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هاي نژاد تروبرد و ترکمن به وسیله در اسبN-RAPشکلی تک نوکلئوتیدي ژنمطالعه چند
PCR-RFLPروش 

، س.2، م.، حسنی2، ر.، آهنی آذري*1نوبخت
nobakht.reza0@gmail.comایران.دانشگاه گرگانگرایش ژنتیک و اصالح نژاد دام کارشناس ارشد علوم دامی -1

ایران.دانشگاه گرگانگرایش ژنتیک و اصالح نژاد دام گروه علوم دامی اعضاي هیئت علمی-2
چکیده 

که نقش موثري در قابلیت ورزشی و سرعت و پرش در اسب را N-RAPشکلی تک نوکلئوتیدي ژنوضعیت چنددر این تحقیق 
هاي نژاد ترکمن موجود در استان گلستان مورد هاي نژاد تروبرد موجود در استان مرکزي و اسبدر اسبPCR-RFLPدارد به روش 

ب نژاد ترکمن در استان گلستان رأس اس40رأس اسب نژاد تروبرد وارداتی در استان مرکزي و 40بررسی قرار گرفت. به این منظور از 
تکثیر شد. براي این منظور PCRنظر به روش با استفاده از کیت دیاتوم استخراج گردید و ژن موردDNAخونگیري به عمل آمد و 

وضعیت چندشکلی ژن RFLPرفت و برگشت مناسب براي این ژن ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. سپس به روش پرایمرهاي
نژاد 2درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله در هر 5/2روي ژل آگاروز BSeGIمحدودکننده نظر توسط آنزیممورد

به ترتیب CC ،TT ،CTهاي در اسب تروبرد مورد مطالعه براي ژنوتیپN-RAPبراي ژن مورد مطالعه چندشکلی مشاهده شد. ژن 
درصد بود. همچنین براي اسب ترکمن مورد 25/56و 75/43به ترتیب Tو Cو فراوانی آللی درصد 5/52، 30، 5/17داراي فراوانی 

5/67و 5/32به ترتیب Tو Cدرصد حاصل گردید و فراوانی آللی 50، 5/42، 5/7به ترتیب CC ،TT ،CTهاي مطالعه فراوانی ژنوتیپ
وجود دارد و N-RAPر دو نژاد اسب مورد مطالعه در ژن مشخص شد که چندشکلی دPCR-RFLPدرصد بود. به طور کلی در روش 

درصد حیوانات در هر دو نژاد 50حدود در دو نژاد مشابهت زیادي داشتند وTTوCCنتایج نشان دادند که فراوانی حیوانات خالص 
. تاثیر بوده استناخالص بودند که احتماالً انتخاب در جهت کاهش فراوانی حیوانات ناخالص عمل ننموده و یا بی 

.N-RAPژن، چندشکلی، هاي کلیدي: اسبواژه
مقدمه

باشد. اسـب هاي ترکمنی که یکی از نژادهاي معروف جهان است ترکمنستان روس و ترکمن صحراي ایران میمحل پرورش اسب
زیسـت، بسـیاري از در آلمان میمیالدي1805تا 1791هاي میالدي متولد شد و در طی سال1784سیلمی ترکمن آتی که در سال 

تـرین خصوصـیات میالدي ژنرال هیلر فرانسوي آن را ربود و به فرانسه برد. از مهـم1806هاي تراکنر را بارور کرد ولی در سال مادیان
خـود از هاي طوالنی، تحمل گرما و حرکت بسیار سریع و تند است که طی تاریخ چنـد هـزار سـاله اسب ترکمن مقاومت به راهپیمایی

هاي که یکی از اسب). اسب تروبرد، عالوه بر این1388ها بوده است(نصیریان و همکاران، لحاظ چابکی و استقامت مورد تحسین ترکمن
هاي جدید ایفـا کـرده هاي قدیمی و ایجاد نژادهاي مختلف اسب و پونیباشد، نقش مهمی در اصالح نژاداي در جهان میممتاز مسابقه

