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Abstract
Objective
Recently, in East Azerbaijan province, while marketing of top sheep carrying fertility genes
became suspected, because a number of farmers complained about the claim of the seller due to
the low performance of such ewes on the farm. With this research motivation, the aim of the
present study in the first step is to combine PCR-RFLP and subsequent PCR-Sequencing methods
for genetic refinement of the FecB gene locus associated with litter size in the Booroola-Afshari
sheep breed.

Materials and methods
In this study, overall 62 ewes and rams of Booroola-Afshari sheep and 30 ewes of GhezelRomanov hybrids were obtained from different sheep farms around Tabriz. Then, two- separate
phase were designed, after amplification of the 190 bp region of the BMPR15 gene by PCR, two
molecular PCR- RFLP methods and direct sequencing were performed according to routine
laboratory instructions. Genotype results were recorded and subsequently, using different

software such as POPGENE, FinchTV and MAFFT, the genotypic, allelic, and alignment
frequencies of the amplified sequences were performed to confirm the mutation, respectively.

Results
The results of the present report demonstrated that the source of discrepancy between the
identified genotype and the actual genotype can be due to the error of reading the genotype or the
seller's fraud and false claim. Also, the combination and both outputs of both molecular
techniques, PCR- RFLP and direct sequencing, can minimize the technical error caused by the
genotype. In addition, high reproducibility observations confirmed the presence of 8/06% fraud
in the FecB gene locus genotype.

Conclusions
The combination of two molecular methods, PCR- RFLP and PCR-sequencing direct sequencing
to detect FecB mutations, has shown acceptable efficiencies, and the establishment of
government-affiliated genotyping centers for fraud detection can assist regulators in genotyping
sheep with fertility genes and moreover may reduce the number of frauds.
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چکیده
هدف :اخیراً ،در استتتان ربر ایجان شتتر ی ،حین خرید و فروش وچ متعلق ه نژاد گوستتدندان رتر حامل ژن اروری ،شتتراری از
شکایات دامداران در خصوص عدم تطبیق ادعای فروشنده ا عرلکرد میش در مزرعه مشاهده شده است .ا این انگیزهی تحقیقاتی،
هدف از پژوهش حاضر در گام اول ،تلدیق دو تکنیک  PCR-RFLPو  PCR-Sequencingو متعا ب رن ،رای پاالیش ژنتیکی
جایگاه ژنی  FecBمرتبط ا صدت چند لوزایی در گوسدندان نژاد وروال -افشاری و گوسدندان دورگ زل-رومانوف می اشد و در
گام دوم و اصلی ،ا دام ه ررسی ری سک عدم صدا ت احترالی و هرچنین امکان سنجی شناسایی تقلبات احترالی ،حین داد و ستد
دام در سطح استان ربر ایجان شر ی می اشد.
مواد و روشها :در پژوهش حاضتتتر ،نرونههای خون از مجروع تعداد  62رأس میش و وچ نژاد وروال -افشتتتاری از واحدهای
گوستتدندداری اطراف تبریز و  30رأس میش دورگ زل -رومانوف اخذ گردید .ستت ، ،در یک گام دو مرحلهای مجزا ،عد از تکثیر
ناح یهای  190جدت ازی از ژن  BMPR1Bتوستتتط واکنش زنجیرهای پلیمراز ،دو روش مولکولی  PCR-RFLPو توالی یا ی
م ستقیم سانگر ،ر ا ساس د ستورالعرل رزمای شگاهی روتین ،انجام و نتایج ژنوتیپ ثبت گردید و متعا باً ،ا ا ستداده از نرم افزارهای
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مختلف هرچون پاپ ژن و  FinchTVو  MAFFTه ترت یب ،فراوانی ژنوتی،ی و اللی و هرردیدی توالی های مورد تکثیر رای
تایید مجدد جهش انجام شد.
نتایج :در انجام خش مولکولی این تحقیق ا استتتداده از رزازگرهای پیشتتنهاد شتتده  ،)Wilson et al. 2001ناحیهی اگزون
شتترارهی  8ژن  BMPR1Bکه یک طعهی  190جدت ازی استتت ه وستتیلهی  PCRتکثیر شتتد .ستت،

ا استتتداده از رنزیم

اندونوکلئاز  AvaIIکه رنزیم رشتی رای جایگاه  FecBوده و دارای جایگاه شتتناستتایی و رش  )G/GWCCمی اشتتد ،طعات
تکثیر شده تو سط  ،PCRمورد ه ضم رنزیری رار گرفتند .جایگاه بکر شده در گو سدندان حامل جهش ،اعث رش طعهی 190
جدت ازی ه دو طعهی 30و  160جدت ازی میگردد .در صورتی که در گوسدندان دارای ژنوتیپ وحشی ،رنزیم ادر ه شناسایی
و رش این جایگاه نیستتت .در این مطالعه ،در مجروع ،از  62رأس گوستتدند وروال -افشتتاری 11 ،رأس دارای ژنوتیپ هروزیگوت
رای جهش  FecBودند یعنی دارای دو نستتخه از جهش ودند و  51رأس دارای ژنوتیپ هتروزیگوت وده و فقط یک نستتخه از
جهش را دارا ودند .در ترامی  30رأس گوستتدند دورگ زل-رومانوف نیز هیچ جهشتتی مشتتاهده نشتتد .این نتایج ا انجام فناوری
توالییا ی سانگر در کنار روش  PCR-RFLPتایید شد و انجام هرزمان دو روش ،اعث افزایش صحت و د ت نتایج تحقیق شد.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حا ضر ،ن شان داد که یکی از علل عدم تطبیق ژنوتیپ پیش اظهار شده فرو شندگان ا ژنوتیپ وا عی،
خطای رائت ژنوتیپ و یا تقلبات و ادعای کذب فروشتتنده میتواند اشتتد .هرچنین ،تلدیق و کار ری هرزمان دو تکنیک مولکولی
 PCR-RFLPو توالییا ی مستتتقیم میتواند خطای فنی ناش تی از ژنوتیپ را تا حد امکان ه حدا ل خود رستتاند .عالوه ر این ،ا
اعرال تکرارپذیری االی مشاهدات ،متاسدانه وجود  8/06درصد  5از  62حیوان) عدم صدا ت و ناسازگاری در ژنوتیپ جایگاه ژنی
 ،FecBه اثبات ر سید .ایجاد مراکز پاالیش و تعیین ژنوتیپ وا سته ه دولت در خ صوص ت شخیص تقلبات ،می تواند ه نهادهای
نظارتی در خ صوص خدمات تعیین ژنوتیپ گو سدندان حاوی ژن اروری کرک کند و این ،خود ه خود رمار تقلبات را کاهش خواهد
داد.
کلیدواژهها :ژن دو لوزایی ،تقلب ،ژنوتیپ ،تست مولکولی ،ژن FecB

