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  چکيده

 شـده اسـت، کـه در    ختهايجاد کننده ماهيچه مضاعف شنا عاملبه عنوان  ) GDF8( رشد و تمايز     ۸ عاملوستاتين يا   ميژن  
ر بـه  جـ منژن ننـده در ايـن   غير فعـال ك  های هشج در گاو، . های غير فعال کننده ژن رخ می دهند  هشجآن مجموعه ای از     

گوسـفند سـنجابی   . چند شکلی ژن ميوستاتين در گوسفند نيز بررسی شده اسـت . مي شودماهيچه مضاعف توليد فنوتيپ   
يکی از نژادهای اصلی گوسفند در ايران، به ويژه در استان کرمانـشاه اسـت کـه تـا کنـون بـرای ايـن جايگـاه بـه وسـيله                      

ی کـه بـه    هـاي هـش ج کننده دربرگيرنده مطالعه آناليز ناحيه کداين ام  جاز ان هدف  . ست مطالعه نشده ا   مولکولینشانگرهای  
پنجاه رأس گوسفند سنجابی نمونه های خون گرفتـه شـد    و از صد. طور بالقوه بيان ژن ميوستاتين را تغيير می دهند بود    

 با PCRعات برشی محصوالت چند شکلی طول قط.  جفت بازی استفاده شد  ۳۳۷ استخراج شده برای تکثير قطعه       DNAو  
فراوانــي .  آنــاليز شــدندPCR-RFLPهــای  ژنوتيــپ.  کامــل اجـرا شــد PCR بــه واکــنش HaeIIIافـزودن آنــزيم برشــی  

 M هـاي  آلـل ي نيز براي آللفراواني . تشخيص داده شدند  % ۷۶/۹۶و   %۳۳/۱ ،%۲ به ترتيب    mm و MM ، Mmهاي   ژنوتيپ
محاسبه شده در گوسفندهاي سنجابي با )  مطلوبآلل (M آللقايسه فراواني م . برآورد گرديد  ۹۷/۰  و ۰۳/۰ به ترتيب    m و

.  در گوسفند سنجابي در سـطح مناسـبي نمـي باشـد    آللتحقيقات مشابه در نژادهاي مختلف دنيا نشان داد که فراواني اين      
 جايگـاه برقـرار    واينبـرگ در جمعيـت مـورد مطالعـه در رابطـه بـا ايـن       - مشخص گرديد که تعـادل هـاردي       ،عالوه بر اين  

 .باشد نمي

  
   PCR-RFLP، گوسفند سنجابيژن ميوستاتين، چندشکلي، : کليديهایواژه
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Abstract 
Myostatin or growth and differentiation factor 8 (GDF8) has been identified as the factor causing a 

phenotype known as double muscling in which a series of mutations render the gene inactive, and 

therefore, unable to regulate muscle fibre deposition. Dysfunction of myostatin gene has been 

reported in mammals. In bovine the loss of this gene activity has been associated to double-muscled 

phenotype observed in some European cattle breeds. Myostatin gene polymorphism has also been 

studied in sheep. Sanjabi sheep breed is one of the major sheep breeds in Iran, especially in 

Kermanshah province that until now has not been studied at this locus by molecular markers. Due 

to the role of myostatin gene in muscle development, the objective of this study was to analyze a 

coding region containing mutations which potentially altering the myostatin gene expression. DNA 

from blood samples of one hundred fifty Sanjabi sheep was extracted and used to amplify a 337-bp 

fragment in myostatin gene. Restriction fragment length polymorphism (RFLP) of the PCR product 

was performed by addition of HaeIII enzyme to the completed PCR reaction. PCR-RFLP genotypes 

were analyzed. Genotype frequencies of MM, Mm and mm were detected as 2.00%, 1.33% and 

96.70%, respectively. Allele frequencies were estimated for M and m alleles as 3.00% and 97.00%, 

respectively. The data from this study indicated that the Sanjabi sheep was polymorphic for 

myostatin gene though it was not at Hardy–Weinberg equilibrium.  
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 ٨٣                                                                                       ...  ژن ميوستاتين در گوسفند نژاد سنجابي با استفادهچندشكلي ارزيابی 

 

  مقدمه
هـاي عمـده تأثيرگـذار بـر     هاي ژنتيکي و ژن شناخت جنبه 

محققان ژنتيک و اصـالح     ه  جمورد تو  "اتوليد گوشت اخير  
هـاي   مطالعـات بـراي يـافتن ژن       .اسـت قـرار گرفتـه     نژاد  