چه مسلم است نژاد تروبرد از چند اسب معروف دنیا به وجود اسب ترکمن در ایجاد نژاد تروبرد نقش مهمی داشته است. آناست. یقیناً
باشد و شکی وجود ندارد که یک اسب تـرکمن اسـت. نریـان ها اسبی به نام بارلی ترك میسال پیش) که یکی از آن300آمده(حدود 

تکـه پدیـد آمـده اسـت و دیگـري اسـب هاي عرب ناموفق بوده و در اثر آمیزش با اسـب آخـالباشد که از اسبدیگر، دارلی عربی می
شـود بندي میاند. یک اسب در صورتی جز نژاد تروبرد طبقهگذار اسب تروبرد شناخته شدهگُدولفین عربی بود که به عنوان پدران پایه

این اسب، بسیار قوي، هوشیار و شجاع اسـت و از آن در مـوارد مختلـف که هر دو والد آن در دفتر انساب نژاد تروبرد ثبت شده باشند.
). پرش یکی از اهداف بسیار مهم در 1388شود(نصیریان و همکاران، سواري، شکار و مسابقات سه روزه استفاده میمانند مسابقات اسب

هـاي تلفی کشف شـدند کـه بـه عنـوان ژنهاي مخژنGWASباشد به وسیله روش هاي خونگرم میهاي اسبپرورش بسیاري از نژاد
قـرار گرفتـه 1ECAباشـد کـه روي میRAP-Nها شوند یکی از این ژنها شناخته میکاندید در قدرت انجام عملیات فیزیکی در اسب

جـرگالن واقـع در هاي اسب در ایران و جهان است و منطقه ترین نژادنژاد ترکمن یکی از با ارزش).2012است(تراکوویکا و همکاران، 
ترین منطقه از نظر پرورش و نگهداري اسـب تـرکمن در ایـران اسـت(تاجیک و مرز ایران و ترکمنستان در استان خراسان شمالی مهم

توان براي به دست آوردن نمونه خالصی از یک ژن، مورد اسـتفاده قـرار داد، چـون مراز میاي پلیاز واکنش زنجیره).1389همکاران، 
یمـر الیگونوکلئوتیـد اي است کـه توسـط محـل اتصـال دو پراشود، قطعهتکثیر میPCRاولیه که در خالل DNAز مولکول اي اقطعه

هاي ژنتیک کمی محاسبه قـدرت اساس روشاند و برهاي اسب گسترش یافتهشدت انتخاب در نژاد).1390(براون، مشخص شده است
گسـترش سـریع در ژنتیـک ).2010شود(بري و همکـاران، قات ورزشی بررسی میپذیرد و قابلیت در مسابدوندگی و پرش صورت می
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گیري را افـزایش هاي بدنی توان تشخیصی پیش از رکوردگانه موثر در شکل فیزیکی و قابلیتهاي چندمولکولی اسب براي تخمین ژن
ژن اتوزومی آشکار شد(بري و همکاران، 214اسب Xدر مطالعات صورت گرفته روي کروموزوم ).2011داده است(شرودر و همکاران، 

قرار داشتند صورت گرفت که بسیار 1,8,9,26CAEهاي روي QTLکه درون GWASنظر به وسیله روش تخمین چندین ژن مورد).2009
قـرار 1AECبـود کـه رويRAP-Nهـا ژن گـرم بودنـد کـه یکـی از آنهاي خونحائز اهمیت اقتصادي و موثر در قدرت پرش در اسب

).2006داشت(دام و همکاران، 
مواد و روش ها

هاي هاي وارداتی تروبرد در استان مرکزي و اسباسبN-RAPنوکلئوتیدي ژنشکلی تکچنداین تحقیق به منظور بررسی 
رأس اسب ترکمن استان 40رأس اسب تروبرد در استان مرکزي و 40ترکمن استان گلستان انجام شد. در این مطالعه از تعداد 

از سیاهرگ گردن به EDTAدار حاوي هاي وکیومونوجکتبا استفاده از هااسبخونگیري از حیوانات گلستان خونگیري به عمل آمد. 
هاي بدون ماده باشد. در صورت استفاده از لولهانعقاد موجود مینیاز ماده ضدها به مقدار مورددر این لولهلیتر انجام شد. میلی5میزان 

