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  چکیده
نرخ  صفتپروتئین شوك حرارتی و ارتباط آن با  ر ناحیه پروموتور ژند شکلیچندمطالعه هدف از این تحقیق، 

سرابی  وشامل هلشتاین  دهگاو شیر راس 124 از این منظور به. باشدسرابی می و هلشتاین گاوهايباروري در 
از روش تفاوت فرم فضایی رشته هاي منفرد  چندشکلیاي شناسایی برو  انجام پذیرفت DNAاستخراج 

)SSCP (سازي با توالی ثبت شده در ردیفو هم یابینتایج حاصل از توالی. استفاده گردیدNCBI  نشان داد که
- جایگزینی همنوع ، چهار 895ذف در نوکلئوتید شماره حیک : شاملکه  وجود دارد SNPدر این ناحیه هفت 

چهار نوع هاپلوتایپ شامل  هاSNPترکیب این . مشاهده گردید جنسجایگزینی غیرهمدو نوع چنین همو  جنس
و شماره چهار ) CDGGCTTT(، شماره سه )DGGCTTC(، شماره دو )CAAAGCC(شماره یک 

)CGGAGTT( در نژاد سرابی هاپلوتیپ شماره سه و در نژاد هلشتاین هاپلوتیپ شماره یک مشاهده نشد .بود. 
بیانگر ارتباط نتایج  .گردید آنالیز SASنرم افزار  GLMبا استفاده از رویه ات ثابت موثر بر صفت نرخ آبستنی، راث

طوري که در نژاد به .)p<0.0001(است مشاهده شده در این ناحیه با نرخ باروري  هايهاپلوتایپدار معنی
- چهار از نظر آماري اختالف معنی یک و شماره هايهلشتاین هاپلوتیپ شماره چهار و در نژاد سرابی هاپلوتیپ

و کمترین نرخ باروري در هر دو نژاد مربوط به هاپلوتیپ شماره دو ) p<0.01( ها داشتندداري با بقیه هاپلوتیپ
دهد که ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوك حرارتی از چند شکلی باالیی برخوردار است، این نتایج نشان می. بود

  .در انتخاب براي صفت باروري مورد استفاده واقع شود تواندلذا می
 PCR-SSCPو  SNP، ، هاپلوتایپ استرس حرارتی :کلمات کلیدي
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  مقدمه

ایران از لحاظ آب و هوایی یکی از منحصر 
و داراي تنوع اقلیمی . به فردترین کشورهاست

در منطقه آذربایجان آب و هواي . مختلفی است
در منطقه جنوب مزمان بطور هنسبتا معتدل ولی 

. کشور شاهد آب و هواي گرم و خشک هستیم
در زمستان میان  دماي هوااختالف بطوریکه 

 50گرمترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از 
. (Alizadeh et al., 2005)رسد می گرادسانتیدرجه 

نژاد هلشتاین با توجه به انتخاب طوالنی مدت که 
براي صفات تولیدي در این نژاد اصالح شده است، 
نسبت به شرایط محیطی و به خصوص گرما 

 حیطیبا تنش ممثل آن حساس بوده و تولید و تولید
تنش هاي محیطی بویژه  .به شدت کاهش می یابد
ها دالر سودآوري تولیدات تنش گرما، ساالنه بیلیون

 .(St-Pierre et al., 2003) دهنددامی را کاهش می
به نظر می رسد با شناسایی نژادهاي بومی کشور که 

اند و با نسبت به اقلیم منطقه سازگاري پیدا کرده
با ایجاد تالقی گري صحیح اصالح نژاد آنها، و یا 

بین نژادهاي بومی که داراي تحمل باالیی به شرایط 
هاي پرسخت محیطی و بیماریها می باشند با نژاد

تولید خارجی، گامی موثر در جهت تولید اقتصادي 
بر در مناطق گرمسیري کشور تولیدات حیوانی

هاي ژنتیکی بومی ایران، از جمله توده .داشت
گاو نژاد سرابی به  .باشندور میگاوهاي بومی کش

شناخته ) شیري و گوشتی(عنوان دام دو منظوره 

شود و شده است، و در منطقه آذربایجان یافت می
شده است و  سازگارنسبت به آب و هواي سرد 

