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   (.Melissa officinalis L) بادرنجبويهدر   DNAروش استخراجمقايسه شناسايي و  
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  چكيده

اولين مرحله در  DNAهاي ثانويه از اهميت زيادي برخوردارند. امروزه، استخراج گياهان دارويي به دليل داشتن متابوليت
مي روريض DNA جداسازي موثر روش به يابيدست ژنتيك، مهندسي تحقيقات در ي ساختار و عملكرد ژن است.مطالعه
هاي زياد نيازمند به كارگيري روش مناسبي براي گياهان دارويي به علت داشتن تركيبات فنولي فراوان و ناخالصي .باشد

 DNAمختلف استخراج  روشدو د. هدف اين تحقيق، ارزيابي نباشدر جهت جلوگيري از اكسيد شدن مي DNAاستخراج 

سه نمونه در قالب طرح كامال تصادفي،  ،. در هر روشه استودب رنجبويهگياه دارويي باد جمعيت 10در  CTABمبتني بر 
 2روش  نتايج، به توجه با .گرفتند قرار مقايسه مورداستخراج شده با استفاده از ژل الكتروفورز آگارز  DNAانتخاب و غلظت 

ترين روش با باالترين بازده سبمنا ، داراي بهترين كيفيت وبوده است ذغال فعالكه مبتني بر استفاده از  DNAاستخراج 
  گردد.پيشنهاد مياستخراج 

  

  .ژل الكتروفورز ،DNAخلوص ، DNAاستخراج  هاي كليدي:واژه

 

  مقدمه

 درد دهنده نكيتس هضم، عمل نندهك ليتسه ن،كبادش معده، يمقو عنوان به (.Melissa officinalis L)ه يبادرنجبوگياه دارويي 

 ،يروح يهايخستگ ،يخواب يب ها،تيعصبان جه،يسرگ گرن،يم طرفه، يك يسردردها ب،قل طپش ،يعصب يمنشا با معده
   .)3( شوديم درد استفاده گوش و درد دندان ،يعصب يدردها ا،يخوليمال ،يستريه

گياهان دارويي به دليل  با كيفيت و خلوص باال در گياهان دارويي الزمه مراحل بعدي در علم ژنوميكس است.  DNAاستخراج
باشند و برخي مي DNAها و فالونوييدها در خطر اكسيد شدن شديد ها، آنتي اكسيدانهاي ثانويه چون اسانسداشتن متابوليت

 روش ).12ها به دليل داشتن پلي ساكاريد و پروتئين فراوان كيفيت الزم براي مراحل بعدي مطالعات مولكولي را ندارند (از آن

 گندم، برنج، مانند گياهاني از DNA  استخراج و است شده پيشنهاد گياهان از DNA راجاستخ يبرا) 10( تامپسون و موري

 روشي عنوان به را دالپورتا استخراج روش )6( همكاران و كسايكل ).11( است گرفته صورت روش اين با زيتون و كلم توتون،

پژوهشگران گياهان دارويي  .كردند معرفي رتذ و بلوط كاج، سپيدار، صنوبر، برگي يها نمونه از DNA استخراج يبرا موثر
) در پژوهشي روش مناسبي براي كاهش 4( نواراك و بوراگوهاينارائه دادند.  DNAهاي متفاوتي را براي استخراج روش

گزارش نمودند. اين محققين از پلي ونيل پيروليدين  Meyna spinosaاكسيداسيون در گياه دارويي و سنتي هند با نام علمي 
)PVP (4% .يرتيالپ در بافر استخراج استفاده نمودند ) نيز از روش جديدي جهت استخراج 12و همكاران (DNA  در گياهاني
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به طور هم زمان براي رفع مشكل اكسيداسيون  PVP از مركاپتواتانول وچون ترخون و بومادران استفاده نمودند. در اين مطالعه 
  .شداستفاده 

هاي ترين ويژگيرويي بادرنجبويه و نيز با توجه به اين كه عوامل ژنتيكي گياهان دارويي يكي از مهمبا توجه به اهميت گياه دا
اين گياهان است، بنابراين بررسي عوامل ژنتيكي از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود. اين تحقيق نيز با هدف بررسي روش 

  بويه انجام گرفته است.در گياه دارويي بادرنج CTABمبتني بر   DNAمناسب استخراج 

  هامواد و روش

فرد به طور تصادفي و به صـورت   3 جمعيتهاي برگي، از هر بادرنجبويه بود. براي تهيه نمونه جمعيت 10مواد گياهي شامل 
شـگاه منتقـل   ياه بـه آزما يـ جوان از هر بوته جدا (به صورت شاخساره) و با شماره همـان گ  يهاشد. برگ يبالك نمونه بردار

ع يضدعفوني شده بـا ازت مـا   ينيوزن شده و درون هاون چ يمارياز آفت و ب يجوان و عار يهاگرم از برگ 2د. مقدار شدن
گراد يدرجه سانت -20زر يخته و در فرياز قبل شماره زده ر يهااب شده را در داخل فالكونيآس يهاپودر شدند. بالفاصله برگ

