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چکیده
ژن لپتین بهعنوان یک ژن کاندیدا و تنظیم کننده مهم در فرآیندهای مرتبط با صفات اقتصادی شناخته شده است .در این تحقیق،
بهمنظور شناسایی چندشکلی ژن لپتین از  022راس گاو نژاد بومی و آمیخته استان گیالن خونگیری شد .استخراج  DNAبهروش نمکی
و تکثیر یک قطعه  200جفت بازی این ژن توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت و سپس
با آنزیم محدودگر  BsaAIهضم و نمونهها تعیین ژنوتیپ شدند .برای جایگاه مورد مطالعه دو الگوی باندی  Aو  Bبهترتیب با فراوانی
 2/422و  2/242در گاو بومی و  2/562و  2/652در گاو آمیخته شناسایی شد .فراوانی ژنوتیپهای مشاهده شده  AB ،AAو BB

بهترتیب  2/25 ،2/91و  2/02در گاوهای بومی و  2/42 ،2/94و  2/49در گاوهای آمیخته بهدست آمد .براساس نتایج آزمون
مربعکای ،جمعیتهای مورد بررسی در تعادل هاردی -واینبرگ قرار داشتند .شاخصهای نئی و شانون ،هتروزیگوتی مشاهده شده و
مورد انتظار بهترتیب  2/416و  2/25 ،2/621و  2/412در گاو بومی و  2/464و  2/42 ،2/626و  2/466محاسبه گردید .نتایج
این مطالعه نشان داد که این ناحیه از ژنوم در گاوهای مورد مطالعه چندشکل بوده و تکنیک  PCR-RFLPتوانای شناسایی
چندشکلیها را دارد.

کلمات کلیدی :چندشکلی  ،DNAژن لپتین ،گاو بومی ،آمیختهPCR-RFLP ،
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مقدمه
انتخاب بهکمک نشانگرهای  DNAکه ترکیبی از اطالعات
ژنتیک مولکولی و دادههای فنوتیپی صفت مورد نظر است،
میتواند باعث بهبود شاخص انتخاب و پیشرفت ژنتیکی شود
( Israelو همکاران .)2002 ،ژنهای کاندیدا برای مطالعات ،بر
پایه ارتباطات شناخته شده بین فرآیندهای فیزیولوژیکی و
بیولوژیکی انتخاب میشوند .ژن لپتین بهعنوان یک ژن کاندیدا
و تنظیمکننده مهم در فرآیندهای مرتبط با صفات اقتصادی
شناخته شده است ( Houseknechtو همکاران .)8991 ،لپتین
یک هورمون پروتئینی با وزن مولکولی  81کیلو دالتون است که
غالباً از بافت چربی سفید سنتز و ترشح میشود .پروتئین لپتین
در حال گردش در خون ،دارای  841اسیدآمینه است .ژن لپتین
روی کروموزوم شماره  4گاو واقع شده ( Accession No:
 ،)Y11369این ژن بهطور کامل توالی یابی شده و دارای سه
اگزون و دو اینترون است ( Pfister-Geneskowو همکاران،
 .)8991ژن لپتین در بافتهای مختلفی از جمله بافت چربی،
جفت ،غدد پستانی ،ماهیچههای اسکلتی ،غشای مخاطی معده،
مغز و غدد هیپوفیزی بیان میشود ( Houseknechtو همکاران،
 .)8991مطالعات نشان دادهاند که لپتین یک ژن بزرگ اثر است
و از اصلیترین کنترلکنندههای مصرف خوراک ،توازن انرژی،
باروری ،تنظیم وزن و پاسخهای ایمنی است ( Hamannو
.)8991 ،Mattaei
در حیوانات اهلی ،چندشکلیهای یک ژن میتواند با
صفات اقتصادی مهم که تحت کنترل بسیاری از ژنها با اثر
اندک هستند مرتبط باشد ( .)8991 ،Geldermanچندشکلی
قطعات با طول محدود شده ( )RFLPژن لپتین گاو برای اولین
بار توسط  Lienو همکاران ( )8991گزارش شد.
تاکنون چندشکلیهای زیادی از این ژن در گاو یافت شده
است که در این مطالعات ارتباط ژن لپتین با مصرف خوراک
( Liefersو همکاران ،)2002 ،تولید شیر ( Buchananو همکاران،
 ،)2002تولید گوشت ،کیفیت الشه و گوشت ( Kononoffو
همکاران2002 ،؛  Schenkelو همکاران2002 ،؛  Buchananو
همکاران ،)2002 ،تولیدمثل گاو شیری ( Liefersو همکاران،
 )2002و تولیدمثل گاو گوشتی ( Almediaو همکاران)2002 ،
نشان داده شده که از لحاظ اصالح نژادی حائز اهمیت است.
همچنین چندشکلی ژن لپتین در برخی از نژادهای گاو بومی
(سرابی ،سیستانی ،گلپایگانی ،مازندرانی ،دشتیاری) ،گاومیش،
گاوهای هلشتاین و آمیخته ایران مورد بررسی قرار گرفته است
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( Ahani Azariو همکاران2082 ،؛  Javanmardو همکاران،
 .)2002مطالعات مذکور نشان میدهد که لپتین میتواند
بهعنوان یک ژن کاندیدا درمورد برخی از صفات تولیدی مهم
اقتصادی در گاو شیری باشد .بنابراین امکان استفاده از ژن
لپتین بهعنوان یک ژن کاندیدا و یا نشانگر ژنتیکی در بهبود
انتخاب برای صفات اقتصادی در گاوهای بومی ایران ،میتواند از
گزینههای امیدوارکننده در این ارتباط باشد .هدف از این
مطالعه ،شناسایی چندشکلی و بررسی فراوانیهای آللی و
ژنوتیپی ژن لپتین در گلههای اقماری گاو بومی و آمیخته استان
گیالن بود.

