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 چکیده

در بیولوژی و  ژنتیك مهندسی و ژن بیان تحلیل و تجزيه برای اصلی مشکل عنوانبه ثانويه هایمتابولیت و فنولی ترکیبات

و  cDNA ساخت کتابخانه(، RT-PCR) مراز نسخه برداری معکوسای پلیواکنش زنجیره آزمايشات ژنومیك, از قبیل

توسط آلودگی  ,RNA , کمیت و کیفیتکاهودر  (.1393د)سمیه ربیعی و همکاران با کیفیت باال می باش RNA جداسازی

باشد,  هايی مانند پلی ساکاريدها, پلی فنولها و پروتئین ها, که میزان آنها در طول مراحل مختلف رشد و نمو برگ فراوان می

کل با کیفیت باال, از  یRNA ارائه شد که منجر به استخراج RNA اين بررسی, روشی بهینه استخراج در .کاهش می يابد

)مرضیه قنبری و همکاران  باشند شدها میتمايز نیافته مانند کالوس که دارای مقادير کمتری از اين نوع آلودگیهای بافت

استخراج شده  RNAهای مورد مطالعه، کمیت و کیفیت ن روشها استفاده گرديد و از بیبافر روی نمونه 4از اين رو از  (.1393

ی کل استخراج شده با اين روش RNA همراه داشتدر بافر پايه بهترين نتايج را به (PVPپیرولیدون )وينیلپلیبا استفاده از 

های  RNA مشاهدهو  با الکتروفورز ژل آگارز و با اسپکتوفوتومتر کیفیت و کمیت مورد بررسی قرار گرفت آمیزیبطور موفقیت

 .وزمی و عدم حالت اسمیر روی ژل به عنوان معیاری برای تعیین نمونه ها با کیفیت باال تلقی گرديدبري

 PVP، RNA، کاهو،کالوس، اسپکتوفوتومترکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ی و مواد معدن، مس ،آهن، کلسیم، ويتامین سیمقادير فراوانی و و دارا بودن اهی کدلیل برگی بودن و مصرف روزانهبه

 يك سالهکاهو گیاهی  .است شده گیاهان اين سمت به محققان از بسیاری توجه باعث ،مولکولی سطح در ای اين گیاهه ويتامین

يابد ولی در مواقعی به  پرورش می برگ ماننداست. کاهو بیشتر به صورت گیاه  کاسنیاناز خانواده گل مینا يا گل آفتابگردان 

که  علف هرزکشت شد که آن را از يك  مصريان باستانبار توسط  شود. کاهو برای اولین صورت ساقه يا بذر نیز يافت می

 lactucaم و يونان نیز گسترش يافت که آنان نام آوردند. کاهو بعدها به روشد به دست هايش برای تولید روغن استفاده می دانه

بسیار آسان کشت  مقاوم يك سالهدر کل اگرچه کاهوی . در انگلیسی از ريشه همین کلمه است کاهوبه آن دادند، که کلمه 

ها طعم تلخی پیدا نمايد وبرگکاهو يك گیاه فصل خنك است ودر برخورد با هوای گرم تولید ساقه گل دهنده می شود، می

ه نور کاهوها از نظر حساسیت ب. دادن سريع آن جلوگیری شود تری است تا از گل نیازمند دمای نسبی پايینپس  کنندمی

 20 -10دمای متوسط بین . شوند که روزخنثی هستندهايی تولید میهای به نژادی کاهومتفاوتند، امروزه با استفاده از روش

درجه سانتیگراد است. کاهو را در مناطقی که يخبندان زمستانه دارند در فصل بهارودرمناطقی که دارای تابستان خنك است به 

 های مشترک ژنزيست شناسان از آن برای گسترش  .کارندزمستان می حی گرمسیر در پايیز وعنوان کشت تابستانه ودر نوا

 پتاسیمو  ويتامین آيك منبع خوب برای  و شود استفاده می ساالدکاهو بیشتر در  .کنند های مختلف کاهو استفاده می گونه

