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تاریخ پذیرش مقاله1395/08/26 :

تاریخ وصول مقاله1395/01/23 :

چكيده
چندشکلی تکنوکلئوتیدی ژن  STAT1با روش  PCR-RFLPو ارتباط آن با صفات تولید شیر در گاوهای شیری نژااد بژراونسژویی
بررسی شد .تعداد  ۹۸رأس گاو شیری نااد براونسویی

به طور تصادفی از گاوداریهای صنعتی مشهد انتخاب و خونگیژری ازوردژد

دمی انجام شد .استخراج  DNAبا استفاده از کیت آماده انجام شد .دک قطعه دارای  ۳۱۴جفژت بژاز در ناحیژه  3'UTRژن  STAT1بژا
روش  PCRتکثیر و سپ

قطعه مورد نظر توسط آنزدم برشی  Pag1هضم شد .فراوانیهای ژنوتیپی و ژنژی بژا نژرمافژزار

POPGENE

(نسخه  )۱/۳۱برآورد شد .برای تجزده و تحلیل آماری از نرمافزار آماری  SASاستفاده شد .میانگین صفات با روش دانکن مقادسه شد.
فراوانی ژنوتیپهای  TC ،TTو  CCبه ترتیب  0/25 ، 0/2۳و  0/52بود .فراوانی آللهژای  Tو  Cبژه ترتیژب  0/۳55و  0/6۴5بژرآورد
شد .هتروزدگوسیتی مورد انتظار معادل  0/۴5۸برآورد شد .آزمون مربع کای نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردیودنبرگ
نمیباشد ( .)P<0/05تفاوت میانگین الگوهای ژنوتیپی در جادگاه ژن  STAT1برای صفات شیر (شژامل تولیژد شژیر ،درصژد و مقژدار
چربی شیر و مقدار پروتئین شیر) معنیدار نبود ،ولی برای صفت درصد پروتئین شیر معنیدار بژود ( .)P<0/05میژانگین تولیژد شژیر و
مقاددر چربی و پروتئین برای ژنوتیپ  CCنسبت به دو ژنوتیپ ددگر بیشتر بود .با توجه به نتادج حاصل ،آلل  Tبه عنوان آلل با فراوانی
کم شناخته میشود و وجود آلل  Cدر ژنوتیپ گاو اثر مثبت بر صفات تولید شیر ،مقدار چربی و پروتئین دارد.
كلیدواژهها :ژن ،صفات تولید شیر ،نااد براون سویی

* نودسنده مسئول

STAT1 ،
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است که از  750تا  ۸50اسید آمینه تشکیل شدهاند .ژنهای

مقدمه
مکژان صژفات کمژی ()QTL

STAT1و  STAT4روی کروموزوم دو قرار دارند ،ژنهای

در گاوهای شیری تشژخی

مؤثر بر صفات تولید (شامل مقژدار شژیر ،مقژدار و درصژد

 STAT3و  STAT5aو  STAT5bروی کرومژژژوزوم  ۱۹و

چربی و پروتئین) اهمیت زدژادی دارد  .]۱۱تعیژین تژوالی

ژن  STAT6روی کروموزوم پنج نقشهدابی شده است  6و

ژنوم دک مرحله از تحقیق در مورد جادگژاههژای مژؤثر بژر

 .]7ژن  STAT2در گژژاو در کرومژژوزوم پژژنج واقژژع و در

ژن

ناحیه  7318484-57334430مکاندابی شده است  .]2۴ژن

صفات تولید در دام میباشند ،در مرحله بعد تشژخی
دا آللی که در ادجاد دک فنوتیپ مطلوب در جمعیت نقژ

