مجله بيوتكنولوژي كشاورزي
علمي-پژوهشي و ISC

مطالعه چندشکلی اگزون  4ژن  FGI-Iو ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بز نژاد مهابادی به
روش PCR-SSCP
لیال قره داغی ،1حسین مرادی شهربابک ،2مصطفی صادقی ،2مهدی گنج
1و2

خانلو2

به ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيک و اصالح دام و استادیار گروه علوم دامي ،پردیس كشاورزي و منابع طبيعي

كرج دانشگاه تهران،كرج ،ایران.
تاریخ دریافت ،1931/80/22 :تاریخ پذیرش1932/84/22 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط چند شكلي ژن  IGF-Iبا صفات رشد و توليد شير در بزهاي
نژاد مهابادي به روش  PCR-SSCPانجام شد .در این مطالعه از  98رأس بز و  11رأس بزغاله نژاد مهابادي
موجود در مزرعه پردیس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،واقع در كرج با استفاده از لولههاي خالء
حاوي  EDTAاز سياهرگ وداج خونگيري شد .استخراج  DNAاز خون با روش نمكي بهينه یافته انجام
شد و واكنش زنجيرهاي پليمراز ( )PCRبراي تكثير قطعه  561جفت بازي اگزون  4ژن  IGF-Iصورت
گرفت .براي تعيين چندشكلي نمونهها الكتروفورز محصوالت  PCRپس از تک رشتهاي شدن قطعات
(روش  )SSCPروي ژل پلياكریلآميد و رنگآميزي ژل به روش نيترات نقره انجام شد .نتایج بيانگر وجود
دو الگوي باندي متفاوت بود كه فراواني الگوهاي ژنوتيپي  1و  2به ترتيب  % 61/7و  %54/5بود .آناليز
آماري نشان داد كه صفت توليد شير ارتباط معنيداري با الگوهاي باندي دارد ) ،)P<0.05ولي اثر ژنوتيپ-
هاي  IGF-Iبر درصد چربي ،پروتئين و شمار سلولهاي بدني معنيدار نبود ) ،)P<0.05همچنين آناليز داده-
هاي مربوط به صفات رشد ،نشان داد كه ژنوتيپهاي مختلف  ،IGF-Iاثر معنيداري بر وزن تولد ،وزن از
شيرگيري ،افزایش وزن روزانه ،مقدار خوراک مصرفي 98روز و وزن نهایي بزغالهها نداشت.

کلمات کلیدی :ژن  ،IGF-Iچندشكلي ، PCR-SSCP ،بز نژاد مهابادي.
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( )IGFBPوصل مي شود (.)Zhou yinli, 2007

مقدمه

سيستم سيگنال دهندهي  IGFs1شامل ،IGF-I

بز قادر به زندگي در هر منطقه آب و

 ،IGF-IIگيرندهي  ،IGF-Iگيرندهي  IGF-IIو

هوایي است و ميتواند مواد فيبري با كيفيت پایين
را استفاده كند و به فرآوردههاي حيواني تبدیل

