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  :چکيده
 اين ژن داراي توالي هاي غنی از1اگزون شماره. دخيل در روند سرطان پروستات وسينه ميباشدژن اندروژن رسپتور يکي از ژن هاي 

GC اين توالي ها به علت استحکام زياد باندهاي هيدروژنی خود مقاومت زيادي در برابر دناتوره شدن توسط حرارت نشان مي دهد،همچنين با  .است
نمي توان در PCR  اختالل  ايجاد مي کند ازاين رو از روش هاي استاندارد شده ي  PCRوسه ثانويه دردرون خود در روند پر ايجاد ساختارهاي
نتايج نشان مي دهد . اين ناحيه ژني مي پردازيم PCRدر اين مطالعه ما به بررسي روش هايي براي بهينه سازي . ژنی استفاده نمود تکثير اين ناحيه 

-COهمچنين افزودن . تاثير زيادي در افزِايش محصول اين واکنش دارد  pfuليمراز و پSmart Taqاستفاده ي همزمان از دو آنزيم 
Amplification، هاي گليسرولDMSO، Betaineبه محلول PCR  براي جلوگيري از تشکيل ساختارهاي ثانويه در حين واکنش وکاهش دماي 

Annelingمفيد می باشد .  
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One of the gene that causes prostate and breast cancer is androgene  receptor gene.Exon 1 of this gene has two GC-
rich sequences .this sequences contain many strong hydrogenic bonds, there for show resistance against heat 
denaturation . because of its secondary stracture ,PCR process will be problematic. So, we try to find aporpriate way 
for PCR.The results show  when be used both Smart Taq polymerase and Pfu together, the product increased .also we 
use some co-Amplification including ; Glycerol,DMSO and Betain to inhibit the formation of secondary stracture and 
decreasing anneling tempratur. 

  
  :مقدمه

هورمون اندروژن از طريق اين ژن اثر خود را بر بيان ژن هاي دخيل .اندروژن رسپتور يک فاکتور رونويسي است 
ترمينال پروتئين است و توالي - N خود که کد کننده ي ناحيه ي 1اين ژن در اگزون. در رشد ،تقِسيم وتمايز سلولي مي گذارد

ازآنجايي که .  مي باشدCAGو GGN اراي دو سري توالي تکراري آن حفاظت شدگي چنداني را نشان نمي دهد، د
مطالعات در برخی از جمعيت ها  رابطه ی مستقيمي را بين تغييرات در طول اين دو توالي تکراری و ميزان بروز 

  .سرطان هاي پرستات وسينه را نشان مي دهد، مطالعه آن حائز اهميت است
 از آنجايي که اين دو توالي غني از . مي باشدPCR ير آنها از طريق تکنيک اولين گام در بررسي اين دو توالي تکث

GC است، تکثير آن با استفاده از اين تکنيک دشوار است زيرا از يک طرف به علت استحکام باندهايي که در اين توالي
بل از اتصال پرايمر به  ق Annelingوجود دارد دناتوره شدن آن به سختي انجام مي گيرد، از سوي ديگر در مرحله ی 

 ساختارهاي ثانويه تشکيل شده و به اين ترتيب مانع اتصال پرايمر می شود و ميزان الگو  DNAنقطه مکمل خود در
  .محصول کاهش مي يابد

 بسيار ناچيز است و به طور معمول براي PCR تکثير شده در اين توالي ها از طريق DNAبه طور کلي ميزان 
در اين مطالعه چون امکان استفاده از راديواکتيو وجود نداشت ما سعي در . استفاده مي شودRadiolabling مشاهده آن از 

  .ها و ميکس کردن آنزيمهاي متفاوت نموديمCo-amplification ايجاد پاسخي مناسب تر با استفاده از 
  : مواد و روشها

  . جمع آوري شد 8/3EDTA%وير بر  خون افراد مبتال به سرطان و افراد سالمهنمون: آوري نمونه جمع
/(R محلول با باردو خون را :DNAاستخراج  Μ320 (Triton1%) ,( sucrose mM  ( Nacl5mM)   ، Tris - 

Hcl 12mM)  ، PH=8.8(رسوب حاصل را در محلول  از سانتريفوژ،  پس.دهيم  تيمار مي)%,( Μ620 NaclSDS 
و حجم  اتانول خالص به دآنيم با اضافه آردن  تكس، سانتريفوژ ميراز و پس قرار می دهيم 37 دمایدقيقه در30 ،حل آرده

  .آنيم  حل ميTEشتشو داده در محلول % 70ي حاصله را با الكل DNA.  را رسوب مي دهيمDNA ناتانت، پرسو
 دارد ، پرايمرهايي طراحي شدند باالييTm بوده و GC از غنیچون در اين مطالعه قطعه مورد بررسي : پرايمرطراحي 

 داراي توالي CAG ه براي قطع(primm)باشد اين پرايمرها   آنها نيز باال ميTmآه 
5AGAGAGGTTGCGTCCCAGAGC3 5 وTCCAAGACCTACCGAGGAGCTTC3 با دماي



 

 

cο69  Anneling و قطعهGGN 5 داراي تواليCAGCAAGAGTCAGCCCAGGCAG3 و 
5CTGGGATAGGGCACTCTGCTCACC3 با دماي cο78Anealing  باشد مي .  

