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 از کالَس گیاُ کاَّ DNAرٍش استخراج  سازیبْیٌِ

 2.رحین حذاد2. 1پَراردالى هْراى.1

                               ardalan.m2@gmail.comالوللی اهبم خویٌی )سُ(ياسؿذ ثیَتکٌَلَطی داًـگبُ ثیداًـزَی کبسؿٌبػی 1

       raheemhaddad@gmail.comالوللی اهبم خویٌی )سُ(يػضَ ّیئت ػلوی ٍ داًـیبس گشٍُ ثیَتکٌَلَطی داًـگبُ ثی 2

 

 چکیذُ

ّبی اص ثشگ DNAآیذ. هؼوَال اػتخشاد ّبی هَرَد دس طئَهیکغ ثِ ؿوبس هیتشیي ًیبصثب کیفیت ثبال یکی اص هْن DNAاػتخشاد 

ثش ثَدى ثبصصایی گیبُ ّب دس ایي اًذام ٍ صهبىّب ٍ آلکبلَئیذتش هَاد فٌَلی، کشثَّیذساتثیؾدلیل حضَس گیشد ٍلی ثِرَاى اًزبم هی

ّبی غیش تخللی گیبُ کبَّ کِ داسای ػغح تحقیق ثب اػتفبدُ اص کبلَع ٍ ثبفتّب دؿَاستش اػت. دس ایي کبهل اػتخشاد اص ایي اًذام

ی چٌذیي سٍؽ ای تَلیذ آى الصم اػت اػتفبدُ ؿذ ٍ ثب تَرِ ثِ هقبیؼِتش ایي هَاد ّؼتٌذ ٍ صهبى ثِ هشاتت کوتشی ثشپبییي

دّذ ًتبیذ ًـبى هییبفتین کِ هَسد اػتفبدُ هٌبثغ گیبّی ثبؿذ. پزیش دػتثِ سٍؿی ػبدُ ٍ تکشاس دس هٌبثغ هختلف DNAاػتخشاد 

گشدد. اص ایي سٍ ایي سٍؽ پیـٌْبد هیدس اص کبلَع  DNAطًَهی اػتخشاد ؿذُ ًؼجتب خبلق ٍ هغلَة اػت ٍ اػتخشاد  DNAکِ 

اػتخشاد ؿذُ ثب اػتفبدُ  DNAّبی هَسد هغبلؼِ، کویت ٍ کیفیت سٍؽّب اػتفبدُ گشدیذ ٍ اص ثیي سٍی ًوًَِتیوبس  8ثبفش دس  4اص 

ٍ اػتخشاد ؿذُ ثَػیلِ الکتشٍفَسص طل آگبسص  DNAّوشاُ داؿت ٍ ػپغ کیفیت هشکبپتَاتبًَل دس ثبفش پبیِ ثْتشیي ًتبیذ سا ثِاص ثتب

 فَتَهتش هـخق گشدیذ.ثب اػتفبدُ اص اػپکتَ
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 هقذهِ -1

دس ایي ثیي، هجبحج هَلکَلی اص ای سا اسائِ ًوَدُ اػت، اًذاصّبی اهیذٍاس کٌٌذُی اخیش ثیَتکٌَلَطی کـبٍسصی چـنٍِّ ددس د

ًَکلئیک اٍلیي گبم دس اًزبم دُ ٍ ؿبیذ ثتَاى گفت اػتخشاد اػیذثَاّویت سٍصافضًٍی دس هغبلؼبت هختلف ػلَم صیؼتی ثشخَسداس 

س اًزبم کبسّبی هَلکَلی دس ٍسصی دگیشی ٍ دػتاهذ ثِ هٌظَس ًوًَِّبی کبسایي هغبلؼبت ثبؿذ. دس اختیبس داؿتي دػتَسالؼول

ثبؿذ کِ تغییش دس ؿشایظ اػتخشاد ّبیی ّوشاُ هیاػتخشاد هَاد طًتیکی ثب هحذٍدیتآصهبیـگبُ ثؼیبس هْن اػت. دس ثؼیبسی هَاسد 

هلبسف ایي  ّبی اًزبم ؿذُ دس صهیٌِثب تَرِ ثِ ثشسػی اػتخشاد ؿذُ هَحش ثبؿذ. DNAتَاًؼتِ اػت دس ثْجَد کویت ٍ کیفیت 

