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چکيده

الکترونیکیaizady@ut.ac.ir :

(تاریخ دریافت - 99/8/9 :تاریخ پذیرش)97/7/19 :

بهمنظور همسانهسازی ژن ،ابتدا بايد ژن موردنظر از ساير آلودگیها (پروتئين ،باندهای
غيرتخصصی و پرايمردايمرها و  )...جدا شود .خالصسازی ژن موردنظر از ساير آلودگیهای با
روش های شيميايی و فيزيکی مختلفی قابل انجام است .در اين پژوهش برای اولين بار ،ژن هدف
موجود در بافر  TAE.1Xبا استفاده از يک روش فيزيکی با کمک ميدان الکتريکی جداسازی شد.

واژههای کليدی


ژن  )FJ755158.1( PqHMGRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحیشده از توالیهای

ژل آگارز

 cDNAگياه جنسينگ ( )Panax quinquefoliusتوسط واکنش زنجيرهای پليمراز تکثير شد .الحاق

خالصسازی ژن از ژل
PqHMGR

ژن خالصسازیشده به پالسميد حامل  PTG-19و همسانهسازی آن در باکتری  E.coliسويه DH5α

با موفقيت انجام شد .در نهايت ژن  PqHMGRتوسط دستگاه و روش معرفی شده بهخوبی
خالصسازی و همسانهسازی شد و پالسميد نوترکيب ،بهمنظور تائيد موفق بودن همسانهسازی
توالیيابی شد.

معرفی يک دستگاه کاربردی برای تخليص ژن از...

علی ایزدیدربندی و همکاران

بهمنظور اتصال ژن به پالسمید در فرایند همسانهسازی ،ابتدا باید

 .)Feng et al. 2007در این پژوهش بهمنظور استخراج ژن از ژل

RNA

آگارز از ژن  PqHMGRاستفاده شدهاست .بهمنظور استخراج ژن

که توسط روش واکنش چرخهای پلیمرازی و یا واکنش

از ژل آگارز از یک دستگاه شبهالکتروفورز و استفاده از میدان

رونویسی معکوس زنجیرهای پلیمرازی تکثیر شدهاست) از سایر

الکتریکی درون مایع  TAE.1Xاستفاده شده است (

ژنهای غیر هدف ،پرایمر دایمرها و آلودگیهای دیگر جدا شود

 .)2010در نهایت همسانهسازی ژن استخراجشده درون

تا اینکه کمیت و کیفیت مطلوب را بهدست آورد .همیشه

حلشده؛ توسط باکتری  E.Coliانجام شد.

