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چکیده
هدف :ژن میوستاتین يا عامل  8رشد و تمايز ( )GDF8بهعنوان عامل ايجااد نننادم ماچی اه مفااعا شانادته شادم اسات ناه در ن
مجموعهای از جهشچای غیرفعال ننندم ژن رخ میدچند .در گاو جهشچای غیرفعال ننندم در اين ژن منجر به تولیاد فنوتیام ماچی اه
مفاعا می شود .چدف از انجام مطالعه حاضر تجزيه و تحلیل ناحیه ندننندم در برگیرندم جهشچايی نه بهطور بالقوم بیان ژن میوستاتین
را در گوسفند نژاد فراچانی تغییر میدچند بود.
مواد و روشها :از  82راس گوسفند فراچانی نمونهچای دون گرفته شد و  DNAاستخراج شدم به نمک نیات بارای تیریار هطعاه 113
جفت بازی ژن میوستاتین استفادم شد .چند شیلی طول هطعات برشی محصوالت  PCRبا افازودن نازيب برشای  HaeIIIباه محصاوالت
واننش  PCRنامل اجرا شد .ژنوتیمچای  PCR-RFLPنالیز شدند.
نتایج :فراوانی ژنوتیم چای  Mm, MMو  mmبه ترتیب  6/313 6/642و  6/813تشخیص دادم شدند .فراوانی للی نیز برای لال چاای
 Mو  mبهترتیب  6/33و  6/83بر ورد گرديد.
نتیجه گیری :مقايسه فراوانی لل  ( Mلل مطلوب) محاسبه شدم در گوسفندچای فراچانی با تحقیقات مشابه در نژادچای مختلا دنیا نشان
داد نه فراوانی اين لل در گوسفند فراچانی در سطح مناسبی نمیباشد .يعنی للچای ژن میوستاتین در نژاد فراچانی در مقايسه با نژادچای
ديگر نمتر اصالح و انتخاب شدم اند .عالوم بر اين مشخص گرديد نه تعادل چاردی ا واينبرگ در جمعیت مورد مطالعه در رابطاه باا ايان
جايگام برهرار نمیباشد.
واژگان کلیدی :چندشیلی ژن میوستاتین گوسفند فراچانی PCR- RFLP
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مقدمه
شنادت جنبهچای ژنتییی و ژنچای عمادم تاثیرگاذار بار تولیاد
گوشت ادیرا مورد توجه محققان ژنتیک و اصالح نژاد هرار گرفته
است .مطالعات برای ياافتن ژنچاای باهوجاود ورنادم ماچی اه
مفاعا در گاوچای گوشتی منجر به نشا ژن میوساتاتین شاد
نه به عنوان ژن نانديدا برای صفت تولید گوشت بررسی و نقاش
ن در نژادچای مختلا دام و طیور و حتی انسان شانادته شادم
است.
مطالعات مولیولی ژن میوستاتین نشاان دادم ناه ايان ژن چناد
شاایل ماایباشااد (3و1و .)1میوسااتاتین مهااار ننناادم رشااد
ماچی هچای اسیلتی میباشد و اگار جهشای در ژن ناد نننادم
میوستاتین اتفاق افتد باعث تغییار نقاش مهااری ن و افازايش
عفله مایشاود (3و4و .)5باا اساتفادم از تعیاین نقشاه فیزيیای
نلونچای ياک مشاخص شاد ناه ژن میوساتاتین گااو نزدياک
سانترومر نروموزوم شمارم  1هرار دارد و جايگام ن در گونهچاای
مطالعه شدم از جملاه داوک گااومیش مارم و ماوش داانگی
مشخص شدم است ( .)2ژن میوستاتین گاوی دارای  1اگزون و 1
اينترون مایباشاد .میوساتاتین باعاث میاانجیگری بیاان ژن در
ننتارل شاایل فیباری ماچی ااه اساات و باا جلااوگیری از تیریاار
میوبالستچا عمال رشد عفالنی را متوها ماینناد .ايان عمال
میوستاتین بهطور عمدم به رشد ماچی هچا پایش از تولاد يعنای
زمان تیریر و تمايز میوبالساتچاا برمایگاردد و انتظاار مایرود
چنان ه جهشی بتواند باعث ناچش  mRNAمیوساتاتین گاردد
رشااد عفااالنی بیشااتری در حیااوان مشاااچدم شااود ( .)3عالئااب
مختلفی برای تشخیص بین حیوانات با فنوتیم ماچی ه مفااعا
و حیوانات طبیعی مورد استفادم هرار گرفته است از جملاه DM

