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زل و نژاد گوسفندان  و اثرات آن بر صفات الشه در GDF8چند شكلي در ژن 

  لري بختياري 
 
 

 3صادقي. مو  2ميرائي آشتياني .ر .، س1اميري .ف

  

  

  

  

  

  چكيده 

  از اعضاي خانواده تغيير دهنده رشد، يكي )GDF8( 8فاكتور رشد و تمايز يا ) MSTN(ميواستاتين      

βTGF- اين مطالعه  در. نمايدعنوان تنظيم كننده منفي رشد عضله در پستانداران عمل مي هكه ب باشدمي

از طريق  ها با صفات الشهچند شكلي در اين جايگاه و ارتباط 1 اينترون و 1، اگزون 5َانتهاي بخشي از 

 ABهاي ميان ژنوتيپ يدارمعني تفاوت )1و اگزون  5َانتهاي ( 1 جايگاهدر  .بررسي شد PCR-SSCPتكنيك

 گليسريدبا تريAC  و AA با بازده الشه بدون دنبه، BBو  ABبا ضخامت چربي پشت،  AAو  AC ،ABو 

با  ACو  AAهاي بين ژنوتيپ در نژاد لري بختياري تفاوت .بدست آمد خون با كلسترول BBو AA  ،خون

با وزن الشه  1 هاي جايگاهژنوتيپ بينداري معني ولي تفاوت .بوددار با بازده الشه معنيBB  و  ABوزن دنبه،

هاي ميان ژنوتيپداري تفاوت معني) 1اينترون ( 2در جايگاه . دنبه وجود نداشت بادنبه و وزن الشه  بدون

BD و CC  ،با ضخامت چربي پشتAA  وBD  وه بر اين در نژاد لري عال. خون وجود داشتبا كلسترول

وجود  صفت وزن الشه با دنبه براي 2جايگاه در  BDو  BBهاي بين ژنوتيپ داريبختياري تفاوت معني

   .داشت

  

  چندشكلي ،صفات الشه، بختياري - لري ، گوسفندن ميواستاتين، گوسفند زلژ: هاي كليدي واژه

 
   

  مقدمه 

عنوان يك  بهگوشت و چربي پشت  رمنبافت      

مورد انتخاب در گوسفند صفت معيار براي 

اين گيري معمول ندازها .گيرداستفاده قرار مي

 در حيوان زنده مشخصات تركيبي الشهصفت و 

و توموگرافي ) ماوراء صوت(از راه اولتراسونيك 

فن تشخيص امراض از روي (كامپيوتري 

اگرچه . گيردانجام مي )عكسبرداري با اشعه

اي استفاده از اين اطالعات فنوتيپي و شجره

يكي حيوانات بهبود قابل توجهي را در ارزيابي ژنت

 هاي انتخاب به وجود آورده استاهلي و برنامه

بر و پرهزينه بوده و در  ولي اين روش زمان ،)4(

  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهراناستاد  ودانشجوي كارشناسي ارشد  -2و 1 

  )ويسنده مسوولن( استاديار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران -3

 23/2/91: تاريخ پذيرش         12/10/90: تاريخ دريافت 

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

  پژوهشهاي توليدات دامي
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از . باشدمورد برخي صفات نيازمند كشتار دام مي

اينرو پيشنهاد شده است كه همراه اين اطالعات 

فنوتيپي از اطالعات مولكولي نيز در ارزيابي 

يكي و افزايش حيوانات جهت تسريع پيشرفت ژنت

در زمينه بنابراين  .صحت برآوردها استفاده شود

در  بررسي نيازمند صفات الشه در گوسفند نيز

اين مسئله . هستيم و پروتئين DNAسطح 

و  عمدهبا اثرات  هايتوسط رديابي و توصيف ژن

موثر بر عضله و  1نوكلئوتيدهاي صفات كمي

   ).4( استچربي در گوسفند امكان پذير 

ه استفاده از نقشه فيزيكي مشخص شد با     

كه ژن ميواستاتين گاو نزديك سانترومر  است

قرار دارد و جايگاه آن در  2كروموزوم شماره 

هاي مطالعه شده از جمله خوك، گاوميش، گونه

ژن ). 9(مرغ و موش خانگي مشخص شده است 

 2اگزون،  3ميواستاتين گوسفندي داراي 

باشد كه ژن مي اينترون و ناحيه پايين دست

ساختار و توالي آن در بانك ژن با شماره 

. )17(موجود است  AB076403 دستيابي

 3داراي  نيز گاو در خوك وژن همچنين اين 

  ژن اينترون و ناحيه پايين دست 2اگزون، 

مطالعات نشان داده است كه . )5( باشدمي 

حجم ماهيچه %  20گاوهاي با ماهيچه مضاعف، 

 چربي و استخوان كمتر دارند بيشتر به همراه

)15(. 