در صورت اسیدي pHسی از خون استفاده نمود و براي تنظیمسی10نیم موالر براي EDTAسی ماده سی2توان از انعقاد میضد
درجه -20ها بالفاصله به فریزر انتقال داده شد و در دماي نمونهبودن، اسید کلریدریک اضافه نمود.بودن، سود و در صورت قلیایی

با DNAاستخراج،DNAهايکار و کیفیت مطلوب نمونهدقتبه منظور افزایش . نگهداري شدDNAتا زمان استخراجگرادسانتی
درجه -20ها در دماي توان سالاستخراج شده توسط این روش را میDNAکلانجام شد.100DIAtom DNA prepاستفاده از کیت

)، با مشخصات زیر 2012نظر براساس پرایمرهاي موجود در تحقیقات تراکوویکا و همکاران (هاي موردپرایمرگراد نگهداري نمود.سانتی
زیست سفارش داده شد:به شرکت تکاپو

پرایمر رفت ژن 
N-RAP

N-RAP Forward
5'-CCTTTGACAGTTCGTACATCCAG-3'

پرایمر برگشت ژن 
N-RAP

N-RAP                                 Reverse
5'-ATGAAAGTCCCCCACTATCTTCTC-3'

سانتیگراد می باشد.Tm6/55و با mer 24سانتیگراد می باشد. طول پرایمر برگشت Tm1/55و با mer 23طول پرایمر رفت 
مخلوط شد پس از آن محلول با BSeGIاز آنزیم µL1و BSeGIاز بافر آنزیم µL2با PCRمحصول میکرولیترN-RAP:10هضم ژن

BSeGIبافر آنزیم سانتیگراد قرار داده شد. C37°دقیقه در انکوباتور در دماي 5رسانده شد و به مدت µL25آب دوبار تقطیر به حجم 

ترکیب مواد الزم و محصول شرکت سازنده آنزیم فرمنتاز آمریکا می باشد. است.GGATG(2/0)به صورت3'5'با جایگاه شکافت 
PCR جهتRFLP آورده شده است1در جدول.

N-RAPژن RFLPترکیب مواد جهت 1جدول 

ردیف)µL25(ترکیب مطابق 
µL2X10Buffer1
µL10محصولPCR2
µL1BSeGI3

از آب دوبار تقطیر µL25تا کامل شدن مقدار به 
اضافه شود

C374°انکوباتور
min5

دقیقه الکتروفورز گردیده 45به مدت V80آگاروز قرار داده شد و در ولتاژ %5/2ها روي ژل ها از انکوباتور آنپس از خارج نمودن نمونه
دقیقه داخل آب قرار داده شد 10دقیقه قرار داده شد و پس از آن به مدت 20شد سپس ژل در ظرف حاوي اتیدیوم بروماید به مدت 

و بعد از آن نتایج در دستگاه ترانسلومینیتور مشاهده گردیده و عکس گرفته شد.
نتایج و بحث 

(تراوویکا و ارائـه شـده اسـت2براسـاس قطعـات هضـمی در جـدول N-RAPدر اثر هضم توسط آنزیم قطعات نحوه تشخیص ژنوتیپ 
براساس اندازه قطعات هضمیN-RAPها در ژننحوه تشخیص ژنوتیپ2جدول .)2012،همکاران

شکلی نشـان این ژن در اسب تروبرد چند
داد و هر سه ژنوتیپ مورد انتظار مشاهده شـد. 

رأس اسب تروبـرد آزمـایش شـده 40از تعداد 
ــداد  ــپ 7تع ــه CCرأس داراي ژنوتی ــد ک بودن

بودند که TTرأس داراي ژنوتیپ 12درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده است. تعداد 5/17معادل 175/0فراوانی ژنوتیپی آن 
بودنـد کـه CTرأس داراي ژنوتیـپ 21درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده اسـت. تعـداد 30معادل 3/0فراوانی ژنوتیپی آن 
و 4375/0معـادل Cدرصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده اسـت. فراوانـی آللـی آلـل 5/52معادل 525/0فراوانی ژنوتیپی آن

