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بررسی فراوانی ژنی عامل بیماری  DUMPsدر گلههای گاو هلشتاين و بومی گیالن
با استفاده از روشPCR-RFLP


حسین عالئی :گروه علومدامی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،صندوق پستی9449 :

 سیدضيیءالددنن يیححسيی

ی * :گرروه علرومدامری ،دانشرکده علروم کشراورزی ،دانشرگاه گریالن ،رشررت،

صندوقپستی9449 :
تاریخ دریافت :دی 9311

تاریخ پذیرش :فروردین 9313

چکیده
نقص سنتز آنزيم اوريدين مونو فسفات ( )DUMPsيك بیماری ژنتیكي اتوزومي مغلوب در گاو است .جهش در اين ژن باعث
ميشود که يك کدون خاتمه در پروتئین اين آنزيم بهوجود آيد .امروزه با استفاده از تكنیكهای مولكولي ميتوان ژنهای مغلوب در
افراد هتروزيگوت را شناسايي کرد .در اين تحقیق از دو جمعیت گاو ،شامل  011راس هلشتاين پرورش يافته در شرکت سهامي
دامپروری سپیدرود و  011راس دام نگهداری شده در مرکز اصالح نژاد بومي فومن واقع در استان گیالن بهصورت تصادفي و انفرادی
نمونه خون تهیه شد DNA .نمونهها بهروش نمكي بهینه يافته استخراج شده و از آغازگرهای اختصاصي جهت تكثیر قطعه  011جفت
بازی از اگزون 5ژن  DUMPsاستفاده شد .بهمنظور تشخیص و شناسايي حاملین ،عمل هضم آنزيمي با استفاده از آنزيم برشي  AvaIبر
روی محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز انجام گرديد .تمامي نمونهها دارای ژنوتیپ هموزيگوت غالب خالص بودند .عدم مشاهده
هتروزيگوتها ممكن است ناشي از برنامههايي با شدت انتخاب باال و يا کاهش بینالمللي ژنهای دارای نقص باشد .اما از آنجاييکه
شیوع دوباره نقصهای وراثتي وجود دارد لذا ضرورت دارد که برنامههای غربالگری ژنهای معیوب گسترش پیدا کند.

کلمات کلیدی :بیماری ژنتیکی ،گاو بومی گیالن DUMPs ،و PCR-RFLP

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mirhosin@guilan.ac.ir
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مقدمه
در گاو حداقل  02222آنزيم متفاوت كشف شده است كه
فرآيندهايي نظیر رشد ،شیردهي ،تولیدمثل و غیره را امكانپذير
ميسازد .اختالل در هر يك از اين آنزيمها مشكالت زيادي را در
پرورش گاوهاي شیرده بهوجود ميآورد .بیش از  022اختالل
آنزيمي در انسان منشاء ژنتیكي دارد كه در اين بین  7نوع آن
بهطور شايع درگاو ديده شده است .بیماري ژنتیكي DUMPs
كه اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است نیز در اثر ايجاد
اختالل آنزيمي بهوجود ميآيد ( Robinsonو همكاران.)3991 ،
اين بیماري يك نقص ژنتیكي در گاوهاي هلشتاين بوده و در
اثر ايجاد اختالل در سنتز آنزيم اوريدين مونو فسفات سنتتاز
( )UMPsرخ ميدهد ( Patelو همكاران .)0222 ،اين آنزيم
مسئول تبديل اورتیك اسید به اوريدين مونوفسفات ()UMP
ميباشد كه براي تشكیل بازهاي پیريمیدن ضروري است
( Robinsonو همكاران .)3991 ،اين نقص ژنتیكي بهصورت يك
صفت اتوزومي مغلوب انتقال مييابد ( Shanksو همكاران،
 .)3994جهش مرتبط با اين بیماري در ژن  UMPsشناخته
شده است كه باعث ايجاد يك كدون توقف در پروتئین ايجاد
كننده اين آنزيم ميشود ( Schwengerو همكاران.)3991 ،
گوسالههاي مبتال به  DUMPsحدودا در روز چهلم بارداري
دچار مرگ زودرس شده و بهصورت نارس و مرده متولد ميشوند
( Agerholmو همكاران .)3997 ،از لحاظ تولید شیر گاوهاي
ناقل اين نقص داراي تولید شیر طبیعي بوده اما از لحاظ
تركیبات شیر در گاوهاي ناقل اسیداروتیك  5تا 32برابر بیشتر
از حد طبیعي است .آنزيم  UMPsمسئول تبديل اسیداروتیك
به اوريدين مونوفسفات ( )UMPميباشد كه براي تشكیل بازهاي
پريمیديني ضروري ميباشد .از آنجاكه پريمیدينها اجزاء
جدول
مواد واکنش
الگو
بافر

