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در شترهاي نژاد  PCR-SSCPبا روش  )ACACA(استیل کوآ کربوکسیالز آلفامطالعه چندشکلی ژن 
  خوزستانی

  2،حسین مرادي شهربابک 2*، محمد مرادي شهربابک1مهدي ایمانی

پردیس  ،گروه علوم دامیهیئت علمی  عضو - 2و    دانشجوي کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد .1
 کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

hmoradis@ut.ac.ir  
  

  چکیده
 PCR-SSCPبه روش  خوزستانیدر جمعیت شتر  ACACAژن  1هدف از مطالعه حاظر بررسی چند شکلی اگزون 

میلی لیتر  8از هر شتر . استفاده شد) هویزهنفر  50و  شوشنفر  20(خوزستانینفر شتر  70در این مطالعه از . باشدمی
تکثیر تمام . روش بهینه یافته نمکی انجام شد به DNAدار  گرفته شد، سپس استخراج  EDTAخون با ونوجکت 

بررسی چندشکلی ساختار . بود CC25براي هر نمونه  PCRموفقیت انجام شد که حجم محصول  ها بانمونه
پنج الگو در جایگاه مورد  داراي با ژل پلی اکریل آمید انجانم شد، نشان داد که جمعیت تحت مطالعه) SSCP(فضاي

فراوانی . شاهدات را داشتنددرصد م )4/41و  4/11(الگوي یک و سه به ترتیب کمتر و بیشترین باشد، کهمیبررسی 
) 3/14و  4/18، 3/14، 4/41، 4/11(بود که درصد آنها به ترتیب 10و  13، 10، 29، 8الگوهاي مشاهده شده به ترتیب  

  . بود
  PCR-SSCP،  آلفا استیل کوآ کربوکسیالز،  چندشکلی، شتر :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

میلیون هکتار آن را مناطق کویري و بیابانی تشکیل می دهد و  32.58میلیون هکتاري وسعت کشور،  184.8نظر به اینکه از 
 مانند کشاورزي هاي  فعالیت براي که وبیابانی کویري مناطق در موجود امکانات از صحیح برداري  بهره هاي  یکی از راه

بیش  اهمیت لزوم ،استشتر  پرورش و نگهداي نیستند، مناسب طیور و گوسفند پرورش گاو، نیز و باغبانی زراعت،
 .)Abebe et al., 2002; Keith et al., 2009; Mungai et al., 2010( شودمحسوس می کامال ازپیش شتر
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ثبت رکرورد به دلیل  .باشدجهت بهبود پایدار در تولیدات تجاري شتر مثل گوشت و شیر نیاز به انجام اصالح نژاد می
، فاصله نسل باال و سن بلوغ باال در این دام انتخاب بر اساس ژنتیک در این دام داراي اهمیت باالتري نسبت به ضعیف

داري بر عملکرد هاي که اثر معنیها در اصالح نژاد ابتدا بایستی ژنبراي   انجام انتخاب بر اساس ژن .اشدبها میسایر دام
هاي بزرگ ی نواحی ژنومی یا ژنیشناسابراي . ها انتخاب شونددام دارند شناساي شوند سپس بر اساس آنها بهترین دام

 Montaldo and(تواند انجام میو تلفیق دو روش  1اندیداروش ژن ک ،روش پویش ژنوم سهاثر، براي صفات مختلف با 

Meza-Herrera, 1998( .یابیحققین براي نقشهادي از میتوسط تعداد ز که استراتژي دیگري (Quantitative 

Traits Loci )QTL هاي توالی هاي کاندیدا عبارتند از ژنژن. شودمی به کارگرفته شده که روش ژن کاندیدا نامیده
پس از . اي که فعالیت بیولوژیکی آنها شناخته شده است و در تکامل یا فیزیولوژي صفت مورد نظر دخالت دارندیابی شده
شود و تعیین مییک مارکر مناسب  اتر ژن، بوکد کننده و یا پروم کد کننده، غیر مورفیسم نواحین کاندیدا، پلیانتخاب ژ

ها روي تنوع صفات هاي رگرسیونی براي ارزیابی اثرات این ژنسپس آنالیزهاي آماري از قبیل آنالیز واریانس و روش
هاي کاندیدا تعیین رکورد برداري شده و براي لوکوس عهشوند که براي صفات تحت مطالکمی در جمعیتی انجام می

تفاوت (ها در یک جمعیت خاص نشان دهنده تاثیر این ژن در تنوعوجود تنوع در این نوع ژن .ژنوتیپ شده باشد
ژنومی  DNAتوان تغییرات یک جفت بازي در بین با استفاده از ژل آکریل آمید می .باشدجود در جمعیت میوم )عملکرد

تغییرات توالی نوکلئوتیدي حاصل از جایگزینی . اي تشخیص داداز طریق تغییرات ساختار فضایی قطعات تک رشته را
هاي اي مشخص کرد، که این روش بررسی چند شکلیتک رشته DNAتوان از طریق بررسی حرکت تک باز را می

، )ACACA(استیل کوآ کربوکسیالز آلفا. )Sheffield et al., 1993(شودنامیده می (SSCP) 2ايفضایی تک رشته
این آنزیم و . )Moioli et al., 2005(هاي حیوانی یک آنزیم کلیدي در تنظیم سنتز اسیدهاي چرب در بافت

ACACB ها و بتا اکسیداسیون نقش ان در بیوسنتز چربیسکنند، بدینتبدیل مالونیل کوآ را از استیل کوآ کاتالیز می
شود ولی در این ژن به طور فراگیر در تمام بافتها بیان می. )Badaoui et al., 2007; MAO et al., 2001(دارد

شتر بررسی نشده  تا به حال درچندشکلی این ژن . نرخ بیان باالتري دارد) کبد و غده پستانی آدیپوز،(هاي لیپوژنیکبافت
 ;Badaoui et al., 2007; Federica et al., 2009(نظیر بز گوسفند و گاو انجام شده است هاولی در سایر دام

Zhang et al., 2010( . ها و نبود رکورد، شجره براي این دام و بهترین دام کر شده در مورد شناسايذبا توجه به مسائل
                                                             

1.Candidate Gene  
2 . Single strand conformation polymorphism (SSCP) 
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به روش   ACACAهمچنین کم بودن مطالعات ژنتیکی در مورد شتر این تحقیق با هدف شناساي چندشکلی در ژن 
SSCP  انجام شد خوزستانیدر شترهاي نژاد.  