شش پروتئين باند شونده ()IGFBPI~IGFBP-6

نماید .یكي از اهداف اصلي پرورش بز ،توليد

نقش مهمي در توسعه ،رشد و توليدمثل

شير و محصوالت لبني است .شير بز به علت

پستانداران ایفا ميكنند (.)Duan et al., 2005

كوچک بودن اندازه گویچههاي چربي موجود در

 IGF-Iپلي پپتيد تک زنجيرهاي با سه پل دي-

آن زود هضم شده و باعث ميشود كودكان نسبت

سولفيد داراي وزن مولكولي  7648دالتون ،و

به آن حساسيتي نداشته باشند ،قند شير بز نسبت

شامل  78اسيدآمينه مي باشد كه هورمون رشد

به سایر شيرها كمتر است و لذا باعث عدم

مترشحه از غده هيپوفيز عامل اصلي تحریک

مقاومت به الكتوز در انسان نمي شود ،و پنير

آزادسازي آن است ( & Renderknecht

حاصل از آن داراي بهترین كيفيت است

 .)Humbel, 1978هپاتوسيتها یا سلولهاي

( .)Khaldari, 2008درصد چربي و پروتئين شير

كبدي محل اوليه و اصلي ترشح  IGF-Iبه عنوان

بز به شير انسان نزدیكتر است و عمل

یک هورمون اندوكرین ميباشد( Combes et al.,

هموژناسيون به طور طبيعي در شير بز در پستان

 ،)1997ولي در بعضي بافتهاي محيطي نظير

صورت ميگيرد (.)Valizadeh, 2011

استخوان نيز ممكن است آزادسازي سوماتومدین-

هورمونهاي رشد شبهانسوليني ( )IGFمواد

ها به صورت اوتوكرین /پاراكرین تحت تاثير

پروتئيني با وزن مولكولي كم هستند كه در پاسخ

عوامل یا فاكتورهاي موضعي صورت گيرد ( Yee,

به هورمون رشد آزاد شده وهورمون رشد اثرات

 .)1994نقش این هورمون در رشد بافت هاي

خود را از طریق این عوامل القا ميكند .به فاكتور-

مختلف بدن (سلول هاي ماهيچه ،غضروف و

هاي رشد شبه انسوليني سوماتومدین نيز گفته

استخوان) ،تحریک سنتز پروتئين ،افزایش

ميشود و به دليل اینكه این مواد واسطه عمل

متابوليسم قندها و چربي ها در بدن ،محرک

هورمون رشد هستند به نام هورمون رشد

تقسيم ميتوز ،تحریک ازدیاد سلول هاي اپيتليال

سوماتوتروپ نيز شناخته ميشوند .این فاكتورها

(مخاطي) و استرومال غده پستاني ،سنتز و بيان

اثراتي شبيه انسولين بر سلولها دارند ولي

ژن كازئين و حمل گلوكز شناخته شده است

برخالف انسولين در مایعات بيولوژیكي تقریبا
 %89آن به یكي از  6پروتئين باند شونده

- Insulin-like growth factor
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( .)Zhou Yinli, 2007عالوه بر این  IGF-Iسنتز

