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 چکیده     

ژن ميوستاتين و ارتباط آن  (UTR'5)5َˊنشدهترجمه ناحيه در یک شماره اگزون در موجود چندشكلي بررسي فهد اب قتحقي این

 در که است شده شناخته مضاعف ماهيچه کننده ایجاد عامل عنوانبه ميوستاتين ژن .شد انجام رایيني کرکي بز دربا صفات رشد 

 از منظور این براي. شودمي ماهيچه رشد افزایش باعث نتيجه درو  دهندمي رخ کننده ژني غيرفعالهاجهشز ا ايمجموعه آن

 به ايقطعه تكثير و شد استخراج آنها ژنومي DNA سپسنمونه خون گرفته شد،  صورت تصادفيبه ينيیرا کرکي بز رأس 150

 باندي الگوهاي تحليل و تجزیه .شد نجاما PCR-RFLP شرو از استفاده با ميوستاتين ژن یک اگزون در باز جفت 701 طول

 دو شد. برآورد 11/0 و 33/0 ،56/0 با برابر ترتيببه آنها فراواني که شد، BB و AA، AB بانديي الگو سه شناسایي به منجر

 اثر داد نشان ژني غلبه و افزایشي اثرات آناليز نتایج .شد شناسایي مطالعه مورد جمعيت در 28/0 و 72/0 فراواني با B و A آلل

 جزبه مطالعه موردرشد  صفات کليه داد نشان تایجن است. غلبه اثرمكانيسم  طریق از بدن اندازه و رشد صفات بر ميوستاتين ژن

 د.کر استفاده مولكولي مارکر یک عنوان به ژن ایناز  توانميو  دارند شدهیافت چندشكلي با داري معني ارتباط شيرگيري وزن
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 مقدمه

 بلند ارتفاعات و کوهستاني مناطق در اًعمدت کرکي بزهاي

 مغولستان و هيماليا تا مرکزي آسياي قسمت از که آسيا

چين، ایران، مغولستان،  اند.بوده پراکنده شدهکشيده

محسوب افغانستان از مهمترین کشورهاي توليدکننده کرک 

در اکثر نقاط ایران پرورش داده  اًبز کرکي تقریبشوند. مي

معموالً . [7] شودهاي محلي شناخته ميو تحت نام شودمي

هدف از پرورش بزهاي کرکي بعد از توليد الياف براي توليد 

چربي گوشت بز کم است در گوشت است و چون مقدار 

[. ارزش 6دنيا تقاضا براي گوشت بز در حال افزایش است ]

گوشت بزها به کميت و کيفيت گوشت، فاکتورهاي ژنتيكي 

  [.20باشد ]و غير ژنتيكي وابسته مي

رأس  ميليون 5/2 حدود جمعيتي با يينیرا يکرک بز

 زیستگاه و است ایران در بز ينژادها ترین مهم از يیك

 بافت شهرستان و کرمان استان در حيوان این لياص

 و کرک شير، گوشت، نژاد این توليدات .[7] باشدمي

و با کيفيت  مرغوب کرک توليد واسطهبه که است پوست

 برخوردار جهاني بازارهاي در باالیي اقتصادي ارزش از

 رایيني کرکي بز در موي و کرک توليد متوسط [.8] است

 خالص کرک درصد ميزان و باشدمي گرم 500 حدود در

 بزهانژادهاي  سایر ازدر بزهاي کرکي رایيني خيلي بيشتر 

 در زنده وزن متوسطدر بزهاي کرکي رایيني  .است بوده

 و باشدمي کيلوگرم 30 ماده بز در و کيلوگرم 35 نر بز

 توليد متوسط و بوده درصد 40 حدود در الشه ضریب

 مهم نژاد این .[1] باشدمي کيلوگرم 12 حدود در الشه

 انجام پتانسيل و است يیباال ژنتيكي تنوع داراي کرکي

  [.8] دارد را بيوتكنولوژي و نژادي اصالحمطالعات 

 کژنتي زمينه در کنوني دستاوردهاي و هاتپيشرف

 بر عمده اثرات با هایيژن کشف به منجر مولكولي،

 يبرا مطالعات[. 18]ت اس شده اقتصادي مهم صفات

 يگاوها در مضاعف عضله آورنده دوجو هب يهاژن یافتن

 ميوستاتين .[12] شد ميوستاتين ژن کشف به منجر يگوشت

 است، (TGF_ β)بتا -عوامل تغيير رشد خانواده اعضاي از

 و باشدمي تمایز و رشد فاکتورهاي از گروهي شامل که

 کندمي ایفا اسكلتي عضالترشد و توسعه  در مهمينقش 

 قرار دو شماره کروموزوم يبررو ميوستاتين ژن .[17]

