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های  در گاو تولید مثلیتولیدی و با صفات ارتباط آن  وژن لپتین  IIاگزون بررسی چند شکلی ژنتیکی
 هلشتاین

   و علی جواد منش علیرضا هروی موسوی ،فریدون افتخاری شاهرودی ،محمد رضا نصیری ،1عبدالرؤف محمد الشوکانی

 
  چکیده  

   تاین و ارتباط آن با صفات اقتصادی تولید شیر و تولید مثل مورد بررسی قراردر این آزمایش جهش اگزون دو ژن لپتین در گاوهای هلش 
سیلکاژل صورت  -از خون روش گواندین تیوسینات  DNAاستخراج . طور تصادفی انجام شدبگاو شیری  161خونگیری از . گرفت
جهت هضم آنزیمی قطعه تکثیر . گرفت جفت بازی از اگزون انجام 94برای تکثیر قطعه ) PCR(واکنش زنجیره پلی مراز . گرفت

به ترتیب در فاز یک مزرعه نمونه و موقوفات ملک  TTو  CC ،TCهای  فراوانی ژنوتیپ. استفاده شد Bsp13 Iشده، از آنزیم 
در فاز یک و موقوفات ملک به ترتیب   Tو  Cفراوانی آللی. بدست آمدند 150/0و  525/0، 325/0و  185/0و  5309/0، 284/0.

اثر معنی داری بر تولید  TTنتایج آنالیز واریانس نشان دادند که ژنوتیپ . محاسبه گردید 4125/0و  8575/0و  4506/0و  5494/0
  .و روزهای بازمعنی دار نداشت 305ولی بر تولید شیر).  p<0.0272(  روز داشت 100و  p<0.0296)( 60شیر 

  ینهلشتا ، PCR-RFLP ،چند شکلی ،لپتین:  واژهای کلیدی
 

  مقدمه
، در تنظیم مصرف خوراکلپتین . شود یآدیپوز بخصوص آدیپوز سفید، ترشح م  یکه از بافتها است یکیلو دالتون 16لپتین پروتئین 

سلولهای چربی در اندازه تا حد زیادی با توده چربی بدن و ن بیان و ترشح لپتی. نقش دارد یایمن و پاسخهای ی، باروریانرژ توازن
که تنها دو باشد  یسه اگزون و دو اینترون م و شامل شده است گاو واقع 4روی کروموزم شماره لپتین ژن  .)1(ارتباط است

  . )3( اگزون آن به پروتئین ترجمه می شود
د، که نتیجه آن کاهش مصرف ومی ش متصلقرار گرفته اند  2Yرسپتورهایی که عمدتا بر روی نورونهای نوروپپتید  هلپتین ب 

لپتین باعث بهبود باروری می شود و همچنین شروع بلوغ در  ،جهش یافته در موش .)2(انرژی است جمعیش تخوراک و افزا
ند نقش مهمی در فرایندی اثر است و می توٴمو LH3لپتین در ذخیره چربی و غلظتهای ). 4,2(جوندگان ماده را تسریع می کند

منفی  توازندر طول اوایل دوره شیردهی، گاوها در ). 1(باشدکه در طول دوره شیردهی در گاوهای شیری رخ می دهد داشته 
را اولویت انرژی هستند و ذخیره چربی در ابتدا برای شیردهی، نگهداری و رشد استفاده می شود و فرایندهای تولید مثلی کمترین 

  ). 3,2(دریافت ذخیره چربی دارند برای
 
  اد و روشهامو
در این . گرفته شد نمونه خوناین از گاوداری استان قدس رضوی و گاوداری موقوفات ملک هلشت نژاد مادهراس گاو  161تعداد از 

از خون تام در نمونه  DNAمسکو جهت استخراج  Biokomمحصول شرکت  DIAtom DNA Prepآزمایش ازکیت 
به وسیله پاچنن  لپتین کهجفت باز از اگزون دو ژن  94از یک جفت پرایمر برای تکثیر قطعه  .های مورد بررسی استفاده گردید

 – PCR Universal )Iso Geneزه یت لئوفلیمراز بکمک کیپل ىره ایانجام واکنش زنج. استفاده گردید ،پیشنهاد شد 2002

