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هقایسِ شترّای تککَّاًِ ٍ دٍکَّاًِ ایراى براساس شى  MYF5هرتبط با صفات رشذ
Comparison of Iranian One and Two Humped Camels Based on MYF5 Gene
Associated With Growth Traits
3

٘قٕز ٞذایز ایٛریك ،*1عیذرضب ٔیزاییآؽشیب٘یٔ ٚ 2حٕذ ٔزادیؽٟزثبثه
سبریخ دذیزػ92/02/23 :

سبریخ دریبفز91/03/31 :

چکیذُ
سزدی ٌٛؽز یىی اس صفبر ٔ ٟٓدر صٙقز سِٛیذ ٌٛؽز  ٚیىی اس خصٛصیبر ٔ ٟٓاس ٘ؾز ٔصزفوٙٙذٔ ٜیثبؽذ .صٖ ٔیٛص٘یه فبوشٛر 5
(٘ )MYF5مؼ وّیذی سٙؾیٓوٙٙذٌی در سؾىیُ  ٚسٛعقٔ ٝبٞیچ ٝاعىّشی ایفب ٔیوٙذ  ٚثٝفٛٙاٖ یه صٖ وب٘ذیذا در صفبر ٔزسجظ ثب
رؽذ  ٚویفیز ٌٛؽز ثٝؽٕبر ٔیرٚد .در ایٗ دضٞٚؼ اس سقذاد ٘ 40فز ؽشز دٚوٞٛب٘٘ 140 ٚ ٝفز اس ع ٝخٕقیز ٔخشّف ؽشز سهوٞٛب٘ٝ
ثٝصٛرر سصبدفی خٌٖٛیزی ثٝفُٕ آٔذ .ثزای سقییٗ سٛٙؿ ص٘شیىی در اٌش 1 ٖٚصٖ  MYF5اس رٚػ  PCR-SSCPاعشفبد ٜؽذ  ٚچٟبر
اٍِٛی ٔشفبٚر ٔؾبٞذٌ ٜزدیذ .سٛاِییبثی خٟؼ در ٔٛلقیزٞبی  367 ٚ 99را ٘ؾبٖ داد و ٝثٝسزسیت سغییز ٘ٛوّئٛسیذ  Aث G ٚ G ٝثA ٝ
را ٔٛخت ٔی ؽٛد  ٚثبفث ایدبد چٟبر ٞبدّٛسبیخ ؤ ٝزسجظ ثب چٟبر اٍِٛی ٔشفبٚر ثٛد٘ذٔ ،یؽٛدٕٞ .چٙیٗ فبصّ ٝص٘شیىی ٘ؾبٖ داد وٝ
ؽشزٞبی دٚوٞٛب٘٘ ٝغجز ث ٝخٕقیزٞبی دیٍز ؽشزٞبی سهوٞٛب٘ ٝدارای فبصّ ٝص٘شیىی ثیؾشزی ٔیثبؽٙذ.
ٍاشُّای کلیذی :ؽشزٞبی سهوٞٛب٘ ،ٝؽشزٞبی دٚوٞٛب٘ ،ٝفبصّ ٝص٘شیىی،

