علوم دامی ایران
دورة  ،74شمارة  ،1بهار ( 1931ص )11-11

DOI: 10.22059/ijas.2016.57999
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و ارتباط آنها با صفات الشه در گوسفند نژاد لری بختیاری
حسین مرادی شهربابک ،*1رسول خدابخشزاده ،2مصطفی صادقی 3و امیر طاهری یگانه

4

 1و  .3استادیار و دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة مهندسی علوم زراعی و دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران ،کرج
 .2دانشآموختة کارشناسی ارشد گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی دانشگاه کرمان
 .4کارشناس ارشد و مسئول بخش دام سبک ،مرکز اصالحنژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
(تاریخ دریافت - 1314/7/11 :تاریخ تصویب)1314/11/6 :

چکیده
ژن هورمون رشد ( (GHژنی نامزد (کاندیدا) برای رشد حیوانات اهلی است و هورمون رشد نقش
مهمی در سوختوساز (متابولیسم) رشد دارد .برای اینکه هورمون رشد بتواند در سوختوساز
رشد شرکت کند نیاز به گیرندههای آن ( )GHRدر سطح یاختههای هدف دارد .این پژوهش با
هدف بررسی ارتباط چندریختی ژنهای  GHو  GHRبا صفات الشه در نژاد لری بختیاری انجام
شد .برای این منظور ،از سیاهرگ وداج تعداد  152رأس گوسفند نژاد لری بختیاری خونگیری
شد .استخراج  DNAاز خون با روش استخراج نمکی بهینه یافته انجام و واکنش زنجیرهای پلیمراز
برای افزایش قطعههای  214جفتبازی از اگزون چهار ژن هورمون رشد و  212جفتبازی از
اگزون ده ژن گیرندة هورمون رشد انجام شد .پس از تعیین چندریختی فضایی تکرشتهای
محصوالت  ،PCRالگوهای باندی مربوط به ژنهای  GHو  GHRروی ژل پلی اکریلآمید و
رنگآمیزی با نیترات نقره ،مشاهده شد .نتایج بیانگر چندریختی در جایگاه ژن  GHبود ،اما برای
ژن  ،GHRهیچگونه تفاوتی بین باندها مشاهده نشد .نتایج توالییابی منجر به شناسایی پنج
چندریختی تک نوکلئوتیدی برای ژن  GHدر جمعیت مورد بررسی شد .هیچیک از ژنوتیپهای
ژن  GHبا صفات مورد بررسی ارتباط معنیداری نشان ندادند.
واژههای کلیدی :توالییابی ،چندریختی تک نوکلئوتیدی ،ژن گیرندة هورمون رشد ،ژن هورمون
رشد.
مقدمه
با توجه به محدود بودن منابع غذايي دام و نبود امکان
افزايش تعداد دام در کشور براي افزايش توليدات دامي
و رسيدن به خودکفايي ،علم ژنتيک و اصالح نژاد
بهعنوان ابزاري مهم براي باال بردن بازده در هر واحد

توليدي ،نقش مهمي را بر عهده خواهد داشت و
استفاده از ژنتيک مولکولي سودمنديهاي زيادي دارد
* تلفن93199311991 :

که يکي از آنها تعيين ژنوتيپ افراد براي جايگاههاي
خاص است ( .)Mousavizadeh et al., 2009صفت
رشد در گوسفندان از جمله صفات اقتصادي مهم است
که به ميزان زيادي بازدة توليد گوشت در گلهها را
تحت تأثير قرار ميدهد .هورمون رشد فراوانترين
هورمون هيپوفيز پيشين است و از ياختههاي رشد
بدني (سوماتوتروپ) ترشح ميشود ( & Ayuk
E-mail: hmoradis@ut.ac.ir
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 .)Sheppard, 2006ژن هورمون رشد يک ژن نامزد
(کانديدا) براي رشد گوسفند است که نقش مهمي در
رشد دارد ( .)Boyd & Bauman, 1989هورمون رشد
( 1)GHسوختوساز (متابوليسم) پروتئين را تحريک
ميکند ،اين اثر سبب افزايش جذب اسيدآمينه و
ساخت (سنتز) پروتئين و کاهش اکسايش
(اکسيداسيون) پروتئين ميشود .همچنين هورمون
رشد باعث افزايش تجزية تري گلسيريدها و اکسايش
در ياختههاي چربي در صورت تعادل منفي انرژي و
ساخت چربيها در صورت تعديل مثبت انرژي و کم
رشدي (هيپوتروفي) ياختههاي چربي ميشود
( .)Gluckman et al., 1987بنابراين هورمون رشد
منجر به کاهش انرژي ذخيرهشده در بدن ميشود
( )Eisemann et al., 1986و همچنين جذب گلوکز و
اکسايش گلوکز ( )Neathery et al., 1991را کاهش
ميدهد .هورمون رشد جذب رودهاي کلسيم را افزايش
ميدهد ،در نتيجه موجب افزايش رشد استخوانها
ميشود (.)Boyd & Bauman, 1989
هورمون رشد بهصورت يک هورمون پليپپتيدي
تک زنجيرهاي است که وزني در حدود  55کيلو دالتون
و  131اسيدآمينه دارد ( .)et al., 1990 Valinskyاين
هورمون از چهار رشتة مارپيچي تشکيل شده است
( .)Warwick et al., 1989اين ژن بخشي از خانوادة
ژنهاي چندگانه شامل پروالکتين و الکتوژن جنيني
است و روي کروموزوم  13گوسفند و در ناحية ،q14
شامل  5511جفت باز 1 ،اگزون و  7حايل (اينترون)
است ( .)Gootwine et al., 1993محققان در پژوهشي
روي گوسفندان بلوچي چندريختي اگزون پنج ژن
9
5
هورمون رشد با استفاده از روش PCR- SSCP
بررسي و سه الگوي باندي متفاوت مشاهده کردند.
همچنين آنان گزارش کردند ارتباط معنيداري بين اين
چندريختي و صفات رشد وجود دارد ( Tahmoorespur
.)& Ahmadi, 2012; Tahmoorespur et al., 2011
محققان در پژوهشي ديگر روي گوسفندان ماکويي پنج
الگوي  SSCPمشاهده و ارتباط معنيداري بين اين
1. Growth hormone
2. Single-Strand Conformational Polymorphism
3. Polymerase Chain Reaction

