
2016-2017 MOLECULAR BIOLOGY LAB                  

  Asist. Lac. RAGHAD IBRAHIM 

 

 

١ 

Lab (1)  :عرف على االجهزه المختبريهتال  

Spectrophotometerالمطیاف 
یقوم المطیاف بفصل الضوء الى عده حزم ضوئیھ ٠یستعمل لقیاس مقدار الضوء الممتص من قبل العینھ 

قسم منھا ییعبر خالل العینھ وبھا یقاس ضمن طول موجي معین ویقدر عندھا مقدار الضوء الممتص نوع 

 االمتصاص وكمیتھ یمكننا من معرفھ نوع المواد الن كمیھ االمتصاص لھا عالقھ بالتركیز 

Photometer (sometime known as colorimeter) and spectrophotometer are the 
instruments that use light in measurement.  

  Principles of Spectrophotometeryبادئ المطیاف 
تعني إلْنتاج ضوِء أّي لون مختار  a spectrometerیَْشمُل آلتین،كلمھ  spectrophotometer أي

 لقیاس كثافِة الضوِء  a photometer، و)طول موجة(

 
 

 There Are Two  Class Of Spectrophotometer 
  (all light pass through sample ) یَْعبُر ُكّل الضوء العیّنة Single beamلوحید  الشعاع مطیاف ذو  - أ
 reference  pass through) عیّنةً التَْعبُر إشارةَ ( Double beam الشعاع المضاعفمطیاف ذو  - ب

sample)) 
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  Basic of components أساس المكّوناتِ 

  
  ھو المصدُر الذي یَْبعُث الطاقةَ المتألقةَ لتحدید الضوء ونوعیتھ Light source )(مصدر الضوء .١

طیف مستمر ِمْن الضوِء  الذي یَْبعثُ )(tungsten lambتستعمل عاده لمبھ  تنجستِن  photometer في
  )نانومیتر  ٧٦٠ – ٤٠٠(ضمن المدى المرئِي 

  من مساوئ ھذا النوع  .١
 لذا ال مقیاَس یو في یُْمِكُن أَْن تُْعَمَل في nm ٤٠٠ھو ال یُجّھُز طاقةَ متألقةَ كافیةَ للمقیاِس تحت 

photometer  
الذان یَْبعثانِطیف Deuterium الدیتریم ھو نستعمل عاده الھلوجیُن أَو spectrophotometer في

  )نانومیتر١٠٠٠ – ١٩٨(و في مستمر ِمْن الضوِء في المرئِي والمدى ی
  :Entrance slit شّق المدخلِ 

  monochromator ھذا الجزِء في مرورالشعاع الرفیع جداً ِمْن الضوِء ویَْعبُره إلى یستعمل
Monochromator  ھو یُستَعمُل لَعْزل طوِل الموجِة المعیِّن ِمْن مصدِر الضوء:موشور.  

  إلْعطاء األحادیة اللونِ  بصریھ مرشحاِت زجاجتستعمل   photometerفي 
  الضوء

.  
  Filter لمرشحاتا

  تشكیلة واسعة نسبیاًمن االأطواِل الموجیة بالمرورلتمتص المرشحات  بَْعض أطواِل الموجة وتَْسمحُ 
  السائل العابر إّن لوَن المرِشِح مكّمُل عادة إلى لونِ : الُمالحظة

  
ِف لموشوَر یُستَعمِل اspectrophotometer ال في إلْعطاء الضوِء األحادي اللوِن ِمْن طوِل موجِة ُمَعرَّ

َف واحد   .واحد طوَل موجة ُمَعرَّ
  Prismsموشورات 

ذو فتحھ –شّق  لستعمیحیثالضوءِ ) لون وحید(أي موشور یمكن أن یُستَعمَل للُحُصول على أحادي اللوِن 
  .ویُحّسُن نقاوتَھ اللونیةَ  لُعبُورباكمیة صغیرة ِمْن الطیِف فقطلتَْسمُح  ضیقھ

 یُستَعمُل لَعْزل شعاَع الضوِء 

  
 متصاصِ الخلیة إl(cuvets) Absorption cel   

إنبوب صغیر ذات المقطع العرضي الدائرِي أَو المربّعِ وصّمَم لَحْمل العیناتِ (مختبِر النوع ِمْن زجاجیاِت 
المربع موّصى بھُ للعمِل األكثِر دقّةً الن السطَح المستوَي النھ  cuveteال...spectroscopic لتجاربِ 

  یسمح لمرور اسم من الضوء
  cuvets ال عانوا 
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 :مستعملة عموماً، بأطواِل الموجة الصالحة لإلستعماِل المختلفةِ  cuvettesھناك ثالثة أنواِع مختلفِة ل
(cuvets)   