 3چندين نوع از انواع مختلف کاهو وجود دارد، ولی  .معدنی است ها و مواد اصلی برای ديگر ويتامین  است، همچنان که منبعی

 .باشند گروه از کاهوها وجود دارند که هر کدام شامل چندين نوع می 7در کل  نوع )برگی، گرد و رومی( بیشتر متداول هستند

 هایاسترس به پاسخ در ژن بیان تغییرات آشکارسازی مانند مولکولی مطالعات برای مناسبی گزينه تواندمی گیاه اين بنابراين،

 مختلف، هایاندام در بیان لگویبررسی ا نمو، و رشد مختلف مراحل طی ژن بیان و تحلیل تجزيه غیرزيستی، و زيستی

 دسترسی . باشد RNA مطلوب کیفیت و کمیت با سطح در متابولیکی مسیرهای در دخیل مهم هایژن يابیتوالی و شناسايی

 ضرورت فوق هایانجام تکنیك برای است، ساکاريدیپلی و فنولیپلی ترکیبات فراوان مقادير دارای کهکاهو  گیاه ازmRNA به 

 مراحل در و شودمی RNAبا  هاآن زمان هم رسوب باعث آبی به فاز ساکاريدیپلی کم نسبتا هایآلودگی ورود امکان .دارد

دهد و ساکاريدی کمپلکس تشکیل میفنولی و پلیبا ترکیبات پلی RNAهمچنین  .کندمی ايجاد تداخل  RNA کاربرد بعدی

 مثالً مختلف باشد. ی هاآلودگی بیانگر تواندمی RNAهای حالت پلیت يا رنگشوند. حاصل غیر قابل حل می RNAهای پلیت

 لیوفنپلی هایدهنده  آلودگی نشان قرمز به مايل هایپلیت يا و دارند حالت ژالتینی ساکاريدیپلی آلودگی دلیلبه برخی

ساز ما با استفاده از بافت غیر تخصصی کالوس که کمترين میزان اين مواد را های مشکلگونه آلودگیدلیل وجود اين. بههستند

جای استفاده از برگ گیاه که بسیار سريع و بهینه ساختیم تا بتوان بههای ديگر، باشد اين استخراج را نسبت به روشدارا می

زايی و بدست آوردن گیاه کامل برای استخراج الزم است، حال با الذکر زمان زيادی برای اندامعالوه بر دارا بودن مواد فوق

ها استفاده بافر روی نمونه 4ژوهش از در اين پشود. های ژنتیکی آغاز میاستخراج و پژوهش RNAسرعت استفاده از کالوس به

( در PVPپیرولیدون )وينیلاستخراج شده با استفاده از پلی RNAهای مورد مطالعه، کمیت و کیفیت گرديد و از بین روش

 همراه داشت.بافر پايه بهترين نتايج را به
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 هامواد و روش

 تولید کالوس

دقیقه در  25مدت % به2کلريت هیپوآوری شد و پس از ضد عفونی با سديم گیاه از موسسه اصالح بذر و نهال جمع ابتدا بذور

در  جدا شد و هارشد کردند و سپس برگ g/l 8% و آگار 3( با گلوکز در مقدار  MS,1962محیط نصف موراشی و اسکوگ) 

، محیط کشت گرديد mg/l 0,1و  0,01های های رشد اکسین و سیتوکینین در غلظتهمراه تنظیم کنندهبه MSمحیط کامل 

 (.J. Burritt el al. 2002)شد گراد به منظور کالوس، کشت درجه سانتی 25کشت، در فضای تاريك و دمای 

 

 RNAاستخراج 

کنیم ( به کمك نیتروژن مايع کامال آسیاب می-20های تولید شده را در هاون )اتوکالو شده و قرار گرفته در فريزر ابتدا کالوس

