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Abstract
Objective
Mitochondria are an excellent source for explaining cytoplasmic inheritance because of their
important roles in cell metabolism and because they are primarily inherited maternaly in animals.
In domestic animals, various studies have reported an association between mitochondrial DNA
polymorphism and production and reproduction traits. The aim of this study was to investigate
the polymorphism of ATPase6 and ATPase8 genes and their effects on the rates of in vitro
maturation of oocytes (IVM) and in vitro culture of embryos (IVC) in Sanjabi sheep.

Materials and methods
Blood and ovary samples of adult Sanjabi ewes were collected from Bistoon slaughterhouse
located in Kermanshah. In the laboratory, after separating the excess tissue around the ovaries
and washing them, a cumulus-oocyte complex with a diameter of more than 3 mm from the
follicles was aspirated. 100 samples containing more than two oocytes were transferred to dishes
containing in vitro maturation (IVM) medium. After the oocytes matured, fresh Sanjabi ram
sperm were used for in vitro fertilization of each sample. For in vitro culture, putative zygotes
formed in the previous stage were cultured in synthesized ovarian fluid medium for 48 hours.
DNA extraction was performed using the salting out method. A 895 bp fragments of DNA
containing ATPase6 and ATPase8 genes were amplified by PCR and the samples were genotyped
using a modified SSCP method. The Kruskal-Wallis nonparametric test was used to investigate
the relationship between the observed genotype patterns and IVM and IVC rates.
Results
The results of this study showed the existence of polymorphisms in the studied gene regions and
five different band patterns A (50%), B (12%), C (9), D (21) and E (8%) were observed. Analysis
of the relationship between these patterns and IVM and IVC showed no significant relationship
between them (p>0.05).
Conclusions
Despite the observation of polymorphisms in ATPase6 and ATPase8 genes using the modified
SSCP method, these polymorphisms had no effect on the rate of IVM and IVC.
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چکیده
هدف :میتوکس رو ه دلیل نقش هاو مهمش که در متا ولی سم لو دارد و ه دلیل ایسکه عم تا ا یریق مادر در حیوانات ه ارث
مش ر

 ،یک مسعط عالش راو تو ضیح وراثت یتوپال مش ا ت .در حیوانات اهلش مطال ات مختلفش ارتعاط ین چس شکلشهاو

 DNAمیتوکس رو و صفات تولی و و تولی مثلش را گزارش کرده ان  .ه ف ا این مطال ه رر ش چس شکلش ژنهاو ATPase6

و  ATPase8و اثر آنها ر میزان موفقیت لوغ رونتسش تخمکها ( )IVMو کشنننت رونتسش جسینها ( )IVCدر گو نننفس ان
سجا ش ود.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،3پاییز )1400

مواد و روشها :نمونههاو خون و تخم ان میشهاو الغ ا ک شتارگاه ی ستون واقط در کرمان شاه جمط آورو ش  .در آ مای شهاه
پس ا ج ا ا و افت ا ضافش پیرامون تخم ان¬ها و ش ست شوو آنها ،مجموعه کومولوس -تخمک¬هاو ا قطر ی شتر ا  3میلش
متر ا فولیکو ها آ پیرا یون ش  .ت اد  100نمونه که ت اد یش ا دو تخمک دا شتس  ،ه دیش¬هاو حاوو محیط لوغ انتقا
داده ش ن .

