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  چکیده
 اولین قدم در مطالعات مولکولی استخراج. هاي مهمی در تاکسونومی شده استسبب پیشرفت PCRهاي مولکولی مبتنی بر روش      

DNA روش استخراج  سه در این مطالعه. باشدبا کیفیت و کمیت مناسب میDNA شاملCTAB، و  فرموکلر-فنلLysis buffer  از
 Phthorimea operculella بید سیب زمینی ،Ephestia kuehniella (Lep:. Pyralidae) سه نوع پروانه شامل بید آرد

(Lep:.Gelechidae)  برگخوار چغندرقندو Spodoptera exigua (Lep:.Noctuidae) براي هر روش ده . مورد مقایسه قرار گرفت
میزان . تعیین شد يوفتومترربا اسپکت DNAروي ژل آگارز و کمیت  DNA کیفیت. نه مورد آزمایش قرار گرفتپروانه از هر گوعدد 

نانومتر براي تعیین  280به  260نانومتر و نسبت جذبی  280نانومتر، جذب پروتئین در طول موج  260در طول موج DNAجذب 
نیز  DNAغلظت . بودها سایر روشبراي هر سه گونه بهتر از CTAB کیفیت باندها در روش نتایج نشان داد . برآورد شد DNA خلوص

اما در  .ها بودبهتر از سایر روش CTABنانومتر در روش  280/260نیز نسبت جذبی  DNAاز لحاظ خلوص . در این روش بیشتر بود
تعداد مراحل استخراج  Lysis bufferروش در آلودگی بیشتر بود و  کلروفرم-فنلدر روش . خیلی متغیر بوداین نسبت ها سایر روش
  .پیشنهاد شد Lepidopteraاز راسته  DNAبه عنوان روشی موثر و کارآمد براي استخراج CTAB در نهایت روش . بیشتر بود

  
  استخراج، کیفیت، کمیت، غلظت: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

 و (DNAنوکلئیک  استخراج اسیدهاي و بوده برخوردار زیستی علوم هايدر بررسی روزافزونی اهمیت از مولکولی مباحث امروزه     
(RNA و  درترکیب تغییر که است همراه هاییمحدودیت با ژنتیکی مواد استخراج ازموارد بسیاري در. است هابررسی این در گام اولین

PH کیفیوکمی  بهبود در است توانسته بافراستخراج  DNA و RNAاز سه روش شامل ) 4(. )1(باشد موثر شده استخراجCTAB، 
Proteinase K  وChelex استخراج  برايDNA ازChironomidae داد اگرچه از سه روش ذکر شده می نتایج نشان. استفاده کردند-

براي  CTABدر گذشته  .بهتر بود سایر روشهانسبت به  CTABدر روش  DNAتوان براي استخراج استفاده کرد ولی کیفیت 
. )3( شودشرات و سخت پوستان هم استفاده میولی اکنون در ح .)2( شدها استفاده میهاي گیاهی و قارچاز بافت DNAاستخراج 
CTAB تواند پلی ساکاریدهایی که به میDNA نشان دادند  )5( .متصل هستند را حذف کندCTAB واند کیفیت تمیDNA  را بهتر

هدف از این بررسی، ارایه یک روش سریع و . به سن، نحوه نگهداري و روش استخراج آن بستگی دارد یک نمونه DNAکیفیت . کند
-با جثه کوچک، خلوص باال و عدم آلودگی به پروتئین و ترکیبات آلی می Lepidopteraاز حشرات راسته  DNAآسان براي استخراج 

  .باشد
  

  اهشمواد و رو
و  Ephestia kuehniella  (Lep:. Pyralidae)در مورد بید آرد. مایش قرار گرفتنمونه مورد آز 10از هر گونه  DNAبراي استخراج 

 Spodoptera exigua برگخوار چغندرقندکل بدن پروانه و براي Phthorimea operculella  (Lep:. Gelechidae)زمینیبید سیب
(Lep:. Noctuidae) براي استخراج به روش . از قسمت قفسه سینه پروانه براي استخراج استفاده شد CTAB 600 نمونهابتدا به 

اضافه شد و نمونه توسط ) ,Mercaptoethanol, 1MTris-base, CTAB–β 0/5MEDTA, 5M NaCl(میکرولیتر بافر استخراج 
پس از سانتریفیوژ، مایع رویی به . درجه سانتیگراد قرار گرفت 65 دقیقه در دماي 60بعد نمونه به مدت . میکروپستل به خوبی له شد

 رویی به  عبعد از سانتریفیوژ مجدد، مای. ضافه گردیدا) 24:1(ایزوآمیل الکل –فرم ومیکرولیتر کلر 550تیوپ جدیدي منتقل و به آن 
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درجه سانتیگراد  - 20به مدت یک شب در فریزر  سپس .اضافه گردیدسرد میکرولیتر ایزوپروپانول  750تیوپ جدیدي منتقل و 

