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چکيده
زمينه مطالعاتي :هدف پژوهشهاي ژنوميک در گاوهاي شيري ،شناسايي ژنهاي کنترل کنندهي صفات اقتصادي است
که در برنامههاي اصالحنژادي کاربرد دارند .هدف :هدف اين پژوهش بررسي همراهي چندريختي در اگزون  8ژن
 DGAT1و اگزون  4ژن  IGF-Iبا عملکرد توليدي و توليدمثلي در يک نمونه از گاوهاي هلشتاين بود .روش کار :در اين
پژوهش از  133گاو خونگيري شد و پس از استخراج  DNAژنوميک آنها ،ژنهاي مورد مطالعه با استفاده از آغازگرهاي
اختصاصي و با واکنشهاي زنجيرهاي پليمراز ،تکثير شدند .براي تعيين ژنوتيپ حيوانات ،قطعات تکثير شده از ژنهاي
 DGAT1و  IGF-Iبه ترتيب با آنزيمهاي محدود کنندهي  CfrIو  MboIهضم شدند و سپس نمونهها روي ژل آگارز
 2/5درصد الکتروفورز شدند .واکاوي همراهي چندريختي ژنهاي مورد مطالعه با صفات توليدي و توليدمثلي با استفاده
از رويههاي ( MIXEDصفات پيوسته) و ( GENMODصفات گسسته) در نرم افزار  SASانجام شد و ميانگينهاي
حداقل مربعات در سطح معنيداري پنج درصد مقايسه شدند .نتايج :نتايج نشان داد که چندريختي  K232Aدر اگزون 8
ژن  DGAT1با دوقلوزايي و توليد شير همراهي معنيدار داشت ( ،)P<0.05اما چندريختي  MboIدر اگزون  4ژن
 IGF-Iبا هيچکدام از صفات همراهي نداشت .نتيجهگيري نهايي :اگرچه اين پژوهش نشان داد که آلل  Aاز اگزون  8ژن
 ،DGAT1توليد شير را افزايش و دوقلوزايي را کاهش داد ،با اين حال ،براي نتيجهگيري بهتر به پژوهشهاي بيشتر با
اندازهي جمعيت بزرگتر نياز است.
واژگان کليدي :آنزيم محدود کننده ،IGF-I ،DGAT1 ،گاوهاي هلشتاين
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مقدمه

فاکتورهاي رشد شبه انسولين ،2نخست در سال 1957

هدف اصلي پژوهشهاي ژنوميک در گاوهاي شيري،

شناسايي شدند و به فاکتورهاي سولفاته کننده 3موسوم

شناسايي ژنهاي کنترل کنندهي صفات اقتصادي است

شدند (سالمون و داگادي  .)1957سپس با شناخت

که در برنامههاي اصالحنژادي کاربرد دارند .شناسايي

بيشتر از کنشهاي آنها ،فاکتورهاي رشد شبه انسولين

ژنهاي کانديدا يکي از روشهاي اصلي مطالعهي پيش-

( )IGFنام گرفتند (داگادي و رتوين  .)1989فاکتور رشد

زمينه ژنتيکي صفات پيچيده 1و ابزاري براي يافتن

شبه انسولين-يک ( )IGF-Iيکي از اجزاي خانوادهي

چندريختيهاي موثر بر صفات کمّي است .پستانداران

بزرگ کمپلکس فاکتورهاي رشد شبه انسولين است که

دو آنزيم دي آسيل گليسرول آسيل ترانسفراز

در توليدمثل پستانداران نقش دارد .غلظت  IGF-Iدر

( )DGATبه نامهاي  DGAT1و  DGAT2با توالي

گاوهاي شيري يک صفت وراثتپذير است و با سن

آمينواسيدي متفاوت ،امّا کنشهاي يکسان ،دارند .اين دو

نخستين زايش (بريکل و همکاران  ،)2007نرخ آبستني

آنزيم گامهي پاياني سنتز تريگليسريدها را کاتاليز مي-

در نخستين تلقيح (پاتون و همکاران  ،)2007آزاد شدن

کنند و به پيوند يک دي آسيل گليسرول با يک

همزمان دو تخمک (اکترنکمپ و همکاران  )2004و

آسيلکوآنزيمآ براي تشکيل يک تري آسيل گليسرول يا

تکامل رويان (والسکو و همکاران  )2005همبستگي

تري گليسريد کمک ميکنند (فرسس و همکاران .)2000

دارد.