ػٌَاى یک هقَلِ اسصؿوٌذ رْت تَاًذ ثِتَاى ایي گًَِ اػتٌتبد ًوَد کِ ایي گیبُ هیعَس هختلش اؿبسُ خَاّذ ؿذ، هیگیبُ کِ ثِ

 (1: 1388)ؿفیؼی ػلَیزِ  ّبی ثیَتکٌَلَطی هَسد تَرِ قشاس گیشد.هغبلؼبت ٍ پظٍّؾ

-خبًَادُ ثِ هتؼلق ٍ داسد ثبالیی یتبصُ ٍصى ٍ ثَدُ دًیب ػجضیزبت شیيترضء قذیوی کِ اػت ثشگی ػجضیزبت هْوتشیي اص یکی کبَّ

 اص دسكذ 11 حذٍد دس. اػت کشٍهَصٍم 2n=2x=18 داسای ٍ یکؼبلِ ایي گیبُ  (Denise,2002:8)ذثبؿهی)هشکجبى(  کبػٌی ی

-هی حؼبة ثِ قبسُ ایي دس آى کٌٌذگبى تَلیذ تشیياكلی اص یکی رضء ایشاى کِ داؿتِ قشاس آػیب دًیب دس کبَّی کـت صیش هؼبحت

 کبَّ گشم 100 دس (RYDER, E.J, 2002:409) تحقیقبت ًتبیذ اػبع ثش. داسد سؿذ قبثلیت ّباقلین یّوِ دس ایي گیبُ .آیذ

 ػذین، فؼفش، آّي، صیبدی هقبدیش داسای ّوچٌیي. داسد ٍرَد کبسٍتي گشمهیلی 0.9ٍ  هؼذًی هَاد گشم پشٍتئیي، گشم 5/1 حذٍد

  .(1)رذٍل  اػت هغ ٍ هٌگٌض سٍی، هٌیضین، یذ، هبًٌذ دیگشی هَاد ٍ کلؼین

 

ایراًی کاَّی گرم صذ در هَجَد هَاد جذٍل 1جذٍل   

 ترکیبات هقذار

 آة گشم 94

کبلشی 18  اًشطی 

 پشٍتئیي گشم 1/2

گشم 1/0 ای هَادًـبػتِ   
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گشمهیلی 65  کلؼین 

گشمهیلی 25  فؼفش 

گشمهیلی 5/1  آّي 

گشم 2/0  چشثی 

گشمهیلی 18  کلؼین 

گشمهیلی 10  ػذین 

گشمهیلی 250  پتبػین 

ٍاحذ 500  ٍیتبهیي آ 

گشمهیلی 5/0 1ٍیتبهیي ة    

گشمهیلی 08/0 2ٍیتبهیي ة    

گشمهیلی 4/0 3ٍیتبهیي ة    

گشمهیلی 10  ٍیتبهیي ث 

گشمهیلی 02/0  اسػٌیک 

گشمهیلی 003/0  اػیذ اگضالیک 

 

 کـیذُ، كبف، ّبیثشگ داسای .گشددهی ػبالد اػتفبدُ ػٌَاى ثِ آى ثشگْبی اص ٍ کـت رْبى کـَس 11 دس کبَّ حبضش حبل دس

 ػبالد دس خبم كَست ثِ گیبُ ایي. اػت سیض ثشیذگی داسای ثشگْب یٍ کٌبسُ پیچٌذهی ّن ثِ سؿذ عی کِ ثَدُ ایعَقِ ٍ کشک ثذٍى

 آى ثزس ذ.ثبؿهی صیبد ًَس ٍ هؼتذل ؿشایظ دس ًوَ ٍ ثْتشیي سؿذ داسای کبَّ گیبُؿَد. هیهلشف  ػجضی ػٌَاى ثِ ّوچٌیي ٍ

كفش  حذ دهبی  تَاًذهی ٍ ثَدُ هقبٍم ػشهب ثِ ًؼجت ّوچٌیي داسد، ػغحی سیـْبی ػیؼتن هؼوَالً ٍ ثَدُ سًگ ػیبُ تب خبکؼتشی

 ًیض ٍ A ، C ٍیتبهیٌْبی هْوی اص هٌجغ گیبُ ایي ّبیثشگ .(91،:1391)پیغوجشی،  کٌذ تحول ًیض سا تشپبییي کوی یب ٍ

 تَرِ ثب .ؿَدهی اػتفبدُ ػشعبى ضذ یهبدُ ثِ ػٌَاى ّوچٌیي ٍ آٍسخَاة داسٍّبی ػبخت ثشای هبدُ ایي کِ اػت الکتَپؼیشیي

