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هاي نژاد تروبرد و ترکمن به وسیله در اسب3PRKAGشکلی تک نوکلئوتیدي ژنمطالعه چند
PCR-RFLPروش 

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

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

د به روش ا داررزشی در اسب رنقش موثري در قابلیت وکه 3PRKAGشکلی تک نوکلئوتیدي ژنوضعیت چنددر این تحقیق 
PCR-RFLPهاي نژاد ترکمن موجود در استان گلستان مورد بررسی قرار هاي نژاد تروبرد موجود در استان مرکزي و اسبدر اسب

رأس اسب نژاد ترکمن در استان گلستان خونگیري 40رأس اسب نژاد تروبرد وارداتی در استان مرکزي و 40گرفت. به این منظور از 
تکثیر شد. براي این منظور پرایمرهايPCRنظر به روش مورداستخراج گردید و ژنبا استفاده از کیت دیاتوم DNAبه عمل آمد و 

نظر موردوضعیت چندشکلی ژن RFLPژن ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. سپس به روش اینبراي مناسبرفت و برگشت 
مورد نژاد براي ژن2رصد مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله در هر د3روي ژل آگاروز AluIمحدودکننده توسط آنزیم

داراي به ترتیبCC ،TT ،CTهايژنوتیپبرايهاي تروبرد مورد مطالعه در اسب3PRKAGچندشکلی مشاهده شد. ژن مطالعه
ترکمن مورد سبادرصد به دست آمد. همچنین براي25/26و 75/73به ترتیب Tو Cدرصد و فراوانی آللی 5/7، 5/22، 70فراوانی

و 25/51به ترتیب Tو Cو فراوانی آللی گردیددرصد حاصل 5/7، 45، 5/47به ترتیب CC ،TT ،CTهاي ژنوتیپمطالعه فراوانی
3PRKAGاسب مورد مطالعه در ژن مشخص شد که چندشکلی در دو نژاد RFLP-PCRدرصد بود. به طور کلی در روش 75/48

هاي نزدیک و یا انتخاب علیه حیوانات ناخالص فراوانی حیوانات خالص افزایش وجود دارد و نتایج نشان دادند که احتماالً به دلیل تالقی
باشند. زیادي پیدا کرده است و حیوانات خالص براي این جایگاه از مرغوبیت بیشتري برخوردار می

.3PRKAGژن، چندشکلی، اسبکلیدي:هايواژه
مقدمه

باشد. اسب هاي ترکمنی که یکی از نژادهاي معروف جهان است ترکمنستان روس و ترکمن صحراي ایران میمحل پرورش اسب
بسیاري از زیست، میالدي در آلمان می1805تا 1791هاي میالدي متولد شد و در طی سال1784سیلمی ترکمن آتی که در سال 

ترین خصوصیات میالدي ژنرال هیلر فرانسوي آن را ربود و به فرانسه برد. از مهم1806هاي تراکنر را بارور کرد ولی در سال مادیان
هاي طوالنی، تحمل گرما و حرکت بسیار سریع و تند است که طی تاریخ چند هزار ساله خود از اسب ترکمن مقاومت به راهپیمایی

هاي که یکی از اسباسب تروبرد، عالوه بر این).1388(نصیریان و همکاران، ها بوده استاستقامت مورد تحسین ترکمنلحاظ چابکی و
هاي جدید ایفا کرده 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 نژاد تروبرد نقش مهمی داشته است. آناست. یقیناً اسب ترکمن در ایجاد
باشد و شکی وجود ندارد که یک اسب ترکمن است. نریان ها اسبی به نام بارلی ترك میسال پیش) که یکی از آن300آمده(حدود 

تکه پدید آمده است و دیگري اسب ه و در اثر آمیزش با اسب آخالهاي عرب ناموفق بودباشد که از اسبدیگر، دارلی عربی می
شود بندي میاند. یک اسب در صورتی جز نژاد تروبرد طبقهگذار اسب تروبرد شناخته شدهگُدولفین عربی بود که به عنوان پدران پایه

، هوشیار و شجاع است و از آن در موارد مختلف که هر دو والد آن در دفتر انساب نژاد تروبرد ثبت شده باشند. این اسب، بسیار قوي
اگزون 12داراي 3PRKAGژن ).1388(نصیریان و همکاران، شودسواري، شکار و مسابقات سه روزه استفاده میمانند مسابقات اسب

