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 خالصٍ

کبپبکبصئیي دس گَػفٌذ هبکَیی ثَد.  طى 4ؿکلی دس ًبحیِ اگضٍى ّذف اص ایي تحقیق، هغبلؼِ چٌذ

ثب اػتفبدُ اص کیت اػتخشاج  DNAاج گیشی اًدبم ؿذ. اػتخشساع گَػفٌذ خَى 100ثِ ایي هٌظَس اص 

DNA  طًَهی كَست گشفت. کویت ٍ کیفیتDNAاػتخشاخی ثب اػتفبدُ اص الکتشٍفَسص ٍ  ّبی

خفت ثبصی اص  459اػپکتَفتَهتشی كَست پزیشفت. ثب اػتفبدُ اص آغبصگشّبی اختلبكی تکثیش قغؼِ 

اص سٍؽ تفبٍت فشم فضبیی سؿتِ  ًبحیِ هزثَس اًدبم گشفت ٍ ثشای ؿٌبػبیی چٌذؿکلی دس ًبحیِ هزکَس

( اػتفبدُ گشدیذ. ًتبیح حبكل ًـبى داد کِ دس توبهی گَػفٌذاى ثشسػی ؿذُ ایي SSCPّبی هٌفشد )

تَاى ًبحیِ هًََهَسفیک ثَدُ ٍ چٌذ ؿکلی دس ایي طى دس گَػفٌذ هبکَیی هـبّذُ ًگشدیذ. ثٌبثشایي هی

کَیی هؼئَل ایدبد تفبٍت دس خلَكیبت ؿیش ٍ طى کبپبکبصئیي دس گَػفٌذ هب 4ًتیدِ گشفت کِ اگضٍى 

پٌیش ثذػت آهذُ اص گَػفٌذ هبکَیی ًجَدُ ٍ دس تحقیقبت ثؼذی ثذًجبل خبیگبّْبی طًی دیگش دس ایي ًظاد 

 گشدیذ.

 

 PCR-SSCPچٌذ ؿکلی، طى کبپبکبصئیي، گَػفٌذ هبکَیی،  کلمات کلیذی:

 
 

 مقذمٍ

َّای هتغیش ٍ خـک سا تحول کٌذ ٍ ثب فقیشتشیي ػلَفِ ٍ غزاّب ثِ سؿذ خَد  تَاًذ آة ٍ ّبیی اػت کِ هی گَػفٌذ اص خولِ دام

ّب ثِ خیشٓ ًگْذاسی کوتشی احتیبج داسد ٍ ثیـتشیي غزایی سا کِ هلشف  اداهِ دّذ. اص عشفی، گَػفٌذ دس هقبیؼِ ثب ػبیش دام

ثبؿذ ٍ ثخلَف اص ًظش تَلیذ گَؿت،  یًوبیذ. ثغَسکلی گَػفٌذ یک دام چٌذهٌظَسُ ه کٌذ كشف تَلیذ ٍ سؿذًٍوَ خَد هی هی

پـن، پَػت ٍ ؿیش هَسد تَخِ اػت. گَػفٌذ ًظاد هبکَیی ثِ خْت ساًذهبى ثبالی تَلیذ گَؿت ٍ داسا ثَدى پـن ػفیذ هشغَة 

غشثی ای اػت. پشٍسؽ گَؿفٌذ هبکَیی ػوَهب دس اػتبى آرسثبیدبىٍ ّوچٌیي تَلیذ ؿیش داسای اّویت ٍیظُثب تبسّبی ثلٌذ 

 گیشد. هی كَست
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دس ثیي ثخـْبی هختلف کـبٍسصی اّویت ثخؾ داهپشٍسی ثؼیبس صیبد اػت ٍ داهْبی اّلی دسكذ صیبدی اص ًیبصّبی 

دسكذ اص هَاد هغزی هَسد ًیبص اًؼبى اص  56دسكذ اص هَاد غزایی ٍ  44ًوبیٌذ. ثِ ػجبست دیگش حذٍد غزایی اًؼبى سا تبهیي هی

 ؿَد.فشآٍسدُ ّبی حیَاًی حبكل هی

ثبؿٌذ. دس ثیي دس ایشاى هٌبثغ هْن تَلیذ پشٍتئیي حیَاًی ؿبهل گبٍ، گَػفٌذ، ثض، ؿتش، گبٍهیؾ،عیَس ٍ هبّی هی

هلشف سٍصافضٍى . حیَاًبت اّلی هَخَد دس کـَس اّویت گَػفٌذ دس تبهیي پشٍتئیي حیَاًی هَسد ًیبص ثیؼیبس ثیـتش اػت

لیذ، ؿٌبػبیی هٌبثغ هْن ٍ اسصؿیبثی کیفیت غزایی پشٍتئیي ّبی هختلف سا ضشٍست تالؽ ثشای افضایؾ تَ هَادپشٍتئیٌی دس دًیب،

