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مقدمه
تحليل هاي  اجراي  در  نياز  مهم ترين  و  اولين   DNA استخراج 
ژنتيكي، مانند تشخيص جهش و پي بردن به توالي و عملكرد بخش 
مناسب  استخراج  از  ناشي  موفقيتهاي   .(1) است  ژنوم،  از  ويژهاي 
DNA به خلوص عالي و غلظت باالي DNA استخراج شده وابسته 

است. از طرفي در سالهاي اخير، ژنتيك مولكولي يك ابزار قدرتمند در 
برنامه هاي مختلف كاربردي اصالح دام بوده است. بيشترين فايده اين 
ابزار حاصل روش هاي بهينه  استخراج DNA با حذف مهاركننده هاي 
 DNA است (2). معموًال كيفيت (PCR) واكنش زنجيرهاي پليمراز
با عواملي مانند عدم  آلودگي  ناشي  ازRNA ، پروتئين، ليپيد و ساير 
ساختارهايي  كه  براي  آنزيم تك پليمراز1 در واكنش زنجيرهاي پليمراز 

(PCR) و آنزيم هاي  برشي مزاحم سنجيده  مي شوند. 

مقايسه كارايي روش استخراج بافر-دترجنت با روش استاندارد نمكي براي 
تخليص DNA از نمونه هاي خون و اسپرم

مصطفى صادقى، حسين محمدى*، محمد مرادى شهربابك، حسين مرادى شهر بابك

خالصه   

استخراج DNA ژنومي با كميت و كيفيت مطلوب از نيازهاي اساسي زيست شناسي مولكولي است. بيشتر روش-هاي تجاري استخراج 
DNA زمان بر هستند و با استفاده از آنزيم ها (مانند پروتئيناز K) و حالل هاي آلي سمي (مانند فنل  و كلروفرم) انجام مي شوند. از آنجايي كه 
اين آنزيم ها گران قيمت و مواد شيميايي مورد استفاده مضرند، به يك روش استخراج DNA كه اين معايب را نداشته باشد، نياز است. اين 
تحقيق به منظور مقايسه روش استخراج بافر-دترجنت با روش استخراج نمكي در گونه هاي مختلف، شامل نمونه هاي خون گاو، گوسفند، بز 
و مرغ، و نمونه هاي اسپرم گاو و قوچ، انجام شد. براي استخراج DNA و مقايسه دو روش، از 366 نمونه خون و 26 نمونه اسپرم استفاده 
شد. پارامترهاي كميت و كيفيت با استفاده از نانودراپ و ژل آگارز 1٪ و بازدهي واكنش زنجيره اي پلي مراز (PCR)، در هر دو روش ارزيابي 
شدند. پارامترهاي غلظت و خلوص DNA استخراج شده با روش استخراج با شوينده هاي تجاري به ترتيب 198±623/8 و 1/87±0/05 
و با روش استخراج نمكي به ترتيب 178±413/1 و 0/042±1/82 بود. DNAهاي استخراج شده با هر دو روش PCR موفقي داشتند كه 
مطرح كننده فقدان ممانعت كننده ها در واكنش است. نتايج الكتروفورز فقدان شكستگي در نمونه ها را تأييد كرد. تحقيق حاضر نشان داد كه 
استخراج DNA با روش بافر-دترجنت نتايج مطلوبي دارد و در نتيجه، روش بافر-دترجنت بهينه يك روش سريع، ايمن و ارزان است و 
DNA استخراج شده با اين روش كميت و كيفيت بااليي دارد. به نظر مي رسد اين روش براي استخراج DNA از نمونه هاي خون و اسپرم 

در آزمايشگاه هاي مولكولي مناسب است.
.PCR ؛DNA ؛ روش بافر-دترجنت؛ كميت و كيفيتDNA واژه هاي كليدي: استخراج
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اصول كلي  استخراج DNA شامل چهار مرحله است (3): 
شكستن  سلول  براي از بين بردن ديواره هسته كه معموًال با . 1

استفاده از شوك  اسمزي  و دترجنت هاي  يوني ، مانند تريتون2 
يا تريس3، صورت مي گيرد.

