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 چکیده 

. است(  SCD)استریول کوآنزیم آ دسچوراز ،( MUFA)موثر ترین ژن بر سرعت بیوسنتز اسیدهای چرب دارای یک پیوند دو گانه  

لیت غشاء بر اساس اهمیت فیزیولوژیکی بین اسیدهای چرب این ژن نقش مهمی در سوخت و ساز چربی و نگهداری خاصیت سیا

 C4)که سبب سنتز اسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر  (FASN)از طرفی ژن سنتز کننده اسیدهای چرب .اشباع و غیر اشباع دارد

هدف از این مطالعه .ته باشددر بافت پستان است میتواند بعنوان پیش سازی در تولیداسید چرب با یک پیوند دوگانه نقش داش (C16 تا

در میشهای بلوچی و نژادهای  سنتز شده ایران بلک و آرمان موجود در مرکز ( SCD,FASN)بررسی تغییرات بروز این ژنها  

راس میش سه ساله که حاصل زایمان تک قلو بوده و بره  42به این منظور . می باشد(عباس آباد )تحقیقات گوسفند شمال شرق کشور 

پس از . تهیه شد( Biopsy)قلو نیز داشتند انتخاب گردید و در پایان شیرواری نمونه  بافت  پستان به روش بیوپسی های تک 

در تمامی نمونه ها و با سه تکرار برای هر نمونه انجام  rael-time  PCR، واکنش های  c DNA  و ساخت   RNAاستخراج 

 2و  4 5به ترتیب  مقادیر    FASNو   SCDمیزان بیان، برای ژنهای .دید برای کنترل داخلی استفاده گر GAPDH از ژن .گرفت

کاهش بیان این دو ژن در بین نژادهای ایران .در میش های نژاد  بلوچی از نژادهای ایران بلک و آرمان بیشتر می باشد(   fold)  فولد4

نسبت    FASNبرابری برای ژن  4 2و   SCDبرای ژن برابری   4 4بلک و آرمان مقایسه گردید و مشخص شد که نژاد آرمان کاهش 

چون بیان این ژن ها در گوسفندان  بلوچی  بعنوان یک نژاد . محاسبه شده است CT  ΔΔکه با روش.به نژاد ایران بلک نشان می دهد

بیان  این ژنها در دو و کاهش . بومی و پایه بیشتر بوده پس با آمیخته گری بیان این ژنها در دو جمعیت دیگر کاهش یافته است

با توجه به اینکه این مطالعه تاثیر .جمعیت دیگرمی تواند به سبب کاهش میزان سهم خونی نژاد بلوچی در دو جمعیت دیگر باشد

 .آمیخته گری را در بیان  این ژن ها نشان می دهد ضروری است که در برنامه های اصالح نژادی پیش بینی های الزم انجام شود

 

  SCD   - FASN  ،real-time  PCR -بیان ژن -آمیخته گری :  کلیدی واژه های

 

 مقدمه 

که در شمال شرق ،شرق و .استانهای خراسان ، سیستان و بلوچستان ،کرمان و یزد نژاد بلوچی استنژادهای مهم گوسفند دریکی از 

از جمعیت % 03ای که حدود  است بگونهترین نژادهای بومی ایران  گوسفند بلوچی از شاخص .پراکنده ست نیز جنوب ایران
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آن و تولید فراورده های لبنی از شیر این نژاد و مصرف آن  ولی نسبت به پراکندگی و تعداد  زیاد. گیرد گوسفندان ایرانی را در بر می

اد نژدر این  به منظور افزایش تولید 4052ز سال ا.این محصول حایز اهمیت استخصوصیت  از مناطق کشور  ت های زیادیدر جمعی

نیز به منظور تولید  4055همچنین از سال ومنجرب به سنتز نژاد ایران بلک گردید  وجام شدنژاد کیوسی یونان ابرنامه آمیخته گری با ن

