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چکیده
عامل نکروز تومور آلفا ) (TNFαیک سیتوکین پیش التهابی است که در تنظیم پاسخ ایمنی از جمله فعالیت ماکروفاژها و
مرگ سلولی از اهمیت ویژهای برخوردار است .مطالعه حاضر ،جهت ارزیابی چندشکلی ژن  TNFαگوسفند ماکویی و
ارتباط آن با صفات بیومتری انجام شد DNA .ژنومی از خون  09رأس گوسفند استخراج شد .یک قطعه  372جفت بازی
از ناحیه اگزون  4و ناحیه غیر کد شونده ´ ،(3´ UTR) 2توسط  PCRاستاندارد و با استفاده از آغازگرهای مخصوص
این جایگاه ژنی ،تکثیر شد .سپس بررسی چندشکلی فرم فضایی رشتههای منفرد ) (SSCPمحصوالت  PCRتوسط ژل
پلیآکریالمید  8درصد و رنگآمیزی نیترات نقره انجام شد .در نهایت سه ژنوتیپ  OE ،EEو  REبه ترتیب با فراوانیهای
 9/2556 ،9/4667و  9/7777مشاهده شدند .فراوانی آللهای  O ،Eو  Rبه ترتیب 9/7778 ،9/7222و  9/9880محاسبه شد.
آزمون مربع کای ،انحراف معنیداری از تعادل هاردی -واینبرگ را برای این جایگاه ژنی در جمعیت مورد مطالعه نشان
داد ( .)P> 9/95ارزیابی ارتباط بین ژنوتیپها با طول بدن ،دور سینه ،ارتفاع از جدوگاه ،ارتفاع از پشت و دور ران توسط
رویه  GLMنرم افزار  ،SASارتباط معنیداری را بین ژنوتیپهای  TNFαبا دور ران نشان دادند ( .)P> 9/95دامهای
دارای ژنوتیپ  EEدور ران باالتری ( 25/76 ±9/6سانتیمتر) در مقایسه با ژنوتیپهای دیگر داشتند .نتایج نشان میدهد
که چندشکلی در ژن  TNFαدارای این پتانسیل است که به عنوان نشانگر ژنتیکی برای بهبود صفات مرتبط با رشد در
برنامههای اصالح نژادی گوسفند باشد .مطالعات بیشتری با نشانگرها و نژادهای مختلف جهت آشکار کردن ماهیت
ژنتیکی تأثیرات ایمنی روی صفات رشد ،مورد نیاز است.
واژههای کلیدی :چندشکلی ،صفات بیومتری ،گوسفند ماکوییTNFα ،PCR-SSCP ،
مقدمه

لکههای اختصاصی سیاه یا قهوهای در صورت ،پوزه،

استان آذربایجان غربی زیستگاه چهار نژاد از گوسفندان

گوش ،اطراف چشم و زانو میباشد و زیر شکم و زیر

ایرانی شامل نژاد ماکویی ،نژاد قزل ،نژاد هرکی و نژاد

گردن پوشیده از پشم است .اکوتیپ ماکویی ،گوسفندی

کردی میباشد .گوسفند ماکویی دارای رنگ بدن سفید با

با اندازه متوسط ،قوچ آن شاخدار و میش بدون شاخ
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است و دنبهای پهن و نسبتاً کوتاه همراه با دنبالچه دارد

ماکروفاژهای فعال شده هستند (رولز و سجویک .)7000

(صفری  .)7277صفات بیومتری یا اندازهگیریهای بدنی

ژن کد کننده پروتئین  TNFαدارای  4اگزون و  2اینترون

برای تخمین وزن بدن در گوسفند استفاده میشوند

است (دارلی و همکاران  .)3977ژن  TNFαگوسفند در

(تاریک و همکاران  .)3973این روش ،به خصوص در

ناحیه کالس  IIIدر مکان ژنی مجموعه اصلی سازگاری

مناطقی که شرایط محیطی و مدیریتی ،اجازه اندازهگیری

بافتی ) (MHC3روی کروموزوم  39قرار گرفته است

آسان وزن را در گوسفندان نمیدهد ،میتواند مناسب

(دوکیپاتی و همکاران  3996ب) .در چندین مطالعه ارتباط

باشد .وزن بدن ،صفت اقتصادی مهمی در انتخاب

بین  MHCو مقاومت یا حساسیت به بیماری در گوسفند

حیوانات و از اهداف اصلی برنامههای اصالح نژادی در

نشان داده شده است (دوکیپاتی و همکاران  3996الف).

