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چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی ارتباط جایگاههای  G286Aو  T340Cژن گیرنده هورمون آزادکننده گنادوتروپین ( )GnRHRو صفات
مرتبط با کیفیت اسپرم درجمعیت گاوهای نر هلشتاین انجام گرفت .اطالعات فنوتیپی و نمونههای خون از  150راس گاو نر موجود در دومرکز
اصالح نژاد شیخ حسن تبریز و جاهد کرج بین سالهای  1368-1395جمعآوری شدند .جهت شناسایی چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی)(SNP

ژن  GnRHRاز روش  PCR-RFLPو آنزیمهای برشی  MboIIو  BspMIبهترتیب برای جایگاههای  G286Aو  T340Cاستفاده گردید .در
جایگاه  T340Cدو آلل  Tو Cو در جایگاه  G286Aدو آلل  Aو  Gبهدست آمد .آللهای  )0/679( Gو )0/676( T

و ژنوتیپهای TC

( )0/46و )0/45( GAبیشترین فراوانی را داشتند .نتایج تجزیه واریانس ،ارتباط معنیدار جایگاههای کاندیدای فوق را با اکثر صفات اسپرم
نشان داد .نتایج مقایسه میانگین حاکی از برتری ژنوتیپهای هتروزیگوت  GAو  TCدر جایگاههای مورد بررسی داشت .این مطالعه برای اولین
بار ارتباط معنیدار ژن  GnRHRرا با صفات مرتبط با اسپرم در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بررسی نمود و نتایج حاکی از آن است که
 GnRHRدر فرآیندهای مختلف تولید اسپرم نقش دارد .با اینحال ،تحقیقات بیشتر ضروری است.
کلمات کلیدی ،GnRHR :صفات اسپرم ،هلشتاین ،چندشکلی ،گاونر
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولabolfazlgorbani@gmail.com :
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قربانی و همکاران

ارتباط چندشکلی ژن  PIT-Iبا صفات مرتبط با شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران

مقدمه

مواد و روشها

انتخاب گاوهای نر با کیفیت تولیدمثلی مناسب در مراکز تستاژ،
پیش شرط الزم برای تولید اقتصادی اسپرم منجمد و موفقیت تلقیح
مصنوعی است ( Mathevonو همکاران .)1998 ،اما انتخاب مستقیم
برای صفات مرتبط با کیفیت اسپرم بهدلیل پائین بودن وراثتپذیری
مشکل میباشد ( Britoو همکاران2002 ،؛  .)2005 ،Gadeaشناسایی
و استفاده از چندشکلی ژنهای احتمالی موثر ،ممکن سبب تغییر در
روند انتخاب صفات تولیدمثلی گردد با وجود پیشرفت و توسعه روشهای
ژنتیک مولکولی ،گزارشهای اندکی از تاثیر ژنهای کاندیدا در صفات
کیفی اسپرم و باروری در گاو و سایر دامها وجود دارد ( Daiو همکاران،
2009؛  Gorbaniو همکاران2009 ،؛  Huangو همکاران2002 ،؛
 Lironو همکاران2012 ،؛  Rothschildو همکاران .)1998 ،هورمونها
و گیرندههای آنها ،آنزیمها و سایر پروتئینهای زیستی که در هر یک
از مراحل اسپرماتوژنسیز و اسپرمیوژنسیز دخیل هستند ،میتوانند
بهعنوان ژن کاندیدا برای صفات اسپرم مدنظر قرار گیرند .هورمونهای
محور هیپوتاالموس ،هیپوفیز و غدد جنسی نقش کلیدی در بلوغ
جنسی و عملکرد تولیدمثلی دامها دارند ( Liو همکاران.)2008 ،
هورمون آزادکننده گنادوتروپین ( GnRH= Gonadotropin releasing
 )hormoneبا تاثیر بر هیپوفیز و رهاسازی گنادوتروپینها و تنظیم و
تولید هورمونهای جنسی (استروژنها ،پروژسترونها و تستوسترون)
نقش اساسی در تمایز جنسی ،تولیدمثل و گاماتوژنسیز بازی مینماید
( Chengو همکاران 2005 ،و  Liو همکاران .)2008 ،پاسخ به GnRH
بهطور مستقیم با تراکم گیرندهاش ( GnRHR= Gonadotropin
 )releasing hormone receptorبر سطح سلول مرتبط است ( Lironو
همکاران .)2012 ،بنابراین  GnRHRمیتواند بهعنوان یک ژن کاندیدا
برای صفات باروری در حیوانات نر و ماده مدنظر قرار گیرد .ژن
 GnRHRدر گاو و بز به طول  17688جفت باز ،روی کروزوم شش
قرار داشته و دارای سه اگزون و هشت اینترون میباشد .نتایج نشان
دادند که ژن  GnRHRکاندیدایی موثر برای تعداد زایش و باروری در
بزها ( Liو همکاران2011 ،؛  Yangو همکاران ،)2011 ،باروری در
گاوهای شیری ( Fortesو همکاران )2011 ،و سن بلوغ در انسان و
موش است ( Milazzottoو همکاران .)2008 ،جهش در این ژن ارتباط
معنیدار با حجم اسپرم بهازای هر انزال ،تحرک قبل و بعد از یخگشایی
اسپرم و تعداد اسپرمهای غیرطبیعی در جمعیت گاومیش و هلشتاین
دو رگ چینی دارد ( Weinbauerو همکاران2010 ،؛  Linو همکاران،
 .)2006با توجه به مطالب فوق برای اولینبار این پژوهش با هدف
بررسی چندشکلی ژن  GnRHRدر گاوهای نر هلشتاین ایران و ارتباط
آن با صفات کیفی و کمی اسپرم طراحی و اجرا گردید.

