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چکیده
امروزه مطالعه  DNAنمونههاي موزهاي بهدليل اطالعات مفيدي که در اختيار محققان قرار ميدهد ،از اهميت خاصي برخوردار است.
عالوهبراين ،از آنجا که محتواي ژنتيکي اين نمونهها بهدليل مرور زمان بسيار شکننده و بعضا غلظتشان نيز بسيار اندک است ،از گذشته تاکنون
نياز بهروشهاي موثرتر همراه با بازدهي باالتري براي استخراج کمي و کيفي مطلوب احساس ميشد .از اينرو محققان بسته به گونه يا بافت هدف،
اغلب با اصالح و بهينهسازي پروتکلهاي استخراج بهدنبال يافتن روش مناسبي براي تحقق اهدافشان هستند .در اين مطالعه با تغيير بعضي پارامترها
در روش فنولکلروفرم محتواي ژنتيکي تعداد  ۲۲نمونه فوکخزري که شامل بافتهاي تازه و نمونههاي موزهاي بودند استخراج گرديد .همچنين
ميانگين غلظت  DNAبافتهاي تازه و نمونههاي موزهاي براساس ميانگين و اشتباه معيار ( )M±SEبهترتيب برابر با  63۲/۹0±۱۸۲/۹۱و
 ۲۲6/۸۷±۷۵/6۲نانوگرم بر ميکروليتر و ميانگين نسبت جذبي طول موج  ۲60به  ۲۸0نانومتر در نمونههاي تازه به  ۱/۸نزديکتر بود .محصول
 DNAنمونههاي حاصل از بافت عضله تازه بهطور معنيداري از غلظت باالتري برخوردار بودند .سپس  DNAحاصل با استفاده از دو آغازگر
اختصاصي فوکخزري ( Hg6.3و  )Hg8.9با واکنش زنجيرهاي پليمراز پس از رسيدن به گراديان دمايي مطلوب تکثيرشدند .نتايج حاصل از
مستندسازي باندهاي مولکولي بر روي ژل آکريلآميد  ۸درصد ،حاکي از موفقيتآميز بودن تکثير همه نمونهها اعم از بافتهاي تازه و نمونههاي
موزهاي با حداقل  ۲دهه قدمت بود .باتوجه به قابليت ژنوتايپ موفق براي مطالعات ژنتيک جمعيت ،حفظ نمونههاي موزهاي تحت هر شرايطي
توصيه ميشود.
کلمات کلیدی :غلظت  ،DNAبافت موزهاي ،روش فنول کلروفرم ،فوک خزري ،واکنش زنجيرهاي پليمراز
25
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بهینهسازی استخراج  DNAاز نمونههای جانوری موزهای و قدیمی شامل پوست و استخوان....

