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زمینه مطالعاتی :انگلهای گوارشی یکی از دالیل اصلی کاهش تولید اقتصادی گوسفندان میباشند .هدف :پژوهش
حاضر به منظور بررسی چندشکلیهای ریز ماهوارههای اینترون  5ژن  DRB2و ارتباط آن با تعداد تخم انگل
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گرفت و نمونههای مدفوع از رکتوم برهها جمعآوری و شمارش تعداد تخم انگل به روش کلیتون لین انجام شد .استخراج
 DNAبه روش کلروفرم-ایزوآمیل الکل انجام و ناحیه ریز ماهوارهای اینترون  5ژن  DRB2تکثیر گردید .محصوالت
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مورد ارزیابی قرار گرفت .با استفاده از رویه ی مختلط ،اثر ژنوتیپ روی صفت مورد نظر توسط نرمافزار  SASبررسی
گردید .نتایج :آنالیز آماری ارتباط معنیداری را بین صفت تعداد تخم انگل نماتودیروس با چندشکلی ژن  DRB2نشان
داد ،بطوریکه برههای دارای ژنوتیپ هموزیگوت  300در ناحیه اینترون  5ژن  DRB2به طور معنیداری ( )P>0/01تعداد
تخم انگل کمتری نسبت به برههای دیگر داشتند .نتیجهگیری نهایی :به عنوان نتیجه ،چندشکلی ژنتیکی در این جایگاه
میتواند بهعنوان یک ابزار مفید در برنامههای انتخاب بر اساس نشانگرها مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :انگل نماتودیروس ،نژاد قزل ،ریز ماهوارهDRB2 ،

مقدمه

چهار قلم تیرهتر از سایر نقاط بدن میباشد .اکثر

گوسفند نژاد قزل یکی از نژادهای دنبهدار است که

گوسفندان در زیر گردن منگولهدارند .خصوصیات

منطقه زیست آن در آذربایجان غربی و آذربایجان

تولیدی :میانگین وزن تولد برهها  4.5کیلوگرم ،میانگین

شرقی و مناطق کوهستانی تبریز میباشد .هر چه دنبه

وزن  6ماهگی  35کیلوگرم ،میانگین وزن بلوغ 50

از حالت فوق خارجشده باشد ،به همان اندازه از

کیلوگرم ،دوقلوزائی  20درصد (http://blog.iran-

مطلوبیت گوسفند کاسته میشود .رنگ دنبه و سینه و

 .)carpet.comtانگل و کرمهای گوارشی یکی از منابع
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اصلی کاهش تولید گوسفندان در سراسر جهان میباشد

روی کروموزومهای مختلف گوسفند توزیع شده بودند.

(هالیدی و همکاران  ، 2012ریگو و همکاران .)2014

بااینحال QTL ،های مربوط به مقاومت انگل در

متأسفانه صنعت پرورش گوسفند متکی برافزایش

کروموزوم  3بیشتر بوده است .در میان انگلهای

استفاده از مواد ضد انگل برای کنترل انگل است.