چندريختي با صفات زيستسنجي (بيومتريک) گزارش
کردند ( .)Hajihosseinlo et al., 2013محققان ديگري
نيز در بررسي روي ژن هورمون رشد در گوسفندان
ماکويي ،پنج الگوي  SSCPمشاهده و ارتباط معنيداري
بين اين چندريختيها با وزن در زمان تولد و وزن از
شيرگيري و دو ،شش و نه ماهگي مشاهده کردند
( .)Moradian et al., 2013همچنين محققان با
استفاده از آنزيم  PvuIIنشان دادند که نسخههاي
همانندسازيشدة ژن هورمون رشد گوسفندي
چندريختي در حايل شمارة  5خود دارند ( Gootwine
 .)et al., 1993در بررسي چندريختي ژن هورمون
رشد ،حذف يا اضافه شدن يک تکرار  TGCبين
نوکلئوتيدهاي  151و  175راهانداز اين ژن باعث
تفاوت در حرکت قطعههاي تکرشتهاي روي ژل
ميشود .همچنين سه جهش نقطهاي ( 7)SNPنيز در
راهانداز ژن هورمون رشد در گاو نژاد آنگوس کشف
شده است ( .)Garrett et al., 2008جهش نقطهاي در
نوکلئوتيد  1174که به دليل تبديلC /Tبه وجود
ميآيد ،باعث ايجاد ناحية شناسايي  MspIدر حايل 7
ميشود ،همچنين جابجايي متقاطع بازهاي آلي  Cبه
 Gدر نوکلئوتيد شماره  5171و  Aبه Cدر نوکلئوتيد
 5539اگزون  1بهترتيب توسط آنزيمهاي محدودکنندة
 DdeI ،AluIقابلشناسايي است ( Garrett et al.,
 .)2008جهش در نوکلئوتيد  5171باعث تغيير
اسيدآمينة لوسين به والين در اسيدآمينة 154
هورمون رشد ميشود ( .)Garrett et al., 2008محققان
تفاوت معنيداري از هورمون رشد را در گاوهاي
گوشتي نژاد برآنگوس نشان دادند و گزارش کردند که
چندريختي در اگزون  5هورمون رشد در گاوهاي نر
برآنگوس منجر به  1/1درصد چربي کمتر دندهاي در
اين دامها شده است (.)Garrett et al., 2008
براي اينکه هورمون رشد بتواند براي رشد و در
سوختوساز چربي شرکت کند نياز به گيرندههاي آن
در سطح ياختههاي هدف است ( Garrett et al.,
 .)2008هورمون رشد در فرآيندهاي سوختوسازي
(متابوليکي) و فيزيولوژيکي بسياري نقش دارد و براي
4. Single Nucleotide Polymorphism
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انجام صحيح اين فرآيندها بايد به گيرندة اين هورمون
) (GHRمتصل شود ( .)Etherton, 2004ژن مربوط به
گيرندة هورمون رشد ده اگزون و نه حايل دارد و توالي
 DNAآن  365186 bpاست .اين ژن روي کروموزوم
 11گوسفند قرار دارد و در فعاليتهاي زيستي
هورمون رشد در ياختههاي هدف ،توسط نشانه
(سيگنال)هاي تحريککنندة وابسته به ماهيچه در
ميان غشاي ياختهاي و تحريک بسياري از ژنها مانند
 IGF-Iنقش دارد .محققان با استفاده از روش SSCP
يک جهش تک نوکلوتيدي در ژن  GHRشناسايي
کردند و مشخص شد که در ناحية  5/نوکلئوتيد  Aبه
 Gتبديل شده است ( .)Ge et al., 2003وجود
چندريختي در ژن مربوط به گيرندة هورمون رشد
ميتواند يک عامل مؤثر براي بيان ژن هورمون رشد
باشد ( .)Moody et al., 1995محققان در پژوهشي
روي چندريختي اگزون ده ژن مربوط به گيرندة
هورمون رشد و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفندان
نژاد کرماني با روش  ،PCR-SSCPگزارش کردند که
ارتباط الگوهاي متفاوت ژنتيکي با صفات رشد (وزن
تولد ،وزن سه ماهگي ،وزن شش ماهگي ،وزن نه
ماهگي و وزن دوازده ماهگي) معنيدار نيست
(.)Moradi Shahrbabak et al., 2012
گوسفند لري بختياري يکي از نژادهاي سنگين و
ممتاز کشور از نظر صفات توليدي است .گوسفند نژاد
لري بختياري سري بزرگ و بيني تا قسمت انتهايي آن
خميدگي محدب دارد .گوشها بلند و افتاده و پشت و
کمر پهن و تخت است ( .)Khaldari, 2008دندهها و
پهلو پهن و دراز و در مجموع استخوانبندي قوي و
محکم است .چشمها درشت ،رانها پهن و عضالني و
بهطورکلي تمام اندازهها متناسب با جثه و قوسدار
هستند ( .)Khaldari, 2008دنبه متناسب با اندازة بدن
و بزرگ است که توسط يک شکاف عميق به دو لب
قرينه تقسيم شده است ( .)Khaldari, 2008همچنين
از محل رويش شاخها يک دسته پشم ضخيم و بلند
رشد مينمايند که بر زيبايي اين نژاد ميافزايد
( .)Khaldari, 2008در اين نژاد رنگ غالب سفيد است
ولي به رنگهاي ابلق سياهوسفيد ،قرمز و سفيد و
حنايي نيز ديده ميشود (.)Khaldari, 2008
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چندشکليهاي ژنتيکي از خواص ژنتيکي هر جمعيت
بوده و احتمال دارد به شناسايي روند اختالط
جمعيتها در گذشته کمک ميکند .تنوع ژنتيکي و
مديريت منابع ژنتيکي بهعنوان يکي از اجزاي مهم
پروژههاي اصالحي هستند .چراکه يکگونه بدون تنوع
ژنتيکي کافي قادر به سازگاري با تغييرات محيطي و
مبارزه با انگلها و رقيبها نيست ( Askari et al.,
 .)2011حفاظت بايد بر پاية دانش عميقي از منابع
ژنتيکي نژادهاي خاص باشد ،لذا تالش براي شناسايي
و تعيين خصوصيات ژنتيکي نژادهاي بومي و محلي
بسيار اهميت دارد ( .)Shojaei et al., 2010همچنين
اين احتمال وجود دارد که اين چندريختيها بهطور
مستقيم و غيرمستقيم بر عملکرد رشد و يا توليد شير
تأثير داشته باشد ،لذا در اين تحقيق چندريختي اگزون
چهار ژن هورمون رشد و اگزون  19گيرندة هورمون
رشد و ارتباط آنها با صفات الشه در نژاد لري
بختياري با استفاده از روش  PCR-SSCPو توالييابي
محصوالت  PCRبررسي شد.
مواد و روشها
اين بررسي با استفاده از رکوردهاي اندازهگيري شده
روي  115رأس گوسفند لري بختياري (نر و ماده) که
براي کشتار به کشتارگاه صنعتي جونقان (واقع در 71
کيلومتري شهرستان شهرکرد) آورده شده بودند ،انجام
گرفت .با استفاده از ونوجکتهاي  EDTAدار از 115
رأس گوسفند خونگيري شد و نمونهها تا زمان
استخراج  DNAدر دماي  -59درجة سلسيوس
نگهداري شدند .همة عمليات آزمايشگاهي اين پژوهش
در آزمايشگاه تحقيقاتي گروه علوم دامي ،پرديس
کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (کرج) صورت
گرفت .در اين پژوهش استخراج  DNAبه روش بهينه
يافتة نمکي انجام گرفت ( .)Abadi et al., 2009کميت و
کيفيت  DNAاستخراجشده با روش اسپکتوفوتومتري و
الکتروفورز بر روي ژل آگارز 9/5درصد تعيين شد.
افزایش اگزون چهار ژن هورمون رشد