ته نشین شده با  DNAدورریخته شده و  DNAمایع رویی فاقد . نمونه سانتریفیوژ شد ،بعد از گذشت زمان الزم. نگهداري گردید
 -20و در  شد به نمونه اضافه TE (1M Tris, 0.5M EDTA) بافرمیکرولیتر  50در پایان . شستشو داده شد% 70استفاده از اتانول 

  .شدنگهداري  سانتیگراددرجه 
له شد و به  (1M Tris, 0.5 M EDTA, SDS 10%) میکرولیتر بافر استخراج 400نمونه در  فروکلر–فنلبراي استخراج به روش 

اضافه ) 25:24:1(ایزوآمیل الکل –فرم وکلر- فنل سپس به نمونه یک حجم. درجه سانتیگراد قرار گرفت 60دقیقه در دماي  60مدت 
ایزوآمیل الکل شستشو داده شد و بعد از  - و دوباره با یک حجم کلروفرم مایع رویی به تیوپ جدیدي منتقل. سپس سانتریفیوژ شد. شد

موالر NACL 5میکرولیتر  20و یک حجم ایزوپروپانول سرد و به تیوپ جدیدي منتقل  DNA، مایع رویی محتوي مجدد سانتریفیوژ
دور ریخته شده و  DNAمایع رویی فاقد بعد از سانتریفیوژ. درجه سانتیگراد قرار گرفت -20در دماي  به آن اضافه شد و یک شب

DNA  میکرولیتر بافر 50ر پایان د. شد شستشو داده% 70ته نشین شده با استفاده از اتانولTE درجه  -20به نمونه اضافه شد و در
  .سانتیگراد نگهداري شد
له ) SDS 20%, 1MTris,0.5MEDTA(میکرولیتر بافر استخراج شامل  450ابتدا نمونه در  Lysis bufferبراي استخراج به روش 

 موالر NACL 5میکرولیتر  150 ، به نمونهبعد از انکوبه شدن. درجه سانتیگراد قرار گرفت 60دقیقه در دماي  60سپس به مدت . شد
میکرولیتر  700 سپس. درجه سانتیگراد قرار گرفت 65اضافه شد و مجدداً به مدت ده دقیقه در دماي  CTAB10%میکرولیتر  65و 
میکرولیتر  600به تیوپ جدیدي منتقل و DNAمحتوي  مایع رویی. سانتریفیوژ شداضافه شد و ) 24:1(ایزوآمیل الکل  - فرمورلک

درجه سانتیگراد  -20نمونه به مدت یک شب در دماي . اضافه شدبه آن موالر  10مونیوم آمیکرولیتر استات  60ایزوپروپانول سرد و 
به نمونه . شستشو داده شد% 70ته نشین شده با الکل  DNAریخته شد و  ردو DNAبعد از سانتریفیوژ، مایع رویی فاقد . قرار گرفت

  . شد نگهداريدرجه سانتیگراد  -20اضافه شد و در دماي TEمیکرولیتر بافر  50
 BIO RADاز دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  DNAو براي تعیین کمیت % 8/0ها روي ژل آگارز نمونه DNAبراي تعییت کیفیت 

 280به  260نانومتر و نسبت جذبی  280نانومتر، جذب پروتئین در طول موج  260در طول موج DNAمیزان جذب . ستفاده شدا
فاکتورتصحیح بر × ضریب رقت × نانومتر 260عدد جذبی  DNAمحاسبه غلظت  براي .برآورد شد DNAنانومتر براي تعیین خلوص 

  .حسب نانوگرم بر میکرولیتر محاسبه شد
  

  نتایج و بحث
براي هر سه . است کلروفرم - فنلبهتر از روش  Lysis bufferو  CTABمقایسه باندهاي بدست آمده روي ژل آگارز نشان داد روش 

نیز در این روش بیشتر بود و  DNAهمچنین غلظت . )1-شکل ( بود کلروفرم -فنلروش کمتر از روش این گونه، شکستگی باندها در 
-جدول ( است مرکلروف -فنلبهتر از روش  Lysis bufferو  CTABنیز نشان داد روش  DNAمقایسه کمی . باندها پررنگ تر بودند
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روش  -CTAB، 5روش -Lysis buffer )Ephestia kuehniella( .4روش  - 3 ،کلروفرم-فنلروش  - CTAB ،2روش  -1: 1-شکل
 Lysis - 9کلروفرم ،–روش فنل - CTAB ،8روش  -Lysis buffer )(Phthorimea operculella. 7روش  -6کلروفرم، –فنل 

buffer )Spodoptera exigua(  
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 Lysis bufferکلروفرم، -، فنلCTABاستخراج شده در سه روش  DNAمقایسه کمی : 1-جدول 

