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 چکیده

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

صادفی 16از  مطالعهدر این  روش کار:بود.  رومانوف با دو تیمار و هشت  راس بره عربی و دورگه در قالب طرح کامال ت
شد.  تکرار ستفاده  سنمیشا سپرم قوچ کیلوگرم  54±5/2با میانگین وزنی  های هم سکوپی با ا ستفاده از روش الپارا با ا

شدند.  رومانوف سازی فحلی تلقیح مصنوعی  شدند و برهپس از همزمان  شرایط یکسان پرورش داده  ها پس از تولد در 
گیری از قسمت ماهیچه النگیسموس لومبروم از سمت نمونه ،بالفاصله پس از کشتارکشتار شدند. شش ماهگی  سن در

مورد استفاده قرار  cDNAآن بررسی شد و برای تولید  و کمیت کل، کیفیت RNAپس از استخراج راست دام انجام شد. 
ها اسررتفاده شررد. در نهایت جهت نرمال نمودن داده دارخانهفسررفاد دهیدروژناز به عنوان ژن  3ژن گلیسررر آلددید  گرفت.
از نرم بترتیب بیان ژن  وزن و هایبرای تجزیه و تحلیل دادهارزیابی شد.  Real-time qPCR کمکان ژن میوستاتین به بی

شد. RESTو  SASافزار  ستفاده  شان  این تحقیق نتایج ا سبب کاهش معنیآمیخته کهداد ن دار بیان گری در این آزمایش 
ست رومانوف×عربی های آمیخته گروه درژن میوستاتین  برابر  4/1های عربی میزان بیان ژن میوستاتین در بره .شده ا

 ،هاجلوگیری از تکثیر میوبالسررتمیوسررتاتین با بیشررتر 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 

هایی بره به ترتیب  های عربی و آمیختهن هایی در بره کیلوگرم  ثبت شرررد. 17/56±62/2و  52/38±18/1ها  های وزن ن
سبت به برهآمیخته  شت برابری 46/1بی افزایش های عرن ستاتین در آمیخته با توجه به .دا های عربی کاهش بیان ژن میو

 ها باشد.تواند راهکار مناسبی در کنترل رشد برهتوان نتیجه گرفت که کنترل بیان این ژن میرومانوف، می ×
 

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

 مقدمه
به  ند و بز در کشورهای در حال توسعهپرورش گوسف

علت سازگاری خوب با شرایط تغذیه ضعیف رو به 
به همین  .(2009)اوداباساوقلو و همکاران  افزایش است

مهمی از  فعالیتدلیل است که پرورش گوسفند و بز 
دهد پرورش دام را در مراتعی با کیفیت کم تشکیل می

. از (2009اوداباساوقلو و همکاران و  2001انزمینگر )
برداری تفاود برای بهره توانگری میآمیختههای برنامه

در نژاد، افزایش هتروزیس، مطابقت ژنتیکی و منابع 
. در کردتولیداد کارآمد استفاده و زیست محیطی 

های گری بیش از سایر دامپرورش گوسفند، آمیخته
 (. 2005فیلیپس و همکاران ) استپستاندار متداول 

صفاد مهم نژادهای زیادی وجود دارند که از نظر 
گری اغلب به اقتصادی با هم متفاود بوده و آمیخته

تولید گوسفند  بازدهترین روش برای بهبود عنوان سریع
باشد و پرورش دهندگان بطور مداوم سعی مطرح می
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های مختلف را با استفاده کنند که صفاد مطلوب نژادمی
مزه حسید شریفی و )ایند گری ترکیب نماز روش آمیخته

های زندی با گری میشآمیخته، پژوهشی(. در 2015زاده 
-های دورگههای رومانوف باعث به وجود آمدن برهقوچ

و  مانیهای زندی از قدرد زندهشد که نسبت به بره ای
وردار بودند خشیرگیری باالیی بر سرعت رشد قبل از

 (.2016کی و همکاران خجسته)
در حال رشد بیان  و در عضالد اسکلتیژن میوستاتین 

تعدادی از فیبرهای عضالنی  عملکرد برای تنظیم شده و
 3این ژن دارای  (.2016لیو و همکاران ) کندعمل می
و روی  است اسید آمینه 376و  اینترون 2اگزون، 