واکنش  PCRبا استفاده از دو آغازگر (پرايمر)
اختصاصي با تواليهاي زير ()Bastos et al., 2001
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براي افزايش قطعة  517جفت بازي از جايگاه اگزون
چهار ژن هورمون رشد گوسفندي انجام شد:
F: 5′- CCACCAACC ACC CAT CTG CC-3′.
R: 5′- GAAGGG ACC CAAGAACGC C-3′.
واکنش  PCRبراي افزايش قطعة موردنظر از ژن
 GHدر حجم  51ميکروليتر شامل  5ميکروليتر از
( DNAغلظت 19/1 ،)19ng/µlميکروليتر آب9/9 ،
ميکروليتر آنزيم  Tagپليمراز (غلظت9/5 ،)1Unit/µl
ميکروليتر از هر يک از آغازگرهاي رفت و برگشتي
(غلظت  5 ،)10 pm/µLميکروليتر از ( dNTPغلظت
 5/1 ،)10 Mm/µLميکروليتر از (PCR buffer )19X
و  9ميکروليتر از ( Mgcl2غلظت  )51Mm/µLانجام
شد .سپس واکنش  PCRبا برنامة دمايي زير در
دستگاه ترموسايکلر مدل  FTGRAD2Dشرکت
 TECHNEساخت انگليس انجام شد .برنامة دمايي
عبارت بود از )1 :پنج دقيقه دماي  31درجة سلسيوس
به منظور واسرشتسازي اوليه  )5 ،DNAانجام سي
چرخة دمايي زير :الف -سي ثانيه دماي  31درجة
سلسيوس به منظور تکرشتهاي شدن  ،DNAب -سي
ثانيه در دماي  19درجة سلسيوس به منظور همجوشي
آغازگر به  DNAتکرشتهاي ،پ -سي ثانيه دماي 45
درجة سلسيوس به منظور بسط آغازگر )9 ،پنج دقيقه
دماي  45درجة سلسيوس براي بسط نهايي.
افزایش اگزون ده گیرندة هورمون رشد

به کمک روش  PCRو با استفاده از دو آغازگر اختصاصي
به تواليهاي زير ( )VafayeValeh et al., 2009براي
افزايش قطعة  515جفت بازي از جايگاه اگزون ده ژن
گيرندة هورمون رشد گوسفندي انجام شد:
F:
5′- GCCAAAACAATAAGACTGGGAACC-3′
R:
5′- GGCTGTAGTGGTAAGGCTTTCTGTG-3′
واکنش  PCRو برنامة دمايي براي افزايش قطعة

موردنظر از ژن  GHRهمانند واکنش  PCRبراي
افزايش قطعة موردنظر از ژن  GHبود ،با اين تفاوت که
در برنامة دمايي ژن  GHRاز  91چرخة دمايي استفاده
شد و دماي بهينة همجوشي آغازگرها براي ژن
 15GHRدرجة سلسيوس در نظر گرفته شد.

