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چکیده
 در این. نقش مهمی در تنوع رنگ پوشش در دامهای اهلی بازی میکند، که توسط جایگاه گسترش کد میشود1-گیرندة مالنوکورتین
 گوسفندی در پانزده رأس گوسفندMC1R  کناری و قسمت اعظم توالی کدکنندة ژن5َ  جفت باز از ناحیة840 قطعهای به طول،بررسی
 نتایج تعیین توالی شمار هشت چندشکلی تک نوکلئوتیدی را نشان داد که شامل پنج.ل ری بختیاری با فنوتیپ متفاوت تعیین توالی شد
c.128G>C, ( ) و سه جهش غیر هممعنیc.464G.A, c.557G>C, c.635c>T, c.692C>T and c.932C>T( جهش هممعنی

، در میان سه جهش دوم، بر پایة نتایج بهدستآمده.) بودندp.Phe>Tyr, c.638G>A, p.Arg>Gln and c.653G>A, p.Arg>His
 شده میتواند بر عملکرد پروتئین1- که منجر به تغییر اسید آمینة فنیل آالنین به تیروزین در برگیرندة مالنوکورتینc.128G>C جهش
 دو جهش، اگرچه. تنها در یکی از فنوتیپها مشاهده شد128  این چندشکلی در جایگاه، افزون بر این.مورد نظر نقش مهمی داشته باشد
، بنابراین. منجر به تغییر اسیدآمینه شدند ولی این جهشها تأثیری بر عملکرد پروتئین مربوطه نداشتند653  و638 دیگر در جایگاههای
. در گوسفند میتواند با رنگ پوشش در گوسفند لری بختیاری در ارتباط باشدMC1R نتایج پیشنهاد میکند که جهشهای ژن
. لری بختیاری، گوسفند، رنگ پوشش،1- ژن مالنوکورتین:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The melanocortin receptor 1 (MC1R), encoded by extension locus, plays an important role in coat color variation in
livestock. In this study, the 840 bp of 5′- flanking region and most part of coding sequence of ovine MC1R gene was
sequenced in 15 Lori-Bakhtiari sheep with different coat colors. The results showed eight single nucleotide
polymorphisms (SNPs): five synonymous mutations (c.464G.A, c.557G>C, c.635c>T, c.692C>T and c.932C>T) and
three non-synonymous mutations (c.128G>C, p.Phe>Tyr, c.638G>A, p.Arg>Gln and c.653G>A, p.Arg>His). Based
on the results, among the three non-synonymous mutations, the c.128G>C mutation which resulting in the
replacement of Phe with Tyr amino acid could affect the functional performance of MC1R protein and this
substitution might cause the color variation in this breed. In addition, the c.128G>C was observed in single
phenotype. However, the two SNPs at position 638 and 653 led to substitution of two amino acids in MC1R, but
these mutations didnot influence on MC1R performance. Therefore, our results suggest that the mutations of ovine
MC1R gene could be associated with coat color phenotype in Lori-Bakhtiari sheep.
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مقدمه
نشخوارکنندگان کوچک ،بهویژه نژادهای بومی نقش
مهمی را در معیشت قسمت شایان توجهی از جمعیت
بشر در مناطق استوایی از جنبههای اجتماعی و
اقتصادی بازی میکنند ( & Mohammadabadi
 )Sataimokhtari, 2013و در این میان پشم نقش
مهمی دارد .پشم در اغلب گوسفندان ایرانی از نوع
ضخیم و مناسب برای قالیبافی بوده و بهترین حالت
برای این صفت سفید یکدست (بدون لکه) بودن رنگ
پشم است زیرا پشم سفیدرنگ در جریان رنگرزی رنگ
را بهخوبی قبول کرده و رنگ آن ثابت میماند.
همچنین ازآنجاییکه رنگ پشم بر قیمت و درآمد
ناشی از پشم تأثیرگذار است ،کاهش در آن میتواند
باعث زیان تولیدکنندگان شود .رنگ پوشش در
گوسفند بهاندازهای مهم است که در بسیاری از موارد
تعیینکنندة قیمت حیوان در هنگام فروش حیوان
است و در صورت وجود رنگ نامطلوب باعث زیانهای
مالی در گله میشود ( .)Traore et al., 2012ازاینرو،
صفت رنگ پشم در گوسفند یک صفت اقتصادی است
که به دلیل چندشکلیهای ایجادشده در ژنهای
کنترلکنندة این صفت ،رنگهای پوشش متفاوتی در
حیوانات ایجاد میشود .بهطورکلی چندشکلی تک
نوکلئوتیدی نسبت به دیگر نشانگرها از مزایای
بیشتری برای بررسی ساختار ژنتیکی صفات و
بیماریها ،همچنین در بررسیهای شناسایی ژن بر
پایة جمعیت دارد ( .) Schork et al., 2000ژنهای
کنترلکنندة رنگ بدن پرشمار بوده و اثر متقابل این
ژنها رنگ نهایی را به وجود میآورد .بهطورکلی در
پستانداران ،رنگ پوشش توسط  127لوکوس و 800
آلل متفاوت کنترل میشود ( Bennett & Lamoreux,
 )2003ولی دو ژن آگوتی و گسترش نقش اصلی را در
تعیین ،تنظیم و کنترل رنگ پوشش بر عهده دارند
( .)Searle, 1968بهطورمعمول جایگاه گیرندة
مالنوکورتین بر جایگاه آگوتی غالب است و در یک
حیوان ژن آگوتی هنگامی بروز میکند که ژن گیرندة
مالنوکورتین در حالت مغلوب خود باشد .تنوع در
صفت رنگ پوشش ناشی از حضور ،توزیع و
فعالیتهای بیوشیمیایی مالنوسیتها در ساخت

