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چكيده
بهمنیور بررسی چندشکلی ژن ل،تین و ارتباط آن با صفات کیفیت اس،رم و ابعاد بیوه ،از  ۹6رأس گوسمفند نم اد سمنجابی در طمی دو
سال و در دو هصل پاییز و بهار ،اس،رمگیری شد .بهطور همزمان طول ،عرض و محیط بیوه نیز اندازهگیری گردیمد و بمرای اسمتخراج
 ،DNAاز رگ وداج گوسفندان خونگیری شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز برای تکبیر قطعه  ۴63جفمت بماز اگمزون سمه ژن ل،تمین بما
استفاده از ی

جفت آغازگر اختصاصی انجام گرهت .پا از هو قطعات  PCRو تفکی

سه ژنوتیپ  GT ،GGو  TTدر نمونههمای

موردمطالعه ،رابطه چندشکلی ژن ل،تین با حرکت انفرادی اس،رم معنیدار بود ا۰۵کP<۰و و حرکت اس،رماتوزو ید در دامهای با ژنوتیمپ
 GGبیرترین مقدار بود ا۰۵کP<۰و .میان ین حج و غلیت اس،رم ،کل اس،رم انزال شده ،توان غرای پالسمایی اس،رم ،نسبت اس،رمهای
زنده به مرده و شاخص اس،رم در دامهای با ژنوتیپ  GGبیرتر بود ا۰۵کP< ۰و .همچنین اثر چندشکلی ژن ل،تین بر ابعاد بیوه معنیدار

نبود ،در دامهای دارای ژنوتیپ  TTمیان ین طول و محیط بیوه و در دامهای با ژنوتیپ  GTعرض و حج بیوه نسمبت بمه ژنوتیمپ
 GGبیرتر بود .نتایج نران داد که برای این جای اه چندشکل ژن ل،تین جهت بهبود بماروری در برناممههمای اصمالح نم ادی گوسمفند
سنجابی است ،هتروزی وسیته زیاد بود و به نیر میرسد تحقیقات بیرتر در جمعیتهای بزرگتر بمرای درک بهتمر رابطمه جای ماههمای
چندشکل دی ر این ژن بر باروری قوچها ضروری است.
كلیدواژهها :باروری ،تحرک اس،رم ،چندشکلی ،قوچ سنجابیPCR-RFLP ،
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مقدمه

مطالعات مختلف نقش ل،تین در عملکرد تولیمدمبل جمنا

گوسفند ن اد سنجابی بعد از نم اد بلموچی دارای بیرمترین

نر گزارش کرده اند .این هورمون بر محمور هی،وتما)موس-

جمعیت در ایران است و در اکبر منماطق اسمتان کرمانرماه

هی،وهیز -بیوهها و خود سلولهای اس،رم مؤثر ممیباشمد و

پراکنده است .این حیوان به علت درشتی جبه از نیر تولیمد

همچنین بر سازوکار که در اهزایش تحرک اس،رم و واکمنش

گوشت مورد توجه دامداران می باشد .داممداران زیمادی در

آکروزوم نقش دارند ،تمأثیر دارد ] .[3علمیرغم مطالعمات

استان کرمانراه به پرورش و ن هداری آن عالقهمند هستند.

متعددی که به منیمور بررسمی چندشمکلی در ژن ل،تمین و

این ن اد در مقابل سرما مقاوم است و از مراتمع کوهسمتانی

ارتباط آن با صفات اقتصادی نییر وزن تولد و صفات رشد

به خوبی استفاده می کند ] ،[۱۰زیمرا توانمایی تولیمدمبل در

] ۱و  ،[۱۲رشد و تولید پر ] [۲و کیفیت گوشت ] [۱3در

دامهای نر اهمیت زیمادی در پمرورش ،ن همداری و حفم،

گوسفندان انجام شد ،اما پ وهری برای بررسی چندشمکلی

راهکمار مناسمب بمرای

در ژن ل،تین و ارتباط آن بما کیفیمت اسم،رم و ابعماد بیومه

ترخیص قدرت باروری اس،رم قوچ است و می توان با این

گوسفند انجام نرده است .هدف از انجام پ وهش حاضمر،

روش دامهای بارور ،ک بارور و نابارور را ترخیص داد.

