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چکیده
ژن میواستاتین یا فاکتور  8رشد و تمایز ،روی توسعه و بلوغ ماهیچههای اسکلتی اثر مهارکنندگی دارد و اگر جهشی در آن رخ بدهد ،باعث تغییرر در
اندازه ماهیچهها میگردد .از طرفی گوسفند لری مهمترین نژاد گوسفند گوشتی بومی ایران است ،که دارای توانایی ژنتیکی براییی بررای تولیرد گوشرت
میباشد .لذا ،بررسی ژنهای مؤثر بر تولید گوشت در این نژاد میتواند در انتخاب و اصالح آن اهمیت داشته باشد .بنابراین ،برای شناخت بهتر جایگاه ژن
میواستاتین در گوسفند لری و ارتباط ژنوتیپهای شناسایی گردیده با صفات وزن تولد ،ازشیرگیری و  6ماهگی ،تعرداد  05رأس گوسرفند لرری بره طرور
تصادفی انتخاب و خونگیری از ورید گردنی انجام گرفت .استخراج  DNAبا استفاده از کیت دنازیست صورت گرفت و بررای بررسری کمیرت و کیفیرت
 DNAاستخراجی از روش اسپکتوفتومتری و الکتروفورز استفاده شد .به منظور ارزیابی وجود چندشکلی پرایمرهای اختصاصی طراحی و نواحی مورد نظر
تکثیر شدند .پس از تأیید قطعه مورد نظر  373bpروی ژل آگارز به وسیله آنزیم برشی  HaeIIIتعیین ژنوتیپ گردید ،که تنها حیوانات با ژنوتیرپ Mm
و  mmدر جایگاه ژن میوستاتین در جمعیت گوسفند لری مشاهده شدند .فراوانی آللهای  Mو  mبه ترتیب  %8/70و  %19/50محاسبه شد .همچنرین،
بررسی ارتباط بین ژنوتیپها ی شناسایی گردیده درگوسفند لری با صفات رشد در جایگاه ژن میواستاتین به جز برای وزن تولد غیر معنیدار بود .بنابراین،
آللهای جایگاه ژن میواستاتین تثبیت گردیده و نشانگر مناسبی در مطالعات ژنتیکی و پیوستگی با صفات رشدمحسوب نمی گردد.
کلمات کلیدی:میواستاتین ،گوسفند لری ،چندشکلی ،هتروزیگوسیتی.
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افزایش جمعیت و بهبود قدرت خرید خانوارها از مهمترین عواملی
هستندکه میتواند در آینده تقاضای بررای مصررم مرواد پروتيینری را
افزایش دهند .روشهای متعددی جهت افزایش تولید گوشت در دامها
به خصوص در گاو و گوسفند وجود دارد که انتخاب دامهرای برترر از
نظر ژنتیکی ،یکی از مهمترین روشها است .رشد چشمگیر در توسعه
مطالعررات بیولرروژیکی و برره ویررژه ژنتی ر مولکررولی ،تعیررین ترروالی
نوکليوتیدها و شناسایی مستقیم ژنها بر روی اکثر گونرههرای دامری،
تمایل محققین در انجام مطالعات مولکولی در سطح  DNAرا افزایش
داده است .یکی از ژنهای شناسایی شده جهت افرزایش رشرد ،تولیرد
گوشت و بهبود کیفیت یشه ،ژن میواستاتین (ماهیچه مضاعف) اسرت
 -9دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه زابل،
 -5استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زابل،
 -3دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زابل،
 -4استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زابل