بوجود آورنده عضله مضاعف در گاوهاي گوشتي منجر        
به کشف ژن ميوسـتاتين شـد کـه بـه عنـوان ژن کانديـدا             

هاي  براي صفت توليد گوشت بررسي و نقش آن در نژاد       
. مختلف دام و طيور و حتـي انـسان شـناخته شـده اسـت            

مطالعات ملکولي ژن ميوسـتاتين نـشان داده کـه ايـن ژن             
؛ بلينگ و   ۱۳۸۴ مسعودي و همکاران  (باشد   چند شکل مي  

ميوسـتاتين   ).۲۰۰۰ و کاساس و همکاران     ۲۰۰۵ همکاران
اگـر   وهـاي اسـکلتي مـي باشـد         رشد ماهيچـه   مهاركننده

 باعــث ، اتفـاق افتــد ميوســتاتينکــد کننـده  ژن در هـشي  ج
ــش   ــر نق ــاري آن تغيي ــود  مه ــي ش ــضله م ــزايش ع  و اف

ــاران ( ــسعودي و همک ــاران  ۱۳۸۴ م ــروگ و همک ؛ فهرانک
با استفاده از تعيـين  ). ۲۰۰۵ و جانسون و همکاران      ۱۹۹۹

 مــشخص شــد كــه ژن ١هــاي يــاك نقــشه فيزيكــي كلــون
 ۲ن گاو نزديك سـانترومر كرومـوزوم شـماره         ميوستاتي

قرار دارد و جايگاه آن در گونه های مطالعه شده از جمله    
، مرغ و موش خانگی مشخص شده اسـت     گاوميشخوك،  

 ۳ژن ميوســتاتين گــاوي داراي ). ۲۰۰۲ گــزاکــابوالک و (
ميوســـتاتين باعـــث . باشـــد  اينتـــرون مـــي۲  واگـــزون

بري ماهيچه اسـت    ميانجيگري بيان ژن در كنترل شكل في      
و با جلوگيري از تكثير ميوبالستها، عمالٌ رشـد عـضالني          

اين عمـل ميوسـتاتين بطـور عمـده بـه      . را متوقف مي كند  
رشد ماهيچه ها پيش از تولد، يعني زمـان تكثيـر و تمـايز         
ميوبالستها برمي گردد و انتظار مي رود چنانچه جهـشي         

 ميوســتاتين گــردد، رشــد mRNAبتوانــد باعــث كــاهش 
مـسعودي و   (عضالني بيشتري در حيوان مشاهده شـود        

ــاران ــين   ). ۱۳۸۴ همک ــشخيص ب ــرای ت ــی ب ــم مختلف عالئ
حيوانات با فنوتيپ ماهيچه مـضاعف و حيوانـات طبيعـی           

 يـا  N ،D يا DMمورد استفاده قرار گرفته است، ازجمله،   

                                                
1Yak 

N ،DM ــا ــا dm ،C ي ــا N ،c ي ــا n ،A ي ــا mh و a ي . + ي
ماهيچـه هـا مـشخص شـده      با هـايپرتروفی     DMفنوتيپ  
 های خلفی به صـورت گـرد و   در اين حيوانات اندام . است

برجسته هستند و ماهيچه ها حالت بيرون زدگی دارنـد و           
از ديگـر   . خطوط آشكاری در زير پوست قابل ديدن است       

هـای   توان به استخوان   مشخصه های فيزيكی آشكار می    
له ظريف، دستگاه تناسلی نابالغ و زبـان بـزرگ در گوسـا    

حيوانـات بـا فنوتيـپ      . های تازه متولد شـده اشـاره كـرد        
ــی كمتــر و      ــضاعف دارای اســتخوان و چرب ــه م ماهيچ

هـای ارزشـمند     ماهيچه بيشتری هستند و نـسبت قـسمت       
تـوان   از معايب ماهيچه مضاعف می    . گوشت بيشتر است  

بـه كـاهش بـاروری، كــاهش بقـای گوسـاله هـا، افــزايش       
فـسی اشـاره نمـود      حساسيت به استرس و بيماريهـای تن      

علــی رغــم آنچــه گفتــه شــد  ). ۱۹۸۸آرتــور و همکــاران (
هـا   برابـر شـدن ماهيچـه      ماهيچه مضاعف ارتباطی با دو    

ندارد، امـا بـه نـسبت، يـك افـزايش در تعـداد فيبـر هـای                  
هـايپر  ( و طويل شـدن فيبـر هـا    ٢)هيپر پالزي(ماهيچه ای  