مختلف 44 ،از  QTL 81کنترلکننده مقاومت در برابر

بااینحال ،افزایش مقاومت شیمیایی موجب شده تا

گونههای همونکوس گزارششده است .همچنین  20تا

محققان به دنبال کشف روشهای کنترل جایگزین باشند

در گونه تریشوسترونژیلوس 11 ،گونه در نماتودیروس

(کاپالن و همکاران  .)2012در مزارع یونان استفاده از

و شش گونه در استرونژیال گزارششده است (هو و

داروهای ضد انگل از قبیل موکسیدین و ایورمکسین،

همکاران  .)2013درمجموع از  243توالی ژن

بنزیمادوزل و لوامیزول که به ترتیب باعث کاهش FEC

انتخابشده ،در میان  SNP 41شناساییشده 27 ،عدد

به میزان  87 ،58 ،100 ،91درصد میشوند (گوردن

در کروموزوم  3با حداکثر تعداد  QTLهای مربوط به

وهمکاران  .)2014از سویی دیگر در اکثر مراتع اصلی

ویژگی مقاومت انگل در گوسفند واقعشدهاند .از 14

پرورش گوسفند در اروپا ،نسبت به بنزیمادوزل

 SNPها باقیمانده ،سه عدد در هر یک از کروموزوم 1

مقاومت دارویی مشاهده شده است .علیالخصوص در

و  ،12دو عدد در هر یک از کروموزومهای  16 ،11و

یونان (پاپادوپولیس و همکاران  )2012شمال ایرلند (مک

 27و یکی در کروموزوم  8و  13قرار دارند (پریسامی

ماهان و همکاران  )2012و نروژ (دومک و همکاران

و همکاران  .)2014بهطور قابلتوجهی کروموزوم 3

 )2012و اسپانیا (مارتینز و همکاران  .)2013انگلهای

گوسفند دارای بیشترین تعداد  QTLبا مقاومت در

تریشوریس و نماتودیروس نسبت به اثر دارویی

برابر نماتود دستگاه گوارش است (پریسامی و همکاران

بنزیمادوزل ،لوامیزول و الکتون مقاومت نشان دادند

 .)2014ریز ماهوارهها کوتاهترین توالیهای تکراری (1

(میتچل و همکاران  .)2010بر طبق یافتهها ،مهمترین

تا  6جفت بازی) بوده که تعداد واحد تکرارشونده در

نماتدهای گوسفندی که به درمان دارویی مقاوم بوده،

هر محل ،تنها چند باز تا حدود  30باز متفاوت است.

سیرکومسینکتا ،همونکوس کنتورتوس و تریشوریس و

چندشکلی باال و آسانی نسبی در اسکوربندی و تجزیهی

به میزان کمتر نماتودیروس میباشند (پاپادوپولیس و

راحت دادههای حاصل ،از ویژگیهای مهم نشانگرهای

همکاران .)2012شواهدی توجیه میکند که برخی از

ریز ماهواره است که موجب توسعه مطالعات آن شده

ژنها ،ازجمله دو منبع  MHC1و  IFNγ2در مقاومت

است (زان و همکاران  )2002کمپلکس اصلی سازگاری

به انگلهای روده در نژادهای مختلف گوسفند نقش

بافتی روی کروموزوم شمارهی  20گوسفند قرار دارد.

داشته است (براون و همکاران  .)2013بین چندشکلی در

جایگاه  MHCدو نوع ژن چندشکلی  MHCدارد ،ژن

مجموعه سازگاری بافتی ) (MHCومقاومت گوسفندان

 Ovar-DRB2از خانواده شبه ژنها میباشد که فاقد

به نماتدهای گوارشی رابطه وجود دارد (لی و همکاران

اگزون  1و  2و دارای دو کدون پایان نابجا و سایر

 .)2011پایگاه داده  QTL3حیوانات نشان داد که

جهشهایی که در قسمتهای غیرکاربردی ترجمه می

درمجموع  QTL 753برای صفات مختلف اقتصادی در

شوند (شارون و همکاران  .)2002هدف از مبارزه جهت

گوسفند گزارششده که در این میان 81 ،مورد از این

نابودی انگلها نهتنها به خاطر ضرر اقتصادی آنها بلکه

 QTLها مربوط به ویژگی مقاومت به انگلها بودند ،که

به خاطر انتقال آلودگیهای انگلی به انسان نیز میباشد.

1- Major Histocompatibility Complex
2- Interferon gamma
3- Quantitative trait loci

آلودگیهای کرمی یکی از شایعترین امراض دامی بوده
و عالوه بر مشکالت مستقیمی که در دامها ایجاد
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میکنند ،زمینه را برای امراض باکتریایی و ویروسی

خلوص  DNAاستخراج شده با روش اسپکتوفوتومتر،

مساعد کرده و حتی در بسیاری از موارد منجر به مرگ

نتایج حاصل از ژل آگارز را در استخراج  DNAتایید

دامها میشود .هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین

کرد .نسبت  OD260/OD280در نمونه های DNA

چندشکلی ژن  DRB2و تعداد تخم انگل نماتودیروس

استخراج شده در محدوده  1/7الی  1/9قرار داشتند و

در گوسفند نژاد قزل بود.