دهی به وسیله نظمنماید و از این ژن مورد بررسی قرار گرفت که یک شکل خاص عضله را کد می8است. اگزون kbp9/7باشد که می
مطالعه PCR-RTدر اسب با استفاده از روش 3PRKAGهاي را به عهده دارد. یک بخش بزرگی از ردیف رمزAMPKاز Ɣگروه زیر

توان براي به دست آوردن نمونه خالصی از یک ژن، مورد استفاده مراز میاي پلیاز واکنش زنجیره).2003شده است(پارك و همکاران، 
یمر اي است که توسط محل اتصال دو پراشود، قطعهتکثیر میPCRاولیه که در خالل DNAاي از مولکول ، چون قطعهقرار داد

چندین جهش با تأثیر به عضالت اسکلتی یا عضالت قلبی در پستانداران تشخیص ).1390(براون، الیگونوکلئوتید مشخص شده است
3Ɣگروه موثر بودند. زیرAMPKاز3Ɣو2Ɣهاي گروهشدند و روي زیررمز می3PRKAGو2PRKAGهايداده شده است که توسط ژن

هاي در بافت3PRKAGشود که نقش کلیدي در شناخت باشند یافت میهاي سریع میالعملبیشتر در عضالت سفید که مسئول عکس
).2000عضالنی را دارد(میالن و همکاران، 
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و روش هامواد
هاي هاي وارداتی تروبرد در استان مرکزي و اسباسب3PRKAGنوکلئوتیدي 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 هااسبیوانات خونگیري از حگلستان 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 تنظیمسی10براي نیم موالرEDTAسی ماده سی2توان از انعقاد میضد

درجه -20ها بالفاصله به فریزر انتقال داده شد و در دماي نمونهبودن، سود و در صورت قلیایی بودن، اسید کلریدریک اضافه نمود.
با DNAاستخراج،DNAهايفیت مطلوب نمونهکار و کیدقتبه منظور افزایش . نگهداري شدDNAتا زمان استخراجگرادسانتی

-20ها در دماي توان سالاستخراج شده توسط این روش را میDNAانجام شد. کل 100DIAtom DNA prepاستفاده از کیت 
زیر به با مشخصات)، 2003و همکاران (پاركپرایمرهاي موجود در تحقیقات نظر هاي موردپرایمرگراد نگهداري نمود.درجه سانتی
زیست سفارش داده شد:شرکت تکاپو

پرایمر رفت ژن 
3PRKAG

PRKAG3 Forward
5'-AGAGGAAGCAGGGGAAGGGTG-3'N-

پرایمر برگشت ژن 
3PRKAG

PRKAG3                                 Reverse
5'-GAGACCACAGGCTTGAAGCA-3'

21طول پرایمر رفت  mer و باTm2/60 20سانتیگراد می باشد. طول پرایمر برگشت mer و باTm9/54.سانتیگراد می باشد
میکرولیتر از محصول بـه 10را پس از خارج نمودن از دستگاه روي یونولیت قرار داده شد سپس PCRمحصول :3PRKAGهضم ژن

به میکروتیوب ها اضافه شد سپس مقـدار محلـول بـا AluIاز آنزیم µL1و AluIاز بافر آنزیم µL2میکروتیوب دیگر ریخته شد سپس 
با جایگاه شکافت AluIبافر آنزیم قرار داده شد. C37°ساعت در انکوباتور در دماي 16رسانده شد و به مدت µL25آب دوبار تقطیر به 

'3'5 به صورتAGCT.ترکیـب مـواد الزم و محصـول شرکت سازنده آنزیم جنابایوساینس آلمان مـی باشـد. استPCR جهـت
RFLP آورده شده است1در جدول.