در گاوهـای ماهيچـه مـضاعف      . كند  را ايجاد مي   ٣)تروفي
ــر  تعــد اد فيبــر هــای ماهيچــه ای در زمــان تولــد دو براب

گاوهـای ماهيچـه مـضاعف دارای       . گاوهای عـادی اسـت    
درصد بيشتری از فيبر های ماهيچه ای سـفيد هـستند، و            

همچنـين گـزارش شـده كـه        . مقدار كالژن كمتـری دارنـد     
هــای همبنــد  گاوهــای بــا ماهيچــه مــضاعف دارای بافــت

ش تردی گوشت كمك    تواند به افزاي   كمتری هستند كه می   
تغذيه و عالوه بر نژاد،  اين نكته را بايد متذكر شد كه        . كند

تحـت تـاثير قـرار    را فنوتيپ ماهيچـه مـضاعف      نيز  جنس  
حيوانـات ماهيچـه    ). ۱۹۹۱جـرارد و همکـاران       (دهنـد  می

. كننـد  تـری توليـد مـی     مضاعف گوشت ظريف تر و تـرد      
همچنين گوشت حيوانات ماهيچه مضاعف به طور معنـی          

هـا بـه    اين ويژگي. اری حاوی مقدار چربی كمتری است    د
سـمت  (طور زيادی منطبق با استانداردهای سالمتی است    

                                                
2Hyperplasia  
3Hypertrophy 
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ژن ميوستاتين بيـشتر در گـاو مـورد         ). ۲۰۰۰و همکاران   
ــر مــورد    ــه اســت و در گوســفند کمت ــرار گرفت مطالعــه ق

تحقيقـي توسـط جانـسون و       . بررسی قـرار گرفتـه اسـت      
در . ژاد تکـسل انجـام شـد      در گوسفند نـ   ) ۲۰۰۵(همکاران  

ــر روي کرومــوزم    ــه ژن ميوســتاتين ب ــق ناحي ايــن تحقي
ــراي   ۲شــماره  ــدا ب  گوســفند جهــت شناســايي ژن کاندي

در اين پژوهش از . صفات الشه مورد بررسي قرار گرفت    
 ميکروساتاليت جهـت تعيـين ژنوتيـپ اسـتفاده          نشانگر ۸

شده و در نهايت آناليز آماري بـر روي داده هـا صـورت       
نــشانه اي از ژن کانديــدا بـراي ســرعت رشــد يــا  . گرفـت 

اما، در مورد صفت چربـي و      . صفات الشه به دست نيامد    
ماهيچه ران وجود ژن کانديـدا بـراي افـراد هتروزيگـوت            

 ثابـت   BULGE20 و   BM81124هاي  نـشانگر واقع بين   
شد ولي در مورد افراد هموزيگوت چنين چيزي مـشاهده          

بـر روي گوسـفندان     ) ۱۳۸۴(مـسعودي و همکـاران      . نشد
بلوچي ايستگاه عباس آبـاد مـشهد بـا اسـتفاده از تکنيـک             

PCR-SSCP  ــکلی ــي  چندشـ ــتاتين را بررسـ ژن ميوسـ
 بـا   PCR جفت آغازگر جهت انجام واکنـشهاي        ۱۱. کردند

استفاده از توالي ژن ميوستاتين گـاو و بخـشي از آن در              
 آغازگر تقريبـا تمـامي طـول        ۱۱اين  . گوسفند طراحي شد  

ــ ــد  ژن ميوس ــي دادن ــفند را پوشــش م ــايج . تاتين گوس نت
ــر   ــل از تکثي ــوالي ژن    ۶حاص ــه ت ــشان داد ک ــازگر ن  آغ

ميوستاتين در اين جمعيت بسيار حفاظت شده مي باشـد،          
 آغازگر ديگر و دقت در الگوي باندي آنهـا بـه        ۲در مورد   

اين نکته اشاره شد که جهشي تک نوکلئوتيدي و يا حـذف     
در . ن اتفاق افتـاده اسـت  و اضافه در يک محدوده معين ژ     

اين پژوهش حـداقل مربعـات ارزش اصـالحي وزن تولـد            
تفاوت معني داري از لحاظ آماري با ژنوتيپهـاي مختلـف           

 نشان داد، ولـي بـا       چند شکل حاصل از تکثير يک آغازگر      
  . ديگر صفات ارتباط معني داري نداشت