داراي قدرت تحمل زیاد نسبت به بیماریها و 
  (Ferdowsi et al., 2008).تغییرات محیطی است

پرورش گاو شیري  سودآوري در واحدهاي
رغم پیشرفت سریع بستگی به باروري دارد، علی

، دهژنتیکی و مدیریتی در تولید شیر گاوهاي شیر
. کم شده است 1980بازده باروري از اواسط دهه 

توان فقط به دلیل این کاهش در باروري را نمی
تواند به تنش گرمایی می. افزایش شیر نسبت داد
اصلی مرتبط با کاهش هاي عنوان یکی از فاکتور

باروري به ویژه در مناطق گرمسیري در مزارع 
 Garcı´a-Ispierto et)پرورش گاوهاي پرتولید باشد

al. 2007).  دماي محیطی که در آن گاوها راحت
درجه  5-25بوده و بیشترین تولید را دارند بین 

باشد که به این محدوده دمایی منطقه گراد میسانتی
هنگامی که دماي محیط از . ندگویآسایش گاو می

ولید شیر کاهش رود، تباالتر می درجه سانتیگراد 26
وجود تنش . (Kadzere et al., 2002)یابدمی

گرمایی قبل از عمل تلقیح مصنوعی، با کاهش نرخ 
 ,.Garcı´a-Ispierto et al)است  مرتبطباروري 

درصد در  60تا  40، و نرخ آبستنی از حدود (2007
درصد در فصول  20تا  10نک سال به هاي خفصل

 ,.Cavestany et al)گرم سال کاهش می یابد

در کاهش  یتنش گرمایی عامل مهم ..(1985
 سودآوري مزارع پرورش گاو شیري است

(Ravagnolo & Misztal, 2002) ، با توجه به
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استفاده از مثلی، وراثت پذیري کم صفات تولید
 بزرگ اثر کشف ژنهاي روشهاي ژنتیک مولکولی و

مثلی و جایگاههاي ژنی مرتبط با صفات تولید یا
نرخ و در نتیجه افزایش  مقاومت به استرس گرمایی

باروري و مقاوم نمودن نژادهاي پرتولید ولی 
 برايبیشتري اهمیت از  حساس به اقلیم گرم،

اخیرا  .برخوردار است داممتخصصین اصالح نژاد 
تیکی و هاي ژناي در زمینه مکانیسممطالعه

فیزیولوژیکی درگیر در پاسخ به تنش گرمایی 
. انجام شده است   .Collier et al (2008)توسط

زمانیکه موجود با تنش گرمایی مواجه می شود، 
کنند که سلولهاي آسیب دیده پروتئینهایی تولید می

یکی از . کنداز آنها در مقابل آسیب محافظت می
شوك حرارتی  هاينیهاي حمایتی تولید پروتئپاسخ

(Heat shock protein; HSP) می باشد .  
هاي شوك حرارتی بر اساس وزن پروتئین

شوند که مهمترین آنها بندي میمولکولی طبقه
پروتئین  .HSP90و  HSP60  ،HSP70: عبارتند از

از ، در بیشتر  موجودات زنده  70شوك حرارتی 
 تا یوکاریوتها دیده می شود باکتریهاآرکئی

(Boorstein et al., 1994) داراي چندین عملکرد  و
که یکی از این عملکردها محافظت موجود . باشدمی

- زنده بعد از تحت تاثیر قرار گرفتن در مقابل تنش

کنترل  .باشدهاي محیطی از جمله تنش گرمایی می
، توسط عناصر باالدست ناحیه  Hsp70بیان ژن 

 Huang et al (2002). شودپروموتور انجام می
این ژن مرتبط با درصد  5`  ناحیه گزارش کردند که، 

ارتباط . ،وك استآبستنی و کیفیت اسپرم در خ
در ناحیه پروموتور این ژن با صفات  چندشکلی

 Rosenkrans et al  (2010) توسطباروري در گاو 
اینکه با توجه به . مورد تایید قرار گرفته است

