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                Nested PCR تکنیک

Nested PCR نوعی از PCR انجام گرفتنش، کاهش احتمال ایجاد محصوالت غیراختصاصی واکنش و افزایش حساسیت است که هدف از 

اشاره به طرز قرارگیري پرایمرهاي  Nested کلمه ارائه شده است و Rechitsky و Strom توسط 1998این تکنیک در سال . آن است

 PCR حساسیت و اختصاصیت در رود که نیاز فراوانی به به کار می  این تکینک درصورتی. دوم نسبت به هم دارد مورد استفاده در واکنش اول و

 .احساس شود

هر چه . است اتصال نادرست پرایمرها و تکثیر قطعات غیراختصاصی نسبت به پرایمر مورد نظر دهد، عادي رخ می PCR که معموال درمشکلی 

تواند در شرایطی که نیاز  می Nested PCR .یابد خطاها نیز افزایش می گونه بیشتر باشد، احتمال این PCR گرفته در هاي انجام تعداد چرخه

البته استفاده از پرایمرهایی که بتوانند به . استفاده قرار گیرد یت و اختصاصیت واکنش داریم، براي جبران چنین اشتباهاتی موردبه حساس فراوانی

  .برد از بین می توالی هدف متصل شوند، نیاز به استفاده از این تکنیک را در بسیاري از شرایط خوبی به

  



اول، از یک  PCR در واکنش. گیرد انجام می چرخه است، 30متوالی که هر کدام متشکل از حدود  PCR ، دو فرایندNested PCR در

 جفت پرایمرهاي در واکنش دوم،. شود دهند، استفاده می به توالی موردنظرمان را هدف قرار می تر نسبت جفت پرایمر که نواحی خارجی

Nested گیرند و درنتیجه محصوالت شوند، مورد استفاده قرار می می ي نسبت به پرایمرهاي اول متصلکه به نواحی داخلی تر PCR تر  کوتاه

 .رود کار می درواقع، دو جفت پرایمر براي تکثیر یک لوکوس واحد به. واکنش اول خواهند بود از

اند  آمده قبلی به دست PCR هستند که در واکنشهاي الگو قطعاتی  که طی آن توالی است PCR نوعی از Nested PCRبه عبارت دیگر، 

در صورتی که اتصال این . قطعات تولیدشده در واکنش قبلی متصل شوند اي در داخل اي طراحی شده اند که به نواحی و پرایمرها به گونه

اصی بودن امپلیکون حاصل از آن اول و اختص دهنده و موید درست انجام گرفتن واکنش داخلی منجر به تولید محصول شود، نشان پرایمرهاي

 .است

اینکه بتواند با  اگر در اثر وقوع اشتباه در واکنش اول، قطعه نادرستی تکثیر شود، احتمال: است منطق به کار گرفتن این استراتژي نیز همین

 هاي الگوي آن در واکنش اول الیشود که تو تنها به شرطی واکنش دوم انجام می پرایمرهاي واکنش دوم جفت شود، بسیار اندك خواهد بود و

 .است یافته این واکنش دهنده اختصاصیت افزایش این موضوع نشان. تولید شده باشند

در . شوند منتقل می وجود دارد که طی آن محصوالت واکنش از لوله واکنش اول به لوله واکنش دوم بین دو مرحله اول و دوم یک مرحله انتقال

معموال با  این کار. میزان پرایمرهاي داخلی به مراتب بیشتر از پرایمرهاي خارجی باشد باید  نتایج مورد انتظار، بسیاري از مواقع براي حصول

 .ها خواهیم پرداخت گیرد و معایبی نیز دارد که در ادامه به آن انجام می افزودن مقادیر بسیار کمی از محصوالت واکنش اول به لوله واکنش دوم

 Nested PCR انواع

این صورت  و دیگري یکی از پرایمرهاي مورداستفاده در واکنش اول باشد، در Nested پرایمر در صورتی که یکی از پرایمرهاي واکنش دوم،

امکان انجام نداشته  full-nested PCR گیرد که صورتی انجام می این واکنش در. نام دارد Hemi-nested PCR فرایند انجام گرفته

 .شود شده تقویت می حساسیت و اختصاصیت با استفاده از پرایمرهاي گفته حالت باشد و در این

 PCR سرهم در این فرایند از انجام گرفتن کامل دو چرخه پشت. است Pit-stop PCR ، تکنیکNested PCR نوع بهبودیافته و موثرتر

ر این حالت پس از انجام گرفتن واکنش اول، حجم بسیار د). عدد 10مثال تا حدود (دهند  جلوگیري و تعداد چرخه هاي واکنش اول را کاهش می

عدد است و از جفت  20هاي واکنش دوم بیش از  چرخه تعداد. شود برداشته شده و به عنوان الگو براي واکنش دوم استفاده می کوچکی از آن

عادي را نیز دارا  PCR ا دارد، سرعتر Nested-PCR در نتیجه این تکنیک، عالوه بر اینکه دقت. کند می پرایمرهاي جدیدي استفاده

 .باشد می

Nested PCR تواند براي می RT-PCR استفاده شود نیز (Nested RT-PCR) شرایط  در این. ها تقریبا مشابه است و روش انجام آن