مقدمه
ظهور و پيداش واکنش زنجيرهاي پليمراز ( ،)PCRامكان آناليز
و تكثير  DNAحاصل از بافت ،پوست ( De-Witو همكاران،)۱۹۹۱ ،
مو ( Bengtssonو همكاران )2۰۰2 ،و استخوانهاي باستاني ( Ruaneو
 )2۰۱۷ ،Austinرا فراهم کرده است .مولكول  DNAيكي از مهمترين
اجزاي اين واکنش است و مطالعه برروي آن اطالعات کاربردي و مهمي
را براي تحقيق در زمينههاي انسانشناسي ،باستانشناسي ،علوم پزشكي
قانوني ،زيستشناسي و علوم تكاملي فراهم ميکند ( Lassenو همكاران،
 .)۱۹۹۴امروزه ،نشانگرهاي مولكولي مبتني بر پروتئين يا  ،DNAدر
تحقيقات فيلوژني ،ردهبندي ،بومشناسي ،ژنتيک و اصالح نژاد کاربرد
وسيعي دارند ( Callowو همكاران .)۱۹۹۷ ،ابداع نشانگرهاي مولكولي
و تحليلهاي مرتبط با آنها ،از سال  ۱۹۵۰آغاز شده و تا به امروز نيز
ادامه دارد .با ظهور روشهاي توالييابي  DNAو آناليز قطعات برشي
از سال  ،۱۹۷۰کاربرد نشانگرهاي  DNAبهطورگستردهاي رايج شد
( .)2۰۱2 ،Aviseبهطورکلي براي بهدست آوردن نتايج رضايتبخش
در مطالعات نشانگرهاي مولكولي در جانوران و تمامي روشهاي مبتني
بر  ،PCRنياز به مقدار زيادي  DNAبا خلوص و کيفيت باال است
( Lemkeو همكاران .)2۰۱۱ ،از اولويتهاي شاخه تنوع زيستي در
نخستين گام ،بهدست آوردن  DNAموردنياز از طريق جمعآوري نمونه
مورد نظر بدون آسيب رساندن به آن است ( Frankhamو همكاران،
 .)2۰۰2بهطورکلي مقدار و کيفيت  DNAحاصل از نمونههاي تازه
جانوران (بافت ،پوست ،مو و مدفوع) بسيار بيشتر از استخوانهاي
قديمي و نمونههاي تاکسيدرمي و موزهاي است .افزايش گذر زمان
براي نمونهها ،روشهاي نگهداري غيراستاندارد و همچنين وجود عوامل
خارجي مانند ميكروارگانيسمها ،رطوبت و ترکيباتآلي باعث سرعت
بخشيدن به روند قطعه قطعه شدن و کاهش کيفيت  DNAاين نمونهها
ميگردند ( Hössو  .)۱۹۹۳ ،Pääboاگرچه  DNAاستخوانهاي قديمي
و نمونههاي موزهاي داراي کيفيت نامطلوبي هستند ولي محققين به
داليل زيادي ناگزير به استفاده از آن هستند که مهمترين آنها عبارت
است از -۱ :در مواردي که گونه موردنظر منقرضشده و يا بسيار نادر
است ( Anmarkrudو  -2 .)2۰۱۷ ،Lifjeldدر موارد ديگري که الزم
باشد  DNAنمونههاي تاريخي براي پوشش خالء اطالعاتي تبارشناختي
گونه استفاده شوند ( Hofreiterو همكاران .)2۰۱۵ ،لذا چنين نمونههاي
قادرند بهطورگسترده بهعنوان پايهاي براي تغييرات ژنتيكي و تكاملي
گونه درطول زمان ،مطالعات تبارشناسي -فيلوژني و اهداف مديريتي
و حفاظتي استفاده ميگردند ( Buerkiو همكاران .)2۰۱۵ ،از آنجا
که اين نمونهها بسيار ارزشمند و غيرقابل بازگشت هستند و از طرفي
مقدار محتواي ژنتيكيشان بسيار اندک ميباشد ،لذا محققان با اصالح
پروتكلهاي موجود بهدنبال دستيابي بهروشهاي موثرتري براي استخراج
26

 DNAهستند ( Woodو همكاران .)2۰۱۸ ،بهمنظور انتخاب هريک از
روشهاي استخراج بايد کيفيت ،کميت ،سرعت ،سادگي و هزينه آن
درنظرگرفته شود ( Miو  .)2۰۱۳ ،Vanderpuyeدر مطالعهاي روشهاي
استخراج  DNAفنولکلروفرم و سيليكا بر روي پوست ،استخوان و
پنجه  ۱۰نمونه پرنده موزهاي مورد مقايسه قرار گرفت که نتايج حاصل
نشان داد :مقدار  DNAدر روش فنولکلروفرم در هر سه بافت پوست،
استخوان و پنجه بهطور قابلمالحظهاي بيشتر بود ( Tsaiو همكاران،
 .)2۰۱۹همچنين در مطالعه ديگر بر روي نمونههاي موزهاي سه
پستاندار متفاوت از  ۴نوع کيت متفاوت و همچنين روش فنولکلروفرم
استفاده شد .نتايج حاصل از اين تحقيق هيچ تفاوت معنيداري بين
اين روشها نشان نداد ،ولي عليرغم کميت باالي  DNAدر روش
فنولکلروفرم ،کيفيت آن در مقايسه با ساير روشها پائينتر بود
( Singhو  .)2۰۱۴ ،Bahugunaهمچنين در مطالعهاي ديگر نيز به
خلوص باالتر  DNAاستخراج شده توسط کيتها اشاره شدهاست
( Serroneو همكاران .)2۰۰۷ ،بهطورکلي بهدليل دستيابي بهمقدار
ماده ژنتيكي باال و ارزان بودن روش فنولکلروفرم نسبت به ساير
روشها ،استفاده از آن متداول شده است ( Tsaiو همكاران.)2۰۱۹ ،
اما بهدليل عدمسادگي ،وقتگير بودن و سميت شديد فنول ،بيشتر
محققان تمايل به استفاده از ساير روشها را دارند ( Lickfeldtو همكاران،
 .)2۰۰2در مطالعه حاضر چنين فرض ميشود که امكان استخراج
موفق  DNAاز بافتهاي مورد اشاره وجود دارد و روش اصالحي در
انجام  PCRنيز بر روي جايگاههاي ميكروستاليت موفقيتآميز خواهد
بود .لذا هدف از انجام اين مطالعه ،بهدست آوردن  DNAبا کيفيت و
کميت مناسب براي انجام مطالعات مولكولي بهويژه مطالعات جمعيتي
بر پايه بخش ميكروستاليت ژنوم جانور بوده است که بدينمنظور از
گونه فوک درياي خزر استفاده شد.

