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چكیده
هورمون رشد باعث تحريک رشد و تكثیر سلولها در انسان و حیوانات میشود .اين هورمون يک پلی پپتید تک زنجیرهای با  111اسید آمینه است که در سلول
های سوماتوتروف واقع در بال جانبی غده هیپوفیز پیشین ساخته شده و ذخیره و ترشح میگردد .هدف از اين تحقیق کلون سازی و تعیین توالی ژن هورمون رشد
گوسفند نژاد لری بختیاری برای اولین بار در ايران میباشد .به منظور کلونسازی و تعیین توالی ژن هورمون رشد گوسفند نژاد لری بختیاری RNA ،از غده
هیپوفیز گوسفند تازه کشتار شده ،استخراج و  cDNAهورمون رشد ساخته شد .با استفاده از روش کلونسازی  ،T/Aقطعه  cDNAهورمون رشد کلون شد و
سپس به باکتری  E. coliبه عنوان میزبان منتقل گرديد .تأيید صحت کلونهای بهدست آمده با روشهای  ،PCRهضم آنزيمی و تعیین توالی انجام گرفت .کلون
سازی  cDNAژن هورمون رشد گوسفند نژاد لری بختیاری با موفقیت انجام شد و توالی ژن کد کننده هورمون رشد گوسفند با طول 011جفت باز مشخص گرديد.
مقايسه توالی ژن هورمون رشد موجود در پالسمید نوترکیب ساخته شده با رکوردهای ثبت شده در بانک ژن جهانی ،نشان دهنده شباهت بسیار زيادی بین توالی
هورمون رشد گوسفند بومی ايران با ساير نژادهای دنیا میباشد.

مجله دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،1131 ،دوره  ،4شماره  ،1پیاپی  ،11صفحات.747-751 :
کلید واژهها :هورمون رشد ،گوسفند نژاد لری بختیاری ،کلون سازی

مقدمه
هورمون رشد پلیپپتیدی است که تحت تأثیر هورمون

صورت يک هورمون پلیپپتیدی تکزنجیرهای میباشد که وزنی

آزادکننده هورمون رشد از غده هیپوفیز پیشین ترشح میشود.

در حدود  22کیلو دالتون دارد و دارای  111اسید آمینه است

اين هورمون ،باعث رشد تمام بافتهای دارای قابلیت رشد،

( 11و .)11

پس از تولد میشود .همچنین دارای اثرات متابولیكی مانند

ژن هورمون رشد در پستانداران ،پرندگان و برخی از گونههای

افزايش تولید پروتئین ،افزايش مصرف اسید چرب و کاهش

ماهی شامل  5اگزون و  4اينترون با طول  2-1 kbاست ( 2و

مصرف گلوکز میباشد ( .)2بیان ژن اين هورمون تحت تأثیر

 .)11اين هورمون از  4رشته مارپیچی تشكیل شده ( )14و به

عوامل تغذيهای و استرس و در پاسخ به هورمونهای تیروئیدی

نظر میرسد ،تكامل اين ژن بهوسیله مضاعفسازی ژن اجدادی

و گلوکوکورتیكوئیدی افزايش میيابد ( .)1هورمون رشد به

آن رخ داده است .اين مضاعفسازی در ژن هورمون رشد
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گوسفند و بز نیز به طور اختصاصی توسط  Valinskyو

آزمون  PCRبرای تكثیر  cDNAهورمون رشد گوسفند نژاد

همكاران در سال  1111مطالعه شده است (.)14

لری بختیاری در حجم  25میكرولیتر با استفاده از مقادير زير

چند شكلی ژن هورمون رشد بر سطح پالسمايی آن مؤثر است

انجام شد.

اما ظاهراً سطوح پالسمايی هورمون رشد وابسته به میزان بیان

غلظت بهینه مواد به کار رفته در واکنش  ،PCRدر حجم نهايی

ژن هورمون رشد نیست ( 1و .)1

 25میكرولیتر به صورت  21نانوگرم  DNAالگو 1X ،بافر

از آنجايی که تاکنون مطالعهای درباره کلونسازی و تعیین توالی

 2 ،PCRمیلیموالر  25 ،MgCl2پیكومول از هر پرايمر1 ،

ژن هورمون رشد گوسفندهای ايرانی صورت نگرفته ،لذا در

واحد آنزيم  DNAپلیمراز  Taqو  211میكروموالر dNTP

اين مطالعه برای اولین بار ژن کدکننده هورمون رشد گوسفند

 Mixتعیین گرديد .سپس  2تا  1قطره روغن معدنی استريل

نژاد لری بختیاری به عنوان يكی از نژادهای گوسفند ايرانی پس

برای جلوگیری از آلودگی و تبخیر ،به مخلوط واکنش PCR

از کلونسازی ،تعیین توالی شده و رديف نوکلئوتیدی حاصله با

اضافه گرديد.