ًوبیذ. دس ثیي هَاد غزایی عجیؼی، پشٍتئیي ّبی ؿیش غٌی تشیي هٌجغ اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ّؼتٌذ ٍ دس حقیقت تَخیِ هی

دسكذ پشٍتئیي ّبی ؿیش سا کبصئیي ٍ  80. حذٍد (1)اًذؿیش سا ثذلیل هشغَثیت پشٍتئیي ّبی آى، کبهل تشیي غزای عجیؼی ًبهیذُ

دٌّذ. کبپبکبصئیي فبکتَس اكلی پبیذاسی حبلت کلَئیذی کبصئیي ّبی هحلَل دس آة تـکیل هیدسكذ ثبقیوبًذُ سا پشٍتئیي 20

ٍ ّوچٌیي دس کیفیت پٌیش تَلیذ ؿذُ، ػشػت لختِ ؿذُ ؿیش ٍ ّویٌغَس ساًذهبى تجذیل ؿیش ثِ پٌیش اّویت ثِ ػضایی ثَدُ 

 .(2)داسد

ّذف اص تحقیق حبضش ثشسػی چٌذ ؿکلی ٍ تؼییي تٌَع آللی هَخَد دس طى کبپبکبصئیي گَػفٌذ هبکَیی ثب اػتفبدُ اص 

 ثَد. PCR-SSCPتکٌیک 

 

 مًاد ي ريشُا

ٍافغ دس ایؼتگبُ اكالح ًظاد ساع ثشُ ٍ گَػفٌذ ثِ كَست تلبدفی اص گلِ گَػفٌذاى ًظاد هبکَیی  100ثشای ایي هٌظَس اص  

گیشی اص لَلِ ّبی آصهبیؾ اػتشیل، حبٍی هبدُ ثشای خَى اًدبم ؿذ. اص ٍسیذ ٍداج خًَگیشیذ هبکَیی دس ؿْشػتبى هبکَ گَػفٌ

ّبی خَى ؿوبسُ ثذى لیتش خَى گشفتِ ؿذ. ثش سٍی ًوًَِهیلی 5، اػتفبدُ گشدیذ. اص ّش گَػفٌذ حذٍد  EDTAضذ اًؼقبد

ّبی حبٍی خَى تب صهبى اًتقبل ثِ آصهبیـگبُ دس فالػک حبٍی یخ ًگْذاسی لِحیَاى یبداؿت گشدیذ. ثؼذ اص اتوبم خًَگیشی لَ

 دس یخچبل ًگْذاسی ؿذًذ.  DNAّبی خَى تب صهبى اػتخشاج ؿذًذ. ًوًَِ

دس ایشاى )ػیٌب طى(  Fermentasطًَهی کِ اص ًوبیٌذگی ؿشکت  DNAثب اػتفبدُ اص کیت اػتخشاج  DNAاػتخشاج 

 اػپکتَفتَهتشی % 1ٍّبی  اػتخشاج ؿذُ ثَػیلِ سٍؽ الکتشٍفَسص ثش سٍی طل آگبسص  DNAكَست گشفت. کیفیت ٍ کویت 

 تؼییي گشدیذ.

PCR-SSCPِم ؿذ. تَالی اًدب 4خفت ثبصی اص اگضٍى ؿوبسُ  459ی : ٍاکٌؾ صًدیشُ ای پلیوشاص ثشای تکثیش قغؼ

  .اقتجبع گشدیذ(5) 2001ّوکبساى ٍ   HABIB YAHYAOU آغبصگشّب، اص هغبلؼِ 

پیکَهَل اص ّش  PCR (1X ،)10، ثبفش DNAًبًَگشم  100-50هیکشٍلیتش ٍ ؿبهل  25دس حدن ًْبیی  PCRٍاکٌؾ 

ٍ ًین ٍاحذ آًضین تک پلی هشاص کِ ثب اػتفبدُ اص ثشًبهِ حشاستی صیش ٍ دس   dNTPs (0.2 mM ،)MgCl2 (1.5 mM)آغبصگش، 

 ػیکل تکثیش ؿذًذ.  35

 60ثبًیِ،  45دسخِ ػبًتیگشاد ثشای  94دقیقِ، دهبی ٍاػشؿت  5شاد ثِ هذت دسخِ ػبًتیگ 94ٍاػشؿت ؿذى اٍلیِ 

ثبًیِ ثشای تکثیش قغؼِ هَسد ًظش ٍ  35دسخِ ػبًتیگشاد ثِ هذت  72ثبًیِ ثشای اتلبل پشایوشّب، 40دسخِ ػبًتیگشاد ثِ هذت 