تک  چندشکلیدر زمینه شناسایی اي مطالعه
در  Hsp70نوکلئوتیدي در ناحیه پروموتور ژن 

کشور انجام نشده است و همچنین  شیريگاوهاي 
نژادهاي  وکشور هاي متنوع در وجود اقلیم دلیل به

مطالعه اثر ، بومی سازگار با هر منطقه آب و هوایی
نرخ صفات تولید مثلی از جمله تنش گرمایی بر 

بنابراین،  .تواند مورد توجه قرار گیردمیباروري 
 چندشکلیشناسایی ) 1: راي این تحقیقهدف از اج

موجود در ناحیه پروموتور  (SNP) تک نوکلئوتیدي
در گاوهاي  (Hsp70)ژن پروتئین شوك حرارتی 

ارزیابی ارتباط بین ) 2سرابی و هلشتاین و 
تک نوکلئوتیدي با نرخ باروري در  چندشکلی

  .باشدنژادهاي سرابی و هلشتاین می
  

  هاو روش مواد
راس  124 از براي این منظور :نمونه برداري

گاو سرابی از ایستگاه  راس 52 شامل يگاو شیر
راس گاو هلشتاین از  72و تعداد  تحقیقاتی سراب

خونگیري کا واقع در استان اصفهان گاوداري ف
گیري از لوله هاي آزمایش براي خون. انجام شد

تفاده ، اس EDTAاستریل، حاوي ماده ضد انعقاد
. لیتر خون گرفته شدمیلی 5حدود گاو از هر . گردید

حیوان یاداشت بدن هاي خون شماره بر روي نمونه
هاي حاوي خون بعد از اتمام خونگیري لوله. گردید
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تا زمان انتقال به آزمایشگاه در فالسک حاوي یخ 
هاي خون تا زمان استخراج نمونه. نگهداري شدند

DNA  اطالعات  .دنددر یخچال نگهداري ش
براي شامل تنها نرخ آبستنی ،مثلی صفات تولید

جزئیات اطالعات . بودنژادهاي سرابی و هلشتاین 
فنوتیپی شامل اثرات ثابت سال هنگام تلقیح، ماه 

   .زایش می باشد، اثر شکم تلقیح
کمیت و و اندازه گیري  DNAاستخراج 

براي استخراج در این پژوهش  : DNAکیفیت  
DNA بهینه یافته نمکی وشاز ر)Miller et al., 

هاي   DNA کمیتو کیفیت . شد استفاده )1988
بر روي ژل  الکتروفورزاستخراج شده بوسیله روش 

 )دستگاه نانودراپ( اسپکتوفتومتري و %1آگارز 
)Thermo, NanoDrop 1000 (دیتعیین گرد.   

PCR-SSCP:  واکنش زنجیره اي پلیمراز
جفت بازي ناحیه  539ي براي تکثیر قطعه

 )Hsp70(پروموتور ژن پروتئین شوك حرارتی 
 Rosenkrans(توالی آغازگرها، از مطالعه . انجام شد

et al., 2010 ( که توالی آنها عبارتند اقتباس گردید
  : از

Forward (5’ -
GCCAGGAAACCAGAGACAGA-3’)  
Reverse (5’ -
CCTACGCAGGAGTAGGTGGT-3’) 

میکرولیتر و  25در حجم نهایی  PCRواکنش 
، )PCR )1X، بافر DNAنانوگرم  100-50شامل 

، )dNTPs )0.2 mMپیکومول از هر آغازگر،  10
MgCl2 (1.5 mM)   و نیم واحد آنزیم تک پلی

 35که با استفاده از برنامه حرارتی زیر و در  مراز
   .سیکل تکثیر شدند

درجه سانتیگراد به  95واسرشت شدن اولیه 
درجه سانتیگراد  95ي واسرشت دما، دقیقه 5مدت 
ثانیه  30درجه سانتیگراد به مدت  60، ثانیه 30براي 

درجه سانتیگراد به مدت  72،براي اتصال پرایمرها
دماي تکثیر و  ثانیه براي تکثیر قطعه مورد نظر 30

به . بود دقیقه 5درجه سانتیگرادبه مدت 72نهایی 
 از ژل آگارز PCRمنظور تشخیص محصوالت 

. ماید استفاده گردیدورنگ آمیزي اتیدیوم بر با% 5/1
با استفاده از الکتروفورز  PCR – SSCPاز روش 

بر روي ژل ) Bio-Rad(عمودي توسط دستگاه 
اکریل آمید و رنگ آمیزي با نیترات نقره، براي 

ژن  پروموتورشناسایی جهش در ناحیه تکثیر شده 
Hsp70 استفاده شد.   