 سه و اگزون دو داراي هاگونه تمام در و است گرفته

 برمؤثر  کاندیداي هايژن از ميوستاتين [.3] است اینترون

ي زیاد هايچندشكلي تاکنون که است بدن وزن افزایش

در توالي این ژن  باشندمي بدن وزن افزایش با طمرتبکه 

  [.9]ها مشاهده شده است در گوسفند و سایر گونه

 دو با ارتباطي مضاعف ماهيچه شد گفته آنچه رغمعلي

 فنوتيپ با حيوانات. [5] ندارد هاماهيچه شدن برابر

 و گرد صورت به خلفي هاياندام داراي مضاعف ماهيچه

 و کمتر چربي و استخوان درصد داراي و هستند برجسته

 ارزشمند هايقسمت نسبت و هستند بيشتري ماهيچه

 وجود صورت در [.11] است بيشتر هاآن در تگوش

 ميوستاتين ژن در شده مشاهده هايچندشكلي بين ارتباط

 یافته جهش آلل شناسایي نژاد، کی در اقتصادي صفات و

 انتخاب براي نشانگر یک عنوانبه تواندمي ژن ميوستاتين

 بر انتخاب امروزه .[18] دباشمؤثر  بسيار بعد نسل والدین

 کاربه سنتي انتخاب هايروش همراهبه مارکرها اساس

 صفات در پيشرفت ميزان تواندمي رواین از دشومي گرفته

 [.23] دهد افزایش را اقتصادي

 هايبررسي ميوستاتين جایگاه چندشكلي بررسي براي

 نشان هابررسي کهطوريبه است گرفته صورت مختلفي

 این مطلوب و یافتهجهش آلل تكسل،گوسفند  نژاد در داد

 ثابت شكل به تقریباً و است يباالی يفراوان يدارا ژن

اي در ژن ميوستاتين نقطه جهش وقوع [.14] است درآمده

 قرارتأثير  تحت را روزانه وزن افزایش ميانگين خوکدر 

 نوکلئوتيدي تک چندشكلي ناحيه پنج نيز طيور در و داده

 نشدهترجمه و (UTR'3)3َˊ نشدهترجمه نواحي در
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ˊ5َ(5'UTR)   اي با عنوان شناسایي مطالعه [.15] دش یافت

 رشد صفات با آن ارتباط آناليز و ميوستاتين ژن شكليچند

 شكلي چند دو که داد نشان نتایج و شد انجام بوئردر بز 

 به [.19] وجود دارد ميوستاتين ژن سه ویک  اگزون در

 ميوستاتين ژن در موجود هايچندشكلي تشخيص منظور

 هاآن رتباطف بز و امختل ژادن چهارر د آن توزیع بررسي و

در جایگاه این ژن  نتایج. گرفت انجام رشد صفات با

 بزهاي، همچنين مشخص گردید که داد نشان شكليچند

 و باالتر رشد عملكرد داراي هتروزیگوت ژنوتيپ داراي

هاي بالغ موش در تحقيقي .[24] هستند باالتري تولد وزن

شد و نتایج  انجام ميوستاتين بادي آنتي با درمان تحت

 تودههاي بالغ تحت درمان موشحاکي از آن بود که در 

  [.22] یافت افزایش عضالني

نژادهاي ایراني شال، زندي و  در شدهدر بررسي انجام 

 یافتهجایگاه ژن ميوستاتين فاقد آلل جهش  مشخص شدزل 

درصد  گرفته در نژاد سنجابي. در بررسي صورت[3است ]

 بودند هیافتجهش  لآل يدارا تاین جمعي رد دپایيني از افرا

 تشخيص يبرا PCR-RFLP از تكنيک ايمطالعه در [.5]

