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چکیده
)نر و ماده(وسالهرأس گ130از تعداد یستانی،سيگاوهادر وزن تولد با آنو ارتباط MEG9ژنیشکلچندیبه منظور بررس

انجام م کلروفر- فنلاز خون کامل به روش DNAعمل آمد. استخراج ه بیريخونگیبه طور تصادفگزینی گاو سیستانی مرکز به
يبا استفاده از آغازگرهامذکورژن3اگزون در واقع يجفت باز210قطعه یر) جهت تکثPCRمراز (یپلايیرهواکنش زنج.شد

و درصد8یدآمیلآکریژل پلبر رويآر سیمحصوالت پیالکتروفورز با SSCPروش با هاجهشییشناسا. شدانجام یاختصاص
وزن تولد در باMEG9الگوهاي شناسایی شده در جایگاه ژنیارتباطی. به منظور بررسم گرفتانجانقره یتراتنیزيآمرنگ

مطالعه در جایگاهنتایج کرامر انجام گرفت.-ها با روش توکیهاي ثابت خطی و مقایسه میانگینمدلاز هاي گاو سیستانیگوساله
مطالعه همبستگی . نشان داددرصد29و 34، 37هايیبا فراوانیب به ترترا q3و q1 ،q2) وتیپ(ژنيبانديسه الگوMEG9یژن

که نتایج این مطالعه نشان داد ،در نهایت).>05/0Pدار بود (معنیوزن تولدبا صفت MEG9یژنجایگاه در الگوهاي مشاهده شده
.اشدبسیستانی هايدر گاووزن تولد انتخاب مناسب جهت مولکولی نشانگر یک تواند میMEG9ژن 

، وزن تولدیستانیس، گاوPCR-SSCPی،چند شکل،MEG9: یديکليهاواژه

مقدمه
ژنتیکیتغییراتمطالعاتشاملژنتیکاپیجدیدتعریف

الگويبروشدهمنتقلمیتوزومیوزطیکهاستتوارثقابل
توالیدرتغییردلیلبهتغییراتایناماگذاشته،تاثیرهاژنبیان
. )3(باشندنمی

مکانیسمی است که به صورت سیس عمل 1دار شدنحک
دار شدنحکگذارد. روي یک کروموزوم اثر میکند و می

تغییر راژنتیکی یکی از دو کرموزوم والدي بسته به سیستم اپی
یک رويشده را حکدهد. این تغییرات بیان ژن می

ثر ژنوتیپی فرد ا،کند. بنابراینکروموزوم والدي فعال می
. )34(ها داردهتروزیگوت بستگی به منشأ والدي آلل

هاي متیالسیون سیتوزین، یکی از مهمترین مکانیسم
در مرحله راپدري و مادري حک شدنژنتیکی است که اپی

ژنتیکی دیگر شامل هاي اپیکند. مکانیسمگامتی معین می
و هاي هیستونی هاي هیستونی، واریانتمدیفیکاسیون

RNAشده را حکهاي هاي غیر کدکننده بیان متفاوت ژن
).3،29کنند (بر اساس منشأ والدي تفویض می

دار، در ژنوم موش و هاي حکتا از ژن233حدود اًاخیر
هاي تا در ژنوم انسان شناسایی شده است. بیشتر ژن324
وظایفی در تنظیم رشد پستانداران، به ویژه در رشد دارحک

ناهنجاري رشدي اغلب در ).13،28(ین دارندجفت و جن
)ART(آوري کمک باروري حیوانات تولید شده توسط فن

اي است اگر چه گاو یک گونه).21،28،35(مشاهده شده است
ید، بهآمیوجودباروري بهآوري کمک که کمتر توسط فن

دار، در گاو شناسایی شده است. خاطر تنها چند ژن حکهمین 
وجود دارد DLk1-DiO3هايموش دسته12زوم در کرومو

ي پدري هاي بیان شدهژنکه شامل سه دسته از 
)Peg9/Dlk1, Peg11/Rtl1, DiO3( و همچنین شش ژن