 -0مربی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان.
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که در گاو و گوسرفند برر روی کرومروزوم  5واقر شرده اسرت (.)97
مطالعات برای یافتن ژنهای به وجود آورنده عضله مضاعف در گراو-
های گوشتی منجر به کشف ژن میواستاتین شرد ،کره بره عنروان ژن
کاندیدا برای صفت تولید گوشت مورد بررسی قرار گرفتره و نقرش آن
در نژادهای مختلرف دام وطیرور وحتری انسران شرناخته شرده اسرت.
مطالعات مولکولی ژن میواستاتین نشان داد چندشکلی در برین دامهرا
وجود دارد ( .)4اولین اسناد و نوشتهها درباره ماهیچه مضراعف در گراو
به دهه  9857میالدی برمیگردد ( .)93گزارشاتی مبنی بر این وجرود
دارد که  1جهش در ناحیه کدکننده ژن میواستاتین منجر بره تغییررات
غیرمشابهی در ژنوتیپ دامها میگردد که  3تا از آنها موتاسریونهرای
بیمعنی هستند .از این تعداد ،دو موتاسیون در اگرزون  9و موتاسریون
دیگر در اگزون  5این ژن واق شده است .شش موتاسریون باقیمانرده
که در اگزونهای  5و 3قراردارند ،منجر به ایجراد رمرز پایران زودرس
میگردد و مسيول فنوتیپ ماهیچه مضاعف هستند .از عالئم مختلفری
برای این جایگاه (فنوتیپ ماهیچه مضاعف و حیوانات طبیعی از جمله،
 DMیا  DM ،n،Nیاا C ،dmیا c ،Nیا A،nیا aو  )mhمرورد اسرتفاده
قرارگرفته است ( .)6ژن میواستاتین ی تنظریم کننرده منفری جهرت
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رشد ماهیچههای اسکلتی است که اگر جهشری در ناحیره کرد کننرده
این ژن اتفاق بیفتد ،باعث تغییر نقش تنظیم کنندگی ایرن ژن شرده و
افزایش عضله را سبب میگردد .این امر در گاو از طریق سنتز پروتيین
گزارش شده است( 99 ،7و  .)95در مطالعه انجام گرفته روی گوسرفند
تکسل در ناحیه ژن میواستاتین جهت شناسایی ژنهای کاندیدا صرفات
یشه از  8نشانگر ریزماهوارهای جهت تعیین ژنوتیرپ دامهرا اسرتفاده
گردید .هیچ مدرکی دال بر ژن کاندیدا در ناحیره مرورد مطالعره بررای
صفات سرعت رشد و یشه به دست نیامد ،اما در مورد صفت چربری و
ماهیچه ران وجرود ژن کاندیردا بررای افرراد هتروزیگروت واقر برین
نشانگرهای BM81124و BULGE20ثابت گردید ( .)99در جمعیرت
گوسفندان سفید نروژی  55جهش ت نوکليوتیدی در ژن میواستاتین
گزارش شده است که موجب تغییر در کیفیت یشه ومیزان چربی مری
گردد .جهش در نواحی c.2360 G>Aو c.960del Gباعث افرزایش
عملکرد یشه با چربی کمتر و حجم ماهیچهای بیشتر شده اسرت ،امرا
نحوه اثر و میزان اثر هر کدام از جهش فوق بر عملکرد یشه متفراوت
گزارش شده است که از بین دو جهش فوق c.2360 G>Aبیشرترین
اثر را بر عملکرد یشه دارد ( .)8بنابراین ،هدم از مطالعه اخیر بررسری
چندشکلی ژنی در اگزون  3جایگاه میواستاتین و ارتباط آنها با صرفات
وزن در گوسفند لری میباشد.