ميواستاتين از طريق هايپرپالزي و      

هايپرتروفي بر حجم ماهيچه اسكلتي تاثير گذار 

هايپرپالزي عضالني به افزايش در تعداد . است

شود در حاليكه اي اطالق ميفيبرهاي ماهيچه

هايپرتروفي عضالني به افزايش در حجم فيبرهاي 

  نتايج مجموعه ). 16(شود عضالني مربوط مي

  

تحقيقات حاكي از آن است كه اثر فيزيولوژيكي 

ميواستاتين بيشتر به رشد ماهيچه پيش از تولد 

ها در حال تكثير و كه ميوبالست يعني زماني

هاي عضالني تمايز در مسير بوجود آوردن فيبر

همچنين غلظت بااليي از . استهستند، مرتبط 

در  HIVردان مبتال به پروتئين ميواستاتين در م

كه با تحليل  شودديده مي مقايسه با افراد سالم

 رفتن قواي عضالني در اينگونه افراد ارتباط دارد

 GDF8،جداي از ماهيچه اسكلتي .)14(
بعد از  2

و غده پستاني  چربي گاو و موشبافت تولد در 

از آنجايي كه پروتئين . شودبيان مي خوك

اي خون يافت شده است، ميواستاتين در پالسم

هاي هاي آن در بافتبه احتمال بسيار زياد گيرنده

ساختار مولكولي پروتئين . گيرندمختلف قرار مي

داران حفظ شده است، ميواستاتين در بين مهره

ميواستاتين در  بطوريكه توالي اسيدهاي آمينه

ن، صحرايي، انسا ، موشموش(اكثر موجودات 

 Cدر ناحيه  %100شباهت داراي ) خوك و جوجه

هيچ  .)2( هستند  )انتهاي كربوكسيلي( انتهايي

گوسفندان نژاد  GDF8تفاوتي در توالي كدكننده 

شاهد  بلژيكي با ماهيچه مضاعف و گروه تكسل

اين مسئله مويد . رومانف معمولي پيدا نشدنژاد 

آن است كه چند شكلي مسئول ماهيچه مضاعف 

مستقر شده  GDF8 در بيرون از نواحي كدكننده

و يا ممكن است در ژني پيوسته و بسيار نزديك 

  ).10و  7 ،4( باشد به ميواستاتين

  هدف از انجام اين تحقيق تعيين      

و  1هاي اينترون شكلي موجود در جايگاهچند 

ژن ميواستاتين و بررسي فراواني آللي  1اگزون 

آن و ارتباط آنها با صفات الشه در و ژنوتيپي 

  .وسفندان زل و لري بختياري بودگ

  1- Quantitative Trait Nucleotide                                             2- Growth and Differentiation Factor-8  
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  مواد و روشها

هاي خون از جهت انجام اين آزمايش، نمونه     

راس گوسفند  110راس گوسفند زل و  110

هاي لري بختياري به ترتيب از كشتارگاه

استخراج  .صنعتي ساري و قم جمع آوري شد

DNA  با استفاده از روش بهينه يافته نمكي

درجه سانتيگراد ذخيره   -20در دماي انجام و 

گيري شده شامل  صفات اندازه. )12( شدند

وزن زنده قبل از كشتار، وزن الشه گرم، 

ضخامت چربي در بين دنده دوازدهم و 

سيزدهم، وزن دنبه، سن، جنس و نژاد حيوان 

مقدار كلسترول و تري گليسيريد خون نيز . بود

 .گيري شدبا استفاده ار كيت تجاري اندازه

حجم در جايگاههاي مورد مطالعه تكثير      

از ميكرو ليتر  3، شامل ميكرو ليتر 15كلي 

DNA  ،آنزيم  يك واحدالگوTaq 1، مرازپلي 

ر ميلي موال 2/0 ،از هر پرايمر رپيكوموال

dNTPs ،8 رميلي موال MgCl2  1و غلظتx  از

 جفت پرايمر همچنين دو . انجام شد PCRبافر 

بكار رفت  2و جايگاه  1ر جايگاه براي تكثي

  .)1جدول (

  