,Meg3/Gtl2(مادرييبیان شده Meg8/Rian,
Meg9/Mirg, PEG11AS, Ak050713, Ako53394 (

نمو دار، براي رشد و هاي حک). بیان صحیح ژن10(هستند
هاي ncRNAدر پژوهش ). 20(باشد جنین موش ضروري می

که در Dlk1-Dio3هاي ي مادري از دستهبیان شده
iPSCS2گزارش شدندرشد جنین ، مؤثر در دنموش قرار دار

البته در مورد گاو اطالعات کمتري در مورد ).31(
ncRNAهاي ي مادري در دستههاي بیان شدهDlk1-Dio3

وجود دارد. Gtl2دار و حکMEG8هاي ت به ژنبنس
، AK013406د ـماننESTSو mRNASه از ــن قطعـندیـچ

CB193969 وBQ175773 در حدودkb88-73 دورتر که
RT-PCR، در مطالعات بیان بااندقرار گرفته3´از انتهاي 

هاي مادري طریق آللگزارش شده است که بیان آنها تنها از 
ي یا ژن بیان شدهMEG93این اساس بر،است. بنابراین

مذکور ژن بدست آمده از cDNA. گذاري گردیدناممادري 
بیان با افزایشجنین موشروزگی19سنکه دردادنشان 
با طول حدودمنجر به شناسایی سه رونویسی و بودههمراه

kb -3ن ها تحت عنواکه این رونویسیشدmirg4 شناسایی
معادل MEG9و mirgمطالعات). در بیشتر 12(شده است

نه mirgنسبت به MEG9ولی ژناند، هم به کار برده شده
بیشتري دارد که microRNASچهاراگزون و همچنین

miR-485و miR-134 ،miR-382 ،miR-668شامل 
این ژن در موش و گوسفند شناسایی شده است، ).32(هستند
در موش microRNAسیزدهشامل MEG9/mirgژن 

دار و الگوهاي مختلف این اما حالت حک،ده استگزارش ش
تک چندشکلی. )15(ژن در گاو شناسایی نشده است

در اگزون سوم ژن ) SNP C.1354C˃G(نوکلئوتیدي
MEG9 براي تشخیص بیان تککهگاو شناسایی شده است

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

1- Imprinting 2- Induced pluripotent stem cells
3- Maternally expressed gene 4- MicroRNA containing gene
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همچنین، یک گیرد. آللی مورد استفاده قرار میآللی و دو
با )C.1354C˃G)AN: kc469608چندشکل دیگر جایگاه
DNAاز جفت بازي 200ي یابی مستقیم یک قطعهتوالی

ی شاملژنوتیپالگوي سه گاو شناسایی شده است کهژنومی 
و هموزیگوت (G/G)هموزیگوت،)C/Gها (هتروزیگوت

)C/C از ژن (MEG9اهنشان داد) 14ند.(
شماره گوسفند (MEG9جایگاه ژنیcDNAتوالی 

. توالی ثبت شده است) در بانک ژنی AF354168.3ترسیدس
cDNAجایگاه ژنیMEG9جایگاه گاو از مقایسه توالی

است و نتایج هگوسفند به دست آمدcDNAمذکور با توالی
.داشتمشابه 5´و 3´با انتهاي ESTSهفده همترازي آنها
گاو 21توالی ژنوم کروموزوم مذکور باcDNAمقایسه توالی 

گاو در MEG9سه توالی متفاوت از ژن جر به شناسایی من
وداشتند جفت باز 644، 1153، 1664که طولی حدودگردید 

نامیده MEG9-C3و MEG9-C1 ،MEG9-C2به ترتیب 
.)28(شدند
هستند وشامل سه اگزون MEG9-C1هاي مختلف رشته

MEG9-C2 نسبت بهMEG9-C1 509، یکدر اگزون
باشد مییکفاقد اگزون MEG9-C3ارد و نوکلئوتید کمتر د

باشد. تجزیه و تحلیل میجفت باز 1280و طول اگزون دوم 
گاو MEG9-C1دهد که توالی هاي مشابه گاو نشان میتوالی

