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آًبلیض  PCR-RFLPدٍ لغقِی طًی DNAی هیتَکٌذسیبیی دس روقیت صًجَسفؼل ایشاًی
RFLP-PCR Analysis of Two mtDNA Gene Segments in Iranian Honey Bee Population
هشین كفذسی ؿبّشٍدی ،*1حؼي هْشثبًییگبًِ ،2فجبع پبکذل ،3اسدؿیش ًزبتیرَاسهی ٍ 3غالهقلی ًْضتیپبللقِ
تبسیخ دسیبفت91/03/21 :

2

تبسیخ پزیشؽ91/10/02 :

چکیذه
صًجَسفؼل ( )Apis mellifera L.داسای صیشگًَِّبی رغشافیبیی صیبدی اػت کِ داسای پشاکٌؾ ٍػیقی دس اسٍپب ،آفشیمب ٍ آػیب ثَدُ ٍ
ثؼیبسی اص صیشگًَِّبی آًْب ؿٌبػبیی ٍ تَكیف ؿذُ اػت .ؿٌبػبیی صیشگًَِّبی رغشافیبیی ثشای اكالح ٍ حفبؽت اص تٌَؿ صیؼتی
صًجَسفؼل ثؼیبس حبئض اّویت هیثبؿذ .دس هغبلقِی حبضش اص آًبلیض DNAی هیتَکٌذسیبیی ثشای هغبلقِی هیضاى تٌَؿ هَرَد دس
روقیت صًجَسفؼل ایشاًی اػتفبدُ ؿذً .وًَِّبی صًجَسفؼل اص چٌذیي هکبى دس ایشاى روـآٍسی ؿذ .چٌذیي ًوًَِ خبسری ًیض ثِفٌَاى
کٌتشل هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .اص آًضینّبی ثشؿی  TaqI ٍ BgIIثشای ثشؽ لغقبت تکخیش ؿذُی DNAی هیتَکٌذسیبیی ٍ Cytb
 ND5اػتفبدُ ؿذ .لغقبت ثشؽ یبفتِ سٍی آگبسص ػِ دسكذ رذاػبصی ؿذ .توبم ًوًَِّب داسای هکبى ؿٌبػبیی ثشای  BgIIثَدُ ٍ ثشای
طى ً ND5یض الگَی ّضن هـبثْی ثشای توبم ًوًَِّب هـبّذُ ؿذ .ایي اهش ًـبىدٌّذُی فذم تٌَؿ دس ربیگبُی طًی هَسد هغبلقِ دس
روقیت هَسد ثشسػی اػت.
واشههای کلیذی :آًضینّبی ثشؿی،

