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چکیده
انتخاب روش مناسب جهت استخراج  DNAسالم و دستنخورده از بافتهایی که مدت طوالنی در الکل نگهداری شدهاند ،نقش
مهمی در موفقیت آنالیزهای مولکولی دارد .هدف از این مطالعه ،بهینهسازی یک روش ساده ،تکرار پذیر ،ایمن و قابل اعتماد جهت
استخراج  DNAژنومیک با کیفیت از بافتهای قدیمی ماهیچهای میگو ببری سبز (  ) Penaeus semisulcatusبود .از مهمترین مزایای
این روش ،پودر نمودن بافت در هاون چینی پس از خشک کردن در درجه حرارت  04درجه سانتیگراد ،عدم استفاده از نیتروژن مایع
جهت پودر کردن بافت و کاهش زمان استخراج تا حدود  5ساعت بود .بهدلیل این که موفقیت در واکنش  PCRمعکوس ،بهشدت وابسته
به کیفیت  DNAالگو است ،جداسازی بخشی از ژن بتا اکتین با استفاده از این واکنش ،جهت ارزیابی کیفیت  DNAاستخراج شده ،مورد
توجه قرار گرفت .موفقیت در تکثیر و تعیین توالی بخشی از ژن بتا اکتین میگو ببری سبز ،حاکی از آن است که  DNAحاصل از این روش
از کیفیت الزم جهت واکنش فوق برخوردار است .با توجه به موفقیتآمیز بودن واکنش  PCRمعکوس DNA ،حاصل از این روش را
میتوان با موفقیت جهت انجام سایر مطالعات مولکولی از قبیل  RFLP ،AFLPو تکثیر قطعات بلند که نیازمند  DNAبا کیفیت است،
بهعنوان الگو مورد استفاده قرار داد.
کلمات کلیدی :استخراج  ،DNAبافتهای قدیمی ،پودر کردن ،میگو ببری سبز
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مقدمه
به موازات پیشرفت ژنتیک مولکولی در دهه  0791و توسعه
و ابداع روشهای مولکولی و کاربرد آن در صنعت تکثیر و پرورش
( Vaseeharanو همکاران2102 ،؛  ،)2117 ،Burtonفناوری تکثیر
و پرورش نیز ،برای حدود  21گونه از اعضای خانواده پنائیده
توسعه پیدا کرد که مهمترین آنها شامل Fenneropenaeus
 Marsupenaeus japonicas ،F.indicus ،chinensisو Penaeus
 monodonدر آسیا و  L. stylirostris ،Litopenaeus vannameiو
 L. Schmittiدر کشورهای آمریکایی است ( .(2117 ،Benzeiتکثیر
و پرورش میگوها ،از یک طرف در ایجاد کسب و کار و از طرف
دیگر در تامین نیازهای غذایی انسانها ،سهم قابل توجهی را در
بین آبزیان بهخود اختصاص داده است (.)2102 ،FAO
علیرغم اختصاص سهم بسیار باالیی از صید میگو در خلیج
فارس ( Niamaimandiو همکاران ،)2102 ،ارزش غذایی قابل توجه
( Hosseiniو همکاران )2112 ،و دارا بودن پتانسیل جهت تکثیر
و پرورش در استخرهای پرورشی (حسینی0291 ،؛ نفیسی،)0292 ،
بهجز در دوره کوتاهی (دهه  ،)0291میگو ببری سبز مورد استقبال
دستاندرکاران صنعت تکثیر و پرورش قرار نگرفت .عدم استقبال
از گونه فوق را میتوان به ظهور بیماری ویروسی و عدم شناخت
کامل از بیوتکنیک تکثیر و پرورش این گونه نسبت داد .از طرف
دیگر ،در مقایسه با سایر گونهها از قبیل ،Litopenaeus vannamei
 Penaeus monodonو  ،Marsupenaeus japonicasدانش در
مورد ساختار ژنتیکی و زیستشناسی مولکولی و فیزیولوژی پایه
و اکولوژی آن بسیار کم است ،لذا یکی از دالیل عدم موفقیت در
تکثیر و پرورش میگو ببری سبز را میتوان به کافی نبودن دانش
زیستشناسی گونه مذکور نسبت داد .تکثیر و پرورش آبزیان،
بهویژه میگوها ،زمانی با موفقیت همراه است که پرورشدهندگان
به دانش جامعی از اکولوژی ،فیزیولوژی (فیزیولوژی رفتار ،تولیدمثل
و تغذیه) ،مسائل تغذیهایی و بهداشتی گونه کاندید پرورش ،دست
یافته باشند .نظر به اینکه ابعاد مختلف زیستشناسی یک موجود،
بهوسیله ژنهای آن کنترل میشود ،بنابر این شناخت ژنتیک پایه
گونههای پرورشی ،امکان استفاده اقتصادی از آن را بیشتر
میکند (طحانزاده.)0272 ،
کاربردهای ژنتیک و بیوتکنولوژی در صنعت شیالتی مرتبط
با میگوها ،سالها است که مورد توجه قرار گرفته است .در اوایل،