DNA
PCR

مواد و روشها
از  322راس گاوهلشتاين پرورش يافته در شركت سهامي
دامپروري سپیدرود رشت و  322راس گاو بومي گیالن نگهداري
شده در ايستگاه اصالح نژاد گاو بومي فومن واقع در استان
گیالن بهصورت تصادفي و انفرادي نمونه خون تهیه شد .با
استفاده از روش نمكي بهینه يافته ،از نمونهها  DNAاستخراج
گرديد ( Javanrouhو همكاران .)0222 ،جهت تكثیر ژن UMPs
از آغازگرهاي رفت و برگشت با توالي زير استفاده شد (Schwenger
و همكاران:)3994 ،
'F: 5'-GCA AAT GGC TGA AGA ACA TTC TG-3
'R: 5'-GCT TCT AAC TGA ACT CCT CGA GT-3
اجزاي مختلف واكنش زنجیرهاي پلیمراز ( )PCRو غلظتهاي

مختلف آنها در جدول  3مشخص شدهاند.

 :1مخلوط واکنش PCR

غلظت نهایی
 52نانوگرم/میكرولیتر
3X

dNTPs

 0/5میليموالر

آغازگر مستقیم

 5پیكومول/میليلیتر

آغازگر معكوس

 5پیكومول/میليلیتر

MgCl2

 3/5میليموالر

آنزيم تك پلیمراز
Taq DNA polymerase

آب دو بار تقطیر استريل
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ضروري و اساسي سنتز اسید نوكلئیك هستند ،نقص در سنتز
اين آنزيمها ميتواند سنتز پريمیدينها را متوقف سازد (Shanks
و همكاران.)3994 ،
استفاده از اسپرمهاي گاو نر برتر (در صورتيكه حامل ژن
معیوب باشند) در برنامههاي اصالح نژادي در جمعیتهاي
خالص و نیز دورگ گیريها با گلههاي بومي ميتواند فراواني ژن
مغلوب را افزايش دهد و در نتیجه عملكرد اين دامها را بهدنبال
داشته باشد .استفاده از روشهاي مبتني بر ژنتیك مولكولي در
تشخیص سريع و دقیق حاملها نقش عمدهاي دارد .در اين
تحقیق شناسايي ناقلین و برآورد فراواني ژني عامل اين بیماري
در جمعیتهاي گاو هلشتاين و بومي گیالن با استفاده از
روش PCR-RFLPمورد بررسي قرار گرفت.

3U
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براي انجام واكنش زنجیرهاي پلیمراز از دستگاه ترموسايكلر
مدل  Touchgeneساخت كمپاني  Techneاستفاده شد .برنامه
حرارتي دستگاه بهصورت  95درجه سانتيگراد واسرشتهسازي
اولیه بهمدت  1دقیقه 15 ،سیكل (واسرشتهسازي  94درجه
سانتيگراد بهمدت 12ثانیه ،اتصال آغازگر  51درجه سانتيگراد
بهمدت  12ثانیه ،بسط آنزيمي آغازگر  70درجه سانتيگراد
بهمدت 12ثانیه) و بسط آنزيمي نهايي در  70درجه سانتيگراد
بهمدت  7دقیقه تنظیم گرديد .با استفاده از ژل آگارز 3/5
درصد و با ولتاژ  92ولت محصوالت  PCRالكتروفورز شدند.
جهت هضم آنزيمي قطعه  329جفت بازي بهمنظور تعیین
ژنوتیپهاي ژن  UMPsاز آنزيم محدودگر  AvaIاستفاده گرديد.
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محصوالت هضم آنزيمي ،با استفاده از ژل آگارز  4درصد با
ولتاژ  322ولت و زمان  3ساعت الكتروفورز شدند .آنزيم AvaI
داراي دو جايگاه برش بر روي الل سالم  DUMPsو يك جايگاه
برش بر روي الل ناقص اين ژن ميباشد ،در نتیجه انتظار ميرود
كه در افراد سالم با ژنوتیپ  TDفقط  1قطعه بر اثر هضم اين
آنزيم پديد آيد (قطعات  12، 51و  39جفت بازي) و در افراد
ناقل با ژنوتیپ ( DPهتروزيگوت) نیز چهار قطعه (12 ،51 ،99
و  39جفت بازي) حاصل خواهد شد .هر چند افراد بیمار در
دوران جنیني ميمیرند و در اين مطالعه انتظار ديدن ژنوتیپ
آنها نبود ،اما در صورت بررسي ژنوتیپ آنها بايد دو قطعه 99
و 39جفت بازي مشاهده گردد (شكل .)3

شکل :1تصویر شماتیک سایت برشی آنزیم  AvaIروی ژن UMPs

نتایج
استخراج  DNAنمونهها بهخوبي انجام شد .الكتروفورز
محصوالت تكثیر شده روي ژل آگارز  3/5درصد از جايگاه ژن
 UMPsنشان داد كه قطعه  329جفت بازي در نظر گرفته شده
بهخوبي و بدون هیچ باند غیراختصاصي و محصوالت ناخواسته
تكثیر يافته است .صحت اين مطلب با حضور نشانگر اندازه در
كنار نمونههاي الكتروفورز شده تايید گرديد.