رولیتر از میک 7مقدار  SSCPبراي انجام 
میکرولیتر از بافر بارگذاري 15با  PCRمحصول 
میلی  100، هیدروکسد سدیم %96فرمامید (فرمامید 

)  %05/0و گزیلن سیانول %5/0موالر، برموفنل بلو
به منظور واسرشته سازي محصول . مخلوط شد

PCR95دقیقه در دماي  10مدت ، نمونه ها به 
فاصله بر درجه سانتیگراد حرارت داده شده و بال

دقیقه در  10ها بمدت نمونه. روي یخ قرار گرفتند
ها در داخل ژل فریزر قرار داده شدند سپس نمونه

آکریالمید به بیس آکریالمید % ( 10آکریل امید پلی
 22بارگذاري شده و نمونه ها بمدت ) 1:  5/38

درجه سانتیگراد  4ولت و دماي  250ساعت با ولتاژ 
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. الکتروفورز عمودي شدند TBEموالر  5/0در بافر 
از رنگ آمیزي  SSCPبراي مشاهده الگوهاي باندي 

  . نیترات نقره استفاده شد
نوکلئوتیدي شکلی تکچون هدف تعیین چند

لذا از هر الگوي با استفاده از روش توالی یابی بود، 
نمونه براي انجام  3یا  2باندي متفاوت تعداد 

هاي کلیه نمونهخالص کردن . یابی انتخاب شدتوالی
و تعیین توالی قطعه مورد نظر  PCRحاصل از 

جنوبی انجام کشور کره BioNeerتوسط شرکت  
ها با یکدیگر و براي مقایسه و مطابقت توالی. گرفت

با شماره دسترسی ( NCBIبا توالی مرجع در سایت 
M98823 ( از نرم افزار Vector NTI  استفاده

  .(Vector NTI Advance 9.0., 2003)شد
  تجزیه آماري

 هايبا استفاده از رویه هاتجزیه آماري داده
Means و GLM  نرم افزارSAS(9.1)  و معادله

ابتدا آنالیز براي . باشدمیمدل آماري بصورت زیر 
سپس . ام انجام گرفتهر دو نژاد بصورت تو

بصورت جداگانه براي هر نژاد آنالیز انجام شد که 
ز معادله مدل زیر حذف در این حالت اثر نژاد ا

  .گردید

 
هر یک از :  CRijklmnکه در این مدل، 

میانگین :  µهدات مربوط به نرخ آبستنی، امش
  jاثر  :Mj، امین سال هنگام تلقیح iاثر :  Yiجامعه، 

 :Blشکم زایش، امین  kاثر  :Lack،  امین ماه تلقیح
امین الگوي باندي  mاثر :   Pmامین نژاد،   lاثر 

اثر باقیمانده می باشد، بعد :   eijklmnده شده و  مشاه
از تعیین اثرات ثابت از آزمون توکی براي مقایسه 

  .میانگین ها استفاده گردید
  

  نتایج و بحث
بر روي ژل  PCRنتایج بررسی محصوالت 

 جفت بازي 539تکثیر قطعه آگارز نشان داد که 
خوبی و بدون به Hsp70مربوط به پرموتور ژن 

انجام قطعات اضافی و فاقد اسمیر و دایمر تکثیر 
که موید اختصاصی بودن جفت آغازگرها می شد

و نتایج حاصل از بررسی الگوي تفاوت فرم . باشد
روي ژل ) SSCP(فضایی رشته هاي منفرد 

نوع الگوي  4، نشان داد که داراي % 12اکریالمید 
هاي مورد مطالعه مشاهده در جمعیت متفاوتباندي 