مشخص شد ) )P<0.05و افراد با ژنوتيپ  ABدر

شير و تكامل غده پستاني را در طول دورهي

مقایسه با افراد ژنوتيپهاي دیگر باالترین متوسط

شيردهي تسهيل ميكند .مطالعات نشان دادند كه

افزایش وزن روزانه از تولد تا شيرگيري را نشان

 IGF-Iیک محرک قوي براي ماندگاري سلولها،

دادند ).)Tahmoorespur et al., 2009( )P<0.05

جلوگيري از مرگ و مير برنامه ریزي شدهي

در بررسي اگزون  4ژن  IGF-Iدر سه نژاد بومي

سلول1ها و بيان ژنهاي مرتبط با فرآیند مرگ و

بز در چين با استفاده از روش  PCR-SSCPو

مير برنامه ریزي شدهي سلولهاي غده پستاني

تواليیابي  ،DNAدو جهش در نوكلئوتيدهاي

شناخته شده است ،همچنين بيان ژنهایي كه در

 )G>A( 1617و (C>T)1628گزارش شد كه از

انتقال و متابوليسم آمينواسيدها و همچنين بيوسنتز

نوع جهشهاي خاموش بودند .براي اولين بار این

و پایداري پروتئينها درگير هستند را تنظيم مي-

 SNPها در بز گزارش شد كه به طور معنيداري

كند .)Zhou Yinli, 2007(.ژن  IGF-Iداراي 6

با صفت توليد كشمير مرتبط بود ،افراد داراي 4

اگزون و  1اینترون است و در 75/1سانتي

نوع ژنوتيپ بودند كه ژنوتيپ  AAبه طور معني-

مورگاني كروموزوم  1نقشه یابي شده است

داري توليد كشمير پایينتري نسبت به ژنوتيپ

).) Wibowo et al., 2008

 ABداشتند ) .)P<0.05وزن بدن ژنوتيپ  ACبه

در مطالعه چند شكلي ناحيه 5´-Flanking

طور معنيداري باالتر از ژنوتيپ  BBبود )p<0.05

ژن  IGF-Iبا استفاده از روش  PCR-SSCPدر ده

) ( .)Quing et al., 2011در مطالعه چندشكلي

نژاد بز چيني ،نتایج حاصل از توالي یابي این

اگزون  4ژن  IGF-Iبا روش  PCR-RFLPدر دو

ناحيه حاكي از حذف دو نوكلئوتيد) )CAو

نژاد بز چيني ،ارتباط معنيداري بين تنوع ژنتيكي

همچنين وجود دو  SNPبه ترتيب در نوكلئوتيد-

در این ناحيه با توليد كشمير ،قطرالياف و وزن

هاي  A(1657به  T(1648،)Gبه  ) Cبودكه

بدن بز مشاهده نشد (.)Wu-Jun et al., 2010

فقط در یكي از نژادها ارتباط معني داري با

هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناسایي

چندقلوزایي مشاهده شد ).( Ping-( ،(P<0.05

چندشكليهاي موجود در اگزون  4ژن  IGF-Iو

 Qiong et al., 2011در مطالعه دیگري روي

برآورد ميزان فراواني الگوهاي ژنوتيپي مختلف

همان ناحيه ژن  IGF-Iدر گوسفند نژاد بلوچي 5

این جایگاه و بررسي ارتباط بين چندشكليهاي

الگوي باندي متفاوت مشاهده شد و تفاوت

این جایگاه ژني با صفت توليد شير در بزهاي نژاد

معنيداري در متوسط افزایش وزن روزانه از تولد

مهابادي و صفات رشد در بزغالهها با استفاده از

تا شيرگيري بين افراد با ژنویپ  ABوBB

تكنيک  PCR-SSCPبود.

-apoptosis

1
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نهایي واكنش  21ميكروليتر انجام شد :كلرید

مواد و روشها
در این مطالعه از  98رأس بز و  11رأس

منيزیم

()MgCl2

1/1

ميكروليتر

(

بزغاله نژاد مهابادي موجود در مزرعه پردیس

 ،)1/1mM/µLبافر (2/1 )PCR buffer

كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در

ميكروليتر ( ،)1Xبازهاي آزاد دزوكسي نوكلئوتيد

كرج ،با استفاده از لولههاي خالء حاوي EDTA

تري فسفات ( 2 )dNTPsميكروليتر (mM/µL

از سياهرگ وداجي خونگيري انجام شد .استخراج

 ،)8/9آغاز گر رفت  1ميكروليتر (،)8/1 pm/µL

 DNAبا روش نمكي تغيير یافته صورت گرفت.

آغازگر برگشت  1ميكروليتر (،)8/1 pm/µL
آنزیم  DNAپلي مراز  8/5 Taqميكروليتر (unit/-

براي تكثير قطعه  526جفت بازي ژن  IGF-Iاز

 2 DNA ،)8/21 µLميكروليتر ،آب دیونيزه

آغازگرهاي رفت و برگشت كه توسط نرم

) 14/7 (dH2Oميكروليتر.

