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صفات توليد شير و ترکيبات آن جز صفات کمی و چند ژنی میباشند و تحت تأثير تعداد زيادی ژن
قرار دارند .اين تحقيق با هدف تعيين چندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولين و ارتباط آن با ترکيبات شير
در جمعيت گاوميش بومی استان آذربايجانشرقی انجام گرفت .بدين منظور از تعداد  7۷رأس

واژههای کلیدی

گاوميش استان آذربايجانشرقی نمونه شير تهيه و استخراج نمونهها از شير به روش پروناز صورت
گرفت .بعد از انجام مراحل استخراج  ،DNAواکنش زنجيرهای پليمراز ( )PCRجهت تکثير يک

چندشکلی

قطعه  45۴جفتبازی از اگزون  ۴ژن بتاالکتوگلوبولين با استفاده از يک جفت آغازگر اختصاصی

ترکیبات شیر

انجام شد .بهمنظور تعيين ژنوتيپهای مختلف ،روش  PCR-RFLPبا استفاده از آنزيم برشی RsaI

گاومیش
PCR-RFLP

بهکار گرفته شد .برای بررسی ارتباط چندشکلی اين ژن با صفات عملکردی شامل ترکيبات شير
(چربی ،پروتئين ،الکتوز) از رويه  GLMنرمافزار  SASاستفاده شد .سه الگوی  AB ،AAو BB

بهترتيب با فراوانی  5/9۷ ،۸7/۸۸و  ۸3/۷مشاهده شد .جمعيت مورد نظر برای اين ژن در تعادل
هاردی واينبرگ قرار نداشت ( .)P≥۷/۷5اثر چندشکلی اين ژن روی هيچيک ازصفات توليدی و
ترکيبات مرتبط با شير معنیدار نبود .)P<۷/۷5( .بهنظر میرسد که با انجام تحقيقات بيشتر و با
اندازه نمونههای بزرگتر ،احتماالً بهتوان از اين جايگاه نشانگری و يا ديگر جايگاههای مرتبط به
ژن بتاالکتوگلوبولين در برنامههای انتخاب بر اساس نشانگرهای مولکولی مبتنی بر  DNAبهره
گرفت.
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مقدمه

