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  صفات و خونی پارامترهاي با آن ارتباط و گرلین هورمون گیرنده ژن شکلی چند بررسی
  شال و زل نژاد گوسفندان در الشه

  

  3زاده خدابخش سولر و 2شهربابک مرادي سینح* ،2یگانه مهربانی نحس ،1یفیروزجای عباسی مهدي

  ،کرج تهران، دانشگاه یعیطب منابع و يکشاورز یسپرد دامی، علوم گروه استادیار2ارشد و  کارشناسی آموخته دانش1
 کرمان کرمان، دانشگاه ارشد کارشناسی آموخته دانش3

  14/12/96 پذیرش: تاریخ ؛20/7/96 دریافت: تاریخ
  چکیده
 در اقتصادي مهم صفات ژنتیکی بهبود براي مطمئن روش یک فرد همنحصرب هايژن اساس بر یژنتیک انتخاب :هدف و سابقه

 هورمون ترشح تحریک مهم، نقش دو که شودمی ترشح معده وسیله به )GHSR1( گرلین هورمون گیرنده باشد.می اهلی حیوانات
 در الشه صفات و خونی هايپارامتر با GHSR ژن شکلی چند ارتباط پژوهش این در دارد. خوراك مصرف تحریک و رشد

   .گرفت قرار بررسی مورد PCR محصوالت یابیتوالی و 3SSCP-2PCR روش از استفاده اب شال و زل نژاد گوسفندان
  

 2 اگزون از بازي جفت 452 قطعه گرفت. انجام کلروفرم فنل روش به چربی بافت نمونه 51 از DNA4 استخراج :هاروش و مواد
 تک فضایی شکلی چند مشاهده براي .قرارگرفت تکثیر مورد شده طراحی اختصاصی آغازگر جفت یک از استفاده با GHSR ژن

 یابییتوال از پس گردید. استفاده نقره نیترات آمیزي رنگ و درصد 12 آمید اکریل ژل از PCR محصوالت (SSCP) ايرشته
 داده رخ C به T یلتبد 3278 باز یديوکلئوتن یتموقع در ژن ینا در )SNP5( یدينوکلئوت تک یچندشکل یک یدگرد مشخص

 این GHSR ژن جایگاه براي هادام تک تک ژنوتیپ تعیین از پس تحقیق این در شد. ییشناسا مطالعه ینا در بار یناول يبرا که
  شدند. تجزیه GLM رویه توسط و شده SAS 9.1 برنامه وارد بررسی مورد صفات به مربوط هايداده همراه به اطالعات

  
 CT ژنوتیپ و بود دارمعنی شال و زل نژاد در )P>002/0( الشه pH )،P>05/0( گوشت قرمزي صفات بر SNP این اثر ها:یافته

 نمونه خاکستر بر SNP این اثر همچنین .داشت الشه pH و گوشت قرمزي صفت بر بیشتري ثیرأت TT ژنوتیپ به نسبت
)06/0<P( ژنوتیپ و بود دار معنی CT نوتیپژ به نسبت CC داري معنی اثر جنسیت که داد نشان نتایح .بود تري مطلوب ژنوتیپ 

 آب نگهداري ظرفیت )،>001/0P( برشی نیروي )،>04/0P<،( PH )01/0P( الشه بازده )،>0001/0P( الشه گرم وزن روي
 میانگین مقایسه داشت. )>007/0P( روشنایی درجه )،>0001/0P( زردي درجه )،>05/0P<،( LDL )02/0P( اول درروز
 سطح در اول روز در آب نگهداري ظرفیت ، 0008/0P<،( )01/0P<(pH( سطح در الشه گرم وزن بر جنس اثر مربعات حداقل

                                                             
  hmoradis@ut.ac.irمسئول مکاتبه: *

1- Growth hormone secretagogue receptor  
2- Polymerase Chain Reaction 
3- Single-Strand Conformational Polymorphism 
4-Deoxy Nucleic Acid 
5- Single nucleotide polymorphism 
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)05/0P<( و LDL سطح در )02/0P<( داراي اول روز در آب نگهداري ظرفیت و الشه گرم وزن بر نر جنس بود. دارمعنی اثر 
 ارتباط پژوهش این در بود. بیشتري اثر داراي  گوشت قرمزي درجه و گوشت زردي درجه ،LDL بر ماده جنس و بیشتر اثر

   نشد. مشاهده شال و زل نژاد در اشباع غیر و اشباع چرب اسیدهاي با مذکور هايژنوتیپ بین داريمعنی
  

 کاندید تواند می ژنتیکی نشانگر یک عنوان به )GHSR( گرلین هورمون گیرنده ژن که دهدمی نشان مطالعه این نتایج گیري: نتیجه
  باشد. شال و زل نژادهاي در گوشت اسیدیته و گوشت قرمزي رنگ تاصف انتخاب براي مناسبی

  
   GHSR ژن الشه، صفات ،خونی پارامترهاي ،شال و زل گوسفندان شکلی، چند کلیدي:هاي  واژه

  
  مقدمه

 حیوانات ترین اقتصادي از یکی عنوان  به گوسفند  
 و کوچک جثه خاطر به .رودمی شمار به ندهنشخوارکن

 در گوسفندانبیشتر مقاومت و زیاد سازش قدرت
 نامساعد شرایط تحمل و هابیماري از بسیاري مقابل

 رـــایــس اــــب ایسهـــمق در آن رورشـــپ محیطی،
 آن تولیدات و بوده صرفه به مقرون نشخوارکنندگان

 به کشور نیازهاي از بخشی مینتأ در تواندمی
 به توجه با. باشد داشته اساسی نقش دامی محصوالت

 وشتـــگ ،مختلف دالیل هب رانــای کشور در که این
 اشد،ــــبمی مصرف میزان باالترین داراي گوسفند
 کمی خصوصیات ودـــبهب جهت در اول باید بنابراین
 بودـــبه جهت در سپس و دهـــش دــولیـــت گوشت