در مجموع  150راس از گاوهای نر مورد استفاده در تلقیح
مصنوعی که بین سالهای  1364تا  1395متولد شده و در دو ایستگاه
مرکز اصالح نژاد شمالغرب (تبریز) و مرکز تستاژ شرکت جاهد (کرج)
نگهداری میشدند ،برای ژن کاندیدای مورد نظر بهوسیله روش
 PCR_RFLPبرای روشن شدن ارتباط آنها با صفات حجم اسپرم،
جمعیت اسپرم ،کل جمعیت اسپرم ،تحرک اسپرم تازه ،تحرک اسپرم
بعد از یخگشایی ،نسبت تحرک قبل و بعد از یخگشایی و تعداد پایت
تولیدی در هر انزال تعیین ژنوتیپ شدند .رکوردهای فنوتیپی برای
صفات مورد مطالعه به همراه سن ،سال و فصل تولید اسپرم توسط
مرکز اصالح نژاد دام ،شرکت جاهد و مرکز اصالح نژاد شمالغرب
جمعآوری شد .برای هر گاو نر اندازهگیریهای تکراری و تعداد کل
دادهها  16400عدد رکورد برای هر صفت بود .نمونههای خون با
استفاده از لولههای خال و حاوی  EDTAاز ورید دمی گرفته و داخل
یخ به آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر منتقل و
تا زمان استخراج در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری گردید.
برای برخی از دامها از نمونههای اسپرم استفاده گردید .استخراج
 DNAاز نمونهها بهروش تغییر یافته فنل -کلروفرم (( )RGEDبا پیش
شتشو برای حذف رقیقکنندهها نمونههای اسپرم) انجام شد (Saremi
و همکاران .)2008 ،دو جایگاه ) G286A ( GU222218و T340C
) (GU222219از اگزون یک ژن  GnRHRمورد بررسی قرار گرفت.
برای تکثیر از آغازگرها و شرایط دمایی پیشنهادی  Yangو همکاران
( )2011استفاده شد (جدول  .)1بعد از اطمینان از صحت تکثیر دو
قطعه از ژن  GnRHRبا استفاده از تکنیک  ،PCR-RFLPقطعات
حاصل از تکثیر برای تعیین ژنوتیپ قطعه  G286Aژن  GnRHRبا
آنزیم ( MboIIفرمانتاز-آمریکا) و قطعه  T340Cبا آنزیم BspMI
(فرمانتاز-آمریکا) مورد هضم قرار گرفتند .برای شناسایی قطعات حاصل
از هضم آنزیمی ،الکتروفورز افقی با استفاده از ژل آگارز  3درصد انجام
شد و اندازه باندها با استفاده از ستون سایز مارکر  DNAبهدست آمد.
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تجزیه و تحلیل آماری :فراوانیهای ژنوتیپی و آللی و آزمون
تعادل هاردی -واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع برای هر جایگاه
بهطور جداگانه با استفاده از نرمافزار  PopGene.S2محاسبه گردید.
دادههای گرفته شده از مراکز اصالحنژاد برای صفات مختلف و اطالعات
ژنوتیپی حاصل از  PCR-RFLPدر نرمافزار اکسل ( )2013ترکیب
شد .با درنظر گرفتن حیوان بهعنوان اثر تصادفی ،سال-فصل ،ایستگاه
و ژنوتیپ بهعنوان اثر ثابت ،مدل خطی تصادفی برای صفات با توزیع
پیوسته (حجم اسپرم ،جمعیت اسپرم ،کل جمعیت اسپرم ،تعداد کل
اسپرم متحرک در منی تازه ،نسبت تحرک قبل و بعد از یخگشایی و

