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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰ ﺳﺮخ ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮك و ﻧﻘﺶ ژن  Rhebدر رﺷﺪ ،ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ
و ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ژن ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺰ ﺳﺮخ ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ از ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،Ras
 Rhebﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ  mTORاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ،ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺎن  Rhebدر ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ )ﻣﯿﺎﻧﯽ( ،ﻣﻐﺰ )ﻗﺸﺮي( ،ﻗﻠﺐ ،ﮐﻠﯿﻪ )ﮐﻮرﺗﮑﺲ( ،ﮐﻠﯿﻪ )ﻣﺪوﻻ( ،ﺑﯿﻀﻪ ،ﺷﺶ،
ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل  cDNAژن  Rhebﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  Real-Time PCRﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ روش ﭘﯽﻓﺎﻓﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از روش ﭘﯽ ﻓﺎﻓﻞ از ﻧﺮماﻓﺰار  SASاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ژن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎن آن در ﻃﺤﺎل و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﺷﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ژن در ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﻦ ژن در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و دامﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ژن  ،Rhebﺑﺰ ﺳﺮخ ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز ،ﺑﯿﺎن ،ﺑﺎﻓﺖ
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4- Target of rapamycin
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻋﻈﯿﻢ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺮورش دام ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﺰ ﺳﺮخ ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  450ﻫﺰار رأس در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ و ﮐﻬﻨﻮج ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ
ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﻗﻬﻮهاي دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و رﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﻣﺰ
اﺳﺖ ) .(1اﯾﻦ ﺑﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮك ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد .ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻢﭼﺮب ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﯿﺮ ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﮐﻢ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺤﺎﺳﻦ
ﭘﺮورش ﺑﺰ ﺳﺮخ ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ) .(1از ﺳﺎل
 1997ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﻨﻮع ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﺖ ﮐﺮك در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﮐﺮك از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد ).(6
ژن  1Rhebدر ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ژن در رﺷﺪ و ﭼﺮﺧﻪي ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ
دارد 2TSC .ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﻬﺶ در
ژن  Rhebاﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﻣﻐﺰ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد ).(7،9
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  Rhebدر اﺛﺮ
ﺟﻬﺶ اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻻي آن
اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي  Rhebﺧﺎﻧﻮادهاي ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ راس 3از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮاﻧﻮزﯾﻦ
ﺗﺮيﻓﺴﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1994در ﻣﻮش
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ژن ﺿﺮوري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ).(15

 Rhebﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل و در ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژي واﺳﻄﻪاي
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  Rhebاز 184
اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 12داراي آرژﻧﯿﻦ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ  Rhebﻣﻮﺗﯿﻒ
 CAAXﻗﺮار دارد ﮐﻪ در آن  Cﻣﺨﻔﻒ ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ A ،ﻣﺨﻔﻒ
اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ )زﻧﺠﯿﺮي( X ،ﻣﺨﻔﻒ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ C
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ،آﻻﻧﯿﻦ ،ﺳﺮﯾﻦ ،ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ
ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ( اﺳﺖ .ﻓﺮاواﻧﯽ  mRNAژن  Rhebدر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮد ) .(4دو ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪ  Rhebدر 50درﺻﺪ از ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎي
اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪاي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي Rheb
در ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺷﺪ و ﭼﺮﺧﻪي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ  Rhebدر ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ
 4Insulin/TOR/S6Kﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) Rheb .(12ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهي ﺑﺎﻻدﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ  5mTORاﺳﺖ
و  Rheb-GTPﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  mTORرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ )mTOR .(8
ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﮑﺴﻮ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (14ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺎن ﻧﺴﺒﯽ ژن  Rhebدر
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ ،ﻗﻠﺐ ،ﺑﯿﻀﻪ ،ﮐﺒﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ ،ﻃﺤﺎل ،ﺷﺶ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺑﺰ ﮐﺮﮐﯽ ﻣﻐﻮﻟﯽ
 Semi-Quantitative RT-PCRﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ژن Rheb
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﺗﺠﻤﻊ  mRNAدر ﻣﻐﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎﻣﺎﮔﺎﺗﺎ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (15ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ژن  Rhebدر ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﮐﻪ ژن  Rhebدر ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﺐ،
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مغز ،جفت ،شش ،کبد ،ماهیچه قلبی ،کلیه و پانکراس بیان
شده است که اين نتايج با اطالعات به دست آمده ازموش
صحرايی مطابقت دارد و بیشترين سطح  mRNAمربوط به
ژن  Rhebدر ماهیچههای قلبی و اسکلتی مشاهده شده است
( .)5 ،3نتايج پژوهش توحیدی نژاد و همکاران ( )13نشان داد
که اين ژن در بافت های مغز ،قلب ،شش ،پانکراس ،طحال،
کلیه ،کبد و بیضه بز کرکی رائینی بیان میشود .در بررسی
دقیق بیان ژن  Rhebدر بافت های مختلف با استفاده از
نرمافزار  GeneToolsديده شد که اين ژن به مقدار زيادی در
بافت کلیه بیان شده است و کمترين سطح بیان در بافتهای
پانکراس و بیضه مشاهده شده است (.)13
تاکنون هیچ گزارشی درباره بیان اين ژن در بز سرخ جبال
بارز دريافت نشده است ،لذا هدف از اين تحقیق بررسی بیان
ژن  Rhebدر بافتهای مختلف بز سرخ جبال بارز و مقايسه
سطح بیان ژن  Rhebدر بین بافتهای مورد مطالعه بود.
مواد و روشها
برای تهیهی نمونههای بافتی شامل مغز میانی ،مغز قشری،
قلب ،کلیه (کورتکس) ،کلیه (مدوال) ،بیضه ،شش ،کبد و
طحال مربوط به بز سرخ جبال بارز اقدام به خريداری يک بز
جدول  -1توالی پرايمرهای ژن

 Rhebجهت انجام RT-PCR

سرخ جبال بارز از گلهای واقع در شهرستان جیرفت شد.
بالفاصله پس از کشتار قطعات کوچکی از اندامهای مورد
نیاز توسط تیغ استريل جدا گرديده و در داخل میکروتیوبهای
 1/5میلیلیتری قرار داده شدند ،سپس هر چند عدد از
میکروتیوبها در داخل يک فويل آلومینیومی قرار داده شده و
سريعاً به داخل تانک ازت که دمای  -191درجه سانتیگراد
داشت ،منتقل شدند .پس از انجماد سريع ،نمونهها تا زمان
انجام آزمايشات مربوطه در داخل فريزر که دمای  -08درجه
داشت ،نگهداری شدند.
استخراج  RNAو سنتز cDNA

استخراج  RNAکل از بافتهای مورد مطالعه طبق
دستورالعمل کیت توپاز ژن صورت گرفت .کیفیت و کمیت
 RNAاستخراج شده با روش الکتروفورز ژل آگارز
وUVاسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفتRNA .
استخراج شده تا انجام مراحل بعدی آزمايش در فريزر با دمای
 -08درجه سانتیگراد نگهداری شد .برای ساخت  cDNAاز
کیت فرمنتاز استفاده گرديد .الزم به ذکر است که در طی
مراحل سنتز  cDNAهمه مواد روی يخ نگهداری شدند.
آغازگرها توسط شرکت تکاپوزيست ساخته و ارسال شدند
(جدول  1و .)2

