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هٌْذعی صًتیک:
اٍلیي کبربزدصًتیکی را(دعت ٍرسی)بزرٍی Ecoliاًدبم دادًذ،بِ طَری کِ صى عبسًذُی  rRNAقَرببغِ رابِ صى ببکتزی اضبفِ کزدًذ.
ٍیضگی ّبی پالسهیذ:
 DNAحلقَی کَچک اختصبصی اعت کِ در بعضی ببکتزیْب دیذُ هی ؽَدٍیک صى آغبس ّوبًٌذعبسی اختصبصی داردکِ هغتقل اس DNA
اصلی ببکتزیّ،وبًٌذعبسی کزدُّ،وچٌیي صى هقبٍم ًغبت بِ آًتی بیَتیک دارد ٍ در حضَربعضی آًتی بیَتیک ّب سًذُ هی هبًذ هثال
 Ecoliدر حضَر تتزاعبیکلیي،البتِ ّوِ ببکتزیْب پالسهیذ ٍّوِ پالسهیذّب صى هقبٍم ًذارًذ ٍبِ آى کزٍهَسٍم کوکی ًیش گَیٌذ.
ًکتِ:
ٍکتَرّب حبهل صى ّبی هَرد ًظز هب ّغتٌذکِ پالسهیذ ببکتزی هْوتزیي اًْب ّغتٌذٍلی هی تَاًذ ٍیزٍط (ببکتزیَفبص)یب هخوز ًیش ببؽذ.
هزاحل هٌْذعی صًتیک:
-1بزػ
ایي عول ببآًشین هحذٍد کٌٌذُ اختصبصی اًدبم هی ؽَدکِ اٍلیي آًشین کؾف ؽذُ اس ببکتزی  Ecoliبِ دعت آهذُ اعت ٍهعزٍف بِ
 ECORIاعت.
ًکتِ:
ایي آًشین تَالی  GAATTCرا ؽٌبعبیی هی کٌذٍپیًَذ دی اعتز بیي AٍGرا بزػ دادُ ٍپیًَذ ّیذرٍصًی ًیش اسبیي هی رٍد .
-2عبختًَ DNAتزکیب :
درایي حبلت  DNAپالسهیذ ببصى هَرد ًظز ببتَخِ بِ ًَکلئَتیذّبی هکول بِ یکذیگز هتصل ٍDNAخذیذ عالٍُ بزصى ّبی خَد ،صى ّبی
هبرا ًیش دارا اعت.بٌببزایي در عبختًَDNAتزکیب اس آًشین ّبی هحذٍد کٌٌذُ ٍ DNAلیکبس اعتفبدُ هی ؽَد.
ًکتِ هْن:
دٍاًتْبی هکول بِ اًتْبی چغبٌذُ هعزٍف ّغتٌذ کِ بب پیًَذ ّیذرٍصًی بِ یکذیگز هتصل هی ؽًَذالبتِ پیًَذ بیي ًَکلئَتیذّبی هدبٍر بب
پیًَذ فغفَ دی اعتز ٍبب کوک DNAلیکبس اًدبم هی ؽَد.
-3کلَى کزدى:
درایي هزحلِ پالسهیذ ًَتزکیب راهدذدا ٍارد ببکتزی هی ًوبیٌذٍآى رادر هحیط کؾت اختصبصی قزارهی دٌّذتبببکتزی ٍ پالسهیذ
ّوبًٌذعبسی ًوَدُ صى هَرد ًظزهب تکثیز یببذ.
-4غزببل کزدى:هحیط کؾت کلًَی  Ecoliبب DNAیبپالسهیذ ًَتزکیب رابب حضَر تتزاعبیکلیي ،غزببل هی کٌین تب ّز ببکتزی کِ صى
پالسهیذ را دارا ًیغت اسبیي بزٍد.
-5اعتخزاج:
درایي هزحلِ،صى هَرد ًظز اس ٍکتَر یب پالسهیذ خذا هی ؽَد،کِ ببیذ اسّوبى آًشین اٍل اعتفبدُ کٌین،سیزا بزػ ببیذ بیي ًَکلئَتیذّبیی کِ بِ
ّن ٍصل کزدُ این اًدبم ؽَد(هبًٌذٍ)GٍAعپظ ایي صى ّب رابز رٍی صل الکتزٍفَرس ریختِ ٍ در ًتیدِ چَى ّوگی ببر هٌفی دارًذ بِ عوت
قطب هثبت هی رًٍذ(.سیزا گزٍُ فغفبت دارًذ)
ًکتِ هْن:
ًشدیک تزیي صى ّب بِ قطب هثبت ،کَچک تزیي یب عبک تزیي آًْب اعت.