طى  ،ND5طى Cytb

 .1داًـزَی دکتشی طًتیک ٍ اكالح ًظاد دام گشٍُ فلَم داهی ،پشدیغ کـبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی داًـگبُ تْشاى ،کشد
 . 2اػتبدیبساى گشٍُ فلَم داهی ،پشدیغ کـبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی داًـگبُ تْشاى ،کشد
 .3داًـیبساى گشٍُ فلَم داهی ،پشدیغ کـبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی داًـگبُ تْشاى ،کشد
Email: safdari_m2002@yahoo.com
*ًَ :یؼٌذُ هؼٍَل
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ثبفج افضایؾ داًؾ دس صهیٌِی تٌَؿ طًتیکی هَرَدات ؿذُ
اػت.
اص ًـبًگشّبیی کِ تبکٌَى دس ایي ًَؿ هغبلقبت سٍی
صًجَسفؼل ثِهیضاى صیبدی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت،
ًـبًگشّبی هشثَط ثِ DNAی هیتَکٌذسی ثَدُ اػت .هلکَل
حلمَی دٍ سؿتِای DNAی هیتَکٌذسیبیی دس حیَاًبت ،ثِ
عَسکلی هلکَلی کَچک (ثب اًذاصُی هتَػظ  16کیلَ ثبص) ثب
ػشفت تکبهلی ثبال ٍ تشتیت طًی حفبؽت ؿذُ اػت ( Rokas et
 .)al, 2003ثشؽ  mtDNAثب اػتفبدُ اص آًضینّبی ثشؿی
خبفً ،ـبًگشّبی خَثی سا ثشای توبیض گًَِّب ،صیشگًَِّب ٍ
روقیتّبی دسٍى رٌغ  Apisفشاّن هیکٌذ ( Ferreira et al,
.)2009
توبم صًجَساى کبسگش ٍ ًش یک کلٌیmtDNA ،ی هلکِ سا ثِ
اسث هیثشًذ ثٌبثشایي ثب اػتفبدُ اص آًبلیض mtDNAی فمظ یک
صًجَس کبسگش اعالفبتی دس هَسد ارذاد هبدسی یک کلٌی فشاّن
خَاّذ ؿذ ( .)Dela Rua et al, 2009اص تٌَؿ هَرَد دس
 mtDNAدس هغبلقبت هشثَط ثِ تقییي خغَط تکبهلی
صًجَسفؼل اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ چٌذیي خظ اكلی تکبهلی ثِ
تبییذ سػیذُ اػت .الجتِ دس چٌیي ًَؿ هغبلقبتی ّوَاسُ ثبیذ
هلکِّبی ٍاسداتی سا دس ًؾش داؿت چشا کِ ایي اهش هیتَاًذ
تَصیـ اًَاؿ mtDNAی هـبّذُ ؿذُ دس خضاًِی طًتیکی
صًجَساى ثَهی سا تغییش دّذ (.)Bouga et al, 2005
اعالفبت هشثَط ثِ  mtDNAحضَس ػِ ؿبخِی تکبهلی سا
دس آفشیمب ،غشة اسٍپب ٍ رٌَةؿشق آػیب ثِ تأییذ سػبًذُ اػت.
حضَس چْبسهیي اًـقبة هیتَکٌذسیبیی دس خبٍسهیبًِ ًیض ثِ
تأییذ سػیذُ اػت (.)Zaitoun et al, 2008
ثشای هغبلقِی تٌَؿ طًتیکی ٍ عجمِثٌذی روقیتّبی
صًجَسفؼل اص چٌذیي طى هیتَکٌذسیبیی اػتفبدُ ؿذُ اػت.
ثشخی اص طىّب لبثلیت توبیض دس صیشگًَِّبی خبف سا داسًذ ٍ
ثشخی اص طىّب داسای فوَهیت ثیـتشی ّؼتٌذّ .شچٌذ تب
کٌَى تَافك کلی ٍ اعالفبت ربهـ اص ًتیزِی اػتفبدُ اص ایي
لغقبت ٍ الگَّبی حبكل اص ثشؽ آًْب ثب آًضینّبی ثشؿی کِ
توبم روقیتّب سا دس ثش ثگیشد دس دػت ًیؼت .الجتِ اص هیبى
ایي طىّب هٌغمِی ثیي طًی ػیتَکشٍم اکؼیذاص یک ٍ دٍ ٍ طى
ػیتَکشٍم  bثیـتش هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت .هغبلقبت
هتقذدی ثش سٍی روقیت صًجَسفؼل ایشاًی ثب اػتفبدُ اص
هٌغمِی ثیي طًی ػیتَکشٍم اکؼیذاص یک ٍ دٍ اًزبم ؿذُ
اػت کِ الجتِ لبدس ثِ توبیض ثیي روقیت ایشاًی ٍ ػبیش
روقیتّبی صًجَسفؼل هتقلك ثِ ایي خظ تکبهلی ًجَدُ اػت

