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چکیده
امروزه استخراج  DNAیک روش مرسوم در بیولوژی مولکولی و آنالیزهای جرمشناسی است .به
منظور استخراج دی ان ای ،انواع مختلفی کیت وجود دارد که در زمان کمتر ،امکان استخراج و
انتخاب صحیح  DNAرا فراهم میکنند .کیفیت  DNAاستخراج شده و میزان ناخالصی های موجود
در آن از عوامل بسیار مهم در آنالیز های پزشکی قانونی می باشند .در آنالیزهای جرمشناسی بهترین
و خالص ترین  DNAمورد نیاز بوده و از اینرو نیاز به تولید یک کیت بسیار دقیق با بازده استخراج
بسیار باال که بتواند از انواع بافت های مختلف  DNAرا استخراج نماید ،وجود دارد.

در این طرح سعی بر آن شده که با بهینه سازی روش ستونی استخراج  ، DNAکیتی بومی مطابق
با نیاز های آنالیز های پزشکی قانونی در کشور تولید شود.از آن جا که این کیت ها موجب  50درصد
صرفه جویی ارزی می شوند ،به عنوان تولید داخل و بی نیازی به خارج از کشور در حوزه پزشکی
قانونی معرفی شده اند .نمونه اولیه این کیت ها برای  100بار آزمایش استفاده می شود و تاریخ
انقضای  2ساله دارد.
سازمان پزشکی قانونی به عنوان استفاده کننده اصلی از این کیت آزمایشگاهی با در نظر گرفتن
استاندارد های کمی و کیفی ارائه شده توسط تولید کننده و مقایسه آن با کیت های مشابه خارجی
از جمله کیت شرکت کیاژن کیفیت این محصول را ارزیابی خواهد کرد .امید است با تولید این کیت
گام مهمی در راستای خود کفایی در کشور بر داشته شود.
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Abstract
Today, DNA extraction is a common method in molecular biology and
criminological analysis. In order to extract DNA, there are different types of kits
that allow the correct extraction and selection of DNA in less time. The quality
of the extracted DNA and the amount of impurities in it are very important factors
in forensic analysis. Criminological analysis requires the best and purest DNA,
and therefore requires the production of a highly accurate kit with very high
extraction efficiencies that can extract DNA from a variety of different tissues.
In this project, we try to optimize the columnar method of DNA extraction to
produce a native kit in accordance with the needs of forensic analysis in the
country. Since these kits save 50% of currency, as a production Inside and
without the need to go abroad have been introduced in the field of forensic
medicine. The prototype of these kits is used for 100 tests and has an expiration
date of 2 years.
The forensic medicine organization as the main user of this laboratory kit will
evaluate the quality of this product by considering the quantitative and qualitative
standards provided by the manufacturer and comparing it with similar foreign
kits, including the Kiagen company kit. It is hoped that with the production of
this kit, an important step will be taken towards self-sufficiency in the country.

Keywords
DNA extraction, extraction kit, genetic fingerprinting, PCR reaction, forensic
analysis
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نخستین پروسههای آزمایشگاهی روتین برای استخراج

مقدمه

 ،DNAبر پایه استراتژیهای سانتریفیوژ بر اساس چگالی

استخراج  DNAبرای نخستین بار در سال 1۸۶۹توسط

توسعه یافتند Meselson .و  Stahlدر سال  1۹5۸از این

فردریش میشر ،پزشک سوئیسی ،انجام گرفت .او تالش کرد

متد برای توضیح همانندسازی نیمه حفاظت شده DNA

که به منظور آزمایشات خود ،سلولها را از گرههای لنفاوی

استفاده کردند .پروسههای بعدی از تفاوتهای موجود در

استخراج کند ،اما تامین غلظت مناسبی از لنفوسیتها بسیار

حاللیت  DNAهای بزرگ کروموزومی ،پالسمیدها و

دشوار و حتی غیرممکن بود .درنتیجه ،سلول موردنظر او به

پروتئینها در بافر قلیایی بهره بردند .هم اکنون متدهای

لوکوسیتها تغییر یافت که از چرک تجمع یافته در

اختصاصی فراوانی برای استخراج  DNAخالص ایجاد

پانسمانهای جراحی به دست می آمدند .در ابتدا ،تمرکز

شدهاند و اکثرا به صورت کیتهای تجاری موجودند[.]2

میشر روی انواع مختلف پروتئینهایی بود که لوکوسیتها
را تشکیل میدهند و توانست نشان دهد که پروتئینها ماده

روش هزی مورد اسخفزده جهت تشریص

اصلی تشکیلدهنده سیتوپالسم سلول میباشند .در حین

هویت ژنخیکی

این آزمایشات ،وی متوجه شد که در صورت افزودن اسید
روش های مورد استفاده جهت تشخیص هویت ژنتیکی ،به

به محلول ،مادهای تهنشین شده و با افزودن باز دوباره حل

صورت اولیه به دو دسته ی روش  RFLPو روش های

میگردد .به این ترتیب برای نخستین بار ،رسوب ناخالصی

مبتنی بر  PCRتقسیم بندی می شدند ،که با گذشت زمان

از  DNAبه دست آمد.

