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بررسی چند شکلی ژن  CTSKو ارتباط آن با صفات الشه و فراسنجههای خونی در
گوسفندان آمیخته افشاری×بروالمرینو با روش PCR-SSCP
لیال محمدی ،1محمد طاهر هرکی نژاد ،2رضا پسندیده*3و مجید

پسندیده4

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیك و اصالح نژاد دام ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم دامی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 -3دانش آموخته دکترای ژنتیك و اصالح نژاد دام ،دانشكده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،
اهواز ،ایران
 -4دانش آموخته دکترای ژنتیك و اصالح نژاد دام ،دانشكده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری،
ایران
تاریخ دریافت93/11/1 :
تاریخ پذیرش93/12/24 :

چکیده

به منظور بررسی ارتباط بین چندشكلی در اگزون  6ژن  CTSKبا صفاات ششفه و فراسفنجههفای خفونی در
گوساندان آمیخته افشاری×بروشمرینو ،از  97رأس گوساند نر این نژاد از ایستگاه دامپروری دانشگاه زنجفان
خونگیری انجام گرفت DNA .ژنومی با روش فنل-کلروفورم استخراج و سپس یك قطعه  500جات بفازی از
این ژن توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRتكثیر شد .الگوهای باندی این ژن بفرای تمفام حیوانفات بفا
استااده از روش  PCR-SSCPشناسایی و سپس توالییابی شدند .برای ایفن ژن در ناحیفه مفورد مطالعفه دو
الگوی باندی  GGو  GAبا فراوانی به ترتیب  0/74و  0/26مشاهده شفد .آزمفون مربفع کفای نشفان داد کفه
جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی-واینبرگ قرار نداشت .الگوی  GGبه طور معنیداری با افزایش صاات
وزن دنبه ،ضخامت و سطح مقطع عضله و کاهش کلسفترول و  VLDLارتبفاط داشفت .بفا ایفن حفال ،بفرای
استااده از این جایگاه ژنی در برنامههای اصالح نژادی بر مبنای انتخاب به کمك نشانگر ،به تحقیقات بیشفتر
با اندازه نمونه بزرگتر در آینده نیاز است.
کلمات کلیدی :گوساند آمیخته افشاری×بروشمرینو ،ژن  ،CTSKصاات ششه ،فراسنجههای خونی-SSCP ،
PCR

نویسنده مسئول :رضا پسندیده ،گروه علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پست الكترونیكRezapasandideh63@gmail.com :
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مقدمه

طریفف گیرنففده مففانوز -6-فسففاات ،بففا انجففام

امروزه مصرفکنندگان گوشت تمایفل بیشفتری

تغییراتی به شكل آنزیم فعال بفه وزن  27کیلفو

به استااده از گوشفت گوسفاندهفایی بفا عضفله

دالتون تبدیل میشود (ترک و همكاران 2001؛

بیشتر و چربی کمتفر دارنفد .چربفی احشفایی و

چیلینففی و همكففاران  .)2003ترشففح CTSK

دنبففه درصففد قابففل تففوجوی از وزن بففدن را در

محدود به لیزوزومها نیست و در منفاط خفارج

گوساند به خود اختصاص میدهد که از لحفا

سففلولی ،در سففطح سففلولهففای آپیكففال و درون

ضریب تبدیل خوراک و صفرفه اقتصفادی بفرای

حارههای فولیكولی نیفز ترشفح مفیگفردد .ژن

تولیففدکننففدگان گوشففت نیففز مطلففوب نیسففت.

