
 
 

Dlk1 gene expression in Raini Cashmere goat using Real Time PCR 

 

 

Mohammadreza Mohammadabadi  

 Professor of Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of 

Kerman, Kerman, Iran. Email: mrm@uk.ac.ir  

 

 

Abstract 

Objective 

Dlk1 plays an important role in regulating skeletal muscle development and regeneration, 

differentiation of adipocytes, regulation of muscle cell growth, hepatoblast proliferation 

and blood cells formation. The aim of this study was to investigate Dlk1 gene expression 

in different tissues of Raini cashmere goat using Real Time PCR. 

 

Materials and Methods 

Tissue samples (18) including muscle, kidney, spleen, brain, liver and back fat tissues were 

taken from 3 Raini cashmere goats. RNA was extracted and cDNA was synthesized. Real 

Time PCR was performed using SYBR Green method to study relative gene expression. 

Beta actin gene was used as housekeeping gene. Pfaffl method was used to analyze 

achieved data. 

 

Results   

Results of this study showed that Dlk1 gene is expressed in all studied (muscle, kidney, 

spleen, brain, liver and back fat) tissues and the highest level of expression was observed 

in muscle and kidney tissues and the lowest level was seen in spleen and brain tissues.  

 

Conclusions 
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This study would lay a foundation for further Dlk1 research in Raini cashmere goat and 

other goat breeds and also native animal and poultry. It is suggested that this study be 

conducted with greater number of livestock, different sexes, different ages and different 

physiological stages in different breeds of goats in order to reach a comprehensive 

conclusion. 
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 Real Time PCRدر بز کرکی راینی با استفاده از  Dlk1بیان ژن 

 

 محمدرضا محمدآبادی

 .mrm@uk.ac.ir  ، ایمیل:انشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانداستاد بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، * 

 01/07/1398، تاریخ پذیرش: 17/05/1398تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ها، در تنظیم رشد سلول نقش مهمی در تنظیم توسعه و تکامل و تولید مجدد ماهیچه اسکلتی، تمایز ادیپوسیت  Dlk1ژن  :هدف

های مختلف در بافت Dlk1ژن  این پژوهش بررسی میزان بیانهای خون دارد. هدف عضله و در تکثیر هپاتوبالست و تشکیل گلبول

 . بود Real Time PCRبز کرکی راینی با استفاده از 

بز کرکی راینی  3 تکرار( از 3)از هر بافت  چربیو مغز، جگر ، طحال، کلیه، ماهیچهنمونه بافتی شامل  18تعداد  ها:مواد و روش

ساخته شد. برای برررسی میزان نسبی بیان ژن ها از واکنش  cDNAکل استخراج و  RNA شد. در هنگام کشتار در کشتارگاه تهیه

Real Time PCR  به روشSYBR Green شدبه عنوان ژن کنترل داخلی استفاده  بتااکتین استفاده شد. در این مطالعه از ژن .

  فافل استفاده شد.از روش پی Real Time PCRبرای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از 

بررسی شده )بافت ماهیچه، چربی، کلیه، طحال، ی هابافتدر تمامی  DLK1نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ژن  نتایج:

 جگر و مغز( بیان شده است و بیشترین سطح بیان در بافت ماهیچه و کلیه و کمترین سطح بیان در بافت طحال و مغز مشاهده شد. 