.  
1. Glass, with a wavelength from 380 to 780 nm (visible spectrum)  
2. Plastic, with a wavelength from 380 to 780 nm (visible spectrum) 
3. Quartz, with a wavelength below 380 nm (ultraviolet spectrum) 

  

    

  

  

أَو أقل  فانھ الیَْمرُّ بالكاد  nm ٣٤٠الن مدى طول موجة الضوِء في االشعھ فوق البنفسجِي ِمْن :مالحظھ

  .UVمن خالِل الخلیة الزجاجیة، لذا ھو ال یُْمكن أْن یُستَعمَل لقیاِس مد 

 :(Micropipettors And Pipetting Skills)الماصات ومھاره السحب بالماصھ 
النھ نحن یَِجُب أَْن نَقِیَس كمیاَت صغیرةَ جداً بدقّة في . في ِعْلِم األحیاء الجزیئيِ  ھي أكثر المھاراِت األساسیةِ 

  . أحد أھم المھاراِت التي یجب ان نتعلمھا micropipettorsأغلب األحیان،لذا فاإلستعمال الصحیح ل
ا َكیَف تَستعمُل واحد على أیة حال، اذا تعلمن. الماصات لھا مصادر مختلفھ من المنتجات لذا التبدو متشابھھ

بشكل صحیح من الّسھِل عادة فَْھم  استعمال باقي االنواع آالخرى النھ نفس المبادِئ األساسیِة تستعمل للعدید 
 .مشترك micropipettorsرقم تحت المعارِض ِعّدة . pipettorِمْن نماذجِ 

زحیث لكل ماصھ مدى معین من عاده على راس الماصھ یوجد حجم الكمیھ المكن سحبھا من السائل فیھا  
ممكن   uLوھو یشیر الى اقصى حجم من ) P-number( ٠یوجد. CRITICAL الحجم وھو رقم حرج

یسحب من العشرین الى مائتین ماكرو لیتر والیسحب ) uL) - P200 uL 20سحبھ بھذه الماصھ مثال 
  ھ الاقل وال اكثر منھا  ھذا بالنسبھ للماصھ التحركھ اما الماصھ الثابت

  . فتسحب فقط الف مایكرولیتر   p1000فیكتب علیھا مثال 
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2. Correctly Adjusting the Pipettors
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2. Correctly Adjusting the Pipettors 

 Type of tip of pipette  
 Yellow tip:- used in  both P20 ,P200  

 Blue tip  used in  p200 
 Whit tip less than  
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Type of tip of pipetteنوع رأِس الماّصةِ 
 used in  both P20 ,P200االصفر -١
Blue tip  used in  p200االزرق -٢
Whit tip less than P20االبیض -٣
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 How to removal and ejection a sample 
 

 Removing a sample 

 سحب العینھ
 
 

 Ejecting a sampleقذف العینھ 

 
 

  Centrifugeجھاز الطرد المركزي
أداة لفَْصل الجزیئاِت ِمْن السائل  طبقاً لحجِمھم، شكل، كثافة، لزوجة سرعِة الدّواَر والوسطَ  aطارد مركزي 

 sink راسب(المستعملحیث ان  الجزیئات التي كثافتھم أعلى ِمْن تلك ِمْن كثافھ السائل سوف تصبح بشكل  
(sediment( والجزیئات التي أخف منھ تطوف الى االعلى ،float .ي الكثافِة  یؤدي لفَْصل اإلختالف ف

القویَّة األكثر بكثیر زّودْت ِمن " لمركزیةا قوة الطرد " بالجزیئاِت الُمْختَلِفِة حیث الجاذبیھ ممكن انتستبدل 
  قِبل طارد مركزي

, gravity can be replacedwith the much more powerful “centrifugal 
force”provided by a centrifuge.  
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  جھاز الطرد المركزي مكون من 
1-Motor     2-Drive shift   3- rotor  

 

 
 

 Basis of separation:اسس الفصل لجھاز الطرد المركزي
  Size الحجم .١
  Shapeالشكل- .٢
  Densityالكثافھ - .٣
 از الطرد المركزي یمكن تقسیمھ اعتمادا على ھج
  الشكلDepended On Size  
  Larger ( simply Centrifuge)كبیر  .١
  Smaller( micro Centrifuge) صغیر .٢
 اعتمادا على السرعھ Depended on speed  

  Low speed Centrifuge(4000-5000 rpm,RCF3000xg (قلیل السرعھ 
 High –speed Centrifuge(12000-15000 rpm,11000-12000xg)ذو السرعھ العالیھ 
 Ultra Centrifuge(100000rpm,54000xg)ذو سرعھ عالیھ جدا 
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 Eppendorf tube اوMicrocentrifuge tubeانابیب جھاز الطرد المركزي 
تستعمل في ِعْلِم األحیاء الجزیئِي .حاویاَت بالستیكیةَ إسطوانیةَ صغیرةَ مخروطیِة، بقبّعِة سریعِة تكاملیةِ 