 CTSKدر باففففتهفففای مختلافففی از جملفففه

بنففابراین پففرورشدهنففدگان ناچففار بففه تولیففد

استخوان ،تخمدان ،قلب ،جات ،ریفه و عضفالت

ایقففه

و

دامهففایی هسففتند کففه گوشففتی مطففاب

اسففكلتی شناسففایی شففده اسففت (بوهلینفف

خریففداران داشففته باشففند .شناسففایی ژنهففای

همكففاران 2001؛ لیكاییففل و همكففاران .)2008

مرتبط با صاات ششه و انتخفاب و اصفالح نفژاد

این ژن به عنوان یكی از نشفانگرهای چفاقی در

دامها بر اساس آنها ،مفیتوانفد در رسفیدن بفه

بافتهای آدیپوز میباشد که باعث رشد و تمایز

این هدف موثر باشد .چربفی ششفه یفك صفات

توده چربی در موش ،انسان و خفوک مفیگفردد

کمی بوده که تحفت کنتفرل تعفداد زیفادی ژن

(تیپففل و همكففاران  .)2000در هنگففام تمففایز

میباشد .هر عاملی که بر بیان ژنهای مرتبط با

سلولهفای  3T3-L1در آدیپوسفیتهفای بفالغ،

سنتز چربی و ژنهای کدکننفده هورمفونهفای

بیان این ژن به تدریج افزایش مییابفد (یانف

و

مؤثر بر چربی اثر داشته باشد ،میتوانفد چربفی

همكاران  .)2008جوفش در ژن  CTSKسفبب

ششه در حیوانات مزرعهای را تحفت تفیثیر قفرار

بیمفففاریهفففای پیكینودیستوسفففیس ،2پفففوکی

دهد (وو و همكاران 2005؛ مفورای و همكفاران

استخوان ،3رشد تصاعدی تومفورهفا در سفرطان

 .)2006یكی از ژنهای موثر بفر میفزان چربفی

بدخیم غضروفی ،4سرطان تیرویید و کوتاهی قد

بفففدن در مفففوش و انسفففان ،ژن کاتپسفففین K

میشود که حاکی از عدم عملكفرد و بیفان ایفن

( 1)CTSKمیباشد که ساختار این ژن در انسان

ژن مففیباشففد (فوجیففت و همكففاران 2000؛

دارای  8اگزون و  7اینترون بوده و آنزیم پروتئاز

چیلینففی و همكففاران  .)2003زایففو و همكففاران

سیستئین لیزوزومی را کد میکنفد (لیكاییفل و

( )2006با بررسی بیان ژن  CTSKدر بافتهای

همكاران  .)2008این آنزیم در ابتدا به فرم پفرو

چربی ساید افراد چاق گزارش کردنفد کفه ایفن

آنزیم غیر فعال با وزن  37کیلفو دالتفون سفنتز

ژن اثر معنیداری بر افزایش وزن ،محیط کمفر،

شده که پس از انتقفال بفه محاظفه لیفزوزوم از

2

Pycnodysostosis
Osteoperotic
4 Chondrosarcoma
3

Cathepsin K

1
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شففاخت تففوده بففدن ( 1)BMIو فراسففنجههففای

به منظور اجرای ایفن تحقیف  ،تعفداد  97رأس

خونی مانند انسفولین ،قنفد ،کلسفترول و تفری

گوساند نر آمیخته افشاری×بروشمرینو بفا سفن

گلیسففیرید دارد .چیلففین و همكففاران ()2003

یكسان ( 11ماهه) از گله اصالح نژادی گوساند

افففففزایش سففففطوح  mRNAژن  CTSKرا در

افشففاری مزرعففه آموزشففی-پژوهشففی دانشففگاه

موشهفای ( )db/dbچفاق و انسفانهفای دارای

زنجان ،به صورت تصادفی انتخاب شدند .شرایط

اضافه وزن نسبت به گروه شاهد گزارش کردنفد.

نگوفففداری ،واکسیناسفففیون و تغذیفففه تمفففامی

روسو و همكاران ( )2008با بررسی رابطفه بفین

گوساندان یكسان بود .گوساند ها تا سن چوفار

چندشكلی تك نوکلئوتیدی چنفد ژن کاتپسفین

ماهگی به همفراه مادرشفان بودنفد و سفن 120

در خوک با صاات ششه در خوکچه های سفاید

روزگففی بففه عنففوان سففن از شففیرگیری در نظففر

ایتالیایی گزارش کردند که  CTSFباعث افزایش

گرفته شد .بعد از آن جیره گوسفاندهفا شفامل

میففانگین وزن روزانففه،کاهش وزن و ضففخامت

یونجه خرد شده ،آرد جو و مكمل ویتامینی بود.

