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چكيده
هاکتورهای نسخهبرداری با اتصال به نواحی پروموتوری ژنها و تنیی بیان آنها نقش مهمی در کنترل باروری حیوانات دارند .در ایمن
مطالعه ،بیان ژنهای  ovol1 ،noboxو  zp3که از ژنهای کاندید درگیر در مسیرهای تنییمی ژنها میباشند ،در دو گروه چند قلوزا و
ت قلوزای گوسفندان شال بررسی شد .تعداد  6رأس گوسفند باتوجه به شجره آنها از گله اصالح شده ایست اه شال قزوین جمدا شمده

و برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرهتند .پا از همزمانسازی هحلی ،گوسفندان با روش بیهوش عمومی جراحی شده و هولیکول-

های بالغ تخمدان با روش آس،یره کردن استحصال شدند .پا از استخراج  cDNA ،RNAنمونهها ساخته شد .برای بررسمی بیمان ژن-
های هوق ،آغازگرهای اختصاصی هر ژن طراحی شده و س،ا با اسمتفاده از روش  Real-Time PCRو بما بمهکمارگیری روش

ΔΔCt

بیان نسبی ژنها سنجیده شد .مقایسات بین میان ینها ،با استفاده از رویه آماری  T-Testانجام شمد .همچنمین بما اسمتفاده از نمرماهمزار
 BDGPنواحی پروموتوری و هاکتورهای نسخهبرداری ژنهمای ممورد مطالعمه بررسمی شمد .بیمان ژنهمای  noboxو  ovol1در گمروه
حیوانات چندقلوزا ،معنیدار بود ا۰۱کP< ۰و .تفاوتی در بیان ژن  zp3در گروههای مورد مطالعه مراهده نرد .براساس نتمایج حاصمل،
ژنهای  noboxو  ovol1میتوانند از جمله ژنهای مؤثر در چندقلوزایی گوسفندان شال باشند.
كلیدواژهها :چندقلوزایی ،ژنهای خانواده  ،homeoboxژنهای خانواده  ،tgf-βژنهای عمده ،نر تخم گااری

* نویسنده مسئول

Email:

