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 :چكيده

اط جهشهای موجود در ژن              ام گرفت              ) GDF9(اين پژوهش جهت شناسايی ارتب فند انج اروری در گوس زايش ب ا صفت اف ا،        . ب ن منظور ازقوچه ه اي ب
ت                       دران خونگيري شد و اس ژاد زل ل مازن ه های خاص ن ورم صورت       DNAخراج  ميشها و بره های  گل ل آلروف اندن و فن تفاده از روش جوش ا اس  ب

ه   ٤٦٢يك قطعه  .  با استفاده از روش اسپکتوفتومتری و ژل مونيتورينگ مشخص شدDNAکميت و کيفيت  . گرفت ازي از ناحي اگزون يک     جفت ب
ايج  .  صورت گرفت  HhaIت با استفاده از آنزيم برشي با استفاده از واآنش زنجيره پلي مراز تكثير شد و متعاقبا هضم آنزيمي محصوال              GDF9ژن   نت

وع    ه   G حاصل از هضم وجود جهش از ن ود  ) A) G  A ب د نم ه طول          . را تايي اتی ب وده و قطع اه برش ب ن ژن دارای دو جايگ ژنوتيپ وحشی اي
ات   ٢٥٤ و٥٢،١٥٦ ود دارد قطع رش وج اه ب ک جايگ ت ي پ موتان ازی دارد و در ژنوتي ازی تولي٤١٠ و٥٢ ب پ   ب ين در ژنوتي د همچن ی کن د م

ده      (+/+)Gميزان فراوانی ژنوتيپی      .  بازی توليد می شود    ٤١٠ و   ٥٢،١٥٦،٢٥٤هتروزيگوت قطعات    ه   ٢٠/٠ در نمونه های تعيين ژنوتيپ ش ود ک  ب
.ساس صفات فنوتيپ استفاده کردشايد بتوان از چنين اطالعاتی برای بهبود و افزايش دقت انتخاب بر ا. حاکی از پايين بودن فراوانی اين ژنوتيپ است

 
دو قلوزايي، گوسفند زل مازندران واآنش زنجيره پلي مراز،: آلمات آليدي

 
Molecular analysis of ovine Oocyte-derived growth factor in Iranian Zel sheep 

breed by using PCR-RFLP 
 
 

Abstract 
 
Genetic variation in ovulation rate in sheep has been widly documented and the evidence shows substantial 
differences among world sheep breeds. Candidate gene approach and DNA marker strategy are new tools to improve 
this traits in populations mutations in GDF9 gene are associated  with increased ovulation rate and this gene is 
essential for normal folliculogenesis  in sheep .This project conducted to analysis on gdf9 gene polymorphism in 
Iranian Zel sheep breed .Blood samples were collected from bipara and unipara ewes, their lambs and rams of 
herds.With two 22bp specific primers, 462bp fragment from exon1 region of GDF9, gene was amplified using 
polymerase chain reaction and after that PCR product digested with HhaI restriction enzyme. There genotypes were 
detected in Electrophoresis gel. Restriction digestion of the PCR product from wild type animals with Hha I resulted 
in cleavage of the 462 bp product (at two internal HhaI sites) into fragments of 52 bp, 156 bp and 254 bp. However, 
DNA fragments containing the A nucleotide yield only two fragments (52 bp and 410 bp). Animals heterozygous for 
the mutation have fragments of all four sizes (52 bp, 156 bp, 254 bp and 410 bp). This mutation may be important for 
MAS perspective. 
 
Key word : mutation, sheep, PCR-RFLP, Zel breed. 
 

 
:مقدمه

 
داري در اقتصاد ملي آشور نقش قابل مالحضه اي را دارد، بطوريكه بخش اعظمي از توليدات گوشت صنعت گوسفندداري 

 رشد، ويژگيهاي ،از صفات مهم اقتصادي در پرورش گوسفند نرخ باروري. قرمز، شير، پشم از اين صنعت تامين مي شود
ت متعدد حاآي از آن است آه بازدهي توليد گزارشا. چند قلوزايي استصفات توليد مثلی و از جمله الشه، آيفيت پشم و 

چند .  بره در سال است٧/٠-٨/٠مثل گله هاي گوسفند در ايران آم مي باشد بطوريكه راندمان بهينه توليد مثل يك گوسفند 
قلوزايي يكي از صفات مهم اقتصادي در گوسفند مي باشد آه تحت تاثير محيط و ژنتيك بوده و افزايش آن با سودمندي 

 افزايش ميزان درصد دوقلوزايي مي  گوسفند همينادي همراه است و از ديدگاههاي موجود در بهبود صفات اقتصادياقتص
بطور آلي روشهاي مختلفي براي افزايش چند قلوزايي وجود دارد آه اعم آن عبارتند از فالشينگ، هورمون تراپي و . باشد
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QTL ( صانعي و نجاتي. (1)مي باشد  و انتقال ژن)در مطالعه بر روي گوسفند بلوچي براي اولين بار ) ٢٠٠١
هد نشان دادند آه يك ژن عمده با اثر فوق غلبه، صفت تعداد بره متولد شده در هر زايمان ميش را تحت تاثير قرار مي د

