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چکيده
 PPARGC1Aعضوي از خانواده فعالکنندههاي کمکي رونويسي ميباشد که نقش اساسي در تنظيم متابوليسم انرژي
ايفا مينمايد OPN .نوعي فسفو پروتئين است که در بافتها و سلولهاي مختلف سنتز شده و در مايعات بدن ترشح مي-
شود .در اين مطالعه ،استخراج  DNAاز نمونههاي خون جمعآوري شده از  893رأس گاو هلشتاين از استانهاي تهران
و اصفهان انجام شد .براي استخراج  DNAاز روش نمکي استفاده گرديد .سپس  SNPT>Cدر موقعيت  2391و
 SNPA>Cدر موقعيت  8839از ژن  PPARGC1Aو نيز  SNPC>Tدر موقعيت  3328از ژن  OPNبه روش -PCR
 RFLPتعيين ژنوتيپ شدند .با استفاده از نرم افزار  ،Pop Geneفراواني ژنوتيپهاي  TC ،TTو  CCدر موقعيت
نوکلئوتيدي  2391به ترتيب  53 ،21و  18درصد و همچنين شاخصهاي شانون و نئي به ترتيب  0/53و  0/89محاسبه
شد .فراواني ژنوتيپهاي  AC ،AAو  CCدر موقعيت نوکلئوتيدي  8839به ترتيب  31 ،83و  20درصد و همچنين
شاخصهاي شانون و نئي به ترتيب  0/53و  0/85محاسبه شد .فراواني ژنوتيپهاي  CT ،CCو  TTاز ژن  OPNبه
ترتيب  37 ،29و  18درصد و همچنين شاخصهاي شانون و نئي به ترتيب  0/59و  0/89محاسبه شد .با استفاده از
آزمون مربع کاي ،حالت تعادل براي جمعيتها بررسي شد .ژنوتيپها در همه جايگاهها از تعادل هاردي-واينبرگ انحراف
نشان دادند.
واژههاي کليدي :چندشکلي تک نوکلئوتيدي ،گاو هلشتاينRFLP-PCR ، PPARGC1A ، OPN ،
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Abstract
PPARGC1A is a member of a family of transcription coactivators that plays a central role in the
regulation of cellular energy metabolism. OPN is a phosphoprotein that is synthesized in a variety
of tissues and cells and secreted into body fluids. In this study DNA was isolated from blood
samples collected from 398 Holstein cows of Tehran and Esfahan provinces. DNA isolation was
performed using the Salting out method. RFLP-PCR method was used for genotyping of SNP T>C
at position 1892 and SNP A>C at position 3359 in PPARGC1A gene, also SNPC>T at position
8514 in OPN gene. Using of Pop Gene soft ware frequencies of TT, TC and CC genotypes at
position 1892 were calculated as 12, 65 and 23%, respectively. Also, Shanon and Nei indices were
for this position 0.68 and 0.49, respectively. Frequencies of AA, AC and CC genotypes at position
3359 were calculated as 38, 52 and 10%, respectively. Also, Shannon and Nei indices were 0.65
and 0.46, respectively. Frequencies of CC, CT and TT genotypes of OPN gene were calculated as
19, 57 and 24%, respectively. Also, Shannon and Nei indices were 0.69 and 0.49, respectively.
Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) was evaluated using χ square test. The genotypes in all loci
deviated from HWE.
Key words: Single nucleotide polymorphism, Holstein cattle, OPN, PPARGC1A, RFLP-PCR
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مقدمه

 .)2993ژن  PPARGC1Aروي کروموزوم شماره 3

انتخاب بر اساس مدلهاي حيواني ،پيشرفت ژنتيکي

درموش ،کروموزوم شماره  8در انسان و کروموزوم

مناسبي را به وجود آورده است .با اين حال ،نياز به

شماره  5در گاو مکانيابي شده است و پروتئيني شامل

روشهايي که فاصله نسل را کاهش و صحت ارزيابي-

 797اسيد آمينه در موش و  793اسيد آمينه در انسان را

هاي ژنتيکي را افزايش دهد ،همواره احساس شده است.

کد ميکند (ليانگ و وارد  .)1005اين ژن در  28اگزون

يکي از راهکارهاي مناسب ،کاربرد نشانگرهاي ژنتيکي

شامل  5152جفت باز سازماندهي شده است و در سطح

است (دکرز و هاسپيتال  .)1001نقشهيابي ژنها،

وسيعي در بافتهايي که داراي ميتوکندري زياد و

2

متابوليسم اکسيداسيون فعال هستند ،مانند بافتهاي

يا  QTLهاي موثر بر صفات توليدي در دام است.

