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چکیده
براي كاهش تعداد ميشهاي مولد روي مراتع و جلوگيري از تخريب مراتع به نظر ميرسد كه برنامههاي اصالحنژادي روي ژنهاي با اثر عمده برر
چند قلوزايي در نژادهاي كشور براي شناسايي ژنهاي كانديداي مؤثر بر اين صفات اقتصادي الزم باشند .ژن  GDF9ازمهمتررين ژنهراي مرؤثر برر
صفت چندقلوزايي درگوسفندان ميباشد .هدف از انجام اين تحقيق شناسايي جهشهاي موجود در جايگاه نيمه اول (منتهي به' 5رشته پيشرو) اگزون 2
ژن فاكتور رشد و تمايز شماره (GDF9) 9در گوسفندان آميخته حاصل از تالقي بين قوچهاي نژاد رومرانوف برا مريشهراي نرژاد كرمراني بره رو
 PCR-SSCPبود .به اين منظور ،ازسياهرگوداج تعداد  121رأس گوسفند آميخته خونگيري شد .پس از استخراج  DNAبه رو نمکري از خرون
كامل ،واكنش زنجيرهاي پليمراز براي تکثير قطعه  366جفت بازي توسط آغازگرهاي اختصاصي طراحي شده براي اگزون 2اين ژن انجرام شرد .پرس از
تعيين چند شکلي فضايي تک رشتهاي محصوالت  ،PCRالگوهاي باندي مربوط به ژن  GDF9روي ژل پلي اكريلآميد و رنگ آميرزي برا نيتررات
نقره ،قابل مشاهده شد .در نمونه مورد مطالعه 5 ،الگوي باندي مختلف  4 ،6 ،2 ،1و  5به ترتيرب برا فراوانري  0/262 ،0/289 ،0/024 ،0/614و 0/141
بدست آمد .همچنين نتايج توالييابي منجر به شناسايي  5جهش در اين گوسفندان شد.
کلمات کلیدي:برنامه اصالحنژادي ،چندقلوزايي ،ژن ،GDF9گوسفندان آميخته.PCR-SSCP،

مقدمه

321

به طرور كلري در بيشتركشرورهاي جهران هردف از اصرالح نرژاد
گوسفند سودآوري از طريق بهبود يرک يرا چنرد صرفت اقتصرادي در
جامعه است .اين بهبود ميتواند از طريق انتخاب گوسرفندان برترر بره
عنوان والدين نسل آينده بر اساس شايستگي ژنتيکي آنها براي صفات
مورد نظر صورت گيرد ( .)20همگام با افزايش پيشرفتهاي ژنتيکري،
حفظ تنوع ژنتيکي يک جمعيت براي اطمينان از پاسخ به انتخاب بلند
مدت ،يک وظيفه مهم برنامههاي اصالح نژادي است ( .)6برنامههاي
اصالح نژادي بيشتر در جهت بهبود وضعيت توليردي حيوانرات اهلري
 -1دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيک واصالح نژاد دام ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان،
 -2دانشيار ،گروه علوم دامي ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر،
 -6استاديار ،گروه علوم دامري دانشرکده مهندسري علروم دامري و زراعري ،پررديس
كشاورزي و منابع طبيعي كرج  ،دانشگاه تهران.
)Email:mmohammadabadi@yahoo.ca
(*-نويسنده مسئول:

عمل ميكنندكه توفيق اين برنامهها به مقدار تنوع ژنتيکي موجرود در
گلهها بستگي دارد (16و  .)11با در نظر گرفتن پرايين برودن رانردمان
توليدمثل گوسفندان بومي و تأثير افزايش تعداد بره متولد شده برميزان
گوشت توليدي به ازاي هررأس ميش درهرسال ،براي كراهش تعرداد
ميشهاي مولد روي مراتع و جلوگيري از تخريب مراتع به نظرر مري-
رسد كه برنامههاي اصالح نژادي با ورود اسپرمهاي روز دنيا به كشور
و وارد كردن ژنهاي با اثر عمده براي چندقلوزايي در نژادهاي برومي
كشور الزم باشد.
اخيراً سه ژن مرتبط با باروري در گوسفند شناسايي شردهانرد كره
عبارتند از BMPR1-B :يا بوروال كه روي كروموزوم شرماره  3جراي
دارد و تحت عنوان  FecBنامگذاري ميشرود (10و  GDF9 ،)15كره
بر روي كروموزوم شماره  5قرار دارد و نام ديگر آن  FecGمريباشرد
( )18و  BMP15كه بر روي كروموزوم  Xجاي دارد و نرام ديگرر آن
 FecXميباشد ( 5و .)3
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جدول -1جهشهاي گزار

