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 افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچیمیانگین  و ارتباط آن با GDF-9بررسی چند شکلی ژن 
  ی والهو مهدی وفا مجتبی طهمورث پور، مازیار انصاری، محمدرضا نصیری،علیرضا هروی موسوی

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

  چکیده

از تعداد   GDF-9به منظور بررسی چند شکلی ژن       .  میباشد GDF-9 فاکتور   β (TGF-β) یکی ازاعضای مهم فاکتورهای رشد تمایزی         
ه پلـی مـراز    واکنش زنجیـر و DNAاستخراج  .رأس گوسفند نر و ماده بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد به طور تصادفی خونگیری شد    114

)PCR (   چنـد شـکلی فـضایی تـک رشـته ای             . انجـام گرفـت     این ژن  1اگزون جفت بازی از   344قطعه  جهت تکثیر (SSCP)    محـصوالت 
PCR ارتباط بین ژنوتیپ ها با صـفت       . آمیزی نیترات نقره استفاده گردید    برای مشاهده قطعات حاصل از ژل اکریل آمید و رنگ           .  شد تعیین

 3 بر افـزایش وزن روزانـه از تولـد تـا             GDF-9اثر ژنوتیپ های ژن     .  قرار گرفتند  بررسی مورد مختلط مدلهای   باوزانه  میانگین افزایش وزن ر   
  .از این رو ممکن است بتوان از آن بعنوان یک شاخص در انتخاب گوسفندان بلوچی استفاده نمود . .بودمعنی دار ) ≥05/0P (ماهگی

 . افزایش وزن روزانه، گوسفند بلوچی،GDF-9،TGF- β  ،PCR-SSCP: کلمات کلیدی

  مقدمه

یدهای  جفت باز است که اس397 کیلوباز است که شامل دو اگزون و یک اینترون می باشد، اگزون یک شامل GDF-9 5/2  ژناندازه    
 1126و اینترون آن شامل  را کد می کند 456 تا 135 جفت باز است که اسیدهای آمینه 968اگزون دو شامل . ند را کد می ک134 تا 1آمینه 

این ژن ).  3( اسیدآمینه می باشد135 اسیدآمینه است، در صورتی که پروتئین بالغ آن شامل 453پروتئین اولیه آن دارای . جفت باز می باشد
یز شناخته  نGDF9B یا 9Bشق دیگری از این عامل با عنوان عامل رشد و تمایز ).  4( گوسفند مکان یابی شده است5برروی کروموزوم 

 با میزان باروری در G8 جهش 2004 جهش کشف شده تا سال 8در میان ). 1( ازآن یاد می شودBMP15شده است که تحت عنوان 
 و ارتباط آنها  را با افزایش BMP15 و GDF-9 چندشکلیهای موجود در ژنهای SSCPبا روش  ) 2( هانراهان و همکاران ). 2(رابطه بود

آنها جهش های جدیدی را در این دو ژن کشف کردند و بیان کردند این . های بلیکر و کمبریج بررسی کردندنرخ تخمکریزی در نژاد
  . جهش ها در حالت هتروزیگوت با افزایش  نرخ تخمکریزی همراه هستند و در حالت هموزیگوت ، فنوتیپ عقیمی را نشان می دهند

 
  مواد و روشها

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

 بااسـتفاده از    AF078545 بـه شـماره شناسـائی          گوسفند GDF-9  ژن    1اگزون  از    جفت باز  344قطعه ای بطول    مورد استفاده برای تکثیر     
  : ازند مورد استفاده عبارتیمرهای پرایتوال. طراحی شدPrimer premier 5نرم افزار

GDF9 F: 5-َ GAAGAAGACTGGTATGGGGAAATGTG-3 َ
GDF9 R: 5-َAGCCGAACAGAGTAGTAGAGGTGGCG -3 َ

 واسرشـت   ، ثانیـه  240 بمـدت    DNA گراد جهـت واسرشـت اولیـه      ی درجه سانت  95: ری ز ی با برنامه حرارت   لیتر و  میکرو 25 در حجم    PCRواکنش     
 گراد جهـت  ی درجه سـانت   72 ی دما  ثانیه، 60مرها بمدت   یگراد جهت اتصال پرا   یدرجه سانت 68ی دما  ثانیه، 55  درجه سانتی گراد به مدت     95ثانویه در دمای    

  . سیکل انجام شد37 به تعداد  ثانیه660درجه سانتی گراد برای بسط نهائی به مدت  72 ثانیه و 80 بمدت  آغازگرهابسط
د یـ وم بروما یدیـ  ژل با ات   یزیرنگ آم .  استفاده شد   دقیقه 30 ولت بمدت    80و ولتاژ    % 5/1 از ژل آگارز     PCRجهت مشاهده محصوالت          
)mg/ml 10 (برای انجام . ام گرفتانجSSCP ازمحلول MDE GEL SOLUTION شرکت Lonza با غلظت X5/0  اسـتفاده شـد . 

