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Abstract 
Objective 

Studies have shown that p32 is highly expressed in metabolically active and rapidly growing 

tissues, such as muscles, breast tumors, epidermis, and ovaries. One of the basic measures in 

domestic animals is the study of genes and proteins related to economic traits and their study at 

the cellular or chromosomal level. The aim of this study was to investigate the expression pattern 

of p32 gene in femur, humeral muscle, back muscle and back fat tissues of Kermani lambs.  

 

Materials and Methods 

Samples of femur, humeral muscle, back muscle and back fat tissues of Kermani lambs were 

collected (12 samples from 3 animals and 3 replicates from each tissue). After rapid freezing, the 

samples were stored in a -80 freezer. Total RNA was extracted using a standard kit. The quality 

and quantity of the extracted RNA were evaluated by agarose gel electrophoresis and using a 

nanodrop device. For cDNA synthesis, parstous cDNA synthesis kit was used. Real time PCR 

reaction by Syber Green method was used to evaluate the relative expression of genes. To analyze 

the data obtained from real time PCR, the Pfaffl method was used.  
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Results 

The quality of the extracted RNAs showed that the quality is appropriate and desirable. 

Observation of 18S and 28S bands in RNA indicated that it was intact and that no additional bands 

indicated its purity. Electrophoresis of PCR products on agarose gel and the results of real time 

PCR curves showed that the p32 gene was not expressed in femur, back muscle and back fat 

tissues of Kermani male lambs and was amplified only in the humeral muscle tissue of these 

animals. The observation of a single band in the range of 281 bp for the p32 gene in the humeral 

muscle tissue and the presence of a band in the range of 112 bp for the beta actin gene in all 

samples indicated the accuracy of the experiment and the amplification of the fragment.  

 

Conclusion 

Considering that in this study the expression of p32 gene in Kermani sheep at the age of 11 months 

was studied and the expression of this gene has been reported more in the embryonic period, so 

no expression of this gene was observed in femur, back muscle and back fat and its low expression 

in the humeral muscle tissue confirms the results of previous studies. Low expression of this gene 

in the humeral muscle tissue may indicate that the muscle is still growing at this age or that the 

tissue may be cancerous, as this gene is more expressed in tissues that are growing rapidly or are 

involved in cancer. 
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  چکیده

ها، تومورهای سینه، های فعال متابولیکی و به سرعت در حال رشد، مانند ماهیچهدر بافت p32 اند کهمطالعات نشان داده هدف:

های مرتبط با صفات ها و پروتئینیکی از اقدامات اساسی در حیوانات اهلی مطالعه ژنشود. اپیدرم و تخمدان به شدت بیان می

های ران، بافتدر  p32الگوی بیانی ژن مطالعه، بررسی هدف این اقتصادی و مطالعه آنها در سطح سلولی یا کروموزومی است. 

 دست، راسته و چربی پشت کمر بره کرمانی بود. 

از هر حیوان و  3نمونه از  12)های نر کرمانی های ران، دست، راسته و چربی پشت کمر برهبرداری از بافتنمونه ها:مواد و روش

 انداردکل با استفاده از کیت است RNA. نددنگهداری ش -80ها در داخل فریزر  از انجماد سریع نمونه پس شد. انجامتکرار(  3بافت 

و با استفاده از دستگاه نانودراپ مورد ارزیابی  ژل آگارزروی با روش الکتروفورز  استخراج شده  RNAکمیت و کیفیت استخراج شد.

ها از میزان نسبی بیان ژن یبرای بررس استفاده شد. parstousشرکت  cDNAاز کیت سنتز cDNA  برای سنتز قرار گرفت.

از  real time PCRبرای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از  استفاده شد. Syber Greenبه روش  real time PCRواکنش 

 استفاده شد. .Pfaffl et alروش 

در  28Sو  18Sهای استخراج شده نشان داد که کیفیت مناسب و مطلوب است. مشاهده دو باند RNAبررسی کیفیت  نتایج:

RNA الکتروفورز محصوالت . نشان دهنده سالم بودن آن و عدم وجود باند اضافی نشان دهنده خلوص آن بودPCR  روی ژل آگارز
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های نر کرمانی بیان های ران، راسته و چربی پشت کمر برهدر بافت p32نشان داد که ژن  real time PCRهای و نتایج منحنی

دست  در بافت p32برای ژن  bp281نشده است و فقط در بافت دست این حیوانات تکثیر شده است. مشاهده تک باند در محدوده 