مقذمه
صًجَسفؼل ( )Apis mellifera L.اص حـشاتی اػت کِ داسای
پشاکٌذگی ٍػیقی دس ػغح رْبى اػت .ایي پشاکٌذگی ٍػیـ
هیتَاًذ ثبفج پیذایؾ صیشگًَِّب ٍ روقیتّبی ثَهی ؿذُ
ثبؿذ کِ توبیض دس ػبختبس روقیتی آًْب حبكل فشآیٌذّبی
تکبهلی ٍ تلبدفی اػت (.)Bouga et al, 2005
روقیتّبی صًجَسفؼل فضَ هْوی اص اکَػیؼتنّبی
عجیقی ثِؿوبس هیسًٍذ ٍ اص ًمؾّبی ثؼیبس هْن آًْب دس
عجیقت کوک ثِ فول گشدُافـبًی ثؼیبسی اص گًَِّبی گیبّی
هیثبؿذ (.)Dela Rua et al, 2009
صًجَسّبیفؼل هشثَط ثِ هٌبعك هختلف رْبى داسای
ٍیظگیّبی سیختؿٌبػی ،سفتبسی ٍ صیؼتی هتفبٍتی هیثبؿٌذ.
دس اثتذا ٍ لجل اص دػتشػی ثِ اثضاسّبی هلکَلی دس عجمِثٌذی
صًجَس فؼل اص كفبت سیختؿٌبػی کِ ؿبهل چٌذیي ٍیظگی
ؽبّشی ثَدُ اػت ،اػتفبدُ ؿذُ اػت ( Dela Rua et al,
.)2009
ًخؼتیي هغبلقِی ربهـ ثش سٍی تٌَؿ روقیتّبی
صًجَسفؼل ٍ تالؽ ثشای عجمِثٌذی آًْب تَػظ ساتٌش ()1988
اًزبم گشفت .ثشاػبع ٍیظگیّبی ؽبّشی اػتفبدُ ؿذُ دس ایي
هغبلقِ ،صیشگًَِّبی صًجَسفؼل دس چٌذیي ؿبخِی تکبهلی
لشاس گشفتٌذ کِ فجـــبست ثَدًذ اص :ؿبخــِی خبٍس ًضدیک
( ،)Oآفشیمبیاػتَایی ( ،)Aهذیتشاًِیغشثی ( ٍ )Mؿبخِی
هذیتشاًِی هشکضی ٍ رٌَة اسٍپب ( .)Cیک ؿبخِی هحذٍد ًیض
اص اتیَپی (ً )Yیض گضاسؽ ؿذُ اػت (.)Zaitoun et al, 2008
ثش ّویي اػبع صًجَسّبیفؼل ایشاًی دس ؿبخِی ؿشق
هذیتشاًِ یقٌی گشٍُ  Oلشاس دادُ ؿذًذ ( ;Ruttner, 1988
.)Kauhausen-Keller et al. 1997
فلیسغن اػتفبدُی گؼتشدُ اص ایي ًَؿ آًبلیض ،ایي فمیذُ
ٍرَد داسد کِ ایي ٍیظگیّب ثشای هغبلقبت تکبهلی چٌذاى
هٌبػت ًیؼتٌذ .فلت ایي اهش آًؼت کِ ایي ٍیظگیّب ًؼجت ثِ
فـبسّبی اًتخبثی هحیغی حؼبع هیثبؿٌذ ،اص عشفی اًزبم
هغبلقِ ًیبص ثِ صهبى ٍ تزشثِی ثبالیی داؿتِ ٍ گبّی ًیض ثشای
ؿٌبػبیی ثشخی اص ّیجشیذّب ًبهٌبػت هیثبؿٌذ ( Zaitoun et
.)al. 2008
ثب دس دػتشع لشاس گشفتي اثضاسّبی هلکَلی ،دس هغبلقبت
هشثَط ثِ تٌَؿ اکَلَطیکی دس حـشات اػتفبدُ اص ایي ًَؿ
تکٌیکّب هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت .اػتفبدُ اص ًـبًگشّبیی
هبًٌذ ًـبًگشّبی DNAی هیتَکٌذسیبیی (،)mtDNA
سیضهبَّاسُّب AFLP ٍ EST ،RAPD ،ثِ هیضاى چـنگیشی
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(

صًجَسفؼل ثَدُ اػت .تٌَؿ طًتیکی ثیي روقیتّب هیتَاًذ دس
هغبلقبت ثْجَد ًظادّبی صًجَس فؼل کِ ثِ لحبػ التلبدی
داسای اسصؽ ثیـتشی ثَدُ ٍ همبٍم ثِ ثیوبسی ّؼتٌذ ،هَسد
اػتفبدُ لشاس گیشد.