و بررسی های صورت گرفته در زمینه های مختلف ژنتیک
میشر به منظور جدا سازی  DNAاز پروتئین موجود در

مولکولی و باالخص ژنتیک پزشکی قانونی؛ امروزه ،روش

عصارههای سلولی ،پروتکلی جدید با هدف جدا کردن هسته

های مبتنی بر ، PCRبه دلیل سرعت باالی جوابدهی و

از سیتوپالسم طراحی کرد و سپس  DNAرا استخراج نمود.

امکان تهیه پاسخ از نمونه های بسیار ضعیف ،فرآیندی

نخستین پروتکل نتوانست به تولید میزان محصول کافی

مقبول و مورد تایید متخصصان محسوب می شود[.]3

منجر شود ،و نیاز به پروتکل دومی بود که نوکلئین
در این میان ،جدیدترین و سریعترین نشانگرهای مورد

خالصشده بیشتری را تهیه کند .نوکلئین ،بعدها توسط

استفاده در تشخیص هویت ژنتیکی توالی های کوتاه

ریچارد آلتمن نوکلئیکاسید نام گرفت .پس از میشر

تکراری ) (STRهستند .عالوه بر موارد باال ،روش های

تالشهای دیگری نیز به این منظور صورت گرفت و باعث

مبتنی بر STRها این قابلیت را دارند که به راحتی نسخه

پیشرفتهای فراوان دیگری در فرایند استخراج DNA

برداری شده و متعاقبا امکان بدست آوردن پاسخ از تعداد

شد[.]1

زیادی نمونه در واحد زمان را فراهم نمایند .از سوی دیگر،
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نشانگرهای ، STRبه خصوص هنگامی که به تعداد کافی

ارزیابی شد .کمی بعد از تشخیص و ارزیابی اولین فراوانی

مورد بررسی قرار گیرند ،دارای توانایی جداسازی دقیق

STRکروموزوم  ، Yسودمندی آن در پرونده های قضایی

هویت افراد و حتی تمایز بین دو فرد خویشاوند هستند و

مجرمانه زمانی بیان شد که یک نمونه تهیه شده با سوآب

باالخره داده های آللی به دست آمده در روش های مبتنی

واژینال از زنی قربانی که مورد تجاوز و قتل واقع شده بود،

بر نشانگرهای  ،STRبه راحتی و با کمک سامانه های رایانه

توسط آنالیز  Y-STRبررسی و یک مرد به اشتباه محکوم،

ای بایگانی و ذخیره شده و قابلیت جست و جو دارند .در

مستثنی و تبرئه گردید[.]5

عین حال ،فرآیند باال در روش های مبتنی بر ، RFLPبا
این سرعت و کیفیت امکان پذیر نیست[.]4

 STRیز توالی هزی تکااری مخوالی
STRها ،توالی های DNAتکراری متوالی اند که در ژنوم
انسان شایع بوده و دارای خاصیت پلی مورفیک هستند .این
شکل  : 1توالی هایSTR

ویژگی ها STR،ها را تبدیل به مارکرهای ژنتیکی مهمی
برای مطالعات نقشه برداری ژنتیکی ،شناسایی بیماری و

پلی مورفیسم هزی تک نوکلئوتیدی یز SNP

تست شناسایی انسان می کند .این توالی ها ،شامل

پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ) (SNPموقعیت هایی

واحدهای تکراری با طول  2تا  bp ۶هستند و می توانند با

در ژنوم افراد یک جمعیت هستند که ممکن است بر اساس

PCRتکثیر شوند STR.ها در آزمایشگاه های پزشکی

یک نوکلئوتید فرق کنند .برای مثال ژنوم انسان تقریبا 3

قانونی مشهور شده اند ،زیرا میزان کمی از ، DNAحتی به

میلیارد جفت باز را در برمیگیرد ،که هر جفت شامل یکی

شکل ضعیف آن ،می تواند به طور موفقیت آمیزی معین

از چهار نوکلئوتید :آدنین)،(Aگوانین) ،(Gسیتوزین )(Cیا

شود .آمیخته های نمونه با استفاده از نتایج  STRنسبت به

تیمین ) (Tمی باشد .در ساختار مارپیچ دو رشته ای، DNA

تکنولوژی های پیشین تعیین و گروه بندی  DNAبه طور

نوکلئوتیدها به صورت جفت هستند؛  Aبا ، Tو  Cبا . G

راحت تری می توانند حل شوند .هاپلوتایپینگ کروموزوم

برای سهولت ،زمانی که می گوییم توالی ، DNAتنها یک

،Yروشی که جهت تشخیص و تمایز  DNAمذکر استفاده

رشته به عنوان اطالعات در رشته ی دیگر استفاده میشود.