شده در ژن  GDF9توسط هانراهان و همکاران ()2004

نام جهش

موقعیت SNP

تغییر باز

شماره اسید آمینه

G1

230
411
411
121
918
994
1111
1184

A G

81
151
159
241
623
662
611
659

شماره اسید آمینه در پپتید

تغییر اسید آمینه

بالغ
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

T C
A G
A G
G A
A G
A G
T C

هشت جهش در ژن  GDF9شناسايي شده (جردول )1كره تراثير
هر آلل جهشيافته از  0/6تا  1/2بره در هر زايش گزار شده اسرت
( .)8اندازه ژن  2/5 GDF9كيلوباز است كه شامل دو اگرزون و يرک
اينترون ميباشد ،اگزون يک شامل  691جفت باز است كه اسريدهاي
آمينه  1تا  164را كد ميكند .اگزون دو شامل 938جفت باز است كره
اسرريدهاي آمينرره 165تررا 453را كرردميكنررد و اينترررون آن شررامل
1123جفت باز ميباشد .پروتئين اوليه آن داراي  456اسيد آمينه است،
در صورتي كه پروتئين بالغ آن شامل  165اسيدآمينه ميباشد.
غيرفعال سازي بخشي از فاكتورهراي موجرود در خرون از طريرق
ايمنيسازي  GDF9و  BMP15در گوسفندان نژاد رامني منجرر بره
افزايش نرخ تخمک انردازي و چنردقلوزايي گرديرد ( .)9در يرک نرژاد
گوسفند در ايسلند بنام توكا متوسط چندقلوزايى  1/86گزار شرده و
ميزان اثر ژن جهش يافته  0/3بره در هر زايرش برود .بررسرى تروالى
ژن  GDF9در گوسفندان اين نرژاد نسربت بره گرروه كنتررل از نرژاد
شويت نشان داد كه تمامى گوسفندان عقيم از نرژاد توكرا داراى يرک
جهش منفرد (جايگزيني  Aبا  )Cدر باز شماره 1219بودندكه منجر به
تغيير اسيدآمينه  421در  mRNAكامل و يا اسريدآمينه  109از تروالي
بالغ شد ،به طورى كه اسريدآمينه خنثرى سررين برا اسريدآمينه برازى
آرژينين جايگزين مىشود ( .)14طي انجام تحقيقي براي بررسي وجود
جهررش در  mRNAژن  GDF9در مرريشهرراي نررژاد افشرراري ،از
تخمدانهاي ميشهاي كشتار شده براي بررسي وجود فوليکرولهرا و
استخراج  RNAاستفاده كردنرد .طري ايرن بررسري از هرر سره نروع
تخمدان كوچک ،بزرگ و متوسط استفاده گرديد و از رو RT-PCR
براي تکثير قطعه مورد نظر استفاده شد ،سپس محصوالت مرورد نظرر
توالي يابي شدند .نتايج توالي يابي آنها وجود سره جهرش G3 ،G2و
G4رادر ميشهاي نژاد افشاري نشان داد ( .)1به طوركلي ،چندقلوزايي
در زايش اول كمتر از زايشهاي دوم و سوم گزار شرده اسرت ( 4و
 .)11در پژوهشي بر روي گوسفندان نژاد بوروال نشان داده شد كره برا
افزايش تعداد دفعات زايش تا سن  4سالگي تعداد گوسفندان چندقلوزا

8
14
56
11

آرژنين به هيستيدين
والين به والين
لوسين به لوسين
گلوتامين به ليزين
گلوتامين به گلوتامين
والين به ايزولوسين
والين به متيونين
سرين به فنيل آالنين

افزايش مييابد (.)11
گوسفندان آميخته مورد بررسي در اين مطالعه حاصل تالقي برين
قوچهاي نژاد رومانوف از كشور روسيه با ميشهاي نژاد كرماني است،
كه به منظور بهبود راندمان توليدمثلي و با تأكيد بر حفظ صفات پشمي
و مقاومت محيطي نژاد كرماني پرور مييابند .اين تالقي برا بهرره-
گيري از شيوههاي اصولي اصالحنژاد برراي دسرتيابي بره يرکسرري
صفات با ارز چون رشد مناسب ،چندقلوزايي باالوكميرت شريردهي
خوب و كاهش چربي (دنبره) در گوسرفندان آميختره حاصرل گرديرده
است .با توجه به ركوردهاي زايش و تفاوتهاي فنوتيپي توليدمثلي كه
در ميان گوسفندان رومانف با گوسرفندان كرمراني وجرود دارد ،وجرود
جهررشهرراي نقطررهاي در ژنهرراي كنترررلكننررده عملکرررد تخمرردان
( BMP15 ،GDF9و بوروال) در آميختههاي حاصل از اين تالقي دور
از ذهن نيست ،در نتيجه احتمال ميرود كه جهش يا جهرشهرايي در
اين ژنهاي بزرگ در جمعيت آميخته وجود داشرته باشرد كره باعر
افزايش نرخ برهزايي و باروري در اين گوسفندان شود .بنابراين ،هردف
از تحقيق حاضرشناسايي جهشهاي موجود در نيمه اول (منتهي بره'5
رشررته پيشرررو) اگررزون  2ژن فرراكتور رشررد و تمررايز  (GDF9) 9در
گوسفندان آميخته حاصل از تالقي بين قروچهراي نرژاد رومرانوف برا
ميشهاي نژاد كرماني با استفاده از رو  PCR-SSCPو توالي يرابي
آنها بود.