يا  D ,Nيا  .DM ,Nفنوتیام  DMباا چاايترتروفی ماچی اهچاا
مشخص شدم است .در اين حیوانات اندامچای دلفای باهصاورت
گرد و برجسته چستند و ماچی هچا حالت بیارون زدگای دارناد و
دطااوآ شاایاری در زياار پوساات هاباال دياادن اساات .از ديگاار
مشخصهچای فیزيیی شیار میتوان باه اساتخوانچاای ررياا
دستگام تناسلی نابالغ و زبان بزرگ در گوساالهچاای تاازم متولاد
شدم اشارم نارد .حیواناات باا فنوتیام ماچی اه مفااعا دارای
استخوان و چربای نمتار و ماچی اه بیشاتری چساتند و نسابت
هساامتچااای ارزشاامند گوشاات بیشااتری چسااتند و نساابت
هسمتچای ارزشامند گوشات بیشاتر اسات .از معاياب ماچی اه
مفاعا میتوان به نااچش بااروری نااچش بقاای گوساالهچاا
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افزايش حساسیت به استرس و بیماریچای تنفسی اشاارم نماود
( .)3علیرغب ن ه گفته شد ماچی ه مفاعا ارتباطی با دو برابار
شدن ماچی هچاا نادارد اماا باه نسابت ياک افازايش در تعاداد
فیبرچااای ماچی ااهای (چیتاارپالزی) و طوياال شاادن فیبرچااا
(چايترتروفی) را ايجاد مینند .در گاوچای ماچی ه مفاعا تعداد
فیبرچای ماچی ه ای در زمان تولد دو برابر گاوچای عاادی اسات.
گاوچااای ماچی ااه مفاااعا دارای درصااد بیشااتری از فیبرچااای
ماچی ه ای سفید چستند و مقدار نالژن نمتری دارند .چم ناین
گزارش شدم نه گاوچای باا ماچی اه مفااعا دارای بافاتچاای
چمبند نمتری چستند نه میتواناد باه افازايش تاردی گوشات
نمک نند .اين نیته را بايد متذنر شد نه عالوم بر نژاد تغذيه و
جنس نیز فنوتیم ماچی ه مفاعا را تحت تاثیر هارار مایدچناد
( .)8حیوانات ماچی ه مفاعا گوشت ررياتر و ترد تری تولیاد
میننند .چم نین گوشات حیواناات ماچی اه مفااعا باهطاور
معنید اری حاوی مقدار چربی نمتری است .اين ويژگیچا بهطور
زيادی منطبق با استانداردچای سالمتی است ( .)3ژن میوستاتین
بیشتر در گاو مورد مطالعه هرار گرفته است و در گوسافند نمتار
مورد بررسی هرار گرفته اسات .تحقیقای ( )36در گوسافند ناژاد
تیسل انجام شد .در اين تحقیق ناحیاه ژن میوساتاتین بار روی
نروموزم شمارم  1گوسافند جهات شناساايی ژن نانديادا بارای
صفات الشه مورد بررسی هرار گرفت .در اين پژوچش از  8نشانگر
مییروساتاليت جهت تعیین ژنوتیام اساتفادم شادم و در نهايات
نالیز ماری بر روی دادمچا صورت گرفت .نشانهای از ژن نانديدا
برای سرعت رشد يا صفات الشه باهدسات نیاماد .اماا در ماورد
صاافت چرباای و ماچی ااه ران وجااود ژن ناندياادا باارای افااراد
چتروزيگوت واها باین نشاانگرچای BULGE20 , BM81124