در بز کرکی راینی و سایر نژادهای دیگر بز و  Dlk1های بیشتر در مورد جام پژوهشاین پژوهش اساسی را برای ان گیری:نتیجه

های مختلف، سنین متفاوت و مراحل شود که این مطالعه با تعداد دام بیشتر، جنسحتی دام و طیور بومی ایجاد نمود. پیشنهاد می

 گیری جامعی دست یافت.نتیجهفیزیولوژیکی گوناگون در نژادهای مختلف بز انجام شود تا بتوان به یک 

 Dlk1بافت، بز کرکی راینی، بیان ژن،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

است که شامل یک  EGF 2شود و عضو پروتئین غشاییبه عنوان یک عامل پیش آدیپوسیت شناخته می Dlk1 1ژن 

، یک دومین غشایی و یک دنباله کوتاه  EGFترمینال، شش توالی تکرار خارج سلولی فاکتور رشد اپیدرمال  Nتوالی سیگنال 

، در موش 14این ژن اولین بار در انسان و موش شناسایی شد و محل آن در انسان کروموزوم  ترمینال است. Cسیتوپالسمیک 

 DLk1 (.Takada et al. 2000; Wylie et al. 2000; Murphy et al. 2005است ) 18و گوسفند کروموزوم  12کروموزوم 

است که در طول تکامل حفاظت شده است این ژن در عملکرد سلول های  Notchر کانونیکال از مسیر سیگنالینگ یک عضو غی

است،  Notchگیرنده های  EGFبرای اتصال با تکرارهای  DLSفاقد دومین  DLk1بنیادی در طول تکامل دخیل است. گرچه 

با گیرنده  DLk1تعامل خاصی از . (Yevtodiyenko and Schmidt. 2006)را دارند  Notchاما همه ی لیگاندهای کانونیکال 

NOTCH1  وجود دارد. عملکردDlk1  بیشتر در سلول چربی موش مورد مطالعه قرار گرفته است که بیانگر شکل پروتئین غشایی

نع از تمایز پری آدیپوسیت به عنوان یک مهارکننده آدیپوژنزیز عمل می کند و ما DLk1است. پروتئین ترشحی  Dlk1ترشحی  و

نقش مهمی در تنظیم توسعه و تکامل و تولید مجدد   Dlk1 ف نشان داده است کهمطالعات مختل .در آدیپوسیت موش می شود

( و تشکیل Espina et al. 2009; Albrecht et al. 2015ها )ادیپوسیت (، تمایزWaddell et al. 2010ماهیچه اسکلتی )

در تنظیم رشد سلول عضله و در تکثیر هپاتوبالست نقش دارد. به نظر می رسد (. Sakajiri et al. 2005)های خون دارد گلبول

Dlk1 مانع و یا باعث تمایز سلول های نابالغ بسته به زمینه سلولی می شود. Dlk1  به طور گسترده ای در طول رشد جنین پستانداران

یک ژن کاندیدا است که باعث ایجاد هایپرتروفی عضالنی در  Dlk1شود. اما در بزرگساالن بیان آن محدود می شود. بیان می

(. الگوی بیان این ژن به عنوان عملکرد ژنوتیپ، نوع و توسعه عضله به شدت با فنوتیپ Andersen et al., 2009شود )گوسفند می

(، Samulewicz et al. 2002(، بهبود زخم )Li et al. 2014های خاص )ر سرطاناین ژن همچنین د هایپرتروفی ارتباط دارد.

یک پروتئین ترشحی بین  Dlk1پروتئین نقش دارد. ( Falix et al. 2012)دهی و چندین مسیر سیگنال( Chacon 2008)چاقی 

های به نامو های متفاوت گلیکوزیله شدن ان متغیر است کیلودالتون، غالبا به دلیل درجه 60تا  45، وزن ملکولی آن از است 3غشایی

Pref-1 ،SCP-1 ،FA-1 ،Zog  وpG2 ( نیز معروف استHu et al. 2016  .)های ایمپرینت شده زیادی به مسیرهای ژن

شده اتفاق  های ایمپرینتتکامل سریع ژن هستند تا رشد جفت، جنین و بعد از تولد را تنظیم کنند و بیوشیمیایی مختلفی پیوسته

یک ژن ایمپرینت شده مادری است و به ژن ایمپرینت  Dlk1 (.Hu et al. 2016افتد تا به صورت مختص گونه عمل نماید )می