Pish Jang et al, 2011; Jabbari Farhoud and Kence

.)2005; Ozdil et al, 2009
ثِدًجبل آفشیمبیی ؿذى کلٌیّبی صًجَسفؼل اسٍپبیی ٍ ثشٍص
كفبت تْبروی ثؼیبس ًبهغلَة ،هحممبى ثِ دًجبل یبفتي
ًـبًگشّبیی کِ لبدس ثِ ایزبد توبیض ثیي ایي دٍ روقیت ثبؿٌذ،
ثَدًذ .حبكل آى اػتفبدُ اص طى ػیتَکشٍم  )Cytb( bثِ فٌَاى
هبسکشی ثشای اختلبف هٌـأ هبدسی کلٌیّبی A. mellifera
ثِ اسٍپب یب آفشیمب ثب اػتفبدُ اص ٍرَد یب فذمٍرَد هکبى
ؿٌبػبیی آًضین  BgIIثَد (.)Crozier et al, 1991
ثًِؾش هیسػذ کِ طى  Cytbاثضاسی ثب اسصؽ ثشای تـخیق
ٍلبیـ تکبهلی طًَم هیتَکٌذسیبیی  A. melliferaثٍِیظُ آًْبیی
کِ هشتجظ ثب تفشق صیش گًَِای دسٍى ؿبخِی  Cاػت ،هیثبؿذ
(.)Zaitoun et al, 2008
ثش اػبع هغبلقِی ثَگب ٍ ّوکبساى ( )2005آًضین Taq I
داسای هکبى ثشؽ ثشای طى  ND5اػت اگشچِ هغبلقِای دس ایي
صهیٌِ تکشاس ًـذُ اػت ٍ ثشای ثشسػی آى دس دیگش روقیتّب
ثبیذ هغبلقبتی كَست گیشد.
ًؾش ثِ ایٌکِ ّش فقبلیتی دس رْت حفبؽت اص روقیت
صًجَسفؼل ثبیذ هَلقیت کًٌَی روقیتّبی هذیشیت ؿذُ دس
هٌغمِی هَسد ثشسػی سا دس ًؾش داؿتِ ثبؿذ لزا اعالفبت
صًجَسداسی ثب رضییبت آى اص ّش کـَسی ثبیذ لجل اص عشاحی
ثشًبهِّبی حفبؽتی آیٌذُ روـآٍسی ؿَد.
ثِ ایي هٌؾَس ،ؿٌبػبیی ٍ عجمِثٌذی صًجَساىفؼل ثشای
اكالح ٍ ثْجَد صًجَساىفؼل دس ایشاى ضشٍسی اػتّ .ذف اص
ایي هغبلقِ آًبلیض هکبىّبی ثشؿی ٍ چٌذؿکلی عَلی
 mtDNAروقیت صًجَسفؼل دس ایشاى ثِهٌؾَس ثشسػی ػغح
تٌَؿ هَرَد دس ایي ربیگبُّب اػت .صًجَسداسی هْبرشتی ٍ ٍاسد
کشدى هلکِّب دٍ فبهل اكلی دس افضایؾ ّوَصیگَتی دس ػغح
ٍػیـ ٍ اص دػتدادى تٌَؿ خبف روقیتّبی هحلی

مواد و روشها
جمعآوری نمونه
ًوًَِّبی صًجَس ثبلغ اص هٌبعك هختلف ایشاى ؿبهل کشد (40
ًوًَِ) ،چبلَع (ً 20وًَِ) ،گلؼتبى (ً 20وًَِ) ،اكفْبى (40
ًوًَِ) ٍ لؼوت رٌَة اػتبى ػیؼتبىٍثلَچؼتبى (ً 40وًَِ)
روـآٍسی ؿذّ .وچٌیي ًوًَِّبیی اص کلٌیّبی غیشثَهی دس
دػتشع ًیض روـآٍسی ؿذ .ایي کلٌیّب هتقلك ثِ کبًبدا (10
ًوًَِ) ،تشکیِ (ً 10وًَِ) ٍ آلوبى (ً 5وًَِ) ثَدًذ .دس ایي
روقیتّب هلکِ اص کـَسّبی هزکَس خشیذاسی ؿذُ ثَدًذ .اص
ّش کلٌی یک صًجَس کبسگش گشفتِ ؿذً .وًَِّبی صًجَس دس الکل
 96دسكذ ٍ دس دهبی  -20دسرِی ػبًتیگشاد ًگْذاسی ؿذ.
استخراج

DNA

کل ّ DNAش فشد (یک صًجَس کبسگش ثِ اصای ّش کلٌی) ثش
اػبع سٍؽ اػذی ( )2009اػتخشاد ؿذ.
واکنص زنجیرهای پلیمراز و هضم آنسیمی
تٌَؿ هَرَد دس  mtDNAثب اػتفبدُ اص آًبلیض  RFLPکِ ثش
سٍی هحلَالت  PCRتکخیش یبفتِ ،هَسد ثشسػی لشاس گشفت .دٍ
ػشی پشایوش ثشای تکخیش لغقبت طًی  ND5 ٍ Cytbاػتفبدُ
ؿذ .تَالی پشایوشّبی هَسد اػتفبدُ ثِّوشاُ هشرـ آًْب دس
رذٍل  1آهذُ اػت.