سديم  . 2 مانند  يوني،  دترجنتهاي  از  استفاده  با  پروتئينها  هضم 
سلولي  غشاء  تخريب  سبب  كه    ،4(SDS) سولفات  دودسيل  
تيمار  مي شود.  انجام  مي شود،   DNA  به متصل   پروتئين   و 
آنزيمي (پروتئيناز K) نقش پروتئين زدايي دارد. فعاليت بهينه 
اين  آنزيم  در حضور SDS، در دماي 55 تا 65 درجه سانتي گراد، 
است. در مقابل، آنزيم هاي  ديگري، مانند DNAse ، در همين  
شرايط  دناتوره  مي شوند و تركيبات متصل كننده يوني، مانند 
نوكلئاز،  آنزيم  با   (EDTA) اسيد  تترااستيك  دي آمين  اتيلن 

براي جلوگيري از تجزيه DNA، متصل ميشود.
رسوب  پروتئين ها. در DNA حاصل  از هضم ناخالصي هايي  . 3

يا  و  كلروفرم   و  فنل   از  پروتئين ها  رسوب   جهت   دارد.  وجود 
محلول  نمك اشباع (6 موالر)  استفاده  مي شود.

رسوب  دادن DNA كه معموًال با استفاده از اتانول مطلق سرد . 4
انجام مي شود. 

بسياري از فرايندهايي كه بر پايه اصول باال طراحي شدهاند، زمان بر 
(نيازمند 2 روز زمان)، سمي (مانند فنل و كلروفرم) و هزينه بر (مانند 
سريع،  كه  روشي  از  استفاده  بنابراين،  هستند.   (K پروتئيناز  آنزيم 
بيخطر و مقرون به صرفه و كميت و كيفيت DNA به دست آمده با آن 

نيز مطلوب باشد، مورد نياز است.  
تحقيقات  در  گسترده اي  به طور  نمكي  استخراج  استاندارد  روش  از 
(4تا7)،  ميشود  استفاده  پزشكي  تشخيصي  آزمايشگاه هاي  در  نيز  و 
اما اين روش زمان بر، سمي و پرهزينه است. چندين روش مختلف 
كاربرد  هيچ يك  اما  شده اند،  معرفي  محدوديت ها  اين  رفع  به منظور 
 DNA وسيعي نيافته  است. يك روش سريع و ارزان براي استخراج
استفاده از شوينده هاي تجاري لباس (دترجنت ها)، به جاي استفاده از 
آنزيم و مواد آلي سمي، است. در مطالعات انجام شده براي استخراج 
DNA با اين روش از بافت (8)، ژالتين (9) و خون (1و10) استفاده 
شده است. متأسفانه تحقيقات در مورد استخراج DNA از خون و 

اسپرم حيوانات مزرعه اي اندك است. 
تحقيق حاضر به منظور مقايسه روش استخراج بافر-دترجنت با روش 

گاو،  خون  نمونه هاي  شامل  مختلف،  گونه هاي  در  نمكي  استخراج 
گوسفند، بز و مرغ، و نمونه هاي اسپرم گاو و قوچ، انجام شد. پودرهاي 
تجاري استفاده شده در اين تحقيق در دو گروه مختلف آنزيمدار (تاژ و 

يكتا) و بدون آنزيم (دريا) قرار داشتند.

روش كار
گاو،  خون  نمونه هاي  شامل  خون،  نمونه   366 از  مطالعه  اين  در 
حاوي  لوله هاي  در  خون  نمونه هاي  شد.  استفاده  مرغ  و  بز  گوسفند، 
ماده ضد انعقاد اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد (EDTA)، با حجم 
5 ميكروليتر، جمعآوري شدند. خون گيري در گاوها از سياهرگ دمي، 
در گوسفندان و بزها از سياهرگ وداج گردني و در مرغ ها از سياهرگ 
 -20˚C زير بالي انجام شد. سپس نمونه ها تا زمان استخراج در دماي
نگهداري شدند. نمونه هاي اسپرم 26 گاو نر و قوچ نيز از مركز اصالح 

نژاد دام و بهبود توليدات دامي كشور تهيه شد.
استخراج DNA: تمام مواد شيميايي مورد استفاده در اين تحقيق، 