به صورت متناوب )ضربدری( ایمپرینت می شوند و ابتداعا به صورت همراه در غدد هیپوفیز  دو ژنن ایپیوسته است.  Gtl2شده پدری 

ین پژوهشگران ا(. Schmidt et al. 2000تنظیم می شوند ) DNAالسیون تیو توسط اصالح و تعدیل م و ادرنال بیان می شوند

                                                           
1 Delta-Like 1 Homolog  
2 epidermal growth factor 
3 transmembrane and secreted protein 
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در این نواحی  Dlk1که افتد، درحالیمتیالسیون افتراقی قابل توجهی اتفاق می Gtl2نشان دادند که در پروموتر و اولین اگزون ژن 

-Dlk1تواند حالت ایمپرینتینگ در جایگاه و استیالسیون هیستون نیز می DNAشود. اثرات متقابل بین متبالسیون مذکور متیله نمی

Gtl2 ( تنظیم شودCarr et al., 2007 .) واریته از  7تا کنونDlk1 اند که به طور در انسان، خوک، گاو و موش شناسایی شده

شناخته  E-1Dlkو  A-1Dlk ،B-1Dlk ،C-1Dlk ،2C-1Dlk ،D-1Dlk ،2D-1Dlkهای شوند و به ناممی 1متناوب ویرایش

 (. Hu et al. 2016شوند )می

توانند به ترتیب به که هر دو شامل دو سایت تشخیص برشی پروتئولیز کننده هستند می Dlk1-Bو  Dlk1-Aمحصوالت 

با یک هایی پروتئین Dlk1-D2و  Dlk1-C ،Dlk1-C2 ،Dlk1-D، اما کیلودالتونی تبدیل شوند 25و  50 پپتید محلولدو پلی

به (. Mei et al. 2002توانند تولید کنند )کیلودالتونی را می 25ین محلول روتئکنند و فقط یک پرا کد می سایت پروتئولیز کننده

(. دو Davis et al. 2004در موش در هایپرتروفی عضله در فنوتیپ کالیپیج دخیل است ) Dlk1-C2عالوه، بیان بیش از حد 

های اند که به وسیله یک ایندل )( در مرز اگزوندر بزهای بوئر شناسایی شده Dlk1-C2و  Dlk1-Cیعنی  Dlk1ترنسکریپت از 

بنا بر نظر بعضی از دانشمندان در میان نشخوارکنندگان بز اولین حیوانی بوده  (.Cao et al. 2010شوند )از هم تفکیک می 6و  5

گردد و گوسفند کمی بعد از بز هزار سال پیش برمی 9-11ی شدن بز به است که بشر به اهلی کردن آن پرداخته است، تاریخچه اهل

های کاوش(. Barazandeh et al. 2012هزار سال پیش است ) 8-10مورد توجه قرار گرفته و تاریخچه اهلی شدن آن مربوط به 

در اروپا و یا در اطراف رودخانه نیل در شناسی نشان داده است که آثار اولیه مربوط به بز در اطراف مناطق کوهستانی سوئیس باستان

اند و آثار ها اولین قومی بودند که به اهلی کردن بز پرداختهدهد که آریاییدست آمده است اما بعضی از تحقیقات نشان میآفریقا به

باشد، زه قسمتی از کردستان میویژه در سرزمینی که امرومربوطه مبین این واقعیت است که بز ابتدا درآسیا و در منطقه خاورمیانه و به

 Barazandeh et al. 2012; Moghadaszadeh et al. 2015; Askari et al. 2011; Molaei)اهلی شده است 

Moghbeli et al. 2013.) حدود  هاآن از راس میلیون 5 تا 5/4 که دارد وجود جهان سراسر در کرکی بز راس میلیون 30 حدود(

بز کرکی راینی یکی از مهمترین نژادهای  (.Baghizadeh et al., 2009) شوندمی داده پرورش ایران در( جهان بزهای درصد 20

 Molaeiکند )( و کرک با کیفیت باالبا رنگ های سفید، سیاه و یا زرد تولید میAskari et al. 2008بز در ایران است )

Moghbeli et al. 2013باالیی در بازار جهانی داشته باشند )توانند ارزش اقتصادی (، لذا این بزها میBaghizadeh et al. 