مبدل سیگنال و فعالکننده رونودسی دک ( )STAT1در گاو

دارد تعیژژژین مژژژیشژژژود  ۹و  .]2۴انتخژژژاب بژژژه کمژژژک

روی کرومژژژژوزوم شژژژژماره دو در فاصژژژژله  60تژژژژا 6۳

نشانگر( )MASمیتواند جادگزدن انتخاب بر مبنای فنوتیپ

سژژانتیمورگژژان نقشژژهدژژابی شژژده اسژژت .ژن  STAT1در

فراوانی

کروموزوم شژماره دو در بژازوی  qو در موقعیژت q232.2

شود  .]۱۸انتخاب به کمک نشانگر توانادی افزاد

آلل مطلوب در جمعیژت را دارا اسژت  .]۱5همچنژین ،در

قرار دارد و دارای  ۱۹ادنترون و  20اگزون است .]2۱

گاو شیری میتوان از انتخاب به کمژک نشژانگر بژه عنژوان

اثرات فیزدولوژدک پروتئینهای  STATنخستین بژار از

انتخاب اولیه گوسالههای نر قبژل از آزمژون نتژاج اسژتفاده

طردق آزمادشات غیر فعالسازی در موش شناسادی شژدند.

نمود و از ادن طردق باعث افزاد
فاصله نسل و افزاد

شدت انتخژاب ،کژاه

مژژوشهژژادی کژژه  STAT4غیرفعژژال داشژژتند ،کژژارکردهژژای

کارادی ژنتیکی در جمعیت شد .]۱۴

مختلفی شامل افزاد

در تولید  ،IFN-γ3افزاد

پیامدهژی،

تولید شیر و ترکیبات آن تحت کنتژرل چنژددن جادگژاه

تکثیر و تمادز سلولهای  Tکمکژی نژوی دژک داشژتند .]۱

ژنی هستند ،از جمله ادن ژنهژا ،مجموعژه ژنهژای گژروه

مطالعات در جادگژاه  STATدر بافژتهژای مختلژو و در

 STATمژژیباشژژد .فژژاکتورهژژای  STATدژژک خژژانواده از

مراحل متفاوت رشد نشان داد کژه  STAT1و  STAT3بژه

پروتئینهای سیتوپالسمی هسژتند کژه در پاسژه بژه تعژداد

طور مشترک در سطوح ثابتی از آغژاز تژا انتهژای بژارداری،

زدادی از فاکتورهای رشد ،سادتوکینها و هورمونها فعژال

شیردهی و بیماری بیان میشوند .]2۱

میگردند .همچنین ،ادن گروه از عوامل رونودسژی هسژتند

بیان ژنهای  STATتحت کنتژرل هورمژون پژرویکتین

که در ابتدا به عنوان میژانجیهژای کلیژدی در انتقژال پیژام

است .در ادن مسیر گیرنده پرویکتین منجژر بژه راهانژدازی

ادنترفرون معرفی شدند و اکنون به عنوان عوامل پیامرسژان

فعالیت پروتئین  STAT3 ،STAT1و  STAT5مژیگژردد و

در جردان بسیاری از سادتوکینها ،عوامل رشد و هورمونها

ادن پروتئینها در ادامه رونودسی ژنهادی را که در تژراوش

شژژژناخته مژژژیشژژژوند  .]۸پژژژروتئین  STATاز طردژژژق

دارند را تنظژیم مژیکننژد

فسفردالسیون فعژال شژده و سژپ

پروتئین شیر و ترکیبات آن نق

در ادامژه از کمژپلک

 ۴و  .]۱0در مطالعژژهای بیژژان STAT5 ،STAT3 ،STAT1

گیرنژژدههژژای همژژودادمر دژژا هترودادمژژر جژژدا شژژده و از

در غدد پستانی بزهای شیری اندازهگیری و گزارش شد که

سیتوپالسم به هسته ،جادی که با اثر بژر پروموتژور ژنهژای

بیان ادن ژنها به وسیله هورمون رشد تنظیم مژیشژود .]5

دارنژد ،جژابژهجژا

مطالعه تنظیم بیان  STATبه وسژیله تژ ثیرات تغییژر بافژت

خاص که نهادتاَ در تنظیم بیان ژن نقژ
میشوند .]۸

چربی نشان داد که  STAT5b ،STAT5a ،STAT1منحصراً

در گاو هفت خانواده از کالس  STATشناسژادی شژده

به وسیله عوامل مؤثر انفرادی تغییرات تنظیم نمژیشژوند و
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بیان آنها با تجمع چربیهژا مژرتبط اسژت  .]۱۹شژواهدی