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :درخشان مهدی ،حسن پور کریم ،جوانررد ررش ،شجاع جلیل  )1401امکان سنجی پاالیش ژنتیکی صدت دو لوزایی در
گوسدندان ا هدف کاهش تقلبات احترالی -یک مطالعه استانی .مجله یوتکنولوژی کشاورزی .83-100 ،)3 14
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درخشان و همکاران1401 ،

مقدمه
نشتتخوارکنندگان کوچک ،ه ویژه انواع نژادهای ومی ،از جنبه های ا تصتتادی-اجتراعی در معیشتتت ستترت ا ل توجهی از
جرع یت انستتتتانی در م ناطق گرم نقشرفرینی ستتتزایی دار ند

;Mohammadifar and Mohammadabadi 2011

 .)Mohammadabadi et al. 2021نا راین ،اجرای رزمایشتتتات ترکیبی ا تأکید ر مدیریت و پیشتتترفت ژنتیکی رای هبود
تولیدات حیوانی از اهریت تعیین کنندهای رخوردار هستتتتند  .)Ahsani et al. 2011; Mohammadabadi 2016کارریی
ا تصتتتادی و یولوژیکی صتتتنایع پرورش گوستتتدند ه طور کلی ا افزایش هرهوری و عرلکرد تول یدمثلی میش ها هبود می یا د
 .)Mohammadabadi et al. 2017; Shahsavari et al. 2021حدود  28نژاد گوستتدند در ایران پرورش داده میشتتوند
 )Mohammadabadi et al. 2018; Ghotbaldini et al. 2019کته شتتتتامتل یش از  50میلیون رأس هستتتتنتتد
 )Masoudzadeh et al. 2020aو هر کدام از رنها ا خش خاص تی از کشتتور ستتازگار شتتدهاند Masoudzadeh et al.

 .)2020bگوستتدند ه عنوان نشتتخوارکننده کوچک نقش مهری در تولیدات کشتتاورزی و گذران زندگی مردم دارد و در این میان،
صتتدت اروری ،یکی از مهرترین صتتدات ا تصتتادی گوستتدند رای پرورش دهندگان گوستتدند استتت AmiriRoudbar et al.

 .)2017مطالعات مر وطه پیشتتتین نشتتتان دادهاند که ژنهای عرده اروری میتوانند ه طور ا ل توجهی تعداد زایرانهای میش
منجر ه روز چند لوزایی را افزایش دهند و در نتیجه هرهوری تولیدمثلی پرورش گوسدند و وضعیت ا تصادی گوسدندداران را هبود
خشند  .)Amiri Roudbar et al. 2018ا این حال ،اکثریت ریب ه اتداق نژادهای گو سدند ومی کشور ،رههای تک لو و
رههای دو لوی کری تولید می کنند .این امر ،ر شاخص تعداد نتاج در هر زایش میش که مهرترین شاخص تولیدمثلی رای تولید
گو سدند ا ست تأثیر زیادی میگذارد .ک شور ایران دارای حدود  28نژاد گو سدند ا ست که از نظر ظرفیت ژنتیکی رای تولید شیر،
گوشتتت و پشتتم ،مقاومت ه یراری و اروری ،پتانستیلهای متداوت را نشتتان دادند  .)Tavakolian 2000جرعیت گوستتدند در
ایران ،عردتاً از نژادهای ومی دنبه دار و پ شم ضخیم ت شکیل شده ا ست .هرهوری پایین در هرهی روشهای پرورش گو سدند در
ایران مشتتهود استتت که عردتاً ه دلیل عرلکرد تولیدمثلی پایین میشها استتت  .)Esmailizadeh et al. 2009ه طور کلی،
گوسدندانی که تحت سیستم عشایری و کوچ پرورش داده می شوند ،در مقایسه ا گوسدندانی که تحت سیستمهای متررکز یا نیره
متررکز پرورش مییا ند ،کرتر ارور و چند لوزا هستتتند  .)Osman 1987ه طور کلی ،اکثر گوستتدندان نژاد ایرانی در هر زایران
یک ره ه دنیا میرورند .گوسدند نژاد افشاری یکی از مهمترین نژادهای گوسدند در ایران رای تولید گوشت است که در تولید شیر
نیز عرلکرد خو ی دارد .اما ،این نژاد از نظر اروری ،کرتر از  10درصتتتد دو لوزایی دارد .از رنجایی که تولید ره منبع دررمدی مهری
در هرهی گلهها است ،افزایش اروری گوسدند افشاری ،هرواره یکی از اهداف مهم اصالح نژادی وده است Karamiyanfili