Table 1. Perimers sequence of Rheb gene for RT-PCR

) sequence(5′- 3′

Primer name

ATGCCGCAGTCCAAGTCC
TCACATCACCGAGCAG

Forward primer
Reverse primer

) sequence(5′- 3′

Primer name

TGGCACCACACCTTCTACAACGAGC

Forward primer

CGTCCCCAGAGTCCATGACAATG

Reverse primer

واکنش زنجیرهای پلیمراز

برای تکثیر ژن مورد مطالعه و تعیین دمای اتصال آغازگر
به رشتههای  DNAهدف واکنش زنجیرهای پلیمراز انجام
شد .در اين مطالعه از ژن بتااکتین به عنوان ژن کنترل استفاده
شد .برای تکثیر ژن  Rhebو  ،B-actinدناتوراسیون اولیه 94
درجه سانتی گراد برای  4دقیقه ،دناتوراسیون ثانويه  94درجه
سانتی گراد برای  1دقیقه ،دمای اتصال  55درجه سانتی گراد
برای  1دقیقه ،سنتز اولیه  52درجه سانتیگراد برای  1دقیقه،
 35سیکل تکرار مراحل  4-2و سنتز نهايی  52درجه سانتی
گراد برای  18دقیقه انجام شد.
برای بررسی میزان نسبی بیان ژن  Rhebاز واکنش
 PCR Real-Timeبه روش سايبرگرين استفاده شد.

)∆CTtarget(control−sample

) (Etarget

)∆CTref(control−sampl

) (Eref

= ratio

 Etargetو  Erefبه ترتیب بازدهی  PCRژن مورد مطالعه و
ژن مرجع يا کنترل داخلی میباشند ΔCt .حاصل تفريق Ct
ژن  Rhebاز  Ctژن بتا اکتین میباشد.
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جهت انجام واکنش  4/5میکرولیتر آب دو بار تقطیر5/5 ،
میکرولیتر  SayberPermixTaq IIو  8/3میکرولیتر
به همراه  8/5میکرولیتر آغازگر رفت 8/5 ،میکرولیتر آغازگر
برگشت و مقدار  1/5میکرولیتر  cDNAالگو در میکروتیوب
با هم مخلوط شدند .سپس میکروتیوبها اسپین شدند تا همه
ROX

مواد در يک نقطه جمع شوند و با شرايط زير در دستگاه
Light Cycler 96قرار داده شد .برای ژن  Rhebو
 ،B-actinدناتوراسیون اولیه  95درجه سانتیگراد برای 45
ثانیه ،دناتوراسیون ثانويه  95درجه سانتیگراد  38ثانیه ،اتصال
 55درجه سانتیگراد  18ثانیه 45 ،سیکل تکرار مراحل  4-2و
گسترش در دمای  52درجه سانتیگراد  48ثانیه و در مرحله
ذوب افزايش دما از  52تا  95درجه سانتیگراد انجام شد.
جهت تجزيه و تحلیل دادههای حاصل از Real-Time
 PCRاز روش پی فافل استفاده شد ( .)11در اين روش پس از
رسم منحنی استاندارد و به دست آوردن راندمان ژن  Rhebو
بتااکتین از فرمول زير برای محاسبه میزان بیان ژن  Rhebدر
هر يک از نمونهها استفاده شد.
معادله ()1
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جدول  -2توالی پرايمرهای ژن بتااکتین جهت انجام RT-PCR

Table 2. Perimers sequence of beta actin gene for RT-PCR
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دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﭘﯽ ﻓﺎﻓﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﺎن
ﻧﺴﺒﯽ ژن  Rhebدر ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺰ ﺳﺮخ ﺟﺒﺎل ﺑﺎرز
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  SASﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ از آزﻣﻮن
داﻧﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ).(12

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
اﻋﺪاد ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج
 A260/A280ﺑﯿﻦ  1/9 -1/77ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﻄﻠﻮب RNAﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد دو ﺑﺎﻧﺪ
 18Sو  28Sدر  rRNAﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن  RNAو ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺑﺎﻧﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺧﻠﻮص آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  -1ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از  RNAاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

Figure 1. Samples of the extracted RNA
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ﺷﮑﻞ  -2اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺘﺎاﮐﺘﯿﻦ )ﮐﻨﺘﺮل(M100 .؛ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺪازه
Figure 2. Electrophoresis of studied samples using beta actin (control) primer. M100, size marker
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ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ژن ﻫﺪف
) (Rhebو ﮐﻨﺘﺮل )ﺑﺘﺎ اﮐﺘﯿﻦ( ،واﮐﻨﺶ  PCRﺷﯿﺐ دﻣﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )دﻣﺎي  (57°Cاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز )2