درصد  22(. تقریبا سه میلیون رأس از این نژاد در استان کرمان وجود دارد که اکثر جمعیت آنها در شهرستان بافت است و 2009

 Baghizadehیابند )ش میرأس( پرور 65985شوند و کمترین تعداد آنها در شهرستان راور )رأس( از آنها را شامل می 651549)

et al. 2009). شود و به عنوان مهمترین نژاد بز کرکی در ایران بز کرکی راینی در نواحی کوهستانی مرتفع و سرد پرورش داده می

شوند . این حیوانات هم برای تولید گوشت و هم برای تولید کرک نگهداری می(Baghizadeh et al. 2009)شناخته شده است 

                                                           
1 alternatively, spliced Dlk1 variants 
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(Moghadaszadeh et al. 2015).  نظر به اینکه وجود یک خزانه ژنی بزرگ برای حفظ پتانسیل پرورش و اصالح نژاد در آینده

های اخیر برای مطالعه و حفاظت از تنوع ژنتیکی این نژاد برای توسعه و تکامل سیستم تولیدات حیوانی پایدار مهم است، در سال

با توجه به تولیدات مهم و استراتژیک . (Askari et al. 2011; Molaei Moghbeli et al. 2013اقداماتی انجام شده است )

طوری که بخش اعظمی از تولیدات گوشت (. بهShamsalddini et al. 2016بز در دنیا، صنعت پرورش بز دارای اهمیت است )

کم چرب، نیاز کم به جایگاه و تجهیزات،  ی زیاد، تولید گوشتشود. عدم زیاد به سرمایهقرمز، شیر، کرک از این صنعت تامین می

تولید مناسب شیر، باال بودن نسبت دوقلوزایی، مصرف غذای کم، سهل الهضم بودن شیر بز، ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده 

ری برخوردار شود. همچنین در کشورهای کمتر توسعه یافته شیر بز از شیر گوسفند از اهمیت بیشتاز محاسن پرورش بز محسوب می

روز در  300تر از گوسفند، ی شیردهی طوالنیکند. عالوه بر این بزها دورهدرصد از کل عرضه جهان کمک می 69باشد و  به می

های به  میالدی مطالعات و بررسی 80از طرفی، در اواخر دهه  تواند تا سه برابر شیر تولید کند.باشند و میروز را دارا می 250مقابل 

، رونویسی، DNAترین فرایندهای ژنتیکی )مشتمل بر همانندسازی های مولکولی در زمره مهمده روشن نمود که مکانیسمعمل آم

یک سلول دارای  1ماده ژنتیکی(. Mohammadabadi and Tohidinejad, 2017ها( هستند ) ترجمه و حتی نحوه تنظیم ژن

شوند و در یک زمان خاص فقط تعداد کمی از آنها بیان شده و تعداد زیادی ژن می باشد که هیچ گاه به طور همزمان بیان نمی

(. نیاز به بیان ژن توسط محیطی که در آن Tohidi nezhad et al. 2015نمایند )پروتئین یا آنزیم مورد نیاز سلول را تولید می

شود و در صورت عدم نیاز به فرآورده ژن، آن ژن به صورت خاموش و غیرفعال باقی خواهد ماند. ساز و کار ترل میکند کنرشد می

های یوکاریوتی تحت کنترل موقت و چندبعدی می باشد. تنها یک مجموعه  کشف شد. بیان ژن E.coliبیان ژن اولین بار در باکتری 

بیان ژن در  ،ها به مرحله نمو بستگی دارد. بنابراینها بیان می شود و نیز بیان ژن اع بافتنسبتاً کوچک از تمام ژنوم در هر یک از انو

