
چیست (qPCR) Real-Time PCR 



را با استفاده از پرایمر در  DNAروشی است که در آن یک قطعه خاصی از  (PCR)پلیمرازواکنش زنجیره ای 
.  لوله آزمایش به میزان زیادی تکثیر و جدا میشود

با استفاده از ژل آگاروزمورد ارزیابی قرار میگیردPCRدر انتهای واکنش DNAمعمولی محصول PCRدر





از اینرو برای دانستن نحوه و . سلول ها عملکرد خود را در شرایط مختلف با تغییر در میزان بیان ژن ها تغییر میدهند
دلیل تغییر رفتار سلول در شرایط مختلف مثل سرطانی شدن یا پروسه تمایز، میتوان تغییرات بیان ژن های آنها را مورد

.  بررسی قرارداد



نیز مورد ارزیابی قرار دادRT-PCRبیان ژن ها را میتوان به صورت نیمه کمی در 



RT-PCR

این روش دقت و حساسیت پائین دارد
مقادیر به صورت کمی قابل نمایش نیستند
در مقیاس باال قابل استفاده نمیباشد



Real time PCR

PCRReal time همانPCR  اده تکثیر با استفاده از ممحصول تکثیر شده در طی مراحل تجمعکه در آن
.  میگیردو اندازه قرار دردستگاه خاصی مورد ارزیابیفلورسانس



Real Time PCRپارامتر های موجود در نمودارتکثیر 

•line(خط پایه :) سیکل های ابتداییPCR که در آن ها تغییر کمی در سیگنال فلورسانس
وجود دارد

•Threshold(آستانه :)نسبت جایی که سیگنال فلورسانس دریافتی افزایش قابل مالحظه ای
میزان آستانه در باالی . به کار می رود Ctبه سیگنال زمین نشان می دهد و برای تعیین مقادیر 

نظیم می خط پایه و در پایین ترین قسمت ناحیه رشد لگاریتمی منحنی آمپلی فیکاسیون ت
.گردد

•Threshold Cycle (Ct) :سیکلی که در آن، فلورسانس خط آستانه را قطع می کند
•Rn(Normalized reporter :)یا گزارشگر نرمال شده، نسبت شدت نشر فلورسانس رنگ

( Passive)گزارشگر به شدت نشر فلورسانس رنگ مرجع غیر فعال 
•: ∆Rnبزرگی سیگنال تولید شده توسط شرایط اختصاصیPCR



Real Time PCRکاربرد 

عفونیو تعیین ژنوتایپ عوامل کمیت تعیین
 هابررسی بیان ژن
بررسی بیان میکروRNA

 آللی و ژنوتایپینگ افتراق
 هاجهش شناسایی
 میکروموزوتغییرات ،شناسایی پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی و ریز ماهواره ها آنالیز



 Real Time PCRمواد و ابزار مورد نیاز برای انجام



Real time PCRدستگاه•



:دستگاه 

 qPCRبا یک منبع نوری ترموسایکلر 

سیستم نمایان گر فلورسنت اجزای یک 

(  فلوریمتر)یالیزر ، LED))المپ

.فلورسنتاستفاده از داده های تکثیربا افزاری جهت رسم منحنی نرم 

ABI



ABIنوری دستگاه داخلی سیستمنمایی
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نمای داخلی دستگاه
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LightCycler® 480 System Technology



PCRاج Real time PCRمواد مورد نیاز در واکنش 

 در یک واکنشPCRاز:

DNA الگو

 آنزیمpolymerase Taqدیگر پلیمرازهای مقاوم به حرارت

پرایمرها

بافرPCR 

یون منیزیم

نوکلئوتیدها

 نوکلئاز فریآب

Primers

DNA template

Buffer

+ +

A C T G

MgCl2

 در یک واکنشPCR از:
الگو(DNA,cDNA,RNA)
  آنزیمpolymerase Taq و دیگر

پلیمرازهای مقاوم به حرارت
 پرایمرها
بافرPCR 
یون منیزیم
نوکلئوتیدها
آب نوکلئاز فری



یکی از معمول ترین رنگ هایی است که در مستر میکس۱رنگ سایبر گرین 
.مورد استفاده قرار میگیردReal Time PCRهای 
دورشته ای متصل می شود و قابلیت اتصال بسیار  DNAرنگ اغلب به این 

و حداکثر طول ۴۷۶تهییج آن موج طول . تک رشته ای دارد DNAکمتری به 
.است۵۲۲موج انتشار آن در طول موج 