مواد و روشها
در پررژوهش حاضررر ،تعررداد  121رأس گوسررفندآميخته حاصررل از
تالقي بين قوچهاي نژاد رومانوف با مريشهراي نرژاد كرماني،كره در
حوالي شهر كرمان پرور داده ميشدند ،مرورد مطالعره قرارگرفتنرد.
خونگيري با استفاده از لولههاي ونوژكت حاوي  50ميليمولمراده ضرد
انعقاد  EDTAصورت گرفت و نمونهها درمجاورت يخ بره آزمايشرگاه
تحقيقاتي ژنتيک و اصرالحنرژاد حيوانرات اهلري بخرش علروم دامري

مطالعه جهشهاي موجود در نیمه اول اگزون  2ژن  GDF9گوسفند...

دانشگاه شرهيد براهنر منتقرل گرديرد و سرپس در دمراي  -20درجره
سانتيگراد نگهداري شدند.
استخراج DNA

استخراج  DNAاز  500ميليليتر خون با استفاده از رو نمکري
بهينه يافته انجام گرفت .جهت ارزيابي  DNAاستخراج شرده از رو
الکتروفورز بر روي ژل آگارز با غلظت  %0/8استفاده شد.
تکثیرژن GDF9بااستفادهاز PCR

با توجه به ژن انتخاب شده ،ابتدا توالي ژن و  mRNAآن از ژنوم
گوسفندان مختلف در بانک اطالعاتي مركرز ملري اطالعرات زيسرت
فنراوري ايراالت متحرده ( (NCBIبرا شرماره دسرتيابي AF078545
استحصال شد .آغازگرهاي مورداستفاده براي تکثيرر قطعرهاي بطرول
 364جفت باز از اگزون 2ژن  GDF9گوسفند با استفاده ازسايتهراي
 primer 3plusو  oligo Analyzerو  oligo calculatorطراحري
شدند .توالي آغازگرهاعبارت بودند از:
'F: 5'-GATTCCTTGATTTGACTTCCTGTT-3
'R: 5'- TGGCACTCTCCTGGTCTCTG-3
واكررنش  PCRدر حجررم 25ميکروليتررر شررامل  2ميکروليتررر از

13/1 ،DNAميکروليتر آب ./6 ،ميکروليترر آنرزيم  Tagپلري مرراز1 ،
ميکروليتر از هر يک از پرايمرهاي رفت و برگشتي 0/5 ،ميکروليترر از
 2/5 ،dNTPميکروليتر از  PCR bufferو  1ميکروليتر از  MgCl2برا
برنامه حرارتي زير به تعداد  66سيکل در دسرتگاه ترموسرايکلر انجرام
شد .به منظور دستيابي به دماي اتصال بهينره جهرت واكرنش PCR
براي جفت آغازگرهاي موررد بررسي ،از رو گراديان دمايي استفاده
شد .با توجه به كيفيت باندهاي حاصل از دماهاي در نظر گرفته شرده،
دماي بهينه اتصال براي آغازگرهرا  32/5درجره سرانتيگرراد در نظرر
گرفته شد .برنامه حرارتي عبارت بود از 5 )1 :دقيقه دمراي  94درجره
سانتيگراد به منظور واسرشت سازي اوليه  )2 ،DNAانجام سه گامره
زير با  66چرخه تکرار :الف 60 -ثانيه دماي  94درجه سانتيگرراد بره
منظور تک رشتهاي شردن  ،DNAب 50 -ثانيره دمراي  32/5درجره
سانتيگراد به منظور اتصال آغازگر به DNAي تک رشتهاي ،پ50 -
ثانيه دماي  12درجه سانتيگرراد بره منظرور بسرط آغرازگر )6،پايران
چرخهها 8 )4 ،دقيقه دماي  12درجه سانتيگراد با يک چرخره تکررار
براي بسط نهايي.
پس از تکميل چرخههاي دستگاه ،نمونههرا بالفاصرله از دسرتگاه
خارج شده و در دماي  4درجره سرانتيگرراد نگهرداري شردند .جهرت
ارزيابي محصروالت  PCRاز رو الکتروفرورز برر روي ژل آگرارز برا
غلظت  %1استفاده شد.
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استفاده ازروش PCR-SSCPجهت تعیین ژنوتیپ حیوانات
بارگذاري و الکتروفورز محصوالت SSCP

جهت الکتروفورز محصوالت SSCPاز سيستم الکتروفورز عمودي
داراي سيستم خنک كننده با آب استفاده شد كه با اتصال آن بره ايرن
سيستم ،جهت به جريان انداختن آب با دماي  4تا  5درجه سرانتيگراد،
دماي بافر ) TBE (1Xو ژل در دماي  4-5درجه سانتيگراد ثابت نگه
داشته شد .قبل از آمادهسازي ژل اكريلآميد براي تکرشرتهاي شردن
محصوالت  PCRميکروتيوبها در دستگاه ترموسرايکلر در  95درجره
سانتيگراد به مردت  10دقيقره گذاشرته شردند و بعرد از اتمرام زمران
ميکروتيوبها بالفاصله به فريزر در دماي -20برراي  5دقيقره انتقرال
داده شدند .جهت انجام ،SSCPمقدار 12ميکروليتر از بافر بارگذاري با
 3ميکروليتر از محصوالت  PCRمخلوط و برا اسرتفاده از الکتروفرورز
عمودي رويژلاكريلآميد  8درصد بارگذاري و الکتروفورز شدند.
توالييابي محصوالت PCR