PCR-SSCP

 .1دا٘ؾدٛی دوشزی ٌز ٜٚفّ ْٛدأی ،دزدیظ وؾبٚرسی ٙٔ ٚبثـ عجیقی ،دا٘ؾٍب ٜسٟزاٖ ،وزج
 .3 ٚ2اعشبداٖ ٌز ٜٚفّ ْٛدأی ،دزدیظ وؾبٚرسی ٙٔ ٚبثـ عجیقی ،دا٘ؾٍب ٜسٟزاٖ ،وزج
Email: Hedayatuma@gmail.com
*ٛ٘ :یغٙذٔ ٜغَٚٛ
خح
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دبعخ ث ٝا٘شخبة ٔیؽ٘ٛذ ثیٛسٖ ٕٞ ٚىبراٖ (
.)2000
اٌزچ ٝحفؼ سٛٙؿ ص٘شیىی خٛد یىی اس اٞذاف ٔ ٟٓاصالح
٘ضاد اعز أب ٚالقیز ایٗ اعز و ٝدأذاراٖ  ٚدزٚرػدٙٞذٌبٖ
ثٝد٘جبَ افشایؼ عٛد  ٚدزٚرػ داْٞبی دزثبسدٔ ٜیثبؽٙذ .در
صٛرسیو ٝصفبر الشصبدی در داْٞبی وٓثبسد ٜسٛعق ٚ ٝثٟجٛد
٘یبثذ ،احشٕبَ رٚآٚردٖ دزٚرػدٙٞذٌبٖ ثٌٞٝ٘ٛٝبی دزثبسدٜ
ثیؾشز ٔیؽٛد  ٚدر ایٗ ؽزایظ داْٞبیی ٔب٘ٙذ ؽشز در خغز اس
ثیٗرفشٗ لزار ٔیٌیز٘ذ .ثٝوبرثزدٖ رٚػ والعیه اصالح ٘ضاد
فالٜٚثز ٘یبس ث ٝاعالفبر ٚعیـ ثزای ؽشز و ٝدارای فبصّ٘ ٝغُ
عٛال٘ی اعز ثب وٙذی ٕٞزا ٜاعز .یىی اس رٚػٞبی ثٟجٛد
عزیـسز  ٚدلیكسز اعشفبد ٜاس ٘ؾبٍ٘زٞبی ِٔٛىِٛی اس خّٕٝ
یبفشٗ چٙذؽىّیٞبی سه٘ٛوّئٛسیذی (ٔ )SNPsزسجظ ثب صفز
اعز .اس عزیك ؽٙبعبیی ٞSNPبی ٔزسجظ ثب صفبر  ٚا٘شخبة
آٟ٘ب ٕٔىٗ اعز ثشٛاٖ عزیـسز ث ٝاٞذاف ٔزثٛع ٝرعیذِ .ذا
ٚخٛد سٛٙؿ سه٘ٛوّئٛسیذی در خبیٍب ٜص٘ی ٔزسجظ ثب صفز
الشصبدی رؽذ  ٚافشایؼ ٌٛؽز ٔیسٛا٘ذ در ا٘شخبة ثزای
عٛدٔٙذی ؽشز اعشفبد ٜؽٛد ٞبیفشش ٕٞ ٚىبراٖ ( Heifetz et
.)al., 2005
رٚػ صٖٞبی وب٘ذیذا یه رٚػ ٔؤثز ثزای دیذا وزدٖ QTL
اعز و ٝثب سٛٙؿ ایدبد ؽذ ٜدر صفبر ٔٛرد٘ؾز ارسجبط دارد
( .)Linville et al., 2001ثب ایٗ سٛضیحبر ٔیسٛاٖ ا٘شؾبر داؽز
ص٘شیه ِٔٛىِٛی ٔیسٛا٘ذ ثٝفٛٙاٖ اثشار عٛدٔٙذی ثزای اصالح ٚ
ثٟجٛد ؽشز در آیٙذٛٔ ٜرد اعشفبد ٜلزار ثٍیزد.
سؾخیص ؽزٚؿ ٔیٛص٘شیظ اعىّشی ثٚٝعیّ ٝثیبٖ فبوشٛرٞبی
ٔیٛص٘یه ( ٚ )MYFثٝعٛر لبثُسٛخٝسز ،MyoD ٚ MYF5
فضٛی اس خب٘ٛاد ٜدارای دّٞ ٗٔٚیىظِٛ-حّٞ-یىظ (Helix-
 )Loop-Helixاعز .خب٘ٛاد ٜصٖ  MyoDدر  4عبخشبر ص٘ی
ٔزثٛط ث ٝصٖٞبی MYF6 ،MYF5 ،)MYF3( MYOD1
(ٔ( MYOG ٚ )MRF4یٛص٘یٗ) ٔیثبؽذ سیذبط ٚ ٚیغچز
( .)TePas and Visscher, 1994فبوشٛرٞبی ٔیٛص٘یه  6 ٚ 5در
ؽزٚؿ  ٚسٛعقٔ ٝبٞیچ ٝاعىّشی ٍٟ٘ ٚذاری فٛٙسیخٞب ٘مؼ
خذایی٘بدذیزی را دار٘ذ .ثٙبثزایٗ آٟ٘ب صٖٞبی وب٘ذیذا ثزای
صفبر ٔزسجظ ثب رؽذ  ٚویفیز ٌٛؽز ٔیثبؽٙذ ٔبن ٚ
ٕٞىبراٖ ( .)Maak et al., 2006در دغشب٘ذاراٖ صٖ MYF5
دارای ع ٝاٌش ٚ ٖٚد ٚایٙشزٔ ٖٚیثبؽذ و ٝدر خٛن ثٝعَٛ
 3680خفزثبس ،ؽبُٔ اٌشٖٞٚبی  3 ٚ 2 ،1ثٝسزسیت 76 ،666
 792 ٚخفزثبس  ٚایٙشز 2 ٚ 1 ٖٚثٝسزسیت  416 ٚ 808خفزثبس
ٞغشٙذ عبخی ٕٞ ٚىبراٖ (.)Sajee et al., 2009