مواد و روشها
فوکخزري تنها پستاندار دريايخزر است که در ليست قرمز
اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي ( )IUCNدر رده
در خطر انقراض قرار دارد ( .)2۰۱۷ ،IUCNاز آنجا که زيستتخريب
پذيري بافتهاي چربي اين گونه بسيار باالست و همچنين استخراج
 DNAاز بافتهاي موزهاي آن دشوار است ،لذا بهعنوان گونه هدف
براي بررسي کارايي و بهينهسازي روش استخراج فنولي انتخاب شد.
پس از کسب مجوزهاي الزم از سازمان حفاظت محيط زيست و مرکز
تحقيقات فوک خزري ،تعداد  2۱نمونه از فوکخزري که شامل
نمونههاي موزهاي ،استخوانهاي پودرشده قديمي ،بافت و پوست از
الشههاي تازه بود ،جمعآوري و به آزمايشگاه منتقل گرديد .سپس
نمونههاي بافت و موزهاي با الكل  %۷۵شستشو داده شده و
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در الكل  %۹6تا زمان استخراج  DNAنگهداري شدند .براي استخراج
محتواي ژنتيكي نمونهها ابتدا استخوانهايي که بهخوبي پودر نشده
بودند بهمدت يک ساعت درون مخزن ازت قرار داده شدند تا بهخوبي
سست شوند ،سپس براي هريک از نمونهها از يک هاون اختصاصي و
مجزا براي به حداقل رساندن آلودگي ژنومي استفادهگرديد .الزم به
ذکر است که ابتدا ماده ژنومي از نمونههاي استخوان پودر شده ،بافت
موزهاي (پوست تاکسيدرمي شده) و بافت تازه الشه فوک با روش
فنولکلروفرم معمولي استخراج گرديد ( Hagelbergو )۱۹۹۱ ،Clegg
که نتايج حاصل از برخي نمونهها در نانودراپ مطلوب نبود .لذا اين
نمونهها بهطور مجزا بهمدت يک شبانهروز درون  ۰/۰۵ EDTAموالر
قرار گرفتند .سرانجام بهمنظور هضم نمونهها پروتئيناز SDS ، Kو STE
اضافه گرديد و بهمدت  ۱2ساعت در دماي  ۵۵درجه انكوبه شدند .در
مرحله بعدي فقط به نمونههاي استخواني مرکاپتواتانول اضافه و بهمدت
سي دقيقه در دماي  6۰درجه قرار گرفتند تا کلسيمشان تهنشين گردد.
سپس پس از افزودن  phenol: chloroform: isoamilic alcoholبه
همه نمونهها و سانتريفيوژ بهمدت  ۱۰دقيقه ،اليه رويي آن که حاوي
 DNAبود درون ويال ديگري قرار گرفت و ويالهاي قبلي دور انداخته
شد .همچنين دوباره کلروفرمايزوميل به نمونهها اضافه گرديد و پس
از سانتريفيوژ ،محلول رويي آن به ويال جديدي منتقل گرديد .سپس
به اندازه يک پنجم حجم نمونه ها سديماستات و نصف حجمشان الكل
 %۹6اضافه گرديد و بهمدت  ۱/۵ساعت درون فريزر  -2۰درجه قرار
داده شد و پس از آن نمونهها در دماي  ۴درجه سانتريفيوژ و الكل آن