يکرري از مهررمترررين فنرراوريهرراي در دسررترس زيسررتشناسرران
مولکولي ،توالييرابي  DNAاسرت كره بره وسريله آن ترتيرب دقيرق
نوكلئوتيدها را در قطعهاي از  DNAميتوان تعيين نمود ،براي اينکره
جهش مشخصاً معلوم گرردد بايسرتي آزمرايش تعيرين تروالي صرورت
پذيرد .در اين مطالعه بر اساس الگوهاي باندي متفراوت ،از هرر الگرو
يک نمونه انتخاب و از محصوالت  PCRبره صرورت مسرتقيم برراي
توالييابي ارسال شد.
پس از دريافت نتايج توالييابي و شناسايي و اعمال جهرشهرا در
تررروالي هرررر هاپلوتايررر برررا اسرررتفاده از كررردهاي نوكلئوتيررردي
پيشنهادي ،IUPAC1تواليها برا اسرتفاده از نررمافرزار DNAMAN
و 7.0 Bioeditجهت تعيين جهشهاي ترکنوكلئوتيردي بره همرراه
تواليهاي گزار شده در  NCBIهمتراز شده و مقايسه شدند.
با بررسي و ارتباط شرکل الگوهراي بانردي در ژل اكريرلآميرد و
سپس مراجعه به توالي ژنوتي هاي مشاهده شده ،تروالي هاپلوتاير -
هاي تشکيل دهنده هر ژنوتي با استفاده از نرمافزار  Rپيشبيني شد.
شاخصهاي ژنتیک جمعیت در محل هر SNP

شاخص تنوع ژنتيکي شانون و تعادل هارديواينبرگ در محل هر
 SNPبا استفاده از نرمافزار  6.41GenAlexمحاسبه شد.

نتایج و بحث
الکتروفورز محصوالت تکثير شده روي ژل آگارز 1درصد ،ازجايگاه
1 - International Union of Pure and Applied chemistry
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ژن  GDF9نشان داد كه قطعه  364جفت بازي در نظر گرفته شده به
خوبي و بدون هيچ باندغير اختصاصي تکثير يافته اسرت .وجرود يرک
نوار مشخص بر روي ژآلگارز مؤيد اين است كه آغازگرهراي طراحري
شده در اين مطالعه تنها داراي يک قطعه هردف روي  DNAبودنرد و
شباهت توالي در مکانهاي ديگري از  DNAوجود نداشت.
نتيجه الکتروفورز DNAي اسرتخراج شرده و قطعره  364جفرت
بازي تکثير شده از ژن  GDF9به ترتيب در شرکلهراي  1و 2نشران
داده شده است.
تعیین فراواني الگوها

با تجزيه عکسهاي حاصل از الکتروفورز عمرودي برا اسرتفاده از
رو  5 ،PCR-SSCPفرم مختلرف از الگوهراي بانردي در جمعيرت
مورد مطالعه مشاهده شد .فراواني الگوهاي باندي براي الگوهاي ،2 ،1
 4 ،6و  5به ترتيب  0/262 ،0/289 ،0/024 ،0/614و  0/141بود.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه الکتروفورز عمودي ژل اكريلآميرد

شکل -1نمونهاي از  DNAاستخراج شده

 %8با ولتاژ 180-110ولت بره مردت  1-8سراعت جهرت ران كرردن
قطعات  350جفت بازي بسيار مناسب ميباشد .درمطالعهي حاضر اين
نتيجه حاصل شدكه غلظت  DNAو نمونههاي مورد استفاده در PCR
در الگوهاي باندي حاصل از  SSCPدخالتي ندارد ،همچنين از نسربت
 10ميکروليتر رنگ بارگذاري به  6ميکروليتر محصول  PCRاسرتفاده
شد و باندهاي خوبي بدست آمد .قرراردادن محصروالت  PCRبعرد از
واسرشت سازي روي يخ الزم و ضروري ميباشد.
كروماتوگرام و همرديف كردن نتايج حاصرل از تروالييرابي برراي
SNPهاي شناسايي شده جايگاه نيمه اول اگزون 2ژن  GDF9برراي
ارزيابي وجود جهشهراي موجرود در جايگراه نيمره اول اگرزون 2ژن
 ،GDF9نتايج حاصل از توالييابي اين قطعه از ژن  GDF9با استفاده
از نرمافزار  Bioedit 7.0و  DNA MANمقايسه و مورد بررسي قرار
گرفت كه منجر به شناسايي پنج  SNPدر موقعيرتهراي ،411 ،446
 521 ،411و  121شد.

شکل -2نمونهاي از الکتروفورزمحصوالتPCR

شکل-3الگوهاي باندي مشاهده شده حاصل از  .PCR-SSCاعداد روي ژل (از  1تا  )5نشان دهنده شماره الگوهاي باندي هستند.