% با AF354168(،46(گوسفند MEG9% با توالی 92حدود 
% با توالی موش35و )NR-047664(توالی انسان

)EU616813( .ي الگوهاي مشاهدهدرهمچنینشباهت دارد
در چهار بافت مختلف شامل کبد، طحال، MEG9-C1یبیان

در شش بافت شامل قلب، کبد، MEG9-C2،کلیه و ماهیچه
در سه MEG9-C3ي ماهیچه و رشتهو کلیهطحال، شش،

اندبافت کبد، کلیه و ماهیچه به صورت تک آللی بیان شده
)28(.

یک MEG9یژنجایگاه که اندهدبنابراین، مطالعات نشان دا
هاي فرمي دیگريدر مطالعهباشد. دار در گاو میژن حک

شناسایی شد که در توسعه و MEG9ژن جایگاهمتفاوت از
ها مانند تمایز و همچنین جلوگیري از بروز برخی بیماري

که این امر باعث افزایش پیچیدگی ، )33(نقش دارندسرطان 
به عنوان MEG9ژن جایگاه . گرددیک ژن میبیولوژیکی 

ي مادري اولین بار در مغز، پوست و بافت یک ژن بیان شده
شده است. در دیگر گزارشي جنینی فیبروبالست موش بیضه
MEG9هاي هاي پستانداران تعداد متفاوتی از ایزوفرمگونه

چهار ایزوفرم شده است که در گوسفندگزارش
)AF354168.3(زوفرم سه ایو در موش)EU616812,

EU616813, EY434920(باشدمی)هاي متفاوت . رشته)4
MEG9 گاو شاملORFSباشد، اما براي (ژن رمزگردان) می

MEG9رسد که به نظر می،شروع ترجمه توالی خاصی ندارد
کدگذاري داشته باشد که غیرRNAاي تحت عنوان وظیفه

وش مطابقت مMEG9هاي موجود در ژن این امر با یافته
ي بیان این ژن نتایج مطالعات مختلف نشان دهنده).15(دارد 

دهد و همچنین نشان میبودههاي مختلف پستانداران در بافت
يهاي پستانداران در دستهي گونهکه این ژن در همه

Dlk1-Dio3 .از طرفی استفاده از ژنتیک حفظ شده است

ن فواید تعیین ملکولی فواید مهم زیادي دارد. یکی از ای
باشد هاي ژنتیکی خاص میژنوتیپ افراد براي جایگاه

ژنیک، مانند تولید شیر را هایی که صفات پلیژن).17،24(
اند. در دهند به طور دقیق شناسایی نشدهمیتحت تأثیر قرار
هاي مسئول هاي کاندیدا براي شناسایی ژناستفاده از ژن

هاي د شامل انتخاب ژنژنیک، فرآینتغییرات در صفات پلی
کاندیدا بر اساس ارتباط بین فرآیندهاي فیزیولوژیکی و 
بیوشیمیایی دخیل در بیان فنوتیپ و سپس تست کردن 

هاي صفات کمی هاي انتخاب شده به عنوان جایگاهژن
)QTLنقشه ژنومی نشانگري گاوي 24،25باشد () بالقوه می .(
)bovine marker genome mapجایگاه 3600ه ) دربرگیرند

ها را در جستجوي است که استفاده وسیع و گسترده از آن
دار بر تغییرات صفات کمی تسهیل هاي داراي اثرات معنیژن
).17(کندمی

هاي متعددي در مطالعه چندشکلی جایگاه ژنی پژوهش
MEG9هاي مختلف و ارتباط آنها با صفات تولیدي و در گونه

جهش رسی قرار گرفته است. در مطالعه تولیدمثلی مورد بر
گزارش گوسفند MEG9یژنجایگاهموجود در اگزون دوم از

شد و نمو جنین را تحت تأثیر قرار رکه  این جهش استشده
دار ارتباط معنیي دیگر در یک مطالعه،همچنین.)18(دهدمی