 . ها، بیانگر صحت انجام آزمایش و تکثیر قطعه مورد نظر بودنهنمو برای ژن بتااکتین در همه bp112و وجود باند در محدوده 

ماهگی مطالعه شففد و بیان این ژن  11در گوسفففند کرمانی در سففن  p32ه به این که در این مطالعه بیان ژن وجبا تگیری: نتیجه

های ران، راسته و چربی پشت و بیان پایین آن در بیشتر در دوران جنینی گزارش شده است، لذا عدم مشاهده بیان این ژن در بافت

ست می ست. بیان کم این ژن در عضله د ست تایید کننده نتایج مطالعات قبلی ا شد که این عضله هنوز تواند حابافت د کی از این با

شود که در هایی بیان میدر این سن دارای رشد است و یا ممکن است این بافت سرطانی شده باشد، چرا که این ژن بیشتر در بافت

 حال رشد سریع هستند و یا درگیر سرطان هستند. 

 ، گوسفند کرمانیp32الگوی بیانی، بافت، ژن : هاکلیدواژه
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 مقدمه
توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق گرم، خشک و بیابانی، امرار معاش بخش بزرگی از جمعیت این مناطق توسط با 

(. بنابراین، تالش برای Amiri Roudbar et al. 2017نژادهای بومی نشخوارکنندگان کوچک به ویژه گوسفند تامین می شود )

 Mohammadifar and) کیفی و بهبود رشد ژنتیکی بسیار مهم استبهبود تولید این حیوانات از طریق بهبود کمی و 

Mohammadabadi 2011; Amiri Roudbar et al. 2018 .) این بهبود عملکرد در گله های گوسفند معموالً از طریق بهبود

. حدود بیست و هفت نژاد و اکوتیپ گوسفند در ایران (Mohammadabadi et al. 2018) عملکرد و تولید مثل حاصل می شود

یکی از  (.Mohammadabadi 2016; Ghotbaldini et al. 2019)میلیون رأس دارند  50وجود دارد که در مجموع بیش از 

 Jafari Darehdor et al. 2016; Mohammadabadi et)ترین گوسفندان ایرانی، گوسفند کرمانی است ترین و معروفمهم

al. 2017)  این جانور کامالً با شرایط گرم، خشک و نامساعد منطقه جنوب شرقی ایران که زیستگاه اصلی آن است و دارای پوشش
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 (.Vajed Ebrahimi et al. 2016; Masoudzadeh et al. 2020a) گیاهی و مرتعی ضعیف و ناپایدار است، سازگاری دارد

است و بیشترین نیازهای زندگی این گوسفند از نژاد دو منظوره )گوشتی و پشمی( و دم چاق است که دارای پشم سفید و جثه متوسط 

. بنابراین توجه به پرورش این گوسفند برای توسعه و بهبود (Masoudzadeh et al. 2020b) عشایر و دامداران را تامین می کند

های های گونهدر پژوهش (.Shahsavari et al. 2021) اثرات مثبتی بر نیازهای این نژاد خواهد داشتصفات فنوتیپی و ژنتیکی آن 

مطالعات و  .(Pasandideh et al. 2016) استهای ضروری یکی از حوزهصفات تولیدی مهم  های موثر براهلی شناسایی ژن

ترین فرایندهای ژنتیکی های مولکولی در زمره مهممکانیسمروشن نمود که میالدی  80در اواخر دهه های به عمل آمده  بررسی

(. ماده Mohammadabadi et al. 2021ها( هستند ) ، رونویسی، ترجمه و حتی نحوه تنظیم ژنDNA)مشتمل بر همانندسازی 

فقط تعداد  هر لحظهشوند و در به طور همزمان بیان نمیهمه که هیچ گاه  از تعداد زیادی ژن تشکیل شده استیک سلول  1ژنتیکی

موجود در (. محیطی که Mohammadabadi 2020نمایند )کمی از آنها بیان شده و پروتئین یا آنزیم مورد نیاز سلول را تولید می

ساز کند که آیا ژن بیان شود و یا این که نیازی به فرآورده آن نیست و باید غیرفعال و یا خاموش شود. کند مشخص میآن رشد می

. تنها یک استتحت کنترل موقت و چندبعدی شان بیانهای یوکاریوتی کشف شد. ژن E.coliیان ژن اولین بار در باکتری و کار ب