شناسایی چندشمکلی اگمزون سمه ژن ل،تمین بما اسمتفاده از

آنها در گله دارد .ارزیابی منی ی

در سالهای اخیر ،استفاده از نران رهای مولکولی برای

روش PCR- RFLPو ارتباط آن با صمفات کیفمی اسم،رم و

تعیین تنوع ژنتیکی بین جمعیمتهما و حیوانمات حفا مت

ابعاد بیوه در قوچهای ن اد سنجابی میباشد.

شمده ،گسمترش یاهتمه اسمت .تحقیقمات بمر روی ژنهمای
کاندیدا که توالی نوکلئوتیدی آنها در  DNAو نیز نقش آنها

مواد و روشها

در بدن شناخته شده است ،در اهمزایش سمرعت پیرمرهت

در پ وهش حاضر ،از  ۹6رأس قوچ ن اد سمنجابی موجمود

ژنتیکی در حیوانات اهلی مؤثر است .ژن ل،تین ،یکی از ژن-

در مرکز اصالح ن اد مهرگان ،ماهیدشمت و کموزران اسمتان

های کاندیدا است کمه نقمش آن در تنیمی صمفات تولیمد،

کرمانراه ،در طی سالهمای  ۱3۹۴و  ۱3۹۵و در دو هصمل

تولیدمبل و هعالیتهای مختلف نییر مصمرف غماا ،تعمادل

بهار و پاییز با استفاده از دست اه واژن مصنوعی اس،رمگیری

انرژی و عملکرد سیست ایمنی نقش دارد ].[۱۴

شد .قوچهای موردنیر حداقل به مدت  ۲۴-۴۸ساعت قبل

این ژن در سال  ۱۹۹۴با استفاده از روش کلمون کمردن

از اس،رمگیری ،بهصورت جدا از گله ن مهداری شمدند .بمه

کرف شد و روی کرومموزوم چهمار گوسمفند قمرار دارد ]

منیور استخراج  ،DNAاز ورید وداجی قوچها خونگیمری

 .[۱۵ایممن ژن دارای سممه اگممزون و دو اینتممرون اسممت و

شد .همچنین ابعاد بیومه اشمامل طمول ،عمرض و محمیط

محصول آن ی

هورممون پروتئینمی بما وزن مولکمولی ۱6

بیوهو آنها اندازهگیری شد.

کیلودالتون میباشد ] .[۱۵هورممون کاممل ایما بمالغو ل،تمین

صفات مربوط به اس،رم از قبیل حج و رنگ مایع منی،

شامل  ۱۴6اسیدآمینه میباشمد کمه عممدتا توسمط سمومین

حرکممت انفممرادی ،حرکممت تجمعممی بالهاصممله در محممل

اگزون ژن کد میشود ] .[۲تعدادی جهش در ناحیه اگمزون

جمعآوری اس،رم ارزیابی شد ] [۴و گسمترشهمای مربموط

سه این ژن مرخص شدهاند که جهش  g.286G>Tدر ایمن

به درصد اس،رم های ناهنجار ،توان غرای پالسمایی اسم،رم

ناحیه سبب تغییمر اسمیدآمینه والمین بمه اسمیدآمینه لوسمین

اHypo-osmotic swelling; HOSو در محمل نمونمهگیمری

میشود و چندین تحقیق برای تعیین ارتباط این جهمش بما

تهیه و برای بررسی و شمارش بمه آزمایرم اه منتقمل شمد.

