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 چکیده

های آن باا های نژاد خالص عربی و آمیختهبیان ژن میوستاتین در بره مقایسه ،حاضر پژوهش هدف از زمینه مطالعاتی:

با دو تیمار و هشا   راس بره عربی و دورگه در قالب طرح کامال تصادفی 16از  مطالعهدر این  روش کار:بود.  رومانوف

با استفاده از روش الپاراساکوپی باا اسا رم قاو  کیلوگرم  54±5/2با میانگین وزنی  های همسنمیشاستفاده شد.  تکرار

ها پس از تولد در شرایط یکساان پارورش داده شادند و برهپس از همزمان سازی فحلی تلقیح مصنوعی شدند.  رومانوف

گیری از قسم  ماهیچه النگیساموس لاوموروم از سام  نمونه ،بالفاصله پس از کشتارکشتار شدند. شش ماهگی  سن در

مورد اساتفاده قارار  cDNAآن بررسی شد و برای تولید  و کمی  کل، کیفی  RNAپس از استخراج راس  دام انجام شد. 

هاا اساتفاده شاد. در نهایا  جه  نرمال نماودن داده دارخانهفسفات دهیدروژناز به عنوان ژن  3ژن گلیسر آلدئید  گرف .

از نارم بترتیب بیان ژن  وزن و هایبرای تجزیه و تحلیل دادهارزیابی شد.  Real-time qPCR کمکان ژن میوستاتین به بی

دار بیاان گری در این آزمایش سوب کااهش معنایآمیخته کهداد نشان  این تحقیق نتایج استفاده شد. RESTو  SASافزار 

برابار  4/1های عربای میزان بیان ژن میوستاتین در بره .شده اس  رومانوف×عربی های آمیخته گروه درژن میوستاتین 

 ،هااجلاوگیری از تکییار میوبالسا میوستاتین باا بیشتر بیان ژن  با توجه به اینکه .(P˂05/0)تر از گروه آمیخته بود بیش

وزن میانگین  ها در دو گروه باشد.وزن نهایی بره داراختالف معنیتواند یکی از دالیل می ،دهدکاهش میرشد عضالنی را 

هاای وزن نهاایی در باره کیلاوگرم  بوا  شاد. 17/56±62/2و  52/38±18/1ها باه ترتیاب  های عربی و آمیختهنهایی بره

کااهش بیاان ژن میوساتاتین  با توجه به نتیجه گیری نهایی: .داش  برابری 46/1بی افزایش های عرنسو  به برهآمیخته 

تواند راهکاار مناساوی در کنتارل رشاد توان نتیجه گرف  که کنترل بیان این ژن میرومانوف، می ×های عربی در آمیخته

 ها باشد.بره
 

  Real-time qPCR ، بیان ژن، میوستاتین،رومانوف×عربی : آمیختهکلیدی گانواژ
 



 مقدمه

به  توسعه ند و بز در کشورهای در حالپرورش گوسف

عل  سازگاری خوب با شرایط تغذیه ضعیف رو به 

به همین  .(2009)اوداباساوقلو و همکاران  افزایش اس 

مهمی از  فعالی دلیل اس  که پرورش گوسفند و بز 

دهد پرورش دام را در مراتعی با کیفی  کم تشکیل می

. از (2009اوداباساوقلو و همکاران و  2001انزمینگر )

