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Lab:8) ) 

 ودرجه االذابه   %G+Cتقديرعدد هوالت

ratio and melting point  %Determination of mol G+C 

او GC تكون ثابته فً دنا االحٌاء نسبه تكون ثابته فً دنا االحٌاء. وٌمكن اعتبار ان نسبه محتوى الـ G, C,A,Tالـان انسبه 

 genetic similarityتكون تقرٌبا ثابته من دنا الى اخر . هذهالصفه مهمه الى تحدٌدالتشابه الجٌنً  GCـالنسبه المئوٌه لل

بٌن نوعٌن اثنٌن من االمثله على طرق التقدٌر هً    genetic distanceٌن االحٌاءوتقدٌرالتباعد الجٌنً 

PCR,DNA\DNA,DNA\RNA . 

وذللك لعده عوامل  07لحتى ال molecule Thermo stableه هً جزٌئه ثابته بالحرار  DNAٌمكن اعتبار جزٌئه 

عندما سائل الدنا ٌتم  تسخٌنه   بصوره كافٌه االصره التساهمٌهة ) اصره االهٌدروجٌن ( التً تربط الشرٌطٌن مع بعضها 
 DNAتضعف وبالنهاٌه تكسر االصره , عندما ٌحث ذلك الشرٌطٌن تصبح منفصله بعملٌه ٌطلق علٌها تشوه النا 

denaturation   او اذابه الدنا           DNA melting    

 Meltingنصف شرائط الدنا تكون نصف مشوهه تسمى درجه االذابه  افدرجه الحراره التي عنده))

temperature.)) 

%من 57و  double strand% شرائط الدنا مزدوجه57هً الدرجه التً ٌكون عندها  Tm ويمكن تعريف درجه االذابه

 .  single strandشرئط منفرده ال

 تعتمد على عده عوامل منها  لعينه الدنا  Tm الـ

  االواصر الهٌدروجٌنٌه ضمن االهٌكل  فً العٌنه 

  نسبه ازواج ال  GC الن االصره  الثالثٌه بٌن ازواجG=C   تكون اكثر ثباتا من االصره المزدوجه بٌن ازواج

A=T . 

 composition(G\C content.)نقطه االذابه لعٌنه الدنا ترفع من كمٌه المعلومات عن مكونات العٌنه من القواعد 

لذلك  نتبع القانون  G=C,A=Tالشرٌط المزدوج للدنا تكون القواعد النٌوكلوتٌدات مكمله لبعضها البعض بكلمه اخرى 

 التالً 

AT%+GC%=100% 

 

1=(T+C)\(A+G) 
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  قياس(نسبه الدناDNA GC ratio بواسطه)من تحليل

 حنى

 C % ratio by melting curvee analysise-Measermant of DNAGذوبان

.  تفارق ازواج  260nmٌه عند اصللدنا ممكن تعٌنها بسهوله من خالل قٌاس االمتص( Tm-valueدرجه الذوبان )

 Hyper chromatic effectالقواعد تجلب او تؤدي الى زٌاده فً االمتصاصٌه .هذا ٌطلق علٌه التاثٌر اللونً المفرط  

.مثال على ذللك اذا كان الضوء امتصاص غٌٌرٌالتغٌٌر فً التركٌب الثانوي للدنا ٌرفع نتٌجه لذلك درجه الحراره  وهذا 
فالساثل الدنا ذو الشرٌط الواحد معدل  260nm=1,00  سائل الدنا ذو الشرٌط المزدوج  كان معدل االمتصاص له عند 

  1.37=260االمتصاص له عند نفس التركٌز 

عندما  hyperchromicٌط اصبح فائق اللونٌه رهذه العالقه  توصف فً اغلب االحٌان بأن السائل ذو الدنا المزدوج الش

سخن . هذا االختالف متعلق بان  لولب او حلزون الدنا ٌكون مكدس وعندما ٌتم تبرٌد  اشرطه الدنا المنفصله تدرٌجٌا  

 ٌنخفض.وحتى نحدد     hyperchromicلذا فان االمتصاصٌه للعٌنه سوف تقل بسب  renaturatedتعود الى طبٌعتها 

 

منجعل ق  -Tm ال طةُمخَ  االمتصاصٌه ٌَ  .المطابقةِ  الحرارة درجةِ  ضدّ  طَّ
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-طرٌقه العمل :  

 مٌكروغرام /مل . 27حتى نحصل تركٌز عمل   TE bufferعلق عٌنه الدنا بـ (1

 blankكبالنك  TE bufferبـ 260nm    صفر جهاز المطٌاف عند (2

تدرٌجٌا سخن عٌنه الدنا فً الحمام المائً وقس االمتصاصٌه عند درجات الحراره  (3

 177و07و07و07و67و57

بوضع قٌم االمتصاصٌه ضد قٌم الحراره المطابقه لها .  DNA melting curveارسم منحنً االذابه للدنا  (4

 نقطه االلتواء للمنحنً هً تمثل نقطه االذابه  لعٌنه الدنا المدروسه 

 باستعمال المعادله التالٌه  G-C%  احسب موالت ال (5

Tm=70+(0.47×G+C%)--------1 

 

G-C% of DNA sample= (Tm- 70)× 2.5 

 

 -( نستعمل المعادله التالٌه :TOR).temp renaturationولتقدٌردرجه حراره  

TOR=52+(0.47×G+C%)--------2 

  

 3نشتق المعادله  2و1ومن المعادله 

Tm=TOR+18----3 

 