پشت شفد و  CTSDبفا کفاهش وزن ،ضفخامت

نژاد افشاری×بروشمرینو نژادی سنگین وزن بوده

پشت ،ضفریب تبفدیل خفوراک و میفانگین وزن

و از پتانسففیل مناسففبی بففرای تولیففد گوشففت

روزانه ارتباط داشت .همچنین نشان دادنفد کفه

برخوردار است .ایفن گوسفاندان دارای دنبفهای

 CTSZبا میفانگین وزن روزانفه ،کفاهش وزن و

نسبتاً بزرگ هستند که ضریب تبدیل غذایی در

ضریب تبدیل خوراک ارتباط داشت .فونتاسی و

ششه را پایین میآورد .از طرفی این نژاد یكی از

همكاران ( )2012ارتباط ژنهفای کاتپسفین بفا

منابع موم ژنتیكی کشور بوده و از نظفر سفرعت

چربی بین ماهیچه قابل رویت و ضخامت چربی

رشد و دوره پروار یكی از بوترین گوساندان بفه

پشت و میانگین وزن روزانه در خوک های نفژاد

شمار مفیرود .ایفن گوسفاندان بفه زیسفتن در

دوروک ایتالیایی را گزارش کردند .بفا توجفه بفه

شرایط آب وهفوایی سردسفیری اسفتان زنجفان

این که تاکنون پژوهشی در ارتباط بفا نقفش ژن

سازگار هستند .نمونههای خون این حیوانات بفا

 CTSKبر صاات چربی ششه در گوساند انجفام

استااده از لولههای خالءدار  5میلیلیتفر حفاوی

نشده است ،در این تحقی چند شكلی اللفی در

ماده ضد انعقاد  EDTAجمفعآوری و در فریفزر

اگزون  6ژن  CTSKو ارتباط آن با صاات ششه

 -20درجه سانتیگفراد نگوفداری شفد .پفس از

و فراسنجههفای خفونی در گوسفاندان آمیختفه

کشتار در سن  11ماهگی ،رکوردهای مربوط به

افشاری×بروشمرینو مورد بررسی قرار گرفت.

صاات ششه (شفامل درصفد وزن ششفه ،درصفد

مواد و روشها

وزن ضایعات ،درصد وزن دنبه ،ضفخامت چربفی

جمعآوری نمونه از حیوانات

پشففت ،ضففخامت و سففطح مقطففع عضففله) و
فراسنجههای خونی (شامل  ،VLDLکلسفترول
Body mass index

1

و تری گلیسیرید) ایفن حیوانفات ثبفت گردیفد.
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رکففوردهففای صففاات ضففخامت چربففی پشففت،

واسرشتسازی اولیه در  95درجفه سفانتیگفراد

ضخامت و سطح مقطفع عضفله از طریف روش

به مدت  5دقیقه و در ادامفه  30سفیكل شفامل

سونوگرافی بدست آمدند.

واسرشتسفازی در  94درجفه سفانتیگفراد بفه

استخراج DNA

مدت 1دقیقفه ،اتصفال آغازگرهفا در دمفای 54

استخراج  DNAژنومی از  0/3میلیلیتفر خفون

درجه سانتیگراد بفه مفدت 50ثانیفه و مرحلفه

کامل با روش فنفل -کلروففروم صفورت گرففت.

گسترش در دمفای  72درجفه سفانتیگفراد بفه

کمیت و کیایت  DNAاستخراجی با استااده از

مدت  30ثانیه و گسفترش نوفایی در دمفای72

الكتروفورز با ژل آگارز  1درصد و غلظفت آن بفا

درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه .برای تعیین

روش اسففپكتروفوتومتری بففا دسففتگاه نففانودرا

اندازه قطعه تكثیر شده 6 ،میكرولیتر از محصول

تعیین شد.

