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  چکیده
که عمده ترین  شودهاي باند شونده متصل میوتئیندر مایعات بیولوژیک به یکی از پر IGF1هورمون 

تر عمر آن را طوالنیه و نیمهعمل کرد IGF1این پروتئین به عنوان حامل . باشدمی) 3IGFBP( 3آنها تیپ 
تحقیق حاضر با هدف  .شودمی IGFو در سطح سلولی سبب افزایش یا کاهش فعالیت بیولوژیکی کند می 

روش  ازل ب دنبهبینژاد گوسفند در  الشه و ترکیبات اسید چربمطالعه ارتباط چندشکلی این ژن با صفات 
PCR-SSCP بت ثو  خون گیري ل به طور تصادفی موردزگوسفند راس  130 در این پژوهش. انجام شد
انجام شد  دار EDTAهاي ونوجکتخون گیري با   ،براي مطالعه اسیدهاي چرب. ندقرار گرفتصفات الشه 
بافت ماهیچه بوسیله کیت از  DNAاستخراج . ندسانتریفیوژ شدنمونه ها براي جداسازي پالسما و بالفاصله 

انجام  IGFBP3ژن  بازيجفت 654ر قطعه تکثی براي PCRسپس  .صورت گرفت BIOTECHشرکت 
روش ( رشته شدن قطعاتپس از تک PCRالکتروفورز محصوالت  ،هانمونه چندشکلیبراي تعیین . گرفت
SSCP( الگوهاي بیانگر وجود  نتایج .روي ژل اکریل آمید و رنگ آمیزي ژل به روش نیترات نقره انجام شد

 4، 3، 2، 1اوانی الگوهاي ژنوتیپی فر. داشجایگاه ب ایندر  چندشکلیوجود تواند ناشی از که میبود  متفاوت
صفات وزن  .بوددرصد  10و  33/13، 67/6، 33/3، 67/66به ترتیب  این جمعیت در IGFBP3ژن  5و 

ارتباط معنی دار ) P<0.01(و پروتئین خام گوشت) P<0.01( ، ضخامت چربی پشت)P<0.05( الشه گرم
چرب بین اسیدب هم تنها ارتباط معنی دار درمورد ترکیبات اسید چر. هاي مختلف نشان دادندالگوبا 

بین سایر صفات و . )P<0.01(مشاهده شد IGFBP3هاي مختلف ژن الگوبا ) C17:0( هپتادکانوئیک
  .ده نشددر این تحقیق مشاه IGFBP3هاي الگواسیدهاي چرب هیچ ارتباط معنی داري با 

  .، زلهاي چرباسید ،PCR-SSCP ،چند شکلی،  IGFBP3 ، الشه صفات: کلمات کلیدي
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  مقدمه

نظیر  یعوامل ،پرورش گوسفند امر در امروزه 
ي پرورشی باز، شرایط هاشرایط اقلیمی، سیستم

از یک  هاي اقتصاديمحدودیتمحیطی فقیر و 
به ( چربی عدم استقبال مردم از همچنین و طرف

از  )هاي قلبی و عروقیدلیل ارتباط آن با بیماري
بازار پسندي زون کاهش روز افباعث  طرف دیگر

دنبه و چربی بین (صرفه اقتصادي تولید چربیو 
رسد که به نظر میبنابراین  .شده است) بافتی

و تغییر الشه  پروتئین نسبت به چربیکاهش 
ترکیب اسیدهاي چرب گوشت به سمت کاهش 

هاي  و افزایش اسید) سخت( هاي اشباعچربی
 6 و امگا) C18:3( 3 مطلوب نظیر امگا چرب

)C18:2( ،امري الزم و بهبود کیفیت الشه  براي
چربی  کاهش مقدار. شوداقتصادي محسوب می

 - الف :اثرگذار استبر سود آوري  وشراز دو 
به دلیل  افزایش سرعت رشد و بهبود کیفیت الشه

، منجر به افزایش درآمد می افزایش بازار پسندي 
زاي هر کیلوگرم کاهش هزینه غذا به ا -ب .گردد

میزان سود  ه یا الشه نیز باعث افزایش وزن زند
 .)Martin and Baxter, 1992( شودمیحاصل 

. در این تحقیق نژاد زل مورد بررسی قرار گرفت
در مناطق ساحلی دریاي خزر و قسمتی  زل نژاد

خصوصیت . شوداز دشت گرگان پرورش داده می
وجود دم به جاي منحصر به فرد گوسفند زل 

-IGFBP-IGF(توتروپیک سومامحور .دنبه است

GH(  مهمترین سیستم هورمونی بدن بوده که

 فیزیولوژیکی فرایندهاي تنظیم متابولیسم و 
این سیستم شامل . کندرا کنترل میمرتبط با رشد 