صفات تولید در دامها انجام شده است ] .[۹از طرف دی ر،

حج منی بعد از جمعآوری با لوله همالکون ممدرج تعیمین
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شد ] .[۴حدود  ۲۰میکرولیتر از نمونمه منمی روی )م گمرم
ا 3۷درجه سانتیگرادو قمرار داده و زیمر میکروسمکو

درجه قرار گرهت و بهوسیله ی
شد و توسط میکروسکو

بما

)مل از آن گسترش تهیمه

نموری ارزیمابی شمد و درصمد

بزرگنمممایی  ۴۰xحرکممت تممودهای نمونممه مرمماهده شممد.

اس،رمهای دارای قطعه میانی متورم و اسم،رمهمای دارای دم

امتیازبندی بمر مبنمای صمفر تما  ۵بمود ] .[۴بمرای مرماهده

پی خورده به عنوان شاخص اس،رم های با غرای سال بیمان

حرکت انفرادی اس،رمها ،حمدود  ۱۰۰میکرولیتمر از نمونمه

شد .غلیت اس،رم بعد از رقیقسازی نمونه منمی بما آ

دو

منی با  ۱۰۰۰میکرولیتر سرم هیزیولوژی ادممای  3۷درجمه

بار تقطیر ابا نسمبت  ۱بمه ۲۰۰و توسمط )م هموسمایتومتر

بما بمزرگنممایی

اندازهگیری شد .برای شمارش اس،رمهما روی )م ریختمه و

 ۴۰۰xقرار گرهت .برای تعیین نسبت اس،رمهمای زنمده بمه

پا از قرار دادن )مل روی آن و هیکا شدن نمونمه زیمر

مرده ابتدا مایع منی را با محلول رنگ ا موزینن مروزین بمه

نوری مراهده شد .تعداد کمل اسم،رماتوز ید

سانتیگرادو مخلوط و زیر میکروسمکو

نسبت ی

میکروسکو

به سه مخلوط کرده ،پما از تهیمه گسمتره روی

)م گرم  3۷درجه سانتیگراد و پما از خرم
توسط میکروسکو

در هر انزال با هرمول ا۱و محاسبه شد ]:[۴

شمدن )م،

ا۱و

با بمزرگنممایی  ۴۰۰xمرماهده شمد.

غلیت اس،رم × حج اس،رم = کل اس،رماتوزو ید انزال شده

اس،رمهایی که سر آنها به رنگ بمنفش نبمود ،زنمده و بقیمه

شاخص کیفیت منمی از

شاخص مایع منی بهعنوان ی

مرده منیور شدند .برای تعیین مورهولموژی اسم،رماتوزو ید

رابطه ا۲و محاسبه شد:

نیز از )مهای رنگآمیزی شده با محلمول رن می ا موزین -

ا۲و

ن روزین استفاده شد و نسبت اس،رمهای غیرنرمال به نرمال

حج مایع منی × غلیت اسم،رم × اسم،رم زنمده × حرکمت

شمارش شد .اس،رمهمای بما سمر بمدون دم ،سمر خمارج از

انفرادی = شاخص مایع منی

محور ،سر ناهنجار ،آکروزوم جداشده ،دم خ شده از ناحیه

استخراج  DNAاز خون توسط کیمت  DNA Prepاژن

قسمت میانی ،دم پمی خمورده ،دم دوتمایی و اسم،رم دارای

هممنآورانو انجممام شممد .رانممدمان مقممدار و کیفیممت

قطرهی سیتوپالسمی بهعنوان ناهنجاری درنیر گرهته شدند.