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

( )2000 ،SASمورد بررسی قرار گرفت .برای آزمون تفاوت بین
میانگینهای حداقل مربعات از آزمون توکی تصحیح شده برای مقایسه
چندگانه میانگینها در سطح احتمال  95درصد استفاده شد.

تعداد پایت تولیدی) و رگرسیون لجستیک برای متغییرهای گسسته
(تحرک اسپرم تازه و تحرک اسپرم بعد از یخگشایی) ارتباط عوامل
موثر با صفات کمی و کیفی اسپرم با نرمافزار آماری  SASنسخه 8/2

جدول  :1برنامه ترموسایکلر و آغازگرهای (پیشرو و برگشتی) این پژوهش
مراحل PCR

دما بر حسب سانتیگراد

زمان

مرحله آغاز
مرحله دناتوراسیون
مرحله اتصال
مرحله گسترش
مرحله طویل شدن
مرحله نگهداری نهایی

95
94
61
72
72
10

 5دقیقه
 50ثانیه
 50ثانیه
 45ثانیه
 10دقیقه
 10دقیقه

تعداد چرخه تکثیر

34

آغازگرها

طول قطعه

F: TATCAGAAGTGCCAGAAACACGAGTC
R: GCTCTCCAGCATACCATTGAACAGT
F: GAAACTTCAGAATTGGACTCAAAGG
R: GCTCTCCAGCATACCATTGAACAGT

384bp

GnRHR340

161bp

GnRHR286

مدل آماری برای صفات با توزیع پیوسته:
   ai  YS j  S k  Gl   bm xm   ijklm
m

نام جایگاه

yijklm

 yijhlmمشاهده هر صفات µ ،میانگین کلی صفت ai ،اثر تصادفی  iامین
حیوان PYj ،اثر ثابت  jامین سال-فصل ( Sk ،)j=1-68اثر ثابت k
امین ایستگاه ( Gl ،)k=1-2اثر ثابت  lامین ژنوتیپ (bm ،)l=1-3
ضریب تابعیت  mامین متغیر کمکی (مثل سن) xm ،اثر ثابت  mامین
متغیر کمکی،

 ijklm

اثرتصادفی باقیمانده

مدل آماری برای صفات با توزیع گسسته:
iklm  log  pi /(1  pi )  m  ai  S k  Gl   bm xm   ijklm
m



 ijklmمشاهده هر صفات m ،میانگین کلی صفت ai ،اثر تصادفی  iامین
حیوان ( PYj ،)i=1-183اثر ثابت  jامین سال-فصل (Sk ،)j=1-68
اثر ثابت  kامین ایستگاه ( Gl ،)k=1-2اثر ثابت  lامین ژنوتیپ (،)l=1-3
 bmضریب تابعیت  mامین متغیر کمکی (مثل سن) xm ،اثر ثابت m
امین متغیر کمکی،

 ijklm

شکل :1ژنوتیپهای ژن  GnRHRدر جایگاه  MboIIدر ژل آگاروز  3درصد

اثرتصادفی باقیمانده

نتایج
برای ژن  GnRHRدو جایگاه  G286Aو  T340Cبهترتیب با
طول  161و  384جفت باز تکثیر گردید .در جایگاه  G286Aدو آلل
 161( Aجفت باز) و آلل  118( Tو  43جفت باز) و در جایگاه
 T340Cدو آلل  319( Tو  65جفت باز) و آلل  386( Cجفت باز)
مشاهده شد (شکل  1و  .)2فراوانی آللی و ژنوتیپی بههمراه آزمون

