
به نام خداوند بخشنده و مهربان

واحد درسیعنوان

ژنتیک حفاظت

استاد

دکتر سهیال دانشور

1



فهرست مطالب

 آلوزایم های پروتئینی
روش شناسایی آلوزایم به عنوان نشانگر ژنتیکی-
الکتروفورز-

 روش های استخراجDNA

PCRواکنش زنجیره ای پلیمراز-

منبع
کتاب بوم شناسی مولکولی

جوانا فریلند : نوشته
دکتر منصوره ملکیان: ترجمه

2



3

آلوزایم های پروتئینی 
روش شناسایی آلوزایم به عنوان نشانگر ژنتیکی-
الکتروفورز-

دادندپیوندریکدیگبهراشناختیبومومولکولیژنتیککهبودندنشانگرهاییاولینازهاآلوزایم.

لیانسادرامااند،شدهاستفادهبسیارجانورانوگیاهانجمعیتژنتیکیمطالعاتدرهاآلوزایم
.استداشتهچشمگیریکاهشDNAنشانگرهایبامقایسهدرهاآنکاربرداخیر

رشتهتوالیازاولیهاطالعاتبهنیازعدمدلیلبههاآلوزایمDNA،کموسازیآمادهسهولت
.استداشتهفراوانیاستفادهبودنهزینه

هاییطمحرویبرمعمولطوربهوهستندهاآلوزایمپروتئینی(مارکرهای)نشانگرهایترینرایج
.می روندبکارسلولزاستاتیاوآکریالمیدپلینشاسته،
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آلوزایم های پروتئینی 
روش شناسایی آلوزایم به عنوان نشانگر ژنتیکی-
الکتروفورز-

امکانانمحققبهکهاستشناسیزیستدرنوینیتحولآلوزایمیهایپروتئینالکتروفورزروش
.می دهدرابندیردهباالترسطوححتیوهاگونهها،جمعیتافراد،ژنتیکیخصوصیاتمطالعه

طالعهمموردجمعیتیاگونهازبافتیهاینمونهآوریجمعهاآلوزایمشناساییجهتمرحلهاولین
.است

باهانآدرموجودپروتئینیترکیباتجداسازیبرایونمودهخردراآمدهدستبههاینمونهابتدا
.می نمایندمخلوطمناسببافرهای

زیآمیرنگوالکتروفورزشاملمرحلهدوطیسپسوشدهشناورمحلولدرموجودهایپروتئین
.می گیرندقراربررسیموردومشاهدهقابل
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آلوزایم های پروتئینی 
روش شناسایی آلوزایم به عنوان نشانگر ژنتیکی-
الکتروفورز-

جریان الکتروفورز فرآیندی است که طی آن آلوزایم ها در یک محیط جامد نظیر نشاسته و توسط
.  الکتریکی از محلول جدا می شوند

ل و از هنگامی که جریان الکتریکی برقرار می شود، مولکول های آلوزایم براساس وزن، اندازه و شک
.همه مهمتر براساس بار الکتریکی خود بر روی ژل حرکت می کنند

می شوندمیزان بار الکتریکی مولکول بر اساس ترکیب آمینواسیدهای تشکیل دهنده آن تعیین.

با اضافه کردن رنگ به ژل، محل های حضور آلوزایم ها رنگ آمیزی شده و یک نوار رنگی بر روی
.ژل تشکیل می شود

جرت آلوزایم ها بر اساس ساختارشان، که ناشی از ترکیب آمینواسیدهای آن هاست و بر میزان مها
.آن ها بر روی ژل اثر می گذارد، از یکدیگر تفکیک می شوند

اهمفرافرادژنتیکیتنوعزمینهدرخوبیاطالعاتطریقاینازآمدهدستبهژنتیکیهایداده
.می کند



6

هوموزیگوت و هتروزیگوت

می شودنامیدههوموزیگوتباشدلوکوسیکدرآللیکدارایفقطفردیکاگر.

