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چکیده
اسب عرب از قديميترين نژادهاي اسب جهان است .اين نژاد عملکرد بسيار خوبي در مسابقات استقامتي و بهطورکلي عملکرد ورزشي
داشته و در تشکيل برخي نژادهاي مهم جهان نقش داشته است .در اين تﺤقيﻖ وجود چندشکلي در دو جمﻌيت اسبهاي عرب (اصيل و غير اصيل)
خوزستان با استﻔاده از روش  RFLPمورد بررسي قرار گرفت .براي اين منظور ،خونگيري از  20رأس اسب نژاد عرب ايران ( 10نمونه اول از
اسب عرب اصيل و  10نمونه بﻌدي از اسب عرب غيراصيل) انجام شد .از نمونۀ خونهاي گرفته شده DNA ،استخراج گرديد و سپس واکنش
زنجيرهاي پليمراز براي تکثير ژن ميوستاتين انجام شد .مﺤصول  PCRتﺤت تاثيرآنزيم ،در واکنش  PCR-RFLPبراي تﻌيين ژنوتيپ نمونهها مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که متوسط هتروزيگوسيته مشاهده شده  0/477و متوسط هتروزيگوسيته مورد انتظار نيز  0/477در جمﻌيت
اسب عرب اصيل بود و متوسط هتروزيگوسيته مشاهده شده  0/496و متوسط هتروزيگوسيته مورد انتظار  0/482در جمﻌيت اسب عرب غيراصيل
بود .همچنين ميانگين تﻌداد آللهاي موثر  1/918در جمﻌيت اسب عرب اصيل و  1/934در جمﻌيت اسب عرب غيراصيل بود .همچنين بيشترين
و کمترين مقدار شاخص شانون در جمﻌيت اسب عرب اصيل  0/693و  0/500بود و بيشترين و کمترين مقدار شاخص شانون در جمﻌيت اسب
عرب غيراصيل  0/693و  0/562بود .تﺤقيﻖ حاضر نشان داد که در جايگاههاي ژن ميوستاتين در هر دو جمﻌيت ،چندشکلي وجود دارد .از
چندشکليهاي اين ژن ميتوان بهعنوان يک شاخص در شناسايي تﻔاوتهاي موجود در پتانسيل ژنتيکي جمﻌيتهاي مختلف اسب عرب استﻔاده کرد.
کلمات کلیدی :چندشکلی ،ژن میوستاتین ) ،(MSTNاسبهای نژاد عرب ایرانRFLP ،
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جدحاج و همکاران

