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 بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی
   و فریدون افتخار شاهرودیی واله، مهدی وفامازیار انصاری، علیرضا هروی موسویمحمدرضا نصیری،مجتبی طهمورث پور ،  

دانشگاه فردوسی ، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزیدانشجوی دکتری و استاد استاد یار، کارشناسی ارشد، دانشجوی  ،استادیاراستادیار، 
   مشهد

  چکیده

رأس گوسفند نـر و مـاده بلـوچی ایـستگاه            114از تعداد    و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه          لپتینبه منظور بررسی چند شکلی ژن           
 جفت بازی از 275قطعه جهت تکثیر  ) PCR( مراز    واکنش زنجیره پلی   و DNAاستخراج   .د به طور تصادفی خونگیری شد     عباس آباد مشه  

الگـوی بانـدی    بـرای ژن لپتـین سـه        .  شـد  تعیـین  PCR محـصوالت    (SSCP) چند شکلی فضایی تک رشـته ای         . انجام شد   این ژن  3اگزون
 اسـتفاده    از ژل اکریـل آمیـد و رنـگ آمیـزی نیتـرات نقـره               ،بـرای مـشاهده قطعـات حاصـل       .   به ترتیب بدست آمد    L1 و   L3  ،L2 )ژنوتیپ(

اثـر ژنوتیـپ    .  مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتنـد        مختلطارتباط بین ژنوتیپ ها با صفت میانگین افزایش وزن روزانه به وسیله مدلهای              .گردید
  .معنی دار گردید) >10/0P(های ژن لپتین بر افزایش وزن روزانه از تولد تا از شیرگیری 

  .فزایش وزن روزانه، گوسفند بلوچی، اPCR-SSCPین، چند شکلی، تلپ: کلمات کلیدی
  مقدمه

 و وظیفـه تنظـیم وزن     بخـصوص آدیپـوز سـفید، ترشـح مـی شـود            آدیپـوز    کیلـو دالتـونی مـی باشـد کـه از بافتهـای               16لپتین یک پـروتئین        
وش کـشف شـد، پـروتئین         این پروتئین اولین بار در م       سوخت وساز انرژی، تولید مثل و سیستم ایمنی بدن را برعهده دارد            ،بدن،دریافت غذا 

دارای سه اگزون و دو اینترون می باشد و در روی کرومـوزم      ژن لپتین گاوی  . مینه می باشد  آ اسید   146ال گردش در خون، دارای      لپتین درح 
 8/82برای صفات تولید شـیر در    (QTL)، مکانهای کنترل کننده صفات کمی)3( همکاران و  لیندرسون. )2( شده استواقعگاو  4شماره 

گـزارش  ) 1( و همکـاران     آلمیـدا  . سانتی مورگانی این ژن مکان یابی کردنـد        95 و   75سانتی مورگان و برای درصد چربی و پروتئین شیر در           
) 2( و همکـاران   النگـونیگرو .  روز مـی شـود  79-81له زائی به مـدت   باعث افزایش فاصله گوساRFLP-Sau3AI کردند که اللهای یک

و   زیرچوفـسکی . از خود نشان مـی دهنـد  AA مصرف خوراک بیشتری نسبت به افراد %19 حدود ATا ژنوتیپ گزارش کردند که افراد ب
 جفت بازی از ژن لپتـین  1820ابتدا یک قطعه . به بررسی فراوانی آللی این ژن پرداختند  PCR-RFLP با استفاده از تکنیک )5 ( همکاران

 و  11/0،  79/0  بـا فراوانـی       C و   A،Bم قرار دادندکه نتیجه آن تـشخیص سـه آلـل             مورد هض  Sau3AIرا تکثیر کرده و سپس توسط آنزیم        
در ایـن مطالعـه،     . ارتباط پلی مورفیسم در ژن لپتین گاوی را با اختالف در صفات الشه گاو بررسی کردند               ) 4(و همکاران   تسانی  .  . بود 10/0

  را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه           RFLPمیکروساتالیت و دو    برای شناسایی پلی مورفیسم در ژن لپتین در گله گاوهای گوشتی دو             
  .اط معنی داری وجود دارد ارتبMarbling و میکروساتالیت و نمره PCR-RFLPرسیدند که بین ژنوتیپهای 

  مواد و روشها

 لوله هـای  ت جلوگیری از انعقاد خون از       جه .گرفته شد   خون  مشهد گوسفند نروماده بلوچی واقع درایستگاه عباس آباد       راس   114از تعداد      
ن یی جهت تع  .انجام گرفت    سیلیکاژل - از روش گوانیدین تیوسیانات      استفاده  با  تام   خون از  DNAاستخراج  . استفاده شد  EDTAحاوی  

 DNAسـاس تـوالی      بـر ا   لپتـین آغازگرهـای ژن    .دیاستفاده گرد مبتنی بر اسپکتروفوتومتر     شده، از روش     DNA استخراج   یغلظت نمونه ها  
  . طراحی شدPrimer premier 5 از نرم افزار بااستفادهEF534374  به شماره شناسائی ژن لپتین3اگزون 