 .)2014ناحیهی پراکنش و جرعیت سیاری از گوسدندان افشاری در استان زنجان رار دارد .این نژاد ،در ین سایر نژادهای گوسدند
ومی چند لوزایی االیی دارد .وارد کردن ژن از طریق رمیختهگری میتواند یک راهبردی مناسب رای معرفی و ورود رللهای جدید
مرتبط ا اروری و افزایش پیشتترفت ژنتیکی اشتتد  .)Hospital et al. 1992; Latifi et al. 2018وارد کردن ژن مبتنی ر
87
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رمیختهگری ،شامل مجروعهای از تال یهای رگشتی ین یک نژاد مرتاز حاوی رللهای مورد نظر ا یک نژاد ومی است که منجر
ه افزایش گوستتدندان هتروزیگوت می شتتود و در نهایت ،تال ی ین افراد هتروزیگوت منجر ه ایجاد گوستتدندان هروزیگوت رای
ایجاد رللهای مطلوب میشود  .)Koudande et al. 2000; Valipour-Koutanaee et al. 2019از مهرترین عوامل رای
هرهوری رنامهی پرورشتتتی در هبود صتتتدات اروری ،گزینش در ین جرع یت و رمیختهگری استتتت .)Latifi et al. 2019
رمیختهگری ،در وا ع شامل تولید نژاد و انتقال ژن است .تولید نژاد ،حاصل رمیختهگری ین دو یا چند نژاد و تال ی داخل نژادی می
اشد .ه طور کلی ،اهداف تولید نژاد شامل ایجاد نژادهای گوسدند) ا طول عرر اال ،افزایش رهزایی ،افزایش سرعت رشد و هبود
کیدیت الشه است  .)Petrovic et al. 2013; Mirzamohammadi et al. 2014ه منظور هبود عرلکرد صداتی خاص در
دام،روری ،استداده از رمیختهگری در نژادهای اصیل ،دارای معایبی از جرله از دست دادن سازگاری و مقاومت محیطی ومی شده و
هرچنین افزایش حستاستیت ه یراریها می اشتد .البته در مواردی این معایب ه صتورت کاهش عرلکرد کری و کیدی در ستایر
صدات ا ت صادی م شاهده شده ا ست .ا توجه ه م سئلهی مهم حدظ بخایر ژنتیکی و تنوع زی ستی گونههای دامی و جلوگیری از
ترکیب ژنتیکی در کل دنیا ،در مباحث ا صالح نژادی ،رمیختهگری ه عنوان یک چالش در صنعت دام،روری روز یافته و رای حل
مشکالت مر وط ه این چالش ،وارد نرودن ژنهای زرگ اثر مطرح شده است .در هرین راستا ،اولین طرح نظاممند وارد کردن ژن
در گو سدند نژاد اف شاری ا زایش میش های حامل ،در سال  1386در دان شگاه زنجان ا هرکاری سازمان جهادک شاورزی ا ستان
زنجان رزاز شد  .)Qanbarii et al. 2009طرح اصالح نژادی ا واردات اس،رم وروال مرینو از نیوزلند رزاز شد .گدتههای محقیقن
و متولیان این طرح حاکی از رن است که این نژاد ،ترکیبی از  75درصد نژاد رامنی و  25درصد نژاد مرینو است که حاوی ژن FecB

مرتبط ا چند لوزایی است و در کروموزوم  6گوسدند رار دارد  .)Karamiyanfili 2014یادرور می شود که ضریب وراثتپذیری
پایین صدات تولیدمثلی و ترایل ه تولید رههای ی شتر در هر میش رای گو شت ،منجر ه رنامههای رمیختهگری سیاری شده
است که ه دنبال کسب مزایای ژن وروال هستند  .)Fogarty 2009; Sepehri 2016گوسدند وروال مرینو حامل یک جهش
اتوزومی ژن زرگ اثر  FecBاستتت که تأثیر ا ل توجهی ر تعداد نتاج در هر زایش دارد  .)Ekiz et al. 2015این یک اثر ژنی
افزای شی ا ست ،نا راین یک ن سخه از ژن اعث ایجاد یک رهی ا ضافی در هر میش و دو ن سخهی ه ارث ر سیده از هر دو والد ه
معنای  1/5رهی اضافی متولد شده در هر میش است .راهبردهای ژنتیکی مبتنی ر هبود سودروری نژاد گوسدند افشاری ،عروماً ر
ویژگیهای تولیدمثلی متررکز وده ا ست  .)Ghaffari et al. 2009ژن اروری وروال  )FecBهرب ستگی خا صی ا تعداد نتاج
در هر زایش در گوسدند دارد .ژن اروری وروال  )FecBیک ژن زرگ اثر است که در اصل در گوسدند مرینوس استرالیایی ه نام
 Booroolaدر دههی  1980یافت شتتتد که می تواند تخرکگذاری و تعداد نتاج در هر زایش را افزایش دهد .این اولین ژن زرگ
اثر اروری ود که در گوسدند شناسایی شد .تحقیقات بلی نشان داده است که تعداد نتاج در هر زایش ا تعداد نسخهی ژن FecB

هربستگی مثبت دارد ،یعنی ا ژنوتیپ هربستگی دارد .در نژادها و سویههای مختلف گوسدند ،توزیع ژن  FecBنا را ر است .ا این
حال ،ژن  FecBا عرلکرد االی گوسدند مرتبط است .گزارش شده است که اروری االی گوسدند حامل  FecBنتیجهی جهش
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 FecBا ست .تحقیقات ی شتر ن شان داده ا ست که ژنوتیپ هتروزیگوت ) 0/93 ،(B+ره ،ی شتر از نوع وح شی  )++در گو سدند
ایجاد میکند و هرچنین ،ژنوتیپ هتروزیگوت ) 65/6 ،(B+درصتتتد ،چند لوزایی االتری نستتتبت ه ژنوتیپ وحشتتتی  )++دارد.
مطالعات یشتتتر نشتتان داده استتت که گوستتدندان ا ژنوتیپ هروزیگوت  )BBیا ژنوتیپ هتروزیگوت  )+Bه طور ا ل توجهی
چند لوزایی االیی ن سبت ه ژنوتیپ  )++دا شتند .جهش  FecBدارای یک پلیمورفی سم تکنوکلئوتیدی  )SNPا ست که در ژن
گیرندهی پروتئین مورفوژنتیک استتتخوان  )BMPR-IBرار دارد .محل جهش رن در مو عیت  746ناحیهی کد کننده ا تغییر A
 → Gرار دارد که اعث میشتتود 249امین اس تید رمینه از گلوتامین ه ررژنین  )Q249Rتغییر کند Q249R .ین دامنهی GS