 PCRبا  3میكرولیتر بافر بارگذاری مخلوط و بفا

طراحی آغازگرها و انجام واکنش زنجیرهای

نشانگر مولكولی  100جات بازی با ولتاژ  85بر

پلیمراز ()PCR

روی ژل آگارز  2درصد الكترفورز شد.

آغازگرها از روی توالی ژن  CTSKدر گوسفاند

تعیین ژنوتیپ حیوانات در ناحیهه تکییهر

بففه صففورت زیففر طراحففی و توسففط شففرکت

شده ژن  CTSKبه روش PCR-SSCP

1BLAST

برای انجام چند شكلی سفاختمان فضفایی تفك

کففردن ایففن آغففازگرهففا بففا تففوالی ژن CTSK

رشففتهای 8 ،2میكرولیتففر از محصففول  PCRبففا

مشخت گردید که آنهفا قفادر بفه تكثیفر یفك

16میكرولیتر بفافر بارگفذاری مخصفوص SSCP

قطعه 500جات بفازی از اگفزون  6و بخشفی از

مخلوط شد .برای واسرشفتسفازی رشفتههفای

اینترون  5این ژن در گوساند بودند.

 ،DNAنمونهها به مدت  13دقیقه در دمای 95

تكاپوزیست سنتز شدند .با استااده از

'F:5' AGACCCTTGGTGGAGACTC3
'R:5' ACGCTAGGAGACRCTCTG3

درجه سانتیگراد در دسفتگاه ترموسفایكلر قفرار
داده شدند .سپس بالفاصله  10دقیقفه روی یفخ

واکنش تكثیفر در حجفم  25میكرولیتفر شفامل

قففرار گرفتنففد .سففپس  8میكرولیتففر از مخلففوط

 100نانوگرم  DNAژنومی 16 ،پیكومول از هفر

محصول  PCRبا بفافر بارگفذاری  SSCPداخفل

آغازگر 0/8 ،واحد آنزیم  Taqپلیمفراز (شفرکت

هففر یففك از چاهففكهففای دسففتگاه الكتروفففورز

فرمنتففاز) 0/1 ،میكرولیتففر  PCRبففافر (،)10X

عمودی ریخته شد و با جریان الكتریسیته 150

 0/2میلیمفوشر ( dNTPSشفرکت فرمنتفاز)2 ،

ولت به مفدت  4سفاعت روی ژل اکریفل آمیفد

میلیموشر  MgCl2و  50میلیموشر  KClانجفام

%12در دمای اتاق الكتروفورز شد .برای مشاهده

گرفت .برنامه حرارتی مناسفب بفرای تكثیفر ژن

ژنوتیف هففا از روش رنف آمیفزی نیتففرات نقففره

 CTSKبه این صورت در نظرگرفته شد:

conformation polymorphism
Basic Local Alignment Search Tool

1.

2

Single-strand
)(SSCP
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استااده شد .بر اسفاس قفرار گفرفتن الگفوهفای

به منظور بررسی ارتباط چندشفكلی ژن CTSK

باندی ،ژنوتی حیوانات تعیین شد.

با صاات ششه و فراسنجههای خفونی ،تجزیفه و

مراحل تعیین توالی

تحلیل اثر ژنوتی ها بر صاات مذکور با استااده

به منظور تایید ژنوتی های تشخیت داده شده،

از رویه مدل خطی عمفومی ( 1)GLMنفرماففزار

از هر ژنوتی سه نمونه به طفور تصفادفی بفرای

 SASنسخه  )2004 ،SAS( 9/1صورت گرففت.