گوسفند سنجابي، دنبه دار با جثه اي بزرگ و دست و       
ايـن نـژاد از نظـر توليـد گوشـت از       . مـي باشـد   پايي بلنـد  

ايـن  ). ١٣٧٨موالئيان  ( گوسفندان سنگين وزن ايران است    

بعد از گوسفند بلوچي داراي بيشترين تعداد در بـين          نژاد  
گوسفندان ايران است و در اکثر نقـاط اسـتان کرمانـشاه             

بر اسـاس سرشـماري     اين نژاد   کل جمعيت    .پراکنده است 
موالئيــان، (باشــد   راس مــي۶۰۰۰۰۰ حــدود ۱۳۸۶ســال 
با توجه به اهميـت ايـن نـژاد در توليـد گوشـت و             . )١٣٧٨

، به ويژه روی مولکولیپشم استان و عدم انجام تحقيقات      
 از هـدف ژن ميوستاتين و نقش اين ژن در توليد گوشـت،   

هـــاي ژن   تحقيـــق حاضـــر شناســـايي ژنوتيـــپامجـــان
ار در هـاي آن بـرای اولـين بـ     آلـل ميوستاتين و فراوانـي    

 و PCR-RFLPگوسـفند نــژاد ســنجابي بــه كمــك روش  
تعيين ميزان چندشـکلی در جمعيـت گوسـفندان سـنجابی           

  .بود
  

  هامواد و روش
 راس ۱۵۰هـاي خـون از    جهـت انجـام تحقيـق، نمونـه    

. گوسفند سنجابي در سطح استان كرمانـشاه بدسـت آمـد        
ســازي روش    پــس از تغييــر و بهينــه  DNAاســتخراج 

بـه شـرح زيـر       )۱۹۹۸يلـر و همکـاران      م(استخراج نمكـي    
اي پالسـتيكي       سي سي خون كامل داخل لوله      ٤: انجام شد 

 بـافر    خـون،     دو برابر حجم  . شد  موسوم به فالكون ريخته     
 5mM MgCl2, 0.32M Sucrose, Triton(جدا كننـده  

X-100 1%, 10mM  Tris-HCl  pH=7.5, (  اضـافه
 دقيقـه  ٥مدت محلول فوق به    . شد  گرديد و سپس ورتكس       

مــايع .  دور در دقيقــه ســانتريفيوژ شــد٧٠٠٠بــا ســرعت 
 ٣. شـد  رويي به آرامي جدا و رسوب حاصله نگـه داشـته            

ميلی ليتر بافر جدا كننده به رسوب حاصله اضافه و عمـل       
يـك  زمانيكه سانتريفيوژ و جداسازی رسوب تكرار شد تا   

ده  ميلی ليتر بافر ليز كنن  ٣. حاصل شد رسوب كامالً سفيد    
(pH=8.2 - 400mM NaCl, 2mM  Na2EDTA, 

10mM Tris-Hcl)    ــوبي ــه خ ــوب اضــافه و ب ــه رس  ب
 ده درصـد و  SDS1 ميكروليتـر  ٢٠٠مقـدار  . شـد  ورتكس  

ــاز ٣٥٠ ــزيم پروتئين ــر آن ــت   (2K - ميكروليت ــا غلظ  ٥٠ب
                                                
1Sodium Dodecyl  Sulfate (SDS) 
2Proteinase-K 
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به محلول حاصـله اضـافه شـد و         ) ليتر  ميكروگرم بر ميلي  
راد در حمـام آب   درجه سـانتيگ ٣٧ در طول شب در دماي    

هـاي    شد تا هضم محتويـات هـستة گلبـول          گرم قرار داده    
  اشـباع  NaClيـك ميلـي ليتـر محلـول       . سفيد كامل گـردد   

به محلول اضافه گرديد و سـپس محلـول    )  موالر ٦حدود  (
محلول مزبور به .  ثانيه به شدت تكان داده شد     ١٥به مدت   

يوژ  دور در دقيقه سانتريف    ٢٥٠٠ دقيقه با سرعت     ١٥مدت  
مايع رويي به يك لولة پالستيكي استريل ديگر انتقـال      . شد

هاي اتصالي به اسـيدهاي     در اين مرحله پروتئين   . شد  داده  
نوكلئيك همراه با نمك در انتهاي لوله رسوب سفيد رنگـي      

هم حجم محلول، كلروفرم اضـافه شـد و بـا    . تشكيل دادند 
قـه   دقي١٠سپس به مدت  . تكان دادن با محلول مخلوط شد     