خژژود را اعمژژال مژژیکننژژد  ۳و  .]۸چنژژدشژژکلی در ناحیژژه

وجود دارد که  STAT1در توسژعه و تمژادز غژدد پسژتانی

تنظیمی در بیان ژن دارد و با صژفات

نق

 3'UTRادن ژن نق

تولیدی در ارتباط است  ۱0 ،7و .]۱6

دارد .]5

هژژدا از انجژژام پژژاوه

میزان بیان ژنهای  STAT3و  STAT1در غژدد پسژتانی

حارژژر ،بررسژژی چنژژدشژژکلی

در دوره شژژیرواری مژژورد بررسژژی قژژرار گرفژژت و بیژژان ژن

تژژکنوکلئوتیژژدی ( )T/Cدر ناحیژژه  3'UTRژن  STAT1در

بژه

توسژط روش PCR-RFLP

و سژپ

 STAT3از ابتدا تژا اواسژط شژیرواری افژزاد
صورت معنیداری در هنگام عدم شیرواری کاه

گاوهای شیری نااد براونسویی

و بررسی ارتباط آن با صفات تولید شیر میباشد.

مژیدابژد،

اما در بیان ژن  STAT1تغییژرات معنژیداری در طژول دوره
شیرواری مشاهده نشد  .]2۳با استفاده از روش تعیین توالی

مواد و روشها
به منظور بررسی چندشکلی تژکنوکلئوتیژدی ژن STAT1

در تژژوالی بیژژان شژژده برچسژژبدار ( )ESTشناسژژادی شژژد،

(با شژماره دسژتیابی AW289395در بانژک ژن) بژا روش

همترازی ادن توالی بژا تژوالی پژی بینژی شژده از ناحیژه '۳

 PCR-RFLPو بررسی ارتباط آن با صژفات تولیژد شژیر از

غیرقابل ترجمه از ژن  STAT1شباهت صددرصژدی را بژین

 ۹۸گاو شیری نااد براون سودی

از گاوداریهای صژنعتی

ادن دو توالی نشان داد .ادژن چنژدشژکلی تژکنوکلئوتیژدی

مشهد خون گیری شد .خونگیری از وردد دمی در لولههای

)(C/Tبژژا بژژاز آلژژی در موقعیژژت  ۳۱۴۱در ناحیژژه  3'UTRژن

خژژالح حژژاوی مژژاده رژژد انعقژژاد  EDTAانجژژام شژژد.

 STAT1مطابقت داشت .ادن  ESTدر بانژک جهژانی ژن بژا

استخراج  DNAاز خون کامل با کیت  CinnaPure DNAبا

شماره ( )XM-872927توسژط مؤسسژه بیلژور منتشژر شژده

شماره کاتژالوگ ( )PR881612محصژول شژرکت سژیناژن

است .]7

انجام شد .کیفیت  DNAبا استفاده از ژل آگارز دکدرصژد

 DNAژنومی چندشکلی تکنوکلئوتیدی ( )C/Tدر بژاز 2۱۳

چندشکلی تک نوکلئوتیدی ( )T/Cدر ناحیه  3'UTRدر

تعیین شد .در ادن تحقیق دک قطعه دارای  ۳۱۴جفت باز از

تنظیمی در بیان ژن STAT1دارد و در پی اتصال

ناحیژژه  3'UTRژن  STAT1بژژا اسژژتفاده از آغژژازگرهژژای

گاو نق

اختصاصی جدول  ۱تکثیر شد .]6

هورمژژژونهژژژای رشژژژد ،انسژژژولین و هورمژژژونهژژژای
گلوکوکورتیکوییدی به گیرنده خود فعال میشوند و اثرات