ثابت شد ولی در مورد افراد چموزيگوت چناین چیازی مشااچدم
نشد .بر روی گوسفندان بلوچی ايساتگام عبااس بااد مشاهد باا
استفادم از تینیک  PCR-SSCPچند شایلی ژن میوساتاتین را
بررسی نردند ( 33 .)3جفت غازگر جهات انجاام وانانشچاای
 PCRبا استفادم از توالی ژن میوستاتین گااو و بخشای از ن در
گوسفند طراحی شد .ايان  33غاازگر تقريباا تماامی طاول ژن
میوستاتین گوسفند را پوشش میدادند .نتايج حاصل از تیریار 2
غازگر نشان داد نه توالی ژن میوستاتین در اين جمعیت بسایار
حفارت شدم میباشد در مورد  1غازگر ديگر و دهت در الگاوی
باندی نچا به اين نیته اشارم شد نه جهشی تک نونلئوتیادی و
يا حذف و اضافه در يک محدودم معاین ژن اتفااق افتاادم اسات.
گوسفند فراچانی يیی از تودمچای دو منظورم تولید پشب و گوشت
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می باشد و انررا بهصورت سنتی پرورش دادم می شاوند .منااطق

 166مییرولیتر ) SDS (Sodium Dodecyl Sulfateدم درصد

پرورشی چمانطوری نه از اسب گوسفند فراچاانی برمای ياد در

و  156مییرولیتر نزيب پروتئیناز( k -با غلظت  56مییروگرم بار

انرر نقاآ استان مرنزی و بهويژم منطقه فراچان محالت دمین

میلیلیتر) به محلول حاصاله اضاافه شاد و در دماای  13درجاه

شازند (سربند) دلیجان و ساوم میباشد .بهطور نلی مار موجود

سانتیگراد در حمام ب گرم هرار دادم شاد تاا چفاب محتوياات

گوسفندان استان مرنزی در حدود  1میلیون راس می باشد ناه

چسته گلبولچای سفید نامل گردد .يک میلیلیتر محلول NaCI

 16درصد نچا گوسفند فراچانی است (.)33

اشباع (حدود  2موالر) به محلول اضافه گرديد و ساتس محلاول

مشخصات نژادی اندازمگیریچا در ساال  3188توسا معاونات
امور دام و با مشارنت بخاش دصوصای تعیاین و ثبات گرديادم
است :رنگ بدن اين گوسفندان سفید نخودی است پوزمچا و دور
چشب چا و  4هلب پا دارای لیه سایام رناگ اسات روی بینای در
میش صاف و در هوچ دارای انحنا میباشد جنس مادم فاهد شاخ
است دنبهچا در انتها گردو دارای شیاف نوچک بهچمرام دنبال ه
در راس می باشاد .پشاب باه حالات نوفتاه و ضاخیب و مناساب
هالیبافی است .نوع بهارم ايان دام پشاب و گوشات اسات نسابت
بارمزاياای  33درصااد مایباشااد .چاادف از انجاام تحقیااق حاضاار
شناسايی ژنوتیمچای ژن میوستاتین و فراوانی للچای ن بارای
اولین بار در گوسفند نژاد فراچانی بهنمک روش  PCR- RFLPو
تعیین میزان چند شیلی در جمعیت گوسفندان فراچانی بود.
مواد و روشها
جهت انجام تحقیق نمونهچای دون از  82راس گوسفند فراچانی
در سطح استان مرنزی بهدست مد .پس از ريخاتن نموناهچاای
دون تام در لولهچای حاوی ضد انعقاد  EDTAلولهچا بهمدت 1
تا  4روز در دمای  1تا  8درجه سانتیگاراد نگاهداری شادند تاا
ديوارم گلبولچای سفید برای استخراج بهتر  DNAنازک گردند.
استخراج  DNAپس از تغییر و بهینهسازی روش استخراج نمیی
( )31بهشرح زير انجام شد؛  4میلیلیتر دون نامل دادل لولهای
پالستییی موسوم به فالیون ريخته شد .دو برابر حجب دون بافر