با چندشکلی در ناحیه ي گوسفند ماهیچهبین رشد و تمایز
گاو دراما،)9(گزارش شده استMEG9اگزون دوم

. در یک )6نشد (مذکور مشاهده ژن در جایگاهشکلی چند
در MEG9در جایگاه ژنهاییچندشکلیپژوهش دیگر

افزایش رشد در نوزادان با که شدهگزارش انسان و موش 
جهش شناسایی شده کهشده استگزارش . )11(مرتبط است

جنین رشد مرتبط باگوسفند MEG9در اگزون سوم از ژن 
هایی که در معرض افزایش بیان این ژن قرار جنیناست و
ها کاهش هایی که بیان این ژن در آناند نسبت به آنگرفته
در جایگاه ژنی.)5(اندي داشتهرشد جنین کمتر،داشته

MEG9 تک نوکلئوتیديسه جهشدر گاو)SNP ( گزارش
. نتایج این )1(رندداري دایبا صفات رشد ارتباط معنکه شده

دار در یک ژن حکMEG9دهد که ژن ها نشان میپژوهش
پستانداران است که کاهش بیان آن باعث افزایش رشد در 

و نقش کلیدي در کنترل رشد و نمو جنین شدهپستانداران 
هاي متعددي روي گاو سیستانی انجام چه پژوهشاگر. دارد

مورد مطالعه MEG9ون ژن ولی تاکن، )2،22،23(شده است
بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی قرار نگرفته است، 

MEG9جایگاه ژنی سومچندشکلی احتمالی در ناحیه اگزون 
.بودو ارتباط آن با وزن تولد در گاوهاي سیستانی 

هامواد و روش
رأس 130تعداد گیري از سیاهرگ گردنی خون

) رأس ماده75رأس نر و 55مل شا(نر و ماده هايوسالهگ
) به 1392سال زایش (هم سن مربوط به یکتقریباًسیستانی 

6هاي خألهاي خون در لولهنمونه.طور تصادفی انجام شد
درصد) EDTA)5لیتري حاوي ماده ضد انعقاد میلی
گراد درجه سانتی-20استخراج در دماي تا زمان و آوريجمع

نگهداري شدند.
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به روش کاملهاي خوناز نمونهDNAاج استخر
جفت 210جهت تکثیر قطعه .)8(کلروفرم انجام شد-فنل

بر اساس MEG9بازي از ناحیه اگزون سوم جایگاه ژنی 
(شماره دسترسی: NCBIهاي ثبت شده  در بانک ژنی توالی

AF354168.3افزار ) یک جفت پرایمر اختصاصی با نرم
Primer premier v6 با ابزاروشدطراحیBLAST از

یکسان بودن محل جفت شدن آغازگرها اطمینان حاصل 
:ها عبارتند ازگردید که توالی

5´-GCTGATGAACCAGGCGGAGG-3´Forward
5´-TTTGTCTCCCCTGAGTCCAC -3´Reverse

5/12میکرولیتر شامل 25واکنش تکثیر در حجم 
دو،ومیژنDNAمیکرولیتر یک،Master mixمیکرولیتر

میکرولیتر آب 5/9و ي رفت و برگشتمیکرولیتر پرایمرها
در دستگاه ترموسیکلر مدل اپندورف امریکا انجام گرفتمقطر 

. چرخه دمایی جهت (کیت لئوفیلیزه شرکت دنا زیست آسیا)
DNAکردن اولیه واسرشت انجام واکنش شامل یک چرخه 

رخه شاملچ35گراد، در ادامه با درجه سانتی95در دماي 
گراد درجه سانتی94در دماي DNAکردن ثانویه واسرشت
در DNAهاي ثانیه، اتصال پرایمرها به رشته50به مدت 

ثانیه و بسط اولیه در 60گراد به مدت درجه سانتی61دماي 
ثانیه انجام شد و 60گراد به مدت درجه سانتی72دماي 