ارزان
 به راحتی قابل انجام
 نیاز به بهینه سازی داردولی
ت غیر سیگنال اشتباه به دلیل اتصال به دایمر پرایمر ها و محصوال

اختصاصی تولید میکند



رنگ های مشابه سایبر گرین•

•SYBR Green II 

•SYBR Gold 

•YO (Oxazole Yellow) 

•TO (Thiazole Orange) 

•PG (PicoGreen) 



در چه زمان هایی بهتر است از سایبر گرین استفاده نشود

تشخیص الل های ژنی
انجام چندین واکنش همزمان
تکثیر رونوشت های کمیاب
شناسایی  لود پایین پاتوژن ها



پروب•



Molecularتایگیتوسطباراولین Beaconپروب
الیگونوکلئوتیدی،پروباین.شدمعرفیکارمرو

بخشچهاربهکهاستسرسنجاقشکلبهایرشتهتک
30تا۱8ایقطعهکهلوپیک(الف):شوندمیتقسیم
توالیباواستبازیجفتDNA؛باشدمیمکملهدف

جفت۷تا۵مکملتوالیدوتوسطکهساقهیک(ب)
یک(پ)؛شودمیایجادپروبانتهایدودرواقعبازی

شدهمتصل۵'انتهایبهکهفلورسنتگزارشگرمولکول
3'انتهایبهکهفلورسنتبدونکوئنچریک(ت)است؛
خودبستهشکلبهپروبکهزمانیواستشدهمتصل

راگرگزارشمولکولازشدهساطعفلورسنتباشد،می
کندمیجذب

Molecular Beacon 



:TaqManپروبهاي 

توسط هولند و۱99۱ساختار این پروب در سال 

این پروبهای الیگونوکلئوتیدی در. همکارانش مطرح شد

خود حاوی مولکول دهنده فلورسنت و در۵'انتهای 

خود دارای مولکول پذیرنده فلورسنت می باشند3'انتهای 
مجاورت این دو مولکول به یکدیگر، فلورسنتبه علت و 

پروب. ماند می ساطع شده از مولکول دهنده خاموش 

هیدرولیز جهت اتصال به ناحیه خاصی از DNAهدف 

استشده طراحی 



 Hybprobe FRETپروبهاي

شوند شناخته می نیز  FRET  که به عنوان پروب هایHybprobe

موریسون معرفی شدندتوسط هلر و۱98۵اولین بار در سال 

پروب اول . هدف می باشدDNAهای متصل شونده به توالی جفت الیگونوکلئوتید یک این سیستم متشکل از 
و یک گروه DNA'خود است ۵'و پروب دوم دارای یک کوئنچر در انتهای 3دارای فلوروفور گزارشگر در انتهای

پروب دوم متصل می باشد3'فسفات نیز جهت جلوگیری از تکثیربه انتهای 



ROX) Reference Dye)

ک رنگ از یبرخی دستگاههای ریل تایم پی سی آر برای تصحیح خطای اپتیک بین چاهک ها •
.  مرجع کمک می گیرند

به تمامی چاهک ها، یک سیگنال  ROXترتیب که با افزودن مقدار یکسان از رنگ مرجع بدین •
ی سایر با استفاده از آن اطالعات دریافتفلورسنت دائمی ایجاد می شود که نرم افزار دستگاه

.کندمی نرماالیزه سیگنال ها را 



Real Time PCRنحوه انجام 







Real-time PCRکنترل های

ده که برای سنجش تفاوت های میان ژن ها، انواع مختلف سلول ها و درمان ها استفاواکنش هایی •
.دارند(variability)می شوند، پتانسیل باالیی برای ایجاد نتایج متغیر

این نتایج می توانند ناشی ازخطا در پیپت  کردن مواد واکنش و یا بازده و کارایی •
رات مورداستفاده باشد؛ و یا اینکه خطا از دستگاهی باشد که تغییRT-PCRیاPCRمتفاوت

.را می سنجدReal-time PCRشدت نور تولیدشده حین
اولیه مورد استفاده در آزمایش نیز می توانند باعث مواد (instability)همچنین ناپایداری•

.حصول چنین نتایجی شوند
حتی نیاز به استفاده گسترده از کنترل هایی دارد که به منظور را،Real-time PCRدر نتیجه•

.شده اندکار پژوهشگران و متقاعد کردن آنان به درستی نتایج حاصل شده طراحی 



Real Time PCRتکرار تکنیکی برای کنترل فرایند انجام 





کنترل داخلی



کنترل داخلی



کنترل داخلی 



داخلیکنترل 

نوکلئیک اسیدی است که در مخلوط (endogenous control)داخلیکنترل •
هدف وجود دارد و درصورت استفاده از پرایمرها و پروب های مناسب، می  تواند در DNAحاوی