  

  

  

  

  

  

اي پليمراز با برنامه حرارتي واكنش زنجيره     

واسرشت : زير در دستگاه ترموسايكلر انجام شد

 94دقيقه و  5مدت به  DNAسازي اوليه 

 مرحله با چرخه 35انجام  و گراددرجه سانتي

  درجه  94دقيقه و  1واسرشت سازي 

 1اتصال آغازگرها طي مرحله گراد، سانتي

بسط مرحله گراد و درجه سانتي 54يقه و دق

گراد و درجه سانتي 72دقيقه و  1آغازگر طي 

گراد  درجه سانتي 72دقيقه و  5بسط انتهايي 

ي اجهت مشاهده محصوالت واكنش زنجيره

 60ولتاز و درصد  5/1پليمراز، از ژل آگارز 

  ولت به مدت نيم ساعت استفاده شد و رنگ

  

  .رومايد انجام گرفتآميزي ژل با اتيديوم ب

  تعيين ژنوتيپ

  از  SSCP1ي در ابتدا براي انجام بهينه     

درصد تحت دماهاي  14و  12، 10، 8هاي ژل

براي مشاهده  ده شد و در نهايتمختلف استفا

درصد و  14با ژل  آزمايشاين  الگوهاي باندي

سپس  .گراد بهينه گرديددرجه سانتي 5دماي 

اي الت واكنش زنجيرهمحصواز ليتر ميكرو 12

  SSCPبافر ميكروليتر 5به همراه مراز پلي

ميلي موالر  10 فرماميد،درصد  98(مل شا

EDTA،  025/0  بروموفنل بلو و درصد

   95 در دماي) ن سيانولزايلدرصد  025/0

  

      جايگاه پرايمر توالي پرايمر      )bp(اندازه قطعه 

473 5 ̀-AGGAAGCAGTAAGAGCAAG-3` 
5 ̀-ACACTAGAACAGCAGTCAG-3` 

 

5`UTR,  Exon 1 
 

414 5 ̀ -GAAACGGTCATTACCATGC-3`  
    5`-CATATTTCAGGCAACCAAATG-3 ̀ 

Exon1 &Intron 1               
 

1- Single Strand Conformation Polymorphism 

  و بخشي از اينترون) 1جايگاه ( 1، اگزون  5َانتهاي  از بخشي پرايمرهاي مورد استفاده جهت تكثير   - 1جدول  

   GDF8 ژن) 2جايگاه ( 1               
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رشته و دقيقه واس 5به مدت  گراددرجه سانتي

داده  دقيقه روي يخ قرار 5پس از آن به مدت 

روي ژل آكريالميد با  هانمونه در نهايتشد و 

بارگذاري  ساعت 20مدت  بهولت و  220ولتاژ 

پس از بارگذاري، براي در نهايت  .گرديدند

 آميزياز روش رنگ DNAظهور باندهاي 

 14آميد در ژل آكريل )اسيدي(نيترات نقره 

 .استفاده شد درصد 

  

  نتايج و بحث

روي ژل الكتروفورز محصوالت تكثير شده      

و  414نشان داد كه قطعه  درصد 5/1آگارز 

جفت بازي در نظر گرفته شده براي  473

تكثير بخوبي و بدون هيچ گونه باند غير 

اختصاصي و محصوالت ناخواسته تكثير يافته 

حاصل از واكنش  PCRسپس محصوالت . است

درصد آكريل  14اي پليمراز در ژل زنجيره

هاي ژنوتيپ). 2و  1 لاشكا(شدند   SSCPآميد

نشان داده شده بر اساس نوع الگوهاي باندي 

دليل مشاهده نشدن الگوي باندي ه لذا ب .بود

. ها گزارشي نيز انجام نشدبراي ساير ژنوتيپ

هاي مشاهده شده در هر دو همچنين ژنوتيپ

   .باشندنژاد گوسفند مشابه مي

  

  چهار الگوي متفاوت باندي ديده). 1 ، اگزون5َانتهاي  شي از بخ( 1قطعات تكثير شده جايگاه  الگوي باندي - 1شكل 