3PRKAGژن RFLPجهت ترکیب مواد 1جدول 

دقیقـه الکتروفـورز 45بـه مـدت V75آگاروز قرار داده شدند و در ولتاژ %3پس از خارج نمودن نمونه ها از انکوباتور درون چاهک ژل 
دقیقه داخل آب قرار داده 10دقیقه قرار داده شد و پس از آن به مدت 20گردیدند سپس ژل در ظرف حاوي اتیدیوم بروماید به مدت 

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

ارائـه شـده اسـت(پارك و 2براسـاس قطعـات هضـمی در جـدول 3PRKAGم قطعات نحوه تشخیص ژنوتیپدر اثر هضم توسط آنزی
.)2003همکاران، 

براساس اندازه قطعات هضمی3PRKAGها در ژننحوه تشخیص ژنوتیپ2جدول 

شکل بوده و هر سه ژنوتیپ مورد انتظار مشاهده شد و فراوانی ژنوتیپی و فراوانی آللـی بـه شـرح ذیـل بـه این ژن در اسب تروبرد چند
70معادل 7/0بودند که فراوانی ژنوتیپی آن CCرأس داراي ژنوتیپ 28رأس اسب تروبرد آزمایش شده تعداد 40از تعداد دست آمد:

5/22معـادل 225/0بودند که فراوانی ژنـوتیپی آن TTرأس داراي ژنوتیپ 9تعداد درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده است.

5/7معـادل 075/0بودند که فراوانـی ژنـوتیپی آن CTرأس داراي ژنوتیپ 3تعداد درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده است.

ردیف)µL25(براساسترکیب 
µL2X10Buffer1
µL10محصولPCR2
µL1AluI3

4از آب دوبار تقطیر اضافه شودµL25تا کامل شدن مقدار به
C375°انکوباتور

h16

TTCCCTژن
bp79

bp118bp118

3PRKAG

bp45bp79
bp39

bp45bp45

bp19bp39
bp19bp19

PCRمحصول 
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باشـد.مـی2625/0معادل Tو فراوانی آللی آلل 7375/0معادل Cفراوانی آللی آلل درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده است.
آورده شده است.1و نمودار 3در اسب تروبرد در جدول 3PRKAGفراوانی ژنوتیپی و آللی ژن

در اسب تروبرد3PRKAGفراوانی ژنوتیپی و آللی ژن 3جدول 
فراوانی 

فراوانی آللآلل
ژنوتیپی

تعداد 
ردیفژنوتیپحیوان

7375/0C
7/028CC1

225/09TT2
2625/0T075/03CT3
4کل140کل1

در اسب تروبرد3PRKAGترکیب ژنوتیپی و آللی ژن 1نمودار 

هر سه ژنوتیپ مورد انتظار مشاهده شد و فراوانی ژنوتیپی و فراوانی آللی به شرح ذیل بـه شکل بوده واین ژن در اسب ترکمن نیز چند
معادل 475/0بودند که فراوانی ژنوتیپی آن CCرأس داراي ژنوتیپ 19رأس اسب ترکمن آزمایش شده تعداد 40از تعداد دست آمد:

معـادل 45/0بودند که فراوانی ژنـوتیپی آن TTس داراي ژنوتیپ رأ18تعداد درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده است.5/47
5/7معادل 075/0بودند که فراوانی ژنوتیپی آن CTرأس داراي ژنوتیپ 3تعداد درصد کل ژنوتیپ را به خود اختصاص داده است.45

باشـد.مـی4875/0معادل Tو فراوانی آللی آلل 5125/0معادل Cفراوانی آللی آلل به خود اختصاص داده است.درصد کل ژنوتیپ را 
آورده شده است.2و نمودار 4در اسب ترکمن در جدول 3PRKAGفراوانی ژنوتیپی و آللی ژن

در اسب ترکمن3PRKAGفراوانی ژنوتیپی و آللی ژن 4جدول 
فراوانی آلللفراوانی آل

ژنوتیپی
تعداد 
ردیفژنوتیپحیوان

5125/0C
475/019CC1

45/018TT2
4875/0T075/03CT3
در اسب ترکمن3PRKAGترکیب ژنوتیپی و آللی ژن 2نمودار 4کل140کل1

..آورده شده است2و1در شکل هاي %3روي ژل آگاروزتروبرد و ترکمن در اسب هاي نژاد3PRKAGهاي مربوط به ژن عکس

118 bp

2شکل CCژنوتیپ 1شکل 
TTو CTژنوتیپ هاي 

ها را نشان داد و اختالف فراوانی آن2625/0و 7325/0به ترتیب فراوانی Tو Cهاي تروبرد شامل در اسب3PRKAGهاي ژنآلل
به دست CT،075/0بود. فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت 225/0و 70/0به ترتیب TTو CCهاي هموزیگوت بود. فراوانی ژنوتیپ475/0