کار به  active referenceاین قطعه به عنوان. شناسایی شودReal-time PCRآزمایش
اولیه  اضافه شده به DNAمی رود و می تواند به نرمالیزه  کردن تفاوت هایی که در مقدار کل

.وجود دارد، کمک کندPCRآزمایش های

در بررسی بیان ژن . استhousekeepingپرکاربردترین کنترل داخلی، استفاده از ژن های•
از . این ژن ها باید همواره وجود داشته و توسط سلول بیان  شوند،Real-time PCRتوسط

ی جمله این ژن ها می توان به ژن هایی اشاره کرد که برای تداوم بقای سلول و انجام فرایندها
β-actin،(GAPDH 3-phospahte dehydrogenaseحیاتی الزم هستند؛ مانند

glyceraldehyde۱8S RNA. همان طور که گفته شد، این ژن ها باید در نمونه
.هدف وجود داشته باشندDNAحاوی



را برای ژن مورد بررسی نمونه ها مورد قبول 38باالی  Ctمی توان در صورتی •
:دانست که نمونه ها دارای شرایط زیر باشند

•Ct  کمتر باشد21ژن کنترل داخلی از.





کنترل منفی 

آزمایشی است که در آن همه پرایمرها، no-template control (NTC)بدون الگو یاکنترل •
وجود دارند، با این تفاوت Real-time PCRپروب ها و معرف های الزم برای انجام شدن

NTC. اولیه الگو نداریمDNAکه

این . ستبرای بررسی تشکیل سیگنال و یا عدم تشکیل آن در غیاب نوکلئیک اسید هدف ا•
نتایج کنترل می تواند آلودگی و هرنوع فعل وانفعال پرایمرها و پروب ها را که باعث مخدوش شدن

شود، تشخیص دهد



((Melt Curveآنالیز نمودار ذوب 

 نمودار به منظور بررسی وجود آلودگی درواکنشاینPCR، وجود دایمر پرایمر و تعیین
به طوری که وجود محصول غیر. اختصاصیت محصول تولید شده از ژن مورد نظر میباشد

.اختصاصی به صورت نمودار ذوب متفاوت با محصول اصلی نمایان می شود
 در این نمودار محور افقی نمایانگر مقدارTm  محصول و محور عمودی نشان دهنده ی میزان

.باشدفلورسنت می 

 قابل ذکر است که بسته به طول محصول تولید شده و محتوای بازهایG  وC  میزانTm  می
.تواند افزایش یا کاهش داشته باشد



((Melt Curveآنالیز نمودار ذوب 



((Melt Curveآنالیز نمودار ذوب 



((Melt Curveآنالیز نمودار ذوب 



((Melt Curveآنالیز نمودار ذوب 
منحنی های که اشکال ایجاد میکنند و منحنی هایی که اشکال ایجاد نمیکنند

منحنی حاوی دایمر پرایمر منحنی حاوی باند غیر اختصاصی



انواع روش های تعیین میزان ژن 

به صورت كه مطلق ژن هدف را تعیین مي كند مقدار (absolute)كمي سازي مطلق •
شودتعداد نسخه ها یا غلظت بیان مي 

ص نسبت به یک گروه دیگر مشخنسبت بین مقدارژن هدف (relative)نسبيسازي كمي •
مي سازد



PCR Real Timeتایمدر بیان ژن ریل dCtآشنایی با مفهوم دلتا سی تی

ژن کنترل  Ctژن مورد بررسی را در تک تک نمونه ها از  Ctبرای نرمال کردن داده ها 
یق از آنجایی که داده های نرمال برای هر نمونه از تفر. داخلی همان نمونه تفریق میکنیم

Ct  ژن مورد نظر ازCt  کنترل داخلی به دست آمده است داده نرمال شده را دلتا ژنCt 
(∆Ct)می نامیم.