چربي ،قلب و ماهيچه اسکلتي بيان ميشود .همچنين به

مرحله بعد تشخيص ژن يا آللي است که موجب ايجاد يک

نظر ميرسد که اين ژن در سطح وسيعي در مغز و کليه

فنوتيپ خاص در جمعيت ميشود (دکونينگ  .)1005در

و در سطح کمتر در کبد بيان ميشود (ويکارد و همکاران

گاو شيري بيشترين تأکيد بر تشخيص  QTLهايي است

.)1003

که عهدهدار توليد شير ،چربي و پروتئين شير هستند

( OPNکه  SPP1نيز ناميده ميشود) نوعي فسفو

(خاتکار و همکاران .)1008

پروتئين با وزن مولکولي  50کيلودالتون است که ژن کد-

ژنهاي  PPARGC1Aو OPNدر ميانهي کروموزوم 5

کننده آن در بسياري از گونهها توالييابي شده است

گاو قرار دارند و تقريباً  21سانتي مورگان ازيکديگر

(پاريک و همکاران  .)1003ابتدا  OPNبه عنوان پروتئين

فاصله دارند (خاتکار و همکاران  .)1008ژن

ماتريس استخواني تشخيص داده شده است ،اما بعدها به

مهمترين مرحله براي شناسايي جايگاههاي صفات کمي

( PPARGC1Aکه  PGC-1αنيز ناميده ميشود)

عنوان سيتوکين 8توليد شده از فعاليت سلولهاي T

عضوي از خانواده فعال کنندههاي کمکي رونويسي است

معرفي شد (پاتارسا و همکاران  2998و دنهارت و

و نقش اساسي در تنظيم متابوليسم انرژي ايفا ميکند.

همکاران  .)1002وجود پروتئين  OPNدر شير و بيان

اين ژن موجب افزايش سنتز ميتوکندريايي در سلول مي-

گسترده اين ژن در سلولهاي اپيتليال غدد پستاني عامل

شود ،همچنين در تنظيم متابوليسم چربي و کربوهيدرات

مهمي براي تحقيق در زمينه چندشکلي اين ژن فراهم

نقش دارد (ليانگ و وارد  .)1005احتماالً اين ژن تأثير

آورده است (لئونارد و همکاران  .)1003غلظت پروتئين

قابل توجهاي در اختالالتي مانند چاقي ،ديابت و

 OPNدر شير انسان حدود  8-20ميکروگرم بر ميليليتر

کارديومايوپتي( 1تحليل عضله مايوکارديوم قلب) دارد

(سنجر و همکاران  )2939و در شير گاو حدود  3ميلي-

(ليانگ و وارد  .)1005به علت نقش تنظيمي آن در

گرم بر ليتر (بايلس و همکاران  )2997است .اين ژن در

متابوليسم چربي ،ميتوان از آن در داروسازي براي

بسياري از بافتها بيان ميشود و پروتئين آن در بافت-

تهيه داروهاي موثر در درمان چاقي و ديابت نوع 1

هاي روده ،معده ،تيروئيد ،کليه ،پستان ،بيضه ،لوله

استفاده کرد (ليانگ و وارد  .)1005اين ژن نقش کليدي

فالوپ ،رحم ،تروفوبالست و جفت تشخيص داده شده

در فعالسازي گيرندههاي مختلف هورمون هستهاي و

است .منبع اصلي اين پروتئين سلولهاي اپيتليال غدد

همچنين در رونويسي فاکتورهاي تنظيمي تعادل انرژي

پستاني و مونوسيتها و ماکروفاژهاي شير هستند (يانگ

دارد .نشان داده شده است که اين ژن نقش ميانجيگري

و همکاران  .)2990اين پروتئين موتيفي از سه اسيدآمينه

در بيان ژنهاي دخيل در متابوليسم اکسيداسيون و

آرژنين-گاليسين-آسپارتات ( )Arg-Gly-Aspاست و

گلوکونئوژنزيز ايفا ميکند (پويي سرور و همکاران

فاقد ساختار ثانويه ميباشد .پروتئين  OPNدر
چسبندگي سلولي ،انتشار و انتقال سلولي نقش دارد و