هقذهِ

Beuzen et al.,

ٔٙبثـ ص٘شیىی ؽشز در ایزاٖ ثیؾشز اس ٘ٛؿ ؽشز سهوٞٛب٘ٝ
( )Camelus dromedariusاعز  ٚث ٝسقذاد خیّی وٓ ؽشزٞبی
دٚوٞٛب٘٘ )Camelus bactrianus( ٝیش در اعشبٖ اردثیُ ٚخٛد
دارد  ٚثزاعبط اعالفبر ٔٛخٛد ثٝدِیُ فذْسٛخ ٝث ٝایٗ داْ،
سقذاد آٟ٘ب درحبَ وبٞؼ ٔیثبؽذ و ٝدر ٚالـ یه خٕقیز در
ٔقزض ا٘مزاض ثٝحغبة ٔیآیذ.
یىی اس راٜٞبی ثٟزٜثزداری صحیح اس أىب٘بر ٔٛخٛد در
ٔٙبعك وٛیزی  ٚثیبثب٘ی و ٝثزای فقبِیزٞبی وؾبٚرسی ٔب٘ٙذ
سرافز ،ثبغجب٘ی ٘ ٚیش دزٚرػ ٌبٌٛ ،ٚعفٙذ  ٚعیٛر چٙذاٖ
ٔٙبعت ٘یغشٙذٍٟ٘ ،ذاری  ٚدزٚرػ ؽشز اعز .دزٚرػ ؽشز در
ایٗ ٔٙبعك اس ٘ؾز الشصبدی ،اوِٛٛصیىی ،اخشٕبفی  ٚحشی
فزٍٙٞی إٞیز سیبدی دارد  ٚثب سٛخ ٝث ٝسمبضبی فزاٚاٖ ثزای
سِٛیذ ٌٛؽز  ٚؽیز٘ ،یبس ث ٝحفؼ  ٚاحیب ایٗ داْ وبٔالً احغبط
ٔیؽٛد .رٚػ فٕذٍٟ٘ ٜذاری ؽشز در ایزاٖ رٚػ عٙشی اعز
و ٝدر ایٗ رٚػ ؽشزٞب ثٝصٛرر آساد در عغح ٔزاسـ رٞب ٔی-
ؽ٘ٛذ.
ٌٞٝ٘ٛبی ؽشز سِٛیذار  ٚخذٔبر فزاٚاٖ ؽبُٔ دؾٌٓٛ ،ؽز،
ؽیز ،حُٕ٘ٚمُ  ٚغیز ٜفزضٔ ٝیوٙٙذ .وبرثزد اصّی ؽشز در
لذیٓ اعشفبد ٜآٖ ثٝفٛٙاٖ ٚعیّ ٝحُٕ٘ٚمُ ثٛد و ٝثب ٚرٚد
فٙبٚری ٚ ٚعبیُ حُٕ٘ٚمُ خذیذ أزٚس ٜدیٍز وٕشز اس ؽشز
ثزای ایٗ ٞذف اعشفبدٔ ٜیؽٛد .در عبَٞبی اخیز فال ٜٚثز
اعشفبد ٜاس ؽشز ثٝفٛٙاٖ یه فقبِیز وؾبٚرسی در ٘ٛاحی خؾه
ثزای سِٛیذ ٌٛؽز  ٚؽیز ،وبرثزد آٖ در اوٛسٛریغٓ در خٟبٖ
افشایؼ یبفش ٝاعز.
یىی اس ثٟشزیٗ راٜٞبی حفؼ داْٞب  ٚسٛٙؿ سیغشی سزغیت
دأذاراٖ ثزای دزٚرػ داْ ٔٛرد٘ؾز اعز .دزٚرػ داْ ٔٛرد٘ؾز
ثبیغشی الشصبدی ثبؽذ و ٝدأذار ث ٝدزٚرػ آٖ راغت ثبؽذ .ث-ٝ
ٕٞیٗ خبعز ثبیغشی ثٟجٛد صفبر الشصبدی در داْٞبیی ٔب٘ٙذ
ؽشز ٔٛردسٛخ ٝلزار ٌزفش ٚ ٝسزٚیح ؽٛد.
ثیؾشز صفبر الشصبدی در حیٛا٘بر ثٚٝعیّ ٝسقذاد ٘غجشبً
سیبدی صٖ ثب اثزار وٛچه وٙشزَ ٔیؽٛد دیت  ٚالٔ٘ٛز
( )Deeb and lamont, 2002در عبَٞبی اخیز دیؾزفزٞبی
ص٘شیه ِٔٛىِٛی ٔٙدز ث ٝؽٙبعبیی سقذاد سیبدی ٘ؾبٍ٘زٞبی
ص٘شیىی در صفبر ٔخشّف ؽذ ٜاعز .سٛا٘بیی ثزرعی ٘ٛاحی
ص٘ٔٛی ٔزسجظ ثب ٘ؾبٍ٘ز در ٟ٘بیز أىبٖ ؽٙبعبیی ٘ؾبٍ٘زٞبی
ٔزسجظ ثب ( QTLخبیٍبٔ ٜزثٛط ث ٝصفبر وٕی) ٔؤثز ثز سٛٙؿ
صفبر وٕی ٔ ٚ ٟٓالشصبدی را فزأ ٓٞیوٙٙذِ .ذا ٔیسٛاٖ اس
٘ؾبٍ٘زٞبی ٔزسجظ ثب ٞQTLب در ا٘شخبة اعشفبد ٜوزد  ٚایٗ
اعالفبر ثبفث ثٟجٛد صحز ا٘شخبة  ٚثٝد٘جبَ آٖ ثبفث افشایؼ
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ٕٞىبراٖ ( )Shah et al., 2007الشجبط ؽذ ٜاعز ،اعشفبدٜ
ٌزدیذ.

در ع َٛسؾىیُ ٘شبج ،صٖ  MYF5در سٛعق ٝعَّٞٛبی
ٔبٞیچ ٝاعىّشی دخبِز داؽشٔ ٚ ٝشقبلجبً در سِٛیذ ٌٛؽز ٔؤثز
ٔیثبؽذ اثز ٔقٙیداری اس صٖ  MYF5ثز رٚی ٌٛؽز ِخز،
ٚسٖ ِی ٚ ،ٖٛچزثی داخُ ٔبٞیچٝای در خٛن ٌشارػ ؽذٜ
اعز عبخی ٕٞ ٚىبراٖ ( .)2009ثزاعبط ٔغبِقبر ٔٛخٛد در
خٛنٌٛ ،عفٙذٌ ،بٔ ،ٚزكٔ ،بٞی  ٚثٛلّٕ ،ٖٛچٙذؽىّیٞبی
ٔٛخٛد در  MYF5در ارسجبط ثب ٔیشاٖ رؽذ ثٛد ٜاعز اٚخبٖ ٚ
ٕٞىبرٖ؛ خیٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ؛ ییٗ ٕٞ ٚىبرٖ ( Ujan et al.,
.)2011; Yin et al., 2011; Jiyeon et al., 2011
ؽزفیز سزویجبر ٌٛؽز ٔ ٚیشاٖ رؽذ در دغشب٘ذاراٖ ٔزسجظ
ثب سقذاد فیجز ٔبٞیچٝای ثٛد ٜو٘ MYF5 ٝمؼ ٕٟٔی در سىثیز
ٔیٛثالعز در ع َٛؽىٌُیزی فیجزٞب دارد .ثبسٛخ ٝث ٝایٙى ٝصٖ
 MYF5یه صٖ ٔ ٟٓدر دغشب٘ذاراٖ ثٛد ٚ ٜدر ارسجبط ثب صفز
ٔ ٟٓالشصبدی رؽذ ٔیثبؽذ  ٚثٝخبعز ایٙى ٝصفز رؽذ اس
ِحبػ الشصبدی در ؽشز یىی اس ٟٔٓسزیٗ صفبر ثٝؽٕبر ٔیرٚد
ِذا در ایٗ ٔغبِق ٝسٛٙؿ ٔٛخٛد در اٌش 1 ٖٚصٖ  MYF5وٝ
یىی اس ٟٔٓسـزیٗ صٖٞبی سأثیزٌـذار ثز رٚی الؽـ ٚ ٝرؽـذ
ٔیثبؽذ ،در داخُ  ٚثیٗ خٕقیزٞبی ؽشزٞبی سهوٞٛب٘ٚ ٝ
دٚوٞٛب٘ٛٔ ٝرد ثزرعی لزار ٌزفز.