جدول  .1توالی پرایمر های مورد استفاده
پرادمر

بژژژرای واکژژژن

توالی

رفت

'F 5'–GCCTCAAGTTTGCCAGTGGC-3

برگشت

'R 5'–GGCTCCCTTGATAGAACTGT-3

میکرولیتر  ۱0( dNTPمیلی مژویر) ۱/5 ،میکرولیتژر Mgcl2

تکثیژژژر از دسژژژتگاه ( PCRمژژژدل

Biometraساخت آلمان) استفاده شد .حجم هژر نمونژه 25

( 200میلیمویر) ،دک میکرولیتژر  2/5 ،DMSOمیکرولیتژر

میکرولیتر شامل :نه میکرولیتژر  ۱00-50( DNAنژانوگرم)،

بافر اسژتاندارد  PCRو  7/۳میکرولیتژر  dH2Oبژود .برنامژه

 0/2میکرولیتر از  Taqپلیمژراز (دژک واحژد) ،دژک و نژیم

دمادی تکثیر ادن جادگاه بژه تعژداد  ۳0چرخژه حرارتژی در

میکرولیتژژر از هژژر دژژک از آغژژازگرهژژا (۱0پیکومژژول)0/5 ،

جدول  2گزارش شده است .]7
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جدول  .۲برنامه حرارتی واكنش زنجیرهای پلیمراز برای تکثیر یک قطعه از ژن

مراحل واکن

زمان

STAT1

دما

تعداد چرخه

(درجه سانتیگراد)

واسرشت شدن اولیه

 5دقیقه

۹5

۱

واسرشت شدن

 ۴5ثانیه

۹۴

۳0

اتصال

 ۴5ثانیه

 65به )touchdown( 50

۳0

طودل شدن

 ۴5ثانیه

72

۳0

طودل شدن نهادی

 7دقیقه

72

۱
مشاهده مستقیم باندها از روی ژل تعیین شد.

محصول  PCRروی ژل آگارز دو درصد بارگذاری شد
و توسط دستگاه عک برداری ( UVPساخت انگلژی ) از

صفات مورد مطالعژه در تحقیژق حارژر شژامل مقژدار

ژل عک برداری شد .بژرای شناسژادی الگژوهژای ژنژوتیپی

میانگین تولید شیر ماهانه ،درصژد و مقژدار چربژی شژیر و

مختلژژو در جادگژژاه ژن  STAT1از روش  RFLPاسژژتفاده

درصد و مقدار پروتئین شیر بود .بژرای بررسژی چگژونگی

شد .قطعه مورد نظر توسط آنژزدم  Pag1محصژول شژرکت

ارتباط صفات تولید شیر با الگژوی ژنژوتیپی گژاو مژاده در

فرمنتاز هضم شد .در آنالیز  ،RFLPپنج میکرولیتر محصول

جادگاه ژن  STAT1از روده مدل خطژی عمژومی ()GLM

 PCRبه همراه دو میکرولیتر بژافر  10Xو سژه واحژد (0/۳

نرمافزار آماری ( SASنسژخه  )۹/۱و مژدل  ۱اسژتفاده شژد

میکرولیتر) آنژزدم  Pag1و  ۱2/7میکرولیتژر  dH2Oبژا هژم

 ]۱7و میانگینها با آزمون دانکن مقادسه شدند.