استفاده از نشانگرهاي . بطوريكه ميشهاي هتروزيگوت داراي دو قلوزايي باالتري از ميشهاي غالب و مغلوب مي باشد
متخصصان در اين ديدگاه، .  و ديدگاه ژنهاي آانديدا يكي از افقهاي جديد تحقيقاتي در دهه اخير مي باشدDNAقدرتمند 

ت بيوشيميايي و فيزيولوژيك آن در يك موجود قبال مشخص شده است مي به بررسي ارتباط ژنهايي آه تاثيرااصالح نژاد 
تنوع ژنتيكي در ميزان تخمك گذاري در گوسفند به طور عمده در نژادهاي مختلف تحقيق شده و اآنون به خوبي . پردازند

خمك گذاري تحت تاثير مشخص شده است آه پديده دوقلوزايي مي تواند به واسطه تفرق ژنهاي عمده مرتبط با توليد مثل و ت
 از جمله ژنهاي آانديدا براي دو قلوزايي هستند Booroola و BMPR-1B ،BMP15 ،GDF9ژنهاي . (2)قرار گيرد

و جهشهاي شناسايي شده در سطح اين ژنها به طور معني داري باعث آاهش يا افزايش ميزان تخمك گذاري مي گردد ژن 
GDF9 ٢ آيلو باز و با ساختاري شامل ٥/٢طول اين ژن . ان يابي شده است گوسفند مك٥ بر روي آروموزوم شماره 

) 2004( و همكاران Hanrahan .(3) اسيد آمينه اي را آد مي آند٤٣٥اگزون و يك اينترون مي باشد و توليد يك زنجيره 
ي در  پرداختند و گزارش آردند آه اين دو ژن نقش آليدBMP15 وGDF9به شناسايي جهشهاي موجود در ژنهاي 

افزايش تخمك گذاري در هتروزيگوتها دارد و در ژنوتيپهاي هتروزيگوت همبستگي قابل مالحضه اي با ناباروري وجود 
 يك نشانگر مناسب براي عنواننشان دادند آه دو ژن مذآور مي تواند به ) ٢٠٠٤( و همكاران در سال Jungel.(4) دارد

به بررسي چند شكليهاي ) ٢٠٠٤( و همكارانHanrahan (5)ر گيرندافزايش نسبت اوالسيون در ميشها مورد توجه قرا
 در GDF9هدف اين پژوهش بررسي مولكولي چند شكلي ناحيه اي از ژن . موجود در ژنهاي مورد نظر پرداختند

.(4) مي باشدPCR-RFLPگوسفندان زل مازندران با استفاده از تكنيك 
 

:مواد و روشها
 

رسي گله هاي مختلف گوسفند زل درسطح استان مازندران اقدام به خونگيري از گله هاي در اين پژوهش ابتدا پس از بر
 ميلي ليتر نمونه خون از رگ وداج گردن در لوله هاي ونجكت حاوي ٥در عمليات خونگيري مقدار . خالص اين نژاد گرديد

نمونه ها عمدتا از ميشهاي دوقلوزا . و سپس در فالسك يخ به آزمايشگاه منتقل شد  قرار گرفتEDTAماده ضد انعقاد 
 .بهمراه بره هاي آن و آليه قوچهاي موجود آن گله و همچنين ميشهاي تك قلوزا بوده و خونگيري بعمل مي آيد

 
 DNAخالص سازي 

 
نخست گلبولهاي قرمز توسط بافر ليز . ت ميلي ليتر خون با استفاده از روش جوشاندن انجام گرف٥/٠ از DNAاستخراج 

 دقيقه در مجاورت بافر هضم آننده در مجاورت ٢٠آننده از گلبولهاي سفيد جدا گرديد و سپس گلبولهاي سفيد به مدت 
از دو روش  . فنل و کلروفورم انجام گرديدسپس ادامه مراحل با استفاده از روش.  درجه سانتيگراد قرار گرفت٦٥حرارت 
 . تعيين مي گرددDNAمتري و الكتروفوز ژل آگارز تعيين آميت و آيفيت اسپكتوفتو

 ٢٠آغازگرهاي دو جفت اين .  طراحي گرديد٢٠٠٤ و همكاران Hanrahanآغازگرهاي اين مقاله بر اساس تحقيق 
داخل اين در .  گوسفند را تكثير مي نماييدGDF9 جفت باز از اگزون يك ژن ٤٦٢نوآلئوتيدي بودند آه قطعه اي به طول 