نمونههاي محصوالت  PCRبالفاصله از دستگاه
خارجشده و در دماي  -7درجة سلسيوس نگهداري
شدند .براي ارزيابي محصوالت  PCRاز روش
الکتروفورز بر روي ژل آگارز با غلظت 1/1درصد با ولتاژ
 159ولت و مدت بيست دقيقه استفاده شد.
بارگذاري و الکتروفورز محصوالت SSCP

پيش از آمادهسازي ژل اکريلآميد براي تکرشتهاي
PCRميکروتيوبها در دستگاه
شدن محصوالت
ترموسايکلر در  31درجة سلسيوس به مدت ده دقيقه
قرار داده شدند و سپس ميکروتيوبها بيدرنگ به فريزر
در دماي  -59درجة سلسيوس براي پنج دقيقه انتقال
داده شدند .براي تهية ژل اکريلآميد  5درصد از محلول
پاية اکريلآميد  95/1درصد (نسبت  94/1گرم پودر
اکريلآميد به  1گرم پودر بيس اکريلآميد) استفاده شد.
براي انجام  15 ،SSCPميکروليتر بافر بارگذاري را با 1
ميکروليتر محصول  PCRمخلوط و بعد از مقداري
ورتکس  19ميکروليتر از هر نمونه با استفاده از
الکتروفورز عمودي روي ژل اکريلآميد  5درصد بارگذاري
و با جريان برق ( )999V ،19mAو به مدت شانزده
ساعت ،الکتروفورز شدند .براي الکتروفورز محصوالت
 SSCPاز دستگاه الکتروفورز عمودي داراي سامانة
خنککننده با آب استفاده شد که با اتصال آن به اين
سامانه ،براي به جريان انداختن آب با دماي  7تا  1درجة
سلسيوس ،دماي بافر ) TBE (1Xو ژل در دماي 7-1
درجة سلسيوس ثابت نگه داشته شد .براي مشاهدة
الگوهاي  SSCPاز رنگآميزي به روش نيترات نقره
استفاده شد (.)Khodabakhshzadeh et al., 2015
در اين بررسي بر پاية الگوهاي باندي متفاوت ،از
هر الگو يک نمونه از محصوالت  PCRانتخاب و براي
توالييابي بهصورت مستقيم به شرکت  Bioneerکره
جنوبي ارسال شد .پس از دريافت نتايج توالييابي،
تواليها با استفاده از نرمافزار  Bio Editبراي تعيين
جهشهاي تکنوکلئوتيدي به همراه تواليهاي
گزارششده در  NCBIهمتراز شده و مقايسه شدند.
تجزیه و تحلیلهاي آماري

در اين تحقيق پس از تعيين ژنوتيپ حيوانات براي

مرادي شهربابک و همکاران :بررسي چندريختي اگزون چهار ژن هورمون رشد و ...

جايگاههاي موردبررسي اين اطالعات به همراه
دادههاي مربوط به وزن زنده ،وزن الشة گرم ،وزن
الشة گرم بدون دنبه ،وزن دنبه ،درصد دنبه ،ضخامت
چربي پشت بين دندة دوازده و سيزده ،تري گليسريد
خون ،کلسترول خون ،سن دام و جنس وارد نرمافزار
اکسل شده و پس از ويرايش وارد برنامة SASشده و
توسط روية  GLMتجزيه شدند ( SAS Institute,
 .)2000در اين آزمايش تأثير ژنهاي  GHو GHR
بهعنوان عامل ثابت تأثيرگذار بر صفات الشه در معادلة

مدل قرار داده شد .به اين صورت که ژنوتيپهاي
مشاهدهشدة ژنهاي  GHو  GHRتعداد سطوح اين
عامل ثابت را تشکيل ميداد .تأثير سن و جنس حيوان
به عنوان عامل ثابت و تأثير وزن مربوط به پيش از
کشتار دام موردنظر بهعنوان کوواريت در مدل قرار
داده شد .بهطورکلي معادلة مدل به شکل زير در آمد:
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ده ژن گيرندة هورمون رشد در نظر گرفته شده
بهخوبي و بدون هيچ باند غيراختصاصي افزايش
يافتهاند (شکل  .)1براي ارزيابي قطعههاي افزايش شده

از خطکش  ،DNAصد جفت بازي استفاده شد .نبود
کشيدگي و درخشنده بودن باندها نشاندهندة نبود
آلودگيهاي پروتئيني و نمکي بود .وجود يک نوار
مشخص روي آگارز نشان ميدهد که آغازگرهاي
مورداستفاده در اين بررسي تنها يک قطعه هدف روي
 DNAداشتند و همساني توالي در مکانهاي ديگري از
 DNAوجود نداشت.

yijlko = μ+Ai+Gl+Dk+B (Wijlko– W )+(AG)il + eilko
در اين مدل؛  = yijkloمشاهدة مربوط به صفات وزن