را بهآرامي تخليه گرديد .در مرحله آخر بهميزان هم حجم نمونه ،اتانول
 %۷۰اضافه و پس از سانتريفيوژ ،دوباره الكل آن تخليه گرديد .ويالها
درون هيتر بهمدت  ۱۵دقيقه قرار داده شد تا الكل بهطور کامل تبخير
گردد و پس از خشکشدن ،به همه ويالها بافر  TEاضافه نموده و در
نهايت ويالها براي نگهداري به فريزر -2۰انتقال دادهشدند (شكل.)۱
سپس DNAهاي استخراجشده با استفاده از دو آغازگر ()Primer
اختصاصي فوکخزري ( Hg6.3و  )Hg8.9با واکنش زنجيرهاي پليمراز
اختصاصي( )PCRتكثير شدند (جدول Gemmell( )۱و همكاران،
 .)۱۹۹۷حجم واکنش  PCRانجامشده 2۰ ،ميكروليتر بود که شامل:
 ۱۰ميكروليتر مسترميكس ،يک ميكروليتر  DNAرقيقشده ،يک
ميكروليتر از هر جفت آغازگرهاي  forwardو Reverseو  ۷ميكروليتر
آب دو بار تقطير شده ميشد (جدول .)2اين واکنش با استفاده از
دستگاه ترموسايكلر و با برنامه دمايي که شامل  ۴۰چرخه بود انجام
گرفت ،که مراحل آن شامل -۱ :واسرشتهکردن اوليه ()Deneturation
در دماي  ۹۵درجه بهمدت  ۵دقيقه  -2واسررشتهسازي در دماي ۹۴
درجه بهمدت  ۳۰ثانيه  -۳اتصال آغازگرها ( )Annealingدر دماي ۴۸
درجه بهمدت  ۵۰ثانيه  -۴تكثير ژنوم ( )Extentionموردنظر در دماي
 ۷2درجه بهمدت  ۳۰ثانيه  -۵تكثير نهايي در دماي  ۷2درجه بهمدت
 ۵دقيقه بود .در نهايت براي مشاهده محصول  PCRمقدار  ۳ميكروليتر
از آن در ژل آکريلآميد  ۸درصد بهمدت  ۳ساعت با ولتاژ  ۱۷۰ولت
الكتروفورز گرديد و براي مشاهده باندهاي حاصل از روش رنگآميزي
نيترات نقره استفادهشد.

جدول  :۱آغازگرهاي اختصاصي فوک خزري ،استفاده شده در اين تحقيق
نام آغازگر
Hg6.3
Hg8.9

دماي نقطه ذوب

توالي نوکلئوتيدي
F: CAGGGGACCTGAGTGCTTATG
R: GACCCAGCATCAGAACTCAAG
F: TGTTAACTATCTGGCACAGAGTAAG
R: TTTCCTATGGGTTCTACTCTC

۵6
۵2

جدول  :۲مواد الزم جهت واکنش  PCRبا نسبتهاي حجمي
مواد واکنش
مسترميكس
آغازگر FORWARD
آغازگر REVERSE
 DNAژنومي
آب دوبار تقطيرشده
حجم کل واکنش

غلظت پايه
2X
 ۱۰پيكومول
 ۱۰پيكومول
 ۴۰نانوگرم بر ميكروليتر
ـ
ـ

نتایج
ميزان غلظت  DNAو جذب آن در طولموج هاي  26۰و2۸۰
نانومتر پس از اتمام مراحل استخراج با دستگاه نانودراپ Thermo
 Scientific NanoDropمورد ارزيابي قرار گرفت (جدول .)۳ستونهاي

حجم براي يک واکنش (ميکروليتر)
۱۰
۱
۱
۱
۷
2۰

جدول  ۳بهترتيب از راست به چپ شامل نوع بافت ،غلظت ماده ژنومي،
جذب در طولموج  26۰نانومتر ،جذب در طولموج 2۸۰نانومتر،
نسبتهاي جذبي  26۰به  2۸۰نانومتر و نسبتهاي جذبي  26۰به 2۳۰
نانومتر ميباشد .شكل  2نمودار جذب  ۴نمونه بافت تازه و استخواني
را نشان ميدهد که داراي بيشترين و کمترين جذب در طول موجهاي
27
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 26۰و  2۳۰نانومتر هستند .ميانگين غلظت  DNAدر نمونههاي تازه
و نمونههاي استخوان قديمي بهترتيب برابر برابر 6۳2/۹۰و 226/۸۷
نانوگرم بر ميكروليتر اندازهگيري شد (جدول .)۴همچنين ميانگين نسبت
جذبي  26۰به  2۸۰در نمونههاي تازه به  ۱/۸نزديکتر بود که بيانگر
عدم وجود آلودگي فنولي و خلوص بيشتر ماده ژنتيكي آنها نسبت
به استخوانهاي قديمي است .همچنين پس از اطمينان از نرمال بودن
دادههاي مربوط به غلظت  DNAاستخراج شده ،آزمون پارامتريک مقايسه
ميانگينها بين دو گروه انجامشد که ميانگين مقادير غلظت  DNAدر
بافتهاي تازه بهطور معنيداري ( )P-value<۰/۰۵از ميانگين بافتهاي
موزهاي بيشتر بود (شكل  ۳و جدول  .)۵بهمنظور تكثير ماده ژنومي
استخراجشده از واکنش زنجيرهاي پليمراز با دو آغازگر اختصاصي