بسیاري از صفات اقتصادي که دربرگیرنده صفات تولیدي هستند از

طبق آخرین آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزي ،تعداد 18811

جمله صفات ترکیبات شیر ،تحت کنترل تعداد زیادي ژن قرار

واحد صنعتی گاوداري با ظرفیت  2148421رأس گاو شیرده در

دارند که به دنبال آن تعیین چندشکلی ژنهاي کاندیداي مؤثر بر

کشور مشغول فعالیت هستند .طی سالهاي  1181تا  1181تولید

صفات تولیدي و شناسایی آللها و ژنوتیپهاي مطلوب براي

( Kharrati Koopaei et

صفات مورد نظر میتواند زمینه را براي انتخاب به کمک نشانگر

شیر داراي یکروند رو به رشد بوده است

 .)al. 2011با وجود روند افزایشی تولید شیر در کشور اما هنوز

فراهم کند (

سرانه مصرف شیر از حد استاندارد جهانی پایینتر است .سرانه

 .)2012a; Kharrati Koopaei et al. 2012bبا افزایش روزافزون

مصرف شیر در کشور براي هر نفر برابر با  64کیلوگرم میباشد،

جمعیت و کمبود جهانی غذا نیاز به تولیدات دامی سبب شده تا

درحالیکه سرانه مصرف شیر در جهان برابر با  126کیلوگرم و در

محققان به دنبال راهکارهایی براي افزایش بازدهی محصوالت

Kharrati Koopaei et

باشند .یکی از مهمترین راهکارها استفاده از برنامههاي اصالح نژاد

 .)al. 2011با توجه به آمار و اطالعات موجود میتوان دریافت که

براي افزایش توان ژنتیکی دام است .در دهه گذشته استفاده از

اهداف اصالح نژادي در ایران بایستی براي افزایش تولید شیر در

اطالعات ژنتیکی بهعنوان یک ابزار در برنامههاي اصالح نژاد

کشور برنامهریزي شود .لذا مطالعه و بررسی ژنهایی که روي تولید

استفاده شد ( )Veerkamp and Beerda 2007که عمده تالشها در

و ترکیب شیر نقش مؤثري دارند اهمیتی دو چندان مییابد

جهت شناسایی ژنهاي عمده تاثیر-گذار بر صفات مهم اقتصادي و

( .)Kharrati Koopaei et al. 2011بهعالوه ،در حوزه ژنتیک و

بررسی میزان تنوع در جایگاههاي فوق بوده تا امکان توجیه تنوع

اصالح ،اطالع از ساختار ژنتیکی جمعیتها میتواند کمک بزرگی

ژنتیکی و فنوتیپی بین افراد فراهم شود .امروزه ارزش دامهاي ماده

براي برنامهریزي براي طرحهاي اصالح نژادي و از همه مهمتر،

منحصراً بهوسیله تولید شیر تعیین نمیشود ،بلکه چربی و پروتئین

حفظ ذخایر ژنتیکی باشد .روشهاي مولکولی و استفاده از

نیز درآمد ناشی از فروش شیر را تحت تأثیر قرار میدهند .درصد

نشانگرهاي مولکولی در این زمینه یکی از بهترین گزینهها به

چربی و پروتئین شیر از نظر ارزش اقتصادي در قیمتگذاري شیر

حساب میآید ،زیرا با توجه به اطالعات زیادي که بهدست میدهد

مؤثر میباشند .عالوه بر این ،ترکیبات شیر بر روي خصوصیات

میتواند نتایجی که از تجزیه و تحلیل رکوردها با روشهاي آماري

کیفی شیر و فرآوردههاي حاصل از آن و روي ارزش تغذیهاي

بهدست آمده است را تائید و تکمیل نموده و حتی ممکن است که

شیر نیز اثر دارد؛ بنابراین ،در کنار سایر اهداف اصالحی ،این

آنها را رد کند ( .)Alinaghizadeh et al. 2010بهعالوه ،استفاده از

صفات نیز از اهمیت خاصی برخوردارند .بتاالکتوگلوبولین

ژنتیک مولکولی فواید زیادي دارد که یکی از این فواید معنیدار

پروتئین اصلی بخش آبپنیر میباشد که ژن کدکننده آن روي

Mousavizadeh

( Rachagani et al.

اروپا برابر با  141کیلوگرم در سال است (

تعیین ژنوتیپ افراد براي جایگاه خاصی است (

Carrijo et al. 2008; Kharrati Koopaei et al.

کروموزوم  11گاومیش تعیین نقشه شدهاست

 )et al. 2009; Mohammadabadi et al. 2010همچنین استفاده از

 .)2006این پروتئین در طی دورههاي آبستنی و شیردهی در غدد

نشانگرهاي ژنتیکی در انتخاب و اصالح نژاد حیوانات ممکن

پستان ساخته میشود و داراي  1اگزون و  2اینترون است و

Javanmard

زنجیره پلیپپتیدي آن از  122اسیدآمینه تشکیل شدهاست

 )et al. 2008و مطالعه تنوع ژنتیکی نژادهاي بومی براي حفاظت

( .)Mercier and Vilotte 1993یکی از وظایف اصلی

از منابع ژنتیکی ذخایر بومی الزم و ضروري است ( Mohammadi

فیزیولوژیک این ژن در محافظت از رتینول شیر ،ایمنی نوزادان و

 .)et al. 2009حفاظت باید بر اساس دانش عمیقی از منابع ژنتیکی

تنظیم سوختوساز فسفر در غده پستان ،شناخته شدهاست ( Wang

نژادهاي خاص باشد ،لذا تالش براي شناسایی و تعیین

 .)et al. 1997مطالعات متعددي نشان دادهاند که وجود چندشکلی

خصوصیات ژنتیکی نژادهاي بومی و محلی بسیار اهمیت دارد

در ژن بتاالکتوگلوبولین بر مقاومت به بیماري ورم پستان نیز تأثیر

(.)Shojaei et al. 2010; Zamani et al. 2013

دارد .لذا ،با تشخیص ژنوتیپهاي مطلوب براي این ژن میتوان

است بهطور مهیجی پیشرفت ژنتیکی را تسریع کند (
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براي کنترل بیماري ورم پستان و انتخاب حیوانات استفاده کرد