برداری برای بهره توانگری میآمیختههای برنامه

تفاوت در نژاد، افزایش هتروزیس، مطابق  ژنتیکی و 

. در کردتولیدات کارآمد استفاده و منابع زیس  محیطی 

های گری بیش از سایر دامپرورش گوسفند، آمیخته

 (. 2005فیلی س و همکاران ) اس پستاندار متداول 

نظر صفات مهم نژادهای زیادی وجود دارند که از 

گری اغلب به اقتصادی با هم متفاوت بوده و آمیخته

تولید گوسفند  بازدهترین روش برای بهوود عنوان سریع

باشد و پرورش دهندگان بطور مداوم سعی مطرح می

های مختلف را با استفاده کنند که صفات مطلوب نژادمی

سید شریفی و )ایند گری ترکیب نماز روش آمیخته

های گری میشآمیخته، پژوهشی(. در 2015ده مزه زاح

-های رومانوف باعث به وجود آمدن برهزندی با قو 

های زندی از قدرت شد که نسو  به بره ایهای دورگه

-شیرگیری باالیی بر و سرع  رشد قول از مانیزنده

 (.2016کی و همکاران خجستهوردار بودند )خ

در حال رشد  و در عضالت اسکلتیژن میوستاتین     

تعدادی از فیورهای  عملکرد برای تنظیم بیان شده و

این ژن  (.2016لیو و همکاران ) کندعضالنی عمل می

و  اس  اسید آمینه 376و  اینترون 2اگزون،  3دارای 

و با  گوسفند قرار دارد 2روی کروموزوم شماره 

و گری بیان ژن در کنترل شکل فیوری ماهیچه میانجی

ها رشد عضالنی را تکییر میوبالس جلوگیری از 

 میوستاتین(. 2011فرهادیان و همکاران کند )متوقف می

نقش مهمی در تنظیم  رشد عضله اسکلتی، دقیق با کنترل

کند. با این وجود، سازوکارهایی توده عضله بازی می

به خوبی  ،دنکنکه تولید میوستاتین عضالنی را تنظیم می

(. میوستاتین 2005همکاران جانسون و روشن نیس  )

-می تغییر دهندهرشد  هایفاکتورعضوی از خانواده 

تغییر نقش مهاری آن و  باعث در آن جهش که باشد

-افزایش عضله موش، سگ، گوسفند، گاو و انسان می

عدم کارایی  ،. در مقابل(2006کالپ و همکاران ) شود

میوستاتین در موش باعث کاهش تولید و ترشح ل تین و 

کالپ و همکاران ) شودها مییف شدن تاندونضع

تواند در تنظیم ژن میوستاتین می ،عالوه بر این .(2006

 (. 2006کالپ و همکاران نقش داشته باشد ) چربی توده

هرگوناه  فرآیند رشدبا توجه به نقش ژن میوستاتین در 

تواند موجاب تغییار میازان و بیان ژن آن میتغییری در 

-مطالعاه با توجه به اینکه تا کنون. لذا الگوی رشد شود 

هااای بیااان ژن میوسااتاتین در آمیختااه خصااو ای در 

باا  رو، مطالعه پایشانجام نگرفته اس رومانوف ×عربی

هااادف ارزیاااابی بیاااان ژن میوساااتاتین در عضاااله 

النگیسموس لوموروم در دو گاروه باومی و آمیختاه باه 

فرضایات  .در زمان واقعی انجاام شاد PCRکمک روش 

تفااوت بیاان ژن میوساتاتین و  احتماال این پژوهش بار

هاااای هاااای عربااای و آمیختاااهبااارهمتفااااوت رشاااد 

رومانوفعربی  استوار اس . ×

 

 هامواد  و روش

ایستگاه در  1395در فروردین ماه سال  حاضر پژوهش

تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طویعی 

با  های همسنمیش .انجام شد دانشگاه خوزستان

با استفاده از روش الپاراسکوپی  54±5/2میانگین وزنی 

روز پس از سیدر  14 حدود ،رومانوف اس رم قو  با

سازی شده ، تلقیح گذاری و وقوع فحلی همزمان

های متولد شده در شرایط یکسان بره مصنوعی شدند.

کشی جه  بررسی روند رشد، وزن پرورش داده شدند.

