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Abstract 

Objective 

Raini Cashmere goat is one of the most important goat breeds in Iran. These animals are breed 

both for meat production and cashmere production. One of the basic measures in the domestic 

animals is the study of genes and proteins associated with economic traits and their study at 

cellular or chromosomal levels. One of these important genes is the leptin. Leptin is produced by 

white adipose tissue and plays an important role in the regulation of feed intake, energy balance, 

fertility and immune functions. The aim of this research was to study leptin gene expression in 

adipose tissue, liver, kidney, lung and heart of Raini Cashmere goat using Real Time PCR 

technique.  

 

Materials and methods 

Tissue sampling from heart, lung, liver, kidney and adipose tissue (3 replicates from each tissue) 

of 6 animals was performed and RNA was extracted. Extracted RNA were immediately stored at 

-80°C. The Quality and quantity of RNA were evaluated and cDNA was synthesized and Real 

Time PCR was performed. PCR Products were electrophoresed on 1.5% agarose gel. Melting 
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curves from Real Time PCR were examined and were evaluated different levels of expression in 

the studied different tissues.  

 

Results 

The results of Real Time PCR curves and observation of electrophoresis of PCR products on 

agarose gel showed that the leptin gene was expressed in all the tested tissues and the highest 

level of expression was observed in adipose tissue (4.5) and liver (3.7) and the lowest level was 

detected in heart (1.4).  

 

Conclusions 

These results may show that leptin plays a particular role in fat metabolism. Further studies are 

needed to clarify role of leptin in the physiology of fat metabolism and other materials. This would 

help us to better understand the mechanisms for the known effect of nutritional factors and body 

fatness on various functions. 
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 چکیده 

هم برای تولید کرک  بز کرکی راینی یکی از مهمترین نژادهای بز در ایران است. این حیوانات هم برای تولید گوشت و هدف:

فات اقتصادی و مطالعه آنها در های مرتبط با صها و پروتئینشوند. یکی از اقدامات اساسی در حیوانات اهلی مطالعه ژننگهداری می

شود و نقش مهمی در د میاست. لپتین به وسیله بافت چربی سفید تولی های مهم لپتینی از ژنسطح سلولی یا کروموزومی است. یک

 هایبافتان ژن لپتین در کند. هدف این پژوهش مطالعه بیهای ایمنی بازی میتنظیم مصرف غذا، تعادل انرژی، باروری و فعالیت

 بود.  Real Time PCRتکنیک در بز کرکی راینی با استفاده از قلب کبد، کلیه، شش و ، چربی

اینی نمونه برداری انجام بز کرکی ر 6 تکرار( از 3)از هر بافت  بافت چربیو  قلب، شش، کلیه، کبدهای از بافت ها:مواد و روش

کیفیت و کمیت . ی شدگراد نگهداریسانت درجه 80یمنفی دمااستخراج شده در  RNAکل استخراج شد.  RNAها شد. از این بافت

RNA  سنتزبررسی و  cDNAواکنش . شد انجامReal Time PCR ت برای ژن لپتین و بتااکتین صورت گرفت. محصوالPCR 

تجزیه و تحلیل قرار  مورد ،های ذکر شدههای ذوب و سطوح مختلف بیان در بافتدرصد الکتروفورز شد. منحنی 5/1روی ژل آگارز 

 گرفت. 
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اد نشان داد که روی ژل آگارز نشان د PCRمشاهده نتایج الکتروفورز محصوالت  و Real Time PCRهای نتایج منحنی نتایج:

برابر( و کمترین  7/3کبد ) وبرابر(  5/4بررسی شده بیان شده است و بیشترین سطح بیان در بافت چربی )ی هابافتاین ژن در تمامی 

 برابر( مشاهده شد.  4/1های قلب )سطح بیان در بافت

دارد. مطالعات بیشتری باید  ایتواند نشان دهنده این امر باشد که لپتین در متابولیسم چربی نقش ویژهتایج میاین ن گیری:نتیجه

هایی خواهد کرد تا مکانیسم انجام شود تا نقش لپتین در فیزیولوژی ساخت و متابولیسم چربی و مواد دیگر مشخص شود. این امر کمک

 های بدن در فرآیندهای مختلف درک شوند.         چربی ای وبرای شناخت اثر فاکتورهای تغذیه