در ایران تاکنون .گردید4032منجرب به سنتز نژاد آرمان در سال وبهتر تالقی گوسفند بلوچی با سه نژاد کیوسی ،سافولک و قزل انجام 

 SCD) بیان ژن استریول کو آنزیم آ دسچوراز .طالعه ای درباره تغییرات ناشی از آمیخته گری در گوسفند بر بیان ژن انجام نشده استم

 CIS) که در بوجود آوردن یک پیوند دو گانه سیس . است  (MUFA )عامل موثر بر بیوسنتز اسیدهای چرب با یک پیوند دو گانه   (

 و اسید پالمتیک    C18اشباع شده  با اولویت اسیداستئاریک (  FA ) یک طیف وسیعی از اسیدهای چرب   در 43و  9بین کربن (  

C16   نقش مهمی در سوخت و ساز چربی و نگهداری خاصیت سیالیت غشاء، بر دسچوراز  9آنزیم دلتا  (. 5و0.)نقش کلیدی دارد

تغییرات در این نسبت در انواع بیماریها از (. 3و8) غیر اشباع را دارد اساس اهمیت فیزیولوژیکی نسبت بین اسید های چرب اشباع و

 4) جمله بیماریهای قلبی و عروقی ، چاقی ، دیابت ، فشار خون باال ، بیماریهای عصبی ، اختالالت سیستم ایمنی و سرطان نقش دارد 

در بافت پستان . ت شیرده نشخوارکننده انجام می شودرونویسی  این ژن با بیان باال در بافت چربی ، کبد و غده پستانی حیوانا(.

% Cis- 9 - 16:1 )،93 (پالمیتولئیک اسید  %  50تا  53( اسید چرب اصلی شیر   Cis- 9 -18:1) اولئیک اسید % 03نشخوارکنندگان 

یا  CLA  ) cis-9 , Trans- 11 - 18:2ایزومرهای عمده کونژوگه لینولئیک اسید  % 03وبیش از ( Cis-9 - 14:1) مریستولئیک 

و  42:3،میرستیک اسید  40:3،پالمیتیک اسید   48:3در تبدیل استئاریک اسید   SCDکه نتیجه سنتز پستانی عمل آنزیم ( رومنیک اسید

موثر در سرعت سنتز اسیدهای چرب درون بافتی در نشخوارکنندگان   FASNژن  (.4) است ( Trans-11-18:1)واسینیک اسید 

اصلی آن سنتز پالمیتات از استیل کوآنزیم آ و مالونیل کوآنزیم آ ،در حضور نیکوتینامید دی نوکلوتید فسفات به اسیدهای  فعالیت.است

همچنین پیشنهاد شده است که این ژن تاثیرات گوناگونی بر ذخیره چربی در گونه های ( .0و4و4)چرب اشباع با زنجیره بلند است

  ( .2و4) مختلف دارد

 اهمواد و روش

راس  میش سه ساله تک قلو که حاصل  8راس میش از سه نژاد بلوچی،ایران بلک و آرمان که از هر نژاد  42در این تحقیق تعداد 

جهت تعیین میزان بیان ژن  .مشهدانتخاب شد( عباس آباد)زایمانشان  نیز تک قلو بود در مرکز تحقیقات گوسفند شمال شرق کشور 

جهت یکسان سازی شرایط محیطی ، تمامی . نمونه برداری گردید (Biopsy)ان به روش بیوپسی از بافت پست FASNو   SCDهای 

و از میشهای هم سن وازنظر نوع زایش در شرایط مساوی و همگی از جیره ( فصل بهار)نمونه ها از مرکز عباس آباد ودر یک فصل 

از بافت  FASNو   SCDجهت تعیین میزان بیان ژن های .ه شدغذایی یکسان مرتعی استفاده نموده و در اواخر شیر دهی بودنداستفاد

سانتی متری با چاقوی کالبد  0تا4بعد از دوشش صبح غده پستانی تراشیده و تمیز شده سپس برش (Biopsy)پستان به روش بیوپسی 