می شود ،با استفاده از مارکرهای  STRیا همان Y-STR

بنابراین از این پس ما از توالی  DNAبه عنوان توالی تک

انجام گرفت ..همچنین علم اصول همگام با آنالیز STRهای

رشته ای یاد می کنیم .در اغلب این  3میلیارد موقعیت

اتوزومال ،برای اهداف شناسایی انسانی توسعه یافت و در

بازی ،تقریبا همه ی انسان ها دارای باز یکسان هستند ،و

یک مسیر بسیار مشابه برای آنالیزهای پزشکی قانونی

این باز به اصطالح در توالی مرجع نمایش داده می شود .به
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علت فرآیند جهش ،یک نوکلئوتید می تواند در یک فرد

در صحنه ی جرم ،تهیه و تدوین شده اند که جهت پیشبرد

تغییر کند ،و این تغییر ممکن است و سرانجام طی گذر

بهتر کارها و پشگیری از خطاهای ناخواسته ،مورد استفاده

نسل ها به یک فراوانی برجسته در جمعیت منجر شود.

قرار می گیرند.

پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی کروموزومY (Y-

از آنجایی که اولین حلقه در تشخیص هویت پزشکی و

) ،SNPsمارکرهای با ارزشی برای کمیت سنجی ترکیب

مطالعات پزشکی قانونی و جنایی نمونه-برداری می باشد،

در میان جمعیت ایاالت متحده هستند .دانش گسترده ای

لذا نمونه برداری صحیح و علمی ،مبحثی مهم و اساسی در

در مورد ریشه های جغرافیایی Y-SNPها بر اساس

این زمینه می باشد .این نمونه ها ،به کمک روش های

مطالعات جمعیت های جهانی وجود دارد .بنا به دلیل

تشخیص هویت ژنتیکی به دقت قابل تجزیه و تحلیل

اختصاصیت جغرافیایی باالی Y-SNsها ،هاپلوگروپ های

هستند .در بررسی این گونه شواهد ،تشخیص منشا نمونه

SNPمی توانند مستقیما جهت ارزیابی و اندازه گیری

ها ،با مقایسه الگو یا تایپ ژنتیکی آن ها با متهمان یا

ترکیب در میان جمعیت های متنوع و بدون مرتب سازی

مظنونین ،امکان پذیر می شود .با توجه به یکسان بودن ماده

در مدل های مختلف ترکیب به کار گرفته شوند .این

ی وراثتی در تمامی سلول های هسته دار متعلق به یک

چارچوب فیلوژئوگرافی جهانی برای به دست آوردن منشاء

فرد ،هر نمونه ی زیستی که شامل تعدادی سلول هسته دار

هاپلوگروه های  SNPمهم است زیرا جمعیت ایاالت متحده

باشد ،می تواند در انجام آزمایشات ژنتیک در پزشکی قانونی

از افراد با اجدادی که از بسیاری از نقاط جهان مشتق شده

به کار رود و الزامی به بررسی مطابقت بین نمونه های خون

اند و مهاجرت کرده اند ،تشکیل شده است[.]۶

با خون یا اسپرم با اسپرم نیست .نمونه های زیستی
گوناگونی جهت آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی مورد
استفاده قرار میگیرند ،که مهمترین آن ها عبارتند از :خون
و لکه های خونی ،مایع منی و لکه های منی ،بزاق ،ته سیگار
آغشته به بزاق ،موی ریشه-دار ،استخوان و ادرار .در عمل
آنچه که بیشتر مورد توجه متخصصان و کارشناسان قرار می

شکل : 2توالی های SNP

گیرد ،دو نمومه ی خون و مایع منی بوده که به صورت لکه
های متنوعی در صحنه های وقوع جرم یافت می شوند .در

نمونه باداری جهت انگشت نگزری ژنخیک

ارتباط با نمونه های مختلفی که در صحنه ی جرم یافت می

در تمامی مراکز مجهز در سطح جهان ،دستور کارهای

شوند ،رعایت اولویت ،دقت در فرآیند جمع آوری نمونه ها

استاندارد ،به منظور نمونه برداری از شواهد و مدارک موجود
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و حفاظت کامل از آن ها تا ارسال به آزمایشگاه مقصد ،از

شودگیرد ،نیازی به ضد انعقاد  EDTAو یا سیترات نمی

ضرورت باالیی برخوردارند.

باشد.

امروزه؛ یکی از مرسوم ترین روش های نمونه برداری در

ساده ترین راه برای جمع آوری نمونه بزاق ،استفاده از سواپ

آزمایشگاه های ژنتیک قانونی ،استفاده از سوآب های داخل

است .در این روش با استفاده از یک سواب استریل ،از سلول

دهانی برای جمع آوری تعدادی از سلول های مخاط دهان

های داخل دهان در نواحی داخل گونه و اطراف آن ( به جز

می باشد ،که ضمن تسهیل روند نمونه برداری ،به سبب وارد

قسمت هایی که دچار زخم یا خراش هستند) نمونه گیری

کردن حداقل آسیب جسمی به افراد ،به لحاظ اخالقی

می شود .سواب هایی که بدین صورت در اثر خراشیدن

مناسب تر و پسندیده تر به نظر می آید.

سطوح داخل دهانی بدست آمده اند ،حاوی  DNAمی
باشند .برای تسهیل جمع آوری بزاق از کودکان کوچک می

برای بدست آوردن پاسخ قابل تفسیر ،می بایست نمونه های

توان از اسفنج استفاده نمود .همچنین جهت استخراج

مرجع نیز جهت آزمایش تهیه و به آزمایشگاه ارسال گردند.