 3000 تب 2500 اص ثیؾ( آى هزبص حذ اص ثیؾ هقذاس کِ هیکٌٌذ دسخَد رخیشُ سا صیبدی ًیتشات ثشگْب ػجضی، ایي ثَدى ثشگی ثِ

 (34: 1391. )فالح، اػت هضش ٍ خغشًبک ثؼیبس )هیلیگشم

 ثیي هتَػظ دهبی کلی عَس ثِ ًوَد. کـت اص ػبل فللی ّش دس سا آى هیتَاى ایشاى دس َّا ٍ آة ثَدى هتفبٍت ثِ تَرِ ثب

 :اص ػجبستٌذ هتؼذدی اػت کِّبیٍاسیتِ ثبؿذ،کبَّ داسای ثشای سؿذؽ کبفی هی گشاددسرِ ػبًتی 20-10 

 

 L. s. var. crispum :پشک کبَّ

 L. s. var. capitata :کلوی کبَّ یب پیچ کبَّ

 L. s. var. longifolia :هؼوَلی پیچ کبَّ
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کِ ) Lactucarum ثبؿذ. هَاد ؿیویبئی کبَّ ػجبستٌذ اص: الکتَکبسٍم ، ػَلفَس ٍ هغ هی ، کجبلت کبَّ داسای هَاد هؼذًی هبًٌذ ًیکل

. اص الکتَم کبسٍم  ، الکتَم کبسٍم خَاة آٍس ٍ هؼکي اػت ، هبلیک اػیذ ٍ ػَکؼی ًیک اػیذ ، سصیي هَم ( هبدُ ای اػت هخذس

. اص کبَّ ّوچٌیي  ؿَد آٍس ٍ هؼکي ٍ ًیض دس چـن پضؿکی ثشای گـبد کشدى هشدهک چـن اػتفبدُ هی ػٌَاى داسٍی خَاة ثِ

. ثشای تْیِ تشیذاع ػبقِ کبَّ سػیذُ سا تکِ تکِ کشدُ  ذ دسد اػتؿَد کِ هؼکي ٍ ض گشفتِ هی Thridace ًبم تشیذاع ای ثِ هبدُ

ؿَد دس ًتیزِ  . ایي ؿیشُ سا ػپغ حشاست دادُ تب دس احش حشاست هَاد آلَهیٌی آى هٌؼقذ هی ػبصًذ ٍ ؿیشُ آى سا ثب فـبس خبسد هی

. ایي هبیغ سا  آیذ دػت هی ِ تشیذاع ثِآیذ. ایي هبیغ سا تحت دسرِ حشاست کن ٍ دس خالء حشاست دادُ ک دػت هی هبیؼی كبف ثِ

 . كَست پَدس دسآٍسد تَاى خـک کشد ٍ ثِ هی

 

 کاَّ خَاص دارٍئی 1-1

 .کبَّ اص ًظش عت قذین ایشاى ػشد ٍ هشعَة اػت .1

 .کبَّ تویض کٌٌذُ خَى اػت. 2

 .ػلت داؿتي آّي خًَؼبص اػت کبَّ ثِ .3

 .ضذ تَسم اػت .4

 .اػتآٍس ٍ آسام ثخؾ  کبَّ خَاة .5

 .کبَّ ثشای ضؼف اػلبة هفیذ اػت .6

 .آٍس اػت کبَّ هلیي ٍ ادساس .7

 .خَسدى کبَّ ثشای هبلیخَلیب هفیذ اػت .8

 .کٌذ ّبی هزبسی ادساس ٍ هخبًِ سا دسهبى هی کبَّ صخن .9

 .آٍس اػت اگش کبَّ سا ثب ػکٌزجیي ٍ یب ػشکِ ثخَسًذ اؿتْب .10

 .کبَّ احش ضذ تـٌذ داسد .11

 .دّذ هؼذُ سا تؼکیي هیدسد  .12
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 .کٌذ کبَّ قَای رٌؼی سا تقَیت هی .13

 .ثشای ثشعشف کشدى دسد ػیٌِ کبَّ سا ثپضیذ ٍ ثخَسیذ .14

 .خَاٌّذ کِ ؿیشؿبى صیبد ؿَد ثبیذ کبَّی پختِ ثخَسًذ صًبى ؿیشدُ اگش هی .15

 