هایی که آن محصول ها برای هر بافت اختصاصی است. همچنین مقدار محصوالت ژن که در همان بافت و نیز در سایر بافتیوکاریوت

(. یکی از اقدامات اساسی در Mohammadabadi et al. 2017شود )ساخته شده سبب تنظیم بیان آن ژن می ،سازندرا می

 Jafari etهای مرتبط با صفات اقتصادی و مطالعه آنها در سطح سلولی یا کروموزومی است )ها و پروتئینحیوانات اهلی مطالعه ژن

al. 2016کلیدی  ژنتوان به های مهم می(. از این ژنDlk1 اگر چه  اشاره کرد.های مختلف دارد که نقش مهمی در بافت

 ;Askari et al. 2008; Askari et al. 2009های زیادی روی بزهای کرکی راینی انجام شده است )پژوهش

; Askari et al. 2011Hassani et al. 2010; Askari et al. 2010; Alinaghizadeh et al. 2010; 

Mohammadabadi 2012; Moghadaszadeh et al. 2015; Shamsalddini et al. 2016)،  ولی تاکنون بیان ژن

Dlk1 .هدف این مطالعه بیان ژن  ،لذا در این نژاد بررسی نشده استDlk1 های مختلف بز کرکی راینی با استفاده از در بافتReal 

Time PCR .بود        

                                                           
1 DNA 
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 هامواد و روش

بز کرکی راینی در هنگام  3 تکرار( از 3)از هر بافت  چربیو  ، جگرمغز، طحال، کلیه، ماهیچهنمونه بافتی شامل  18تعداد 

های مورد نیاز توسط تیغ استریل جدا گردید و در  قطعات کوچکی از اندامدام بالفاصله پس از کشتار  شد. کشتار در کشتارگاه تهیه

ک فویل آلومینیومی قرار یداخل ها در  سپس هر چند عدد از میکروتیوب. قرار داده شدندمیلی لیتری  5/1 های داخل میکروتیوب

 استخراج. نددنگهداری ش -80ها در داخل فریزر  از انجماد سریع نمونه پس به داخل تانک ازت فرستاده شدند. و سریعاًشد داده 

RNA ازی محیط عار در بایستی RNase1 قبل از انجام استخراج . شود انجامRNA 2آب  تمامی وسایل توسطDEPC  (سیناژن، 

8244MR)  ازRNase استخراج  شدند. 3عاریRNA  طبق دستورالعمل کیت استخراج از بافتکلOne Step RNA 

Reagent  کمیت و کیفیت صورت گرفت.( بیوبیسیک کانادا )شرکتRNA  و  ژل آگارزروی با روش الکتروفورز  استخراج شده

UV مورد ارزیابی قرار گرفت.  اسپکتروفتومتریRNA  درجه  -80استخراج شده تا انجام مراحل بعدی آزمایش به فریزر با دمای

 سانتی گراد منتقل شد. 

H Minus First Strand  TMRerertAid) شرکت فرمنتاز استفاده شد cDNAاز کیت سنتز  cDNA برای سنتز

cDNA Synthesis Kit #K1631.)  این منظور مقداربرایμg 1  ازRNA ن است حین استخراج مقادیر شد. ممک کل استفاده

 میکروگرم از  1از مقدار  ، cDNAبه کار رفته در ساختRNA لذا جهت یکسان کردن  ،از هر بافت به دست آید  RNA متفاوتی

RNAهای  واکنش ای انجاماستفاده شد. برRT-PCR نمونه  باید RNA به  عاری از آلودگیDNA  باشد، به این منظورRNA 

  .ددرجه سانتی گراد نگهداری ش -20محصول واکنش نسخه برداری معکوس در دمای . تیمار شد DNaseIاستفاده از  با

 و   'GACGGCTGGGACGGACACCT3'5عبارت بودند از:  DLK1توالی آغازگرها برای تکثیر ژن 

5'CCATTTCCTGGCAATCCTTT3'   و برای ژن بتااکتین هم عبارت بودند از

5'CCTGCGGCATTCACGAAACTAC3'  5 و'ACAGCACCGTGTTGGCGTAGAG3' (Hu et al. 