مقدمه
از حدود  5000تا  6000سال پیش انسان برای تأمین نیاز خود،
آمیزش اسبها را براساس اهداف خود انجام داده است .این امر که به
انتخاب مصنوعی معروف است سبب تغییر ژنتیکی در جوامع اسبها
و در نتیجه ،تولید حیواناتی با تواناییهای مورد انتظار بوده است
(مریدی و همکاران .)1391،امروزه نژادهای مختلفی از اسب در جهان
وجود دارد که از نظر فعالیت ،تیپ ،رنگ ،وزن و شکل با یکدیگر تفاوت
دارند (گلشن و رجبی .)1384 ،نژادهای بومی در هر کشور بهعنوان
سرمایه ملی تلقی گشته و حفظ و تکثیر آنها ارزش و اهمیت زیادی
دارد .سرزمین پهناور ایران بهعلت شرایط جغرافیایی دارای اقلیمهای
متنوعی است ،در چنین شرایطی انتخابهای طبیعی و مصنوعی
موجب شده که نژادهای مختلف حیوانات اهلی با استعدادهای متنوع
در این کشور بهوجود آید (بهروزینیا و همکاران .)1390 ،اسب عرب
ایران که بهخاطر خصوصیات ویژه آن مورد توجه عالقمندان در سراسر
جهان است ،در خوزستان ،تهران و اکثر نقاط ایران پرورش داده میشود
(خلیلی .)1387 ،جمعیت این اسب طبق آخرین آمارگیری حدود یکصد
هزار رأس میباشد .محدوده پراکنش اسب اصیل عرب متعلق به تمامی
نقاط اسبخیز دنیاست .میزان اختالط اسب عرب با اسب کرد زیاد و
با اسب تاربرد و ترکمنی بسیار کم است .مهمترین نکته در مورد اسب
عرب ایران آن است که اسب عرب ایران هیچ تفاوتی با اسب عرب
مصر ندارد (پورجعفری و همکاران .)1398 ،میوستاتین فاکتور رشدی
است که اندازه عضالت را در ابتدای شروع رشد جنین تنظیم میکند.
ژن میوستاتین دارای  3اگزون و  2اینترون میباشد ( Dall olioو
همکاران .)2010 ،این پروتئین از دو واحد یکسان تشکیل شده و هر
مجموعه حاوی  110اسید آمینه است .ژن میوستاتین عضو جدید
خانواده بزرگ  )Transforming growth factor beta( TGf -βاست
که بهصورت تنظیمکننده منفی توده عضله اسکلتی عمل میکند و در
طول تکامل بین گونههای مختلف ،ساختار و عملکرد خود را حفظ
کرده است .از زمان شناسایی تاکنون مطالعات زیادی در ابعاد مختلف
در مورد این فاکتور رشد انجام گرفته است ،بهطوریکه در حال حاضر
یکی از مسیرهای احتمالی افزایش قدرت و توده عضالنی بر اثر
تمرینات مقاومتی بهشمار میرود (ساعدی و همکاران .)1394 ،ژن
میوستاتین پپتید )Growth and diffrentional factor 8( GDF-8
پروتئینی است که توسط ژن میوستاتین کدگذاری میشود درست مثل
اعضای خانواده بزرگ فاکتور رشد بتا ،بهصورت یک پروتئین پیشساز
 376اسیدامینهای حاوی یک توالی سیگنالی ،یک ناحیه  -Nانتهایی
یک ناحیه  - cانتهایی سنتز میشود که لیگاند فعالی است که پس از
شناسایی کارکرد بیولوژیک آن بهکار گرفته شد .ازجمله اختالالت ژن
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میوستاتین ،با مختل کردن بلوغ آن منجر به تولید دائمی و فعال میوستاتین
و بیش بیان ژنی آن میشود .میوستاتین عمدهترین محصول سلولهای
اسکلتی میباشد که به گیرندههای بافت ماهیچهای بهنام Activin
 typellاتصال برقرار میکند .حیواناتی که فاقد این پروتئین هستند از
طریق درمان توسط مهارکننده میوستاتین فاقد این پروتئین شدهاند
و دارای عضله قابل توجهی میباشند .این روش برای شرکتهای
دامداری میتواند یک روش اقتصادی مناسب باشد (شریعتزاده و
همکاران .)1393 ،جهشهای طبیعی که در ژن کد کننده میوستاتین
در طول تکامل نژادها رخ داده است دارای حجم و رشد عضله را نشان
میدهد .این جهش به دو صورت ،تخریب ژن میوستاتین و یا کاهش
سطح رونوشت آن موجب ایجاد فنوتیپ عضله مضاعف در برخی از
نژادهای گاو ،گوسفند و سگ میشوند که با استفاده از تکنیکهای
زیست فنآوری برای تخریب ژن میوستاتین ،میتوان فنوتیپ عضله