DNAاستخراجشده با الکتروهورز روی ژل آگارز ی

برای ارزیابی یک،ارچ ی غرای پالسمایی اس،رم از آزمایش

تعیمین گردیمد .بمرای تعیمین وجمود چندشمکلی جای ماه

تورم اس،رم در محیط با اسمالریته ک استفاده شد .محلمول

 g.286G>Tادارای تغییر اسمیدآمینه والمین بمه لوسمینو در

هروکتوز و سیترات سدی با اسممالریته  ۱۰۰میلمیاسممول

ناحیه اگزون سه ژن ل،تین ،قطعهای به طول  ۴63جفت باز با

برای این آزممایش اسمتفاده شمد .حمدود  ۱۰میکرولیتمر از

استفاده از ی

نمونه منی با  ۱۰۰۰میکرولیتر از محلول موردنیر به ممدت
پا از انکوباسیون ی

جفت آغازگر اختصاصمی تکبیمر شمد .ایمن

آغازگرها براساس توالی ژنومی ژن ل،تمین اHE605296.1و

 6۰دقیقه در دمای  3۷درجه سانتیگمراد انکوباسمیون شمد.
قطره از نمونه بر روی یم

درصد

و با استفاده از نرماهزار  Oligo 5طراحی گردید اجدول ۱و.

)م 3۷

جدول  . 1توالی آغازگرها و آنزیم مورد استفاده برای هضم آنزیمی ژن لپتین در گوسفند نژاد سنجابی
جای اه

آغازگرها

g.286G>T

FWD: 5′ -tgttgtccccttcctcctg - 3′
'REV: 5′ -cccacataggctctcttctgc-3

طول قطعه

دمای اتصال

اجفت بازو

ادرجه سانتیگرادو

۴63

63
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Rsel

HE605296.1
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واکمنش زنجیمرهای پلمیممراز اPCRو در حجم نهمایی

جمعیتی از نمرماهمزار  PopGene 32اسمتفاده شمد و بمرای

 ۴۵میکرولیتر ،شامل  ۱۸میکرولیتر مستر میکا ا 2X PCR

بررسی رابطه چندشکلی ژن موردمطالعه با صمفات مربموط

Master Mix Red-MgCl2:1.5mMو و۲۵ک ۰میکرومو)ر از

به کیفیت اسم،رم و ابعماد بیومه از رویمه  GLMنمرماهمزار

از آغازگرها ،غلیت  ۱۰۰-۵۰نانوگرم  DNAو ۲۲

آماری  SASانسخه ۲ک۹و اسمتفاده شمد .بمرای همر صمفت

مقطر دیونیزه انجام شد .برنامه حرارتی برای

بهطور جداگانمه ،اثمر هاکتورهمای مختلمف ابمهجمز اثمرات

هر ی

میکرولیتر آ

جای اه هاو روی صمفات ممورد مطالعمه بررسمی شمد و در

تکبیر قطعه موردنیر توسط دست اه ترموسمایکلر بمه شمرح

صورت معنی دار بمودن در ممدل قمرار گرهتنمد ارابطمه 3و.

زیر بود:

بنابراین ،مدلهای متفاوتی ازنیر نوع و تعداد عوامل ممؤثر،

مرحله ابتدایی واسرشتسازی  ۹۵درجه سمانتیگمراد بمه

برای صفات مختلف برازش شمد .همچنمین ،بمرای صمفت

مدت پنج دقیقه ،طی  3۰چرخمه واسرشمتهسمازی  ۹۵درجمه
سانتیگراد به مدت ی

ناپیوسته حرکت تودهای اس،رم ،از رویه  Genmodکه مبتنی

دقیقه ،دممای  63درجمه سمانتیگمراد

بهمنیور اتصال آغازگرهما بمه ممدت یم
سانتیگراد برای بسط آغازگرها در ی

بر آزمون کایاسکور است استفاده شد.