ذات استعمال واحدوتھمل وتھمل بعد االستعمال بینما . والكیمیاء الحیویِة لَخْزن كمیاِت الصغیرِة للسائلِ 
رخیصھ، تستعمل  من قبل العدید الصیادلة واألحیائیین حیث تستعمل لتعبھ عینھ معینھ بدال  َعْن القواریر ،

الزجاجیة؛ ھذا مفیُد جداً عندما ھناك استعمال وحید لكمیة صغیرة ِمْن السائِل في اإلنبوِب أَو عندما كمیاِت 
  السوائِل األخرى إضافیةُ،صغیرِة ِمْن 

، ھم یُْمِكُن أَْن تستعمل في درجِة polypropyleneمصنوع من  micro centrifugationألن : لَیسَ 
أَو َمع سوائل عضویة مثل ) إلى درجاِت حرارة النتروجیِن السائلةِ  C° ٨٠-(الحرارة المنخفضِة جداً 

إّن الحجَم األكثر . )ملیلترِ  ٢٥٠إلى ( ٢ِمْن الحجوِم المختلفِة، یَتراوُح عموماً ِمنْ  لھا العدید.الكلوروفورمِ 
  ) دقیقة ٢٠، atm ،120 °c ١(التطھیر محتمُل . ملیلترُ  ١.٥شیوعاً 

  .عادة بعد ُكّل إستعمال تھملبسبب كلفتِھم المنخفضِة والصعوبِة في تنظیف السطِح البالستیكِي، : مالحظھ

 
. 

 
 
 

 
  (Relative centrifugal force(RCF)(الطرد المركزیة النسبیة  قوة

 ھي مقیاس لقوه التي تضاف الى العینھ ضمن جھاز الطرد المركزي
( is the measurement of the force applied to a sample within a centrifuge)  

 RCF calculated from the speed (RPM) and the rotational radius 
(cm) using the following calculation. 
g = RCF = (1.118 x 10-5)(rpm)2(r) 
where: 

g = Relative centrifuge force نسبیةِ المركزي الطرد القوة    
r = rotational radius (centimetre, cm)نصف قطر الدوار 
RPM = rotating speed (revolutions per minute, r/min) عدد الدورات في الدقیقھ  
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NOMO GRAM 
إذا نَْعرُف قیمتین الذي الثالَث یُْمِكُن أَْن نعرفھ ( rpm , radus, g )رسم تخطیطي  یُشیُر إلى العالقِة بین
 .ِمن خط مستقیم یربط بین الثالث قیم 

( Is agraphical refer to the relationship  between the  rpm ,g force and rotor radus( 
if we know two values the third can determined by straightedge)  

 فنسحب خط  مستقیم بین القیمتین المعروفھ ونسقطھا على القیمھ المجھولھ فنعرفقیمھ  ناذاعرفنا قیمتی
  المجھولھ

 For example, spinning a sample at 2500 rpm in a rotor with a 7.7 cm radius 
results in a RCF of 550 x g.? 
 

 
 
 

 PH meter جھاز قیاس الحموضھ 
 لمكّوناَت ال. النتائج في الحاسمةِ  أكثرالعوامل إحدى األحیان أغلب في أثناءإجراءالتجاربpHثبات ال

وفة بقیمة ثابتpHتَبقي التي المحلوِل ھي في بفرات  بین التعادل بسبب  ثابت یُبقىpHحیث ال.ُمَعرَّ
  . الضعیفةِ  والقواعدِ  الحوامضِ 

  - :Combined  PH electrodeلكترود لل  مكونات اال
ق فُو َمنْ یكون  الذي ،pH حّساس لل مكون بصلھ رقیقھ تكون مكونھ من زجاج الكھربائي القطب قلبَ   إنّ . 

 ویُحتوي الكھربائي القطب إلى یُْختَمُ ) غشاءزجاجي( یكون pHللـ الحّساس الزجاج. الزجاجِ انبوب  نھایةِ  في
ھناك   .سائلِ ال یَتّصلُب الفّضيِ  كلوریدب طَلىم فّضي سلكھناك . pH =7یكون كلوریِدالبوتاسیومِ   من سائل
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 تَعتمُدھذه. حیث یعطي اشاره مرجعیھ  لمرجعيالسائل  امع   بِاتصال یكون/AgClAgتركیب من الـ
 .ثابتةُ  لكھربائي ،إمكانیةالقطبا ثابتتركیزِ ال وطالماھذا مرجعيِ◌ال لّ سائال تركیِزالكلوریَدفي اإلمكانیِةعلى