’Foreward: 5’-TGCCAGTTCTCGCCCTCTGAFT-3
’Backward: 5’-TATAGTAGTTTTCCACCTGTTCC-3

ثز٘بٔ ٝحزارسی ثزای سىثیز صٖ  MYF5ثٝسزسیت؛ دٔبی
ٚاعزؽز ؽذٖ اِٚی 95 ٝدرخ ٝعب٘شیٌزاد ثٔٝذر  5دلیم35 ،ٝ
عیىُ دٔبی ٚاعزؽز  94درخ ٝعب٘شیٌزاد ثزای  1دلیم،ٝ
اسصبَ دزایٕزٞب  58درخ ٝعب٘شیٌزاد ثٔٝذر  50ثب٘ی ،ٝسىثیز
لغقٛٔ ٝرد٘ؾز  72درخ ٝعب٘شیٌزاد ثٔٝذر  1دلیم ٚ ٝیه
عیىُ دٔبی سىثیز ٟ٘بیی  72درخ ٝعب٘شیٌزاد ثٔٝذر 10
دلیم ٝسٙؾیٓ  ٚا٘دبْ ؽذ.
غّؾزٞبی ٔٛرد اعشفبد ٜاس ٔٛاد ثقذ اس ثٟیٝٙعبسی ثزای
ا٘دبْ  PCRثٝسزسیت  )1.6μL( MgCl2ثبفـز،PCR (2.5μ)10X
 ،)0.16μL( dNTPدزایٕزٞب (Taq DNA Polymerase ،)18pm
( DNA ،(1.25uniteص٘ٔٛی (ٔ ٚ )1.5μLبثمی را سب رعیذٖ ثٝ
 25μLاس آة ٔمغز اعشفبد ٜؽذ.
سقییٗ ص٘ٛسیخ ٔحصٛالر  PCRثب اعشفبد ٜاس رٚػ
)SSCP(Single-Strand Conformational Polymorphism
ثزای ٔ 12یىزِٚیشز ٔحّ َٛدای( formamide 98%, 10 mM
EDTA, 0.025% bromophenol blue, 0.025% xylene

 )cyanolفـٛق را ثب ٔ 5یىزِٚـیشز ٔحـصٔ PCR َٛخّــٛط
ٔیوٙیٓ .عذظ در  95درخ ٝعب٘شیٌزاد ثٔٝذر  10دلیم ٝلزار
داد ٚ ٜثقذ اس آٖ عزیـ در یخ عزد وزدیٓ .ثقذ ٕ٘ٞٝ٘ٛب در صَ
آوزیُآٔیذ  11درصذ ث ٝع 16 َٛعب٘شیٔشز ثبرٌذاری ؽذ.
رً٘آٔیشی ثٝرٚػ ٘یشزار٘مز ٜا٘دبْ ٌزدیذ.

هَاد ٍ رٍشّا
ًوًَِگیری ٍ استخراج DNA

ٕ٘ٝ٘ٛثزداری اس عیبٞزي ٚداخی سقذاد ٘ 40فز اسؽشزٞبی
دٚوٞٛب٘ ٝاردثیُ٘ 55 ،فز ؽشز سهوٞٛب٘ ٝایغشٍب ٜیشد٘ 50 ،فز
ؽشز سـهوٞٛب٘ ٝایغـشٍب ٜعزٚد ٘ 35 ٚفز ؽشـز ؽشـزٞبی سه-
وٞٛب٘ ٝاس ٌّٔ ٝزدٔی در رٚعشبی عزٚد ثب اعشفبد ٜاس ٛ٘ٚخىز
حبٚی ٔبد ٜضذا٘قمبد  EDTAاس عیبٞزي ٚداج خٌٖٛیزی ث-ٝ
فُٕ آٔذٔ .یشاٖ خ ٖٛاعشحصبِی اس ٞز ؽشز در ٛ٘ٚخىز 4
ٔیّیِیشز ثٛدٕٞٝ٘ٛ٘ .بی خ ٖٛدر ٔحیظ عزد ثالفبصّ ٝدظ اس
اعشحصبَ ث ٝآسٔبیؾٍبٙٔ ٜشمُ  ٚدر فزیشر  -20درخ ٝعب٘شی-
ٌزاد سب سٔبٖ اعشخزاج ٍٟ٘ DNAذاری ؽذ  DNA ٚص٘ٔٛیه
ثب اعشفبد ٜاس ویز اعشخزاخی  DNAاس خ ٖٛدغشب٘ذاراٖ ؽزوز
 RBCاعشخزاج ٌزدیذ ( Real Biotech Corporation, RBC,
 .)South Koreaخٟز سقییٗ ویفیز  DNAاعشخزاجؽذٜ
حدٓ ٔ 5یىزِٚیشز اس  DNAاعشخزاجؽذ ٜثز رٚی صَآٌبرس
 %0/8ثٔٝذر  1/5عبفز ثبرٌذاری ٌزدیذ (ؽىُ .)1