دنبه ،وزن الشه ،ضخامت چربي پشت ،سطح
تريگليسريد و کلسترول خون از همة دامهاي

خونگيري شده =μ ،ميانگين جمعيت =Ai ،اثر iمين
سن حيوان در هنگام خونگيري (سن حيوان با بررسي
دندان آنها تعيين و ثبت شده بود) =Gl ،اثر  lمين
ژنوتيپ ژن موردنظر ( GHو  =Dk ،)GHRاثر kامين
روز نمونهگيري =B ،ضريب تابعيت صفات وابسته بر
وزن دامها =Wilo ،وزن دامها در هنگام خونگيري،
 = Wميانگين وزن دامها در هنگام خونگيري،
 =(AG)ilاثر متقابل بين سن و ژنوتيپ =eilo ،اثر
باقيمانده با ميانگين صفر و توزيع نرمال.
پس از تجزية واريانس و مشخص نمودن تأثير هر
يک از عاملها بر صفات موردبررسي مقايسة ميانگين
صفات در سطوح مختلف ژنهاي  GHو  GHRبا
آزمون توکي مقايسه شدند.
نتایج و بحث
الکتروفورز محصوالت افزايش شده روي ژل آگارز 1/1
درصد ،از جايگاه موردبررسي در ژن  GDF9نشان داد
که قطعة  517جفت بازي از جايگاه اگزون چهار ژن
هورمون رشد و قطعة  515جفت بازي از جايگاه اگزون

شکل  .1نمونهاي از الکتروفورز محصوالتPCR

روي ژل آگارز 1/1درصد
Figure 1. PCR products analyzed by
Electrophoresis in a 1.5%

شناسایی الگوهاي ژنوتیپی بر پایة نتایج توالییابی

تعيين چندريختي فضايي تکرشتهاي جايگاه ژني  GHو
 GHRبهطور موفقيتآميز انجام شد .بهطوريکه پس از
انجام واکنش  SSCPروي ژل اکريل آميد  15درصد و
بررسي نتايج بهدستآمده از آن 5 ،شکل مختلف از
الگوهاي باندي در جمعيت موردبررسي براي قطعة bp
 517جايگاه اگزون چهار ژن  GHمشاهده شد اما براي
قطعة  515جفت بازي از جايگاه اگزون ده ژن ،GHR
هيچگونه تفاوتي بين باندها مشاهده نشد (شکلهاي  5و
 .)9ژنوتيپهاي يک و دو ژن  GHبه ترتيب با فراوانيهاي
 45/51و  54/17درصد در جمعيت مورد بررسي مشاهده
شدند .مالحظه ميشود که ژنوتيپ  1در جمعيت
موردبررسي بيشترين فراواني ژنوتيپي را داشت.
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براي اگزون پنج تعداد پنج الگوي متفاوت را مشاهده
کردند ( )Bastos et al., 2001که با نتايج اين پژوهش
همخواني دارد.
پس از به دست آمدن نتايج  SSCPقطعة 517 bp
جايگاه اگزون چهار ژن  ،GHبر پاية الگوهاي باندي
متفاوت ،از هر الگو ،نمونهاي براي توالييابي فرستاده
شد که نتايج توالييابي در جدول  1داده شده است.
جدول  .1تغييرات تواليهاي مربوط به ژن

)GH (exon 4

Table 1. Polymorphic sequence variations in the exon
4 of sheep GH gene

شکل  .5الگوهاي  SSCPجايگاه ژن

GH

G

A

C

G

Del.

Figure 2. PCR-SSCP pattern of the ovine GH gene

1489

1486

C
C

G
G

nucleotide
Number
1358

1357

1343

G

T

C
C

Nucleotides
accession
no. X12546

pattern
1
2

در بررسي نتايج توالييابي با
 accession no. X12546معرفيشده در  ،NCBIدر
هر دو الگوي  1و  ،5در نوکلئوتيدهاي  1751و 1753
تغييرات باز را بهصورت Aبه  Gو  Gبه  Cو همچنين
در نوکلئوتيد  1979اضافه شدن  Cمشاهده شد .در
الگوي  ،1در نوکلئوتيدهاي  1914و  ،1915حذف باز
مشاهده شد .در گيرندة هورمون رشد ،هيچگونه تفاوتي
بين باندها مشاهده نشد.
GenBank

شکل  .9الگوهاي  SSCPجايگاه ژن

GHR

Figure 3. PCR-SSCP pattern of the ovine GHR gene

محققان در پژوهشي روي چندريختي اگزون ده
ژن مربوط به گيرندة هورمون رشد در گوسفندان نژاد
کرماني با روش  ،PCR-SSCPشش الگوي باندي
مشاهده کردند ()Moradi Shahrbabak et al., 2012
که با نتايج اين پژوهش همخواني ندارد .در بررسي
چندريختي ژن هورمون رشد در گوسفند مرينو
استراليايي به روش  1RFLP-TaqIدوآلل و به روش
 RFLP-PvuIIچهار آلل متفاوت مشاهده شده است
( .)Parsons et al., 1996همچنين محققان اگزون
چهار و پنج ژن هورمون رشد را در گوسفندان بومي
پرتغال بررسي کردند و براي اگزون چهار دو الگو و
1. Restriction Fragment Length Polymorphism-TaqI

تأثیر عاملهاي ثابت بر صفات موردبررسی

تأثير برخي از عاملهاي ثابت و شناختهشدة مؤثر بر
وزن کشتار ،وزن الشة گرم ،ضخامت چربي ،بازدة
الشه ،ضخامت چربي پشت ،وزن دنبه ،وزن الشة گرم
بدون دنبه و فراسنجه (پارامتر)هاي خوني در جمعيت
موردبررسي در جدول  .5الف و ب ارائه شده است.
همانطور که در جدول  .5الف و ب مشاهده
ميشود ميانگين حداقل مربعات ( )±S.Eبراي سطوح

مختلف عاملهاي ثابت در جمعيت موردبررسي براي
جايگاه  ،GHسن حيوان روي همة صفات موردبررسي
بهجز بازدة الشه ،بازدة الشه بدون دنبه و بازدة دنبه،
تأثير معنيدار ( )P<9/91داشت .ميانگين حداقل
مربعات وزن الشة گرم و الشة گرم بدون دنبه با

مرادي شهربابک و همکاران :بررسي چندريختي اگزون چهار ژن هورمون رشد و ...