جز در موارد اشاره شده، از شركت Merck آلمان تهيه شده است.
 DNA با روش بافر-دترجن  ت: براي استخراج DNA الف) استخراج
از هر نمونه ذوب شده حدود 5/1 ميلي ليتر خون داخل فالكونهاي 15 
 TrisHCl, pH 7.5,) ميليليتري ريخته و 10 ميليليتر بافر ليزكننده
 Sucrose, 0.01M  5mM MgCl2, 1% Triton X100
 5 به مدت  ورتكس،  ثانيه  چند  از  پس  نمونه ها  شد.  اضافه   (0.3M
دقيقه در دماي ˚C20- قرار گرفتند و سپس به مدت 15 دقيقه در 
سانتريفوژ   (rpm) دقيقه  در  دور   3000 سرعت  با  و   4˚C دماي 
ريخته شد و عمل باال تكرار شد. بعد از دور  مايع رويي دور  شدند. 
ريختن مايع رويي، به رسوب انتهاي فالكون 300 ميكروليتر تريس 
HCl 10 ميلي موالر، با pH=8، اضافه شد. رسوب ورتكس شد و 
سريعًا به لوله هاي 1/5 ميكروليتري جديد منتقل و به مدت 3 دقيقه 
با سرعت 3000 دور در دقيقه سانتريفوژ شد. دوباره مايع رويي دور 
 10 HCl ريخته شد و به رسوب انتهاي لوله 330 ميكروليتر تريس
ميلي موالر، با pH=8، و 330 ميكروليتر پودر لباسشويي (30 ميليگرم 
در ميليليتر) اضافه شد. نمونه ها به مدت 1 دقيقه ورتكس شدند و بعد 
250 ميكروليتر محلول نمك اشباع (6 موالر) به لوله ها اضافه شد. 

2. Triton
3. Tris
4. Sodium Dodecyl Sulfate 
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ورتكس شدند و سپس به مدت  اين نمونه ها به مدت 30 ثانيه شديداً 
15 دقيقه با سرعت 14000 دور در دقيقه سانتريفوژ شدند. محلول 
ميكروليتر  آنها 750  به  و  شدند  داده  انتقال  جديد  لوله هاي  به  رويي 
الكل مطلق سرد اضافه شد. لوله ها به آرامي باال و پايين شدند تا كالف 
سرعت  با  دقيقه   5 به مدت  نمونه ها  سپس  شود.  مشاهده   DNA
و  شد  ريخته  دور  رويي  مايع  شدند.  سانتريفوژ  دقيقه  در  دور   8000
جديد  نمونه هاي  شد.  اضافه  نمونه ها  به   ٪70 الكل  ميكروليتر   500
به مدت 5 دقيقه با سرعت 8000 دور بر دقيقه سانتريفوژ شدند. پس 
 DNA از دور ريختن الكل و خشك كردن لوله هاي حاوي كالف
 HCl تريس) TE به وسيله اجاق، در نهايت 100 ميكروليتر محلول
10 ميلي موالر و EDTA 1 ميلي موالر، با pH=8) به لوله ها اضافه 
تا  شدند  داده  قرار  بن ماري  در  ساعت   2 به مدت  محلول  اين  شد. 

DNA در آنها حل شود و سپس در دماي ˚C20- ذخيره شدند.
براي استخراج DNA از خون مرغ، از هر نمونه 100 ميكروليتر خون 
براي استخراج استفاده شد و بقيه مراحل مشابه روش باال بود؛ با اين 
تفاوت كه ميزان تريس HCl 10 ميلي موالر، با pH=8، و شوينده 
 DNA لباس 400 ميكروليتر در ميليليتر بود. هم چنين براي استخراج
از اسپرم ابتدا مني ذوب شده به لوله هاي 2 ميليليتري منتقل و سپس 
 (NaCl, KCl, Na2HPO4 KH2PO4) PBS 1 ميليليتر بافر
به آن اضافه شد. نمونه ها ورتكس و به مدت 5 دقيقه با سرعت 8000 
دور در دقيقه سانتريفوژ شدند. اين مرحله دو بار ديگر تكرار شد. بقيه 

 10 HCl مراحل مشابه روش باال بود؛ با اين تفاوت كه ميزان تريس
ميلي موالر، با pH=8، و شوينده لباس 400 ميكروليتر در ميليليتر، 
 ،pH=8 0/5 موالر، با (DTT) همراه 100 ميكروليتر ديتيوتريول

بود.
ب) استخراج DNA با روش نمكي: استخراج DNA از خون كامل 
و   ،(11) نمكي  استخراج  بهينه   روش  از  استفاده  با  مرغ  و  دامها  در 
متناسب (12)  بهينه  روش  از  استفاده  با  اسپرم  از   DNA استخراج 