 Hg6.3و  Hg8.9استفاده شد که حاکي از تكثير موفق همه DNAهاي
استخراج شده بود ،که بهطور باندهاي مجزا براساس وزن ملكوليشان
بر روي ژل آکريلآميد تفكيک شدند (شكل  .)۴همچنين پس از قرار
دادن نمونههاي استخواني و موزهاي مدت يک شبانه روز در EDTA
پنج صدم موالر ،و اضافه کردن مرکاپتواتانول به آنها کيفيت و کميت
ماده ژنوميشان بهطور قابل مالحظهاي بهبود يافت .در شرايط پياده
کردن تيمار آمادهسازي در ( EDTAيک شبانهروز) و افزودن مرکاپتواتانول
(بهمدت  ۳۰دقيقه در  6۰درجه سانتيگراد) ميزان متوسط غلظت
 DNAاستخراج شده نمونهها از متوسط  26به  ۵۰۷نانوگرم بر
ميكروليتر افزايش يافت.

شکل  :۱خالصه مراحل بهينه شده استخراج ( DNAحلقههاي تيمار نمونههاي استخواني در سمت راست مربوط به بهينه سازي است)
جدول  :۳نتايج سنجش کميت و کيفيت  DNAدر بافتهاي تازه و موزهاي فوکخزري با استفاده از نانودراپ
نوع بافت

غلظت ( DNAنانوگرم بر ميکروليتر)

جذب ( ۲۶۰نانومتر)

جذب ( ۲۸۰نانومتر)

۲۶۰/۲۸۰

۲۶۰/۲۳۰

عضله
عضله
عضله
عضله
عضله
عضله
عضله
عضله
عضله
عضله
عضله
عضله

2۷۸/۱۰
2۱۰/۱
۳۹/2
۵2۱/۷
۱۰۹6/۴
62۰/۸
6۱۱/۷
۱۳۸۴/۸
۱۰۰۴/۵
۱۵۳۹
2۴۵/۱
۴۳/۵
۵۱۳
266/۱
۱۵۵/۹
۴۸/۱
6۸۱/۳
۱22/۳
۱۱6
۴۰/۳
۹۹

۵/۵6
۴/2۰
۰/۷۸
۱۰/۴۳
2۱/۹2
۱2/۴۱
۱2/2۳
2۷/6۹
2۰/۰۹
۳۰/۷۸
۴/۹۰
۰/۸۷
۱۰/26
۵/۳2
۳/۱۱
۰/۹6
۱۳/62
2/۴۴
2/۳2
۰/۸۰
۱/۹۷

۳/۰۳
۳/۰۳
۰/۴۱
۷/۳۱
۱۱/۷۳
6/6۰
6/۴۷
۱۴/6۷
۱۰/۹۱
۱6/۴۴
2/6۰
۰/۴۳
۵/۵۷
2/۹۴
2/۴۰
۰/۷۱
۷/۹2
۱/۳6
۱/2۹
۰/۵2
۱/۵۹

۱/۱6
۰/۵۴
۱/۰۷
۰/۵۵
۱/۷۹
۱/۹۳
۱/۹۳
۱/۸۱
۱/ ۷
۱/ ۹
۱/2۹
۱/6۵
۱/2۳
۱/۰۴
۰/۵6
۰/۴6
۱/2۱
۱/6۸
۱/۹۴
۰/۵2
۱/۱۳

۱/۸۴
۱/۳۸
۱/۸۷
۱/۴۳
۱/۸۷
۱/۸۸
۱/۸۹
۱/۸۹
۱/۸۴
۱/۸۷
۱/۸۹
۱.۹۹
۱/۸۴
۱/۸۱
۱/2۹
۱/۳۵
۱/۷2
۱/۷۹
۱/۷۹
۱/۵۳
۱/2۴

