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 مقدمه مولفین  

میلیارد باز در ژنوم انسان، پیدا کردن و مطالعه يک توالی کوتاه از  ۱با وجود 
انی شدن و سرط راتییتغبررسی اختالالت ژنتیکی،  منظوربهاين ژنوم پیچیده 

ی نیست. دانشمندان برای بررسی دقیق ژنوم مطالعات زيادی انجام اساده... کار 
، کری ۳۳۱۱ی بسیاری را آزمايش کردند. سرانجام در سال هاروشدادند و 

 عنوانبهروشی را ابداع کرد که تا به امروز  Cetusمولیس دانشمند موسس 
ولکولی ی بالینی و مهاشگاهيآزماابزار، در  نيتریکاربردو  نيتریدیکل يکی از

فرآيندی جالب  (PCR)ی پلیمرازی ارهیزنجبه کار گرفته شده است. واکنش 
 ی از ژنوم را بهاقطعهی و توسعه همانندسازآزمايشگاهی است که  پرطرفدارو 

 PCR (Polymerase Chainکرده است. امروزه  ريپذامکانهزاران نسخه 

Reaction) روشی آسان، سريع، ارزان و دارای حساسیت و  عنوانبه
ی هانهیمزکه کمک شايانی به توسعه علوم در  شودیماختصاصیت باال شناخته 

ی، شناستانباسپزشکی بالینی و تشخیصی، پزشکی قانونی، علوم مولکولی، 
 تغییرات اکولوژيک، کشاورزی و دامداری و ... کرده است.

ی هادستگاهبرای انجام اين آزمايش جذاب نیاز به انواع مختلف تجهیزات و 
ی مخصوص، هاتیک، دهيدآموزشی مجهز، پرسنل هااتاقآزمايشگاهی، 

ی تجاری مختلف در سراسر هاشرکتکه  باشدیمتجاری و...  یهایافزارنرم
ش . گسترنداکردهی سراسر دنیا فراهم هاشگاهيآزمادنیا اين لزومات را برای 

ی اهروشی تحقیقاتی باعث شد تا دانشمندان هاشگاهيآزمااين فرآيند در 
را ابداع کنند تا بتوانند با دقت بیشتری به مطالعات ژنوم بپردازند.  PCRمختلف 

برای بهبود  PCRی هاروشی پیشرفته و توسعه انواع هادستگاهبا وجود اختراع 
فرآيند  هجیدرنتعملکرد اين فرآيند، گاهاً خطاهايی در طول واکنش و به تبع آن 

در  .کندیمرا تبديل به تجربه تلخی  بخشلذتکه اين آزمايش  دهدیمرخ 
اين نوشتار سعی شده است که به بررسی خطاهای رخ داده در طول واکنش 

د بپردازيم. به همین منظور در فرد انجام دهنده دور بمان ازنظرکه ممکن است 
و بیان تاريخچه و کاربردهای آن پرداخته شده  PCRفصل اول به معرفی 

استفاده  PCRاست. در فصل دوم به معرفی مواد و تجهیزات گوناگون که در 
و  ی واکنشسازنهیبهاشاره شده است. در فصل انتهايی نیز درباره  شودیم

به تفصیل سخن گفته شده  دهدیمرخ  خطاهای احتمالی که در طول فرآيند
خالصه کردن مطالب و تسريع در پیدا کردن  منظوربهاست. در پايان اين فصل 

تا بتواند راهگشای  مياآوردهجدول  صورتبهخالصه  طوربهخطا، مطالب را 



 

ور ی بالینی و تحقیقاتی کشهاشگاهيآزمامحققان جوان و دانشمندان در سراسر 
 د.عزيزمان ايران شو

ی ساده تا اين نوشتار به زبان اندبردهاين کتاب تمام تالش خود را به کار  نیمؤلف
و در عین حال کاربردی تهیه شود تا بتواند پاسخگوی نیاز محققین حوزه علوم 
ژنتیک مولکولی و سرطان باشد. امید داريم که اين کتاب بتواند راهگشای 