ا لوغ تخمکها ،راو لقاح رون تسش هر نمونه ،ا ا پرم تا ه قوچ سجا ش ا تفاده ش  .راو ک شت رون تسش،

یهوتهاو تشکیل ش ه در مرحله قعلش در محیط مایط تخم انش ستز ش ه ه م ت  48اعت کشت داده ش ن  .ا تخراج DNA
ا ا تفاده ا روش نمکش انجام ش  .قط ه  895جفت ا و ا  DNAمیتوکس رو که شامل ژنهاو  ATPase6و ATPase8

ود ا ا ننتفاده ا  PCRتکثیر شنن ن و نمونهها ا ا ننتفاده ا یک روش تغییر یافته  SSCPژنوتیپ شنن ن  .راو رر ننش ارتعاط
الهوهاو مشاه ه ش ه ا نرخ لوغ و کشت رویان ا آ مون ناپارامترو کرو کا -والیس ا تفاده ش .
نتایج :نتایج این مطال ه وجود چس شکلشها در نواحش ژنش مورد مطال ه را ن شان داد و پسج الهوو مختلف ان و  50( Aدر ص ) ،
 12( Bدر ص )  )21( D ،)9( C ،و  8( Eدر ص ) راو ژنها م شاه ه ش  .تجزیه و تحلیل ارتعاط این الهوها ا نرخ لوغ و ک شت
رویان حاکش ا نعود ارتعاط م سش دار ین آنها ود (.)p>0.05
نتیجهگیری :ا وجود مشنناه ه چس شننکلش در ژنهاو  ATPase6و  ATPase8ا ا ننتفاده ا روش تغییر یافته  ،SSCPاین
چس شکلش هاو تاثیرو ر نرخ لوغ و کشت رویان ن اشتس .
کلیدواژهها :لوغ رونتسش ،چس شکلش،کشت رونتسش ،گو فس  ،میتوکس رو.

نوع مقاله :پژوهشش.
استناد :مردانش پژمان ،تیمورو فرشته ،فروتسش فر صاحب ،عع المحم و علیرضا ،حجاریان هادو ( )1400رر ش اثرات
چس شکلشهاو ژنهاو  ATPase6و  ATPase8ر لوغ رونتسش تخمک و کشت رونتسش جسین در گو فس

سجا ش .مجله
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مقدمه
نشخوارکسس گان کوچک ،ه ویژه انواع نژادهاو ومش ،ا جسعههاو اقتصادو  -اجتماعش در م یشت قسمت قا ل توجهش ا
جم یت انسانش در مسایق گرم نقش سزایش دارن ( Mohammadifar and Mohammadabadi 2011; Jafari Darehdor

 .)et al. 2016سا راین ،آ مایشات ترکیعش ا تأکی ر م یریت و پیشرفت ژنتیکش راو هعود تولی ات حیوانش ا اهمیت ت یین کسس ه
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او رخوردار هستس ( .)Ahsani et al. 2011; Mohammadabadi 2016کارآیش اقتصادو و یولوژیکش صسایط پرورش گو فس
ه یور کلش ا افزایش هره ورو و عملکرد تولی مثلش میشها هعود مشیا

( ;Vajed Ebrahimi et al. 2016

 .)Mohammadabadi et al., 2017یست و شش نژاد گو فس در ایران پرورش داده مششون ( Mohammadabadi et
 )al. 2018; Ghotbaldini et al., 2019که شامل یش ا  50میلیون راس هستس ( ;Amiri Roudbar et al., 2018
 )Masoudzadeh et al. 2020aکه هر ک ام ا آنها ا خش خاصش ا کشور ا گار ش ه ان ( Amiri Roudbar et al.,

 .)2017; Masoudzadeh et al. 2020bا دیر ا وراثت یتوپال مش مسعط مهمش در ار یا ش ژنتیکش صفات اقتصادو در
حیوانات اهلش وده ا ت .میتوکس رو ه دلیل نقشهاو مهمش که در متا ولیسم لو دارد و ه دلیل ایسکه عم تا ا یریق مادر در
حیوانات ه ارث مشر  ،یک مسعط عالش راو توضیح وراثت یتوپال مش ا ت ( .)Gibson et al. 1997میتوکس رو ان امکش
داخل لولش ا ت که نقشهاو مهمش در آپوپتو  ،همو تا کلسیم ،تولی گونههاو اکسیژن ف ا ) (ROSو تولی انرژو ایفا مشکس .
میتوکس روها  DNAمخصوص ه خود ( )mtDNAرا دارن که در گو فس داراو  13ژن کستر کسس ه یر واح هاو آنزیمش نجیره
انتقا الکترون 22 ،ژن راو تولی  tRNAو  2ژن کستر کسس ه  rRNAمش اشس ( .)Chen et al. 2017در میان کمپلکسهاو
آنزیمش نجیره انتقا الکترون ،آنزیم  ATP synthaseکه خشش ا کمپلکس پسج مش اش  ،مستقیماً ستز  ATPرا ا آدنو ین
دو فسفات ه ایت مشکس  .ا  15یر واح مختلف پروت ین  ،ATPaseیر واح هاو  8و  6ه ترتیب تو ط ژنهاو ATPase 8