مخلژژوط و بژژه مژژدت ش ژ

()۱

سژژاعت در دمژژای  ۳7درجژژه

Yijkmn = µ + Si + Gj + HYSk + Lm + Mn + eijkmn

سانتیگراد قرار داده شد.
هنگژژام هضژژم آنزدمژژی محصژژویت  ،PCRدر ژنوتیژژپ

در ادن رابطه ،Yijkmn ،مقدار رکورد ماهیانه صفت مژورد

هموزدگوت( ،)TTفقط دک قطعه با  ۳۱۴جفت باز بر روی

مطالعه μ ،میانگین صفت Si ،اثر تصژادفی iامژین پژدر (25

ژل قابل مشاهده بژود ،در ژنوتیژپ هموزدگژوت ( )CCدو

سطح) Gj ،اثر ثابت jامژین الگژوی ژنژوتیپی (سژه سژطح)،

قطعه با  20۱و  ۱۱۳جفت باز ادجاد گرددد که روی ژل ،دو

 HYSkاثر ثابت kامژین گلژه  -سژال – فصژل زادژ
سطح) Lm ،اثر mامین دوره زادژ

باند قابل مشاهده بود و برای ژنوتیژپ هتروزدگژوت ()CT
سه قطعه با  20۱ ،۳۱۴و  ۱۱۳جفت باز ادجاد شد که روی

ثابت nامین دفعات دوش

ژل سه باند قابل مشاهده بود .برای مشاهده قطعژات هضژم

اثر خطا میباشد.

(۳0

(پژنج زادژ ) ،Mn ،اثژر

(دو دا سه بار دوش

) و eijkmn

شده از الکتروفورز ژل آگاروز سه درصد استفاده شد .برای

برآورد فراوانیهای ژنوتیپی ،آللی ،سژادر سژاختارهژای

نمادان کردن باندها از رنگآمیزی اتیددوم برومادژد اسژتفاده

ژنتیکی و جمعیتی با نژرمافژزار ) POPGENE (3.1بژرآورد

شد و سپ

تصودر باندها بژا اسژتفاده از دسژتگاه عکژ -

شدند .]22

برداری از ژل ثبژت و در ادامژه الگژوی ژنژوتیپی دامهژا بژا
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نتایج و بحث
بارگژژذاری  DNAاسژژتخراج شژژده روی ژل آگژژارز فاقژژد

استفاده شده در کنار محصژویت  PCRصژحت و درسژتی

آلودگی و حاوی مولکولهای  DNAسالم بود .درخشندگی

تکثیر قطعه  ۳۱۴جفت بازی مورد نظژر را تاییژد مژی کنژد

باندهای حاصژل نشژان داد کژه غلظژت  DNAدر محلژول

(شکل .)۱

اسژژتخراج شژژده مطلژژوب اسژژت .اسژژتاندارد وزن مولکژژولی

شکل  . 1قطعه  314جفت بازی حاصل از  PCRبرای ژن  STAT1روی ژل آگارز دو درصد

نتژژادج حاصژژل از آنژژالیز  RFLPپژژاوه

جه

حارژژر،

ژنوتیپ حیوان هموزدگژوت ( )TTو قطعژه ۳۱۴ bp

الگویهای باندی متفاوت را برای دو آلل  Tو  Cنشان داد.

تکثیژژر شژژده و تنهژژا دژژک بانژژد مشژژاهده شژژد .در ژنوتیژژپ

در صورت هضم آنزدمی محصویت  PCRبا آنژزدم برشژی

هموزدگوت  ،CCبر روی هر دو رشته کرومژوزوم جادگژاه

در دامهادی با ژنوتیپ هتروزدگوت ( )TCقطعات ،۳۱۴ bp

برشژژی آنژژزدم وجژژود داشژژت و قطعژژات دارای  20۱و

 20۱ bpو  ۱۱۳ bpحاصژل شژد .در صژورت عژدم ادجژاد

۱۱۳جفت باز مشاهده شدند (شکل .)2

شکل  . ۲الگوی باندی حاصل از هضم توسط آنزیم  Pag1بر روی ژل آگارز  3درصد
فراوانژژی الگژژوهژژای ژنژژوتیپی شژژامل  TC، TTو CC

در جمعیژژت براسژژاس معیژژارهژژادی نظیژژر هتروزدگوسژژیتی

بژژهترتیژژب  0/25 ،0/2۳و  0/52بژژرآورد شژژدند و فراوانژژی

نئی بیان میشود .در

مشاهده شده و مورد انتظار و شاخ

آللهای  Tو  Cبهترتیب  0/۳55و  0/6۴5محاسژبه گرددژد.

