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  چكيده
در طول چند دهه گذشته، . شود كيفيت گوشت از نظر اقتصادي در حيوانات مزرعه اي اهميت دارد و توسط چند ژني ها و محيط كنترل مي 

كار روي توالي ژنوم . پيشرفت در ژنتيك مولكولي ما را به شناسايي ژنها يا ماركرهاي پيوسته با ژنهاي مؤثر روي كيفيت گوشت هدايت كرده است
طالعات مولكولي كنترل هاي حيوانات مزرعه اي به درك عملكرد ژنها در ارگان هاي گوناگون كمك خواهد كرد و ممكن است كه در زمينه م

استرانژي اصلي براي شناسايي لوكوس هاي  مرتبط با صفت كيفيت گوشت  2ژن كانديدا و بررسي هاي ژنومي. كيفيت گوشت كاربردي باشد
ه انتخاب به بعضي از آنها در اصالح نژاد حيوانات مزرعه اي به وسيل. هستند، چندين ژن كه روي كيفيت گوشت تأثير مي گذارند شناسايي شده اند

  .كمك ماركرها كاربردي  اند كه بهبود ژنتيكي دائمي و فزاينده گله ها را سرعت خواهد بخشيد

  .، حيوانات مزرعه اي، كيفيت گوشت، انتخاب به كمك ماركرهاQTLژنومي،   :كليدي واژگان

  مقدمه - 1
دست يافته ايم اما قبل از اينكه ماركرهاي مولكولي يك در چند دهه اخير به پيشرفت زيادي در زمينه اصالح نژاد حيوانات مزرعه اي  

صفت كيفيت گوشت . تكنولوژي در دسترس يا كاربرد وسيع برنامه هاي اصالح نژاد شوند پيشرفت در زمينه بهبود گوشت خيلي كندتر بود
ي محتوا چربي، تركيب تردي، ظرفيت يك مفهوم اقتصادي در حيوانات مزرعه اي است از ظاهر مواد خام، آناليز كيفيت الزم و طبقه بند

نگهداري آب، رنگ، ثبات اكسيداسيون و يكنواختي كه به وسيله فاكتورهايي از قبيل نژاد، ژنوتيپ، تغذيه، كم خوري، رفتارهاي پيش از 
به طور .(Rosenvold &Andersen,2003)كشتار، بيهوش كردن، روشهاي كشتار، شرايط ذخيره و سرد كردن تحت تأثير قرار مي گيرد

براي سيستم هاي . سيستم هاي مدريتي تقسيم كرد - 2اساس ژنتيكي   - 1خالصه،فاكتورهاي مؤثر بر كيفيت گوشت را مي توان به دو بخش 
مديريتي از قبيل تغذيه، جزئيات رفتاري، كشتار و فراوري گوشت، مشخصات بسياري از ماركرهاي موجود كه براي سالها مورد تأييد قرار 

براي اساس ژنتيكي، انتخاب صحيح نژادها يا (Mullen, Stapleton, Corcoran, Hamill, & White, 2006)  وجود استگرفتند م
هزاران . شت در ميان نژادها و ميان حيوانات موجود در يك نژاد بسيار متفاوت است.الين ها خيلي مهم است زيرا تأثير ژنتيك روي كيفيت گو

مانند انتخاب قوي، خصوصاً در قرن اخير، از تجمع موتاسيون هاي جديد . جمعيت هاي بزرگ انجام مي شودسال است كه انتخاب نژادها در 
در واقع بهبود صفت . در اصالح نژاد حيوانات  مزرعه اي انتخاب براي اكثر صفات مؤثر است. با اثرات فنوتيپسي مطلوب نتيجه مي شود

يرا وراثت پذيري كيفيت گوشت پايين است و اندازه گيري براي صفت كيفيت مشكل و كيفيت گوشت به وسيله انتخاب سنتي مشكل است  ز
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به عالوه كيفيت گوشت يك صفت چند ژني است و دانش كمي از ژنها و فعل و انفعاالت . پرهزينه است و فقط پس از كشتارممكن است
مي مسئول كيفيت گوشت باعث سود بسيار توليد كشف ژنهاي بالقوه يا نواحي كروموزو. مربوط به خصوصيت هاي گوشت وجود دارد

در اين سالها، كارهاي زيادي در اين زمينه براي پيدا كردن ژنهاي بالقوه يا نواحي كروموزومي مرتبط با صفت كيفيت . كنندگان خواهد شد
اله معرفي زمينه هيا توسعه هدف اين مق. گوشت در حيوانات مزرعه اي مختلف از قبيل خوك، گوساله، گوسفند و جوجه انجام شده است

ژنومي حيوانات مزرعه اي، توضيح استراتژي ها و تكنولوژي هاي نقشه يابي و خصوصيات جايگاه صفت كيفيت گوشت، مرور ژنهاي درگير 
  .و عملكردشان در تعيين كيفيت گوشت و بحث انتخاب به كمك ماركرها و استفاده آن در اصالح نژاد حيوانات مزرعه اي است

  وسعه زمينه ژنومي حيوانات مزرعه ايت - 2
اين . شروع شد و به درك عملكرد ژنومي در ارگانيسم هاي گوناگون كمك كرد 1990كار بر روي توالي ژنوم حيوانات مزرعه اي در اوايل  