تاثیر عملی ژنتیک و بیوتکنولوژی ،در کنترل تولیدمثل ،توسعه
سوشهای اهلی شده ،شناسایی و کنترل بیماریها تصور میشد
( ،)0772 ،Benzeiاما با معرفی  PCRدراواخر دهه  0721میالدی
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( Saikiو همکاران )0722 ،و ظهور انواع نشانگرهای مولکولی ،نقش
ژنتیک و بیوتکنولوژی در تکثیر و پرورش آبزیان بهویژه میگوها
پر رنگتر شده است .برای نشانگرهای مولکولی ،عالوه بر ارزیابی
تنوع ژنتیکی ،تفکیک گونهها و جمعیتها از همدیگر و تعیین رابطه
فیلوژنتیک و تکاملی آبزیان ( Vaseeharanو همکاران2102 ،؛
 Chachanو 2101 ،Kumar؛  Liuو  ،)2112 ،Cordesکاربردهای
مهمتری از قبیل حفاظت و مدیریت ذخایر و برنامههای اصالحی
ژنتیکی ( Castello-Jarezو همکاران )2102 ،نیز مطرح است.
یکی از عوامل تاثیرگذار و محدودکننده استفاده از نشانگرهای
مولکولی در آنالیزهای ژنومیک و سایر مطالعات مولکولی ،کیفیت
و کمیت  DNAاستخراج شده است ( Xinو 2102 ،Chen؛ Jaferian
و همکاران2101 ،؛  Psifidiو همکاران2101 ،؛  Choudharyو
همکاران .)2112 ،لذا ،انواع روشهای عمومی جهت استخراج
 DNAژنومیک در موجودات از جمله جانوران توسعه یافته است
( Borgesو همکاران2117 ،؛  Sambrookو2110 ،Russell؛
 Aljanabiو 0779 ،Mrtinez؛  Dellaportaو همکاران.)0722 ،
گاهی اوقات محقق مجبور است ،جهت انجام مطالعات مولکولی
یا تکمیل آن مطالعات و یا جداسازی ژنهای موثر در رشد و عناصر
تنظیمی ناشناخته آنها ،که نیازمند  DNAبا کیفیت باال است ،از
بافتهای کهنه استفاده کند و ممکن است  DNAاستخراج شده،
از کیفیت قابل قبولی برخوردار نباشد ( Bouchanو همکاران.)0772،
لذا ،واکنشهای بعدی مولکولی مانند  PCR ،AFLPمعکوس و
 RFLPکه نیازمند الگوی با کیفیت است را با مشکل مواجه سازد
( McPhersonو .)2111 ،Mullerیکی از راه حلها جهت غلبه بر
مشکل فوق استفاده از کیتهای تجاری است .استفاده از این کیتها،
در آنالیزهای مولکولی و فیلوژنتیک میگوها و سایر دهپایان ،در
سطح زیادی مورد توجه قرار گرفته است ( Linو همکاران،
2102؛  Pascoalو همکاران2112 ،؛  Laveryو همکاران2112 ،؛
 Tongو همکاران .)2111 ،با آنکه  DNAحاصل از کیتهای
تجاری در مقایسه با روشهای مرسوم استخراج ،از کیفیت باالیی
برخوردار هستند ،اما هزینههای باال و عدم دسترسی آسان ،استفاده
از این کیتها را با محدودیت مواجه نموده است ( Artyukhinو
 .)2102 ،Wooاز طرف دیگر ،روشهای عمومی استخراج DNA
( Borgesو همکاران2117 ،؛  Sambrookو 2110 ،Russell؛
 Dellaportaو همکاران .)0722 ،کیتهای تجاری نیز معموالً توصیه
به استفاده از نیتروژن مایع ،جهت پودر کردن بافت نمودهاند.
استفاده از نیتروژن مایع ،مشکالت خاص خود را دارا است ،زیرا
از یک طرف کار با آن نیز خطرناک و منوط به رعایت موارد احتیاطی
و ایمنی خاصی است و از طرف دیگر تهیه آن نیز برای
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همه افراد امکانپذیر نیست .بنابراین ،بهینهسازی روشی ساده،
کم هزینه ،سریع و ایمن جهت پودر کردن بافت ،بدون استفاده از
نیتروژن مایع نقش مهمی در توسعه روشهای مولکولی ایفا میکند.
در این مقاله ،یک روش ساده ،نسبتاً کم هزینه و تقریباً
کوتاه ،جهت استخراج  DNAژنومیک با کیفیت باال از بافت
ماهیچه بدنی میگو ببری سبزی که دوره طوالنی (بیش از 02
ماه) در الکل  71درصد نگهداری شده ،ارائه میشود .هدف اصلی
این مقاله ،معرفی روش خشک کردن بافت میگو در درجه حرارت
مالیم و سپس پودر نمودن بافت خشک شده در هاون چینی و
جایگزینی روش مذکور ،بهجای نیتروژن مایع است .در نهایت
کیفیت  DNAاستخراج شده حاصل از این روش ،با استفاده از
تکنیک  PCRمعکوس مورد تائید قرار گرفت.

