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Abstract
The use of various molecular techniques to improve
plants and fungi requires high quality DNA extraction. In
most plant and fungal DNA isolation methods, common
techniques that are used include the use of CTAB,
enzymes (such as proteinase K), toxic solvents (such as
phenol), liquid nitrogen, SDS, or the use of DNA
extraction kits each have their own advantages and
disadvantages. In most DNA extraction procedures, it is
necessary to use liquid nitrogen to make powdered plant
or fungi material. It is recommended that no liquid
nitrogen be used in closed spaces because its evaporation
causes an increase in nitrogen levels in the air, resulting
in a decrease in oxygen that can cause headaches,
anesthesia or even death. Contact with liquid nitrogen
causes severe burns, which can lead to death of organs or
even death. On the other hand, the sample of the fungus
or plant should be transferred to the laboratory in an ice
box, which requires a sample transfer equipment and
refrigerator at -40 ° C. In this research, after collecting
leave of wheat and Rhizoctonia solani samples, we first
put them in unopened paper bags at a temperature of 25
to 30 ° C in the oven and dried. Two type extraction
buffers were prepared and extraction of heredity
materials from the samples was done according to the
instructions provided and its quantity and quality was
evaluated using spectrophotometric apparatus and using
ISSR primers by polymerase chain reaction, respectively.
The method presented in this study is a fast, secure,
economic and simple approach. This instruction is very
useful for isolating DNA from leaves of species of
cereals and fungal species similar to rhizoctonia. The
results showed that the quality and quantity of extracted
DNA was high and its multiplication was very well.
Keywords: Electrophoresis, Dried leaf and liquid
nitrogen, DNA extraction.

چکیده
استفاده از تكن كي هاي مختلف مولکولی جهت اصالح گیاهان و قارچها

 در اغلب روشهای جداسازی. با کیفیت باال استDNA نیازمند استخراج

کهای معمولی که مورد استفاده قرار
  تکنی،ی گیاهی و قارچیDNA
 حاللهای،)K  آنزیمها (مثل پروتئیناز،CTAB یگیرند شامل استفاده از
م

تهای استخراج
  و یا استفاده از کیSDS ، نیتروژن مایع،)آلی سمی (مثل فنل

 در اغلب.یباشد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند
  مDNA

 الزم است جهت تهیه پودر مواد گیاهی یاDNA روشهای استخراج

 توصیه بر این است که از نیتروژن مایع.قارچی از نیتروژن مایع استفاده شود
در فضاهای بسته استفاده نشود زیرا تبخیر آن باعث افزایش درصد نیتروژن
،یتواند موجب سردرد
 هوا و در نتیجه کاهش اکسیژن خواهد شد که م
 تماس با نیتروژن مایع موجب سوختگی.بیهوشی و یا حتی مرگ گردد
یتواند موجب از کار افتادن اعضاء و یا حتی مرگ
 شدیدی نیز میشود که م
 از طرف دیگر نمونه قارچ و یا گیاه باید در جعبه یخ به آزمایشگاه.شود
منتقل گردد که اینکار نیازمند تجهیزات انتقال نمونه و یخچال فریزر با دمای
 پس از جمعآوری نمونههای، در این تحقیق.یباشد
  درجه سانتیگراد م- 40

تهای
  ابتدا آنها را در پاک،Rhizoctonia solani برگ گندم و قارچ
 درجه سانتیگراد درون آون قرار داده و30  تا25  در دمای،کاغذی سر باز
 سپس دو نوع بافر استخراج تهیه و استخراج ماده وراثتی طبق.خشک کردیم
دستورالعمل ارائه شده انجام شد و کمیت و کیفیت آن به ترتیب با استفاده از

 و واکنشISSR دستگاه اسپکتروفتومتری و با استفاده از آغازگرهای

 روش ارائه شده در این پژوهش یک روش.زنجیرهای پلیمراز بررسی گردید
 این دستورالعمل برای جداسازی.یباشد
  اقتصادی و ساده م، ایمن،سریع