مضاعف را در دیگر نژادهای حیوانات مزرعهای و ازجمله نژادهای بومی
کشور ایجاد نماید ( Alexandraو همکاران .)1997 ،افراز و همکاران
( ) 1381با بررسی چندشکلی پروتئین آلبومین ،پیش آلبومین ،فرا
آلبومین ،استرازوترانسفرین در دو جمعیت اسب عرب و اسبچه خزر
ایران نشان دادند که همه جایگاههای بررسی شده در این پژوهش
بهصورت چندشکلی بوده و فنوتیپهای متنوعی را سبب گشتهاند.
همچنین آنها نتیجه گرفتند که چندشکلی پروتئینهای بررسی شده
در اسبچه خزر نسبت به اسب عرب بیشتر میباشد و همین امر
افزایش متوسط هتروزیگوسیتی و تعداد آللهای موثر بر هر جایگاه را
در پی داشت که سبب تغییرپذیری ژنتیکی باال در نژاد اسبچه خزر گشته
است .زارع و همکاران ( )1392در مطالعه خود تحت عنوان عدم وقوع
چندشکلی آللی در دو جایگاه مختلف ژن میوستاتین ،از تعداد150
راس اسب نژاد کاسپین خونگیری بهعمل آمد .تمایز اندازه اللها به
منظور شناسایی چندشکلی در ناحیه پروموتور ( )5-utrبا توجه به
حذف و یا اضافه شدن یک قظعه 227جفت بازی ()bp-227-indels
در ناحیه تکثیری برای هر یک از نمونهها با استفاده از ژل آگارز %1
انجام شد و نیز بررسی چندشکلی در ناحیه پروموتور ( )5-utrفقط
توسط الل  227dp delشناسایی شد .در نهایت نتایج نشان داد که
ژنوتیپ تمام نمونهها یکسان بوده و بهصورت مونومورف بودند .ایشان
نتیجه گرفتند که اسب کاسپین از دسته اسبهای استقامتی است و
برای مسابقات با مسافتهای باال ایدهآل میباشد .ساعدی و همکاران
( )1395بهمنظور بررسی چندشکلی ژن میوستاتین در اسبهای
ترکمن تحقیقاتی انجام داد .در این تحقیق که بر روی  103راس اسب
ترکمن انجام شد ،استخراج  DNAبا استفاده از خون صورت گرفت و
نتایج  PCRنشان داد که ژن میوستاتین در این اسبها ،مونومورف
بوده و فاقد چندشکلی میباشد .سلیمانی و همکاران ()1398
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شناسایی جهش در  3utrژن میوستاتین گوسفند تکسل ،در 20رأس
گوسفند نژاد داالق و زل مورد بررسی قرار دادند .طول کامل 3 utr
ژن میوستاتین این نژادها دارای  2180جفت باز با استفاده از واکنش
زنجیره پلیمراز برای تعیین چندشکلی تک نوکلئوتیدی آلل  Aتکثیر
و ارزیابی شد .با مقایسه توالی مرجع با توالی  3utrژن میوستاتین
گوسفندان زال و داالق مشخص گردید این توالیها دارای شباهت
باالیی هستند و تنها تفاوت آنها در این جهش است و کلیه نمونهها
دارای آلل  g+673Gبودند و جهش مورد نظر یعنی  g+6723G>Aدر
این نژادها مشاهده نشد .نوشری و لواف ( )1395تحقیقاتی بر روی
چندشکلی پروموتور ژن میوستاتین با تکنیک  PCR RFlPو ارتباط آن
با برخی صفات ریختشناسی در برخی از نژادهای اسب را انجام دادند.
در این تحقیق پس از استخراج  DNAواکنش زنجیرهای پلیمراز برای
تکثیر قطعه  204جفت بازی از پروموتور ژن میوستاتین انجام شد.
محصول  PCRتحت آنزیم  Ssplدر واکنش  PCR RFIPبرای تعیین
ژنوتیپ نمونهها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق حضور دو
ژنوتیپ  TTو  CTو الل  Cو  Tرا برای جایگاه پروموتور ژن میوستاتین
در نمونهها نشان داد .نتایج این تحقیق نشان داد که برای هیچیک از
صفات عرض سینه ،ارتفاع قد از جدوگاه ،عرض و طول گردن در دو
نژاد تروبرد و اسب کاسپین برای ژنوتیپ  TTبهترتیب برابر ،114/26
 87/59سانتیمتر و برای ژنوتیپ  CTبرابر  81/38 ,109/87سانتیمتر
و تفاوتهای غیرمعنیدار بوده است .در این تحقیق که بر روی اسبهای
نژاد عرب ایران انجام شد سعی گردید مشخص شود که آیا ژن میوستاتین
در نژاد مذکور دارای چندشکلی است یا خیر ،ضمن اینکه فراوانی
آللی ژن میوستاتین در جمعیت اسب نژاد عرب ایران نیز مورد بررسی
قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه نمونه خون :بهمنظور انجام این تحقیق ،خونگیری از 20
رأس اسب نژاد عرب ایران انجام شد .نمونهها از استان خوزستان (اهواز)
از باشگاههای سوارکاری تحت نظارت سازمان آب و برق خوزستان
گردآوری شد .خونگیری به این صورت انجام شد که  10نمونه اول از
اسب عرب اصیل و  10نمونه بعدی از اسب عرب غیراصیل گرفته شد.
خونگیری از رگ سمت چپ با روشهای رایج و در تیوب که حاوی ماده
ضدانعقاد  EDTAشد .سپس نمونهها درون فالسک حاوی یخ مصنوعی
به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل گردید و تا شروع
تحقیق در فریزر در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
استخراج  DNAو تعیین کیفیت ،غلظت و خلوص آن :استخراج
 DNAتوسط کیت ( )MBSTانجام شد .سپس تعیین کمیت و کیفیت
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 DNAاستخراج شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر صورت گرفت
(ساعدی و همکاران.)1394 ،
آغازگرها :در این آزمایش که برای بررسی چندشکلی ژن
میوستاتین در اسب اصیل عرب ایرانی مورد بررسی قرار گرفت از یک
جفت آغازگر که توسط  Clopو همکاران ( )2006طراحی شده بود
استفاده گردید .این آغازگر یک قطعه دارای  600جفت باز از ژن
میوستاتین در اسب است که شامل ناحیه  3ترجمه نشده ()3UTR
بود .آغازگرها بهصورت لیوفیلیزه خریداری و با توجه به دستورالعمل
هر آغازگر مقدار مناسبی آب به آنها افزوده شد و پس از رقیق ساختن
در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .آغازگرها توسط شرکت
سینا ژن سنتز شد و قطعهای به طول  600جفت بازی از ژن میوستاتین
تکثیر گردید .در این تحقیق جهت تکثیر ناحیه پلیمورفیک ژن اسب
اصیل عرب به طول  600جفت بازی از آغازگرهای اختصاصی با توالی
زیر استفاده گردید (جدول .)1
واکنش  PCRدر میکروتیوبهای  0/5میلیلیتر و  0/2میلیلیتر
بسته به نوع دستگاه انجام گرفت .حجم نهایی هر لوله با اضافه کردن
ملزومات  PCRبه هر لوله به  20میکرولیتر رسید .در تمام مراحل کار،
میکروتیوبها روی یخ قرار داشته و قبل از انجام واکنش  PCRعوامل
شرکتکننده در واکنش بر روی یخ کامالً ذوب شدند در غیراینصورت
ذوب شدن متفاوت اجزاء باعث میشود که مواد با غلظت صحیح در
 PCRبهکار نروند .پس از ذوب شدن مواد ورتکس شدند و سپس هر
کدام از واکنشگرها در حجمهای مناسب به میکروتیوپها اضافه شدند
تا طی برنامه  PCRتکثیر  DNAژنومی توسط آغازگرهای مربوطه
انجام گیرد .پس از اسپین نهایی در دستگاه ترموسایکلر که از قبل
برنامه مورد نظر به آن داده شده بود قرار گرفت .مواد بعد از پایان کار
دوباره به دمای  -20درجه سانتیگراد برگردانده شد .چرخههای همانند
سازی در  PCRدارای سه مرحله بود :الف -مرحله واسرشتهسازی
( :)Denaturationدر این مرحله درجه حرارت بر روی  95درجه سانتیگراد
تنظیم شد که در این درجه حرارتها مولکولهای دو رشتهای  DNAاز
هم باز شده و بهصورت تک رشتهای در میآیند ،در این زمان است
که اجزاء واکنش فعالیت خود را آغاز مینمایند .ب -مرحله اتصال
آغازگرها ( :)Annealingدمای مورد نیاز برای این مرحله  58درجه
سانتیگراد بود (با توجه به دمای ذوب آغازگر تنظیم میشود) این دما
باعث اتصال آغازگر به  DNAتک رشتهای میشود .ج -مرحله بسط
آغازگرها ( :)Extentionدر دمای  72درجه سانتیگراد بسط آغازگرها
با حضور  DNAپلیمراز مقاوم به حرارت ()Taq DNA Polymerase
روی میدهد .در دمای  72درجه سانتیگراد این آنزیم بهترین عملکرد را
نشان میدهد (جدول .)2
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جدول  :1مشخصات آغازگرها
Name