تعیین توالی انتخاب شد .به این منظفور پفس از

شزم به کر اسفت کفه وزن گوسفاندهفا و سفن

تكثیر مجدد توسط واکنش زنجیفرهای پلیمفراز،

مادر به عنفوان عامفل همبسفته (کوواریفت) در

این قطعات با استااده از کیت Accuprep-Gel

تجزیه و تحلیل دادههفا اسفتااده شفدند امفا بفه

 ،Bioneer( purification kit-k-3035-1کففره

دلیل معنیدار نشدن از مفدل حفذف گردیدنفد.

جنوبی) و طب دستورالعمل شرکت سفازنده ،از

میانگینها با آزمون دانكن مفورد مقایسفه قفرار

روی ژل آگارز  1/5درصد خالتسفازی شفدند.

گرفتند .مدل آماری مورد استااده به صورت زیر

سپس نمونهها بفرای تعیفین تفوالی بفه شفرکت

بود:

( Bioneerکره جنوبی) ارسال شدند .توالیهفای
بدست آمده با توالیهای گوساند ،گاو ،خفوک و
انسان موجود در پایگاههای داده¬هفای زیسفتی
( )Emsembleمطابقتسازی شدند و با استااده
از نرم اففزار  CLC Main Workbench5مفورد
بررسی قرار گرفتند (کالم و همكاران .)2010
تجزیه و تحلیلهای آماری

yijkl= µ + Gi + Kj + Dk + eijkl

در ایففن مففدل  :yijklارزش صففات انففدازهگیففری
شده :µ ،میانگین صات :Gi ،اثر iامین ژنوتیف ،
 :Kjاثر jامین تی تولد :Dk ،اثر متقابفل kامفین
ژنوتی

و تی تولد و  :eijlاثر خطفای آزمایشفی

میباشند.

تجزیه و تحلیل ژنتیک جمعیت
در این پژوهش با مشفاهده چشفمی و شفمارش
مستقیم الگوهای باندی و با استااده از نرماففزار
 POPGENEنسفففففففخه ،POPGENE( 1/31
 )1999فراوانی اللفی و ژنفوتیپی جایگفاه مفورد
مطالعه تعیین شد .فراسنجههای مربوط به تنوع
ژنتیكی و آزمون کای مربع برای بررسی تعفادل
هففاردی واینبففرگ بففا اسففتااده از نففرمافففزار
 POPGENEنسخه  1/31محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل ژنتیک کمی
Generalized linear model

1
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نتایج و بحث
تعیین ژنوتیپ حیوانات در ناحیهه تکییهر
شده ژن  CTSKو توالییابی
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آمید ،ژنوتی های ممكن برای این جایگفاه ژنفی
تعیین گردیفد .الگوهفای بانفدی مربفوط بفه ژن
 CTSKشففامل دو الگففوی  GAو  GGدر ایففن
حیوانات بود (شكل  .)2در پژوهشهای گذشفته

الكتروفورز محصوشت واکنش زنجیرهای پلیمراز

چند شكلیهفای تفك نوکلئوتیفدی ژن CTSK

بر روی ژل آگارز ،تكثیر قطعهای بفه طفول500

توسط فونتانسی و همكاران ( )2010در اینترون

جات باز از ژن  CTSKرا نشان داد (شكل .)1با

 4این ژن در خوک و روسو و همكاران ()2008

توجه به الگوهای باندی مشاهده شده بفرای ژن

در اینترون  6این ژن در انسان شناسایی شفدند

 CTSKدو آلففل  Aو  Gشناسففایی شففد کففه

که نتیجه تحقی حاضفر بفا آن نتفایج مطابقفت

براساس موقعیفت آن هفا روی ژل پلفی اکریفل

داشت.

شکل -1باندهای  500جفت بازی حاصل از تکییر ژن  CTSKبر روی ژل آگارز  :M) .%2نشانگر  100 DNAجفهت
بازی).
Figure 1. The 500 bp bands of amplified CTSK gene on 2% agarose gel. (M: 100 bp DNA
)Marker
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شکل -2نمونهای از الگوهای به دست آمده برای ژن  CTSKدر گوسفندان آمیخته افشاری×بروالمرینو با استفاده
از تکنیک .PCR-SSCP
Figure 2. An example of the patterns obtained for the CTSK gene in Afshari×Booroola-Merino
crossbred sheep using the PCR-SSCP technique.