آنزيم  AvaIداراي  0جايگاه برش در محصوالت تكثیر
شده واكنش زنجیره پلیمراز است ،كه در نتیجه عمل هضم
آنزيمي ،اگر در هیچيك از  0جايگاه جهش وجود نداشته باشد،
انتظار ميرود سه قطعه بهطول  12 ،39و  51نوكلئوتیدي روي
ژل آگارز پس از الكتروفورز مشاهده شود (هموزيگوت غالب).
شكل 0تصويري از الكتروفورز محصوالت هضم شده را
نشان ميدهد .هیچيك از دامهاي مورد بررسي در دو جمعیت
ژنوتیپ هتروزيگوت (ناقل بیماري) را نشان ندادند .بر اين اساس
تنها يك نوع ژنوتیپ (هموزيگوت غالب) شناسايي شد.

53 bp
36
19
شکل  :2الکتروفورز محصـوالت هضم شده توسـط آنزیم AvaI

ستون اول از سمت چپ نشانگـر اندازه ،شمارههاي  52 ,53 ,50و  49نمونههاي گاو هلشتاين و شمارههاي  N54 ,N55و  N51نمونههاي گاو بومي گیالن هستند.
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بحث
نتايج حاصل از بررسي فراواني ژن  UMPsنشان داد كه در
جمعیتهاي گاو هلشتاين و بومي مورد مطالعه در استان گیالن،
ناقلي از اين بیماري وجود ندارد كه با نتايج بهدست آمده توسط
 Onerو همكاران ( Akyuz ،)0232و Patel ،)0229( Ertugrul
و همكاران ( )0222و  Harliziusو همكاران ( )3992مشابه
است.
در هند نیز  Rajeshو همكاران ( )0222يك گله 240
راسي گاو هلشتاين هندي را براي شناسايي ناقلینDUMPs
مورد مطالعه قرار دادند كه ناقلي مشاهده نشد.
طي تحقیقي كه  Rahimiو همكاران ( )0222در مورد 17
راس از گاوهاي نر جوان نگهداري شده در مركز ملي اصالح نژاد
دام ايران انجام دادند نیز موردي از وجود هتروزيگوتهاي ناقل
اين بیماري مشاهده نگرديد.
 Meydanو همكاران ( )0232پژوهشي را روي  005راس
گاو هلشتاين واقع در آنكارا قسمت مركزي آناتولي و  305راس
گاو نژاد هلشتاين شانلورفا قسمت جنوبشرقي آناتولي انجام
دادند .در اين پژوهش ،نمونهاي از وجود ژن معیوب در جمعیتهاي
مورد تحقیق مشاهده نگرديد.
با توجه به نتايج بهدست آمده ،فراواني الل مغلوب و
هم چنین فراواني ژنوتیپ هتروزيگوت صفر است .يك الل مغلوب
كشنده از طريق انتخاب طبیعي حذف خواهد شد و حیوانات
داراي ژنوتیپ هموزيگوت مغلوب ديگر فرصت ادامه نسل را
نخواهند داشت.
اما انتخاب طبیعي به تنهايي قادر به حذف اللهاي نهفته
در جمعیت نیست .بههمان نسبت كه فراواني الل مغلوب كمتر
ميشود ،با مخفي شدن اللها در هتروزيگوتها ،امكان بروز آنها
در افراد هموزيگوت كمتر شده و لذا انتخاب علیه آنها مشكلتر
خواهد شد .عالوه براين هرقدر فراواني آلل غالب (وحشي) اضافه
شود احتمال تبديل آن به آلل مغلوب در اثر جهش افزايش
مييابد و بههمین جهت امكان محو كردن همبستگي آلل
مغلوب وجود نخواهد داشت.
بنابراين براي كاهش اللهاي مغلوب ( )qدر مدت زمان
قابل قبول نیاز به برنامههاي اصالح نژادي است .امروزه ميتوان
با بهرهمندي از روشهاي نوين تشخیص مولكولي و يا با ايجاد
كیتهاي تشخیصي در زماني كوتاه نقصهاي ژنتیكي كه بهطور
مستقیم يا غیرمستقیم در ارتباط با صفات اقتصادي مهم بوده را
42

