درجه انكوبه كنید.

.12

كمیت پروب تولید شده شبیه

DNA probe

میكرولیتر DEPC treated water

تعیین میشود فقط براي تهیه بافر

حل كنید.

 IIازDEPC

 treated waterاستفاده شود
.13

از  RNAنشاندار شده موجود در كیت براي مقايسه پروبها استفاده كنید.

Hybridization

دراين كارگاه براي هیبريد يزاسیون از دو روش

 Dot blot hybridizationوSouthern blot hybridization

استفاده میكنیم.

روش دات بالت
 .1از  ( DNAقطعات  DNAكلون شده ) رقت سريال تهیه كنید و روي
انجام دهید).( Dot bloting

12

Nylon membrane

لكهگذاري

 .2مدت  5دقیقه غشانايلوني را در محلول

Denaturing

قرار دهید تا

 DNAدناتوره شود ( الزم به

ذكر است كه نايلون نبايد در محلول شناور شود بلكه بايد ته ظرف يا سیني يك اليه كاغذ خشك
كن قرار داده شود سپس محلول را روي كاغذ ريخته بطوري كه فقط كاغذ خیس شود وسپس
نايلون را روي آن قرار دهید).
 .3مدت  5دقیقه غشارا مانند مرحله قبل در محلول

Neutralizing

قرار دهید تا.غشا خنثي شده و از

شكنندگي آن جلوگیري شود.
.4

غشا را روي كاغذ خشك كن قرار داده و هنگا میكه هنوز مرطوب
Linker

است DNA

را

باUV Cross

روي أن ثابت كنید.

 .5غشا در اين مرحله آماده است هم میتوان براي مدتي آن را نگهداري نمود و هم میتوان پروسه
 Hybridizationرا دنبال نمود.
روش ساترن بالت
 DNAرا با آنزيمهاي  Restrictionمناسب هضم كنید و سپس آن راالكتروفورز نمايید .ظرفیت اتصال
اسیدهاي نوكلئیك به غشا نايلوني  500میكروگرم در هر سانتیمترمربع میباشد وبراي فیلتر نیتروسلولوز
صد میكرو گرم در هر سانتیمتر مربع است .
 .1وقتي الكتروفورز انجام شد ژل رابا

UV

مشاهده كرده وبراي جلوگیري از اصراف مواد

قسمتهائي از ژل را كه مورد استفاده نیست حذف كند( ژل را  Trimكنید) .
 .2گوشه ( يكي از گوشهها ) ژل را عالمت گذاري كرده و سپس  90دقیقه در حرارت اتاق آن را
داخل محلول

Denaturing

دوران دهید تا

DNA
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دناتوره شود

(NaOH0.4

 )Nالبته

DNA

هاي

سنگین

ترازkb15

را بايد با

محلولM0.25

اسید كلريدريك

Depurinate

نمود تا بتوانند از ژل

روي غشا منتقل شوند (اين كار همراه با shakingانجام شود).
 .3واكنش را  20دقیقه در حرارت اتاق در محلول

Neutratizing

قرار دهید ( همراه باshakingانجام

گیرد).
 .4غشا

(Nylon

 )membraneرابه اندازه ژل بريده و گوشه آن را مانند ژل عالمت گذاري كرده و

سپس در آب ديونیزه آن را خیس كنید.
 .5بعد از آماده كردن تا نك انتقال

)(Transfer Tank

يك قطعه كاغذ صافي روي سیني تا نك قرار

دهید.
 .6كاغذ صافي را حتما" بابافرتا نك خیس كنید كه حباب هوا در آن قرار نگیرد .
 .7يك اليه كاغذ

واتمنMM3

روي آن قرار دهید بطوري كه دو سر كاغذ دربا فرتا نك قرار گیرد.

 .8ژل رابصورت وارونه( نسبت به موقعي كه الكتروفورز میشود ) روي كاغذ واتمن قرار داده
بطوري كه زير ژل حباب هوا قرار نگیرد.
 .9نايلون آماده شده را روي ژل قرار دهید بطوريكه هوا زير آن نفوذ نكند.
.10

يك اليه كاغذ واتمن روي فیلتر قرار دهید.

.11

اطراف آن را با پارافیلم خوب بپوشانید.

.12

يك اليه كاغذ صافي و سپس چندين اليه كاغذ خشك كن روي آن قرار دهید بطوري كه

مايع را جذب كند.
.13

يك صفحه شیشه اي روي آن قرار دهیدويك وزنه  500گرمي روي شیشه مستقركنید.

.14

اطراف تا نك را با نايلون بپوشانید كه تبا دل هوا با خارج انجام نگیرد واز تبخیربافرتا نك

ممانعت نمايد.
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.15

براي بافرتا نك از محلول

NaOH N0.4

استفاده كنید زيرا براي

Nylon

بهتر از كاغذ

نیتروسلولز میباشدو موجب دناتوره شدن و ثابت شدن  DNAروي نايلون میشود.
.16

مدت  24ـ 4ساعت در هواي اتاق قرار دهید.
SSC X2

بشوئید تا ذرات ژل ازروي آن حذف شوند.

.17

نايلون را خارج كرده و با

.18

وقتي نايلون هنوز نمدار است  DNAرا با دستگاه

crosslinker UV

روي آن ثابت كنید.