بهمدت  35ثانیه بهشدت تیان دادم شد .محلول مزبور باه مادت
 35دهیقه با سرعت  1566دور در دهیقاه ساانتريفوژ شاد .مااي
رويی به يک لوله پالستییی استريل ديگر انتقال دادم شد .در اين
مرحله پروتئینچای اتصالی به اسیدچای نونلئیک چمرام با نماک
در انتهای لوله رسوب سافید رنگای تشاییل دادناد .چاب حجاب
محلول نلروفرم اضافه شد .و با تیان دادن با محلول مخلوآ شد.
ستس باهمادت  36دهیقاه در  1666دور در دهیقاه ساانتريفیوژ
گرديد .لودگیچا و پروتئین اضافی در اين مرحله جدا شدند .فاز
بی نه در باال تشییل شد حاوی  DNAبود نه با احتیاآ جدا و
به لوله پالستییی جديدی انتقال دادم شد .برای مترانبترنماودن
رشتهچای  DNAبه اندازم  6/3حجب محلاول اساتات ساديب 1
موالر ( )pH = 5/1اضافه شد .دو برابار حجاب محلاول باهدسات
مدم اتانول مطلق اضافه شد و لوله به چستگی چند باار واروناه
شد تا رشاتهچاای  DNAرااچر شادند .ناالف  DNAباا میلاه
شیشهای نه دارای بار مربت میباشد جم

وری شد و باهمادت

حدود  5تا  36دهیقه در مجاورت چوا دشک شد DNA .حاصاله
دو بار با اتانول  36درصد شستشو دادم شاد و نهايتاا در  366تاا
 166مییرولیتر از بافر pH = 7.5- Na2EDTA 10 mM ( TE
 )TrisHCL, 0.2mMحال گردياد .تیاوبچاای حااوی DNA

بهمدت  1ساعت در دمای  13درجه سانتیگراد نگاهداری شادند
تااا  DNAبااهدااوبی حاال شااود .سااتس در دمااای  -16درجااه
سانتیگراد ذدیرم شدند.

جدا ننندم )x-100 1%, 10mM Tris-HCI pH = 7.5, 5mM

تعیین کیفیت و کمیت  :DNAبا اساتفادم از روش الیتروفاورز

 )MgCl2, 0.32 M Sucrose, Tritonاضاافه گردياد و ساتس

مقايسه ای بار روی ژل گاارز باا اساتفادم از مقاادير مشخصای

ورتیس شد .محلول فوق بهمدت  5دهیقه باا سارعت  3666دور

 DNAفاژ المبدا انجام شد .جهت انجام واننش زنجیرمای پلیمر

در دهیقه سانتريفوژ شد .مااي رويای باه رامای جادا و رساوب

از نیت ( PCR Masterشرنت ساینا ژن) در حجاب نهاايی 15

حاصله نگه داشته شد 1 .میلیلیتر بافر جادا نننادم باه رساوب

مییرولیتر و يک جفت پرايمر با توالی زير استفادم گرديد (.)31

حاصله اضافه و عمل سانتريفوژ و جداسازی رسوب تیرار شاد تاا

'5' – CCGGAGAGACTTTGG GCTTGA-3

زمانینه يک رسوب نامال سفید حاصل شد 1 .میلیلیتر بافر لیز

'5' – TCATGAGCACCCACAGCGGTC-3

نننادم ( pH = 8.2- 400 mM NaCl, 2mM Na2EDTA,

 10mM Tris-Hclبه رسوب اضافه و بهدوبی ورتیس شد .مقدار
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دهیقه و  34درجه سانتیگراد انجام  11سییل با واسرشت سازی

چتروزيگوسیتی و زمون مرب نا ( )X2از نرم افزار POP Gene

 DNAطی  16ثانیه و  34درجه سانتیگراد اتصاال غاازگر باه

 3.2استفادم گرديد.