ی اهشگاهيآزمادانشجويان کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و پرسنل 
 کردن مشکالت پیش آمده در طرفبربه جهت شناسايی و  تشخیص پزشکی

ه از انجام اين واکنش داشت بخشلذتی اتجربهواقع شود تا بتوانند  PCRطول 
و  فیتألی بسیاری که برای هاتالش رغمیعلباشند. همواره معتقديم که 

ويراستاری اين کتاب شده است، خالی از ايراد نیست. به همین دلیل از دريافت 
 .میکنیمواننده گرامی استقبال ی نقادانه شما خهاامیپ
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با ارائه مدل  ۳۳8۱سنگ بنای ژنتیک مولکولی توسط واتسون و کريک در سال 
میالدی تحقیقات دکتر  60گذاشته شد. در دهه  DNA یارشته ساختار دو

Gobind Khorana هایسازی کدجهت روشن یتوجهقابلهای باعث پیشرفت 
پلیمراز  DNAالگوی پرايمری برای  عنوانبهژنتیکی و سنتز اولیگونوکلئوتیدها 

جايزه نوبل به او تعلق گرفت. در  ۳۳6۱گرديد. به پاس تحقیقات وی، در سال 
 یهمانندساز Khorana از پژوهشگران آزمايشگاه، Kjell Kleppe ۳۳7۳ سال
پرايمر به  ۱ˊرا با استفاده از سیستم دو پرايمری که انتهای DNA از یاقطعه

ايده  به کارگیری اين متأسفانهسمت يکديگر طراحی شده بود، توصیف کرد. 
نشد.  سال بعد ارائه ۳۲های تکراری در يک واکنش تکثیری تا چرخه صورتبه

کری مولیس  توسط ۳۳۱۱در سال  (PCR) پلیمراز یارهیزنجروش واکنش 
Kary Bank Mullis، بیوتکنولوژيست موسسه Cetus  شد در کالیفرنیا ابداع

( يک Polymerase Chain Reaction) پلیمراز یارهیزنج. واکنش (۳-۳ شکل)
را به  DNA ای ازو تکثیر قطعه یهمانندسازتکنیک آزمايشگاهی است که 

 .سازدیم ريپذامکانبرابر آن  هاونیلیم

 
   و برنده جایزه نوبل شیمی در  PCR مخترع. کری مولیس، 1- 1 شکل

 1993سال 
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از  PCR. انقالب بزرگی در حوزه بیولوژی مولکولی به وجود آورد PCR اختراع

اختراع شده تا به امروز است که دامنه کاربرد آن از  یهاکیتکن نيترمهم
 تا تحقیقات تشخیصی و درمانی گسترده است. هاژنشناسايی و دستکاری 

PCR  يک تکنیک ساده و در عین حال بسیار پیشرفته و کاربردی است که
توانايی آن  و پزشکی به دلیل یشناسستيز یهانهیزمآن در بیشتر  یريپذقیتطب

 حالتی از همانندسازی PCR در ارائه نتايج کیفی و کمی به اثبات رسیده است.
DNA  یهمانندسازاست که در آن با استفاده از اجزای DNA یلوله، در داخل 

 DNA .ندينمایمژنومی يا کلون شده را تکثیر  DNA آزمايش توالی خاصی از
تا هزاران نوکلئوتید  هادهتوالی هدف است و دارای طولی به اندازه  الگو محتوی

با  Taq ساده آنزيم پلی مراز مقاوم به حرارت . در يک سیستم بافریباشدیم
ه تری فسفات شروع ب استفاده از يک جفت پرايمر و چهار داکسی نوکلئوتید

 رونوشت از توالی هدف را تولید نمايد. هاونیلیمتا  کندیمساخت رشته جديد 

 PCR چیست؟ 

PCR  مرحله دناتوراسیون يا تقلیب ۱بر اساس استفاده از دماهای مختلف در 
(Denaturasion)اتصال ، (Annealing)  طويل شدنو (Extension/ 