 ، گیرنده هاي)2و1تیپ ( IGF-1هورمون رشد، 
پروتئین باند  6و  )2و  1تیپ (  IGFمربوط به

هورمون . )14و 3( باشدمی(IGFBP1-6)   شونده
، پیپتید هاي تک زنجیره اي IGF-2وIGF-1 هاي

 دالتون می باشند 7500با وزن مولکولی 
)Morimoto et al, 2005(. IGF-1  اسید  70از

اسید آمینه تشکیل شده  67از  IGF-2 آمینه و
درصد با هم  62است و توالی اسیدآمینه هاي آنها 

 ,Moradi Shahrebabak et al( باشدمشابه می

در  IGFبرخالف انسولین، هورمون هاي . )2009
پروتئین باند  6 مایعات بیولوژیکی به یکی از

وصل می شوند که عمده ترین  (IGFBP)شونده 
این پروتئین ها  .می باشد 3آنها پروتئین تیپ 

نقش هاي متفاوتی در تنظیم فعالیت بیولوژیکی 
IGF ایفاء می کنند )Chudhary et al, 2007( .
 IGFبه عنوان حامل  3تئین باند شونده تیپ پرو

عمل کرده و نیمه عمر آن را طوالنی تر می کند، 
توانند سبب فعال می ها IGFBPدر سطح سلولی 

یا غیر فعال شدن فعالیت بیولوژیکی هورمون 
IGF  شوند)Hastie et al, 2004.(  ژن پروتئین

 3باند شونده به فاکتور رشد شبه انسولین تیپ 
ختاري و مسئول اثرات متعددي از ژن ژن سا
IGF-1 است )Cheong et al, 2008 .( ژن

IGFBP3  در گاو مشخص وmRNA  کلون آن
باز - جفت 1650سازي شده است که شامل 



 )1392 ستانزم، 4، شماره 5دوره (مجله بیوتکنولوژي کشاورزي 

٩٩ 

 

 5باز و شامل جفت  8500کل ژن داراي . است
ژن  ).Chudhary et al, 2007( باشداگزون می

ولین پروتئین باند شونده به فاکتور رشد شبه انس
 مشخص شده 7در انسان روي کروموزم  3تیپ 

). در گوسفند هنوز مکان یابی نشده است(
نوکلئوتیدهاي مطالعات چندشکلی و توالی یابی 

اما  ،این ژن در گاو و گاومیش گزارش شده
درمورد گوسفند تا کنون بررسی شایان ذکري 

گرچه توالی قطعات . صورت نگرفته است
mRNA ررسی و در سایت این ژن در گوسفند ب

GEN BANK رتباط بین ژن ا .ثبت گردیده است
IGFBP3 شده گزارش در گاو  با صفات الشه

هدف از تحقیق حاضر،  ).Sun, 2002( .است
ژن  3اگزون  هاي موجود درشناسایی چندشکلی

به فاکتور  )IGFBP3( 3پروتئین باند شونده تیپ 
 برآورد میزان فراوانیو  رشد شبه انسولین

اي ژنوتیپی مختلف این جایگاه و بررسی الگوه
و ترکیب  با صفات رشد ها شکلیچند ارتباط این

در نژاد زل با استفاده از تکنیک  اسیدهاي چرب
PCR-SSCP که در نهایت بتوان در راستاي  .بود

بهبود صفات الشه و ترکیبات اسیدهاي چرب از 
هاي برتر از لحاظ شناسایی و انتخاب ژنومیک دام

 .کمک گرفت این ژن

  
  

  هامواد و روش
این مطالعه با استفاده از رکوردهاي اندازه 

رأس گوسفند زل که براي  120گیري شده روي 

ذبح به کشتارگاه صنعتی از اوسط تیر ماه تا اواخر 
آورده شده بودند، انجام  1388شهریور ماه سال 

گوسفندان مورد آزمایش به صورت . گرفت
رائه شده جهت فروش تصادفی از بین گوسفندان ا

بدین صورت که در خالل . انتخاب گردیدند
روز به  6تا  5مدت داده برداري در هر هفته 

شد و به طور متوسط روزانه کشتارگاه مراجعه می
رأس گوسفند به طور تصادفی مورد  8تا  7

گوسفندان مورد . گرفترکورد برداري قرار می
می، مطالعه بین سنین مختلف و تحت شرایط اقلی
به . پرورشی و مدیریتی متفاوتی قرار داشتند