 در لذا کرد. اقدام شده تولید گوشت کیفی خصوصیات
 نژادي  اصالح کارهاي باید عمودي تولید افزایش جهت

 براي بهداشتی و ايتغذیه شرایط بهبود کنار در را
 هايراه از یکی .داد انجام بومی هايدام نژاد اصالح
 ژنتیکی هايپتانسیل شناخت هادام تولیدات افزایش

 باشد.می تربر پتانسیل با هايدام انتخاب و ها آن
 از استفاده با نژادي اصالح برنامه یک تدوین بنابراین

 الزم استعدادها این شناسایی براي کارآمد هايروش
 بایستی ژنتیکی پارامترهاي برآورد مسیر این در است.
 که صفاتی همچنین و هدف صفات و گیرد انجام

 قرار استفاده مورد برتر دام انتخاب مالك عنوان به
  .گردد مشخص گیرد، می

 از استفاده و فنوتیپی انتخاب که این رغمعلی  
 ژنتیکی پیشرفت توانسته همواره حیوانی، هاي مدل

 به نیاز اما آورد  وجود به یآت هاي نسل در را مناسبی
 دقت افزایش و هزینه کاهش به منجر که ییهاروش

 یا مشکل ها آن گیري اندازه که صفاتی رکوردبرداري
 از یـکــی شود. یــم احساس ،اشدــب می  هزینه پر

 ،شده گرفته کار به اخیر هايسال در که ییراهکارها
 در )QTL1( کمی صفات هايجایگاه نقشه از استفاده
 بهبود اصلی هدف که است تجاري حیوانات مزارع

 با مصنوعی انتخاب براي مزارع این در سودمندي
 ژن ).8( است نشانگر کمک به انتخاب از استفاده
 QTL عنوان به )GHSR2( گرلین هورمون گیرنده

 از مختلفی صفات بر و دارد قرار محققین توجه مورد
 گذار تأثیر 2 نوع دیابت و چاقی رشد، صفات جمله
 که اندداده نشان قاتیتحق از ياریبس ).7 و 5( است

 GHSR قدرت رشد، هورمون ترشح در يادیز اثر 
 خوراك مصرف میتنظ و سلول ادیازد و ماندگاري

 ترشحات تنظیم و )9( چربی و گلوکز متابولیسم ،)11(
 رشد به توجه با مروزها .دارد )13( گوارش دستگاه

 نیپروتئ منابع به ازین و یانسان تجمعی افزون روز

                                                             
1- Quantitative traits loci 
2- Growth Hormone Secretagogue Receptor  
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 ياژهیو تیاهم از یاهل واناتیح عیسر رشد ،یوانیح
  ورمونه گیرنده نیب نیا در. است شده برخوردار

  ترشح معده از که ینیپروتئ  هورمون عنوان هب نیگرل
 زانمی کنترل و رشد هورمون ترشح در و شودیم

 مورد است بهتر ،باشدیم رگذارثیأت خوراك مصرف
 توسط بار نینخست يبرا GHSR .گیرد قرار مطالعه

 ژن ).10( شد کشف )1999( همکاران و کوجیما
GHSR یشناسای شماره با gi417531964 طول به 

 هک بوده گوسفند گونه مخصوص باز جفت 4055
 861 باز تا 66 باز از یک اگزون در آن کننده کد منطقه

 و بوده 3428 باز تا 3124 باز از دو اگزون براي و
 براي mRNA براي ژن این کننده کد مناطق همچنین

 باز از 2 اگزون براي و 861 باز تا 1 باز از یک اگزون
 باشد. می NCBI در موجود توالی 4055 باز تا 3124
 گیرنده ژن در را جهش سه )2001( همکاران و اوکال

 در هاآن از یکی که اندهکرد گزارش نگرلی هورمون
 انسان در یچاق با که ماندمی باقی نهایی محصول

 ینیگزجای به منجر G356A ینجانشی .است مرتبط 
 نیخرآ( 28 کدون در نگلوتامی لهوسی هب نآرژنی

 آلل نحاملی که شودمی  بالغ نیگرل )نهیمآدیاس
 نآرژنی آلل نحاملی به نسبت ترينپایی وزن نگلوتامی

 همکاران و دیکین دیگر پژوهشی در .)17( دارند
 گاو و گوسفند در را 2 و 1 هاياگزون )2004(

  مطالعه که نیگوسفندا و گاو تمام .کردند یابی یتوال
 تک بودند. یینها دیپپت در نهیدآمیاس 27 داراي شدند
 در هستند GHSR از فرم نوع دو هر داراي هاايمعده
 از یکی شدن حذف علت به نشخوارکنندگان که حالی

 دارند را آن از شکل کی فقط ،شیراپی هايگاهجای
 کی شیپژوه در )2008( همکاران و شرمن .)6(

 گیرنده ژن در را A\G يدنوکلئوتی تک سمیرفوم پلی
 خوراك، مصرف بر که کردند گزارش نگرلی هورمون

 راندمان در جزئی صورت هب و غذایی لتبدی بیضر

 و زانگ دیگر پژوهشی در .)16( دارد رثیأت گاوها رشد
 GHSR ژن شکلی چند بررسی در )2009( همکاران

 در رشد صفات با که کردند ساییشنا  SNPپنج ،گاو
  ).18( ندبود ارتباط

 اطالعات از استفاده شده گفته مطالب به توجه با  
 همراه به تواندمی مولکولی مارکرهاي به مربوط

 یافته توسعه آماري هايروش و متعارف هاي داده
 از هدف لذا، .شود ژنتیکی هايارزیابی بهبود باعث