تشخیص داده و دامهاي ناقل را جهت كاهش هزينهها و افزايش
بهرهوري از جمعیت حذف نمود.
بررسي حاضر نشان داد كه هیچ جهشي در ژن  UMPsدر
دو جمعیت مورد مطالعه وجود ندارد .نتايج اين تحقیق مشابه
نتايج بهدست آمده توسط  Rajeshو همكاران ()0222
و  Kaminskiو همكاران ( )0225بود.
در پژوهشي كه  Akyuzو همكاران ( )0229روي گاوهاي
بومي و براون سوئیس تركیه انجام دادند نیز ناقلي از اين بیماري
در گلههاي مورد بررسي يافت نشد .البته در برخي تحقیقات،
وجود حیوانات ناقل در گلههاي هلشتاين گزارش شده است
( Linو همكاران0223 ،؛  Fesusو همكاران3999 ،؛  Poliو
همكاران.)3992 ،
اكثر نتايج بهدست آمده در اين مطالعات ،تايید كننده اين
فرضیه است كه بیماري  DUMPsمحصولي ناخواسته از يك
برنامه اصالح نژادي بوده و منشا آن اسپرم گاوهايي مرتبط با
 Happy herd beauticianاست .در تحقیق حاضر و تحقیقات
مشابه به خصوص روي نژادهاي بومي ديگر مناطق دنیا اين
بیماري شناسايي نشده است .لذا نتیجه حاصل شده در اين
تحقیق ميتواند صحت فرضیه فوق را تقويت نمايد.
نتايج اين تحقیق نشان داد كه دامهاي هلشتاين پرورش
يافته شركت دامپروري سپیدرود استان گیالن حامل الل جهش
يافته بیماري  DUMPsنیستند و اين خود مبین عدم استفاده از
اسپرمهاي وارداتي ناقل اين بیماريها و يا حداقل ناموفق بودن
تلقیحات انجام شده با اسپرمهاي حامل الل جهش يافته ميباشد.
همچنین عدم مشاهده دامهاي حامل در گاوهاي بومي تالشي
نیز مبین عدم استفاده از اسپرمهاي خارجي داراي تولید بیشتر
و يا عدم ورود ژنهاي ناقص به دامهاي اين ايستگاه است.
از نظر آماري با قاطعیت نميتوان اظهار داشت كه در اين
جمعیتها الل مغلوب وجود ندارد .درصورتيكه فراواني الل
مغلوب كمتر از  2/225باشد ،فراواني هتروزيگوتها كه علیه
آنها انتخابي صورت نميگیرد كمتر از  2/23خواهد بود ،در
حاليكه كل تعداد دامهاي آزمايش شده در هر جمعیت 322
راس بوده (يعني كمتر از يك راس در  322راس) پس امكان
ظهور نداشته است .البته بهدلیل عدم وجود گزارشي از سابقه
اين بیماري در جمعیتهاي گاو هلشتاين و بومي ايران ميتوان
با ضريب اطمینان قابل قبولي عاري بودن اين جمعیتها از
وجود ژن مغلوب را پذيرفت.
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ًبا توجه به روند ژنتیكي سالهاي اخیر در گاوهاي بومي تقريبا
تا چند سال آينده شايد نتوان گاوهاي بومي خالص را بهمنظور
انجام برنامههاي اصالح نژادي و اجرا نمودن استراتژيهاي بهنژادي
مشاهده كرد و در اثر دورگگیريهاي ناخواسته و همچنین
 ژنهاي هلشتاين به اين گاوها،برنامههاي اصالحي تالقي نژادي
.منتقل خواهد شد
لزوم استفاده از تكنیكهاي مولكولي بهمنظور شناسايي
ناقلین بیماريهاي ژنتیكي در سطح گلههاي پايه و تجاري و
همچنین در سطح اسپرمهاي وارداتي و تولیدي مراكز اصالحي
.داخل كشور امري غیرقابل اجتناب است
اين روشها به آساني و با صرف هزينه و زمان كمتر توانايي
. تفكیك و شناسايي دامهاي حامل را دارند،بهینه شدن
لذا بايد گاوهاي نر برتر انتخابي يا اسپرمهاي وارداتي و
تولیدي مراكز اصالحي داخل كشور نسبت به ناقل بودن بیماري
آزمون شوند تا بتوان از آنها براي اصالح نژاد دامهاي منطقه و
.به اجرا درآوردن استراتژيهاي بهنژادي بهره برد

تشکر و قدردانی
از آزمايشگاه گروه پژوهشي كرم ابريشم دانشگاه گیالن به
سبب فراهم نمودن امكانات پژوهشي و همچنین مسئولین
 سازمان، فومن-محترم ايستگاه تحقیقاتي اصالح نژاد گاو بومي
جهاد كشاورزي استان گیالن و شركت دامپروري سپیدرود
.صمیمانه تشكر و قدرداني ميشود
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