براي بررسي صحت طراحي آغازگرها از نرم .  وجود داردHhaIقطعه دو جايگاه برشي براي آنزيمي 
.  آلمان صورت گرفتMetabionساخت آغازگرها توسط شرآت .  استفاده شدDNAsis ،Primer Premierافزارهاي

 Taqيک واحد آنزيم : رت بودند از  ميکروليتر عبا٢٥غلظت نهايي مواد در برای انجام واکنش زنجيره پلی مراز، 
Polymerase ،ميکرومول از هر ٢٠٠ dNTP ،ميلي مول ٢٠٠ MgCl2 ،٥٠-١٠٠ پيکامول مخلوط پرايمرها، ١٠-٢٠ 

 سيکل در دستگاه ترموسايکلر انجام ٣٠ با برنامه حرارتي زير به تعداد  PCRواکنش .  و بافر استانداردDNAنانوگرم 
 ٥٨ دقيقه، دماي ٢  بمدت DNA  درجه سانتيگراد جهت واسرشته شدن ٩٢دماي : بود از برنامه حرارتي عبارت . شد

هضم آنزيمي .   دقيقه١ درجه سانتيگراد جهت سنتز بمدت ٧٢ دقيقه و دماي ١درجه سانتيگراد جهت اتصال پرايمرها بمدت 
  HhaIا استفاده از آنزيم برشي  واحد آنزيمي تحت شرايط بافري و دماي مناسب ب١٥ ميكروليتر با مصرف ٣٠در حجم 

.  را شناسايي مي آند انجام گرفتGCGCآه جايگاه برشي  
 

الكتروفورز 
 

رنگ آميزي ژل .  ساعت استفاده شد٢ ولت بمدت ٧٠-١٠٠و ولتاژ  % ٨/١ از ژل آگارز PCRجهت مشاهده محصوالت 
 نانومتر مشاهده و ٢٣٠ با طول موج UVمپ قطعه تکثير شده زير ال. انجام گرفت) ١٠ mg/ml(با اتيديوم برومايد 



 

 

Biometraدرصد %۴اگارزبراي مشاهده قطعات هضم شده نيز ژل .  صورت گرفت 
 ساعت انجام ٤ ولت بمدت ٦٠الکتروفورز با ولتاژ . تهيه و نمونه ها همراه بافر سنگين کننده در چاهک ژل قرار داده شدند

  . صورت گرفتاتيديوم برمايدرنگ آميزي به کمک شد و پس از آن 
 

:نتيجه گيری و بحث
 

توليد مثل در گوسفند عالوه بر عوامل محيطی فراون موجود تحت کنترل اثرات ژنتيکی می باشد و انتخاب بر اساس 
مثلی در گوسفند صفات توليد . صفات فنوتپی به خوبی توانسته در بهبود اين صفات و پاسخ به انتخاب ايفاگر نقش باشد

دارای وراثت پذيری پايينی می باشد و استفاده از اطالعات ژنتيک مولکولی روزنه ای را  برای شناسايی جعبه سياه ژنوم 
باشد و  اطالعات حاصل بعنوان يک ابزار کمکی در بهبود دقت ارزيابی های ژنتيکی و ديدگاه انتخاب بر اساس نشانگرها 

) QTL(ديدگاه ژنهای کانديدا يکی از ديدگاههای موجود برای تعيين مکانهای ژنتيک کمی.  مورد استفاده قرار می گيرد
 از جمله ژنهای کانديدای GDF9ژن . است که موضوع بسياری از تحقيقات دهه حاضر را به خود اختصاص داده است

رش بوده و قطعاتی به طول ژنوتيپ وحشی اين ژن دارای دو جايگاه ب. کليدی مرتبط با دوقلوزايی گوسفند می باشد
 بازی توليد می کند ٤١٠ و٥٢ بازی داردو در ژنوتيپ موتانت يک جايگاه برش وجود دارد قطعات ٢٥٤ و٥٢،١٥٦

 اين ژن آه +/+)G( ژنوتيپ .  بازی توليد می شود٤١٠ و ٥٢،١٥٦،٢٥٤همچنين در ژنوتيپ هتروزيگوت قطعات 
. می گردد   ربه افزايش سنتز فوليکولهای تخمدانی در فنوتيپ ميش حاصل جهش نقطه ای در سطح اين ژن می باشد منج

در جمعيت  مربوطه (+)G محاسبه گرديد که حاکی از پايين بودن فراوانی اللی ٢٠/٠در اين پژوهش فراوانی اين ژنوتيپ
با  GDF9 ارتباط ژن  از مقاالت متعدد تاييد کننده نتايج بدست آمده با توجه به اينكه . گوسفند زل مازندران را دارد

، لذار بررسی فراوانی الل مرتبط با دو قلو زايی در ساير نژادهای گوسفند ايرانی افزايش باروری و دو قلوزائی می باشد
 .نيز پيشنهاد می گردد
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