طوري که برخی از آنها بالفاصله پس از 
هاي متفاوت شیرگیري و برخی دیگر دوره

هاي مختلف و یا پروراري را با استفاده از جیره
چرا بر روي پس چر گیاهان زراعی و کشتزار 
. یونجه طی کرده و براي کشتار عرضه شده بودند

ان، گوسفندان خود را یک شب قبل اغلب گله دار
. کردنداز کشتار به سالن انتظار کشتارگاه حمل می

قبل از کشتار گوسفندان در نظر گرفته شده جهت 
اندازه گیري رکوردهاي مورد نظر، با آویزان کردن 
پالك موقتی به گردن آنها، شماره گذاري و 

پس از شماره گذاري، جنس، . شدندشناسایی می
و وزن ) هال از دامدار و ارزیابی دندانبا سوا(سن 

در حالی که گوسفند در یک . شدآنها تعیین می
شد، خونگیري براي انجام جایگاه ثابت و مهار می

و گرفتن پالسما جهت اندازه  DNAاستخراج 
پس . گرفتگیري پارامترهاي خونی صورت می

گیري، گوسفندان ها و خوناز اتمام اندازه گیري
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وم در کشتارگاه صنعتی، ذبح شدند به روش مرس
و بعد از خونگیري، پوست کنی، تخلیه امعاء و 
احشاء از حفره بطنی، ارزیابی الشه از نظر 

. گرفتبهداشتی توسط دامپزشک صورت می
اندازه گیري ضخامت چربی پشت در ناحیه بین 
دنده دوازده و سیزده با استفاده از کولیس انجام 

الشه گرم توزین، و بعد در مرحله آخر . گرفتمی
از جدا کردن دنبه از بدن، دوباره الشه بدون دنبه 

وزن دنبه به تفکیک هر . گردیدتوزین و ثبت می
رأس گوسفند، از کم کردن وزن الشه گرم بدون 

  .دنبه از وزن کل الشه گرم محاسبه و ثبت گردید
هاي حاوي خون در کشتارگاه ونوجکت -

شدند ) g3000رعت دقیقه با س 10(سانتریفیوژ 
تا پالسما و سرم بطور کامل جدا شود سرم و 

میلی  5/1پالسماي جدا شده داخل میکروتیوپ 
شد و بعد از شماره گذاري در لیتري ریخته می

درجه سانتیگراد نگهداري  - 20یخچال در دماي 
  .شد

روشهاي مختلفی وجود  DNAبراي استخراج  -
افت از ب DNAدر این پژوهش استخراج . دارد

ي کیت شرکت بایوتک با ماهیچه بوسیله
  .پروتوکل اختصاصی توصیه شده  انجام شد

- 2از  DNAپروتکل این روش براي استخراج 
  :باشدلیتر خون کامل به شرح زیر میمیلی 5/1
میلی  10اضافه کردن بافر جدا کننده به میزان  -1

میلی موالر،  MgCl2 5موالر،  32/0ساکارز (لیتر 
Tris-HCl 10  ،100میلی موالرX Triton 1 

از این بافر جهت از بین بردن ). pH=6/7درصد، 

غشاء سلولی و خارج کردن هسته از درون سول 
  . شوداستفاده می

ها و قرار دادن بر روي یخ به ورتکس نمونه -2
دور در  3000دقیقه و سانتریفیوژ در  10مدت 

  دقیقه 10دقیقه به مدت 
  ی و نگهداري رسوبخارج کردن مایع روی -3
  تکرار مراحل فوق تا تشکیل رسوب سفید -4
 Tris-HCl 10(اضافه کردن بافر لیز کننده  -5

 pH=8.2 ،NaCl 400 mM ،EDTAمیلی موالر 
2Mm pH=8 ( لیتر و سپس میکرو 300به میزان

. کنیم تا رسوب کامالً حل شودآنقدر ورتکس می
ه استفاده از این بافر براي از بین بردن دیواره هست

دور در دقیقه به  2500سانتریفیوژ در . کنیممی
  .دقیقه 10مدت 

میکرو  25. شودمایع رویی دور ریخته می -6
 SDS 10میکرولیتر  150لیتر بافر لیز کننده، 

با ( Kمیکرولیتر آنزیم پروتئیناز  27درصد و 
به محلول حاصله ) واحد در میکرولیتر 5غلظت 

 55عت در دماي سا 3اضافه شده و به مدت 
- درجه سانتیگراد در حمام آب گرم قرار داده می

شود تا هضم محتویات هسته گلبول هاي سفید 
  شودکامل می

 5/7( میکرولیتر نمک اشباع  700اضافه کردن  -7
  ثانیه 50- 40و ورتکس شدید به مدت ) موالر