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کبربزد هٌْذعی صًتیک:
صى عبسًذُ َّرهَى یب پزٍتئیي هَرد ًظز رابِ  DNAخبًذار خبصی هٌتقل ٍ آًْب تزکیب هَرد ًیبس هب را هی عبسًذ،هبًٌذعبخت فبکتَر
پزٍتئیي ّوَفیلی
عبخت ٍاکغي:
اهزٍسُ بب کؾف آًتی صًْبی ٍیزٍعی یب ببکتزیبیی صى عبسًذُ ی آًْب را بِ ًوًَِ ّبی غیز بیوبری سا ٍارد هی کٌٌذٍ درًتیدِ ایي ًوًَِ بب
داؽتي صى خذیذ (ًَ DNAتزکیب)آًتی صى ّب را هی عبسد.
ًکتِ هْن:
در ٍیزٍط ّزپظ تٌبعلی (تبخبل)آًتی صى پزٍتئیي عطحی کِ تَعط صى اختصبصی عبختِ هی ؽَد.ایي صى را هی تَاى بِ ٍیزٍط آبلِی
گبٍی غیز بیوبری سااًتقبل داد.
 HGPیبپزٍصُ صًَم اًغبًی:توبم بیوبریْبی سیز ٍابغتِ بِ خٌظ ّغتٌذ:
ّ-1وَفیلی(کوبَد فبکتَر ؽوبرُ)8
- 2فلح عضالًی دٍؽي(پزٍتئیي اًقببضی هبّیچِ)

-3رًگذاًِ ای ؽذى ؽبکیِی چؾن(کَرًگی،دالتًَیغن)
-4عیٌبپغیي ًَ( Iعی ًبقل عصبی اس خٌظ پزٍتئیي)
-5کبم ؽکبف دار ٍابغتِ بِ x
-6پذیزًذُ آًضیَتبًغیيII
ً-7ؾبًگبى سالیً-بؽٌَایی
-8پزٍتئیي ریبَسٍهیL
کبربزدهٌْذعی صًتیک در کؾبٍرسی:
اًتقبل صى عبخت کبرٍتي کِ پیؼ هبدُی ٍیتبهیي  Aاعت ٍیبصًْبی هفیذ بِ گیبُ هَرد ًظز بب اعتفبدُ اس پالسهیذ Tiاس ببکتزی کبل.
ًکتِ هْن:
قبل اس اًتقبل صى هَرد ًظز صى القب کٌٌذُی تَهَر یبصى Tiرا اس پالسهیذ خذا هی کٌٌذ.دربیي گیبّبى گٌذم بیؾتز درهٌْذعی صًتیک،دعت
ٍرسی هی ؽَد.اهزٍسُ در داهذاری ًیش صى هَرد ًظز را بِ ببکتزی هی دٌّذ تب پزٍتئیي هَردًظز هبًٌذ َّرهَى رؽذ را تَلیذ کٌذ.
تزاصًی:
اًتقبل یک یب چٌذصى اس اًغبى بِ یک پغتبًذار خبؿ اعت.
ایي اهزبزای عبخت پزٍتئیي ّبی پیچیذُ بِ کبر هی رٍدکِ ببتکٌَلَصی صى درببکتزی ّب تَلیذ ًوی ؽَد.
هؾببِ عبسی یب کلَى کزدى:
درایي رٍػ اس ّغتِ علَل هَرد ًظز اعتفبدُ هی ؽَدٍایي ّغتِ در عیتَپالعن کِ عوَهب تخوک اعت قزار دادُ هی ؽَد.
ایي علَل خذیذ بعذ اس چٌذ هیتَس ٍتؾکیل خٌیي اٍلیِ در رحن هبدر خبًؾیٌی خبیگشیي هی ؽَد.هبًٌذ خٌیي دالی کِ در رحن هبدر
خبًؾیي ؽذُ قزار دادُ ؽذُ اعت در حبلیکِ ّغتِ علَلْبی پغتبًی ٍیب غذدؽیزی دالی راداؽتِ اعت.
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