نوع  4یابی نتایج حاصل از توالی. )1شکل (شد
که توالی مختلف هاپلوتایپ را تایید کرد، 

هاپلوتایپ شماره یک : ها عبارتند ازهاپلوتایپ
)CAAAGCC( هاپلوتایپ شماره دو،
)DGGCTTC( هاپلوتایپ شماره سه ،
)CDGGCTTT(  و توالی هاپلوتایپ شماره چهار
)CGGAGTT(ها ،در این توالیD به معنی حذف 
)Deletion  (در این . در جایگاه مورد نظر است

مشاهده شد که  SNPنوع متفاوت  هفتمطالعه 
اتفاق  895در جایگاه شماره  Cحذف نوکلئوتید 

- همجایگزینی افتاده است ، چهار نوع

- همجایگزینی غیرنوع  و دو  (Transition)جنس

مشاهده گردید که خالصه  (Transversion) جنس
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نژاد  دوو فراوانی آنها در بین  ها SNPاطالعات 
 .ذکر گردیده است 1سرابی و هلشتاین در جدول 

سرابی و  نژاد دوها در بین فراوانی هاپلوتایپ
. نمایش داده شده است 2هلشتاین در شکل 

مشخص  2که از نتایج مندرج در شکل همانطور 
فقط در نژاد سرابی  1الگوي باندي شماره  است،

در نژاد هلشتاین هاپلوتایپ  .مشاهده گردیده است
 3و در نژاد سرابی هاپلوتایپ شماره  1شماره 

  .مشاهده نشد
  

  ها با صفت نرخ باروريارتباط هاپلوتایپ
معیار هر مقادیر تعداد، میانگین و انحراف

نشان  2 هاپلوتایپ بر صفت نرخ باروري در جدول
مقادیر میانگین نیز  3 در جدول. داده شده است

هاي مختلف به همراه ت هاپلوتایپحداقل مربعا
هاي مختلف در انحراف معیار آنها براي شکم زایش

نتایج . دو نژاد سرابی و هلشتاین ذکر گردیده است
تجزیه واریانس نشان می دهد ارتباط بین 

ها با صفت نرخ باروري در ناحیه هاپلوتایپ
 ).p<0.0001(معنی دار است  Hsp70پروموتور ژن 

روري مربوط به هاپلوتایپ شماره بیشترین نرخ با
داري بین ها اختالف معنییک بدست آمد، در تلیسه

در شکم زایش اول بین . ها مشاهده نشدهاپلوتایپ
هاي شماره یک و چهار نسبت به هاپلوتایپ
داري هاي شماره دو و سه تفاوت معنیهاپلوتایپ

). p<0.01(در صفت نرخ باروري مشاهده گردید 
هاي شماره نی داري بین هاپلوتایپولی تفاوت مع

یک و چهار و همچنین بین هاپلوتایپ شماره دو و 
در . سه با صفت نرخ باروري مشاهده نشده است

داري بین شکم زایش دو و باال اختالف معنی
ها هاي شماره یک با بقیه هاپلوتایپهاپلوتایپ

تواند مرتبط دلیل این امر می). p<0.01(مشاهده شد
ها و لوژي و عملکرد متفاوت در تلیسهبا فیزیو

ها به دلیل این که تولید شیر تلیسه. گاوها باشد
توانند در مقابل استرس گرمایی ندارند، به راحتی می

مقاومت کنند و نرخ باروري باالتري داشته باشند، 
که گاوها که همزمان تولید شیر و آبستنی را در حالی

رف تولید شیر دارند، بخش بیشتر انرژي خود را ص
بنابراین گاوهاي چند شکم زایش در . کنندمی

ها در مقابل استرس گرمایی مقایسه با تلیسه
حساسیت بیشتري دارند و به دنبال آن نرخ باروري 

  . کمتري خواهند داشت
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  . ناحیه پروموتور ژن، پروتئین شوك حرارتی PCRآمید محصوالت الکتروفورز اکریل -1 شکل

Figure 1 - The bovine heat shock protein 70 promoter gene PCR products on polyacrylamid 
gel electrophoresis for detecting of SSCP patterns. 

  
شکلی تک نوکلئوتیدي در ناحیه پروموتور ژن، پروتئین شوك حرارتی در موقعیت و درصد چند -1جدول 

  . نژادهاي هلشتاین و سرابی
Table 1 - Distribution of SNP in the bovine heat shock protein 70 promoter (percent) In 
Holstein and Sarabi dairy cattle. 