مواد و روشها
بهمنظور استخراج  DNAاز  800راس گاو بومی ماده و
نیز  800راس گاو آمیخته ماده مربوط به گلههای اقماری استان
گیالن بهصورت تصادفی و انفرادی از سیاهرگ وداج و با استفاده
از لولههای ونوجکت( 8خالء) حاوی ماده ضدانعقاد ()2EDTA %2
نمونهگیری خون بهعمل آمد .نمونهها سریعاً به آزمایشگاه
منتقل و در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدندDNA .
ژنومی بهروش نمکی بهینه یافته ( Javanrouhو همکاران،
 )2002استخراج شد .کمیت و کیفیت  DNAاستخراج شده
بهروش الکتروفورز ژل آگارز ارزیابی و غلظت مناسب و عدم
آلودگی نمونه جهت انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز تأیید شد.
تکثیر قطعه  222جفت بازی از اینترون  2و اگزون  2ژن لپتین
با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز و یک جفت آغازگر
اختصاصی با توالی زیر صورت گرفت ( Lienو همکاران:)8991 ،
)´F (5´ GTC TGG AGG CAA AGG GCA GAG T 3
)´R (5´ CCA CCA CCT CTG TGG AGT AG 3

اجزای واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجم نهایی 22
میکرولیتر ،شامل  20-800نانوگرم  DNAژنومی 80 ،پیکومول
از هر آغازگر  800،میکروموالر  ،dNTPs mixبافر ،)1X( PCR
 8/2میلیموالر  MgCL2بههمراه یک واحد آنزیم  Taqپلیمراز
و آب دیونیزه بود .مراحل واکنش زنجیرهای پلیمراز با برنامه
حراراتی زیر انجام گرفت :واسرشتهسازی اولیه در دمای 94
درجه سانتیگراد بهمدت  2دقیقه ،تکثیر در  22چرخه (دمای
 94درجه سانتیگراد بهمدت  20ثانیه جهت واسرشتهسازی
Venoject
Ethylene diamine tetra acetic acid
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ثانویه ،دمای  12درجه سانتیگراد بهمدت  22ثانیه جهت اتصال
آغازگرها ،دمای  12درجه سانتیگراد بهمدت یک دقیقه جهت
تکثیر) و تکثیر نهایی در دمای  12درجه سانتیگراد بهمدت 80
دقیقه انجام گرفت .برای تایید صحت قطعه بهدست آمده حاصل
از واکنش زنجیرهای پلیمراز از الکتروفورز بر روی ژل آگارز 8/2
درصد و رنگآمیزی ژل با اتیدیوم بروماید (80میلیگرم بر
میلیلیتر) بههمراه نشانگر اندازه ()DNA Ladder 50 bp
استفاده شد .هضم قطعه  222جفت بازی تکثیر شده ژن لپتین
با استفاده از آنزیم برشی  (Ppu21I) BsaAIکه جایگاه برشی
' 5'...AC↓GT…3را شناسایی میکند ،انجام گرفت .واکنش
هضم بهمدت  2ساعت و در دمای  20درجه سانتیگراد با مقادیر
 1میکرولیتر محصول  ،PCRبافر هضم  2 ،8 Xواحد آنزیم
برشی و  1میکرولیتر آّب دیونیزه در حجم نهایی  20میکرولیتر
انجام شد .قطعات هضم شده روی ژل آگارز  2درصد الکتروفورز