گراد جه سانتیدر72نهایتا جهت بسط نهایی واکنش از دماي 
دقیقه انجام گرفت.10به مدت 

از ها و الگوهاي ژنی در قطعه تکثیريشناسایی جهش
و درصد8آمید آکریلژل پلیبر رويPCR-SSCPروش 

در ابتدا آمیزي نیترات نقره انجام گرفت که در این روشرنگ
DNAآکریل آمید و سپس روي ژل شدهواسرشت

لگوهاي باندي متفاوت نشان بر اساس شکل فضایی ا
را PCRمیکرولیتر از محصول 5مقداردهند. بدین منظورمی

8مید آآکریلپلیژلنموده و بر رويمخلوط SSCPبا بافر 
ساعت الکتروفورز شدند. در 5به مدت 60درصد در ولتاژ 

نهایت جهت وضوح الگوهاي باندي از نیترات نقره استفاده 
شد. 

MEG9یژنالگوهاي شکلی بررسی ارتباط چندبه منظور 
و هاي خطی ثابت تانی با وزن تولد از مدلسدر گاوهاي سی

ها مقایسه میانگین گروه) SAS9.2)30افزارنرمGLMرویه 
درصد انجام شد که 5با روش توکی کرامر در سطح احتمال 

به شرح ذیل است:نهاییمدل آماري
ijk i j K ijky S G AD e    

هر وزن تولد رکوردمشاهده مربوط به yijk،که در معادله باال
اثر Siکل، میانگین µباشد، هاي سیستانی میگوسالهیک از

اثر ثابت الگوهاي ژنی در Gjسطح)، 2ثابت جنس گوساله (
سن مادر در هنگام تولدADkسطح)، MEG9)3جایگاه 

زمایشی اثرات تصادفی خطاهاي آeijkسطح) و 3گوساله (
در مدل اولیه اثر متقابل جنس با الگوهاي باندي در هستند.

نیز آورده شد، اما به جهت این که از نظر MEG9جایگاه ژن 
)، در نهایت در مدل نهایی P<05/0دار نبود (آماري معنی

حذف شد.

نتایج و بحث
کلروفرم -فنلاز خون کامل با روش کلDNAاستخراج

دهنده کیفیت و وجود تک باند نشانت. کیفیت مناسبی داش
همچنین، نتایج . )1است (شکل استخراج شده DNAسالمت 

بیندر محدوده280/260هايدر طول موجاسپکتروفتومتري
. دهدنی را نشان مییکه مقداري آلودگی پروتئبود82/1-5/1

نانومتر در محدوده   260در جذب نوري DNAغلظت 
μg/μL248-180بودند.

درصد 1روي ژل آگارز کلروفرم در گاوهاي سیستانی–استخراج شده از خون کامل با استفاده از روش فنلDNAکیفیت -1شکل
)هستندهاي مختلف استخراج شده از دامDNAها مربوط به جفت بازي و سایر چاهک100چاهک اول سمت راست نشانگر اندازه (

Figure 1. The quality of DNA extracted from whole blood with phenol-chloroform method in Sistani cattle on the %1
agaros gel (the first cell in right side related to size marker of M100 bp and other cells related to DNA extracted from

different animals)

جفت بازي اگزون سوم جایگاه 210واکنش تکثیر قطعه 
گراد بهینه گردید و درجه سانتی61در دماي MEG9ژنی 

درصد نشان از اختصاصی بودن 5/1الکتروفورز روي ژل آگارز 
.)2ها و کیفیت مناسب باند بدست آمده است (شکل آغازگر
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چاهک اول در گاوهاي سیستانی (MEG9ژنسوم جایگاه اگزون ت بازي جف210ژل آگارز محصول واکنش تکثیر قطعه الکتروفورز -2شکل 
)هاي مختلف هستندها مربوط به محصول واکنش تکثیر نمونهجفت بازي و سایر چاهک100سمت راست نشانگر اندازه 

Fiqure 2. The electerophoresis of amplified of 210-bp segment of exon 3 on MEG9 gene in Sistani cattle (the first cell
in right side related to size marker of M100 bp and other cells related to PCR products of different animals)