- Quantitative trait loci
- Cardiomyopathy

1
2

1

- Cytokine
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موجب تحريک انتقال کلسيم و فسفاتيديل اينوزيتول

گزارش کردند .پاريک و همکاران ( )1003فراوانيهاي

ميشود (ليائو و همکاران  .)2993اين پروتئين در انسان،

ژنوتيپهاي  CT ،CCو  TTدر اين موقعيت در گاوهاي

مسئول رشد و توسعه جنيني ،آغاز و نگهداري آبستني،

فريزين-هلشتاين لهستان ،به ترتيب  30 ،18و  15درصد

تنظيم التهاب ،چسبندگي سلولي ،تغيير وضع بافتي و

محاسبه کردند .به دليل نقش اساسي اين ژنها در

بقاي سلولي است (دنهارت و همکاران  .)1002ژن OPN

متابوليسم گلوکز ،چربي و انرژي ،مطالعه چندشکلي اين

) (SPP1روي کروموزوم  8انسان ،کروموزوم  3موش

ژنها در گاوهاي هلشتاين ايران ،ضروري به نظر رسيد.

و کروموزوم  5گاو مکانيابي شده است و طول پروتئين

از اين رو در اين تحقيق ،چندشکلي ژن PPARGC1A

آن تقريبا  800اسيدآمينه ( 173در گاو 130،در بوفالو،

در مکان  T>Cدر موقعيت نوکلئوتيدي  2391و مکان

 197در موش و 828در انسان) است (نمير و همکاران

 A>Cدر موقعيت نوکلئوتيدي  8839و نيز چندشکلي ژن

)1000

 OPNدر مکان  C>Tدر موقعيت  3328مورد بررسي

خطيب و همکاران ( )1007با تحقيق روي گاوهاي

قرارگرفت.

هلشتاين ،فراواني ژنوتيپهاي  TC ،TTو  CCدر
موقعيت  c.1892T>Cاز ژن  PPARGC1Aرا به

مواد و روشها

ترتيب  53 ،2/9و  88/2درصد و فراواني ژنوتيپهاي

اين تحقيق روي  893رأس گاو هلشتاين گاوداريهاي

 AC ،AAو  CCدر موقعيت  c.3359A>Cاز اين ژن را

استانهاي تهران و اصفهان انجام شد .ابتدا نمونهگيري

به ترتيب  30/5 ،25/8و  88/2درصد برآورد کردند.

خون از  20گاوداري اين دو استان (هر استان 3

کوالوسکا و همکاران ( )1020با بررسي  SNPT>Cاز

گاوداري) با استفاده از ونوژيکت حاوي  EDTAانجام

ژن  ،PPARGC1Aدر نژاد جرسي فراوانيهاي ژنوتيپي

شد .سپس استخراج  DNAاز نمونههاي خون به روش

را براي  TC ،TTو  CCبه ترتيب  71 ،17و  2درصد به-

نمکي 2انجام شد (ميلر و همکاران  .)2933براي بررسي

دست آوردند .همچنين آنها فراوانيهاي ژنوتيپي را

کيفي  DNAاز ژل الکتروفورز  %2استفاده شد .واکنش

براي  AC ،AAو  CCدر محل  ،SNPA>Cبه ترتيب

 PCRبراي تکثير قطعه  293جفت بازي واقع در اينترون

 18 ،75و صفر درصد گزارش کردند .کوميسارک و

 9و نيز تکثير قطعه  837جفت بازي واقع در ناحيه غير

دورينک ( )1009با بررسي دو جايگاه  T>Cو  A>Cاز

قابل ترجمه  )3′UTR( 8′از ژن PPARGC1Aو

ژن  PPARGC1Aدر گاوهاي نژاد فريزين-هلشتاين

همچنين تکثير قطعه  190جفت بازي واقع در اينترون 8

لهستان ،فراواني آللي براي  SNPT>Cبه صورت

از ژن  OPNانجام پذيرفت .توالي آغازگرهاي پيشرو و

 T=0/17و  C=0/78و براي  SNPA>Cبه صورت

پسرو براي تکثير قطعه  293جفت بازي در مکان 2391

 A=0/58و  C=0/85گزارش کردند .همچنين با بررسي

ژن  PPARGC1Aبه صورت زير بود (خطيب و

جانشيني تک نوکلئوتيدي  T>Cدر گاوهاي گوشتي

همکاران .)1007

اياالت متحده ،فراواني آلل  Tو  Cبه ترتيب  23/8و 38/5
درصد گزارش شد (وايت و همکاران  .)1007شنينک و
همکاران ( )1009با بررسي چندشکلي تک نوکلئوتيدي
T>Cدر گاوهاي فريزين-هلشتاين هلند فراواني آلل  Tو
 Cرا به ترتيب  0/13و  0/73گزارش کردند .خطيب و
همکاران ( )1007با بررسي  SNPC>Tاز ژن  OPNدر