  
  هامواد و روش
  نمونه برداري

. گیري انجام شدخون) هویزهنفر شهرستان  50 شوش ر از شهرستاننف 21(خوزستانینفر شتر نژاد  70در این تحقیق از  
در طی نمونه برداري تمام . شد انجام از سیاهرگ وداج EDTAحاوي ماده ضد انعقاد  mL 8گیري با ونوجکت  خون

تالش انجام شد تا جمعیت نمونه برداري شده شامل هردوجنس، سنین مختلف، حداقل خویشاوندي و در مناطق مختلف 
  ).نمونه معرف واقعی جامعه باشد(نگهداري انجام شود 

PCR-SSCP  
از روي توالی این ژن    Vector NTIي رفت و برگشت که با استفاده  نرم افزاراز آغازگرها bp 389براي تکثیر قطعه  

 1998لر در سال بهینه یافته که بوسیله می روش نمکیجداسازي از در این پژوهش . در گوسفند طراحی شد استفاده گردید
 DNAجهت ارزیابی کمی و کیفی . خون کامل به استفاده شد ml400 از  DNAبراي استخراج  .استفاده گردید معرفی شد

براي  PCRپس از انجام واکنش . استفاده شد%) 1ژل آگارز (استخراجی از دو روش اسپکتروفتومتري و ژل الکتروفورز 
براي تعیین . انجام شد%2یر شده در واکنش، الکتروفورز روي ژل آگارز  تکث DNAاطمینان از صحت تکثیر و میزان 

  . استفاده گردید% 12ها از ژل پالی اکریل آمید نمونه)  SSCPالگوي(ژنوتیپ
  

  نتایج و بحث
DNA ها در ژل آگارز در بعضی استخراج شده از نظر کمیت و کیفیت یک دست نبودند، بطوریکه بعد از بار گذاري نمونه

هایی که باندهاي خیلی ضعیف نمونه. ي دیگر باندهاي ضعیف مشاهده شدندهاها باند قوي و در بعضی از نمونهمونهاز ن
هاي تواند با نوع لولهاستخراج شده می DNAگرفتند، علت یک دست نبودن دادند مورد استخراج مجدد قرار مینشان می

نتایج بسط جایگاه مورد بررسی :  PCRنتایج . مورد استفاده براي خونگیري در ارتباط باشدو نوع سرنگ   EDTAحاوي
  .نشان داد که بسط به صورت اختصاصی انجام شده است از لدر استفاده شد که تخصصی بودن را نشان داد
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SSCP  : که با  باشدنسبتا باالي مینتایج این بخش نشان داد که این جمعیت از نظر جایگاه مورد بررسی داراي چند شکلی
 ;Badaoui et al., 2007; Federica et al., 2009(ها صورت گرفته همخوانی دارددیگر تحقیقاتی که در سایر گونه

Zhang et al., 2010( . نشان داده  1تعداد پنج الگو در این جمعیت شناساي شد که فراوانی و درصد آنها در جدول
ر داراي تکرا) درصد4/41(29تکرار داراي کمترین فراوانی بود، در حالی که الگوي سه با ) 4/11(8الگو یک با . شده

تواند نقش باالي در تنوع دهد که این جایگاه میتنوع باالي مشاهده شده در این ژن نشان می .باالترین فراوانی بود
  . عملکرد در شترهاي این نژاد داشته باشد

  
 ي ژنوتیپی مشاهده شدهالگوها و درصد فراوانی :1 جدول

  خوزستان  SSCPالگو 

  )4/11(8  1الگو

  )4/41(29  2الگو

  )3/14(10  3گوال

  )4/118(13  4الگو

  )3/14(10  5الگو
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Polymorphism studies of the Acetyl-CoA carboxylase-alpha (ACACA) gene in Khozestania 
breed camels by PCR-SSCP method. 

The aim of the present study was to investigate the polymorphism in exon 1 of the ACACA gene 
in Khozestania camel population by PCR-SSCP method. In this study, we used 70 camels 
Khozestan (20 people of Shosh and 50 people of Hoveize). 8 ml of blood was taken from each 
camel by EDTA containing venoject; DNA extracted was using modified salting. The extracted 
DNA was used to evaluate the quality of the machine Nanodrop and agarose gel that showed 
good quality. All samples were successfully amplified, that volume the PCR product for each 
sample 25CC. investigation of single strand conformation polymorphism performed By 
polyacrylamide gel electrophoresis showed that the population under study investigated five 
patterns in region, that pattern was one and three, respectively, less and more (11.4and 35.13) of 
the observations. Frequency patterns were observed, respectively 8, 29, 10, 13 and 10 That 
percent of them respectively (11.4, 41.4, 14.3, 18.4 and 14.3). 

Keyword: camel, polymorphism, Acetyl-CoA carboxylase-alpha, PCR-SSCP 
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