شود و نیز بیان بیان میتنها یک مجموعه نسبتاً کوچک از تمام ژنوم ها  مجموعه نسبتاً کوچک از تمام ژنوم در هر یک از انواع بافت

ها برای هر بافت اختصاصی است. همچنین مقدار محصوالت ژن که بیان ژن در یوکاریوت ،. بنابراینها به مرحله نمو بستگی داردژن

 Tohidiشود )ساخته شده سبب تنظیم بیان آن ژن می ،سازندهایی که آن محصول را میدر همان بافت و نیز در سایر بافت

nezhad et al. 2015 های مرتبط با صفات اقتصادی و مطالعه ها و پروتئینمطالعه ژن(. یکی از اقدامات اساسی در حیوانات اهلی

 (.Mohammadabadi and Soflaei 2020آنها در سطح سلولی یا کروموزومی است )

دهند و عملکردهای زیادی، مانند حفظ انرژی مورد نیاز، حفظ درصد وزن بدن را تشکیل می 40ماهیچه های اسکلتی حدود 

های یش نیاز حیوانات برای حفظ فعالیتهای اسکلتی پرشد طبیعی ماهیچههای نرم را به عهده دارند. بافتوضعیت بدنی و محافظت از 

نوع فیبر  (.Parker et al. 2003) شودمنجر به بیماری میها ماهیچهطبیعی زندگی و متابولیسم است و هر گونه رشد غیر طبیعی 

نابراین گوسفند ممکن است حیوان مدل مناسب تری برای مطالعه عضالت تر از موش است، بماهیچه گوسفند به انسان نزدیک

های اسکلتی گوسفند نیز ارتباط نزدیکی با تولید گوشت دارد. رشد و توسعه ماهیچه (.Hemmings et al. 2015اسکلتی باشد )

ها و فیبرهای عضالنی، و فرآیند بلوغ نهایی پیچیده ها، تشکیل میوتیوبتشکیل و تکثیر میوبالست شاملهای اسکلتی، رشد ماهیچه

 شودها و تشکیل فیبرهای عضالنی بیشتر در دوره جنینی کامل میتکثیر میوسیت (.Zhao et al. 2011; Xu et al. 2012است )

(Edmondson et al. 1994.) تکثیر میوفیبرهای گوسفند . یاتی برای رشد عضالت اسکلتی استبنابراین، دوره جنینی یک دوره ح

 کنند تا با هم ترکیب شوند و هیپرتروفی را تجربه کنندافتد و سپس میوفیبرها رشد میروز از بارداری اتفاق می 100قبل یا حدود 

                                                      
1 DNA 
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(Ren et al. 2011 .)پژوهشی در Ren et al. (2017با بررسی داده )های RNA-seq که بیان ندنشان داد p32 در عضله 

longissimus   است و نتیجه گرفتندجنینی به طور قابل توجهی بیشتر از عضله گوسفند پس از تولد در دوران گوسفند p32  ممکن

  .است نقش مهمی در رشد عضالت اسکلتی گوسفند ایفا کند

، پروتئین اتصال دهنده هیالورونیک اندنهادهنام  32p نامهمچنین به که  1QBP1Cیا  q1  مکملباند شونده به  C پروتئین

ماتریکس ای هستند که عمدتاً در های حفاظت شده( پروتئینqR1gC) q1C سر کروی مکمل دامینو گیرنده   )1HABP (12اسید 

سته، های درون سلولی از جمله ه( و همچنین در سایر بخشDedio et al. 1998; Matos et al. 2014) قرار دارندمیتوکندری 

 اند کهبرخی مطالعات نشان داده (.Mengjie et al. 2013) دنگلژی و سطح سلول نیز بیان می شودستگاه شبکه آندوپالسمی، 

p32 شودهای فعال متابولیکی و به سرعت در حال رشد، مانند تومورهای سینه، اپیدرم و تخمدان به شدت بیان میدر بافت 

(Valentina et al. 2008; Chen et al. 2010; Nguyen et al. 2011; Yu et al. 2013; Zhang et al. 2013.) 