1892F5′CATAGCCGGCGCCCCAGGTAAGATGCACG
TTGGC-3′
1892R 5′ -CTGGTACTCCTCGTAGCTGTC-3′

توالي آغازگرهاي پيشرو و پسرو براي تکثير قطعه 837
جفت بازي در مکان  8839ژن  PPARGC1Aبه
صورت زير بود (خطيب و همکاران .)1007

گاوهاي هلشتاين دانشگاه ويسکانسين فراواني ژنوتيپ-
هاي  CT ،CCو  TTبه ترتيب  32 ،18و  15درصد

1

- Salting Out
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3359F5′GCGAGCACGGTGTTACATTACTAAGGAGA
GTTGGCTAG-3′
3359R 5′-GTTGTGTTGCACTCAATGGAC-3′

توالي آغازگرهاي پيشرو و پسرو براي تکثير قطعه 190
جفت بازي در مکان  3328ژن  OPNبه صورت زير بود
(لئونارد و همکاران .)1003
8514F5′-GCAAATCAGAAGTGTGATAGAC-3′
8514R5′-CCAAGCCAAACGTATGAGTT-3′

واکنش تکثير در حجم  10ميکروليتر شامل  200نانوگرم
از  DNAژنومي 0/5 ،پيکومول از هر پرايمر،
0/1ميليموالر  1 ، dNTPSميکروليتر  PCRبافر ،10X
 1ميلي موالر  Mgcl2و  2/3واحد  Taqپليمراز صورت
پذيرفت .چرخههاي واکنش  PCRبراي تکثير جايگاههاي
ژن  PPARGC1Aبه صورت زير بود.
واسرشته سازي اوليه در دماي  98درجه سانتيگراد به
مدت  8دقيقه 83 ،چرخه شامل واسرشته سازي در دماي
 98درجه سانتيگراد به مدت  30ثانيه ،اتصال به روش
تاچدان 2از دماي  50تا  33درجه سانتيگراد ( 0/3درجه
سانتيگراد کاهش به ازاي هر چرخه) به مدت  30ثانيه،
سنتز در دماي  71درجه سانتيگراد به مدت  30ثانيه و
سنتز نهايي در دماي 71درجه سانتيگراد به مدت  7دقيقه
انجام پذيرفت .چرخههاي واکنش  PCRبراي تکثير
جايگاه ژن  OPNبه صورت زير انجام گرفت.
واسرشته سازي اوليه در دماي  98درجه سانتيگراد به

NheIو در مکان  ،C>Tبا آنزيم برشي (BseNI)BsrI
هضم شدند (خطيب و همکاران  1007و لئونارد و
همکاران  .)1003ترکيب واکنشگرهاي هضم آنزيمي ،به
صورت  20ميکروليتر محصول  2 ،PCRميکروليتر
بافر ) R)10Xو  1واحد آنزيم استفاده شد .براي آنزيم
 HaeIIIو  NheIبه مدت  3ساعت در دماي  87درجه
سانتيگراد و براي آنزيم  BsrIبه مدت  3ساعت در
دماي  53درجه سانتيگراد در دستگاه حمام خشک قرار
داده شد .نمونههاي هضم شده روي ژل آگارز  1درصد
الکتروفورز شدند و ژل با اتيديوم برومايد رنگ آميزي
شد .در چندشکلي تکنوکلئوتيدي  ،T>Cآلل ( Tبرش
نخورده) بهوسيله باند  293جفت بازي و آلل  Cتوسط
باند  258جفت بازي تشخيص داده شد .همچنين در
چندشکلي تک نوکلئوتيدي  ،A>Cآلل ( Aبرش نخورده)
بهوسيله باند  837جفت بازي و آلل  Cتوسط باند 829
جفت بازي تعيين شد .در مکان چندشکلي تک نوکلئوتيدي
 ،C>Tآلل ( Tبرش نخورده) بهوسيله باند  190جفت
بازي و آلل  Cتوسط باند  100جفت بازي مشخص شد.
براي حصول اطمينان از صحت قطعه تکثير شده و نيز
قطعات حاصل از برش ،از نشانگرهاي pUC Mix,8و
 GeneRuler100 bpاستفاده شد .برآورد فراوانيهاي
آللي و ژنوتيپي ،شاخص نئي و شانون ،هتروزيگوسيتي
مشاهده شده و قابل انتظار ،تعداد آلل واقعي و مؤثر و
آزمون هاردي -واينبرگ با نرم افزار Pop Geneانجام