ژن  DGAT1گاو روي کروموزم  14قرار دارد و داراي

اگرچه چند پژوهش به بررسي همراهي ژنهاي

 17اگزون و  16اينترون است (وينتر و همکاران .)2002

 DGAT1و  IGF-1با عملکرد توليدي و توليدمثلي در

تاکنون تعدادي چندريختي در ژن  DGAT1گاو

گاوهاي هلشتاين پرداخته است ،با اين حال به دليل

شناسايي شده است که بيشتر آنها در اينترونها ،راه-

اندازهي کم نمونههاي مطالعه شده و يا عدم بررسي

انداز و يا در نواحي غيرقابل ترجمهي اگزونها قرار

همزمان همهي صفات ،نتايج متفاوتي داشتهاند .به

دارند (وينتر و همکاران  .)2002جايگزيني بازهاي GC

عنوان مثال ،در هيچکدام از پژوهشهاي پيشين همراهي

با  AAدر جايگاههاي  10433و  10434از اگزون  8ژن

چندريختي در اين ژنها با صفاتي مانند دوقلوزايي،

 DGAT1باعث جايگزيني آمينواسيد اليزين با آالنين

سختزايي و يا مردهزايي بررسي نشده است .بنابراين

در جايگاه  232پروتئين  DGAT1ميشود (کوهن و

هدف اين پژوهش بررسي چندريختي در ژنهاي

همکاران  .)2004در بيشتر گزارشها عنوان شده است

 DGAT1و  IGF-Iو واکاوي همراهي آنها با توليد

که جايگزيني آمينواسيد آالنين با اليزين ) (K232Aدر

شير ،تعداد تلقيح به ازاي هر آبستني ،تعداد روزهاي

اگزون  8ژن  ،DGAT1با کاهش توليد شير (اسپلمن و

باز ،فاصله زايش ،تعداد روز بين زايش تا اولين فحلي،

همکاران 2002؛ تالر و همکاران  2003و بانوس و

دوقلوزايي ،سختزايي و مردهزايي در يک نمونه از

همکاران  ،)2008کاهش پروتئين شير (اسپلمن و

گاوهاي هلشتاين ايران بود.

همکاران  2002و تالر و همکاران  )2003و افزايش
چربي شير (اسپلمن و همکاران  )2002همراه است.

Complex trait

1

)Insulin-like growth factor (IGF
Sulfation factor

2
3
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مواد و روشها

آنزيم  Taqو در دستگاه ترموسايکلر  BIO-RADمدل

اين پژوهش روي  133راس گاو هلشتاين که دستکم

 MJ Mini Personal Thermal Cyclerانجام شد.

براي يک دورهي شيردهي رکورد توليدي و توليدمثلي

برنامهي گرمايي استفاده شده در واکنشهاي PCR

داشتند و با همکاري دو واحد پرورش گاو شيري

براي هر دو ژن به صورت  Touchdownبود .ابتدا

هلشتاين در استان فارس انجام شد .از  133راس گاو

واسرشته سازي اوليهي  DNAدر دماي  94درجهي

مورد مطالعه 59 ،راس يک بار زايش ( 33راس از يک

سانتيگراد به مدت  5دقيقه و سپس  30چرخه با الگوي

گله و  26راس از گلهي ديگر) و  74راس دو يا چند بار

زير انجام شد :واسرشتهسازي در دماي  94درجهي

زايش ( 41راس از يک گله و  33راس از گلهي ديگر)

سانتيگراد به مدت يک دقيقه ،همجوشي آغازگر در

بودند .خونگيري از حيوانات با استفاده از ونوجکتهاي

دماي  65درجهي سانتيگراد به مدت يک دقيقه (تا 10

داراي  EDTAانجام شد .نمونههاي خون درون يخ قرار

مرحله يک درجهي سانتيگراد از دماي همجوشي کم -

داده شدند و در آزمايشگاه مرکزي دانشکده دامپزشکي

شد ،سپس دماي همجوشي ثابت ماند) ،مرحلهي بسط

دانشگاه شيراز در دماي  -20درجهي سانتيگراد

در دماي  72درجهي سانتيگراد به مدت يک دقيقه.