DNAاز نمونه های جنینی ،می توان از پرزهای جنینی

نمونه ی مرجع در بررسی صحنه ی جرم ،نمونه ی متهمان

)(CVSو یا مایع آمنیوتیک استفاده کرد .نمونه های CVS

یا مضنونین احتمالی است که در محل آزمایشگاه یا زندان

شامل پرزهایی می باشد که در اطراف جفت وجود دارند و

از آن ها تهیه می گردد .در نهایت و با مقایسه ی الگوی

دارای ماده ژنتیکی مشابهی با جنین می باشند بهترین زمان

ژنتیکی متهم و نمونه ی صحنه ی جرم ،می توان در مورد

نمونه گیری از جنین برای نمونه 70 ،CVSروز پس از

مطابقت و یا عدم مطابقت این دو نمونه اظهار نظر نمود[.]7

بارداری ،یعنی بین هفته  11تا  12بارداری می باشد .روش

روش هزی نمونه باداری باای اسخراا

تخلیص برای این نمونه ها متفاوت می باشد ..پس از انجام

DNA

نمونه گیری از پرزها ،باید با دقت پرزهای جنینی از نمونه

بیشترین ماده ای که در این بخش جهت استخراج DNA

های مادری جداسازی شوند و اطمینان حاصل شود نمونه

مورد استفاده قرار می گیرد خون می باشد .روش های

به دست آمده تنها شامل نمونه های پرز جنینی است.

استخراج  DNAاز خون ،باتوجه به نوع پرونده و نوع آزمایش

آسپیراسیون سوزنی نوعی روش بیوپسی است  .در این روش

مولکولی مورد نیاز آن پرونده می تواند متفاوت باشد .خونی

یک سوزن نازک به یک ناحیه از بافت یا مایع بدن وارد می

که در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد باید حتما

شود.همانند سایر انواع بیوپسی ،نمونه ای که طی روش

دارای ماده ضد انعقاد  EDTAو یا سیترات باشد .البته اگر

آسپیراسیون سوزنی ،جمع آوری می شود می تواند به

نمونه برداری در کاغذ های  FTAبه صورت مستقیم انجام

تشخیص و یا رد کردن شرایطی مانند سرطان کمک
کند.این تکنیک یکی از روش های جراحی جزئی می باشد
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که احتمال خطر آن بسیار کم است .از نمونه های بیوپسی

 .1هدف اول ،استخراج هر چه بیشتر  DNAاز یک

استخراج شده توسط این روش میتوان  DNAاستخراج

نمونه جهت تامین غلظت مناسب و مورد نیاز برای

نموده و مورد بررسی قرار داد[. ]۸

انجام واکنش-های بعدی.

 .2هدف دوم ،فرآهم آوری استخراج شده با حداکثر
کیفیت ممکن.
فرآیند استخراج  DNAخود شامل سه مرحله می باشد:

 .1در مرحله ی اول ،با از هم گسیختن غشای سلولی

شکل : 3روش های نمونه برداری برای استخراجDNA

که در اصطالح لیز سلولی خوانده می شود،

اسخراا مزده وراثخی

دستیابی به هسته ی سلول امکان پذیر می شود .

نمونه های زیستی بدست آمده ،چه به صورت بافت ها و چه

 .2در مرحله ی دوم ،با تخریب و انعقاد پروتئین ها،

لکه های خون و غیره ،عالوه بر ، DNAشامل انواع مختلفی

این مواد زائد و مزاحم از ادامه ی مسیر آزمایش

از مواد و ترکیبات دیگر نیز هستند .بنابراین قبل از انجام

حذف می گردند.

هر گونه آزمایش ،می بایست  DNAرا از سایر ترکیبات

 .3در مرحله ی سوم و نهایی ،ماده ی وراثتی را از

سلولی و مواد شیمیایی جدا نموده و استخراج نمود .برای

پروتئین های منعقد شده و سایر اجزای سلولی

مثال باقی ماندن پروتئین های سلولی در کنار DNA

جدا کرده و خالص می کنیم.

استخراج شده ،سبب تداخل در روند تجزیه و تحلیل DNA

روش اسخراا سیلیکز

شده و در مرحله ی تکثیر  DNAنقشی بازدارنده خواهد

جدیدترین روش هایی که امروزه برای استخراج  DNAبه

داشت .امروزه روش های متفاوتی جهت استخراج  DNAاز

کار می روند ،اغلب مبتنی بر فن آوری استخراج با فاز ثابت

نمونه های مختلف به کار گرفته می شوند که از این میان

هستند .این روش ها در کیت های تجارتی شرکت های

سه روش مهم و متداول شامل  FTA Paper ، Chelexو

معتبری مثل  Qiageneو  Promegaبه کار گرفته شده اند.