انجام شد.
اندازه گيري كيفيت و كميت DNA: كيفيت و كميت تمام نمونه هاي 
 OD260/280 استخراج شده توسط دستگاه نانودراپ، با نسبت DNA
(نشانگر خلوص)، انجام شد. براي اطمينان از عدم شكستگي و غلظت 

DNA در نمونه ها الكتروفورز بر روي ژل آگارز 1٪ صورت گرفت.
واكنش زنجيرهاي پليمراز (PCR): براي كنترل DNA استخراج شده 
 GDF9 ،KCN از تكثير ژنهاي ،PCR و فقدان ممانعت كننده ها در
و GnRHR، به ترتيب در گاو، گوسفند و بز، استفاده شد. پرايمرها و 

شرايط PCR در جدول 1 نشان داده شده است.
اجزاء  شد.  تهيه  واكنش  ميكروليتر   25 براي  مناسب  غلظت  و  مواد 
واكنش شامل 50 تا 100 نانوگرم DNA، بافر 1x، 0/15 ميكرومول 
از هر پرايمر، 0/2 ميلي مول dNTP، 1/5 ميلي مول MgCl2 و 1 

واحد آنزيم تك پليمراز (متابيون، آلمان) بود. 

جدول 1- توالي پرايمرها و شرايط چرخه هاي واكنش زنجيرهاي پليم

شرايط چرخه هاي PCR2توالي1پرايمر

KCN
F:5 - ATCATTTATGGCCATTCCACCAAAG -3

R:5 - GCCCATTTCGCCTTCTCTGTAACAGA -3

1(94-2m-60-30s-72-30s)-34(94-30s-60-30s-72-30s)-
1(72-3m)

GDF9

F:5 - CTTTAGTCAGCTGAAGTGGGACAAC -3

R:5 - ATGGATGATGTTCTGCACCATGGTGTGAACCTGA -31(94-5m)-35(94-45s-61-30s-72-45s)-1(72-5m)

GnRHR
F:5 - GGTGTCTGAGGCTCATTTCA -3

R:5 - TAGCAATCGCTTGCCCAGA -3
1(95-5m)-35(94-45s-58-45s-72-1m)-1(72-7m)

F1: پيشرو؛ R: پسرو

2چرخه ها (دما-زمان) - چرخه ها (دماي واسرشته شدن-زمان-دماي اتصال-زمان-دماي تكثير-زمان) – چرخه ها (دماي تكثير-زمان). دما بر حسب درجه 

سلسيوس، زمانها برحسب دقيقه (m) يا ثانيه (s) هستند.
تحليل آماري: براي مقايسه نتايج گروه ها از آزمون هاي غيرپارامتري (به سبب ناهمگون بودن واريانس ها) با در نظر گرفتن p=0/05، استفاده شد. 
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نتايج كيفيت و كميت در جدول 2 نشان داده شده است. كيفيت و 
كميت DNA به دست آمده با روش بافر-دترجنت بهتر و مطلوب تر از 
روش نمكي است. نتايج حاصل از آناليز واريانس نشان داد كه بين دو 
 DNA روش استخراجي تفاوت آماري معنيداري در غلظت و خلوص

 .(<05/0p) استخراج شده وجود نداشت
نتايج كيفيت و كميت در جدول 2 نشان داده شده است. كيفيت و 
كميت DNA به دست آمده با روش بافر-دترجنت بهتر و مطلوب تر 
از روش نمكي است. در كليه نمونه ها بيشترين غلظت مربوط به روش 
بافر-دترجنت بود. بيشترين و كمترين DNA استخراج شده به ترتيب 
در نمونه خون مرغ و گاو به دست آمد. در نمونه خون بهترين خلوص 
مربوط به خون گوسفند و در نمونه اسپرم بهترين خلوص در اسپرم 
گوساله بود. در مقايسه خلوص DNA استخراج شده بين دو روش 

تفاوت معني داري نشان ندادند.

بحث
در آزمايش هاي مختلفي كارايي روش بافر-دترجنت براي استخراج 
DNA در انسان و دام نشان داده شده است. در تحقيقي با استفاده 
از 100 نمونه خون انسان، غلظت DNA به دست آمده با اين روش 
7/2±56/3 ميكروگرم در ميلي ليتر و خلوص آن 0/11±1/77 بود (1). 
 DNA در نمونه دامي (خون بز)، نيز   با استفاده از اين روش، غلظت
 1/87±0/01 آن  خلوص  و  ميلي ليتر  در  ميكروگرم   29/4±2/1
 44/2±3/5 به ترتيب  تجاري  كيت  يك  مورد  در  متغيرها  اين  بود. 