دقیقه با سرعت  15محلول مزبور به مدت  -8
درجه سانتیگراد  2دور در دقیقه با دماي  3000

سپس مایع رویی به فالکون . گرددسانتریفیوژ می
هاي در این مرحله پروتئین. (گردددیگر منتقل می
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اتصالی به اسیدهاي نوکلئیک همراه با نمک در 
  )دهندانتهاي لوله رسوب سفید رنگی تشکیل می

هم حجم محلول، اتانول مطلق اضافه کرده و  -9
در این . تا مخلوط شوددهیم به آرامی تکان می
سپس . شوندظاهر می DNAمرحله رشته هاي 

دور در سانتریفیوژ  3000دقیقه در  10به مدت 
  . کنیممی
رسوب انتهاي فالکون به میکروتیوب جدید  -10

رسوب حاصله دو بار با اتانول . شودمنتقل می
 100شود و نهایتاً در شستشو داده می% 75مطلق 

 Tris-HClمیلی موالر،  TE )EDTA 1میکرولیتر 
  .گرددحل می) میلی موالر 10
درجه  55(قرار دادن در حمام آب گرم  -11

ساعت تا زمان حل شدن  2به مدت ) سانتیگراد
و نگهداري در دماي   TEدر بافر DNAکامل 

  .درجه سانتیگراد تا زمان استفاده -20
استخراج شده با  DNAکمیت و کیفیت 

ز روي ژل ورالکتروف و روش روش اسپکتوفتومتر
ي مورد جهت تکثیر رشته .تعیین شد %)1(آگارز
 PCRمخصوص  مواد بوسیله PCRواکنش  نظر،

غلظت نهایی با  زیرشرح  به  GENNETشرکت 
کلرید : انجام شدمیکرولیتر  25واکنش 

، )Mm/µL5/1 (میکرولیتر 5/1) MgCl2(منیزیم
، بازهاي )X 1(میکرولیتر 5/2) PCR buffer(بافر

 dNTPs (2(زاد دزوکسی نوکلئوتید تري فسفاتآ
 25/1، آغاز گر رفت )Mm/µL 8/0(میکرولیتر
 25/1، آغازگر برگشت )pm/µL 5/0(میکرولیتر
پلی مراز  DNA، آنزیم)pm/µL 5/0(میکرولیتر

Taq 3/0 میکرولیتر)unit/µL 25/0( ،DNA 2 
 .میکرولیتر 2/14 (dH2O)میکرولیتر، آب دیونیزه

با مراز اي چند زنجیره اي پلیهطی واکنش
- توسط نرم طراحی شدهاستفاده از آغازگرهاي 

جفت بازي  654یک قطعه ،  Vector NTIافزار 
شونده به فاکتور رشد شبه از ژن پروتئین باند 

ه بتکثیر شد که توالی آغازگرها  3تیپ  انسولین
 :باشدشرح زیر می

): Forward primer( آغاز گر رفت
CCAAGCGTGAGACAGAATAC-3`  5`- ،  

  ):Reverse primer( آغازگر برگشت
 5`-AGGAGGGATAGGAGCAAGAT-3`.  

مورد نظر با استفاده از  اتتکثیر قطع
با شرایط  TECHNEدستگاه ترموسایکلر نوع 

 شروع واسرشت سازي) 1 :دمایی زیر انجام شد
) 2 .)چرخه یک( C95 ،دقیقه DNA : 3اولیه 

، C95، انیهث DNA :45 شدن واسرشت سازي
: بسط، C60 ثانیه DNA :40 به اتصال آغازگر

: تکمیل بسط) 3). چرخه C72 )35ثانیه  50
  ).چرخه یک( C72 دقیقه10

روي ژل  PCRالکتروفورز محصوالت 
دقیقه  30و مدت  ولت 88درصد با ولتاژ  2آگارز 

صورت گرفت و ژل مربوطه پس از رنگ آمیزي 
ماوراي بنفش بررسی با اتیدیوم بروماید زیر اشعه 

هاي ، رشتهSSCPبه منظور انجام واکنش . شدند
DNA  از تکثیر شده با استفادهSSCP dye  به

دقیقه در دماي  10ت زمان به مد 4به  16نسبت 
ایی شدند که رشتهتک گراددرجه سانتی 96
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بالفاصله پس از این مرحله در داخل یخ قرار 
ایی شده محصوالت تک رشته الکتروفورز .گرفتند

به  V 280درصد با ولتاژ  13 روي ژل اکریل آمید

انجام ها چند شکلی بررسی براي ساعت 19مدت 
رنگ آمیزي ژل با استفاده از نیترات نقره  و