 گیرنده ژن شکلی چند طارتبا بررسی مطالعه، این
 و خونی پارامترهاي با )GHSR( گرلین هورمون
 به شال و زل نژاد گوسفندان در گوشت کیفی صفات
 PCR محصوالت یابیتوالی و PCR-SSCP روش

  .بود
 

  هاروش و مواد
 و شده گیري اندازه رکوردهاي از تحقیق این در  

 الشه وزن زنده، وزن شامل چربی بافت هاينمونه
 یفیک صفات گوشت، چرب يدهایاس بترکی گرم،

 نژاد و جنس، سن، گوشت، ییایمیش باتیترک گوشت،
 دانشجویان توسط شده انجام هايطرح توسط که دام

 دام اصالح و ژنتیک رشته ارشد کارشناسی مقطع
 تهران دانشگاه کرج، طبیعی منابع و کشاورزي پردیس

 شد. هاستفاد ،بود گردیده اخذ صنعتی کشتارگاه از که
 براي و شال نژاد براي چربی بافت نمونه 27 تعداد
 استخراج چربی بافت نمونه 24 تعداد از زل نژاد

 ژنتیک تحقیقاتی آزمایشگاه دردزوکسی نوکلیک اسید 
 کرج کشاورزي پردیس دامی، علوم گروه نژاداصالح و

  شد. انجام
 این در DNA راجـــاستخ براي: DNA استخراج

 براي شد. استفاده )12( کلروفرم فنل روش از تحقیق
 ل ژ روش دو از شده استخراج DNA کیفیت تعیین
 2000 مدل( دراپ نانو دستگاه و درصد 1 آگارز

   شد. استفاده  )آمریکا THERMO شرکت ساخت
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 از پرایمـر  طراحـی  بـراي : GHSR پرایمـر  طراحی
 که گردید استفاده /www.ncbi.nlm.nih.gov سایت

 شناســــایی ارهـشمــــ بــــا GHSR ژن 2 اگــــزون
gi417531964 وصــمخص باز جفت 4055 طول به 

 و کـرده  جسـتجو  را 1 کروموزوم روي گوسفند گونه
ــوالی ــد ت ــده ک ــه کنن ــورت ب ــل ص    در FASTA فای

 ســــــایت از و کــــــرده ذخیــــــره کــــــامپیوتر
www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus.cgi  

 آغازگرهـا  تـوالی  گردید. استفاده پرایمر طراحی براي
  :از بودند عبارت

F: 5'-CCATGTCTTCAAAAGAGACTG TG-3' 
R: 5'-TGCTGTGCTATGGCTTCTGG-3'   

  
 تکثیر براي: PCR از استفاده با GHSR ژن تکثیر

 این 2 اگزون از bp452 طول هب ايقطعه GHSR ژن
 بر شده طراحی رونده پیش پرایمر که شد انتخاب ژن

 پرایمر و نشسته دو اگزون 3071 تا 3049 باز روي
 شروع و نشسته 3500 تا 3481 باز روي بر برگشت

 کل که کردند 2 اگزون اختصاصی قطعه تکثیر به
  شد. تکثیر GHSR ژن 2 اگزون

 RED Tagکیت از PCR واکنش انجام جهت  

DNA Polymerase کوثر) آوري فن زیست (شرکت 
 15 نهایی حجم در PCR واکنش گردید. استفاده

 / ng(غلظت DNA از میکرولیتر 3 شامل میکرولیتر

µl 50(، 5/1 یک هر از میکرولیتر 5/1 آب، میکرولیتر 
 pM 10(، 5/7 (غلظت برگشت و رفت پرایمرهاي از

 مدل ترموسایکلر دستگاه در Master mix لیتر میکرو
FTGRAD2D شرکت TECHNE انگلیس ساخت 

 بهینه اتصال دماي به دستیابی منظوربه. شد انجام
 موررد آغازگرهاي جفت براي PCR واکنش جهت

 توجه با شد. استفاده دمایی گرادیان روش از بررسی،
 گرفته نظر در دماهاي از حاصل باندهاي کیفیت به

 درجه 62 آغازگرها براي اتصال بهینه دماي شده،
 عبارت حرارتی برنامه .شد گرفته نظر در گرادسانتی

 منظور به گرادسانتی درجه 95 دماي دقیقه 6 )1 از: بود
 زیر گامه سه انجام )DNA، 2 اولیه سازي واسرشت

 درجه 95 دماي دقیقه 1 -الف تکرار: چرخه 35 با
 1 -ب ،DNA شدن ايرشته تک منظور به گرادسانتی
 اتصال منظور به گرادسانتی درجه 62 دماي دقیقه
 72 دماي دقیقه 1 -پ اي،رشته تک DNA به گرآغاز

 دقیقه 9 )3 آغازگر بسط منظور به گرادسانتی درجه
 براي تکرار چرخه یک با گرادسانتی درجه 72 دماي
 روش از PCR محصوالت ارزیابی جهت نهایی. بسط

 درصد 2 غلظت با آگارز ژل روي بر الکتروفورز
  شد. استفاده

 به آمیداکریل ژل با PCR محصوالت بارگذاري
 SSCP محصوالت الکتروفورز جهت: SSCP روش

 خنک سیستم داراي عمودي الکتروفورز سیستم از
 از ،SSCP انجام جهت شد. استفاده آب با کننده

 آن در که شد استفاده درصد 5/38 آمیداکریل محلول
 بود. 1 به 5/37 آمیداکریل بیس به آمیداکریل نسبت
 میکرولیتر 2 با را بارگذاري افرب میکرولیتر 18 مقدار

 10 مقدار ورتکس از بعد و مخلوط PCR محصول
 الکتروفورز از استفاده با نمونه هر از میکرولیتر

 با و بارگذاري درصد 12 آمیداکریل ژل روي عمودي
 ساعت 18 مدت هب و )mA60، V300( برق جریان