تَالییابی خایگاُ  ٍ MYF5آًالیس تَالیّا
ثقذ اس سىثیز خبیٍب ٜاٌش 1 ٖٚصٖ  MYF5اس  ٕٝ٘ٛ٘ 10ؽشز
دٚوٞٛب٘ ٝاس اعشبٖ اردثیُ (اس ٞز اٍِ 2 ٛیب ٕٝ٘ٛ٘ 10 ٚ )ٕٝ٘ٛ٘ 3
اس ؽشز سهوٞٛب٘ ٝایغشٍبٜٞبی یشد ،عزٚد ٔ ٌّٝ ٚزدٔی در
رٚعشبی عزٚد اس اٍِٞٛبی ٔشفبٚر (اس ٞز اٍِ ٛیه ٕ٘ )ٝ٘ٛخٟز
ثزرعی سٛٙؿ ٔٛخٛد در ایٗ خبیٍب ٜسٛاِییبثی ٌزدیذٕٝٞ .
سٛاِیٞب ثب اعشفبد ٜاس رٚػ  Wدر ٘زْافشار Version ( BioEdit
ٞ )7.0.5بَ (ٓٞ )Hall, 1999ردیف ؽذ٘ذ٘ .زْافشار DnaSP
(ِ )version 5.10یجزاد ٚ ٚرٚساط ( Librado and Rozas,
 )2009ثزای آ٘بِیش سٛٙؿ ٞبدّٛسبیخ (ٔ )Hdیبٍ٘یٗ سقذاد
٘ٛوّئٛسیذ ٔشفبٚر سبخیٕب ( ،)Tajima, 1983سٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذی
( )πسٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذی ٔٓٞقٙی ( ،)πsسٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذی غیز-ٓٞ
ٔقٙی ( )πaثب سصحیح  Jukes and Cantorثزای ٞز دٌٝ٘ٛ ٚ
ؽشز دٚوٞٛب٘ ٚ ٝسهوٞٛب٘ٔ ٚ ٝیبٍ٘یٗ سقذاد ٘ٛوّئٛسیذ
خبیٍشیٗ در ٞز خبیٍب ٜثیٗ دِ )Dxy( ٌٝ٘ٛ ٚیٙچ  ٚوزیش
( )Lynch and Crease, 1990اعشفبد ٜؽذٔ .یبٍ٘یٗ سقذاد

پرایورّای هَرد استفادُ ٍ تکثیر خایگاُ MYF5

خٟز سىثیز اٌش 1 ٖٚاس خبیٍب ٜصٖ ٔیٛص٘یه فبوشٛر 5-ث ٝعَٛ
 422خفزثبس (ؽىُ  )1اس دزایٕزٞبی سیز و ٝاس ٔمبِ ٝؽبٚ ٜ
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٘ٛوّئٛسیذٞبی خبیٍشیٗ در ٞز خبیٍب ٚ )Dxy( ٜؽبخٝثٙذی ثیٗ
خٕقیزٞب ثب اعشفبد ٜاس ٘زْافشار  ٚ MEGA4ثب رٚػ UPGMA
ثزرعی ٌزدیذ سبٔٛرا (.)Tamura et al., 2007

ًتایح ٍ بحث
ویفیز  DNAثب اعشفبد ٜاس صَآٌبرس  0/8درصذ سقییٗ ٌزدیذ ٚ
رً٘آٔیشی ثب اسیذیْٛثزٔٚبیذ ثب غّؾز  10μg/μlا٘دبْ ؽذ
ٕٞبٖعٛر ؤ ٝؾبٞذٔ ٜیؽٛد غّؾز  DNAسمزیجبً یهدعز ٚ
ثب ویفیز خٛة ٔیثبؽذ ٚ .آغبسٌزٞب ٘یش ثٝصٛرر اخشصبصی
فُٕ وزد٘ذ  ٚلغق 422 ٝخفز ثبسی اس صٖ  MYF5را سىثیز
ٌزدیذ (ؽىُ .)1

ؽىُ  :1سىثیز خبیٍب 422 ٜخفز ثبس اٌش 1 ٖٚصٖ ( MYF5عٕز راعز)  ٚویفیز
(عٕز چخ)

 DNAاعشخزاج ؽذ ٜثب اعشفبد ٜاس ویز RBC

Fig. 1: Amplified of 422 bp of exon 1 gene MYF5 and quality of genomic DNA purified using RBC mini kit

٘ )BBبٌْذاری ؽذ٘ذ  ٕٝٞ ٚاٍِٞٛب یه ثب٘ذ ٔؾشزن در اثشذای
صَ دار٘ذ (ؽىُ ٘ .)2شبیح سٛاِییبثی ٘یش سفبٚر ایٗ اٍِٞٛب را ثب
سغییز در د ٚخبیٍب٘ ٜؾبٖ داد سٛاِی ٔٛرد٘ؾز ثٝعٛروّی در
ؽىُ ٘ 3ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعز.