گری و با میانجی گوسفند قرار دارد 2کروموزوم شماره 
جلوگیری از و بیان ژن در کنترل شکل فیبری ماهیچه 

کند ها رشد عضالنی را متوقف میتکثیر میوبالست
 دقیق با کنترل میوستاتین(. 2011فرهادیان و همکاران )

نقش مهمی در تنظیم توده عضله  رشد عضله اسکلتی،
کند. با این وجود، سازوکارهایی که تولید بازی می

به خوبی روشن  ،دنکنمیوستاتین عضالنی را تنظیم می
(. میوستاتین عضوی 2005همکاران جانسون و نیست )

 که باشدمی تغییر دهندهرشد  هایفاکتوراز خانواده 
تغییر نقش مهاری آن و افزایش عضله  باعث در آن جهش

کالپ و ) شودموش، سگ، گوسفند، گاو و انسان می
عدم کارایی میوستاتین در  ،. در مقابل(2006همکاران 

موش باعث کاهش تولید و ترشح لپتین و ضعیف شدن 
 ،عالوه بر این .(2006کالپ و همکاران ) شودها میتاندون

نقش داشته  چربی تودهتواند در تنظیم ژن میوستاتین می
 (. 2006کالپ و همکاران باشد )

ستاتین در  شدبا توجه به نقش ژن میو هرگونه  فرآیند ر
یان ژن آن میتغییری در  جب تغییر میزان و ب ند مو توا

ای مطالعه با توجه به اینکه تا کنون. لذا الگوی رشد شود 
ته خصرررو در  تاتین در آمیخ یان ژن میوسررر های ب
با  رو، مطالعه پیشانجام نگرفته اسرررترومانوف ×عربی

هدف ارزیابی بیان ژن میوستاتین در عضله النگیسموس 
مک روش لومبروم د به ک ته  ر دو گروه بومی و آمیخ

PCR فرضرریاد این پژوهش  .در زمان واقعی انجام شررد

                                                           
1-  Longissimus lumborum 

متفاود تفاود بیان ژن میوسرررتاتین و رشرررد  احتمال بر

رومانوفهای عربیهای عربی و آمیختهبره اسرررتوار  ×
 است.

 

 هامواد  و روش
ایستگاه در  1395در فروردین ماه سال  حاضر پژوهش

علوم کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقاتی دانشگاه
با میانگین  های همسنمیش .انجام شد دانشگاه خوزستان

اسپرم  با استفاده از روش الپاراسکوپی با 54±5/2وزنی 
روز پس از سیدر گذاری و  14 حدود ،رومانوف قوچ

 سازی شده ، تلقیح مصنوعی شدند.وقوع فحلی همزمان
 پرورش داده شدند.های متولد شده در شرایط یکسان بره

روز  14ها هر کشی برهجهت بررسی روند رشد، وزن
ساعت گرسنگی  12بار قبل از تغذیه صبح با اعمال یک

عربی و  نر راس بره 16از  در این تحقیق . انجام شد
رومانف( در قالب طرح کامال تصادفی با ×دورگه )عربی

در سن شش ماهگی  .دو تیمار و هشت تکرار استفاده شد
گیری دند. بالفاصله پس از کشتار نمونهها کشتار شبره

از سمت راست  1از قسمت ماهیچه النگیسموس لومبروم
 Trizolبا استفاده از  RNAاستخراج دام انجام گرفت. 

(Easy Blue انجام گرفت. کمیت و کیفیت )RNA  استخراج
 Thermo Scientific)شده با استفاده از اسپکتوفتومتر 

،Nanodrop، 2000C ،USA و ژل  280به  260( نسبت
( تعیین شدند. با 100دقیقه با ولتاژ  20درصد ) 1آگارز 

های به دست آمده، سنتز RNAتوجه به کمیت و کیفیت 
cDNA   با استفاده از کیت ساختcDNA (Gene all )

و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده ساخت کشور کره 
و معکوس طراحی آغازگرهای مستقیم ساخته شدند. 
 3هدف میوستاتین و ژن مرجع گلیسر آلددید  برای ژن