افزار  Vector NTIطراحي شد ،استفاده گردید كه

الكتروفورز محصوالت  PCRروي ژل

این آغازگرها توسط شركت متابيون سنتز شد.
توالي آغازگرها به شرح زیر بود :توالي آغازگر

آگارز  2درصد ،با ولتاژ  82ولت ،به مدت نيم

رفت5`-ATT TGA ACA GAC AAG CCC :

ساعت صورت گرفت .براي رنگ آميزي ژل

` AC-3و توالي آغازگر برگشت 5`- TTT GAC

آگارز از  DNA Safe Stainاستفاده شد .پس از

` ACT ATG AGC CAG AAG-3جهت بهينه

انجام الكتروفورز از دستگاه اشعه ماوراي بنفش

سازي واكنش  PCRبرنامههاي حرارتي مختلفي

براي بررسي قطعه تكثير شده استفاده شد .به

استفاده شد .ولي در نهایت برنامه حرارتي زیر با

منظور انجام واكنش  ،SSCPمحصول  PCRتكثير

 51چرخه ،ایده آل ترین شرایط براي تكثير ژن

شده ،با استفاده از بافر  ( SSCPفرماميد%99 1

 IGF-Iتشخيص داده شد .واسرشت سازي اوليه

( 1960ميكروليتر) 0.5m ،اتيلن ديآميد تترا

 DNAبه مدت  1دقيقه در دماي  81درجه سانتي

3

استيک اسيد 40( 2ميكروليتر) ،بروموفنولبلو

( ،)0.025%زینولسيانيد ))0.25( 4به نسبت  4به

گراد ،واسرشت سازي  DNAبه مدت  58ثانيه
در دماي  81درجه سانتي گراد ،اتصال آغازگر

 16به مدت  18دقيقه در دماي  86درجه تک

به  DNAبه مدت  58ثانيه در دماي  61/4درجه

رشته اي شدند كه بالفاصله پس از این مرحله در

سانتي گراد ،بسط  DNAبه مدت  58ثانيه در

داخل یخ قرار گرفتند .الكتروفورز محصوالت تک

دماي  72درجه سانتي گراد و بسط نهایي به
مدت  18دقيقه در دماي  72درجه سانتي گراد

1

- Formamid

انجام شد .واكنش  PCRبوسيله مواد مخصوص

2

- EDTA

 PCRشركت  GENNETبه شرح زیر با غلظت
156

-Bromophnol blue

3

-Xyleno cyanol

4
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رشتهاي ،روي ژل پلياكریلآميد  18درصد  ،با

 :Yijklmnهریک از مشاهدات مربوط به

ولتاژ 588به مدت  24ساعت انجام و رنگ

مقدار شير ،درصد چربي ،درصد پروتئين ،شمار

آميزي ژل با استفاده از نيترات نقره طي سه مرحله

سلولهاي بدني : ،ميانگين :Gj ،اثر  jامين

تثبيت ،لكه گذاري و ظهور صورت گرفت.

ژنوتيپ ( :Ai ،)IGF-1اثر  iامين سن حيوان

پس از اتمام كارهاي آزمایشگاهي و تعيين

هنگام زایش : Yk ،اثر  kامين سال زایش :Ml ،اثر

ژنوتيپ تمام نمونهها ،شمارش ژنوتيپها و تعيين

 1امين ماه ركوردگيري،

فراواني ژنوتيپها با استفاده از شمارش مستقيم

تصادفي حيوان b: ،ضریب تابعيت صفت مورد

انجام گرفت.

نظر از تعداد روزهاي شيردهي :Dijklmn ،تعداد

در این تحقيق پس از تعيين ژنوتيپ دامها

n

) :Animaln(Giاثر

روزهاي شيردهي : D ،ميانگين تعداد روزهاي

براي جایگاه مورد بررسي این اطالعات به همراه

شيردهي :eijklmn ،اثر عوامل باقيمانده.