% ثب سًگ 2اص طل آگبسٍص  PCRدقیقِ ثَد. ثِ هٌظَس تـخیق هحلَالت  5دسخِ ػبًتیگشادثِ هذت 72دهبی تکثیش ًْبیی 

( Bio-Radثب اػتفبدُ اص الکتشٍفَسص ػوَدی تَػظ دػتگبُ ) PCR – SSCPآهیضی اتیذیَم ثشٍهبیذ اػتفبدُ گشدیذ. اص سٍؽ 
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اػتفبدُ  طى کبپبکبصئیي 4اگضٍى ثش سٍی طل اکشیل آهیذ ٍ سًگ آهیضی ثب ًیتشات ًقشُ، ثشای ؿٌبػبیی خْؾ دس ًبحیِ تکثیش ؿذُ 

 ؿذ. 

%، 96هیکشٍلیتش اص ثبفش ثبسگزاسی فشهبهیذ )فشهبهیذ 15ثب  PCRهیکشٍلیتش اص هحلَل  7هقذاس  SSCPشای اًدبم ث

% ( هخلَط ؿذ. ثِ هٌظَس ٍاػشؿتِ ػبصی هحلَل 05/0% ٍ گضیلي ػیبًَل5/0هیلی هَالس، ثشهَفٌل ثلَ 100ّیذسٍکؼذ ػذین 

PCRِّب یگشاد حشاست دادُ ؿذُ ٍ ثالفبكلِ ثش سٍی یخ قشاس گشفتٌذ. ًوًَِدسخِ ػبًت 95دقیقِ دس دهبی  10هذت ، ًوًَِ ّب ث

% )آکشیالهیذ ثِ ثیغ آکشیالهیذ  15آکشیل اهیذ ّب دس داخل طل پلیدقیقِ دس فشیضس قشاس دادُ ؿذًذ ػپغ ًوًَِ 10ثوذت 

 ػتفبدُ ؿذ.گ آهیضی ًیتشات ًقشُ ااص سً SSCP. ثشای هـبّذُ الگَّبی ثبًذی ؿذًذ ( ثبسگزاسی1:  5/38

 

 وتایج ي بحث

طى کبپبکبصئیي ثِ 4خفت ثبصی هشثَط ثِ اگضٍى  459ثش سٍی طل آگبسص ًـبى داد کِ تکثیش قغؼِ  PCRًتبیح ثشسػی هحلَالت 

ثبؿذ. ٍ ًتبیح خَثی ٍ ثذٍى تکثیش قغؼبت اضبفی ٍ فبقذ اػویش ٍ دایوش اًدبم ؿذ کِ هَیذ اختلبكی ثَدى خفت آغبصگشّب هی

طى  4% ، ًـبى داد کِ اگضٍى 12( سٍی طل اکشیالهیذ SSCPػی الگَی تفبٍت فشم فضبیی سؿتِ ّبی هٌفشد )حبكل اص ثشس

 کبپبکبصئیي دس توبهی گَػفٌذاى ثشسػی ؿذُ هًََهَسفیک ثَدُ ٍ چٌذ ؿکلی دس ایي طى دس گَػفٌذ هبکَیی هـبّذُ ًگشدیذ.

هختلف هبًٌذ اػت، گبٍ، ثض ٍ گَػفٌذ اًدبم ؿذُ اػت ٍ هغبلؼبت هختلفی دس استجبط ثب چٌذ ؿکلی ایي طى دس حیَاًبت 

ٍ  Bastosًتبیح ایي تحقیق ثب ًتبیح . دس ایي حیَاًبت هـخق گشدیذُ اػت دس ثشخی هغبلؼبت چٌذ ؿکل ثَدى ایي طى

ثقت ثش سٍی گَػفٌذ ثَهی پشتغبل اًدبم ؿذُ اػت ٍ ایي خبیگبُ سا هًََهَسفیک هؼشفی ًوَد هغب 2001ّوکبساى کِ دس ػبل 

 ٍ آًْب چٌذ (3)شفتِ ثَد هغبثقت ًذاؿتكَست پزی 1994ٍ ّوکبساى، دس ػبل  Angulaٍلی دس تحقیقی کِ تَػظ . (4)داسد

 ؿکلی سا ثشای ایي خبیگبُ هـبّذُ کشدُ ثَدًذ. 

ش دس اكالح اى هبسکتَاى ثِ ػٌَلزا اص ایي خبیگبُ ًویثِ ایٌکِ ایي خبیگبُ طًی دس گَػفٌذ هبکَیی هًََهَسف ثَدُ  ثب تَخِ

ؿَد کِ خبیگبّْبی دیگش هَسد اسصیبثی د هیباػتفبدُ کشد لزا پیـٌْ ثشای خلَكیبت ؿیش ٍ پٌیش دس گَػفٌذ هبکَیی ًظاد دام

 ٍافغ ؿًَذ.
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