مواد و روشها
نمونهها ،بافرها و محلولها :نمونههایی که جهت استخراج
مورد استفاده قرار گرفتند ،از بیش از یکسال پیش ،در الکل %71
(ساخت ایران) قرار داده شده بودند .بافرهای لیزکننده براساس
روشهای مرسوم استخراج ،ساخته شدند (جدول  .)2محلول 2
موالر  ،NaClکلروفرم ،ایزوپروپانول و اتانل  %91جهت مراحل بعدی

استخراج مورد استفاده قرار گرفتند.
آنزیمها و آغازگرها :آنزیمهای پروتئیناز

T2 ،EcoRI ،K

 DNA ligaseو  Taq DNA Polymeraseاز شرکت سیناکلون
(ایران) خریداری شدند .آغازگرهای اختصاصی استفاده شده در
این پژوهش ،که ترادف نوکلئوتیدی آنها در جدول  0ارائه شده،
توسط شرکت متابیون (آلمان) سنتز شدند .این آغازگرها براساس
نواحی حفاظت شده  cDNAبتا اکتین گونههای P.monodon
)L. vannamei ،F.chinensis (DQ212221) ،(JN212227
) (AF211912و ) M.japonocus (Gu122229طراحی شدهاند.
استخراج  :DNAدر این تحقیق ،روش مرسوم استخراج DNA

( Sambrookو 2110 ،Russell؛  Aljanabiو)0779 ،Mrtinez
به عنوان روش پایه ،پس از انجام تغییراتی ،مورد استفاده قرار
گرفت .بافر لیزکننده نیز شامل  EDTA ،Trisو  SDSبود (جدول
 ،2ردیفهای 0و .)2همچنین روش مرسوم استخراج  ،DNAبا
استفاده از  ،CTABکه توسط  Doyleو  )0729( Doyleبرای
گیاهان ارائه شده و با تغییراتی جهت استخراج  DNAژنومیک
آبزیان در آزمایشگاه بیوتکنولوژی این پژوهشکده بهینهسازی شده
( Faqih Ahmadaniو همکاران2102 ،؛  Jaferianو همکاران،
 )2101و درحال حاضر بهصورت مرسوم مورد استفاده قرار میگیرد
نیز جهت مقایسه مورد استفاده قرار گرفت (جدول  ،0ردیف .)2

جدول :1آغازگرهای استفاده شده در این تحقیق (طحانزاده)1131 ،
نام آغازگر

ترادف نوکلئوتیدی

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد)

actF0

25-CTGGTGACGATGCACCACG-25
25-CGTCATCAGGGTGTGATGG-25
25-GCCTTGCACATGCCGGAG-25
25-CCATTGTCTACAACCAGGG-25

12
27
10
29

actF2
actR2
actR2

جدول :2ترکیبات بافرهای لیزکننده جهت استخراج .DNA
ردیف

نام بافر

Tris

EDTA

SDS

CTAB

NaCl

0
2
2

A

011mM
011mM
011mM

21mM
21mM
21mM

%1/2
%0
%0

-

-

B
)C (CTAB

ابتدا چندین گرم بافت ماهیچه بدنی ،با استفاده از اسکالپل
روی شیشه تمیز تا حد امکان ریشریش و بهمدت 21و  21دقیقه
درون انکوباتور با دمای  21درجه سانتیگراد تیمار گردید .بافت
خشک شده با استفاده از هاون چینی پودر و حدود  11میلیگرم
از پودر حاصله به  1ویال  2میلیلیتری اضافه شد .سپس درون
 2تا از ویالها 911 ،میلیلیتر از محلول ( Aاین ویالها تحت