 جهت بررسی ارتباط بین ژنوتیپها و رکوردهای افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی ازمدلهای مختلط و رویه حداقل میـانگین                     . )1شکل( 
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 استفاده 4 نسخه JMP(SAS Institute, USA) در نرم افزار استیودنت مربعات و جهت مقایسه معنی دار بودن میانگین ژنوتیپها از آزمون
  .شد

  نتایج

 ی بخـوب  ی اختصاص ی مراز با استفاده از آغازگرها     ی پل یره ا یکمک واکنش زنج  ه   ب GDF-9 ژن   1 اگزوناز   ی جفت باز  344ر قطعه   یتکث    
ر موفقیـت آمیـزی انجـام شـد و          جایگاه ژنی میوستاتین در گوسفند بلوچی، بطو      ) SSCP(چند شکلی فضائی تک رشته ای        .صورت گرفت 

ارتباط بین چند شکلی ها و میانگین افزایش وزن روزانـه بـا اسـتفاده از مـدلهای                  ) 1شکل  (برای هرکدام از ژنها سه الگوی باندی مشاهده شد        
 دار بـود همچنـین    افـزایش وزن روزانـه معنـی      میانگیناثرچند شکلی ژن میوستاتین بر    . بررسی شد    4 نسخه JMPمختلط با استفاده از نرم افزار     

گوسـفندان دارای   نتـایج نـشان داد کـه        ) 1جدول  ( تفاوت معنی داری را بین ژنوتیپ های مختلف نشان داد          استیودنتآزمون مقایسه میانگین    
 D1 بین ژنوتیپ های      را آزمون استیودنت اختالف معنی داری      همچنین .ا دارند ر باالترین میزان رشد روزانه      GDF-9 برای ژن    D1ژنوتیپ  

  . برای صفت افزایش وزن تولد تا سه ماهگی نشان دادD3و 

  بر اساس GDF-9 سه ژنوتيپ بدست آمده ژن - ١ شكل                        
SSCP) ,D1 D2 D3,(                          
  بحث

از  .نس ازاهمیت باالئی برخوردار استاستفاده از مارکرهای مولکولی برای صفات دارای وراثت پذیری پائین و یا صفات محدود به ج    
طرفی با توجه به اینکه صفات رشد دارای وراثت پذیری متوسط و پائین هستند استفاده از مارکرهای مولکولی  میتواند در افزایش دقت 

با توجه به اینکه اثر همچنین .  وجود داردGDF-9نتایج این پژوهش نشان داد که چندشکلی ژنتیکی در جایگاه  ژنی  .انتخاب موثر باشد 
ژنوتیپها برمیانگین  افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی معنی دار بود و از طرفی میانگین ژنوتیپها با هم تفاوت معنی داری دارند ممکن 

  .است بتوان از آن بعنوان یک شاخص در انتخاب گوسفندان بلوچی حداقل برای دوره اول رشد استفاده نمود
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  )ماهگی0-3(میانگین حداقل مربعات و انحراف معیار صفت افزایش وزن روزانه :1جدول                                    
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- متغیر تابع مورد نظر   ijlbhopqrfY  

µ- میانگین تصحیح شده  

iG-اثر ژنوتیپ   

jS- اثر جنس  

lB- وزن تولد  

- اثر تیپ تولد bT  

- اثر تعداد روز شیرخوارگی hY  

- اثر متقابل ژنوتیپ و جنس Iij  

اثر متقابل تعداد روز شیرخوارگی و جنس  - jhD  

رگی و تیپ تولد اثر متقابل تعداد روز شیرخوا  - bhO  

][ rq DSr-  مادرNestشده در پدر   

][ po MY-  ماه تولدNestشده در سال تولد   

ijlbhopqrfe- متغیر خطا یا اثرات تصادفی باقیمانده  

  

 
 

Gene GDF-9 

Genotype D1 D2 D3 

ADG (g/day) 22187 ±  26174 ±  31136 ±  