رذٍل  :1تَالی پشایوشّبی هَسد اػتفبدُ ثشای تکخیش لغقبت طًی
Table 1: Primers sequences used for amplifying gene segments
هٌغمِی طًی
Cone Place
ND5
Cytb

تَالی پشایوش
Primer seyuemce
F: 5-TCGAAATGAATAGGATACAG
R: 5`-GGTTGAGATGGTTTAGGATT
F: 5`- TATGTACTACCATGAGGACAAATATC
R:5`- ATTACACCTCCTAATTTATTAGGAAT

ّش ٍاکٌؾ  23( PCRهیکشٍلیتش) هتـکل اص ثبفش ،10X PCR
دٍ هیکشٍلیتش  ،MgCl2دٍ هیکشٍلیتش  ،dNTPیک هیکشٍلیتش اص
ّش پشایوش 0/3 ،هیکشٍلیتش اص آًضین تکپلیوشاص ( ٍ )5 U/μlدٍ

هٌجـ
Refernce
Bouga et al. 2005
Zaitoun et al. 2008

هیکشٍلیتش  DNAثَد .هَاد هلشفی ثشای ٍاکٌؾ  PCRاص
ؿشکت ػیٌبطى تْیِ ؿذ.
ثشًبهِی پبیِای  PCRثشای ّش کذام اص طىّب ثِكَست ریل
ثَد:
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ثشداسی ؿذ .اص آًزبیی کِ دس هَسد لغقِی  ND5اعالفبتی اص
لغقبت حبكل اص ّضن دس روقیت هَسد ثشسػی ٍرَد ًذاؿت،
ثشای اعویٌبى ثیـتش اص ًتبیذ ٍ دلت ثیـتش هحلَالت حبكل
اص ّضن ثش سٍی طل اکشیلآهیذ  12دسكذ ًیض ثشدُ ؿذ ٍ پغ اص
سًگ آهیضی ثب سٍؽ اػتفبدُ اص هحلَل ًیتشات ًمشُ هـبّذُ
ؿذ.

دس خلَف لغقِی طًی  35 :ND5چشخِ ؿبهل هشحلِی
ٍاػشؿتػبصی  94دسرِ ثشای یک دلیمِ ،دهبی اتلبل 48
دسرِ ثشای یک دلیمِ ٍ دهبی ثؼظ  72دسرِ ثشای دٍ دلیمِ.
دس خلَف لغقِی طًی  35 :Cytbچشخِ ؿبهل  94دسرِ
ثشای  30حبًیِ ،دهبی اتلبل  56دسرِ ثشای  15حبًیِ ٍ 72
دسرِ ثشای یک دلیمِ.
ثِهٌؾَس اعویٌبى اص تکخیش هَفمیتآهیض تَالیّبی هَسدًؾش،
ایي هحلَالت ثش سٍی طل آگبسص یکًٍین دسكذ ثشدُ ؿذ ٍ
پغ اص سًگآهیضی ثب اتیذیَمثشٍهبیذ تحت ًَس  UVهَسد
ثشسػی لشاس گشفت.
دس هشحلِی ثقذّ ،ش هحلَل  PCRثب اػتفبدُ اص آًضین
ثشؿی هشثَعِ هَسد ّضن لشاس گشفت .ثب اػتفبدُ اص ّفت
هیکشٍلیتش هحلَل  ،PCRدٍ هیکشٍلیتش اص ثبفش آًضین ٍ یک تب
دٍ هیکشٍلیتش آًضین ثشؿی ،حزن ًْبیی ٍاکٌؾ ثب اضبفِ ًوَدى
آة دٍ ثبس اػتشیل ؿذُ ثِ  21هیکشٍلیتش سػبًذُ ؿذ .هخلَط
ٍاکٌؾ دس دهبی هٌبػت ّش آًضین ( 37دسرِی ػبًتیگشاد
ثشای آًضین  65 ٍ Bg/IIدسرِی ػبًتیگشاد ثشای آًضین )TaqI
ثِهذت ؿؾ ػبفت لشاس دادُ ؿذ .لغقبت حبكل اص ٍاکٌؾ
ّضن ثش سٍی طل آگبسص ػِ دسكذ ثشدُ ؿذ .طلّب ثب اتیذیَم
ثشٍهبیذ سًگ آهیضی ٍ ػپغ تحت ًَس  UVهـبّذُ ٍ فکغ