و  ATPase 6میتوکس رو ک مششون ( .)Detmer & Chan 2007سا راین  ،تغییرات ژنتیکش آنها مشتوان مسجر ه طوح
مختلف متا ولیسم انرژو مششود ،که یشتر ر عملکردهاو یولوژیکش تأثیر مشگذارد.
تغییرات توالش مسایق مختلف  mtDNAدر انسان اعث ایجاد عامل خطر راو یماروهاو مختلفش مانس دیا ت ،آلزایمر،
پارکیسسون و ریان ش ه ا ت ( .)Taylor & Turnbul, 2005در حیوانات اهلش  ،ارتعایش ین چس شکلشهاو  mtDNAو
میزان تولی و کیفیت شیر ( ،)Brown et al. 1989تولی مثل و چس قلو ایش ()Chen et al. 2017; Pradhan et al. 2018
و صفات رش و کیفیت گوشت وجود داشت ( .)Biase et al. 2007; Zhang et al. 2008شواه مت دو راو تاثیر میتوکس روها
ر ارورو وجود دارد و جهشهاو موجود در  mtDNAممکن ا ت ح اقل مس و خشش ا نا ارورو در جسسهاو نر و ماده اش
( .)Van Blerkom 2011ه نظر میر

جهشهاو میتوکس ریایش نه تسها در گامت ،لکه در رون لقاح و رش جسین نیز موثر ا ت

و ناکافش ودن ف الیت میتوکس رو عب کاهش طوح  ATPو پس توقف رش یا مرگ جسین مششود (.)Van Blerkom 2011
تولی جسین رون تسش ( )IVEP1یک فرآیس

ه مرحله او ا ت که شامل لوغ تخمک رون تسش ( ،)IVM2لقاح رون تسش

( )IVF3و کشت رون تسش ( )IVC4مش اش  IVEP .ا زارو ار شمس راو تولی ت اد یادو ا جسینها راو تحقیق جهت کمک

1

In vitro embryo production
2 In vitro maturation
3 In vitro fertilization
4
In vitro culture
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ه درک رش اولیه پستان اران ا ت ( .)Rizos et al. 2008اگرچه چس مطال ه را طه ین چس شکلشهاو ژنهاو هسته او و
 IVEPرا رر ش کرده ان ( ،)Cognie et al. 1998; Lechniak et al. 2005اما هیچ مطال ه او راو ار یا ش ارتعاط چس
شکلشهاو  mtDNAو  IVEPدر حیوانات اهلش وجود ن ارد .ا