در  32p از بین رفتن (. .1997Muta et al) دارد (OXPHOS) 3نقش مهمی در حفظ فسفوریالسیون اکسیداتیو 32p پروتئین

 OXPHOS متابولیسم آنها را ازدهد و را تحت تأثیر قرار می OXPHOS سلول های سرطانی انسان به شدت سطح و فعالیت آنزیم

 Xiaodong et) نقش مهمی در تکثیر سلولی، چسبندگی، مهاجرت و تهاجم دارد p32الوه بر این، . عدهدبه گلیکولیز تغییر می

al. 2002; Nguyen et al. 2011; Valentina et al. 2015.) بیان p32  در جفت در دوران قبل از بارداری به طور قابل

و بیان آن در تروفوبالست در مورد محدودیت رشد جنین در زنان به طور قابل توجهی  استاز آن در اواخر بارداری  توجهی بیشتر

داون ناکو  دهندمینقایص رشد جنینی شدیدی را نشان  p32 های دارای کمبودموش (.Matos et al. 2014یابد )میکاهش 

و تکثیر سلولی را دهد میرا کاهش  ATP توجهی تولیدبه طور قابل  (MEF)های فیبروبالست جنین موشدر سلول  p32 کردن

دو آللی با کاردیومیوپاتی همراه با درگیری چند  C1QBP هاینوزادان با جهش (.Mikako et al. 2012اندازد )میبه تاخیر 

ظاهر  OXPHOS چندگانها با کمبودهای همه آنهمشاهده شدند. سیستمی )کبد، کلیه و مغز(، و کودکان و بزرگساالن با میوپاتی 

به طور قابل توجهی در قلب موش های دارای AMP (AMPK ) پروتئین کیناز فعال شده با (.Saito et al. 2017) شوندمی

یک سنسور بسیار حفاظت شده وضعیت انرژی   AMPK (.Hardie 2007) دوشمیدر مقایسه با گروه کنترل فسفریله  p32 کمبود

و در رشد سلولی، تکثیر، آپوپتوز، ( Song et al. 2014) فعال شود پایینداخل سلولی  ATP تواند تحت شرایطکه میاست سلولی 

کیناز فعال کننده  ( LKB1کبدی ) B1 کیناز (.Shaw et al. 2004) اتوفاژی و سایر فرآیندهای بیولوژیکی اساسی نقش دارد

 .Gwinn et al) کندها عمل مییک نقطه بازرسی کم انرژی در سلولپاسخگو به استرس است و به عنوان   AMPK باالدست

                                                      
1 complement 1q binding protein C 
2 hyaluronic acid binding protein 1 
3 oxidative phosphorylation 
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 1( حساس به راپامایسین1mTORC) mTOR رشد سلولی، تا حدی از طریق مهار مسیربا سرکوب  AMPK عالوه بر این، (.2008

یک تنظیم کننده مهم در طول میوژنز جنینی و بالغ  mTORC1 در واقع،  (.Rion et al. 2019) به استرس انرژی پاسخ می دهد

 Chargé and) شوددر سلول های بنیادی عضالنی باعث بازسازی عضالنی ناشی از آسیب می mTORC1 است، و کمبود

Rudnicki 2004.)  گوسفند، جنین های اسکلتی در حال رشد هستند، مانند ماهیچه هایی که به سرعتبافتدرp32 بیان  به شدت

را فعال می کند یا خیر ناشناخته  AMPK دهیسیگنالمسیر بر رشد ماهیچه گوسفند و اینکه آیا   p32 شود. با این حال، اثراتمی

 real time PCRهای مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از در بافت  p32لذا هدف این مطالعه بررسی بیان ژن  مانده است.باقی 

 بود.

 

 مواد و روش ها

 3از هر بافت حیوان و  3نمونه از  12های نر کرمانی )برهپشت کمر های ران، دست، راسته و چربی برداری از بافتنمونه

های مورد نیاز توسط تیغ استریل جدا گردید و  قطعات کوچکی از اندامدام بالفاصله پس از کشتار  شد. تکرار( در هنگام کشتار انجام

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

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

RNA ازی محیط عار در بایستی RNase2 قبل از انجام استخراج . شود انجامRNA 3آب  تمامی وسایل توسطDEPC  (سیناژن، 

8244MR)  ازRNase شدند. 4عاری RNA .و کیفیت کل با استفاده از کیت استخراج )شرکت دنازیست( استخراج شد 

 RNAمورد ارزیابی قرار گرفت.  با استفاده از دستگاه نانودراپو  ژل آگارزروی با روش الکتروفورز  استخراج شده  RNAکمیت

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

کل  RNAاز  μg 1این منظور مقداربرای  استفاده شد. parstousشرکت  cDNAاز کیت سنتز cDNA  برای سنتز