کشور میباشد .این امر بویژه در نژادهای گوشتی حائز

عالوه بر نقش اصلی  MHCدر سیستم ایمنی میزبان،

اهمیت است که در آنها سرعت رشد و تیپ بدن به عنوان

ارتباط ژنوتیپهای  MHCبا صفات رشد و تولیدمثل نیز

شاخصهای مهم انتخاب درنظر گرفته میشوند (مندل و

در گوسفند شناسایی شده است (گلدرمن و همکاران

همکاران  .)3998ضرایب وراثتپذیری صفات طول بدن،

 .)3996از آنجا که  TNFαیکی از سیتوکینهایی است که

دور سینه ،ارتفاع از جدوگاه و ارتفاع از پشت در گوسفند

همانند فاکتور رشد عمل میکند (ویلسک و پالومبال

ماکویی به ترتیب  9/77 ،9/37 ،9/77و  9/77گزارش

 ،)7003بنابراین ژن  TNFαمیتواند یکی از ژنهای

شده است (عباسی و غفوری کسبی  .)3979چنانچه

انتخابی جهت بررسی صفات مرتبط با رشد باشد.

روشهای بهنژادی مناسبی برای بهبود این صفات بکار

ارتباط چندشکلی ژن  TNFαبا صفات وابسته به رشد و

گرفته شود ،عملکرد حیوانات و به خصوص نژادهای

افزایش وزن در خوک ،موش ،میمون و انسان نشان داده

گوشتی بطور قابل توجهی افزایش مییابد .ترکیب

شده است (یوسا و همکاران  7007و پیهالجاماکی و

اطالعات فنوتیپی با روشهای مولکولی در اصالح نژاد،

همکاران  3992و سیدلوسکی و همکاران  3977و گری و

جهت شناسایی ژنهای مؤثر بر صفات تولیدی ،میتواند

همکاران  .)3977بنابراین فرضیه پژوهش حاضر این

باعث افزایش صحت انتخاب و پیشرفت ژنتیکی حیوانات

است که چندشکلی ژن  TNFαبا صفات وابسته به رشد

شود (ایسرائل و ولر  .)3993ژن عامل نکروز تومور

و بیومتری در گوسفند نیز مرتبط باشد .در گوسفند،

آلفا ) ،(TNFα7پروتئینی تولید میکند که در ایجاد التهاب

تاکنون ارتباط چندشکلی ژن  TNFαبا صفات بیومتری

نقش دارد .این پروتئین ،جزء سیتوکینهایی است که

بررسی نشده است ولی ارتباط چندشکلی ژنهای دیگر با

واکنشهای مرحله حاد را فعال میکنند TNFα .دارای

صفات بیومتری در گوسفندان ایرانی ثابت شده است

فعالیتهای زیستی بسیاری از جمله تنظیم سلولهای

(فیل کوش مقدم و همکاران  7209و اسدی و همکاران

سیستم ایمنی ،القاء مرگ سلولی ،القاء التهاب و ممانعت

 7207و عزیزی و همکاران .)7207

از ایجاد تومور و تکثیر ویروس است (پنیکا و همکاران

در نژادهای مختلف گوسفند اطالعات کمی در مورد

 7084و لوکسلی و همکاران  .)3997مشخص شده که

چندشکلی ژن  TNFαوجود دارد .ناش و همکاران

TNFαمیتواند تعدادی از سیتوکینها ،فاکتورهای رشد و

( )7007نشان دادند که کپی واحدی از ژن  TNFαدر

گیرندههای آنها را تحریک کند (اشمیگل و همکاران

ژنوم گوسفند وجود دارد .در دهه  ،7009ژن TNFα

 ،TNFα .)7002اولین بار در سال  7075توسط کارسول

گوسفند توسط سه گروه مختلف تکثیر و توالییابی شد.

کشف شد (کارسول و همکاران  )7075و منبع اصلی آن،

این توالیها در دو مطالعه کامالً مشابه بودند که در آنها

Tumor Necrosis Factor alpha

1

Major Histocompatibility Complex

2
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ژن  TNFαگوسفند ،کد کننده یک توالی هدایتگر 76