تاکسيدرمي
تاکسيدرمي
پودر استخوان
پودر استخوان
پودر استخوان
پودر استخوان
پودر استخوان
پودر استخوان
پودر استخوان

2۸
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شكل ب -نمودارهاي جذب مربوط به دو نمونه بافت تازه

شكل الف -نمودارهاي جذب مربوط به دو نمونه پودر استخوان

شکل  :۲نمودارهاي اندازهگيري ميزان جذب حاصل از دستگاه نانودراپ :سمت راست شامل قديمي (الف) ،سمت چپ شامل بافت تازه (ب)

جدول  :۴مقايسه غلظت و کيفيت بافتهاي تازه و نمونههاي قديمي فوکخزري
نوع

تعداد

ميانگين غلظت DNA

انحراف معيار از

ميانگين نسبت

انحراف معيار از

ميانگين نسبت

دامنه غلظت

نمونهها

نمونه

ميکروگرم بر ميليليتر

غلظت DNA

۲۶۰/۲۸۰

نسبت ۲۶۰/۲۸۰

۲۶۰/۲۳۰

DNA

بافت تازه
بافت موزهاي

۱2
۹

6۳2/۹۰
226/۸۷

۵۱۴/۸۰
22۳/۹۷

۱/۸۱
۱/۵۹

۰/۱۹
۰/2۴

۱/۴۴
۱/۸۰

۳۹/۱۵۳۹-2
۴۰/۳-6۸۱/۳

جدول  :۵نتايج آزمون  tغير جفتي براي مقايسه ميانگين غلظت  DNAبين دو گروه بافتهاي تازه و موزهاي
نتايج آزمون همگني
مقايسه تفاوت
غلظتها

واريانس Leven

مقدار
F

با واريانس معادل
با واريانس غيرمعادل

مقايسه ميانگين دو گروه از طريق t-test

۵/۹۳2

سطح معني
داري

۰/۰2۵

مقدار T

2/2۰۷
2/۴۴۴

درجه

 Sigدو

ميانگين

تفاوت

حد

آزادي

دامنه

اختالف

اشتباه معيار

پايين

۱۹
۱۵/۸۷۴

۰/۰۴۰
۰/۰2۷

۴۰6/۰۳۰
۴۰6/۰۳۰

۱۸۴/۰۰۷
۱66/۱2۵

2۰/۸۹۹
۵۳/6۳2

حد باال
۷۹۱/۱6
۷۵۸/۴2
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شکل  :۳نمودار تفاوت ميانگين غلظت  DNAبهدست آمده از نمونههاي تازه و موزهاي

شکل الف -پرايمر  Hg6.3با دامنه باندي ۲۲۵-۲۲۱

شکل ب -پرايمر  Hg8.9با دامنه باندي بين ۲۱۱-۲۰۱

شکل  :۴تصاوير باندهاي محصول PCRهاي نمونههاي فوک خزري با استفاده از پرايمرهاي ( Hg6.3الف) و ( Hg8.9ب)

بحث
مطالعات نمونههاي کمياب يا در معرض تهديد که در ردههاي
حفاظتي قرار دارند از چالشهاي جدي محققين و دست اندرکاران
حفاظت ميباشد .نه تنها گونههاي حفاظت شده ،بلكه براساس
استانداردهاي اخالق در تحقيق ،هر گونه مطالعهاي که موجب بهخطر
افتادن بقاي يک گونه يا تلف شدن فردي از آن جمعيت شود بهشدت
مورد نقد و حساسيت قرار ميگيرد .در طول سالهاي اخير کميتههاي
اخالق و مجالت علمي-پژوهشي مانع نشر پژوهشهايي ميشوند که
خارج از قوانين استاندارد وضع شده باشند .در همين راستا ،توجه به
۳۰