 .: بیان، بافت، ژن لپتین، بز کرکی راینیکلمات کلیدی

 پژوهشی.: نوع مقاله
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 مقدمه

منظور های متعددی را بهاهلی، روشهای گوناگون دام و پرندگان سازی و استفاده از نیروی کار و فرآوردهانسان در پی اهلی

است  ها به کار بسته است. بخشی از این تغییرات ریشه در بهبود شرایط محیطی، بهداشت، تغذیه و مدیریت داشتهبهبود تولیدات آن

(Hadizadeh et al. 2013 .)دیرین  بر تغییرات شرایط محیطی، تغییر ساختار ژنتیکی و بهبود آن نیز همواره از اهداف عالوه

 .Askari et alبز کرکی راینی یکی از مهمترین نژادهای بز در ایران است ) .(Bagust 1994گان دام بوده است )پرورش دهنده

(، لذا این بزها Molaei Moghbeli et al. 2013کند )های سفید، سیاه و زرد تولید میدر رنگ با کیفیت باال ی( و کرک2008

(. تقریبا سه میلیون رأس از این نژاد در Mohammadabadi 2019الیی در بازار جهانی داشته باشند )توانند ارزش اقتصادی بامی

شوند و کمترین رأس( از آنها را شامل می 651549درصد ) 22استان کرمان وجود دارد که اکثر جمعیت آنها در شهرستان بافت است و 

بز کرکی راینی در نواحی کوهستانی  .(Mohammadabadi 2020ابند )یرأس( پرورش می 65985تعداد آنها در شهرستان راور )

. (Mohammadabadi 2021)شود و به عنوان مهمترین نژاد بز کرکی در ایران شناخته شده است مرتفع و سرد پرورش داده می

نظر به اینکه  .(Moghadaszadeh et al. 2015)شوند این حیوانات هم برای تولید گوشت و هم برای تولید کرک نگهداری می
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وجود یک خزانه ژنی بزرگ برای حفظ پتانسیل پرورش و اصالح نژاد در آینده برای توسعه و تکامل سیستم تولیدات حیوانی پایدار 

با . (Askari et al. 2009های اخیر برای مطالعه و حفاظت از تنوع ژنتیکی این نژاد اقداماتی انجام شده است )مهم است، در سال

طوری که بخش (. بهAskari et al. 2010به تولیدات مهم و استراتژیک بز در دنیا، صنعت پرورش بز دارای اهمیت است ) توجه

ی زیاد، (. عدم زیاد به سرمایهHadizadeh et al. 2014شود )اعظمی از تولیدات گوشت قرمز، شیر، کرک از این صنعت تامین می

ه و تجهیزات، تولید مناسب شیر، باال بودن نسبت دوقلوزایی، مصرف غذای کم، سهل الهضم تولید گوشت کم چرب، نیاز کم به جایگا

 .Mohammadabadi et alشود )بودن شیر بز، ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده از محاسن پرورش بز محسوب می

2012; Aminafshar et al. 2014 از شیر گوسفند از اهمیت بیشتری برخوردار (. همچنین در کشورهای کمتر توسعه یافته شیر بز

ی شیردهی (. عالوه بر این بزها دورهAbbaszadeh et al. 2011کند )درصد از کل عرضه جهان کمک می 69به  باشد ومی

 (.Scheepers 2009تواند تا سه برابر شیر تولید کند )باشند و میروز را دارا می 250روز در مقابل  300تر از گوسفند، طوالنی

بنا بر نظر بعضی از دانشمندان در میان نشخوارکنندگان بز اولین حیوانی بوده است که بشر به اهلی کردن آن پرداخته است، 

گردد و گوسفند کمی بعد از بز مورد توجه قرار گرفته و تاریخچه اهلی شدن هزار سال پیش برمی 9-11تاریخچه اهلی شدن بز به 

شناسی نشان داده است که آثار اولیه مربوط های باستان(. کاوش .2010Hassani et alال پیش است )هزار س 8-10آن مربوط به 

دست آمده است اما بعضی از تحقیقات به بز در اطراف مناطق کوهستانی سوئیس در اروپا و یا در اطراف رودخانه نیل در آفریقا به

اند و آثار مربوطه مبین این واقعیت است که بز ابتدا درآسیا هلی کردن بز پرداختهها اولین قومی بودند که به ادهد که آریایینشان می

 Mohammadabadi andباشد، اهلی شده است )ویژه در سرزمینی که امروزه قسمتی از کردستان میو در منطقه خاورمیانه و به