و پس از رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید تعیین ژنوتیپ شدند.
برای تشخیص اندازه باندهای حاصل ،از نشانگر اندازه
( )pBR322/BsuRIاستفاده شد .فراوانیهای آللی و ژنوتیپی،
شاخصهای هتروزیگوسیتی و آزمون کایمربع ( )χ2با استفاده
از نرمافزار  Yeh( Pop Gene V. 1.32و همکاران)2000 ،
محاسبه و محتوای اطالعات چندشکلی ( )PICدر جایگاه ژن
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لپتین جمعیت مورد مطالعه با نرمافزار )2008 ،Ott( HET 1.8
برآورد شد.

نتایج
نتایج الکتروفورز نشان داد که  DNAاستخراج شده از
کیفیت مناسبی برای  PCRبرخوردار بود .الکتروفورز محصوالت
واکنش زنجیرهای پلیمراز بر روی ژل آگارز  8/2درصد نشان داد
که آغازگرهای طراحی شده بهخوبی فعالیت نموده و قطعات
اختصاصی برای ژن لپتین بهطول  222جفت باز را تولید نموند.
برش قطعه  222جفت بازی ژن لپتین با آنزیم  BsaAIبا توجه
به اینکه این آنزیم دارای  8جایگاه برشی در طول محصول
 PCRبود دو الگوی هضمی ،شامل الگوی  ،Aبا اندازه قطعه
 222جفت باز (فاقد محل برش آنزیم) و الگوی  ،Bبا اندازه
قطعات  448و  18جفت باز ایجاد کرد که نتیجه آن سه ژنوتیپ
( AB )222، 448، 18 bp( ،AA )222 bpو ()448، 18 bp
 BBبود .شکل  8تفکیک قطعات  448 ،222و  18جفت باز را
پس از هضم آنزیمی قطعه  222جفت بازی بهوسیله آنزیم
 BsaAIنشان میدهد.

شکل  : 1محصول هضم آنز ی م (PPU21I) BSAAI
(AA: 522 bp, AB: 522, 441 and 81 bp, BB: 441 and 81 bp, M: DNA size marker )pBR322/BsuRI

فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن لپتین برای دو جمعیت در
جدول  8ارایه شده است .همانطورکه در این جدول مشاهده
میشود ،در این بررسی بیشترین فراوانی آللی مربوط به آلل B
بهمیزان  0/242و  ،0/122بیشترین فراوانی ژنوتیپی مربوط به
ژنوتیپ  ABبهمقدار  0/22و  0/42و کمترین آن مربوط به
ژنوتیپ  AAبهمقدار  0/89و  0/84بهترتیب در دو

جمعیت گاو بومی و آمیخته است .فراوانیهای ژنوتیپی و ژنی در
هر دو جمعیت محاسبه شد .فراوانی ژنوتیپهای مشاهده شده
 AB ،AAو  BBبهترتیب  0/22 ،0/89و  0/21در جمعیت
گاوهای بومی و  0/42 ،0/84و  0/48در جمعیت گاوهای
آمیخته بهدست آمد .بهمنظور بررسی تعادل هاردی -واینبرگ
در جایگاه مورد مطالعه در این جمعیت از آزمون کای مربع
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استفاده گردید که بیانگر وجود حالت تعادل در فراوانیهای
محاسبه شده در دو جمعیت مورد مطالعه برای جایگاه ژن