 از برگ گیاهان گونه غالت و گونههای قارچی مشابه ریزوکتونیاDNA
 نتایج بدست آمده حاکی از کیفیت و کمیت باالی.یباشد
 بسیار کاربردی م
.ی استخراج شده و تکثیر بسیار خوب آن بودDNA

 نیتروژن، برگ خشک شده، الکتروفورز،DNA  استخراج:کلمات کلیدی
فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
19 - 27  صص،3  شماره،41  دوره، 98 31 سال

مای ع
فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
19 - 27  صص،3  شماره،41  دوره، 98 31 سال
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مقدمه و کلیات
از آنجاییکه در اکثر فنون آزمایشگاهی از واکنش
زنجیره ای پلیمراز ( )PCRبرای تکثیر  DNAاستفاده
میشود و با توجه به حساسیت زیاد این سیستم به
وجود یک  DNAبا کیفیت و کمیت مناسب،
نیازمندی به تهیه روش بهینه استخراج  DNAاحساس
می شود ( Newton and Graham, 2002; Tan and

 .)Yiap, 2009انتخاب هر دستورالعملی برای
استخراج ماده وراثتی تا حد زیادی به نوع نمونه
بستگی دارد .همچنین درک عملکرد هر ماده در روش
کار ،این امکان را فراهم خواهد نمود که در صورت
نبود یک ماده ،از ماده دیگری با عملکرد مشابه
نها ،پلیساکاریدها
استفاده کرد .آالیندههایی مانند تان 
و رنگدانهها میتوانند مقدار  DNAرا به وسیله آنزیم
اندونوکلئاز محدود کنند ( .)Nio et al., 2008روش
استخراج  DNAبايستي ضمن حذف ديوارههاي
سلولي و غشاي هسته و رفع آنزيمهاي تخريبکننده
 ،DNAامكان تهیه  DNAبا کیفیت و نسبتًاًا خالص با
حجم مناسب را داشته باشد (آرمینیان و همکاران،
 .) 1389معموال کیفیت  DNAبا عواملی از قبیل عدم
آلودگی ناشی از  ،RNAلیپید و پروتئین و سایر
ساختارهایی که برای آنزیمهای برشی و پلیمرازها
یشود .به علت
یکنند ،سنجیده م 
مزاحمت ایجاد م 
شهای
بزرگ بودن اندازه مولکول  ،DNAرو 
استخراجی باید حداقل تنش مکانیکی را در طی
مراحل استخراج ایجاد نمایند .شویندههای یونیزه
مانند  SDSباعث شکستن کروموزوم میشوند ولی
شوینده غیریونیزه مانند تریتون  X100فقط تجزیه
سلول را انجام میدهد .نقش این شویندهها هضم
سلول و کمک به از بین بردن پروتئینهای متصل به
یباشد .تریتون  ،X100غشاء سلولی را در
 DNAم 

یکند و در نتیجه سانتریفیوژ ،یک محلول
خود حل م 
تجزیه شده شفاف باقی میماند (مهدوی و همکاران،
 .) 94 31اگر  NaOHبه عصاره سلولی اضافه گردد،
پیوندهای هیدروژنی مولکول DNAی پیچ نخورده را
یشکند .اگر در این وضعیت ،اسید افزوده شود ،این
م
رشتههای دناتوره شده  DNAبه صورت تودهای
یآید که با سانتریفیوژ قابل جداسازی
مجتمع در م 
است (مهدوی و همکاران .) 94 31 ،تغییر در  pHو
ترکیب بافر استخراج نیز میتواند در بهبود کیفیت و
کمیت  DNAاستخراج شده تا حدودی موثر باشد
( .)Lodi et al., 1994برای تخریب دیواره یا غشاء
سلولی ،روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی بکار
شهای شیمیایی از آنزیمها و موادی که
یر و د  .در ر و 
م
باعث تخریب دیواره و غشاء میشوند ،استفاده
م
یشود .برای مثال  EDTAیک عامل شالت کننده
است که با حذف یو 
نهای فلزی مانند  Ca2+و Mg2+
که در استحکام دیواره نقش دارند ،دیواره را سست
یکند .این ماده شیمیایی یونهای منیزیم را که برای
م
حفظ ساختمان کلی پوشش سلولی الزم است ،جذب
یکند .به عالوه با حذف یونهای فلزی که در
م
آنزیمهای تجزیه کننده اسیدهای نوکلئیک دخیل
هستند ،مانع تجزیه این مواد م 
یشود .وجود EDTA
به میزان حداقل  2میلی موالر در بافر استخراج باعث
م
یشود که کوآنزیمهای  DNaseبا  EDTAشالت
شود و از تجزیه تصادفی  DNAجلوگیری نماید .پس
از جداکردن فاز آبی ،میتوان با اضافه کردن
لهایی نظیر اتانول یا ایزوپروپانول در حضور
الک 
کاتیون  Naیا آمونیوم ،اسیدهای نوکلئیک را رسوب
+