نسبت به گاو و گوسفند کمتر میباشد ضرورت دارد که مطالعات

( Karimi et al. )2009( .)Strazalkowska et al. 2002با بررسی

مولکولی در زمینه ژنهاي تأثیرگذار روي ترکیبات شیر انجام

PCR-RFLP

شود .در راستاي این اهداف تحقیق حاضر بهمنظور مطالعه

چندشکلی این ژن را گزارش کردند Tahira et al. )2014( .با

چندشکلی ناحیه اگزون  2ژن بتاالکتوگلوبولین و ارتباط آن با

بررسی چندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولین در جمعیتی از

رکوردهاي اجزاي شیر در گاومیشهاي مناطق مختلف استان

گاومیشهاي استان خوزستان با استفاده از تکنیک

گاومیشهاي نژاد نیلی راوي نشان دادند که نمونههاي  DNAاین

آذربایجانشرقی با استفاده از روش

 PCR- RFLPانجام پذیرفت.

جمعیت از گاومیشها براي جایگاه ژن بتاالکتوگلوبولین داراي
چندشکلی بودند .همچنین با تعیین ژنوتیپهاي پروتئین

مواد و روشها

بتاالکتوگلوبولین در شیر گاومیشهاي رودخانهاي (نیلی راوي)،

در این پژوهش ،از نمونههاي شیر  11رأس از گاومیش

BB

دامداريهاي محلی واقع در استان آذربایجانشرقی که داراي

مشخص و ارتباط معنیداري بین این سه ژنوتیپ با اجزاي تشکیل

رکورد بودند ،استفاده شد .نمونهگیري از شیر این دامها انجام

دهنده اصلی شیر گزارش نمودند.

گرفت .نمونههاي شیر تا زمان استخراج  DNAدر دماي  4درجه

( Doosti et al. )2011نیز با بررسی چندشکلی ژن

سانتیگراد نگهداري شدند .جهت استخراج  DNAاز نمونههاي

بتاالکتوگلوبولین در جمعیتی از گاوهاي هلشتاین و گاوهاي بومی

شیر از روش پروناز استفاده شد ( .)Bailes et al. 2007جهت

ایران نشان دادند که این جایگاه ژنی داراي چندشکلی میباشد .در

تعیین کیفیت  DNAنمونههاي استخراج شده از ژل آگارز 1/4

پژوهشی بررسی ژنوتیپهاي بتاالکتوگلوبولین در گاوهاي بومی و

درصد استفاده شد.

بهطورکلی سه نوع ژنوتیپ بتاالکتوگلوبولین  AB ،AAو

B

آغازگرهاي اختصاصی که جهت تکثیر مورد استفاده قرار گرفتند،

براي گاوهاي هلشتاین بهترتیب  1/22و  1/18و براي گاوهاي

با استفاده از نرمافزار  Oligoنسخه  4طراحی و توسط شرکت

گزارش شد ( Mohammadabadi

سیناژن ساخته شدند ( .)Weiss et al.1999جهت تکثیر قطعه 442

 .)and Mohammadi 2010این پروتئین در اکثر نژادهاي بومی

جفتبازي اگزون  2ژن بتاالکتوگلوبولین از آغازگرهاي توصیف

گوسفند (قزل ،افشاري ،مغانی ،ماکویی و آرخارمرینو) داراي

شده که ترتیب توالی آنها در جدول  1ذکر شده ،استفاده شد.