شکل :2ژنوتیپهای ژن  GnRHRدر جایگاه  BspMIدر ژل آگاروز  3درصد
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قربانی و همکاران

تحرک بعد از یخگشایی و نسبت تحرک اسپرم تازه به تحرک بعد از
یخگشایی معنیدار میباشد ( .)p>0/05برآورد میانگین حداقل مربعات
صفات مختلف برای ژنوتیپهای هر دو جایگاه در جدول  3آمده است.
نتایج نشان داد که در جایگاه  G286Aگاوهای نر با ژنوتیپ AGنسبت
به ژنوتیپ  GGبهطور معنیدار میانگین حجم اسپرم ،جمعیت اسپرم
در هر انزال ،کل جمعیت اسپرم زنده و تعداد پایوت باالتری داشتند.
درحالیکه درصفات جمعیت کل اسپرم ،تحرک اسپرم و تحرک اسپرم
بعداز یخگشایی ژنوتیپ  GGمیانگین معنیدار باالتری دارد .در جایگاه
 ،T340Cمیانگین ژنوتیپ  TTدر صفات حجم اسپرم ،جمعیت اسپرم،
کل جمعیت اسپرم در هر انزال و دز تولیدی اسپرم و ژنوتیپ  TCدر
صفات تحرک اسپرم تازه و تحرک بعد از یخگشایی بهطور معنیداری
بیشتر بود ( .)p>0/05اما در صفات نسبت تحرک اسپرم تازه به تحرک
بعد از یخگشایی تفاوتی مشاهده نشد (.)P<0/05

کای مربع در جدول 2آمده است .بررسی نتایج فراوانی نشان داد که
در جایگاه  G286Aآلل  Gنسبت به آلل  Aفراوانتر بوده ( 67/93در
مقابل32/07درصد) و همچنین  64/15درصد گاوهای نر دارای
ژنوتیپ  AGو 35/85درصد دارای ژنوتیپ  GGبودند .در جایگاه
 T340Cآلل  Tبه آلل  64/47( Cدر مقابل  )35/53و ژنوتیپ TT
نسبت به  67/76( TCدر مقابل  )32/26فراوانتر بودند .آزمون
 Chi-Squareدر این جایگاه نشاندهنده عدم وجود تعادل هاردی
واینبرگ دارد این شاید ناشی از کوچک بودن جمعیت مورد تحقیق و
یا اثر عوامل دخالتکننده بر روی فراوانی آللی باشد (.)p<0/05
بررسی ارتباط جایگاهها با صفات مورد بررسی :نتیجه
تجزیه واریانس عوامل مؤثّر بر کیفیت اسپرم در گاوهای نر هلشتاین
ایران نشان داد که آثار حیوان ،ایستگاه ،سال-فصل بر همه صفات،
جایگاه  G286Aبر همه صفات اسپرم بهجز تعداد پایوت تولیدی در
هر انزال اسپرم و در جایگاه  T340Cبر همه صفات بهجز صفات درصد

جدول  :2فراوانی آللی و ژنوتیپی و آزمون  2برای جایگاههای  GnRHRدرگاوهای نرهلشتاین ایران
جایگاه

ژنوتیپ

تعداد

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

فراوانی آللی

GG

52
98
53

0/3585
0/6415
0/3553

0/4614
0/4357
0/4592

G=0/6793
T=0/6776

TC

97

0/6447

0/4369

C=0/3226

G286A
AG
TT
T340C

مقدار 2

** 23/63

A=0/3207

** 17/2

جدول  :3برآورد میانگین حداقل مربعات ژنوتیپهای مختلف در جایگاه  GnRHR-MboIIو ارزش مقایسه میانگین با استفاده از آزمون توکی برای
صفات اسپرم مورد بررسی در گاوهای نر هلشتاین ایران
جایگاه G286A

صفات مورد بررسی

زنوتیپها

جایگاه T340C

GA

GG

TT

TC

حجم اسپرم (میلیلیتر)

5/852

5/219

0/028

0/0001

<

5/784

5/404

0/027

<0/0001

جمعیت اسپرم ()×108

1171/114

1224/877

5/492

0/0001

<

1192/635

1177/899

5/378

0/0225

کل جمعیت اسپرم در هر انزال ()×108

6730/16

6282/73

31/283

0/0001

<

6785/45

6209/10

30/635

0/0062

کل جمعیت اسپرم زنده در هر انزال ()×108

4614/90

4349/35

23/012

0/0001

<

2646/49

4346/60

22/537

0/0404

تحرک اسپرم تازه (درصد)
تحرک بعد از یخگشایی (درصد)
نسبت تحرک قبل و بعد از انجماد
تعداد پایوت تولیدی اسپرم