یک دامنهی زنی از سرین و زنی از گالی سین) و حلقهی  L45ژن  BMPR-IBرار دارد که یک منطقهی سیگنال کیناز درون
سلولی سیار حداظت شدهی  BMPR-IBا ست ،ن شان میدهد که  ،R249رلل  FecBا ست ،یعنی جهش  FecBدر وا ع ژن
 BMPR-IBاست  .)Souza et al. 2001در حال حاضر ،روشهای زیادی رای تشخیص جهش  FecBوجود دارد .ه عنوان
مثال روش  PCR-RFLPه طور گسترده در تجزیه و تحلیل جهش  FecBاستداده می شود که ه یک سری مراحل ،مانند سط
 ،PCRهضتتم رنزیم ،الکتروفورز و زیره نیاز دارد .عالوه ر این ،یک رزازگر از  PCR-RFLPدارای یک محل رنزیم محدود کننده
است که رای هضم محصول  PCRه یک رنزیم محدود کننده  )AvaIIنیاز دارد .در سالهای اخیر ،احترال و وع تقلب در خش
ک شاورزی و دام،روری از دیدگاه حقو ی ،امری نامرکن نی ست و حدوث جرم مح سوب می شود ،فلذا ،نهادهای نظارتی و م سئول،
نیازمند روشهایی نوین مبتنی ر زیستفناوری رای شناسایی و اعرال انون عدم صدا ت مشاهده شده در این زمینه هستند .اخیراً،
در استان ربر ایجان شر ی ،حین خرید و فروش وچ نژاد گوسدندان رتر حامل ژن اروری ،شراری از شکایات دامداران در خصوص
عدم تطبیق ادعا ا عرلکرد میش در مزرعه م شاهده شده ا ست .شواهد موجود حاکی از رن ا ست که م صرفکنندگان در خرید و
فروش های محلی گوستتتدندان رتر حامل ژن اروری اال  ،)FecBهدف روش های متقلبانهی پیچ یدهتر رار میگیرند .تعریف
کالهبرداری هرانطور که در محاکم تعریف شده است عبارت است از نقض رگاهانه استاندارد حسن نیت و رفتار منصدانه هرانطور
که در جامعه درک می شود ،شامل فریب یا نقض اعتراد رای پول یا رسیب رساندن ه فردی دیگر .ه عنوان مثال ،جعل عردی یا
جعل دادههای تحقیقاتی و گزارش گرراه کنندهی نتایج .دادههای شتتکایات مصتترفکنندگان حاکی از تقلب در گرراهکردن ژنوتیپ
هرو و هترو  FecBدر گوستتدند وروال -افشتتاری استتت .ا این انگیزهی تحقیقاتی ،هدف از پژوهش حاضتتر ،در گام اول ،تلدیق دو
روش  PCR-RFLPو  PCR-Sequencingو متعا ب رن ،رای پاالیش ژنتیکی جایگاه ژنی  FecBمرتبط ا صدت چند لوزایی
در گوستتدند نژاد وروال-افشتتاری می اشتتد و در گام دوم و اصتتلی ،ا دام ه ررستتی ریستتک عدم صتتدا ت احترالی و هرچنین
امکانسنجی شناسایی تقلبات احترالی ،حین داد و ستد دام در سطح استان ربر ایجان شر ی می اشد.
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مواد و روشها
مادهی آزمای شی و حیوانات مورد ا ستفاده :در تحقیق حا ضر ،یک نرونهگیری ت صادفی از مجروع  62رأس گو سدند
وروال -اف شاری  30رأس میش 32 ،رأس وچ) موجود در گلههای دامداریهای اطراف شهر تبریز و شهر ستانهای اهر ،گوگان و
خ سرو شهر و  30رأس میش دورگ زل -رومانوف از محل دامداری ای ستگاه تحقیقاتی خلعت پو شان دان شگاه تبریز انجام شد .در
ادامه بل از شروع فاز مولکولی ،از دامداران مشارکت کننده ه صورت داوطلبانه ،اطالعات ژنوتیپ حیوان در حین خرید از فروشنده،
ه د ت ثبت گردید.
روش تلفیقی  PCR-RFLPو  :PCR-Sequencingته یهی نرونه های خون ا استتتتداده از لوله های خالء حاوی
EDTAاز محل سیاهرگ وداجی انجام شد و تا زمان ا ستخراج ، DNAنرونهها در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
استخراج  ،DNAهم ه روش فنل-کلروفرم  )Chan et al. 2001و هم ا استداده از کیت استخراج  DNAانجام شدDNA .

استخراج شده ،هم ا استداده از روش ارگیری روی ژل رگارز  0/8درصد و هرچنین ،ا استداده از روش اس،کتروفتومتری ا دستگاه
نانودراپ مورد ارزیا ی رار گرفت .در این تحقیق ا ا ستداده از رزازگرهای پی شنهاد شده  ،)Wilson et al. 2001ناحیهی اگزون
شتترارهی  8ژن  FecBه وستتیلهی واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر گردید .واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجم  50میکرولیتر ر
ا ساس  100تا  200نانوگرم  DNAژنومی 1 ،میکروموالر از هر یک از رزازگرهای رفت و رگ شت ا توالیهای زیر Wilson et

)al. 2001؛
`5`-CAGAGGACAATAGCAAAGCAAA-3
`5`-AAGATGTTTTCATGCCTCATCAACAGGTC-3

مستتتترمیک

شتتتامل افر  MgCl2 ،dNTP ،PCRو رنزیم  Taq DNA Polymeraseا زلظت  X1تنظیم گردید.