 ( hybridization Preدات بالت يا'ساترن بالت )
 .1غشارا داخل كیسه پالستیكي
Prehybridization

(Hybridization

 )bagقرارداده ومقدار

2

ml/100cm20

محلول

داخل كیسه ريخته و سپس آن را خوب درز گیري كنید بطوريكه مايع از آن

نفوذ نكند(  sealشود).
 .2مدت  1/5 -2ساعت در  42درجه قراردهید( براي ريبوپروب حرارت  50درجه درنظرگرفته
شود )
 .3پروب را مدت  5دقیقه درآب جوش قرار داده تا دناتوره شود
 .4بالفاصله روي يخ

حاوي نمك قرار دهید.

 .5يكي از گوشه هاي كیسه پالستیكي حاوي  nylonرا بريده و آن را روي كاغذ خشككن قرار داده و
با چرخانیدن يك مداد يا میله شیشهاي گرد روي آن  ,محلول  Prehyridizationرا از آن خارج كنید.
 .6مقدار  2ml/100cm2.5پروب مخلوط شده با محلول
 .7هواي آن را خارج كرده دوباره آن را  sealكنید.
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Hybridization

وارد كیسه كنید.

 .8مدت يك شب آن را در  42درجه قرار دهید ( .براي ريبوپروب .50درجه).

Post hybridization

 .1نايلون را از كیسه خارج كنید.
 .2مدت  5دقیقه

بامحلولXSSC , 1% SDS 2

همراه

shaking

در حرارت اطاق نايلون را بشوئید.

 .3مدت  15دقیقه بامحلول XSSC , 1% SDS 2آن را يشوئید ()RT
 .4مدت  30دقیقه بامحلول XSSC , 1% SDS 2در 65درجه شستشو دهید.
 Detection .5آن شبیه پروب انجام میگیرد.

هيبريديزاسيون با

Riboprobe

 .1مراحل  blot Dotيا  blot Southernشبیه  DNAپروب انجام میگیرد.
 .2دماي  Hybridizationرا  50درجه درنظربگیريد.
 .3بهتر است پروب ( )RNAرا هنگام استفاده مدت  5دقیقه در آب جوش قرار دهید تا چنانچه
 RNAدايره ( )Loopتشكیل داده است باز شود.
 .4مراحل شستشو و  Detectionنیز شبیه  DNAانجام میگیرد.
 .5بايد دقت نمود كه حین پروسه كار

Rnase

وارد محیط نشود وازتما'س دست يا با وسايل كار و

نمونه خودداري شود.
 .6حتما" از دستكش استفاده كنید
16

 .7وسايل شیشهاي ،تیپها و محلولهارا با يد از آلوده شدن با
 .8موادووسايل كاربا
يد در محلول

RNA

RNase

محافظت نمود.

بايد از وسايل و مواد ديگر جداباشند .وسايل شیشهاي بعد از شستشوبا

0/1درصدDEPC

شناور شوند و سپس اتوكالو گردند وبعد از آنبمدت  3ساعت

در 250درجه قرار گیرند.
 .9تیپها  ،لولههاي سانتريفیوژ و لولههاي فالكن فاقد
DEPCماده مهار

.10

درRNA

تهيه

RNase

میباشند ولي با يداتوكالو شوند.

كننده غیر اختصاصي ريبونوكلئاز میباشد كه با آدنین موجود

واكنش میدهد.

Deionized formamide

يكي از مشكالت در

hybridization Riboprobe

تجزيه شدن

RNA

توسط آلوده كنندهها ي موجود در

 Formamideمیباشد براي جلوگیري از اين عمل با يد فرمامید ديونیزه شود.
روش كار:
 .1براي ديونیزه كردن فرمامید احتیاج به رزين ( )lonexchangerمیباشد .از كاتیون ()Carboxymethyl
و آنیون ( Diethylaminoethyl) DEAEاستفاده میشود.
.2

كاتیون و آنیون ( از هر كدام  5گرم) جداگا نه بايك لیترآب  Equilibrateمیشوند .بعد از مخلوط
شدن محلول ابري مانند تشكیل میگردد .اين محلول را با دستگاه فیلتراسیون در خال فیلتر( كاغذ
صافي واتمن ) كرده تا آب رزين خارج شده و رزين روي فیلتربا قي بماند و خشك شود سپس با
میچرخد تا خوب مخلوط شود .محلول دو باره با

يك لیتر فرمامید  30دقیقه روي همزن
17

دستگاه فیلتراسیون درخال با كاغذ صافي واتمن فیلتر میشود بطوري كه يك محلول صاف تشكیل
میگردد.اين محلول Formamide Deionizedدر يخچال نگهداري میشود.
طرزتهيه بافرها:
الف ) بافرهاي ( Detectionظهور) :
 -1بافر:I

)Tris (PH:7.5

100mM

500mM

NaCl

 -2بافر: II
(BSA (blocking reagent

 1-3%كه در بافر 65 Iدرجه حرارت داه میشود تا حل شود

 -3بافر :III
100mM

100mM

50mM

)Tris (pH:9.5

NaCl

MgCl2

ب) بافرهاي : Hybridization
 -1بافر: Pre hybridization

Deionized formamide

50%
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5X

SSC

5X

Denhardts

50mM

hosphate buffer

125mg/ml

SS DNA

: Hybridization  بافر-2

50%

Deionized formamide

5X

SSC

1X

Denhardts

20mM

Phosphat buffer

25mg/ml

SS DNA

10%

Dextran sulfate

:

1%

1%
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Denhardts

 محلول-3

BSA

Ficoll

1%

Polyvinyl pyrolidone

:

3M

3M

20X SSC فر

 با-4

NaCl

Na Citrate

pH: 7

20