 مشاهده و SSCP بررسی براي شد. الکتروفورز
 نقره نیترات روش به آمیزي رنگ از حاصله قطعات
 الگوهاي اساس بر مطالعه این در .)4( گردید استفاده
 محصوالت از نمونه یک الگو هر از متفاوت، باندي
PCR به مستقیم صورت به یابیتوالی براي و انتخاب 

 از پس شد. ارسال جنوبی کره Bioneer شرکت
 افزارنرم از هاستفاد با هاتوالی ،یابی توالی نتایج دریافت

 v7.0.5 نسخه بایوادیت
(ftp://iubio.bio.indiana.edu/molbio/seqpup) 

 همراه به نوکلئوتیديتک هايجهش تعیین جهت
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 و شده ترازهم NCBI1 در شده گزارش هايتوالی
  شدند. مقایسه
 اطّالعات از مطالعه ینا در :بررسی مورد صفات
 وزن به مربوط هايداده همراه به هاپیژنوت به مربوط
 گوشت، چرب يدهایاس بترکی گرم، الشه وزن زنده،

 سن، گوشت، ییایمیش باتیترک گوشت، یفیک صفات
 شد. استفاده دام نژاد و جنس،

 ژنوتیپ تعیین از پس تحقیق این در: آماري روش
 اطالعات این بررسی وردم جایگاه براي هادام تک تک

 با بررسی مورد صفات به مربوط هايداده همراه به
 از استفاده با و شده ویرایش Excel برنامه از استفاده
 قرار تحلیل و تجزیه مورد )SAS 9.1 )15 برنامه

 تینها در شدند. تجزیه GLM رویه توسط و گرفتند
 و 1 هايمدل یکشتارگاه هايداده يآمار هیتجز يبرا
 الشه وزن تاصف به مربوط 2 مدل که ندشد استفاده 2
   :هستند يکشتار صفات ریسا به مربوط 1 مدل و

y1ijkl =  +Ai+Sj + Gck +Animl+ eijkl    1 مدل:  
  :2 مدل

y2ijkl= +Ai+Sj+Gck+b(Wijklm-W ) 
+Animm+ eijklm 

y1ijklm: الشه، صفات به مربوط مشاهدات از یک هر 
 ترکیب و شیمیایی ترکیب گوشت، کیفی صفات

 مشاهدات از یک هر  :y2ijklm، گوشت چرب اسیدهاي
 در صفت میانگین :،الشه وزن صفت به مربوط

 هنگام در حیوان (سال) سن میناiُ اثر :Ai ،جمعیت
 ،)=1j و =2j( حیوان سجن اُمین j اثر :Sj ،کشتار
Gck: اثر k ژن ژنوتیپ اُمین GHSR، b: ضریب 

                                                             
1-National center for biotechnology information 

 :Wijkl ،کشتار) از قبل هادام (وزن W روي Y تتابعی
 وزن میانگین :W ،کشتار از قبل دام اُمینijkl وزن
 امین m تصادفی اثر :Animm ،کشتار از قبل ها دام

   ماندهباقی تصادفی اثر :eijklm ،حیوان
 عدم ای داريیمعن ابتدا واریانس آنالیز از پس  
 صورت در شد، نییتع صفت هر بر مدل داريیمعن
 داريیمعن مربوطه، صفت بر مدل اثر بودن دار یمعن
 قرار توجه مورد صفت آن بر عوامل از یک هر اثر

 ثابت عامل هر اثر بودن داریمعن صورت در گرفت.
 بر نژاد) ،جنس سن، ،GHSR (ژن بنديدسته قابل

 تمربعا حداقل میانگین سهیمقا آزمون مربوطه، صفت
)LS Means( آزمون با ثابت عامل آن مختلف سطوح 

  .گرفت انجام یتوک
  

  بحث و نتایج
 براي :شده استخراج DNA کمییت و کیفیت تعیین
 1 آگارز ژل از DNA مقدار کمیت و کیفیت تعیین
 اکثر که گردید استفاده اسپکتوفتومتري روش و درصد
 همچنین ،بودند شده استخراج لودگیآ بدون هانمونه
 .شدند استخراج مجدداً آلوده هاينمونه

 بررسی براي: شده تکثیر GHSR قطعه کیفیت تعیین
 ژن 2 اگزون شده تکثیر قطعه PCR محصول
GHSR که شد استفاده درصد 2 آگارز ژل از 
 باند بدون و مناسب کیفیت داراي شده تکثیر محصول

 تکثیر دهنده نشان که بود دایمر پرایمر و اضافه
  ).1 شکل( است قطعه این اختصاصی
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  .bp 100 مارکر سایز از استفاده با PCR محصوالت الکتروفورز از اينمونه -1 شکل

Figure 1. Electrophoresis of PCR products by 100bp marker. 
  

 :شال و زل نژاد در GHSR ژن شکلی چند بررسی
 SSCPروش به الگو 5 مطالعه مورد هايجمعیت در

PCR- مشخص یابیتوالی از پس که گردید مشاهده 
 و CC، TT ژنوتیپ 3 داراي گرلین گیرنده که گردید

CT .از بیش یابیتوالی از پس که دالیلی از یکی است 
 نشد مشاهده بررسی مورد هايجمعیت در ژنوتیپ 3

 یابتوالی هايدستگاه توسط خوانش عدم به توانمی
 bp50 معموالً یابتوالی هايدستگاه زیرا دانست
 در کنند. نمی خوانش خوب را توالی انتهایی و ابتدایی

 صورت صحیح خوانش 2 اگزون کل مطالعه این

 جهش سبب به توانمی را مشاهده الگوهاي که گرفت
 مورد هاي جمعیت در. کرد گزارش نیز اینترون در

 باز در GHSR ژن 2 اگزون در شجه یک مطالعه
 توالی دوم اگزون 155 شماره باز یا ژن این 3278

DNA 2 ،1 الگوهاي در فقط جهش این که داد رخ، 
 صورت به ترتیب  به ها آن ژنوتیپ که شد دیده 5 و 3

CC، CT، CC و CC 4 الگوي ژنوتیپ ولی بودند 
 سایت در موجود توالی با مطابق که بود TT صورت به

NCBI باشد.می  

  

  
  .SSCP روش از استفاده با GHSR ژن يالگوها نییعت :2 شکل

Figure 2. Determining patterns of GHSR gene using PCR-SSCP. 
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  .شال و زل گوسفندان در شده یابیتوالی الگوهاي براي یابیتوالی نتایج از حاصل کروماتوگرام :3 شکل

Figure 3. Chromatogram of the sequencing results for patterns sequenced in Zell and Shawl sheep breeds. 
  

