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يك ن ك ت فاده از  ت  جهت بررسي پلي مورفيسمهاي ژن ميوستاتين وارتباط آن با صفات PCR-SSCPكس
 توليدي در گوسفند بلوچي
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 :چكيده 
 

   از خون حيوانات استخراج DNA نمونه ١٣١ به منظور بررسي پلي مورفيسم در ژن ميواستاتين در گوسفندان بلوچي ايستگاه عباس آباد مشهد تعداد 
د هاي  . گردي ام واآنش ت انج داد , PCRجه د       ١١ تع ي ش فند طراح ي از آن در گوس او و بخش تاتين گ و اس والي ژن مي تفاده از ت ا اس ازگر ب ت آغ .  جف

ژنوتيپهاي حيوانات براي آغازگرهاي مختلف   .  شده و در ژل  غيره واسرشته ساز اآريالميد تفكيك شدند SSCP  نمونه ها  PCRمحصوالت حاصل از    
دند       ١٢شيرگيري،  شش ماهگي و يكسالگي با استفاده از شجره           ثبت شده و ارزش ارثي وزنهاي تولد، از          ي ش يش بين وچي پ فندان بل اط  .  ساله گوس ارتب

ر آغازگرهاي  اي حاصل از تكثي ا ژنوتيپه ات ب د حيوان ات ارزشهاي اصالحي وزن تول داقل مربع انگين ح ود ) P<0.05( در سطح ٣مي ي دار ب . معن
ر آغازگر           ٣ازگر ارتباط آماري ژنوتيپهاي حاصل از تكثير آغ   اري ژنوتيپهاي حاصل از تكثي اط آم ين ارتب ا صفات ديگر و همچن وق    ٨ ب ا صفات ف   ب

د             ۶ و   ۵،  ۴آغازگرهايي  .  معني دار نبود   ايج خاصي را نشان ندان ابراين نت اطق    .  در تكثير منطقه مربوطه موفق عمل نكرده بن ات در من ژنوتيپ حيوان
 . بودندتكثير آغازگرهاي ديگر به صورت يك شكل 

   SSCPگوسفند بلوچي،ميو استاتين، چند شكلي، : واژه هاي آليدي
 

: مقدمه
 

وچي حدود  ژاد بل ازدهي ٣٠ن ودن ب ه و دارا ب وچكي دنب دليل آ د و  ب فند آشور را تشكيل مي ده  درصد آل نژادهاي گوس
د گوش                    تفاده مي شود     مطلوب الشه و آم بودن درصد چربي به وزن الشه وگوشت از آن براي پروار و تولي مطالعات  . ت اس

وان                ه بعن تاتين شد، آ براي يافتن ژنهاي بوجود آورنده فنوتيپ عضله مضاعف در گاوهاي گوشتي منجر به آشف ژن ميواس
ناخته شد     Grobet (ژن آانديدا براي صفات توليد گوشت بررسي ونقش آن در نژادهاي مختلف دام وطيور و حتي انسان ش

د         ). ١٩٩٧، Lee  و ,Mcpherron   ١٩٩٧و همكاران،   ن ژن چن ه اي تاتين نشان داده است آ ولي ژن ميواس ه مولك مطالع
د  ي باش كل م ال  Grobet. ش اران در س يون در   ١٩٩٧ و همك ك موتاس ه ي د آ ان دادن د نش تفاده از روش ژن آاندي ا اس  ب

د،    ي باش او م ه مضاعف در گ ئول صفت ماهيچ تاتين مس اران Fahrenkrugميواس ك  ) ١٩٩٩(  و همك تفاده از تكني ا اس ب
Fluorescent PCR گاوهاي ،Belgian Blue و Piedmentase     ين ژنوتيپ   را براي جايگاه ژني ماهيچه مضاعف تعي

ود                  ي يكسان ب ات قبل ا تحقيق ا ب ار آنه اران    Timothy. آردند آه نتيجه آ تفاده از نقشه آشي فيزيكي       ) ١٩٩٧( و همك ا اس ب
د  ) 2q11 (٢او را نزديك سانترومر آروموزوم  ، ژن ميواستاتين گ  YACآلونهاي   تاتين در    .گزارش آردن وم ميواس طول ژن

او   وم اگزون       bp ١   ۶۶۶٠گ ه طول ژن فندتعيين     III و اگزون  II مي باشد در حاليك ه در گوس دونهاي آن آ  و برخي از آ
ايين دست     ٢ اگزون، ٣ژن ميو استاتين گاوي داراي . گزارش گرديده است   bp  ٢۶٠٣توالي شده است  ه پ رون و ناحي  اينت
د و . ژن مي باش ر مي وگيری از تکثي ا جل ری ماهيچه است و ب رل شکل فيب ان ژن در کنت انجيگری بي تاتين باعث مي و اس مي