لپتین بود (.)P<0/08

جدول  : 1مقایسه فراوان ی آلل ی و ژنوت ی پ ی در جا ی گاه ژن لپت ی ن (  ) RFLP-BSAAIبین دو جمعیت گاو بومی و آمیخته
نژاد

تعداد نمونه

بومی
آمیخته
مجموع

800
800
200
-

±SE

فراوانی آللی

فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده

B

A

BB

AB

AA

0 / 242
0 / 122
0 / 29
0 / 042

0 / 422
0 / 212
0 / 48
0 / 042

0 / 21
0 / 48
0 / 242
0 / 012

0 / 22
0 / 42
0 / 49
0 / 04

0 / 89
0 / 84
0 / 812
0 / 022

χ2

0 / 402 ns
0 / 881 ns
0 / 028 ns
0 / 882

 : χ 2آزمون کا ی مربع : ns ،غ ی رمعن ی د ار

در این تحقیق بیشترین فراوانی ژنوتیپی در دو نژاد
مربوط به ژنوتیپ  ABبود .همچنین فراوانی آلل  Bبیشتر از
آلل  Aدر هر دو نژاد مورد بررسی بود .بیشترین فراوانی آلل A
و  Bبهترتیب مربوط به نژاد بومی ( )0/422و نژاد آمیخته

( )0/122بود .با توجه به آزمون کای مربع انجام گرفته اختالف
معنیداری در سطح  % 2بین فراوانیهای آللی ()8/118> 2/99
و ژنوتیپی( )2/11> 2/99در دو جمعیت مورد مطالعه مشاهده
نشد و مقادیر آنها در دو جمعیت (نژاد) تقریباً برابر است.

جدول  : 2فراوانی های آللی و ژنوتیپی مشاهده شده در جایگاه اینترون  2و اگزون  3ژن لپتین در مطالعات گذشته
نژاد

تعداد نمونه

منبع

B

A

BB

AB

AA

Hariana

10

 Choudharyو همکاران ( ) 2002

0 / 11

0 / 24

0 / 40

0 / 22

0 / 01

Sahiwal

22

 Choudharyو همکاران ()2002

0 / 12

0 / 21

0 / 41

0 / 20

0 / 02

هلشتاین  -فری زن

81

 Choudharyو همکاران ()2002

0 / 81

0 / 12

0 / 11

0 / 20

0 / 02

جرسی

40

 Choudharyو همکاران ()2002

0 / 11

0 / 24

0 / 21

0 / 21

0 / 02

بومی مازندران

22

 Ahani Azariو همکاران ( ) 2082

0 / 44

0 / 21

0 / 822

0 / 122

0 / 242

هلشتاین

22

 Ahani Azariو همکاران ( ) 2082

0 /1

0 /4

0 / 22

0 / 12

0 / 021

هلشتاین

842

 Nazariو همکاران( ) 2082

0 / 11

0 / 22

0 / 10

0 / 21

0 / 04

در پژوهش انجام شده ،جایگاه مورد مطالعه در دو نژاد
گاو بومی و آمیخته ( 200نمونه) 800 ،درصد چندشکلی را نشان
دادند .معیارهایی که برای تعیین میزان چندشکلی جایگاهها
استفاده میشود تعداد آلل واقعی و تعداد آلل موثر است .نتایج

مربوط به این دو معیار همراه با مقادیر محتوای چندشکلی
مربوط به جایگاه ژن لپتین در دو جمعیت گاو بومی و آمیخته
در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  :3شاخصهای تنوع ژنتیکی (چندشکلی) در جایگاه ژن لپتین ( )RFLP-BsaAIدر جمعیتهای گاو بومی و آمیخته استان گیالن
نژاد