 12بار قول از تغذیه صوح با اعمال روز یک 14ها هر بره

راس  16از  در این تحقیق . انجام شدساع  گرسنگی 

رومانف( در قالب طرح ×عربی و دورگه )عربی نر بره

 .کامال تصادفی با دو تیمار و هش  تکرار استفاده شد



دند. بالفاصله پس ها کشتار شدر سن شش ماهگی بره

النگیسموس گیری از قسم  ماهیچه از کشتار نمونه

استخراج از سم  راس  دام انجام گرف .  1لوموروم

RNA  با استفاده ازTrizol (Easy Blue . انجام گرف )

استخراج شده با استفاده از  RNAکمی  و کیفی  

 ،Thermo Scientific ،Nanodrop)اس کتوفتومتر 

2000C ،USA  1و ژل آگارز  280به  260( نسو 

( تعیین شدند. با توجه به 100دقیقه با ولتاژ  20درصد )

  cDNAهای به دس  آمده، سنتز RNAکمی  و کیفی  

ساخ  cDNA (Gene all )با استفاده از کی  ساخ  

و مطابق دستورالعمل شرک  سازنده ساخته کشور کره 

 ای ژنبرطراحی آغازگرهای مستقیم و معکوس شدند. 

فسفات  3هدف میوستاتین و ژن مرجع گلیسر آلدئید 

در  Primer Questدهیدروژناز با استفاده از برنامه 

( انجام Integrated DNA Technologies) IDTسای  

گرف . طول قطعات، دمای اتصال مناسب و عدم تشکیل 

ساختارهای بانویه در طراحی آغازگرها مدنظر قرار 

ای مناسب به دس  آوردن دم (. برای1گرف  )جدول 

ای گرادیان دمایی واکنش زنجیرهاتصال آغازگرها از 

 5/2میکرولیتری که حاوی  25در حجم  پلیمراز

 Mgcl2، 5/0 کرولیترمی 10x PCR، 1ر بافر یتمیکرول

 2/0میکرولیتر از هر آغازگر،  dNTPs ،1 میکرولیتر

 cDNA میکرولیتر 2پلیمراز و  Taqآنزیم  میکرولیتر

استفاده شد. این واکنش با استفاده از برنامه  ،بودند

دقیقه جداسازی  5انجام شد که شامل  PCRاستاندارد 

درجه سلسیوس،  95های الگو در دمای آغازین زنجیره

درجه سلسیوس،  95بانیه در دمای  30سیکل شامل  35

بانیه  30بانیه در دماهای متفاوت گرادیان دمایی و  30

درجه سلسیوس و در نهای  تکییر نهایی  72در دمای 

درجه  72دقیقه در دمای  10زنجیره الگو به مدت 

 2 روی ژل آگارز PCRسلسیوس بود. محصوالت 

 الکتروفورز شدند. 100دقیقه با ولتاژ  45درصد به مدت 

 میکرولیتر انجام شد. 25جم نهایی ح تمام آزمایشات در

                                                           
1-  Longissimus lumborum 

 پس از واکنش  PCR در نهای ، خصوصیات محصول 

qRT-PCR.با تحلیل منحنی ذوب بررسی شد 

 Step Oneاز دساتگاه  qRT-PCRبرای انجاام واکانش 

Plus  Real Time PCR System   شارکABI   و کیا
TMX Master Mix Green High ROX2Plus  RealQ 

استفاده شاد.  (شرک  آم لیکونکشور دانمارک )ساخ  

بررساای تغییاارات بیااان ژن در ایاان پااژوهش بااه کمااک 

∆∆CT ای( و نساااو  باااه بیاااان ژن )آساااتانه مقایساااه

فسافات دهیادروژناز باود. در ایان روش  3گلیسرآلدئید 

محاساوه  CT∆ده و نمونه کنترل برای هر نمونه تیمار ش

در دو تکرار  Real Time PCRشد. پس از انجام واکنش 

به دس  آمده مرتب شاده  نتیجه، cDNAبرای هر نمونه 

 Rest نارم افازار یال قارار گرفتناد.لو مورد تجزیه و تح

تجزیه و تحلیال آمااری و  ،های بیان ژنبرای آنالیز داده

( GLM)رویه  SASبا استفاده از نرم افزار ها سایر داده

 انجام شد. 