سجاد پزشکی نجفآبادی ،علی اكبر مسعودی ،ابوالفضل شیرازی ،پروین شریعتی

مقدمه

در موش سه پمارالوگ  ovoشمامل  ovol2 ،ovol1و ovol3

یکی از مهمترین صفات اقتصادی گوسفند که نقمش مهممی

دیده میشمود OVO-like protein1 .اovol1و در باهمتهمای

در اهزایش بهرهوری این دام دارد ،تولیدمبل است .تولیدمبل

اپیتلیال سوماتی

متعدد از جمله پوست و کلیه و همچنمین

در گوسممفند تحممت تممأثیر عوامممل مختلفممی نییممر عوامممل

در اپیتلیوم ژرمینال نرها یاهمت ممیشمود [ .]۱۸ژن  ovol1از

هیزیولوژی ،ژنتیکی و مدیریتی است .عوامل ژنتیکی بیرمتر

جملممه ژنهممایی اسممت کممه عملکممرد آن مرممابه ژنهممای

بر پایه تعداد تخم اندازی در همر بمار تخمم گمااری و

 homeoboxبوده و با تحمت تمأثیر قمرار دادن ژنهمای tgf-β

هاصله میان تخم گااری طبقهبندی میشوند [ .]۱۰بررسی

نقش مهمی در اهزایش سطح تخم گمااری دارد .بیمان ایمن

تنوع ژنتیکی میزان تخمم گمااری در نم ادهمای مختلمف

ژن عممالوه بممر اهممزایش معنممیدار در طممی رشممد و نمممو

گوسممفند نرممان داده اسممت کممه بخممش مهمممی از پدیممده

هولیکولهای تخممدان ،دارای مرمابهت زیمادی در بیمان بما

چندقلوزایی بمه واسمطه تفمرق ژنهمای اصملی ممرتبط بما

ژنهای خمانواده  tgf-βممیباشمد [ .]3ژن  ovol1در نمواحی

تولیدمبل و تخم گمااری ممیباشمد .تماکنون ژنهمایی از

حفا ممت شممده پروموتممور ژنهممای  tgf-βدر انسممان ،دارای

خانواده بزرگ  tgf-βشناسایی شدهاند که به طمور ممؤثر بمر

جای اه برای اتصال هاکتورهای نسخهبرداری میباشد که نقش

رشد هولیکولها و نر تخم اندازی مؤثرند [ .]۱۴کنتمرل

تنییمی در هعالیت ژنهای این خانواده را بر عهده دارد [.]6

بیان ایمن خمانواده ژنمی توسمط عواممل مختلفمی صمورت

بیرترین میزان بیان ژنها در اووسیت گوسفند ،مربموط

مممیگیممرد .در نممواحی پروموتمموری ژنهممای ایممن خممانواده

بممه ژنهممای  zp3 ،zp2و  gdf9مممیباشممد [ .]3ژن Zona

جای اههایی برای اتصال هاکتورهای هعال سازی وجود دارد

 Pellucida Glycoprotein3اZP3و بر غرای زوناپلوسیدای

که در کنترل بیان این ژنها مؤثر هسمتند .ژنهمای خمانواده

تخم

بیان میشود و اصلیترین نقش آن ،در تالقی با سر

 homeoboxاز ژنهای مؤثر در کنترل بیان ژنهای خمانواده

اس،رم و ایجاد عملکرد انتخابی جهت ورود اس،رم به داخل

 tgf-βهستند .ژن  noboxاnewborn ovary homeoboxو از

تخم

میباشمد [ .]۱۷بیمان ایمن ژن ،بمه هممراه ژنهمای

ژنهای عمده این خمانواده ممیباشمد کمه اثمر تنییممی بمر

خممانواده  tgf-βاز جملممه  gdf9و  bmp15در مراحممل رشممد

ژنهممای  zpاzona pellucidaو در تخمممدان دارد .ایممن ژن

تخم ها اهزایش مییابد که به عنوان ژنهای اصملی ممؤثر

عالوه بر نقش منحصر بههرد و کلیمدی در تخممدان مموش

در رشد تخم ها در تخمدان معرهی شدهاند [.]۷

[ ،]۴کنترل بیان ژنهمای کلیمدی  pou5f1 ،bmp15 ،gdf9و

درصد چندقلوزایی در گوسفند شال ،در مقایسه با دی ر

 oct4در تخمدان را نیز بر عهده دارد [.]۱6
 OVOی

ن ادهای بومی ایران با)تر است .براساس بررسیهای انجام

خانواده حفا ت شده از پروتئینهای zinc-

شممده ،هممی یمم

از جهممشهممای مممرتبط بمما بمماروری و

 fingerاست که به نیر میرسمد روی ناحیمه پماییندسمت

چنممدقلوزایی در ژنهممای مممؤثر بممر چنممدقلوزایی ا،gdf9

مسممیر سممی نالینگ wg/wntو  bmp/tgf-βعمممل کننممد و در

 bmp15و bmpr 1bو در این ن اد مراهده نرده است [ ۱و

تممایز انمواع سملولهمای خماد در موجمودات پرسمملولی

 .]۲هدف از انجام پ وهش حاضمر ،بررسمی بیمان ژنهمای

دخالت دارند .این ژنها برای توسمعه و تممایز باهمتهمای

 ovol1 ،noboxو  zp3در گوسفندان چندقلوزا و ت قلوزای

اپیتلیال و سلولهای جنسی ضروری هسمتند ،درحمالیکمه

ن اد شال و یاهتن علل ژنتیکی و آگاهی از ژنهای ممؤثر در

در دروزوهیال و سی ال انا هقط ی

ژن  ovoوجود دارد،

چندقلوزایی در این ن اد بود.
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مواد و روشها

سازنده استخراج شد .برای تعیین غلیمت  RNAاسمتخراج

شش رأس میش از مرکز اصالح ن اد شال قزوین تهیه و به

شده از دست اه نانودرا

دو گروه ت قلوزا اشاهدو و دوقلوزا تقسمی شمدند .کلیمه

کیفیت  RNAاستخراج شده ،ژل آگارز یم

نمونهها براساس شجره آنها انتخا

شدند ،به طوری که در

استفاده شد .همچنین ،برای تعیین
درصمد ممورد

استفاده قرار گرهت .در ادامه با استفاده از آنزی نسخهبمردار

گروه شاهد تا چند نسل قبلی هقط رکورد ت قلوزایی و در

معکمموس  M-MULVاز کیممت تجمماری  Vivantisدر ی م

گروه دوقلوزا نیز نه تنها خودشان دارای رکورد دوقلموزایی

واکنش  ۲۰میکرولیتری رشته اول  cDNAسماخته شمد .در

بودند ،بلکه نسلهای قبلی آنها نیز دو یا چندقلوزا بودند.