ویش ،ا تفاده ا تکسیکهاو مولکولش در ا هاو اخیر جهت

مطال ه جانوران ومش و حفاظتش ه ،کار رد گستردهاو یافته ا ت ( .)Mahmoodi et al., 2018میزان ایالعات هد تآم ه ا
این تکسیکهاو ژنتیکش ،یکش ا پارامترهاو قا ل ار یا ش راو مطال ه جم یتهاو مختلف و درک تفاوتهاو ژنتیکش ین جم یت
ها ت ( .)Mohammadabadi, 2017همچسین ،مطال ه نژادهاو ومش ا ا تفاده ا تکسیکهاو ملکولش سیار مهم و راو
یعقه س و آنها مفی ا ت ( .)Alinaghizadeh et al. 2007; Moazeni et al., 2016aحفاظت ای ر ا اس دانش عمیقش
ا مسا ط ژنتیکش نژادهاو خاص اش  ،لذا تالش راو شسا ایش و ت یین خصوصیات ژنتیکش نژادهاو ومش و محلش سیار اهمیت دارد
( )Askari et al. 2010; Moazeni et al., 2016aتسوع ژنتیکش یک عسصر ا ا ش راو پیشرفت ژنتیکش ،حفظ جم یتها،
تکامل و ا گارو ه شرایط محیطش متغییر و مختلف مش اش (.)Mohammadabadi et al. 2017; Ghasemi et al. 2010
سا راین  ،ه ف ا این مطال ه رر ش چس شکلش ژنهاو  ATPase 8و  ATPase 6ا ا تفاده ا روش  PCR-SSCPو
اثرات آنها ر نرخ  IVFو  IVCود.

مواد و روشها
نمونهگیری :در این پژوهش ا میشهاو نژاد سجا ش در محل کشتارگاه صس تش یستون نمونه خون و تخم ان جمطآورو
گردی که در رون خونگیرو ،ا ت ا محل خونگیرو (وری وداج) را ا پسعه آغشته ه الکل ض عفونش کرده و ا ا تفاده ا

رنگ ا

رگ گردنش خونگیرو هعمل آم  .راو نمونه ردارو حیواناتش انتخاب ش ن که سجا ش وده و ن ین دو تا چهار ا داشتس .
نمونه خونهاو مر وط ه هر دام ا شمارهاو مر وط ه دام مر ویه ه داخل لولههاو وکیوم حاوو اتیلن دو آمین تترا ا تیک ا ی
( )EDTAکه مانط ان قاد خون مششود مستقل ش .

ا کشتار دام ،ا دامهایش که ا پیش خون گرفته ش ه تخم انها هو یله

قیچش ا الشه ج ا و ا همان شماره نمونه خون ،ثعت و ه داخل فالکس حاوو نرما

الین ( % ./9کلری

یم) ،آنتش یوتیکها و

آب که دماو محلو درون فالکس  37-34درجه انتشگراد ود ،مستقل ش  .پس ا اتمام نمونهگیرو نمونهها در کمتر ا دو اعت
ه آ مایشهاه گروه علوم دامش دانشک ه علوم و مهس ش کشاور و دانشهاه را و مستقل ش  .در آ مایشهاه پس ا رر شهاو اولیه،
افت اضافش پیرامون تخم انها ج ا و پس ا شستشو ،درون شر حاوو نرما

الین تا ه( 0/9کلری

یم) وآنتش یوتیک

( 100µg/mlا ترپتومایسین و100IU/mlپسش یلین) قرارداده ش ن  .جهت ا تخراج کمپلکس کومولوس -تخمک ( )COCا قطر
یشتر ا  3میلش متر ا ا تفاده ا رنگ  10میلش¬لیترو و ر رنگ ایز  ،21ا محیط آ پیرا یون حاوو  90درص محیط کشت
افت  10 ، )H-TCM 199( 199درص

رم جسین گاو ( ،)FBSهپارین 0/02درص ،

یم پیروات  2/5میلش موالر و جستامایسین
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ولفات 50میکروگرم در میلش¬لیتر) ا تفاده ش .

ا شستشو و ا تخراج COCهاو زرگتر ا  3میلش متر  ،جهت محا عه نرخ

لوغ و کشت جسین راو هر نمونه ،ت اد  100نمونه که ت اد یش ا  2تخمک داشتس  ،ه دیشهاو مجزاو حاوو محیط لوغ
انتقا داده ش ن .