در نتیجه خلوص  DNAدر حد باالیی بوده و فاقد
 RNAیا پروتئین می باشند DNA .استخراجشده با

مواد و روشها

واکنش زنجیرهای پلیمراز و با استفاده از دو پرایمر

تعداد  80بره نر و تقریباً همسن ( 4تا  6ماهه) نژاد قزل

اختصاصی و با توالیهای زیر جهت تکثیر اینترون

که از  4گله ( 20رأس از هر گله) دامداران استان

شمارهی 5ژن  Ovar-DRB2معرفیشده بودند ،انجام

آذربایجان شرقی ،بهطور تصادفی انتخاب شدند و

شد (فیگوریا و همکاران .)2011

نمونهگیری در دو نوبت به فاصله یک هفته از هم که

`OLADRB2 F 5
`CTGCCAATGCAGAGACACAAGA 3
`OLADRB2 R 5
GTCTGTCTCCTGTCTTGTCTCAT 3
چرخههای حرارتی  PCRنیز بهقرار زیر صورت

کلیتون لین انجام گردید سپس بر طبق فرمول زیر تعداد

پذیرفت؛  -1واسرشته سازی اولیه به مدت چهار دقیقه

تخم انگل در گرم ( )EPGحساب شد:

در دمای  -2 ،C 95واسرشته سازی به مدت  30ثانیه

شامل نمونههای خون و مدفوع بود ،انجام شد.
نمونههای مدفوع نیز از رکتوم گوسفند جمعآوری شده
و در آزمایشگاه شمارش تعداد تخم انگل به روش

0

EPG= [n+ (n/6)] ×m

در دمای  -3 ،C 95اتصال آغازگر به مدت  30ثانیه با

تعداد تخم انگل شمارششده=n

دمای  -4 ،C0 59مرحله بسط به مدت  50ثانیه در دمای

امتیاز مدفوعی= m
امتیازدهی وضعیت نمونهی مدفوعی برای هر بره ،در
فرمول محاسبهی  EPGبرای هر تخم انگل اعمال شده
و امتیازدهی از عدد  1تا  3بود (اسالمی و بهادری
 .)1382صفت اصلی برای ارزیابی وضعیت مقاومت در
حیوانات تحت چالش انگلهای مشابه تعداد تخم در
مدفوع است (مرادپور و همکاران  .)2013برای گوسفند،
تعداد تخم در مدفوع بهطورکلی بهعنوان یک ابزار برای
تعیین کمیت انگل استفاده میشود (سینگلتون و همکاران
 .)2013تعداد  80نمونه خونی با استفاده از لولههای
ونوجکت حاوی مادهی ضد انعقاد  K3 EDTAاز ورید
وداج جمعآوری گردید واستخراج  DNAبه روش
کلروفرم-ایزوآمیل الکل از نمونههای خونی انجام گردید
(شمس و همکاران  .)2011با استفاده از روش
اسپکتوفوتومتر و ژل آگارز  0/2درصد کمیت و کیفیت
 DNAاستخراجی مورد بررسی قرار گرفت .تعیین

0

 -5 ،C0 72تکرار مراحل  2-4به تعداد  35دور-6 ،
مرحله بسط نهایی به مدت  5دقیقه در دمای  72درجه
 .C0پس از انجام مراحل  DNAتکثیرشده طی انجام
الکتروفورز با ژل آگارز  3درصد از یکدیگر تفکیکشده
و سپس بهوسیله رنگآمیزی به روش اتیدیوم بروماید
نمایان شدند .همچنین توسط