 مدل آماری برای ابر آمیخته گری بصورت ذیل بود:
Yij = µ + Gi+  eij 

میاانگین : µ مقدار هر مشاهده آزماایش، :ijYکه در آن  

 ابر باقیمانده اس .: ije و ام i ابر گروه ژنتیکی:  iG،  کل



Table 1- The sequences and annealing temperature of Myostatin and Glyceraldehyd 3-phosphate dehydrogenase 

primers 
Length of Amplified 

fragments (bp) 

  Annealing     

Temperature (co)                             
Sequences    Primer  Gene 

 

81 58     5´- CCAGGCAGAGAACGGGAAG-3´ 
3´-GCCTTCTCCATGGTAGTGAAG-5´ 

F 
R 

Myostatin 
   

144 60      5´-AGGCTGAATGGCTGATGTTAT- 3´ F 
R 

Glyceraldehyde3-

Phosphate Dehydrogenase   3´- TGCACCTGAAGAAAGGAGAAA -5´ 

           

            
Figure 1- Amplified fragments using primers along with 100 bp ladder. a) Amplified fragment of myostatin gene 

and b) amplified fragment of Glyceraldehyd 3-phosphate dehydrogenase gene 
 

 نتایج و بحث

 400الاای  100اسااتخراج شااده در حاادود  RNAغلظاا  

ناااانوگرم در میکرولیتااار باااود. ایااان نساااو  در تماااام 

RNA 9/1-2های استخراج شاده در ایان پاژوهش باین 

هاای از ژنهای مورد نظار بود. پس از تکییر موفق قطعه

فساافات دهیاادروژناز  3میوسااتاتین و گلیساار آلدئیااد 

(، مشاهده محصوالت در ژل آگاارز هماراه باا 1)جدول 

همچناین،  .هاا را تاییاد کاردگر، صح  اندازه قطعهنشان

های تکییر شاده بارای ژن میوساتاتین و ژن اندازه قطعه

 144و  81فسفات دهیدروژناز به ترتیاب  3گلیسر آلدئید 

 (.1 شکل) بود جف  باز

ژن  بیاان بارای( 2)جادول مربعات  حداقل میانگیننتایج 

تارین باه طاور متوساط بایش کاه نشان دادمیوستاتین 

مربوط به )میوستاتین( ژن هدف  حداقل مربعات میانگین

مرباوط باه گاروه آمیختاه باود و  تاریننژاد عربی و کم

درصاد  5اختالف بین گروه عربای و آمیختاه در ساطح 

نتاااایج بررسااای بیاااان ژن  (.˂05/0Pباااود )دار معنااای

کاه میوستاتین در گروه آمیخته و نژاد عربی نشاان داد 

گری باعث کاهش بیان ژن میوستاتین شده اس . آمیخته

نشان های دو گروه ژنتیکی وزن کشی برهنتایج همچنین 

های آمیخته برهدر  روزگی( 180) دهد که وزن نهاییمی

 (.˂05/0P) باشدعربی میهای باالتر از بره

Table 2- The mean comparison of experimental groups for myostatin gene expression and lamb final weight 
Arabi Cross bred Arabi×Romanove  
10.18±0.4 b  14.71±0.61a Myostatin 
38.52±1.18bkg 56.17±2.62a kg (180 Day) Final weight 

Different letters in each row indicates significant difference (P˂0.05) 
 

b 
a 



دهد که بیاان ژن میوساتاتین در نشان می CT∆مقایسه 

تار ومانوف نسو  به نژاد عربی کامر-های عربیآمیخته

هاا نساو  باه ناژاد بیان ژن میوستاتین در آمیختاهبود. 