دقیقمه ۷۲ ،درجمه

ا3و

دقیقه و درنهایت بسط

در این رابطه yijkl ،متغیمر وابسمته اصمفت مربموط بمه

نهایی نیز در دمای  ۷۲درجه سانتیگراد در مدت پنج دقیقه.
برای مراهده محصو)ت  PCRاز ژل آگارز ی
رنگآمیزی به کم

 Green Viewerبا رقت ی

yijkl = μ + HYSi + Wj + Agek+ Gl + e ijkl

کیفیت اس،رم و ابعاد بیومهو μ،میمان ین صمفت در جامعمه،

درصد و

 HYSiاثر  iامین گله  -سال  -هصمل ا ... ،۲ ،۱ =iو 6وGl ،

میکرولیتر از

اثر  lامین ژنوتیمپ ا ۲ ،۱ = iو 3و Wj ،وزن بمدن در زممان

رنممگ و  ۵میکرولیتممرآ مقطممر صممورت گرهممت .هومم

اس،رمگیری بهعنوان متغیر کمکی Agek ،اثر  kامین سمن

محصو)ت  PCRبا استفاده از آنزی برشدهنده )Rsel (Msll

دام ا ۴ ،3 ،۲= kو ۵و و  e ijklاثر عوامل باقیمانده میباشد.

اThermo Scientificو صورت گرهت .واکنش هو آنزیممی
در حج  ۱۵میکرولیتمر شمامل پمنج واحمد آنمزی ۵ ،Rselک۱

نتایج و بحث

میکرولیتممر بمماهر  1Xو ۵ک ۱میکرولیتممر بمماهر  1Xتممان و۸ ،

کیفیت  DNAاسمتخراجشمده روی ژل آگمارز یم

میکرولیتر محصول  PCRو ۵ک 3میکرولیتر آ مقطر ،در دمای

ارزیابی شد اشکل ۱و .اغلب نمونهها دارای باند تیز و بدون

 3۷درجه سانتیگراد به مدت  ۱۰ساعت صورت گرهت .برای

کریدگی بودند .برخی نمونههای نامناسمب و باکیفیمت کم

مراهده قطعات هو شده از ژل آگارز  ۴درصد استفاده شد.

مجددا استخراج شدند .با اسمتفاده از یم

جفمت آغمازگر

پا از الکتروهورز با ولتاژ  ۷۰و مدتزممان  ۷۰دقیقمه ،ژل بما

اختصاصی طراحی شده ،بخری از اگزون سه ژن ل،تمین بمه

استفاده از اتیدیوم بروماید رنگآمیزی شد.

طول  ۴63جفت باز با موهقیت تکبیر شد اشکل ۲و.

برای محاسبه هراوانی آللمی ،ژنموتی،ی و شماخصهمای

شکل  . 1نمونهای از DNAهای ژنومی استخراج شده
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درصمد

ارتباط

چندشکلیg.286G>T

اگزون سه ژن لپتین ( )Rselبا كیفیت اسپرم در گوسفندان سنجابی

شکل  . 2قطعه دارای 463جفت باز حاصل از تکثیر ژن لپتین
چاهک ( . Marker Ladder 50 bp)1چاهک ( 2تا  )8نمونههایی از  PCRانجام شده

قطعه  ۴63 bpرا برش نمیدهد و ژنوتیپ هموزی وت TT

هو آنزیمی محصول  PCRژن ل،تین نران داد کمه دو
آلل  Gاآلمل وحرمیو و  Tاآلمل جهمشیاهتمهو در ناحیمه

قابمملانتیممار م میباشممد .در صممورت عممدم جهممش ،آنممزی

 g.286G>Tاگممزون سممه ژن ل،تممین وجممود دارد .جهممش

برشدهنده ،قطعه را بمرش داده و دو قطعمه  3۰۷ bpو bp

موردنیر در موقعیت  ۲۸6امین نوکلو وتید از اگزون سه ژن

 ۱۵6برای ژنوتیپ  GGایجماد ممی شمود و بمرای ژنوتیمپ

ل،تین قرار دارد که سبب تغییر اسیدآمینه والمین بمه لوسمین

هتروزی وت سه قطعه بما طمولهمای  3۰۷ bp ،۴63 bpو

میشود .آنزی برشدهنده دارای ی

 ۱۵6bpقابل مراهده است اشکل 3و.