 DNAطی  26ثانیه و  58درجه سانتیگراد و بس

غازگر طای

 1دهیقه و  31درجه سانتیگراد و بسا انتهاايی  1دهیقاه و 31

نتایج

درجه سانتیگراد .جهت مشاچدم محصاوالت وانانش زنجیارمای

استفادم از روش استخراج نمیی جهت استخراج  DNAاز نموناه

پلیمراز از ژل گارز  3درصد ولتاژ  86ولات باهمادت  3سااعت

دون برتری دوبی را از لحاظ نمیت و نیفیت و صرف زمان الزم

استفادم شد و رنگ میزی ژل با اتیاديوم بروماياد انجاام گرفات.

در استحصال  DNAنشان داد (شیل  .)3تیریر هطعه  113جفت

ستس محصوالت واننش زنجیرمای پلیمراز بهنمک نزيب برشای

بازی از ژن میوستاتین بهنماک وانانش زنجیارم ای پلیماراز باا

 HaeIIIمورد چفب نزيمی هرار گرفتند.

استفادم از غازگرچای ادتصاصای باهداوبی صاورت گرفات و در

برای مشاچدم هطعات چفب شادم از ژل نريال میاد  8درصاد و

نتیجه استفادم از برنامه حرارتی مناسب غازگرچای ادتصاصی و

ولتاژ  166بهمدت  1ساعت استفادم شد و بعد از رنگ میازی باا

شراي دوب زمايشگاچی نه فراچب شد هطعه  113جفات باازی

اتیديوم برومايد ژل اسین شد و دواندن لل باا اساتفادم از نارم

بدون هطعات غیرادتصاصی بهدست مد (شیل )1نه باا نتاايجی

افزار  Uvdocصورت گرفت .برای بر ورد فراوانی للچا محاسابه

نه بر روی انسان گاو گوسفند و بز مطابقت داشت (.)31

شیل  :3نمونهچای تصادفی ( DNAچاچکچای شمارم  3تا  )3استخراج شدم بر روی ژل گارز از دون گوسفند نژاد فراچانی

500 bp
400 bp
300 bp
200 bp
100 bp

شیل  :1نمونهای از محصوالت  PCRبر روی ژل گارز M .مارنر وزن مولیولی و چاچکچای شمارم  3تا  36محصوالت واننش  PCRاز  36نمونه
تصادفی است.
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Mm
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mm

MM

500bp
400bp
300bp
200bp
100bp
50bp

شیل :1نمونهای از محصول چفب نزيمی بر روی ژل نريل مید M .الل غالب و  mالل مغلوب است MM .معرف فرد چموزيگوت غالب  mmفرد
چموزيگوت مغلوب و  Mmفرد چتروزيگوت است .چاچک سمت چم :مارنر وزن مولیولی.