نگهداري شدند .استخراج  DNAژنوميک با استفاده از

سپس بسط پاياني در دماي  72درجهي سانتيگراد به

فناوران

مدت  10دقيقه انجام گرفت .پس از انجام واکنشهاي

( )http://www.genfanavaran.comانجام شد .کيفيت

زنجيرهاي پليمراز ،درستي قطعههاي تکثير شده با

DNAي استخراج شده با استفاده از دستگاه نانودراپ

الکتروفورز روي ژل آگارز يک درصد بررسي شد.

مدل  T100و الکتروفورز روي ژل آگارز يک درصد

سپس واکنشهاي هضم آنزيمي با استفاده از آنزيمهاي

بررسي شد .براي ازدياد قطعهي  411جفتبازي از

محدود کنندهي  CfrIو MBI Fermentas, ( MboI

اگزون  8ژن  DGAT1با رسشمار ، EU077528 1از

 ،)Germanyبه ترتيب براي ژنهاي  DGAT1و IGF-

آغازگرهاي F: 5'-GCA CCA TCC TCT TCC

 Iدر طول شب و در دماي  37درجهي سانتيگراد انجام

' TCA AG-3و R: 5'- GGA AGC GCT TTC

شد.

' GGA TG -3استفاده شد (وينتر و همکاران .)2002

بررسي آماري

براي ازدياد قطعهي 312جفتبازي از اگزون  4ژن

در اين پژوهش ،همراهي چندريختيهاي ژن DGAT1

 IGF-Iبا رسشمار  ،AF210386.1از آغازگرهاي F:

و IGF-I

΄ 5΄- CTG AAC AGA CAA GCC CA - 3و R:

دوقلوزايي،مردهزايي ،فاصلهي زايش ،شمار روزهاي

΄5΄- AAG TCT ATG AGG GTA TGA A - 3
استفاده شد .واکنشهاي  PCRدر حجم  25ميکروليتر

باز ،فاصلهي بين زايش تا نخستين فحلي و شمار تلقيح

کيت

استخراج

DNA

شرکت

ژن

شامل  2ميکروليتر  DNAژنوميک (بين  80تا 150
نانوگرم) 200 ،ميکروموالر  5 ،dNTPsپيکوموالر از هر
کدام از آغازگرها 1/5 ،ميکروموالر  MgCl2و يک واحد

با توليد شير  305روز ،سختزايي،

به ازاي هر آبستني بررسي شدند .دادههاي پيوسته با
رويهي  MIXEDو دادههاي گسسته با رويهي
 GENMODدر نرمافزار SAS Institute, ( SAS
 )1999واکاوي شدند و ميانگين حداقل مربعات ژنوتيپ-
ها در صفات پيوسته در سطح احتمال پنج درصد با هم
مقايسه شدند .در آناليز صفات گسسته ،اثر ژنوتيپهاي

Accession number

1
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هر ژن با روش رگرسيون لجستيک مقايسه شدند که در

جفتبازي از اگزون  4ژن  ،IGF-Iقطعهي تکثير شده با

آن از معيار نسبت بخت 1استفاده ميشود .متغيرهاي

آنزيم محدودکنندهي  MboIهضم و روي ژل آگارز

مستقل در مدل آماري استفاده شده در آناليز صفات

 2/5درصد الکتروفورز شد .نتايج حاصل از الکتروفورز

پيوسته شامل اثر ثابت گله-سال-فصل زايش ،اثر ثابت

فرآوردههاي حاصل از هضم نشاندهندهي وجود پنج

شکم زايش ،اثر ثابت ژنوتيپ حيوان در هر کدام از ژن-

ژنوتيپ ( )DD ،CD ،CC ،BD ،BBدر نمونهي مطالعه

ها ،اثر همبستهي سن در هنگام نخستين زايش و اثر

شده بود (شکل  .)2در اين ژن ،آلل  Bداراي قطعات 224

تصادفي پدر بود .متغيرهاي مستقل در مدل آماري

و  ،88آلل  Cداراي قطعات  234و  78و آلل  Dداراي

استفاده شده در آناليز صفات گسسته همانند صفات

قطعات  88 ،146و  78جفتبازي بودند.