درﺻﺪ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪهي ﺗﮏ ﺑﺎﻧﺪ در
ﻣﺤﺪوده  555 bpﺑﺮاي ﭘﺮاﯾﻤﺮ  Rhebو در ﻣﺤﺪوده 229 bp
ﺑﺮاي ﺑﺘﺎ اﮐﺘﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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شکل  -3الکتروفورز نمونههای مورد بررسی با استفاده از پرایمر M100 ..Rheb؛ نشانگر اندازه
Figure 3. Electrophoresis of studied samples using Rheb primer. M100, size marker

در طی انجام واکنش ،دستگاه  Real Time PCRمیزان
تغییرات نور فلورسنت در هر سیکل را به صورت منحنی تکثیر
نشان داد ،به طوری که هرچه میزان محصول تولید شده
بیشتر شود تعداد رنگ متصل شده بین دو رشته  DNAبیشتر
و در نتیجه میزان نور فلورسنت ساطع شده نیز بیشتر خواهد

شد .برای منحنی تکثیر همه نمونهها یک حد آستانه در فاز
نمایی تعریف شد و یک  Ctبه دست آمد که نشاندهنده
سیکلی میباشد که در آن شدت نور فلورسانت ساطع شده از
تکثیر واکنش به حد آستانه رسیده است.
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شکل  -4منحنی لگاریتمی تکثیر ژن  Rhebتوسط دستگاه Real Time PCR
Figure 4. Logarithmic curve of Rheb gene amplification using Real Time PCR
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جهت به دست آوردن راندمان  PCRبرای ژن  Rhebو
کنترل بتااکتین ( ،)B-actinاز یک  cDNAمرجع  3رقت ،1

 111 ،11تهیه شد و بعد از انجام واکنش ،راندمان ژن
و کنترل به ترتیب برابر با  111و  99درصد به دست آمد.

Rheb

پژوهشهای تولیدات دامی سال هشتم /شماره  /81زمستان 881 ........................................................................................................................................... 8931

شکل  -5منحنی استاندارد تکثیر ژن بتا اکتین در سه رقت 811 ،81 ،8
Figure 5. Standard curve of Beta Actin gene amplification in three dilutions 1, 10, 100
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نتایج حاصل از  Real Time PCRنشان داد که این
ژن در تمام بافتهای مورد بررسی بیان میشود .در بررسی
دقیق بیان ژن  Rhebدر بافتهای مختلف بز سرخ جبال بارز
با استفاده از نرم افزار  SASدیده شد که این ژن به مقدار
زیادی در بافت طحال بیان شده است و کمترین سطح بیان
در بافت شش مشاهده شده است .سطوح مختلف بیان ژن
 Rhebدر بافتهای مختلف بز سرخ جبال بارز در شکل 1
نشان داده شده است .در بررسی مشابهی که توسط ژنگ و

همکاران ( )81میالدی بر روی بز کرکی مغولی انجام شده
بود .بیشترین سطح بیان در مغز دیده شده بود و بیان آن در
قلب و طحال محدود شده بود که این نتایج متفاوت از نتایج
حاصل از این پژوهش میباشد که شاید دلیل آن تفاوت در
ژنوتیپ و تأثیر محیط بر روی ژنوتیپ باشد .در پژوهش
صورت گرفته بر روی این ژن توسط یاماگاتا ( )85بر روی
موش دیده شده که ژن  Rhebدر سطوح باالیی در
هیپوکامپوس و کورتکس مغزی بیان شده است و در
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شکل  -1منحنی استاندارد تکثیر ژن  Rhebدر سه رقت 811 ،81 ،8
Figure 6. Standard curve of Rheb gene amplification in three dilution 1, 10, 100

بزرسی هیشاى بیاى صى  Rhebدر بافتّای هختلف بش سزخ جبال بارس 111 ....................................................................................................................................