مدت  3دقيقه 83 ،چرخه شامل واسرشته سازي در دماي

شد (يه و همکاران .)2999

تاچدان از دماي  50تا  38درجه سانتيگراد ( 0/7درجه

نتايج و بحث

 98درجه سانتيگراد به مدت  80ثانيه ،اتصال به روش
سانتيگراد کاهش به ازاي هر چرخه) به مدت  80ثانيه،
سنتز در دماي  71درجه سانتيگراد به مدت  80ثانيه و
سنتز نهايي در دماي  71درجه سانتيگراد به مدت 5
دقيقه انجام پذيرفت .با انجام اين واکنش ،قطعات  293و
 837جفت بازي از ژن  PPARGC1Aو نيز قطعه 190
جفت بازي از ژن  OPNتکثير شد .محصوالت PCR
براي تعيين ژنوتيپ در مکان  ،T>Cبا آنزيم برشي
( HaeIII)BsuRIو در مکان  ،A>Cبا آنزيم برشي
- Touchdown

2

121

حداکثر غلظت  DNAي استخراج شده 330،نانوگرم بر
ميکروليتر و حداقل آن  230نانوگرم بر ميکروليتر بود.
نتايج واکنش  PCRبراي تکثير قطعات مورد نظر در
شکل  2ارائه شده است.

131

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /1سال1311

پسندیده ،محمدآبادي و ...

الف)

ج)

ب)

شکل  -1نتايج تکثير الف) قطعه  115جفت بازي از ژن  ، PPARGC1Aب) قطعه  357جفت بازي از ژن  PPARGC1Aو ج)
قطعه  219جفت بازي از ژن  OPNپس از الکتروفورز بر روي ژل آگارز  2درصد و رنگ آميزي با اتيديوم برومايد

محصوالت حاصل از هضم آنزيمي روي ژل آگارز 1

ژنوتيپ  AAمي باشد و دو قطعه  829و  83جفت بازي،

درصد الکتروفورز شدند تا ژنوتيپ افراد تعيين شود .با

بيانگر ژنوتيپ  CCاست .همچنين سه قطعه 829 ،837

توجه به قطعات حاصل از برش آنزيم ،ژنوتيپهاي افراد

و 83جفت بازي ،نشاندهنده ژنوتيپ  ACميباشد .قابل

در هر موقعيت تعيين شد .با استفاده از آنزيم HaeIII

ذکر است که قطعات  81و  83جفت بازي ،به علت کوچک

در مورد موقعيت  ،c.1892T>Cسه نوع ژنوتيپ ،TT

و سبک بودن ،در ژل آگارز مشاهده نشدند (شکل  .)1با

 TCو  CCمشخص شد .قطعه برش نخورده 293

استفاده از آنزيم  BsrIدر موقعيت  ،c.8514C>Tسه

جفتبازي ،بيانگر ژنوتيپ  TTميباشد و دو قطعه  258و

نوع ژنوتيپ  CT ،CCو  TTمشخص شد .قطعه برش

 81جفت بازي ،بيانگر ژنوتيپ  CCاست .همچنين سه

نخورده  190جفت بازي ،بيانگر ژنوتيپ  TTو دو قطعه

قطعه  258 ،293و 81جفت بازي ،نشاندهنده ژنوتيپ

 100و  90جفت بازي ،بيانگر ژنوتيپ  CCاست .همچنين

 TCميباشد .با تاثيرآنزيم  NheIدر موقعيت

سه قطعه  100 ،190و 90جفت بازي ،نشاندهنده ژنوتيپ

 ،c.3359A>Cژنوتيپهاي  AC ،AAو  CCتشخيص

 CTميباشد (شکل .)8

داده شد .قطعه برش نخورده  837جفت بازي ،بيانگر
ب)