Tohidinejad 2017). هایی است که صفات تولیدی مهم ناسایی ژنهای اهلی شهای گونههای ضروری در پژوهشیکی از حوزه

های به عمل آمده روشن میالدی مطالعات و بررسی 80در اواخر دهه  .(Pasandideh et al. 2016دهند )را تحت تاثیر قرار می

حتی نحوه ، رونویسی، ترجمه و DNAترین فرایندهای ژنتیکی )مشتمل بر همانندسازی های مولکولی در زمره مهمنمود که مکانیسم

باشد که هیچ گاه به یک سلول دارای تعداد زیادی ژن می 1(. ماده ژنتیکی .2020Masoudzadeh et alها( هستند )تنظیم ژن

شوند و در یک زمان خاص فقط تعداد کمی از آنها بیان شده و پروتئین یا آنزیم مورد نیاز سلول را تولید طور همزمان بیان نمی

شود و در صورت کند کنترل می(. نیاز به بیان ژن توسط محیطی که در آن رشد میJafari Darehdor et al. 2016نمایند )می

 E.coliعدم نیاز به فرآورده ژن، آن ژن به صورت خاموش و غیرفعال باقی خواهد ماند. ساز و کار بیان ژن اولین بار در باکتری 

باشد. تنها یک مجموعه نسبتاً کوچک از تمام ژنوم در هر یک بعدی میهای یوکاریوتی تحت کنترل موقت و چندکشف شد. بیان ژن

ها برای هر بافت اختصاصی بیان ژن در یوکاریوت ،ها به مرحله نمو بستگی دارد. بنابراینشود و نیز بیان ژنها بیان می از انواع بافت

ساخته شده سبب تنظیم  ،سازندکه آن محصول را می هاییاست. همچنین مقدار محصوالت ژن که در همان بافت و نیز در سایر بافت

                                                      
1 DNA 
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های ها و پروتئین(. یکی از اقدامات اساسی در حیوانات اهلی مطالعه ژنTohidi nezhad et al. 2015شود )بیان آن ژن می

یکی  (.Mohammadabadi and Soflaei 2020مرتبط با صفات اقتصادی و مطالعه آنها در سطح سلولی یا کروموزومی است )

کیلودالتون است،  16است. لپتین از ریشه یونانی لپتوس )به معنای نازک یا کوچک( مشتق شده، وزنش  های مهم لپتیناز این ژن

شود و نقش مهمی در تنظیم مصرف غذا، تعادل انرژی، باروری و است، به وسیله بافت چربی سفید تولید می obمحصول ژن 

اگزون آن به پروتئین  2اینترون دارد، اما فقط  2اگزون و  3(. این ژن Shojaei et al. 2010کند )های ایمنی بازی میفعالیت

های پیرامونی دارد و هم بارده (. این ژن هم عملکرد اندوکراینی در مغز و در بافتAhsani et al. 2019شوند )ترجمه می

(، Chilliard et al. 2001ها )شده که لپتین در ادیپوسیت(. مشخص Zieba et al. 2003ها دارد )اتوکراین/پاراکراین در بافت

های (، سلولYonekura et al. 2002(، شکمبه و روده کوچک )Bartha et al. 2005(، سینه )Yuen et al. 2002جنین )

( و Mohammadabadi et al. 2018(، بافت چربی، جگر، کلیه، شش، و قلب )Batista et al. 2013فولیکول تخمدان )

شود. این ژن منجر به کاهش مصرف غذا، کاهش وزن بدن، کاهش ( نشخوارکنندگان بیان میYonekura et al. 2003هیپوفیز )

(. لپتین ممکن است برای کنترل Mohammadabadi et al. 2021شود )وزن چربی ذخیره شده و افزایش متابولیسم انرژی می

ای برای سیستم تولیدمثلی عمل کند، چرا که چربی ممکن است به عنوان نشانه تولید مثل ضروری باشد و در این مسیر ژن لپتین

(. نشان داده شده که همبستگی Liefers and Veerkamp 2002کند )کافی و متناسب در بدن به لقاح و آبستنی موفق کمک می

 .Aliabad Vazir et alجود دارد )مستقیمی بین سطح پالسمایی لپتین و توده چربی بدن و تعادل انرژی در گاو و گوسفند و

(. ژن لپتین بر عملکرد شیر در گاو شیری و تولیدمثل در گاو گوشتی اثر دارد. بیان این ژن در مراحل فیزیولوژیکی و رشد 2020