تغییرات بازي                موقعیت تک نوکلئوتیدي  
      Position of SNP                                 
                                               Base change1 

 Breed2         نژاد      

                H                 S         

1)  895                                       Deletion of 
C 
2) 1045                                       G  to  A 
3) 1117                                       G  to  A 
4) 1125                                       A  to  C 
5) 1128                                       G  to  T 
6) 1134                                       T  to  C 
7) 1204                                       T  to  C 

               66               48        
                0                33         
                0                33         
               66               48        
               66               48        

0             33         
      51               81         

 
1) G-Guanine; A-Adenine; C-Cytosine; T-Thymine 
2) H- Holstein, S- Sarabi, 
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توزیع، میانگین و انحراف استاندارد هاپلوتایپ ها براي صفت نرخ باروري در نژاد سرابی و  - 2جدول 
  .هلشتاین

Table 2- Distribution, mean and standard deviation of conception rate for haplotypes 
classes in Holstein and Sarabi dairy cattle. 

  Conception Rate  
  نرخ باروري 

    

Std.dev 
انحراف استاندارد             

Mean  
  میانگین

Observation  
  تعداد

Haplotaype   
  هاپلوتیپ   

0.44  0.72  62  1  
0.45  0.28  167  2  
0.46  0.30  42  3  
0.49  0.59  116  4  

 
  

با نرخ باروري در گاوهاي نژاد ) Hsp70(  وموتور ژنهاي مختلف ناحیه پرارتباط هاپلوتایپ - 3جدول 
  .هلشتاین و سرابی

Table 3 - Association of heat shock protein 70 promoter haplotypes with conception rate in 
Holstein and Sarabi dairy cattle. 

   هاپلوتایپ  
Haplotaype 

  Trait صفت 

CAAAGCC DGGCTTC C(D)GGCTTT CGGAGTT نرخ باروري Conception Rate 

0.89 ± 0.15a(18) 0.71 ± 0.11a(49) 0.62 ± 0.2a(10) 0.84± 0.11a(42) Heifer  تلیسه 

0.88±0.16a(14) 0.2±0.12b(44) 0.32±0.2b(10) 0.64±0.14a(33) شکم زایش اول First parity  

0.67±0.1a(30) 0.24±0.1c(74) 0.23±0.13c(22) 0.53±0.1b(41)  شکم زایش دوم به باال 
Second and more parity 

  .باشدهاي انجام شده در داخل هر هاپلوتایپ براي هر شکم زایش میاعداد داخل پرانتز تعداد رکورد تلقیح

  
مقادیر میانگین حداقل مربعات  4در جدول 

هاي مختلف به همراه انحراف معیار آنها هاپلوتایپ
تاین بصورت جداگانه براي نژادهاي سرابی و هلش

براي  نتایج تجزیه واریانس. ذکر گردیده است
نتایج حاصل از آنالیز  نژادها بصورت جداگانه

- بصورت در نظر گرفتن دو نژاد با هم را تایید می
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مشخص است  4که از نتایج جدول همانطوري. کند
بیشترین نرخ باروري در نژاد هلشتاین مربوط به 

داري با ه اختالف معنیاست ک 4هاپلوتایپ شماره 
الزم به ذکر است که . دارد 3و  2هاي هاپلوتایپ

. در این نژاد مشاهده نشد 1هاپلوتایپ شماره 
همچنین در نژاد سرابی بیشترین باروري مربوط به 

با است که اختالف معنی داري  4و  1هاپلوتایپ 
 3در این نژاد هاپلوتایپ شماره . دارند 2هاپلوتایپ 

از  4در هر دو نژاد هاپلوتایپ شماره . مشاهده نشد
در  2نظر نرخ باروري بهتر بود و هاپلوتایپ شماره 

در . هر دو نژاد کمترین نرخ باروري را داشت
 Rosenkrans et al.  (2010) اي که توسطمطالعه

نالیز آماري بجاي الگوهاي آآنها در  .انجام شده بود
فاده کرده از نوع ژنوتیپ ها است) هاپلوتایپ(باندي 

بودند و اثر آن را بر درصد گوساله زایی گزارش 
کرده بودند که با نتایج حاصل از این مطالعه 

پیدا  SNP، 11همچنین آنها تعداد . مطابقت دارد
 SNP، هفتکرده بودند ولی در این مطالعه ما تعداد 

   .شدمشاهده 

  

  
Figure 2 - The promoter region distribution of the bovine heat shock protein 70 gene, 
haplotypes in Holstein and Sarabi dairy cattle. 