 صفات اب نژن ميوستاتين و ارتباط آسه در اگزون  يچندشكل

د، نتایج نشان استفاده ش لگنژاد قره دگوسفن درش ياقتصاد

 چندشكلي ارتباط. [3] است يپایين يچندشكل يداراداد که 

 ژن ميوستاتين یک اگزون و  (UTR'5)5َˊنشده ترجمه نواحي

 این نتایج بز مرخز بررسي شد. نژاد صفت دوقلوزایي در با

 را ميوستاتين ژن با دوقلوزایي صفت دارمعني رابطه تحقيق

ررسي و تعيين چند شكلي [. ب2] تأیيد نمود مرخز بزهاي در

 در ژن ميوستاتين در گوسفند نژاد فراهاني در ایران انجام شد

هاي ژن ميوستاتين در این آلل ،به این نتيجه دست یافتند که و

نژاد در مقایسه با نژادهاي دیگر کمتر اصالح و انتخاب 

جمعيت در رابطه با  این واینبرگ در -اند و تعادل هارديشده

در صورت بروز جهش  و باشداین جایگاه برقرار نمي

  .[4] توان باعث رشد ماهيچه شودمي

 براي مناسب ژنتيكي مارکر یک عنوانبه ميوستاتينژن 

 تاکنون [.16و  14] شودمي پيشنهاد الشه صفات ودببه

 ينيیرا کرکي بز در رشد صفات با ميوستاتين ژن ارتباط

 شناسایي مطالعه این از هدف است. نشده انجام
 استفاده با آن هايآلل فراواني و ميوستاتين ژن هاي ژنوتيپ

 اگزون در چندشكلي تشخيص و PCR-RFLP کتكني از

و  ميوستاتين ژن (UTR'5) 5َˊنشدهترجمه ناحيه دریک 

ارتباط آن با صفات رشد )وزن تولد، وزن از شيرگيري، 

 ایيني بود.ر کرکي بز در طول تنه، ارتفاع بدن و دور سينه(

 

 هاروش و مواد

 مولكولي آزمایشگاه در 1393-1394 سال در پژوهش این

 شد. انجام کرمان باهنر شهيد دانشگاه کشاورزي دانشكده

 از خون سيسي 5/2 مقدار پژوهش این انجام براي

 ایستگاه رایيني کرکي بزهاي از رأس 150 وداج سياهرگ

 تصادفي طوربه بافت شهرستان رایيني کرکي بز پرورش

 همچنين شد آوريجمع (تولد تيپ و سن، جنس نظر از)

 بدن و ابعاد اوزان نظير رشد صفات با مرتبط هايداده

)وزن تولد، وزن شيرگيري، طول تنه، ارتفاع بدن، دور 

 DNAاستخراج  سپس. شد اخذ مربوطه مراکز از سينه(

 هاينمونه، شد انجام یافته بهينه نمكي روش با ژنومي

DNA آماده تكثير براينانوگرم بر ميكروليتر  50 غلظت با 

 آغازگرهاي .شدند نگهداري درجه -20 دماير د و شد

 20 کدامتكثير ناحيه مورد نظر هر  براي استفاده مورد

 باز جفت 701 قطعه تكثير براي که داشتند طول نوکلئوتيد

 ژن (UTR'5)5َˊ نشدهترجمه ناحيهیک  اگزون در

 دو قطعه این داخل در بودند. شده طراحي بز ميوستاتين

DraI آنزیم براي برشي ناحيه
 از آغازگرها دارد. وجود 

 مورد آغازگرهاي توالي و شدند تهيه ژن ماهان شرکت

 از: بودند عبارت [24] استفاده
Myostatin F:5'-TCACAGATCCCGACGACACT-3' 
Myostatin R: 5'-CTCTTTGCCCTCCTCCTTAC-3' 
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 واکنشدست آوردن نتایج مطلوب در راي بهب