نمونههايي که از سالها قبل در موزههاي جانوري يا تاريخ طبيعي
نگهداري ميشود بهطور محسوسي رو به افزايش است ( Tsaiو همكاران،
 .)2۰۱۹آلودگيهاي حاصل از فعاليتهاي بشري باعث انقراض بسياري
از گونههاي ارزشمند در جهان شده است ( Khazaeeو همكاران.)2۰۱6 ،
فوک خزري تنها پستاندار باقيمانده درياي خزر است که جمعيت آن
در سالهاي اخير بهداليل گوناگوني مانند آلودگيهاي دريايي بهطور
محسوسي کاهش يافته است ،بهطوريکه اين گونه اکنون در ليست
قرمز  IUCNدر طبقه گونه در خطر انقراض قرار گرفته است (Kennedy
و همكاران .)2۰۰۰ ،لذا براي حفاظت موثر از اين گونه ارزشمند نياز
به بررسي تنوع ژنتيكي و ساختار جمعيتي آن با استفاده از روشهاي
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ملكولي ميباشد .بهطورکلي روشهاي ژنتيک ملكولي نياز به استخراج
 DNAژنومي با عملكرد مناسب و خلوص باال دارد ( Ghaheriو
همكاران .)2۰۱6 ،بهطور طبيعي انتظار ميرود يک نمونه بافت با
بيشترين خلوص  DNAتنها در  26۰نانومتر جذب بااليي داشته باشد
و نسبت جذب  26۰به  2۸۰آن برابر  ۱/۸باشد ( Abdel-Latifو
 )2۰۱۷ ،Osmanعالوه بر کميت و کيفيت  DNAمعيار اصلي براي
سنجش استخراج موفقيتآميز ،تكثير موفق  DNAاستخراجشده
ميباشد ( Poljakو همكاران . .)2۰۰۰ ،از طرف ديگر خلوص و کيفيت
 DNAاستخراجشده به تنهايي تضمينکننده تكثير موفق آن نخواهد
بود ،لذا بررسي فاکتورهاي ديگري مانند غلظت نوکلئيکاسيد نيز
ضرورت دارد ( Holdenو همكاران .)2۰۰۳ ،بنابراين مطالعه حاضر با
اصالح پروتكل فنول کلروفرم براي نمونههاي استخوان قديمي سعي
در بهينهسازي روش استخراج  DNAژنومي داشت .کلسيم ،منيزيم و
ساير کاتيونها از جمله عوامل مهم اختالل و عدم تكثير  DNAدر
واکنش  PCRهستند .لذا در اين مطالعه بهمنظور حذف اين محدود
کننده و به حداکثر رساندن کميت و کيفيت ماده ژنومي از EDTA
 ۰/۰۵موالر استفاده شد تا کلسيم و منزيم استخوانها با رسوبدهي
حذف گردد .در نهايت نتايج  PCRحاصل از استخراج بهينهسازيشده
نشاندهنده تكثير موفق و عدم دخالت اين محدودکنندهها بر روي فرآيند
تكثير بود .بهطورکلي در بين روشهاي استخراج  DNAاستخوانهاي
قديمي سه روش فنولکلروفرم ،سيليكا و کيتهاي استخراج DNA
نسبت به ساير روشها متداولتر هستند .تاکنون مطالعات متعددي بر
روي روشهاي استخراج ژنوم نمونههاي باستاني صورت گرفتهاست که
با تغيير و افزودن مراحلي به اين روشها باعث بهبود و بهينهسازيشان
گرديدهاند ( Tsaiو همكاران .)2۰۱۹ ،از طرفي در انتخاب استراتژي
استخراج مواد ژنوميک بين نمونههاي موزهاي و باستاني بهدليل موجودي
بسيار اندک اين ترکيبات و تخريبپذيري باالي آنها که بهدليل مرور
زمان رخ داده است تفاوتهايي وجود دارد ( Tsaiو همكاران.)2۰۱۹ ،
هر چقدر عمر نگهداري نمونه مورد مطالعه از حالت موزهاي به باستاني
نزديک شود ،خلوص مقدار اندک  DNAبهدست آمده اهميت دوچندان
خواهد يافت .در شرايط حاضر روشهاي کيت براي محققين داخلي
گران و تهيه کيت مناسب اغلب دشوار است ( Yariو همكاران.)2۰۱۷ ،
در مطالعهاي که توسط  Yangو همكاران ( )۱۹۹۸انجام گرفت ،ژنوم
استخوانهاي باستاني مربوط به انسان که قدمت بين  ۱۵تا ۵۰۰۰
سال داشت ،با استفاده از چندين روش فنولکلروفرم ،کيت و سيليكا
استخراج گرديد .که نتايج حاصل از آن نشانداد ،ماده ژنومي حاصل
از روشي که نمونههاي آن ابتدا با پروتئيناز  Kهضم شده و با کيتهاي
 QIAquickبرمبناي روش سيليكا استخراج شده بودند ،داراي خلوص
بيشتري نسبت به ساير روشها هستند .اين درحالياست که براي
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تمامي موارد قابل استخراج از بافت موزهاي اعم از مو ،پوست و
استخوان با بهکار بستن روشهاي اصالحي و بهينه شده تنها با افزايش
 ۱روز به زمان استخراج نتايج مطلوبتري بهدست خواهد آمد .در روش
بهکار بسته شده توسط  Rohlandو  )2۰۰۷( Hofreiterروش مناسب
براي استخراج  DNAاز پودر استخوانهاي قديمي ،محققين بهدليل
حذف بيشتر محدودکنندههاي  ،PCRاستفاده از روش سيليكا در
حضور مقدار زياد گوانيدين تيوسيانات را الزمه روش اصالحي خود
دانستند .اين روش مشابه با روش بهينهسازي شده که در تحقيق حاضر
بهکار بسته شد نياز به  2روز زمان داشته اما از نظر مواد مصرفي
گرانتر از روش اصالحي اخير ميباشد .در مطالعهاي که توسط Sadeghi
و  )2۰۱۴( Sabouriبهمنظور بهينهسازي استخراج فنولکلروفرم انجام
گرفت ،تصريح شد که هرچه نمونههاي استخواني بهمدت بيشتري درون
 EDTAبمانند کلسيمشان بهتر حذف ميگردد .در روش اصالحي اخير
ضمن تائيد اين موضوع ،اذعان ميدارد افزودن مرکاپتواتانول هيچگونه
پيامد منفي بر فرآيند  PCRبراي انجام مطالعات ژنتيک جمعيت و
ژنوتايپ کردن نشانگرهاي ريزماهواره نداشته است بهطوريکه پس از
رنگ آميزي نيترات نقره و ظهور باندهاي مولكولي در دامنههاي مورد
انتظار ،باندهاي هموزيگوت و هتروزيگوت هر دو بهوضوح قابل مشاهده
بود (شكل  .)۵در خاتمه ميتوان گفت روش بهينهشده استخراج DNA
که در شكل  ۱به آن اشاره شده در مطالعات مولكولي بهويژه تحقيقات
مرتبط با ژنتيک جمعيت جانوري و گونههاي کميابي که نمونههاي
موزهاي آن در دسترس ميباشد قابل استفاده است .اين روش بهعنوان
يک روش غيرتهاجمي که به بقاي گونه بهويژه گونههاي حمايتي و در
معرض خطر آسيبي وارد نميکند توصيه ميشود.