جهت انجام این تحقیق ،از اطالعات موجود در ایستگاه

آمینواسیدی و یک پروتئین بالغ  757آمینواسیدی بود

پرورش و اصالح نژاد گوسفند ماکویی واقع در

(گرین و سارگان  7007و یانگ و همکاران  .)7009توالی

شهرستان ماکو ،جهت ارتباط چندشکلیهای ژن TNFα

که در سومین مطالعه بدست آمد مشابه دو بررسی قبلی

با صفات بیومتری استفاده شد .صفات مورد استفاده

بود ،به استثنای اینکه فاقد یک اسیدآمینه در توالی

شامل اندازهگیریهای طول بدن ) ،(BL5دور سینه )(HG6

هدایتگر بود (ناش و همکاران  .)7007در یک مطالعه،

 ،ارتفاع از جدوگاه ) ،(HW7ارتفاع از پشت ) (HB8و دور

راسا3

ران ) (LG0بودند .اندازهگیریهای بدنی در سن یک

چندشکلی ژن  TNFαگوسفندان نژادهای التخا 7و

با استفاده از روش  PCR-SSCP2بررسی شد و سه

سالگی گوسفندان انجام شدند (شکل .)7

جهش در ناحیه غیر کد شونده ʹ (3ʹ UTR4) 2این ژن
گزارش شد .این جهشها در یک حذف و یک چندشکلی
تک نوکلئوتیدی ) (SNPبا هم اختالف داشتند و هیچ
تفاوتی در توالی آنها در دو نژاد پیدا نشد .این جهشها با
( TNF*01حذف نوکلئوتید ( TNF*02 ،)64حذف
نوکلئوتیدهای )399-393و  SNP( TNF*03در نوکلئوتید
 )348توصیف شدهاند (الوارزبوستو و همکاران .)3994
طبق مطالعات انجام شده ،تکنیک  PCR-SSCPبرای
شناسایی چندشکلی در گوسفندان بومی کشور نیز
مناسب ارزیابی شده است .مهدوی ممقانی و همکاران
( )7288چندشکلی ژن کالپاستین را در گوسفند قزل با
روش  PCR-SSCPبررسی کردند و  4ژنوتیپ شناسایی
کردند .در پژوهشی دیگر بر روی گوسفند کرمانی ،با
مطالعه چندشکلی ژن لپتین با استفاده از تکنیک PCR-

 79 ،SSCPالگوی ژنوتیپی مختلف آشکار شد (شجاعی و
همکاران  .)7280تا بحال ،هیچ گزارشی مبنی بر وجود
چندشکلی در ژن  TNFαدر بین گوسفندان ایران ارائه
نشده است .لذا این تحقیق به منظور شناسایی چندشکلی
نواحی اگزون  4و  3ʹ UTRژن  TNFαبا استفاده از
روش  PCR-SSCPدر گوسفند ماکویی و ارتباط آن با
صفات بیومتری انجام شد.

Strand

 =BLطول بدن =HG ،دور سینه =HW ،ارتفاع از جدوگاه،
 =HBارتفاع از پشت و  =LGدور ران

نمونههای خون از  09رأس گوسفند نژاد ماکویی ،گرفته
شدند .سپس این نمونهها همراه یخ به آزمایشگاه ژنتیک
گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه منتقل شدند .استخراج
 DNAاز  9/3میلیلیتر خون کامل با استفاده از کیت
استخراج  DNAژنومی ) (Fermentas, EUو مطابق
دستورالعمل کیت صورت گرفت .کیفیت و کمیت DNA

استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و
ژل آگارز یک درصد حاوی اتیدیوم بروماید ،ارزیابی
شد .برای تکثیر یک قطعه  372جفت بازی شامل قسمتی
از ناحیه اگزون  4و ناحیه  3ʹ UTRژن  TNFαبا
استفاده از واکنش زنجیرهای پلی مراز ( ،)PCRاز یک
جفت

مواد و روشها

Single

شکل -1نمایش محلهای مورد اندازهگیری روی بدن دام.

آغازگر

اختصاصی

پیشنهاد

شده توسط

1

5

2

6

Latxa
Rasa
3
Polymerase
Chain
ReactionConformation Polymorphism
4
Untranslated Region

Body Length
Heart Girth
7
Height at Withers
8
Height at Back
9
Leg Girth
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الوارزبوستو و همکاران ( )3994استفاده شد که توالی

ابعاد  39×78×9/7سانتیمتر و از ژل آکریالمید

آغازگرها به صورت زیر بود:

غیرواسرشتهساز  8درصد استفاده شد (هرینگ و

5′-CTGCCGGAATACCTGGACTA-3′ :ovTNF-C1
5ʹ -TCCAGTCCTTGGTGATGGTT-3′ :ovTNF-C2

همکاران  .)7083نمونهها در ژل آکریالمید با ولتاژ 399

این آغازگرها طبق دستورالعمل کارخانه سازنده با آب

ولت و مدت  2ساعت در دمای  78درجه سانتیگراد و با

دو بار تقطیر رقیق شدند .الزم به ذکر است که صحت

بافر ) TBE (0.5 Xجهت مشاهده تفاوت موجود در

توالی آغازگرهای مورد استفاده ،با استفاده از نرم افزار

نمونهها الکتروفورز شدند .برای مشاهده ژنوتیپها از

 Amplifxمورد تأیید قرار گرفت .واکنش  PCRدر حجم

روش رنگآمیزی نیترات نقره استفاده شد (هرینگ و

نهایی  35میکرولیتر ،شامل  9/3میلیموالر 7/5 ،dNTP

همکاران  .)7083برای برآورد فراوانیهای آللی و

میلیموالر  79 ،MgCl2میکروموالر از هر یک از آغازگر-

ژنوتیپی ،شاخص هتروزیگوسیتی ،تعداد آللهای مؤثر و

ها 3/5 ،میکرولیتر بافر  PCRبا غلظت  79برابر 7 ،واحد

آزمون مربع کای از نرم افزار  PopGene32نسخه 7/27

آنزیم  Taqپلیمراز و حدود  799نانوگرم از DNA

استفاده شد (یه و همکاران  .)7000تعداد آللهای مؤثر بر

ژنومی انجام شد .تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از یک

اساس رابطه کیمورا و کراو (کیمورا و کراو  )7070و

مرحله واسرشته سازی اولیه در  04˚Cبه مدت  5دقیقه

شاخص هتروزیگوسیتی بر اساس رابطه تنوع ژنی نئی

و سپس مرحله اصلی تکثیر به تعداد  25چرخه

(نئی  )7072برآورد گردید .شاخص اطالعاتی شانون بر

(واسرشته سازی در  04˚Cبه مدت  45ثانیه ،اتصال

اساس منبع (لونتین و هابی  )7066بدست آمدند .برای

آغازگرها در  56˚Cبه مدت  45ثانیه و تکثیر در  73˚Cبه
مدت  45ثانیه) و تکثیر نهایی در  73˚Cبه مدت  79دقیقه
با استفاده از دستگاه ترموسایکلر Master cycler

(اپندروف -آلمان) انجام شد .محصوالت  PCRروی ژل
آگارز دو درصد حاوی اتیدیوم بروماید با ولتاژ  89ولت
به مدت  3ساعت الکتروفورز شدند .قطعه تکثیر شده با
استفاده از دستگاه ترانسلومیناتور عکسبرداری شد.
برای تشخیص اندازه قطعات تکثیر شده از نشانگر 799
جفت بازی (سیناژن -ایران) استفاده شد .برای تجزیه
محصوالت  PCRبه روش  ،SSCPابتدا محصوالت ،PCR

تک رشتهای شدند .برای این منظور 3 ،میکرولیتر از
محصول  PCRبا  8میکرولیتر بافر بارگذاری SSCP

(شامل فرمامید  05درصد 9/93 EDTA (pH=8) ،موالر،
بروموفنلبلو 9/95درصد و گزیلن سیانول 9/95درصد)
مخلوط شد و به مدت  5دقیقه با دمای  05درجه سانتی-
گراد حرارت داده شد .سپس نمونهها به سرعت روی یخ
منتقل شدند تا از به هم چسبیدن دوباره رشتههای مکمل
ممانعت به عمل آید (پیپالیا و همکاران  .)3994برای
مشاهده ژنوتیپها از دستگاه الکتروفورز عمودی به

ارزیابی اثر ژنوتیپهای ژن  TNFαبر صفات رشد از
مدل آماری زیر استفاده شد:
yijkl = µ +gi +sj +ak+ eijkl
 :yijklفنوتیپ مشاهده شده مربوط به  lامین حیوانk ،

امین سن رکوردگیری ( 5و  j ،)k =7 ،3 ،2 ،4امین جنس
( 3و  )j=7و  iامین ژنوتیپ ( 2و  :µ ،)i=7 ،3میانگین
فنوتیپی صفت مورد مطالعه در جمعیت مورد نظر :gi ،اثر
ثابت  iامین ژنوتیپ :sj ،اثر ثابت  jامین جنس :ak ،اثر k

امین سن رکوردگیری :eijkl ،اثرات باقیمانده (خطای
آزمایش).
نرمالسازی توزیع باقیماندههای مربوط به هر صفت در
جمعیت مورد بررسی با روش  Boxcoxکه در این روش
با کمک نرمافزار  )3994( SAS 9.1و رویه Transreg

ابتدا یک مقدار به نام المبدا ( ) λ=9/4بدست آورده شد،
سپس با کمک فرمول زیر دادهها نرمال گردید که در آن
) X(nداده نرمال شده X ،داده غیر نرمال و  λمقدار
المبدا است که معموالً از  -5تا  +5است و میتوان این
دامنه را تغییر داد.
X(n)=(xλ -1( /λ
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صفات مورد بررسی ،توسط رویه  GLMنرم افزار SAS

شناسایی سه الگوی باندی متفاوت در جمعیت مورد

 9.1مورد آنالیز قرار گرفتند.