با  هاآغازگرجفت باز.  87جفت باز و  151و بتااکتین به ترتیب عبارت بودند از  DLK1. طول قطعه تکتیری برای دو ژن (2016

 )کره جنوبی( ساخته شدند.     Bioneerتکاپوزیست )ایران( توسط شرکت  شرکتواسطه 

 ROXمیکرولیتر  3/0و  SYBRPermixTaq IIمیکرولیتر  5/7میکرولیتر آب دو بار تقطیر،  7/4جهت انجام واکنش، 

با هم  2/0الگو در میکروتیوپ  cDNAمیکرولیتر  5/1میکرولیتر آغازگر برگشت و مقدار  5/0میکرولیتر آغازگر رفت،  5/0به همراه 

قرار  3000ها اسپین شدند تا همه مواد در یک نقطه جمع شوند و سپس با شرایط زیر در دستگاه روتور ژن مخلوط شدند. میکروتیوپ

 60درجه سانتیگراد  94دقیقه، واسرشت ثانویه  4درجه سانتیگراد برای  94و بتااکتین، واسرشت اولیه  DLK1داده شد. برای ژن 

                                                           
1RNase-free environment 
2Di Etyhyl Pyro Carbonate water 
3RNase-free 
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انجام شد.  دقیقه 4درجه سانتی گراد  72گسترش در دمای و 4-2تکرار مراحل  سیکل 35ثانیه،  60درجه سانتیگراد  61ثانیه، اتصال 

( استفاده شد. در این روش برای 2002) et al Pfaffl.از روش  Real Time PCRبرای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از 

رای ترسیم نمودار استاندارد ترسیم شد. ب بتااکتین و  DLK1 های ابتدا نمودار استاندارد برای ژن PCRبررسی درصد بازده واکنش 

 و  DLK1برای ژن های  PCRاستفاده شد و بازده واکنش  PCR( برای 1 ،1/0 ،01/0 ،001/0) cDNAهای مختلف غلظت

انجام شد و نتایج حاصله برای بررسی میزان  PCRواکنش های  هادرصد برآورد شد. در ادامه روی نمونه 98و  97به ترتیب  بتااکتین

 محاسبه گردید.et al Pfaffl (2002 ). نسبی تکثیر بیان با فرمول

ratio =
(Etarget)

∆CTtarget(control−sample)

(Eref)
∆CTref(control−sampl)

 

حاصل  CtΔباشند. ژن مورد مطالعه و ژن مرجع یا کنترل داخلی می PCRبه ترتیب بازدهی  refEو  targetEدر این رابطه 

 باشد. می 1DLKژن  Ct لپتین از ژن)حد آستانه(  Ct 1یقتفر

 

 نتایج و بحث

بود که بیانگر کیفیت  9/1-8/1بین  A260/A280های استخراج شده در طول موج نمونهنتایج حاصل از اعداد جذب 

و عدم  RNAنشان دهنده سالم بودن  RNAدر  28Sو  18Sهای استخراج شده بود و وجود دو باند RNAمناسب و مطلوب 

و کنترل  (DLK1)(. برای یافتن دمای اتصال مناسب آغازگرهای ژن هدف 1وجود باند اضافی نشان دهنده خلوص آن بود )شکل 

( انتخاب C°57انجام شد و مناسب ترین دما برای اتصال آغازگرهای اختصاصی )دمای  2شیب دمایی PCR ، واکنش(بتااکتین)

درصد( نشان داد که  2با استفاده از الکتروفورز روی ژل آگارز ) PCRو محصوالت  Real Time PCRهای نتایج منحنی گردید.