اولين طرح  2004در مارچ . كار در زمينه هاي مختلف از قبيل مطالعه مولكولي اجزا كيفيت گوشت و روشهاي بهبود آن كاربردي خواهد بود
توليد گوشت در جهان %41جوجه فقط يك غذاي حيواني كه شامل . دارد  Mb1200ژنوم جوجه اندازه هاپلوئيدي . ر شدژنوم جوجه منتش

اولين طرح توالي ژنوم گاوي به بحث آزاد عمومي 2004در اكتبر . است نيست بلكه يك مدل زنده براي مطالعات بيماري و بيولوژي است
  .كردن توليد گوشت و پشم در گوسفند است توجه اصلي در گوسفند حداكثر. گذاشته شد

  استراتژي ها و تكنولوژي هاي نقشه يابي در مشخص كردن لوكوس هاي صفت كيفيت گوشت - 3
هدف اصلي تحقيقات . ناشناخته كنترل مي شود) QTL(صفت كيفيت گوشت زمينه چند فاكتوري دارد و توسط چندين جايگاه صفت كمي  

استراتژي اصلي براي تشخيص مكان مفت وجود دارد  2. ژنومي در حيوانات مزرعه اي نقشه يابي و مشخص كردن جايگاههاي صفات است
اطالعات جايگاه صفت . DNAتست ها پيوستگي با استفاده از ژنهاي كانديدا و بررسي هاي ژنومي بر پايه نقشه يابي لينكاژ ماركرهاي 

بعضي از اين استراتژي ها . به كار رود) MAS(كيفيت گوشت مي تواند در برنامه هاي اصالحي به وسيله استفاده از انتخاب به كمك ماركر 
  :تكنولوژي ها شامل

  نزديكي به ژن كانديدا 3- 1
  شيوه بررسي ژنومي 3- 2
  نقشه يابي دقيق 3- 3
  حالت سكون 3- 4
  .ماركرها در برنامه هاي اصالح نژادي است انتخاب به كمك 3- 5
  ژنهاي مهم مؤثر بر صفت كيفيت گوشت در حيوانات مزرعه اي  - 4
  ژنهاي مهم مؤثر بر صفت كيفيت گوشت خوك 4- 1
  ژنها ديگر IGF2          4 -1 -4ژن  RN           3 -1-4ژن  4-1- 2ژن هالوتين           1-4- 1
  گوشت گاو ژنهاي مهم مؤثر بر صفت كيفيت 4- 2
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اينها سالها مورد مطالعه قرار گرفتند و بعضي . گوشت، ماربليگ و تردي باشد PHجنبه هاي مهم كيفيت گوشت گاو ممكن است شامل  
SNP چندين ماركر براي تردي توسعه يافتند براي جلوگيري از ژن كالپين، كالپاستاتين و ژنهاي كالپين. ها در ژنهاي مختلف پيدا شده اندI 

(Casas et al.,2006) . به عالوه ژن ليپتين تيروگلوبولين، ژنDGAT1 و ژن هورمون رشد مرتبط با صفت ماربلينگ بودند.  
  ژنهاي مهم مؤثر در صفت گوشت گوسفند 4- 3

 QTLنيازمندي هاي صفت كيفيت گوشت در گوسفند كمتر از خوك يا گاو است و توجه بيشتر روي عضله داري و ذخيره چربي است يك 
به خاطر شباهت زياد ژنوم گوسفند . (Laville et al.,2004) در گوسفند قرار دارد 2ا ثرات بزرگ روي عضله داري بر روي كروموزوم  با

و گوساله بسياري از ماركرهاي توسعه يافته در گوساله ممكن است در گوسفند هم مفيد باشند و اين برنامه هاي اصالحي در گوسفند را 
  .سرعت خواهد بخشيد

  ژنهاي مهم مؤثر در صفت كيفيت گوشت در جوجه 4- 4
QTL ماركرها . براي چاقي در كراس هاي مختلف بين نژادهاي گوناگون جوجه پيدا شده استDNA  به وسيلهWang  و همكاران در
  .كشف شد مي توانند به عنوان ماركرهاي مولكولي براي انتخاب كمكي روي صفت چاقي در جوجه استفاده شوند 2001سال

  نتيجه گيري كلي
امروزه، پيشرفت در ژنتيك مولكولي ما را به سوي شناسايي ژنها يا ماركرهاي مرتبط با ژنهاي مؤثر بر صفت كيفيت گوشت هدايت مي كند و 

ه ما كمك خواهد كرد كه بينش بيشتري در اجزا بيولوژيكي و توسعه كيفيت گوشت به دست آوريم و فرصت بيشتري مي دهد كه برنامه هاي ب
  .بهبود ژنتيكي در حيوانات مزرعه اي را به وسيله انتخاب به كمك ماركرها افزايش دهيم
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Abstract 
Meat quality is of economic importance in farm animals. It is controlled by multigenes and the 
environment. During the past few decades, advances in molecular genetics have led to the identification 
of genes, or markers associated with genes, that affect meat quality. Work on sequencing farm animal 
genomes will help us to understand how genes function in various organisms and might be applied in the 
field to study the molecular control of meat quality. Candidate gene and genome scans are two main 
strategies to identify loci associated with the trait of meat quality. Some of them have been applied to the 
breeding of farm animals by marker-assisted selection. This will accelerate cumulative and permanent 
genetic improvement of herds. 
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