ثخؼ اٌش 1 ٖٚصٖ  MYF5ؽشز ( 422خفزثبس) سىثیز  ٚثب
رٚػ  PCR-SSCPسقییٗ ص٘ٛسیخ ؽذ ٘شبیح  PCR-SSCPچٟبر
اٍِٛی ٔشفبٚر را ٘ؾبٖ داد اٍِٞٛب ثزاعبط ( AAد ٚثب٘ذ)BA ،
(یه ثب٘ذ)( BB ،ع ٝثب٘ذ) ( AB ٚع ٝثب٘ذ ثب اٍِٛی ٔشفبٚر اس

ؽىُ  :2اٍِٞٛبی ٔشفبٚر اس آ٘بِیش ٕ٘ٞٝ٘ٛب صٖ  MYF5در ؽشز ثب اعشفبد ٜاس

PCR-SSCP

Fig. 2: PCR- single-strand conformational polymorphism patterns of the camel MYF5 gene
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ؽىُ  :3سٛاِی ٔزثٛط ث ٝخبیٍب ٜاٌش 1 ٖٚصٖ  MYF5در ؽشز
Fig. 3: Camel Myiogenic factor 5 (MYF5) gene sequence

اعیــذآٔیٝٙسزیذشٛفبٖ ث ٝوذٔ ٖٚشٛلفوٙٙذ ٜدر ٔٛلقیز 367
ٔی ؽٛد و ٝسزویت ایٗ د ٚسغییز ثبفث ایدبد ٞبدّٛسبیخ ٌزدیذٜ
و ٝوبٔالً ٔزسجظ ثب اٍِٞٛبی ٔشفبٚر ٔؾبٞذ ٜؽذ ٜثٛد .فزاٚا٘ی
ٞبدّٛسبیخ (خذ٘ )1 َٚؾبٖدٙٞذ ٜفزاٚا٘ی ٔٙبعت ٞز یه اس
آُِٞبی  B ٚ Aدر ٞز ٔٛلقیز ٔیثبؽذ.

ثزاعبط سٛاِییبثی ٓٞ ٚردیفعبسی ثب اعشفبد ٜاس رٚػ
در ٘زْافشار  )Version 7.0.5( BioEditسغییز ٘ٛوّئٛسیذی در دٚ
ٔٛلقیز ٔ 367 ٚ 99ؾبٞذٌ ٜزدیذ و ٝسغییز ٘ٛوّئــٛسیذ  Aثٝ
ٛٔ Gخت خبیٍشیٙی اعیذآٔی ٝٙعزیٗ ث ٝآعذبرصیٗ در
ٔٛلقیــز  ٚ 99سغییز ٘ٛوّئٛسیذ  Gثٛٔ A ٝخت خبیٍشیٙـی
W

خذ :1 َٚفزاٚا٘یٞبی ٞبدّٛسیخٞبی ؽٙبعبییؽذ ٜاس اٌش 1 ٖٚصٖ  MYF5در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی سٛاِییبثیؽذٜ
Table 1: Haplotype and Sequence variation detected frequency in the exon 1 region of camels MYF5
ٔٛلقیز سغییز
ٞبدّٛسبیخ ()Haplotype
سغییزار اعیذآٔیٝٙای
٘ٛوّئٛسیذی
()Amino acid changing
( Position of
BA
AB
BB
AA
)nucleotide
(99)99

AGC

AAC

AGC

AAC

(367)367

UGG

UGA

UGA

UGG

فزاٚا٘ی

0.3075

0.44

0.165

0.083

()frequencey

 Ser/Asnعزیٗ/آعذبرصیٗ
 Trp/stopسزیذشٛفبٖٔ/شٛلف وٙٙذٜ

( .)Robert, 2001سٛٙؿ حبصُ در صٖ  MYF5در ثیٗ دٌٝ٘ٛ ٚ
ٕٔىٗ اعز ٘شید ٝسىبُٔ  ٚسٕبیش ثیٗ د ٌٝ٘ٛٚثبؽذ .ثٝعـــٛر
وّی سٙــٛؿ  ٚسغییزار ٔٛخٛد ٕٔىٗ اعز ثٚٝعیّ ٝاضبفٝؽذٖ
 ٚحذفؽذٖ  ٚیب خبیٍشیٙی ثیٗ ٘ٛوّئٛسیذی حبصُ ٌزدد.

تٌَع کذٍى هتَقفکٌٌذُ
وذٔ ٖٚشٛلفوٙٙذ ٜاس صٖ  MYF5در داخُ  ٚثیٗ دٌٝ٘ٛ ٚ
ٔؾبٞذٌ ٜزدیذ .ؽشز دٚوٞٛب٘ ٚ ٝسهوٞٛب٘ ٝوذ TGA ٖٚث-ٝ
فٛٙاٖ وذ سٛلفوٙٙذ ٜدر صٛرر ٚخٛد خٟؼ  Aثٔ G ٝؾبٞذٜ
ٌزدیذ .ایٗ وذٔ ٖٚشٛلفوٙٙذٕٔ ٜىٗ اعز در ثیٗ  ٚداخُ
ٌٞٝ٘ٛب اریجی ایدبد وٙذ ٌٛػ (ِ .)Ghosh, 2000ی ٕٞ ٚىبراٖ
( )Li et al., 2007وذٔ ٖٚشٛلفوٙٙذٔ ٜشغییز را در صٖ
 MSHRدر داخُ  ٚثیٗ خب٘ٛادٜٞب ٔؾبٞذ ٜوزد٘ذ ٘ ٚؾبٖ داد٘ذ
و ٝاوثز خب٘ٛادٜٞب دارای وذٔ ٖٚشٛلفوٙٙذ TGA ٜثٛدٚ ٜ
وٕشز خب٘ٛادٜای وذ TAA ٚ TAG ٖٚرا دار٘ذ .وذٖٚ
ٔشــٛلفوٙٙذ TAA ٜثٝفّز ایٙى ٝد ٚسزیدذشیذ آسادوٙٙذٜ
فبوشٛر ٔ 2 ٚ 1یسٛا٘ٙذ وذ ٖٚسٛلفوٙٙذ UAA ٜرا سؾخیص
دٙٞذٔ ،قٕٛالً ثبالسزیٗ وبرآیی را در سٛلف سزخٕ ٝدارد راثزر