خوراک و تواند به عنوان نشانگری برای رشد، بازده (، بنابراین، لپتین میEsmaeili et al. 2019کند )مختلف در حیوان تغییر می

های زیادی روی بزهای کرکی راینی انجام شده است ولی تاکنون بیان ژن لپتین در سالمتی حیوان استفاده شود. اگر چه پژوهش

 Realهای مختلف بز کرکی راینی با استفاده از این نژاد بررسی نشده است، لذا هدف این مطالعه بررسی بیان ژن لپتین در بافت

Time PCR .بود 

 

 روش ها مواد و

بز کرکی راینی در هنگام کشتار  3 تکرار( از 3)از هر بافت  بافت چربیو  نمونه بافتی شامل قلب، شش، کلیه، کبد 15تعداد 

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

و شد ک فویل آلومینیومی قرار داده یها در داخل سپس هر چند عدد از میکروتیوب. قرار داده شدندیلی لیتری م 5/1 هایمیکروتیوب

 بایستی RNA استخراج. نددنگهداری ش -80ها در داخل فریزر از انجماد سریع نمونه پس به داخل تانک ازت فرستاده شدند. سریعاً
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 (8244MR ،سیناژن)  3DEPCآب  تمامی وسایل توسط RNAقبل از انجام استخراج . شود انجام RNase2 ازی محیط عار در

 )شرکت One Step RNA Reagent طبق دستورالعمل کیت استخراج از بافتکل  RNAاستخراج  شدند. 4عاری RNaseاز 

 اسپکتروفتومتری UV و ژل آگارزروی با روش الکتروفورز  استخراج شده  RNAکمیت و کیفیت صورت گرفت.( بیوبیسیک کانادا

 درجه سانتی گراد منتقل شد.  -80استخراج شده تا انجام مراحل بعدی آزمایش به فریزر با دمای  RNAمورد ارزیابی قرار گرفت. 

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

cDNA Synthesis Kit #K1631.)  این منظور مقداربرایμg 1  ازRNA ج مقادیر شد. ممکن است حین استخرا 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  نظور مباشد، به اینRNA 

 هاآغازگر .دداری شدرجه سانتی گراد نگه -20محصول واکنش نسخه برداری معکوس در دمای . تیمار شد DNaseIاستفاده از  با

 (.    Batista et al. 2013)کره جنوبی( ساخته شدند ) Bioneerتکاپوزیست )ایران( توسط شرکت  شرکتبا واسطه  (1)جدول 

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

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

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

ثانیه،  15درجه سانتیگراد  95دقیقه، واسرشت ثانویه  5درجه سانتیگراد برای  95، واسرشت اولیه  داده شد. برای ژن لپتین و بتااکتین

ثانیه انجام شد. برای  45درجه سانتی گراد  72گسترش در دمای و 4-2سیکل تکرار مراحل   40ثانیه،  30درجه سانتیگراد  60اتصال 

 ( استفاده شد. 2002) .Pfaffl et alاز روش  Real Time PCRتجزیه و تحلیل داده های حاصل از 

ترسیم شد. برای  بتااکتین لپتین و  های ابتدا نمودار استاندارد برای ژن PCRکنش در این روش برای بررسی درصد بازده وا

برای  PCRاستفاده شد و بازده واکنش  PCR( برای 1 ،1/0 ،01/0 ،001/0) cDNAهای مختلف ترسیم نمودار استاندارد غلظت

انجام  PCRهای های تیمار شده و نرمال واکنشنمونهدرصد برآورد شد. در ادامه روی  99و  98به ترتیب  بتااکتین ژن های لپتین و 

 محاسبه گردید.et al Pfaffl (2002 ). شد و نتایج حاصله برای بررسی میزان نسبی تکثیر بیان با فرمول

 

ratio =
(Etarget)

∆CTtarget(control−sample)

(Eref)
∆CTref(control−sampl)
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3Di Etyhyl Pyro Carbonate water 
4RNase-free 
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حاصل  CtΔباشند. ژن مورد مطالعه و ژن مرجع یا کنترل داخلی می PCRبه ترتیب بازدهی  refEو  targetEدر این رابطه 

 باشد. بتااکتین میژن  Ct لپتین از ژن)حد آستانه(  Ct 5یقتفر

 

های در بافت  GU944974بیان ژن لپتین با شماره دسترسی  . توالی آغازگرهای استفاده شده برای1جدول 