 Primer Questفسفاد دهیدروژناز با استفاده از برنامه 
( انجام Integrated DNA Technologies) IDTدر سایت 

گرفت. طول قطعاد، دمای اتصال مناسب و عدم تشکیل 
ساختارهای ثانویه در طراحی آغازگرها مدنظر قرار 

ای مناسب (. برای به دست آوردن دم1ل گرفت )جدو
ای گرادیان دمایی واکنش زنجیرهاتصال آغازگرها از 
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ر یتمیکرول 5/2میکرولیتری که حاوی  25در حجم  پلیمراز
 میکرولیتر Mgcl2، 5/0 کرولیترمی 10x PCR، 1بافر 

dNTPs ،1  ،آنزیم  میکرولیتر 2/0میکرولیتر از هر آغازگر
Taq  میکرولیتر 2پلیمراز و cDNA استفاده شد.  ،بودند

انجام شد  PCRاین واکنش با استفاده از برنامه استاندارد 
های الگو در دقیقه جداسازی آغازین زنجیره 5که شامل 
ثانیه در  30سیکل شامل  35درجه سلسیوس،  95دمای 
ثانیه در دماهای متفاود  30درجه سلسیوس،  95دمای 

درجه سلسیوس  72در دمای ثانیه  30گرادیان دمایی و 
دقیقه در  10و در نهایت تکثیر نهایی زنجیره الگو به مدد 

روی  PCRدرجه سلسیوس بود. محصوالد  72دمای 
 100دقیقه با ولتاژ  45درصد به مدد  2ژل آگارز 

 25جم نهایی ح تمام آزمایشاد در الکتروفورز شدند.
 در نهایت، خصوصیاد محصول  میکرولیتر انجام شد.

PCR  پس از واکنش qRT-PCR با تحلیل منحنی ذوب
 بررسی شد.

 Step Oneاز دسرررتگاه  qRT-PCRبرای انجام واکنش 

Plus  Real Time PCR System  شرررکتABI  و کیت
TMX Master Mix Green High ROX2Plus  RealQ 

استفاده شد.  (شرکت آمپلیکونکشور دانمارک )ساخت 
 CT∆∆بررسی تغییراد بیان ژن در این پژوهش به کمک 

سه ستانه مقای سرآلددید )آ سبت به بیان ژن گلی  3ای( و ن
فسرررفاد دهیدروژناز بود. در این روش برای هر نمونه 

محاسرربه شررد. پس از  CT∆تیمار شررده و نمونه کنترل 
جام واکنش  در دو تکرار برای هر  Real Time PCRان

به دسررت آمده مرتب شررده و مورد  نتیجه، cDNAنمونه 
برای آنالیز  Rest نرم افزار یل قرار گرفتند.لتجزیه و تح

ها سایر دادهتجزیه و تحلیل آماری و  ،های بیان ژنداده
 ( انجام شد. GLM)رویه  SASبا استفاده از نرم افزار 

 مدل آماری برای اثر آمیخته گری بصورد ذیل بود:
Yij = µ + Gi+  eij 

میانگین : µ مقدار هر مشررراهده آزمایش، :ijYکه در آن  
 اثر باقیمانده است.: ije و ام i اثر 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´ 

           

                                                               
 

b 
a 
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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
 400الی  100اسرررتخراج شرررده در حدود  RNAغلظت 

های RNAنانوگرم در میکرولیتر بود. این نسبت در تمام 
ز ابود. پس  9/1-2اسررتخراج شررده در این پژوهش بین 

های میوستاتین و های مورد نظر از ژنتکثیر موفق قطعه
سر آلددید  سفاد  3گلی شاهده 1دهیدروژناز )جدول ف (، م

گر، صحت اندازه محصوالد در ژل آگارز همراه با نشان
عه ید کردقط تای عههمچنین،  .ها را  ندازه قط های تکثیر ا

سر آلددید  سفاد  3شده برای ژن میوستاتین و ژن گلی ف
 (.1 شکل) بودجفت باز  144و  81دهیدروژناز به ترتیب 

تایج  قل میانگینن عاد  حدا یان برای( 2)جدول مرب ژن  ب
ترین به طور متوسرررط بیش که نشررران دادمیوسرررتاتین 
مربوط به )میوستاتین( ژن هدف  حداقل مربعاد میانگین