هاي مشاهده شده در ناحیه پروموتور ژن، پروتئین شوك حرارتی در  بین دو فراوانی هاپلوتایپ  -2شکل 
  .نژاد هلشتاین و سرابی
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با نرخ باروري در گاوهاي نژاد ) Hsp70(  هاي مختلف ناحیه پروموتور ژنارتباط هاپلوتایپ -4جدول 
 .هلشتاین و سرابی

Table 4 - Association of heat shock protein 70 promoter haplotypes with conception rate in 
Holstein and Sarabi dairy cattle. 

 Haplotaype نژاد  هاپلوتایپ         Breed 
CAAAGCC DGGCTTC C(D)GGCTTT CGGAGTT  

- 0.33 ± 0.07a(134) 0.34 ± 0.09a(42) 0.59 ± 0.08b(79)   هلشتاینHolstein 

0.72 ± 0.08a(62) 0.32 ± 0.12b(32) - 0.61 ± 0.12a(37)     سرابیSarabi 

  .هاي انجام شده در داخل هر هاپلوتایپ استاعداد داخل پرانتز تعداد رکورد تلقیح

  
  گیرينتیجه

دهد که یق نشان میبطور کلی نتایج این تحق
 براي مطالعه چندشکلی PCR-SSCPنخست روش 

تک نوکلئوتیدي موجود در ناحیه پروموتور ژن 
Hsp70  و بررسی ارتباط آنها با صفت نرخ باروري

مناسب است و دوم اینکه در نژادهاي مورد مطالعه 
ارتباط معنی داري بین صفت مورد بررسی با 

با . وجود دارد هاي ناحیه مورد مطالعههاپلوتایپ
توجه به اینکه صفت نرخ باروري توسط برایند اثر 

شود، بررسی وضعیت چندین جایگاه ژن کنترل می
با صفت مورد نظر ، یک ناحیه از ژن و ارتباط آن 

گیري جامع کافی به تنهایی براي هر نوع نتیجه
نیست و تعیین توام چندین ژن عمده تاثیرگذار بر 

در نهایت . ي مورد نیاز استبارورتولید مثل و نرخ
هایی شاید بتوان از نتایج حاصل از چنین پژوهش

- هاي انتخاب بر اساس نشانگر در برنامهدر برنامه

  .مثلی استفاده کردهاي اصالح نژاد صفات تولید

کار مجزا در مناطق دو راهبطور کلی 
لید گاوهاي شیرده جهت افزایش تو گرمسیري

کارها، استفاده از هیکی از این را. وجود دارد
به شرایط تنش گرمائی و راهکار  نژادهاي سازگار

اوهاي شیرده به منظور گ دوم تغییر شرایط پرورش
تنش حرارتی و امکان رسیدن گاوها به  کاهش اثر

. باشدمی حداکثر پتانسیل ژنتیکی از نظر تولید شیر
استفاده از نژادهاي سازگار با شرایط محیطی یا 

گري بین نژادهاي اروپائی و بومی یختهاستفاده از آم
تنها در مناطقی از جهان مفید است که کیفیت 
خوراك در این مناطق پائین بوده و قیمت شیر نیز 

باشد و امکان استفاده از گاوهاي نژاد میچندان باال ن
 Hansen and(ئی در این مناطق وجود ندارداروپا

Aréchiga, 1999.(   
- ژادهاي بومی میبا توجه به اهمیت حفظ ن

توان با یک برنامه ریزي دقیق و مدون اصالح 
مطالعه و (ساختهاي الزم نژادي و با وجود زیر
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اي به اصالح به صورت حساب شده) شناسایی
گاوهاي نژاد سرابی براي صفات مد نظر اصالحگر 