و  (PVP)پیرولیدونوينیلمیکرولیتر بافر استخراج پلی 1000ها دهیم. به هر يك از تیوپانتقال می ml 2های و بعد به تیوپ

 دمای با ماریبن داخلدقیقه  30مدت ( اضافه کرده و بهSDS10% ،Tris-Hcl.ph=8 ،NaCl ،EDTA)  %1بتامرکاپتواتانول 

 اتاق دمای در آرامیبه فوق محلول سپس ته شدند، و سر هالوله مرتب بار دقیقه يك 5هر  و قرار گرفت گرادسانتی درجه 65

مدت ها را بهشوند، تیوپته می و سر هالولهآرامی شود و بهلیتر فنول اشباع اضافه میمیکرو 600ها سپس به تیوپ .شد سرد

کشیده و به تیوپ آرامی کنیم. سپس مايع رويی رابهدور سانتريفیوژ می 14000در  گرادسانتی درجه 4دقیقه و دمای  10

کنیم، کنیم و به آرامی سر و ته می( اضافه می1/24الکل ) ايزوآمیل/کنیم و به همان مقدار به آن کلروفرمجديد منتقل می

آرامی کشیده و به کنیم. سپس مايع رويی رابهدور سانتريفیوژ می 14000درجه در   4دقیقه و دمای  10مدت ها را بهتیوپ

-قرار گرفته( اضافه می درجه  -20دمای % همان مقدار به آن ايزوپروپانول )که از قبل در 80کنیم و یتیوپ جديد منتقل م

 سانتريفیوژ قبل مثل مراحل هالوله RNAپلیت  آوریجمع دهیم، برایقرار می  درجه 4دقیقه در يخچال  60مدت کنیم و به

آب ديونیزه حل شد و  میکرولیتر و پس از تبخیر اتانول در شد مانجا درصد 75 اتانول وسیله بار به دو پلیت شستشوی .شدند

 کنیم.نگهداری می -20در دمای 

 

 الکتروفورز ژل آگارز

 1های ژل آگارز و درون چاهكمخلوط کرده  Dyeمیکرولیتر ماده رنگی  2آماده شده را با    DNAهایمیکرولیتر از نمونه 3

-به آمیزی با اتیديوم برومايدولت الکتروفورز گرديد و پس از رنگ 91دقیقه با ولتاژ  35مدت دهیم. ژل آگارز بهدرصد قرار می

 .برداری از آن انجام شدمشاهده و عکس Geldocدر دستگاه  UVدر زير نور  DNA، دقیقه 15مدت 

  



 

 گیری و بحثنتیجه

RNA استخراج  زمان است ممکن همچنین .نیستند پروتئینی ترکیبات ازRNA که استخراج با استفاده  1تیمار برود.  بین از

 تشکیل پیوند طريق از آن در موجود PVP % بود،3( و بتامرکاپتواتانول PVPپیرولیدون)وينیلهمراه پلیاز ترکیب بافر پايه به

 -بتا و نوکلئیك میشود اسیدهای از لیوفنپلی ترکیبات جداسازی کمپلکس، باعث تشکیل و لیوفنپلی ترکیبات با هیدروژنی

 همچنین و میکند لی ممانعتوفن ترکیبات از هاکوئینون آزادسازی و هافنل از اکسیداسیون نیز آن در موجود مرکاپتواتانول

را  RNAبهترين کمیت و کیفیت  .شودمی سولفیدیدی پیوند شکستن طريق از RNAseهای آنزيم سازیغیرفعال باعث

 موج طول در نور جذب نسبتهای محاسبه روشکیفیت آن بهلیتر بود و میکروگرم در میلی 256همراه داشت، که مقدار آن 

 واضح بدون باند دو از بیش يا دو خوب، بسیار کیفیتبا  RNAهای نانومتر و با الکتروفورز ژل آگارز نمونه 280/260

 دادند.  نشان ژل روی را شکستگی
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 های کالوس گیاه کاهونمونه RNA( الکتروفورز ژل آگارز 2)
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