-

-

%2

0/2 M

عنوان  A2 ،A0و  ،) A2درون  2ویال دیگر نیز 911 ،میلیلیتر
از محلول ( Bاین ویالها تحت عنوان  B2 ،B0و ) B2افزوده شد.
به سه ویال دیگر نیز (تحت عنوان  C2 ،C0و  )C2حدود 11
میلی گرم بافت ماهیچه ای میگو اضافه ،و با قیچی ریز ریز گردید.
سپس به همه ویالها  9میکرولیتر آنزیم پروتئیناز 21( Kمیلی
گرم در میلیلیتر) اضافه و همه آنها در ترمومیکسر با سرعت
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 221rpmو درجه حرارت  22درجه سانتیگراد قرار داده شدند.
تیمار فوق برای نمونههای A0و B0بهمدت  2ساعت A2 ،و B2
بهمدت  2ساعت و  A2و  B2نیز بهمدت  2ساعت ادامه یافت.
تیمار ویالهای گروه  Cنیز حدود  01ساعت انجام شد .سپس،
مراحل بعدی استخراج برای هر دو روش به شرح ذیل ادامه یافت:
 221میکرولیتر  NaCl 2 Mبه بافت لیز شده ،اضافه و پس از
مخلوط نمودن ،بهمدت  01دقیقه در دمای  29درجه سانتیگراد
تیمار گردید .به مخلوط فوق 222 ،میکرولیتر کلروفرم اضافه و
پس از مخلوط نمودن ،بهمدت  01دقیقه با دور  02111rpmدر
درجه حرارت اتاق ،سانتریفیوژ شد .حدود  911میکرولیتر از
محلول رویی به ویال جدیدی منتقل 911 ،میکرولیتر ایزوپروپانول
سرد به آن اضافه و پس از مخلوط نمودن ،بهمدت  21دقیقه در
دمای  -21درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از سانتریفیوژ نمودن
نمونه مانند مرحله قبل ،محلول رویی دور ریخته و رسوب DNA
با  211میکرولیتر اتانول  %91شستشو و بهمدت  2دقیقه با سرعت
 2111rpmسانتریفیوژ شد .درنهایت پس از خارج کردن الکل به
رسوب فوق 21 ،تا  011میکرو لیترآب مقطر تزریقی اضافه شد.
آنالیز  :DNAبرای آنالیز  DNAاستخراج شده ،سه پارامتر
غلظت ،درجه خلوص و یکپارچگی آن و انجام واکنش PCR

معکوس مورد توجه قرار گرفت.
غلظت و درجه خلوص  DNAبهترتیب بهوسیله اندازه گیری
در طول موج  211نانومتر ( )A211و نسبت طول موج 211
نانومتر ( )A211به  221نانومتر ( )A221با استفاده از اسپکتروفوتومتر
مدل( WPAآلمان) تخمین زده شد .یکپارچگی و یکدستیDNA
استخراج شده نیز با استفاده از الکتروفورز روی ژل آگارز  %0در
بافر  TAE 0Xارزیابی گردید ( Deviو همکارن.)2102 ،
کارایی کیفیت  DNAاستخراج شده با استفاده از PCR
معکوس ،جهت جداسازی بخشی از ترادف نوکلئوتیدی ژن بتا
اکتین ،تحت آزمون قرار گرفت .این واکنش ،برای جداسازی
قطعات ناشناخته ،مجاور قطعات شناخته شده ،مورد استفاده قرار
میگیرد ( Ochmanو همکاران .)0722 ،در  PCRاستاندارد،
نواحیایی از  DNAکه بین دو جایگاه آغازگر رو به یکدیگر قرار
دارند ،تکثیر میشود .اما در  PCRمعکوس ،جفت آغازگرهایی
بهکار گرفته میشوند که در ابتدا از یکدیگر دور میشوند ،اما پس
از هضم الگو با آنزیم محدوداالثر مناسب و حلقوی شدن محصول
واکنش هضمی بهوسیله آنزیم لیگاز ،آغازگرها در  DNAحلقوی
شده ،به سمت یکدیگر حرکت میکنند (شکل  .)0سپس با انجام
دو  ،PCRامکان تکثیر قطعات ناشناخته فراهم میگردد.
221