الف)
TC CC

CC TC

CC AA AC AC AC AA AC CC CC AA CC

TC TT

شکل  -2هضم آنزيمي الف) قطعه  115جفت بازي با آنزيم  HaeIIIو ب) قطعه  357جفت بازي با آنزيم NheI
CT

TT

CC

TT

شکل  -3هضم آنزيمي قطعه  219جفت بازي با آنزيم .BsrI
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در مورد موقعيت  ،c.1892T>Cاز بين  893گاو تعيين

 73 ،c.8514C>Tگاو ژنوتيپ  115 ،CCگاو ژنوتيپ

ژنوتيپ شده 85 ،گاو ژنوتيپ  139 ،TTگاو ژنوتيپ TC

 CTو  97گاو ژنوتيپ  TTنشان دادند .پراکندگي

و  98گاو ژنوتيپ  CCنشان دادند .در مورد موقعيت

ژنوتيپها در گلهها در جدول  ،2نشان داده شده است.

 232 ،c.3359A>Cگاو ژنوتيپ  107 ،AAگاو ژنوتيپ

نتايج حاصل از تعيين ژنوتيپ جمعيت در جدول  1آورده

 ACو  80گاو ژنوتيپ  CCداشتند .در موقعيت

شده است.

جدول  -1پراکندگي ژنوتيپها براي جانشينيهاي تک نوکلئوتيدي  T>Cو  A>Cاز ژن  PPARGC1Aو  C>Tاز ژن OPN
در گلههاي مورد مطالعه
جمع

گلشهر

امداد

نامفر

فکا

تکنوشير

تليسه

لبن

زرين

گله

رضايي دهيران

موقعيت

ژنوتيپ

85

1

22

5

9

2

8

2

2

3

7

TT

139

19

82

15

89

27

23

27

13

80

80

TC

98

8

8

25

11

2

22

28

3

8

21

CC

232

20

29

23

10

9

9

20

3

18

13

AA

107

25

12

18

87

20

28

27

18

28

10

AC

80

3

3

5

8

-

5

8

1

1

8

CC

73

23

3

3

12

2

5

9

8

3

2

CC

115

23

19

15

81

28

27

23

23

15

13

CT

97

2

22

28

27

8

5

8

21

3

10

TT

c.1892T>C

c.3359A>C

c.8514C>T

جدول  -2نتايج حاصل از تعيين ژنوتيپ جمعيت براي جانشينيهاي تک نوکلئوتيدي  T>Cو  A>Cاز ژن  PPARGC1Aو
 C>Tاز ژن OPN
تعادل
χ2

تعداد آلل
na3 ne4

شاخص

1 2/97 3/32
χ2

Shannon na ne

1 2/33 5/02
na ne
χ2
1 2/99 7/30

Exp2

Obs1

0/89

0/89

0/53

Nei

Exp

Obs

0/85

0/85

0/31

Exp
0/89

Obs
0/37

Nei Shannon
0/53
0/53

هتروزيگوسيتي

Nei Shannon
0/89
0/59

فراواني ژنوتيپي
TC CC
0/18

TT

0/21 0/53

AC CC

AA

0/83 0/31 0/20

فراواني آللي
C

T

SNP
c.1892T>C

0/88 0/35
C

A

c.3359A>C

0/58 0/85

C T
CC CT TT
0/87 0/38 0/29 0/37 0/18

c.8514C>T

 -2هتروزيگوسيتي مشاهده شده
 -1هتروزيگوسيتي مورد انتظار
 -8تعداد آلل واقعي
 -8تعداد آلل مؤثر

به دليل نقش کليدي ژنهاي  PPARGC1Aو OPN

متابوليسم چربي ،گلوکز و انرژي ،براي اين تحقيق

در پاسخهاي بيولوژيکي مانند بيوژنزيز ميتوکندريايي و

انتخاب شدند .دليل ديگر براي انتخاب اين ژنها ،نتايج
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حاصل از مطالعات  QTLبود به طوريکه اين تحقيقات