با بررسی نمودارهای حاصل از توالییابی ،وجفود

با نفرماففزار  CLC Main Workbench5نشفان

دو الگوی  GAو  GGدر ژن  CTSKتایید شفد.

داد که اسید آمینه تریپتوففان بفه اسفید آمینفه

با مقایسه این نمفودارهفا مشفخت شفد کفه در

گلوتامین تغییفر یافتفه اسفت .در حفالی کفه در

نوکلئوتید  26در اگزون  ،6دو نقطه اوج مربفوط

دامهای هموزیگفوت تنوفا منحنفی مربفوط بفه

به نوکلئوتید  Gو  Aوجود دارد که نشان دهنده

نوکلئوتید  Gمشاهده شد (شكل.)3

حالت هتروزیگوت میباشد .نتایج بدست آمده

بررسی چند شكلی ژن  CTSKو ارتباط آن با صاات ششه و...
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شکل  -3وجود  SNPبر روی اگزون  6و بخشی از اینترون  5ژن  .CTSKتصویر سمت راست الگوی  GGو تصویر
سمت چپ الگوی  GAرا نشان میدهد.
Figure 3. SNP on exon 6 and part of the intron 5 of the CTSK gene. The right picture shows the
GG pattern and the left picture shows the GA pattern.

فراوانیهای اللی و ژنوتیپی و فراسنجههای

دو نففژاد دیگففر تاففاوت داشففت .ایففن تاففاوت در

تنوع ژنتیکی

فراوانی اللی میتواند ناشی از تااوت گونه ،تعداد

فراوانففی الگوهففای ژنففوتیپی و اللففی در جایگففاه

دام مففورد بررسففی و نیففز شففرایط آب و هففوایی

ژنففففی  CTSKدر گوسففففاندان آمیختففففه

پرورش به عنوان یك ابزار موم انتخاب طبیعفی

افشاری×بروشمرینو در جدول  1آورده شفدهانفد.

باشد .با استااده از آزمون مربفع کفای مشفخت

در این مطالعه بیشفترین فراوانفی اللفی در ایفن

شد که جمعیت مورد مطالعه در تعادل هفاردی

گوسففاندان بففرای الففل  Gبففا فراوانففی  0/87و

واینبرگ قرار ندارد (جدول .)1وجفود انتخفاب و

کمترین فراوانی اللفی بفرای الفل  Aبفا فراوانفی

آمیزشهفای غیفر تصفادفی در جمعیفت و نیفز

 0/13بففه دسففت آمففد .فونتانسففی و همكففاران

مواجرت ژنی را میتفوان بفه عنفوان مومتفرین

( )2010فراوانی اللهای  Aو  Gرا در نژادهفای

دشیل احتمالی بفرای تغییفر فراوانفی اللفی و در

خوک دوروس ،1میشان 2و هامپشیر 3به ترتیفب

نتیجففه بففر هففم خففوردن تعففادل در جایگففاه

 0/11و  0/29 ، 0/89و  0/71و  0/13و 0/87

ژنففففی  CTSKدر گوسففففاندان آمیختففففه

گففزارش کردنففد کففه نتیجففه ایففن تحقیفف بففا

افشاری×بروشمرینو کر کرد.

فراوانیهای اللی نژاد هامپشیر مطابقت ولفی بفا
1

Duroc
Meishan
3 Hampshire
2
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فراسنجههای تنوع ژنتیكفی بفرای جایگفاه ژنفی

که نشان دهنده سطح پفایین تنفوع ژنتیكفی در

 CTSKدر جففففدول  2آورده شففففده اسففففت.