  
 یروش Lepidopteraاز  DNAهم از لحاظ کیفی و هم کمی براي استخراج  CTABنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد روش 

همچنین غلظت کمترین شکستگی را داشت ها بود و بهتر از سایر روش CTABکیفیت باندهاي بدست آمده ار روش .باشدمناسب می
DNA کیفیت  نیز نشان داد) 2. (ها بودبیشتر از سایر روش در این روش بدست آمده نیزDNA  در روشCTAB  بهتر از سایر روشها

بود و احتمال  CTABبیشتر از روش استخراج تعداد مراحل Lysis bufferدر روش . توان استفاده کرداز سایر روشها نیز می. است
 بعالوه  .میزان آلودگی بیشتر بود و باندها کیفیت خوبی نداشتندنیز  مکلروفر-روش فنلدر .یشتر استدر این روش ببه مواد آلی آلودگی 

 
Ephestiakuehniella 

Phthorimeaoperculella Spodopteraexigua 

DNA تکرار روش غلظت   
/نانوگرم   

 میکرولیتر

نسبت جذب 
DNA/Protein 

DNA غلظت   
/نوگرمنا  

 میکرولیتر

نسبت جذب 
DNA/Protein 

DNA غلظت    
/نانوگرم   

 میکرولیتر

نسبت جذب 
DNA/Protein 

 
 
 
 

CTAB 
 

1 570 47/2  1490 32/2  1800 6 
2 870 31/1  1200 5/2  1210 48/4  
3 1360 34/1  1490 47/1  1700 95/3  
4 2000 63/1  2590 31/1  2040 09/3  
5 1500 86/0  1740 35/2  1670 35/2  
6 1940 67/1  890 47/2  1060 12/2  
7 1530 98/1  1100 48/1  980 39/2  
8 1570 42/1  6800 61/2  630 75/1  
9 1280 88/1  890 47/2  890 22/2  
10 1040 2 1100 48/1  1150 71/1  

 
 

 
 

Phenol-
choloroform 

1 800 35/1  1580 52/7  70 63/0  
2 1140 58/1  1490 09/7  370 32/1  
3 850 23/1  1560 46/3  770 34/3  
4 790 13/2  1360 74/1  230 1 
5 530 81/0  1310 62/2  350 16/1  
6 840 29/1  1230 07/3  400 44/4  
7 920 70/2  1500 77/2  1490 96/4  
8 540 63/1  1460 04/3  1700 25/4  
9 960 48/0  1360 19/2  1860 3/9  
10 620 29/1  8400 4/2  1570 23/5  

 
 

 
 

Lysis buffer 

1 470 17/1  1130 91/4  610 17/2  
2 450 5 1660 25/4  1030 14/2  
3 900 19/2  790 58/6  1370 24/2  
4 560 4 840 66/4  1050 75/1  
5 1120 73/3  480 42/3  670 06/1  
6 280 58/0  360 56/1  810 76/1  
7 360 44/1  540 25/2  790 25/2  
8 760 2 1340 93/8  900 91/1  
9 700 91/2  1000 54/4  1440 71/2  
10 1280 41/4  1520 66/12  1390 13/1  
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بهتر از  CTABنانومتر در روش  280/260نیز نسبت جذبی  DNAاز لحاظ خلوص  .شوددر این روش از ماده سمی فنل استفاده می

. این نسبت خیلی متغیر بودLysis buffer در روش . باشدمی 7/1-2در محدوده  DNAبهترین نسبت براي خلوص . ها بودسایر روش
 DNAبا در نظر گرفتن تمام موارد یاد شده و میزان غلظت  .بود Lysis bufferکلروفرم بهتر از روش –لدر روش فن DNAخلوص 

  .شودپیشنهاد می Lepidopteraاز راسته  DNAبه عنوان روشی موثر و کارامد براي استخراج  CTABبدست آمده درنهایت روش 
  

  نتیجه گیري نهایی
از پروانه  DNAروشی موثر و کارآمد هم از لحاظ کمی و هم کیفی براي استخراج CTABنتایج حاصل از این بررسی نشان داد روش 

کلروفرم به دلیل استفاده از فنل که یک ماده سمی و –اگرچه سایر روشها نیز براي استخراج مناسب است اما در روش فنل . ها است
براي  CTABدر نهایت روش به مواد آلی و احتمال آلودگی به دلیل طوالنی بودن مراحل  Lysisbuffeو در روش خطرناك است 

  .شودپیشنهاد میها ازپروانه DNAاستخراج 
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