همچناین وزن نهاایی در واحد کااهش یافا ،  4/1عربی 

حادود  یهای عربی افزایشاهای آمیخته نسو  به برهبره

 برابری داشاته اسا . در ایان پاژوهش باه ماوازات 5/1

افاازایش در وزن نهااایی  ،بیااان ژن میوسااتاتینکاااهش 

آمیختاه  هاایدام برتاری مشاهده شد. یکی از دالیل مهم

ها به ابارات هتاروزیس در نتااج در مقایسه با والدین آن

شود. منابع علمی مختلف باروز ابارات دورگ مربوط می

-هتروزیس و تابیر میو  این ابرات بر صافات رشاد دام

و همکااران  پتارووی ناد )اهگزارش کارد های آمیخته را

هرناناادز و همکاااران ، 2005، فرانااک و همکاااران 2015

 . ( 2015و ویور  2009

ماهیچااه در عملکاارد تااابیر بیااان ژن میوسااتاتین باار      

آلال  چندین پاژوهش بررسای شاده اسا . بارای میاال،

داری با سرع  رشد جهش یافته میوستاتین رابطه معنی

چربای کااهش دارد، چون باعث افزایش سرع  رشاد و 

همچنااین  (.2004کاساااس و همکاااران شااود )ماای الشااه

موتاسیون در این ژن باعث افزایش تعداد فیور ماهیچه و 

شااود تحریااک هااای رتروفی فیواار در مااوش و گاااو ماای

(. 1997 ، مکفرون و همکااران2000)ساکوما و همکاران 

هااا حکایاا  از تفاااوت سااطح بیااان اگرچااه برخاای یافتااه

ف دارد.  بادین معنای کاه میوستاتین در عضاالت مختلا

کمتاار از   2هااای سااریعبیااان ژن مااذکور در ماهیچااه

باشااد )ساااکوما و همکاااران ماای  3هااای آهسااتهماهیچااه

( نشاان داد کاه 1997) لایمطالعات مک فرون و (. 2005

 3الای  2جهاش یافتاه باا میوساتاتین عضالت حیواناات 

وحشی اسا  و موتاسیون تر از حیوانات نوع برابر بیش

ناشاای از ترکیااب  تاودهرساد ایاان افاازایش ماای باه نظاار

 هاای عضاالنی اسا .هی رپالزی و هاای رتروفی سالول

                                                           
2 Extensor digitorum longus, tibialis anterior, 
gastrocnemius and diaphragm 
3 soleus 

هاای عضاالنی مارا کاامال سالول های مطالعات بریافته

باین ساطوح بیاان ژن  های دیگر اس  ومتفاوت با گونه

-تفااوت معنای میوستاتین در عضالت ساریع و آهساته

در زماان  میوساتاتینبیاان داری وجود نادارد و ساطح 

کوباوالک و ماند )تکییر و تمایز میوبالس  باب  باقی می

ژن  انااد کااهتحقیقااات نشااان دادهبرخاای (. 2002گااوکزا 

در ماهیچه بلکه در عضله قلب، مغز و نه تنها میوستاتین 

کوکااامیس و همکاااران شااده اساا  ) بیااان یغادد پسااتان

2001 .) 

کیفیا   باربر میوستاتین های زیادی هستند که عالوهژن

تااوان بااه گذارنااد کااه ماایو مقاادار گوشاا  تااابیر ماای

کال استاتین، ل تین، هورمون رشد، پروالکتین که به طور 

های دیگر بار کمیا  و کیفیا  مستقیم یا ابر بر هورمون

ساکسینا و همکاران اشاره کرد ) ،گذارندگوش  تابیر می

در بین آنها مورد توجه ویاژه  اما ژن میوستاتین(. 2009

، تکییار میوساتاتینباا افازایش ساطح قرار گرفته اسا . 