TTCCCTژن
bp93

bp133
bp133

N-RAP
Bp40bp93

bp40

PCRمحصول 
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آورده شـده 1و نمـودار 3در اسب تروبرد در جدول N-RAPباشد. فراوانی ژنوتیپی و آللی ژن می5625/0معادل Tفراوانی آللی آلل 
.است

در اسب تروبردN-RAPفراوانی ژنوتیپی و آللی ژن 3جدول 
فراوانی آللفراوانی آلل

ژنوتیپی
تعداد 
ردیفژنوتیپحیوان

4375/0C
175/07CC1

3/012TT2
5625/0T525/021CT3
4کل140کل1

در اسب تروبردN-RAPترکیب ژنوتیپی و آللی ژن 1نمودار 
این ژن در اسب ترکمن نیز چندشکل بوده و هر سه ژنوتیپ مورد انتظار مشاهده شد و فراوانی ژنوتیپی و فراوانی آللی به شرح ذیل به 

معادل 075/0بودند که فراوانی ژنوتیپی آن CCرأس داراي ژنوتیپ 3رأس اسب ترکمن آزمایش شده تعداد 40دست آمد: از تعداد 
معادل 425/0بودند که فراوانی ژنوتیپی آن TTرأس داراي ژنوتیپ 17به خود اختصاص داده است. تعداد درصد کل ژنوتیپ را 5/7
50معادل 5/0بودند که فراوانی ژنوتیپی آن CTرأس داراي ژنوتیپ 20درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده است. تعداد 5/42

باشد. می675/0معادل Tو فراوانی آللی آلل 325/0معادل Cانی آللی آلل درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده است. فراو
آورده شده است.2و نمودار 4در اسب ترکمن در جدول N-RAPفراوانی ژنوتیپی و آللی ژن 

در اسب ترکمنN-RAPفراوانی ژنوتیپی و آللی ژن 4جدول 

فراوانی آللفراوانی آلل
ژنوتیپی

تعداد 
ردیفژنوتیپحیوان

325/0C
075/03CC1

425/017TT2
675/0T5/020CT3

4کل140کل1

در اسب ترکمنN-RAPترکیب ژنوتیپی و آللی ژن 2نمودار 
در اسب هاي نژاد تروبرد و ترکمن روي N-RAPهاي مربوط به ژن عکس

آورده شده است.2و 1در شکل هاي %5/2ژل آگاروز 
دهد: فراوانی هاي تروبرد مورد مطالعه نشان میدر اسبN-RAPنتایج ژن

5625/0و 4375/0هاي نژاد تروبرد به ترتیب در اسبTو Cهاي آلل
هاي تروبرد در اسبTTو CCهاي هموزیگوت برآورد گردید. فراوانی ژنوتیپ

و Cهاي هاي ترکمن فراوانی آللشد. در اسب30/0و 175/0به ترتیب 
T هاي هموزیگوت بود. فراوانی ژنوتیپ675/0و 325/0به ترتیبCC و

TTشد. فراوانی حیوانات ناخالص این ژن در دو 50/0شد و فراوانی ژنوتیپ ناخالص 425/0و 075/0هاي ترکمن به ترتیب در اسب
هاي اسلواك مطالعه شده توسط تراکوویکا و رأس از اسب40در N-RAPباً یکسان به دست آمد. نتایج ژن نژاد تروبرد و ترکمن تقری

هاهاي هموزیگوت در آنبود و همچنین اختالف فراوانی ژنوتیپT ،225/0و Cهاي ) نشان داد اختالف فراوانی آلل2012همکاران (
هاي هموزیگوت در بیشتر از اختالف فراوانی ژنوتیپ125/0هاي ترکمن در اسبهاي هموزیگوت اختالف فراوانی ژنوتیپبود.225/0
هاي کمتر از اختالف فراوانی ژنوتیپ10/0هاي تروبرد هاي هموزیگوت در اسبهاي اسلواك بود. همچنین اختالف فراوانی ژنوتیپاسب

- هاي ترکمن مورد مطالعه نشان میاد تروبرد با اسبهاي نژدر اسبN-RAPهاي اسلواك بود. مقایسه نتایج ژنهموزیگوت در اسب