MW

)Seq (5-3
ATCAGCTCACCCTTGACTGTAAC
TCATCTCTCTGGACATCGTACTG

MYs_F
MYs_R

)OD (1000µl

Nmol

)Water/tube(µl

TM

CG%

Mer

3,5
3,5

16063
16,63

166,34
165,82

60,65
60,65

48
48

23
23

6943,5
6965,5

جدول  :2سیکل حرارتی مورد استفاده جهت تکثیر ژن میوستاتین اسب
مراحل چرخه PCR

واسرشته سازی کلی
واسرشته سازی
اتصال آغازگرها
بسط اولیه
بسط نهایی

درجه حرارت

مدت زمان

(سانتیگراد)

الزم

95
95
85
72
72

 3دقیقه
 1دقیقه
 1دقیقه
 1دقیقه
 7دقیقه

تعداد سیکلهای الزم برای تکثیر ژن میوستاتین اسب  30سیکل
برای مراحل  2تا  4درنظر گرفته شد .بعد از این که واکنش PCR
با موفقیت انجام شد .برای تشخیص باندهای تکثیر شده ،تعیین وزن
مولکولی آنها از الکتروفورز ژل آگارز استفاده شد .پس از انجام واکنش
 PCRبرای اطمینان از عمل تکثیر و صحت و میزان  DNAتکثیر شده
در واکنش ،الکتروفورز تیوبهای خارج شده از دستگاه ترموسایکلر
انجام گرفت .جهت رنگآمیزی ،ژل مورد نظر را بهمدت  15دقیقه در
محلول اتیدیوم بروماید  10میکروگرم/میکرولیتر قرار داده و پس از
شتشو با آب مقطر جهت مشاهده در معرض پرتوی ماوراء بنفش
قرار داده شد.
برش آنزيمی محصوالت  :PCRدر روش  PCR-RFLPپس از
انجام  PCRو تکثیر قطعه مورد نظر ،این قطعه توسط آنزیمهای کامالً
اختصاصی برش داده میشود و اساس تعیین ژنوتیپ در این روش
بدین صورت است که در یک آلل برای آنزیم محدوداالثر جایگاه برشی
وجود دارد و آنزیم قادر به شناسایی و برش این جایگاه میباشد در
حالی که در آلل دیگر بهدلیل وجود جهش نقطهای و تغییر نوکلئوتید،
آنزیم قادر به شناسایی و برش جایگاه مورد نظر نمیباشد .جهت تعیین
ژنوتیپ ،نمونهها بعد از هضم بر روی ژل آگارز  2/5درصد با ولتاژ 100
ولت الکتروفورز تفکیک میشوند .البته الزم به ذکر است که باید شرایط
را برای هضم آنزیمی بهینه کرد ،بدین منظور باید شرایط مختلف از
قبیل غلظتهای متفاوت آنزیم ،غلظتهای متفاوت محصول ،PCR
آب و بافر و مدت زمان الزم جهت انکوبه کردن آنزیم مورد نظر با
آزمون و خطا مورد آزمایش قرار میگیرد.
تجزيه وتحلیل دادهها ومشاهدات
تعیین ژنوتیپ :محصول  PCRتحت تاثیر آنزیم برشی  SspIدر واکنش
PCR-RFLPبرای تعیین ژنوتیپ نمونهها مورد بررسی قرار گرفت.
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بعد از عمل هضم آنزیمی نمونهها ،برای مشاهده باندها از ژل آگارز
 1/5درصد استفاده شد که برروی ژل آللها بهطور مستقیم مشاهده
و نامگذاری شدند و تعیین ژنوتیپ با توجه به حضور و یا عدم حضور
باندها تعیین شد.
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت مورد مطالعه :برای تخمین
فراوانی آللی و ژنوتیپی در این جامعه و همچنین محاسبه تعادل
هاردی -واینبرگ از آزمون کایاسکور ( )Chi-Squreاستفاده شد .در
این مطالعه احتمال برقراری تعارل هاردی-واینبرگ با استفاده از معیار
کایاسکور با استفاده از نرمافزار  Pop Gene 32مورد آنالیز قرارگرفت
( Yehو همکاران.)1999 ،
برآورد میزان وفور ژنی وژنوتیپی:

که در این روابط =𝑃𝑖 :وفور آلل  iام =𝑃j ،وفور آلل  jام =f ،تعداد
افراد تعیین ژنوتیپ شده =N ،تعداد کل افراد در جامعه
برای بررسی وجود یا عدم وجود تعادل هاردی -واینبرگ از فرمول زیر
استفاده میشود:
𝟐

)

) 𝒋𝒊𝑬(𝑶𝒊𝒋 −
𝒋𝒊𝑬

𝒊
𝒎∑= X 2
(𝟏=𝒋∑ 𝟏=𝒊

که در این رابطه =𝑋 2 :شاخص آماری کایاسکور =m ،تعدادآللها در
جایگاه مورد نظر =𝑂𝑖𝑗 ،وفور مشاهده شده برای ژنوتیپ 𝑗𝐴 𝑖𝐴=Eij ،
وفور مورد انتظار برای ژنوتیپ 𝑗𝐴 𝑖𝐴
وفور مورد انتظار با استفاده از رابطه ذیل برآورد میگردد:

در این رابطه  =Eij :وفور مورد انتظار برای ژنوتیپ 𝑗𝐴 𝑖𝐴 =𝑃𝑖 ،وفور
آلل  iام در جایگاه مورد نظر =𝑃𝑗 ،وفور آلل  jام در جایگاه مورد نظر،
 =Nتعداد کل افراد در جامعه
برآورد تعداد آلل مؤثر:
1
2

𝑛∑ =

𝑖𝑃 𝑖=1

1

= 𝑒𝑁

𝑖𝐻

که در این رابطه  =𝑁𝑒 :تعداد آلل های مؤثر =𝐻𝑖 ،هموزیگوسیتی
درهر لکوس =𝑃𝑖 ،فراوانی آلل  iام
شاخص تنوع شانون بهعنوان سنجهای از تنوع گونهای محاسبه شد:
I= Σ -pilnpi

 piفراوانی آلل  iدر یک جایگاه معین است
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سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

این تعداد  400جایگاه مونومورف بودند و در  71جایگاه پلیمورف
(چندشکل) دیده شد.

نتایج
نتايج حاصل از الکتروفورز  DNAاستخراج شده بر روی

تجزيه وتحلیل آماری ومحاسبه تعادل هاردی واينبرگ:

ژل آگارز  :%1کیفیت  DNAاستخراج شده با استفاده از کیت استخراج

فراوانیهای ژنی و ژنوتیپی برای  20نمونه از اسبهای مورد بررسی و
همچنین تعادل هاردی-واینبرگ بههمراه آزمون کایاسکور برای ژن
میوستاتین مورد آزمون قرار گرفت .همانطوریکه مالحظه میشود
مطالعه بر روی  75لوکوس در هر دو جمعیت انجام شده است و نتایج
آن در جدول  3آمده است .براساس نتایج بهدست آمده تنها سه
جایگاه در دو جمعیـت از تعادل هاردی -واینبرگ انحراف معنیدار
نشان دادند ( .)p>0/05فراوانی آللی در دو جمعیت مطالعه شده و
در  75لوکوس مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد نسبت به هم
همبارزند (شکل.)3