توان با تعیین یک برنامه و همچنین می. اقدام نمود
و نژادهاي پر تولید  اداین نژگري بین دقیق به تالقی

به نحوي که عالوه بر حفظ توده . خارجی اقدام کرد
- اصیل نژادهاي بومی به منظور استفاده  از پتانسیل

اي تولید ینده ، حیوانات آمیختهآهاي این نژادها در 
هاي بومی نمود که با حفظ خصوصیات مطلوب نژاد

تولید شیر باالتري داشته باشند به گونه اي که 
  . نها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشدآ شپرور

در این میان محدود بودن نیازهاي نژادهاي 
ها نسبت به بومی به غذا، مقاومت نسبی این دام

برخی بیماریهاي بومی منطقه و سازگاري آنها با 
شرایط اقلیمی و محیطی منطقه، موجب شده تا 
پرورش این حیوانات به عنوان یک گزینه مناسب، 

در مرحله بعد براي اصالح این . نظر قرار گیردمد 
ها باید برنامه ریزي دقیقی صورت پذیرد تا در دام

- آینده این دامها از نظر سطوح تولیدي بتوانند با دام

- یندهآهاي خارجی رقابت کنند در غیر این صورت 

هاي بومی چیزي غیر از نابودي یا محدود ي دام
  .شدن جمعیت آنها نخواهد بود

هاي بومی و افزایش اصالح نژاد دامدر 
 توالیتولیدات دامی استفاده از مارهاي ژنتیکی و 

نتیجه این مطالعه . تواند مفید واقع شودکل ژنوم می
شکلی چند Hsp70نشان داد که ناحیه باالدست ژن 

بین دار معنیو عالوه بر آن ارتباط  باالیی دارد
داده هاي هاي مشاهده شده در این ناحیه با ژنوتیپ

نرخ آبستنی، و اختالف معنی داري که بین 
هاي مشاهده شده در صفت نرخ باروري هاپلوتایپ

تواند در استراتژیهاي دهد که  میداشت، نشان می
اصالح نژادي براي صفت مقاومت به استرس 

  .گرمایی مورد استفاده واقع شود
  

  سپاسگزاري
 از مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی

و مرکز اصالح نژاد دام سرابی جهت فراهم  ورکش
نمودن امکانات الزم براي نمونه برداري از نژاد 
سرابی و گاوداري فکا اصفهان تشکر و قدردانی به 
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Abstract 

The objective of the present study was to determine single nucleotide polymorphisms 
(SNP) located in the promoter region of the bovine heat shock protein 70 (Hsp70) gene. And 
evaluate associations between Hsp70 SNP with conception rates in Holstein and  Sarabi cows. 
Blood samples were collected from 124 cows. The Cows were Holstein (n=72) and Sarabi 
(n=52). Genomic DNA was extracted using modified salting-out method. The quantity and 

quality of extracted DNA were examined with spectrophotometery and gel electrophoresis. 
Specific primers were designed for PCR amplification of a 539 base segment of the bovine 
Hsp70 promoter. The polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism 
(PCR-SSCP) method was used to scan for mutations within the amplified regions. The 
polymorphisms were confirmed by direct sequencing. Seven single nucleotide polymorphisms 
were detected; one deletion at base position 895 four transitions (G1045A, G1117A, T1134C and 
T1204C), and two transversions (A1125C, G1128T). And also four haplotypes were detected 
(CAAAGCC, DGGCTTC, CDGGCTTT, CGGAGTT). Statistical analysis showed 
polymorphism in the promoter region of the bovine heat shock protein 70 region significantly 
correlated with conception rate (P <0.0001). Interestingly in Holstein breed the haplotype 
(CGGAGTT) of the significant mean conception rate heavier than had haplotypes (DGGCTTC, 
CDGGCTTT) and in Sarabi breed the haplotypes (CGGAGTT,CAAAGCC) of the significant 
mean conception rate heavier than had haplotype (DGGCTTC) (P< 0.01). The result of present 
study verified candidate SNPs within the promoter region of the bovine Hsp70 gene may be 
useful in selecting cows with a greater fertility. 
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