این مطالعه ،با درنیر گرهتن اصول اولیه طراحی آغمازگر و

از روش سمممیدرگااری ابمممه ممممدت  ۱۲روزو بمممرای

با استفاده از نرماهزار  Oligo5اشرکت ملی علموم زیسمتیو

همزمان سمازی اسمتفاده شمد .روز سمیزده سمیدرگااری،

آغازگرهای مناسب طراحی و توسط شرکت ماکروژن کمره

گوسفندان با روش بیهوشی عممومی ،ممورد جراحمی قمرار

جنوبی ساخته شدند .جهت نرمال کردن نمونههای حاصمل

گرهته و با روش آس،یره کردن ،از هولیکمولهمای تخممدان

شده ،واکنش  PCRبا اسمتفاده از آغمازگرهمای مناسمب ژن

نمونهبرداری شد .بالهاصله پا از نمونهبرداری ،نمونهها در

 gapdhروی کلیه نمونهها انجام شد اجدول ۱و.

ازت مایع به یخچال  -۸۰درجه سانتیگمراد منتقمل شمدند.
س،ا  RNAنمونهها با اسمتفاده از کیمت تجماری شمرکت
 Vivantisساخت کرور مالزی و طبق دستورالعمل شرکت
جدول  .1توالی آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر ژنهای كاندید
طول قطعه
۲۹۲
۲۱۸
۲۱۵
۱۷۲

Ta/°C

۵۸
۵۸
۵6
۵6
۵6
۵۸
۵6
۵۸

توالی آغازگر

نام ژن

F-5′-GTGATGCTGGTGCTGAGTATG-3′
gapdh
R-5′-GGCGTGGACAGTGGTCATAAG-3′
F-5′-AACGGGAAGGAGAATAAGGATG-3′
nobox
R-5′-GGTATGGAAACTGGGGCTGTG-3′
F-5′-CCCCGAGCGTTTCTAGTAAAG-3′
Ovol1
R-5′-AGATGTGGCAGGTGAAGAGGT-3′
F-5′-TGATGGAGGAGAACTGGAGTG-3
Zp3
R-5′-ATGGTGTGGTAAGGCGAGGTG-3′

مطالعممه میممزان بیممان ژنهممای کاندیممدا در تخمممدان

براساس روش  ،PCRبیان ژنها مورد ارزیابی قرار گرهمت.

گوسفندان ن اد شال با دو گمروه دوقلموزا و تم قلموزا بما

س،ا ،با استفاده از روش  Real-Time PCRبیمان ژنهمای

استفاده از آغازگرهای اختصاصی ،توسمط Real-timePCR

موردنیر مورد ارزیابی قرار گرهت .جهت انجام این مرحله

انجام شد اجدول ۱و .جهت اهزایش دقمت آزممایش ،ابتمدا

از آزمایش ،دست اه  Miniopticonاآزمایر اههمای بیموراد،
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رابطه ا۱و

ایا)ت متحده آمریکماو و محلمول آمماده اگواگمرین سماخت

= میزان تغییرات بیان ژن

شرکت سولیا بیوداین اSBDو مورد اسمتفاده قمرار گرهمت.

])2^[(−1)(∆Ct least square means

این محصول حاوی آنزی  DNAپلیمراز هات هایرپول ،بماهر

رابطه ا۲و

 ۵برابر غلیت ،اگواگرین ۵ MgCl2 ،qPCRک ۱۲میلمیممو)ر،

]) = (−1) ∗ 2[(∆Ct least square meansمیزان تغییرات بیان ژن

 ،dNTPرنگ اگواگرین و  ROXمیباشمد .باتوجمه بمه اینکمه

در این رابطمه هما ،میمزان تغییمرات بیمان ژن تمابع ΔCt

آنزی  DNAپلیمراز هات همایرپول بعمد از قمرار گمرهتن در

اتفاوت بیان ژن موردنیر و ژن کنتمرل در چرخمه آسمتانهو

دمای  ۹۵درجه سانتیگراد به مدت  ۱۵دقیقه هعال ممیشمود،

میباشد.