. (2000تومااس و همکااران ) یابادمیوبالس  کاهش مای

به فاز  G1از مرحله  هامیوبالس  پیشرف  میوستاتین از

S  تومااس و همکااران )کناد جلوگیری میچرخه سلولی

گوشاا  در بااا تولیااد میوسااتاتین تغییاار در ژن (. 2000

 اساکلتی، نار  ماهیچاهرامنی، رشاد  یگوسفند نیوزیلند

عضالت پاا، و ساایر صافات الشاه در گوسافندان  رشد

میوساتاتین پاس از (. 2009باومن و واگ اسا  ) مرتوط

شود و سا س در عضله اسکلتی وارد خون میسنتز در 

 IIBهای عضالنی به گیرناده آکتیاوین ناوع سطح سلول

تغییار در (. 2007کازا و و کاابلو جولیا اخورد )پیوند می

هاااای دو گاااروه عربااای و آمیختاااه وزن نهاااایی باااره

و مطالعاات پارسااد  روماانوف موافاق باا نتاایج×عربی

و خجساااته کااای و ( 2019کرمااای ) ،(1991)همکااااران 

، گوسفندان آمیخته ندنشان داداس  که ( 2016همکاران)

( در 2019) رمایکها دارند. بهتری نسو  به خالص رشد

های لاری ایی پروار برهپژوهش خود دریاف  که وزن نه

کای و های آن با رومانف کمتر اس . خجساتهاز آمیخته

وال سرع  رشاد قکه  ند( نیز گزارش داد2016) همکاران



-های آمیختاه زنادیاز شیرگیری و وزن شیرگیری بره

استفاده از نژادهای باارور  رومانف بیشتر از زندی بود.

های بومی گری با میشمنظور آمیختهنظیر رومانوف به 

های دورگه روماانوف باا باعث افزایش سرع  رشد بره

هاا را کااهش داده های باومی شاده و سان بلاوا آنبره

العاه شااکر و همکااران ط(. همچنین م1996اس  )فهمی 

-گری بین مایش( نشان داد که استفاده از آمیخته2010)

ه باعااث هااای آواساای بااا نژادهااای رومااانوف و شااارول

هاای بهوود سرع  رشد و بازده مصرف خوراک در بره

های خالص آواسای گردیاد کاه ایان دورگ نسو  به بره

موضااوع ممکاان اساا  بااه سااوب وجااود هتااروزیس در 

 های نسل اول باشد.آمیخته
 

   گیری کلینتیجه

الت، عض کارکردبا توجه به تابیر ژن میوستاتین در 

افزایش در وزن نهایی  کاهش بیان ژن میوستاتین با

-بنابراین نتایج نشان داد که آمیخته اس . همراه بوده

میوستاتین  تواند تابیر بسزایی بر بیان ژنگری می

نسو  به گروه خالص داشته باشد. این مطالعه به درک 

  کند.کرد دام کمک میگری بر عملتر تابیر آمیختهبیش
 

 تقدیر و تشکر

علوم  از معاون  محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه

به خاطر حمای   کشاورزی و منابع طویعی خوزستان

معاون   حوزه ازشود. مالی و معنوی تقدیر و تشکر می

به ویژه  محترم بهوود تولیدات دامی استان خوزستان

و از آقای  آقایان مهندس زرگر و مهندس قاسمی

مهندس غانمی کارشناس بازنشسته جهاد کشاورزی 

استان خوزستان بخاطر فراهم نمودن شرایط تلقیح و 

از جناب آقای دکتر مرتضی چاجی، آقای الپاراسکوپی، 

دکتر محمد هادی صادقی و خانم مهندس پروین علی 

به خاطر و پرسنل ایستگاه دام روری دانشگاه میرزایی 

-پرواربندی قدردانی می در دوره همکاری وراهنمایی

نیا  در گردد. پیشنهادات آقای دکتر علی رضا شافعی 

بخش آزمایشگاهی راهگشا بوده و شایان تقدیر اس .
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Introduction Expressed Myostatin gene in the muscles is a member of the TGF-β family. It 