Elongation)  پلیمراز، تکثیر آنزيمی وابسته به یارهیزنجاستوار است. واکنش 
يک سلول زنده،  . درونباشدیمژنومی يا کلون شده  DNA پرايمر توالی خاصی از

ماده ژنتیکی طی فرآيندی پیچیده و عملکرد چندين پروتئین رخ  یهمانندساز
در داخل لوله  اجزای همانندسازی ماده ژنتیکی، با استفاده از PCR .دهدیم

 صورتبه. اگر بخواهیم همانندسازی را شودیم DNA آزمايش باعث تکثیر
ها از رشته هرکدامشوند و از هم باز می DNAخالصه تعريف کنیم، دو رشته 

. مرحله رندیگیم الگويی برای ساخت رشته مکمل جديد مورد استفاده قرار عنوانبه
وکلئیک توانايی اسیدهای ن کنندهانیبکريک که -بر اساس قانون واتسون تکثیر

. C=G و A=T برای جفت شدن با باز مقابل خود است، استوار است؛ همیشه
تا هزاران  هاده، از ردیگیبرمکه توالی هدف را در  (Templat) الگو DNA طول

 Taq پلیمراز DNA آنزيم پلی مراز همانند PCR نوکلئوتید است. در طی واکنش
 هاdNTPو جفت پرايمر  که يک آنزيم مقاوم به حرارت است با استفاده از يک

(DeoxyNucleosid Tri Phosphates)  و يک سیستم بافری ساده شروع به
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 هاونیلیمکند تا در انتهای واکنش می DNA همانندسازی ناحیه خاصی از مولکول

از تکرار مراحل  یامجموعه PCR نسخه از توالی هدف تکثیر گردد. واکنش
 :(۲-۳ )شکل سازدبنیادی است که يک چرخه را می

الگو با استفاده از حرارت از  DNA در ابتدای کار دو رشته مرحله تقلیب:
 شکند.شوند، حرارت پیوندهای هیدروژنی بین جفت بازها را میيکديگر جدا می
 .شودهدف متصل می DNA پرايمر به رشته الگوی خود در مرحله اتصال:

 پلیمراز DNA دهد،طويل شدن توسط آنزيم رخ می مرحله طویل شدن:
dNTP3 را بر روی هاˊ-OH  که ماحصل اين واکنش  کندیمپرايمر اضافه

الگو مورد استفاده  عنوانبههای بعدی هايی است که در چرخهتولید رونوشت
 هایادامه تعداد نسخهگردد. در می PCR گیرند و باعث ايجاد محصولقرار می
DNA  يابد.تصاعدی افزايش می صورتبههدف 

 

ساده. برگرفته از  صورتبه PCR. مراحل انجام 2-1 شکل
content.neb.com 



 

 

۳

0 

 

 PCRخطایابی  

 

 
۳

0 

 

۳0 

 
بر دماهای مختلف استوار است.  PCR اشاره شد اساس ترشیپکه  طورهمان

الگو به سرعت از هم جدا  DNA دو رشته C۳6-°C۳4° در دمای معموالً
هر چه  کهیطوربهاست،  رشته الگو وابسته C+G . اين دما به میزانشوندیم

 یارشتهدو  DNA جدا کردنباالتر باشد، به دمای باالتری برای  C+G درصد
 یهایتوالتا پرايمرها به  شودیمنیاز است. در ادامه دمای واکنش پايین آورده 

 mT به دماید. اين اتصال نالگو متصل شو DNA مکمل خود بر روی
(Temperature melting) مورداستفادهالگو  -رشته پرايمر يا دمای ذوب دو 

 پلیمراز DNA در مخلوط واکنش وابسته است. دمای مطلوب برای فعالیت
Taq °C 7۲ بنابراين در مرحله گسترش پرايمرها در اين محدود نگه ؛ است

واکنش را  mT وانتیممختلف  یافزارهانرماستفاده از  . باشودیمداشته 
تکرار  ۲8-40بین  هاچرخه دمای PCR محاسبه کرد. بسته به نوع واکنش

