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 در گوسفند بلوچی  و ارتباط آن با افزایش وزن روزانهIGF-I   بررسی چند شکلی ژن
   محمدرضا نصیری  ومجتبی طهمورث پور،مهدی وفای واله، مازیار انصاری، علیرضا هروی موسوی

  ، دانشگاه فردوسی مشهد استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و،دانشجوی دکتری، دانشجوی کارشناسی ارشد ، استادیاراستادیار
  چکیده

 راس گوسفند نر و 102و ارتباط آنها با میانگین افزایش وزن روزانه، از تعداد IGF-I 1 به منظور بررسی چند شکلی ژنهای    
 از خون کامل استخراج شد و واکنش DNAنمونه های .  ماده بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد به طور تصادفی خونگیری شد

 با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی IGF-I ژن 1 اگزون جفت بازی265برای تکثیر قطعه ) PCR(ی پلیمراز زنجیره ا
برای مشاهده قطعات حاصل، از . انجام شدPCRبر روی محصوالت  ) SSCP(چند شکلی فضائی تک رشته ای .انجام گرفت 

  ارتباط بین I3 وI2 وI1 )الگوی باندی ( سه ژنوتیپIGF-Iبرای ژن .ژل آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد
اثر .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مختلط به وسیله مدلهای )ماهگی0-3( ژنوتیپها با صفت میانگین افزایش وزن روزانه

ت بتوان از آن به عنوان  ممکن اس از اینرو )P≥05/0( بر افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی معنی دار بودIGF-Iژنوتیپ 
  .یک شاخص در انتخاب گوسفندان بلوچی استفاده نمود

  ، افزایش وزن روزانه، گوسفند بلوچیPCR- SSCP، چند شکلی، IGF-I : کلمات کلیدی

  مقدمه

ی  رشد در حیوانات توسط سیستمها.)2(ژنهای کاندیدادارای اثرات بیولوژیکی شناخته شده ای روی صفات اقتصادی هستند   
نقش  در این بین هورمون رشد .که در این میان هورمونهای هیپوفیزی نقش کلیدی را ایفا می کنندپیچیده ای کنتر ل می شود 

فاکتور رشد شبه انسولین یکی از مهمترین فاکتورهای   ایفا میکند IGF-Iکلیدی روی رشد استخوان ها و ماهیچه را با واسطه 
 و  IGF- І شامل سه هورمون شاخص انسولین، IGFخانواده )1(ی و نمو جنین استرشد عموم.موثر دررشد ،تولید مثل 

IGF-Πهورمون  .می باشدIGF-Iاسید آمینه و سه پل دی سولفات در بخشهای 70 از یک زنجیره پلی پپتیدی که دارای 
اکثر  .یک می شود دالتون است و سنتز آن توسط هورمون رشد تحر7649داخلی است، تشکیل شده است وزن مولکولی آن 

 هورمون . بر روی متابولیسم، ازدیاد تکثیر سلولی را نشان می دهندIGF-Iمطالعات انجام شده بر روی جنبه های متفاوت تاثیر 
IGF-Iیکی از فعال کننده های اصلی مسیر  signaling pathway AKTیافته های مرتبط برعملکرد .)4( در سلول است 

در تمام سنین حیوان نشان را   سرمIGF-I  زنده و غلظت  در گوسفندان یک ضریب همبستگی مثبت بین وزنIGF-Iهورمون 
 صفات در جریان خون و  IGF-Iارتباط معنی داری با غلظت گاو  در IGF-Iپلی مورفیسم  در جایگاه ژنی ، از طرفی می دهد

  ) 4( نشان دادرشد
  

  مواد وروش
اسـتخراج  .  رأس گوسفندان نر و ماده بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد به طور تصادفی خونگیری به عمل آمـد                  102از  

DNA       آغازگرهای ژن فاکتور رشد شبه انسولین بـر اسـاس         . سیلیکا ژل انجام گرفت    - به کمک روش گوانیدین ایزوتیوسیانات 
 Primer premier 5با استفاده  از نـرم افـزار  ) AF492765( به شماره شناسائیIGF-1ژن 1 در اگزون شماره DNAتوالی 

  . طراحی شد
5'-ATTACI1AGCTGCCTGCCCCTT-3'  IGF-I F  

5'-CACATCTGCTI1TACACCTTACCCG-3'  IGF-I R  
                                                 

1 Insulin-like growth factor 1 
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  بـه هریـک از   واکـنش، بـرای انجـام  د  اسـتفاده گردیـ  GenePak PCR Universal از کیت خـشک  PCRجهت انجام     
 میکرولیتـر آب دوبـار   diluent ،5 میکرولیتـر  10 سه میکرولیتر از مخلوط آغازگرها، Master Mixمیکروتیوب های حاوی 