 پروفایل بر جهش این از حاصل هايژنوتیپ اثر  
 شال و زل نژاد در اشباع غیر و اشباع چرب اسیدهاي

  نشد. مشاهده داريمعنی ارتباط و بررسی
 ژن جایگـاه  هـاي ژنوتیـپ  :ژنـوتیپی  و آللی فراوانی
GHSR ژنی الگوهاي شد. مشخص یابیتوالی از پس 

 مشـخص  PCR-SSCP روش به حیوانات تمام براي

ــد ــپس و گردیــ ــی ســ ــی فراونــ ــط ژنــ    توســ
 GeneAlex. http://bioinformatics( افـــزار نـــرم

oxfordjournals.org/content/28/19/2537( 
ـ  ژنـوتیپی  فراونی گردید. محاسبه  مسـتقیم  صـورت  هب
  است. شده آورده زیر دولج در که گردید محاسبه

  
  .شال و زل گوسفندان در ژنوتیپی و آللی فراوانی تعیین: 1 جدول

Table 1. Determining genotypic and allelic frequencies in Zell and Shawl sheep breeds. 

 
  )genotypic frequency( فراوانی ژنوتیپی )allelic frequencies( فراوانی آللی

T C TT TC CC 
 Zel(  0.12 0.88 0.07 0.07 0.86(                           زل

 Shawl( 0.65 0.35 0.43 0.35 0.22(                     شال

 Total( 0.385 0.615 0.250 0.210 0.540(    جمعیت دو مجموع

 
ـ تغی بررسـی  بـراي : اسـیدآمینه  تغیرات بررسی  راتی

 توالی ابتدا شده یشناسای جهش موقعیت در اسیدآمینه
 جهـش  با ادیت بایو افزار نرم از خروجی نوکلئوتیدي

 فرم تشکیل براي NCBI سایت در Blast x داده، رخ
 کـه  بود 2 شماره فرم صحیح فرم شد. آنانجام صحیح

 افزار نرم از پروتئینی اختارــس تغییر مشاهده سپسبراي
CLC workbench 9.5.1 

)www.clcbio.com/download( شــــد. تفادهاســــ 
 معادل اصلی DNA رشته 3278 باز در C به Tجهش

 شـماره  بـاز  با معادل یا و mRNA قطعه 1016 باز با

 تبـدیل  باعـث  که باشدمی اگزون آن CDS رشته 951
 آنها دوي هر که شودمی GCC کدون به GCT کدون
 عـدم  بـه  توجه با هستند. آالنین آمینه اسید هايکدون
 منجـر  پـروتیین  سـاختار  در يتغییـر  آمینـه  اسید تغییر
  نشد.
 بر مؤثر شده شناخته و ثابت عوامل از برخی تأثیر  

 مورد جمعیت در الشه صفات و خونی پارامترهاي
  است. شده ارائه زیر جدول در مطالعه
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  شال و زل انگوسفند در راشباعیغ و اشباع چرب يدهایاس بر جنس و نژاد و GHSR يهاپیژنوت اثر مربعات حداقل نیانگیم سهیمقا :2 جدول
Table 2. Comparison of the Least squares means of breed, sex and GHSR genotypes impact on saturated and 
unsaturated fatty acids in Zel and Shawl sheep breeds. 

  زنده وزن  
 Live weight  

 الشه گرم وزن
Hot carcass 

weight 

 اسید میریستیک
Myristic 

acid  

 دکوزاهگزانوئیک
 اسید

Dkvzahgzvyyk 
acid  

محتوي کل اسیدهاي 
چرب غیراشباع با یک 

  پیوند دوگانه
MUFA  

  ژنوتیپ
 )Genotype(  

CC 41.39± 5.38 14.46 ± 1.04 4.3± 0.3 0.04± 0.38  1.3± 45.9  
CT 45.74± 42.74 16.8 ± 1.5 2.8 ± 0.4 0.06± 0.16  2.01± 46.2  
TT 45.02 ± 4.9 20.2 ± 1.7 3.4± 0.4 0.06± 0.14  2.1± 41.9  

 a,b داريمعنی سطح
)Significance( 

  NS  NS  NS  NS  NS  

  نژاد
)Breed( 

  3.7a  0.06± 0.18  2.01± 41.51b±0.4 1.5 ±19.8 3.4±43.12 شال
  2.3b  0.03± 0.29  1.1± 47.8a±0.2 0.8 ± 14.4 7.1 ±44.9 زل

   a,b داريمعنی سطح
)Significance( 

  NS  NS  P<0.002  NS  P<0.01  

  جنس
)sex(  

  19.14a ± 1.1 0.3±2.8  0.04± 0.67a  1.3± 43.19 5.4 ±47.1  نر
  15.11b ± 0.8 0.2±3.3  0. 03± 0.25b  1.1± 46 4.4 ±40.9  ماده

   a,b داريمعنی سطح
)Significance( 

  NS  P<0.002  NS  P<0.04  NS  

  
 ،الشه گرم وزن مطالعه مورد صفات بر ژنوتیپ اثر

 اسـید،  پالمیتولئیـک  اسـید،  پالمتیـک  اسـید،  میرستیک
c17، c17-1، لینولنیـک  اسید، اولئیک اسید، استئاریک 