چرخههای دمایی واکنش زنجیرهای پلیمراز شامل وا سر شت سازی اولیه  DNAه مدت  8د یقه در دمای  95درجهی سانتیگراد،
وا سر شت سازی ثانویه ه مدت  45ثانیه در دمای  95درجهی سانتیگراد ،ات صال رزازگرها ه مدت  45ثانیه در دمای  60درجهی
سانتیگراد ه تعداد  34چرخه و سط نهایی ه مدت  5د یقه در دمای  95درجهی سانتیگراد ود .رای رزمون صحت تکثیر ناحیهی
مورد مطالعه و هرچنین تعیین کیدیت مح صول  ،PCRاز روش ارگیری ر روی ژل رگارز  3در صد و رنگرمیزی ا اتیدیوم روماید
ه هرراه نشانگر  100جدت ازی شرکت یوفکت کره جنو ی استداده شد .واکنش  PCR-RFLPه منظور شناسایی الگوی چند-
شتتتکلی احترالی در نرونههای تحقیق در حجم  30میکرولیتر ،ر استتتاس  15واحد رنزیم رشتتتی  ،AvaIIافر رنزیم ه مقدار 3
میکرولیتر و  20میکرولیتر محصتتول  PCRدر دمای  37درجهی ستتانتیگراد ه مدت  12ستتاعت انجام شتتد .رای ررستتی نتایج
واکنش ،PCR-RFLPمحصول هضم رنزیری ر روی ژل رگارز  3درصد و در کنار نشانگر اندازهگیری  100جدت ازی ساخته شده
در کشور لیتوانی شرکت ترموفی شر رمریکا ارگذاری شد .محصوالت ه ضم شده در افراد هروزیگوت ا ژنوتیپ وحشی که هیچگونه
رشتتتی در جای گاه رش توستتتط رنزیم انجام نشتتتده ،دارای اند  190جدت ازی وده و در هتروزیگوت ها که فقط در یکی از
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کروموزومهای هرولوگ رش انجام شده ،اندهای  160 ،30و  190جدت ازی مشاهده شدند و در هروزیگوتهای جهش یافته که
رش در هر دو کروموزوم هرولوگ انجام شده ،اندهای  30و  160جدت ازی ا ل م شاهده ودند .البته ه علت ا ستداده از ن شانگر
اندازهی  100جدت ازی ،اندهای  30جدت ازی ر روی ژل رگارز ا ل مشتتاهده نری اشتتند .الل جهش یافته ا ) (Bنشتتان داده
شتتده و الل وحش تی ا  )+نرایش داده می شتتود .روش توالییا ی خاترهی زنجیره که ه روش ستتانگر نیز معروف استتت ،امروزه از
د یقترین و مطرئنترین روشهای مستتتقیم مولکولی رای تعیین جهشهای یراریزای ژنتیکی می اشتتد .این روش می تواند ژن
مورد نظر را ه طور کامل توالییا ی کند ،هرچنین میتواند تغییر ،حذف یا اضافه شدن حتی یک نوکلئوتید را مشخص کند .نرونهها
رای انجام توالییا ی ه شرکت یومجیک ژن وا ع در استان البرز ،شهر کرج ثبت سدارش شدند.
اساس این روش این گونه است که ،ا تدا ا انجام  ،PCRطعهی مورد نظر در ژنوم تکثیر می شود .س،

محصول  ،PCRه

کرک  Cycle-Sequencingکه در حقیقت یک  PCRاخت صا صی ا ایجاد ر شتههایی ا انتهای سته می ا شد ،تکثیر میگردد.
روش دیری خاترهی زنجیرهی  ،DNAن یاز ه یک  DNAتک رشتتتتهای ،یک رزازگر  DNA ،DNAپلیمراز ،دیاکستتتی
نوکلئو سید تری ف سدات  )dNTPو دی -دی اک سی نوکلئو سید تری ف سدات  )ddNTPتغییر یافته دارد که دومی اعث می شود
رشتهی  DNAطوالنی نشود .این نوکلئوتیدهای خاتره خش ،یک گروه ` OH-3که رای تشکیل پیوند فسدو دی استری ین دو
نوکلئوتید مورد ن یاز استتتت را کم دارند که ستتتبب میشتتتود  DNAپلیمراز پ

از استتتتداده از  ،ddNTPتکثیر را متو ف کند.

اینddNTPها مرکن است ه صورت رادیواکتیو یا فلئورسنت رای تشخیص ،در دستگاههای خودکار رچسبگذاری شده اشند.
نرونهی  ،DNAه چهار واکنش مجزا تقسیم میشود که هر چهار دئوکسی نوکلئوتید نرمال )dTTP ،dCTP ،dGTP ،dATP
و  DNAپلیمراز را دارد .در هر واکنش ،تنها یکی از دی -دئوکستتتی نوکلئوتیدها ،)ddTTP ،ddCTP ،ddGTP ،ddATP
ا ی از نوکلئوتیدهای عادی افزوده میشتتود .دی -دئوکستتی نوکلئوتید افزوده شتتده اید  0/1زلظت دئوکستتی نوکلئوتید متناظر را
داشته اشد تا تعداد خشهای مناسبی از ترامی رشته تولید شود .ه یان دیگر  4واکنش رای رزمون هر چهار  ddNTPنیاز است.
س،

خشهای  DNAحاصل ،توسط حرارت واسرشت میشوند و راساس اندازه ،توسط ژل پلی رکریل رمید -اوره جدا میشوند.

در نهایت ،طعات تکثیر شده ،تو سط د ستگاه  Genetic-Analyzerموجود در رزمای شگاه ،خوانده می شوند .ه این ترتیب توالی
مورد نظر رای تجزیه و تحلیل رماده می اشتتد .هرگاه داخل توالی ،در محل جهش  ،)FecBنوکلئوتید ردنین  )Aمشتتاهده شتتود،
جهش صورت نگرفته شکل  )7-4و اگر نوکلئوتید گوانین  )Gیا سیتوزین  )Cمشاهده شود ،نشانگر وجود جهش می ا شد .رای
تشخیص ژنوتیپ هتروزیگوت و هروزیگوت رای این جهش از روی نرودار ،اگر کیدیت نوکلئوتید جهش یافته شناسایی شده توسط
د ستگاه در محل جهش ،اال ا شد طعاً ژنوتیپ هروزیگوت می ا شد شکل  .)8-4دین معنی که رنزیم ر شی در هر دو کروموزوم
هرولوگ ،محل رش را ریده است و فقط یک نوکلئوتید ا کیدیت اال شناسایی شده است .اگر کیدیت نوکلئوتید شناسایی شده ه
هرراه نوکلئوتیدهای مجاور رن محل پایین اشتتد ،مشتتخص میشتتود که فقط در یک کروموزوم ،محل رش ریده شتتده و ژنوتیپ
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حاصل ،هتروزیگوت می اشد شکل  .)9-4در نرودار ژنوتیپ هتروزیگوت تعداد خطوط منحنی ها دو یا یشتر است و علت رن ریده
شدن محل رش فقط در یکی از کروموزومها است که دستگاه ا اطعیت نریتواند یکی از نوکلئوتیدها را معرفی نراید.