استخراج ارگانیک ،می باشند[. ]۹

در این روش ها ،با استفاده از خاصیت طبیعی ذرات شیشه
در حالت کلی فرآیند استخراج  DNAدو هدف اساسی را

(سیلیکا) برای جذب  DNAدر حضور غلظت های باالی

دنبال می کند:

برخی نمک ها در محیط آزمایشDNA ،را از سایر ترکیبات
و پروتئین های سلولی جدا کرده و با تغییر شرایط ،مجددا
DNAرا از ذرات شیشه پس می گیرند .از فوائد و مزایای
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این روش ها ،می توان به توانایی آن ها در بازیابی

کنترل از کیت شرکت کیاژن استفاده شد .در طی

بهتر  DNAبا غلظت و کیفیت مناسب اشاره نمود[.]10

نمونهگیری ،جهت انجام بهتر فرایند لیز سلولی از اسکالپ
 10برای هموژنیزه کردن بافت کبدی استفاده شد .به

آمزر و محزسبزت داده هز

منظور نگهداری طوالنیمدت ،نمونههای فوق در دمای
در تجزیه و تحلیل نتایج و داده های آللی بدست آمده از

 -20درجه سانتیگراد قرار داده شدند.

نمونه های صحنه ی جرم و به منظور بررسی انتساب این

روش سزخت کیت اسخراا DNA

نمونه ها به متهمان ،چیزی که انطباق نتایج حاصله با

ماده لیز کننده و ستون استفاده شده در این کیت باعث

یکدیگر را معنی دار می کند ،بررسی های آماری است .به

کیفیت بسیار باالی این کیت شده است  .از این کیت برای

بیان دیگر ،پس از اینکه انطباق بین پروفایل های بدست

استخراج نمونه ها ی متنوعی مانند بافت جانوری ،سلول

آمده از دو نمونه ی مختلف  ،مشاهده گردید ،میزان روایی

کشت داده شده  ،دی ان ای ویروسی از خون ،باکتری،

این انطباق بوسیله ی محاسبات آماری ارزیابی می گردد .

مخمر ،لکه خون خشک شده ،بافت پارافین و بزاق میتوان
در واقع محاسبات آماری به محقق کمک می کند تا تعیین

استفاده کرد .کیت استخراج از یک میکروتیوب برای لیز

نماید که پروفایل بدست آمده از متهم که به طور کامل با

سلولی و یک میکروتیوب برای جدا سازی دی ان ای تشکیل

پروفایل ژنتیکی نمونه ی بدست آمده از صحنه ی جرم

شده است .در میکروتیوب اول نمونه بافت در مجاورت بافر

منطبق شده است ،تا چه حد منحصر به فرد است .بدیهی

لیز سلولی قرار می گیرد .در میکروتیوب جداساز  10میلی

است ،تنها زمانی می توان نمونه ی صحنه ی جرم را به

گرم سیلکاژل وجود دارد .گنجایش غشای سیلیکایی موجود

فردی خاص منتسب کرد که پروفایل ژنتیکی آن فرد کامال

در  Spin columnتا  ۶0میکرو گرم می باشد 2 .محلول

منحصر به خود او باشد .از آنجایی که تفاوت های ژنتیکی

بافری و  1محلول شستشو و  1محلول جدا ساز دراین کیت

همانند تفاوت های بارز فنوتیپی و ظاهری در بین نژادهای

استفاده شده است .

مختلف انسانی وجود دارد ،لذا بررسی میزان منحصر بفرد

جدول  :1غلظت محلول های بافری ،جدا ساز و شستشو

بودن یک پروفایل باید با توجه به داده های جمعیتی محل

Guanidinium
thiocyanate

مورد مطالعه صورت گیرد.

Sodium citrate

N-

25 mM

laurosylsarcosine
)0.5% (Sarkosyl

4M

)(wt/vol

ماواد و روش هاز
در این مطالعه از بافت کبدی استفاده شد و در دو گروه

NaOH

Beta-

Ethanol 75% or

16mM

mercaptoethanol

Isopropanol 75%

0.1 M

اصلی و کنترل استخراج  DNAانجام گرفت .در گروه
اصلی از کیت طراحی شده استفاده گردید و در گروه
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 .3به مدت  10دقیقه

پاوتکل لیز سلول هزی بزفت

با دور  12000 gدر

دمای 4˚Cسانتریفیوژ کنید.

 .1ابتدا سلول ها را شمارش نموده و بافت مورد نظر

 .4فاز رویی را دور ریخته و به رسوب 1 ml ،RNA

را توزین نمایید.

اتانول  %75اضافه کنید.

 .2به ازای  mg 100 -50بافت و یا  1×106سلول،

 .5نمونه را به طور مختصر ورتکس کرده و سپس به

1 mlترایزول اضافه کنید.

مدت  10دقیقه با دور  12000 gدر دمای

 .3سلول و یا بافت را هموژن کنید.

4˚Cسانتریفیوژ کنید.

 .4نمونه هموژن شده را  5دقیقه در دمای اتاق انکوبه

 .6فاز رویی را دور ریخته و رسوب را به مدت 10

کنید.

دقیقه زیر هود قرار دهید تا خشک شود .اجازه

 .5به ازای  1 mlترایزول 200 µl ،کلروفرم اضافه

ندهید  RNAزیاد خشک شود زیرا این امر قابلیت

نموده و به مدت  15ثانیه ورتکس کنید.