هـا و     آلـودگي .  دور در دقيقه سانتريفوژ گرديـد      ٣٠٠٠در  
فاز آبـي كـه در      . شدند  پروتئين اضافي در اين مرحله جدا       

 بود كه با احتياط جـدا و بـه          DNAشد حاوي     باال تشكيل   
تـر    بـراي متـراكم   . لوله پالستيكي جديدي انتقال داده شـد      

 حجـم محلـول   ١/٠، بـه انـدازة     DNAنمودن رشـته هـاي      
دو برابـر   . شـد    اضـافه    PH)=٢/٥( مـوالر    ٣ سديم   استات

حجم محلول بدست آمده، اتانول مطلق اضافه شد و لولـه            
 ظاهر  DNAهاي    به آهستگي چند بار وارونه شد تا رشته       

اي كه داراي بـار مثبـت         با ميلة شيشه   DNAكالف  . شدند
 دقيقه در ١٠ تا ٥آوري شد و به مدت حدود        باشد جمع   مي

 حاصله دو بار بـا اتـانول     DNA. شدمجاورت هوا خشك    
 ٢٠٠ تــا ١٠٠ درصــد شستــشو داده شــد و نهايتــاً در ٧٠

 TE) 10mM Tris HCl, 0.2mM ميكروليتـر از بـافر   

Na2EDTA - pH=7.5 (  هـاي حـاوي      تيـوب . حل گرديـد
DNA    درجـه سـانتيگراد     ٣٧  ساعت در دمـاي    ٢، به مدت 

 درسـپس  .  به خـوبي حـل شـود   DNAشدند تا   نگهداري  
تعيين کيفيـت و    .  شدند ذخيره درجه سانتيگراد    -٢٠ي  دما

با استفاده از روش الكتروفـورز مقايـسه اي     DNAکميت
 DNAبر روي ژل آگارز با استفاده از مقادير مشخـصي          

جهـت انجــام واكـنش زنجيــره اي   . فـاژ المبـدا انجــام شـد   
در ) شـرکت سـينا ژن   (PCR Master kitپليمراز از كيت 

روليتر و يك جفت پرايمر با توالي زيـر   ميک۲۵حجم نهايي   
 .)۱۹۹۷ ،تيموتي و همكاران (استفاده گرديد

5'-CCGGAGAGACTTTGG GCTTGA-3'   
5'-TCATGAGCACCCACAGCGGTC-3' 

واكنش زنجيره اي پليمراز با برنامه حرارتـي زيـر در           
ه يـ واسرشـت سـازي اول    : ايكلر انجام شـد   دستگاه ترموس 

DNA    ۳۳ سـانتيگراد، انجـام    درجه ۹۴ دقيقه و    ۱ به مدت 
 درجه ۹۴ ثانيه و    ۳۰ طي DNAسيکل با واسرشت سازي     

 ۵۸ ثانيـه و     ۶۰ طـي    DNAسانتيگراد، اتصال آغازگر بـه      
 درجـه  ۷۲ دقيقه و    ۲درجه سانتيگراد و بسط آغازگر طي       

.  درجه سـانتيگراد ۷۲ دقيقه و ۲سانتيگراد و بسط انتهايي    
 از  ،ازجهت مشاهده محصوالت واكنش زنجيـره اي پليمـر        

 سـاعت اسـتفاده    ۱ ولت به مدت     ۸۰و ولتاژ   % ۱ژل آگارز   
. شد و رنگ آميزي ژل با اتيـديوم برومايـد انجـام گرفـت              

اي پليمـراز بـه كمـك       سپس محـصوالت واكـنش زنجيـره      
  .  مورد هضم آنزيمي قرار گرفتندHaeΙΙΙآنزيم برشي 

% ۸ آكريالميـد براي مشاهده قطعات هضم شده از ژل   
 ســاعت اســتفاده شــد و بعــد از ۲مــدت  بــه ۲۰۰و ولتــاژ 

خوانـدن  آميزي با اتيديوم برومايد، ژل اسکن شـد و         رنگ
 صـورت گرفـت کـه     Uvidoc افـزار    با استفاده از نرم    آلل

بـراي  .  نـشان داده شـده اسـت   ۳نمونه اي از آن در شکل       
ــي  ــرآورد فراوان ــلب ــا، محاســبه هتروزيگوســيتي و   آل ه

ــون  ــع آزم ــامرب ــزار  ) χ2( ک ــرم اف  POP Gene3.2از ن
  .استفاده گرديد

  
  نتايج و بحث

ــتخراج    ــت اس ــي جه اســتفاده از روش اســتخراج نمك
DNA       از نمونه خون برتري خـوبي را از لحـاظ كميـت و 