افزايش سن ،روند صعودي نشان داد .ميانگين حداقل
معنيداري نشان

مربعات بازدة الشة گوسفندان تفاوت
نداد .احتمال دارد معنيدار نشدن دامنة تغييرات بازدة
الشة گرم بهاينعلت است که در گروههاي سني
متفاوت بهرغم اينکه با افزايش سن حيوان ،وزن زنده،
الشة گرم و الشة گرم بدون دنبه افزايشيافته ولي
بافت دنبه با سرعت بيشتري ذخيره شده است .نتايج
اين پژوهش نشان ميدهد ،گوسفنداني که سنگينتر
بودهاند ،وزن الشة گرم باالتري داشتهاند ،اما دنبة
سنگينتر نيز داشتهاند که به همين علت بازدة الشة
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گرم بدون دنبه در آنها بهطور جزئي کاهش يافته
است (لذا بازدة الشة گرم بدون دنبه تأثير معنيداري
نشان نداد) .جنس گوسفند نيز بر همة صفات
موردبررسي اثر معنيداري داشت .گوسفندان نر وزن
سنگينتر نسبت به مادهها داشتند .بازدة الشة گرم
براي گوسفندان ماده باالتر از گوسفندان نر بود.
ميانگين حداقل مربعات وزن الشة گرم با افزايش سن،
روند صعودي نشان داد .تأثير سن اثر معنيداري بر مقدار
تري گليسريد و کلسترول خون داشت ،بهطوريکه با
باالتر رفتن سن مقدار آنها افزايش پيدا کرد.

جدول ( .5الف) مقايسة ميانگين حداقل مربعات ( )±S.Eتأثير سن و جنس بر صفات الشة گوسفند نژاد لري بختياري
Table 2. (A) comparison least square means (± S.E) influence age and sex on carcass traits in Lori-Bakhtiari sheep
Carcass weight
without fat-tail

fat-tail
weight

0.57 a±11.67
1.47 b±20.33
1.22cd±24.32
0.95 d±26.41

0.20 a±2.41
0.53 a±3.17
0.44bc±4.73
0.34 c±4.88

0.17 a±2.82
0.45 a±3.59
0/37bc±5.58
0.29 c± 5.38

0.58b±19.32
0.93a±22.05

0.34a±3.82
0.21b±3.78

0.18a±4.41
0.29b±4.05

Carcass
weight

Weight after
slaughter

longissimus dorsi muscle
fat thickness
fixed effect

0.54 a±14.08
1.39 b±23.50
1.15cd±29.06
0.90 d±31.29

1.33 a±31.14
3.44 b±50.65
2. 85cd± 59.68
2.23 d±63.58

0.55b±23.10
0.88a±25.87

1.36a±49.12
2.18b±35.41

trait
age

≥1
2
3
≤4
sex
male
female

جدول ( .5ب) مقايسة ميانگين حداقل مربعات ( )±S.Eتأثير سن و جنس بر صفات الشة گوسفند نژاد لري بختياري
Table 2. (B) comparison least square means (± S.E) influence age and sex on carcass traits in Lori-Bakhtiari sheep
fat-tai
efficiency

Carcass efficiency
without fat-tail

Carcass efficiency

1.30±18.20
3.37±12.44
2.79±15.17
2.18±14.61

1.17±38.10
3.03±40.97
2.51±41.72
1.97±42.30

1.05±46.47
2.72±46.64
2.25±49.05
1.77±49.46

3.00 a±55.19
7.78 b±80.19
6.44cd±105.23
5.05 d±115.51

1.33a±17.26
2.14b±12.95

1.20b±39.00
1.92a±42.54

1.07b±47.09
1.73a±48.72

3.07b±81.41
4.94a±96.65

سن و جنس تأثير معنيداري بر وزن دنبه و درصد
دنبه در جمعيت موردبررسي داشت .ميانگين وزن دنبه
در گروه سني کوچکتر يا برابر با يک سال
 5/71±9/59کيلوگرم بوده ،با زيادشدن سن حيوان
وزن دنبة افزايشيافته بهطوريکه در گروه سني
بزرگتر يا برابر با چهار سال به  7/55±9/97کيلوگرم
رسيده است .به نظر ميرسد که برههاي پرواري درصد
شايانتوجهي از وزن بدن را به دنبة خود اختصاص

blood cholesterol
level
fixed effect

blood triglyceride
level
1.29 a±22.22
3.35 ac±23.45
2.77 b±32.19
2.17bc±29.26
1.32b±26.09
2.13a±27.47