Biranvand

جهت تعیین دماي اتصال بهینه آغازگر از شیب حرارتی از

هلشتاین استان کرمان صورت گرفت و فراوانی آللهاي  Aو
بومی نیز بهترتیب  1/44و 1/44

چندشکلی است ( .)Elyasi et al. 2005همچنین (

1

 )and Zarrin Kaviani 2013گزارش کردند که این پروتئین در

ترموسایکلر مدل  UNIOIIشرکت بیومترا استفاده شده و واکنش

اکثر نژادهاي بز (تالی ،عدنی ،بلوچی و ممسنی) چندشکل

نهایی  PCRدر حجم  21میکرولیتر (بافر  4/1 ،PCR 1xمیلیمول

میباشد و دلیل آن جانشینی ساده یک باز در ژن بتاالکتوگلوبولین

 211 ،MgCl2میکرولیتر مخلوط  11 ،dNTPsپیکومول از هر

میباشد که با کمک برش آنزیمی توسط  RsaIتشخیص داده

آغازگر 1 ،واحد  14 ،Taq DNA Polymeraseنانوگرم

میشود .در پژوهشی ارتباط چندشکلی اگزون  1ژن

استخراج شده) و با برنامه حرارتی  64درجه سانتیگراد جهت

بتاالکتوگلوبولین با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادي به روش

واسرشت سازي اولیه  DNAبه مدت  1دقیقه ،واسرشت ثانویه در

 PCR-SSCPبررسی و نتایج بیانگر وجود الگوهاي متفاوت بود

دماي  64درجه به مدت  41ثانیه ،دماي  24درجه سانتیگراد

که میتواند ناشی از وجود چندشکلی در این جایگاه باشد .تجزیه

جهت اتصال آغازگرها به مدت  11ثانیه ،دماي  12درجه

آماري نشان داد اثر الگوهاي متفاوت ژنتیکی بر صفت تولید شیر

سانتیگراد جهت بسط آغازگرها به مدت  41ثانیه و  12درجه

و تعداد سلولهاي بدنی معنیدار ( ،)P <0.01ولی روي صفات

سانتیگراد براي بسط نهایی به مدت  4دقیقه و به تعداد  14سیکل

درصد چربی و پروتئین شیر معنیدار نبود (

Gharedaghi et al.

DNA

انجام شد.

 .)2015با توجه به اینکه تحقیقات صورت گرفته روي گاومیش

Biometra
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جدول  -1آغازگرهاي اختصاصی جهت تکثیر بخش اگزون  2ژن

جهت حصول اطمینان از تکثیر قطعات  442جفتبازي از ژن

بتاالکتوگلوبولین

بتاالکتوگلوبولین ،روي ژل پلی آکریآلمید  8درصد الکتروفورز

توالی

نام آغازگر

TTGGGTTCAGTGTGAGTCTGG
AAAAGCCCTGGGTGGGCAAC

Forward primer
Reverse primer

شدند .نمونههاي تکثیر شده ،باند روشن و واضحی در
موقعیتهاي  442جفتبازي ایجاد کردند که براي ادامه تحقیق
انتخاب شدند (شکل .)1

صحت طول قطعه بهدست آمده از  PCRبا استفاده از ژل پلی
آکریآلمید  8درصد صورت گرفت .در این تحقیق براي تعیین
الگوهاي ژنوتیپی ژن بتاالکتوگلوبولین ،برش آنزیمی محصوالت
 PCRبا استفاده از آنزیم برشی  RsaIساخت شرکت فرمنتاز انجام
گرفت .واکنش هضم آنزیمی طبق پروتکل پیشنهادي شرکت
سازنده آنزیم در حجم نهایی  21میکرولیتر شامل  4میکرولیتر
محصول  ،PCRدو میکرولیتر بافر  ،11Xیک میکرولیتر آنزیم

شکل  -1نتایج الکتروفورز محصوالت  PCRبراي ژن بتاالکتوگلوبولین بر روي

برشی  RsaIو  11میکرولیتر آب دو بار تقطیر انجام شد.