تشکر و قدرداني
اين تحقيق بهکمک حمايت مالي دانشگاه تربيت مدرس صورت
گرفته است .همچنين ،نگارندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از آقاي
مهندس کوروس ربيعي ،کارشناس مسئول معاونت محيط طبيعي اداره
کل محيط زيست استان مازندران ،سرکار خانم مهندس سمانه فايزي
در مرکز حفاظت فوک خزري (جزيره آشوراده) و آقاي دکتر عليرضا
ميرزاجاني عضو هيات علمي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي
واقع در بندرانزلي بابت همكاري ارزشمندشان در تهيه نمونه و اطالعات
مكاني الشههاي تلف شده فوک صميمانه تشكر نمايند.
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Abstract
The study of museum specimens' DNA, is so important today because of the useful
information it provides researchers. In addition, because of the genetic content for these samples
is very fragile over time and sometimes low in their concentration, they need to more efficient
methods with higher yields for optimal quantitative and qualitative extraction needed from the
past. Therefore, depending on the target species or tissues, researchers often search to find a
suitable way to achieve their goals by modifying and optimizing extraction protocols. In this
study, by changing some parameters in the phenol chloroform method, the genetic content of 22
Caspian Seal samples containing fresh tissues and museum specimens was extracted. Also, the
average of DNA concentration of fresh tissues and museum specimens according to the mean
and standard error (M±SE) was 632.90±75.62 and 222.87±182.91 respectively and the mean
of 260/280 wavelength ratio was closer to 1.8 nm in fresh tissue samples, then the DNA product
of fresh muscle tissue samples had significantly higher concentration (P-value<0.05). The
extracted DNA was amplified using two specific non-universal primers (Hg6.3 and Hg8.9) by
polymerase chain reaction upon achievement to suitable temperature gradient. The results of
molecular band documentation on 8% acrylamide gel indicated that all specimens, both fresh
tissue and museum specimens with at least two decades, were successfully amplified. Given the
ability of a successful genotype for population genetic studies, preservation of museum
specimens under any circumstances is recommended.
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