پيوسته بود ،با اين تفاوت که اثرات ثابت گله ،سال و
فصل زايش به صورت جداگانه در مدل وارد شدند.
دادههاي مربوط به توليد شير از مرکز اصالح نژاد دام
کشور گرفته شدند و دادههاي مربوط به صفات توليد-
مثلي از مديريت گاوداريهاي مورد مطالعه ،دريافت شد.
براي هر صفت  340داده مربوط به  133گاو در واکاوي
آماري وارد شد.
نتايج
پس از ازدياد قطعهي  411جفتبازي از اگزون  8ژن
 ،DGAT1قطعهي تکثير شده با آنزيم محدودکنندهي
 CfrIهضم و روي ژل آگارز  2/5درصد الکتروفورز
شد .نتايج حاصل از الکتروفورز فرآوردههاي حاصل از
هضم نشان دهندهي وجود دو ژنوتيپ ( )KK ,KAدر
نمونهي مطالعه شده بود (شکل  .)1آلل  Kداراي قطعهي
 411جفتبازي و برش نخورده و آلل  Aداراي قطعه-
هاي  203و  208جفتبازي بودند ،يعني هتروزيگوت-
هاي  KAداراي قطعههاي  203 ،411و  208جفتبازي
بودند( .قطعات  203و  208جفتبازي روي ژل آگارز
قابل جداسازي نبودند و روي هم قرار گرفتند) .فراواني
آللي در اگزون  8ژن  DGAT1براي آللهاي  Kو ،A
به ترتيب برابر با  61و  39درصد و فراواني ژنوتيپي
براي ژنوتيپهاي  KKو  KAبه ترتيب برابر با  22و
 78درصد بود (جدول  .)1پس از ازدياد قطعهي 312
Odds ratio

1
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شکل  -1فرآوردههاي حاصل از هضم قطعهي  411جفتبازي از اگزون  8ژن DGAT1

شکل  -2فرآوردههاي  PCRو ژنوتيپهاي قطعهي  312جفتبازي از اگزون  4ژن IGF-I

فراوانيهاي آللي در اگزون  4ژن  IGF-Iبراي آللهاي

ژنوتيپهاي اگزون  8ژن  DGAT1با صفت توليد شير

 C ،Bو  Dبه ترتيب  15/3 ،12/5و  72/2درصد و

()P<0.05

فراوانيهاي ژنوتيپي براي ژنوتيپهاي ،CC ،BD ،BB

))(OR ±(0.95 CI) = 4.69 ±(1.30 – 16.88
همراهي دارند ( .)P<0.05اثر جايگزيني (خطاي

 CDو  DDبه ترتيب  8 ،11 ،7 ،9و  65درصد بود
(جدول .)1
نتايج واکاوي همراهي چندريختي اگزون  8ژن-
هاي DGAT1با صفات پيوسته و گسسته به ترتيب در
جدولهاي  2و  3ارائه شده است .نتايج نشان داد که

و

دوقلوزايي

استاندارد) آلل  Aبراي صفت توليد شير (534/9)245
کيلوگرم برآورد شد ( .)P>0/05يافتهها نشان دادند که
بين ژنوتيپهاي ژن  IGF-Iبا صفات پيوسته (جدول )4
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معنيدار وجود ندارد.

و صفات گسسته (نتايج ارائه نشده است) همراهي

جدول  -1فراواني آللي و فراواني ژنوتيپي در اگزون  8ژن  DGAT1و اگزون  4ژن IGF-I
DGAT1

AA

KA

KK

IGF-I

A

BB BD CC CD DD

K

D

B

C

جدول  -2ميانگين حداقل مربعات (خطاي استاندارد) همراهي ژنوتيپهاي اگزون  8ژن  DGAT1با صفات پيوسته

KK

a

a

b

a

KA

a

a

a

a

≤P

b,a

جدول  -3همراهي آللهاي اگزون  8ژن ( DGAT1نسبت بخت (دامنهي اطمينان  95درصد)) با صفات گسسته
DGAT1