 DNAشرکت سینا ژن در حد مطلوبی قرار داشت و نمونهها فاقد
هرگونه آلودگی بودند .تراکم زیاد باندها دلیل بر حجم زیاد و غلظت
باالی  DNAاستخراجی است (شکل.)1
نتايج حاصل از الکتروفورز محصول  PCRبرروی ژل آگارز:
پس از انجام واکنش  PCRجهت اطمینان یافتن از انجام صحیح
واکنش و تکثیر صحیح قطعه مورد نظر از ژن میوستاتین انجام
الکتروفورز ضروری میباشد .در این تحقیق نیز بالفاصله پس از اتمام
 PCRتعدادی از نمونهها بهصورت تصادفی انتخاب و بر روی ژل
آگارز مورد بررسی قرارگرفتند که همانطورکه مشاهده میشود باند
حاصل از تکثیر قطعه مورد نظر از ژن میوستاتین با توجه به پرایمر
اختصاصی در نمونهها به روی ژل تشکیل شد (شکل.)2

شکل  :1نتیجه کیفیت استخراج  DNAژنومیک

شکل  :3نمودار فراوانی آللی در دو جمعیت مورد بررسی

شکل  :2تکثیر قطعه  406جفت بازی از ژن میوستاتین

از مجموع  527جایگاه مورد مطالعه ،پس از حذف فواصل و
دادههای از دست رفته  471جایگاه مورد بررسی قرار گرفت که از

شکل :4نمودار ژنوتیپ مشاهده شده در مقايسه با مورد انتظار در  Locus10در
جمعیت اول
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شکل  :5نمودار ژنوتیپ مشاهده شده در مقايسه با مورد انتظار در  Locus20در

شکل  :6نمودار ژنوتیپ مشاهده شده در مقايسه با مورد انتظار در  Locus23در

جمعیت اول

جمعیت دوم
جدول :3نتايج آزمون کایاسکور جهت تعادل هاردی واينبرگ
کای اسکور

لوکوسهای

درجه آزادی

معنیداری

احتمال

مورد بررسی

جمعیت 1

جمعیت 2

جمعیت1

جمعیت 2

جمعیت1

جمعیت 2

جمعیت1

جمعیت2

Locus10

4/444
4/444
1/160

1/715
0/400
4/444

1
1
1

1
1
1

0/035
0/035
0/281

0/190
0/527
0/035

*

ns

*

ns

ns

*

Locus20
Locus23

*  : nsغیرمعنیدار

P<0/05

جدول  :4میانگین و خطای معیار در مجموع لوکوسها برای هر جمعیت اسب عرب مورد بررسی
اندازه

تعداد

اندازه آللهای

شاخص

هتروزيگوسیتی

هتروزيگوسیتی

هتروزيگوسیتی مورد

شاخص

نمونه

آللها

موثر

شانون

مشاهده شده

مورد انتظار

انتظار نااريب

تثبیت

میانگین

10/000

2/000

1/918

0/670

0/477

0/477

0/502

0/000

خطای معیار

0/000

0/000

0/011

0/004

0/019

0/003

0/004

0/038

میانگین

10/000

2/000

1/934

0/675

0/496

0/482

0/507

-0/029

خطای معیار

0/000

0/000

0/010

0/003

0/018

0/003

0/003

0/037

جمعیت
جمعیت 1
جمعیت 2

جدول  :5میانگین کل و خطای معیار در مجموع لوکوسها و جمعیتهای اسب عرب مورد بررسی
اندازه

