بزرسی باقیمانذه های ژن های ) cry1A(bو  p35در خون
رت های تغذیه شذه با بزنج تزاریخته

دانشجو

اساتیذ راهنما

محل اجزا

سال نگارش

مهسا اعالیی اردکانی

دکتر بهادر حاجی محمدی
دکتر گیلدا اسالمی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد

8931 - 8931

چکیده
مقدمه :گیاهان تراریخته یا اصالح ژنتیک شده انواعی از گیاهان هستند که با اهداف افزایش راندمان تولید محصول
و ایجاد صفات مطلوب مانند مقاومت به آفات و بیماريها و ...از طریق علم مهندسی ژنتیک کشاورزي و افزودن ژن
هایی خاص در توالی ژنوم آنها تولید میشود .با توجه به اینکه پیش نیاز بررسی آسیب زایی هر ماده خوراکی ،جذب
آن از طریق روده و حضور متابولیتهاي آن در خون است ،لذا در این تحقیق به بررسی بقایاي ژن ) cryIA(bو P35
در خون رتهاي تغذیه شده با برنج تراریخته پرداخته شد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع تجربی مداخلهاي و جمعیت مورد مطالعه شامل رتهاي نر و ماده ()SD

 Sprague Dawleyبودند که از نظر نوع غذاي دریافتی به  2گروه تیمار و شاهد تقسیم شدند .گروه اول شامل 10
رت ( 5نر و  5ماده) با مصرف غذایی  50درصد برنج تراریخته طارم موالئی از کل کربوهیدرات مورد نیاز و گروه دوم
شامل  10رت ( 5نر و  5ماده) با مصرف غذایی  50درصد برنج غیر تراریخته طارم موالئی از کل کربوهیدرات مورد
نیاز بودند .پس از  90روز از خوراندن رتها با الگوي تغذیه مزبور ،نمونهگیري از خون انجام شد .استخراج  DNAاز
خون با استفاده از کیت و بر اساس دستورالعمل همراه انجام شد .بررسی کیفی و کمی  DNAاستخراج شده به
ترتیب با استفاده از آگارز ژل الکتروفورز و اسپکتروفتومتري انجام شد .بررسی وجود ژن تراریختگی در خون با
استفاده از پرایمرهاي اختصاصی ) T35 ،cryIA(bو  P35انجام شد و محصول تکثیر شده با استفاده از آگارز ژل
الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :با استفاده از آگارز ژل الکتروفورز نتایج تکثیر مشخص شد که ژن تراریختگی در نمونههاي خون رتهاي
مورد بررسی در این مطالعه یافت نشد.
نتیجهگیري :نتایج نشان داد هیچ تفاوت معناداري از نظر حضور ژن تراریختگی در خون گروههاي شاهد و مداخله
رتها مشاهده نشد .لذا نتایج این تحقیق احتمال انتقال ژن به خون موجود مصرفکننده تراریخته را رد میکند.
واژههاي کلیدي :برنج تراریخته ،رت  ،Sprague DawleyخونP35 ،Cry IA(b) ،
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