 
 UV -Transilluminator  

  یستعمل للكشف عن اماكن تواجد حزم الدناDNA  المتألقھ بسب وجود صبغھ االثیدیوم بروماید  او الصبغھ
 .الحمراء 

  -:یتكون الجھاز من 
١. UV- tube (wave  length 312\365nm)  
٢. Filter 
٣. Polaroid camera  

 قبل. والجلدغیرالمحمیة الضررللعیون تسبب التي البنفسجیة فوق األشعة من مصادرقویةالجھازھوتحذیر 
ق فو ألشعة ا حجب نظارات ارتداء وینبغي محمیة منطقة في لموظفین جمیعا وحدة،تأكدمن  أي تشغیل

 البنفسجیة
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Laminar flow hood  
  ) HEPA الھواء جسیمات الكفاءة فلتر عالیة خالل تمریرالھواءمن یتم

 High Efficiency Particulates Air (ظروفمعقمة على الھواءللحفاظوث تل كل یزیل الذي.  
 

 
 
 

 vertical or horizontal عمودي وافقي ) الھود( یوجد نوعین من الفالتر  
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 Magnetic stirrers 
 لمزج تستخدم وھي. االتجریبیة والبیولوجي الكیمیاء في شائعةجدا) مغناطیسي تحریك لوحاتل  باسم أیضا لمعروفا

 النمووعازل وسائط محالیل الشائعة األمثلة وتشمل. متجانسةالسائل مخالیط على للحصول) والسوائل الموادالصلبة( المكونات
  .البكتیریا

ھ افی توضع التي الصغیرالمغناطیسي یدوره الشریط الذي الخارجي المغناطیسي المجال یخلط السائل باستخدام : كیفیةعملھا
 .المزیج

 

 incubatorالحاضنھ 
 على حاضنةال تحتفظ. الخالیا أومزارع المیكروبیولوجیة على المزارع والحفاظ یھلتنم فیعلماألحیاء،حاضنةھوجھازیستخدم

 في الجوي الغالف في األكسجین ومحتوى (CO2) أكسیدالكربون ثاني األخر�مثل والظروف والرطوبة درجةالحرارةالمثلى

 وعلماألحیاءالجزیئي وعلماألحیاءالمجھریة الخلیة بیولوجیا في التجریبي العمل من لكثیر ضروریة حاضناتال. الداخل

 بمثابة لیكون صناعةالدواجن في أیضا حاضناتال وتستخدم. النواة الخالیاحقیقیة وكذلك البكتیریا من كل لزراعھ وتستخدم

ابسط . والرطوبة درجةالحرارة السیطرةعلى القدرةعلى بسبب قسیفالت معدالت ارتفاع إلى ھذاغالبامایؤدي. الدجاج عن بدیل

 ١٥٠-١٤٠( مئویة درجة ٦٥ - ٦٠ إلى للتعدیل،وعادةماتصل سخان مع المعزولة الصنادیقالحاضنات تحتوي على 

  .مئویة درجة ١٠٠ من ماالیزید اإلى عموم( ،عل�الرغممنبعضیمكنأنتذھبأعل�قلیال)درجةفھرنھایت
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  vortexدوامةالخالط

 رمح محرك مع كھربائي محرك من ھویتألف. السائل من صغیرة قارورة لخلط المختبرات في عادة یستخدم ،ھوجھازبسیطvortexer أو

 عندالضغط. دائریة فیحركة بسرعة تذبذب یدیرقطعةالمطاطي كماالمحرك. المركز المقعرقلیالخارج المطاط قطعة وضعوت عمودیا موجھ

 وضعھ السرعةویمكن متغیرة لدیھاإعدادات دوامة خالطات معظم. المطاط كأس في المناسبة الحاویات االختبارأوغیرھامن أنبوب على

 المطاط قطعة على النزولي الضغط یتم عندما فقط مستمر،أولتشغیل بشكل التشغیل

 

 Sonicator جھاز الوصتنھ

 ذات فیعینة مباشرة الطاقة نقل یتم. العینة لمعالجة األكثرشیوعا  الطریقة ھي) وعاءالعینة في مباشرة مسبار إدخال( صوتنة
كلما كبر حجم  .فعال معالجتھابشكل یمكن التي ئلوالس حجما حددی المسبا طرف قطرمن.بسرعھ العینة معالجة وتتم كثافةعالیة

  المسبار قلت كفائھ معالجھ العینھ الن الصغیر یكون اكثر تركیزا علھ 
 area.Larger صغیرة،وتتركز داخل الطاقة ویركزعلى صوتنة الكثافة عالیة تسلیم (Microtip) ( أصغر أقطارطرف یمكن

 .كثافة أقلقدم ت أكبر،ولكن كمیات معالجة أقطارطرف
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