Moscow (جهت هضم آنزیمی از آنزیم محدوداالثر. بروش استاندارد انجام گرفت  Bsp13 1برای تجزیه . استفاده گردید
  .اسفاده شد 5.1نسخه  JMPو برای تجزیه داده ها از نرم افزار PoPGene 32افزار  آماری ژنوتیپ ها از نرم

                                                 
، ب دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی و عضو هیئت علمی دانشگاه ذمار ،یمنبه ترتی  ١ -

  علوم دامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد گروهعلوم دامی،  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد گروه نفرات دوم و چهارم
2 - Noropeptid Y 
3 - Luteinizing hormone 
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  نتایج

و فراوانی  0/4506 و0/5494در مزرعه نمونه فاز یک  و 0/4125و  5875/0در نمونه گاو داری موقوفات ملک  Tو   Cفراوانی آلل
در مزرعه نمونه به ترتیب بدست  0185/0و  50309/0، 2840/0.در موقوفات ملک و 1500/0و  TT 325/0، 525/0و  CC ،CTژنوتیپی 

بیشترین تعداد و فروانی را در هر دو گله مورد  TCژنوتیپ  .تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه برقرار است. آمده است
از خود نشان داد، TC  پژنو تی را نسبت به) درصد  4/28درصد،  5/32(در هر دو گله پایین  CCفراوانی ژنوتیپ . بررسی نشان داد

  .کمترین فراوانی را در دو گله داشت بو مطلو TTجهش یافته  پژنوتی
 Buchanan فراوانی آلل ) 2003( نو همکاراT  ،را در نژادهای مختلف گاو شیری که شامل هلشتاین، ایراشایر، براون سوئیس، کاندینا

در  Tفراوانی آلل ) 2004(و همکاران  Madeja. بدست آوردند) 53/0و  06/0، 11/0، 45/0، 62/0، 46/0(گرنزی و جرسی به ترتیب 
ناشی از  F1در نژاد هلشتاین، جرسی و افراد ) 2004(و همکاران در سال  Choudhary. بدست آوردند ٤٦/٠ Polish Blackگاو 

که  Tفراوانی آلل) 2007(نصیری و همکاران . بدست آوردند) 18/0و  56/0، 040/0(به ترتیب  Harianaتالقی هلشتاین و جرسی با 
  . بدست آوردند) 454/0و 29/0، 30/0(مطلوب در نژادهای بومی ایران سرابی، گلپایگانی و تالشی به ترتیب 

 نتعداد شکم، سن حیوا روز نشان داد که اثرات ژنوتیپ، والد نر ، 60نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در مورد صفت تولید شیر     
همجنین اثرات ژنوتیپ، والد نر، . شود باعث افزایش تولید شیر می Tباشد و آلل  روز معنی دار می 60و ماه در سال بر روی تولید شیر  

باعث افزایش تولید  Tآلل  .باشد معنی دار می روز 100تعداد شکم، سن حیوان، مدت و ماه زایش در سال زایش بر روی تولید شیر 
باعث بهبود عملکرد  TTکه اعالم کرده بودند که ژنوتیپ ) 2003(و همکاران در سال Buchananتایج با گزارش شود این ن شیر می

که اعالم کرده بودند که هیچ ) 2005(و همکاران در سال  Liefersولی با نتایج . شود، مطابقت داشت شیر در گاو ی هلشتاین می
روز اثرات  305در مورد صفت تولید شیر . د شیر وجود ندارد، مطابقت نداشتارتباطی بین چند شکلی اگزون دو ژن لپتین و تولی

. ژنوتیپ معنی دارنبودهمچنین نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری در مورد صفت روزهای باز نشان داد که  .ژنوتیپ معنی دارنبود
شکلی اگزون دو بر روی صفات تولید مثلی گاو که اعالم کرده بودند که چند ) 2005(و همکاران  Leifersاین نتایج با گزارش 

  .هلشتاین اثر ندارد، مطابقت دارد
 

  نتیجه کلی
  .های مختلف مشاهده شد چند شکلی در ژن لپتین با ژنوتیپ* 
 . روز رابطه معنی دار بود ولی با روزهای باز معنی دار نبود 100و  60بین چند شکلی مشاهده شده و تولید شیر * 
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