PCR : در حجم  شدهمخلوط مواد تهيه lµ25 عبارتست از بافر PCR، 2mM MgCl2 , وmlM /µ200 dNTP و 
mlM /µ400 Primer وطی ازمخل و Pfu و Smart Taq  ،پليمراز ng150-50DNA و همچنين DMSO  و

Betain و گليسرول با غلظت های مختلف به مخلوط اضافه گرديد .  
  . باشد  ميmM40وmM200 اضافه شده به ترتيب ، Betain مقدار GGN  وCAGهاي  براي توالي

 10 سيكل و در آخر 32 در 720 دقيقه 1،  600 دقيقه 1 ، 950 ثانيه 45) دناتوره اوليه (95 دقيقه 10 به مدت PCRواآنش 
  . گيرد انجام مي 720دقيقه 

 مورد بررسي قرار (SSCP)% 6اآريل آميد   سپس بر روي ژل پلي2% در ابتدا برروي ژل آگارز PCRنتايج حاصل از 
  . گرفت
  :نتايج
 دهد زمان اوليه ت نشان ميماوقحرارت م بااليي دارد و در مقابل دناتوره شدن توسط Tmون توالي مورد بررسي چ

 دقيقه در نظر 3-5 بين   اوليههدناتور،  PCR به طور معمول در واآنشهاي .باشد هم ميم در اين واآنش دناتوره کردن
با افزايش زمان . نمی شود آردن اين توالي آافي نبوده و هيچگونه محصولي ايجاد دناتورهشود اما اين زمان براي  گرفته مي

   . می شود دقيقه محصول موردنظر همراه با اسمير مشاهده7-15 به
  

  چون داراي خاصيتptu به طور همزمان استفاده نموديم آنزيم pfu و زار پليمSmart taqيم نزو آددر اين مطالعه ما از 
ن خاصيت ون ايچ پليمراز smart tagباشد اما  است سرعت پليمرازي آن آم مي)  proff reading (تصحيح کنندگی

و آنزيم مورد استفاده قرار گرفت دهاي متفاوتي از اين  نسبت. دهد اگزونوآئازي را ندارد سرعت واآنش را افزايش مي
 ،اضافه گردد PCR مخلوط شده و به مواد pfu/ smart taq 4/1نتايج نشان داد هنگامي آه  اين دو آنزيم به نسبت 

 smart به طوريكه ، باال مي باشد،آنزيم مورد استفاده در اين واآنشمقدار  .شود مي تري ايجاد محصول تكثير يافته خالص
taq 1u و pfu 0/5uشود  به مخلوط مواد اضافه مي .  

 استفاده شد درصدهاي Betaine , DMSO هاي گليسرول، co-Amplificationبراي افزايش ميزان محصول واآنش از 
 استفاده شد تكثير توالي DMSO% 10زماني آه از . حصول ايجاد نكردميزان مدر متفاوتي از گليسرول تغيير چنداني 

 لی محصونها و بدست آوردميره بود به همين منظور براي از بين بردن اسا فراواني همررمذآور افزايش يافت اما با اسمي
 آه   گرديدAnneling موجب آاهش شديدي در دماي Betainافزودن .  اضافه نموديمBetainتر به مخلوط واآنش  خالص

 آاهش داديم محصولي ο60 به ο72 را از Annelingزماني آه  دماي . اين آاهش موجب شد هيچ محصولي ايجاد نشود
ار  مورد استفاده قرBetain  ازبراي بهينه سازي واآنش، درصدهاي متفاوتي. تر و بيشتر از شرايط قبل بدست آمد خالص

 و mM GGN 40 براي دو توالي يكسان نيست بهترين غلظت براي تواليBetain بهينة   گرفت نتايج نشان داد غلظت
شود بنابراين غلظت بيشتر آن   باعث آاهش ميزان فعاليت آنزيم ميBetain چون .باشد  ميmM CAG 200براي توالي

  .گردد موجب آاهش محصول مي
 mM 2 باال بوده و بهترين غلظت براي آن MgCl2وجه است در اين واآنش غلظت  نيز جالب تMgCl2غلظت تغييرات 

  .شوند  هاي باالتر هم باعث ايجاد محصوالت فرعي مي آنند غلظت تر محصولي ايجاد نمي هاي پايين ثبت شده غلظت



 

 

  
  
  

  
 و تغييرات غلظت Smart taq و pfuاثر مخلوط دو آنزيم : 1شکل

Betain بر واکنش PCRور آندروژن رسپت  
  

 Betain می باشد و افزايش غلظت Betain فاقد 6نمونه شماره 
 می PCR ، سبب افزايش محصول  8در نمونه mM 40تا

 mM 80 ، تا غلظت9 در نمونه شماره Betainافزايش بيشتر .شود
 که ماکزيمم 11که در نمونه شماره . سبب مهار واکنش مي شود

) Betain 40mM(   غلظتاپتيمم.   را نشان می دهدPCR محصول
.                                 را نشان می دهدt Smar وPfu   از دو آنزيم4 به 1به همراه نسبت 
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