مواد و روش ها
نمونههای مورد استفاده و استخراج DNA

جهت انجام تحقیق حاضرر تعرداد  05رأس گوسرفند بره صرورت
تصادفی از گله اصالحی ایستگاه تحقیقات گوسفند لری استان لرستان
شهرستان الشتر انتخاب گردید و نمونههای خون از سریاهر گردنری
گوسفندان با استفاده از سرنگهای  0میلیمتری گرفته شد ،بالفاصله
وارد لولههای خالء  5/0میلیمتری حراوی مراده ضرد انعقراد EDTA
( 5/0درصد) گردید و جهت حفاظت نمونه در داخل یخ قررار گرفرت و
به پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل ،بخش آزمایشرگاه ژنتیر
مولکولی انتقال داده شدند .اسرتخراج  DNAاز نمونرههرای خرون برا

استفاده از کیت دنا زیسرت ( )DenaZyst Co.انجرام گرفرت و بررای
تعیین کیفیرت و غلظرت  DNAاسرتخراج شرده برا اسرتفاده از روش
الکترفورز مقایسهای بر روی ژل آگارز  9درصرد برا ولتراژ  15اسرتفاده
گردید.
تکثیر جایگاه ژن میواستاتین و هضم آنزیمی با HaeIII

تکثیر قطعه 373جفت براز از ناحیره  3 'UTRژن میواسرتاتین برا
استفاده از ی جفت پرایمر اختصاصی که بر اساس تروالی ژنرومی در
گوسفند و نرم افزار )94(Primer primier5.0طراحی گردیده توسر
واکنش  )Sinagen Co.( PCRانجام گرفت .واکنش تکثیر در حجرم
 55میکرولیتر انجام گرفت ،که شامل  5میکرولیتر بافر ،)10X( PCR
 6میکرومرررول  55 ،dNTPمیکرومرررول،Mgcl2یررر واحررردآنزیم
95،Taqپیکومول پرایمرر رفرت95 ،پیکومرول پرایمرر برگشرت955 ،
نانوگرم از  DNAاستخراج شده میباشد و حجم نهایی با آب مقطر دو
بار تقطیر به  55میکرولیتر تنظیم گردید (جدول  .)9واکنش شامل ی
برنامه حرارتی 10ºcبرای واسرشتهسازی اولیه به مدت  95دقیقه و در
ادامه  45سیکل با دماهای 10ºcبرای واسرشتهسازی ثانویه بره مردت
 40ثانیه ،دمای 08ºcبه منظور اتصال آغازگرها بره مردت  00ثانیره و
دمای 75ºcبرای بس آغازگرها بره مردت  40ثانیره و نهایترا آخررین
مرحله بسر نهرایی در دمرای 75ºcبره مردت  95دقیقره در دسرتگاه
ترموسایکلر مدل اپندرم انجام گرفت .جهت تأیید محصرویت PCR
از الکتروفورز ژل آگارز  5درصد با ولتاژ  85به مدت  40دقیقه اسرتفاده
گردید .سپس  6میکرولیتر از محصول  PCRدر محی بافری شامل 5
میکرولیتر بافر  10Xو در حضور  5/0میکرولیترآنزیم برشی HaeIIIدر
حجم  55میکرولیتردر دمای 37ºcو به مدت  96سراعت مرورد هضرم
آنزیمی قرار گرفت و نهایتا" جهت متوقف کردن فعالیرت آنزیمری بره
مدت  55دقیقه در دمای 85ºcدرداخل بن ماری قررارداده شرد .نترای
هضم آنزیمی بر روی ژل آگارز  % 5با ولتراژ  75بره مردت  5سراعت
الکتروفورز گردید.

جدول-1غلظتهای مورد استفاده از مواد برای انجام واکنش PCR

نام ماده

غلظت ذخیره اصلی

مقدار مورد استقاده

غلظت نهایی

Mgcl2
PCR buffer
dNTPs
)Primer (Forward
)Primer (Reverse
TaqDNA Polymerase
DNA Template
dH2o

25 Mm/µL
10 X
10 Mm/µL
20 pm/µL
20 pm/µL
5 unit/ µL
50 ng/µL
-

0.8 µL
2 µL
0.6 µL
0.5 µL
0.5 µL
0.2 µL
2 µL
13.4 µL
20 µL

1Mm/µL
1X
0.3 Mm/µL
0.5 pm/µL
0.5 pm/µL
0.05 unit/ µL
5ng/µL
-

حجم نهایی

573

573
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پرایمرهای مورد استفاده به شرح ذیل هستند:

’5’-CCGGAGAGACTTTGGGCTTGA-3
’5’-TCATGAGCACCCACAGCGGTC-3

تجزیه معیارهای جمعیتی شامل آللهای مشراهده شرده و مرؤثر،
هتروزیگوسیتی ،شاخص نيری و شرانن ،آمراره  Fدر درون جمعیرت و
نهایتا" بررسی تعادل یا عدم تعادل در جایگاه مورد مطالعه با نرم افزار
 )91(POPGENE3.2انجام گرفت.
تجزیه آماری ارتباط ژنوتیپ های جایگاا میواساااتی باا
صفات وزن

برای بررسی ارتباط بین ژنوتیپهرای جایگراه ژن میواسرتاتین برا
صفات وزن تولد 3 ،ماهگی و  6ماهگی از مردلهرای خطری ثابرت و
رویره  GLMبرا نررم افرزار  )5551( SASانجرام گرفرت ،کره مردل
عبارتست از:

جنس BTj ،اثر ثابت تیپ تولد Gk ،اثرر ثابرت ژنوتیرپ حیروان و eijkl

خطای باقی مانده است .مقایسات میانگین گروههرای ژنروتیپی ،تیرپ
تولد و جنس حیوان با روش توکی کرامر انجام گرفت.