 ،SFA1، 2MUFA، PUFA3، PUFA:SFA اســــید،
n-6:n-3 PUFA،  دکوهگزانوییـک  و اسـید  لینولئیـک 

 پروفایـل  بـر  نژاد اثر .نشد مشاهده يداریمعن اثر اسید
 ژنوتیـپ  اثـر  بـا  اشـباع  غیـر  و اشباع چرب هاياسید

GHSR وزن بر عامل این که گرفت قرار مطالعه مورد 
 اسـید  اسـید،  پالمیتولئیـک  اسـید،  پالمتیـک  الشه، گرم

 ،)<6/0P( اســــید اولئیــــک )،<9/0P( اســــتئاریک
c17،c17-1، ــک ــید، لینولئیـ ــک اسـ ــید، لینولنیـ  اسـ

 ،SFA اسـید،  دکوزاهگزانوئیک اسید، ایکوزاپنتانوئیک
PUFA، PUFA:SFA، n-6:n-3 PUF ــر  اثــــ

 میرسـتیک  بـر  داريمعنـی  اثر نژاد نداشت. داري معنی
 در کـه  داشت )>01/0P( MUFA و )>02/0P( اسید

                                                             
1- Saturated Fatty Acid 
2- MonounSaturated Fatty Acid 
3- PolyunSaturated Fatty Acid 

ــید میرســتیک ــژاد اس ــال ن ــر داراي ش ــتر اث  در و بیش
MUFA ــژاد ــر زل ن ــتري اث ــی در بیش ــن داريمعن  ای

 مـورد  صـفات  ایـن  روي بر جنس اثر داشتند. صفات
 الشـه  گـرم  صـفات  بـرروي  کـه  گرفـت  قرار مطالعه

)002/0P<( اسید دکوزاهگزانوئیک و )04/0P<(  اثـر 
ــر ولــی داشــت داريمعنــی ــر صــفات بقیــه روي ب  اث
 مـاده  جـنس  بـه  نسـبت  نـر  جنس نداشت. داري معنی
ــر داري ــود. بیشــتر اث ــا )2012( عــالی ب  از اســتفاده ب
 ژن اثـر  بـر  مطالعـه  ایـن  در شـده  برده کار هب يها داده

 کالپاستاتین ژن که ردندک گزارش SCD و کالپاستاتین
 در اسـید  اولئیـک  و اسید پالمتیک با داريمعنی ارتباط

 روي بـر  GHSR ژن داريمعنی اثر با که دارد زل نژاد
ــک ــید اولئی ــن در اس ــه ای ــت مطالع ــت.د مطابق  اش

 و اسـید  پالمتیـک  بـر  داريمعنی اثر داراي کالپاستاتین
 اثــر بـا  کـه  داشـت  شـال  نـژاد  در اسـید  آرشـیدونیک 

 مطالعه این در اسید پالمتیک بر GHSR ژن داري معنی
ــین داشــت. مطابقــت ــاط آنهــا مطالعــه در همچن  ارتب
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ــین داري معنــی ــا SCD ژنوتیــپ ب  ،اســید لینولئیــک ب
 در PUFA، PUFA/SFA ،اســــید آراشــــیدونیک

 ،اسـید  اسـتئاریک  بـا  داريمعنی ارتباط و زل جمعیت

 وئیکـانــپنت ایکوزا ،اسید آراشیدونیک ،اسید لینولئیک
ــید ــت در PUFA و PUFA/SFA ،اس  شــال جمعی

  .)2( شد گزارش
  

  .شال و زل انگوسفند در یخون يپارامترها و رشد صفات بر جنس و نژاد و GHSR يهاپیژنوت اثر مربعات حداقل نیانگیم سهیمقا :3 جدول
Table 3. Comparison of the Least squares means of breed, sex and GHSR genotypes impact on growth traits 
and blood parameters in Zel and Shawl sheep breeds. 

 زنده وزن   
Live weight  

 الشه گرم وزن
Hot carcass 

weight 

  الشه بازده
Carcass 

efficiency 
PH  LDL  درصد خاکستر 

Ash%  

  ژنوتیپ
)Genotype(  

CC 40.3±5.7 15.27±0.47 43.2±1.43 5.6ab ±0.06 35.9±4.09 1.009a ± 
2.002 

CT 47.5 ± 5.39 15.27 ± 0.7 42.9 ± 2.1 5.7a ± 0.1 39.1 5.1 0.99b ±3.06 
TT 44.1 ± 5.1 15.6 ± 0.73 43.8± 2.2 5.5a ± 0.1 33.8±5.6 0.8ab ±3.11 

 a,b داريمعنی سطح
)Significance( 

  NS  NS  NS  P<0.02  NS  P>0.06  

 نژاد
)Breed( 

 15.9a ± 0.7 42.02a ± 2.1 5.6a ± 0.1 45.2a ± 5.6 3.9 ± 2.9 5.1 ± 44.1  شال
 14.8b ± 0.3 41.4b ± 1.2 5.6b ± 0.05  27.4b ± 3.3 3.9 ± 1.8 3.7 ± 43.9 زل

 a,b داريمعنی سطح
)Significance( 

  NS  P<0.0001  P<0.04 P<0.01  P<0.02  NS  

  جنس
)sex(  

 15.4a ± 0.4 42.9 ± 1.47 5.5b ± 0.06 28.8b± 3.5 1.9 ± 2.005 5.2 ± 46.9  نر
 ± 15.3b ± 0.3 43.1 4.37 ±41.02  ماده