ی            د يعن يش از تول بالستها، عمال رشد عضالنی را متوقف می کند و اين عمل ميواستاتين بطور عمده به رشد ماهيچه های پ
د باعث کاهش                      زمان تکثير و تمايز      ردد و انتظار می رود چنانچه جهشی بتوان ر می گ تها ب تاتين  mRNAميو بالس  ميواس

ود   اهده ش وان مش تری در حي د عضالنی بيش ردد ، رش ا صفات   .گ اط آن ب ن ژن وارتب يون در اي ق حاضر  موتاس  در تحقي
 .  توليدي در گوسفند بلوجي بررسي گرديده است

 
: مواد و روشها 

 
د و   ١٣١نمونه هاي خون  تعداد تحقيق   جهت انجام  ا    DNA راس از گوسفندان بلوچي ايستگاه عباس آباد بدست آم ا ب  آنه

ه .  استخراج گرديدSalting Outاستفاده از روش  ورد نظر،        موتاسيونهاي  جهت مطالع ه هاي م تاتين در نمون و اس  ژن مي
از سايت  ) AF266758(ل ژن ميو استاتين گوسفندي   و بخشي از طو   )  AB076403(توالي آامل ژن ميو استاتين در گاو        

اتي   ذآور  NCBIاطالع اي م تفاده از تواليه ا اس ده و ب ورد  ١١  بدست آم متهاي ژن م ر قس ر اآث راي تكثي ازگر ب ت آغ  جف
ده    خصوصيات آلي آغازگرها.مطالعه، طراحي شد زار     ي طراحي ش رم اف تفاده از ن ا اس   بررسي شد   Oligo و Ntsys ب

ام آزمايشات           :  آورده شده است    ١ در جدول     شده حيهای طرا   گر آغاز توالي تاندارد انج  PCRبراي هر آغازگر شرايط اس
ام                   ده و انج ده بدست آم ه ش اي اتصال بهين ا دم اي اتصال هر آغازگر، نهايت ه دم ا توجه ب ا   PCRاعمال گرديد و ب ه ه  نمون

ه نسبت             پس ا  PCRجهت انجام الكتروفورز، محصوالت      )٢جدول  .(صورت گرفت  زي ب  ٣ز مخلوط شدن با بافر رنگ آمي
دند، مدت            ٩٥ دقيقه در حرارت     ٣ به مدت    ٨به   ال داده ش خ انتق ه و بالفاصله روي ي ه در  ٥ درجه سانتيگراد قرار گرفت  دقيق

اژ  % ١٠حاوي % ٨شرايط سرد نگهداري شده و سپس در ژل غيرواسرشته  اآريالميد          ه مدت    ١١٠گليسرول با ولت  ولت ب
اعت٢٠ د س ام ش ورز انج ت و    .  الكتروف ره صورت گرف رات نق ول نيت زي معم تفاده از رنگ آمي ا اس ا ب زي ژله رنگ آمي

د   ات مشخص گردي فند    .ژنوتيپ حيوان تفاده از اطالعات  شجره اي گوس ا اس ات ب وچي از سال ان ارزش اصالحي حيوان  بل
ده           ١٣۶٨ ر  به بعد، با استفاده از مدلهاي ارائه ش تفاده از      زي ا اس زار      ۴دل   م   و ب رم اف ي و     DF-REML ن يش بين  آزمون    پ

ات   ل مربع د اق انگين ح د   )LSMEAN(مي راي صفات وزن تول هاي اصالحي ب يرگيري ،  ارزش وزن شش ، وزن از ش
 .ديدآناليز گر  SAS  نرم افزار GLMماهگي و وزن يكسالگي براي ژنوتبپهاي متقاوت با استفاده از رويه 

اري دل آم به ارزش ا١م راي محاس اري  ب دل آم د و م فت وزن تول ي ص فات وزن ٢رث ي ص به ارزش ارث راي محاس  ب
. ماهگي ارائه مي شود١٢شيرگيري، وزن شش ماهگي و وزن 

                              ٢مدل                                                                                                         Yijkl = M +YSi+ Sj + Bk + Dl+ eijkl ١               مدل 
Yijlk = M +YSi+ Sj + Bk + Dl + b(Xijkl – Xb)+ eijk 

 
1-base pair 



 
Y =  ،ماهگي ،١٢رآورد وزن هاي تولد، شيرگيري، شش ماهگي M =  ،ه ر ثابت سال    = YSميانگين توليد در آل جامع اث

ر ث  = B، اثر ثابت جنس   = Sو فصل زايش،  د،    اث ادر،    =  Dابت تيپ تول ر ثابت سن م ضريب تابعيت وزن هاي     = bاث
اهگي، و   اهگي از سن دام،   دوازدهشيرگيري، شش م راي وزن هاي شيرگيري،        =  X م ري ب ورد گي ان رآ سن دام در زم