. قبل از دریگیمترموسیکلر صورت  توسطکه اين تنظیم دما  شودیمتنظیم 
اختراع اين دستگاه توسط شرک ستوس برای تنظیم دمای مخلوط واکنش 

کند  که اين شدیمدستی منتقل  صورتبهآب  یهاحمامدستی بین  صورتبه
. در ادامه با اين دستگاه و نحوه استفاده و را در پی داشتفرآيند روند شدن 

 .ديوشیمخطاهايی که با تنظیم اشتباه دستگاه ممکن است رخ بدهد آشنا 
 و کارايی کامل PCR در واکنش خطايی رخ ندهد و کهیدرصورتبدين ترتیب 

 نسخه از محصول 6۳0ساخت چرخه انتظار  ۲0 یاز ط داشته باشد بعد ۳00%
PCR مخلوط واکنش به هر دلیلی آلوده شود اين تکثیر  کهیدرصورت. رودیم

های بعدی گردد که در فصلتصاعدی منجر به ساخت محصول معیوب می
 شود.مفصل به آن پرداخته می طوربه

 تقلیب باال نزديک بر پايه اين واقعیت استوار است که در دمای PCR اصول
°C ۳8 دو رشته DNA  هدف به علت شکستن پیوندهایA-T  وC-G  از هم

پرايمرهای مکمل  C68-°C80°شوند. در دماهای اتصال در محدوده جدا می
اتصال يافته و مولکول  ۱ˊبه انتهای (Reverse)و معکوس  (Forward) جلو

DNA کنند. سپس ای را از دو طرف محصور میهدف تک رشتهDNA پلیمراز 
Taq  اضافه کردنبا dNTPها رشته جديد DNA دهد. مولکول را توسعه می
کند. اين روند چند بار بازسازی می C7۲° خودش را دمای توسعه یارشتهدو 

 .آوردهدف را به وجود می DNA مولکول تکرار شده و چندين نسخه از
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 PCRکاربردهای 

 ورداستفادهمآزمايشگاهی مولکولی بسیاری  یهاکیتکندر طول سالیان گذشته 
تکنیک مورد  نيترجيرا PCR ابداع شده، یهاکیتکنقرار گرفته است. در میان 

تشخیصی و تحقیقاتی است. سرعت، سادگی، قیمت  یهاشگاهيآزمااستفاده در 
مناسب، حساسیت و اختصاصیت باالی اين تکنیک باعث عالقه زياد جهت به 

در  PCR اولین کاربرد بالینیشده است.  هاشگاهيآزماکار بردن اين تکنیک در 
داسی شکل مورد مطالعه قرار گرفته بود.  یهاسلولمنتشر شد که  ۳۳۱8 سال

 HLA) Human برای بررسی تغییرات آللی در لوکوس PCR از ۳۳۱6در سال 
(Leukocyte Antigen راهگشای تحقیقات جنايی باشد. امروزه  استفاده شد تا

های مختلف مانند پزشکی قانونی، سیستماتیک در زمینه PCRتکنیک 
ی توسعه و پزشکی تشخیص ، اکولوژيکیشناسباستانمولکولی، صنايع غذايی، 

 بیولوژی مولکولی را تغییر داده است PCR گسترده یکاربردهااست. اين  يافته
 (.۱-۳)شکل
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 تحقیقات پزشکی

عفونی نظیر توبرکلوزيس، کلستريديوم  یهایماریبدر مطالعات  PCRاز 
 یکاربردها. شودیمگسترده استفاده  طوربه و ... HIV ،HBV ،HCVديفیسل، 
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ژنتیکی و سرطان است.  یهایماریبدر پزشکی تشخیص  PCRديگر 

کروموزومی مانند  یهایناهنجاربا هدف شناسايی  PCR یهادستورالعمل
خونی توسعه يافته است. عالوه بر  یهایمیبدخدر ( ۳:۲۲)کروموزوم فیالدلفیا 

غیر سرطانی ژنتیکی را نیز  یهایماریب توانیم PCRسرطان، با استفاده از 
د پیش از تول یهاصیتشخو بررسی قرار داد. کاربرد اين حوزه در  موردمطالعه