شکل :1تصویر شماتیک  PCRمعکوس
( Ochmanو همکاران)1311 ،

این واکنش بهصورت خالصه بهشرح زیر انجام شد 211.نانوگرم
از  DNAبا استفاده از آنزیم  ،EcoR Iمطابق با دستورالعمل شرکت
تولیدکننده هضم گردید .با هدف تخلیص ،محصول واکنش هضم
با استفاده از مخلوط فنل و کلروفرم ( )21:21و کلروفرم استخراج،
و پس از رسوب توسط اتانل خالص و شستشو توسط اتانل 91
درصد ،در  21میکرولیتر آب مقطر تزریقی حل گردید .محصول
واکنش هضمی ،سپس بهوسیله آنزیم  T2 DNA ligaseدریک
واکنش لیگاسیون ،حلقوی گردید .در  PCRاول ،محصول واکنش
هضمی ،بهعنوان الگو جهت انجام واکنش  PCRبا استفاده از زوج
آغازگر  actR2/actF0مورد استفاده قرار گرفت .پس از بهینهسازی
شرایط با استفاده از گرادیانت دمایی ،واکنش  PCRدر حجم 22
میکرولیتری حاوی  2میکرولیتر محصول هضم 01 ،پیکومول از
هر آغازگر 2 ،واحد آنزیم  211 ،Taq DNA Polymeraseپیکومول
مخلوط  0/2 ،dNTPsمیلیموالر  MgCl2و بافر ) PCR (0Xانجام
شد PCR .طبق برنامه حرارتی زیر انجام شد 72 :درجه سانتیگراد
( 2دقیقه) ،در طی  22چرخه 72 ،درجه سانتیگراد  0دقیقه22 ،
درجه سانتیگراد  0دقیقه و  92درجه سانتیگراد  2دقیقه2 .
دقیقه نیز جهت بسط نهایی در نظر گرفته شد .موفقیت واکنش
 PCRبا استفاده از الکتروفورز محصول  PCRروی ژل آگارز % 0
بررسی و  2میکرولیتر از آن ،بهعنوان الگو جهت  PCRدوم (النهای)
با استفاده از زوج آغازگر داخلی  actR2/actF2مورد استفاده قرار
گرفت .بهجز الگو و آغازگرها ،سایر ترکیبات و برنامه حرارتی مشابه
واکنش پیشین بود .محصول واکنش فوق با استفاده از آغازگرهای
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 2نشان می دهد DNA ،ژنومیک استخراج شده از درجه خلوص
قابل قبولی برخوردار نیستند ،یا دارای  RNAویا پروتئین هستند.
البته نمونه  ،A2که نسبت  A211به  A221آن 0/912 ،تخمین زده
شده است وضعیت خوبی دارد ،هرچند الگوی الکتروفورزی آن
حضور  RNAرا نشان می دهد.

 actR2/actF2توسط شرکت بیونیر (کره جنوبی) از هر دو طرف
تعیین توالی شد .سپس صحت توالیهای حاصل از این تحقیق،
از طریق مقایسه با سایر توالیها ،با استفاده از نرمافزار Blast
بررسی گردید ( Altschulو همکاران.)0771 ،

جدول  :1میزان جذب نوری و غلظت  DNAدر نمونهها

نتایج
تیمار مناسب جهت خشک کردن :نتایج نشان داد که
تیمار بافت به مدت  21دقیقه در درجه حرارت  21درجه سانتی
گراد ،جهت خشک شدن بافت مناسب تر از  21دقیقه است.
تیمار در مدت  21دقیقه به اندازه کافی باعث خشک شدن بافت،
جهت پودر شدن به وسیله هاون چینی گردید ،در صورتی که،
در مدت زمان  21دقیقه ،بافت به طور کامل خشک نشده بود و
پیرو پودر کردن در هاون چینی ،له می شد.

A2
B0
B2
B2
C0
C2
C2

DNA

ارزیابی سالمت و یکدستی  DNAبه وسیله الکتروفورز

استخراج شده ،با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد ارزیابی
قرار گرفت .غلظت  DNAبر حسب مقدار نانوگرم به ازای هر
میکرولیتر برای هرنمونه ( وقتی که نمونه جهت قرائت دانسیته
نوری 21 ،برابر رقیق شده باشد ) برابر با حاصل ضرب  0111و
 A211است .نسبت  ، A211 ⁄ A221نیز بیانگر درجه خلوص DNA
استخراج شده است .اگر این نسبت بین 0/9-0/2باشد بیانگر
کیفیت مناسب  DNAاست .نسبت باالتر از  0/2باشد نشان
دهنده ناخالصی با  RNAو کمتر از  0/9نیز بیانگر ناخالصی با
فنل یا پروتئین است .به جز نمونه  A2که با  0010نانوگرم در
میکرولیتر کم ترین میزان استخراج را به خود اختصاص داده
است ،غلظت سایر نمونه ها ،به هم نزدیک و در محدوده 0212
تا  0221نانوگرم در میکرولیتر بود و تفاوت های قابل توجه
میان استخراج ها مشاهده نشد (جدول  .)2همان طور که جدول
C2