 پرایمر هر از ميكروليتریک  ،(PCR) پليمراز ايزنجيره

 دئوکسي ميكروليتر 5/0 ،)پرایمر رفت و پرایمر   برگشت(

 کلرید ميكروليتر 5/1، (dNTP)فسفات تري نوکلئوزید

واحد  3/0همراه به DNAدو ميكروليتر  ،(MgCl2)منيزیم 

ميكروليتر بافر مورد استفاده قرار  5/2پليمراز، آنزیم تگ

جهت  گرادسانتيدرجه  95گرفت. برنامه حرارتي 

اتصال آغازگر به ثانيه،  45مدت به DNAسازي واسرشته

DNA و همچنين  گراددرجه سانتي 57 دمايثانيه و  40طي

جهت سنتز قطعه مورد نظر  گرادسانتيدرجه  72دماي 

  کار برده شد.چرخه به 35ثانيه با تعداد  60مدت به

 و یک مصرف با ميكروليتر 50 حجم در آنزیمي هضم

درجه  37 دماي و بافري شرایط تحت آنزیم ميكروليتر نيم

 داراي شرکت ماهان ژن() DraIبا استفاده از آنزیم برشي 

 مشاهده جهت گرفت. صورت TTTTA برشي سایت

 ژلالكتروفورز با  از پليمراز ايزنجيره واکنش محصوالت

 ساعتیک  مدتبه ولت 90قدرت  ویک درصد  آگارز

 شد انجام بروماید اتيدیوم با ژل آميزيشد و رنگ استفاده

، اثر افزایشي و غلبه نيز مطالعه مورد صفات ميانگين .[24]

 هابراي آناليز داده شد. برآورد SAS((9.1 افزاربا نرم

 و تولد وزن بر مختلف هايژنوتيپ اثر تعيين جهت

 تنه، طول شيرگيري، از وزن تولد، وزن) رشد صفات

 .شد استفاده 1 آماري مدل از سينه( دور و بدن ارتفاع

  شدند. مقایسه توکي آزمون از استفاده با هاميانگين

(1)Yijklm = μ + Gi + Mj + Sk + Dl + Agem+ eijklm        

، ميانگين؛μهرکدام از مشاهدات؛ ،Yijklmدر این مدل، 

Gi، اثر ثابت ژنوتيپ ژن ميوستاتين؛ Mj،  اثر ثابت سال

، Agemاثر ثابت تيپ تولد؛  ،Dl اثر ثابت جنس؛ ،Sk تولد؛

خطاي  ،eijklmو  اثر سن در زمان رکوردگيري )به ماه(

 مانده است. باقي

 و حداقل ،تغييرات ضریب معيار، انحراف ،ميانگين

 1 جدول در مطالعه مورد صفات به مربوط مقدار حداکثر

 است. شده دادهنشان 

 در هموزایگوت ژنوتيپ دو تفاوت افزایشياثر 

 ميانگين انحراف و است فنوتيپ بر گذاريتأثير

 اثر هموزایگوت دو ميانگين از هتروزایگوت هايژنوتيپ

 به ژن افزایشي اثر بررسي براي کند.مي برآورد را غلبه

 و یک و صفر کدهايترتيب به BB, AB, AAي هاژنوتيپ

 ,BB, AB هايراي بررسي اثر غلبه ژن به ژنوتيپب و دو

AA شد. داده رصف و یک و صفر کدهاي ترتيببه 

 اثرات آماري مدل در غلبه و افزایشي اثر برآورد منظوربه

 شد. وارد مدل در کوواریت صورتبه غلبه و افزایشي

(2                            )Yhijklm= μ+ ADDh+ DOMi +  

Mj + Sk+ Dl+ Am + ehijklm 
 

Yhijklm ،؛ مشاهدات از کدام هرμ ،؛ ميانگينADDi اثر ،

، Tk، اثر ثابت جنس؛ Sj ، اثرات غلبه ژن؛DOMP؛ افزایشي ژن

 ، اثر سن در زمان رکوردگيري )به ماه(؛Al اثر ثابت تيپ تولد؛

Mm اثر ثابت سال تولد و ،ehijklm، مانده.خطاي باقي  

 

 حداکثر مقدار مربوط به صفات مورد مطالعه . ميانگين، انحراف معيار، ضریب تغييرات، حداقل و1جدول 