داد .برای خالص سازی اسیدهای نوکلئیک از CTAB

یکنند DNA .ای که
و محلول نمک نیز استفاده م 
نهای همراه آن طی
متیله باشد یا  DNAای که پروتئی 

استخراج  DNAاز نمونههای خشک شده21 ...

عملیات استخراج به خوبی حذف نشده باشد به

گزارشات موجود ،مشخص شده که استفاده از بافت-

خوبی هضم و تکثیر نخواهد شد .بنابراین برای حذف

های جوان نسبت به بافتهای پیرگیاه نتایج استخراج

پروتئین و لیپید ،از موادی مانند کلروفرم استفاده

 DNAبهتر است ( Wang et al., 1993; Khanuja et

یکنند (نقوی و همکاران .) 92 31 ،اتانول مطلق به
م
طور موثری اسیدهای نوکلئیک پلیمریزه را رسوب
یدهد (مهدوی و همکاران .) 94 31 ،حذف نکردن
م
کامل اتانول مورد استفاده در خالل استخراج DNA

نیز موجب کاهش کیفیت  DNAمیشود (نقوی و
همکاران .) 92 31 ،در اکثر روشهای استخراج DNA

از بافتهای گیاهی و قارچی ،از نیتروژن مایع استفاده
میشود .معموال توصیه بر این است که از نیتروژن
مایع در فضاهای بسته استفاده نشود زیرا تبخیر حتی
چند لیتر از آن باعث افزایش درصد نیتروژن هوا و در
یتواند
نتیجه کاهش اکسیژن خواهد شد که این امر م 
موجب سردرد ،بیهوشی و یا حتی مرگ گردد .تماس
با نیتروژن مایع باعث سوختگی شدیدی نیز میشود
یتواند موجب از کار افتادن اعضاء و یا حتی
که م 
مرگ شود .به نقل از ))Dentinger et al., 2010
روشهای استخراج  DNAفعلی از قارچها به دلیل
اینکه بر روی دستورالعملهایی تکیه میکنند که برای
سایر ارگانیسمها طراحی شده اند ،غیر قابل اعتمادند
و یا در صورتیکه تاریخچه زیادی برای استفاده داشته
باشند ،وقتگیر هستند و یا از مواد سمی در آن
استفاده میگردد .در روش استخراج گزارش شده
توسط آرمینیان و همکاران ( )1 89 3از  ،SDSنیتروژن
مایع و  RNAseاستفاده شده است .در روش Nio et

) al., (2008نیز از  ،SDSنیتروژن مایع ،فنانترولین و
استات پتاسیم استفاده شده که نیازمند تهیه مواد و
هزینه زیادتری میباشد .گزارش اسفندانی بزچلویی
( ) 95 31تنها گزارشی است که در آن جهت استخراج
 DNAاز نیتروژن مایع استفاده نشده است .در اکثر

al., 1999; Choudhary et al., 2008; Moreira and
 ،)Oliveria, 2011با اینحال همیشه بافت تازه و

