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 MSPI/RFLP چندشكلي ژن آالپاستاتين در گوسفند با
 

۵و آرش جوانمرد ۴البنين پيراهري ، ام٣، محمدرضا نصيري٢غياث ، جليل شجاع١قبايي ين   قربان الياسي زر

 آارشناس ارشد پژوهشي مرآز تحقيقات آشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي-١  شگاه تبريز دآتراي علوم دامي و عضو هيات علمي دان-٢
  دآتراي علوم دامي و عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد-٣  آارشناس بخش علوم دامي سازمان جهاد آشاورزي آذربايجان شرقي-۴  

  محقق پژوهشكده بوتكنولوژي آشاورزي شمالغرب و غرب آشور-۵
 

 چكيده
 گوسفند جاي گرفته ۵ژن آالپاستاتين بر روي آروموزوم شماره دارد و آالپاستاتين نقش تنظيمي در رشد ماهيچه و ترد شدن گوشت بعد از آشتار 

تواند بعنوان نشانگري در جهت اصالح نژاد  مياست آه ارتباط برخي از شكلهاي اللي آن با افزايش وزن و صفات الشه در گوسفند آشف شده است و 
 رأس ١٣٧هاي خون از  در اين تحقيق نمونه. استاتين در گوسفندان بومي استهدف از اين تحقيق بررسي توزيع ژنوتيپي ژن آالپلذا . بكار گرفته شود

 ميكروليتر خون با ١٠٠ ژنومي از DNA. آوري گرديد جمع) قزل-مرينو رأس دورگ آرخار٣٠ رأس آرخارمرينو و ۴٢ رأس قزل، ۶۵(گوسفند 
مورفيك ژن آالپاستاتين به  تكثير ناحيه پلي.  بود استخراج گرديدتغييراتي در آن داده شده) ١٩٩۵(آه توسط شيخايف ) ١٩٩٠(روش بوم و همكاران 

برومايد  آميزي اتيديوم با رنگ% ١ از ژل آگارز PCRبراي مشاهده محصوالت .  جفت باز با آغازگرهاي اختصاصي صورت گرفت۵٧٠طول 
% ۵/١محصوالت هضم شده، بر روي ژل آگارز .  استفاده گرديدMSPI تكثير شده، از آنزيم DNAبراي برش آنزيمي قطعات . استفاده گرديد

 اين دو نژاد F1، و دورگهاي %۴٨، نژاد آرخارمرينو %۶٩ در نژاد قزل Mفراواني آلل . آميزي گرديد برومايد رنگ الكتروفورز شده و با اتيديوم
  .بدست آمد% ۵٠

،  PCR-RFLPMSPI آالپاستاتين، گوسفند، چندشكلي، :آلمات آليدي
 

 مقدمه
هاي اخير بكارگيري روشهاي مبتني بر ژنتيك جمعيت و آمار منجر به توسعه حيواناتي با بازده باال شده است   دههدر طول

.  پيشرفتهاي شگرفي را در اصالح نژاد پديد آورده استو ترآيب اين روشها با علوم جديدي همچون نشانگرهاي  DNA
و در اين ميان ژن . واند بعنوان نشانگر ژنتيكي بكار برده شودت هاي موجود در ژنهاي مرتبط با صفات توليدي مي چندشكلي

آالپاستاتين آه ارتباط آن با صفات توليدي و بخصوص تردي گوشت و آيفيت الشه آشف شده است از ژنهاي مهم اقتصادي 
و ) Palmer et al 1998( گوسفند جاي گرفته ٥ گاو و آروموزوم ٧اين ژن بر روي آروموزوم شماره . رود بشمار مي

آالپاستاتين در واقع يكي از آنزيمهاي تشكيل دهنده سيستم پروتئوليك . باشند آن نسبت به همديگر همبارز ميدو الل  N  و M
Ca2+ (CDP, calcium Dependent Protease) آه اجزاي اين . باشد  ميCalpain است آه يك سيستم وابسته به يون 