 برنامه حرارتـی مـورد      . قرار دادیم  رسپس میکرو تیوب ها را در دستگاه ترموسایکل       .  اضافه شد  DNA میکرولیتر   دوتقطیر شده و    
 دمـای    ثانیـه،  45مـدت    بـه    C94° دمـای واسرشـت      ، دقیقـه  پنج به مدت    C95° مرحله با دمای واسرشت اولیه       35: شاملاستفاده  
 صـحت   .بـود  دقیقه   10 به مدت    C72° ثانیه و دمای تکثیر نهایی       50 به مدت    C72° ثانیه، دمای تکثیر     40 به مدت    C62°اتصال  

          درصد و رنگ آمیـزی اتیـدیوم برومایـد بـه همـراه نـشانگر وزنـی           5/1 بر روی ژل آگارز      PCRقطعه به دست آمده از محصول       
100 M     برای انجام   .   مورد تایید قرار گرفتSSCP       درصـد متـصل بـه دسـتگاه سـیرکوالتور بـه مـدت               10 از ژل اکریل آمیـد 

 تعیـین  )ی بانـدی الگوهـا ( رنگ آمیزی به روش نیتـرات نقـره انجـام شـد و ژنوتیـپ هـا         استفاده شد  C7°ساعت در دمای ثابت     5
 مخـتلط از مدلهای  ) ماهگی 0-3( و صفت میانگین افزایش وزن روزانهIGF-I به منظور بررسی ارتباط چند شکلی ژن      گردیدند

) 4نـسخه   (JMP با استفاده از  نرم افزار آمـاری   و برای مقایسه میانگین ها از آزمون استیودنت       و از رویه حداقل میانگین مربعات     
  :مدل آماری مورد استفاده.استفاده شد

ijkoqrsijikrqoijkoqrskjiijkoqrs eKIDSrYearBBbTSGY +++++−++++= ][)(1µ 
= µ،افزايش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگيميانگني متغري = ijklmnopqrY:که در آن

وزن متغري کمی = B،تيپ تولد = kT جنس،اثر = jS،ژنوتيپ =  iGميانگني تصحيح شده

][, سال اثر=oYear،تولد rq DSr =مادر آه در داخل پدرNestشده است ،ikI= اثرات

متغري خطا يا = ijkopqrse, جنساثر متقابل ژنوتيپ و=ikI،متقابل ژنوتيپ و تيپ تولد
 اثرات تصاديف باقي مانده 

  نتایج

 ژن فاکتور رشد شبه انسولین گوسفند بلوچی، به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز تکثیر و 1 جفت بازی از اگزون 265قطعه    
 جایگاه ژنی فاکتور (SSCP)رشته ای چند شکلی فضائی تک  . مورد تایید قرار گرفت100Mصحت آن توسط نشانگر وزنی 

  . )1شکل( مشاهده شد) الگوی باندی( ژنوتیپرشد شبه انسولین در گوسفند بلوچی، بطور موفقیت آمیزی انجام شد و سه
وزن تولد ،سن مادر در هنگام ،)مادر(، پدر)ماه تولد(تولدبررسی حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اثر ژنوتیپ، سال 

 وزن تولد بر میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی  و متقابل تیپ تولداثر متقابل ژنوتیپ و تیپ تولد،  اثر نوزاد ،تولد
P<0/05) (دار می باشد، ولی اثرات جنس و تیپ تولد بر میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی معنی دار نبود معنی .

 دارای میانگین I1وبعد از آن ژنوتیپ ) 195/0(رد مطالعه دارای کمترین میانگین حداقل مربعات در جمعیت موI2ژنوتیپ 
آزمون استیودنت  .)262/0( دارای بیشترین میانگین حداقل مربعات می باشدI3و در نهایت ژنوتیپ  )242/0( حداقل مربعات

 برای صفت افزایش وزن تولد تا سه ماهگی نشان I3 و I2 و همچنین ژنوتیپ های I2 و I1اختالف معنی داری بین ژنوتیپ های 
مدل مورد ) R2(بر مبنای مربع ضریب همبستگی چند گانه . مشاهده نشدI3  وI1داد ،ولی اختالف معنی داری بین ژنوتیپ های 

انه را توجیه می درصد از تغییرات افزایش وزن روز97استفاده در مورد صفت میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی 
              )1جدول (کرد

 
  نتیجه گیری
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همچنین با توجـه    . نتایج این پژوهش نشان داد که چندشکلی ژنتیکی در جایگاههای  ژنی فاکتور رشد شبه انسولین وجود دارد                    
ت بتـوان از آن بعنـوان یـک    به اینکه اثر ژنوتیپها برمیانگین  افزایش وزن روزانه از تولد تا سـه مـاهگی معنـی دار بـود ممکـن اسـ             

  .شاخص در انتخاب گوسفندان بلوچی حداقل برای دوره اول رشد استفاده نمود
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  )گرم(IGF-Iمیانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار افزایش وزن روزانه ژنوتیپ های : 1جدول          
  تولد تا سه ماهگی  )ژنوتیپ ها(الگوی باندی

I1 9 ± 242  
I2 8 ± 195 

I3 19 ± 262 

 

                                   
  SSCP بر اساس روش IGF-Iبه دست آمده ژن ) ژنوتیپ(سه الگوی باندی : 1شکل