چٌذشکلی ٍ تٌَع شًتیکی داخل ٍ بیي گًَِ در خوعیت
شترّای ایراى
در وُ  20سٛاِی ثٝع 381 َٛخفزثبس ٌ ٚخٞب ثب اعشفبد ٜاس
٘زْافشار ٕٞ BioEditزدیفیبثی ؽذ٘ذ٘ .شبیح  DnaSPثزای
٘بحی ٝا٘شخبة ؽذ )381-1( ٜاس  20سٛاِی در د ٌٝ٘ٛٚدارای
 356خبیٍب ٜرا ٘ؾبٖ داد .سٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذ (ٚ )π;0/00891
ٔیبٍ٘یٗ سقذاد ٘ٛوّئٛسیذ ٔخشّف ( )K;3/146ثزای  ٕٝٞسٛاِی-
ٞب ثٝدعز آٔذ .صٖ ٔ MYF5یسٛا٘ذ ثٝفٛٙاٖ سٛٙؿ ص٘شیىی ثبال
07
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 MYF5در ؽشز دٚوٞٛبٕ٘ٔ ٝىٗ اعز ٔزسجظ ثب عبسٌبری ٚ
لذرر س٘ذٜٔب٘ی آٖ ثبؽذ.
سٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذی غیزٔٓٞقٙی ٘غجز ث ٝسٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذی
ٔٓٞقٙی ثیؾشز اعز و ٝایٗ ٕٔىٗ اعز ثٝخبعز ا٘شخبة ا٘دبْ
ؽذ ٜثبؽذ .سٛٙؿ ٞبدّٛسبیذی در ؽشزٞبی سهوٞٛب٘٘ ٝشدیه ث1 ٝ
 ٚدر ٌّ ٝیشد  ٚعزٚد ٔ 1یثبؽذ و ٝایٗ ٘ؾبٖدٙٞذٜی سٛٙؿ
ص٘شیىی ثبال در ایٗ ٌ ٝ٘ٛاعز (خذ.)2 َٚ

در سٕبیش ٔدشای ٌٞٝ٘ٛب ٔٛرد ثحث لزار ٌیزد .اعالفبر
چٙذؽىّی  ٚسٛٙؿ ٞبدّٛسیذی ثزای صٖ ٞ MYF5ز دٚ ٌٝ٘ٛ ٚ
ایغشٍبٜٞبی ٔدشا در خذ 2 َٚآٚرد ٜؽذ ٜاعزٔ .یبٍ٘یٗ سقذاد
سفبٚر ٘ٛوّئٛسیذی در ؽشز یهوٞٛب٘ ٝثزاثز ثب  4/75ثٛد وٝ
٘ؾبٖ ٔیدٞذ ٘غجز ث ٝؽشز دٚوٞٛب٘ )2/25( ٝدارای سٛٙؿ
ص٘شیىی ثبالسزی ٔیثبؽذٔ .قٕٛالً سٛٙؿ ص٘شیىی ثبال ثزای ا٘شخبة
عجیقی ثیؾشز ٔغّٛة ٔیثبؽذ .سٛٙؿ ص٘شیىی ثبال ثزای صٖ

خذ :2 َٚچٙذؽىّی  ٚسٛٙؿ ص٘شیىی ثزای صٖ  MYF5ؽشز
Table 2: Genetic diversity of the MYF5 gene in camels

دبرٔشزٞبی سٛٙؿ سیغشی

ٌ ٚ ٝ٘ٛخٕقیز

*

Biodiversity Parameters

species and population

H

Hd

K

Π

πs

πa

ؽشز دٚوٞٛب٘Camelus Bactrianus ٝ

6

0.889

2.25

0.00625

0.00284

0.00369

ؽشز سهوٞٛب٘Camelus dromedaries ٝ

7

0.911

4.75

0.01341

0.01045

0.01466

ایغشٍب ٜیشد Yaz Station

3

1

4.667

0.01298

0.00423

0.01594

ایغشٍب ٜعزٚد Trod Station

4

0.9

5.4

0.01506

0.01379

0.01577

ٌّ ٝعزٚد Trod Herd

2

1

6

0.0163

0.01379

0.01966

* سقذاد ٞبدّٛسبیخ ( ،)Hسٛٙؿ ٞبدّٛسبیخ (ٔ )Hdیبٍ٘یٗ سقذاد ٘ٛوّئٛسیذ ٔشفبٚر ( ،)Kسٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذی ( ،)πسٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذی ٔٓٞقٙی
( ،)πsسٛٙؿ ٘ٛوّئٛسیذی غیزٔٓٞقٙی ( )πaثب سصحیح Jukes and Cantor
ٕٞىبراٖ (( )Jing-feng et al., 2008ؽىُ  ٚ )3سٔبٖ ا٘ؾقبة
در ثیٗ خٕقیزٞب  ٌٝ٘ٛ ٚثب اعشفبد ٜاس ٔیشاٖ ٔیبٍ٘یٗ
-9
٘ٛوّئٛسیذٞبی غیزٔٓٞقٙی (Li and dan, ( )10 ×0/85
ٔ )1991حبعج ٝؽذ .وٛچهسزیٗ  ٚ )0/008( Dxyسٔبٖ ا٘ؾقبة
(حذٚد ٔ 2یّی ٖٛعبَ) ثزای د٘ ٌٝ٘ٛ ٚشدیه  ٓٞیقٙی ؽشز
دٚوٞٛب٘ ٚ ٝسهوٞٛب٘ ٝثٝدعز آٔذ (خذ.)3 َٚ