گوساافندان بااا ژنوتیاام چتروزيگااوت ( )Mmدارای هطعااات 81

فراوانی للچا محاسبه چتروزيگوسیتی و زمون مرب نا ( )X2باا

 313 311و هطعه برش نخوردم  113جفت بازی بودناد (شایل

استفادم از نرم افزار  PopGeneمشخص گرديد نه لل  mدارای

 .)1در چموزيگوت غالب ( )MMهطعه  113جفات باازی بادون

بیشترين فراوانی ( )6/83و لل  Mدارای نمترين فراوانی ()6/33

برش باهی ماند .در چموزيگوت مغلاوب ( )mmنیاز هطعاات 81

بودند (جدول .)3

311و  313جفت بازی مشاچدم شاد (شایل  .)1بعاد از بار ورد
جدول  :3فراوانیچای ژنی و ژنوتیتی و تعادل چاردی -وينبرگ M .الل غالب و  mالل مغلوب است MM .معرف فرد چموزيگوت غالب  mmفرد
چموزيگوت مغلوب و  Mmفرد چتروزيگوت.
تعداد مشاچدم شدم

ژنوتیم

تعداد مورد انتظار

فراوانی ژنوتیتی

MM

33

3/64

6/61

Mm

4

32/36

6/63

Mm

33

28/64

6/33

6/33

فراوانی ژن M

6/83

فراوانی ژن m
X2

زمون مرب نا ( ) با درجه زادی 3

بحث
اين نتاايج باا نتاايج پژوچشاگران ( )34بار روی گاوچاای ناژاد
گارولیاس مطابقت داشت ولی با نتايج ديگران ( )35در نژادچاای
گاو پیدمانتس مغايرت داشات .دلیال ايان امار باه وهاوع بااالی
فنوتیم ماچی ه مفاعا در گاوچای پیدمانتس مربوآ مایشاود.
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34/5843

چم نین نتايج حاصل از اين پژوچش با نتايج باهدسات مادم در
نژاد گاو بلژين بلو نه فنوتیم ماچی اه مفااعا در ن باه وفاور
مشاچدم میشود مغايرت دارد (1و .)32از نجايیناه چای گوناه
تحقیقی در گوسفند به شیل فوق گزارش نشدم است نمایتاوان
مقايسات جالب توجهی را در اين دصوص بیاان نارد .از طرفای
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نمیتوان گفت نه ژن میوستاتین و يا جايگاچی نزديک باه ن در

در ناال جمعیاات مقاادار شااادص شااانون ( )Iبراباار  6/1431و

ماچی ه دار شدن گوسفند موثر نمیباشد .بارای اطمیناان نامال

میانگین چتروزيگوتی پايین و برابر  6/3325بود نه نشاندچنادم

بايد مطالعاات تیمیلای انجاام شاود و ارتبااآ ن در تعامال باا

وجود چند شیلی در اين نژاد است بنابراين میتوان فراوانی افراد

جايگامچای ديگر ژنی بررسی شود .زمون مرب نا نشاان داد ناه

چتروزيگوت را در جمعیت باال برد.

تعااادل چاااردی وينباارگ در اياان جمعیاات باارای جايگااام ژن
میوستاتین برهارار نیسات ( .)P <6/65عادم تعاادل جايگاامچاا
احتماال نشان دچندم حفور بعفی عوامل بر چب زنندم تعاادل از
جمله مهاجرت و انتخاب است ناه مهااجرت دصوصاا در ماورد
نرچايی نه از دارج گله وارد میشوند و يک جرياان ژنای ايجااد
میننند صدق مینند .البته اندازم نمونه مورد بررسی چب در اين

تشکر و قدردانی
از پرسنل زمايشگام تحقیقاتی دانشگام اراک جهت در ادتیار هرار
دادن امیانات زمايشگاچی و نلیه سرورانی نه در انجام اين
پژوچش ما را ياری رساندند تشیر و هدردانی میشود.

امر میتواند موثر باشد.

منابع

میزان چتروزيگوسیتی بار ورد شادم باهوسایله شاادص نئای در

1. Masoudi A, Hemrani H, Abbasi A, Nejatijavarami
A, et al. Using PCR-SSCP technigues to study
polymorphism of Myostatin gene, and their
associations with yearling weight in Baluchi sheep,
Proceedings of the 4th National Biotechnology
Congress of Iran, Kerman, Iran. August 2005.

