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اين مطالعه جهت شناسايی جهش موجود در ژن  GDF9با استفاده از روش PCR-RFLPو ارتباط
احتمالی آن با صفات ک يفيت اسپرم و بيومتری بيضه ،انجام گرفت .برای اين منظور نمونهگيری از
خون و اسپرم  16رأس قوچ نژاد سنجابی بهعمل آمد .پس از استخراج  ،DNAتکثير قطعه 262

واژههای کلیدی


جفتبازی از اگزون يک ژن  GDF9با استفاده از يک جفت آغازگر اختصاصی صورت گرفت و
سپس هضم آنزيمی محصوالت  PCRبا استفاده از آنزيم برشی  HhaIانجام شد .نتايج حاصل از

دوقلوزایی

هضم ،عدم وجود جهش از نوع  Gبه  Aرا در جمعيت مورد مطالعه تأييد کرد و تمامی نمونهها در

کیفیت اسپرم

اين جايگاه دارای ژنوتيپ وحشی ( )GGبود .با توجه به تفاوتهای مشهود در صفات کيفی اسپرم

گوسفند سنجابی
PCR-RFLP

در قوچهای نمونهگيری شده و همچنين بروز دوقلوزايی در ميشهای موجود در گلههای
گوسفند نژاد سنجابی ،نتايج اين تحقيق نشان داد که مطالعات ديگری در جهت شناسايی جهش در
نواحی ديگر اين ژن و ژن های ديگر باروری بايد صورت گيرد تا نواحی ژنومی مسئول صفات

کيفی اسپرم در قوچها و نيز دوقلوزايی ميشهای نژاد سنجابی بهمنظور بهبود باروری در اين گله-
ها شناسايی شود.

ارزيابی چندشکلی ژن  GDF9و ارتباط آن با...

علیرضا عبدالمحمدی و همکاران

هدف از اصالح نژاد گوسفند سودآوری از طریق بهبود چند

گیری از خون و اسپرم بهعمل آمد .همچنین صفات بیومتری بیضه

صفت اقتصادی در گلهها بهخصوص صفات تولیدی و تولید مثلی

(طول ،عرض و محیط) نیز اندازهگیری شدند .ارزیابی منی در

است .این بهبود میتواند از طریق انتخاب میشها و قوچهای برتر

محل نمونهبرداری طبق روش ( Evans and Maxwell )1987و

بهعنوان والدین نسل آینده بر اساس شایستگی ژنتیکی آنها برای

برای صفات حجم اسپرم ،غلظت اسپرم ،حرکت تجمعی و

صفات مورد نظر صورت گیرد ( .)Yazdi et al. 1997یکی از

انفرادی اسپرم ،درصد زندهمانی (درصد اسپرمهای زنده به مرده)،

ارکان اصالح نژاد در دامها ،استفاده از دامهای نر خوب و پر بهره

مورفولوژی اسپرم و تست  HOS2انجام شد .پس از

برای تولید فرزندان بهتر است .با استفاده از قوچهای با توان تولید

استخراج  DNAاز خون ،کمیت و کیفیت  DNAروی ژل آگارز

مثلی باال و جایگزینی سریعتر میتوان از تعداد آنها در گله

یک درصد تعیین شد .بهمنظور تعیین چندشکلی اگزون یک ژن

کاست که عالوه بر بازگشت سریعتر سرمایه و کاهش هزینههای

( GDF9)G1و شناسایی جهش  Gبه  ،)G260A( Aبراساس توالی

نگهداری ،پیشرفت ژنتیکی سریعتری در گلهها حاصل خواهد

پیشنهادی ( Hanrahan )2004از یک جفت آغازگر اختصاصی

شد .الزم به ذکر است که انتخاب مستقیم قوچهای بارور در گله

' FWD: 5'-GAAGACTGGTATGGGGAAATG-3و

براساس صفات کیفیت اسپرم ،از جمله حجم مایع منی در هر

' 5'-CCAATCTGCTCCTACACACCT-3استفاده شد .واکنش

انزال ،تحرک اسپرم ،غلظت اسپرم و غیره بسیار هزینهبر و طاقت

زنجیرهای پلیمراز ( )PCRدر حجم  25میکرولیتر با غلظت -111

فرساست .از طرفی این صفات دارای وراثتپذیری پایینی هستند

 51نانوگرم  ،DNAهر یک از آغازگرها با غلظت 1/25

( .)Rothschild et al. 1998بنابراین ،شناخت و انتخاب برای ژن-

REV:

میکروموالر 2/5 ،میکروموالر بافر  1/2 ،1Xمیلیموالر 2/5 ،dNTP

های کاندیدایی که بر صفات کیفیت مایع منی تأثیر بگذارند ،می-

میلیموالر  ،MgCl2یک واحد آنزیم تک پلیمراز و

تواند کمک شایانی به بهبود باروری قوچها در گله کند .یکی از

13/55میکرولیتر آبمقطر انجام شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز

ژنهای مهم ،ژن  1GDF9بوده که جز ژنهای اتوزومی است و

برای تکثیر قطعه  362جفتبازی جایگاه ژنی  GDF9با دستگاه

شدهاست ( Sadighi

ترموسایکلر و با برنامه حرارتی زیر انجام شد :دمای  93درجه

 .)et al. 2002این ژن  2/5کیلو باز طول داشته که شامل دو اگزون

سانتیگراد به مدت  5دقیقه برای وا سرشتسازی اولیه ،تعداد 35

و یک اینترون به طول  1126جفتباز میباشد و کدکننده یک

چرخه در دمای  93درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه برای

پیش پپتید به طول  353اسیدآمینه و پپتید فعال  135اسیدآمینهای

واسرشتسازی ،دمای  57به مدت  35ثانیه بهمنظور اتصال

است ( .)Bodensteiner et al. 1999جهش در اگزون یک

آغازگرها ،دمای  12درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه برای

روی کروموزوم شماره پنج گوسفند شناسایی

ژن  GDF9موسوم به  G1منجر به تغییر آرژنین به هیستیدین در

گسترش آغازگرها ،گسترش نهایی نیز در دمای  12درجه سانتی-

 71امین اسیدآمینه این هورمون میشود (.)Hanrahan et al. 2004

گراد به مدت 11دقیقه صورت گرفت .جهت ارزیابی

با وجود اهمیت این ژن در باروری ،تاکنون الگوهای بیان و

محصوالت  ،PCRالکتروفورز روی ژل آگارز با غلظت یک درصد

عملکرد آن در روند اسپرماتوژنز و باروری در قوچها مورد

انجام شد .پس از تکثیر ،محصوالت  PCRتحت تیمار آنزیمی

بررسی قرار نگرفته است .بنابراین مطالعه حاضر بهمنظور شناسایی

 HhaIقرار گرفتند .سپس محصوالت هضم شده روی ژل آگارز

جهش موجود در اگزون یک ژن  )G1( GDF9در قوچ نژاد

سه درصد تعیین ژنوتیپ شدند .الکتروفورز محصوالت

سنجابی و ارتباط احتمالی آن با صفات کیفیت اسپرم و بیومتری

نشان داد که قطعه  362جفتبازی در نظر گرفته شده از

بیضه انجام شد .در پژوهش حاضر از  96رأس قوچ نژاد سنجابی

ژن  GDF9بهخوبی و بدون هیچ باند غیر اختصاصی تکثیر یافته

در مناطق ماهیدشت ،کوزران و مرکز اصالح نژاد مهرگان استان

است (شکل.)1

کرمانشاه طی دو سال متوالی و در دو فصل پاییز و بهار نمونه-
Growth Differentiation Factor-9
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Hypo Osmotic Swelling Test
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علیرضا عبدالمحمدی و همکاران

اسپرماتوژنز ضروری نیست ( .)Dong et al. 1996حتی موش نری
که  GDF9آن را مسدود کرده بودند هنوز بارور بود و بیضه وزن
نرمال داشت ( .)Zhao et al. 2011طی مطالعهای جهش در دو
جایگاه  A485Tو  A625Cژن  GDF9بر روی کیفیت منی تازه و
منجمد شده در گاوهای نر نژاد هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت
شکل -1محصوالت  PCRحاصل از تکثیر قطعه 362جفتبازی از اگزون یک

و هر دو چندشکلی مشاهده شده بر نرخ یکپارچگی آکروزوم 1و

ژن )Marker Ladder 50 bp( GDF9

غلظت و تحرک اسپرم منجمد شده گاو نر نژاد هلشتاین تأثیر
بسیار معنیداری داشتند ( .)Tang et al. 2013ژن  GDF9بهعنوان

در هضم قطعه  362جفتبازی تکثیر شده از ژن  GDF9با آنزیم
برشی  HhaIانتظار بر این بود که درصورت وجود جهش

 Gبه A

یک ژن عمده و کاندیدای مهمی برای نرخ تخمکاندازی معرفی
شدهاست ( .)Davis 2005همچنین در گوسفند نژاد توکا

2

QTL

HhaI

مؤثر بر دوقلوزایی روی کروموزوم پنج گوسفند و بسیار نزدیک

وجود داشته باشد و در نتیجه دو قطعه  311و 52جفتبازی برای

به  GDF9مشاهده شده و آنها ژن  GDF9را بهعنوان یک ژن

ژنوتیپ  AAحاصل شود .همچنین در صورت عدم وقوع جهش

کاندیدا با تأثیر عمده بر دوقلوزایی معرفی کردند (

مذکور ،دو ناحیه توسط آنزیم برشی شناسایی شده و سه قطعه

 .)2009مطالعات نشان داده که جهشهای موجود در ژن

 156 ،253و  52جفتبازی برای ژنوتیپ وحشی  GGروی ژل

موجب افزایش باروری در نژادهای کمبریج و بلکلیر میشود

آگارز سه درصد رؤیت شود .در تمامی نمونههای مورد بررسی در

( ،)Hanrahan et al. 2004همچنین در گوسفندان کوچک دنبه

( ،)G1فقط یک جایگاه شناسایی مونومورف برای آنزیم

Nicoll et al.
GDF9

3

این تحقیق مشاهده قطعات  156 ،253و  52جفتبازی حاصل از

هان در چین جهش در جایگاه  G1ژن  GDF9گزارش و تأثیر آن

هضم محصوالت  ،PCRبهخوبی عدم وجود جهش  G1در ناحیه

بر افزایش دوقلوزایی مشاهده شدهاست ( .)Chu et al.2004از

مورد نظر را در قوچهای سنجابی تأیید کرد (شکل.)2

طرفی در نژاد بلوچی وجود جهش در جایگاه

 G1ژنGDF9

منجر به افزایش دوقلوزایی در حیوانات هتروزیگوت در مقایسه
با حیوانات دارای ژنوتیپ وحشی شد (

Moradband et al.