شکل .1نمودار منحنیهای ژنوتیپ وحشی یا غیر حامل جهش FecB
Figure 1. Diagram of wild or non-FecB genotype

شکل .2نمودار منحنیهای ژنوتیپ هموزیگوت برای جهشFecB
Figure 2. Diagram of homozygous genotype for FecB mutation

شکل .3نمودار منحنیهای ژنوتیپ هتروزیگوت برای جهش FecB
Figure 3. Diagram of heterozygous genotype for FecB mutation

نتایج و بحث
تلفیق  PCR-RFLPو  :PCR-Sequencingدر تحقیق حاضتتر که ناحیهی  190جدت ازی اگزون شتترارهی  8ژن
 (FecB) BMPR-1Bطبق مطالعات پیشین مشاهده گردید .در الکتروفورز ،طعهی تکثیر شدهی ژن وروال ر روی ژل  3درصد،
نشان میدهد که طعهی  190جدت ازی در نظر گرفته شده رای تکثیر ،ه خو ی تکثیر یافته است و نشانگر اندازهی مورد استداده
در کنار مح صوالت  ،PCRن شان میدهد که طعهی تکثیر شده 190 ،جدت از طول دارد .ا عک

رداری از ژل ،صحت تکثیر

طعهی مورد نظر تایید شد .ا مشاهدهی این که ترام نرونههای تکثیر شده مشا ه هم هستند و فقط یک اند ه اندازهی  190جدت
از رای هر نرونه تشتتکیل شتتده ،نشتتان دهندهی رن استتت که رزازگرهای مورد استتتداده فقط طعهی هدف را ر روی DNA

شناسایی کرده و شباهت توالی دیگری ر روی  DNAوجود نداشته است.
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شکل .4همردیفی نتایج توالییابی توسط نرمافزار آنالین MAFFT
Figure 4. Alignment of sequencing results using MAFFT online software

شکل .5مطابقت نمودارهای توالییابی با الگوهای ژنوتیپی بارگذاری شده بر روی ژل آگارز  3درصد
Figure 5. Correspondence of sequencing diagrams with genotypic patterns loaded on
3% agarose gel

امکانسنجی شناسایی تقلبات احتمالی حین داد و ستد دام :پ

از هضم محصوالت  PCRتوسط رنزیم ،AvaII

مشخص شد که ترام  30رأس گوسدند دورگ زل -رومانوف دارای ژنوتیپ وحشی  )FecB+ / FecB+ودند و از  62رأس
گوسدند دورگ وروال -افشاری 11 ،رأس ژنوتیپ هروزیگوت  )FecBB / FecBBداشته یعنی دو نسخه از ژن وروال را داشتند
و قیه ،ژنوتیپ هتروزیگوت  )FecBB / FecB+را داشتند یعنی دارای یک نسخه از این ژن ودند .عد از اخذ نتایج توالییا ی ،ا
استداده از دادههای خام توالییا ی که توسط نرمافزار رنالین  MAFFTهرردیف شدهاند ،جایگاه جهش  FecBا ل مشاهده می
اشد شکل  .)4هرچنین مطا قت این نتایج ا محصوالت  PCRکه توسط رنزیم هضم شده ودند و ر روی ژل ه نرایش دررمدند
تائید شد و مشخص شد روش  PCR-RFLPه درستی انجام شده است شکل  .)5از کل  62رأس گوسدند وروال-افشاری12 ،
نرونه مر وط ه یک دامداری ود که ا ادعای داشتن ژنوتیپ هروزیگوت  ،)FecBB / FecBBخریداری شده ودند .از این 12
نرونه  3نرونه ژنوتیپ هتروزیگوت  )FecB+ / FecBBرا نشان دادند .روز عدم تطا ق ین ادعای رخی فروشندگان محلی دام و
نتایج رزمایشات تعیین ژنوتیپ ،یانگر عدم صدا ت و احترال فریب خریداران دام می اشد .این مطلب ،اهریت تشکیل یک مرکز
مورد اعتراد رای پایش و پاالیش ژنتیکی در منطقهی شرال زرب کشور را دوچندان می نراید .ا انجام این پژوهش در جهت تعیین
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ژنوتیپ گوسدندان ،وجود یا عدم وجود جهش  FecBمشخص میشود .و این که یک یا دو نسخه از جهش  FecBدر نرونه وجود
دارد .انجام هر یک از روشهای  PCR-RFLPو توالییا ی ،مزایا و معایبی نیز دارد .از معایب انجام این روشها ه هزینهی نسبت ًا
االی رنها اشاره می شود که البته میتوان ا انجام کارهای ساده ،رن هزینهها را کاهش داد .ا ل بکر است که انجام روشهایی
مانند توالییا ی در کنار روش  ،PCR-RFLPمؤید صحت و د ت االی نتایج حاصله می اشد .چنانکه از نتایج تحقیق حاضر ر
میرید ،نتایج توالییا ی صحت انجام روش  PCR-RFLPرا تائید مینرایند .رای شناسایی جهش  FecBدر گوسدندان نژادهای
مختلف ،مطالعاتی مشا ه تحقیق حاضر انجام گرفته است ،از جرله گوسدندان لری -ختیاری ،شال ،افشاری و زل Eghbalsaied