NS

NS

*
>P

*

≤P

NS

جدول  -4ميانگين حداقل مربعات (خطاي استاندارد) همراهي ژنوتيپهاي ژن  IGF-Iبا صفات پيوسته

BB

a

a

a

a

a

BD

a

a

a

a

a

CC

a

a

a

a

a

CD

a

a

a

a

a

DD

a

a

a

a

a

a

≤P

بحث

چندريختي در اگزون  8ژن  DGAT1و اگزون  4ژن

جابجايي ،حذف يا اضافه شدن نوکلئوتيدهاي يک ژن

 IGF-Iبا عملکرد توليدي و توليدمثلي در يک نمونه از

ميتواند باعث ايجاد چندريختي در آن ژن شود و اين

گاوهاي هلشتاين ايران بررسي شد .براي ژن

چندريختيها ممکن است مستقيم يا نامستقيم بر صفات

 ،DGAT1در نمونهي بررسي شده دو ژنوتيپ  KKو

توليدي و توليدمثلي موثر باشند .در اين پژوهش،

 KAبا فراوانيهاي  22و  78درصد ديده شد .فراواني

همراهی چندریختی در ژنهاي  DGAT1و  IGF-Iبا عملکرد توليدي و توليدمثلی در گاوهاي هلشتاین
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آللهاي  Kو  Aبه ترتيب برابر با  61و  39درصد

نداشت .کائوپ و همکاران ( )2007گزارش کردند که

بدست آمد که با پژوهشهاي پيشين سازگار است

چندريختي  K232Aبر سختزايي ،مردهزايي يا طول

(اسپلمن و همکاران  2002و تالر و همکاران .)2003

دورهي آبستني اثر ندارد.

نتايج واکاوي آماري نشان داد که آلل  Aدر ژن

پژوهشها نشان ميدهند که پروتيين  IGF-Iبا عملکرد

 DGAT1با افزايش توليد شير همراه است و اين

توليدي و توليدمثلي همراهي دارد (اکترنکمپ و همکاران

همراهي را ميتوان به شيوهي زير تفسير کرد.

 ;2004والسکو و همکاران  2005و پاتون و همکاران

جايگزيني اليزين با آالنين (تبديل آلل  Kبه  )Aبر

 .)2007در اين پژوهش پس از ازدياد قطعهي  312جفت-

فعاليت آنزيمي  DGAT2اثر ميگذارد و ميزان سنتز

بازي اگزون  4ژن  IGF-Iو هضم آن با آنزيم

تريگلسيريد توسط آنزيم  DGAT1داراي اليزين

محدودکنندهي  ،MboIپنج ژنوتيپ ديده شد اما اين

(حاصل آلل  )Kبيش از  1/5برابر آنزيم DGAT1

چندريختي با صفات توليدي و توليدمثلي بررسي شده

داراي آالنين (حاصل آلل  )Aاست .اين تفاوت در

همراهي معنيدار نداشت .جي و همکاران ( )2001با

عملکرد ناشي از اين است که انتهاي هيدروفيليک با بار

بررسي جايگزيني باز سيتوزين با تيمين ( )C/Tدر

مثبت اليزين در موقعيت  232پروتين  ،DGAT1در

ناحيهي راهانداز ژن  IGF-Iو يک چندريختي تک

پيوند با آسيل کوآنزيمآ موثرتر از آالنين با انتهاي

نوکلئوتيدي 1در فاصلهي اگزونهاي  3و  4اين ژن،

هيدروفوبيک و خنثي عمل ميکند (گريسرت و همکاران

گزارش کردند که اين چندريختيها با صفات رشد در

 2002و وينتر و همکاران  .)2002بنابراين ،آلل  Aبا

گاوهاي آنگوس همراهي دارند .مولن و همکاران ()2011

کاهش چربي شير ،باعث ميشود انرژي دريافتي براي

با بررسي همزمان تعدادي چندريختي تک نوکلئوتيدي

توليد شير بيشتر استفاده شود (اسپلمن و همکاران

در ناحيههاي مختلف ژن  IGF-Iگزارش کردند که اين

2002؛ تالر و همکاران  2003و بانوس و همکاران

چندريختيها با وزن الشه ،بقا ،وضعيت بدني ،راندمان

 .)2008دوقلوزايي در گاو باعث کاهش عملکرد توليدمثل

توليد شير ،درصد چربي شير ،سلولهاي سوماتيک

دام همراه با افزايش ميانگين روزهاي باز و افزايش

شير ،ترکيب الشه و درصد چربي الشه همراهي دارند.