واکنش، محصوالت جفت بازي210قطعه پس از  تکثیر 
1و به نسبت SSCP-dyeبا بافراي شدن رشتهجهت تک

دقیقه در بن ماري قرار 10مدت و به C95°در دماي 1به 
اي بالفاصله در داخل یخ قرار رشتهداده شدند. محصوالت تک

الکتروفورز شدند.درصد 8آمید گرفتند و بر روي ژل آکریل
جایگاه در تک نوکلئوتیدي شکلی چندبیانگر باندهاي چندگانه 

سازي با نیترات نقره،و پس از نمایانژن مورد مطالعه است 
).3نامگذاري شدند (شکل اساس الگوي باندي برحیوانات

وq1 ،q2نتایج مطالعه حاضر وجود سه الگوي باندي شامل 

q3 درصد در جمعیت 29، 34، 37با فراوانی  را به ترتیب
گاوهاي سیستانی نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به 

). در جمعیت گاوهاي 1بود (جدول q1الگوهاي باندي 
را داشتند در مقایسه q1ی که الگوي باندي یهاسیستانی دام

با سایر الگوهاي باندي، وزن تولد بیشتري داشتند که احتماال 
جهشی که باعث ایجاد این الگو شده، باعث گردیده که بیان 

کاهش یابد و از منابع مادري بیشتري براي رشد MEG9ژن
یابد که فاده گردد و به تبع آن رشد جنین افزایش جنین است

).1نتیجه آن وزن تولد بیشتر در هنگام زایمان است (جدول 

) و PCR-SSCPدرصد (8آمیدآکریلروي ژل پلیبرMEG9جفت بازي اگزون سوم جایگاه ژنی 210اي قطعه رشتهتکالکتروفورز -3شکل
q3و q1 ،q2الگوهاي مختلف مشاهده شده شامل 

Figure 3. The electrophoresis of single-strand of 210-bp segment of exon3 of MEG9 on 8% poly-acrylamide gel
(PCR-SSCP) and different pattern observed between animals including q1, q2 and q3

را کمترین فراوانی در جمعیت گاو سیستانی q3الگوي
این الگو ژنوتیپی را نشان دادندافرادي که ) و1اشت (جدول د

بنابراین،).1شتند (جدول داهاداموزن کمتري نسبت به بقیه 
اتفاق افتاده باعث شده که بیان ژنالگوجهشی که در این 

MEG9 افزایش یافته و از منابع مادري کمتري براي رشد
و رشد جنینهش منجر به کاکه در نتیجهگرددجنین استفاده 

هايدر نهایت فراوانی داممتعاقب آن کاهش وزن تولد شود.
34(حدواسطدر جمعیت گاوهاي سیستانی در q2الگويبا 

و q1الگوي باندي هاي باداممیانگین وزن تولد. بودند) درصد
q305/0(بود دارمعنیP<( هاي بامیانگین وزن تولد دام، اما

هاي با الگوي بانديهمچنین داموq2و q1الگوي باندي 
q2 وq305/0(نبوددار معنیP>( .
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و میانگین حداقل مربعات وزن تولد در گاوهاي سیستانیMEG9اگزون سوم جایگاه ژنی در فراوانی الگوهاي باندي- 1جدول
Table 1. The frequency of different pattern on exon 3 of MEG9 and least square means of birth weight of Sistani

cattle
(کیلوگرم)وزن تولد فراوانی (درصد) معیارانحراف±حداقل مربعاتمیانگین*الگوهاي باندي

a917/0±72/27 37 q1
a, b819/1±63/26 34 q2
b642/0±99/23 29 q3

).>05/0Pدار هستند (متفاوت بیانگر اختالفات معنیحروف :*

دار گوساله معنیسنتایج اثر متقابل الگوهاي ژنی با جن
هاي شده است و از طریق آللیک ژن حکMEG9ژن .نبود

نشان داده است مطالعات محققینشود. مادري بیان می
اند قرار گرفتهMEG9افرادي که تحت تأثیر افزایش بیان ژن 