اهگي و          = Xb  ماهگي دوازدهشش ماهگي و  راي وزن هاي شيرگيري، شش م ري ب ورد گي ان رآ ميانگين سن دام در زم
. اثر تصادفي باقيمانده=  e ماهگي در جامعه،دوازده

 
 نتايج و بحث

 
 ۴ جفت آغازگر آه تقريبا تمامي طول ژن ميو استاتين گوسفند را پوشش مي دادند مورد آزمون قرار گرفت آغازگرهاي                  ١١
رد ۶ و ۵و  دا نك ر پي اي .  تكثي ه آغازگره ا١١ و ١٠ ، ٩ ، ٧، ٢، ١در حاليك ا قطع ه ه ين نمون اد  در ب كل ايج ك ش ت  ي

د ايج.آردن اي SSCPنت د ٨ و ٣ حاصل از آغازگره ي دادن ان م كلي نش د ش ه چن ين )  ١تصوير(  آ ذاري و تعي د گ د از آ بع
ي ارزشهاي     .ژنوتيپ ، ارتباط ژنوتيپهاي مختلف با ارزشهاي اصالحي وزنهاي مختلف حيوانات بررسي شد              يش بين جهت پ

 نتاج مي باشد استفاده ۴٠۵۶ گوسفندان بلوچي ايستگاه عباس اباد آه بالغ بر      ساله شجره  ١٢اصالحي حيوانات از اطالعات       
ات         ٨ و ٣ارتباط اماري ژنوتيپهاي حاصل از آغازگر  . گرديد   ي حيوان ا ارزش ارث د ب اوتي را نشان مي دادن  آه قطعات متف

 .  نشان داده شده است۴ و ٣در جداول 
ن جمعيت بسيار       ١١ و ١٠، ٩ ، ٧، ٢ ،١نتايج حاصل از تكثير آغازگرهاي   تاتين در اي و اس والي ژن مي   نشان مي دهند آه ت

ن                 ٢حفاظت شده  ر اي ي موجه ب ز دليل ود ني ده ب نتز ش اوي س  مي باشد و تكثير موفق حاصل از آغازگرهايي آه از روي ژن گ
وان       ژن را تك٢ و اينترون ١ آه بخشي از اينترون ٨ و ٣با دقت در الگوي باندي آغازگر هاي     .ادعاست   د مي ت ر مي آنن ثي

اده است                     اق افت ين ژن اتف ايج حاصل از آزمون    . دريافت آه جهشي تك نوآلئوتيدي و يا حذف و اضافه در يك محدوده مع نت
ر                  اي مختلف حاصل از تكثي ا ژنوتيپه اري ب ي داري را از لحاظ آم اوت معن حداقل مربعات ارزشهای اصالحی وزن تولد تف

ي داري نداشت     و) P<0.05 (نشان داد  ٣آغازگر   اط معن ايج حاصل از آزمون حداقل      ) .٣جدول (لي با ديگر صفات ارتب نت
ر               ود     ٨ آغازگر    مربعات ارزشهای اصالحی هيچكدام از صفات با ژنو تيپهای حاصل از تکثي ي دار نب اری معن   از لحاظ آم

و ترآيبات الشه در جوامعي آه  بيان آردند آه نواحي ديگر ژني نيز در رشد           ٢٠٠٠ و همكاران در سال      Casas ).۴جدول(
ايد                             ق حاضر ش ر صفات تحقي ی دار را در اکث اط معن آلل هاي ميو استاتين تفرق پيدا مي آنند نيز موثر مي باشد و عدم ارتب

ند                        .بتوان  به اين موضوع نسبت داد       وثر باش ا روي صفات رشد م ده از اگزون ه ر ش واحي تكثي ه ن اگرچه انتظار مي رود آ
ايد يك عدم       اي آغازگر            ولي ش ا آلله ادل پيوستگي ب ا از           ٣ تع رار باشد ام ا صفات رشد برق رتبط ب اي م اي ژنه  و ديگر آلله

ن خصوص            وجهي را در اي آنجائيكه هيچگونه تحقيقي در گوسفند به شكل فوق گزارش نشده است نمي توان مقايسات جالب ت
 بيان آرد

ن        در انتها نمي توان گفت آه ژن ميو استاتين و يا جايگاهي           ه اي وثر نمی باشد آ فند م نزديك به آن در ماهيچه دار شدن گوس
 .خود نياز به مطالعات تکميل کننده و بررسی ارتباط ان  در تعامل با جايگاههاي ديگر ژنی می باشد
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2   - Conservative 



 
حي شده جهت تكثير قسمنهايي از  ژن  ميو استاتين گوسفند هاي طرا توالي  آغازگر  : ١جدول 