مربوط برره گروه آمیخترره بود و  تریننژاد عربی و کم
درصرررد  5اختالف بین گروه عربی و آمیخته در سرررطح 

بود )معنی بیرران ژن  (.˂05/0Pدار  بررسررری  یج  نتررا
که میوسررتاتین در گروه آمیخته و نژاد عربی نشرران داد 

گری باعث کاهش بیان ژن میوستاتین شده است. 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×Romanow  
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) 

سه  شان می CT∆مقای ستاتین در ن دهد که بیان ژن میو
تر ومانوف نسررربت به نژاد عربی کمر-های عربیآمیخته
ها نسررربت به نژاد بیان ژن میوسرررتاتین در آمیختهبود. 
فت،  4/1عربی  یا کاهش  حد  هایی در وا همچنین وزن ن
سبت به برهبره شهای آمیخته ن حدود  یهای عربی افزای
 برابری داشرررته اسرررت. در این پژوهش به موازاد 5/1

تاتینکاهش  یان ژن میوسررر هایی  ،ب افزایش در وزن ن
آمیخته  هایدام برتری مشرراهده شررد. یکی از دالیل مهم

ها به اثراد هتروزیس در نتاج در مقایسررره با والدین آن
شررود. منابع علمی مختلف بروز اثراد دورگ مربوط می

فاد رشرررد  بت این اثراد بر صررر تاثیر مث هتروزیس و 
و همکاران  پتروویچند )اهگزارش کرد های آمیخته رادام
کاران 2015 نک و هم کاران ، 2005، فرا ندز و هم نا هر
 . ( 2015و ویبر  2009

ماهیچه در چندین عملکرد تاثیر بیان ژن میوسرررتاتین بر 
ست. برای مثال، شده ا سی  آلل جهش یافته  پژوهش برر

                                                           
1 Extensor digitorum longus, tibialis anterior, 
gastrocnemius and diaphragm 

داری با سرعت رشد دارد، چون میوستاتین رابطه معنی
شود می کاهش چربی الشهباعث افزایش سرعت رشد و 

ساس و همکاران ) سیون در این  (.2004کا همچنین موتا
ژن برراعررث افزایش تعررداد فیبر مرراهیچرره و تحریررک 

شرررود )سررراکوما و هایپرتروفی فیبر در موش و گاو می
(. اگرچرره 1997 ، مکفرون و همکرراران2000همکرراران 
ها حکایت از تفاود سطح بیان میوستاتین در برخی یافته

عضالد مختلف دارد.  بدین معنی که بیان ژن مذکور در 
چهم چه  1های سرررریعاهی ماهی تهکمتر از    2های آهسررر
مطالعاد مک فرون (. 2005باشد )ساکوما و همکاران می
با ( نشرررران داد کره عضرررالد حیوانراد 1997) لیو 

تر از حیواناد برابر بیش 3الی  2جهش یافته میوستاتین 
رسررد این وحشرری اسررت و به نظر میموتاسرریون نوع 

ناشرری از ترکیب هیپرپالزی و هایپرتروفی  تودهافزایش 
عاد بریافته های عضرررالنی اسرررت.سرررلول  های مطال
های دیگر های عضالنی مرغ کامال متفاود با گونهسلول

2 Soleus 
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بین سررطوح بیان ژن میوسررتاتین در عضررالد  اسررت و
سته سطح تفاود معنی سریع و آه داری وجود ندارد و 

میوبالست ثابت میوستاتین در زمان تکثیر و تمایز بیان 
تحقیقاد برخی (. 2002کوبوالک و گوکزا ماند )باقی می
شان داده ستاتین  اند کهن در ماهیچه بلکه نه تنها ژن میو

شررده اسررت  بیان یدر عضررله قلب، مغز و غدد پسررتان
 (. 2001کوکامیس و همکاران )
ستند که عالوهژن ستاتین های زیادی ه کیفیت  بربر میو

توان برره گررذارنررد کرره میو مقرردار گوشررررت ترراثیر می
کالپاستاتین، لپتین، هورمون رشد، پروالکتین که به طور 