حل شدن  RNAرا در آب کاهش می دهد.

 6 .6دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.

 .7مقدار  50 µlآب  RNase freeاضافه نمایید و

 .7نمونه را به مدت  15دقیقه با دور  12000 gدر

ویال را به مدت  30دقیقه در دمای اتاق قرار دهید

دمای 4˚Cسانتریفیوژ نمایید.

 .8در این مرحله انتظار می رود که سه فاز تشکیل

تا  RNAحل شود.

شود .فاز رویی که شفاف است و  %50از حجم کل

پاوتکل اسخراا DNA

را شامل می شود حاوی  RNAاست .این فاز را

 .1از روی دو فازمربوط به  DNAو  Proteinهر

به یک ویال جدید منتقل نموده و پروسه

مقدار از فاز  RNAکه باقی مانده جدا کنید و دور

استخراج  RNAرا با آن دنبال کنید دو فاز باقی

بریزید.

مانده را تا انتهای مراحل استخراج  RNAدرون

 300 µl .2اتانول  100%به ازای  1 mlترایزول

یخچال نگهداری کنید.

اضافه نمایید.
 .3درب ویال را ببندید و به آرامی مخلوط نمایید.

پاوتکل اسخراا RNA

 .4ویال را  4دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.

 .1به ازای  1 mlترایزول 500 µl ،ایزوپروپانول به

 .5ویال را به مدت  5دقیقه با دور  2000 gو دمای

فاز رویی اضافه نمایید.

 4˚Cسانتریفیوژ کنید.

 .2نمونه را  10دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

 .6فاز رویی را به ویال جدید منتقل کنید و به منظور
جداسازی پروتئین نگه دارید.
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.7

رسوب

 .4فاز رویی را دور بریزید و اجازه دهید رسوب

 DNAرا با ml 1محلول سدیم

پروتئین خشک شود.

سیترات /اتانول  0.1 Mشست شو دهید.

 .5مقدار  100 µlآب  RNase freeبه پروتئین

 .8به مدت  5دقیقه با دور 2000 gدر دمای4˚C

اضافه نموده و  30دقیقه در دمای اتاق قرار دهید

سانتریفیوژ کنید.

 .9فاز رویی را دور بریزید و مرحله شست شو را

تا حل شود.

دوباره تکرار کنید.

بارسی خلو

 1 ml .10اتانول  75%به ازای  1 mlترایزول اضافه

و غلظت  DNAژنومی

اسخراا شده

کنید.

پس از اتمام استخراج  DNAخون افراد بیمار و شاهد5 ،

 20 .11دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید و هر چند

میکرولیتر از  DNAبهمنظور بررسی کیفیت آن بر روی ژل

دقیقه یکبار به آرامی مخلوط کنید.

آگارز  1درصد الکتروفورز شد .پس از الکتروفورز یک باند

 .12به مدت  5دقیقه با دور  2000 gو دمای4˚C

شارپ و بدون اسمیر در باالی ژل دیده میشود که

سانتریفیوژ کنید.

نشاندهنده کیفیت مناسب  DNAاستخراج شده

 .13فاز رویی را دور بریزید و رسوب را به مدت 30

است[.]11

دقیقه زیر هود قرار دهید تا خشک شود.

 .14مقدار  NaOH 100 lµبه رسوب اضافه نمایید و

روش انجزم تکنیک PCR

 30دقیقه در دمای اتاق قرار دهید تا حل شود.

ابتدا مخلوط اولیه شامل ) Master mix (1Xپرایمرهای
Reverse, Forwardمربوطه و آب دیونیزه طبق جدول

پاوتکل اسخراا پاوتئین
 .1به فاز پروتئینی تا جایی که ویال پر شود

( ،)3-3برای چند عدد از نمونههای مورد آزمایش تهیه شد

استون  DTTاضافه نمایید و به آرامی مخلوط

و در ویالهای  0/2استریل به میزان  13/5میکرولیتر
تقسیم گردید .سپس به هر یک از ویالها ،به مقدار 1/5

کنید.

 .2ویال را به مدت  15دقیقه در فریزر -20˚Cقرار

میکرولیتر از  DNAهدف مورد آزمایش اضافه شد .بهمنظور

دهید و سپس  15دقیقه با دور  16000 gدر

کنترل آزمایشات از شاهد منفی نیز استفاده شد .شاهد

دمای 4˚Cسانتریفیوژ کنید.

منفی شامل مخلوط  PCRبه جز  DNAهدف بوده و در
عوض به آن ،همحجم  DNAهدف dH2O ،اضافه

 .3فاز رویی را دور بریزید و به رسوب پروتئین 1.5

گردید[. ]12

mlاستون  DTTاضافه نمایید و مرحله قبل را
تکرار کنید.
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نسبت به ژلهای پلی آکریل آمید قدرت تفکیک کمتری

ژل الکخاوفور

دارند اما محدوده تفکیک بزرگتری دارند .این ژلها قادرند

واژه الکتروفورز از کلمه التین  Electrocusبه معنی

قطعات  50جفت باز تا چند مگاباز را تفکیک کنند[.]13

الکتریسیته و کلمه آلمانی  Phoresisبه معنی حمل کردن
گرفته شده است .پس در الکتروفورز قطعات  ،DNAبه

آگارز یک پلیمر خطی است که در آن مشتقات  Dو L

کمک جریان الکتریکی از هم تفکیک میشوند .مولکول

گاالکتوز با اتصاالت گلیکوزیدی به هم متصل شدهاند.