جمعیت  6/1431بر ورد گرديد نه ايان پاارامتر حاانی از تناوع
ژنتییی پايین اين جمعیت از نظار ژن میوساتاتین اسات .منااب
مختلا لل  Mرا بهعنوان لل مطلوب جهت اصالح نژاد و بهبود
نیفیت و نمیت گوشت معرفی نردماند .اگرچه فراوانی اين لال؛
در جمعیت بسیار پايین است ولی بايد توجه داشت نه ماا فقا
يک جهش نه باعث ماچی ه مفاعا میشود را بررسای نارديب
در حالینه جهشچای متفاوتی باعث ماچی ه مفاعا می شوند.
برای نمونه با مطالعه مولیولی ژن میوستاتین نشاان دادناد ناه
يک جهش در گاو مسئول صفت ماچی ه مفاعا می باشد (.)32
نچا با مقايسه مولیولی ژن میوستاتین در گاو ناژاد چلشاتاين و
پیدمانتس نه فراوانی وهوع ماچی ه مفااعا در ن زيااد اسات
دريافتند نه در دو نونلئوتید باا چاب اداتالف دارناد .در اگازون
شمارم يک تغییر  Cبه  Aمنجر به تغییر لوسین به فنیل الناین
و در اگزون شمارم  1جهش  Gبه  Aعامال تغییار سیساتین باه
تیروزين میشود و تحقیقات ديگر نیز نشان دادند نه حاذف 33
نونلئوتید در اگزون شمارم  1نژاد بلاژين بلاو رخ دادم اسات (.)3
بنابراين برای اطمینان از نتیجه گیری بايد تماامی جهاشچاا را
بررسی نمود.
نتیجه گیری
نظر به ايننه صفات نمی توس بر يند تعداد زيادی ژن با اثرات
نب و چم نین اثر متقابل بین نچا ننترل میشود لذا نامناسب
بودن فراوانی لل مطلوب در سطح يک لونوس نمیتواند گاواچی
بر عملنرد نامطلوب ياک صافت در ياک ناژاد باشاد و بررسای
وضعیت جايگامچای ژنی ديگر نیز مورد نیاز است.

362

2. Belling RHS, Liberies DA, Laschi SPA, Brien
PAO, et al. Myostatin and its implications on animal
breeding a rervievv Journal of Animal genetics.
2005; 36:1-6.
3. Casas E, Shackerford S, Keel JW, Stone RT, et
al. Quantitative trait loci affecting growth and
carcass composition of cattle segregating alternate
;from of myostatin. Journal of Animal Science. 2000
78:560-569.
4. Fahrankrug SC, Casas E, Keel JW, Smith TDL.
Direct Genotyping of the Double- muscling locus
(mh) in piedmotese and Belgain Blue cattle by
fluorescent PCR. Journal of Animal Science 77.
1999; 2028-2030.
5. Jahnson PL, Mcewant JC, Dodds KG, Purchas
RW, et al. A directed search in the region of GDF8
for quantitative trait loci affecting carcass trait in
;Texel sheep. Journal of Animal Science. 2005
83:1988-2000.
6. Kobolak J, Gocza E. The role of the myostatin
protein in meat quality. A review. Archives of
Animal Breeding. 2002; 45: 159-170
7. Arthur PF, Makarechian M, Price MA. Incidence
of dystocia and prenatal calf mortality resulting from
reciprocal crossing of double-muscled and normal
cattle. Canadian Veterinary Journal.1988; 29: 163167.
8. Gerrard DE, Thrasher KH, Grant AL, Lemenager
RP, et al. 1991. Serum- induced myoblast
proliferation
and
gene
expression
during
development of double muscled and normal cattele.
Journal of Animal Science 69: (Suppl. 1)317.