اند هایی که در معرض کاهش بیان این ژن بودهسبت به آنن
. تحقیقات متعددي در ارتباط )22،23(اندوزن کمتري داشته

با نقش جایگاه ژن مذکور بر وزن تولد انجام گرفته است. 
هاي مورد آزمایش در بافتMEG9که ژن شده استگزارش 

وشدهگاو، موش و گوسفند به صورت تک آللی بیان 
شکلی نوکلئوتید منفردچندو باباشددار مییک ژن حک

)SNP C.1354C˃G( جایگاه در اگزون سوم مشاهده شده
مطابقت داردهاي سیستانی مطالعه حاضر گاودر MEG9ژن

MEG9شکلی متفاوتی در جایگاه ژنی هاي چندجایگاه.)36(
که با وزن تولد ارتباطشده است گاو گزارش DNAدر توالی 

شکلی تک نوکلئوتیدي چهار چند. )14رند (داري دامعنی
)SNP در  ژن (MEG918ي و بر روي کروموزوم شماره

.)27هستند (صفات رشد در ارتباط باکه شدهگوسفند گزارش 
خوك در صورت درMEG9ژن جایگاه در یافت شدهجهش 

افزایش بیان باعث کاهش وزن تولد و کاهش بیان این ژن 
ژندر مطالعه جایگاه. )26(شودزایش وزن تولد میباعث اف
MEG9 که افزایش بیان این ژن در سطح بافت شدهگزارش

.)7گردد (میو سرم خون باعث کاهش رشد جنین در گاوها 
موجود در رحم MEG9و پپتید mRNAبررسی غلظت در

در رحم MEG9که افزایش بیان ژنشدهگزارش ،موش
در همچنین، .)19(شودنین میموش باعث کاهش رشد ج

هاي موش و انساندر بافتMEG9مطالعه جایگاه ژن
بیان که منجر بهشدهي گزارش دهاي متعدچندشکلی

شکلی تک نوکلئوتیدي در . بررسی چند)15(گرددمیآللیتک
در موش نشان داد که با وزن تولد MEG9ژن 3اگزون 

ژن در خون بیان اینانداري دارد و افزایش میزارتباط معنی
). 16(شده استباعث کاهش رشد در جنین 

MEG9باندي در جایگاه ژن در مطالعه حاضر سه الگوي 
مشاهده PCR-SSCPروش در جمعیت گاوهاي سیستانی با

کنند. یید میأشد که وجود چندشکلی در این جایگاه ژنی را ت
لد در دار این الگوها با وزن تودر ضمن ارتباط معنی

تواند دلیل بر تأثیر بیان این ژن هاي گاو سیستانی میگوساله
با در توسعه و تکامل جنین و در نهایت تغییر وزن تولد گردد. 

توجه به این که در گزارشات متعدد این جایگاه ژنی به عنوان 
ژن حک شده گزارش شده است، لذا تفاوت اثرات الگوهاي 

اسطه الگوي بیان متفاوت ژنی با وزن تولد ممکن است به و
آنها به واسطه آلل هاي پدري یا مادري باشد.
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Abstract
To determine of MEG9 gene polymorphism and its association with birth weight in Sistani

cattle, the blood sample of 130 calves (male and female) were randomly collected belonging to
Sistani cattle Research Center. The DNA extraction from whole blood was performed using
phenol-chloroform procedure. Polymerase chain reaction was performed for amplification of
210-bp segments of exon 3 of MEG9 gene using specific primers. Detection of mutations were
carried out by electrophoresis of poly-acrylamide gel 8% and silver staining using SSCP method.
Association study of allele patterns with birth weight was done with fixed linear model and
comparison of means was conducted by Tukey-kramer method. Results showed that three allele
patterns including q1, q2 and q3 in PCR product of MEG9 gene in Sistani cattle with frequency
of 37, 34 and 29 % respectively. The genetic diversity in MEG9 gene had significant correlation
with birth weight (P<0.05). Finally, the results of this study showed that MEG9 gene can be
considered as a suitable Molecular marker for selection of birth weight in Sistani cattle.
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