جامعه مورد مطالعه شاخ

تعداد آلل موثر  ۱/۸۴بود که نزددک به تعژداد آلژل واقعژی

نتادج نشان میدهد که میزان تنوی در ادن جامعه از متوسژط

(دو آلل) بود .هتروزدگوسیتی مشژاهده شژده  0/25بژرآورد

کمتر میباشد (جدول .)۳

شد و هتروزدگوسیتی مورد انتظار  0/۴5۸بود .تنوی ژنتیکی
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جدول  . 3هموزیگوسیتی و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار در ژن
اندازه نمونه

ژن

STAT1

۱۹6

STAT1

تعداد آلل

هموزدگوسیتی

هتروزدگوسیتی

هموزدگوسیتی

هتروزدگوسیتی

شاخ

شاخ

موثر

مشاهده شده

مشاهده شده

مورد انتظار

مورد انتظار

نئی

شانون

0/5۴2

0/۴5۸

0/۴56

0/6۴۹

۱/۸۴

0/25

0/75

نتادج آزمون مربع کای نیز نشان داد که جمعیژت مژورد

مشابه سادر تحقیقات فراوانی آلل  Tبا مقژدار  0/۳55نسژبت

مطالعه در تعادل هاردی ودنبرگ نمیباشد ( .)P<0/05عژدم

به آلل  Cکمتر بود 7و .]۱0در دک تحقیق چندشکلی ناحیه

تعادل هاردیودنبرگ در جمعیت حارر میتواند احتمایً به

غیر قابل ترجمه ' ۳در سه نااد گاومی

دلیل تعداد کم نمونهها و دا اثژر انتخژاب در جامعژه مژورد

نشان داد که ادن ناحیه در جمعیت مورد مطالعژه دژکشژکل

مطالعه و دا سادر عوامل تغییر دهنژده فراوانژیهژای ژنژی و

بود و در هضم آنزدمی تمام نمونهها ،قطعه  ۳۱۴جفژتبژازی

ژنوتیپی نظیر تصادفی نبودن آمیزشها باشد.

تکثیر شده برش خورده و تنها دک ژنوتیژپ مشژاهده شژد و

فراوانیهای آللی و ژنوتیپی در ادن تحقیژق در گژاو نژااد
براونسودی

بررسژی شژد ،نتژادج

آلل  Cدر جامعه مورد مطالعه تثبیت شده بود .]۱2

مشابه نتادج گزارش شژده درگژاو شژیری نژااد

نتادج مقادسه میانگین صفات تولید شیر بژین الگوهژای

هلشتادن میباشد .فراوانی ژنوتیژپ  TTدرگژاو هلشژتادن در

متفاوت ژنوتیپی در جدول ( )۴آورده شده اسژت .مقادسژه

دامنه  7/۹2تا  ۱0/6۳درصد گزارش شد ،فراوانژی آلژل  Tدر

بژژین میژژانگینهژژای ژنوتیژژپهژژای ژن  STAT1در صژژفات

گاوهای فلکوده جمهوری چژک  0/۱5و فراوانژی ادژن آلژل

تولیدی شیر برای مقدار تولید شیر ،درصد و مقژدار چربژی

برای گاوهای هلشتادن در دامنه  0/2۹تا  0/۳۴گژزارش شژد

شیر ،مقدار پروتئین شیر معنیدار نبود درحالیکه بر درصژد

7و  .]۱6آلل  Tبه عنوان آلل بژا فراوانژی کژم در تحقیقژات

پروتئین شیر معنیدار بود (.)P<0/05

گزارش شده است و در نمونه مورد مطالعژه در ادژن تحقیژق
جدول  . 4مقایسه میانگین صفات تولید (انحراف معیار) برای ژنوتیپهای ژن STAT1