1.17 5.7a ± 0.05 43.7a± 2.7 1.9 ± 1.7 
 a,b داريمعنی سطح

)Significance( 
  NS  P<0.0008  NS  P<0.01  P<0.02  NS  

  
 1 روز آب نگهداري ظرفیت

Water holding capacity at 
day 1  

a* )قرمزي درجه(  b* )زردي درجه(  l* )روشنایی درجه(  

  ژنوتیپ
)Genotype(  

CC 3.7 ± 0.3 14.2ab ± 0.4 10.3 ± 0.5 42.6  ± 1.2 
CT 3.2 ± 0.5 16.6a ± 0.7 10.7  ± 0.8 41.6  ± 1.9 
TT 4.3 ± 1.1 14.6b ± 0.7 11.3  ± 0.8 43.8  ± 2.07 

 a,b داريمعنی سطح
)Significance( 

  NS  P<0.005  NS  NS  

 نژاد
)Breed( 

 3.7b ± 1.1 42.08 ± 1.9 10.2b  ± 0.8 14.8b  ± 0.7 شال
 5.4a ± 0.6 43.02 ± 1.1 11.3a  ± 0.4 16.3a  ± 0.3 زل

 a,b داريمعنی سطح
)Significance( 

  P<0.05  NS  P<0.0001  P< 0.007  

  )Sex( جنس
 4.2a ± 0.5 15.16 ± 0.4 10.2  ± 0.4 42.1  ± 1.3  نر

 3.9b ± 0.5 16.03 ± 0.4 16.3  ± 0.4 43.01  ± 1.09  ماده
 a,b داريمعنی سطح

)Significance( 
  P<0.05  NS  NS  NS  

 
 بر GHSR ژن مربعات حداقل میانگین مقایسه 
 زل جمعیت در خونی پارامترهاي و رشد صفات روي

 داريمعنی اثر ژنوتیپ که )3 (جدول داد نشان شال و

 *a و )>06/0P( خاکستر )،>PH )02/0P بر
)005/0p<( عالی .است دارا را )از استفاده با )2012 

 اصلی اثر روي مطالعه این در شده برده کار هب هايداده
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 ژن بین داريمعنی ارتباط ،SCD و کالپاستاتین ژن
 برشی نیروي و کشتار از قبل زنده وزن با کالپاستاتین

 با داريمعنی ارتباط و شال نژاد در درصد 5 سطح در
درصد  5  سطح در برشی نیروي و عضله مقطع سطح

 ها آن مطالعه در همچنین .ندکرد گزارش زل نژاد در
 SCD ژن در بررسی مورد صفات با داريمعنی ارتباط

  ).2( نشد گزارش شال و زل جمعیت در
 و زل نژادهاي در شده گیري اندازه PH میانگین  
 بازار براي خوبی کیفیت درجه از که بوده 6/5 شال

 قبل حیوانات دهدمی نشان که باشدمی دارا پسندي
 نگهداري استرسی بدون و بخو شرایط در کشتار

  .اندهشد
 تیره رنگ دهنده نشان باشد باالتر PH چه هر  
 رمزيق میانگین مطالعه این در ).19( است الشه

 در حیوانات دهدمی نشان که بوده 25/15 گوشت
 زا و بوده جوان و پایین سن داراي در کشتار موقع
   برخوردارند. مطلوبی کیفی درجه
 الشه رمـــگ وزن بر داريمعنی رــــاث ژادــــن  

)0001/0P<(، الشه بازده )04/0P<(، PH 
)01/0P<(، برشی نیروي )001/0P<،( ظرفیت 

 05/0P<(، LDL( اول روز در آب نگهداري
)02/0P<(، b* )0001/0P<(، l* )007/0P<( داشت 

 جنس اثر مربعات حداقل میانگین مقایسه .)3 (جدول
 0008/0P<(، )01/0P<(PH( الشه گرم وزن بر

 LDL و )>05/0P( اول روز در آب نگهداري ظرفیت
)02/0P<( جدول بود دارمعنی اثر) بر نر جنس ).3 

 اول روز در آب نگهداري ظرفیت و الشه گرم وزن
 داراي *l و *LDL، b بر ماده جنس و بیشتر اثر داراي

 پروتئولیتیکی تجزیه به WHC1 بهبود .بود بیشتري اثر
 میوفیبریلی ماتریکس تورم سیتواسکلتی، هايپروتئین

 توسط ماهیچه آب نگهداري افزایش نهایت در و

                                                             
1- Water Holding Capacity 

 با محققین است. شده داده ارتباط گوشت ساختار
 در آب حفظ واناییـــت بر رسانیدن دوره اثر ارزیابی
 شدگی جمع هــــک داشتند اظهار چنین ماهیچه

 آب حرکت به کشتار از پس ساعات در هامیوفیبریل
 ماهیچه خارج در نهــــایت و سلولی خارج ناحیه به

 فیبرهاي اطراف سلولی خارج فضاي گردد.می منتهی
 مداوم طور به کشتار از پس ساعت 24 تا ماهیچه
 میان فاصله که است حالی در این یابد.  می افزایش
 کشتار از پس اعتــــس 24 تا 9 زمانی بازه در فیبرها
 حداکثر لــــدلی همین به د.ـــکنمی پیدا کاهش
 پس ساعت 24 زمان در استخراج قابل رطوبت مقدار

  ).1( شودمی مشاهده کشتار از
 2کارا مول رسکو جز گوسفند بر که ايمطالعه در  
 رنگ تفاوت ،)14( است رومانوف از وعیـــن که

 این دلیل  به *l ارزش در جنس بین در را گوشت
 و داشتند زودتري رشد نژاد این رهايـــن که حقیقت

 وزن در گوشت رنگ دادند. نسبت بودند ترجوان
 و الشه باالتر روشنایی کننده توصیف بیشتر ترسبک