جای اه بمرش در ایمن

قطعه بود .اگر جهش وجود داشته باشد آنزی بمرشدهنمده

شکل  . 3ژنوتیپهای مختلف ژن لپتین پس از هضم آنزیمی
 , Marker Ladder 50 bpژنوتیپ  307 ،463) GTو  (156ژنوتیپ  ،)463( TTژنوتیپ  307( GGو )156
در تحقیق حاضر ،هراوانی ژنوتیپهمای  GT،GGو TT

بممهترتیممب 3ک۲۷۵ ،۰ک ۰و ۴۲۵ک ۰بممرآورد گردیممد ] .[۱بمما

بممهترتیممب ۰6ک۷۷ ،۰ک ۰و ۱۷ک ۰و هراوانممی آلممل  Gاآلممل

استفاده از روش  SSCPهراوانمی دو ال موی بانمدی  AAو

وحریو و  Tاآلل موتانو بمهترتیمب ۴۵ک ۰و ۵۵ک ۰بمرآورد

 ACدر گوسفندان ن اد نا ینی بهترتیب ۷3ک ۰و ۲۷ک ۰برآورد

گردید .در تحقیق دی ری روی اگزون سه این ژن بما روش

شده است ] .[۲علت تفاوت هراوانیها را میتوان بمه دلیمل

 SSCPدر گوسفند ن اد کردی خراسان شمالی ،سه ال موی

متفاوت بودن نران ر مولکولی و جمعیت مورد اسمتفاده در

باندی  AB ،AAو BCمراهده شد که هراوانمیهمای آنهما

تحقیق ارتباط داد.
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رویا بختیار ،علیرضا عبدالمحمدی ،هادی حجاریان ،زهرا نیکوصفت ،داود كالنتر نیستانکی

تحقیممق ،روی ناحیممه مرممابه تحقیممق حاضممر در

آماره کای اسمکور محاسمبه شمده ا۴ک۲۹و نرمانه عمدم

در ی م

گوسمفندان  ،Pomeranian Coarsewoolبما اسمتفاده از روش

تعادل هاردی-واینبرگ در جای اه مورد مطالعه بود ا۰۰۱ک۰

 PCR-RFLPو آنمممزی برشمممی  MslIدو ژنوتیمممپ  GGو

<Pو .د)یل عدم تعمادل مرماهده شمده در ایمن جمعیمت را

GTمراهده شد که هراوانی ژنوتی،ی آنها بهترتیمب ۹ک ۰و ۱ک۰

میتوان غیرتصمادهی بمودن احتممالی آمیمزشهما و تعمداد

و هراوانی آللی  Gاآلمل وحرمیو و  Tاآلمل موتمانو ۹۵ک ۰و

نمونههای محدود تحقیمق دانسمت .یکمی از خصوصمیات

۰۵ک ۰گزارش گردید ] .[۱۱هراوانی بیرمتر آلمل موتمان و نیمز

نران ر مولکولی ،تعداد آلل مؤثر است که با توجه به نتمایج

مراهده ژنوتیپ مغلو

حاصل معادل ۹۷ک ۱برآورد شد اجدول ۲و.

 TTدر تحقیق حاضر میتواند حاکی

از قدمت بیرتر این جهش در جمعیت گوسفند سنجابی و نیز
نرانه وجود هتروزی وسیته بیرتر این جهش باشد.
جدول  . 2شاخصهای جمعیتی برآورد شده ژن لپتین در گوسفند نژاد سنجابی
جای اه
اگزون سه اRselو