به کار رفته RNA ن لذا جهت یکسان کرد ،از هر بافت به دست آید RNA شد. ممکن است حین استخراج مقادیر متفاوتی استفاده

عاری از RNA نمونه  باید RT-PCRهای  واکنش ای انجاماستفاده شد. بر RNA میکروگرم از  1از مقدار  ، cDNAدر ساخت

عکوس در دمای برداری ممحصول واکنش نسخه . تیمار شد DNaseIاستفاده از  با RNAباشد، به این منظور  DNAبه  آلودگی

 (.    Ma et al., 2019تکاپوزیست )ایران( ساخته شدند ) شرکت توسط (1)جدول  هاآغازگر .ددرجه سانتی گراد نگهداری ش -20

 

                                                      
1 rapamycin-sensitive mTOR 
2RNase-free environment 
3Di Etyhyl Pyro Carbonate water 
4RNase-free 
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های نژاد های مختلف برهدر بافتو بتااکتین  p32. توالی آغازگرهای استفاده شده برای بیان ژن 1جدول 

 کرمانی

Table 1. Primer sequence used for p32 and beta actin genes expression in different tissues 

of Kermani lambs 

طول قطعه تکثیر 

 شده

Amplicon size 

(bp) 

 آغازگری توال

Primer sequence 
 نام ژن

Gene name 

 
281 

5'- GCTGTAGCGGACTGCACACC -3' آغاز گر رفت 

Sense Primer 

 P32ژن 

 P32Gene 
5'- CAATTCAGGCTCCTGCTCCTCAG -3′ آغازگر برگشت 

Antisense Primer 

 

 
112 

5' GCACCACACCTTCTACAAC -3' آغاز گر رفت 

Sense Primer 

  بتااکتینژن 

Beta actin 

Gene 
5'- CATGATCTGGGTCATCTTCTC -3' آغازگر برگشت 

Antisense Primer 

 

 

استفاده شد. کیت سایبرگرین  Syber Greenبه روش  real time PCRها از واکنش میزان نسبی بیان ژن یبرای بررس

 realهای بود. واکنش ROXو بدون  Taq DNA polymerase ،Mgcl2 ،dNTPs ،PCRBuffer ،sybergreenشامل 

time PCR  صورت گرفت( 4و  3سیکل )جدول  40و با انجام  (2)جدول میکرولیتر  20در حجم نهایی. 

 

  real time PCRاجزای کیت استفاده شده برای انجام . 2جدول 

Table 2. Kit components used for real time PCR 

  Amount (µL)     (µL) مقدار مورد استفاده Material         ماده

syber green Master-Mix 

Fed primer (10 pmol/µ) 

Rev primer (10pmol/µ) 

cDNA (20 ng/µ) 

Water (ddw) 

10 

1 

1 

1 

7 

 

  



 1400، و همکاران بادیآپور رق عرب 

191 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

 برای ژن بتااکتین  real time PCRی حرارتبرنامه . 3جدول 

Table 3. Real time PCR thermal program for beta-actin gene 

 (°Cدرجه حرارت ) time   زمان

 (°C) temperature  

 stepمرحله    

12 min 94 واسرشت سازی اولیه Primary denaturation 

1 min 94 واسرشت سازی هر چرخه Denaturation 

50 S 57 اتصال پرایمر به توالی هدف Annealing 

40 S 72   بسط و ساخت رشته جدیدExtension 

90 S 72 تکثیر نهایی     Final Extension 

 

( استفاده شد. در این روش برای بررسی 2002) .Pfaffl et alاز روش  real time PCRبرای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از 

های ترسیم شد. برای ترسیم نمودار استاندارد غلظت بتااکتین و p32 های ابتدا نمودار استاندارد برای ژن PCRدرصد بازده واکنش 

به ترتیب  بتااکتین و  p32برای ژن های  PCRاستفاده شد و بازده واکنش  PCR( برای 1 ،1/0 ،01/0 ،001/0) cDNAمختلف 

انجام شد و نتایج حاصله برای بررسی  PCRهای تیمار شده و نرمال واکنش های درصد برآورد شد. در ادامه روی نمونه 99و  98

 محاسبه گردید.et al Pfaffl (2002 ). میزان 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. بتااکتین میژن  Ct از 32p ژن)حد آستانه(  Ct 1یقتفر

 

 نتایج و بحث

( نشان داد که کیفیت مناسب و مطلوب 8/1-9/1) A260/A280های استخراج شده در طول موج RNAبررسی کیفیت 