شمار تلقيح به ازاي هر آبستني ميشود (کنسل و

عبدالمحمدي و زماني ( )2014گزارش کردند که

همکاران  .)1998گاوهاي دوقلوزا از نظر مردهزايي،

چندريختيهاي ناحيههاي مختلف ژن  IGF-Iبا صفات

جفتماندگي ،جابجايي شيردان ،کتوز و اسيدوز در خطر

توليدي و توليدمثلي در گاوهاي هلشتاين ايران همراهي

باالتري هستند (کنسل و همکاران  .)1998يافتههاي اين

معنيداري ندارند .از داليل احتمالي ناسازگاري بين

پژوهش نشان داد که آلل  Kدر ژن  ،DGAT1نرخ

نتايج ميتوان به اثر متقابل ژنوتيپ با محيط ،اندازهي

دوقلوزايي را افزايش ميدهد .بيرمن و همکاران ()2010

متفاوت نمونه و ساختار متفاوت ژنتيکي گلههاي

گزارش کردند که QTLهاي کروموزم  14گاو (ژن

استفاده شده در پژوهشهاي مختلف اشاره کرد.

 DGAT1روي کروموزم  14گاو قرار دارد)  24درصد
از پراکنش در نرخ دوقلوزايي را باعث ميشوند.
چندريختي در ژن  DGAT1با فاصلهي گوسالهزايي،
مردهزايي ،شمار روزهاي باز ،شمار تلقيح به ازاي هر

نتيجهگيري
اين پژوهش نشان داد که آلل  Aاز اگزون  8ژن
 ،DGAT1توليد شير را افزايش و دوقلوزايي را کاهش

آبستني و فاصله بين زايش تا نخستين فحلي همراهي
Single nucleotide polymorphism

1
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 باIGF-I  ژن4  در اگزونMboI  اما چندريختي،ميدهد
سپاسگزاري

توليد شير يا عملکرد توليدمثلي در گاوهاي هلشتاين

نويسندگان از قطب علمي گاوهاي شيري پرتوليد

 براي نتيجهگيري، با اين حال.همراهي معنيدار نداشت

دانشکده دامپزشکي شيراز که در اجراي اين پژوهش

بهتر به پژوهشهاي بيشتر با اندازهي جمعيت بزرگتر

. سپاسگزاري ميکنند،کمک شاياني کردند

.نياز است
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Abstract
BACKGROUND: The aim of genomic research in dairy cattle is to identify genes which affect the
economic traits of importance in animal breeding. OBJECTIVES: The aim of this study was to

investigate the polymorphism in the exon 8 of the bovine diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1)
and exon 4 of the bovine insulin-like growth factor-1 (IGF-I) genes and their association with
productive and reproductive traits in Holstein cows. METHODS: Blood samples from 133 Holstein
cows were collected and genomic DNA was extracted using the Sinaclon DNA extraction kit. A
fragment of 411 base-pair of exon 8 of DGAT1 gene and a fragment of 312 base-pair of the exon 4
of IGF-I gene were amplified using the polymerase chain reaction (PCR) method. The genes were
amplified with specific primers using PCR. The PCR products of DGAT1 and IGF-I were digested
by CfrI and MboI restriction enzyme, respectively and their digestion products were
electrophoresed on 2.5% agarose gel. Continuous and categorical data were analyzed by the SAS
software, using the Proc MIXED and Proc GENMOD, respectively. RESULTS: There was a
significant association between CfrI polymorphism in DGAT1 with milk production and twinning
rate. However, there was no association between MboI polymorphism with either productive or
reproductive traits. CONCLUSIONS: Although, this study showed an assosiation between
polymorphism in DGAT1 gene with milk yield and twinning rate, more research is needed before a
firm conclusion can be made.
Keywords: Restriction enzyme, DGAT1, IGF-I, Holstein cows