ژل پلی آکریآلمید  8درصد( .چاهک  :1مارکر  ،PBRچاهکهاي  2تا 14

میکروتیوبها در دماي  11درجه سانتیگراد به مدت  12ساعت

محصوالت  PCRبراي  11نمونه  DNAاستخراجی از نمونههاي شیر

براي هضم در انکوباتور قرار داده شدند .محصوالت هضم شده

گاومیش)

واکنش زنجیرهاي پلیمراز بر روي ژل پلی آکریآلمید  8درصد و با
نیترات نقره رنگآمیزي شدند.
پارامترهاي مربوط به ژنتیک جمعیت از قبیل فراوانی ژنوتیپی،
مقدار هتروزیگوسیتی و تعادل هاردي واینبرگ در جمعیت،
شاخصهاي نئی ،شانون بهوسیله نرمافزار  Pop Geneنسخه 1/2
محاسبه شد .براي بررسی ارتباط تنوع در صفات مرتبط با

شکل  -2هضم آنزیمی قطعه  442جفت بازي ژن بتاالکتوگلوبولین با آنزیم
 RsaIبر روي ژل پلی آکریآلمید  8درصد

ترکیبات شیر با ژنوتیپهاي جایگاه ژن بتاالکتوگلوبولین از مدل

پارامترهاي مربوط به ژنتیک جمعیت و معیارهاي مربوط به

خطی با رویة  GLMنرمافزار ( SASنسخه  )6/1استفاده شد

چندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولین محاسبه و در جدول  2ارائه شده

( .)SAS 2004براي ارزیابی اثر ژنوتیپهاي ژن بتاالکتوگلوبولین

است .آزمون کاي اسکوار نشان داد که جمعیت مورد مطالعه براي

بر صفات ترکیبات شیر از مدل آماري زیر استفاده شد:

این جایگاه ژنی در تعادل هاردي واینبرگ قرار ندارد که این امر

Yijkl = µ+ Gi + Hj + + eij

در رابطه باال :Yij ،هریک از مشاهدات مربوط به درصد چربی،
درصد پروتئین ،درصد الکتوز) :µ،میانگین کل جامعه :Gi،اثر

i

امین ژنوتیپ :Hj ،اثر گله :eij،اثر خطاي آزمایشی

میتواند به دلیل تعداد نسبتاً کم نمونههاي مورد بررسی باشد.
یکی از خصوصیات نشانگر مولکولی ،تعداد آلل مؤثر است .در
گاومیشهاي اکوتیپ آذري در جایگاه مورد مطالعه از ژن
بتاالکتوگلوبولین ،تعداد آلل واقعی ( )Naبرابر  1و تعداد آلل مؤثر
( )Neبرابر  2/12محاسبه شد که نزدیکی مقادیر این دو عدد به

نتایج و بحث

همدیگر میتواند نشاندهنده کارایی خوب آللها در ایجاد

در مرحله بررسی کیفی  DNAاستخراج شده با استفاده از ژل

چندشکلی و تنوع ژنتیکی باال باشد .براي مشخص کردن بهتر تنوع

آگارز  1/4درصد نمونههایی که باند روشن با وضوح کامل ایجاد

ژنتیکی از شاخص اطالعاتی شانون استفاده شد که دامنه

کردند قابل قبول بودند .محصوالت بهدست آمده از واکنش ،PCR

تغییرپذیري این شاخص بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به

885

ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /4زمستان 9316

بررسی ارتباط چندشکلی ناحيه اگزون  ۴ژن ...

روناک صالحی و همکاران

صفر نزدیکتر شود ،تنوع کمتر خواهد شد .در این پژوهش میزان

جایگاه ژنی بتاالکتوگلوبولین مونومورف بودند.

