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 DNAملخص خطوات عزل احلمض النووي 
 

  DNAض النووي مأواَل حتليل اخللية وحترير احل
حتلل اخللية ابستخدام االنزميات احملللة او حبيبات زجاجية او بلورية يف اثناء  الطرد املركزي أو االنزمي االنزمي  

LYSOZYME  
  PEPTIDOGLYGAN يدراتيةهالكربو  داراجل ملكوانت اجلليكوسيدية للرابطة املائي التحليل  بتحفيز يقوم
 .املكوانت من وغريه  DNA النووي احلمض وحبرر اخلارجي الغالف حتطيم وابلتايل

  BUFFER SOLUTIONيف وجود اخلالاي داخل احمللول املنظم 
 يف صورة حملول منظم ، حملول ملحي حيتوى على  DNAالبد ان تكون الوسط املتواجد به حملول احملتوى على 

EDTA  يسبب أتين احلمض النوويDNA ومحلة لشحنة فإنه أكثر ثباات وذوابان يف احملاليل امللحية عنه يف املاء املقطر . 
  EDTAأمهية ال 

CD+2- MG+2- MN+2)يوانت املوجبة ثنائية الشحنة مثلترتبط مع اال. أ
الىت قد تكون امالح مع جمموعات ( -

 < DNAالفوسفات االيونية يف احلمض النووي 
النه حيتاج ايل ايوانت املغنيسيوم   DEOXYRIBONUCLEASEتثبيط االنزمي احمللل للحمض النووي . ب

MG+2   او املنجنيزMN+2  لكي يقوم بوظيفته يف حتليل احلمض النوويDNA   
االميدات ستوانت القلوية القلوية و واهلي  DNAيقلل التفاعالت االلكرتوليتية بني احلمض النووي   PH 8الوسط القلوي . ت

 . عديدة التكتافؤ
 . DENATUREوتغري طبيعة الربوتني   NUCLEASEالقلوية العالية تقلل من نشاط . ث
 .يزيد القلوية والشحنة املوجبة للربوتينات اهليستونية  DNAكما تساعد على فصل الربوتينات املرتبطة ابحلمض النووي . ج

 
 والربوتني  DNAاثنياً فصل معقد احلمض النووي 
م املنظفات عادة يف هذه املرحلة لتعطيل التفاعالت االيونية بني اهلستوانت موجبة الشحنة مه تستخد

 SDS (SODIUM DODECYLعادة ، يستخدم DNAالشحنات السالبة للحمض النووي 
SULPHATE )   

 منظف نتأين يرتبط مع الربوتينات ويعطيها صفة شديدة االيونية. 
  متلف لالنزميات احملللهDNA   ه من الربوتيناتوغري. 

 
وغريه تضاف للتأكيد  من الفصل التام للربوتينات املرتبطة ابحلمض النووي   NaClالرتكيز العالية من االمالح مثل 

DNA  عنه ونزيل الرابطة مع االميدات موجبة الشحنة. 
 .حيث تضعف االمالح قوة االرتباط االيوين بني احلمض النووي واملركبات موجبة الشحنة
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التأكد من خلو احمللول من  عن غريه من مكوانت اخللية الذاتية، يف هذه املرحلة جيب  DNAفصل احلمض النووي لثاً اث
مث الطرد املركزي بعد ذلك  ISOAMYL ALCOHOLالربوتينات وذلك ابستخدام خليط الكلورفورم مع الكحول 

 . تظهر ثالث طبقات
 .طبقة سائلة وطبقة سفلى عضوية وبينهما طبقة وسطى متثل شريط منضغط من الربوتني املتميه: الطبقة العلوية 

 يسبب الكلورفورم  تشوية سطحي للربوتني 
يقلل الرغوة ويساعد على ثبات الطبقة الفاصلة احملتوية على الربوتني   ISOAMYL ALCOHOLوالكحول 

 .وتفصل بني الطبقتني 
 .لطبقة األوىل على االمحاض النووي ويتم فصلها ويتم ترسيبها ابستخدام الكحول االيثانولحتتوى ا

 تأينة للحمض ايلنووي ويصب  غري قابل للذوابن اذا تواجد يف وسط عضوي منخفض القطبية بيعة املطبسبب ال. 
  يكون احلمض النووي راسب خيطي الشكلي وميكن مجعه بلفة على عصى زجاجية 
  احلمض النووي املعزول ابلربوتينات واحلمض النووي قد يتلوثRNA > 
  ميكن التخلص من الربوتني إبذابة احلمض النووي املرتسب يف وسط ملحي وإعادة استخدام خليط الكلورفورم والكحول

 .بروتني يف الطبقة الوسطى أيحىت يبقى   ISOMYL ALCOHOLوالكحول 
 

  ال يرتسب احلمض النوويRNA  مع الDNA   لكنه قد يتواجد يف صورة ملوثة للحمض للحمض الننوي وDNA  
 

  ميكن التخلص منه ابستخدام االنزمي احمللله لهRNASE – RIBONUCLEASE   بعد التخلص من الربوتني
يف   RNAاتركا احلمض النووي  DNAللرتسيب احلمض النووي   ISOPROBANOLقيد يستخدم الكحول 

 احمللول 
 

 الربوتني واحلمض النووي  ميكن اعادة خطوات فصلRNA   عدة مرات للحصول على محضDNA  على النقاوة . 
 

  من احملتوى الكلى للحمض النووي %  05هبذه الطريقة يفرتض ان يتم فصلDNA   يف اخللية متوسط احملصول يساوي
 . ملجم لكل من الوزن الرطب من اخلالاي البكترييه 1-2

 
 البكترياي   DNAاهلدف من استخالص احلمض النووي 

 نات اخلاصة ابلكائن احلي الدقيقحتديد اخلريطة الوراصية احملتوية على مجيع اجلي. 
  حيمل احلمض النووي يف تركيبه اجلزيئي وتتابع القواعد النيرتوجينة مجيع املعلومات الوراثية يف صورة

 جينات 
  عند فصل احلمض النوويDNA السيتوسني وابلتايل  للكائنات ميكن معرفة نسبة اجلوانني ايل

 . تعريف الكائن احلي ومعرفة اململكة الىت يتبعها
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  استخدام احلمض النوويDNA   يف جتارب التقنية احليويةBIOTECHNOLOGY 
البكترياي يف عمليات بعض املواد الربوتينية او يف اجملاالت  DNAمثل ربط جينات احلمض : 

 . GENE THERAPYالدوائية يف جمال 