 نـشان   DNAكيفيت و صرف زمـان الزم در استحـصال          
 جفـت بـازي از ژن ميوسـتاتين بـه           ۳۳۷تكثير قطعـه    . داد

 آغازگرهاي كمك واكنش زنجيره اي پليمراز با استفاده از    
اختصاصي به خوبي صورت گرفت و در نتيجـه اسـتفاده     
از برنامــه حرارتــي مناســب، آغازگرهــاي اختــصاصي و  

 جفـت  ۳۳۷شرايط خوب آزمايشگاهي كه فراهم شد قطعه  
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 )۲شـکل   (بازي بدون قطعات غير اختصاصي بدست آمـد     
بـر روي انـسان،   ) ۱۹۹۷(كه با نتايج تيمـوتي و همكـاران       

  . ز مطابقت داشتگاو، گوسفند و ب
ــوت     ــپ هتروزيگ ــا ژنوتي ــفندان ب  داراي (Mm)گوس

 جفـت  ۳۳۷ و قطعه برش نخـورده  ۱۳۱ ،   ۱۲۳ ، ۸۳قطعات  
 ۳۳۷ قطعــه (MM)در هموزيگــوت غالــب . بــازي بودنــد

در هموزيگـوت مغلـوب   . جفت بازي بدون برش باقي ماند 
(mm)     جفـت بـازي مـشاهده    ۱۳۱ و۱۲۳ ، ۸۳ نيز قطعـات 
ــد ــرآورد فر. شـ ــد از بـ ــي بعـ ــلاوانـ ــبه آلـ ــا، محاسـ  هـ

با استفاده از نرم    ) χ2( مربع کا هتروزيگوسيتي و آزمون    
ــزار  ــد کــه   PopGeneاف داراي  m آلــل مــشخص گردي

 فراوانيداراي كمترين    M آللو  ) ۹۷/۰(بيشترين فراواني   
ــا نتــايج پــژوهش  . )۱جــدول  (نــدبود)۰۳/۰( ايــن نتــايج ب

ــاران  دوراك ــژاد   ) ۲۰۰۲(و همكـ ــاي نـ ــر روي گاوهـ بـ
 مطابقت داشت ولي با نتـايج ولـر و همكـاران            ١رولياسكا
دليـل  .  مغايرت داشت  ٢در نژادهاي گاو پيدمانتس   ) ۲۰۰۱(

ايـن امــر بـه وقــوع بــاالي فنوتيـپ ماهيچــه مــضاعف در    
همچنين نتايج حاصل   . شودگاوهاي پيدمانتس مربوط مي   

ين ژاز اين پژوهش با نتايج به دست آمده در نژاد گـاو بلـ           
 ماهيچه مضاعف در آن به وفور مـشاهده      كه فنوتيپ  ،بلو
؛ ۱۹۹۷الکــساندرا و همکــاران، (شــود مغــايرت دارد  مــي

گونـه   كـه هـيچ   جـايي  از آن). ۲۰۰۰کاساس و همکـاران،    
تحقيقي در گوسفند بـه شـكل فـوق گـزارش نـشده اسـت         

توان مقايسات جالب توجهي را در اين خصوص بيان         نمي
يـا   وسـتاتين و  تـوان گفـت كـه ژن مي        نمی از طرفی، . كرد

دار شدن گوسفند موثر    جايگاهي نزديك به آن در ماهيچه     
برای اطمينان کامل بايد مطالعات تكميلی انجام       . نمي باشد 

هـاي ديگـر ژنـي      شود و ارتباط آن در تعامـل بـا جايگـاه          
كا نشان داد كه تعادل هاردي      مربع  آزمون  . بررسی شود 

ين وينبــرگ در ايــن جمعيــت بــراي جايگــاه ژن ميوســتات 
" هـا احتمـاال    عدم تعادل جايگـاه   ). P>۰۵/۰(برقرار نيست   

                                                
1Charolias 
2Piedomontese 

نشان دهنده حضور بعضي عوامل بر هم زننده تعادل، از          
جمله مهاجرت و انتخاب است، که مهاجرت خـصوصاً در          
مـورد نرهـايي كـه از خـارج گلـه وارد مـي شـوند و يـک         

 انـدازه البتـه   . کننـد صـدق مـي کنـد        جريان ژني ايجاد می   
   .تواند موثر باشد میرسی هم در اين امر نمونه مورد بر