مطالعه جهشهاي موجود در نیمه اول اگزون  2ژن  GDF9گوسفند...

همچنررين SNPهرراي موقعيررت  446و  520فقررط برره صررورت
هتروزايگروت و  SNPموقعيرت  411فقررط بره صرورت هموزايگرروت
مشاهده شدند .براي شناسايي هتروزايگوتهاي موجود در ترواليهرا و

699

جهت تعيين صحت وجود جهشهراي ترکنوكلئوتيردي ،گررافهراي
حاصل از نتايج توالييابي همه نمونههاي اين جايگاه بره دقرت مرورد
بررسي قرار گرفت.

شکل -4كروماتوگرام حاصل از نتايج توالييابي براي SNPهاي هتروزايگوت شناسايي شده جايگاه نيمه اول اگزون 2ژن GDF9

شکل -5عکسهاي خروجي از نرمافزار  DNAMANبراي هم رديفكردن نتايج حاصل از توالييابي و SNPهاي هموزايگوت شناسايي شده در نيمه اول اگزون 2ژن
GDF9

جدول SNP-2هاي شناسايي شده در اين مطالعه براي نيمه اول اگزون  2ژن  GDF9و مقايسه آنها با SNPهاي گزار

شده توسط هانراهان و همکاران ()2004

121

522

411

411

443

G/A

T/T

G/A

C/T

C/C

موقعیت نوکلئوتید در توالي ژن GDF9
نوكلئوتيد گزار شده توسط هانراهان و همکاران
جهشهاي شناسايي شده در اين مطالعه
C/T G/A T/G G/A
SNPهاي موقعيت  446و  520در اين مطالعه براي اولين بار مشاهده شدهاند.

C/A
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جدول -3هاپلوتاي هاي شناسايي شده در جايگاه نيمه اول اگزون  2ژن GDF9
شماره نوکلئوتید در توالي گزارش شده در NCBI

121SNP

522SNP

411SNP

411SNP

443SNP

شماره هاپلوتایپ

G

T

G

C

C

G

T

A

C

C

A

T

A

C

C

A

T

G

T

C

A

G

G

T

C

G

T

A

C

A

G

T

G

C

A

A

T

G

C

C

1
2
6
4
5
3
1
8

جهشهاي شناسايي شرده در ايرن جايگراه برا تروالي هاپلوتاير
گزار شده توسط هانراهان و همکاران( )2004در موقعيرت جهرش-
هاي مربوطه در جدول 2آورده شرده اسرت .الزم بره ذكرر اسرت كره
SNPهاي موقعيت  446و  520در اين مطالعه براي اولين بار مشاهده
شدهاند .هاپلوتاي هاي شناسايي شده جايگاه نيمره اول اگرزون  2ژن
 GDF9در جدول  6آورده شده است.
ژنوتیپهاي شناسايي شده جايگااه نیماا اوا اگا ون 2ژن
GDF9

در اين مطالعه پنج ژنوتي متفاوت شناسايي شرد كره مربروط بره
هشت تركيب هاپلوتايپي حاصل از پنج  SNPمختلف در طرول تروالي
جايگاه تکثير شده از نيمره اول اگرزون 2ژن  GDF9هسرتند .تصروير

الگوي باندي مربوط به هر ژنوتي نيز در شکل  6آورده شده است.

نتایج ژنتیک جمعیت
پس از مشخص شدن ژنوتي هاي جايگاه ناحيه اول اگزون  2ژن
 ،GDF9با توجه به در دسترس بودن تعداد حيوانرات هرر ژنوتير در
جمعيت و تعداد كل افراد جمعيت ،فراواني ژنوتي ها در جمعيت مرورد
بررسي به رو شمار مستقيم محاسبه شد (جدول .)5
نتايج آنراليز تعرادل هراردي -واينبررگ برراي همره SNPهرا در
جمعيت مورد بررسي در جدول  3آورده شده است.

جدول -4ژنوتي هاي شناسايي شده نيمه اول اگزون 2ژن  GDF9در اين مطالعه
 NCBIشماره نوکلئوتید در توالي گزارش شده در
121

522

411

411

443

GG

TT

GG

CC

CC

GG

TT

GA

CC

CA

GG

TT

AA

CC

CC

GA

TT

GA

CC

CC

AA

TG

GG

TT

CC

شماره ژنوتیپ

ژنوتي هاي  2و  5در اين مطالعه براي اولين بار مشاهده شدهاند.
جدول -5تعداد و فراواني ژنوتي هاي جايگاه نيمه اول اگزون  2ژن  GDF9در جمعيتهاي مورد مطالعه
کل
5
4
3
2
1
ژنوتیپ
121
11
28
65
6
68
تعداد فراواني
1 0/140 0/262 0/289 0/024 0/615
بررسي تعادل هاردي-واينبرگ براي SNPهاي شناسايي شده در جمعيت مورد بررسي

(الگو)
1
2
6
4
5

مطالعه جهشهاي موجود در نیمه اول اگزون  2ژن  GDF9گوسفند...