های در بافت DLK1برای برای ژن  bp102های مختلف تکثیر شده است. مشاهده تک باند در محدوده در بافت DLK1ژن 

بیانگر صحت انجام آزمایش و تکثیر قطعه ها، نمونه برای ژن بتااکتین در همه bp206( و وجود باند در محدوده 2مختلف )شکل 

 یرتکث یرا به صورت منحن یکلنت در هر سسنور فلور ییراتتغ یزانم Real Time PCR دستگاه، انجام واکنش یط .مورد نظر بود

باشد که در آن  یم یکلیشد که نشان دهنده س یفتعر ییحد آستانه در فاز نما یر همه نمونه ها، یکتکث یمنحنی برا دهد.مینشان 

بودن و  ی، اختصاصو بتااکتین DLK1 ذوب ژن یمنحنیده است. واکنش به حد آستانه رستکثیر ع شده از طفلورسنت سانور شدت 

 Real Time PCRخارج شده است( واکنش  یاز محصول از حالت دو رشته ا یمیاست که در آن ن ییمحصول )دما  Tmیدما

     .(3دهد )شکل میرا نشان این دو ژن 

 

                                                           
1 Threshold cycle 

2 Gradiant 

file:///C:/Users/print/article_A-10-668-1.docx%23پیفافل
file:///C:/Users/print/article_A-10-668-1.docx%23پیفافل
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دو  S2و  S1 استخراج شده از چند بافت بز کرکی راینی روی ژل آگارز. RNAنمونه هایی از کیفیت  .1شکل 

 کنترل منفی __نمونه بافتی و 

Figure 1. Quality of RNA extracted from some tissues of Raini Cashmere goat on agarose 

gel. S1 and S2 are 2 tissue samples and __ is negative control  

 

 

 

و بتااکتین در بز کرکی راینی  DLK1های مورد بررسی با استفاده از پرایمرهای  الکتروفورز نمونه .2شکل 

قطعات  D4و  D1، D2 ،D3جفت باز( و  87قطعات مربوط به بتااکتین ) B4و  B1، B2 ،B3روی ژل آگارز. 

 نشانگر اندازه هستند. M50جفت باز( و  151) DLK1مربوط به 

Figure 2. Electrophoresis of studied samples using DLK1 and Beta actin primers in Raini 

Cashmere goat on agarose gel. B1, B2, B3 and B4 are Beta actin fragments (87 bp), D1, D2, 

D3 and D4 are Dlk1 fragments (151 bp) and M50 is size marker. 
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 برای بز کرکی راینی.  Real Time PCRحاصل از واکنش  DLK1ذوب محصول ژن  یمنحن .3شکل 

Figure 3. Melting curve of DLK1 gene production using Real Time PCR for Raini Cashmere 

goat. 

 

در زمان واقعی مورد  PCRاندام مختلف بز کرکی راینی با استفاده از روش  ششدر  DLK1در پژوهش حاضر بیان ژن 

، کلیه، چربیماهیچه، بررسی شده )بافت ی هابافتبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که این ژن در تمامی 

مشاهده  طحال و مغزو کمترین سطح بیان در بافت و کلیه  ماهیچه( بیان شده است و بیشترین سطح بیان در بافت مغزو  ، جگرطحال

و وسترن بالت برای مطالعه بیان ژن  qPCR( مطابقت دارد. این پژوهشگران از تکنیک 2016) .Hu et al این نتایج با نتایج  شد.

Dlk1   ها تر از بقیه بافتاالدرکلیه بشود و سطح بیان آن ها بیان مینشان دادند که در همه بافت ماهه استفاده کردند و دودر بزهای

تر بود. پایین  mRNAداری هم در سطح پروتئین و هم در سطح های طحال و مغز یه طور معنیبود، در حالیکه سطح بیان در بافت

نظیم تواند به عنوان تشود و نتیجه گرفتند که میباعث هایپرتروفی عضله می  Dlk1آنها گزارش کردند که این بیان بیش از حد ژن

( وقتی فنوتیپ هایپرتروف را مطالعه کردند متوجه 2008)  .White et alهمچنین کننده مهم توسعه و تکامل ماهیچه عمل کند. 