trait
age
≥1
2
3
≤4
sex
male
female

دادهاند .ازآنجاييکه انرژي موردنياز براي تشکيل يک
واحد چربي  5/11برابر انرژي موردنياز براي تشکيل
يک واحد پروتئين است ،توليد برههاي پرواري با وزن
دنبة باال افزون بر اينکه هزينة پرواربندي را افزايش
ميدهد ،به علت نبود تقاضاي مصرفکنندگان براي
چربي باال ،فروش و بازاررساني آنها نيز مشکل است و
درصورتيکه برههاي پرواري پيش از رسيدن به مرحلة
بسيار چاق کشتار شوند ،به علت پايين بودن وزن
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آنها ،درآمد حاصل از پرواربندي کاهش خواهد يافت.
براي رفع اين چالش ،شناسايي و افزايش ژنوتيپهايي
که گوشت بيشتر همراه با دنبة کمتري دارند ،ضروري
به نظر ميرسد .در يک بررسي روي  15رأس برة نر
پرواري در نژاد لري بختياري ،ميانگين درصد دنبه
نسبت به الشة سرد را  15/14±9/97درصد گزارش
شد (.)Talebi & Edris, 2002
تأثير جنس بر صفت ضخامت چربي پشت در برهها
معنيدار بود و برههاي نر نسبت به برههاي ماده
ضخامت چربي بيشتري داشتند .وزن باالتر برههاي نر
در مقايسه با برههاي ماده منجر به ضخامت چربي
پشت باالتر شده است .در رابطه با تأثير جنس بر عمق
ضخامت چربي پشت نتايج متفاوتي گزارش شده است.
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد در گوسفنداني که
نيمي از مرحلة رشد وزن زندة بالغ خود را طي کرده-
اند ،نسبت توليد و ذخيرة چربي در آنها نسبت به
توليد ماهيچه در الشه بهطور معنيدار افزايش يافته
است ،لذا در زمان پرواربندي سن حيوانات بايد
بهخوبي در نظر گرفته شود .همچنين ميتوان بيان
کرد که ضخامت چربي پشت بين دندة دوازدهم و
سيزدهم در الشه تا حد زيادي بيانکنندة ميزان چربي
و گوشت الشه است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد
که اثرگذاريهاي ثابت که شامل اثرگذاريهاي غير
ژنتيکي و محيطي هستند روي ضخامت چربي پشت

در حيوان زنده و الشه که بهعنوان معياري از ترکيب
الشه است ،مؤثرند و تصحيح صفات براي اين عاملها
ضروري به نظر ميرسد .محققان ضريب تغييرات عمق
بافت چربي بين دندة دوازده و سيزده را  79/1درصد
گزارش کردهاند ( .)Safari et al., 2005صفت ضخامت
چربي پشت که معرف ميزان چربي الشه است،
ميتواند نقش کنترلي در جلوگيري از افزايش ميزان

چربي زير جلدي الشه در هنگام کاهش دنبه را داشته
باشد .تفاوت موجود در زمينة ميانگينها و دامنة
تغييرات ممکن است به اين دليل باشد که گوسفندان
ايراني چربي را درون ياختهها ،بين عضالت ،زير
جلدي ،داخل حفرة بطني و بهصورت دنبه ذخيره
ميکنند .اين در حالي است که گوسفندان خارجي

بدون دنبه بوده و احتمال دارد تفاوت موجود ميتواند
به چربي زير جلدي نسبت داده شود که به نظر
ميرسد در گوسفندان خارجي بيشتر از گوسفندان

ايراني است.
بررسی ارتباط بین ژنوتیپهاي ژن  GHبا صفات مورد
بررسی در جمعیت موردبررسی

نتايج تجزية واريانس تأثير چندشکلي ژن  GHبر وزن
و بازدة الشه ،درصد دنبه ،عمق بافت چربي ،مقدار
تري گليسريد و کلسترول خون در جدول  9نشان داده
شده است.

جدول  .9مقايسة ميانگين حداقل مربعات ( )±S.Eاثر ژنوتيپهاي ژن  GHبر صفات الشه در گوسفند نژاد لري بختياري
Table 4. comparison least square means (± S.E) influence the different genotypes of GH gene on carcass traits in
Lori-Bakhtiari sheep
2
1.78±50.80
0.72±24.29
0.23±4.28
0.27±3.65
0.76±20.63
1.74±26.40
4.04±84.91
1.41±47.66
1.57±40.74
1.75±14.81

1
1.51±51.73
0.61±24.68
0.20±4.41
0.23±3.96
0.65±20.73
1.47±27.16
3.43±93.16
1.20±48.15
1.33±40.81
1.48±15.39

نتايج تجزية واريانس تأثير چندشکلي ژن  GHبر
وزن ،بازدة الشه ،درصد دنبه ،عمق بافت چربي ،مقدار
تري گليسريد و کلسترول خون در جدول  9نشان

Genotypes
Weight After Slaughter
Carcass Weight
Longissimus Dorsi Muscle Fat Thickness
Fat-Tail Weight
Carcass Weight Without Fat-Tail
Blood Triglyceride Level
Blood Cholesterol Level
Carcass Efficiency
Carcass Efficiency Without Fat-Tail
Fat-Tail Efficiency

ميدهد که اثرگذاريهاي ژنوتيپهاي ژن  GHبر
صفات موردبررسي معنيدار نبودند .در بررسيهاي
ديگر ( )Moradian et al., 2013نتايج ارتباط ژن GH

مرادي شهربابک و همکاران :بررسي چندريختي اگزون چهار ژن هورمون رشد و ...