مجله سلول و بافت (علمي -پژوهشي) ،جلد  ،5شماره  ،2تابستان 3191

سیدمحمد شریعت زاده و همکاران

... ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده

9. Smet SD, Webb EC, Claeys E, Uytterhaegen L,
et al. Effect of dietary energy and protein levels on
fatty acid composition of intramuscular fat in
double- muscled Belgian Blue bulls. Meat Science.
2000; 56: 73-79.
10. Jahnson PL, Mcewant JC, Dodds KG, Purchas
RW, et al. Meat quality traits were unaffected by a
quantitative trait locus affeet-ingject composition
traits in Texel sheep. Journal of Animal Science.
2005; 83: 2729-2735.
11. Khaldari M. [Principl of nourishment sheep and
goat, Jahad-e-Daneshghahi of Tehran] press. 340 p,
2003. Persian.
12. Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple
salting out procedure for extraction DNA from
human nucleated cells. Nucleic Acids Research.
1998; 16: 1255.
13. Timoty PL, Lopez- Corrales NL, Kappes SM,
Sonstegard TS. Myostatin maps to the interval
containing the bovine mh locus. Mammalian
Genome. 1997; 8: 742-744.
14. Dvorak J, Filistowicz A, Hruska D, Horak P, et
al. The Polymorphism of MSTN, PRNP and CSN3
genes in Charolais cattle. Animal science papers and
reports. 2002; 20: 19-23.
15. Wheeler TL, Shackelford SD, Casas E, Cundiff
L V, et al. The effects of piedomontese inheritance
and myostatine genotype on the palatability of
Longissimus Thoracis, gluteus medius semimem
branosus, and biceps femoris. Journal of Animal
Science. 2001; 79: 3096-3074.
16. Alexandra, C, Pherron Mc, Se-Jin L. Double
muscling in cattle due to mutation in the myostatin
gene. Proceedings of the National Academy of
Sciences. USA. 1997; 94: 12457-12461.

361

3191  تابستان،2  شماره،5  جلد،) پژوهشي-مجله سلول و بافت (علمي

Journal of Cell & Tissue (JCT)
Summer2014; 5(2): 157-163

Original Article

Evaluation of Myostatin Gene Polymorphism in Farahani Sheep by
PCR-RFLP Method
Shariatzadeh SM, M.Sc.1, Ghazi Khanishad A, Ph.D.2, Khodaei Motlagh M, Ph.D.3,
Mahdieh M, Ph.D.4*
1. M.Sc. Graduated Student in Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural resources, Azad Islamic
University, Saveh Branch, Iran
2. Department of Animal Science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
3. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, Arak, 381568-8349, Iran
4. Department of Biology, Faculty of Sciences, Arak University, Arak 38156-8-7349, Iran
* Email corresponding author: m-mahdiyeh@araku.ac.ir

Received: 22 Jul. 2013

Accepted: 17 Dec. 2013

Abstract
Aim: Myostatin gene or growth and differentiation factor 8 (GDF8) which has been identified as the
factor causing muscle doubling, undergoes a series of mutations that causes gene inactivation. In
bovine the loss of gene activity has been associated with double- muscled phenotype.. Due to the role
of myostatin gene in muscle development, the objective of this study was to analyze the coding region
containing mutations which potentially altering the myostatin gene expression in Farahani sheep.
Material and methods: DNA from blood samples of eighty six Farahani sheep was extracted and
used to amplify a 337-bp fragment in myostatin gene. Restriction fragment length polymorphism
(RFLP) of the PCR product was performed by addition of HaeIII enzyme and then PCR-RFLP
genotypes were analyzed.
Result: Genotype frequencies of MM, Mm and mm were characterized as 0.046, 0.127 and 0.827,
respectively. In addition the allelic frequencies for alleles M and m was estimated as 0.11 and 0.89
respectively.
Conclusion: The results of this study indicated that the Farahani sheep was polymorphic for
myostatin, but this population was not at Hardy- Weinberg equilibrium.
Keywords: PCR-RFLP, Polymorphism, Myostatin gene, Farahani sheep
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