  .چهار باند داشتند  ABو  ACدو باند و ژنوتيپهاي  BBو  AAنوتيپهاي ژشد كه 
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در اين جايگاه چهار الگوي باندي مشاهده شد كه  .)1اينترون  ( 2قطعات تكثير شده جايگاه الگوي باندي  - 2شكل    

.داراي سه باند هستند  CC و  BDهاي زنوتيپ دو باند و  BBو  AAهاي ژنوتيپ

 يتجزيه و تحليل آمار

ها اين ها و ژنوتيپآلل شناسائيپس از      

هاي مرتبط با صفات اطالعات به همراه داده

  SAS 9.1افزارنرم Proc GLM الشه توسط

مدل آماري  .شدند و تحليل هتجزي) 13(

ه اثر ژنوتيپ ب استفاده شده جهت بررسي

  : زير بود صورت

Y ijklm = µ+ b(Wijkl - W) + Ai + Sj+ βk + 
Gl+ Gm+ Gl × Gm+ eijklm  

  

Yكه    ijklm مورد  صفاتيك از  ركورد هر  

، ضخامت وزن دنبه، وزن الشه با دنبه( بررسي

چربي پشت، وزن الشه بدون دنبه، بازده الشه 

ل و بدون دنبه، بازده الشه و نهايتا كلسترو

هستند ) بعنوان فاكتورهاي خوني يدگليسرتري

به ترتيب سطوح سن، جنس،  m و i ،j ،k، lو 

 :µ. باشندمي در دو جايگاه هانژاد و ژنوتيپ

وزن  :Wijkl. ميانگين جامعه براي هر صفت است

ميانگين وزن :  و دامها در هنگام خونگيري

عنوان  هب هستند كه دامها در هنگام خونگيري

عامل كواريت در معادله مدل در نظر گرفته 

بر وزن زنده در  Yضريب تابعيت  : b.نداهشد

به  Gl × Gm و  Gl  ،Gm.ه استنظر گرفته شد

جايگاه  ، 1جايگاه  به اثر ژنوتيپ مربوط ترتيب

 همچنين .هستند و اثر متقابل بين دو جايگاه 2

 eijklm  ستااثرات باقي مانده.   

ل و زي آللي و ژنوتيپي در گوسفندان فراوان

  لري بختياري 

 220از مجموع PCR-SSCP  بررسي   

گوسفند در هر دو نژاد زل و لري بختياري، در 

 ،را مشخص نمود) SSCPالگوي  4(هر جايگاه 

و در  )C و A، B(آلل  3، 1بطوريكه در جايگاه 

 .مشاهده شد) Dو  A ،B ،C(آلل  4، 2جايگاه 
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  رد مطالعه از گوسفندانهاي مودر نمونه

  ،)AA %)84/38هاي لري بختياري ژنوتيپ

 AB%)62/12(، BB %)01/33( ،AC 

و  40/0، 52/0هاي آللي با فراواني) 53/15(%

 در Cو   A، B هايآلل به ترتيب براي 08/0

هاي همينطور در نمونه .مشاهده شد 1جايگاه 

  مورد بررسي از گوسفندان زل نيز 

  ،)AA )%84/54( ،AB %) 15/2هاي  ژنوتيپ

 BB %)26/32 (، AC %)75/10 (هاي با فراواني

   به ترتيب براي 05/0و  34/0، 61/0آللي 

وجود  1براي جايگاه   Cو  A، B هايآلل

  . داشت

ر د D و  A،B ،Cهاي آلل 2 در جايگاه     

در . شد گوسفندان زل و لري بختياري مشاهده

هاي ري فراواني ژنوتيپگوسفندان لري بختيا

AA %)30(، BB %)40(، CC %)12(  وBD 

و  12/0، 49/0، 3/0هاي آللي با فرآواني) 18(%

 D و  A ،B ،Cهاي به ترتيب براي آلل 09/0

در گوسفندان زل نيز فراواني  .مشاهده شد

، )AA %)54/36(، BB %)96/25هاي ژنوتيپ

CC %)96/25 ( وBD %)54/11 (هاي يبا فراوان

به ترتيب براي  05/0و  26/0، 32/0، 37/0 آللي

ها ژنوتيپ .وجود داشت Dو   A ،B ،Cهاي آلل

تعيين شدند و براي  انديبراساس نوع الگوي ب

هاي ممكن الگوي باندي مشاهده ساير ژنوتيپ

  .نشد

  بين دو نژاد توسط) x2(آزمون مربع كا      

دو  بينت نشان داد كه تفاو  SAS 9.1نرم افزار 

   دار استها معنييع ژنوتيپزاز نظر تونژاد 

  