044

جدول -6آزمون كاياسکور براي هر SNPدر جمعيت مورد مطالعه
سطح معنيداري
SNPهاي شناسایي شده کاياسکور درجه آزادي
 SNPموقعيت ns446
0/890
1
0/019
 SNPموقعيت ***411
0/000
1
121/000
 SNPموقعيت ***411
0/000
1
21/095
 SNPموقعيت ns520
0/403
1
0/391
***
0/000
1
18/312
 SNPموقعيت 121
*** :عدم وجود تعدل هاردي-واينبرگ در سطح معنيداري يک هزارم ( : ns)P >0/001وجود تعادل هاردي واينبرگ

نتايج تنوع ژنتيکي جمعيتهاي مورد بررسي براي SNPهاي نيمه اول اگزون  2ژن  GDF9با شاخص شانون در جدول  1آورده شده است.
جدول -1ميانگين شاخص شانون در هر جمعيت براي پنج  SNPمشاهده شده در نيمه اول اگزون  2ژن GDF9

SNPهاي شناسایي شده

موقعیت 443
0/031

موقعیت 411
0/403

نيکول و همکاران ( )14در يک نژاد گوسفند در ايسلند بنرام توكرا
وجود جهشهاي G5 ،G4 ،G3و  G6را در اين نژاد گزار كردند كه
با نتايج اين پژوهش مطابقت ميكند .هانراهان و همکاران ( )8نشران
دادند كه جهشهاي موجود در ژن  GDF9تاثير قابل توجهي بر نررخ
تخمکريرزي در گوسرفندان زيرادي دارد و جهرش  G8را مروثرترين
جهش بر نرخ تخمکريزي نرام بردنرد .مرادبنرد و همکراران ( )12در
پژوهشي بر روي گوسفندان نژاد بلوچي به رو  PCR-RFLPنشان
دادند كه ژنوتي هتروزيگوت ژن  GDF9اثر معني داري برر براروري
دارد .همچنين نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر با نتايج رحيمي و
همکاران ( )13كه برا رو  SSCPاگرزون  2ژن  GDF9در دو نرژاد
گوسفند بهمئي و لک قشقايي را مطالعه كرده بودند مطابقت دارد .آن-
ها در نژاد بهمئي سه الگوي متفاوت  B ،Aو Cرا گزار كردنرد و در
نژاد لک قشقايي دو الگوي  Aو Bرا مشاهده نمودند .همچنين با نتايج
بررادبرين و همکرراران ( )1كرره بررا رو  RFLPبررراي ژن  GDF9در
گوسفندنژادقرهگل سه الگوي  BB ،AAو  ABمشراهده كردنرد و برا
سليماني و همکاران ( )19كه در گوسفند سنجابي در ناحيه كد كننرده
ژن  GDF9جهش مشاهده كردند مطابقرت دارد .بهمنري و همکراران
( )2در ژن  GDF9روي گوسفند قرهگل با رو  PCR-SSCPچهرار
الگوي باندي مختلف مشاهده كردند كه با اين تحقيرق مطابقرت دارد.
اقبال سعيد و همکاران ( )1در پژوهشي برر روي گوسرفندان افشراري
مشاهده كردند كه جهش  G4در گوسفنداني كه ميزان تخمرکريرزي
باالتري نسبت به بقيه داشتند رخ داده كه نشان ميدهرد ايرن جهرش
مرريتوانررد يکرري از داليررل افررزايش ميررزان تخمررکريررزي در برخرري
گوسفندان باشد .با توجه به شناسرايي جهرشهراي  G3 ،G2و G4در
توالي يابي اين پژوهش و نتايج حاصل از پژوهشهاي قبلري ( )1ايرن
نتيجه حاصل ميشود كه جهش  G4ميتواند يکي از عوامل موثر برر