نزدی

هموزی وت

هتروزی وت

هموزی وت

هتروزی وت

شاخص

تعداد آلل

شاخص شانون

مراهده شده

مراهده شده

مورد انتیار

مورد انتیار

نئی

مؤثر )Neو

)Iو

۲۲۹ک۰

۷۷ک۰

۵۰۲ک۰

۴۹۷ک۰

۴۹۴ک۰

۹۷۸ک۱

6۸۷ک۰

بودن اندازه مؤثر آللی و تعداد آلل واقعی نرمانه

همچنین با مقایسه بین هتروزای وسیتی مراهده شده و قابل

آللها در ایجاد چندشمکلی ممیباشمد .بمرای

انتیار در جای اه مورد مطالعه مالحیه میشود کمه تفماوت

مرخص کردن بهتمر تنموع ژنتیکمی از شماخص اطالعماتی

بین این دو مقدار و یما بمه عبمارت دی مر ،در ایمن جای ماه

شانون اIو نیز استفاده شد که دامنه تغییرات آن بین صمفر و

هتروزی وسیتی زیاد است .رابطمه چندشمکلی ژن ل،تمین بما

قرار دارد .هرقدر این شاخص به صفر نزدی تر باشمد،

ابعاد بیوه معنیدار نبود ،ولی میان ین طول و محیط بیومه

مقدار تنوع کمتر است .مقدار شاخص شانون محاسبه شمده

در ژنوتیپ  TTبیرترین بود و ژنوتیمپ  GTنیمز عمرض و

برابر 6۸ک ۰بود که نرمانه تنموع ژنتیکمی ،زیماد در جمعیمت

حج بیوه نسبت به ژنوتیپ  GGبیرتر بمود اجمدول 3و.

قوچهای سنجابی است اجدول ۲و .مقمدار هتروزی وسمیتی

رابطه چندشکلی ژن ل،تین با صفت حرکت انفمرادی اسم،رم

برآورد شده ا۴۹ک۰و بهوسیله شاخص نئی نران میدهد کمه

معن میدار بممود ا۰۵کP<۰و و حرکممت انفممرادی دامهممای بمما

تنوع ژنتیکی جمعیت برای ژن ل،تین در حد متوسمط اسمت.

ژنوتیپ  ،GGبیرترین مقدار بود ا۰۵کP<۰و اجدول ۴و.

کارایی خو

ی

جدول  . 3مقایسه میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد ژنوتیپهای اگزون سه ژن لپتین برای ابعاد بیضه در قوچهای سنجابی
ل،تین

طول بیوه

عرض بیوه

محیط بیوه

حج بیوه

GG

۸ک۴ ± ۱۷ک۱

۵ک۰ ± ۴ک۴

۰ک۹ ± 3۱ک۱

۵ک۹ ± ۲۷۵ک۲۱6

GT

۵ک۷ ± ۱۸ک۰

۰ک۷ ± ۷ک۲

۹ک۰ ± 3۱ک۱

۰ک۸ ± ۵۴۵ک۱۱۲

TT

۹ک۱ ± ۱۸ک۱

۵ک۷ ± ۵ک3

۰ک۵ ± 3۲ک۱

۰ک۹ ± ۴۸۵ک۱6۰
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ارتباط

چندشکلیg.286G>T

اگزون سه ژن لپتین ( )Rselبا كیفیت اسپرم در گوسفندان سنجابی

جدول  . 4مقایسه میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد ژنوتیپهای ژن لپتین برای كیفیت اسپرم قوچهای سنجابی
ژنوتیپ

حج اس،رم

حرکت تودهای

حرکت انفرادی

غلیت اس،رم

کل اس،رم در هر انزال
۷

۷

اmlو

ا۰-۵و

ا%و

ا x × ۱۰و

ا x × ۱۰و

GG

۵ک۲ ± ۱ک۰

6ک۲ ± ۴ک۰

*۱aک6 ± ۷ک۱۰۲

۷ک۴ ± 3۱3ک6۰

۷ک6 ± ۵6۹ک۱۲۹

GT

۱ک۰۹ ± ۱ک۰

6ک۱ ± ۴ک۰

b

TT

۲ک۱ ± ۱ک۰

۷ک۱ ± ۴ک۰

6ک6 ± 3ک۸۴

۹ک6 ± ۲۵3ک۱۵

6ک۴ ± ۴36ک۵3

6bک۱ ± ۵ک۸۴

۴ ± ۲3۸ک36

۴ک۰ ± ۴3۷ک۸۹

 :a-bتفاوت میان ینها در هر ستون با حروف غیرمرابه معنیدار است ا۰۵کP<۰و.