جمعیت مورد مطالعه است .شاید کوچك بفودن

هتروزیگوسففیتی شففاخت تنففوع ژنتیكففی در

اندازه نمونه مورد بررسی در بدست آمفدن ایفن

جمعیت است .هفر چفه سفطح هتروزیگوسفیتی

نتیجه موثر باشد .با توجه به اینکه وجود تنفوع

بیشتر باشد ،تنوع ژنتیكی جمعیت بیشتر است.

ژنتیكی مومترین ویژگفی یفك جمعیفت جوفت

با توجه به جدول  2میتوان نتیجهگیفری کفرد

انجام کارهای اصالح نژادی میباشد ،بنابراین به

که میزان هتروزیگوسیتی و تنوع ژنتیكفی بفرای

نظر مفیرسفد جایگفاه ژنفی  CTSKکاندیفدای

جایگففاه ژنففی  CTSKدر جمعیففت گوسففاندان

مناسبی جوت انتخاب و اصالح نژاد گوسفاندان

آمیخته افشاری×بروشمرینو پفایین بفوده اسفت.

آمیخته افشفاری×بروشمرینفو بفه منظفور بوبفود

مقادیر شاختهای شانون و به ویژه نئفی بفرای

صاات ششه نمیباشد.

جایگاه ژنی  CTSKدر این جمعیت پفایین بفود
جدول  -1فراوانی ژنوتیپی و اللی در جایگاه ژنی  CTSKدر گوسفندان آمیخته افشاری×بروالمرینو
Table 1. Genotypic and allelic frequency in CTSK gene locus in Afshari×Booroola-Merino
crossbred sheep

P value

0.035

مربع کای

فراوانی اللی

فراوانی ژنوتیپی

اندازه نمونه

χ2

Allelic frequency

Genotypic frequency

Sample
size

*0.53

G
0.87

A
0.13

GG
0.74

GA
0.26

97

* :معنیدار در سطح احتمال  5درصد

جدول -2فراسنجههای تنوع ژنتیکی برای جایگاه ژنی CTSK
Table 2. Genetic diversity parameters for the CTSK gene locus
2

الل واقعی

()Na
0.26

هتروزیگوسیتی مشاهده شده
Observed heterozygosity

0.25
0.24
0.66

هتروزیگوسیتی مورد انتظار
Expected heterozygosity
شاخت نئی ()Nei
Nei index

شاخت شانون ()I
)Shannon index (I
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اثهههر ژن  CTSKبهههر صهههفات الشهههه و

معنففیداری سففطوح پففایینتففری از VLDLو

فراسنجههای خونی

کلسترول را نسبت به حیوانات بفا ژنوتیف

آنالیز صاات انفدازهگیفری شفده نشفان داد کفه

داشتند ( .)P<0/05چندشكلی اللی در اگزون 6

چندشكلی اللی در اگزون  6ژن  CTSKبفا وزن

ژن  CTSKاثر معنفیداری روی صفاات درصفد

دنبه ،ضخامت و سطح مقطفع عضفله VLDL ،و

وزن ششه و ضایعات ،ضفخامت چربفی پشفت و

کلسففترول خففون در ارتبففاط اسففت (جففدول .)3

میزان تری گلیسرید خفون نداشفت (.)P<0/05

GG

فونتانسی و همكاران ( )2010گزارش کردند که

به طور معنیداری وزن دنبه ،ضفخامت و سفطح

چنففد شففكلی تففك نوکلئوتیففدی اینتففرون  4ژن

مقطع عضله باشتری نسفبت بفه گوسفاندان بفا

 CTSKبا ضخامت چربفی پشفت خوکچفههفای

 GAداشفتند ( .)P<0/05بفا توجفه بفه

نژاد دوروس ایتالیفایی ارتبفاط معنفیداری دارد

وجود همبستگی فنوتیپی و ژنتیكی مثبت بفین

( )P<0/05کففه نتیجففه تحقیفف حاضففر بففا آن

وزن دنبه و عضله این نتیجفه منطقفی بفه نظفر

مغایرت دارد.