نتایج و بحث
نتای استفاده از روش استخراج از خون کامل با کیت دنرا زیسرت
برای استخراج  DNAاز لحاظ کمیت و کیفیت  DNAو صرم زمران
یزم در استحصررال DNAبرتررری خرروبی را نشرران داد (شررکل .)9
قطعه373جفت باز از ژن میواستاتین با واکنش زنجیررهای پلیمرراز برا
استفاده از آغازگرهای اختصاصی ،برنامه حرارتی مناسب بدون قطعات
غیراختصاصی تکثیر گردید ،که با نترای تیمروتی و همکراران( )97برر
روی انسان ،گاو ،گوسفند و بز مطابقت داشت (شکل .)5

Yijkl=  + Sexi + BTj+ Gk + Sexi*BTJ+ eijkl
که در معادله بای Yijklبردار هر ی

از صفات وزن Sexi ،اثر ثابت

شکل-1کیفیت  DNAاستخراج شده روی ژل آگارز ( %9چاه

اول M100Ladder:و سایر چاه

ها مربوط به  6نمونه)

شکل  -2محصول  PCRبرای جفت پرایمر ( MSTNقطعه 373جفت بازی) بر روی ژل آگاروز %5
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شکل -3الکتروفورز محصویت حاصل از هضم توس آنزیم  HaeIIIو ژنوتیپ حیوانات در جایگاه ژن میواستاتین

پس از هضم محصول  PCRتوسر آنرزیم  HaeIIIمحصرویت
هضم روی ژل آگارز  5درصد الکتروفورز گردیرد و قطعرات حاصرل از
هضم آنزیم برشی نمایان گردیدکره از برین  3ژنوتیرپ  Mm ،MMو
 mmتنهرررا دو ژنوتیرررپ  Mmو  mmدر ایرررن مطالعررره مشررراهده
گردید(شکل .)3
آنزیم  HaeIIIدر قطعه  373جفرت برازی اگرزون  3جایگراه ژن
میوستاتین دارای سه منطقه برشی اختصاصی میباشرد ،شرامل ناحیره
 939جفت بازی ،ناحیه 504جفت بازی و منطقه  373جفت بازی می-
باشد .در صورت جهش در هر ی از مناطق مذکور باعث میگردد ترا
از دسترس آنزیم خارج گردند .برش در هر سه منطقه منجر بره تولیرد
قطعات  83 ،953 ،939و  36جفت باز میگردد .نمونههایی که بر روی
ژل آگارز فق ی باند  373جفت بازی را نشان دهند دارای ژنوتیرپ
هموزیگوت  ،MMنمونههایی که دارای باندهای 83 ،953 ،939 ،373
و  36جفت بازی بر روی ژل آگارز باشند دارای ژنوتیرپ هتروزیگروت
 Mmو نهایتا" نمونههایی که فقر دارای بانردهای  83 ،953 ،939و
 36جفرت برازی باشرند بررا ژنوتیرپ هموزیگروت mmتعیرین گردیررد.
شاخصهای جمعیتی و ژنتیکی شامل فراوانی آللها ،هتروزیگوسریتی،
آماره  Fو عدم تعادل با نرم افزار  POPGENEبرآوردگردید ،که نتای
در جدول  5آورده شده است .آلل mدارای بیشترین فراوانی ()%19/50
و آلل  Mدارای کمترین فراوانی ( )% 8/70و متناسب با آنها بیشرترین
فراوانی ژنوتیپی مربوط به ژنوتیرپ  )%85/0(mmو کمتررین ژنوتیرپ
مربوط بره  )%97/0( Mmبودنرد .صروفی ( )5در مطالعره جایگراه ژن
میواستاتین در نژاد گوسفند سنجابی فراوانی ژنوتیپهای مشاهده شده
را برره ترتیررب  MM=%5 ،Mm= %9/33و mm=%16/76گررزارش
نمود ،که آللهرای  mو  Mبره ترتیرب دارای فراوانری  5/17و 5/53
بودند .همانگونه که مشاهده میگردد در گوسرفند سرنجابی بیشرترین
فراوانی مربوط به ژنوتیپ  mmمیباشد ،مقایسه فراوانری آللری نشران