رکوردهای ثبت شده از اين ژن در بانک ژن مقايسه شد.

انجام واکنش  PCRبا مرحله دناتوراسیون اولیه به مدت 5

مواد و روشها

دقیقه در  14درجه سانتیگراد آغاز گرديد و با انجام  11سیكل

بافت هیپوفیز از گوسفند تازه کشتار شده جداسازی شد.

( 14 )Hot startدرجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه 53 ،درجه

استخراج  RNAاز بافت هیپوفیز با استفاده از محلول RNX-

سانتیگراد به مدت  1دقیقه و  72درجه سانتیگراد به مدت 41

 )CinnaGen, Iran( Plusانجام شد .از روی ،RNA

ثانیه ادامه يافت و با مرحله طويل شدن به مدت  5دقیقه در75

cDNA

ژن

هورمون

رشد

با

استفاده

از

کیت

درجه سانتیگراد به اتمام رسید.

مخصوص  cDNAسازی ( )Fermentas,Germanyساخته

محصول  PCRروی ژل آگارز  %1الكتروفورز شد و پس از

شد و  cDNAژن هورمون رشد به وسیله  PCRتكثیر و جدا

مشاهده باند 011جفت بازی مربوط به  cDNAژن هورمون

سازی شد.

رشد ،باند مذکور با حداقل ژل آگارز بريده شد و با استفاده از

به منظور طراحی پرايمرهای مورد نیاز برای تكثیر ژن هورمون

کیت تخلیص  DNAاز ژل ( Gel Extraction Kit,

رشد ،ابتدا توالی اين ژن از  GenBankگرفته شد .شماره ثبت

 )Bioneer, Koreaعمل خالصسازی انجام شد .در مرحلة

اين ژن در بانک ژن  X15976میباشد .در انتهای ' 5هر يک

بعد  DNAژن هورمون رشد در وکتور کلونینگ pCR ( T/A

از پرايمرهای  Forwardو  Reverseبه ترتیب سايت برش

 )8/GW/TOPO Vectorساخت شرکت Invitrogen

آنزيمهای  Xho Iو  Not Iقرار داده شد که زير سايت برش

کلون شد .سپس از طريق ترانسفورماسیون شیمیايی با استفاده از

اين آنزيمها خط کشیده شده است .سايتهای برش مذکور به

کلريد کلسیم ،حامل نوترکیب به داخل سلول میزبان انتقال

منظور سهولت انجام کلونسازی اين قطعه ژنی در پالسمید بیان

يافت .برای تأيید حضور پالسمید حاوی ژن هورمون رشد در

شونده  PET32در نظر گرفته شدهاند.

باکتری بعد از  13ساعت انكوباسیون در دمای  17درجه

توالی پرايمرهای مورد استفاده برای تكثیر ژن هورمون رشد

سانتیگراد بر روی کلونیهای رشد يافته در پلیت حاوی

گوسفند نژاد لری بختیاری به صورت زير می باشد:

آنتیيوتیک اسپكتینومايسین ،واکنش  PCRانجام شد.

Ovis GH-F: 5'-TGG CTC GAG CTA TGA TGG CTG CAG G – '3
Ovis GH-R: 5'- ATA GCG GCC GCA CAG GGG AGG GGT
AAC A–'3
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پالسمید ()Plasmid Purification Kit Bioneer
خالصسازی شدند .به منظور تأيید همسانهسازی ژن هورمون
رشد در وکتور نوترکیب از دو روش هضم اندونوکلئازی و
تعیین توالی ( )Sequencingاستفاده شد.

يافتهها
تكثیر ژن هورمون رشد و کلونینگ آن:
پرايمرهای هورمون رشد که بر اساس شماره ثبت X15976
در بانک ژن طراحی شدهاند ،طی واکنش  ،PCRمحصولی با
طول  011جفت باز ايجاد نمودند که در وکتور pCR
 8/GW/TOPO Vectorبا موفقیت کلون شد و در
سلولهای  E.coliاز طريق ترانسفورماسیون وارد گرديد.
کلونهای مثبت واجد ژن  GHدر وکتور  Topoانتخاب
شدند.
تأيید قطعی پالسمید نوترکیب :Topo-GH
پالسمیدهای تخلیص شده با استفاده از روش هضم آنزيمی و
واکنش  PCRمورد بررسی قرار گرفتند .قطعه  011جفت بازی
ژن هورمون رشد ،طی واکنش هضم آنزيمی با آنزيم EcoRI
از پالسمیدهای  Topo-GHخارج شد( .نگاره  .)1به اين
ترتیب کلون واجد  Topo-GHتأيید گرديد.
جهت بررسی توالی ژن کلون شده توالی ژن هورمون رشد
انجام شد .توالی خوانده شده از ژن  GHبا استفاده از توالی
ژن  GHيک نژاد گوسفند به شماره ثبت  X15976در پايگاه
اطالعاتی  NCBIتحت آنالیز  Blastقرار گرفت و صحت آن
مورد تأيید قرار گرفت.