• ∆Ct = Ct - (ژن هدف) Ct (ژن رفرانس)



∆CtNA=((28+27)-(17.5+17))=10.25

∆CtTA=((13+13.2)-(13.5+13))=0.2
∆CtNB=((10+10.7)-(17.5+17))=-7

∆CtTB=((30.2+30.6)-(13.5+13))=17



در بیان ژن Fold changeآشنایی با مفهوم 

(  وقمانند مثال ف) در هنگامی که ما مقایسه نسبتی بین دو یا چند گروه انجام می دهیم •
 foldمفهوم . می باشد fold changeبهترین راه بیان نتیجه آزمایش به صورت 

change  می باشد به عنوان مثال بیان ژن ” چند برابر“همانA وB  در نمونه های
؟سرطانی نسبت به نمونه نرمال چند برابر می باشد

∆∆Ct = ∆Ct ( مورد آزمایشنمونه  ) - ∆Ct ( کنترلنمونه  ) 
2-∆∆Ct =  بیانمیزان تغییرات

∆∆CA= ∆Ct (0.2) - ∆Ct (10.15)=-9.9
∆∆CB = ∆Ct (17) - ∆Ct (-7) =24

FC(A)= 2-(-9.9)=3.3

FC(B)= 2-(24)=5.96046448e-8



log(FC)مفهوم 

log2FC(1)=0

log2FC(2)=1

log2FC(0.003)=-2.5

Log2FC(A)=1.7

Log2FC(B)=-23



p-Value))مقدار احتمال 

را انجام می دهید، معموال برای پیدا کردن شواهدی از یک اختالف  t-testکه شما آزمون هنگامی 
 sample t-1و یا بین یک جمعیت مقدار هدف  sample t-2معنی داری در میان دو جمعیت 

.هستید

یا آزمون  (T-test)یکی از روش های آزمون فرض آماری در مورد میانگین جامعه، آزمون تی 
معموال در سه حالت از آزمون تی برای قضاوت در مورد .است (T-student)تی استیودنت 

.میانگین استفاده می شود

آزمون در مورد برابری میانگین جامعه یا مقدار  (One sample t test)آزمون تی تک نمونه ای 
معلومثابت و 

در مورد برابری آزمون  (Two independent sample t testتی دو جامعه مستقل آزمون 
.میانگین دو جامعه مستقل

آزمون برابر میانگین دو متغیر از یک  Paired sample t testآزمون تی برای زوج  متغیرها 
.جامعه



((Two Independent Sample T Testآزمون تی دو نمونه ای مستقل 

در گروه تیمار یا سرطانی ctمیانگین 

در گروه کنترل یا نرمال ctمیانگین 

ctدر گروه تیمار یا سرطانی

ctدر گروه نرمال یا کنترل

تعداد تکرارها



p valueارتباط بین ستاره و 

• P value < 0.05  *

• P value < 0.01  **

• P value < 0.001 ***





P value=0.09



P value=0.03



مقدار مطلق ژن هدف را تعیین مي كند  كه به صورت (absolute)كمي سازي مطلق •
شودتعداد نسخه ها یا غلظت بیان مي 

.در این روش از منحنی استاندارد استفاده میشود•



های مختلف زیادی است که می توان با آنها رقت سازی را انجام داد که از جملهازنمونه 
:آنها می توان 

 TAند مان)تهیه رقت های متوالی با استفاده از قطعات ژن هدف کلون شده در یک وکتور-1
(وکتور

ژنومیک DNAتهیه رقت های متوالی با استفاده از -2
PCRتهیه رقت های متوالی با استفاده از قطعات تکثیر شده حاصل از -3

…و  cDNAتهیه رقت سازی با استفاده از قطعات -4



را انجام می دهند، معموال منحنی استاندارد را بر اساس نانوگرم های  qPCRمحققانی که •
amplicon ی را انجام می دهند بنابراین نیاز به تبدیل نانوگرام های حاصل شده به تعداد کپ

بدیل به شرح فرمول ساخت این ت. دارند پس ابتدا باید تبدیل از نانوگرم به تعداد کپی انجام دهیم
:زیر است

•Number of copies(molecules)= Xng *6.0221 X 10 23 molecules/mole/(N* 
660g/mole) * 1 X 10 9

•=X میزان آمپلی کونDNA ) نانوگرمبه(
=N طولDNA دو رشته ی هدف

دو رشته ی DNAجرم متوسط یک جفت باز از = مول/ گرم660
1200را با نانو دراپ خوانش شود و میزان آن برابر با  PCRاگر غلظت یک محصول : مثال

بنابراین با .باز باشد 4000هدف تکثیر شده ما  DNAنانوگرم باشد و از طرفی قطعه ی 
: بودبرابر خواهد( یا تعداد مولکول) جایگزین کردن در فرمول فوق تعداد کپی از ژن هدف ما 

277846153846.15با 



PCRروش اندازه گیری کارایی 
ی در رسم منحنی استاندارد کارایی باالی

ین درصد قابل قبول است و مقادیر پای85

تر از ان قابل قبول نیست 