(سنتز) دو نوع متفاوت مالنین (یومالنین و فیمالنین)
است ( )Fontanesi et al., 2009که هر دو ژن آگوتی و
گسترش در این فرآیند دخیل هستند .لوکوس
گسترش گیرندههایی بهنام گیرندة مالکورتین 11-کد
میکند که عضوی از بزرگ خانوادة گیرندههای متصل
به پروتئین  Gاست و حاوی هفت ناحیة غشایی است
که با هورمون  MSHفعال میشود ( Long et al.,
 .)2006گیرندة مالکورنین 1-در حالت طبیعی با
متصل شدن به  α-MSHفعال و سبب افزایش سطح
cAMPدرونیاختهای و باال رفتن فعالیت آنزیم
پروتئین کیناز میشود که در چرخة فعالیتی آنها
یومالنین ساخته میشود ،درصورتیکه گیرندة
مالنوکورتین 1-به آگوتی متصل شود فیمالنین تولید
میشود .از سوی دیگر گیرندة مالنوگورتین 1-از راه
تنظیم فعالیت تایروزیناز تولید رنگ را کنترل میکند
( .)Schibler et al., 1998در نهایت رنگیزههای
یومالنین و فیمالنین تولیدی به ترتیب رنگهای
پوشش سیاه/قهوهای و قرمز/زرد را باعث میشوند
( .)Abdel-Malek, 2001در بسیاری از پستانداران،
افزایش عملکرد گیرندة مالنوکورتین ،1-در ارتباط با
افزایش در تولید یومالنین است و کاهش عملکرد
گیرندة مالنوکورتین1-در آنها باعث ایجاد رنگ
پوشش سفید میشود ( .)Long et al., 2006ساختار
ژن گیرندة مالنوکورتین 1-در همة پستانداران همسان
بوده و جهش در نواحی  2و  3میتواند باعث
تغییرپذیریهایی در رنگ حیوان شود ( & Klungland
 .)Vage, 2000این ژن در گوسفند  1045جفت باز
داشته که شامل  954جفت باز در ناحیة کدکنندة،
35جفت باز در ناحیة ´ 5و  58جفت باز در ناحیة´3
است ( .)Hepp et al., 2012در بررسیهای مختلف
تأثیر ژن مالنوکورتین 1-بر رنگ پوشش بیشتر
گونههای مختلف حیوانی ارزیابیشده و چندشکلیهای
مختلف در نواحی کدکننده و غیرکدکنندة این ژن
شناسایی شده است که بعضی از جهشها بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم در گونهها مانند گوسفند
( ،)Fontanesi et al., 2011; vage eat al., 2003,بز
1. Melanocortin -1 receptor