های دیگر بر کمیت و کیفیت مسرررتقیم یا اثر بر هورمون
ساکسینا و همکاران اشاره کرد ) ،گذارندگوشت تاثیر می

ستاتین(. 2009 در بین آنها مورد توجه ویژه  اما ژن میو
، تکثیر میوسررتاتینبا افزایش سررطح ر گرفته اسررت. قرا

. (2000توماس و همکاران ) یابدمیوبالسرررت کاهش می
به فاز  G1از مرحله  هامیوبالست پیشرفت میوستاتین از

S  توماس و همکاران )کند جلوگیری میچرخه سرررلولی
با تولید گوشرررت در میوسرررتاتین تغییر در ژن (. 2000

 اسررکلتی، نر  ماهیچهرامنی، رشررد  یگوسررفند نیوزیلند
شد سفندان  ر شه در گو صفاد ال سایر  ضالد پا، و  ع
میوسرررتاتین پس از (. 2009بومن و واگ اسرررت ) مرتبط
شود و سپس در عضله اسکلتی وارد خون میسنتز در 

 IIBهای عضررالنی به گیرنده آکتیوین نوع سررطح سررلول
کازا و و کابلو خورد )پیوند می یا ا ییر در تغ(. 2007جول

بره یی  نهررا خترره وزن  ی م بی و آ عر گروه  هررای دو 
تایج×عربی با ن پارسررراد  رومانوف موافق  عاد  و مطال

و خجسرررترره کی و ( 2019کرمی ) ،(1991)همکرراران 
، گوسفندان آمیخته ندنشان داداست که ( 2016همکاران)
شد سبت به خالص ر ( در 2019) رمیکها دارند. بهتری ن

های لری ایی پروار برهپژوهش خود دریافت که وزن نه
کی و های آن با رومانف کمتر اسررت. خجسررتهاز آمیخته
شد قکه  ند( نیز گزارش داد2016) همکاران بل سرعت ر

-های آمیخته زندیاز شرریرگیری و وزن شرریرگیری بره

شتر از زندی بود. ستفاده از نژادهای بارور  رومانف بی ا
بومی  هایگری با میشنظیر رومانوف به منظور آمیخته
های دورگه رومانوف با باعث افزایش سرررعت رشررد بره

ها را کاهش داده است های بومی شده و سن بلوغ آنبره
شاکر و همکاران )ط(. همچنین م1996)فهمی  ( 2010العه 

های گری بین میشنشررران داد که اسرررتفاده از آمیخته
آواسررری با نژادهای رومانوف و شررراروله باعث بهبود 

های دورگ بازده مصرف خوراک در برهسرعت رشد و 
سبت به بره ضوع ن سی گردید که این مو های خالص آوا

های ممکن اسرررت به سررربب وجود هتروزیس در آمیخته
 نسل اول باشد.

 

   گیری کلینتیجه
الد، عض کارکردبا توجه به تاثیر ژن میوستاتین در 

افزایش در وزن نهایی  کاهش بیان ژن میوستاتین با
گری بنابراین نتایج نشان داد که آمیخته است. بودههمراه 
میوستاتین نسبت به  تواند تاثیر بسزایی بر بیان ژنمی

تر گروه خالص داشته باشد. این مطالعه به درک بیش
  کند.کرد دام کمک میگری بر عملتاثیر آمیخته

 

 تقدیر و تشکر
علوم  پژوهشی و فناوری دانشگاهاز معاونت محترم 

به خاطر حمایت  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
معاونت  حوزه ازشود. مالی و معنوی تقدیر و تشکر می

به ویژه  محترم بهبود تولیداد دامی استان خوزستان
و از آقای مهندس  آقایان مهندس زرگر و مهندس قاسمی

ان غانمی کارشناس بازنشسته جهاد کشاورزی است
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 دامپروری دانشگاه میرزایی 
-پرواربندی قدردانی می همکاری وراهنمایی در دوره

نیا  در علی رضا شافعی  گردد. پیشنهاداد آقای دکتر
بخش آزمایشگاهی راهگشا بوده و شایان تقدیر است.
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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 two treatments and eight replicates. After slaughter, the meat 

samples were immediately collected from right side of  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 
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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 obtained data, 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 in more understanding the cross breeding effects on the livestock performance. 
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