شاخص شانون محاسبه شده برابر  1/64بود که بیانگر تنوع ژنتیکی

( Meignanalakshmi et al. )2009با استفاده از تکنیک

باال در جایگاههاي موردبررسی

در جمعیت است.

PCR-

 RFLPقطعهاي بهاندازه  222جفتباز در اگزون و اینترون  4ژن

جدول  1میانگینهاي حداقل مربعات رکوردهاي اجزاي شیر

بتاالکتوگلوبولین در جمعیتی از گاومیشهاي موراه 1را تکثیر

مربوط به الگوهاي باندي ژنوتیپهاي ژن بتاالکتوگلوبولین را نشان

کردند .آنها اعالم کردند که نمونههاي  DNAاین جمعیت از

میدهد .الگوهاي باندي مختلف ژن بتاالکتوگلوبولین با هیچیک از

گاومیشها براي جایگاههاي ژن بتاالکتوگلوبولین مونومورف

رکوردهاي اجزاي شیر ارتباط معنیداري را نشان ندادند

بودند.

( .)P≥0.05با استفاده از انتخاب فنوتیپی براي صفات کمی

( Taheri et al. )2015چندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولین در اگزون و

پیشرفت قابل توجهی در بهبود ژنتیکی جمعیتهاي دامی ایجاد

اینترون  4را در گاومیشهاي خوزستان بررسی کردند و نتایج

شدهاست .بیشتر این انتخابها بر اساس رکوردهاي فنوتیپی و

آنها نشان داد که در گاومیشهاي مورد مطالعه آلل  Bدر جایگاه

بدون در نظر گرفتن ساختار ژنتیکی انجام گرفته است .بااینحال،

بتاالکتوگلوبولین تثبیت شدهاست و براي این جایگاه چندشکلی

با پیشرفت روشهاي آزمایشگاهی و تکنیکهاي مولکولی در

مشاهده نشد در حالیکه در پژوهش حاضر در این جایگاه ژنی

جمعیتهاي دامی منجر به شناخت ساختار ژنتیکی صفات کمی

(بتاالکتوگلوبولین) سه شکل مختلف ژنوتیپی شناسایی شد که با

شدهاست ( .)Dekkers and Hospital 2002در این تحقیق،

(Meignanalakshmi et al. ،Nualchuen et al. )2011

الگوهاي چندشکلی از ژن بتاالکتوگلوبولین به روش

نتایج

PCR-RFLP

( )2009و ( Taheri et al. )2015مطابقت نداشت و یکی از دالیل

تعیین شد و سپس ارتباط آنها با ترکیبات شیر در گاومیشهاي

احتمالی عدم تطابق به نظر میرسد تفاوت در ناحیه مورد بررسی

استان آذربایجانشرقی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از

و نوع پرایمر و آنزیم استفاده شده باشد.

هضم آنزیمی و رنگآمیزي پلی آکریآلمید بیانگر  1نوع ژنوتیپ

) Gouda et al. (2011در مطالعه اگزون  2و اینترون  4ژن

متفاوت بود که در شکل  1مشاهده میشود ،بنابراین الگوهاي

بتاالکتوگلوبولین در جمعیتی از گاومیشهاي مصري چندشکلی

ژنوتیپی متفاوت حاکی از وجود تنوع باال در این جایگاه میباشد

در این ناحیه رو گزارش کرده بودند ،که نتایج آنها تائید کننده

که فراوانی آنها محاسبه و براي الگوهاي  AB ،AAو

BB

نتایج تحقیق حاضر میباشد.