عابدی ده شیخ و محقق دولتآبادی :شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ...
( )Javanmard et al., 2015اسب ( Marklund et al.,

 ،)1996خوک ( )Liu et al.,2016گاومیش (
 )al., 2009و خرگوش ( )Fontanesi et al., 2006بر
ایجاد تنوع رنگی در پوشش اثر گذاشتهاند.
ازآنجاییکه بهطورمعمول جهش در این ژن منجر
به بروز فنوتیپهای سیاه میشود ،اما رنگ پسندیده
در صنایع مربوط به پشم ،سفید خالص است و وجود
لکة سیاه در این نژاد باعث کاهش ارزش پشم آن
میشود ،شاید بتوان در این نژاد رنگهای پسندیده را
از راه شناسایی اصول ژنتیکی رنگ پشم بهبود بخشید.
بنابراین ،هدف از انجام این بررسی شناسایی
چندشکلی ژن گیرندة مالنوکورتین 1 -در گوسفند
نژاد لری بختیاری با رنگهای متفاوت بود که تاکنون
هیچ گزارشی پیرامون آن یافت نشده است.
Chen et

مواد و روشها
در این بررسی از شمار پانزده رأس گوسفند نژاد لری
بختیاری پرورشیافته در ایستگاه تحقیقاتی مرکز
تحقیقات کشاورزی شهرکرد با ترکیب رنگی زیر استفاده
شد :سه رأس گوسفند بسیار سفید ،نمونههای قنقر قشقه
(فنوتیپ بهطورکلی رنگی همراه با لکههای سفید) سه
رأس ،نمونههای قنقر پیسه (فنوتیپ سفید همراه با
لکههای رنگی پراکنده) سه رأس ،نمونههای کبود پیسه
(فنوتیپ سفید همراه با لکههای کبود پراکنده) سه رأس
و نمونههای سفید لکهدار سه رأس .در این تحقیق
سعی شده است همة حیوانات انتخابشدة بالغ باشند
تا تغییر رنگ ،مرتبط با سن به کمینه برسد .با استفاده
از ونوجکتهای  3میلیلیتری (حاوی  )EDTAاز رگ
وداجی این گوسفندان خونگیری به عمل آمد .با
استفاده از کیت آکوآپرب استخراج  DNAانجام و
میزان کیفی و کمی آن با استفاده از ژل آگاروز 0/8
درصد بررسی شد .بر پایة جهشهای گزارششده در
ژن گیرندة مالنوکورتین 1-در نژادهای مختلف گوسفند
و با استفاده از توالی نوکلئوتیدی ژن گیرندة مالنوکورتین
( )Gen bank access number: Z31369.1یک
جفت آغازگر جدید توسط نرمافزار primer3
( )https://frodo.wi.mit.edu/primer3طراحی و در
شرکت تکاپوزیست ایران ساخت شد .از آغازگرهای
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´ F: 5´-GAGAGCAAGCACCCTTTCCT-3و
´ 5´-GAGAGTCCTGTGATTCCCCT-3قطعهای
به طول  840باز ( 354الی  )1194افزایش شد .انجام
واکنش زنجیرهای پلیمراز به کمک کیت لیوفیلیزه
بایونیر ( )BiONEERانجام گرفت که غلظت نهایی
مواد در  25میکرولیتر عبارت بودند از :یک واحد آنزیم
 DNAپلی مراز  200 ،Taqمیکرومول از هر ،dNTP
 200میلیمول  10 ،Mgcl2پیکومول از هر آغازگر،
 50نانوگرم  DNAو بافر استاندارد .با استفاده از
دستگاه ترموسایکلر ( BIORADمدل )MJ Mini
برنامة گرمایی بهینه برای افزایش قطعة مورد نظر به
دست آمد .شرایط واکنش  PCRشامل  94درجة
سلسیوس به مدت پنج دقیقه برای واسرشتگی اولیه،
به همراه  35چرخه با  94درجة سلسیوس به مدت
 45ثانیه برای واسرشتگی ثانویه 63 ،درجة سلسیوس