C2

C0

A0

0/211
0/010
0/272
0/221
0/212
0/210
0/210
0/210
0/272

0/122
0/722
0/912
0/272
0/211
0/129
0/112
0/229
0/122

0211
0010
0272
0221
0212
0210
0210
0210
0272

A2

ارزیابی غلظت و درجه خلوص  DNAژنومیک به
وسیله اسپکتروفوتومتری :غلظت و درجه خلوص

نمونه

A262

A262/A212

ngDNA/ µl

روی ژل آگارز :سنجش  DNAبا استفاده از اسپکتروفوتومتر،
فقط اطالعاتی در زمینه غلظت و درجه خلوص (ناخاصی با RNA
یا پروتئین) در اختیار قرار میدهد ،ولی اطالعاتی در زمینه
سالمت و یکپارچگی آن ارائه نمیدهد .لذا ،سالمتی و یکدستی
 DNAاستخراج شده ،بهوسیله الکتروفورز روی ژل آگارز %0
بررسی شد .الگوی حرکتی  DNAروی ژل آگارز ،نشان داد ،در
تیمارهایی که  SDSنیم و یک درصد برای حداکثر مدت  2ساعت
انجام شده است (شکلهای 2الف و  ،)2یکپارچگیDNA
ژنومیک استخراج شده ،بهتر از تیمارهایی است که  SDSیک
درصد بهصورت توام با  ،CTABدر مدت یک شبانه روز ( 01تا
 21ساعت) به خدمت گرفته شده است (شکل2ب) .
A2

B2

A2

B2

A0

B0

الف

ب

شکل :2الگوی حرکتی  DNAژنومیک استخراج شده حاصل از این روش الف B2 ،A2 ،B2 ،A0 ،B0( :و )A2
و روش مرسوم  CTAB/SDSب C2 ،C0( :و .)C2

232

روش ساده و کارا برای جداسازی  DNAژنومیک از بافتهای کهنه میگو ببری سبز...

طحانزاده و همکاران

شکل  2نیز الگوی حرکتی  DNAاستخراج شده پیرو کافت
بافت در بافر ( Aجدول  )0بهمدت  2ساعت را نشان میدهد .از
دو استخراج دیگر را نشان میدهد .همانطورکه الگوی الکتروفورزی
نشان میدهد در تیمارهایی که  SDSنیم و یک درصد جهت لیز
بافت استفاده شده ،باند  DNAاستخراج شده واضح و آشکار و
کشیدگی و اسمیر در مقایسه با استخراج حاصل از کاربرد توام
 CTAB/SDSبسیار کمتر مشاهده میشود.
2

1

شده در این مقاله ،که بهعنوان الگو جهت  PCRمعکوس استفاده
شده ،در شکل  2نشان داده شده است (تصویری از DNA
استخراج شده حاصل از  CTAB/SDSکه بهعنوان الگو جهت
انجام  PCRمعکوس مورد استفاده قرار گرفت ،ارائه نشده است
ولی الگوی حرکتی آن مانند شکل 2ب بود) .پس از هضم DNA
و حلقوی شدن آن بهوسیله واکنش الحاقی ،این محصول بهعنوان
الگو جهت انجام اولین  PCRمعکوس با استفاده از زوج آغازگر
 actR2/actF0مورد استفاده قرار گرفت .الگوی حرکتی محصول
واکنش فوق ،واجد چندین باند با اندکی اسمیر در زمینه ژل ،فقط
برای  DNAحاصل از روش ارائه شده توسط این مقاله ،مشاهده
شد (شکل نشان داده نشده است) .محصول دور اول  PCRمعکوس
بهعنوان الگو با استفاده از آغازگرهای  actR2/actF2در یک PCR
النهای برای استخراج با روش اول موفقیتآمیز بود و منجر به
تکثیر قطعهای بهطول تقریبی  221جفت باز گردید (شکل.)2
2

1

شکل :1الگوی حرکتی  DNAاستخراج شده حاصل از این
روش از دو تکرار متفاوت که از بافر لیزکننده  Aاستفاده
شده است .این  DNAبهعنوان الگو جهت انجام PCR

معکوس مورد استفاده قرار گرفت.

پس از برش از روی ژل ،ترادف نوکلئوتیدی محصول فوق
با استفاده از آغازگرهای اختصاصی  ،actR2/actF2از هر دوطرف
تعیین توالی شد .نتایج تعیین توالی نشان داد که اندازه قطعه
مذکور دقیقاً  220نوکلئوتید است .آزمون  ،BLASTجهت تائید
نهایی موفقیت آزمایش  PCRمعکوس انجام شد .همانطورکه
انتظار میرفت ،توالی حاصل از این تحقیق ،بخشی از ژن بتا اکتین
است و یکسانی نوکلئوتیدی بسیار باالیی ( 70تا  011درصد) با
 cDNAاکتین از سایر موجودات دارد (شکل نشان داده نشده
است) .مطابق انتظار ،بیشترین یکسانی ،با بتا اکتین گونههای
جنس پنئوس مشاهده شد .شکل  2نتیجه همردیفی ،ترادف
نوکلئوتیدی حاصل از این تحقیق ،با بتا اکتین گونه
) ،Fenneropenaeus chinensis (DQ212221با استفاده از نرم
افزار  Blastرا نشان میدهد.
بررسی نتایج  PCRمعکوس PCR :معکوس ،جهت سنجش
کیفیت  DNAژنومیک استخراج شده از هر دو روش ،مورد
استفاده قرار گرفت DNA .ژنومیک استخراج شده با روش بهینه
222