تعداد

اندازه آللهای

شاخص

هتروزيگوسیتی

هتروزيگوسیتی

هتروزيگوسیتی

شاخص

نمونه

آللها

موثر

شانون

مشاهده شده

مورد انتظار

مورد انتظار نااريب

تثبیت

میانگین

10/000

2/000

1/926

0/672

0/487

0/479

0/505

-0/015

خطای معیار

0/000

0/000

0/008

0/002

0/013

0/002

0/002

0/027

بحث
استخراج  DNAتوسط کیت  ،MBSTمقادیرمناسبی از
ژنومی را حاصل کرد که در کنار  λ DNAبهراحتی قابل ارزیابی میباشد.
همانطوریکه انتظار میرفت یک قطعه از ژن میوستاتین تکثیر شده
است .هضم محصوالت  ،PCRچندشکلی را در ناحیه مورد بررسی در
دو جمعیت اسب عرب نشان داد که وجود دو آلل که بهصورت همبارز
عمل میکنند وجود دارد .نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که
DNA
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ژن میوستاتین در دو جمعیت اسب عرب دارای چندشکلی بود .وجود
تعادل هاردی-واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه دلیلی بر صحت
نمونهگیری بوده و از طرف دیگر بیانگر عدم انتخاب ژنتیکی در راستای
اصالح نژاد برای ژن میوستاتین در دو جمعیت از اسب عرب میباشد.
بهدلیل اینکه در این تحقیق فقط چندشکلی موجود ،مورد مطالعه
بوده و ارتباط این چندشکلی با صفات دیگر بررسی نشده است ،لذا
هیچگونه نظری در مورد مطلوب بودن آللها نمیتوان ابراز داشت و
تنها میتوان به نتایج حاصل از مطالعات قبلی اکتفا نمود .ژنوتیپ
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مشاهده شده در مقایسه با ژنوتیپ مورد انتظار در جمعیت اسبهای
اصیل عرب در جایگاههای  10و  20با سایر جایگاهها اختالف معنیداری
را نشان دادند ( .)p>0/05همچنین ژنوتیپ مشاهده شده در مقایسه
با مورد انتظار در جمعیت اسبهای عرب غیراصیل در جایگاه  23با
سایر جایگاهها تفاوت معنیداری را نشان داد ( .)p>0/05تعداد کم
نمونههای مورد بررسی ممکن است دلیل اصلی این اختالفات میباشد.
زارع و همکاران ( )1392در تحقیقی که بر روی  150نمونه اسب
کاسپین انجام دادند نشان دادند که چندشکلی آللی در ژن میوستاتین
در اسبهایی که مطالعه کرده بودند وجود نداشت .درحالیکه در این
تحقیق چندشکلی در دو جمعیت اسب عرب دیده شد که این اختالف
ممکن است بهعلت تفاوت در نژاد و یا روش و تکنیک عملیات ژنتیکی
انجام شده باشد .نوشری و لواف ( )1395چندشکلی ژن میوستاتین
را در  120اسب از نژادهای الدنبرگ ،ترکمن ،اسب کاسپین و تروبرد،
مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که چندشکلی ژن مذکور در
همه نژادها وجود داشت و جامعه در تعادل هادی -واینبرگ بود .نتایج
مطالعات آنها با تحقیق اخیر همخوانی داشت .ساعدی و همکاران
( )1395به بررسی چندشکلی ژن میوستاتین در اسبهای نژاد ترکمن
پرداختند .این تحقیق که بر روی  103راس اسب ترکمن انجام شد،
نمایانگر عدم چندشکلی و مونومورف بودن حیوانات بهلحاظ این جایگاه
بود .در صورتیکه در این تحقیق چندشکلی در دو جمعیت اسب عرب
دیده شد که این اختالف ممکن است بهعلت تفاوت در نژادهای مطالعه
شده باشد .بناءآبادی و همکاران ( )1396با مطالعه تنوع ژنتیکی اسبهای
عرب و کاسپین با استفاده از مارکرهای ریزماهواره نشان دادند که
متوسط هتروزیگوسیته مشاهده شده  0/761در اسب عرب و 0/799
در اسب کاسپین و همچنین متوسط هتروزیگوسیته مورد انتظار 0/799
در اسب عرب و  0/84در اسب کاسپین بود .درحالیکه در مطالعه اخیر
متوسط هتروزیگوسیته مشاهده شده  0/477و متوسط هتروزیگوسیته
مورد انتظار نیز  0/477در جمعیت اسب عرب اصیل بود و متوسط
هتروزیگوسیته مشاهده شده  0/496و متوسط هتروزیگوسیته مورد
انتظار  0/482در جمعیت اسب عرب غیراصیل بود .دلیل این اختالفات
احتماالً ناشی از ناکافیبودن تعداد نمونهها و تفاوت در نژادهای مورد
مطالعه ،بود .البته مطالعات بناءآبادی و همکاران ( )1396نشانگر وجود
پلیمورفیسم در نمونهها بود که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت.
عالامجدی و همکاران ( )1396به بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب
کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پرداختند .آنها نتیجه
گرفتند که جایگاههای مورد بررسی در جمعیت اسب کرد ،چندشکلی
باالیی را نشان دادند .در تحقیق اخیر نیز با این که چندشکلی دیده
شد ولی تفاوت در میزان چندشکلی میتواند تابع تفاوت در نژادهای
مورد مطالعه و ناکافیبودن تعداد نمونهها باشد.