LeptF: 5-َGCTCCACCCTCTCCTGAGTTTGTCC-3 َ
LeptR: 5-َTGTCCTGTAGAGACCCCTGTAGCCG-3 َ
 

 ، ثانیـه 240 بمـدت    DNA گراد جهـت واسرشـت اولیـه      ی درجـه سـانت    95: ریـ  ز ی با برنامـه حرارتـ      میکرولیتر و  25 در حجم    PCRواکنش      
 ی دمـا  ثانیـه، 55مرها بمـدت    یگراد جهت اتصال پرا   ی درجه سانت  5/66 ی دما  ثانیه، 45  درجه سانتی گراد به مدت     95واسرشت ثانویه در دمای     

 سـیکل  38 بـه تعـداد    ثانیـه  600 درجه سانتی گراد برای بسط نهائی بـه مـدت            72 ثانیه و    75 بمدت   گراد جهت بسط آغازگرها   ی درجه سانت  72
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 درصد و رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید به همراه نشانگر وزنی  5/1 بر روی ژل آگارز      PCRصحت قطعه به دست آمده از محصول        .انجام شد 
100 Mبرای انجام  .    مورد تایید قرار گرفتSSCP ازمحلول MDE GEL SOLUTION شرکت Lonza با غلظت X5/0 استفاده 
 و از رویه مختلطاز مدلهای  ) ماهگی 0-3(و صفت میانگین افزایش وزن روزانه لپتین   به منظور بررسی ارتباط چند شکلی ژن         . )1شکل ( شد

  .استفاده شد) 4نسخه  (JMPحداقل میانگین مربعات با استفاده از  نرم افزار آماری 

ijboqrporqijboqrpijboqrpijjbiijboqrp eYDSrdaydaybagagbCSTGY +++−+−+++++=  ][)()( 21µ 

ijbopqrY- ظرمتغیر تابع مورد ن                                
µ-                                      میانگین تصحیح شده  
iG-                                              1  اثر ژنوتیپb -  سن مادر در هنگام تولدضریب تابعیت متغیر                                                                       

][ rq DSr-  مادرNest                       2 شده در پدرb- ضریب تابعیت متغیر تعداد روز شیرخوارگی                                                             

- اثر جنس                                           jS  

bT-                                        اثر تیپ تولد      ag-          میانگین سن مادر در هنگام تولد   
ijboqrpe- متغیر خطا یا اثرات تصادفی باقیمانده        ijbday-متغیر مستقل تعداد روز شیرخوارگی              

ijC-                                    اثر متقابل ژنوتیپ و جنس day-یرخوارگی میانگین تعداد روز ش             

ijboqrpag-متغیر مستقل سن مادر در هنگام تولد   oY-سال تولد   
  

 نتايج
 ی بخـوب ی اختـصاص ی مـراز بـا اسـتفاده از آغازگرهـا    ی پلـ یره ایـ کمک واکـنش زنج ه ن بی ژن لپت 3 اگزون از ی جفت باز  275ر قطعه   یتکث    

 در گوسفند بلوچی، بطور موفقیت آمیـزی انجـام شـد و بـرای     لپتین جایگاه ژنی (SSCP)ی فضائی تک رشته ای چند شکل. صورت گرفت 
 ارتباط بین چند شکلی ها و میانگین افزایش وزن روزانه با استفاده از مدلهای مختلط با اسـتفاده از                    .)1شکل( سه الگوی باندی مشاهده شد     آن

 بـرای ژن  L1نتایج نـشان داد کـه ژنوتیـپ    .  بر افزایش وزن روزانه معنی دار بود    لپتینند شکلی ژن    اثرچ.بررسی شد   ) 4نسخه( JMPنرم افزار 
 L2 و   L1 مقایسه میانگین ژنوتیپها به وسیله آزمون استیودنت تفاوت معنی داری را بین ژنوتیپ های              .درا دار  باالترین میزان رشد روزانه      لپتین

  .)1جدول(نشان می داد
  )ماهگی0-3(اقل مربعات و انحراف معیار صفت افزایش وزن روزانه میانگین حد:1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

Gene Leptin 

Genotype L1 L2 L3 

ADG (g/day) 12230 ±  14182 ±  5.6215 ±  
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                       )L3 ،L2 , L1 (SSCP  بر اساس لپتین ژن  از بدست آمده)ژنوتیپ(  الگوی باندی سه – 1 شکل                                       
      

  بحث
همچنین با توجه به اینکه اثـر ژنوتیپهـا برمیـانگین            . وجود دارد لپتین  نتایج این پژوهش نشان داد که چندشکلی ژنتیکی در جایگاههای  ژنی                

ار بود ممکن است بتوان از آن بعنوان یک شاخص در انتخـاب گوسـفندان بلـوچی حـداقل                   افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی معنی د         
  .برای دوره اول رشد استفاده نمود
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