تریل انجام شد وبال شکافی در پوست و در قسمت باالیی پستان سمت راست در جهت رسیدن به بافت چربی پستان تحت شرایط اس

نمونه ها در کمترین زمان به آزمایشگاه جهت استخراج .درجه نگهداری گردید -83فاصله در نیتروژن مایع منجمد شده و در فریزر 

RNA استخراج .منتقل شدRNA   کل با استفاده از روشTripure (Roche ,Germany)    انجام گرفت و کمیت و کیفیتRNA  ها

ها   RNAبا توجه به کمیت و کیفیت . تعیین شدند ( 443دقیقه با ولتاژ  45)درصد  8/3فورز بر روی ژل اگارز بادستگاه الکترو

    Revertaid c DNA synthesis (Termofisher Scientific ,Litvania)تمای نمونه ها با استفاده از کیت    c DNAبدست آمده 

  SCDبرای ژنهای هدف    Reverseو معکوس   Forwardغازگرهای مستقیم آ. و مطابق دستور العمل شرکت سازنده ساخته شد

(CoA desaturase-Stearoyl ) وFASN  (fatty acid synthase (    و ژن کنترل کنندهGAPDH  (-3-glyceraldehyde
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phosphate dehydrogenase )  ( .  4جدول . )انجام گرفت( 4344درویشی و همکاران )بر اساس مطالعه 

 ایج و بحثنت

به طور متوسط بیشترین مقدار بیان ژن در نژاد بلوچی و کمترین بیان ژن در نژاد آرمان و حد وسط این دو در نژاد ایران بلک  بدست 

آرمان و ایران بلک  نسبت  های در نژاد  FASNبرابری ژن  دوبرابری  و   چهارنتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش (.4نمودار .) آمد

آرمان و ایران بلک نسبت به بلوچی  هایدر نژاد SCD برابری ژن  سه و نیمبرابری و هفت  و نیم و همچنین کاهش . ی استبه بلوچ

بر روی نژادهای زل  4340بر روی ژنهای سنتز کننده چربی در نژادهای داخلی توسط بختیاری و همکاران   مطالعاتی(4جدول.)است

          FASN    و   SCD  به ترتیب برای ژن  03/44و  94/5مقادیر بیان نسبی . استانجام شده و لری بختیاری در بافت چربی 

ولی تاکنون رکوردی برای ژنهای سنتز چربی در پستان  .در نژاد لری بختیاری بدست آمده است  54/4و  80/3در نژاد زل و مقادیر 

که بیان ژن .انجام شده است  Assafروی نژاد  4345ل و همکاران در توسط تورا. گزارش نشده است برای نژادهای گوسفند داخلی

SCD   بر روی گوسفند شیری فریزین  4339گزارشات توسط تسی پالکو و همکاران در سال .نشان داده است 35/0تا  40/0را حدود

بر  4344ماةو و همکاران در سال . دادندنشان   45و  35/3و در بزهای الفین   5/4و  35/4مقدار بیان ژن را در این دو ژن به ترتیب 

بر روی گوسفند نژاد قزاق همبستگی منفی بین سطح بیان این ژن . را نشان دادند 35/3مقادیر  ( Huzhou)روی گوسفندان نژاد هاژیو 

عضله سینه گزارش شده ارتباط معنی داری بین سطح بیان این ژن و درصد چربی ( .2و4) و چربی بین ماهیچه ای گزارش شده است

نین الدا چهم.در بافتها و گونه های مختلف را تایید میکند  FASNاین یافته الگوی بیان افتراقی ژن .(2و4)وجود ندارد و ران در مرغ

بیان ژنهای مورد مطالعه را زیر گزارش  4344اسپانیا در سال  Rasa Aragonesa ))درویشی و همکاران بر روی نژاد راسا اراگونزا 

اسپانیا مقدار بیان این ژنها را  (Churra Tensina)بر روی نژاد چورا تنسینا  (2و4)سپس . نزدیک به مطالعه حاضر است  کردند که