ساز ماهیچه های پیشدر سلول  Dlk1ای بیش از حد بیان شده است و پیشنهاد کردند که در فیبرهای ماهیچه  Dlk1شدند که ژن 

ن این ژن در مطالعه ما هم در ااز آن جا که بیکند. نقش ایفا میها ای ماهیچه اسکلتی و مایوقیبریلهای ماهوارهسلول ،اسکلتی

 .Kluth et alدر پژوهشی نماید. های دیگر بود نشان دهنده آن است که مطالعه ما نتایج قبلی را تایید میماهیچه بیش از بافت

نتایج پژوهش های کبدی است. در کبد جنین حاکی از عملکرد آن در تکثیر و یا تمایز سلول  Dlk1( نشان دادند که بیان2010)

 Murphyای جداگانهی هادر پژوهشدر بافت کبد است نیز تایید کننده نتایج قبلی است.   Dlk1حاضر، که نشان دهنده بیان ژن 
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et al.  (2005 )  و Chen et al. (2011 )که  نشان دادندDlk1   ممکن است به عنوان تنظیم کننده منفی در فرایند تمایز

، های اندودرمی )جگر(در بافت Dlk1و پروتئین  mRNA( مشاهده کردند که 2016) .Hu et alمزودرمی نقش ایفا کند. از طرفی 

می )کلیه( و ، مزودر)جگر( های اندودرمیمی )کلیه( و اکتودرمی )مغز( وجود دارد. در پژوهش حاضر نیز بیان این ژن در بافتمزودر

 .Hu et alشود که با نتایج در بافت چربی پشت بیان می Dlk1 در پژوهش حاضر مشخص شد کهاکتودرمی )مغز( گزارش شد. 

 Vuocolo et al. (2003) ،شود مطابقت دارد. اماهای محیطی، احشایی و اومنتال بیان می( که نشان دادند این ژن در چربی2016)

، بنابراینای وجود ندارد. در بافت چربی احشایی وجود دارد، اما در بافت های چربی زیر جلدی و سینه Dlk1 پروتئینگزارش کردند که 

های های اندودرمی و اکتودرمی و بافترا در توسعه و تکامل بافت  Dlk1های بیشتری انجام شود تا بتوان نقشنیاز است که پژوهش

های مختلف بز کرکی را در بافت Dlk1چربی محیطی، احشایی و اومنتال به طور دقیق مشخص کرد. ما برای اولین بار بیان ژن 

شود و بیشترین سطح های ماهیچه، چربی، کلیه، طحال، جگر و مغز بیان میاین ژن در بافتراینی مطالعه کردیم و نشان دادیم که 

های پژوهش اساسی را برای انجام پژوهشاین ه و کمترین سطح بیان در بافت طحال و مغز مشاهده شد. بیان در بافت ماهیچه و کلی

شود که این مطالعه پیشنهاد میدر بز کرکی راینی و سایر نژادهای دیگر بز و حتی دام و طیور بومی ایجاد نمود.  Dlk1بیشتر در مورد 

ه انجام شود تا بتوان بدر نژادهای مختلف بز های مختلف، سنین متفاوت و مراحل فیزیولوژیکی گوناگون با تعداد دام بیشتر، جنس

 گیری جامعی دست یافت.یک نتیجه

 

 

( بز کرکی B( و مغز )L(، جگر )S(، طحال )K(، کلیه )A(، چربی )Mدر بافت ماهیچه ) DLK1. بیان ژن 4شکل 

 راینی. 

Figure 4. Expression of DLK1 gene in muscle (M), adipose (back fat) (A), kidney (K), spleen 

(S), liver (L) and brain (B) of Raini Cashmere goat. 
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