سلول از بافت برگ با دو روش اسـتخراج شـد. بـراي اسـتخراج      DNAل محتواي ك شد. يها نگهداره نمونهيتا آماده شدن بق
DNA اج و مراحل بعد از آن هاي ياد شده از چندين ماده شيميايي در تركيب با يكديگر و يا در مراحل مختلف استخربا روش

 - βو  PVPداده شده بـه همـراه   ش گرما يتر از بافر استخراج پيروليكم 4000مقدار   CTABاستخراج  1روش استفاده شد. در 

ت آرام فـالكون مـواد را مخلـوط    كـ ه با حريثان 15 يپودر شده در داخل فالكون اضافه گرديد و برا يهابه بافت مركاپتواتانول
تا  5ن مدت به فاصله يا يگراد در بن ماري حرارت داده شد. در طيدرجه سانت 60ساعت در درجه حرارت  1رده و به مدت ك

نواخـت  يكپودر شده به حالت معلق بمانند تا بافر استخراج به طـور   يهاان داده شدند تا برگكت يها، به آرامفالكونقه يدق 10
 _لروفـرم  كتـر  يروليكم 4750دقيقه در دماي اتاق قرار داده شد و  10ر قرار دهد. سپس به مدت يپودر برگ را تحت تأث يتمام

ها به مدت ند. فالكونيون درآيل امولسكن شد تا مواد به شيفالكون باال و پائ يبه آرام) اضافه شده و چند بار 24:  1ل ( يزوآميا
ـ ) را برداشـته و بـه فـالكون جد   Supernatant( يه فوقانيوژ شده و آنگاه با دقت اليفيدور سانتر  8000قه در يدق 15 د منتقـل  ي

 يگراد اضافه شده و به آرامـ يدرجه سانت -20وپانول زوپريگشت. مرحله فوق مجددا تكرار گرديد. معادل حجم داخل فالكون، ا
 DNAالف كـ ل گـردد.  كيتشـ  DNAالف كوژ شده تا يفيدور سانتر 5000قه در يدق 5ها به مدت ن شد سپس فالكونيباال و پائ

حل  يبخوب TEتر بافر يروليكم 500د و در يگرد كاتاق خش يساعت در دما يكهاي شستشو حدود پس از شستشو با محلول
درجه  37در در درجه حرارت  RNAaseميكروليتر آنزيم  1شد.  يگراد نگهداريدرجه سانت 4خچال يساعت در  24به مدت  و

ش گرما داده شده يتر از بافر استخراج پيروليكم 4000مقدار  CTABاستخراج  2روش در  گراد در بن ماري اضافه گشت.يسانت
 1رده و به مدت كت آرام فالكون مواد را مخلوط كه با حريثان 15 يرديد و براپودر شده در داخل فالكون اضافه گ يهابه بافت

و ) اضافه شده 24:  1ل ( يزوآميا _لروفرم كگراد در بن ماري حرارت داده شد. سپس يدرجه سانت 65ساعت در درجه حرارت 
) را برداشته و به فـالكون  Supernatant( ينه فوقايوژ شده و آنگاه با دقت اليفيدور سانتر 3000قه در يدق 15ها به مدت فالكون

. گراد اضافه شديدرجه سانت -20زوپروپانول يد منتقل گشت. مرحله فوق مجددا تكرار گرديد. معادل حجم داخل فالكون، ايجد

 1شـد.   يگراد نگهـدار يدرجـه سـانت   4خچـال  يساعت در  24حل و به مدت  يبخوب TEتر بافر يروليكم 500در  DNAالف ك

  گراد در بن ماري اضافه گشت.يدرجه سانت 37در در درجه حرارت  RNAaseليتر آنزيم ميكرو
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بـه محلـول    DNA Safe Stainميكروليتـر   8/1 .درصد انجام گرفت 1استخراج شده با الكتروفورز در ژل آگارز  DNAت يفكي
بـه   Dayميكروليتـر   2لوط شـدن بـا   پس از مخ DNAميكروليتر از  5ها، در چاهك DNAهاي براي پر كردن نمونهشد. اضافه 

 TAEدقيقـه در بـافر    30براي مـدت   90با ولتاژ  DNAهاي ژل آگارز بارگذاري شد و الكترفورز صورت جداگانه در چاهك

(1x) هاي انجام شد. از نور ماوراي بنفش در دستگاه ژل داك براي مشاهده نمونهDNA  .استفاده شدDNA ظ و خالص بـه  يغل
به سمت بـاال   يدگيشكبه صورت  يآلودگ يا دارايب شده يتخر DNA يهاگردد و نمونهيان ميژل نما يوباند ر يكصورت 

  شوند.ين در امتداد ژل ظاهر ميا پائي

  و بحثنتايج 

 استتري تشكيل دادهباندهاي مشخص استخراج 2ي باندهاي تشكيل شده در الكتروفورز مشخص شد كه روش با مقايسه