به مدت  45ثانیه برای مرحلة اتصال آغازگر 72 ،درجة
سلسیوس به مدت  45ثانیه برای گسترش آغازگر و
مرحلة گسترش نهایی در  72درجة سلسیوس به مدت
سه دقیقه بود .پس از انجام این مراحل محصوالت
 PCRدر دو تکرار تعیین توالی شد و سپس نتایج با
استفاده از نرمافزارهای  MEGA 6 ،Gene Rannerو
پایگاه دادهای  SIFTتجزیه شدند .در آغاز با استفاده از
نرمافزار  Gene Runnerآغاز و پایان نمونههای DNA
خود را نسبت به نمونة عادی موجود در  NCBIپیدا
کرده و سپس توالی پانزده نمونه در نرمافزار
 MEGA6.0با استفاده از رویة  )ClustalW( Wبا
نمونة عادی در پایگاه دادهای  NCBIهمردیف شدند.
پس از همردیفی ،جهشها شناسایی شده و جایگاه این
جهشها در توالی  DNAو پروتئین این ژن مشخص
شد .در نهایت در صورت تغییر اسیدآمینه با استفاده از
پایگاه دادهای  SIFTتأثیر این تغییر بر عملکرد
پروتئین بررسی شد .نمونههای مورد تجزیة یک توالی
به اندازة  840bpبودند که بهطورمعمول در
توالییابیها حدود  40-50نوکلئوتید از آغاز و انتهای
توالیها در نظر گرفته نمیشود.
R:

نتایج و بحث
از شمار پانزده نمونة  DNAتوالییابیشدة گوسفندان
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لری بختیاری برای تجزیة چندشکلی ،دو نمونة
تکشکل (مونومورف) و سیزده نمونة چندشکلی تک
نوکلئوتیدی داشتند .در این قطعة افزایششده از ژن
مالنوکورتین 1-گوسفند ،شمار هشت چندشکلی تک
نوکلئوتیدی شناسایی شدند ،به ترتیب عبارتاند
از،222C>T ،144G>C ،128T>A ،51G>A :
 .653G>A ،638G>A ،519C>T ،279C>Tشمارة
جایگاهها بر پایة شمارة نوکلئوتیدی ژن در توالی
ثبتشده در  NCBIبا شمارة دسترسیZ31369.1
است .این هشت جهشهای شناساییشده در قطعة
افزایششده از ژن  ،MC1Rشمار هشت تکجور
(هاپلوتایپ) در حیوانهای مورد بررسی آشکار ساخت
که عبارتاند از :تکجور نوع اول،GTCCCCGG :
تکجور نوع دوم ،ATCTTCGG :تکجور نوع سوم:
 ،GTGCCCAGتکجور نوع چهارم،ATCTTTGG :
تکجور نوع پنجم ،GTGCCCGA :تکجور نوع
ششم ،GTCCCCAG :تکجور نوع هفتم:
 ،ATCTTTGAتکجور نوع هشتم.GACCCCGG :
فراوانی این تکجورها به ترتیب عبارتاند از،7/7 ،46 :
 7/7 ،7/7 ،7/7 ،7/7 ،7/7و .7/7
در جایگاههای ،635C>T ،557G>C ،464G>A
1
 692C>Tو  932C>Tتغییر نوکلئوتیدی هممعنی
رخ داده ،بهطوریکه این جهشها تغییری در توالی
پروتئینی این ژن ایجاد نکرد (شکل .)1
در تحقیقی همسان  )2009( Deng et al.جهش
3
 c.144G>Cرا در گوسفند بلک بوند 2و نانپینگ
شناسایی کردند ،این جهش تغییری در توالی
پروتئینی ژن  MC1Rنداشت .در بررسی دیگری،
چندشکلی تک نوکلئوتیدی  c.429C>Tدر گوسفندان
ایتالیایی مشاهده شد که این جهش نیز هممعنی بوده
و تغییری بر توالی پروتئینی این ژن نداشت
( .)Fontanesi et al., 2010همچنین در تحقیق
همسان دیگری ،با تعیین توالی کل منطقة کدکنندة
ژن  MC1Rدر بز پنج نوع جهش مشاهده شد که یک
نوع از آن ( )c.183C>Tجهشی هممعنی بود که تغییر
1. Synonymous
2. Black-boned
3. Nanping