ژنوتیپ
TT

شیر ماهانه
(کیلوگرم)
(2۱/۱۹a)0/۹۱
a

درصد چربی
۳/5۴a)0/06(0
a

مقدار چربی
(کیلوگرم)
(7۴/0a)0/0۳۱
a

درصد پروتئین
(۳/5۳b)0/06۹
a

مقدار پروتئین
(کیلوگرم)
(0/7۴a)0/02۹
a

TC

(20/56 )0/۹۱

(۳/5۹ )0/۱2

(7۳/0 )0/0۳6

(۳/72 )0/065

(0/76 )0/0۳6

CC

(2۳/27a)۱/2

(۳/۳7a)0/0۸

(0/77a)0/0۳5

(۳/۴۱b)0/06۱

(0/7۸a)0/0۳7

میانگین تولید شژیر ماهانژه بژرای ژنوتیژپ 2۳/27 CC

بیشتردن درصد مربوط به ژنوتیپ  TCبه ترتیب بژا مقژاددر

کیلوگرم بود و بیشتر از مقدار ادن صفت برای دو ژنوتیژپ

 ۳/5۹و  ۳/72درصد بود که با توجه به همبستگی منفی بین

 TCو  TTبود .برای صفات درصد چربی و درصد پروتئین

صفت تولید شیر با درصد چربی و پژروتئین ،ژنوتیژپ TC
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دارای کمتردن مقدار میژانگین تولیژد شژیر ماهانژه (20/56

ارزشهای اصالحی ادژن دو صژفت گژزارششژد  .]۱6ادژن

کیلوگرم) بود .روند تغییرات در میانگینهای صفات برای سژه

نتادج با دافتههای تحقیق حارر مطابقت دارد.

ژنوتیپ مشژابه نتژادج گژزارش شژده سژادر محققژین بژود

تحقیقات نشان میدهد که دکی از ژنهای منتخب برای

 7و .]۱6

مطالعه مبدل سیگنال و فعالکننده رونودسی STAT1 ،است

در دک مطالعه ژنوتیژپهژای  CT، CCدر ژن STAT1

که مسئول سنتز پروتئین شیر و همچنین متابولیسژم چربژی

در مقادسه بژا ژنوتیژپ  TTدر گژاوهژای شژیری هلشژتادن

شیر است .بررسی ژنوم کامل در گاو هلشتادن با استفاده از

بهطور قابل توجهی میژزان تولیژد شژیر ،چربژی و پژروتئین

ردزماهوارهها نشان داد که همبستگی معنیداری بین صفات

بایتری داشتند و تفاوت بین آنها معنیدار گزارش شد ،]7

تولیدی و نشانگرهای ردژزمژاهواره در مجژاورت STAT1

در مطالعه حارر نیز گاوهادی با ژنوتیپ  CCدارای میانگین

وجود دارد ۱۳ ،2و.]2۴
چندشکلی در ژن  STAT1با صفات تولید شیر ارتبژاط

بزرگتر برای صفات تولید شژیر ( 2۳/27کیلژوگرم) ،مقژدار

دارد .مکژژان ادژژن ژن در فاصژژله  60تژژا  6۳سژژانتیمورگژژان

چربی ( 0/77کیلوگرم) و مقدار پژروتئین ( 0/7۸کیلژوگرم)

گزارش شده است .دک  QTLمؤثر بر درصد پروتئین شژیر

در مقادسه با دو ژنوتیپ ددگر بودند.