مطالعه شد (شکل.)2

نتایج و بحث

مالک تشخیص و نحوه نامگذاری و تعیین ژنوتیپها با

نتیجه الکتروفورز محصوالت  PCRبر روی ژل آگارز 3

استفاده از نتایج مطالعه الوارزبوستو و همکاران ()3994

درصد ،صحت قطعه  372جفت بازی تکثیر شده از ژن

انجام شد .در این تحقیق ،با استفاده از الکتروفورز

 TNFαگوسفند ماکویی را توسط نشانگر  799جفت

محصوالت  PCRتکرشتهای شده بر اساس روش

بازی (سیناژن -ایران) تأیید کرد (شکل.)3

 2 ،SSCPژنوتیپ و  2آلل شناسایی شدند .فراوانی
ژنوتیپهای  OE ،EEو  REبه ترتیب  9/2556 ،9/4667و
 9/7777و فراوانی آللهای  O ،Eو  Rبه ترتیب ،9/7222
 9/7778و  9/9880محاسبه شد (جدول .)7نتایج بدست
آمده نشان داد که آلل  Eو ژنوتیپ  EEبه ترتیب با

شکل -2محصوالت  PCRبارگذاری شده بر روی ژل آگارز
دو درصد .چاهک  1نشانگر مولکولی ( 111 bpسیناژن،
ایران) ،چاهکهای  2-11محصوالت ( PCRقطعه  273جفت
بازی) ژن TNFα

فراوانیهای  9/7222و  9/4667دارای بیشترین فراوانی
بودند .به منظور بررسی تعادل هاردی -واینبرگ در
جایگاه مورد مطالعه در جمعیت گوسفند ماکویی از
آزمون مربع کای استفاده شد .تفاوت بین فراوانیهای
ژنوتیپی مشاهده شده و مورد انتظار برای بررسی تعادل
هاردی -واینبرگ با استفاده از آزمون مربع کای
( )χ2=77/67در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود که
نشان میدهد جمعیت در تعادل هاردی -واینبرگ نیست
(جدول )7که مخالف نتیجه الوارزبوستو و همکاران
( )3994بود .عدم تعادل مشاهده شده در گله گوسفند

شکل –3الگو های مختلف  SSCPمشاهده شده ژن TNFα

ماکویی میتواند به دلیل بزرگ نبودن نمونه مورد

در گوسفندان ماکویی بر روی ژل آکریالمید  8درصد.

بررسی و وجود عوامل برهم زننده تعادل ،نظیر جهش و

تجزیه و تحلیل نوارهای حاصل از الکتروفورز با ژل
آکریالمید غیرواسرشته ساز  8درصد و رنگ آمیزی با

انتخاب به دلیل اجرای برنامههای اصالحی در جمعیت
مورد بررسی باشد.

نیترات نقره با استفاده از روش  ،SSCPمنجر به
جدول  -1فراوانیهای آللی و ژنوتیپی و آزمون مربعکای مشاهده شده جهت بررسی تعادل هاردی -واینبرگ ،برای ژن
TNFαدر گوسفندان ماکویی .خطای استاندارد فراوانیها1/128 :
مربع کای
*77/67

فراوانی آللها
R
9/9880

O
9/7778

 : معنیداری در سطح احتمال  5درصد.

فراوانی ژنوتیپها
E
9/7222

RE
9/7777

OE
9/2556

EE
9/4667
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یکی از خصوصیات نشانگر مولکولی ،تعداد آلل مؤثر

مطالعه آنها برای گوسفندان التخا و راسا به ترتیب

است .در گوسفند ماکویی در جایگاه مورد مطالعه از ژن

9/489

متوسط

 ،TNFαتعداد آلل واقعی ) (Naبرابر  2و تعداد آلل مؤثر

هتروزیگوسیتی ،هتروزیگوسیتی مشاهده شده و

) (Neبرابر  7/72محاسبه شد که نزدیکی مقادیر این دو

شاخص شانون به ترتیب برابر ،9/4337 ،9/4337

عدد به همدیگر میتواند نشان دهنده کارایی خوب آللها

 9/5222و  9/7407برآورد شد که حاکی از تنوع ژنتیکی

در ایجاد چندشکلی و تنوع ژنتیکی نسبتاً باال باشد.

نسبتاً باالی ژن  TNFαدر این جمعیت میباشد .توجه به

هتروزیگوسیتی مورد انتظار در این تحقیق 9/4357

این نکته ضروری است که در صورت کاهش تنوع

محاسبه شد (جدول  )3که پایینتر از نتایج گزارش شده

ژنتیکی ،قدرت انتخابهای ژنتیکی کاهش مییابد (بارکر

توسط آلوارز و همکاران ( )3994بود .این مقدار در

و همکاران .)7004

و

9/570

بود.