 حداکثر حداقل ضریب تغييرات انحراف معيار ميانگين                         صفت         

 00/3 50/1 04/14 30/0 18/2 )کيلوگرم( وزن تولد

 60/12 70/8 58/8 89/0 38/10 وزن شيرگيري )کيلوگرم(

 50/65 48/42 23/8 52/4 89/54 متر(طول تنه )سانتي

 46/68 20/44 42/8 91/4 27/58 متر(ارتفاع بدن )سانتي

 80/45 98/25 92/11 38/4 73/36 متر(دور سينه )سانتي 
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 و بحث نتایج

 دیيأ، جهت تDNA استخراج زا آمدهدستهمحصوالت ب

ژل  ابز الكتروفور زا هاستفاد اب DNAي و ارزیاب دوجو

بروماید امتحان شدند وجود  اتيدیوم اب يآميزآگارز و رنگ

 صمشخ و بدون اسمير و با کيفيت باال شارپ يباندها

 .انجام شده است يخوببه DNAج استخرا لکرد که عم

با استفاده از یک جفت آغازگرهاي اختصاصي طي واکنش 

جفت بازي از اگزون یک  701اي پليمراز، قطعه زنجيره

ژن ميوستاتين تكثير گردید  (UTR'5) 5َˊنشدهرجمهت ناحيه

منظور تشخيص تكثير قطعه مورد نظر، محصوالت که به

اي پليمراز با استفاده از الكتروفورز با ژل واکنش زنجيره

 یک درصد مورد ارزیابي قرار گرفتند. مشاهده تنها آگارز

دهنده تكثير درست قطعه جفت بازي نشان 701یک باند 

شده از اگزون شماره یک ژن ميوستاتين و صحت انتخاب

 اي پليمراز بود.واکنش زنجيرهانجام 

از الكتروفورز با ژل  حاصل باندهاي تحليلوتجزیه

 روش از استفاده با بروماید اتيدیوم با آميزيآگارز و رنگ

PCR-RFLP متفاوت باندي الگوي سه شناسایي به منجر 

که وجود چندشكلي در  گردید مطالعه مورد جمعيت در

 (.1)شكلاین جایگاه را تأیيد کردند 

مشخص  BBو  AA, ABصورت الگوهاي باندي به

 11/0و  33/0، 56/0ترتيب برابر با بودند، که فراواني آنها به

و  72/0ترتيب با فراواني به Bو  Aدست آمد و دو آلل به

دهنده در جمعيت مورد مطالعه شناسایي شد که نشان 28/0

که در گله جهش وجود داشته باشد، درصورتيجهش است. 

 و 504 ،197و به سه باند شده جفت بازي شكسته  701باند 

ولي اگر در گله جهش نباشد  شودجفت بازي تبدیل مي 696

 .[24] شودجفت بازي مشاهده مي 701فقط باندهاي 

روي ر شده با نتایج مطالعاتي که بنتایج تحقيق انجام

گل انجام شد مطابقت قره و فراهاني سنجابي،ایرانيگوسفندان

شده در انجام نتایج این مطالعه با نتایج آزمایش .[10] دارد

چندشكلي در  که داردمطابقت  روي چهار نژاد بز چين

 [.24] اگزون یک جایگاه این ژن در نژادهاي بز مشاهده شد

سافوک و  ،گوسفندان لينكلنشده روي تحقيقات انجام

در این نژادهاي  کهطوريداشت به دورست هورن مطابقت

یافته این ژن به فراواني مشاهده و گوسفند آلل جهش

نتایج ا این نتایج بهمچنين  .[16] مشاهده شد چندشكلي

در ارتباط با بررسي  روي گاوهاي نژاد کارولياس ي کهپژوهش

[. 13] مطابقت داشت شكلي ژن ميوستاتين انجام گرفتچند

مشاهده یافته آلل جهشو شال  که در نژاد زل، زنديدرحالي

تحقيق این  ها در این نژادها با نتایجنتایج بررسي و شدن

 با نتایجنتایج این تحقيق  .[10] شده مطابقت نداردانجام

در ارتباط با بررسي چندشكلي ژن  شدهپژوهش انجام

 .[21] داشتن مطابقتگاو پيدمانتس  ينژادهادر ميوستاتين 

 