 مختلف بز کرکی راینی

Table 1. Oligonucleotide primer pairs used for leptin gene expression in different tissues of 

Raini Cashmere goat with accession no. GU944974 

طول قطعه 

 تکثیر شده

Amplicon 

size (bp) 

آغازگری توال  

Primer sequence 

 نام ژن

Gene name 

 

199 

5'-GCCTATGTGGGCATCCTTTA-3' آغاز گر رفت 

Sense 

Primer 

 leptinژن 

 leptin Gene 

5'-TGGAACAGGGAGGAAGACTG -3′ آغازگر برگشت 

Antisense 

Primer 

 

 

200 

5'- 

ACCACTGGCATTGTCATGGACTCT 

-3' 

 آغاز گر رفت

Sense 

Primer 

  بتااکتینژن 

Beta actin 

Gene 

5'- 

TCCTTGATGTCACGGACGATTTCC 

-3' 

 آغازگر برگشت

Antisense 

Primer 

 

 

 

  

                                                      
1 Threshold cycle 
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 نتایج و بحث

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

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

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

( انتخاب C°60اتصال آغازگرهای اختصاصی )دمای انجام شد و مناسب ترین دما برای  6شیب دمایی PCR ، واکنش(بتااکتین)

 گردید. 

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

های مختلف در بافت برای برای ژن لپتین bp199های مختلف تکثیر شده است. مشاهده تک باند در محدوده ژن لپتین در بافت

ایش و تکثیر قطعه مورد نظر ها، بیانگر صحت انجام آزمنمونه برای ژن بتااکتین در همه bp200( و وجود باند در محدوده 2)شکل 

نشان  یرتکث یحنرا به صورت من یکلنت در هر سسنور فلور ییراتتغ یزانم Real Time PCR دستگاه، انجام واکنش ی. طبود

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

  Tmیبودن و دما یختصاص، الپتین و بتااکتین ذوب ژن یمنحنیده است. واکنش به حد آستانه رستکثیر ع شده از طفلورسنت سانور 

را این دو ژن  Real Time PCRخارج شده است( واکنش  یو رشته ااز محصول از حالت د یمیاست که در آن ن ییمحصول )دما

در زمان  PCRاز روش  در پژوهش حاضر بیان ژن لپتین در شش اندام مختلف بز کرکی راینی با استفاده .(3دهد )شکل مینشان 

سی شده )بافت چربی، جگر، برر یهابافتواقعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که این ژن در تمامی 

( 4/1بیان در بافت قلب ) ( و کمترین سطح7/3( و کبد )5/4کلیه، شش و قلب( بیان شده است و بیشترین سطح بیان در بافت چربی )

 (.2مشاهده شد )جدول 

                                                      
.6Gradiant 
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 روی ژل آگارزبز کرکی راینی استخراج شده از چند بافت  RNA. نمونه هایی از کیفیت 1شکل 

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

gel 

 

 گارزروی ژل آبز کرکی راینی های مورد بررسی با استفاده از پرایمرهای لپتین در  . الکتروفورز نمونه2شکل 

Figure 2. Electrophoresis of studied samples using leptin primers in Raini Cashmere goat on 

agarose gel 
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 برای بز کرکی راینی Real Time PCRلپتین حاصل از واکنش ذوب محصول ژن  یمنحن. 3شکل 

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

goat 

 مطالعههای مورد . نسبت بیان برای ژن لپتین در بافت2جدول 

Table 1. Expression ratio of leptin gene in studied tissues 

Tissue-Gene Ct Mean Ct ΔCt ΔΔCt 2(-ΔΔCt) 

Adipose-Leptin-repeat 1  24.1 

24.4 

6.2 -2.2 4.5 

Adipose-Leptin- repeat 2 24.3 

Adipose-Leptin- repeat 3 24.7 

Adipose-Beta actin- repeat 1 18.0 

18.2 Adipose-Beta actin- repeat 2 18.4 

Adipose-Beta actin- repeat 3 18.2 

Calibrator   8.4 0 1 

Liver    -1.9 3.7 

Heart     -0.5 1.4 

Lung    -0.9 1.8 

Kidney     -0.8 1.7 
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(، گاو Munoz-Gutiérrez et al. 2005(، گوسفند )Cioffi et al. 1997های انسان )هایش در تخمدانحضور لپتین و گیرنده