نتایج و بحث
تٌَؿ طًتیکی کلٌیّبی روـآٍسی ؿذُ اص هٌبعك هختلف ایشاى
ثب اػتفبدُ اص دٍ آًضین ثشؿی هَسد ثشسػی لشاس گشفت .ؿکل-
ّبی یک ٍ دٍ الگَی چٌذ ؿکلی DNAی ّضن ؿذُ ثب آًضین-
ّبی هشثَعِ سا ًـبى هیدّذ .توبم ًوًَِّب داسای هکبى ثشؽ
ثشای ّش دٍ آًضین ثَدًذ .هحلَالت  485رفت ثبصی حبكل اص
ٍاکٌؾ صًزیشُای پلیوشاص اص هٌغمِی  Cytbثب اػتفبدُ اص آًضین
ّ Bg/IIضن ؿذًذ .ایي آًضین دس توبم ًوًَِّب (ؿبهل ًوًَِ-
ّبی ایشاًی ٍ خبسری) داسای یک هکبى ثشؽ ثَد ٍ آى سا ثِ دٍ
لغقِی  194 ٍ 291رفت ثبصی تمؼین ًوَد .ثشای اسصیبثی
دلیكتش لغقبت حبكل اص ّضن آًضیوی اص هبسکش اػتبًذاسد
اػتفبدُ ؿذ .دس ؿکل یک ًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ ربیگبُ
ثشؿی دس توبهی ًوًَِّبی ثشسػی ؿذُ ٍرَد داسد.

ؿکل :1هحلَالت ّضن ؿذُی لغقِی طًی  Cytbثٍِػیلِی آًضین BgII
Fig. 1: PCR products of Cytb digested by Bg/II enzyme

ّوبىعَس کِ پیؾ اص ایي ًیض گفتِ ؿذ ،اص طى ػیتَکشٍم  bثِ-
فٌَاى هبسکشی ثشای اختلبف کلٌیّبی صًجَسفؼل ثِ ؿبخِ-
ّبی هبدسی اسٍپبیی یب آفشیمبیی ثب اػتفبدُ اص ٍرَد یب فذم-
ٍرَد هکبى ّضوی آًضین هحذٍدکٌٌذُی  BgIIاػتفبدُ هی-
ؿَد .روقیتّبی صیش گًَِی  Cداسای هکبى ثشؽ ثشای ایي
آًضین هیثبؿٌذ ٍ ًوًَِّبی آفشیمبیی ایي هکبى سا ًذاسًذ
(.)Ferreira et al, 2009
هغبلقِی ایي ربیگبُ فشضیِی اختالط صًجَسّبیی ثب هٌـأ
آفشیمبیی دس ًوًَِّبی هَسد ثشسػی سا هَسد آصهَى لشاس هی

دّذ ( .)Ferreira et al, 2009دس هغبلقِی حبضش ٍ ثب اػتٌبد
ثِ ًوًَِّبی هَسد ثشسػی هیتَاى گفت کِ اص روقیتّبی
آفشیمبیی ثِ هٌبعك کـَس ایشاى هْبرشتی كَست ًگشفتِ اػت.
کٌذهیش ٍ ّوکبساى (ً )2006یض ثب ثشسػی ًوًَِّبیی اص صًجَساى
ایشاًی ٍ تشکیِ هـبّذُ ًوَدًذ کِ دس توبم ًوًَِّب ،هکبى ثشؽ
آًضین ٍ BgIIرَد داؿت ()Kandemir et al, 2006
هحلَالت  822رفت ثبصی حبكل اص ٍاکٌؾ صًزیشُای
پلیوشاص اص هٌغمِی  ND5ثب اػتفبدُ اص آًضین ّ TaqIضن
ؿذًذ .هبًٌذ لجل ثشای اسصیبثی دلیكتش لغقبت حبكل اص ّضن
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آًضیوی اص هبسکش اػتبًذاسد اػتفبدُ ؿذ .دس ًتیزِی اػتفبدُ اص
ایي آًضین ثش سٍی لغقبت تکخیشؿذُی ایي طى چْبس هکبى
ثشؽ ٍرَد داؿت .عَل لغقبت حبكل ثشاػبع تشتیت حبكل
اص تَالی ثِتشتیت فجبست ثَد اص  98 ٍ 240 ،279 ،204رفت