نگاره  -1شكل حاصل از  Digestionپالسمیدهای آمیخته pCR
 8/GW/TOPO Vectorبا آنزيم اندونوکلئازی  .EcoRIشماره :1
 ،Topo-GHشماره  :2پالسمید  Topoفاقد ژن  ،GHشماره Topo-( :1

 ،)UN CUT GHمارکر( 1 kbساخت شرکت .)Fermentas

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت تولید فرآوردههای دامی ،طی دهههای
اخیر راهكارها و تكنیکهای متعددی مورد ارزيابی و مطالعه
قرار گرفته است که میزان تولید فرآوردههای قابل عرضه به
بازار فروش را در اين دامها افزايش دهد .در اين راستا
تحقیقات زيادی در مورد استفاده از هورمون رشد نوترکیب در
بسیاری از کشورها انجام گرفته است .تحقیق حاضر با هدف
تولید پالسمید نوترکیب حاوی ژن هورمون رشد گوسفند برای
اولین بار در ايران آغاز شد.
 Dellachaو همكاران در سال  1101درمقالهای تحت عنوان:
«جداسازی و خصوصیات سكانس ناحیه  Cانتهايی هورمون
رشد گوسفند» بیان کردند که در مقايسه ترکیب اسیدهای آمینه
با نقشههای پپتیدی هورمون رشد گوسفند و گاو شباهت زيادی
بین اين دو پروتئین وجود دارد .در اين تحقیق همچنین سكانس
اسیدهای آمینة  Cانتهايی هورمون رشد گوسفند عبارت بودند
از .)4( Ala – Ser – Ala – Phe – OH
سكانس  cDNAژن هورمون رشد گوسفند پس از مطابقت با
هورمون رشد هیپوفیز در سال  1134توسط Warwick
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و  Wallisگزارش شد و همین محققین در سال ،1131

بود ،مشخص نمودند .البته ايشان تفاوت در دو جايگاه اسید

 cDNAپیش هورمون رشد را کلون ،سكانس و سپس در

آمینهای نسبت به تحقیقات قبلی را شناسايی و گزارش نمودند

باکتری  E. coliبیان نمودند ( .)11در سال  1133سكانس ژن

(.)5

هورمون رشد گوسفند بررسی و گزارش آن منتشر شد (.)3

 Lacroixو همكاران در سال  1110بیان پروتئین ژن هورمون

درسال  Valinsky ،1111و همكاران به وسیله تكنیک

رشد و ساير پلی پپتیدهای وابسته به آن در جفت پستانداران را

 ،RFLPپلی مورفیسم ژن  GHرا تعیین کردند که نتیجه آن

نشان دادند .ايشان در بررسی جفت در روزهای

شامل دو آلل برای جايگاه ژن  GHدر گوسفند و بز بود .در

 11-141آبستنی توانستند دو نوع پروتئین  22و  23کیلو دالتنی

گوسفند يكی از آللها ( )GHتوسط يک ژن نمايش داده

را جدا سازی نمايند mRNA .رمز کننده اين پروتئینها بین

میشد ،اما آلل ديگر ژن  GHحالت مضاعف داشت يعنی به

روزهای  41-51آبستنی بیان میشود .بررسیهای بیشتر سه نوع

صورت )  GH -2 -N ( 5و (  GH -2-Z ) 3بود (.)11

 mRNAهورمون رشد ( GHP2 ،GHP1و  )GHP3را در

در تحقیق ديگری برههای نر با سه ژنوتیپ ،Gh1Gh1

جفت نشان داد (.)7

 GH2/GH2و  Gh1/GH2هیچگونه تفاوتی در وزن بدن،

توالی کانستراکت نوترکیب حاوی ژن هورمون رشد گوسفند

ترکیب بدن و يا افزايش بیان ژن  ،GHاز لحاظ نگهداری و

نژاد لری بختیاری با ساير ژنهای هورمون رشد ثبت شده در

ترشح نداشتند .اگر چه تفاوتهای خیلی سطحی در محتوای

بانک ژن ،مقايسه شد .نتايج اين مقايسه حاکی از شباهت قابل

 GHهیپوفیز و هورمون ترشح کننده  GHيافت شد (.)0

توجهی بین توالی ژن هورمون رشد با تمام پستانداران

در سال  Gurn ،1112و همكاران ،پس از ساخت cDNA

بهخصوص نشخوارکنندگان بود.

هورمون رشد گوسفند و کلون نمودن آن ،سكانس پیش
هورمون رشد را تعیین نمودند و سكانس هورمون رشد را از
روی سكانس اسیدهای آمینه اين هورمون که قبالً تعیین شده
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