موقعیت 411
0/319

موقعیت 522
0/254

موقعیت 121
0/539

نرخ دو قلوزايي در اين گوسفندان آميخته باشد البته براي اين جهرش
ارتباط معني داري با صفات باروري در مطالعره هانراهران و همکراران
( )8گزار نشده است.
شاخص شانون نشاندهنده ميزان هتروزيگوسيتي جمعيتها مي-
باشد .از اين شاخص براي بيان ميزان تنوع زيستي استفاده مريشرود.
شاخص شانون هر قدر بزرگترر باشرد ،ميرزان هتروزيگوسريتي بيشرتر
است .با توجه به نتايج مشاهده شده از شاخص شانون ميتروان بيران
كرد كه ميزان هتروزيگوسيتي و تنوع ژن  GDF9در اين جمعيت باال
است و اين مطلب كه دورگگيري ميزان هتروزيگوسريتي را افرزايش
ميدهد با اين نتايج اثبات شده استSNP .هاي موقعيرت  446و 520
در تعادل هاردي-واينبرگ قرار داشتند ،با توجه بره آميخترهگرري كره
انجام شده ،ميدانيم كه مهاجرت ژني رخ داده است اما جمعيت در اين
SNPها درتعادل است .احتماال عوامل ديگر بر هم زننده تعادل در كار
بوده اند و عکس عامل باال عمل نموده اند و باع شده اند كه تعادل
بر هم نخورد .مي توان گفت بره دليرل اينکره تعرداد افرراد بعضري از
ژنوتي ها خيلي كم بوده تعادل هاردي-واينبرگ در آنهرا تحرت ترأثير
قرار گرفته است .پس از تطبيق توالي نيمه اول اگرزون  2ژن GDF9
در سايت  NCBIبراي بدست آوردن  ORFآن برراي شرروع صرحيح
ترجمه اين توالي به پروتئين ،فرم  +1براي اين جايگراه بدسرت آمرد.
براي اين توالي از پنج  SNPمشاهده شده در جايگراه نيمره اول ،سره
 SNPبا تغيير اسيد آمينه همراه بودند SNP .موقعيرت نوكلئوتيرد 446
منجر به تغيير اسيدآمينه ترهاونين ( )Thrبه آسرپارژين (SNP ،)Asn
موقعيت نوكلئوتيد  520منجر به تغيير اسيدآمينه سيسرتئين ( )Cysبره
گلوتررامين ()Gluو SNPموقعيررت نوكلئوتيررد  121منجررر برره تغييررر
اسيدآمينه گلوتامين ( )Gluبه ليزين ( )Lysميشرود .همچنرين SNP
موقعيت نوكلئوتيد  411براي اسيد آمينه والين ( )Valو  SNPموقعيت
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تعيين ميكند و صفات ممکن است همبستگي ژنتيکي منفي نيز داشته
 با كشف و وارد نمودن اين ژنها و برنامهريزي برراي تکثيرر و.باشند
تثبيت جهشهاي اتفاق افتاده مررتبط برا ژنهراي براروري مريتروان
كمک قابل توجهي به افرزايش توليرد و حفرظ ذخراير ملري و درآمرد
 همچنين با توجه به اينکه تلقريح مصرنوعي.دامداران كشور انجام داد
در ايران نسبت به برخي كشورها مدت زمران كمترري اسرتفاده شرده
 اما به علت افرزايش،است تنوع ژنتيکي در گوسفندان ايران باال است
 بخصوص در سالهاي اخير و ورود اسپرمهاي روز دنيرا،روند هم خوني
 بايستي، بنابراين.به كشور سرعت كاهش تنوع ژنتيکي باال رفته است
نسربت برره كنترررل آن و اراشرره رو هرراي مناسررب تالقرري بررسرري و
 همچنين استفاده از نشانگرهاي ملکولي به.پيشنهادات الزم اراشه گردد
منظور شناسايي فنوتي ها و ژنوتي هاي جديد ميتواند كمک زيرادي
 بنابراين اجرراي كامرل و،در شناسايي و معرفي نژادهاي برتر ايفا كند
دقيق اينگونه پژوهشها كمک زيرادي بره برنامرههراي اصرالحي در
.مجامع علمي جهان خواهد نمود

.) بدون تغيير اسيدآمينه همراه بودLeu(  براي اسيدآمينه لوسين411
 بنابراين،ازآنجايي كه محيط بر عليه ژنهاي باروري عمل ميكند
بايستي محيطي مناسب را براي بهبرود توليردمثل و وضرعيت براروري
 با توجه به اينکه اين ژن از خانواده فاكتورهاي.گوسفندان فراهم آورد
رشد نيز است ميتوان جهشهراي ايرن ژن را مروثر برر صرفت رشرد
 در صورت ارتباط اين جهشها با صفت رشد ميتوان از آن، لذا.خواند
 در.براي كارهاي اصالح نژاد مربوط به رشد گوسفندان نيز بهرره بررد
سيستم آميزشي دورگگيري اغلب امکان حصول ايجراد پيشررفت در
-  پرور، بنابراين. نياز به گزينش در نسلهاي مختلف دارد،يک نسل
دهندگان اين گوسفندان آميختره رومرانوف و كرمراني بايرد نسرلهرا
انتخاب انجام بدهند تا به طور اساسي صفت چند قلوزايي در گلهيشان
 همچنين آنها بايد در برنامره دورگگيرري از مرادههراي.افزايش يابد
دورگ براي جايگزيني استفاده كنند تا از مزيتهاي هر نوع هتروزيس
 البتره بايرد توجره. بقاء و قابليت مادري فراهم آيد،مرتبط با توليدمثل
كرد كه با گزينش براي يک صفت ساير صرفات اقتصرادي فرامرو
 چرا كه معموالً بيش از يک صفت ارز اقتصرادي كرل دام را،نشوند