 ّاهَاد ٍ رٍش-2

 َلیذ کالَست -1-2

 ّیپَکلشیت هبًذّی ثبقی حزف ثشایٍ  دقیقِ 15هذت % ث3ِ ذ ػذینکلشی ّیپَآٍسی ؿذ ٍ پغ اص ضذ ػفًَی ثب گیبُ روغ اثتذا ثزٍس

کـت هَساؿی ٍ  هحیظ اػتشیل دس كبفی کبغز سٍی ثش کشدى خـک ثؼذ اص ٍ ؿذُ ؿؼتِ اػتشیل هقغش آة ثب ثبس ػِ ثزٍس ػذین،

 0.1ٍ  0.01ّبی ّبی سؿذ اکؼیي ٍ ػیتَکیٌیي دس غلظت، تٌظین کٌٌذg/l 8ُ% ٍ آگبس 3هقذاس ( ثب گلَکض دس  MS,1962اػکَگ) 

mg/l،هحیظ کـت ، PH ًِسطین تحت سٍص 7 تب 3 هذتگشاد دسرِ ػبًتی 25دس فضبی تبسیک ٍ دهبی   9/5سٍی  ثش صًیهحیظ رَا 

 .(1)ؿکل  ثِ هٌظَس کبلَع، کـت گشدیذ تبسیکی ػبػت 8 ٍ سٍؿٌبیی ػبػت 16 ًَسی
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 mg/l  ٍ /.01ّای ّای رشذ اکسیي ٍ سیتَکیٌیي در غلظتحاٍی تٌظین کٌٌذُ MSّای تَلیذ شذُ در هحیط ( کالَس1)شکل 

1./ 

 

 

 DNAاستخراج  -2-2

( ثِ کوک -20ّبی تَلیذ ؿذُ سا دس ّبٍى )اتَکالٍ ؿذُ ٍ قشاس گشفتِ دس فشیضس اص کبلَع 400 ثب تَرِ ثِ هتذ داًـگبُ ایبلت یٍَا،

هیکشٍلیتش ثبفش اػتخشاد  800ّب دّین. ثِ ّش یک اص تیَحاًتقبل هی ml 1.5ّبی تیَح ثِ کٌین ٍ ثؼذًیتشٍطى هبیغ کبهال آػیبة هی

دسرِ  60هبسی دقیقِ دس ثي 20هذت اضبفِ کشدُ ٍ ثِ( SDS10 ،%Tris-Hcl.ph=8 ،NaCl ،EDTAاتبًَل )% ثتبهشکبپت2َ

-دسرِ ثِ 4ّب سا دس دهبی رکش اػت کِ ثبیؼتی ػول ایٌَست کشدى ّش چٌذ دقیقِ تکشاس ؿَد. تیَحگشاد قشاس گشفت. الصم ثِ ػبًتی

 450دّین ٍ کٌین، ػپغ هبیغ فَقبًی سا کـیذُ ٍ ثِ تیَح رذیذ اًتقبل هیػبًتشیفیَط هی rpm 14000دقیقِ ٍ دس  10هذت 

دّین، دقیقِ دس دهبی هحیظ قشاس هی 5کٌیوَ آساهی ایٌَست هیثِ کٌین ٍثِ آى اضبفِ هی (1/24الکل ) ایضٍآهیل/کلشٍفشمهیکشٍلیتش 

کٌین ٍ ػپغ هبیغ فَقبًی سا کـیذُ ٍ ثِ ػبًتشیفیَط هی rpm 14000دقیقِ ٍ دس  10هذت دسرِ ثِ 4ّب سا دس دهبی تیَحهزذدا 

-45هذت ّب ثٍِ ثِ آساهی ایٌَست هیکٌین ٍ تیَح کٌینهیکشٍلیتش ایضٍپشٍپبًَل اضبفِ هی 400دّین ٍ ثِ آى تیَح رذیذ اًتقبل هی
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کٌین تب پلت ػبًتشیفیَط هی rpm 14000دقیقِ ٍ دس  10هذت دسرِ ثِ 4دّین ٍ ثؼذ دس دهبی دسرِ قشاس هی 4دقیقِ دس دهبی  30

 کٌین.ًگْذاسی هی -20کٌین ٍ دس یخچبل سا حل هیهیکشٍلیتش آة دیًَیضُ آى 15-20تـکیل ؿَد ٍ ػپغ ثب 

 

 الکترٍفَرز ژل آگارز -3-2

 هختلف ّبی اًذاصُ رذاػبصی رْت طل آگبسص دس غلظت .ؿذ % اػتفبد8/0ُآگبسص  طل اص ؿذُ، اػتخشاد  یDNA کیفیت ثشسػی رْت