و عدم وجود باند اضافی نشان دهنده خلوص آن بود  آننشان دهنده سالم بودن  RNAدر  28Sو  18Sاست. مشاهده دو باند 

   (.1)شکل 

                                                      
1 Threshold cycle 

file:///C:/Users/print/article_A-10-668-1.docx%23پیفافل
file:///C:/Users/print/article_A-10-668-1.docx%23پیفافل
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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 p32برای ژن   real time PCRی حرارت. برنامه 4جدول 

Table 4. Real time PCR thermal program for p32 gene 

 (°Cدرجه حرارت ) time   زمان

 (°C) temperature  

 stepمرحله    

12 min 94 واسرشت سازی اولیه Primary denaturation 

10 S 98 واسرشت سازی هر چرخه Denaturation 

45 S 60 اتصال پرایمر به توالی هدف Annealing 

45 S 72   بسط و ساخت رشته جدیدExtension 

300 S 72 تکثیر نهایی     Final Extension 

 

 

 

 استخراج شده از سه بافت بره کرمانی روی ژل آگارز RNAنمونه از سه . 1شکل 

Figure 1. Three samples of extracted RNA from three tissues of Kermani lambs on agarose 

gel 

 

در  p32نشان داد که ژن  real time PCRهای و نتایج منحنیدرصد(  2روی ژل آگارز ) PCRمحصوالت الکتروفورز 

تکثیر شده است. های نر کرمانی بیان نشده است و فقط در بافت دست این حیوانات ران، راسته و چربی پشت کمر برههای بافت

برای ژن بتااکتین  bp112( و وجود باند در محدوده 2)شکل  دست در بافت p32برای ژن  bp281مشاهده تک باند در محدوده 

 انجام واکنش یط real time PCR . دستگاهآزمایش و تکثیر قطعه مورد نظر بودها، بیانگر صحت انجام نمونه در همه( 3)شکل 



 1400، و همکاران بادیآپور رق عرب 

193 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

حد آستانه  یر همه نمونه ها، یکتکث یمنحنی برا دهد.مینشان  یرتکث یرا به صورت منحن یکلنت در هر سسنور فلور ییراتتغ یزانم

واکنش به حد آستانه تکثیر ع شده از طفلورسنت سانور باشد که در آن شدت  یم یکلیشد که نشان دهنده س یفتعر ییدر فاز نما

از محصول از  یمیاست که در آن ن ییمحصول )دما  Tmیبودن و دما ی، اختصاصو بتااکتین p32 ذوب ژن یمنحنیده است. رس

در  p32در پژوهش حاضر بیان ژن  .دهدمیرا نشان این دو ژن  real time PCRخارج شده است( واکنش  یحالت دو رشته ا

در زمان واقعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی  PCRبا استفاده از روش  گوسفند کرمانیمختلف  بافت چهار

ران، راسته و چربی پشت گوسفندان ی هابافت شود و در بیان میاین حیوانات که بالغ هستند بافت دست نشان داد که این ژن در 

 شود. بالغ بیان نمی

 

 

دو  H2و  H1. بره کرمانی روی ژل آگارز ماهیچه دست بافتدر  p32. الکتروفورز محصول تکثیر ژن 2شکل 

 نشانگر اندازه M100نمونه دست و 

Figure 2. Electrophoresis of amplified products for p32 gene in humeral muscle of Kermani 

lambs on agarose gel. H1 and H2 are 2 samples of humeral muscle and M100 is size marker 

 

کند، بلکه مکانی را برای عضله اسکلتی به عنوان بزرگترین اندام بدن، نه تنها از سیستم حرکتی پستانداران محافظت می

های اسکلتی پیش نیاز حیوانات (. رشد طبیعی ماهیچهParker et al. 2003کند )های اطراف فراهم میاکسیداسیون گلوکز بافت
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هایی مانند دیسپالزی عضالنی، های طبیعی زندگی و متابولیسم است. هر گونه رشد غیر طبیعی منجر به بیماریبرای حفظ فعالیت

اسکلتی یک فرآیند فیزیولوژیکی پیچیده (. رشد و تکامل عضله Ren et al. 2011شود )آتروفی عضالنی و هیپرتروفی عضالنی می

ها و فیبرهای عضالنی و ها، تشکیل میوتوبتوان آن را به چهار مرحله تقسیم کرد که شامل تشکیل و تکثیر میوبالستاست که می

ز فاکتورها های اسکلتی از تنظیم دقیق بسیاری ارشد ماهیچه(. Zhao et al. 2011; Xu et al. 2012شود )فرآیند بلوغ نهایی می

کنند های دخیل در تکثیر سلولی، تمایز، بازسازی، مهاجرت و آپوپتوز تعامل میغیرقابل تفکیک است. بسیاری از این فاکتورها با ژن

 Fahey et al. 2005; Songهای اسکلتی تشکیل دهند )تا یک شبکه تنظیمی پیچیده و دقیق را برای حفظ رشد طبیعی ماهیچه

et al. 2014.) 