بزرسی دقیق بیاى صى  Rhebدر بافتّای هختلف با استفادُ
اس ًزمافشار  GeneToolsدیذُ شذ کِ ایي صى بِ هقذار سیادیذر
بافت کلیِ بیاى شذُ است ٍ کوتزیي سطح بیاى در بافتّای
پاًکزاط ٍ بیضِ هشاّذُ شذُ است (.)11

بافتّای شش ،تیوَط ،کلیِ ٍ رٍدُ ّن بِ هیشاى سیادی
بیاى شذُ استً .تایج پضٍّش تَحیذی ًضاد ٍ ّوکاراى ()11
ًشاى داد کِ ایي صى در بافتّای هغش ،قلب ،شش ،پاًکزاط،
طحال ،کلیِ ،کبذ ٍ بیضِ بش کزکی رائیٌی بیاى هیشَد .در
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شکل  -7سطَح هختلف بیاى صى  Rhebدر بافتّای هختلف بش سزخ جبال بارس
Figure . Different levels of Rheb gene relative expression in different tissues of Jabal Barez Red goat

بافتّای هختلف تفاٍت هعٌیداری در سطح  1درصذ دارد .در
بزرسی دیگزی کِ تَسط تَحیذی ًضاد ٍ ّوکاراى ( )11بز
رٍی صى  Rhebدر بافتّای هختلف بش کزکی رائیٌی با
استفادُ اس ًزمافشار  Gene Toolsاًجام شذُ بَد ًشاى دادکِ
ایي صى بِ هقذار سیادی در بافت کلیِ بیاى شذُ است ٍ
کوتزیي سطح بیاى در بافتّای پاًکزاط ٍ بیضِ هیباشٌذ ٍ
ًتایج حاصل اس تجشیِ ٍ تحلیل آهاری تَسط ًزمافشار SPSS
ًشاى دادکِ بیاى صى  Rhebدر بش کزکی رائیٌی در بیي
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ًتایج حاصل اس تجشیِ ٍ تحلیل آهاری تَسط ًزمافشار SAS
ًشاى دادکِ بیاى صى  Rhebدر بش سزخ جبال بارس در بیي

بافتّای هختلف تفاٍت هعٌیداری در سطح  1درصذ دارد.
ًتایج حاصل اس ایي تحقیق ًشاى داد کِ بیشتزیي سطح
بیاى صى  Rhebدر بافت طحال ٍ کوتزیي سطح بیاى در بافت
شش هیباشذ ٍ بیي بافتّای کبذ با بیضِ ٍ بیي بافتّای
کلیِ (هذٍال) با هغش (هیاًی) تفاٍت هعٌیداری ٍجَد ًذاشت ،اها
بیي سایز بافتّا تفاٍت هعٌیداری ٍجَد داشت
( ،)P≥ 0/01لذا هیتَاى گفت کِ صى ً Rhebقش هْوی را
در سلَلّای بش ایفا هیکٌذ کِ ًیاس است اثزات فیشیَلَصیکی
ایي صى در بافتّای هختلف ٍ دامّای هختلف هَرد بزرسی
قزار گیزد.
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Abstract
According to global, regional and economic importance of Jabal Barez Red goat from the
cashmir production aspect and role of Rheb gene on growth, cell cycle and cancer, expression
of this gene was studied in Jabal Barez Red goat for the first time. As one member of the Ras
super family, Rheb is an upstream regulator of mTOR signaling pathway, which regulates the
process of cell-growth, proliferation and differentiation. In order to study expression levels of
Rheb in various tissues including brain(medulla), brain(cortex), heart, kidney(cortex), kidney
(medulla), testis, lung, liver and spleen,the cDNA of Rheb gene was amplified by Real-Time
PCR and analysed by Pfaffl method. SAS software was used to analyze the resulted data of the
Pfaffl method. Results showed that the Rheb gene was expressed in the all tested tissues and the
highest level of expression was observed in spleen and the lowest level in lung. Hence, it can be
suggested that Rheb gene express in all tissues that require the physiological effects of this gene
to be considered in different tissues and different animals.
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