از تکبیر غیراختصاصی آغازگرهمایی کمه در دممای پمایین در

میان ینها به کم

زمان  Real-Time PCRمتصل شدهاند ،جلوگیری میشود.
مراحل انجام این واکنش ابتمدا یم

به دلیل اینکه ساختار پروموتور و هماکتورهمای نسمخه-

چرخمه دممای ۹۵

برداری مرتبط با آن اهمیت با)یی در میزان نسمخهبمرداری

درجه سانتیگراد به ممدت  ۱۵دقیقمه اجهمت هعمالسمازی

ژنها دارند ،در ادامه تحقیق حاضر بما اسمتفاده از دادههمای

آنزی  DNAپلیمراز هات هایرپولو ،سم،ا ۴۰ ،چرخمه بمه

مربمموط بممه تمموالیهممای ژنممومی گوسممفند یمما انسممان و بمما

ترتیب دمای  ۹۵درجه سانتیگراد به مدت  ۱۵ثانیه ،دممای

به کارگیری نرماهزار آنالین  BDGPاشبکه عصبی پیش بینی

بهینه اتصال آغازگر به ممدت  3۰ثانیمه و دممای  ۷۲درجمه
سانتیگراد به مدت  ۱۵ثانیه و ی

آزمون  T-Testمقایسه شدند.

پروموتورو نواحی پروموتوری و هاکتورهای نسمخهبمرداری

چرخه پایانی دممای ۷۲

ژنهای مورد مطالعه بررسی شدند.

درجه سانتیگراد به مدت  ۵دقیقه انجام شد.
برای آنالیز دادههمای بیمان ژن از روش اΔCtو اسمتفاده

نتایج و بحث

شد [ .]۱3در این روش به منیور تصحیح Ctهای ژن مورد

نتایج حاصل از خروجیهمای  Real-Time PCRنرمان داد

نیر با  Ctژن مرجع اژن gapdhو ،تفاوت بین Ctها اΔCtو

کممه تفمماوت بیممان ژنهممای  noboxو  ovol1در دو گممروه

محاسبه شد .طبق ایمن روش ،اگمر  ΔCtکموچکتر از صمفر

دوقلوزا و ت قلوزا معنیدار و برای ژن  zp3بین دو گمروه

باشد ،از رابطه  ۱و در غیر این صورت ایعنی  ΔCtمساوی

غیرمعنیدار بود اجدول ۲و.

یا بزرگتر از صفرو از رابطمه  ۲بمرای نرمان دادن تغییمرات
استفاده میشود:

جدول  . 2مقایسه بیان ژنهای  ovol1 ،noboxو  zp3در بافت تخمدانی گوسفندان شال تکقلوزا و دوقلوزا

ژنهای کاندید

nobox

Ovol1

Zp3

۴۸ک-۷

۴۴ک-۹

۲۴ک-۵

میشهای شال دو قلوزا

۵۴ک-۵

۸۱ک-6

33ک-۴

P-value

<۰۱Pک۰

<۰۱Pک۰

۰۱Pک<۰

میشهای شال ت

قلوزا
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همانطورکه قبال اشاره شد ،ژن  noboxاز دسته ژنهای