استفاده  PCR انجام نخستین براي‘ 5و ‘ 3جفت پرایمرهاي با انتهاي  و سپس از RT براي انجام واکنش‘ 3ابتدا از پرایمر خارجی با انتهاي 

هاي هدف  در واکنش دوم توالی. شوند می است، منتقل Nested پرایمرهاي محصوالت واکنش سپس به لوله دیگري که حاوي جفت .شود می

 .اند واکنش اول تولید شده روي قطعات بلندتري قرار دارند که در

 Nested PCR مراحل

 هدف DNA ستخراجا .1



 اول PCR واکنش .2

 دوم PCR واکنش .3

تشکیل محصوالت (آمیزي اتیدیوم برومید  رنگ ها به کمک شده توسط الکتروفورز در ژل و مشاهده آن آنالیز محصوالت تشکیل .4

  ؛)باشد تاییدکننده اختصاصیت واکنش می مناسب در دور دوم واکنش،

  

سپس محصوالت . شوند تقویت می دوباره Nested دناتوره شده و توسط پرایمرهاي PCR محصوالت واکنش اول :D شکل

تولید محصوالت با اندازه . شوند مشاهده می ethidium bromide آمیزي رنگ ه و توسطواکنش دوم با الکتروفورز جدا شد

 دهنده نشان M و (sample) نمونه دهنده نشان S .تاییدکننده اختصاصیت واکنش است PCR و موردنظر در دور دوم مناسب

Size Marker باشد می. 

 .به دنبال آن (sequencing) یابی ت نیاز و انجام توالیاستخراج محصول موردنظر از باند مربوط به آن در ژل در صور .5



 

 Nested PCR مزایاي

Nested PCR حساسیت و اختصاصیت تکثیر DNA (یا و RNA در Nested RT-PCR) توسط PCR دهد و  را افزایش می

افزایش تولید محصول موردنظر تا چند ده برابر محصول  نتیجه استفاده از این تکینک،. ها استفاده شود تایید صحت توالی امپلیکون تواند براي می

مانند  sub-optimal اسید نوکلئیک هاي نمونه. موجود در نمونه کم باشد DNA است؛ حتی اگر مقدار اولیه عادي PCR تولیدشده در

 .توانند با استفاده از این تکنیک بررسی شوند پارافین نیز می هاي فیکس شده با فرمالین و ها و بافت نمونه

هاي به  نمونه و دور دوم آن در PCR اي بین نتایج حاصل از انجام دور اول زیر مقایسه ، در تصویرNested PCR براي توصیف کارایی

بدون در  اي که از آن نوار با اندازه درست اول، تنها نمونه PCR در آزمایش  تصویر، طبق. دست آمده از افراد مبتال به هاري، انجام گرفته است

 بیوپسیهاي ترشحات اشک، بزاق و  دوم، در نمونه PCR آزمایش پس از انجام. نظر گرفتن کنترل مثبت حاصل شده است، نمونه بزاق است

  .منفی هستند CSF و) کنترل منفی) Blank هاي در هر دو واکنش، نمونه. شود موردنظر ظاهر می پوست نیز نوار



  

 Nested PCR معایب

در مقیاسی  دهد؛ خصوصا اگر آزمایش را افزایش می PCR احتمال آلودگی محیط کار با محصوالت در دو لوله جداگانه، PCR انجام دو واکنش

 به همین علت است که در. ها بسیار دشوار خواهد بود پاکسازي محیط از آن در صورت آلوده شدن آزمایشگاه با این مواد،. وسیع انجام بگیرد

 .اند فیزیکی جدا شده به صورت Post-PCR و Pre-PCR هاي هاي انجام واکنش هاي جنایی، محل اهآزمایشگ

به  این کار اما. دهند حساسیت و اختصاصیت آزمایش را به میزان زیادي افزایش می Nested PCR هاي همان طور که گفته شد، تکنیک

این مورد، باز شدن لوله واکنش به منظور افزودن پرایمرهاي  علت. بهاي افزایش قابل توجه احتمال حصول نتیجه مثبت کاذب انجام می گیرد

 .باشد محصوالت از محیط اول به محیط دوم و درنتیجه آلودگی مخلوط واکنش می و یا انتقالدوم 

دانشمندان . کاهش دهد ها را از بین ببرد، خواهد توانست احتمال پدید آمدن نتیجه مثبت کاذب را تکنیکی که بتواند نیاز به وجود این دستکاري

 شدن مواد اولیه مورد نیاز، در طی این لوله پس از افزوده. اند پیشنهاد داده را Single tube nested PCR براي برطرف کردن این مشکل

داخلی و  توان به ضرورت تنظیم دقیق نسبت پرایمرهاي می هایی دارد که البته این روش نیز محدودیت. ماند انجام هر دو واکنش بسته می

. گیرد این پرایمرها با واکنش دوم انجام می مورد دوم به منظور جلوگیري از تداخل. ازحد از پرایمر خارجی اشاره کرد بیش خارجی و عدم استفاده

 .وندتوالی هدف متصل ش اي انجام گیرد که در دماي باالتري نسبت به پرایمر داخلی به باید به گونه همچنین طراحی پرایمرهاي خارجی
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