پیوسته با نشانگر ردز ماهواره BM1126ا در موقعیت 6۱/7

در مطالعه مربوط به گاوهای فلکودژه جمهژوری چژک

سژژانتیمورگژژان از سژژانترومرگزارش شژژد  .]7همچنژژین

ارزش اصالحی برای درصد پروتئین و درصد چربی بژرای

تحقیقات نشان داد که دک  QTLمرتبط بژا درصژد چربژی

ژنوتیپ  TCاز ژنوتیپ های  CCو  TTبیشتر بژود و ارزش

شیر در پیوستگی با ردزماهوارههای  ETH121و BM4440

اصالحی برای صفات مقدار شیر و پروتئین در ژنوتیپ CC

در فاصله  ۳۸تا  60/۳سانتیمورگان قرار دارد .]2

(بژژه ترتیژژب  ۱۹۱و  )5/7۹بیشژژتر از دو ژنوتیژژپ ( CTبژژه

وجود ارتباط بین ژن  STAT1با صفات تولید شیر مژی

ترتیب با مقاددر  ۱۱2و  )۴/۴2و ( TTبه ترتیب بژا مقژاددر

تواند به ادن دلیل باشد که بیژان ژن  STAT1تحژت کنتژرل

 ۱72و  )5/25گزارش شژد و بژرای صژفت مقژدار چربژی

هورمون پرویکتین میباشژد ،هورمژون پژرویکتین پژ

از

ارزش اصالحی برای ژنوتیپ  )6/25( CCبیشتر از ژنوتیپ

دکسری مراحل سبب فعالسژازی پژروتئینهژای ،STAT1

 )5/۴7( TTبود  .]۱6همچنژین ،ژن  STAT1بژر پروفادژل

 STAT3و  STAT5میشود و ادژن پژروتئینهژا در تنظژیم

اسیدهای چرب شیر ت ثیر دارد .]۱۳

رونودسی سادر ژنهای مرتبط با ترشح پژروتئینهژای شژیر

در تحقیق حارر نتادج نشان داد که آلژل  Cاثژر مثبتژی

دخالت دارند ،همچنژین سژطح بیژان ژن  STAT1در غژدد

روی صفات تولید شیر ،چربی و پژروتئین دارد کژه مشژابه

پسژژژتانی در کژژژل دورهشژژژیردهی تغییرمعنژژژاداری نژژژدارد

نتادج سادر محققین میباشژد ،گژزارش شژد کژه آلژل  Cبژا

20 ،5و.]2۳

مقاددر بیشتر چربی و پروتئین شیر ارتبژاط دارد  .]7اخژتالا

نتژژادج دژژک تحقیژژق نشژژان داد کژژه ژنهژژای  STAT1و

معنیداری بین درصد پژروتئین و درصژد چربژی مربژوط بژه

دارند .]۱۱

 STAT3روی باروری و رشد اولیه جنین نق
همچنین آلل  Cژن  STAT1سبب افزاد

ژنوتیپ های  CCو  CTوجود دارد و نیز ادژن تفژاوت بژرای

دوره   18شماره   3پاییز 1395
383

سلول های بدنی
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شیر در مقادسه با آلل  Tشد و بیان شژد کژه پژروتئینهژای

تولید شیر بغیر از صژفت درصژد پژروتئین در ادژن تحقیژق

ژنهای  STATدر ارتبژاط بژا سژادتوکینهژا و انتقژال پیژام

معنیدار نشد .با وجود ادنکه چندشژکلی تژکنوکلئوتیژدی

دارنژد 7و

( )C/Tدر ناحیه غیرقابل ترجمه ' ۳قرار دارد اما با توجه به

 .]۸محققین ارتباط ژن  STAT1بژا صژفات تولیژد شژیر را

نق

تنظیمی آن روی  mRNAو بیژان ژن بژه عنژوان دژک

معنیدار و ارتبژاط آن بژا صژفات تولیژد مثژل را بژیمعنژی

نشانگر منتخب و با اثر معنادار بر روی صفات تولیژد شژیر

گزارش کردند  ،]۱6لژذا گزارشژات منتشژر شژده و نتژادج

اهمیت دارد لذا در انتخاب دامها به کمک نشانگر میتژوان

حاصل از ادن تحقیق بیژان کننژده تژاثیرات متعژدد ادژن ژن

از ادن نشانگر به همراه سادر نشانگرهای مژوثر بژر صژفات

روی صفات تولیدی باروری و رشد ،تولید مثلی و سیسژتم

تولید شیر استفاده نمود.

ادنترفرونها میباشد و روی سیستم ادمنی نق

ادمنی میباشد.
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