خالصسازی باند تکثیرشده از ژل آگارز وقتگیر و پرزحمت

استخراج  RNAاز برگهای گیاه جنسینگ (مقدار  5/59تا 5/1

بوده است و بهطور معمول با کاهش میزان کمیت  DNAهمراه

گرم) سه -ساله رشدیافته در گلخانه پردیس ابوریحان دانشگاه

است ( .)Boom et al. 1990عالوه بر این بعضی از مشکلهای

تهران ،توسط  1 mLitاز عامل ترایزول (

مربوط به جداسازی قطعههای  DNAاز ژل آگارز (کاهش

 )Invitrogen USAانجام شد .تعیین کمیت و کیفیت

عملکرد ،تغییرهای  DNAو  )...بهطور رضایتبخشی حل نشده

استخراجی با استفاده از اسپکتروفتومتر ( PerkinElmer Lamda 25

است ( .)Robert et al. 1976بهمنظور خالصسازی باندهای

 )Spectrophotometerو اندازهگیری جذب در طول موجهای

 DNAاز ژل آگارز و سایر آلودگیها ،از عواملی مانند نمکهای

 265 ،2 5و  285نانومتر و انجام الکتروفورز توسط ژل آگارز

 ،NaClO4 ،NaIسیلیکا ،قطعهها و دانههای ریز شیشهای استفاده

 5/8درصد در بافر تریسبورات انجام شد .در نهایت آشکارسازی

( Marko et al. 1982; Voglestein et al. 1979; yang et

 RNAاستخراجی توسط رنگآمیزی ژل با اتیدیومبروماید و

 .)al. 1979انواع مختلف از روشهای استخراج ژن از ژل آگارز

مشاهده در زیر دستگاه ژلداک انجام شد .طراحی آغازگر رفت

وجود دارد که بعضی از آنها شامل  -1تخلیص  DNAبا استفاده

ʹ )TM= 99/ 8oC ( 5ʹTCCCATAGTTGCCAACCTCC3و

از روش شیمیایی فنول/کلروفرم (-2 .) Sambrook et al. 1989

آغازگر معکوس

استفاده از روش کروماتوگرافی تعویض یون 1با استفاده از رزین

( )TM = 98/88oCبر روی توالی ژن ( PqHMGRبا شمارهسریال

Sambrook et al.

 )FJ755158.1با استفاده از نرمافزار  Primer 3انجام شد .بهمنظور

 -2 )1989; Yang et al. 1979استفاده از روش انتقال ژن با

سنتز  cDNAاز  2میکروگرم از  RNAاستخراجشده در حجم کلی

استفاده از دیاتیلآمینواتیل -سفاسل (.)Sambrook et al. 1989

 25میکرولیتر از مخلوط واکنش و بر طبق دستورالعمل واکنش

 -4استفاده از مهرههای شیشهای (-9 .)Ausubel et al. 1995

رونویسی معکوس زنجیرهای پلیمراز ( )RT-PCRکیت شرکت

روش  -6 .)Thuring et al. 1975( freeze-squeezeروش حل

سیناکلون در یک دستگاه ترموسایکلر( 9شرکت  BIO RADمدل

کردن ژل با پتاسیم یدید ( -7 )Blin et al. 1975روش

 )My Cyclerو تحت شرایط دمایی  49درجه سانتیگراد به مدت

ß-Agarase

 15دقیقه و سپس قرار گرفتن در دمای  75درجه سانتیگراد به

4

مدت  75دقیقه انجام شد .برنامه پیسیآر برای تولید رشته دوم در

( )Sambrook et al. 1989و  ...است؛ که هر کدام از این

حجم کلی  25میکرولیتر طبق دستورالعمل کیت مخلوط پیسیآر

روشهای استخراج ژن از ژل دارای مزیتها و معایب خاصی

و تحت شرایط زیر انجام شد :واسرشتهسازی اولیه  9دقیقه در 94

هستند .کاهش مقدار  DNAدر طی خالصسازی ،در مورد انواع

درجه سانتیگراد ،واسرشتهسازی ثانویه  1دقیقه در  94درجه

;Sulaiman et al. 2005

سانتیگراد ،مرحله اتصال  1دقیقه در دمای  99درجه سانتیگراد،

باند تخصصی تکثیرشده مورد نظر (قطعهای از  DNAو یا

میشود

دارای بار مثبت دیاتیلآمینواتیل -سلولز( 2

 -8 .)Wienand et al. 1978( electroelutionروش

( -9 .)Chong et al. 1994روش رسوب توسط اتانول

کیتهای تجاری نیز مشاهده شدهاست (

Wu et al.
TAE.1X

Trizol reagent
RNA

ʹ5ʹ ACCACACCACCATCTATCCTC 3

بسط اولیه  2دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد ،بسط ثانویه 9
1

Ion Exchange Chromatography
)Diethylaminoethyl–cellulose (DEAE-cellulose
3
)Diethylaminoethyl–Sephacel (DEAE-sephacel
4
Ethanol Precipitation
2