داده هاي مربوط به توليد شير ،درصد پروتئين

براي تجزیه واریانس اثر چندشكلي ژن

شير ،درصد چربي شير و شمارش سلولهاي

 IGF-Iبر صفات رشد ،دادههاي مربوط به وزن

بدني وارد نرمافزار  Excelگردید و بعد از نرمال-

تولد ،وزن از شيرگيري ،افزایش وزن روزانه،

كردن دادهها (روش لگاریتمگيري) از نرمافزار9.1

ميانگين مقدار خوراک مصرفي  98روز و تاریخ

 SASو رویه ( Mixedبه دليل ركوردگيري

تولد مربوط به  11بزغاله ي مورد مطالعه ،پس از

تكراري براي هر حيوان) براي آناليز دادهها

تعيين ژنوتيپ دامها و ثبت در نرم افزار  ،Excelبا

استفاده شد .در این آزمایش اثر ژنوتيپهاي ژن

استفاده از نرم افزار  SASبا رویه  GLMانجام

 IGF-Iبه عنوان عامل ثابت تاثيرگذار بر صفات

شد .در این مطالعه اثر ژنوتيپ ،سال تولد ،ماه

مورد مطالعه در مدل قرار داده شد به این صورت

تولد و سن دام هنگام زایش به عنوان عوامل

كه الگوهاي ژنوتيپي مشاهده شدهي این ژن (2

ثابت ،همچنين وزن مادر هنگام زایش و وزن

الگو) ،اثر سن حيوان هنگام زایش ،سال زایش ،و

تولد بزغاله به عنوان عامل كواریت در معادله مدل

ماه ركوردگيري به عنوان عوامل ثابت و اثر صفت

قرار داده شد.

تعداد روزهاي شيردهي به عنوان عامل كواریت،

دو معادله مدل براي تجزیه واریانس مربوط

همچنين اثر حيوان به عنوان عامل تصادفي در

به صفات رشد به كار گرفته شد كه به صورت

مدل قرار داده شد .معادله مدل به شكل زیر بود.

زیر ميباشند.

D

+ Ai + Gj + Yk + Ml + b (Dijklmn -



=

Y1ijklm=μ+Gi+Yj+Mk+Al+b1 (Wijklm- W ) + eijklm

Yijklmn

(+Animaln(Gi)+ eijklmn

Y2ijklmn=μ+Gi+Yj+Mk+Al+b1 (Wijklm- W ) + b2
(Wijklmn - W n ) + eijklmn
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 =Y1ijklmnهر یک از مشاهدات مربوط به

زایش) =Wijklmn ،اثر  ijklmnامين وزن تولد،

وزن تولد و ميانگين خوراک مصرفي  98روز،

=b2ضریب تابعيت  Yروي ( Wوزن تولد بزغاله-

هریک از مشاهدات مربوط به وزن از شيرگيري،

ها) = Wn ،ميانگين وزن تولد بزغاله ها=eijklmn ،

 =Y2ijklmوزن نهایي و ميانگين خوراک مصرفي

اثر عوامل باقيمانده.

امين ژنوتيپ ( =Yj ،)IGF-1اثر  jامين سال تولد،

نتایج و بحث

 98روز : ،ميانگين صفت در جامعه=Gi ،اثر i

 =Mkاثر  kامين ماه تولد =Al ،اثر lامين سن مادر

با استفاده از روش اسپكتوفتومتري و ژل

هنگام زایش=Wijklm ،وزن  ijklmامين مادر هنگام

آگارز  1درصد ،كميّت و كيفيت  DNAاستخراج

زایش = W ،ميانگين وزن مادر هنگام زایشb1 ،

شده مورد تایيد قرار گرفت (شكل  1و .)2

=ضریب تابعيت  Yروي ( Wوزن دام هنگام

شکل-1کیفیت نمونه های  DNAبر روی ژل آگارز.
Figure 1- The quality of DNA samples on agarose gel.