 

های ران، دست، راسته و چربی پشت کمر بره کرمانی بافتدر  بتااکتین. الکتروفورز محصول تکثیر ژن 3شکل 

  نشانگر اندازه  M100و  های ران، دست، راسته و چربی پشت کمربافتهای نمونه B7تا  B1. روی ژل آگارز

Figure 3. Electrophoresis of amplified products for beta actin gene in femur, humeral muscle, 

back muscle and back fat of Kermani lambs on agarose gel. B1-B7 are samples of femur, 

humeral muscle, back muscle and back fat and M100 is size marker    

 

در حال رشد، مانند جفت و تومورهای های فعال متابولیکی و به سرعت را در بافت p32 شواهد بسیار ریادی نقش مهم

 (.Valentina et al. 2008; Chen et al. 2010; Nguyen et al. 2011; Matos et al. 2014اند )مختلف نشان داده

ینی یک دوره کلیدی از رشد دوره جن(. Ren et al. 2017) شودگوسفند به شدت بیان میجنین های اسکلتی همچنین در ماهیچه

 Edmondson) شودها و تشکیل فیبرهای عضالنی بیشتر در دوره جنینی کامل میاسکلتی است، زیرا تکثیر میوسیتهای ماهیچه

et al. 1994; Fahey et al. 2005; Ren et al. 2011 .)شود و هیپرپالزی فیبر عضالنی اسکلتی در طول بارداری کامل می



 1400، و همکاران بادیآپور رق عرب 

195 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

در رشد عضالت گوسفند  p32 با این حال، تحقیقات کمی در مورد عملکرد(. Peterson et al. 1997) شوددر بدو تولد ثابت می

های رشد مختلف در در دوره Huرا در ماهیچه اسکلتی گوسفند  p32 بیانMa et al. (2019 )ای، در مطالعه .انجام شده است

در  p32 که از بین رفتن ریافتندکردند. آنها درا در طی تغییر میوبالست در شرایط آزمایشگاهی بررسی  p32 داخل بدن و بیان

در  p32 که از بین رفتن . همچنین آنها دریافتندتواند تمایز و تکثیر را مهار کند و در نتیجه باعث آپوپتوز شودمیوبالست گوسفند می

فعال  راAMP (AMPK ) پروتئین کیناز فعال شده با سلولی را کاهش دهد و مسیر سیگنالینگ ATP تواند سطحها میمیوبالست

نشان داد که آنها نتایج ند. سازی کردشبیه Huگوسفند   longissimus  را از عضله p32 آنها توالی کدکنندهمطالعه این در . کند

و  279، 278به ترتیب  p32 توالی کد کننده. دنکناسید آمینه را کد می 278جفت باز بود که  837متشکل از  p32 توالی کد کننده

گوسفند  p32 توالی اسید آمینه(. Byrne et al. 2010; Liu et al. 2017) کنددر گاو، موش و انسان کد می اسید آمینه را 282

ایج این نتهمولوگ است.  (%81/84) و انسان (%63/81) است و همچنین با موش (%82/96) در گاو p32 دارای همسانی باالیی با

، مانند تومورهای انسانی های مختلفعملکرد آن ممکن است در میان گونه و است بسیار حفاظت شده p32 کند که پروتئینثابت می

در  longissimus و بیان پروتئین در عضله p32ژن  mRNA بررسی نتایج(. Matos et al. 2014) مشابه باشد و جفت موش

در گوسفند ران چهار سر عضله در  p32 عالوه بر این، بیان(. Ren et al. 2017) نتایج مطالعات قبلی را تایید کرد Huگوسفند 

 است جنینی رشد سریعدر دوران یکی از خصوصیات عضله اسکلتی گوسفند  سایر مراحل رشد است.جنینی نیز بیشتر از دوران 