اسیدآمینهای را در پی نداشت (
.)2009

Fontanesi et al.,

در جایگاه  ،128T>Aنوکلئوتید

A

جایگزین

نوکلئوتید  Tشده است (شکل )2و این جابهجایی
منجر به تغییر اسیدآمینه ( Fفنیل آالنین) در موقعیت
 43به اسیدآمینة ( Yتایروزین) شده است (.)p.F43Y
بررسی تأثیر تغییر اسیدآمینه روی عملکرد پروتئین با
استفاده از پایگاه  SIFTنشان داد که این تغییر (در
مقیاس  ) 0/01میتواند تأثیر معنیداری بر عملکرد
پروتئین گیرندة مالکورتین 1-داشته باشد .بهطورکلی،
گیرندة مالنوکورتین در حالت طبیعی با متصل شدن
به  α-MSHفعال و منجر به ساخت رنگدانة یومالنین
میشود و این رنگدانه باعث تولید رنگهای سیاه/
قهوهای میشود .با توجه به مشاهدة این جهش تنها در
فنوتیپ قنقرقشقه (پوشش کامل رنگی با لکههای
سفید) در این بررسی ،به نظر میرسد یکی از
اثرگذاریهای این جهش جلوگیری از عملکرد عادی
گیرندة مالنوکورتین بوده که باعث ایجاد لکههای
سفید در این فنوتیپ شده است.
4
در بررسی همسان در گوسفندان نروژی داال
جهش  c.218T>Aکه منجر به تغییر اسیدآمینة M
(متیونین) در موقعیت  73به اسیدآمینة ( Kالیزین) و
همچنین جهش  c.361G >Aکه باعث جابجایی
اسیدآمینة آسپارتیک در موقعیت  121به اسید
آسپارژین شدهاند در منطقة کدکنندة MC1R
شناسایی شدند ( .)Vage et al., 1999در این بررسی
هر دو جهش منجر به تغییر پروتئین شده و با رنگ
پوشش سیاه نیز در ارتباط بودند .این نتایج در
گوسفندان نژاد کوریدال ، 5دامارا ، 6بلک مرینو ،7بلک
کاستالنا 8و قرهگل 9تکرار شد (.)Royo et al., 2008
در پژوهش دیگری ضمن تأیید این نتایج ،جهش
 c.199C>Tرا در موقعیت  67ژن  MC1Rدر گوسفند
والدلبلیک 10شناسایی کردند ،منجر به تغییر
4. Dala
5. Corriedale
6. Damara
7. Black Merino
8. Black Castellana
9. Karakul
10. Valle del Belice
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اسیدآمینه آرژنین به سیستئین ولی بر پایة گزارش
آنان ،این جهش ارتباطی با رنگ پوشش در این نژاد
نداشت ( .)Fontanesi et al., 2010در بررسی همسان
دیگری همین نتایج در نژادهای گوسفند چینی تکرار
شد (.)Yang et al., 2014
در این بررسی دو جایگزینی دیگر در جایگاههای
c.51 G>A