  

  

)05/0P<.( داري تفاوت معني 1ر جايگاه د  

 ت ــامـخـض اتـــدر صف اـهپـوتيــژن نـبي

 بازده الشه بدون دنبه ،)P>05/0( چربي پشت

)07/0<P(، دـسريـليـــگتري )05/0<P (و 

. )2جدول ( وجود داشت )P>09/0( كلسترول

و  AC با ABهاي ژنوتيپ ريكه تفاوت بينطوه ب

AA ضخامت چربي پشت،  درAB با BB در 

فاكتور  در AC با AAبازده الشه بدون دنبه، 

با كلسترول  BB و AA گليسريد، خوني تري

از طرفي در نژاد لري  .دار بودمعنيخون 

 وزن دنبه درها ژنوتيپ تفاوت بينبختياري 

)06/0<P( بازده الشه و )02/0<P( دار معني

به ترتيب باالترين وزن  ABو  AC تيپو ژنو شد

تفاوت . )4جدول ( دنبه و بازده الشه را داشتند

ژن  1هاي جايگاه داري ميان ژنوتيپمعني

MSTN دنبه و وزن الشه  با وزن الشه داراي

هيكفورد و ). <10/0P(بدون دنبه وجود نداشت 

ر توليد ب Aگزارش كردند كه آلل ) 5(همكاران 

گوشت راسته و گوشت لخم كل تاثير مثبت و 

دار دارد ولي هيچ آللي بر وزن تولد، وزن معني

  .دناز شيرگيري و وزن الشه گرم تاثيري ندار

 BDهاي ژنوتيپ تفاوت حداقل ميانگين مربعات

 با ضخامت چربي پشت 2جايگاه در  CCو 

)09/0<P ( وAA  وBD با كلسترول   

)09/0<P( استر دامعني )عالوه بر . )3 جدول

ي هاژنوتيپ تفاوتاين در نژاد لري بختياري 

BD  وBB در  دنبه داراي با صفت وزن الشه

   )P>07/0( دار شدمعنيجايگاه دوم 

 .)5جدول (
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  مربوط هاي ژنوتيپي در نژادهاي زل و لري بختياري ميانگين حداقل مربعات بين صفات الشه و گروه مقايسه - 2جدول 

  ).باشند دهنده انحرافات استاندارد مي اعداد داخل پرانتز نشان( 1به جايگاه             

صفت                            1جايگاه      
  

P-Value  

  BB  AC  AB  AA   

  20/0(12/4  a)28/0(73/4  b)40/0(70/3  a)17/0(73/4  05/0(ab  )ميلي متر(ضخامت چربي پشت 

  12/0  46/16)38/0(  43/17)89/0(  27/16)62/0(  14/16)45/0(  )كيلوگرم(وزن الشه بدون دنبه 

  54/1(45/43  ab)13/2(65/45  a)04/3(38/49  ab)31/1(26/44  07/0(b  )درصد(بازده الشه بدون دنبه 

  10/1(20/25  a)52/1(31/27  ab)18/2(27/24  b)94/0(01/24  05/0(ab  )ميلي گرم در دسي ليتر خون(تري گليسريد 

  18/2(93/93  ab)00/3(16/88  ab)30/4(17/89  b)85/1(95/86  09/0(a  )ميلي گرم در دسي ليتر خون(ول كلستر

 ).>10/0P(داري ندارند در هر رديف ميانگين حداقل مربعاتي كه داراي عالمت مشابه هستند با يكديگر تفاوت معني

  

  

  هاي ژنوتيپي در نژادهاي زل و لري بختياريحداقل مربعات بين صفات الشه و گروه  مقايسه ميانگين - 3جدول     

  )دهنده انحرافات استاندارد مي باشند اعداد داخل پرانتز نشان( 2مربوط به جايگاه                  

  2جايگاه    صفت  
  

P-Value 

 CC BD BB AA  

 28/0(94/3 a)27/0(59/4 ab)21/0(26/4 ab)22/0(15/4 09/0(b )ميلي متر( ضخامت چربي پشت

 11/0 70/16)48/0( 50/16)46/0( 14/16)61/0( 97/16)62/0( )كيلوگرم( وزن الشه بدون دنبه