 ،)et al. 2016شال  ،)Ghaffari et al. 2009لوچی  ،)Moradband et al. 2011زندی  ،)Taherkhani 2016لری
 ،)Shafieiyan et al. 2013افشاری  )Qanbarii et al. 2009و دورگهای رومانوف ،مثل شال-رومانوف Zamani et

 ،)al. 2015عدم وجود جهش مسئول فنوتیپ چند لوزایی  )FecBتائید میشود .البته جهش  FecBا فراوانی ژنوتی،ی هروزیگوت
رای این جهش ه میزان  )0/13و هتروزیگوت ه میزان  )0/446در گوسدندان کلکوهی  )Mahdavi et al. 2014مشاهده شده
است .در تحقیقی دیگر که ر روی  11نژاد گوسدند ایرانی انجام شده  ،)Potki et al. 2020فقط در گوسدند کلکوهی این جهش
مشاهده شده و فراوانی ژنوتیپ هروزیگوت رای این جهش  )0/021و هتروزیگوت  )0/17ه دست رمده است .در یک مطالعهی
دیگر که رای شناسایی جهش  FecBروی گوسدندان زل انجام شد ،فقط ژنوتیپ هتروزیگوت ا فراوانی  )0/014مشاهده شد
 .)Asadpour et al. 2012مطالعاتی رای شناسایی جهش  FecBدر گوسدندان خارجی نیز انجام شده است که ه رخی از رنها
اشاره میشود .ررسیهای انجام گرفته ر روی  21نژاد گوسدند ا اروری اال از  13کشور جهان نشان داده است که فقط نژادهای
هو و هان چینی دارای جهش ژن وروال ودند .هرهی گوسدندان نژاد هو حامل جهش ژن  FecBوده و ژنوتیپ  BBداشتند .در
گوسدندان نژاد هان ،هر سه نوع ژنوتیپ هروزیگوت مغلوب ا فراوانی  ،0/33هتروزیگوت ا فراوانی  0/58و نوع وحشی ا فراوانی
 0/09مشاهده شدند  .)Davis et al. 2006در یک مطالعه در کشور مالزی که ر روی نژادهای مالین و دورپر انجام شد هیچ
چندشکلی در این گوسدندان مشاهده نشد  .)Wan Somarny et al. 2013درکشور مصر نیز یک مطالعه ر روی  5نژاد مصری
انجام شد که جهش وروال در رنها هم مشاهده نشد  .)El-Hanafy & El-Saadani 2009در تحقیقی دیگر که ر روی
گوسدندان گارول و دورگهای گارول ا مال،ورا انجام شد  ،)Kolte et al. 2005در گوسدند گارول ،فراوانی هروزیگوت رای
جهش  ،)0/8 ،FecBهتروزیگوت  )0/171و هروزیگوت تیپ وحشی  )0/02مشاهده شد .هرچنین فراوانیهای ژنوتی،ی در
دورگهای گارول مال،ورا دین ترتیب ه دست رمد؛ فراوانی ژنوتیپ هروزیگوت  ،)0/612هتروزیگوت  )0/734و هروزیگوت تیپ
وحشی  .)0/2در گوسدندان هندی چوتاناگ،وری نیز جهش  FecBا فراوانی االیی مشاهده شده است  .)Oraon et al. 2016در
یک مطالعهی دیگر ر روی گوسدندان کندراپادا در هند نیز فراوانی االیی رای ژنوتیپهای هروزیگوت و هتروزیگوت رای این
جهش مشاهده شده است .)Dash et al. 2017

94
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

درخشان و همکاران1401 ،
در مورد روشهای ه کار گرفته شده در این تحقیق ،شایان بکر ا ست ،سی ستم  RFLPسادرن دارای مزایایی هرچون اال
ودن فراوانی این روش ،تکرارپذیری ،د ت و ا لیت اعتراد فوقالعاده االی این روش استتت و این که این روش تحت تأثیر عوامل
محیطی داخلی و خارجی نبوده و صد در صد ژنتیکی می اشد .هرچنین این روش هربارز وده و امکان تشخیص افراد خالص از هر
یک از انواع افراد نا خالص وجود دارد .الب ته این روش م عایبی نیز دارد؛ این روش دشتتتوار وده و عالوه ر و تگیر ودن دارای
پیچیدگی هایی است .هزینهی اولیه و هزینهی نگهداری کاوشگرها و کار رد رنها نیز نسبتاً زیاد وده و نیاز ه کار رد مواد رادیواکتیو
و یا روشهای پیچیده و مواد گران یرت شیریایی دارد .در این روش نیاز ه نگهداری میکروارگانی سمها جهت تهیهی کاوشگر وده
که دارای پیچیدگیهایی استتت .ا پیشتترفت فناوری و اختراع  ،PCRروشهای مبتنی ر  PCRه تدریج جای  RFLPه کار
گرفته شتتدند .امروزه روش  PCR-RFLPا تکیه ر مزایای  RFLPو رفع معایب رن ه طور وس تیعی در فناوری  DNAه کار
گرفته می شود .در ،PCR- RFLPجهشهایی از نوع نقطهای و حذف و ا ضافه که اعث تغییر در سطح طعهی رنزیری میگردند
ا ل تشخیص است .تداوت روش  RFLPسادرن و  PCR-RFLPاین است که در  RFLPسادرن ،تنوع  DNAدر داخل یک
منطقهی  30 Kbمح صور ،تو سط کاو شگر تعیین میگردد در حالی که در  PCR-RFLPتنوع در داخل منطقهای که از دو طرف
ه رزازگر ختم شده ،تعیین می شود .این ناحیه معروال ً  0/2-5 Kbاست .روش  PCR-RFLPموجب افزایش نرایان سازی چند
شتتتکلی موجود در ین نرونههای مختلف می گردد ،PCR-RFLP .کلیهی مزایای روش  RFLPرا داشتتتته و چون این روش
ترکیبی از  RFLPو  PCRاست ه این دلیل ،د ت و حساسیت االی  RFLPا سرعت و سادگی  PCRدر یک جا جرع شده و
اعث رفع معایب ناشتتی از  RFLPو کار رد وستتیع گردیده استتت .در روش  PCR-Sequencingامکان ررستتی کامل ترامی
سرتهای مورد نظر از یک ژن معروالً کلیهی اگزونهای ژن) و اطراف رنها ،مورد ررسی و تعیین توالی می شوند .این روش نیز
د ت االیی داشتتته و امکان تشتتخیص جهشهای جدید وجود دارد .یکستتان ودن روش کار رای یراریهای مختلف و عدم نیاز
ار سال نرونه ه خارج از ک شور نیز از محا سن این روش می ا شد .از این رو ا ستداده از این دو روش در کنار هم ا دا شتن مزایای
ستیار هر دو روش در اخذ نتایج ،ستیار کار ردی ،ستتریع و د یق خواهد ود .شتتاخصهای رماری مورد اندازهگیری در ارزیا ی نتایج
حاصل از تعیین جهش  FecBر اساس هر دو روش نشان داده شده است جدول .)1
نتیجهگیری :در مجروع ،از  62رأس گوستتدند وروال -افشتتاری 11 ،رأس دارای ژنوتیپ هروزیگوت رای جهش FecB