Na

ne

Hom e

Ave Het

Hete
)(unbiased-He

Nei
)(biased-He

I

PIC

بومی
آمیخته
مجموع

2
2
2
-

8 / 91
8 / 11
8 / 94
0 / 01

0 / 202
0 / 224
0 / 282
0 / 081

0 / 491
0 / 414
0 / 41
0 / 081

0 / 491
0 / 411
0 / 412
0 / 081

0 / 491
0 / 414
0 / 414
0 / 081

0 / 119
0 / 121
0 / 111
0 / 0812

0 / 212
0 / 221
0 / 211
0 / 0012

± SE

( :naتعداد آلل واقعی؛  :neتعداد آلل موثر؛  :Homeهمووزیگوتی مورد انتظاار؛  : Ave Hetمتوساط هتوزیگاوتی؛  :Heteهتروزیگاوتی ماورد انتظاار؛ :(biased-He) Nei
هتروزیگویتی نئی؛  :Iشاخص شانون؛  :PICمحتوای اطالعات چند شکلی)
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بحث
نتایج حاصل از برش آنزیمی و طول قطعات مشاهده شده
در این تحقیق با نتایج  Lienو همکاران ( )8991که برای اولین
بار جهش جایگزینی بازهای گوانین ( )Gبه آدنین ( )Aرا در
اینترون  2ژن لپتین بهوسیله آنزیم  BsaAIدر گاوهای نروژی
مشاهده نمودند و بهدنبال آن  Choudharyو همکاران ()2002؛
 Ahani Azariو همکاران ( )2082گزارش کردند ،مطابقت
دارد .این تحقیق نشان داد جمعیتهای مورد مطالعه در این
جایگاه با انجام آزمون کایمربع در تعادل هاردی-واینبرگ بوده،
این مطلب به این معنا است که شرایط الزم برای جمعیت در
حال تعادل مانند عدم انتخاب ،عدم مهاجرت ،جهش و  ...در
جمعیت مورد نظر وجود دارد که دالیل احتمالی آن را میتوان
بهعلت تالقیهای تصادفی و عدم تبادل ژنتیکی با سایر
جمعیتها دانست .در این جایگاه نتایج حاضر با نتایج Ahani
 Azariو همکاران ()2082؛  Nazariو همکاران ( )2082و
 Choudharyو همکاران ( )2002که فراوانی باالتر آلل B
نسبت به آلل  Aرا گزارش کردند همانند فراوانیهایی که در
جدول  2نشان داده شده مطابقت دارد .با توجه به اینکه در این
تحقیق هتروزیگوتی مشاهده شده در گاو بومی ( )0/22بهطور
نسبی بیشتر از هتروزیگوتی مورد انتظار ( )0/491برآورد
گردید ،بنابراین نشان میدهد که همخونی در این جمعیت کم
و تنوع ژنتیکی آن در حد مطلوبی است .مقادیر نسبتاً باالی
شاخصهای شانون و نئی نیز ،نشان از میزان تنوع ژنتیکی باال
در دو جمعیت مورد مطالعه است Liefers .و همکاران ()2002
آلل  Bرا بهعنوان آلل خوب و مطلوب جهت اصالح نژاد در
جهت افزایش تولید شیر بدون ایجاد توازن منفی انرژی و
کاهش باروری معرفی کردهاند .با توجه به مطابقت فراوانی آللی
و ژنوتیپی بهدست آمده در جمعیت گاو بومی و آمیخته گیالن
با تحقیقات مشابه در نژادهای مختلف دنیا ،از جمله سایر
نژادهای بومی ایران نشان داد که فراوانی این آلل در گاو بومی و
آمیخته گیالن در سطح مناسبی بوده بنابراین انتظار میرود که
این رابطه در این تحقیق هم صادق باشد و میتواند بیانگر
پتانسیل خوب این نژاد برای تولید شیر باشد .همچنین با توجه
به اینکه صفات کمی توسط برآیند تعداد زیادی ژن کوچک اثر
و همچنین اثر متقابل بین آنها ،کنترل میشوند ،بنابراین
مناسب بودن فراوانی آلل مطلوب در سطح یک جایگاه،
نمیتواند گواهی بر عملکرد مطلوب یک صفت در یک نژاد باشد.
پیشنهاد میشود که وضعیت جایگاههای ژنی دیگر بهخصوص
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سایر ژنهای کاندیدی که مربوط به کنترل صفات اقتصادی و
مسئول بروز ناهنجاریهای ژنتیکی در دام هستند بهمنظور
بهبود و حفظ ذخایر ژنتیکی گاوهای بومی ایران که دارای
پتانسیل باالی ژنتیکی بهخصوص در مورد مقاومت به بیماری و
سازگاری با شرایط نامناسب جوی و مدیریتی هستند مورد
بررسی قرار گیرد.
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