و در اين ميان آالپاستاتين ممانعت آننده آندژنوس و .  هستند3Calpain  ،m-Calpain و Calpastatinسيستم، 
و امروزه مشخص شده است آه تجزيه پروتئينهاي ميوفيبريل مسئول . باشد اختصاصي گروه آنزيمهاي پروتئيناز آالپاين مي

تصاصي  ممانعت آننده آندژنوس اخرسد آه  و چنين به نظر مي. ترد شدن گوشت پس از آشتار است Calpastatin
آند ها در بافت مرده شده و بنابراين سرعت و ميزان ترد شدن گوشت را آنترل مي Calpain ها، مانع عملCalpain 

(Koohmariae et al 1995)Green داري بين تردي گوشت و ژنوتيپ  توانستند ارتباط معني) ١٩٩٦( و همكاران آه . 
.  پيدا آنندآالپاستاتين با روش  PCR-RFLP تحقيق بررسي واريانتهاي هدف از اينM و N و همچنين ژنوتيپهاي حاصله 

اي براي تعيين ارتباط اين ژن با صفات   تا زمينه.باشد  ميPCR-RFLPژن آالپاستاتين در نژادهاي گوسفند با روش 
.توليدي در گوسفند فراهم گردد

 
 مواد و روشها

 رأس دورگ ٣٠ رأس آرخارمرينو و ۴٢ رأس قزل، ۶۵ نمونه خون از نژادهاي گوسفند مورد مطالعه شامل ١٣٧تعداد 
براي جلوگيري . آوري گرديد  انتخاب شده بودند جمعگله دانشكده آشاورزي دانشگاه تبريزقزل آه بطور تصادفي از -آرخار

هاي حاوي خون  به لوله)  ٨PH موالر با ٠/EDTA) ۵ خون اخذ شده، محلول   حجم نمونه١/٠از انعقاد خون به ميزان 
)١٩٩٠ ( از DNAاستخراج . زوده شداف  آه توسط ١٠٠ ميكروليتر خون با متد سيليكاژل و با روش بوم و همكاران

در اين روش ابتدا سلولهاي خوني با استفاده از مواد شيميايي . تغييراتي در آن داده شده بود انجام گرفت) ١٩٩٥(شيخايف
پس از سانتريفوژ بغير از . آند به محلول اضافه شد  جذب مي را به خودDNAليز شده و سپس ذرات بسيار ريز شيشه آه 

جهت . گرديد سازي   خالصDNAشد و در مرحله آخر  باشد بقيه مواد دور ريخته   ميDNAرسوب تشكيل شده آه حاوي 
ن گوسفند  براي تكثير ژن آالپاستاتي. از روشهاي الكتروفورز و اسپكتروفتومتري استفاده گرديدDNAتعيين آيفيت و آميت 

 . با توالي زير مورد استفاده قرار گرفتOvine Calp R و Ovine Calp Fآغازگرهاي 
Ovine Calp F (5′-CCT TGT CAT CAG ACT TCA CC-3′)  
Ovine Calp R (5′-ACT GAG CTT TTA AAG CCT CT-3′)  
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 ثانيه براي ۴۵ به مدت C ۵٣°،  ثانيه براي واسرشته آردن۴۵ به مدت C٩۴°( چرخه ٣۵اي پليمراز با  واآنش زنجيره
هاي   و در حجمBiotech ثانيه براي پليمريزاسيون در دستگاه ترموسايكلر شرآت ۶٠ به مدت C٧٢°اتصال آغازگرها و 

 ١٠، dNTPمول از هر  ميلي٢/٠مول،   ميلي١/1X PCR ،MgCl2 ۵بافر (اي پليمراز   ميكروليتري واآنش زنجيره٢۵
صورت )  استخراج شدهDNA نانوگرم ۵٠بهمراه  Taq DNA Polymerase  واحد١و  ميكرومول از هر آغازگر