نتایج نشان داد که حیوانات دارای ژنوتیف

ژنوتی

GA

میرسد .با بررسی فراسنجههای خونی مشخت
شفد کفه گوسفاندان بففا ژنوتیف  GGبفه طففور

جدول -3مقادیر صفات الشه و فراسنجههای خونی برای ژنوتیپهای ژن CTSK
Table 3. Values of carcass traits and blood parameters for genotypes of CTSK gene

P value

صاات (میانگین)SE±

ژنوتی
Genotype
GG

Traits
GA

0.31 ns

42.76±0.27

43.37±0.45

0.45 ns

3.65±0.24

4.65±0.37

*0.026

6.5±0.33

4.8 ±0.25

0.15 ns

0.33±0.02

0.28 ±0.04

)Traits (mean ± SE

وزن ششه (درصد)
)Carcass weight (%

وزن ضایعات (درصد)
(Waste weight)%

وزن دنبه (درصد)
Fat-tail weight
)(percent

ضخامت چربی پشت
Back-fat thickness
()cm
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ضخامت عضله
*0.037

2.4±0.05

2.21 ±0.08

*0.045

10.7±0.31

9.3± 0.48

Muscle thickness
)(cm

سطح مقطع عضله

*0.022

3.84 ±0.22

3.76±0.13

Muscle cross)sectional (cm2
)VLDL (mmol/l

کلسترول
*0.020

47± 1.63

49.07 ±2.6

0.1 ns

18.62±0.22

18.19±0.38

Cholesterol
)(mmol/l

تری گلیسیرید
()mmol/l
)Triglyceride (mmol/l

 nsو * :به ترتیب عدم اختالف معنیدار ( )P >0/05و معنیدار ()P<0/05
ns and *: non-signiﬁcant difference (P > 0.05) and signiﬁcant difference (P < 0.05), respectively

و اصفالح نفژاد ایفن گوسفاندان در برنامفههفای

نتیجهگیری
GG

انتخاب به کمك نشانگر به منظور بوبود کیایت

جایگففاه ژنففی  CTSKدر گوسففاندان آمیختففه

ششه معرفی نمود .با توجفه بفه ایفنکفه تعفداد

افشاری×بروشمرینو از لحفا صفاات وزن دنبفه،

نمونه در این تحقیف کوچفك بفود ،بفه منظفور

ضففخامت و سففطح مقطففع عضففله VLDL ،و

شففناخت دقی ف تففر نقففش ژن  CTSKبففر روی

برتری بود .با این حفال

صاات ششه پیشنواد میشود کفه جایگفاههفای

به دلیل این که تنوع ژنتیكی ایفن جایگفاه ژنفی

دیگر این ژن در نژادهای بومی بفا تعفداد نمونفه

در جمعیت مورد مطالعه پایین بود ،نمیتوان بفا

بزرگتر بررسی شوند.

نتایج این پژوهش نشفان داد کفه ژنوتیف
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Abstract
In order to study of polymorphism in exon 6 of CTSK gene and its association with
carcass traits and blood parameters in Afshari×Booroola Merino sheep, blood samples
were collected from 97 lambs of animal husbandry station of Zanjan University. DNA
was extracted using phenol-chloroform method and a fragment of 500 bp from CTSK
gene was amplified with polymerase chain reaction (PCR). The binding patterns for all
animals were determined by single stranded conformation polymorphism (SSCP) and
then sequenced. For this gene, two binding patterns of GG and GA were identified with
the frequencies of 0.74 and 0.26, respectively. Chi-square test (χ2) showed that this
population was not in the Hardy-Weinberg equilibrium. Results showed that genotype
of GG was significantly associated with increased of tail weight, muscle thickness and
muscle cross-sectional area and decreased of cholesterol and VLDL traits. However the
more investigations with larger sample size are necessary in future for usage from this
locus in breeding programs based on marker-assisted selection.
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