 16/0 28/47)65/1( 45/45)59/1( 62/44)09/2( 41/45)15/2( )درصد( بازده الشه بدون دنبه

 3/0 00/26)18/1( 86/25)14/1( 27/25)50/1( 67/23)54/1( )خون ميلي گرم در دسي ليتر( تري گليسريد

 02/3(61/89 b)95/2(80/86 )ab24/2(00/89 a)32/2(82/92 09/0(ab )خون ميلي گرم در دسي ليتر( كلسترول

 ).>10/0P(داري ندارند در هر رديف ميانگين حداقل مربعاتي كه داراي عالمت مشابه هستند با يكديگر تفاوت معني           

  

  

  هاي ژنوتيپ در نژاد لري بختياري مربوط به مقايسه ميانگين حداقل مربعات بين صفات الشه و گروه - 4جدول      

  )باشنددهنده انحرافات استاندارد مي اعداد داخل پرانتز نشان( 1جايگاه                   

  P-Value    1جايگاه       صفت

  BB  AC  AB  AA   

  26/0(25/4  a)30/0(70/4  ab)38/0(00/4  b)24/0(94/3  06/0(ab )كيلوگرم(وزن دنبه 

  15/0  07/24)54/0(  78/24)86/0(  64/23)80/0(  34/23)58/0( )كيلوگرم(وزن الشه با دنبه 

  13/2(10/46  ab)95/2(76/50  b)14/3(23/55  ab)97/1(05/49  02/0(a  )درصد(بازده الشه 

  ).>10/0P(داري ندارند يگر تفاوت معنيدر هر رديف ميانگين حداقل مربعاتي كه داراي عالمت مشابه هستند با يكد        

  

 

  هاي ژنوتيپ در نژاد لري بختياري مربوط به مقايسه ميانگين حداقل مربعات بين صفات الشه و گروه - 5جدول      

 )باشنددهنده انحرافات استاندارد مي اعداد داخل پرانتز نشان( 2جايگاه                   
   2 جايگاه   صفت  

  

P-Value 

 CC BD BB AA  

 21/0 39/4)27/0( 38/4)23/0( 07/4)33/0( 07/4)40/0( )كيلوگرم(وزن دنبه 

 91/0(10/25 b)74/0(99/22 a)52/0(98/23 ab)61/0(75/23 07/0(a )كيلوگرم( وزن الشه با دنبه

 35/0 86/51)21/2( 32/50)89/1( 22/47)72/2( 64/52)33/3( )درصد(  بازده الشه

  ).>10/0P(داري ندارند گين حداقل مربعاتي كه داراي عالمت مشابه هستند با يكديگر تفاوت معنيدر هر رديف ميان      
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در  نشان داده شد 2طوركه در جدول همان