302

ژنتيک نوین /دوره سيزدهم /شماره  /2تابستان 9317

دقیقه در  72درجه سانتیگراد .تصویر  cDNAسنتز شده بهصورت
Thermo cycler

5
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آغازگرهای

استخراجشده ،بعد از استخراج ژن (استخراج ژن از ژل و انتقال به

عادی

و

همراه

با

تکثیر

برگشت

 155میکرولیتر مایع  TAE.1Xسرسرنگ) ،از قطعههای ژلی دیگر

ʹ 5ʹctcagcagaggtggtgaaca3اکتین تأیید شد و سپس بر روی ژل

حاوی همان ژن بهمنظور استخراج و افزایش غلظت ژن موردنظر

آگارز  1/9درصد انتقال داده شد .اجزای دستگاه استخراج ژن از

درون همان بافر  TAE.1Xحاوی ژن استخراجی قبلی میتوان

ژل در قسمتهای  Cو  Dشکل  1نشان داده شدهاست .توجه

استفاده کرد -9 .در نهایت توسط سمپلیر  155میکرولیتری ژن

شود که در این آزمایش و جهت آزمون دستگاه موردنظر ،از

خالصسازیشده درون  TAE.1Xبه داخل تیوب  5/9میکرولیتر

استخراج ژن  PqHMGRاستفاده شد .مراحل کار با این دستگاه به

انتقال یافت .مراحل کار با دستگاه استخراج ژن از ژل آگارز به

این شرح است -1 :ابتدا حدود  95-65میکرولیتر از محصول

روش الکتروفورز در شکل  2نشان داده شدهاست .سه میکرولیتر

پیسیآر درون ژل آگارز  1درصد تحت جریان الکتروفورز قرار

از محصول  PCRشسته شده از ژل با استفاده از کیت شرکت

گرفت -2 .سپس از یک استوانه سرنگ (با دهانه برشخورده)

فرمنتاز به پالسمید حامل ( PTG-19شرکت  )SinaCloneمتصل

بهمنظور برش محل قرارگیری ژن موردنظر درون ژل آگارز 1

شده و سپس به سلولهای مستعد از باکتری اشرشیاکلی ()E.coli

درصد استفاده شد - .در مرحله بعد ژل برشخورده درون ظرف

سویه ( DH5αتوسط  CaCl2تیمار شدهاست) انتقال داده شد.

حاوی مایع  TAE.1Xقرار گرفت تا اینکه قطعه ژلی توسط بافر

نوترکیبها از طریق غربالگری کلنیهای سفید از میان کلنیهای

 TAE.1Xاشباع شود -4 .با استفاده از کشیدن پیستون سرنگ،

آبی توسط روش انتخاب کلنی سفید و آبی انتخاب شدند .حضور

استوانه اصلی سرنگ از مایع  TAE.1Xاشباع شد -9 .ژل

قطعه درج شده در تک کلنیهای سفید با روش هضم آنزیمی

برشخورده درون استوانه اصلی سرنگ قرار داده شد و سپس

توسط آنزیم  BamH Iتایید شد و از توالی آغازگر

توسط پیستون سرنگ ،ژل به قسمت ابتدایی استوانه اصلی سرنگ

رفتوبرگشت خود توالی  DNAپالسمید بهمنظور توالییابی در

انتقال یافت( .توجه شود که در حین انجام این کار باید مایع

شرکت  Bioneerاستفاده شد RNA .استخراجی از برگ گیاه

 TAE.1Xاز نک سوزن سرنگ خارج شود؛ تا زمانی که 255

جنسینگ آمریکایی دارای غلظت  955نانوگرم بر میکرولیتر

میکرولیتر از  TAE.1Xدرون استوانه اصلی سرنگ باقی بماند).

(قسمت  Aشکل  )1و کیفیت آن :در مورد نسبت  265/285و

 -6سپس با فشار دادن ژل توسط پیستون فشاری ،حدود 155

 265/2 5بهترتیب برابر با  1/9و  2بود .باند ژن

میکرولیتر از مایع  TAE.1Xدرون استوانه اصلی از طریق سوزن

تکثیرشده از گیاه جنسینگ آمریکایی بهطول  1897 bpو با غلظت

سرنگ به داخل محفظه  155میکرولیتری سرسرنگ (جایی که

 78/5 ngr/µLitهمراه با باند غیرتخصصی در حدود 1555 bp

امتداد سیم پالتینی قطب مثبت درون این محفظه قرار دارد) انتقال

بود .در نهایت ژن  PqHMGRتکثیرشده به روش الکتروفورز از

یافت -7 .با حفظ ژل در جایگاه خود ،پیستون فشاری از استوانه

ژل آگارز  1درصد استخراج شد (قسمت  Aشکل ) و بهمنظور

سرنگ خارج شده و بعد از اینکه استوانه سرنگ در حالت افقی

تعیین کمیت و کیفیت آن به ژل آگارز  1/9درصد انتقال یافت و

درون تانک دستگاه قرار گرفت؛ مایع  TAE.1Xبه داخل تانک

همچنین غلظت آن توسط اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد که برابر