شکل  -2تعیین کمیت و کیفیت  DNAبا دستگاه نانودراپ.
Figure 2- Determination of DNA quality by Nonodrop.
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قطعه  526جفت بازي ژن  ،IGF-Iطي واكنش

چندشكلي در این ناحيه را گزارش كرده بودند،

 PCRتكثير (شكل  )5و در مرحله بعد ،از روش

طبق انتظار مطالعه ناحيه مذكور در بز نژاد

 SSCPبراي شناسایي تنوع در قطعه تكثير شده

مهابادي نيز داراي چندشكلي ميباشد .جدول 1

استفاده شد .نتایج حاصل از  SSCPو رنگآميزي

آمارههاي توصيفي مربوط به ركورد توليد شير،

ژل پلياكریل آميد بيانگر دو الگوي باندي

درصد پروتئين ،درصد چربي و شمار سلولهاي

متفاوت بود كه در شكل 4مشاهده ميشود .و

بدني را نشان ميدهد .باال بودن ضریب تنوع در

فراواني الگوهاي  1و  2برابر با  %61/71و

صفات مورد مطالعه ميتواند به دليل ركوردگيري

Wu-Jun et al.,

در دورههاي مختلف شيردهي هر كدام از

 %54/28بود .همانطور كه

حيوانات باشد.

( )2010و  )2011( Quing et al.,در مطالعه
اگزون  4ژن  IGF-Iدر نژادهاي مختلف بز چيني،

400 bp

300 bp

شکل -9تکثیر اختصاصی قطعه  922 bpژن  IGF-1بر روی ژل آگارز.
Figure 3- PCR product analyzed by electrophoresis on 2% agarose gel (326bp).
الگوی 1

الگوی 1

الگوی 2

الگوی 2

شکل  -4الگوهای حاصل از الکتروفورز محصوالت SSCPاگزون  4ژن  IGF-1در بزهای مهابادی.
Figure 4- SSCP pattern of IGF-1 gene in Mahabadi goats.
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جدول  -1آمارههای توصیفی صفات تولید شیر ،درصد چربی ،درصد پروتئین و شمار ش سلولهای
بدنی شیر.
Table 1- Descriptive statistical of milk production, fatty percent, protein percent and
somatic cell count traits.
صفت

انحراف

تعداد

ماكزیمم

مينيمم

ميانگين

number

maximum

minimum

average

Standard
deviation

823

2220

50

614.52

330.26

53.74

192

7.37

3.27

4.15

0.65

15.81

درصد چربي شير (درصد)

191

7.37

2.20

3.14

1.69

79.38

تعداد سلولها بدني (تعداد

183

9672

17

715.85

1388.43

193.95

استاندارد
Trait

توليد شير(گرم)

ضریب تغييرات
Coefficient
of
Variation

)Milk production (gr

پروتئين شير(درصد)
)Milk protein(%
)Milk fat (%

سلول به ازاي هر ميليليتر
شير) Somatic cell count
(the number of cell per
)Ml milk

در مطالعه حاضر الگوهاي ژنوتيپي IGF-I

سال  88بيشترین تاثير و سال  81كمترین تاثير را

با مقدار توليد شير ارتباط معنيداري نشان

بر روي توليد شير داشت تاثير بيشتر سال  88را

دادند) ،)P<0.05ولي اثر این الگوها بر تركيبات

ميتوان به تغذیه بهتر در آن سال نسبت داد.