جوان در دسترس نیست .بنابراین ،نیازمند روش بهینه
ای هستیم که بتوان از نمونه های خشک شده نیز
چها دومین و
برای استخراج  DNAبهره گرفت .قار 
بزرگترین گروه یوکاریوتی در زمین و دارای نقش
یباشند و به طور سنتی یکی
مهمی در زندگی انسان م 
از روشهای شناسایی آنها استفاده از ویژگیهای
مورفولوژیکی و تقسیمات میتوزی و میوزی بوسیله
میکروسکوپ می باشد ،اما گاهی با این روش امکان
شناسایی وجود ندارد ،بنابراین ،بارکدگذاری DNA

آن الزم میباشد .از آنجائیکه دسترسی به قارچ خشک
شده در طبیعت خیلی راحتتر است ،لذا اگر بتوان
روش بهینهای برای استخراج ماده وراثتی از نمونه
خشک قارچی بدست آورد در جهت بارکدگذاری
 DNAآنها بسیار مفید خواهد بود .ویژگی روش
اسفندانی بزچلویی ( ) 95 31استفاده از برگ خشک
شده گیاهی بود که نیازمند نگهداری در دمای - 40
درجه سانتیگراد تا زمان استخراج نبود ،اما به علت
پائین بودن کیفیت  DNAاستخراجی ،زمان طوالنی و
حجم کم  DNAبدست آمده برای نمونه گیاهی و
قارچی ،هدف این تحقیق بدست آوردن روشی بهینه
از نظر زمانی و اقتصادی و استخراج  DNAبا
کیفیتتر و با حجم بیشتر برای نمونه های خشک
غالت و قارچ با ایجاد تغییراتی بود که در سرعت
سانتریفیوژها ،میزان مواد شیمیایی ،زمانها و دماهای
مورد استفاده در مراحل مختلف فرآیند استخراج
ایجاد شد.
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کاغذی سر باز ،در دمای  25 - 30درجه سانتیگراد

فرآیند پژوهش

درون آون قرار داده و خشک کردیم .سپس بافرهای

پس از جمع آوری نمونه های برگ گندم و قارچ

استخراج  1و  2طبق جداول  1تهیه شدند.

تهای
 ،Rhizoctonia solaniابتدا آنها را در پاک 
ماده

EDTA-Na2

غلظت نهایی در بافر استخراج 1
 05میلی موالر

 02میلی موالر

 021میلی موالر

 100میلی موالر

 1موالر

 1/5موالر

 0/5موالر

-

 2درصد

-

 2درصد

 1درصد

 0/1میلیلیتر در هر  10میلیلیتر

-

-

 2درصد

Tris-HCl
NaCl
Sucrose
Triton-X100
B-mercaptoethanol
PVP
CTAB

پس از تهیه بافرهای استخراج ،استخراج  DNAطبق
مراحل زیر انجام شد:
  0/ 05 -0/ 03گرم از برگ خشک شده گیاه گندم رایریزیم.
یلیتر م 
یسائیم و درون میکروتیوپ  2میل 
م
  500میکرولیتر از بافر استخراج یک ،که قبال به مدتیک ساعت در دمای  60درجه سانتیگراد قرار داده شده
بود را درون آن ریخته و به مدت  6-5ثانیه ورتکس
گردید.
  10دقیقه بر روی شیکر قرار داده شد (دور  300مناسببود).
  60میکرولیتر  -2مرکاپتواتانول را درون میکروتیوپریخته و به مدت  5-6ثانیه ورتکس گردید.
 میکروتیوپها را به صورت افقی به مدت  40دقیقهنماری  60درجه سانتیگراد قرار داده و هر
درون حمام ب 
 10دقیقه ویالها چرخانده شد.
 ویالها به مدت  16دقیقه و با دور  000 21سانتریفیوژشدند.
 از بافر استخراج دو ،به میزان  1500میکرولیتر درونویالها ریخته شد.
 ویالها را به مدت  30دقیقه درون حمام بن ماری 60یگراد به صورت افقی قرار داده و هر  10دقیقه
درجه سانت 
ویالها به آرامی با دست شیک شدند.
 ویالها به مدت  17دقیقه در دور  000 21سانتریفیوژشدند.