نرمافزارUVIDOC

باندهای بهدستآمده مورد سنجش قرارگرفته و ارتباط
آنها با صفت مقاومت به انگلهای داخلی که یک صفت
آستانهای بوده ،بررسی گردید .برای انجام آنالیزهای
آماری دادههای نتایج بهدستآمده به خاطر ماهیت
اندازهگیری مکرر از رویهی مدل مختلط در نرمافزار
 SASاستفاده شد .در این مدل اثر ژنوتیپ و گله را
ثابت در نظر گرفته شد (الیتل و همکاران.)1998

Yijk = µ +Hi+Gj +LAMB (H×G)ij+eijk
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 = Hiاثر ثابت گله = Gj ،اثر ثابت

ژنوتیپ،

دامنه آللی بهدستآمده بین

 274bpتا  318تعیین

 =LAMB(H×G)ijاثرتصادفی حیوان داخل ژنوتیپ

گردید (شکل ،)1-که آلل  300دارای بیشترین فراوانی

×گله = eijk ،عوامل باقیمانده.

بود ،که نتایج مربوطه برای جایگاه اینترون  5ژن
 DRB2در جدول  1و  2و شکل  1آمده است.

نتایج و بحث
جدول  -1فراوانی ژنوتیپهای ژن  DRB2در گوسفند نژاد قزل
ژنوتیپ

307-307

300-300

288-288

283-283

281-281

278-278

274-274

فراوانی

0.07

0.18

0.06

0.07

0.05

0.06

0.05

ژنوتیپ

283-300

288-307

312-307

318-318

312-312

312-318

فراوانی

0.07

0.05

0.05

0.12

0.07

0.09

جدول  - 2فراوانی آللی ژن  DRB2در گوسفند نژاد قزل
آلل

274

278

283

288

300

303

307

312

318

فراوانی

0.04

0.04

0.09

0.13

0.19

0.04

0.13

0.12

0.21

شکل 1-نمونه هایی از اللهای مربوط به ناحیه اینترون  5ژن  DRB2در گوسفند نژاد قزل
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در این تحقیق ،تعداد آلل در ناحیه اینترون  5ژن DRB2

نشان دادند که چند شکلی ژنهای  MHCنقش مهمی را

در نژاد قزل برابر با  9آلل با دامنه بین  274تا 318

در ایجاد مقاومت نسبت به انگل همونکوس کنتورتوس

جفت باز به دست آمد که با تعداد آلل بهدستآمده در

بازی کرده و میتوانند بهعنوان یک نشانگر در برنامه-

a

های انتخاب بر اساس نشانگر و اصالح نژاد برای ایجاد

( southdown suffolk border Leicester,بلتمن و

مقاومت نسبت به انگل همونکوس کنتورتوس ،مورد

همکاران  )1992با  13آلل و در نژاد A German

استفاده قرار گیرند (فیگوریا و همکاران  .)2011در

 Rhonschafبا ( 8جانسن و همکاران )2002و در نژاد

پژوهش حاضر نیز ارتباط معنیداری بین چندشکلی

 A Soayبرابر با  6آلل (پترسون و همکاران  )1998و

اینترون  5ژن  DRB2و تعداد تخم انگل نماتودیروس

در گوسفندان پلیبوئی با  15آلل (فیگوریا و همکاران

در سطح یک در صد به دست آمد که نشاندهندهی

 )2011مطابقت ندارند .این تفاوتها میتواند ناشی از

میزان تخم انگل کمتر در برههای دارای ژنوتیپ

تفاوت بین نژادهای مختلف بوده باشد .در یک آزمایش،

هموزیگوت  300در ناحیه اینترون  5ژن  DRB2نسبت

چندشکلی ریز ماهواره  DRB2در ناحیه اینترون  5را

به بقیه برهها میباشد .با توجه به ارتباط معنیدار

در دو نژاد  Heatherheadو  Zelaznienskaدر

چندشکلی در ژن  DRB2با تعداد تخم انگل میتوان

لهستان بررسی گردیده و تعداد آلل را به ترتیب  11و 8

انتظار داشت که از این چندشکلی بهعنوان یک نشانگر

گزارش و اعالم کردند فراوانی آللی در این دو نژاد باهم

ژنتیکی در برنامههای اصالح نژاد استفاده گردد.