میدهد ،که نتیجه حاصل از تحقیق اخیر با نتیجه صوفی ( )5مطابقت
دارد ،اما در تحقیق صوفی ( )5هر سره ژنوتیرپ گرزارش شرده اسرت.
مطالعه انجام گرفته در نژاد قرهگرل در جایگراه ژن میواسرتاتین هریچ
جهشرری در اگررزون  3ژن نشرران نررداد ( .)98نهایتررا" نتیجرره بررسرری
چندشکلی جایگاه ژن میواستاتین در نرژاد هرای مراکویی و زل فاقرد
تنوع گزارش گردید (.)90
به منظور بررسی تنوع ژنتیکری جمعیرت گوسرفند لرری ایسرتگاه
تحقیقاتی لرستان در جایگراه ژن میواسرتاتین پارامترهرایی همچرون،
هتروزیگوسیتی مورد انتظار و هتروزیگوسیتی مشراهده شرده محاسربه
گردید ،که در جدول 5آورده شده است .در مطالعه اخیر هتروزیگوسیتی
مورد انتظار و مشاهده شده به ترتیب برابر با  96و 97/0درصد بررآورد
گردید .اسماعیل خانیان و همکاران ( )9متوس هتروزیگوسریتی گلره
بلوچی ایستگاه عباس آباد را در جایگاه ژن میواستاتین  5/61گرزارش
نمودند .مویئی و همکاران ( )0متوس هتروزیگوسیتی مشاهده شرده
در شش نژاد بومی ایران را در جایگاه ژن میواسرتاتین  5/64گرزارش
کردند .شاخص اطالعات شانن ( )Iدرکل جمعیت ،محاسبه گردید ،که
برابر با  5/3می باشد ،که دیلت بر پایین بودن میزان تنوع ژنتیکی در
کل جمعیت دارد .همچنین ،شاخص نيری جایگراه ژن میواسرتاتین در
جمعیت لری  5/96محاسبه شد ،که نشان میدهد گلره دارای فاصرله
ژنتیکی کمی هستند و ممکن است به دلیل آمیزشهای خویشراوندی
باشد ،که هر ساله در درون گله رخ میدهد .محتروای اطالعرات چنرد
شکلی در جایگاه ژن میواستاتین نیز برابر با  5/946محاسبه گردید .لذا
جایگاه مورد مطالعه نشانگر مناسرب در مطالعرات پیوسرتگی و مکران
یابی محسوب نمیگردد (جدول .)5
نتای تحقیق با استفاده از آزمون مربر کرا نشران مریدهرد ،کره
جمعیت گوسفند لری در تعادل هاردی واینبر برای این جایگاه ژنری
قرار ندارد ،که با نتای مطالعه صوفی ( )5بر روی نژاد گوسفند سنجابی
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مغایرت داشت .عدم تعادل هاردی واینبر در جمعیرت مرورد مطالعره
ممکن است به واسطه انتخاب ،پایین بودن میرزان جهرش در جایگراه
مورد مطالعره و آمیرزشهرای خویشراوندی باشرد .انحررام از تعرادل
هاردی– واینبر در سایر مطالعات روی نژادهای ایرانی نیز مشراهده
شده است ( 9و  .)0همچنین ،با نتای مطالعره قنبرری ( )3در مطالعره
تنوع ژنتیکی گوسفند بلوچی ،که این جمعیت را در انحرام از تعرادل
هاردی -واینبر گزارش کردند ،مطابقت داشت.
جدول -2شاخصهای جمعیتی و ژنتیکی جایگاه ژن میواستاتین در جمعیت لری
مقادیر برآورد شده
5
9/1

معیارهای ژنتیکی
آلل های مشاهده شده (تعداد)
آلل های مؤثر (تعداد)
فراوانی آللی ()%

8/70
19/50

M
m

فراوانی ژنوتیپی ()%
97/0
85/0
5/5
5/3
5/946
5/96
83/83
85/0
96/97
97/0

Mm
mm
MM

شاخص شانن
محتوای اطالعات چند شکلی
شاخص نيی
هموزیگوسیتی مورد انتظار ()%
هموزیگوسیتی مشاهده شده ()%
هتروزیگوسیتی مورد انتظار ()%
هتروزیگوسیتی مشاهده شده ()%