151 bp
شکل :4الگوی حرکتی محصول حاصله از  PCRمعکوس
النهای .ردیف  -1نشانگر  -2محصول  PCRالنهای
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شکل :5نتیجه همردیفی ترادف نوکلئوتیدی حاصل از این تحقیق با بخشی  cDNAبتا اکتین گونه
) Fenneropenaeus chinensis ( DQ225426با استفاده از Blast

بحث
اصول کلی استخراج  DNAدر همه موجودات مشابه و شامل
تخریب سلول توسط بافر لیزکننده (حداقل واجد دترجنتهایی
از قبیل  SDSیا  ،CTABجهت تخریب سلول Tris ،بهعنوان بافر
نگهدارنده  DNAو  EDTAبهعنوان مهارکننده  ،)DNAaseدر
حضور پروتئازی مانند پروتئیناز  ،Kتخلیص  DNAبا استفاده از
کلروفروم (بدون استفاده از فنل یا با استفاده از فنل) ،رسوب توسط
الکل و شستشوی رسوب حاصله است (رمضانی و همکاران،
0222؛ نیکبخت بروجنی و همکاران .)0222 ،قابل اطمینان بودن،
امکان پذیری و تکرار پذیری مطالعات ژنتیک مولکولی اغلب تحت
تاثیر مرحله استخراج  DNAقرار می گیرد ( Pereiraو همکاران،
 .)2100یک روش خوب جهت استخراج  ،DNAبایستی ساده،
سریع و کارا بوده و بهمقدار کافی  DNAبا کیفیت جهت مطالعات
مولکولی در اختیار قرار دهد ( Sablokو همکاران.)2117 ،
هم چنین کم هزینه بودن فرایند استخراج یکی از معیارهای یک
روش خوب جهت استخراج  DNAاست ( Zareiو ،Hosseini