دستگاه (تا زمانیکه داخل استوانه اصلی و تا باالی سطح استوانه

با  75/2 ngr/µLitبود .قسمت  Bو  Cشکل

ظهور تک

از این مایع اشباع شود) اضافه شد -8 .سپس الکترودهای مربوط

کلونهای ژن استخراجی  PqHMGRبر روی محیط  LBجامد

به سیمهای قطب منفی و مثبت به منبع ولتاژ وصل شد و ژن

حاوی آمپیسیلین و تکثیر هر کدام از این تک کلونها را بر روی

داخل قطعه ژلی با ولتاژ  79ولت و شدت جریان  455میلیآمپر

همین محیط نشان میدهد .قسمت  Dشکل

تکثیر هر کدام از

به مدت  7دقیقه تحت جریان الکتروفورز قرار گرفت؛ تا اینکه که

این تک کلونهای تکثیر شده بر روی محیط  LBجامد حاوی

ژن درون قطعه ژلی به درون مایع  TAE.1Xدرون محفظه 155

آمپیسیلین IPTG ،X-gal ،را نشان میدهد.

رفتʹ5ʹggtcgcacaactggtattgtattg3

توسط
و

M13

PqHMGR

میکرولیتری سرسرنگ انتقال یابد .بهمنظور افزایش غلظت ژن
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شکل  RNA :A -1استخراج شده از برگ گیاه جنسینگ :B .باند تخصصی مربوط به قسمتی از ژن  PqHMGRبهطول  1897جفتباز و باند غیرتخصصی در حدود
 1555جفتباز C.و  :Dقطعهها و اجزاء دستگاه طراحیشده به منظور استخراج ژن از ژل آگارز به روش الکتروفورز.

شکل  -2مراحل استخراج ژن  PqHMGRاز ژل آگارز به روش الکتروفورز.

شکل  :A -ژن  PqHMGRکه به روش الکتروفورز خالصسازی شده و بر روی ژل آگارز  1/9درصد بارگذاری شدهاست :B .گرفتن تک کلونهای نوترکیب بر روی
محیط  LSحاوی آنتیبیوتیک آمپیسیلین :C .تکثیر هر کدام از تک کلونهای تکثیر شده بر روی محیط  LSدارای آنتیبیوتیک آمپیسیلین :D .ظهور کلونهای سفید-آبی
بر روی محیط کشت  LSحاوی  X-gal, IPTGو آمپیسیلین :E .پالسمید استخراج شده از کلونهای سفید نوترکیب (باندها بهترتیب از باال به پایین DNA :دو رشتهای،
 DNAشکسته DNA ،سوپرکویل)  :Fپالسمید استخراجی برش خورده با آنزیم ( BamH Iپالسمید خطی شده ،2885 bp :برش در داخل ژن  PqHMGRتوسط آنزیم
 BamH Iو تولید دو قطعه 98 : bpو .)874 bp