68/724
40/531
1/755
208/635

69/263
42/053
1/705
188/330

0/51
0/15
0/005
1/274

<

0/0001
< 0/0001
< 0/0001
0/5023

68/02
40/42
1/734
208/897

69/74
41/59
1/748
189/508

0/498
0/685
0/005
1/246

<0/0001
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SEM

ارزش P

زنوتیپها

SEM

ارزش P

0/1513
0/0623
<0/0001
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تشکر و قدردانی

بحث

 اساتید محترم دانشکده علوم دامی،با سپاس وافر از مدیر گروه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر و قدردانی از همکاری و مساعدت
ریاست ارجمند و مسئول اسپرمگیری محترم مرکز اصالح نژاد
.) تبریز-شمالغرب کشور (شیخ حسن

.گزارشهای کمی در مورد جایگاههای مورد بررسی وجود دارد
 طبق.و نتایج متناقضی نسبت به تحقیق حاضر گزارش شده است
 و ژنوتیپهایC  وG ) فراوانی آللهای2011(  و همکارانYang گزارش
 را فراوانتر گزارش نمودند که با نتایج تحقیق حاضرGC  وGG
Iyer ) و2015(  و همکارانKumar  همچنین نتایج با.همخوانی دارد
.) تا حدودی مطابقت دارد2019( و همکاران
اما فراوانیهای بهدست آمده در این بررسی پایینتر بود که
 شاخصهای متفاوت،ممکن است بهدلیل استراتژیهای اصالحی
.انتخاب و تفاوت در حجم نمونه باشد
) در بررسی خود در جمعیت هلشتاین2011(  و همکارانYang
 در صفاتGG  ژنوتیپG286A چین گزارش کردند که در جایگاه
، در صفات اسپرمGA تحرک اسپرم منجمد و سالمت اکروزم و ژنوتیپ
 تحرک و نرخ اسپرم غیرطبیعی میانگین باالتری دارند،جمعیت اسپرم
، تحرک اسپرم منجمد، غلظت اسپرمTT  ژنوتیپT340C و در جایگاه
 حجمTC نرخ اسپرماتوزئید غیرطبیعی و سالمت اکروزوم و ژنوتیپ
 دلیل عدم انطباق شاید برنامههای.اسپرم و تحرک اسپرم باالتری دارد
 اقلیم متفاوت آّب و هوایی و یا روشهای گوناگون،اصالح نژادی
 جهشها میتوانند با تاثیر بر بیان ژن و.مدیریتی در پرورش باشد
، و همکارانWeinbauer( ساختار پروتئین باعث تغییر فنوتیپ شوند
.)2010
 تغییر اسیدهای آمینه،هرچند در مورد جایگاههای مورد بررسی
در ساختار پروتئین دیده نشده است ولی ممکن است با تاثیر بر چگالی
 و همچنین میزان پایداری آن روی میزان ترشح و غلظتGnRHR ژن
 در این تحقیق.)2012 ، و همکارانLiron( گنادوتروپینها موثر باشد
ژنوتیپهای هتروزیگوت عملکرد مطلوبی در صفات کمی و کیفی
) که ممکن است به2002 ، و همکارانHuang( اسپرم ایجاد نمودهاند
دلیل تاثیر غالبیت در این دامها باشد بنابراین میتوان از این اثر برای
.افزایش کمی و کیفی در صفات اسپرم استفاده نمود
نتایج این بررسی نشان داد که جایگاههای مورد تحقیق تاثیر
مثبتی بر صفات کیفی و کمی اسپرم داشته و میتوانند در کنار سایر
 بهعنوان یکی از ژنها در،ژنهای دخیل در فرآیند اسپرماتوژنز
بررسیهای ژنومی و همچنین انتخاب برمبنای ترکیب اطالعات کمی
 اما جهت.و ژنومی برای صفات مرتبط با اسپرم مدنظر قرار گیرد
استفاده کاربردی نیاز به تحقیقات بیشتر با حجم نمونه باالتر و ژنهای
.بیشتر احساس میشود
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