شير شامل :درصد چربي ،پروتئين و شمار سلول-

همچنين اثر ماه ركورد گيري بر مقدار توليد شير

هاي بدني معنيدار نبود (جدول  .)2در ميان سایر

معنيدار بود و ماه دوم بيشترین توليد شير و ماه

عوامل ثابت موجود در مدل ،اثر سال زایش و ماه

دوازدهم كمترین توليد شير را داشت .ميتوان این

ركوردگيري بر توليد شير معنيدار بود )،)p<0.01

اثر را به ميزان علوفه و مواد مغذي بهتر در ماه

(جدول  .)5ولي ،سن حيوان هنگام زایش اثر

دوم نسبت داد .تعداد روزهاي شيردهي كه به

معنيداري روي این صفت نداشت .در این

عنوان عامل كواریت در مدل قرار داده شد تاثير

پژوهش ركوردگيري از بزها در ماههاي اسفند،

معنيداري بر روي مقدار توليد شير داشت

فروردین ،اردیبهشت و خرداد سالهاي 88 ،98

).)p<0.05

و  81صورت گرفته ،كه آناليز دادهها نشان داد،
148

مجله بيوتكنولوژي كشاورزي
علمي-پژوهشي و ISC

جدول  -2اثر ژنوتیپهای ژن  IGF-Iبر میانگین حداقل مربعات تبدیل یافته 1تولید شیر.
Table 2- The effect of different genotype of IGF-1 gene on least square means milk
production.
 31( 2رأس)
 58( 1رأس)
ژنوتيپ
Genotype
توليدشير*

(گرم)

28.32a ± 0.68

26b±1.16

0.376 ± 0.002

0.375 ± 0.001

0.96 ± 0.33

0.58± 0.26

5.79± 0.88

5.09±0.82

Milk production
ns

درصد پروتئين

protein percentage

درصد چربي

ns

Fat percentage
ns

شمارش سلوهاي بدني

تعداد سلول در هر ميلي ليتر
somatic cell count
*اختالف معنیدار در سسطح احتمال  5درصد.

Significant difference in 5% probability

جدول  -9اثر عوامل ثابت مؤثر بر میانگین حداقل مربعات تبدیل یافته 2تولید شیر.
Table 3- The effect of fixed effects on least square means milk production.
ميانگين حداقل مربعات ()least square means
سال

زایش**

89

26.59b±0.82

90

30.02a±0.72

91
1

24.86b±1.74
26.33b±1.17

gestation year

ماه ركورد

گيري**

recording month

** معنیداری در سطح احتمال  1درصد

2

30.23a±0.77

3

27.38b±1.09

12
24.70b±2.04
Significant difference in 1% probability

 - 1ميانگين حداقل مربعات دادههاي نرمال شده كه با روش لگاریتم گيري نرمال شدند.
 - 2ميانگين حداقل مربعات دادههاي نرمال شده كه با روش لگاریتم گيري نرمال شدند

قره داغی و همکاران1939 ،

آناليز دادههاي مربوط به  11رأس بزغاله

معنيداري روي هيچ كدام از صفات ذكر شده

پس از تعيين ژنوتيپ  ،با صفات رشد شامل وزن

نداشت ( جدول  ،)4وزن مادر هنگام زایش اثر

تولد ،وزن از شيرگيري ،افزایش وزن روزانه ،وزن

معنيداري بر روي وزن تولد بزغالهها )،)p<0.05

نهایي و خوراک مصرفي انجام گرفت كه نتایج

و همچنين سال و ماه تولد اثر معنيداري بر

حاصل نشان داد الگوهاي ژنوتيپي  IGF-Iتاثير

خوراک مصرفي داشتند ).) p<0.05

جدول -4میانگین حداقل مربعات و انحراف استاندارد صفات وزن تولد ،وزن از شیرگیری ،افزایش
وزن روزانه و خوراک مصرفی.
Table 4- Least square means and standard deviation of birth weight, weaning weight,
average daily gain, feed intake and final weight traits.
ژنوتيپ  17( 2رأس) Genotype 2
ژنوتيپ  34( 1رأس) Genotype 1
صفات ))traits
وزن تولد( nsكيلوگرم)

2.96 ± 0.27

3.31± 0.28

Birth weight

وزن از شيرگيري( nsكيلوگرم)

20.11 ± 2.09

19.88 ±2.06

Weaning weight

افزایش وزن روزانه( nsكيلوگرم)

0.197 ±0.02

0.194±0.19

Daily gain

خوراک مصرفي( nsكيلوگرم)

1.32 ±0.065

1.34± 0.061

Feed intake

وزن نهایي( nsكيلوگرم)