هاي شد. فراوانی ژنوتیپ4875/0و 5125/0به ترتیب Tو Cهاي من فراوانی آللهاي ترکدر اسبباشد.آمد که عدد زیادي نمی
شد که حاکی از خلوص باال 075/0در این نژاد هم CTبود و فراوانی حیوانات ناخالص 45/0و 475/0به ترتیب TTو CCهموزیگوت 

هاي نژاد در اسبTو Cهاي مطالعه اختالف فراوانی آللهاي ترکمن است. با توجه به نتایج حاصل در ایندر جایگاه مربوطه در اسب
هاي نژاد تروبرد و نژاد ترکمن برابر بود هتروزیگوت در اسبهاي نژاد ترکمن بود. همچنین فراوانی ژنوتیپتروبرد بسیار بزرگتر از اسب

) 475/0هاي ترکمن(در مقایسه با اسب)70/0در اسب تروبرد(CCدهنده سطح خلوص ژنتیکی بسیار باالیی است. ژنوتیپ که نشان
در CTهاي نژاد ترکمن کمتر بود. ژنوتیپ ) که از اسب225/0هاي نژاد تروبرد(در اسبTTفراوانی بیشتري را نشان داد ولی ژنوتیپ 

دند که ژن ) نتایج نشان دا2012در مطالعه صورت گرفته توسط آمارو و همکاران(. هاي نژاد ترکمن و تروبرد تفاوت نداشتاسب
3PRKAGهاي نژاد مانگاالرگا فقط ژنوتیپ در اسبCCداشتند و فراوانی آللیC بوده است که نشان می1در این گروه از اسب ها -

در اسب هاي مانگاالرگا نسبت به فراوانی Cتري بوده که در این نژاد با انتخاب تثبیت شده است. فراوانی آللدهد احتماالً آلل مناسب

70%

22/50%
7/50%

73/75%

26/25%

0%

50%

100%

CC TT CT C T

لی
و آل

ی 
تیپ

ژنو
صد 

در

نوع ژنوتیپ و آلل

47/50% 45%
7/50%

51/25% 48/75%

-20%

80%

CC TT CT C T

صد
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هاي مانگاالرگا نسبت به در اسبCCبیشتر بود. فراوانی ژنوتیپ4875/0و 2625/0هاي تروبرد و ترکمن به ترتیب در اسبCآللی
بیشتر بود. 525/0و 3/0هاي تروبرد و ترکمن به ترتیب فراوانی این ژنوتیپ در اسب

گیرينتیجه
ها در نژاد به دست آمد ولی فراوانی این آلل2625/0و 7325/0در نژاد تروبرد به ترتیب 3PRKAGدر ژن Cو Tهاي فراوانی آلل

ها ناخالص بودند. درصد اسب7درصد بود و تنها 93دادند. فراوانی حیوانات خالص در دو نژاد حدود ترکمن اختالف اندکی را نشان می
ا انتخاب علیه حیوانات ناخالص فراوانی حیوانات خالص افزایش زیادي پیدا هاي نزدیک و یدهد احتماالً به دلیل تالقیاین نشان می

کرده است و احتماالً حیوانات خالص براي این جایگاه از مرغوبیت بیشتري برخوردار می باشند.
سپاسگزاري

سرکار خانم مهندس الهام همکاري و همراهی دوستان عزیزم جناب آقایان دکتر سیدرضا طبري پور، دکتر محمدرضا یوسفی و زحمات 
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 PRKAG3 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. PRKAG3 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 AluI endonuclease enzyme. The products were electrophoresed on
3% agarose gel. For PRKAG3 gene in Thoughbred horse genotypes and alleles frequency was 70%،
22.5% and 7.5% for CC، TT and CT genotypes and 73.75% and 26.25% for C and T alleles
respectively. In Turkman horse genotypes and alleles’ frequency was 47.5%، 45% and 7.5% for
CC، TT and CT genotypes and 51.25% and 48.75% for C and T alleles respectively. The results
show that possibly due to relative mating or selection against heterozygous animals, the frequency
of homozygous animals has increased and probably homozygous animals has dominant locus
among others. Overally PRKAG3 gene is polymorphic in two breeds of horses that was studied.
However future investigation is needed to determine favorite genotype and allele.
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