غلظت نهایی در بافر استخراج 2

 فاز رویی را برداشته و دو برابر حجم هر ویال مخلوطکلروفرم :ایزوآمیل الکل (  )1 : 24به آن اضافه کردیم.
 ویالها به مدت  10دقیقه بر روی شیکر قرار داده شد(با سرعت  00 2 -052دور در دقیقه).
 -به مدت  16دقیقه با دور  000 21سانتریفیوژ شدند.

 -مراحل  10 - 12را به منظور خالص شدن بهتر DNA

تکرار گردید (با این تفاوت که این بار 053 - 400
میکرولیتر از فاز رویی برداشته شد).
 فاز باالیی را با سمپلر برداشته و  2/5برابر آن،ایزوپروپانول سرد به آن افزوده شد.
 ویالها  60دقیقه الی  24ساعت درون فریزر  - 40درجهسانتیگراد قرار داده شد ( 2-3ساعت زمان بهینه است).
 بعد از  16دقیقه سانتریفیوژ با دور  ، 000 21مایع رویییشود).
ویال خالی گردید (در این مرحله رسوب دیده م 
در صورت نمایان نشدن رسوب ،با سمپلر به آرامی مایع
رویی را خالی کرده و در حدود  100 - 00 2میکرولیتر از
مایع را در انتهای میکروتیوپ باقی گذاشته شد.
  500میکرولیتر الکل  %07در ویال ریخته و با دور ، 8000به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ گردید.

یتوان
 مرحله  17را به منظور شستشوی بهتر  DNAم تکرار کرد.
 در این مرحله رسوب دیده خواهد شد .مایع رویی راخالی کردیم تا الکل کامال خشک گردد.

 07- 60 -میکرولیتر بافر  TEبه رسوب افزوده شد.

استخراج  DNAاز نمونههای خشک شده23 ...

 ویالها به مدت  30دقیقه بطور عمودی درون حمام بنیگراد قرار داده شد.
ماری با دمای  37درجه سانت 
 ویالها به مدت  24ساعت درون یخچال  4درجهیگراد قرار داده و پس از آن به یخچال فریزر - 40
سانت 
درجه سانتیگراد به منظور نگهداری طوالنی مدت منتقل
گردیدند.

جهت ارزیابی کمی و کیفی  DNAبدست آمده از
دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل شیمادزو ،ژاپن) و نیز

نتایج و بحث
ارزیابی کیفیت  :DNAاستخراج  DNAطبق روش
اسفندانی بزچلوئی انجام گردید ولی همانطور که در
شکل  1مشاهده میگردد ،تصویر حاصل از
الکتروفورز ژل آگارز  DNAارقام گندم دارای اسمیر
یباشد .همچنین زمان استخراج
و آلودگی پروتئینی م 
طوالنی و غلظت  DNAاستخراج شده کم بود.

واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای
نشانگر  ISSRاستفاده شد.

شکل  -1الکتروفورز نمونههای  DNAاستخراج شده از ارقام گیاه گندم به روش اسفندانی بزچلویی

Figure 1- Electrophoresis of DNA samples extracted from wheat cultivars using Esfandani Bozcheloei

تغییر در زمان و دور سانتریفیوژ (مرحله  6از 15

 DNAبدست آمد پس ازز این تغییرات برای تعیین

دقیقه به  16دقیقه ،مرحله  9از  15به  17دقیقه،

کیفیت روی ژل آگارز بارگذاری شد (شکل  .)2با

مرحله  12از  15به  16دقیقه ،مرحله  16از  15به 16

ایجاد این تغییرات آلودگی پروتئینی و میزان اسمیر به

دقیقه و در نهایت در مرحله  17از  15دقیقه به 10

میزان زیادی کاهش یافت و به دلیل حذف مراحل

دقیقه و دور آن از  00 21به  10000 - 8000افزایش
یافت) و همچنین حذف مراحل

16 - 23

رو ش

23 - 16

روش اسفندانی بزچلوئی ،غلظت DNA

استخراجی نیز بیشتر گردید.