بيشترين ميزان  1را داشت. در روش  DNAباالترين بازده استخراج  2اين دو روش نشان داد كه روش  يمقايسه. )1(شكل 
استخراج محتوي آلودگي كمتري از  2حاصل از روش  DNA ژل مشاهده به دست آمد. RNAاز نظر پروتئين و  DNAآلودگي 

  كمتر است. 1نسبت به روش  2در روش   DNAباشد و همچنين شكستگي مي RNAنظر پروتئين و 

 
 استخراج. 2هاي برگي بادرنجبويه به دست آمده از روش مربوط به نمونه DNAالكتروفورز ژل آگارز  -1شكل 

  

هاي ثانويه گياه، تعداد نمونه، در گياهان دارويي منوط به مواردي چون نوع گياه، متابوليت DNAانتخاب روش استخراج 
ه قرار است در ادامه پروژه مورد استفاده قرار گيرد، بستگي دارد. در اين مطالعه بادرنجبويه از لحاظ انتخاب نشانگر مولكولي ك

ارايه شد در گياهاني كه داراي ) 1( ابورمانمورد مقايسه قرار گرفت. براساس روش جديدي كه توسط  DNAروش استخراج 
تواند مشكل ) ميActivated Charcoalو ذغال فعال ( PVPاوي ح CTABتركيبات فنولي فراوان هستند استفاده از بافر 

در گياه دارويي مريم گلي  DNAاكسيداسيون را تا حد بسيار زيادي حل كند. اين ايده براي اولين بار در روش استخراج 
)Salvia spp.شيميايي ماده سه از )14( همكاران و ورابي استخراج روش در .) ارايه شده است PVP فعال و ، ذغالCTAB  و

 استخراج DNA كيفيت و كميت افزايش در موثر عوامل از كه است شده استفاده بتامركاپتواتانول و سديم كلريد يباال غلظت

 از را آن و داده تشكيل كمپلكس DNA ملكول با شوينده ماده يك عنوان به CTAB شيميايي ماده. دشونمي محسوب شده

 باعث كه هستند يديگر مواد جمله از مانده باقي يساكاريدها پلي .كندمي جدا غيره و هاتئينپرو ها،كربوهيدارت همچون يمواد

 مواد اين برداشتن يبرا باال نمك شرايط در رسوب و موالر 5/2تا  1 غلظت با NaCl حضور از .شوندمي DNA كيفيت كاهش

 يبرا ميوه استخواني پوسته و مغز از پسته يهاژنوتيپ كيژنتي گوناگوني بررسي يبرا )2( همكاران و احمد). 5( شودمي استفاده
براي گياهان خانواده كاسني كه حاوي  CTAB) از روش تغيير يافته 9و همكاران ( يچلام. كردند استفاده DNA استخراج

 همچنين دانستندتر التكس فراوان هستند مانند گل قاصد استفاده نمودند. اين پژوهشگران استفاده از برگ پير شده را مناسب

از ريشه گياهان دارويي جين سينگ را مورد بررسي قرار دادند و بهترين  DNA) سه روش استخراج 7و همكاران ( سروندل
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) نيز 13و همكاران ( شهزادي اي ديگردر بررسي را با استفاده از كيت به دست آوردند DNAترين ميزان روش و با كيفيت
) كه ارزش دارويي نيز دارد مورد بررسي قرار دادند و استخراج Tajets minutaگل جعفري ( هاي مختلف استخراج را درروش

DNA  مناسبي براي استخراج هاي روش) 8و همكاران ( كومار مشاهدات تر گزارش نمودند.از برگ تازه و بذر را مناسب
DNA هاي مختلف استخراج ) روش15( ورال از گياه مارچوبه وDNA ارائه دادند. را  ز گياهان دارويي تركيهدر بسياري ا 

توان گفت كه نكته اول در انتخاب روش استخراج در يك گياه دارويي توجه به بحث اكسيداسيون است كه پس در مجموع مي
از حل اين مشكل براساس نشانگر مولكولي انتخابي يا روشي كه قرار است در آينده استفاده شود غلظت و خلوص مدنظر 

  تواند اهميت داشته باشد.گيرد و در پايان زمان استخراج براي تعداد نمونه باال ميقرار مي
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Identification and comparison of DNA extraction methods in lemon balm (Melissa 

officinalis L.)  

 
Abstract 

Medicinal plants are great importance because of secondary metabolites. DNA extraction is the first step in 

studying the structure and function of genes. Genetic engineering research, achieving effective DNA extraction 

method is necessary. Several methods exist for extracting DNA from plant based compounds. Medicinal herbs 

contain phenolic compounds and impurities most frequently require the use of an appropriate method for DNA 

extraction in order to prevent oxidation. The objective of this study was to evaluate two different methods of 

CTAB based DNA extraction in 10 herb lemon balm. In every method, concentration of DNA was determined 

using agarose gel electrophoresis through a completely randomized design with three replications. According to 

the results, we propose the extraction method number 2 based on the use of activated charcoal, was the best.  

Keyword: DNA Extraction, Gel Electrophoresis, the Purity of DNA. 

 

 