تولید برون تنی جنین :راو COC ،IVMهاو هر نمونه ه محیط  IVMحاوو  0/5 ،TCM-199میکروگرم /
میلش لیتر  5 ،FSHمیکروگرم  /میلش لیتر  1 ،LHمیکروگرم/میلش لیتر ا ترادیو  50 ،β -17میکروگرم در میلش لیتر ولفات
جستامایسین  50 ،نانوگرم در میلش لیتر فاکتور رش اپی رم و  2/5میلش موالر پیروات

یم ،ا تفاده ش  .ظروف پترو حاوو تخمک

ه م ت  24اعت در دماو  39درجه انتیهراد در د تهاه انکو اتور ا  CO2 ٪5و  ٪95-90ریو ت نسعش در هوا انکو ه ش ن .
تخمک هاو الغ ا ا تفاده ا مشاه ه گستردگش توده کومولوس انتخاب ش ن (.)Hunter and Moor 1987
ا  ، IVMتخمکهاو الغ ه ار ا محیط کشت  IVFشسته و ه محیط کشت  IVFمکمل ش ه ا  6میلش گرم در
میلش لیتر  BSAو  2میکروگرم در میلش لیتر هپارین مستقل ش ن  .تلقیح ا افزودن مسش تا ه رقیق ش ه ا یک قوچ ارور و 20
میکرومو در لیتر پسش یالمین  10 ،میکرومو در لیتر هیپوتورین و  1میکرومو در لیتر اپش نفرین) انجام ش  .رانجام  ،تخمکهاو
تلقیح ش ه در دماو  39درجه انتش گراد در  5درص  CO2ه م ت  18اعت انکو ه ش ن (.)Zabihi et al. 2019
راو  ،IVCیهوتهاو تشکیل ش ه در مرحله قعلش در محیط مایط تخم انش ستز ش ه ( )SOFهمراه ا 1/5 ،FBS ٪10
میلش موالر گلوکز و  0/1میلش مو در لیتر گلوتامین کشت داده ش ن  .پس جسین تحت شرایط  39 ،CO2 ٪5درجه انتیهراد و
محیط مریوب ه م ت  48اعت انکو ه ش  .میزان شکافت جسیسش پس ا  48اعت کشت آ مایشهاهش ثعت ش ( Zabihi et

.)al. 2019
آنالیز  : DNAراو ا تخراج  DNAنمونههایش که یش ا دو تخمک داشتس  ،ا روش ا تخراج نمکش ا تفاده و راو
ت یین کمیت وکیفیت  DNAا تخراجش ا ژ آگار یک درص ا تفاده ش  .جهت تکثیر قط ه  895جفت ا و ژنهاو ATPase6