Tm (ºc) )5'-3' (شماره توالي 
۴٧ ATCCGATCTCTGAAACTTGAC F1 
۴۶ ATAAGCACAGGAAACTGGTAG R1 
۴٧ AATAACTACCAGTTTCCTGTG F2 
۵١ GGGAAAAATGTGTTGTTGAGTG R2 
۵٣ CACATTTTTCCCCCAGAAGAG F3 
۴٩ AAGACAGTTCAGAAAATAGCTGG R3 
۵٠ CCCAGCTATTTTCTGAACTGTC F4 
۵٢ TGAAACCAGAAGTAAATCCAAGC R4 
۴٨ CTATGCTTGGATTTACTTCTGG F5 
۴٩ ACATCATTTGGGGAGTTAATAAC R5 
۵١ ATGTTATTAACTCCCCAAATGATG F6 
۵۴ AATCCTCCTCCTGCACCAATC R6 
۵١ ATGAAAAGATTGGTGCAGGAG F7 
۴٩ AGATGTAATGGAAAAAGGAAG R7 
۵٣ TACCTTCATCACTCTGCCTTCC F8 
۵١ GGAGGAAAGAAGAGGGACAAG R8 
۵۶ TCCCTCTTCTCTCCTCCCTGC F9 
۵۵ CAAAACACTCTCCTACCTCAAG R9 
۴٨ AATAATGAGTCCTTGAGGTAG F10 
۵٠ AAAAATTCACATTCTCCAGAGC R10 
۵١ TATCCTCATACCCATCTTGTGC F11 
۵٠ CACAGCGATCTACTACCATGC R11 

 
 
 

 PCRحجم و غتظت نهايي مواد استفاده شده در واآنشهاي  : ٢جدول 
م   حج

)ميكروليتر(
ت در   غلظ

واآنش 
يه غلظت  پا اجزاي واآنش

 
١/٣ ٥/٠ μM ٤μM آغازگر مستقيم  ١/٣ ٥/٠ μM ٤μM آغازگر معكوس   ٥/٢ ١X ١٠ PCR X بافر 

 ٧٥/٠ ٥/١ mM ٥٠ MgCl2
dNTP 

mM
٥/٠ ٢٠٠μM ١٠mM  ١٢/٠ زيم  واحد٥ واحد ٦/٠  Taqآن

polymerase   
 ٥/٠ ٢% ١٠٠% DMSO 

٥/٢ ١٠٠ng متغير DNA  ٢٥جم تاح - - d.dH2O  
 
 
 
 

 ٣ حاصل ازتکثير آغازگر SSCP باندهای ١تصوير
 

ا              : ٣جدول وچی ب فندان بل اهگي در گوس اهگی و دوازده م د، شيرگيری،  شش م ای تول جدول حداقل مربعات ارزشهای اصالحی وزنه
 ٣اصل از تکثير آغازگر ژنوتيپهای مختلف ح

 AA AB BB P-Value ٣آغازگر
 ٠۵/٠ ٠۴٨/٠ ±  ١٩۵/٠ ٠۵١/٠ ± ١٠٧/٠ ٠٣١/٠ ± ٠۵٧/٠ وزن تولد

 NS   ١٧/٠ ± ٠ /۴٩٢  ١٨/٠ ±    ٠ /۴١٨ ١١۴/٠ ± ٨٠٢/٠ وزن از شيرگيري
 NS ٢١/٠ ١۶٩/٠± ٢٢/٠ ٢۶٣/٠± ١٣/٠  ۶٣٧/٠± وزن شش ماهگی 

 NS ٢٣/٠ ٨۵٩/٠± ٢۴/٠  ٧۴۵/٠± ١۴/٠  ۵٠۴/٠± وزن دوازده ماهگی 
 

ا              : ۴جدول وچی ب فندان بل اهگي در گوس اهگی و دوازده م د،  شيرگيری،  شش م ای تول جدول حداقل مربعات ارزشهای اصالحی وزنه
 ٨ژنوتيپهای مختلف حاصل از تکثير آغازگر 

 DD DE EE P-Value ٨آغازگر
 NS ٠٧/٠ ±  ١۶٧/٠ ٠۵/٠ ± ١٧٢/٠ ٠٢/٠ ± ٠٧٠/٠ وزن تولد

 NS   ٢۶/٠ ± ٠ /٣١۵  ٢/٠ ±    ٠ /۶۶٢ ١/٠ ± ٧/٠ وزن از شير گيری
 NS ٣٢/٠ ١٣۶/٠± ٢۵/٠ ۴۴٩/٠± ١٢/٠  ۵٠١/٠± وزن شش ماهگی 

 NS ٣۴/٠ ۶۶٨/٠± ٢۶/٠  ۶۴٩/٠± ١٣/٠  ۶٢۶/٠± وزن دوازده ماهگی 
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