(Fogal et al. 2010) هاکه عمدتاً مبتنی بر تکثیر سریع و تمایز میوبالست ( استEdmondson et al. 1994 .) ،عالوه بر این

p32 کنند الزم استهایی که به سرعت رشد میبرای بافت (Valentina et al. 2008; Chen et al. 2010; Nguyen et 

al. 2011; Yu et al. 2013; Zhang et al. 2013 .) ،حدس زد که توانمیاز این رو p32 های نقش کلیدی در رشد ماهیچه

مایوبالست گوسفند را Ma et al. (2019 )در رشد عضله،  p32 ایفا می کند. برای درک نقش یجنیندر دوران اسکلتی در گوسفند 

های جنین فیبروبالست شود، که با نتایج درعمدتاً در سیتوپالسم توسط ایمونوفلورسانس بیان می p32 که ندنشان داد دند وجدا کر

و سایر های پوششی سرطان سینه انسان( سلول )الین سلولی MDA-MB-231 های، سلول(Mikako et al. 2012موش )

در  p32 و تمرکز رویرای تجزیه و تحلیل بیشتر (. بNaya 1999; Yu et al. 2013دارد )های سرطانی مطابقت سلول

نتایج  ند.سلولی اندازه گیری کرد هایاندامکرا در میتوکندری و سایر  p32 بیان پروتئینMa et al. (2019 )ها، میوبالست

ها در میوبالست p32 شود. محل قرارگیریها نیز بیان میعمدتاً در میتوکندری وجود دارد، اما در سایر اندامک p32 که دادنشان هاآن

 (. Dedio et al. 1998; Mengjie et al. 2013) سلول های سرطانی استمشابه 

ماهگی مطالعه شد و بیان  11در گوسفند کرمانی در سن  p32ه به این که در این مطالعه بیان ژن ا توجب: نتیجه گیری

های ران، راسته و چربی پشت و بیان پایین این ژن بیشتر در دوران جنینی گزارش شده است، لذا عدم مشاهده بیان این ژن در بافت

کی از این باشد که این عضله تواند حابیان کم این ژن در عضله دست میآن در بافت دست تایید کننده نتایج مطالعات قبلی است. 

شود هایی بیان میهنوز در این سن دارای رشد است و یا ممکن است این بافت سرطانی شده باشد، چرا که این ژن بیشتر در بافت



   (1400 زمستان، 4، شماره 13مجله بیوتکنولوژی کشاورزی )دوره   

196 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

 

و عوامل زیادی در  بسیار پیچیده استرشد عضله جا که از آنکه در حال رشد سریع هستند و یا درگیر سرطان هستند. به عالوه، 

های در گوسفند کرمانی در مراحل مختلف رشد و در ماهیچه p32شود که بیان ژن ، پیشنهاد مینظیم این فرآیند دخیل هستندت

لذا در  ،نامشخص است in vitro و  in vivo در شرایط p32 تفاوت در الگوی بیان همچنین مطالعه شود.های مختلف بدن قسمت

 مطالعات آینده این مورد هم بهتر است مورد بررسی قرار گیرد. 

راستای در  ی و معنویمال هاییتبه خاطر حما شهید باهنر کرماندانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش :سپاسگزاری

  .شودیم یسپاسگزار یپژوهش هدافا

 

 عمناب

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

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

  CIB4( بررسی بیان ژن 1395جعفری دره در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریاحی مدوار علی )

 .119-132(، 4)4پژوهش در نشخوارکنندگان مجله  .real time qPCRهای مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از در بافت

 یکشاورز یوتکنولوژی. مجله بreal time PCRدر بز کرکی راینی با استفاده از  ESR1( بیان ژن 1399) محمدرضا یمحمدآباد

12(1 ،)192-177 . 

. مجله بیوتکنولوژی در بز BMP15 مختص بافت ژن mRNA پروفایل بیانی(. 1399) ، سفالیی محمدمحمدرضا یمحمدآباد

 .191-208(، 3)12کشاورزی 

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

real time PCR 111-122(، 3)10. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی . 

مجله علوم دامی ( کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی. 1390رضا )محمدی فر آمنه، محمدآبادی محمد

 .337-344(، 4)42 ایران

بررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با ( 1394) واجدابراهیمی محمدتقی، محمدآبادی محمدرضا، اسماعیلی زاده علی

 .143-158(، 4)7مجله بیوتکنولوژی کشاورزی . ایاستفاده از نشانگرهای ریزماهواره
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