می شودنامیدههتروزیگوتباشدداشتهمذکورلوکوسدرآللیکازبیشاگر.
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 روش های استخراجDNA

PCRواکنش زنجیره ای پلیمراز-

پلیمرازایزنجیرهواکنش(PCR)یژنتیکاطالعاتبهدسترسیبرایمولیسکریدکترتوسط
.استگشتهمتداولبسیارفناینازاستفادهمولکولیهایآزمایشگاهدرامروزه.استشدهابداع

دنمومطالعهوتکثیرجداراژنومازخاصیمناطقبتوانکهکردفراهمراامکاناینروشاین.
نموددریافتراشیمینوبلجایزهروشاینابداعخاطربه1993سالدرمولیسکریدکتر.
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کلابتداروشایندرDNAآغازگرجفتیکازاستفادهباسپسوشدهاستخراجهاسلول
(Primer)ازقطعهیکDNAمی شودتکثیرکافیمیزانبه.

نمایندتکثیرراژنومازخاصیمناطقفقطکهمی شوندطراحیایگونهبهآغازگرها.

واکنشدرآغازگرهاPCR،15قطعهازبخشیمکملوداشتهطولنوکلئوتید35تاDNAهدف
.می باشد

فرآیندشروعباوشدهطراحینظرموردمنطقهطرفدودرآغازگرهاPCRهدفبخشفقط
.می شودتکثیر
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:استشدهتشکیلمرحله3از(PCR)پلیمرازایزنجیرهواکنش

اولین. شدنواسرشتهرامرحلهاینکهیکدیگر،ازالگوDNAرشتهدوجداسازیمرحله1
(Denaturing)استشدهنامگذاری.

مرحله. آغازگرها(Annealing)اتصالمرحلهدوم2

مرحله. نظرموردتوالی(Extension)تکثیرمرحلهسوم3
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(  PCR)درجه حرارت های مورد نیاز برای واکنش زنجیره ای پلیمراز

مرحله. تاحرارتافزایشطریقازها،رشتهتکایجادوDNAهایرشتهجداسازییعنیاول1
.می گیردصورتگرادسانتیدرجه94حدود

DNAوشدهDNAرشتهدوبینهیدروژنیپیوندهایشدنشکستهباعثباالحرارتدرجهاین

.می شودایجادایرشتهتک

مرحله. 65تا40حدودبهویافتهکاهشحرارتدرجهاست،آغازگرهااتصالمرحلهکهدوم2
.سانتی گرادمی رسددرجه

.شوندمتصلDNAرشتهرویبرخودمکملهایمحلبهتامی دهدراامکاناینحرارتدرجهاین

آزادنوکلئوتیدهایوپلیمرازDNAنامبهآنزیمیازاستتکثیرمرحلهکهسوممرحلهدر.3
وگرفتهصورتسانتی گراددرجه72حرارتدرجهدرمرحلهاین.می شوداستفاده

.می شوندمتصلDNAرشتهرویبرخودمکملهایمحلبهآزادنوکلئوتیدهای

دوهارشتهتعدادوشدهتولیدوالدینیDNAمانندالگوDNAجفتیکPCRچرخههرازپس
.می شودبرابر

رویازDNAنسخهمیلیارد68آنحاصلکهمی شودتکراربار35تاPCR30چرخهمعموال
.استاولیهنسخه
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 روش های استخراجDNA

PCRواکنش زنجیره ای پلیمراز-

PCRآنزیم های مورد استفاده در چرخه 

آنزیم ها مقاوم به درجه حرارت های باال

 استخراج آنزیم ها از باکتریی نظیر(Thermos aquaticus( )Taq ) که در چشمه های آب گرم
.زیست می کنند

 آنزیم های پلی مراز مقاوم به درجه حرارت های باال فقط یک بار به هر واکنشPCR اضافه شده
.چرخه کافی می باشد35تا 30که تا پایان 
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 روش های استخراجDNA

PCRواکنش زنجیره ای پلیمراز-

PCRبهینه سازی شرایط آزمایشگاهی و ترکیبات مورد استفاده در چرخه 

ه نمکهای موجود در محلول های بافر مورد استفاده و درجه حرارت اتصال آغازگرها نیازمند بهین
.سازی می باشد