 آالپاستاتين گوسفند 1D و 1C جفت بازي از اگزونهاي ژن ۵٧٠گرفت آه آغازگرهاي مورد استفاده براي تكثير يك قطعه 
براي . فاده گرديدبرومايد است آميزي اتيديوم با رنگ% ١ از ژل آگارز PCRجهت تشخيص محصوالت . طراحي شده بودند

 شرآت MSPI واحد آنزيم محدودگر ۵ با استفاده از PCRهاي ژن آالپاستاتين، برش آنزيمي محصوالت  تعيين ژنوتيپ
Fermentase ساعت در دماي ١٠ به مدت °Cاي پليمراز بر روي  محصوالت هضم شده واآنش زنجيره.  انجام گرفت٣٧

 .آميزي شدند برومايد رنگ كتروفورز شده و با اتيديومال ولت ٧٥ ساعت با ٤به مدت % ۵/١ژل آگارز 
 

 نتايج و بحث
 هزار ۶٠ الي ۵٠با طولي در حدود ) μl/ng۵٠حدود ( ژنومي DNA با روش سيليكاژل مقادير بااليي از DNAاستخراج 

ولكولها به علت رسد آه اندازه اين م و به نظر مي باشد  براحتي قابل ارزيابي ميλDNAجفت باز حاصل آرد آه در آنار 
همانطوري آه . داشتن طول زياد و خلوص باال، جهت آارهاي مهندسي ژنتيك و آزمايشهاي مولكولي بسيار مناسب باشد

اي   و ناحيه1D، بخشي از اگزون 1C جفت بازي از ژن آالپاستاتين شامل قسمتي از اگزون ۵٧٠رفت يك قطعه  انتظار مي
 PCRهضم محصوالت.  جفت بازي استفاده شده است١٠٠ه جهت تشخيص از مارآر اينترون مابين آنها تكثير شده است آ

 آه N و Mآه وجود دو الل . نشان داد چندشكلي را در ناحيه مورد بررسي در نژادهاي مورد مطالعه MSPIبا آنزيم 
 Nي بر الل دهد ول  را برش ميMآه آنزيم برشي مورد استفاده الل . گردد آنند مشخص مي بصورت همبارز عمل مي

نتيجة حاصل از اين تحقيق نشان داد آه ژن آالپاستاتين در نژادهاي مورد آزمايش داراي چندشكلي بوده و هر . تاثيري ندارد
، نژاد %۶٩ در نژاد قزل Mلل افراواني آه در اين تحقيق  واريانت قابل مشاهده است ٢سه ژنوتيپ حاصل از 

 با آنزيم PCR-RFLPانجام  عالوه بر آن .)١جدول  (بدست آمد% ۵٠ژاد  اين دو نF1، و دورگهاي %۴٨آرخارمرينو 
MSPIنژاد بر اساس ژن آالپاستاتين بوده و   ستاي اصالحا روش مناسبي جهت انتخاب ژنوتيپهاي مختلف گوسفند در ر
MSPI اي گوسفند ژن آالپاستاتين در نژادهاز  آنزيمي اختصاصي بسيار آارآمد براي تشخيص واريانتهاي اين ناحيه

 تعيين ارتباط اين چندشكلي با آيفيت گوشت و الشه در نژادهاي بومي و تشخيص جايگاههاي چندشكل ديگر از .باشد مي
 .فعاليتهاي مورد انتظاري است آه بايد در تحقيقات بعدي صورت پذيرد

  براي نژادهاي مورد مطالعهχ2 تعداد ژنوتيپها، فراواني اللها و آزمون -١جدول
 اللهاي موثرتعداد  NN MN MM N M χ2 نژاد فراواني اللي راواني ژنوتيپف

 ٧۴/١ ١۴٧/٧ %۶٩ %٣١ ٣٣ ١٧ ١۵ قزل
 ٩٩/١ ١٠٢۵/٠ %۴٨ %۵٢ ١٠ ٢٠ ١٢ آرخارمرينو

 ٢ ١۵٣۶/٠%٥٠%٥٠ ٨ ١۴ ٨ آرخارمرينو-دورگ قزل
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