منابع
1- Badbarin, N., S.Z.A. Mirhoseini., A. Bahmani., and R. seidsharifi. 2013. Study polymorphism the Growth
Differentiation Factor 9(GDF9) gene and correlation it with weight quality in gharehghol sheep. Animal and birds
congress,north Iran,1073-1076. (In Persian)
2- Bahmani, A., S.Z.A. Mirhoseini., B. Dlirsafat., z.Ansari. 2010. Study polymorphism the Growth Differentiation
Factor 9 (GDF9) gene in gharehgholsheep using PCR-SSCP. In: Proceedings of 4th Animal science
congress,Iran3590-3593. (InPersian)
3- Barker, J. S. F. 2001. Conservation and management of genetic diversity: a domestic animal perspective .Canadian
Journal of Forest Research. 31:588-595.
4- Barzegari, A., S. Atashpaz., K. Ghabili., Z. Nemati., M. Rustaei., and R. Azarbaijani. 2010. PolymorpHisms in
GDF9 and BMP15 associated with fertility and ovulation rate in Moghani and Ghezel sheep in Iran. Reproduction
in Domestic Animals. 45: 666–669.
5- Chu, M. X., G.H. Cheng., L. Chen, Fang., and S.C. Ye. 2005. Study on morphogenetic protein 15 as a candidate
gene for prolificacy of Small Tailed Han sheep and Hu sheep. Journal Anhui Agriculture University,32:278-282.
6- Dong, J., D.F. Altertini, K. Nishimori, T. Rajendra Kumar, N. Lu and M.M. Matzuk. 1996. Growth ifferentiation
factor-9 is required during early ovarian folliculogenesis. Nature Genetics, 383:531-535.
7- Eghbalsaied, S.h., K. Ghaedi., S. Shahmoradi., A. Pirestani., T. saeidi., H. Amini., L. Nicol., and A. McNielly.
2012. Presence of SNPs in GDF9 mRNA of Iranian Afshari sheep. International Journal fertilization Sterility. 5:
225-230.
8- Hanrahan, J.P., S.M. Gregan., P. Mulsant., M. Mullen., G.H. Davis., R. Powell., and S.M. Galloway. 2004.
Mutations in the genes for oocyte derived growth factors GDF9 and BMP15 are associated with both increased
ovulation rate and sterility in Cambridge and Belclare sheep (Ovisaries). Biology of Reproduction. 70: 900–909.
9- Juengel, J.L., N.L.Hudson., L. Whiting., and K.P. McNatty. 2004. Effects of immunization against bone morphogenetic protein 15 and growth different-iation factor 9 on pregnancy in Ewes. Biology of Reproduction. 70: 557561.
10- Luis, V., P. Ricardo., M.T. Tejedor., L. Adolfo., and S. Isidro. 2009. A 17 bp deletion in the BoneMorphogenetic
Protein 15 (BMP15) gene is associated to increased prolificacy in the Rasa Arago-nesa sheep breed. Animal
Reproduction Science. 110: 139–146.
11- Mishra, A.K., A.L. Arora, S. Kumar, L.L.Prince. 2009. Studies on effect of Booroola (FecB) genotype on lifetime
ewes’ productivity efficiency, litter size and number of weaned lambs in Garole×Malpura sheep. Animal
Reprodution Science,113:293–298.
12- Moradband, F., G. Rahimi., and M. Gholizadeh. 2011. Association of polymorphisms in Fecundity Genes of
GDF9, BMP15 and BMP15-1B with Litter Size in Iranian Baluchi Sheep.Asian-Australian Journal Animal

046

... گوسفندGDF9  ژن2 مطالعه جهشهاي موجود در نیمه اول اگزون

Science. 9: 1179 – 1183.
13- Msoffe, P.L.M., M.M.A. Mtambo., U.M. Minga., H.R. Juul-Madsen., P.S. Gwakisa. 2005. Genetic structure
among the local chicken ecotypes of Tanzania based on microsatellite DNA typing. African Journal of
biotechnology. 4: 768-771.
14- Nicol, L., S.C. Bishop., R. Pong-Wong., C.h. Bendixen., L.E. Holm., S.M. Rhind., and A.S. McNeilly. 2009.
Homozygosity for a single base-pair mutation in the oocytespecific GDF9 gene results in sterility in Thoka sheep.
Science Reproduction Fertilization. 138:921–933.
15- Otsuka, F., Z. Yao., T.H. Lee., S. Yamamoto., G.F. Erickson., and S. Shimasaki. 2000 Bone morphogenetic
Protein-15. Identification of target cells and biological functions. Journal Biology Chemistry. 50: 39523–39528.
16- Rahimi, A., M. mohagheghdolatabadi. 2013. Identification of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in exon 2
the Growth Differentiation Factor 9 (GDF9) gene in Bahmani and ghashghai sheep. Animal and birds congress,
north Iran,1454-1458. (In Persian)
17- Rajaei, M.A. 2005. Study of Genetic diversity for Japan quil population using microsatellite Markers.MSc Thesis
of Animal science.Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University.
18- Sadighi, M., K.J. Bodensteiner., A.E. Beattie., and S.M. Galloway. 2002 Genetic mapping of ovine growth
differentiation factor 9 (GDF9) to sheep chromosome 5. Animal Genetics. 33: 244–245.
19- Soleimani, B and G.h. Rahimi. 2010.Studyof effect GDF9 gene in litter size and weight quality in sheep sanjabi.
Modern Genetics Journal. 5:53-59 (In Persian)
20- Yazdi, M. H., Engstom., G., Nasholm., A. Jonansson., K., Jorjani., H. and Liljedahl. L. E. 1997. Genetic
parameters for lamb weight at different age and wool productioninBaluchi sheep. Journal of Animal science.
65(2): 247- 255.