شاخص

نئی،

جدول  -2پارامترهای تنوع ژنتیکی ژن  TNFαدر گوسفندان ماکویی
هموزیگوسیتی

هتروزیگوسیتی

هموزیگوسیتی

هتروزیگوسیتی

هتروزیگوسیتی

متوسط

شاخص

مشاهده شده

مشاهده شده

مورد انتظار

مورد انتظار

نئی

هتروزیگوسیتی

شانون

9/4667

9/5222

9/5740

9/4357

9/4337

9/4337

9/7407

الوارزبوستو و همکاران ( )3994سه جهش در ناحیه

انجوردا و همکاران ( )7006و روش  dHPLCدر مطالعه

اگزون  4و  3ʹ UTRژن  TNFαدر گوسفندان نژادهای

دارلی و همکاران ( )3977برای شناسایی چندشکلی در

التخا و راسا گزارش کردند که منجر به شناسایی  5نوع

ژن  TNFαناموفق بوده است ،ولی همانطور که نتایج

ژنوتیپ  OO ،OR ،RR ،OOو  REو  2آلل  R ،Oو E

مطالعه حاضر و مطالعه الوارزبوستو و همکاران ()3994

برای این ناحیه شد .نتایجی که از مطالعه حاضر به دست

نشان داد ،روش  PCR-SSCPمیتواند برای شناسایی

آمد تقریباً مشابه نتایجی بود که الوارزبوستو و همکاران

چندشکلی ژن  TNFαدر گوسفند مناسب باشد .روش

( )3994ارائه داده بودند به طوریکه در این مطالعه نیز 2

 ،PCR-SSCPهمچنین جهت شناسایی چندشکلی در

آلل  R ،Oو  Eشناسایی شد ولی  2ژنوتیپ بدست آمد که

مطالعات دیگر روی گوسفند ماکویی و سایر گوسفندان

دو ژنوتیپ  REو  OEمشابه نتایج آنها ولی ژنوتیپ EE

بومی کشور نیز مفید گزارش شده است .فیل کوش مقدم

متفاوت از نتایج آنها بود .این تفاوت در نوع و تعداد

و همکاران ( )7209چندشکلی ژن  POU1F1را در

ژنوتیپها ممکن است اوالً مربوط به تفاوت در پتانسیل

گوسفند ماکویی با روش  PCR-SSCPبررسی کردند و

ژنتیکی نژادهای مورد مطالعه باشد و ثانیاً مربوط به

 4ژنوتیپ مختلف ( CC ،AB ،AAو  )CDبدست آوردند.

کوچک بودن تعداد نمونه گرفتهشده از جمعیت ماکویی

اسدی و همکاران ( )7207با بررسی چندشکلی ژن

در مطالعه حاضر باشد .البته از آنجایی که هیچ گونه

هورمون رشد با روش PCR-SSCPدر گوسفند کرمانی

تحقیقی غیر از مطالعه الوارزبوستو و همکاران ()3994

موفق شدند  2ژنوتیپ ،مشابه پژوهش حاضر بدست

در گوسفند به شکل فوق گزارش نشده است ،نمیتوان

آورند .عزیزی و همکاران ( )7207در پژوهشی با

مقایسات کافی در این مورد انجام داد و نظر قطعی

بررسی چندشکلی ژن لپتین به روش  PCR-SSCPموفق

صادر کرد .تالشهای دیگر در گوسفند با استفاده از

به شناسایی  6الگوی ژنوتیپی مختلف در گوسفند لری-

روشهای دیگر مانند روش  PCR-RFLPدر تحقیق

بختیاری و  2الگوی ژنوتیپی ،مشابه مطالعه حاضر ،در
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گوسفند زل شدند .بنابراین میتوان روش PCR-SSCP

نداشت ،اما روی صفت دور ران اثر معنیداری در سطح

را به عنوان یکی از تکنیکهای مناسب و کم هزینه در

احتمال  5درصد داشت (جدول  .)2با توجه به نقش اصلی

شناسایی چندشکلی ژنوتیپی در گوسفندان بومی کشور

این جایگاه ژنی بر سیستم ایمنی ،اثر معنیدار مشاهده

توصیه نمود.

شده در تحقیق حاضر ،ممکن است به علت تفاوت در

تجزیه و تحلیل دادههای فنوتیپی نشان داد که ژنوتیپ-

مقاومت به بیماری بین حاملهای ژنوتیپهای مختلف

های حاصل از ژن  TNFαتأثیر معنیداری روی صفات

 TNFαباشد که میتواند بر عملکرد رشد افراد مؤثر

طول بدن ،دور سینه ،ارتفاع از جدوگاه و ارتفاع از پشت

باشد.

جدول  -3مقایسه میانگین حداقل مربعات ژنوتیپهای مختلف ژن  TNFαبرای صفات بیومتری (میانگین  ±خطای معیار) در
گوسفند ماکویی
صفت (سانتیمتر)

ژنوتیپ
RE
55/45 ± 7/7a

OE
56/27 ± 7/8a

EE
56/73 ± 7/7a

طول بدن

82/7 ± 3/97a

84/95 ± 7/7a

84/30 ± 9/0a

دور سینه

65/8 ± 7/7a

65/7 ± 7/6a

66/7 ± 3/7a

ارتفاع از جدوگاه

68 ± 7/4a

60/0 ± 9/0a

68/73 ± 7/7a

ارتفاع از پشت

22/78 ± 7/3bc

24/78 ± 9/5ab

25/76 ± 9/6a

دور ران

در هر ردیف هر دو میانگین با حداقل یک حرف مشترک ،تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد ندارند.