بهترتیب  11/4 ،88/81و  81/1درصد بود .همانطوريکه در شکل
 1مشاهده میشود الگوي ژنوتیپی  AAبا فراوانی  88/81درصد

جدول  -2پارامترهاي تنوع ژنتیکی ژن بتاالکتوگلوبولین

بیشترین فراوانی رو به خود اختصاص داده است .الگوهاي

پارامترهاي تنوع ژنتیکی

مقدار

ژنوتیپی متفاوت بین افراد درون این نژاد ،ناشی از جهشهاي تک

آلل واقعی ()Na

1

نوکلئوتیدي بین افراد میباشد .همانطور که ذکر شد ،در این

آلل مؤثر ()Ne

2/12

مطالعه هیچگونه ارتباط معنیداري بین این ژنوتیپها با

هتروزیگوتی مشاهده شده

1/421

رکوردهاي اجزاي شیر یافت نشد .در تحقیقی چندشکلی در ناحیه

هموزیگوتی مشاهده شده

1/861

هتروزیگوتی مورد انتظار

1/426

هموزیگوتی مورد انتظار

1/412

شاخص شانون )(I

1/64

اگزون  4ژن بتاالکتوگلوبولین در نژادهاي گاو بومی هند را بررسی
کردند که نتایج چندشکلی آن با نتایج تحقیق حاضر همخوانی
دارد (.)Kishore et al. 2014
( Nualchuen et al. )2011چندشکلی در ژن بتاالکتوگلوبولین در
جمعیتی از گاومیشهاي باتالقی با تکنیک  PCR-RFLPرا بررسی
کردند .نتایج آنها نشان داد که این جمعیت از گاومیشها براي

Murrah
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جدول  -1مقایسه میانگین ژنوتیپهاي مختلف ژن بتاالکتوگلوبولین براي

که ژنوتیپ  AAو  BBبهترتیب اثر معنیداري بر روي تولید شیر

صفات ترکیبات شیر (میانگین  ±انحراف معیار) در گاومیش بومی

و چربی شیر داشت ( .)Dokso et al. 2011این نتایج با نتایج

آذربایجانشرقی
ژنوتیپ

درصد چربی ns

درصد پروتئین ns

درصد الکتوز ns

AA

1/62±1/18

1/12±1/12

1/14±1/81

AB

4/41±1/11

1/11±1/11

2/24±1/81

BB

4/146±1/11

1/11±1/11

2/18 ±1/28

حاضر مطابقت ندارد و دلیل این امر ممکن است به این علت
باشد که در گاومیش بهدلیل عدم کارهاي اصالحی بر روي تولید
شیر این دام نسبت به گاو و با توجه به اینکه میزان تولید شیر
گاومیش در مقایسه با گاو هلشتاین بسیار پایین میباشد و حتی

 :nsبیانگر عدم معنیداري است.

اگر الگوهاي ژنتیکی متفاوت مؤثر نیز باشد در مقایسه با تولید
( Rahbar et al. )2011چندشکلی در ناحیه اگزون و اینترون  4ژن

باالي شیر گاو هلشتاین تحت تأثیر قرار میشود که غیر معنیدار

بتاالکتوگلوبولین در گاو هلشتاین را بررسی و با توجه به نتایج به

شود .در پژوهشی بر روي گاوهاي هلشتاین به روش

دست آمده چندشکلی مشاهده کردند Karimi et al. )2009( .در

 RFLPمشخص شدهاست که ژنوتیپ هموزیگوت ژن

PCR-

بتاالکتوگلوبولین اثر معنیداري بر تولید شیر دارد .نتایج این

 RFLPو ارتباط آن با صفت تولید شیر در گاو نجدي ایرانی نشان

محققین بهخوبی نشان داد که ژنوتیپ هموزیگوت ژن

داد که در این جمعیت هیچ ارتباط معنیداري بین این ژنوتیپها و

بتاالکتوگلوبولین منجر به تولید شیر بیشتر در مقایسه با ژنوتیپ

صفت تولید شیر یافت نشد که با نتایج تحقیق حاضر تا حدود

هتروزیگوت میشود ( )Dokso et al. 2011در تحقیقی اثر

زیادي مطابقت داشت.

چندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولین بر صفات تولیدي در گاوهاي

( Vohra et al. )2012چندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولین را در

هلشتاین استان اصفهان با استفاده از تکنیک  PCR-RFLPانجام

گاومیشهاي رودخانهاي را در نواحی اگزون  4 ،1و اینترون  4را

شد .بررسی نتایج تجزیه آماري نشان داد که ژنوتیپ  AAژن

با تکنیک  SSCPبررسی و گزارش کردند که در اگزون 1

بتاالکتوگلوبولین در مقایسه با سایر ژنوتیپها ارتباط با تولید شیر

بررسی چندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولین با کمک تکنیک

ژنوتیپها با چربی و پروتئین در گاومیشهاي موراه و باداواري

1

PCR-

خام بیشتر باالتر بوده است (.)Jalil Piran 2000

ارتباط معنیداري دارد ( .)P<0.05درحالیکه در اگزون و اینترون

در گاومیش بهدلیل مشکالتی که در جمعآوري رکوردها وجود

 4ژنوتیپها ارتباط معنیداري را با چربی شیر در گاومیشهاي

دارد بررسی ارتباط بین ژنهاي کاندید و صفات تولید شیر و

مهسانا 2نشان دادند .اما در تحقیق حاضر تفاوت معنیداري در

همچنین بهبود پیشرفت ژنتیکی مربوط به این صفات با

نژادهاي گاومیش اکوتیپ آذري مشاهده نشد .بهنظر میرسد یکی

محدودیتهایی همراه است .در این تحقیق تالش شدهاست تا

از دالیل احتمالی عدم تطابق همچون اندازه کوچک نمونه،

اطالعات جدیدي را در این راستا و زمینه الزم را براي مطالعات

پتانسیل ژنتیکی افراد مورد مطالعه و اینکه جهش مورد آزمون ،اثر

هرچه بیشتر بر روي گاومیش فراهم شود .در بررسی حاضر به

مستقیمی روي ترکیبات شیر ندارد به این دلیل که در تعادل

دلیل اینکه بر روي ژن بتاالکتوگلوبولین به روش  PCR-RFLPو

لینکاژي (پیوستگی متعادل) با جهشهاي متعدد است ،بیان

بررسی آنها با صفات تولید شیر مطالعات کمتري صورت گرفته و

نمودهاند.

یا بررسی چندشکلی این ژنها توسط سایر روشهاي مولکولی

در مطالعهاي چندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولین و ارتباط آن با تولید

انجام گرفته است ،امکان مقایسه آنها با نتایج حاصل از این تحقیق

PCR-

بهاندازه کافی وجود نداشته است .همچنین در بررسی حاضر

 RFLPبررسی شد سه نوع ژنوتیپ  AB،AAو  BBبهترتیب با

عوامل مختلفی مانند نوع نژاد ،اندازه جمعیت ،حجم نمونهبرداري،

فراوانیهاي  46/ 41 ،22/11و  21/21یافت شد .نتایج نشان داد

شرایط محیطی و سایر عوامل میتواند باعث ایجاد تناقض بین

و ترکیبات شیر در جمعیتی از گاوهاي هلشتاین با تکنیک

نتایج بهدست آمده و بررسیهاي
Bhadawari
Mehsan
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بررسی دقیقتر این جایگاهها با ترکیبات شیر الزم است تعداد

نتیجهگیری کلی

 همچنین باید توجه نمود بررسی یک.نمونهي بیشتري اخذ شود

 تنوع عامل اصلی انتخاب و پیشرفت ژنتیکی،در اصالح نژاد دام

منطقه ژنی بهتنهایی نمیتواند گواه بر عملکرد مطلوب یا نامطلوب

 نقش کلیدي در تنوع ژنتیکDNA  چندشکلی در سطح.است

 لذا بررسی وضعیت جایگاههاي ژنی،یک صفت در یک نژاد باشد

 چون اثر ژنوتیپهاي ژن، در این تحقیق.حیوانات دارد

.است

دیگر نیز مورد نیاز

بتاالکتوگلوبولین بر ترکیبات شیر معنیدار نشدهاست نمیتوان
 بهمنظور.اظهار داشت که کدام الگوي ژنوتیپی مطلوب میباشد
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