 
  ژن میوستاتین  (UTR'5)5َˊنشدهترجمه ناحیه یکباندی اگزون ی هاالگو .1شکل 
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شده با صفات اهدهمش هايچندشكلي ارتباط بررسي

 رابطه و شد انجام SAS (9.1) افزاروسيله نرمرشد به

شده در ژن ميوستاتين با صفات رشد مشاهده هايژنوتيپ

 دور و بدن ارتفاع تنه، طول شيرگيري، از وزن تولد، )وزن

 گرفت. قرار آزمون مورد مطالعه مورد جمعيت در سينه(

شده هاي مشاهدهآمده نشان داد که چندشكليدستنتایج به

جفت بازي تكثيرشده از اگزون یک ژن  701در سطح قطعه 

داري بر روي صفات وزن تولد معني ميوستاتين اثر

(0001/0>P)طول ، ( 0001/0تنه>P) ارتفاع بدن ،

(0001/0>P) ( 0022/0و دور سينه>P)  داشت و تنها با وزن

دار نداشت. آناليز آماري ارتباط معني (P<05/0گيري )از شير

هاي ژن ميوستاتين بر صفات داري ژنوتيپمربوط به اثر معني

 ان داده شده است.نش 2 رشد در جدول

نتایج آناليز اثرات افزایشي و غلبه ژني نشان داد که اثر 

ژن ميوستاتين بر صفات رشد و اندازه بدن از طریق 

 اثرات آناليز به مربوط نتایجباشد. مكانيسم اثر غلبه مي

 در مورد مطالعه صفات از هریک براي ژن غلبه و افزایشي

 .است شده ارائه 3 جدول

 هايژن سایر کردن پيدا گوشت توليد اهميت دليلبه

 جهش شناسایي هايروش دیگر بررسي و رشد با مرتبط

 براي زیادي اهميت جایگاه این مستقيم یابيتوالي مانند

 هايجنبه شناخت .[3] دارد توليد افزایش و جهش تثبيت

 اخيرا گوشت توليدر ب گذارتأثير عمده هايژن و ژنتيكي

 است قرارگرفته نژاد اصالح و ژنتيک محققان توجه مورد

 جمعيت ژنتيک و آمار بر مبتني هايروش از استفاده و

 .[4] است شده باال توليدي توان با حيواناتي توليد به منجر
 

 میوستاتینهای شده ژنوتیپگیریرشد اندازه . مقایسه میانگین و خطای استاندارد صفات2جدول 

ژنوتيپ
 شده گيري صفات رشد اندازه

 )کيلوگرم( وزن تولد )کيلوگرم( وزن شيرگيري متر( )سانتي طول تنه متر( )سانتي ارتفاع بدن متر( )سانتي دور سينه

AA b53/1±23/34 b52/1±45/55 b41 /1±25/50 25/0±04/10 b10/0±79/1 

ABa61/1±98/36 a61/1±33/60 a49/1±51/54 26/0±25/10 a11/0±92/1 

BBab85/1±96/35 b84/1±50/57 ab71/1 ±97/51 30/0±92/9 ab12/0±80/1 
:a-b است  دارمشابه، معنيناحرف  با در هر ستون هاميانگين تفاوت(05/0>P.) 

 

 مورد مطالعه رائینیمیوستاتین در جمعیت بزهای کرکی  ژن برای اثرات افزایشی و غلبه . برآورد3جدول 

  صفات
 اثر

 غلبه افزایشي

 وزن تولد
value  -  P 

 برآورد ± خطاي استاندار

92/0 
ns04/0± 003/0 

02/0 

* 06/0±12/0 

 وزن از شيرگيري
value  -  P 

 برآورد   ±خطاي استاندار

50/0 

09/0± 06/0 

04/0 

13/0±27/0 

 طول تنه
value  -  P 

 برآورد ±خطاي استاندار

09/0 

52/0±86/0 

0001/0 

76/0±84/3 

 ارتفاع بدن
value  -  P 

 برآورد ±خطاي استاندار

06/0 

56/0±02/1 

0001/0 

82/0±85/3 

 دور سينه
value  -  P 

 برآورد ±خطاي استاندار

12/0 

56/0±86/0 

02/0 

82/0±88/1 
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 در کاندیدا ژنتيكي نشانگر یک عنوانبه ميوستاتين ژن