و  ATPase8ا

یک جفت آغا گر ( F:5′- ATTCTCCTTGATGATATGCCAC-3′و

R:5′-

 )CTGGCCTCCAATTCATGTGAG-3′یراحش ش ه تو ط نرم افزار Primer3و ر پایه توالش  mtDNAگو فس
( )AF010406ا تفاده ش  .واکسش نجیرهاو پلیمرا در حجم  25میکرولیتر شامل  10پیکا مو ا هریک ا آغا گرها 250 ،میلش
موالر مخلوط  1 ،dNTPواح ا آنزیم  2/5 ،Taq DNA polymeraseمیکرولیتر ا  1/5 MgCl2میل موالر و  2میکرو لیتر
ا  DNAالهو و آب مقطر ود .رنامه حرارتش مورد ا تفاده شامل وا رشت ا و اولیه در دماو  94 °Cه م ت  5دقیقه؛  35چرخه
شامل  94 °Cه م ت  45ثانیه 58 °C ،ه م ت  40ثانیه و  72 °Cه م ت  60ثانیه؛ و یک چرخه سط نهایش در دماو 72 °C
ه م ت  10دقیقه ود .راو رر ش کیفیت محصو  PCRا ژ آگار  1/5درص ا تفاده ش .
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راو ت یین ژنوتیپ قط ات تکثیر ش ه ا یک روش تغییر یافته  SSCPا تفاده ش  .ین مسظور  4میکرولیتر ا هر نمونه
محصو  PCRا  6میکرولیتر افر لود کسس ه  SSCPشامل 80 :درص فرمامی  18 ،درص گلیسرو  10 ،میلش موالر ،EDTA
 0/025درص روموفسو و  0/025درص ایلن -یانو  ،مخلوط ش  .پس ا وا رشته ش ن رشتههاو دوتایش  DNAدر دماو 94
درجه انتیهراد ه م ت  10دقیقه  ،ا یک مرحله اضافش در دماو  60درجه انتش گراد ه م ت  35ثانیه راو اتصا آغا گرها
ا تفاده کردیم و پس ا آن نمونهها الفاصله روو یخ رد ش ن  .پس پسج میکرولیتر ا هر نمونه روو ژ هاو  6درص اکریل آمی
ارگذارو ش  .الکتروفور در ولتاژ  100ولت ه م ت  6اعت در افر  TBEو در دماو  4ردجه انتیهراد انجام ش و اختارهاو
فضایش مختلف رشتهها ا ا تفاده ا روش رنگ آمیزو نقره مشاه ه ش ن .
تجزیه و تحلیل آماری :در این تحقیق رر ش ارتعاط الهوهاو مشاه ه ش ه ژنها ا نرخ  IVMو  IVCدر گو فس
سجا ش ،ا ا تفاده ا نرم افزار ( Rنسخه  )3.4.0و سته آمارو  PMCMRانجام ش  .لیل اینکه دادهها ا تو یط نرما رخوردار
نعودن ا آ مون ناپارامترو کرو کا  -والیس ا تفاده ش  .همچسین راو مقایسه میانهین نرخ لوغ و کشت رویان ا آ مون دان
( )Dunnا تفاده ش  .م

آمارو مورد ا تفاده صورت یر ود:
yij= μ + Gi+ e ij

که در ایسجا yij ،متغییر وا سته (نرخ لوغ آ مایشهاهش و کشت آ مایشهاهش)  μ ،میانهین صفت در جام ه Gi ،اثر الهوهاو
مشاه ه ش ه و  eijاثر عوامل اقیمان ه ود.

نتایج و بحث
شکل  1الکتروفور محصوالت  PCRرا ر روو ژ آگار  1/5درص نشان مشده  .ا نشانهر و نش  ( 1kbا اال داراو
قط ات  900 ،1000 ،1200 ،1500و  )800راو تائی تکثیر ناحیه او ا ژنوم که در ر گیرن ه ژنهاو  ATPase6و ATPase8

ا تفاده ش  .آنچسان که در شکل  1دی ه مششود یو قط ه تکثیر ش ه راو ژنهاو  ATPase6و 895 ATPase8جفت ا ا ت
که ا ان ا ه مورد انتظار را ر ا ت.
الهوهاو مشاه ه ش ه حاصل ا  SSCPمحصوالت  PCRدر شکل  2قا ل مشاه ه ا ت .همانطور که در شکل مشخص
ا ت راو ژنهاو  ATPase6و  ATPase8پسج الهوو مختلف ان و مشاه ه ش که ا حروف  Aتا  Eنامهذارو ش ه ان  .ر
ا اس فراوانش هاو گزارش ش ه در ج و  1در ین پسج الهوو ژنوتیپش در ژن  ATPase8و  ، ATPAse6الهوو  Aا  50درص
داراو یشترین فراوانش و الهوو  Eا  8درص داراو کمترین فراوانش هستس و الهوهاو C ، Bو  Dداراو فراوانش یسا یسش ( ه ترتیب
 9 ،12و  21درص ) ودن .
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شکل  .1قطعه  895جفت بازی تکثیر شده از ژنهای  ATPase6و  ATPase8در گوسفند نژاد سنجابی
(نشانگر وزنی از باال دارای قطعات  300 ،400 ،500 ،600 700 ،800 ،900 ،1000و  200جفت بازی است)
Figure 1. The amplified 895 bp fragment of ATPase6 and ATPase8 genes in Sanjabi sheep
(weight marker from above has fragments of 1000, 900, 800, 700, 600,500,400,300 and 200
)bp