  .صورت گرفت
  

 
 .%2 روي ژل آگارز IGFBP3ژن  3اگزون  جفت بازي حاصل از تکثیر 654قطعه  -1شکل 

  

   
 . IGFBP3ژن ) SSCP(حاصل از الکتروفورز عمودي پژنوتیالگوهاي  -2شکل 

  
  گیري پارامترهاي خونیاندازه

  تري گلیسرید
هاي اندازه گیري تري گلیسرید از کیت براي

در این آزمایش . شرکت پارس آزمون استفاده شد

ابتدا گلیسرول توسط آنزیم لیپوپروتئین لیپاز از 
اسیدهاي چرب جدا شده و سپس طی مراحل 

اکسید هیدروژن آزاد شده از گلیسرول با زیر، پر
آمینو آنتی پیرین و فنول در مجاورت آنزیم  -4

 ۶۵۴ bp 

2الگوي 3 الگوي 4الگوي 1الگوي  5الگوي   

 ۵٠٠ bp 
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میزان . دهدپراکسیداز تشکیل کینونیمین می
کینونیمین تشکیل شده که به صورت فتومتریک 
قابل اندازه گیري است با مقدار تري گلیسرید 

هاي تري گلیسرید طبق فرمول .رابطه مستقیم دارد
لیز و کاتالیز شده و در نهایت در طول زیر هیدرو

گیري اندازه) نانومتر 500-546( نانومتر 546موج 
  .شد

 
  کلسترول

هاي براي اندازه گیري کلسترول از کیت
در این آزمایش . شرکت پارس آزمون استفاده شد

پراکسید هیدروژن تولید شده در نتیجه هیدرولیز 
- 4و اکسیداسیون کلسترول، به همراه فنول و 

آمینو آنتی پیرین در مجاورت آنزیم پراکسیداز 
میزان کینونیمین . دهدتشکیل کینونیمین می

- تشکیل شده که به صورت فتومتریک قابل اندازه

  .گیري است با مقدار کلسترول رابطه مستقیم دارد
هاي زیر هیدرولیز و طبق فرمول کلسترول

 546کاتالیز شده و در نهایت در طول موج 
  . شدگیري میاندازه) نانومتر 500-546( نانومتر

 
Cholesterol ester+ H2O                             Cholesterol + Fatty acid 
 
 Cholesterol + O2                             Cholesterol -3-one+ H2O2 
 
2H2O2+4-Aminoantipyrine+phenol                                      Quinoneimine+4H2O 

  
  آماري تجزیه روش

تک تک  س از تعیین الگوي باندي برايپ
براي جایگاه  ها الگوفراوانی  محاسبه و دامها

زن و(ههاي مربوطداده ،)3 ناگزو( مورد بررسی
، ضخامت چربی زنده، وزن الشه گرم، بازده الشه

پروتئین خام  پشت بین دنده دوازده و سیزده،
 ،لیسرید خون، کلسترول خونتري گ گوشت،

سن و ، )4جدول شرح در ( اسید هاي چرب

 ،و پس از ویرایش  Excelوارد برنامهدام جنس 
مورد  GLMرویه  باشده و  SASوارد برنامه 

در این آزمایش اثر . و تحلیل قرار گرفتند تجزیه
اثر سن و جنس حیوان و   IGFBP3هاي ژنوتیپ

کشتار دام  نگامهبه عنوان عامل ثابت و اثر وزن 
فرض ( کوواریت در مدل قرار داده شد عنوان به

یکسان بودن شرایط پرورشی و جیره در نظر 
  :بودزیر  بصورتمورد استفاده  مدل. )گرفته شد

  
yijkl = + Ai+ Gj+Dk + b(Wijkl  - W ) +(AG )ij +eijkl 

ر یک از مشاهدات مربوط ه ،yijkloکه در این مدل
 i اثر  Ai ،معیتجصفت در میانگین  µ ،به صفات

سن بطور ( امین سن حیوان در هنگام خونگیري
 jاثر  Gj ،)ها محاسبه شدتقریبی از شمارش دندان

CHE 

CHO 

POD 
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ضریب  b ،جنس امین K اثر Dk ،امین ژنوتیپ
خونگیري و هنگام وزن روي  بر صفات تابعیت

، هنگام خونگیري دامهر وزن  Wijkl، کشتار دام
W ها هنگام خونگیريمیانگین وزن دام ،(AG)ij 

اثر عوامل   eijklو  اثر متقابل ژنوتیپ و سن حیوان
  .بود باقیماندهتصادفی 

  