ؿکلً :2تیزِی ّضن طى

ثبصی .ایي الگَی ّضوی ثشای توبم ًوًَِّب ثِكَست یکؼبى
ٍرَد داؿتً .وًَِّبی غیشثَهی ًیض داسای الگَی ثبًذی هـبثِ
ثَدًذ.

 ND5ثب اػتفبدُ اص آًضین TaqI

Fig. 2: PCR products of ND5 digested by TaqI enzyme

ثَگب ٍ ّوکبساى ( )2005ثب روـآٍسی ًوًَِ اص هٌبعمی اص
لجشع ٍ یًَبى ًیض ایي ربیگبُ طًی سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ PCR-
 RFLPهَسد هغبلقِ لشاس دادًذ دس ًتیزِی ایي هغبلقِ عَل
ثشآٍسد ؿذُ اص لغقبت ثشاثش  189 ٍ 258 ،375ثَد کِ ثب ًتبیذ
حبكل اص ایي تحمیك تفبٍت داسد.
تب صهبى اًزبم هغبلقِی حبضشّ ،یچ اعالفبت دیگشی ثِ رض
همبلِی هزکَس دس هَسد ایي ربیگبُ طًی دس روقیتّبی
هختلف صًجَسفؼل دس دػتشع ًجَد .ایي هیضاى تفبٍت دس
الگَّبی هغبلقِی حبضش ٍ روقیتّبی یًَبى ٍ لجشع هی-
تَاًذ دس استجبط ثب تفبٍتّبی ؿشایظ هحیغی ثیي ایي هٌبعك
ثبؿذ کِ اص ایي عشیك ثش فولکشد ثْیٌِی طى ٍ دس ًتیزِ تَالی
آى دس ثیي ایي روقیتّب تب ایي اًذاصُ هتفبٍت ًـبى دادُ
ؿَد .اص عشف دیگش ایي اهش هیتَاًذ ًتیزِی رذا ثَدى ایي
روقیتّب اص ّن ٍ تکبهل رذاگبًِ ٍ تخجیت ثشخی اص رْؾّب
دس ّش کذام اص روقیتّب ثبؿذّ .شچٌذ ثشای ًتیزِگیشی
هغوئي ًیبص ثِ هغبلقِی دیگش روقیتّب اػت .دس كَست
تأییذ ایي ًتبیذ هوکي اػت ایي ربیگبُ ثشای توبیض ثیي ثشخی
اص روقیتّبی هحلی صًجَسفؼل هفیذ ثبؿذً .تیزِی هغبلقِی
حبضش ًـبىدٌّذُی الگَی هـبثِ ثیي ًوًَِّبی هشثَط ثِ
ایشاى ٍ ًوًَِّبی غیشثَهی ؿبهل تشکیِ ،آلوبى ٍ کبًبدا ثَد.
ثبیذ ثِ ایي ًکتِ تَرِ کشد کِ صًجَسّبیفؼل هٌغمِای هبًٌذ
کـَس کبًبدا فوذتبً صًجَسّبیی ّؼتٌذ کِ اص کـَسّبی اسٍپبیی
ثِ آى هٌغمِ ٍاسد ؿذُاًذ ٍ ربی تقزجی ًذاسد اگش ثیي