اسفندانی بزچلوئی انجام گردید و در نهایت نمونه

شکل  -2الکتروفورز نمونههای  DNAاستخراج شده از ارقام گندم پس از اعمال تغییرات

Figure 2- Electrophoresis of DNA samples extracted from wheat cultivars after applying the changes
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سپس برای حذف کامل اسمیر و آلودگی پروتئینی

مطالعات ژنتیک مولکولی مانند انگشت نگاری

سایر تغییرات به شرح زیر انجام گردید:

 ،DNAتوالییابی و  ...نیاز به  DNAبا کیفیت باال

 -تنظیم مناسبترین مقدار زمان ورتکس و شیک

دارند ( .)Lutz et al., 2011از نظر فیزیکی و

(ورتکس مراحل  2و  ،4پنج ثانیه ،بهترین دور شیک

خصوصیات ظاهری نمونه استخراج شده سفید ،بدون

در مرحله  3دور  300و در مرحله  11با سرعت

تغییر رنگ و قابل مشاهده و با حجم زیاد بود .نمونه-

 00 2-052دور در دقیقه بودند).

های  DNAاستخراج شده ،بر روی ژل آگارز 1

 -عالوه بر تغییرات زمانی ،افزایش دور سانتریفیوژها

درصد بارگذاری و نتیجه حاصل با دستگاه ژلداک

نیز انجام گردید .به این صورت که در مرحله 16

سبرداری شد (شکل  .)3همچنین جهت تعیین
عک 

افزایش سرعت دور را از  10000به  000 21و در

کیفیت نمونهها ،میزان جذب نوری آنها در طول

مرحله  16از  00 21به  000 21اعمال گردید.

موجهای  80 2و 60 2

 -در مرحله  13بهترین حجم قابل برداشت برای گیاه

پژوهش حاضر نسبت جذب نوری فوق بین  1/8تا

گندم  053- 400میکرولیتر در نظر گرفته شد.

 1/9بود که نشان دهنده کیفیت باال و عدم آلودگی

 -در مرحله  41حجم ایزوپروپانول سرد از  2برابر به

 DNAاستخراج شده بود .کیفیت  DNAاستخراج

 2/5برابر افزایش یافت .همچنین در مرحله  15از

شده از اهمیت باالیی برخوردار بوده و DNAی با

فریزر  - 40درجه سانتیگراد استفاده گردید و بهترین

کیفیت ضعیف اعتبار دادههای نشانگرها را تحت تثًاًا یر

زمان نگهداری در فریزر  2-3ساعت بود .به دلیل

یدهد.
قرار داده و تکرارپذیری آنها را کاهش م 

اینکه با کاهش زمان ،نمونه  DNAاستخراج شده

شکستگی DNAي الگو مانع تکثیر برخی از

حجم کمی خواهد داشت و با افزایش بیشتر زمان ،با

قطعههای بزرگ شده و بر تکرارپذیری باندها نیز

وجود افزایش حجم  ،DNAشاهد افزایش آلودگی

يگذارد .اين شکستگیها با ژل آگارز قابل
تثًاًا یر م 

پروتئینی نیز خواهیم بود.

بررسی بوده و در ژل ،به صورت لکه یا اسمیر و یا

 -مرحله  17به منظور شستشوی بهتر  DNAتکرار

به صورت قطعههایی با وزن مولکولی کم مشاهده

گردید .همچنین در این مرحله میتوان از الکل 96

میشود (آرمینیان و همکاران.) 1389 ،

نانومتر قرائت گردید .در

درصد نیز استفاده کرد.

شکل -3ژل حاصل از بارگذاری  DNAاستخراج شده روی ژل آگارز  1درصد ،شکل سمت راست مربوط به نمونههای قارچ و شکل سمت چپ مربوط به
نمونه های برگی گندم می باشد.