یکی از توالیهمای  TAATTG ،TAGTTGیما TAATTA

عمده خانواده  homeoboxمیباشد که ژنهای این خمانواده

باشد .چنمدین جای ماه اتصمال بمرای  noboxروی نمواحی

با ایجاد هعالیت تنییمی ،بر عملکمرد ژنهمای دی مر ممؤثر

پروگزیمممال پروموتممور ژن  gdf9انسممان ،ممموش ،شممام،انزه،

میباشند .وجمود همزممان دو هورممون  gdf9و  bmp15در

خمموک ،گمماو و گوسممفند وجممود دارد اشممکل ۱و .ناحیممه

گوسفند به عنوان هاکتورهای ضروری جهت تکمیمل بلموغ

پروموتوری ژن  gdf9در موش دارای سه جای اه اتصال در

هولیکولها ضروری گزارش شمدهانمد [ .]۸جای ماه اتصمال

نواحی  -۹6۷ ،-۷۸6و  -۱۲۵۹بمرای اتصمال هماکتورهمای

 noboxبه پروموتور ژنها در گونههمای مختلمف حفا مت

نسخهبرداری ژن  noboxمیباشد [.]۵

شده نیست و اتصال  noboxبه  DNAممیتوانمد از طریمق

شکل  . 1شمایی از محل اتصال  noboxروی پروموتور ژن  gdf9در موش ( ،)Aانسان ( )Bو گوسفند ()C

باتوجه به گزارشهای مختلف مبنی بر اثر تنییممی ژن

بهه متصل شدهاند ،ساخته شده است .برخی پروتئینهمای

 noboxبر ژن  gdf9و همچنین باتوجه به نتمایج حاصمل از

 zinc-fingerسممممطوح محصممممو)ت ژن را از طریممممق

تحقیق حاضر ،پیشبینی میشود ژن  noboxبا تنیی میمزان

مکانیس م هممای پمما از ترجمممهای تنیممی مممیکننممد [.]۱۱

بیان ژن  ،gdf9اثری غیرمستقی بمر میمزان تخمم ریمزی و

همان طورکه در با) نیز اشماره شمد پمروتئینهمای OVOL

دوقلوزایی گوسفندان شال داشته باشد.

عوو خانواده پروتئینهای  zinc-fingerهستند و به عنموان

هاکتورهای نسخهبرداری بیان ژن را از طریق اتصال بمه

هاکتورهای نسخهبرداری بمرای تنیمی بیمان ژن در مراحمل

توالیهای خاصی از  DNAتنیی میکنند و هعالیمت RNA

مختلف تمایز بهکار ممیرونمد .ایمن ژنهما هم بمه عنموان

پلیمممراز را از طریممق تعممامالت بممین مولکممولی کممه اغلممب

هعالکنندههای نسخهبرداری و ه به عنوان سمرکوب رهمای

پروتئینهای تنییمی بیرمتری را شمامل ممیشمود ،تعمدیل

نسممخهبممرداری عمممل مممیکننممد [ .]۹براسمماس مطالعممات

میکنند .معمولترین موتیف مورد استفاده توسمط هماکتور-

بیوانفورماتی  ،ژن  ovol1در نواحی حفا ت شده ژنهمای

های نسخهبمرداری بمرای ترمخیص تموالی  DNAخماد

خممانواده  tgf-βدارای جای مماه اتصممال بممرای همماکتورهممای

 Cys2-His2 zinc fingerاسمت کمه معممو) از دنبالمههمای

رونویسی میباشند که نقش تنییمی در هعالیت ژنهای این

متوالی که توسط لینکرهای پ،تیدی به شدت حفا ت شمده

خانواده را بر عهده دارد [ .]6از آنجاییکه توالی این ژن در
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موجودات مختلف دارای شباهت با)یی میباشد ،ممیتموان

پروموتور  ovol1و همچنین توالی  GTTGTکمه تقریبما در

موجود ،هرآیند تنییمی آن

ناحیه با)دست  CCGTTAقرار داردو .در واقع ناحیه zinc-

را در موجود دی ر پیش بینی کرد .بررسی تموالی ژن ovol1

 fingerپممروتئین  OVOL1بممه پروموتممور  ovol1متصممل

در انسان و گوسفند ا GI:417531893و GI:568815587و

مممیشممود OVOL1 .و  c-Mybتمموالی یکسممانی را روی

در پای اه  UniProtشباهت بسیار با)یی را در اگمزونهمای

پروموتور  ovol1شناسایی ممیکننمد اتموالی CCGTTAو و

ی  ،سه و چهار نرمان داد .اگمزونهمای سمه و چهمار ژن

برای اتصال به این موتیف ،بین آنها رقابت وجمود داردc- .

 ovol1کدکننده چهمار  zinc-fingerاز نموع  C2H2هسمتند.