ژنوتیپهای جایگاه مورد مطالعه برر روی ژن میواسرتاتین برر صرفات
وزنی در جدول  3ارائه گردیده است .ژنوتیپ اثر معنیدار بر روی هیچ
ی از صفات وزن (وزن تولرد ،وزن از شریرگیرری و وزن  6مراهگی)
نداشت ،البته برای وزن تولد نزدی به معنیداری بود ( .)P>5/57لذا
ژنوتیپهای mmو  Mmعملکرد مشابهی بر صفات وزن دارنرد ،البتره
فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت در جمعیت بسیار پایین و آلل  mتقریبا در
جمعیت تثبیت گردیده است .ژنوتیپ  MMمنجر به برروز هیپرتروفری
در ماهیچهها و بزر شدن آن میگردد ،که در جمعیت مورد مطالعره
مشاهده نگردید .میانگین حداقل مربعات گروههرای ژنروتیپی جایگراه
مورد مطالعه و سایر اثرات ثابت در مدل آمراری برر صرفات وزنری در
جدول 4ارائه گردیده است .نتای نشان داد ،کره افرراد دارای ژنوتیرپ
هتروزیگرروت Mmدارای وزن تولررد بررایتر از ژنوتیررپ  mmهسررتند
( .)P>5/50در سایر وزنها هر چند که میانگین هتروزیگوتها برایتر
از افرررراد هموزیگررروت بودنرررد ،امرررا از لحررراظ آمررراری معنررریدار
نیسررتند( .)P<5/50در مطالعرره ارتبرراط ژنوتیررپهررای جایگرراه ژن
میواستاتین با صفات رشد در گوسفندان بومی اندونزی گزارش گردید،
که تمام جمعیت مورد آزمرایش دارای ژنوتیرپ  MMهسرتند ،کره برا
تظاهر هیپرتروفی همراه هستند ( ،)96که با نتای مطالعه اخیر مغایرت
داشت .مطالعره ژن میواسرتاتین در بررههرای شرارولز نشران داد ،کره
حیوانات با ژنوتیپ  MMبه طور معنیداری ماهیچههای برزر ترری
نسبت به ژنوتیپهای Mmو  mmدارند ،در حرالی کره اخرتالم برین
ژنوتیپهای Mmو  mmمعنیدار نیسرت ( .)1هر فرورد و همکراران
( )95در مطالعه جایگاه ژن میواستاتین در نژاد گوسفند رامنی گرزارش
کردند ،که ارتباط معنیداری بین ژنوتیپهای ژن میواستاتین و صفات
وزن تولد و وزن از شیرگیری وجود ندارد.

نتای تجزیه واریانس اثررات ثابرت تیرپ تولرد ،جرنس حیروان و
جدول-3تجزیه واریانس اثرات مختلف فیزیولوژیکی و ژنوتیپهای جایگاه ژن میواستاتین بر صفات وزنی در گوسفند لری
وزن تولد
منابع تغییرات
ژنوتیپ
تیپ تولد
جنس

میانگین مربعات
5/095
5/516
5/937

وزن از شیرگیری
*

Pr>F

5/571
5/584
5/551

میانگین مربعات
5/5594
90/195
55/375

Pr>F

5/115
5/334
5/570

وزن  6ماهگی
میانگین مربعات
57/709
9/795
91/167

Pr>F

5/35
5/716
5/385

* سطح احتمال معنی داری می باشد

نتیجه گیری
هر چند مطالعه جایگاههای ژنی میتواند دقت انتخراب و سررعت
پیشرفت ژنتیکی را افزایش دهند ،اما نتای مطالعه برر روی اگرزون 3
جایگاه میواستاتین در نژاد لری چندشکلی نشان نداد و نشانگر مناسب

در مطالعات پیوستگی ژنتیکی و انتخاب به واسطه اطالعرات نشرانگر
محسوب نمیگردد و میبایست در مطالعات آینده مکانهرای دیگرری
از جایگاه میواستاتین یا سایر ژنها بررسی گردند.
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...مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

. از شیرگیری و شش ماهگی در گوسفند لری، میانگین حداقل مربعات بعالوه خطای استاندارد اثرات ثابت بر صفات وزن تولد-4جدول
 ماهگی6 وزن
a

5/84±44/33
a5/968±49/00
a

5/913±45/339
a5/054±49/405
a
a

5/516±45/714
5/560±49/396

وزن از شیر گیری
a

5/677±91/63
a5/930±55/33
a

5/906±55/588
a5/456±98/305

وزن تولد
a

5/548±3/99
5/.551±5/71

b

a

5/599±5/19
5/558±5/68

b

a

a

a

a

5/594±55/58
5/531±91/94

5/597±5/1
5/590±5/8

ژنوتیپ
Mm
mm

تیپ تولد
قلو9
قلو5
جنس
نر
ماده

.)P>5/50(میانگینهای هر ستون با حروم غیر مشابه دارای اختالم معنیدار می باشند
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