 چاقی داراي ماده گوسفند است. الشه ترپایین قرمزي
 و دارد کلیه دور چربی از باالتري درصد و باالتر الشه

 چربی از باالتري درصد داراي ماده وسفندگ همچنین
  است. عضله از تريپایین درصد و

 نیاز دلیل به بره گوشت تولید گرفتن نظر در با  
 کمتر چربی داراي گوشت براي کنندگان مصرف

 اشباع هاي چربی االيـــب سطوح بین ارتباط علت به
 قلبی هاي بیماري و غذایی رژیم در حیوانی شده

 باال شراین، انسداد خون، کلسترول تنرف باال عروقی،
 هاي چالش از یکی به مفرط چاقی و خون فشار رفتن

 .است شده تبدیل گوسفندداري صنعت براي اساسی
 در جهش کردن پیدا براي مطالعه که رسدمی نظر به لذا

 در گوشت کیفی صفات بر عمده اثر با هايژن سایر

                                                             
2- Jezersko-solËava 
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 الزم شورک بومی نژادهاي سایر و شال و زل هاي نژاد
 این نمودن وارد و کشف با توانمی طرفی از باشد.

 هايجهش تثبیت و تکثیر براي ریزيبرنامه و هاژن
 قابل کمک گوشت کیفی صفات با مرتبط افتاده اتفاق

 افزایش و عروقی قلبی هايبیماري کاهش به توجهی
  .داد انجام بهتر کیفیت با هايگوشت براي تقاضا

  
  کلی گیرينتیجه

 روش به الگو 5 مطالعه مورد هايجمعیت رد  
SSCP PCR- چندشکلی وجود که گردید مشاهده 

 در .دهدمی نشان را شال و زل نژاد در GHSR ژن در
 در خونی پارامترهاي و رشد صفات هايداده مطالعه

 الشه، PH صفت بر ژنوتیپ اثر بین شال و زل نژاد
 معنی ارتباط خاکستر و )*a( گوشت قرمزي رنگ
 ژنوتیپ به نسبت CT ژنوتیپ که داشت وجود داري

CC و TT صفت در بیشتري اثر داراي PH و الشه 
 این در خاکستر صفت در بود. گوشت قرمزي رنگ
 CT ژنوتیپ به بیشتري اثر داراي CC ژنوتیپ هاداده

 155 شماره باز در جهش مطالعه این در .بود TT و
 نشد پروتئینی هآمین اسید توالی ریتغی به منجر 2 اگزون

 PH صفت بر جهش این اثر ،شال و زل نژاد در ولی
 دارمعنی خاکستر و )*a( گوشت قرمزي رنگ الشه،
 ژنتیکی اپی اثر به توانمی مسئله این توجیه براي بود.

 طی توارث قابل یراتیتغ که این خاطر به کرد اشاره
 ریتغی با تواننمی را هاژن عملکرد در سلولی تقسیمات

 صورت جهش وقتی چون داد توضیح DNA توالی در
 در تغییري اما داده رخ DNA توالی در تغییر گرفته

 توالی تغییر به منجر بتواند که آن اطالعاتی محتواي
  است. نگرفته صورت شود پروتئین
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Abstract 1 
Background and objectives: Molecular genetics selection on individual genes is a promising 
method to genetically improve economically important traits in livestock. Growth hormone 
secretagogue receptor (GHSR) gene secreted by the stomach that has two important functions: 
the stimulation of the growth hormone production and the stimulation of feed intake. In this 
study, the association between gherlin receptor gene polymorphism (GHSR) with blood 
parameters and carcass traits in Zell and Shal sheep breeds were studied using PCR-SSCP and 
DNA sequencing. 
 
Materials and methods: Genomic DNA was extracted from 51 adipose tissue samples using 
phenols chloroform method. The exon 2 (452 bp) of GHSR gene was amplified by specific 
primers. The single stranded conformation polymorphism (SSCP) patterns of PCR product were 
studied using 12% Acrilamid gel and silver staining method. Sequencing show a novel single 
nucleotide polymorphism in this gene on the nucleotide position 3278 converting T to C. In the 
present study, after revealing genotype of animals for the GHSR locus, this data along with data 
related to studied traits were analyzed by the least-squares method as applied in the General 
Linear Model (GLM) procedure of SAS 9.2 program.   
   
Results: This SNP had a significant effect on red meat trait (P<0.05), carcass pH (P<0.002) and 
ash (P<0.06) in Zel and Shal breed in such a way that the CT genotype was more desirable than 
TT genotype in meat redness and carcass pH traits. The value of least square means of the CC 
genotype was higher than CT genotype in ash trait. Breed had significant effect on hot carcass 
weight (P<0.0001), carcass yield (P<0.04), pH (P<0.01), shear force (P<0.001), water holding 
capacity of the first day (P<0.05), LDL (P<0.02), meat yellowness (P<0.0001), meat lightness 
(P<0.007). The results showed that sex had a significant effect on hot carcass weight 
(P<0.0008), pH (P<0.01), water holding capacity on the first day (P<0.05) and LDL (P<0.02) 
traits. The effect of males was higher effect than females on hot body weight and water holding 
capacity on the first day. The females had higher effect in LDL, meat yellowness and meat 
lightness traits. In this study, there was no significant association between SNP and saturated 
and unsaturated fatty acids traits.  
 
Conclusion: The results showed that the gherlin receptor gene (GHSR) could be regarded as a 
possible candidate gene for selection of meat redness and acidity in Zell and Shal sheep breeds. 
 
Keywords: Polymorphism, GHSR gene, Carcass traits, Blood parameters, Zell and shal sheep 

                                                             
*Corresponding author; hmoradis@ut.ac.ir 



 1397) 1(، شماره )6(کنندگان  وهش در نشخوارنشریه پژ

 

30 

 
 