ميكروگرم در ميلي ليتر و 0/08±1/84 بود (13). در آزمايش ديگري 
 DNA بر روي نمونه هاي خون خوك با استفاده از اين روش، غلظت
4/3±40/9 و خلوص آن 0/01±1/84 ميكروگرم در ميلي ليتر گزارش 

شد (10). 
با توجه به ميزان DNA كمي كه در هر بار PCR مورد نياز است 
 DNA (1)، غلظتهاي به دست آمده قابل قبول به نظر مي رسد. مقدار
تحليل  جهت   PCR مورد  صدها  براي  روش  اين  با  استخراج شده 
پليمورفيسم  يا  و  ميكروساتاليت  تحليل  و  تجزيه  (مانند  ژنوتيپي 

تك نوكلئوتيدي) كافي است. 
نمونه ها،  از  برخي  در  نمكي  استخراج  روش  با  كه  است  ذكر  شايان 
به ويژه نمونه هاي خون مرغ، طي مراحل استخراج لخته هايي تشكيل 
ميشد كه بر كميت و كيفيت DNA مؤثر بود و همين مسأله باعث 
شد كه بهينه سازي شرايط دشوار باشد. اين مشكل در روش استخراج 
بافر-دترجنت ديده نشد. از مزاياي ديگر اين روش اين است كه در 
نگهداري  سال)   4) مدت  طوالني  مدت  براي  كه  خون  نمونه هاي 

شدهاند، استخراج DNA تنها با اين روش قابل انجام است. 
در اين تحقيق، واريانس قابل توجهي در غلظت DNA استخراج شده 
بين نمونه ها ديده شد. بر اساس مطالعات قبلي (14)، براي جلوگيري 
از تكه تكه شدن DNA، نمونه هاي خون تا حداكثر 6 ساعت پس 
از ذوب شدن و پس از اضافه كردن بافر ليزكننده سانتريفوژ شدند. 
براي رسوب بافر ليزكننده از سانتريفوژ با دور 1600mpr به مدت 15 
 rpm3000 تا rpm400 دقيقه استفاده شد. ميزان دور سانتريفوژ از
تأثير معني داري بر كل DNA پالسما ندارد (15)، اما ممكن است 

جدول 2- ميانگين خلوص و كميت DNA استخراج شده با روشهاي مختلف

تعدادحجم (μL) گروه
(μg/μL) DNA كميت(OD260/280) كيفيت

نمكيبافر-دترجنتنمكيبافر-دترجنت
0/073±0/0681/83±1061/88±245256±150093357گاو (خون)

0/058±0/0521/77±2031/92±125279±10013676گاو (اسپرم)
0/076±0/0611/82±2711/84±252384±1500125481گوسفند (خون)

0/050±0/0561/83±2081/90±208373±10013610قوچ (اسپرم)
0/040±0/0791/87±1081/76±190270±150098571بز (خون)

0/044±0/0201/84±1721/87±170917±100501048مرغ (خون)
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حاصل آن تفاوتهاي در كميت DNA ژنومي در نمونه ها باشد (16).
رسوب  ليز كننده  بافر  از  استفاده  از  پس  نمونه ها  موارد،  برخي  در 
كردن  اضافه  مرحله  ميشود  پيشنهاد  موارد  اين  در  دارند.  قرمزرنگي 
زمان  طول  افزايش  با  كه  شديم  متوجه  ما   .(10) شود  تكرار  تريس 
 ،-C 2˚به -C4˚ سانتريفوژ از 10 دقيقه به 15 دقيقه و افزايش دماي از
پس از اضافه كردن نمك، خلوص DNA جدا شده افزايش مييابد 
آلودگي   70% الكل  با  شست وشو  مرحله  كردن  تكرار  با  هم چنين  و 