 Altamurana, Gentile di )ییسه نژاد ایتالیا ی بر رو 4344همپنین الساندرا کرسیا در سال . در میش ها براورد کردند 5/4و  5/0

Puglia and Sarda.) همچنین اقای تارچیال ازابال در سال . وده و اثرات این ژنها را در مقدار چربی شیرنشان داده استمطالعه نم

تاثیر تغییر در بیان ژنها در نتیجه آمیخته گری بر روی .مطالعه نمودند CLAرا در مسیر سنتز   SCD ,FASNارتباط ژنهای  4345

بر روی جمعیت های آمیخته در گاوهای  4333ی و همکاران در سالنژادهای مختلف گاو شیری انجام شده است که مطالعات پاپ

بر روی سه نژاد گاوشیری نشان دادن که آمیخته  (2و4)هچنین .شیری نشان دهنده کاهش بیان ژنها نسبت به نژادهای بومی بوده است

ن این دو ژن که نشان دهنده کاهش بیا این مطالعات با نتایج حاصل از تحقیق حاضر .گری می توتند بیان بعضی از ژنها را کاهش دهد

در این مطالعه کاهش بیان ژن در نژادهای .ران بلک و آرمان نسبت به نژاد بومی بلوچی است را تایید می نمایددر نژادهای آمیخته ای

و با کاهش بیشتر سهم  رمان را نسبت به بلوچی می توان به برنامه آمیخته گری سنتز این نژادها مرتبط دانستآسنتز شده ایران بلک و 

همچنین کاهش  بیشتر بیان . ژنتیکی گوسفندان بومی در نژاد آرمان ، بیان این ژن نسبت به نژاد بلوچی و ایران بلک کاهش یافته است 

ژن در تژاد آرمان نسبت به ایران بلک به دلیل کاهش بیشتر سهم خونی نژاد بلوچی با توجه به تالقی حاصل از چهار نژادی 

بنابراین با توجه به اهمیت این ژنها در تولید شیرهای با ترکیبات مفید در تغذیه انسان باید به عنوان .  وسفندان آرمان  می باشدسنتزگ

 .مد نظر قرار گیرد آمیخته گریبرنامه های  طراحی در الگویی
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Evaluation of SCD and FASN gene expression in three sheep breeds: Baluchi, Iran-Black and Arman 

The most effective rate of fatty acid biosynthesis gene has a double bond (MUFA) stearoyl-CoA desaturase 

(delta-9-desaturase) (SCD). This gene plays an important role in fat metabolism and membrane fluidity of 

property based on the physiological significance of saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. On the 

other hand, gene synthesis (FASN) that causes short and medium chain fatty acid synthesis (C4 to C16) in 

mamary tissue could be involved in a double bond in the fatty acids. the aim of this study was to evaluate the 

incidence of this gene (SCD, FASN) synthesized in Baluchi , Iran Black and Arman ewes in the center sheep 

Research North East of the country (Abbas bad) . For this purpose, 24 ewes and lambs three-year delivery 

singleton was also chosen at the end of lactation and mamary tissue biopsy samples (Biopsy) was prepared. 

After RNA extraction and production of c DNA, rael-time PCR reactions in all cases with three replications 

for each sample. GAPDH gene was used for internal control rate of speech, for SCD and FASN genes, levels 

of 2
5  

and 2
4
   fold respectively .  The maximum expression of SCD and FASN genes was in Baluchi local 

sheep and the minimum expression was in crossbred Arman Sheep breed.With consideration of highest gene 

expression in local Baluchi sheep and decreasing in gene expression of synthetic Iran-Black and Arman 

Sheep breeds, respect to decreasing in blood contribution of Baluchi sheep in these synthetic sheep, it is 

necessary to consider the consequences of crossbreeding on local sheep breeding program and fatty acid 

composition of dairy products. 

Keywords: Gene expression, SCD, FASN, Real-time PCR 