DNAدارای بار منفی است و در میدان الکتریکی به سمت

زنجیرههای آگارز فیبرهای مارپیچی را تشکیل میدهند که

قطب مثبت (آند) حرکت میکند .الکتروفورز از طریق آگارز

بهصورت ساختارهای ابر مارپیچ با شعاع 30-20نانومتر

یا پلی آکریل آمید با همسانه سازی مولکولی عجین شده

پلیمریزه میشوند .ژله ای شدن آگارز ،یک شبکه سهبعدی

و برای جداسازی ،تعیین هویت و تخلیص قطعات DNA

از کانالها را به وجود میآورد که قطر آنها بین 200-50

مورداستفاده قرار میگیرد.

نانومتر متغیر است .پلیمرهای آگارزی که بهطور تجاری
تهیه میشوند ،حدودا دارای  ۸11واحد قندی در هر زنجیره

بهعالوه جایگاه  DNAبر روی ژل بهوسیله رنگآمیزی

هستند .آگارز یکدست و یکنواخت نیست و میانگین طول

بارنگهای فلورسنت مثل  Safe Viewبه آسانی قابل

زنجیرههای پلی ساکاریدی در بستهها و شرکتهای مختلف

تعیین است .رنگ  Safe Viewدر بین بازهای DNA

متفاوت است .به عالوه آگارزهای با کیفیت پایین ممکن

جایگزین شده و با قرار گرفتن در معرض نور  ،UVرنگ

است با پلی ساکاریدهای دیگر و یا نمکها و پروتئینها

فلورسنت ایجاد میکند..به همین دلیل باندهای  ،DNAبا

آلوده شده باشند .این تفاوتها ممکن است دما های ژل

مشاهده مستقیم ژل زیر اشعه ماورای بنفش آشکارسازی

شدن و ذوب شدن ،عبور  DNAو توانایی بازیافت DNA

میشود این باند ها در صورت نیاز قابلاستخراج از ژل

از ژل را (که بهعنوان سوبسترا در واکنشهای آنزیمی مورد

هستند.

استفاده قرار میگیرد) تحت تأثیر قرار دهند .برای به حداقل
ژلهای پلی آکریل آمید برای تفکیک قطعات کوچک  5تا

رساندن مشکالت احتمالی ،از آگارزهای ویژهای که دارای

 500bpکامالً مفید هستند ،قدرت تفکیک آنها باالست

حداقل زمینه فلورسانس پس از رنگآمیزی با اتیدیوم

و قطعاتی از  DNAکه به اندازه حتی یک نوکلئوتید ،با

بروماید هستند ،استفاده میشود .پلیمرهای تشکیلدهنده

یکدیگر اختالف طول دارند نیز از یکدیگر قابلتفکیک

پس از مدتی تجزیه و هیدرولیز میشوند .بنابراین در ژلهای

هستند .تهیه و جابجایی ژلهای آکریل آمید نسبت به

کهنه قدرت تفکیک بهتدریج کاهش مییابد[.]11

ژلهای آگارز مشکلتر میباشد .ژلهای پلی آکریل آمید
به شکل عمودی مورداستفاده قرار میگیرند .ژلهای آگارز
11

آشکزرسز ی قطعه  DNAتکثیا یزفخه

روش الکخاوفور
در این تحقیق از ژل آگارز یک درصد استفاده شد .برای این

پس از اتمام الکتروفورز ،ژل از تانک و سینی الکتروفورز

منظور 1 ،گرم پودر آگارز در یک بشر حاوی مقدار 100ml

خارج شد و سپس با استفاده از دستگاه ژل داکیومنتیشن

بافر  TBE 1Xریخته شد .سپس برای حل شدن پودر آگارز

نتایج مشاهده گردید و هر بار ،از ژل به وسیله همین دستگاه

در بافر  ،TBE 1Xبشر در ماکروویو قرار داده شد تا پودر

عکس گرفته شد.

آگارز کامالً حل شود .پس از خنک شدن محلول و زمانی

تفسیا نخزیج بدست آمده و گزارش دهی

که دیگر بخاری از آن متصاعد نشد ۸ ،میکرولیتر Safe

نتایج حاصل از جداسازی قطعات  DNAدر مرحله

 viewاضافه شد .محلول حاصل درون قالب مخصوص

الکتروفورز موئینه ،در قالب ژنوتیپ فرد مورد بررسی

ریخته و شانه نزدیک به یک انتهای آن قرار داده شد .پس

مشخص می گردد .ژنوتیپ یک فرد در جایگاهی خاص

از سرد شدن محلول و پلیمریزه شدن ژل ،شانه به آرامی از

عبارت است از دو آلل یکسان (هموزیگوت) یا نا همسان (

ژل خارج گردید .سپس ظرف حاوی ژل در درون دستگاه

هتروزیگوت) .پروفایل یا نمایه ژنتیکی هر فرد ،حاصل

الکتروفورز بهصورت افقی قرار داده شد و مخزن دستگاه
الکتروفورز به آرامی با بافر

بررسی تعدادی از جایگاههای  STRآن فرد است و در

) TBE(1Xپر گردید،

حقیقت اثرانگشت ژتتیکی وی محسوب می گردد.