بعد از گزینش کلونهای سفید نوترکیب از سایر کلونهای آبی،

 Iدر داخل خود توالی) را نشان میدهد .بعضی از پرکاربردترین

بهمنظور شناسایی کلونهای سفید دارای قطعه موردنظر ،استخراج

روشهای استخراج ژن از ژل آگارز و یا محلول پیسیآر شامل

پالسمید از این کلونهای سفید انجام گرفت .باندهای پالسمید

 -1روش  )Silica/Guanidinium saltدر این روش میزان عملکرد

استخراجی دارای سه باند  DNAسوپرکویل ،خطی و دو رشتهای

استخراج  95 -85درصدی (برای محلول) و  85درصدی (برای

باندهای حاصل از

ژل آگارز) در مدتزمان حدود  9دقیقه (برای محلول) و  65دقیقه

برش پالسمید با آنزیم  BamH Iرا نشان میدهد که شامل یک

(برای آگارز) بهدست آمده است .مزیتهای این روش شامل

BamH

حذف آلودگیها با کمترین زمان و با انجام یک مرحله است و اما

است (قسمت  Eشکل ) .قسمت  Fشکل

پالسمید خطی و دو قطعه برشخورده ( PqHMGRبرش
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...معرفی يک دستگاه کاربردی برای تخليص ژن از

علی ایزدیدربندی و همکاران

-125  درصدی (در قطعههای بزرگ) در مدتزمان حدود25 از

عیب آن شامل امکان شکستگی قطعههای نوکلئیکاسید (در

)DEAE  (بهمنظور حل کردن درون مایع185 -65  و یا245

-2 .)Ausubel et al. 1998( ) است9 Kbp اندازههای باالتر از

. غیرسمیبودن-1 بهدست آمده است؛ این روش دارای مزیتهای

Filter cartridges in combination with frezing or

-1  عملکرد باال برای خالصسازی است و معایب آن شامل-2

) در این روش میزان عملکرد استخراج باالیwithout freezing

 مورد استفادهبودن-2 .امکان روئیت سخت باند خالصسازی شده

. دقیقه بهدست آمده است9-2  درصدی در مدتزمان حدود99

 در روش استخراج ژن. است5/59-25Kbp تنها برای قطعههای

این روش دارای مزیت سرعت عمل باال و افزایش غلظت خود

 درصد ژن از ژل آگارز را95  حدود،توسط جریان الکتریکی

نمونه بههمراه دفع نمکهای آلوده است و تنها عیب آن عدم

بدون ایجاد شکستگی در مورد قطعههای ژنی با اندازههای

leonard et al.

 همچنین این روش قابلیت افزایش.مختلف میتوان بازیافت کرد

) در اینethanol or isopropanol precipitation روش- .)1998

میزان کمیت باند خالصسازی شده با استفاده مکرر از چند قطعه

 درصدی در مدت زمان99 روش میزان عملکرد استخراج باالی

ژل آگارز حاوی یک نوع باند ژنی (مورد استفاده در تعدادی

 دقیقه تا یک شبانهروز (بستگی به غلظت نمونه25 حدود

 با توجه.زیادی نمونه در زمان کوتاه) را امکانپذیر ساخته است

-1  این روش دارای مزیتهای.استخراجی) بهدست آمده است

به اینکه در این روش بهجای آب دو بار تقطیر (مایع فاقد غلظت

-  عملکرد باال-2 .قابل روئیتبودن پلیت خالصسازی شده

 برای حلکردن ژن خالصسازی شده ازTAE.1X نمکی) از مایع

تنوع استفاده با سایر نمکهای استخراجی است و معایب آن

ژل استفاده شد؛ بنابراین الزم بود که مراحل بعد از خالصسازی

 زمانگیر و مشکلبودن برای استفاده همزمان چند نمونه-1 شامل

ژن یعنی اتصال ژن به پالسمید باکتریایی بهمنظور انجام

 امکان از دست رفتن پلیت و در نهایت عدم امکان-2 .با همدیگر

همسانهسازی آزمایش میشد که با آزمایش انجامگرفته مشخص

Ausubel et al. 1998; Sambrook Fritsch ( حذف آلودگیهاست

 بهجای آبمقطر مشکلی را در ایجادTAE.1X شد که استفاده از

) در این روش میزانElectroelution  روش-4 .)et al. 1989

اتصال ژن به پالسمید باکتریایی الزم برای همسانهسازی ایجاد

 درصدی (در قطعههای کمتر از99 عملکرد استخراج باالی

.نمیکند

 درصدی (در قطعههای خیلی کوچک) و کمتر95-65 ) و1Kbp

روش

( حذف آلودگیهای بزرگ مانند پروتئینهاست
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