جدول  . 5مقایسه میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد ژنوتیپهای مختلف ژن لپتین برای كیفیت اسپرم قوچهای نژاد سنجابی
یک،ارچ ی غرای اس،رم

زندهمانی

مورهولوژی

ا%و

ا%و

ا%و

 (mlا

GG

۵۹ک6 ± ۹۴ک۲

۴ک33 ± ۹۰ک۵

۵۸ک۲۹ ± ۹۱ک3

۹۱ک۴ ± 3۸۷۸۲6۱ک۱۲۰3۵۸۷

GT

۰6ک۰۱ ± ۹۴ک۱

۱۲ک۱ ± ۸3ک۲

۷3ک۴۷ ± ۹۲ک۱

۲۷ک۹ ± ۲۲3۱۸6۲ک۵۵۵۱۵۰

TT

۰۴ک۸۸ ± ۹3ک۱

۲6ک۰۵ ± ۸6ک۴

۹6ک3۹ ± ۹۴ک۲

3ک6 ± ۲۱6۹۰۴۵ک۸۷3۸۵۸

ژنوتیپ

شاخص اس،رم
-۱

در تحقیقی بر روی غلیت ل،تین در منمی و ارتبماط آن بما

به نیر میرسد باتوجه به عدم رابطمه ایمن جای ماه بمر

پارامترهای اس،رم مردان ،همبست ی معنیداری بین ل،تین منی و

صفات ابعاد بیومه و تعمدادی از صمفات کیفیمت اسم،رم و

تحرک اس،رم وجود داشمت ] .[۷شماید بتموان علمت ارتبماط

همچنین تفاوت معنیدار ژنوتیپ  GGاز نیر تحرک اسم،رم

معنیدار بمین چندشمکلی ژن ل،تمین و تحمرک را بمه نتمایجی

به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی اس،رم ،انجام تحقیقمات

محققین دی ری ارتباط داد که آنهما بما اسمتفاده از مکمانیمابی

جامعتر روی این ژن و دی مر جای ماههمای چندشمکل آن

رنگآمیزی بمه روش ایمنوهلورسمنت،

میتواند در درک بهتر عمل ژن ل،تین روی بماروری اسم،رم

میکروسکوپی به کم

در قوچ کم

ایزوهممرم  ۱۴۵-kDaگیرنممده هورمممون ل،تممین را در ناحیممه دم

کند.

اس،رماتوزوای انزالی انسان مرخص کردند ] 6و .[۸
منابع

تحرک اس،رم بهصورت درصدی از سلولهای اس،رم که

.۱

دارای نیروی حرکتی هستند ،بیان میشمود .وراثمتپمایری

شیب

ع ،منتیرتربتی م ،هرهنگهمر ه و اشمکانیهمر ر

صفات کیفیت مایع منی انییر تحرک و درصد اسم،رمهمای

ا۱3۹3و مطالعممه چندشممکلی اگممزون  3ژن ل،تممین بمما

6ک۰و است ] .[۵حرکت پیشرونده

استفاده از نران ر  PCR-SSCPو ارتبماط آن بما وزن

اس،رم ،معیمار آزمایرم اهی مهممی بمرای ارزیمابی توانمایی

تولد و صفات رشد در گوسفند ن اد کمردی خراسمان

غیرطبیعیو زیاد انزدی

شمالی .ژنتی

باروری دام نر و عامل تعیینکننده در باروری است .اختالل
در تولید مایع منیمانند از دست دادن و یما کماهش تحمرک

.۲

اس،رم میتواند منجر به باروری ضعیف شود ].[۵

نجفی م ،رحیمی ق ،انصاری ز و جیمواد ف ا۱3۹۲و
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نوین.۵۱۱-۵۱6 :۴ .
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