و  CFF DNA (Cell Free Fetal DNA). بررسی بر روی کندیم انمود پید
ومی کروموز ابتدايی و ساير اختالالت یهاهفتهتشخیص جنسیت جنین در 

 ريپذامکان PCRاز پرزهای کوريونی و با روش  یبردارنمونهجنین از طريق 
نمونه خلط و کشت در  یآورجمعدر مورد بیماری سل که نیازمند . است

 یهاسمیارگانشناسايی هر دوی  PCRمبتنی بر  یهاشيزماآآزمايشگاه است، 
ساخته است. عالوه بر آنالیز دقیق ژن، شناسايی  ريپذامکانزنده و غیر زنده را 

 و همچنین اثرات درمانی را ممکن کرده است. یکیوتیبیآنت مقاومت

 پزشکی قانونی و جنایی

، DNA به پروفايل نمودن توانیم PCR کاربردهای نيترمهماز 
 PCR رونيازااشاره کرد.  DNA و آزمايش DNA ، تعیین نوعینگارانگشت

 DNA یهانمونهفرد ديگر است.  هاونیلیمقادر به شناسايی يک فرد از میان 
 DNA يا پايگاه افراد مظنون DNA با توانیماستخراج شده از صحنه جرم را 

میتوکندری و مطالعه حقوقی  D توالی يابی حلقه منظوربه PCR مقايسه کرد. از
سی ررشود. همچنین بانسانی نظیر شناسايی اشخاص ناپديد شده استفاده می

 است. ريپذامکان PCR با استفاده از های توالی يابی ژنومپروژه

 اطالعات وراثتی

مورد مطالعه اطالعات  یهاسمیارگاناز  توانیم PCR با استفاده از تکنیک
از اختصاصیت بااليی برخوردار  PCR. آن مطالعه کرد روی کرده و بر یآورجمع

همزمان  طوربهرا  هاسمیارگانتا بتوان  کندیمکمک  PCR است. اين ويژگی
 در سطح جنس و گونه شناسايی کرد.
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 علوم کشاورزی

مولکولی در حوزه علوم کشاورزی بسیار گسترده و متنوع  یهاکیتکنکاربرد 
عفونی را در  یهاسمیارگانشناسايی شیوع  PCR است. آزمايشات مبتنی بر

 وانتیماين کاربردها  ازجملهساخته است.  ريپذامکانحیوانات اهلی و وحشی 
عوامل عفونی مضر برای انسان و دام، شناسايی و توالی  یهایژگيوبه تعیین 

های گیاهی و دامی، کمک به ساخت واکسن و غربالگری يابی پاتوژن
 ترانسژنیک اشاره کرد.

به همراه افزايش تنوع محصوالت مربوطه  PCR سادگی و سرعت تکنیک
مختلف به آن شده است. امروزه از اين  یهاحوزهدانشمندان  یمندعالقهباعث 

نگراش ما را نسبت به  PCR .شودیماستفاده  یهانهیزمتکنیک در بسیاری از 
 یهایبررسدر  PCR مختلف علوم متحول کرده است. یهاحوزهتحقیقات در 

 یهاشگاهيآزماژنتیکی در  یهایماریباز قبیل تشخیص  DNA روزمره
قادر است با موفقیت پروژه  PCR کاربرد دارد. همچنین تشخیص ژنتیک نیز

 لهیوسهبژنوم انسان و ژنوم بسیاری از موجودات ديگر شامل چندين گونه گیاه را 
حاضر ايجاد تغییرات مفید در حال  PCR. تکمیل کند هاژنتکثیر و توالی يابی 

 ساخته است. در آينده کاربردهای بیشتر از ريپذامکاندر ژنوم يک ارگانیسم را 
PCR  در علوم بیوتکنولوژی همراه با طراحی ابزار پیشرفته دارای ظرفیت باالی

 نمونه به وجود خواهد آمد.
 
 
 
 
 