باالترين ميزان بازده  ABژنوتيپ  1جايگاه 

 الشه بدون دنبه با ميانگين حداقل مربعات

ترين ميزان ضخامت و پايين 38/49 )04/3(

 )40/0( چربي پشت با ميانگين حداقل مربعات

ها نشان بقيه ژنوتيپ مقايسه با را در 70/3

ترين پايين BBاز طرفي ژنوتيپ . دهدمي

مقادير ميانگين حداقل مربعات بازده الشه 

  بدون دنبه و بازده الشه به ترتيب 

باالترين  و 10/46 )13/2(و  45/43 )54/1(

   ميانگين حداقل مربعات كلسترول خون

در  متعاقبا. را نشان داده است 93/93 )81/2(

نيز ضخامت چربي  ACژنوتيپ  1جايگاه 

پشت، تري گليسريد و  وزن دنبه باالتري را در 

به اين  .دهدها نشان ميبين بقيه ژنوتيپ

 ABتوان نتيجه گرفت كه ژنوتيپ ترتيب مي

داراي بازده الشه باال با ضخامت چربي پائين و 

باشد و از اين نظر در وزن دنبه پائين مي

 .نظر قرار گيرد تواند مدمياب هاي انتخبرنامه

  ميانگين حداقل مربعات  2در جايگاه 

 با BDژنوتيپ در مورد ضخامت چربي پشت 

 CCنسبت به ژنوتيپ متر  ميلي 59/4 )27/0(

باالتر  94/3 )28/0(با ميانگين حداقل مربعات 

از طرفي ميانگين حداقل مربعات . است

   BDكلسترول خون در مورد ژنوتيپ 

تر از ميانگين حداقل پايين 80/86 )95/2(

 AAمربعات كلسترول خون در مورد ژنوتيپ 

 2همچنين در جايگاه . است 82/92 )32/2(

پايين ترين ميانگين حداقل  BD ژنوتيپ 

را در  99/22 )74/0(مربعات وزن الشه با دنبه 

در اين  .دهدها نشان ميبين ديگر ژنوتيپ

ت چربي ترين ضخامپائين CCجايگاه ژنوتيپ 

پشت و بيشترين بازده الشه را داشت و به نظر 

هاي انتخاب مورد تواند در برنامهرسد ميمي

هاي برآورد وراثت پذيري .توجه قرار گيرد

براي صفت ضخامت ) 29/0تا  24/0(متوسط 

چربي پشت دليلي بر وجود پتانسيل انتخاب 

و براي كاهش اين صفت بين دنده دوازدهم 

تواند منجر به ن امر ميسيزدهم است و اي

و نيز بدليل ) 3( كاهش چربي الشه شود

 CCو ABهاي هاي بسيار پايين ژنوتيپفراواني

ضخامت  ها اين ژنوتيپبا انتخاب  شايد بتوان 

چربي پشت را كاهش و در نتيجه بازده الشه 

   .بدون دنبه را افزايش داد

با مطالعه جهش ) 6( جانسون و همكاران     

اينترون يك در گوسفندان تكسل ه در جايگا

وزن بدن  بر Aنيوزلند نشان دادند كه آلل 

داري ندارد ولي با افزايش ماهيچه و تاثير معني

در . اي ارتباط داردكاهش چربي بين ماهيچه

 Aبا  Gاين جايگاه جايگزيني نوكلئوتيد 

همين جايگاه در سه نژاد ايراني، . گزارش شد

ولي چندشكلي  زل، شال و زندي مطالعه شد

در  Gدر اين نژادها مشاهده نشد و فقط آلل 

در تحقيق ديگر ). 11(جمعيت وجود داشت 

روي نژادهاي بز خالص و آميخته چيني با 

مشاهده شد  PCR-SSCPاستفاده از تكنيك 

وزن بدن باالتر و قد جدوگاه  AAكه ژنوتيپ 

  ).1(هاي ديگر دارند باالتري نسبت به ژنوتيپ

ثابت بر صفات الشه در  عواملاثر ا در ارتباط ب

نشان نتايج هر دو نژاد لري بختياري و زل 

 كه اثر سن بر ضخامت چربي پشتدهد مي

)01/0P<(وزن الشه بدون دنبه ، )05/0P<( ، 
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و فاكتورهاي  )>05/0P( بازده الشه بدون دنبه

و كلسترول خون  )>05/0P( تري گليسريد

)01/0P<( دار استمعني .  