آللي به دست آمده در اين تحقيق ،با نتايج کوميسارک و

نشان داده بودند که  QTLمؤثر بر صفات توليدي شير

همکاران ( )1009که فراوانيهاي آللي در موقعيت

در نزديکي اين ژنها قرار گرفتهاند (خاتکار و همکاران

 c.3359A>Cرا به صورت  A=0/58و C=0/85

 ،1008اولسن و همکاران  ،1003ويکارد و همکاران

گزارش کردند ،يکسان است .همچنين در اين مطالعه،

 1003و خطيب و همکاران .)1007

بيشترين فراواني ژنوتيپي در موقعيت  c.8514C>Tژن

در تحقيق حاضر ،بيشترين فراواني ژنوتيپي در

 ،OPNبراي ژنوتيپ  CTو کمترين فراواني براي

موقعيت  c.1892T>Cاز ژن  ،PPARGC1Aبراي

ژنوتيپ  CCمحاسبه شد .اين نتايج با مطالعات قبلي

ژنوتيپ  TCو کمترين فراواني براي ژنوتيپ TT

توسط پاريک و همکاران ( )1003و خطيب و همکاران

مشاهده شد .اين نتايج با يافتههاي خطيب و همکاران

( )1007که بيشترين فراواني را براي ژنوتيپ  CTو

( )1007مطابقت دارد .با اين حال ،نتايج اين مطالعه ،با

کمترين فراواني براي ژنوتيپ  CCبه دست آوردند

نتايج ويکارد و همکاران ( )1003و کوالوسکا و همکاران

مطابقت دارد.

( )1020که بيشترين فراواني ژنوتيپي در اين موقعيت را

هرسه جانشيني تک نوکلئوتيدي مورد مطالعه در اين

به ترتيب براي  CCو  TCو کمترين فراواني ژنوتيپي را

تحقيق ،داراي تعداد آلل مؤثر بااليي بودند و از آنجايي

به ترتيب براي  TTو  CCگزارش کردند ،تفاوت نشان

که يکي از معيارهاي مهم در انتخاب آغازگر تعداد آلل-

داد .نتايج اين تحقيق با يافتههاي کوميسارک و همکاران

هاي موثر آن آغازگر است ،بنابراين ميتوان از اين

( ،)1009وايت و همکاران ( )1007و شنينک و همکاران

آغازگرها براي مطالعات بعدي استفاده نمود .همچنين

( )1009که بيشترين فراواني آللي در موقعيت

ميزان

نيز

 c.1892T>Cرا براي آلل  Cبهدست آوردند مشابهت

هتروزيگوسيتي مورد انتظار ناريب (شاخص نئي) براي

دارد .در اين مطالعه بيشترين فراواني ژنوتيپي در

هر سه موقعيت مورد مطالعه ،در سطح بااليي قرار

موقعيت  c.3359A>Cاز ژن  ،PPARGC1Aبراي

داشت و بيانگر تنوع ژنتيکي مناسب و همچنين مقاومت

ژنوتيپ  ACو کمترين فراواني براي ژنوتيپ CC

اکثر افراد جمعيت در مقابل عوامل محيطي ميباشد .با

هتروزيگوسيتي

مشاهده

شده

و

محاسبه شد .خطيب و همکاران ( )1007و ويکارد و

استفاده از آزمون مربع کاي (  ،)χانحراف ژنوتيپها از

همکاران ( ) 1003بيشترين فراواني ژنوتيپي را در اين

تعادل هاردي -واينبرگ ،در هر سه موقعيت مورد

موقعيت ،براي ژنوتيپ  ACبه دست آوردند و کوالوسکا

بررسي مشخص شد .از داليل احتمالي اين انحراف از

و همکاران ( )1020کمترين فراواني ژنوتيپي را براي

تعادل ،ميتوان به نمونهگيري از جمعيت که خود نوعي

ژنوتيپ  CCمشاهده کردند .از اين نظر ،نتايج تحقيق

انتخاب است و نيز تالقيهاي غير تصادفي اشاره کرد که

حاضر با مطالعات قبلي مطابقت دارد .اما تفاوتهايي نيز

هر دو از عوامل بر هم زننده تعادل ميباشند .از داليل

بين نتايج حاصل از اين تحقيق با مطالعات قبل مشاهده

تفاوت در نتايج حاصل از اين تحقيق با مطالعات مشابه،

شد ،به طوريکه خطيب و همکاران ( )1007و ويکارد و

ميتوان به تفاوت ظرفيت ژنتيکي افراد مورد مطالعه و

همکاران ( )1003کمترين فراواني ژنوتيپي را براي

نيز اختالف در اندازه نمونه اشاره نمود.

ژنوتيپ  AAبه دست آوردند در حالي که کوالوسکا و
همکاران ( )1020بيشترين فراواني ژنوتيپي را براي اين
ژنوتيپ مشاهده کردند .قابل توجه است که فراوانيهاي
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