±2.79

27.98

31.48 ± 2.78

Final weight

در مطالعه ارتباط چند شكلي ژن  IGF-Iبا

) .2011در یک بررسي دیگر روي گاوهاي

صفت توليد شير روي بز بومي چين ،ارتباط

هلشتاین ارتباط معنيدار این ژن با مقدار توليد

معنيدار این ژن با مقدار توليد شير گزارش شد

شير ،چربي و پروتئين گزارش شد ( Szewczuk

) ،)Deng et al., 2010كه با نتایج مطالعه حاضر

 .)et al., 2011همچنين یک جهش ( )C/Tدر

مطابقت دارد .همچنين در مطالعه چند شكلي ژن

ناحيه  5´-Flankingاین ژن در گاو شناسایي شده

فاكتور رشد شبه انسولين ( )IGF-Iو رابطه آن با

است كه مرتبط با درصد چربي و پروتئين در شير

توليد شير روي گاوهاي شيري ،یک جایگزیني

بود ( ،)Ge et al., 2001ولي Hines et al.

تک نوكلئوتيدي ،گزارش شد كه با توليد شير،

( )1998در مطالعهي ناحيه مذكور در گاوهاي

چربي و پروتئين در ارتباط بود (Mullen et al.,

هلشتاین هيچ ارتباطي بين جهش رخ داده با
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 سنتز و بيان ژن كازئين و حمل گلوكز،پستاني

 نتایج پژوهش.صفات توليد شير پيدا نكردند

 سنتز شيرIGF-I شناخته شده است و همچنين

حاضر بيانگر ارتباط معنيدار الگوهاي متفاوت

وتكامل غده پستاني را در طول دورهي شيردهي

 ولي. با صفت توليد شير استIGF-I ژنتيكي ژن

 عالوه بر این در طوالني شدن،تسهيل ميبخشد

اثر چند شكلي این ژن بر روي تركيبات شير

Yinli, 2007( دوره شيردهي نيز نقش دارد

- پروتئين و شمارش سلول،شامل درصد چربي

 با توجه به نتایج مطالعه حاضر و.)Zhou

 نقش هورمون رشد شبه.هاي بدني معنيدار نبود

 برIGF-I مطالعات گذشته كه اثر پليمورفيسم ژن

) در رشد بافت هاي مختلف بدنIGF-I( انسولين

 این ژن ميتواند،صفات توليد شير را تأیيد ميكند

،) غضروف و استخوان،(سلول هاي ماهيچه

به عنوان نشانگر ژنتيكي براي صفت توليد و

 افزایش متابوليسم قندها و،تحریک سنتز پروتئين

.تركيبات شير استفاده شود

 تحریک، محرک تقسيم ميتوز،چربي ها در بدن
ازدیاد سلول هاي مخاطي و استرومال غده
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Abstract
The objective of this sudy was to detection of polymorphis in IGF-1 gene and its
association with milk producton and growth traits in Mahabadi goats using PCR-SSCP
method. For this purpose, blood samples were taken from 140 (89 mature goats and 51
kiddings) Mahabadi goats reared in the farm of department of animal Scince Tehran
University(Karaj). Genomic DNA was extracted from whole blood using modified salting out
method.The Polymerase chain reaction (PCR) used to amplify of 326 bp fragment of exon 4
of IGF-I gene. PCR products were electrophoresed on polyacrylamide gel (method SSCP) and
stained with silver nitrate method to distinguish different patterns.The results revealed two
band patterns.The frequency of two Patterns is 65.7% and 34.2% respectively. The
polymorphism of the IGF-I gene were associated with milk production(p<0.05), But fat
percent, protein percent, somatic cell count and also birth weight, weaning weight,daily gain,
feed intake and final weight among two genotypes were showen not significantly.
Key word:, IGF-1 gene, polymorphism, PCR-SSCP, Mahabadi goat.
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