بهطوریکه سطح باالی ژل کامالً با بافر ) TBE(1Xپوشیده
شود .در مرحله بعد جهت لود کردن محصوالت ۶، PCR

پس از اتمام مراحل الکتروفورز ،عمل شناسایی قطعات بر

میکرولیتر از محصول حاوی لودینگ بافر با استفاده از

اساس اندازه  ،وزن ملکولی و میزان رنگ فلوروسنتی که با

سمپلر ،به داخل چاهکهای ژل منتقل گردید .همچنین 5

آن نشاندار شده است ،صورت می گیرد .نتایج حاصله

میکرولیتر از مارکر موردنظر برای تخمین اندازه محصول

بصورت سیگنالهای مخصوصی به رایانه همراه دستگاه ارسال

 ،PCRبه داخل یکی از چاهکهای ژل منتقل شد .آنگاه

شده و در نهایت به شکل نمودارهای قله ای ،نمایش داده

دستگاه الکتروفورز به منبع تغذیه متصل و ولتاژ دستگاه

می شود .این روش با الکتروفورز همزمان نردبانهای آللی و

روی ولتاژ  120ولت تنظیم گردید .سپس هنگامی که که

اندازه ای ،هر یک از قله ها که نمایانگر یک آلل می باشند

ماده رنگی نزدیک به دو سوم ژل را طی کرد ،دستگاه

را شناسایی کرده و ثبت می کند.

خاموش شد[.]14

نرم افزار Gene mapper IDXاز جدید ترین نرم افزار های
بکار رفته در این زمینه بوده که با الگو قرار دادن نردبانهای
اندازه ای و آللی و با احتساب شرایط استاندارد الکتروفورز،
داده های بدست آمده را بصورت خودکار مقایسه کرده و
12

نتایج خام حاصل را جهت تایید نهایی و تفسیر کارشناس
مربوطه ارائه می دهد[. ]15

تجزیه و تحلیل دادههز
آنالیز نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSS V.23با تست آماری رگرسیون لجستیک

شکل  : 4نمودار غلظت و خلوصDNA

انجام شد و ارتباط ژنوتیپهای مختلف مربوط به پروفایل

نخزیج حزصل ا واکن

مورد نظر با بروز بیماری دیابت در سطح کمتر از 0/05

نجیاه ای پلی

ماا )(PCR

مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی کیفیت DNAهای استخراج شده ،براساس

نخزیج بارسی  DNAاسخراا شده بز دسخگزه

پروتکل ذکر شده  ،واکنش زنجیره ای پلی مراز )(PCRبرای

نزنودراپ

نمونه ها انجام گردید .در این واکنش از مخلوط آغازگرهای

در این مرحله جهت اندازه گیری میزان  DNAاستخراج

اختصاصی کروموزوم  Yاستفاده شد که  1۶جایگاه مختلف

شده  5میکرولیتر از نمونه DNAهای استخراج شده داخل

توالی های کوتاه تکرار شونده بر روی کروموزوم  Yرا تکثیر

منفذ مربوط به دستگاه نانو دراپ ریخته شد و توسط

کردند ..محصول  PCRجهت تعیین توالی در دستگاه ژن

دستگاه میزان جذب محلول در طول موج  2۶0نانومتر اندازه

آناالیزر تحت الکتروفورز موئینه قرار گرفت.

گیری گردید .با توجه به ضریب جذب  DNAدر طول موج

نخزیج بدست آمده ا الکخاوفور موئینه

 2۶0نانومتر مقدار  DNAبرحسب نانوگرم توسط نرم افزار

در این مرحله قطعات تکثیر شده  DNAبا نرم افزار 3130

دستگاه محاسبه شد.

Data collectionدسته بندی و تفکیک گردید .سپس

همچنین نسبت جذب  2۶0نانومتر به جذب 2۸0

نتایج تعیین توالی سکانس ها با برنامه Gene Mapper

نانومتر )(A260/A280به منظور بررسی میزان آلودگی

تجزیه و تحلیل گردید.

RNAیا پروتئین تعیین گردید .نسبت حاصله در صورتیکه
بین  1/۸تا 2باشد مطلوب است که در این تحقیق نمونه

نخیجه گیای

های  DNAبا نسبت  1/7 – 1/۸مورد استفاده

با استفاده از این کیت میتوان تمام  DNAژنومیک گیاه را

قرارگرفت[.]1۶

در کوتاهترین زمان و با کیفیت باال استخراج کرد .در این
روش به علت استفاده از ستونهای سیلیکا ،سرعت استخراج
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