درصد می باشد و 25/11هاي ترکمن بود که معادل در اسبCبزرگتر از فراوانی آلل 1125/0هاي تروبرد در اسبCدهد: فراوانی آلل 
هاي تروبرد در در اسبCCهاي تروبرد بود. فراوانی ژنوتیپ اسبTبزرگتر از فراوانی آلل 1125/0هاي ترکمن اسبTاز نظر آلل 

کمتر بود. 125/0هاي ترکمن هاي تروبرد در مقایسه با اسبدر اسبTTبیشتر بود و فراوانی ژنوتیپ 1/0هاي ترکمن مقایسه با اسب
) روي 2012توسط تراکوویکا و همکاران(بیشتر از ترکمن بود. در مطالعه صورت گرفته025/0هاي تروبرد در اسبCTفراوانی ژنوتیپ 

کمتر 05/0هاي نژاد تروبرد هاي اسلواك در مقایسه با اسبدر اسبCدهند که فراوانی آلل رأس اسب نژاد اسلواك، نتایج نشان می40
باشد. فراوانی ژنوتیپ یدرصد م5بیشتر بود که معادل 05/0هاي نژاد تروبرد هاي اسلواك در مقایسه با اسبدر اسبTو فراوانی آلل 

کمتر بود که 05/0بیشتر و 075/0کمتر، 025/0هاي تروبرد به ترتیب هاي اسلواك در مقایسه با اسبدر اسبCTو CC ،TTهاي 
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0625/0هاي نژاد ترکمن به ترتیب هاي اسلواك در مقایسه با اسبدر اسبTو Cباشد. فراوانی آللی درصد می5و 5/7، 5/2معادل 
درصد می باشد.25/6کمتر بود که معادل 0625/0یشتر، و ب

گیري نتیجه
در نژاد ترکمن اختالف زیادتري را نسبت به نژاد تروبرد نشان دادند. فراوانی Tو Cاختالف فراوانی دو آلل N-RAPدر جایگاه ژن 

درصد حیوانات در هر یک از دو نژاد ناخالص بودند که نشان 50در دو نژاد مشابهت زیادي داشتند و حدود TTو CCحیوانات خالص 
دهد انتخاب در جهت کاهش فراوانی حیوانات ناخالص عمل ننموده و یا بی تاثیر بوده است.می

سپاسگزاري
دکتر محمدرضا یوسفی و زحمات سرکار خانم مهندس الهام همکاري و همراهی دوستان عزیزم جناب آقایان دکتر سیدرضا طبري پور، 

طاهرنژاد، سرکار خانم مهندس زهرا حاتمی را صمیمانه پاس می دارم و از خداوند سعادت و سالمتی و پیشرفت در عرصه علم و دانش 
را برایشان مسئلت می نمایم.
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Abstract

The single nucleotide polymorphism variations of N-RAP gene was studied in Throughbred and
Turkman horses using PCR-RFLP procedure. Blood samples were collected from 40 Throughbred
horses in Markazy province and 40 Turkman horses in Golestan province. DNA of samples was
extracted using Diatom’s kit. N-RAP gene was amplified succesfully using polymerase chain
reaction(PCR) and  it was collected individually in microtube. PCR procedure was used from
forward and reverse primer of the gene that it has been built. For RFLP procedure the product was
effected with BSeGI endonuclease enzyme. The products were electrophoresed on 2.5% agarose
gel. For N-RAP gene in Thoughbred horse genotypes and alleles frequency were 17.5%، 30% and
52.5% for CC، TT and CT genotypes and 43.75% and 56.25% for C and T alleles respectively. In
Turkman horse genotypes and alleles’ frequency were 7.5%، 42.5% and 50% for CC، TT and CT
genotypes and 32.5% and 67.5% for C and T alleles respectively. In conclusion it was shown that
frequency of the horses with genotype CC and TT in both breeds was similar. About 50% of the
animals in each one of the breeds had CT genotype, which shows that selection is either in
direction of reducing frequency of heterozygous animals or has no effect in changing their
frequency. Overally N-RAP gene is polymorphic in two breeds of horses that was studied.
However future investigation is needed to determine favorite genotype and allele.

Keywords: horse, polymorphism (SNP), N-RAP gene.
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