 یک عنوانبه ژن این شود.مي گرفته نظر در رشد صفات

 داشته نقش ماهيچه فيبري شكل کنترل در ژن بيان واسطه

 از جلوگيري با ندهد رخ جهشي آن در کهدرصورتي و

 اگر و کندمي متوقف را عضالني رشد هاميوبالست تكثير

 ماهيچه ایجاد و رشد افزایش باعث دهد رخ جهشي

 کليهکه،  داد نشاناین تحقيق  تایجن [.19] شودمي مضاعف

رتباط ا شيرگيري وزن جزبه  مطالعه موردرشد  صفات

و آناليز اثرات  دارند شدهیافت چندشكلي با داريمعني

افزایشي و غلبه ژني نشان داد که اثر ژن ميوستاتين بر 

صفات رشد و اندازه بدن از طریق مكانيسم اثر غلبه 

از لحاظ اندازه  (AB)ها . در مجموع هتروزیگوتباشد مي

بدن )معيارهاي مانند: وزن تولد، وزن شيرگيري، طول تنه، 

 ,AA) ارتفاع بدن، دور سينه( نسبت به دو همووزیگوت

BB) تر هستند و در این جایگاه براي افزایش رشد بزرگ

ها نسبت به هم برتري ندارند کليدي هستند، همچنين آلل

 شود.ه ميها یا غلبه ژني مشاهدبلكه ترکيب آلل

 توانمي تحقيق این از آمدهدستبه نتایج براساس

 ژن از ناحيه این براي ژنتيكي و آللي تنوع که گفت

 با .باشدمي باال تقریباً مطالعه مورد جمعيت در ميوستاتين

 ژنتيكي تنوع داراي کرکيبز  مهم نژاد این اینكه به توجه

 ،است نژادي اصالح کارهاي اساس تنوع و است يیباال

 کارهاي براي خوبي بسيار منبع تواندمي جمعيت این

 اصالحمطالعات  انجام پتانسيل و باشد نژادي اصالح

 کنندهبيان ميوستاتين ژن چندشكلي مشاهده .دارد را نژادي

بود و  بدن وزن و رشد صفات روي بر ژن اینتأثير 

 شدهمشاهده چندشكلي بين داردليل وجود ارتباط معنيبه

 مارکر یک عنوانبه ژن این از توانمي رشد صفات و

ها و مطالعات اصالح نژادي در آینده در بررسي مولكولي

و در صورت داشتن رکوردهاي توليدي و  کرد استفاده

هاي نژادي و انتخاب ژنوتيپتوان در جهت بهاقتصادي مي

 ژن اینكه به توجه با .برتر با توجه به صفات اقدام کرد

هاي مهم و عنوان فاکتور رشد و از جمله ژن ميوستاتين به

توان تحقيقات مي است اقتصادي صفات روي بر گذارتأثير

ها و تنوع بيشتري در مورد این ژن و مطالعه چندشكلي

 هاي ژن ميوستاتين انجام داد.بيشتر سایر اگزون
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Abstract 
This wok was conducted to identify polymorphisms in the region of the exon 1 in 5'UTR of myostatin gene and their 

relationships with the growth traits in Raeini cashmere goats. Myostatin gene has been identified as a factor causing a 

phenotype known as double-muscling in which a series of mutations render the gene inactivity; therefore, able to 

increase muscle growth. Blood samples were randomly taken from 150 Raeini cashmere goats. Total genomic DNA 

was extracted and a 701 bp fragment was amplified from the exon 1 of myostatin gene using PCR-RFLP method. The 

analysis of band patterns indicated three genotypes including AA, AB and BB with frequencies of 0.56, 0.33 and 

0.11, respectively. The A and B alleles had a frequency of 0.72 and 0.28, respectively. The analysis of additive and 

dominance gene actions revealed that the effect of the myostatin gene on growth traits and body size of Raeini 

cashmere goats is via the dominance mechanism. The results showed that all growth traits except weaning weight 

were significantly associated with the identified polymorphisms, thus this gene can be used as a molecular marker in 

Raeini cashmere goats breeding. 
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