 ميزان هتروزيگوسيتي برآورد شده بوسيله شـاخص      
كـه ايـن پـارامتر    .  برآورد گرديد۰۵۱۹/۰ در جمعيت    ٣نئی

ايــن جمعيــت از نظــر ژن پــايين حــاكي از تنــوع ژنتيكــي 
 آلـل  را بـه عنـوان       M آلل ،منابع مختلف . ميوستاتين است 

كيفيت و كميت گوشـت   مطلوب جهت اصالح نژاد و بهبود       
 در آلـل درسـت اسـت کـه فراوانـي ايـن         . معرفي كرده اند  

جمعيت بسيار پايين است، ولی بايد توجـه داشـت کـه مـا          
شـود را    که باعـث ماهيچـه مـضاعف مـی        هشجفقط يک   

فـاوتی باعـث     هـای مت   هـش جبررسی کرديم، در حالی که      
الکـساندر و    بـرای نمونـه،      .شـوند  ماهيچه مـضاعف مـی    

با مطالعه ملکولي ژن ميوستاتين نـشان       ) ١٩٩٧(همکاران  
ــک   در گــاو مــسئول صــفت ماهيچــه  هــشجدادنــد کــه ي

آنها با مقايسه ملکولي ژن ميوستاتين      . باشد مضاعف مي 
در گـاو نــژاد هلــشتاين و پيــدمانتس، کــه فراوانــي وقــوع  
ماهيچه مـضاعف در آن زيـاد اسـت دريافتنـد کـه در دو              

 Cاگـزون شـماره يـک      در  . نوکلئوتيد با هم اختالف دارند    
 و بالطبع لوسين به فنيل آالنين و در اگزون  شماره            Aبه  
تن بـه تيـروزين تبـديل    ي و بـالطبع سيـس  A به   G جهش   ٣
نيز نشان دادند کـه     ) ١٩٨٨(شود و آرتور و همکاران       مي

بلـو  ين ژبلـ  نـژاد  ٣ نوکلئوتيد در اگزون شـماره   ١١حذف  
يجه گيری بايـد   بنابراين، برای اطمينان از نت.رخ داده است 

  .  ها را بررسی نمودهشج تمامی
نظر به اين که صفات كمي توسط برآيند تعداد زيـادي    
ژن با اثرات کم و همچنين اثر متقابل بين آنها كنتـرل مـي         

 مطلـوب در سـطح      آلـل شود، لذا نامناسب بودن فراوانـي       
يك لوكوس نمي تواند گـواهي بـر عملكـرد نـامطلوب يـك        

                                                
3Nei 
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و بالطبع بررسي وضعيت جايگاه صفت در يك نژاد باشد     
  . هاي ژني ديگر نيز مورد نياز است

  برابــر (I)در كــل جمعيــت، مقــدار شــاخص شــانون  
 بـود،   ۰۵/۰برابـر   پايين و    و ميانگين هتروزيگوتی     ۱۲۳/۰

ايـن  . که نشان دهنده وجود چند شکلی در اين نـژاد اسـت      
امر نشان دهنده ايـن اسـت کـه مـی تـوان فراوانـی افـراد             

   .گوت را در جمعيت باال بردهتروزي
  

  
  بر روي ژل آگارز PCRنمونه اي از محصوالت  -2شکل 

  
کریل آ نمونه اي از محصول هضم آنزیمی بر روي ژل -3شکل 

  %8آمید 
  

  تشكر وقدرداني
المللي علـوم و    مرکز بيناز رياست محترم و کارکنان        

ــان جهــت       ــوم محيطــي کرم ــوژي پيــشرفته و عل تکنول
ــار ــات  تخـــصيص اعتبـ ــرار دادن امکانـ ــار قـ  و در اختيـ

  .شود آزمايشگاهي تشکر و قدرداني مي
  
  

  وینبرگ- فراوانی هاي ژنی و ژنوتیپی و تعادل هاردي-1جدول 
  فراوانی ژنوتیپی  تعداد مورد انتظار  تعداد مشاهده شده  ژنوتیپ
MM  3  0936/0  02/0  
Mm 2  8128/7  01/0  
mm  145  0936/142  97/0  

  M  0267/0فراوانی ژن 
  m  9733/0فراوانی ژن 

  5849/94  1 با درجه آزادي )χ2( آزمون مربع کا
  

   مورد استفادهمنابع

  . انتشارات اشرفي تهران. اصول نگهداري وپرورش گوسفند. ۱۳۷۵ ،و سياه منصور ص. سعادت نوري م