دس   ؿکؼتگی ٍرَد ػذم یب ٍرَد اص هیتَاى ؿذُ، تـکیلی DNAثبًذ  ثِ تَرِ ثب سٍؽ ایي دس .اػت تغییش قبثل DNAهَلکَلْبی 

DNA ٍ ثِ  آلَدگی ًیضRNA کیفیت  ثِ ًؼجت ٍیبفتِ  اعالعDNA پظٍّؾدس ایي .جشای اًزبم الکتشٍفَسص گشفت تلوین اػتخشاریی 

دسكذ  0.8ّبی طل آگبسص هیکشٍلیتش هبدُ سًگی هخلَط کشدُ ٍ دسٍى چبّک 2آهبدُ ؿذُ سا ثب    DNAّبیهیکشٍلیتش اص ًوًَِ 3 اص

دس صیش  DNAآهیضی ثب اتیذیَم ثشٍهبیذ، ٍلت الکتشٍفَسص گشدیذ ٍ پغ اص سًگ 91دقیقِ ثب ٍلتبط  20هذت دّین. طل آگبسص ثِقشاس هی

 ثشداسی اص آى اًزبم ؿذ.هـبّذُ ٍ ػکغ طلذاکدس دػتگبُ  UVًَس 

 

 گیری ٍ بحثًتیجِ -3

اص  خبف ًیبصهٌذ ؿکلی، آلکبلَئیذی ٍ غیشُدلیل داسا ثَدى ػغَحی اص تشکیجبت فٌَلی، ایٌکِ اػتخشاد اص ایي گیبُ ثِثب تَرِ ثِ

 عشفی اػتخشاری سا ثشDNAتَاًذ ثذٍى ًیبص ثِ تخلیق، ّبی توبیض ًیبفتِ هبًٌذ کبلَع هیثبؿذ. اػتفبدُ اص ثبفتػبصی هیخبلق

ٍفَسص ًـبى کِ تلَیش طل الکتشعَس سا هْیب ػبصد. ّوبى DNAتش ٍ كشف ّضیٌِ کوتشی اهکبى اػتخشاد ثیؾ ػشػتػبختِ ٍ ثب 

داسای کیفیت ًؼجتب هٌبػجی  2دس چبّک ؿوبسُ  ی حبكلDNAِدس اًزبم پشٍػِ تخلیق،  RNAseدّذ، ثذٍى ثکبس ثشدى هی

تَاًذ ثبؿذ کِ هیدهب، صهبى ٍ هقبدیش هَاد هَسد ًیبص هی قجیلی اػتخشاد اص ی قبثل تَرِ اًزبم ثشخی تغییشات پشٍػِثبؿذ. ًکتِهی

 ؿوبس آیذ.ٍ دیگش تحقیقبت هَلکَلی ثِ DNAسٍؿی هٌبػت دس اػتخشاد 
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 ّای کالَس گیاُ کاًَّوًَِ DNA( الکترٍفَرز ژل آگارز 2)شکل 

 

 

 

 ٌابعه -4

ثَ((، کٌگشُ ػلَم ثبغجبًی ایشاى، ؿـویي دٍسُ، اص گیبُ هـک DNAثشای اػتخشاد(، ))اسائِ یک سٍؽ ػشیغ 1388)ؿفیؼی ػلَیزِ، هْذی ٍ ّوکبساى،  -1

 داًـگبُ گیالى

 ایشاى ثبغجبًی ػلَم گیبُ کبَّ، هزلِ ثِ اگشٍثبکتشی اص اػتفبدُ ثب گضاسؿگش طى اًتقبل دس هَحش ػَاهل (، 1391، )، ػلیپیغوجشیحؼیي، ٌّشی، -2

الوللی اهبم داًـگبُ ثیياػفٌبد، سحین حذاد، قبػوؼلی گشٍػی، قضٍیي،  ٍ کبَّ ثِ ( Iػیکلَّیذسٍالص   ػبهل) GTPطى  اًتقبل(، 1392فالح، هؼلَهِ ) -3

 خویٌی )سُ(

 

4- Denise, C.H. and Burritt. D.J, (2002), Improved adventitious shoot production from cotyledon explants of lettuce 

(lactuca sativa l.) 

5- RYDER, E.J, (2002), The New Salad Crop Revolution, Trends In New Crops and New Uses 
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