وط شده بعد از انجام مراحل بهینه سازی اولیه در دفعات بعدی فقط ترکیبات مورد نیاز با هم مخل
.و در دستگاه تولید کننده چرخه حرارتی قرار داده می شود
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 روش های استخراجDNA

PCRواکنش زنجیره ای پلیمراز-

.که نیازمند دقت زیاد است، آغازگرها می باشندPCRیکی از اجزای مهم در واکنش 

.می شوندتقسیماختصاصیوعمومیدستهدوبهآغازگرها

ازقطعهیکتکثیربرای:عمومیآغازگرهایDNAاستفاده اندقابلگونه هاازوسیعیطیفدر.

ابرایافته اندتکاملمشترکجدیکازکهمتعددیهایگونهبتوانکهداردوجودامکاناین
.کردتکثیرآغازگرجفتیکازاستفاده

باترسووآبخاک،مانندترکیباتیدرموجودگونه ایترکیبتعیینبرایعمومیآغازگرهای
.می شونداستفاده

یشناسایرادارندنقشغذاییموادچرخهدرمیکروبیجامعهیکدرکههاییگونه:مثالطوربه
.نیمکجدامیکروبیتودهیکازرادارنددخالتخاصبیمارییکایجاددرکهباکترییاوکنیم

ها
گر

از
آغ
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می گیرندقراراستفادهموردمطالعهموردگونهدقیقتعیینبرای:اختصاصیآغازگرهای.

یاربسگونه هاییا)خاصگونهیکدرراهدفژنفقطآغازگرنوعاینعمومیآغازگرهایبرخالف
.می نمایندتکثیروشناسایی(یکدیگربهنزدیک

تصاصی آغازگرهای اختصاصی گر چه نیازمند صرف وقت بیشتر است اما به دلیل تولید محصول اخ
. و جلوگیری از ایجاد قطعات ناخواسته حایز اهمیت است

طعه بهترین راه برای طراحی آغازگرهای اختصاصی، استفاده از آغازگرهای عمومی و تکثیر یک ق
.از ژن و سپس استفاده از توالی به دست آمده در طراحی آغازگرهای اختصاصی یک گونه است

 روش های استخراجDNA

PCRواکنش زنجیره ای پلیمراز-

.که نیازمند دقت زیاد است، آغازگرها می باشندPCRیکی از اجزای مهم در واکنش 
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وتئینیفواید روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با الکتروفورز پر

فنبرایکهنمونه هایینگهداریوحفظPCR(صحرادربویژه)می  گیرندقراراستفادهمورد
.استراحت ترآلوزایمفندراستفادهموردنمونه هایازبسیار

برایاستفادهموردهاینمونهPCRیاو%95تا70اتیلیکالکلحاوی هایلولهدرمی توانرا
برایاستفادهموردنمونه هایاماکرد،نگهداریمحیطمعمولیشرایطدرخشکصورتبه

وژننیتررویبربایدآن هاشدنفعالغیرازجلوگیریوآنزیمحفظجهتراآلوزایماستخراج
.کردنگهداریخشکیخیامایع

استخراجDNAفنازاستفادهباموجوداتژنتیکیخصوصیاتبررسیبرایPCRمقداربا
ویاهیگاجزایسایروریشهبرگ،جانوران،فضوالتپر،مو،فولیکول،مانندنمونهاندکبسیار

غیرن هاآازژنتیکینمونه یآوردندستبهبرایموجوداتکشتنوباشد،کافیمی تواندجانوری
جوداتموبهزدنآسیبوکشتنبهنیازبردارینمونهبرایالکتروفورزروشدراما.ستضروری

.است

 اینمونهبرداشتداریم،کاروسرانقراضخطرمعرضدرهایجمعیتباکههنگامیبرایPCRفن
.باشدمفیدآن هاحفظدروجلوگیریجمعیتکاهشازمی تواندآن هاکشتنجایبهاندک
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موفق باشید