extends skeletal muscle and regulates the activity of muscle fibers. The Myostatin gene (GDF-8) 

works as a negative regulator of the skeletal muscle growth. Mutation in the Myostatin sequence 

changes its regulating function and results in the growth and hypertrophy of the muscles. Mutation 

in Myostatin has been found in various species. This gene has three exons and two introns in all 

species. Mutant alleles are significantly correlated with the growth rate and desired carcass traits 

and increase the ratio of muscle to fat and bone. Cross breeding is a common method of exploiting 

the genetic differences between different breeds and increasing the ability of individuals which is 

often considered as the quickest way to improve the sheep production efficiency. This study was 

conducted to investigate the effect of cross breeding on the Myostatin genes in Arabi lambs and its 

cross with Romanov. 

Materials and methods: At the beginning of the experiment, the similar ewes were artificially 

inseminated with Romanove ram sperm by laparoscopy method after estrous synchronization. Born 

lambs were kept in similar conditions. For this purpose, 16 Arabi and hybrid lambs were used in a 

completely randomized design with 2 treatments and 8 replicates. After slaughter, the meat samples 

were immediately collected from right side longissimus lumborum muscle and transferred to the lab 

in liquid nitrogen and stored at -80 °C. RNA extraction was performed using the Trizol (Easy Blue) 

method. The quantity and quality of the extracted RNA were determined using a spectrophotometer 

(Thermo Scientific, Nanodrop, 2000C, USA) from 260 to 280 and 1% agarose gel (20 minutes at 

100 volts). Total RNA quality was checked after extraction and used to produce cDNA. Synthesis 

of cDNA was made using the (Gene All) cDNA build kit in accordance with the manufacturer’s 

instructions. The designing of the forward and reverse primers for the Myostatin gene and the 

reference one of Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase was performed using the Primer Quest 

program on the IDT site (Integrated DNA Technologies). Finally, the expression of Myostatin gene 

was evaluated by Real-time qPCR. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase gene as 

housekeeping one was used to normalize the data. SAS and REST softwares were used to analyze 

the final weight and gene expression data, respectively. 

Results and discussion cDNA synthesis was accomplished after extracting the RNA and measuring 

its purity. After the cDNA synthesis and dilution, the PCR reaction was performed. Following the 

successful replication of the desired fragments of Myostatin genes and Glyceraldehyd 3-phosphate 

dehydrogenase, the observation of the products in the agarose gel with the ladder confirmed the 

correctness of the fragments size. The size of the replicated fragments for the Myostatin and 

Glyceraldehyd 3-phosphate dehydrogenase genes are 81 and 144 bp, respectively. After ensuring 

the efficiency of the designed primers, the Real Time PCR reaction was performed in two replicates 

for each cDNA sample. The information obtained was sorted and analyzed. Results indicated that 

the highest mean of the target gene in Arabi breed and the lowest one in the crossbred group. The 

difference between the Arabi and crossbred group was significant (P<0.05). The results indicated 

that the crossbreeding caused a significant reduction in the Myostatin gene expression. The 



expression of Myostatin gene in Arabi race was 1.4 fold greater than that in the cross bred group. 

This was in concordance with the final lamb weights which were significantly different for the two 

groups. The final weight in the cross bred lambs were higher than the Arabi counterparts. 

Conclusion Based on the data obtained, the current investigation was the first study in the field of 

Myostatin gene expression in Arabi×Romanove cross breeding. In overall, the results showed that 

the cross breeding can significantly affect the expression of the studied gene.  Regarding the effect 

of Myostatin gene on the muscle function, decreased Myostatin gene expression may influence the 

final weight gain. As this study showed the effect of crossbreeding on Myostatin gene expression, it 

is necessary to consider the consequences of crossbreeding on the native sheep breeding programs. 

This study could help one in more understanding of the cross breeding effects on the livestock 

performance. 
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