ودند یعنی دارای دو ن سخه از جهش ودند و  51رأس دارای ژنوتیپ هتروزیگوت وده و فقط یک ن سخه از جهش را دارا ودند .در
ترامی  30رأس گو سدند دورگ زل -رومانوف نیز هیچ جه شی م شاهده ن شد .این نتایج ا انجام فناوری توالی یا ی سانگر در کنار
روش  PCR-RFLPتایید شتتد و انجام هرزمان دو روش ،اعث افزایش صتتحت و د ت نتایج تحقیق شتتد .در مورد عدم صتتدا ت
فروشتتندگان دام ستتبک و نوعی تقلب و کاله رداری در فروش وچ و میش ا ژنوتیپهای کابب و نه حقیقی ،رخی از دامداران و
خریداران این دامها که ه حساب ادعای کذب عضی واسطهها و افراد سودجو رای ریندهی شغلی و زندگی خود رنامهریزی میکنند
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و دچار ضرر و زیان می شوند .ا توجه ه اهریت مو ضوع ،انتظار میرود انونگذاران رای جلوگیری از این تقلبات ،م صو ات انونی
تصویب کرده و حتی رای متخلدان جرائری در نظر گیرند.
جدول  .1خالصه شاخص های آماری مورد اندازه گی ری برای ارزی ابی نتایج حاصل از تعیین جهش FecB

بر اساس تکن یک های انفرادی و تلفی قی
Table 1. Summary of statistical indices for assessment of suitability of FecB
determination based PCR method

تکنیک PCR-

RFLP

شاخصهای اندازهگیری
Measurement indicators

فرمول
Equation

درصد
Percent

دامنهی اطرینان
)Confidence interval(%

حساسیت Sensitivity

)a/(a+b

98.89

93.96 – 99.97

ویژگی Specificity

)d(c+d

100

24.29 - 100

صحت Accuracy

)(a+d)/(a+b+c+d

92.98

میزان پیش ینی مثبت
Positive Predictive value
میران پیش ینی مندی
Negative Predictive value

تکنیک توالی
یا ی

Sequencing

تلدیق دو
تکنیک

PCR-RFLP
and
Sequencing

)a/(a+c

100

)d/(b+d

75

حساسیت Sensitivity

)a/(a+b

100

95.94 - 100

ویژگی Specificity

)d(c+d

100

24.29 - 100

صحت Accuracy

)(a+d)/(a+b+c+d

98.92

)a/(a+c

98.89

)d/(b+d

87

حساسیت Sensitivity

)a/(a+b

100

95.94 - 100

ویژگی Specificity

)d(c+d

100

24.29 - 100

صحت Accuracy

)(a+d)/(a+b+c+d

100

)a/(a+c

100

)d/(b+d

100

میزان پیش ینی مثبت
Positive Predictive value
میران پیش ینی مندی
Negative Predictive value

میزان پیش ینی مثبت
Positive Predictive value
میران پیش ینی مندی
Negative Predictive value

 :aمثبت حقیقی :b ،مندی کابب :c ،مثبت کادب :d ،مندی حقیقی
انجام این تحقیق و نتایج حاصتتل از رن نشتتان میدهد که دامداران میتوانند ا پرداخت هزینهای ناچیز در بال انجام رزمایش
رای تعیین ژنوتیپ جهت شناسایی فنوتیپ چند لوزایی در مقا ل صرف و ت و انرژی و البته هزینههای گزاف خرید دامهای رتر از
نظر چند لوزایی ،اطرینان خاطر داشتتته و در رینده دچار خستتران نشتتوند .ا توجه ه نتایج و مباحث ارائه شتتده ،لزوم ایجاد مراکزی
مطرئن که ا لوازم و امکانات کافی تجهیز شتتدهاند و هرچنین از نیروهای جوان متعهد و متخصتتص هره میگیرند رای تائید یا رد
ادعاها و تشخیص رزمایشگاهی ژنوتیپهایی که منجر ه روز فنوتیپ چند لوزایی در دامهای سبک میشوند پیشنهاد میشود.
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 از ا ساتید و م سئولین محترم دان شگاه تبریز و از م سئولین پژوه شکده یوتکنولوژی ک شاورزی، دینو سیله:سپا سگزاری
 هرچنین از داوران محترم و.ا سگزاری می شود،شرالغرب و زرب ک شور ه دلیل حرایتها و هرکاری در اجرای پژوهش حا ضر س
. ه خاطر از ینی متن مقاله و ارائه نظرهای ساختاری و علری تشکر و دردانی میشود،اساتید ارجرند مجله یوتکنولوژی کشاورزی
منابع
تین در افتهای مختلف گوسدند کرمانی ا استداده از،) مطالعه یان ژن ل1397  نظری محرود، کرد محبو ه،محردر ادی محردرضا
.111-123 ،)3 10  مجله یوتکنولوژی کشاورزی.Real Time PCR
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