  نتایج
 .آورده شده است 1در جدول  الگوهاهاي فراوانی

 مربوط به ژن 5و  4 ،3، 2، 1 نوتیپیژ الگوهاي
IGFBP3 33/3، 67/66تیب با فراوانی هاي به تر ،

. ندمشاهده شددرصد  10و  33/13 ،67/6
مربوط به شود که بیشترین فراوانی میمالحظه 

  .باشداول می الگوي
  

  
  .زل نژاد گوسفندان در IGFBP3 ژن 3اگزون   SSCP يالگوها فراوانی -1جدول

Table 2: The pattern frequency of ovine IGFBP3 gene in Zel sheep  
 

هاالگو  

(Pattern) 

(%) فراوانی  

(Frequency) 
1 66.67 
2 3.33 

3 6.67 
4 13.33 
5 10 

  
ت الشه در انتایج آنالیز واریانس صفهمانطور که 

هاي الگو رابطه بین دهدمینشان  2جدول 
IGFBP3 صفات وزن الشه گرم و )P<0.05( ،

و پروتئین خام ) P<0.01( ضخامت چربی پشت
سایر صفات  بامعنی دار و ) P<0.01( گوشت
  ).P>0.05( معنی داري نداشتندرابطه 

هاي فراسنجهنتایج آنالیز واریانس از سوي دیگر 
 نشان میارائه شده است،  2در جدول که خونی 

تري  و IGFBP3 ژن هاي مختلفالگوبین د که اد

 يمعنی دار ارتباط گلیسرید و کلسترول خون
نتایج آنالیز همچنین  ).P>0.05( .ندارد ودوج

که در نیز واریانس ترکیبات اسیدهاي چرب 
اثر که دهد ارائه شده است، نشان می 3جدول 

تنها بر مقدار اسید  IGFBP3هاي الگو
 معنی دار شده است) C17:0( هپتادکانوئیک

)P<0.01(  معنی  چربو بر روي دیگر اسیدهاي
  .دار نیست
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 ها باارتباط آنو هاي خونی صفات الشه و فراسنجه) LSM±SE( میانگین حداقل مربعات -2جدول 
  .نژاد زل در گوسفندان 3IGFBPژن  SSCPالگوهاي 

Table 2- Least square means (LSM) of carcass traits and blood parameters and its 
associations with IGFBP3 gene’s patterns in Zel breed sheep. 
 

  ت صفا
 (Traits) 

   الگوها
(Patterns) 

 
  1 الگوي  

(Pattern1)  
  2 الگوي

(Pattern2) 

  3 الگوي
(Patern3) 

  4 الگوي
(Pattern4)  

  5 الگوي
(Pattern5) 

  n.sوزن کشتار 

Slaughter Weight 

8.19±37.28  3.34±33.28 9.20±44.04  5.27±26.77  10.81±28.41  

  * گرم الشه وزن

Carcass Weight  

1.84±13.25ab 0.75±15.87a 2.13±10.84b 1.29±16.34a 2.45±11.82b 

  n.s الشه بازده

Carcass Efficiency  

5.37±37.95 2.21±44.70 6.22±33.68 3.38±46.72 1.42±4.13 

  ** پشت چربی ضخامت

back fat thickness  

1.06±2.78ab 43.0±2.27bc 0.23±1.17c 0.74±2.47ab 1.42±4.13a  

  **خام پروتئین

Crude Protein  

1.19±215.81a 0.49±217.98a  1.38±215.03a  0.83±217.52a  1.59±176.37b  

  n.s گلیسرید تري

(triglyceride) 

2.12±12.33 4.38±38.80 15.60±37.15 8.53±43.30 2.97±15.63 

  n.s کلسترول 

(cholesterol) 

28.48±93.67 11.24±67.54 36.63±92.50 20.05±74.36 36.71±62.67 

  )01/0و  05/0به ترتیب معنی دار در سطح ** و * غیر معنی دار، : ns( یر مشابه در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنی دار می باشدحروف التین غ
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ژن  SSCPها با الگوهاي پروفایل اسیدهاي چرب و ارتباط آن ) LSM±SE (میانگین حداقل مربعات -3جدول 
3IGFBP در گوسفندان نژاد زل.  

Table 4- Least Ssquare Means (LSM) of fatty acids profiles and its association with 
IGFBP3 gene’s patterns in Zel breed sheep. 