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

سموزاد و همکاران ( )1391با بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل
ترکمن ایران با استفاده از  4جایگاه ریزماهواره نشان دادند که بیشترین
مقدار هتروزیگوسیتی  0/8847و کمترین مقدار این معیار  0/8039بود.
همچنین بیشترین و کمترین مقدار شاخص شانون  2/2617و 2/0532
بود .ضمناً نتایج نشان دادند که جایگاههای مطالعه شده چندشکلی
باالیی دارند .درحالیکه در مطالعه اخیر حداکثر هتروزیگوسیتی مشاهده
شده در هر دو جمعیت مورد بررسی  0/8000و کمترین مقدار این
معیار  0/2000بود .همچنین بیشترین و کمترین مقدار شاخص شانون
در جمعیت اسب عرب اصیل  0/693و  0/500بود و بیشترین و کمترین
مقدار شاخص شانون در جمعیت اسب عرب غیراصیل  0/693و 0/562
بود .از آنجاییکه مقدار هتروزیگوسیتی مورد انتظار برای یک جمعیت
خاص که در تعادل هاردی-واینبرگ نشاندهنده کل ژنوتیپها (مجموع
فراوانی نسبی هموزیگوتها و هتروزیگوتها) است و معیاری برای
اندازهگیری تنوع است و همچنین شاخص تنوع شانون نیز بهعنوان
سنجهای از تنوع گونهای مطرح میباشد ،لذا اختالف نژادها موجب
تفاوت بهوجود آمده در مطالعات ذکر شده ،بهشمار میآید.
مریدی و همکاران ( )1391به مطالعه ساختار ژنتیکی اسبهای
بومی ایران با استفاده از توالی  D-loopژنوم میتوکندریایی پرداختند
و نتیجه گرفتند که تنوع ژنتیکی باال و شباهت ژنتیکی در برخی از
جمعیتهای مورد مطالعه وجود دارند .همچنین در این مطالعه مشخص
شد که اکثر جمعیتها با هم تفاوت نسبی را دارا میباشند که با نتایج
حاصل از این تغییر مطابقت ندارد که علت آن تفاوت در نوع و تعداد
جمعیت نژادهای مورد مطالعه و نوع تکنیک انجام آزمایشهای مولکولی
است .سهرابی و همکاران ( )1384با بررسی چندشکلی ژنتیکی در
نمونهای از جمعیت اسبچه خزر با استفاده از نشانگرهای  RAPDنشان
دادند که متوسط هتروزیگوسیتی و تعداد آللهای موثر جمعیت بهترتیب
 0/2161و  1/372بود .درحالیکه در مطالعه اخیر متوسط هتروزیگوسیته
مشاهده شده  0/477در جمعیت اسب عرب اصیل بود و متوسط
هتروزیگوسیته مشاهده شده  0/496در جمعیت اسب عرب غیراصیل بود
همچنین میانگین تعداد آللهای موثر  1/918در جمعیت اسب عرب
اصیل و  1/934در جمعیت اسب عرب غیراصیل بود .اختالف بین
نژادهای مورد بررسی موجب تفاوت بهوجود آمده در مطالعات ذکر شده،
بهشمار میآید .کم بودن فاصله ژنتیکی بین این دو جمعیت اسب عرب
اصیل و اسب عرب غیراصیل میتواند بهدلیل بنیان ژنتیکی مشترك
و منشأ نژادی یکسان آنها باشد .ضمناً با توجه به این که دو جمعیت
مورد مطالعه از تنوع ژنتیکی کمی برخوردار میباشند و با عنایت به
اهمیت وجود تنوع ژنتیکی در حفظ و بقاء نژادهای بومی میتوان با
افزایش اندازه مؤثر جمعیت و کنترل آمیزشها از کاهش بیشتر تنوع و
افزایش همخونی این جوامع با ارزش جلوگیری بهعمل آورد.
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Abstract
The Arabian horse is one of the oldest horse breeds in the world. This race has performed
well in endurance races and in general athletic performance and has been instrumental in the
formation of some of the world's leading races. In this case, polymorphism was investigated in
two Arab (original and non-authentic) Khuzestan regions using RFLP method. For this purpose,
blood samples were taken from 20 Iranian Arabian horses (the first 10 samples of the original
Arabian horse and the next 10 samples of the non-native Arabian horse). DNA was extracted
from blood samples and then the polymerase chain reaction was performed to amplify the
myostatin gene. The PCR product is affected by the enzyme in the PCR-RFLP reaction. Samples
were analyzed for genotyping. The results showed that the average heterozygosity observed
was 0.477 and the expected heterozygosity average was 0.477 in the genuine Arabian horse
population. The effective allele number was 1.918 in the genuine Arabian horse population
and 1.934 in the non-native Arabian horse population. The highest and lowest values of Shannon
index in genuine Arabian horse population were 0.693 and 0.500, respectively. The present study
showed that there are polymorphisms in myostatin gene loci in both populations. Polymorphisms
of this gene can be used as a candidate to identify differences in the genetic potential of different
Arabian horse populations.
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