شکل  .2الگوهای باندی مشاهده شده با استفاده از روش  SSCPبرای ژنهای  ATPase6و  ATPase8در
گوسفند نژاد سنجابی
Figure 2. The SSCP banding patterns observed for the DNA segment, contained the
ATPase6 and ATPase8 genes in Sanjabi sheep

دلیل ا تفاده ا روش  SSCPراو شسا ایش چس شکلشهاو این ژنها نعود ایالعات در خصوص چس شکلشهاو این ژنها
در این نژاد ود .این روش در تحقیق حاضر ه خو ش توانایش تفکیک چس شکلشها را نشان داد و سا راین مشتوان روشش مسا ب راو
شسا ایش چس شکلشها در ژنهاو توالشهاو مختلف اش  .در تحقیق دیهرو که ا ا تفاده ا این روش در ار یا ش ژنتیکش جم یت
ز خلخالش ا ا تفاده ا ژن یتوکروم bانجام گرفت ،پسج الهوو متفاوت در این ژن مشاه ه ش ( Dolati Garedarvishlu

 .)2016در تحقیقش دیهر  )2014( Khatami and Ghanei Yakhdanا ا تفاده ا این روش چس شکلشهایش در ژنهاو
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 ،CoxIIیتوکروم  bو  tRNAGluدر انسان گزارش کردن  .یکش ا مح ودیتهاو روش  SSCPکارایش آن راو قط ات کوچک
ود که در این تحقیق ا تغییراتش که در آن ایجاد ش توانستیم چس شکلش قط ه  895جفت ا و را هم تشخیص دهیم.
الهوهاو متفاوت مشاه ه ش ه راو نواحش مورد رر ش یانهر وجود چس شکلشهایش در این مسایق مش اشس  .هر چس
گزارشش در خصوص چس شکلشهاو این ژنها در گو فس

سجا ش گزارش نش ه ا ت ،ولش در تحقیقش که ر روو گو فس نژاد پسجاب

پاکستان انجام ش وجود چس شکلش در ژنهاو  ATPase6و  ATPase8مشاه ه ش ( .)Hussain et al. 2015در تحقیقش که
روو گو فس دم کوتاههان انجام گرفت در ژن  ATPase6چس شکلش در جایهاه نوکل وتی و  8039دی ه ش که نوکل وتی  Aا G

جایهزین ش ( .)Chen et al. 2017در مطال ه او که ر روو گاو در خصوص این ژنها انجام ش ت اد  SNP 15در این ژنها
گزارش ش ه ا ت (.)Qin et al. 2012

جدول  .1میانگین ،مجموع امتیازها و میانگین امتیازهای نرخ IVMو  IVCو مقدار ارزش  pبرای الگوهای
مختلف مشاهده شده برای ژنهای  ATPase6و ATPase8
Table 1. The Mean, sum of score and mean score of IVM and IVC rates and p-value
of different patterns observed for the ATPase6 and ATPase8 genes
p-value

0.95

0.26

نتایج

میانهین امتیا ها

مجموع امتیا ها

میانهین

فراوانش

الهو

Mean Score

Score of Sum

Mean

)Frequency (percent

Pattern

49.02

2451

83.33

50

A

52.17

626

86.11

12

B

54

486

87.96

9

C

53.28

1172

87.5

21

D

52

416

86.46

8

E

46.95

2347.50

44.58

50

A

49.58

595

48.97

12

B

45.56

410

42.96

9

C

57.14

1257

46.97

21

D

67.69

541.50

53.29

8

E

IVM

IVC

ت آم ه ا ارتعاط الهوهاو ان و مشاه ه ش ه ا نرخهاو IVMو  IVCدر ج و  1ارائه ش ه ا ت .همانطور که