 .)2011در پژوهشی که روی چهار نژاد ماکویی ،افشاری ،مهربان
و بلوچی برای بررسی چندشکلی دو جایگاه  G1و B2بهترتیب در

ژنهای  GDF9و  BMP15انجام شد ،چند قلوزایی بهطور معنی-
شکل -2ژنوتیپ  GGمشاهده شده حاصل از هضم آنزیمی قطعه  362جفت
بازی اگزون یک از ژنGDF9

 ،Marker Ladder 50 bpژنوتیپ  156 ،253( GGو )52

مشخص شده که هورمون  GDF9به طور بالقوه فعالیتهای بیضه
را تنظیم میکند بعالوه  mRNAژن  GDF9در انسان نه تنها در

غدد جنسی ،بلکه در بسیاری از بافتهای غیر گنادی هم بیان می-

شود ( .)Fitzpatrick et al.1998با این حال با حذف  GDF9در
مردان بارور هیچ نقص فیزیکی یا رفتاری مشاهده نشده و بدین
معنی است که عمل آن در بیضه برای شروع و یا نگهداری

داری تحت تأثیر هر یک از ژنهای مذکور بود

(et al. 2011

 .)Javanmardدر تحقیق حاضر ،رکوردهای ثبت شده در قوچ
سنجابی تفاوتهای مشهود در کیفیت اسپرمهای نمونهگیری شده
نشان داد بهعنوان مثال برای حرکت تجمعی اسپرم این تفاوت بین
 1-5ارزشگذاری شد (جدول  ،)1اما بهدلیل مونومورف بودن
جایگاه  G1در ژن  GDF9امکان بررسی ارتباط و تأثیر این جایگاه
بر صفات بیومتری بیضه و همچنین صفات ارزیابی شده کیفیت
اسپرم فراهم نشد.
1

Acrosome Integrity Rate
Thoka
3
Han
2
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... و ارتباط آن باGDF9 ارزيابی چندشکلی ژن

علیرضا عبدالمحمدی و همکاران

 برخی از ویژگیهای اندازهگیری شده روی کیفیت اسپرم در قوچ سنجابی-1جدول
حداکثر

حداقل

) خطای استاندارد±( میانگین

صفت

2.5

0.5

1.29 ± 0.05

)ml( حجم اسپرم

540

45

254.82 ± 13.88

)X× 107( غلظت اسپرم

5

0

4.61 ± 0.06

)حرکت توده ای (رتبه

99

40

85.43 ± 1.69

)%( حرکت انفرادی

92.76 ± 0.64

)%( یکپارچگی غشای اسپرم

100

71

99

60

82 ± 1.50

)%( زنده مانی

100

73

93.03 ± 0.68

)%( مورفولوژی

است در سالیان دور در جمعیت گوسفندان نژاد سنجابی اتفاق

با توجه به اینکه در این مطالعه تمامی قوچهای بالغ سه گله بزرگ

افتاده باشد اما بهدلیل اینکه طی سالیان اخیر انتخاب برنامهریزی

G1

شدهای در این نژاد وجود نداشته احتمال حذف آن در طی زمان

 شاید بتواند حاکی از نبود چندشکلی این جایگاه درGDF9 ژن

- اگر چه در جایگاه مورد مطالعه ما تفاوتی بین قوچ.وجود دارد

نژاد سنجابی انتخاب شده بودند عدم وقوع جهش در جایگاه

 لذا مشاهده.میشهای متولد شده از آنها در این گلهها نیز باشد

-های سنجابی مشاهده نشد اما مطالعات بیشتری جهت یافتن ژن

-دوقلوزایی در گوسفندان این نژاد میتواند احتماالً به دالیل تغذیه

های دیگر و جایگاههای مؤثر بر کیفیت اسپرم جهت استفاده در

ای (فالشینگ) و یا ناشی از اثر جایگاههای دیگر این ژن و یا

برنامههای اصالح نژادی و دسترسی به پیشرفت ژنتیکی سریعتر

 باشد کهFecB  وBMP15 دیگر ژنهای مرتبط با باروری مثل

.از طریق انتخاب قوچهای برتر بارور ضروری بهنظر میرسد

 ذکر این نکته.تاکنون در این نژاد مورد بررسی قرار نگرفته است
 حتی ممکن،ضروری است که جهش مورد مطالعه در این تحقیق
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