با صفات رشد و چربي الشه در جمعيتهاي مختلف
متفاوت بوده است که اين ميتواند به دليل اثر متقابل
نژاد و ژنوتيپ باشد (اگر ديگر عاملهاي مؤثر به مانند
اثر نمونهگيري رعايت شود) که باعث ميشود ژنوتيپي
در يک نژاد بر صفتي خاص تأثير معنيداري داشته
باشد و يا با عملکرد بهتر مرتبط باشد و در نژاد ديگر
نسبت به آن صفت تأثير معنيداري نداشته باشد و يا
عملکرد ضعيفتري داشته باشد .در پژوهشي محققان
پنج اگزون از ژن هورمون رشد گوسفندي را با روش
 PCR-SSCPدر  599ميش نژاد بومي پرتقالي ( Serra
 )da Estrelaتجزيه کردند و نشان دادند که همة
اگزونها بهجز اگزون يک چندريختي دارند و افزايش
در توليد شير با چندريختي در اگزون چهار ارتباط
دارد ( .)Marques et al., 2001محققان ارتباط
معنيداري بين ژنوتيپهاي ژن هورمون رشد و توليد
شير در گوسفندان  Serra da Estrelaمشاهده و بيان
کردند که ژنوتيپهاي  GH2-Nو  GH2-Zهمراهي
معنيدار باصفايت توليدي شير دارند و تأثير توأم آنها
تا  51درصد توليد شير را نسبت به ميانگين گله بهبود
ميبخشد ( .)Marques et al., 2006در پژوهشي روي
چندريختي اگزون ده ژن گيرندة هورمون رشد و
ارتباط آن با صفات رشد در گوسفندان نژاد کرماني
گزارش شد که ارتباط الگوهاي متفاوت ژنتيکي با
صفات رشد ) وزن تولد ،وزن سه ماهگي ،وزن شش
ماهگي ،وزن نه ماهگي و وزن دوازده ماهگي) معنيدار
نيست ( .)Moradi Shahrbabak et al., 2012در
پژوهشي روي ارتباط ژن  GHگوسفندان نژاد زل با
صفت وزن از شيرگيري به روش ، PCR-SSCPارتباط
معنيداري بين ژنوتيپهاي شناساييشده با وزن از
شيرگيري مشاهده نشد (.)Yousefi et al., 2012
محققان در بررسي ارتباط ژن ( GHاگزون چهار) و
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ارتباط آن با صفات زيستسنجي در گوسفندان
ماکويي ،ارتباط معنيداري بين محيط قفسة سينه و
بيضه و صفات مرتبط با پشم مشاهده کردند
(.)Hajihosseinlo et al., 2013
نتايج اين بررسي نشان داد تنوع فراواني در وزن
دنبه و درصد دنبه به الشة گرم در گوسفندان نژاد لري
بختياري وجود دارد .ازآنجاييکه در پرورش گوسفند
عاملهاي مؤثر و موافق با اندازة بزرگ دنبه (شرايط
اقليمي ،نظامهاي پرورشي باز ،شرايط محيطي فقير،
محدوديتهاي اقتصادي و نياز مردم به چربي) اهميت
خود را از دست دادهاند ،به نظر ميرسد که کاهش
اندازة دنبه يا درصد دنبه نسبت به الشه بتواند در
کاهش چربي الشه مؤثر باشد .کاهش ميزان چربي از
جمله اندازة دنبه يا درصد دنبه نسبت به الشه از دو
طريق بر سودآوري مؤثر است يکي با افزايش سرعت
رشد و بهبود کيفيت الشه ،منجر به افزايش درآمد
ميشود زيرا که بازارپسندي الشه افزايش و در نتيجه
قيمت محصول افزايش مييابد .دوم به دليل اينکه با
کاهش هزينة غذا به ازاي هر کيلوگرم وزن زنده يا
الشه ،ميزان سود حاصل را افزايش ميدهد بنابراين
متخصصان اصالح نژاد به دنبال کاهش ابعاد دنبه
هستند و از سوي ديگر براي آنها صفات رشد اهميت
ويژهاي دارد .اين تحقيق وجود چندشکلي ژنتيکي
براي ژن  GHرا در گوسفندان بزرگجثة نژاد لري
بختياري بهخوبي نشان داد .با در نظر گرفتن کل
اطالعات ژنوميک و رکوردهاي بهدستآمده از اين
بررسي ميتوان از وجود اين چندريختيها در جهت
بررسي ارتباط بين چندريختي ژني با صفات الشه
بهعنوان نشانگرهاي ژنتيکي در برنامههاي اصالحنژادي
کشور و بهبود وضعيت توليدمثلي گلههاي موجود در
کشور استفاده کرد.
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ABSTRACT
The growth hormone (GH) gene is a candidate for growth trait in farm animals and plays an important
role in growth metabolism. Growth hormone can contribute in growth metabolism when it's receptor
(GHR) are on cells target. The single nucleotide polymorphism was occurred in GH and GHR genes and
that associated with carcass traits in Lori-Bakhtiari sheep breed with using PCR-SSCP. In this research,
blood samples were collected from the left jugular vein from 152 Lori-Bakhtiari sheep breed. Genomic
DNA was extracted from blood samples by using the salting-out procedure and PCR were used to amplify
the regions are located in exon 4 (214 bp segments) of the ovine GH gene and exon 10 (218 bp segments)
of the ovine GHR Gene. The single stranded conformation polymorphism (SSCP) patterns of PCR
products were studied using acrylamide gel electrophoresis and silver-nitrate staining method. The result
showed polymorphism in GH gene but any difference between banding patterns for GHR gene was not
observed. The sequencing results showed the presence of 5 Single nucleotide polymorphism for GH gene
in the studied population. No significant associations of the available genotypes in the exon 4 of the ovine
GH Gene with carcass traits.
Keywords: Growth hormone gene, growth hormone receptor gene, single nucleotide polymorphism,
sequencing.

* Corresponding author E-mail: hmoradis@ut.ac.ir

Tel: +98 913 3915306