مقایسه میانگینها نشان داد که ژنوتیپ  EEاختالف

همکاران  .)3977گری و همکاران ( )3977نشان دادند که

معنیداری با ژنوتیپ  OEنداشته اما با ژنوتیپ RE

(-809G, -756A, -352C, -322A, +1285T, SNP 8

اختالف معنیدار دارد طوریکه ژنوتیپ  EEباالترین

) +2133T, +2362A, +2405در ژن  ،TNFαارتباط

میانگین ( )25/76و ژنوتیپ  REپایینترین میانگین

معنیداری با صفات وابسته به چاقی از جمله شاخص

( )22/78را در صفت دور ران در بین ژنوتیپهای دیگر

توده بدنی ) ،(BMIدور کمر و کلسترول پالسما در سطح

داشت .با توجه به عملکرد باالی ژنوتیپ  EEدر این

احتمال  5درصد در میمونهای  Vervetدارند .در انسان

صفت نسبت به دیگر ژنوتیپها ،بهنظر میرسد ژنوتیپ

نیز چندین مطالعه ،ارتباط افزایش وزن را با یک نوع

 EEمیتواند در بهبود این صفت در گوسفند مؤثر باشد.

 SNPدر ناحیه پروموتور ژن  (G-308A) TNFαبررسی

چندشکلیهای ژن  TNFαو ارتباط آنها با صفات مرتبط

کردند و تفاوت معنیداری را بین این  SNPبا افزایش

با رشد و چاقی یا افزایش وزن در سایر حیوانات نیز

وزن نشان دادند (هرمان و همکاران  7008و برند و

بررسی شده است .در یک مطالعه ،اثر تنوع ژنوتیپی ژن

همکاران  3997و دالزیل و همکاران  3993و پیهالجاماکی

 TNFαبر صفات چاقی از جمله افزایش وزن روزانه،

و همکاران  .)3992نتایج تحقیق حاضر بر روی گوسفند

میزان تولید گوشت بدون چربی و ضریب تبدیل غذایی

ماکویی تا حدودی مشابه با تحقیقات قبلی بوده بطوریکه

در نژادهای مختلف خوک بررسی شد و ارتباط معنی-

در تحقیق حاضر نیز اثر چندشکلی ژن  TNFαروی

داری بین صفات چاقی و  SNPدر ناحیه پروموتور ژن

صفات مربوط به رشد و بیومتری معنیدار بود .اثر

 (g.6464 C>T) TNFαبدست آمد (سیدلوسکی و

چندشکلی این ژن روی صفاتی از قبیل طول بدن ،دور
سینه ،ارتفاع از جدوگاه ،ارتفاع از پشت و دور ران در
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مطالعات قبلی بررسی نشده است با این حال ارتباط