 Mybی

هعالکننده نسخهبرداری اسمت .در شمرایطی کمه

پروموتور ژن  ovol1با استفاده از نرماهزار  BDGPپیشبینی

 OVOL1حوور داشته باشمد ،در پروموتمور جمای زین c-

و براساس پای اه داده پروموتور یوکماریوتی اEPDو تأییمد

 Mybمیشمود .در انتهمای آمینمی پمروتئین  OVOL1یم

از هرآیند تنییمی این ژن در ی

هعالیمت پایمه

شمد .همماکتورهممای نسمخهبممرداری متعممددی ممیتواننممد بممه

دومین  SNAGوجود دارد که برای سرکو

پروموتور ژن  ovol1متصل شوند اشمکل ۲و .یکمی از ایمن

پروموتور  ovol1توسط پروتئین  OVOL1ضمروری اسمت

هاکتورها خود پروتئین  OVOL1اسمت .پمروتئین OVOL1

[ .]۱۵میزان بیان ژن  ovol1در طی رشدونمو هولیکولهمای

نسخهبرداری پروموتور  ovol1را از طریق اتصمال مسمتقی

تخمدان گوسفند به طور معنیداری اهزایش مییابد [.]3

به آن مهار میکند ااتصال با ه زاممر  CCGTTAدر ناحیمه

شکل  . 2توالی ژن  ovol1در انسان )A .ناحیه باالدست و اگزون اول (پروموتور پیشبینی شده با خط چین و نقطه شروع
نسخهبرداری با فونت بزرگتر نشان داده شده است .جعبه مشخص شده محل اتصال پروتئین  OVOL1به پروموتور است .كدون آغاز
به صورت پررنگ نشان داده شده است )B .ساختار ژن  ovol1در انسان )C .نواحی كدكننده ژن  ovol1در انسان و  )Dمقایسه توالی
آمینواسیدی  zinc fingerدر انسان و گوسفند.
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بررسی نواحی پروموتور و بیان ژنهای  ovol1،noboxو  zp3در بافت فولیکول تخمدان میشهای نژاد شال

باتوجه به اینکه توالی ژن  ovol1در گوسمفند بمه طمور

بیرتر میباشد که میتواند در تحقیقات تکمیلی مدنیر قرار

کامل شناسایی نرده است و گزارشی از ارتباط بمین تموالی

گیرد .براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،ژنهمای nobox

ناحیه پروموتوری ژن  ovol1و ژنهای خانواده  tgf-βارا مه

و  ovol1از ژنهممای مممؤثر در چنممدقلوزایی گوسممفند شممال

نرده است ،نمیتوان به صورت قطعی در مورد نقمش ایمن

میباشند و میتوانند در بررسیهای مولکولی ممدنیر قمرار

ژن بر روی ژنهای  tgf-βا هارنیر نممود ،امما باتوجمه بمه

گیرند.

ارتباط موجود بین ژن  ovol1و ژنهمای خمانواده  tgf-βدر
منابع

تخمدان و ارتباط بیان این ژنهما در زممانهمای خاصمی از

.۱

چرخههای تخمدان ،همچنین نتایج معنیدار بیان ژن ovol1

زارع ی ا۱3۸6و شناسایی پلیمورهیس در دو نقطه از

در گوسفندان دوقلوزا و ت قلوزای شال ،پیشبینی میشود

ژن مؤثر بر دوقلوزایی اBMP15و در گوسمفند شمال.

این ژن نقش کلیدی و مهمی در سطح باروری و دوقلوزایی

پایاننامه کارشناسی ارشد .دانر اه تهران.

این ن اد داشته باشمد .باتوجمه بمه اثبمات وجمود آلملهمای

.۲

 .غفاری م ا۱3۸6و شناسایی پلیمورهیس موجمود در

وحری ژنهای خانواده  tgf-βدر ن اد شال [ ۱و  ،]۲احتما)

ژنهممای بممرو) اBMPR-IBو و اGDF9و مممرتبط بمما

مسیر اثرگااری ژنهای خانواده  tgf-βدر سمطح بماروری و

دوقلوزایی در گوسفند شال .پایاننامه کارشناسیارشد.

دوقلوزایی ن اد شال نیز متفاوت از مسیرهای ذکمر شمده در

دانر اه تهران.
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