استفاده از . ۱۳۸۴ ،ي فمسعودي ع، عمراني ح، عباسي ع، نجاتي جوارمي الف، فرهنگ خ، اسماعيل خانيان س و ضياي       
 ژن ميوستاتين و ارتبـاط آن بـا صـفات توليـدي در گوسـفند        های يچند شکل  جهت بررسي    PCR-SSCPتکنيک  
 .چهارمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسالمي ايران. بلوچي

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


  ١٣٨٨سال / ١ شماره ١٩جلد / علوم دامیهاي                                                  مجله پژوهش...صوفی، محمدآبادی و                       ٨٨
 

 

هاد سازندگي انتشارات ج. گزارش گوسفند سنجابي در بخش تحقيقات دامپروري استان کرمانشاه        . ۱۳۷۸ ،موالئيان ح 
  .۳۸ص . استان کرمانشاه

Alexandra, C, Pherron, Mc and Se-Jin L, 1997. Double muscling in cattle due to mutation in the 
myostatin gene. Proceedings of the National Academy of Sciences. USA. 94:12457-12461. 

Arthur PF, Makarechian M and Price MA, 1988. Incidence of dystocia and prenatal calf 
mortality resulting from reciprocal crossing of double-muscled and normal cattle. Canadian 
Veterinary Journal. 29: 163-167. 

Belling RHS, Liberles DA, Laschi SPA, Brien PAO and Tay GH, 2005. Myostatin and its 
implications on animal breeding: a review. Animal genetics 36:1-6. 

Casas E, Shackerford S, W Keele J, Stone RT,   Kappes SM and Koohmareie M, 2000. 
Quantitative trait loci affecting growth and carcass composition of cattle segregating 
alternate from of myostatin. Journal of Animal Science78:560-569. 

Dvorak J, Filistowicz A, Hruska D, Horak P, Vrtkova I, Kubek A, Szulc T and Pomichal S, 
2002. The Polymorphism of MSTN, PRNP and CSN3 genes in Charolais cattle. Animal 
science papers and reports. 20:19-23. 

Fahrankrug SC, Casas E, Keel JW and Smith TDL, 1999. Direct Genotyping of the Double-
muscling locus (mh) in piedmotese and Belgain Blue cattle by fluorescent PCR. Journal of 
Animal Science 77:2028-2030. 

Gerrard DE, Thrasher KH, Grant AL, Lemenager RP and Judge MD, 1991. Serum- induced 
myoblast proliferation and gene expression during development of double muscled and 
normal cattele. Journal of Animal Science 69: (Suppl. 1) 317. 

Hanset R, 1991. Breeding for disease resistance in farm animals: a review. In:CAB international 
(Ed. By JB Owen & RFE Axford), Oxford, Wallingford, UK. 467-478.  

Jahnson PL, Mcewant JC, Dodds KG, Purchas RW and Blari HT, 2005. A directed search in the 
region of GDF8 for quantitative trait loci affecting carcass trait in Texel sheep. Journal of 
Animal Science. 83:1988-2000. 

Jahnson PL, Mcewant JC, Dodds KG, Purchas RW and Blari HT, 2005. Meat quality traits were 
unaffected by a quantitative trait locus affecting leg composition traits in Texel sheep. 
Journal of Animal Science 83: 2729-2735. 

Kobolak J and Gocza E, 2002. The role of the myostatin protein in meat quality. A review. 
Archives of Animal Breeding 45:159-170. 

Miller SA, Dykes DD and Polesky HF, 1998. A simple salting out procedure for extraction 
DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Research 16:1255. 

Smet SD, Webb EC, Claeys E, Uytterhaegen L and Demeyer DI, 2000. Effect of dietary energy 
and protein levels on fatty acid composition of intramuscular fat in double- muscled Belgian 
Blue bulls. Meat Science 56: 73-79. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 ٨٩                                                                                       ...  ژن ميوستاتين در گوسفند نژاد سنجابي با استفادهچندشكلي ارزيابی 

 

Timoty PL, Lopez-Corrales NL, Kappes SM and Sonstegard TS, 1997. Myostatin maps to the 
interval containing the bovine mh locus. Mammalian Genome 8:742-744. 

Wheeler TL, Shackelford SD, Casas E, Cundiff LV and Koohmavaie M, 2001. The effects of 
piedomontese inheritance and myostatine genotype on the palatability of longissimus 
thoracis, gluteus medius semimem branosus, and biceps femoris. Journal of animal science 
79:3096- 3074. 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