(Sarkar et al. 2010( و بز )Batista et al. 2013گزارش شده است. اما در مورد امکان تولید موضعی لپتین در تخمدان ) ،ها

های گرانولوزای تین فقط در سلولهای سلولی گرانولوزا و تکا بحث و اختالف نظر وجود دارد. برای نمونه در گوسفند، لپبه ویژه در الیه

های گرانولوزا موفقیت آمیز نبوده است لپتین در سلول mRNAشود، اما تالش برای شناسایی ها به میزان ضعیفی بیان میتخمدان

(Munoz-Gutierrez et al. 2005; Pisani et al. 2008 در همین راستا در پژوهشی .)Batista et al. (2013 برای اولین )

شود. های آنترال بز بیان میهای فولیکولو پروتئین در تمام کمپارتمنت mRNAهایش در سطوح ر نشان دادند که لپتین و گیرندهبا

های داری در فولیکولهای آنترال بز به طور معنیهای گرانولوزای فولیکوللپتین در سلول mRNAآنها مشخص کردند که سطوح 

( هم گزارش شده است. آنها 2010) .Sarkar et alگ باالتر است. این نتایج در گاو هم توسط های بزرکوچک نسبت به فولیکول

های های آنترال گاو در فولیکولهای گرانولوزا و تکای فولیکولهای لپتین در سلولنیز نشان دادند که سطوح بیان لپتین و گیرنده

های لپتین به طور معنی داری کاهش اندازه فولیکول سطوح بیان لپتین و گیرندهداری باالتر است و با افزایش تر به طور معنیکوچک

( توانایی غدد پستانی گوسفند برای سنتز لپتین در طی آبستنی و شیردهی را بررسی 2002) .Bonnet et alیابد. در پژوهشی می

رسی کردند. بیان آن در آغاز و پایان آبستنی باال و کردند. آنها بیان ژن را در غدد پستانی در روزهای مختلف آبستنی و شیردهی بر

( با استفاده از تکنیک 1997) .Dyer et alدر اواسط آبستنی و در طی شیردهی پایین بود. بیان ژن لپتین در گوسفند اولین بار توسط 

بیان آن را در  RT-PCRئاز و ( به وسیله ارزیابی پروتئین ریبونوکل1998) .Bocquier et alنورترن بالت مطالعه شد پس از آن 

اند که بیان ژن لپتین در زن و مرد با استفاده از مقایسات دو متغیره تفاوتی ندارد گوسفند بررسی کردند. پژوهشگران نشان داده

(Schoof et al. 2004اما با آنالیز رگرسیون چند متغیره نشان دادند که جنس می ،) سطوح تواند به عنوان یک فاکتور مستقل، که

 Ostlundدهد در نظر گرفته شود، چرا که سطوح لپتین پالسما در زنان باالتر از مردان است )لپتین پالسما را تحت تأثیر قرار می

et al. 1996کند و دوم این است که تواند داشته باشد، اول این که تستوسترون مهار تولید لپتین را القا می(. این امر دو دلیل می

ذخیره چربی در زنان و مردان متفاوت است. آنها همچنین نشان دادند که چربی زیر پوستی نسبت به چربی شکمی  توزیع رسوب و

تواند باعث شود سطوح پالسمایی لپتین در زنان باالتر باشد. در پژوهشی برای ساخت لپتین ظرفیت باالتری دارد که این امر می

Mohammadabadi et al. (2018 نشان دادند که ) شود. چربی، جگر، کلیه، شش و قلب گوسفند بیان میی هابافتژن لپتین در

های مختلف بز کرکی راینی مطالعه کردیم و نشان دادیم که بیان آن در بافت چربی و ما برای اولین بار بیان ژن لپتین را در بافت

ای دارد. باشد که لپتین در متابولیسم چربی نقش ویژه تواند نشان دهنده این امرکبد بیشترین و در قلب کمترین است. این نتایج می

های مختلف، سنین متفاوت و مراحل فیزیولوژیکی گوناگون انجام شود تا شود که این مطالعه با تعداد دام بیشتر، جنسپیشنهاد می

 گیری کرد.بتوان با اطمینان باال نتیجه
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 یاجراراستای در  ی و معنویمال هاییتبه خاطر حما باهنر کرمانشهید دانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش :سپاسگزاری

  .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار

 

 منابع

 نیهلشتا یگاوها یرپوستیز یدر بافت چرب نیژن لپت انیب( 1398و همکاران ) یفوز یاسد ، محمدرضا یمحمدآباد محمدرضا، یاحسن