Figure 3 - The gel of extracted DNA loading on 1% agarose gel, the right figure for the fungus samples and the left
figure is related to the leaf samples of wheat.

استخراج  DNAاز نمونههای خشک شده25 ...

واکنش زنجیرهای پلیمراز ( :)PCRترکیبات پلی فنل
موجود در  DNAاستخراج شده میتواند به عنوان
یک مهارکننده قوی در  PCRعمل کند ( Singh et

 .)al., 2002سازوکار این مهارکنندگی به طور کامل
مشخص نشده اما در موارد زیادی مطرح شده که پلی
فنلها میتوانند مستقیما به  DNAبچسبند و از انجام
 PCRجلوگیری کنند ( .)Jobes et al., 1995دراین
پژوهش PCR ،با  12آغازگر نشانگر مولکولیISSR

انجام و محصول واکنش بر روی ژل  2درصد

یباشد و این توانایی
سادهتر از همسانهسازی ژنها م 
را دارد که از یک ژن ،میلیونها نسخه تولید نماید.
غلظت کمتر یا باالتر  DNAاز یک حد خاص در
 PCRاشکال ايجاد مینماید PCR .وسیله ای برای
تکثیر انتخابی یک ناحیه مورد نظر از یک مولکول
 DNAاست (مهدوی و همکاران .) 94 31 ،کشف
واکنش زنجیرهای پلیمراز فرصت مناسبی را برای
بررسی تنوع و تفاوت موجودات مختلف در سطح
 DNAامکان پذیر کرده است.

بارگذاری گردید (شکل  PCR .)4روشی سریع و

شکل  -4ژل حاصل از بارگذاری محصول  PCRبا آغازگر  ،F6شکل سمت راست مربوط به قارچ و شکل سمت چپ مربوط به گیاه گندم میباشد.

Figure 4: The gel produced by loading the PCR product of F6 primer, the right figure for the fungus and the left
figure for the wheat plant.

غلظت  NaClمورد استفاده در بافر استخراج گیاهان

و همزمان با آن رسوب نمایند .به نقل از اسفندانی

بین  0/7-0/6متفاوت میباشد .استفاده از کلرید

بزچلویی ( ،) 95 31روش گزارش شده آنها روش

سدیم باالی  0/ 05موالر همراه با  CTABسبب حذف

تغییر یافته ای از روش استخراج Saghai-Maroof et

بهتر ترکیبات پلی ساکاریدی هنگام استخراج DNA

) al., (1984میباشد که در آن فنل ،نیتروژن مایع و

در نمونه ها میگردد ( Moreira and Oliveira,

همچنین پروتئیناز  kو  RNAseاستفاده نشده و می-

 ،)2011; Patrson et al., 1993بنابراین یکی از دالیل

تواند از نظر مالی مقرون به صرفه باشد ،نیز به گفته

کیفیت خوب نمونه استخراج شده در این پژوهش را

این پژوهشگر ،با افزودن یونهای  NH4+ ،Na+و یا

میتوان غلظت باالی  NaClدانست .حائری زاده و

 CTABمیتوان پلی ساکاریدها را رسوب داد.

همکاران ( ) 95 31بیان کردند که اشباع کردن فنل

بنابراین ،ما در این پژوهش از  EDTA-Na2استفاده

دشوار بوده و برای برخی افراد حساسیتزا میباشد و

کردیم .همچنین با تغییرات زمانی و دمائی و مقدار

بنابراین امروزه تولید کنندگان تجاری سعی در حذف

موادی که در دستورالعمل اسفندانی بزچلویی () 95 31

این ماده دارند .همچنین Schneiderbauer et al.,

ایجاد کردیم ،از نظر زمانی هم به روش بهینه ای

) (1991بیان کردند که ترکیبات فنولی میتوانند به

دست یافتیم.

طور برگشت ناپذیر به اسیدهای نوکلئیک متصل شده
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