  چرب ايهاسید
(Fatty Acids) 

 الگوها
(Patterns) 

1 يالگو   
(Pattern1) 

2 يالگو  
(Pattern2) 

3 يالگو  
(Pattern3) 

4 يالگو  
(Pattern4) 

5 يالگو  
(Pattern5) 

اسید مریستیک   
(C14:0) 

2.62±1.05 3.16±0.43 2.81±1.18 3.04±0.68 3.51±1.39 

پالمیتیک اسید   
(C16:0) 

26.79±3.33 26.49±1.36 17.85±3.74 26.82±2.14 30.82±4.39 

پالمیتولئیک اسید   
(C16:1) 

6.15±1.39 4.52±0.56 3.80±1.56 3.53± 0.89 3.94±1.83 

کهپتادکانوئی اسید  ** (C17:0) 2.01±1.08b 2.01±0.44b 7.49±1.21a 2.61±0.69b 3.24±1.42ab 

هپتادکانوائیک اسید  (C17:1) 0.30±0.35 0.75± 0.14 0.87±0.40 0.62± 0.22 0.34±0.47 

استئاریک اسید   
(C18:0) 

19.31±3.16 15.94±1.29 13.76±3.55 17.87±2.04 14.03±4.17 

اولئیک اسید   
(C18:1) 

36.27±3.37 40.45±1.37 43.25±3.79 39.70± 2.17 40.49±4.45 

لینولئیک اسید   
(C18:2) 

5.85± 1.61 5.37± 0.65 3.01± 1.80 6.16±  1.03 7.20± 2.12 

لینولئیک اسید   
(C18:3) 

0.27±0.27 0.24±0.11 0.26±0.09 0.22±0.17 0.34±0.36 

ایکوزاتتراانوئیک اسید  
(C20:4)(n-6) 

0.88±0.64 0.77±0.26 0.28 ±0.72  1.14 ±0.41 1.46 ±0.84  

انوئیک ایکوزاپنتا اسید  
( C20:5)(n-3)EPA 

0.27 ±0.27 0.23 ±0.11 0.20 ±0.31 0.23 ±0.17 0.46 ±0.36 

انوئیک ایکوزاهگزا اسید  
(C22:6)(n-3)DHA 

0.30 ±0.19 0.23 ±0.07 0.16 ±0.21 0.25 ±0.12 0.36 ±0.25 

اشباع چرب اسیدهاي  
( SFA) 

73.09 ±3.84 77.18±1.56 82.85±4.31 74.30±2.47 75.30±5.07 

 پیوند چند با چرب اسیدهاي
 (MUFA) دوگانه

41.66±6.12 45.50±2.49 54.67±6.87 41.81±3.94 40.72±8.07 

دوگانه پیوند یک با چرب اسیدهاي  
(PUFA) 

7.28±2.35 6.63±0.95 7.21±2.63 7.57±1.51 10.29±3.09 

 پیوند چند با ربچ اسیدهاي نسبت
اشباع چرب اسیدهاي به دوگانه  

(PUFA/SFA) 

0.09±0.03 0.08±0.01 0.08±0.03 0.10±0.02 0.13±0.04 

 اسید به لینولئیک اسید نسبت
 (n6/n3) لینولنیک

7.97±4.39 9.72±1.79 8.81±4.92 12.64±2.82 7.78±5.78 

  )01/0و  05/0به ترتیب معنی دار در سطح ** و * غیر معنی دار، : ns( دار می باشد حروف التین غیر مشابه در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنی
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  و نتیجه گیري بحث

 جفت بازي 654، قطعه PCRطی واکنش 
فاکتور رشد شبه  پروتئین باند شونده به ژن از

سپس ). 1شکل (تکثیر شد  )IGFBP3(انسولین
شکل (نمونه ها SSCP  حاصل از  بانديالگوهاي 

در  4با  2و  3با  1الگوهاي (مشخص شد ) 2
آیند که به علت تصویر نسبتا به هم شبه بنظر می

همانطور که . )باشدعدم کیفیت عکسبرداري می
درصد  67/66با  1 الگويشود مشاهده می

 .ده بوبیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد
 با صفات وزن الشه گرم IGFBP3الگوهاي 

)P<0.05(ی پشت، ضخامت چرب )P<0.01 ( و
ین و همچن) P<0.01( پروتئین خام گوشت

) P<0.01(چرب هپتادکانوئیک ترکیب اسید
در پژوهشی با  .ارتباط معنی داري نشان دادند

شامل بخشهاي انتهایی ( IGFBP3مطالعه ژن 
و بخشی از  3، اگزون 2، کل اینترون 2اگزون 

نژاد از گوسفندان  4بر روي ) 3اینترون 
)Rahmani  Ossimi, Awassi, Barki(  در مصر

فقدان هر گونه  PCR-RFLPبا استفاده از تکنیک 
نژاد گزارش  4پلی مورفیسم ژنتیکی را در هر 