نژادهای

polworth,

corriedale

merino

فرق میکند (شارون و همکاران  .)2002بااینحال صفت
فنوتیپی اصلی برای ارزیابی وضعیت مقاومت در

نتیجهگیری کلی

حیوانات تحت چالش انگلهای مشابه اندازهگیری تعداد

به نظر میرسد چندشکلی اینترون  5ژن  DRB2ارتباط

تخم در مدفوع میباشد (مک ماهن و همکاران .)2013

معنی داری با تعداد تخم نماتودیروس در گوسفند

بنابراین تعداد تخم در مدفوع بهطورکلی بهعنوان یک

داشته و همچنین تنوع قابل مالحظهی تعداد تخم انگل

ابزار برای تعیین کمیت انگل گوسفند استفاده میگردد

امکان تغییر ژنتیکی میزان تخم انگل را از طریق انتخاب

(سینگلتون وهمکاران .)2011در تحقیقی با استفاده از

فراهم میسازد .اگرچه صفت مربوط توسط تعداد

توالی یابی توسط ، Ovine 50k SNP Chipرابطهی

زیادی ژن کنترل میشود ولی بعضی از این ژنها

معنیداری بین ناحیههای ژنی  20 ،19 ،14با تعداد تخم

دارای اثرات بیشتری بوده و نقش آنها در مطالعات

انگل شمارششده پیدا گردید و نشان داد که ناحیهی

مختلف به اثبات رسیده است .در پژوهشی که اخیراً

ژنی  OAR 20نزدیک به جایگاه کمپلکس سازگاری

روی گوسفند قزل صورت گرفته که ارتباط ژن DRBI

بافتی ( )MHCقرار دارد(ریگوو و همکاران  .)2014در

از کالسII

کمپلکس  MHCبا تعداد تخم انگلهای

پژوهشهای انجامشده در مکزیک بررسی ارتباط بین

گوارشی نشان داده است (حاجی علیزاده و

ریز ماهوارههای ژنهای  MHCزیر کالس I

همکاران.)2015

( )OMHCIو زیر کالس  OLA DRBI( IIو OLA
 )DRB2انجام و تعداد تخم انگل در مدفوع گوسفندان
پلیبوئی که بهصورت مصنوعی به انگل همونکوس
کنتورتوس آلودهشده بودند ،شمارش گردید .نتایج
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Abstract
BACKGROUND: Parasites and intestinal worms are one of the main causes of the economic decline
in the sheep industry. OBJECTIVES: This research carried out for consideration

of microsatellite polymorphism in the intron 5 of DRB2 gene and its association with the egg
numbers of Nematodirus parasite in Ghezel sheep breed. METHODS: Blood and fecal samples
were obtained from 80 male lambs at the age of 4-6 months. Fecal samples were collected from the
lambs' rectum and the number of fecal eggs was calculated by the Clayton Lane technique. The
DNA was extracted using Chloroform-Amyl Alcohol; and Microsatellite regions of intron 5 of the
DRB2 gene were amplified. PCR products were electrophoresed on 3% Agarose gel. Allele sizes
were determined by ladder 25 bp and Uvidoc software. The Proc Mixed was considered for
evaluation of genotypes effects on the traits. RESULTS: Statistical analysis showed there was
significant correlation between the numbers of Nematodirus parasite eggs and the polymorphism of
DRB2 gene. Therefore, lambs that had the genotypes 300-300 in intron 5 of DRB2 gene had
significantly (P<0.01) lower number of eggs in compare with the others. CONCLUSIONS: It was
concluded that the polymorphism at this locus can be utilized as a useful tool in the selection
programs based on markers.
Keywords: Nematodirus parasites, Ghezel Breed, Microsatellite, DRB2