آًالیس اًشعاب  ٍ DNAشاخِبٌذی
ٔیبٍ٘یٗ سقذاد ٘ٛوّئٛسیذٞبی خبیٍشیٗ در ٞز خبیٍب )Dxy( ٜاس
صٖ  MYF5در ثیٗ خٕقیزٞب در خذ٘ 3 َٚؾبٖ داد ٜؽذٜ
اعز .ؽبخص  Dxyثزای ا٘ؾقبة  DNAثیٗ ٔ ٚیبٖ ٌٞٝ٘ٛب ثٛدٜ
ٞ ٚزچ Dxy ٝثیؾشز ثبؽذ حبوی اس فبصّ ٝص٘شیىی وٕشز ثیٗ ٚ X
ٔ Yیثبؽذ ثز دبی Dxy ٝدرخز فیّٛص٘شیىی ثزای خٕقیزٞب ثب
اعــشفبد ٜاس رٚػ  UPGMAسزعـیٓ ٌزدیذ خی ًٙفٚ ًٙ

خذٔ :3 َٚیبٍ٘یٗ سقذاد ٘ٛوّئٛسیذٞبی خبیٍشیٗ در ٞز
ٌّ ٝعزٚد
Trod Herd

خبیٍب )Dxy( ٜاس صٖ MYF5

Table 3: Average nucleotide substitutions per site Dxy of MYF5 gene
ؽشز د ٚوٞٛب٘ٝ
ایغشٍب ٜیشد
ایغشٍب ٜعزٚد
Trod Station

0.00

Yaz Station

Camelus Bactrianus

0.008

ؽشز د ٚوٞٛب٘ٝ
Camelus Bactrianus
ایغشٍب ٜیشد Yaz Station

0.017

0.008

ایغشٍب ٜعزٚد Trod Station

0.017

0.008

ٌّ ٝعزٚد Trod Herd

00

فٌآٍری زیستی در کشاٍرزی /خلذ دٍازدّن /شوارة دٍم /زهستاى 29

ؽىُ  :4درخز فیّٛص٘شیىی صٖ  MYF5در چٟبر خٕقیز ؽشز ثب

اعشفبد ٜاس رٚػ UPGMA

Fig. 4: Phylogenetic tree of MYF5 gene among four populations with used UPGMA methods

ثٝعٛروّی ثب سٛخ ٝث ٝسغییزار آةٛٞٚایی  ٚچبِؼٞبیی وٝ
در ثزاثز سأٔیٗ غذا ٚخٛد دارد حفؼ ٍٟ٘ ٚذاری  ٚسِٛیذ غذا اس
ٔٙبثـ ٔشفبٚر یىی اس ضزٚریبر ثٝؽٕبر ٔیرٚد  ٚثٝخبعز ایٙىٝ
در ٔٙبعك ثیبثب٘ی داْٞبی دیٍز أىبٖ سِٛیذ ٘ذار٘ذ ٍٟ٘ ٚذاری
آٟ٘ب ثبفث سخزیت ثیؾشز ٔٙبعك ثیبثب٘ی ٔیٌزددِ ،ذا اعشفبد ٜاس
ؽشز ثٝفٛٙاٖ یه داْ سِٛیذ وٙٙذ غذا ٔ ٟٓث٘ٝؾز ٔیرعذ .سٛخٝ
ثٚ ٝخٛد سٛٙؿ اس ٘ٛؿ ٌشارػ ؽذ ٚ ٜؽٙبعبیی صٖٞبی وب٘ذیذای
دیٍز ٔیسٛا٘ذ ثزای ا٘شخبة ث ٝوٕه ٘ؾبٍ٘ز در خٟز ثٟجٛد ٚ
اصالح ؽشز ثزای الشصبدی وزدٖ داْ ٔثٕز ثٕز ثبؽذ.

درخز فیّٛص٘شیىی سزعیٓ ثیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب فذْٚخٛد فبصّٝ
ص٘شیىی ثیٗ د ٌّٝ ٚعزٚد  ٚایغشٍب ٜعزٚد ٕٞ ٚچٙیٗ ٘شدیىی
ثیٗ ایٗ د ٌّٝ ٚثب ایغشٍب ٜیشد را ٘ؾبٖ داد (ؽىُ .)4
در ایٗ ٔغبِق٘ ٝؾبٖ داد ٜؽذ سغییز ٘ٛوّئٛسیذ  Aثٛٔ G ٝخت
خبیٍشیٙی اعیذآٔی ٝٙعزیٗ ث ٝآعذبرصیٗ در ٔٛلقیز  99سغییز
٘ٛوّئٛسیذ  Gثٛٔ A ٝخت خبیٍشیٙی اعیذآٔی ٝٙسزیذشٛفبٖ ثٝ
وذٔ ٖٚشٛلفوٙٙذ ٜدر ٔٛلقیز ٔ 367یؽٛد ایٗ خبیٍشیٙی
ٔٛخت سغییز در دزٚسئیٗ  ٚعبخشبر آٖ خٛاٞذ ؽذ ؤٕ ٝىٗ
اعز عجت ایدبد ٚاریب٘ظ در سِٛیذ ؽٛد .دیؾٟٙبد ٔیؽٛد وٝ
ایٗ خٟؼ در سحمیمبر ثقذی خٟز ارسجبطعٙدی ٔٛرد
اعشفبد ٜلزار ٌیزد.

خٟز ٔغبِقٙٔ ٝبثـ ث ٝصفحٞٝبی ٔ 6-5شٗ اٍّ٘یغی ٔزاخق ٝؽٛد.
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