صًجَسّبی کـَس هزکَس ثب ثشخی اص کـَسّبی اسٍپبیی تفبٍتی
هـبّذُ ًـَد .دس ٍالـ اص لحبػ همیبع تکبهلی صهبى رذاؿذى
ایي روقیتّب هوکي اػت ثِاًذاصُ ًجَدُ ثبؿذ کِ ثبفج ایزبد
توبیض لبثل تـخیق ثیي روقیتّب ؿذُ ثبؿذ.
ثشاػبع هغبلقِی حبضش دس ایي دٍ ربیگبُ تفبٍتی ثیي
روقیتّبی هَسد هغبلقِ (ًوًَِّبی ایشاًی دس همبیؼِ ثب
ًوًَِّبی خبسری) هـبّذُ ًـذ .الجتِ ثبیذ ثِ ایي ًکتِ تَرِ
ًوَد کِ دس هغبلقبت ساتٌش ( )1988عجمِثٌذی صیشگًَِّب ثش
اػبع ٍیظگیّبی ؽبّشی اًزبم ؿذُ اػت ٍ هوکي اػت ًتبیذ
ایي دٍ ًَؿ هغبلقِ ثب ّن یکی ًجبؿذ .ثشای ًوًَِ گفتِ ؿذُ
اػت کِ تٌَؿ هیتَکٌذسیبیی ثٍِیظُ دس اًـقبثبت هیتَکٌذسیبیی
 O ٍ Cلبثلیت توبیض ثبالیی دس ثیي صیشگًَِّب ًذاسد .هحممبى
ثِدًجبل یبفتي ًـبًگشّبیی هیثبؿٌذ کِ ثتَاًٌذ ثِ آػبًی
روقیتّبی هتوبیض سا اص ّن تـخیق دٌّذ .ثشای هخبل
هغبلقِی ثَگب ٍ ّوکبساى ( )2005ثب ّذف پیذاکشدى آًضینّبی
ثشؿی کِ لبدس داسای هکبىّبی ثشؽ ٍ احتوبالً چٌذؿکلی دس
روقیتّبی صًجَسفؼل ثبؿٌذ ،ثَدُ اػتً .تبیذ ّش کذام اص
آًضینّبی هزکَس ثبیذ ثش سٍی دیگش روقیتّب ًیض آصهَى ؿَد
تب ػَدهٌذی آى دس دیگش روقیتّب هَسد لضبٍت لشاس گیشد.
دس هغبلقِی حبضش هحممبى اص آًضین  TaqIثش سٍی لغقِی
 ND5اػتفبدُ ًوَدًذ کِ ًتیزِی هغبلقبت ًـبىدٌّذُی
ٍرَد تفبٍتّبیی ثیي ثشخی روقیتّب (روقیتّبی هَسد
هغبلقِ حبضش ثب روقیت هَسد هغبلقِی ثَگب ٍ ّوکبساى
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( )2005ثَد .اگشچِ دس ایي ربیگبُ تفبٍتی ثیي روقیت ایشاًی
ثب روقیتّبی هَسد ثشسػی اسٍپبیی هـبّذُ ًـذ ٍ ایي ربیگبُ
لبدس ثِ ایزبد توبیض ثیي روقیتّبی ایشاًی ثب ثشخی اص
روقیتّبی غیشثَهی ًویثبؿذ.
اص آًزبیی کِ ثـش هیتَاًذ ثِهیضاى گؼتشدُای ػبختبس
طًتیکی روقیتّبی صًجَسفؼل سا تغییش دّذ ٍ خضاًِی
طًتیکی هحلی سا هَسد تْذیذ لشاس دّذ ،ثبیذ ثب هغبلقِ ثیـتش اص
رولِ هغبلقِی ربیگبُّبی طًی دیگش ٍ ًیض اػتفبدُ اص
هبسکشّبی ّؼتِای روقیت سا هَسد ثشسػی ثیـتش لشاس داد ٍ
ػپغ الذام ثِ اسائِی ثشًبهِّبی حفبؽتی هٌبػجی ثشای حفؼ
روقیتّبی هحلی ًوَد.

سپاسگساری
اص آلبی هٌْذع ػجحبًی ،کبسؿٌبع آصهبیـگبُ ثیَتکٌَلَطی
گشٍُ فلَمداهی ثِفلت ساٌّوبییّب ٍ ؿکیجبییؿبى دس عَل
اًزبم آصهبیـبت ٍ ًیض اص آلبی دکتش آسؽ رَاًوشد ثِ خبعش
ساٌّوبییّبی اسصًذُؿبى تـکش هیکٌین.

رْت هغبلقِ هٌبثـ ثِ كفحِّبی  6-5هتي اًگلیؼی هشارقِ ؿَد.
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