 .(2102بنابراین محققان ،جهت دستیابی به  DNAبا کیفیت
دلخواه ،یک روش را تغییر میدهند ،یا دو یا چند روش مختلف
را ترکیب میکنند ( Ansariو  .)2102 ،Salman Khanعلیرغم
این که کیفیت نامناسب DNAاستخراج شده از میگوها به
نگهداری طوالنی مدت آنها نسبت داده شده است ( Bouchanو
همکاران ،)0772 ،گاهی اوقات محقق مجبور است ،جهت انجام
مطالعات مولکولی یا تکمیل آن مطالعات و یا جداسازی ژنهای
موثر در رشد و عناصر تنظیمی ناشناخته آنها ،که نیازمند DNA
با کیفیت باال است ،از بافتهای کهنه استفاده کند .بنابراین ضرورت
بهینهسازی روشهای ساده در این حوزه نمود پیدا میکند.
با توجه به موارد فوق ،بهینهسازی شرایط استخراج DNA
از بافت کهنه میگو ،با استفاده از سادهترین بافر لیزکننده
(ردیفهای  0و  2جدول  ،)0که معموالً در اکثر آزمایشگاهها یافت
میگردد ،انجام شد .از طرف دیگر خواص ذاتی ماهیچه بدنی میگو
این امکان را فراهم میکند که پس از نگهداری در الکل بهراحتی
ریشریش و پیرو نگهداری در حرارت معتدل کامالً خشک و مستعد
پودر شدن در هاون گردد و به این ترتیب این روش جایگزین
233
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نیتروژن مایع گردد .در این آزمایش ،مدت زمان مناسب جهت
خشک شدن بافت در درجه حرارت  21درجه سانتیگراد21 ،
دقیقه بود و افزایش زمان (بیشتر از  22دقیقه) باعث سوخته
شدن بافت گردید .هرچند در این آزمایش سایر تیمارهای حرارتی
و مدت زمان آن تحت آزمون قرار نگرفت ،ولی میتوان شرایط را
به دلخواه جهت پودر شدن بافت بهینه نمود (مثالً کاهش درجه
حرارت و افزایش مدت زمان تیمار) .بهصورت تقریبی  11میلیگرم
بافت جهت استخراج  DNAاستفاده شد .تیمار بافت در بافر لیز
کننده واجد  CTABو  SDSدر یک شبانه روز کامالً باعث تخریب
بافت و رهاشدن محتوی  DNAآن گردید .بنابراین ،میتوان انتظار
داشت که بیشترین غلظت  ،DNAاز نمونههای  C2 ،C0و C2
حاصل شود .همچنین انتظار میرفت که غلظت  DNAدر نمونههای
 A0و  B0کمتر از  C2 ،C0و  C2باشد ،اما نتایج نشان داد بهجز
نمونه  ،A2مقدار  DNAحاصل از تیمارهای فوق ،تقریباً مشابه
بود (جدول  .)2لذا میتوان چنین استنباط کرد که در همه
تیمارهای فوق ،بافت کامالً لیز شده و تمام محتوی  DNAآن رها
و رسوب داده شده است .بنابراین ،میتوان چنین استدالل کرد
که بافر لیزکننده حاوی  SDSنیم درصد در مدت حداقل  2ساعت،
جهت استخراج  DNAژنومیک کفایت میکند و الزم به افزایش
زمان و استفاده از بافرهای لیزکننده دیگر نیست .احتماالً ،پیرو
پودر شدن در هاون چینی ،بافت میگو به قطعات بسیار ریز و یا
سلولهای تک تبدیل و مستعد تخریب پیرو تیمار کوتاه مدت
شده است .نسبت A211به A221در همه نمونهها بهجز A2و ،A2
پائینتر از  0/9بود و این حاکی از وجود پروتئین است .این نتیجه
دور از انتظار نیست ،زیرا جهت تخلیص ،فنل مورد استفاده قرار
نگرفت و فقط از کلروفرم استفاده شد ،درصورتیکه  DNAعاری
از پروتئین ،پیرو استفاده از فنل بهدست میآید.
الگوی حرکتی  DNAژنومیک استخراج شده با استفاده از
الکتروفورز روی ژل آگارز ،نشان داد که  DNAاستخراج شده
حاوی  RNAنیز است .وجود  RNAمورد انتظار است ،زیرا در این
آزمایش از آنزیم  RNAaseاستفاده نشد .همچنین الگوی حرکتی
 DNAدر نمونههای  C2 ،C0و  ،C2دارای کشیدگی و اسمیر بود
که ناشی از تخریب مولکول مذکور است (شکل 2ب) ،درصورتی
که نمونههای بهینهسازی شده در این تحقیق (شکلهای2الف و
 ،)2تقریباً فاقد شکستگی و اسمیر بودند .بهدلیل این که تاثیر
 SDSبر تخریب مولکول  DNAبهاثبات رسیده است (،Brown
 ،(2101میتوان چنین استدالل کرد که پس از تخریب بافت و
رها شدن محتوای  DNAدر محلول لیزکننده ،پیرو تیمار طوالنی
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مرحله لیز سلولی ،مولکولهای فوق بیشتر در معرض  SDSقرار
گرفته و لذا تخریب شدهاند.
موفقیت بعضی از آزمایشهای مولکولی از قبیل تکثیر
قطعات بلند AFLP،و  PCRمعکوس ،شدیداً وابسته به کیفیت
 DNAالگو است ( Sambrookو 2110 ،Russell؛  McPhersonو
2111 ،Muller؛  Ochmanو همکاران .)0722 ،نظر به اینکه،
وابستگی  PCRمعکوس به کیفیت  DNAالگو ،بیشتر از سایر
واکنشهای مولکولی است ،از این واکنش جهت ارزیابی کیفیت
 DNAاستفاده شد .تکثیر و تعیین توالی بخشی از ژن بتا اکتین
با استفاده از  PCRمعکوس ،حاکی از کیفیت قابل قبول DNA
ژنومیک استخراج شده بوده است .همچنین DNA ،استخراج شده
حاصل از این روش ،با موفقیت جهت تکثیر نشانگر هستهای،
 Internal Transcribed Spacer Iمورد استفاده قرار گرفت (شکل
نشان داده نشده است).
در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق ،نشان داد که روش
خشک کردن بافت میگو در درجه حرارت  21درجه سانتیگراد و
سپس پودر کردن آن در هاون چینی میتواند جایگزین بسیار
مناسبی برای نیتروژن مایع گردد .با توجه به تحلیل نتایج بهدست
آمده از کمیت و کیفیت  DNAژنومیک بهدست آمده از این روش،
و تکثیر و تعیین توالی قطعهای از ژن بتا اکتین بهوسیله واکنش
 PCRمعکوس DNA ،الگوی حاصل از این روش را احتماالً میتوان
در سایر آزمایشهای مولکولی از قبیل  ،RFLP ،AFLPتکثیر انواع
قطعات بلند و لکه گذاری سادرن مورد استفاده قرار داد .همچنین،
این روش جهت جداسازی  DNAژنومیک برای سایر میگوها و
سختپوستان نیز پیشنهاد میشود.
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