 .135-150(، 1)11کشاورزی . مجله بیوتکنولوژی Real Time PCRبا استفاده از 

از  A/C و T/C های تک نوکلئوتیدیارتباط چندشکلی(. 1390پسندیده محمد، محمدآبادی محمدرضا، ترنگ علیرضا و همکاران )

  .356-367(، 3)6. مجله ژنتیک نوین با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران PPARGC1A ژن

مقایسه سطوح مختلف بیان (. 1393) نجمی نوری عذرا ،اسمعیلی زاده کشکوئیه علی ،رضامحمدآبادی محمد ،توحیدی نژاد فاطمه

 . 35-50(، 4)6. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی در بافت های مختلف بز کرکی راینی  Rhebژن

  CIB4بیان ژن (. بررسی 1395جعفری دره در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریاحی مدوار علی )

-132(، 4)4پژوهش در نشخوارکنندگان مجله  .Real Time qPCRهای مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از در بافت

119. 

( آنالیز ژنتیکی صفات رشد در بز 1389حسنی محمدنبی، اسدی فوزی مسعود، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، محمدآبادی محمدرضا )

 .323-329، 41دل حیوانی چند متغیره. مجله علوم دامی ایران کرکی راینی با استفاده از م

برای   PCR-SSCP چگونگی استفاده از روش(. 1389شجاعی مسلم، محمدآبادی محمدرضا، اسدی فوزی مسعود و همکاران )

 .115-122(، 4)20 های علوم دامیپژوهش. بررسی چند شکلی ژن لپتین گوسفند کرمانی

مطالعه چندشکلی (. 1389عیل، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، علی نقی زاده روح اهلل )عباس زاده مهرآبادی اسما

-279(، 3)3های علوم دامی ایران . پژوهشPCR-RFLPدر بز ندوشن با استفاده از روش GOLA-DRB3 ژن 2اگزون

274.  

ه تنوع ژنتیکی در چهار جمعیت بز کرکی راینی با استفاده از (. مطالع1389عسکری ناهید، باقی زاده امین، محمدآبادی محمدرضا )

 . 49-56، 5. مجله ژنتیک نوین ISSRنشانگرهای 

(. مطالعه تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی با استفاده 1378عسکری ناهید، محمدآبادی محمدرضا، بیگی نصیری محمدتقی و همکاران )

 .155-161، 18از نشانگرهای ربزماهواره. مجله دانش کشاورزی 

-120، 7با صفات کرک در بز کرکی راینی. مجله ژنتیک نوین  IGFBP-3( ارتباط چندشکلی ژن 1390محمدآبادی محمدرضا )

115 . 
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 بیوتکنولوژی . مجلهReal Time PCRبیان ژن کالپاستاتین در بز کرکی راینی با استفاده از ( 1398محمدآبادی محمدرضا )

 .219-234(،4)11کشاورزی 

کشاورزی  بیوتکنولوژی . مجلهReal Time PCRدر بز کرکی راینی با استفاده از   ESR1بیان ژن ( 1399محمدآبادی محمدرضا )

12(1،)192-177. 

-181(، 4)12در بز. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی  ESR2مختص بافت ژن  mRNA( پروفایل بیانی 1399) محمدرضا یمحمدآباد

167 . 

. مجله بیوتکنولوژی در بز BMP15 مختص بافت ژن mRNA پروفایل بیانی(. 1399) فالیی محمد، سمحمدرضا یمحمدآباد

 .191-208(، 3)12کشاورزی 

مانی با استفاده از های مختلف گوسفند کرمطالعه بیان ژن لپتین در بافت( 1397محمدآبادی محمدرضا، کرد محبوبه، نظری محمود )

Real Time PCR 111-122(، 3)10. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 

ابزارهای بیوانفورماتیکی در مطالعه اگزون شماره  استفاده از( 1392و همکاران ) نیازی علی، محمدآبادی محمدرضا، ادی زاده مرتضیه

 .283-288(، 3)8. ژنتیک نوین در بزهای تالی و بیتال GDF9 ژن 2

 BMP15 ررسی بیوانفورماتیکی اگزون شماره دو ژن(. ب1393و همکاران ) محمدآبادی محمدرضا، نیازی علی، دی زاده مرتضیاه

 .117-120(، 1)9. ژنتیک نوین در بزهای تالی و بیتال
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