c.144 G>C

575

 638و  653مشاهده شد .در جهش ،638G>A
اسیدآمینة ( Rآرژنین) در موقعیت  213به اسیدآمینة
( Qگلوتامین) تغییر یافته بود ( )P.R213Qدرحالیکه
در جهش  653G>Aاسیدآمینة ( Rآرژنین) در
موقعیت  218با اسیدآمینة ( Hهیستیدین) جابهجا
شده بود (( )P.R218Hشکل.)3

c.222C>T

c.279 C>T

شکل  .1جهشهای هممعنی برای جایگاههای  279 ،222 ،144 ،51و  519در ژن

c.519C>T

MC1R

Figure 1. Synonymous mutations at positions 51, 144, 122, 279 and 519 in MC1R gene

c.128 T>A, p.F43Y

شکل  .2چندشکلی شناساییشده برای

جایگاه  128در ناحیة کدکنندة ژن MC1R

Figure 2. Identified SNP at position 128 in the coding sequence of ovine MC1R gene

576

علوم دامی ایران ،دورة  ،47شمارة  ،4زمستان 1395
c.638G>A, P.R213Q

c.653G>A, P.R218H

شکل  .3جهشهای غیر هممعنی شناساییشده در موقعیتهای  638و  653در ژن MC1R
Figure 3. Non-synonymous mutations at positions 638 and 653 in the MC1R gene

بررسی تأثیر تغییر اسیدآمینه روی عملکرد
پروتئین با استفاده از پایگاه  SIFTنشان داد که این
تغییرپذیریها تأثیر معنیداری بر عملکرد پروتئین
گیرندة مالکورتین 1-ندارند .همسان این جهشها در
ژن گیرندة مالنوکورتین 1-موش گزارش شد
( .)Goncalves et al., 2012آنان برای بررسی دلیل
تنوع رنگ ،همة ناحیة کدکنندة این ژن را (شامل
 1250جفت باز و بخشهای مجاور ´ 3و ´ )5در موش
توالییابی و گزارش کردند که باوجود تغییر20
آمینواسید در این توالی در اثر وقوع چندشکلیهای
تک نوکلئوتیدی ،اما این تغییرگذاریها ارتباطی با
فنوتیپ نداشته چون در عملکرد پروتئین تغییری
ایجاد نشده بود .اما در پژوهشی دیگر جهشهای
تکنوکلئوتیدی نواحی مختلف ژن  MC1Rرا در
فنوتیپهای متفاوت گوسفندان نژاد کارنیجل بررسی و
انواع تکجور را معرفی کرد (.)Fontanesi et al., 2012

مجموعهای از جهشهای ایجادشده در توالی باعث
ایجاد تکجور در هر حیوان میشود که برای ژن
 MC1Rدر این بررسی مجموع چهار تکجور گزارش
شده است که فروانی یکی از این تکجورها در
گوسفندان با رنگ سفید و لکههای سیاه در قسمت سر

و سطح بدن بیشتر بود (.)Fontanesi et al., 2012
نتیجهگیری کلی

ازآنجاکه صفت رنگ پوشش تحت تأثیر شمار زیادی
ژن است و سازوکار تولید رنگ و ایجاد فنوتیپها بسیار
پیچیده بوده و ژن  MCIRبه تنهایی تعیینکنندة
فنوتیپ حیوان نیست به همین دلیل برای درک
سازوکار تعیین رنگ ،ژنهای دیگر را نیز باید مورد
توجه قرار داد .با توجه به دستاوردهای این پژوهش،
ژن گیرندة مالنوکورتین در این نژاد بیتأثیر نیست که
نیازمند بررسیهای تکمیلی است.
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