   بر وزن الشه بدون دنبه  اثر جنس نيز     

)01/0P<( دنبهبازده الشه بدون  و   

)01/0P<(  اختالف ميان دو . دار استمعني

نژاد زل و لري بختياري بر صفات ضخامت 

و فاكتور كلسترول  )>09/0P( چربي پشت

 هبدار است معني امالك )>01/0P( خون

طوريكه ميانگين حداقل مربعات ضخامت 

  ي چربي پشت در نژاد لري بختيار

باالتر از زل و ميانگين حداقل  54/4 )22/0(

  مربعات كلسترول خون در نژاد زل 

 .التر از لري بختياري استاب 49/98 )700/2(

متوسط ضخامت چربي پشت تعيين شده به 

ند و سر سوزن و بافت نرم وسيله اولتراسو

روي دنده دوازدهم و سيزدهم در نژاد  يقيحق

   50/3و  40/5، 10/5مغاني به ترتيب 

ميلي متر و در گوسفند ماكويي به ترتيب 

شده ميلي متر گزارش  66/2و  14/4، 18/4

در مطالعه ديگري ضخامت چربي پشت  .است

هاي حاصل از اولتراسوند و سر سوزن در بره

زارش ميلي متر گ 7/11و  12مغاني به ترتيب 

مقادير متفاوت در نژادهاي داخلي . شده است

هاي سني و ناشي از تفاوت در تعداد، گروه

 جنسي، نژاد و وزن بدن در زمان كشتار است

بر وزن  اثر جنسلري بختياري  اددر نژ   .)8(

و بازده الشه  )>01/0P( الشه با دنبه

)03/0P< (ًدامنه  از طرفي .دار استمعني كامال

الشه با سن بيشتر از بازده الشه تغييرات بازده 

  اين مسئله نشان . بدون دنبه با سن است

وزن  ،دهد كه عالوه بر اينكه با افزايش سنمي

زنده، بازده الشه و بازده الشه بدون دنبه 

يابد، اما بافت دنبه با سرعت افزايش مي

  .گرددميتري ذخيره ـيشـب

در جمعيت مورد  )X2( آزمون مربع كا     

نشان داد كه تعادل هاردي وينبرگ در مطالعه 

اين جمعيت براي جايگاه ژن ميواستاتين 

ها عدم تعادل جايگاه .)>05/0P( برقرار نيست

نشان دهنده حضور بعضي  مي تواند احتماالً

عوامل برهم زننده تعادل، از جمله انتخاب و 

  . باشد رانش ژنتيكي

پايين ترين  ABژنوتيپ  1در جايگاه      

حداقل مربعات ضخامت چربي پشت و  ميانگين

باالترين ميانگين حداقل مربعات بازده الشه و 

. دهدبازده الشه بدون دنبه را نشان مي

ميانگين  CCژنوتيپ  2همچنين در جايگاه 

  حداقل مربعات ضخامت چربي پشت 

لذا . ها داردپايين تري را در بين بقيه ژنوتيپ

ر به دليل آنكه جهش در ژن ميواستاتين منج

افزايش گوشت توليدي و كاهش ضخامت 

شود، با كنترل فراواني اين چربي پشت مي

توان ضخامت چربي پشت را در ها ميژنوتيپ

 تغييربين نژادهاي زل و لري بختياري مورد 

  .قرار داد

نظر به اينكه صفات كمي توسط از طرفي       

برآيند تعداد زيادي ژن كه هر كدام با اثر كم و 

شود، ن آثار متقابل بين آنها كنترل ميهمچني

لذا كم بودن فراواني آلل مطلوب در سطح يك 

تواند گواهي بر عملكرد نمي تنهاييبه لوكوس

نامطلوب يك صفت در يك نژاد باشد و بالطبع 

هاي ژني ديگر نيز مورد بررسي وضعيت جايگاه

  .نياز است

نتايج اين تحقيق نشان داد كه چند شكلي      
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با . وجود دارد GDF8ژنتيكي در جايگاه ژني 

ها بر اكثر صفات توجه به اينكه اثر ژنوتيپ

جز وزن الشه با دنبه و وزن ه مورد مطالعه ب

  دار بود و از طرفي الشه بدون دنبه معني

  

 دار دارند ها با هم تفاوت معنيميانگين ژنوتيپ

عنوان يك ه ب ز اين جايگاهممكن است بتوان ا

شاخص در انتخاب گوسفندان زل و لري 

  .بختياري استفاده نمود
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Polymorphism in the GDF8 Gene and Their Effects on Carcass Traits 
in Lori-Bakhtiari and Zel Sheep Breeds 

 
 

F. Amiri1, S.R. Miraei-Ashtiani2  and M. Sadeghi3 
 
 
 
 
 
Abstract 
     Myostatin (MSTN), known as growth and differentiation factor-8 (GDF8), is a 
member of the transforming growth factor beta (TGF-β) superfamily that acts as a 
negative regulator of muscle growth in mammals. The objective of this study was to 
check a part of the 5′UTR, the first coding domain and part of intron-1 of MSTN gene, 
and the relationship among these segments with carcass traits via PCR-SSCP analysis. 
In marker site 1 (part of the 5′UTR and exone  1), relationship between AB and AC, AB 
and AA getotypes with back fat thickness, AB and BB with dressing percentage without 
fat tail, AA and AC with blood triglyceride, AA and BB with blood cholesterol were 
significant. In Lori-Bakhtiari breed, relationship between AA and AC genotypes with 
fat tail weight, AB and BB genotypes with dressing percentage were significant. 
However, there was no relationship between genotypes of MSTN gene at marker site 1 
with carcass weight with fat tail and carcass weight without fat tail. In intron-1 (marker 
site 2) Relationship between BD and CC genotypes with back fat thickness, AA and BD 
genotypes with cholesterol were significant.  
 
Keywords: PCR-SSCP, MSTN Gene, Zel sheep, Lori-bakhtiari sheep, Carcass Traits
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