مشاه ه مششود الهوهاو مشاه ه ش ه در ژنهاو  ATPase6و  ATPase8تاثیر م سش دارو ر پارامترهای IVMو IVC
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ن اشتس  .عوامل یادو ر کیفیت تخمک راو  IVEPتأثیر مشگذارن  .رخش ا آنها فاکتورهاو داخل تخمکش هستس که تفاوت در
ر ی ن ه لوغ مسا ب و لقاح را ایجاد مشکسس  .ه عسوان مثا  ،عالوه ر ظاهر مورفولوژیکش ،اه اکسس ه تخمک ر کیفیت تخمکهاو
مورد ا تفاده راو تولی  IVEPنیز تاثیر مش گذارد ( .)Tamassia et al. 2004همچسین نشان داده ش ه ا ت که ت اد نسخههاو
میتوکس رو در تخمکهاو نا ارور ه یور قا ل توجهش کمتر ا تخمکهاو داراو لقاح یعی ش ود ( .)Reicher et al. 2012میزان
 ATPکافش در تخمک و جسین راو ستز ا ی هاو نوکل یک و پروت ین در لو ها ضرورو ا ت و مطال ات مختلف ارتعاط ین
تغییر غلظت  ATPو لقاح تخمک و رش و نمو رویان در انسان ( ، )Bavister and Squirrell 2000موش ( Perez et al.

 )2000و گاو ( )Tamassia et al. 2004را نشان داده ا ت .عالوه ر این ،ا آنجا که  ATPجسینهاو اولیه تو ط میتوکس رو
تأمین مششود ،و این ATPها راو موفقیت  IVFو مراحل اولیه رش جسیسش مهم هستس  ،تخمکها فاق  mtDNAکافش و سا راین
ظرفیت تولی  ATPه یور م مو ارور نمششود (.)Van Blerkom 2011

هر چس مطال ه او در خصوص رر ش چس شکلش ژنهاو میتوکس رو ا نرخ لوغ و لقاح تخمک و تو لی جسین رون تسش در
گو فس وجود ن ارد ،اما مطال ات مختلفش ارتعاط چس شکلش این ژنها ا صفات تولی مثلش در گونههاو مختلف حیوانات اهلش را گزارش
کرده ان  .در گو فس ان  ،ارتعاط ین چس شکلشهاو  mtDNAو ت اد ره در هر ایش در گو فس گزارش ش ه ا ت ( Reicher

 .)et al.al. 2012; Chen et al.al. 2017در خوک  ،ژنوتیپهاو  CYTBتأثیر قا ل توجهش ر صفات تولی مثلش مانس ت اد
توله در هر ایش  ،ن در اولین ایش و فاصله ایش داشتس ( .)Liu et al. 2019عالوه ر این  ،ارتعاط م سش دارو ین ژنوتیپهاو
 D-loopو  ND5و میزان ایش در گاو مشاه ه ش (.)Sutarno et al. 2002
نتیجهگیری :مطال ه حا ضر ن شان داد که روش  SSCPتغییر یافته پی شسهادو مشتوان راو ژنوتیپ کردن قط ات زرگ DNA

هم ا نننتفاده شنننود .عالوه ر این ،علیرغم گزارش تاثیر ژنوم میتوکس رو ر ارورو در انسنننان و حیوانات اهلش ،ارتعایش ین
چس شکلشهاو ژنهاو  ATPase6و  ATPase8و نرخ  IVFو  IVCدر گو فس ان سجا ش مشاه ه نش .
سپا سگزاری :نویسننس گان مقاله ر خود ال م مشدانس ا حمایت مالش صننس و حمایت ا پژوهشننهران و فساوران کشننور ا این
پژوهش در قالب یرح شماره  95841263ت شکر نمایس  .همچسین ا خانم دکتر لیال لطانش و خانم ارا امره ه جهت راهسمایش
در انجام آ مایشات مر وط ه تولی رون تسش جسین تق یر مششود.
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