پروتئيني در نمونه ها كمتر مي شود. 
 DNA غلظت  محاسبه  براي  مهمي  معيار  آگارز  ژل  با  الكتروفورز 
باالي  غلظتهاي  و  پروتئينها  چربي،  است.  آن  شكستگي  عدم  و 
كه  همان طور   .(17) هستند   PCR بالقوه  مهاركننده هاي  كلسيم 
نمونه هاي  در  اسمير  و  شكستگي  فقدان  ميشود،  ديده   1 شكل  در 
استخراج شده مشخص است. ميزان خلوص DNA يك عامل بسيار 
مهم در كارهاي آزمايشگاه ژنتيك مولكولي است. با توجه به ميانگين 
آلودگي به دست آمده از نانودراپ، ميزان خلوص DNA در اين روش 
رضايت بخش است. اگر نسبت مقدار جذب محلول DNA در طول 
موج 260 نانومتر به مقدار جذب در طول موج 280 نانومتر در محدوده 
2/0-1/8 باشد، نشان دهنده اين است كه جذب عمدتًا به علت اسيد 
نوكلئيك است و كيفيت و خلوص DNA مطلوب است. اعداد كمتر 

از 8/1 آلودگي پروتئين يا فنلي را نشان ميدهد و اعداد باالتر از 0/2 
نشان دهنده آلودگي RNA هستند (18و19). 

و   PCR تصادفي  به صورت  روش  اين  از  به دست آمده  نمونه هاي 
 .(2 (شكل  شدند  ديده   ٪2 آگارز  ژل  روي  بر  به دست آمده  نوارهاي 
وجود قطعات تكثيرشده در PCR دليل بر فقدان ممانعت كننده براي 
آنزيم تك پليمراز است. در اين تحقيق، پودرهاي مختلف با فرمولهاي 
 DNA متفاوت آزمون شدند، اما تفاوت معنيداري در كيفيت و كميت

استخراج شده ديده نشد (داده ها نشان داده نشده است). 

نتيجه گيري 
با توجه به كاهش قابل توجه در مصرف مواد آزمايشگاهي (پروتئيناز 
K)، هزينه استخراج DNA در مقايسه با روش نمكي، كاهش قابل 
سرعت  آنزيمي،  هضم  زمان  حذف  با  هم چنين  داشت.  مالحظهاي 
استخراج DNA افزايش يافت. به عالوه، اين روش به مواد شيميايي 
اين  در  ديگر،  طرف  از  ندارد.  نياز  گران قيمت  تجهيزات  و  خطرناك 
روش مي توان مهاركننده هاي PCR را از بين برد. به طور كلي، اين 
روش ساده، سريع، ايمن و ارزان است و DNA استخراج شده كيفيت 
مطلوبي دارد و در نتيجه در تجزيه و تحليل ژنوتيپي، در آزمايشگاه هايي 
كه محدوديت منابع مالي و زماني دارند، روش مناسبي به نظر مي رسد.

شكل1: الكتروفورز DNAهاي استخراج شده بر روي ژل آگارز. ستونهاي 1، 3، 5، 7، 9، 11 و 12 روش استخراج بافر-دترجنت و ستونهاي 2، 4، 6، 8، 10، 13 
و 14 روش استخراج نمكي را نشان مي دهند. ستونهاي 1، 2، 5، 6، 9، 10،11، 12 و 13 مربوط به نمونه هاي خون  و ستونهاي 3، 4، 7 و 8 مربوط به نمونه هاي 
اسپرم هستند. ستونهاي 1 تا 4 نمونه هاي گاو، ستونهاي 5 تا 8 نمونه هاي گوسفند، ستونهاي 9 و 10 نمونه هاي بز و ستونهاي 11 تا 14 14-11 نمونه هاي مرغ 

را نشان مي دهند.

شكل 2: الكتروفورز محصول PCR بر روي ژل آگارز 1٪. ستونهاي فرد (زيرنويس 1) روش استخراج بافر-دترجنت و ستونهاي زوج (زيرنويس 2) روش استخراج 
نمكي را مشخص مي سازند. M= ماركر bp50 .ستونهاي B مربوط به نمونه هاي خون و ستونهاي S مربوط به نمونه هاي اسپرم هستند. نمونه هاي A، B، C و 

D به ترتيب نمونه هاي PCR در گاو (bp350)، گوسفند و بز (bp135) و مرغ (bp400) هستند.
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جناب آقاي دكتر مهرداد نوروزي نيا
انتخاب شايسته جنابعالي را به مديريت گروه ژنتيك دانشگاه تربيت مدرس صميمانه تبريك 

مي گوييم و آرزوي موفقيت جنابعالي و تعالي آن گروه را از خداوند متعال آرزومنديم.
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