( )3996چندشکلی ژن  TNFαرا در گاو بررسی کردند و

چندشکلی ژنهای دیگر با این صفات در گوسفندان

 3آلل ( Aو  )Gو  2ژنوتیپ بدست آوردند که آلل  Aبا

ایرانی ثابت شده است .فیل کوش مقدم و همکاران

بیماری لوکوز ارتباط معنیداری در سطح احتمال 5

( )7209مشاهده کردند که ژنوتیپهای ژن ،POU1F1

درصد داشت .خو و همکاران ( )3979با بررسی

ارتباط معنیداری با صفات ارتفاع از جدوگاه و ارتفاع از

چندشکلی ژن  TNFαدر گاوهای هلشتاین چینی 3 ،آلل

پشت در گوسفندان ماکویی دارند که با نتایج پژوهش

( Aو  )Bو  2ژنوتیپ مختلف شناسایی کردند که این

حاضر مطابقت ندارد .عزیزی و همکاران ()7207

ژنوتیپها ارتباط معنیداری با بیماری ورم پستان

دریافتند که ژنوتیپهای ژن لپتین ،ارتباط معنیداری با

داشتند .در پژوهشی دیگر بر روی گاوهای هلشتاین ،با

طول بدن و دور سینه در گوسفندان زل دارند که در

مطالعه چندشکلی ژن  3 ،TNFαآلل ( Cو  )Tو  2ژنوتیپ

تطابق با نتایج پژوهش حاضر نبود .اسدی و همکاران

آشکار شد و مشخص شد که ژنوتیپ  CCبا وقوع اولین

( )7207مشاهده کردند که ژنوتیپهای ژن هورمون رشد

تخمک گذاری پس از زایمان ارتباط معنیداری دارد

در گوسفند نژاد کرمانی با طول بدن رابطه معنیداری

(شیراسونا و همکاران .)3977

دارند که نتایج این پژوهش نیز مخالف با مطالعه حاضر

در مجموع ،انجام مطالعاتی از این دست با تعداد نمونه-

بود .البته از آنجا که این پژوهشها روی جایگاههای

های بیشتر میتواند به یک نتیجهگیری قاطع و قابل

ژنتیکی متفاوت با نوع و میزان جهشی متفاوت با مطالعه

اتکایی در زمینه ارتباط چندشکلیهای ژن  TNFαو

حاضر انجام شده است ،عدم تطابق نتایج این پژوهشها

صفات مرتبط با رشد و بیومتری منجر شود و در کنار

با نتایج مطالعه حاضر منطقی به نظر میرسد .چندشکلی

عامل های رشد دیگر به معرفی یک نشانگر ژنتیکی جدید

ژن  TNFαو ارتباط آن با برخی بیماریها بر روی گاو

مؤثر بر صفات رشد کمک نماید.

نیز بررسی شده است .در مطالعهای یودین و همکاران
منابع مورد استفاده
اسدی ا ،مرادی شهر بابک ح ،صادقی م ،عزیزی پ و عباسی س .7207 ،مطالعه چندشکلی اگزون چهار ژن هورمون رشد ()E4-GH
و ارتباط آن با صفات بیومتری و فراسنجههای خونی در گوسفند نژاد کرمانی با روش  .PCR-SSCPصفحههای  458تا .462
پنجمین کنگره علوم دامی ایران .دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان.
شجاعی م ،محمد آبادی م ر ،اسدی فوزی م ،اسمعیلیزاده کشکوئیه ع ،فردوسی م ح ،ترابی ا ،طیارزاده م و میرزاخانی ح.7280 ،
چگونگی استفاده از روش PCR-SSCPبرای بررسی چندشکلی ژن لپتین گوسفند کرمانی .مجله پژوهشهای علوم دامی ،جلد
بیستم ،شماره دوم .صفحههای  775تا .733
صفری الف .7277 ،گزارش شناسایی گوسفند اکوتیپ ماکویی .اداره دامپروری ،جهاد سازندگی استان آذربایجانغربی.
عزیزی پ ،مرادی شهر بابک م ،مرادی شهر بابک ح و طالبی م ع .7207 ،مطالعه چندشکلیهای اگزون سه ژن لپتین و ارتباط آنها با
ویژگیهای بیومتری و فراسنجههای خونی در گوسفند دنبهدار (لری -بختیاری) و بیدنبه (زل) ایرانی با روش . PCR-SSCP
صفحههای  497تا  .473پنجمین کنگره علوم دامی ایران .دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان.
فیل کوش مقدم ف ،پیرانی ن ،شجاع ج ،الیاسی ق ،تقیزاده ا و حاجی حسینلو ع .7209 ،بررسی چندشکلی ژن  POU1F1و ارتباط
آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش  .PCR-SSCPمجله بیوتکنولوژی کشاورزی ،جلد سوم ،شماره دوم.
صفحههای  50تا .60
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Abstract
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα) is a proinflammatory cytokine that plays critical roles in the
regulation of immune responses including macrophages activity and apoptosis. In the present study,
polymorphism of TNFα gene in Makoei sheep was investigated and its association with biometric
traits was analyzed. Genomic DNA of 90 sheep was extracted from blood. A 273bp fragment in the
regions of the exon 4 and 3´ un-translated region (3´ UTR) was amplified by standard PCR, using
locus-specific primer. The single stranded conformation polymorphism (SSCP) of PCR products
were studied using 8% Polyacrilamid gel and silver staining method. Finally, three genotypes EE,
OE and RE were obtained with frequencies of 0.4667, 0.3556 and 0.1777, respectively. The
frequencies of E, O and R alleles were calculated as 0.7333, 0.1778 and 0.0889, respectively. The
chi-square test showed significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium for this locus in
studied population (P<0.05). The evaluation of association between genotypes with body length,
heart girth, height at withers, height at back and leg girth using a GLM procedure of SAS program,
showed a significant association between TNFα genotypes with leg girth (P<0.05). The genotype of
EE had a superior leg girth (35.76±0.6 cm) than the other genotypes. These results suggest that
polymorphism at TNFα gene may be as a potential genetic marker to improve growth related traits
in sheep breeding programs. Further studies with various markers and breeds will be needed in
order to clarify the genetic background for immunological influences on growth traits.
Keywords: Biometric traits, Makoei sheep, PCR-SSCP, Polymorphism, TNFα