نمودند که در نژادهاي گوسفندان هند نیز همین 
. (Ali et al.., 2009) نتایج گزارش شده است

همچنین هیچگونه پلی مورفیسمی را در این 
گوسفند در هند گزارش  نژاد 5جایگاه ژنی در 

اهده را مش AAنکردند و تنها یک ژنوتیپ 
در پژوهشی دیگر . .Kumar et al) (2006نمودند

در نژاد گوسفند  IGFBP3با مطالعه ژن 

Muzaffarnagari  و ارتباط آن با صفات اقتصادي
رفیسم در این جایگاه مشاهده پلی مو

همانگونه که . .(Sharma et al., 2011)دنش
می شود در اغلب این مطالعات که از  مشاهده

استفاده شده است در  PCR-RFLPتکنیک 
جایگاه فوق الذکر پلی مورفیسمی مشاهده نشده 

  . است
دیگر وهش با مطالعات نتایج این پژ

ه گزارش کردند که بین چندشکلی ژن ن کمحققی
IGFBP3 ارتباط معنی  در گاو و صفات الشه

 ).Sun., 2002(داري وجود دارد همخوانی داشت
داري بین چندشکلی این ژن همچنین ارتباط معنی

و صفات رشد و الشه در گاوهاي هلشتاین 
در  .)Chudhary., 2007(شده استگزارش 

داري بین پلی نیز ارتباط معنی اي دیگرمطالعه
مرفیسم موجود در ناحیه پروموتر این ژن با 

اي در گاوهاي کره) ماربلینگ اسکور(صفات الشه
 همچنین ).Cheon et al., 2008(ش کردندگزار

مورفیسم این ژن با داري بین پلیارتباط معنی
صفت ضخامت چربی پشت در خوك گزارش 

 از طرف دیگر .(Wang et al., 2009)شده است
هاي بین گاومیشهیچ چندشکلی در این ژن در 

 )Padma et al., 2004(ه استدهندي مشاهده نش
 از آنجا. در تناقض بودکه این مطلب با نتایج ما 

پروتئین باند شونده به فاکتور رشد شبه  ژنکه 
نقش کلیدي در محور  3انسولین تیپ

و ارتباط آن با صفات الشه سوماتوتروپیک دارد، 
به عنوان یک مارکر و چربی محرض شده است، 
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مولکولی مهم در بررسی صفات رشد و 
اده استف ندتواایی میهاي مزرعهثلی در دامتولیدم

هاي این تحقیق و با توجه به اینکه داده دشو
براي شناسایی کامل  کشتاري است، بهتر است که

ها توالی یابی ژن در دستور کار صورت جهش

 ترهاي دقیقروي داده االمکانگیرد و حتی
عوامل مدیریت  وي پرورش که دوره(ایستگاهی

انجام شود تا اثرات  )است و تغذیه شناخته شده
 . شناخته شود ترتر و دقیقکامل این ژن
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Abstract 

IGF-1 hormone transports by connecting to IGF-binding proteins (often IGFBP-3) in 
the biological fluids. This protein acts as an IGF1 carrier and helps to prolong half-life of 
hormone and can increase or decrease biological activity of hormone on cellular surface. The 
purpose of the research was to study the polymorphisms of IGFBP-3 gene and its association 
with carcass traits and fatty acids profiles in Zel sheep as a thin-tailed breed using PCR-SSCP. 
In this study we used 130 Zel sheep randomly and recorded their traits measure we wanted. to 
determine of fatty acids, we took 6ml blood in venojects containing EDTA and immediately 
centrifuged them for 10 minutes by 3000g (5200 rpm) to separate the plasma. DNA was 
extracted from muscle tissue by Biotech company kit. Then the Polymerase chain reaction 
(PCR) used to amplify of 654 bp fragment of exon 3 of IGFBP-3 gene. PCR products were 
electrophoresed on polyacrylamide gel (method SSCP) and stained with silver nitrate method 
to distinguish different patterns. Results indicated the different patterns, may be due to 
polymorphism in this fragment. Frequency of patterns 1, 2, 3, 4 and 5 were 67/66, 33/3, 67/6, 
33/13 and 10 percent respectively. Trait carcass weight (P <0.05), back fat thickness (P <0.01) 
and crude protein in meat (P <0.01) had significantly differences with different patterns. 
Significant association observed by Heptadecanoic acid (C17: 0) with different patterns of 
IGFBP3 gene. No other association was observed by IGFBP3 patterns with other traits and 
fatty acids profiles. 
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