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ي نژاد ها در گاو) STAT5A( مقایسه چند شکلی در ژن مبدل سیگنال و فعال کننده نسخه برداري
  هلشتاین و سیمنتال

  
   4زربخت انصاري، 3مسعود بابایی، 2، قدرت اهللا رحیمی1 نجفیمجتبی

    ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريکارشناسی دانشجوي 1
  شگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سارياستاد گروه علوم دامی دان 2
   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري دانش آموخته3
  استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 4

 18/04/1390: ، تاریخ پذیرش20/10/1389: تاریخ دریافت

  
  چکیده

است که  کلیدي  پروتئین سیگنالییک )STAT5A(مبدل سیگنال و فعال کننده نسخه برداري 
 يها برداري ژن  نسخه سبب فعال شدنکند و گري میرا میانجی پروالکتین  هورمونفعالیت بیولوژیک

 راس گاو  100 از STAT5Aدر این تحقیق، به منظور شناسایی چند شکلی ژن . شود  میپروتئین شیر 
 بهینه یافته و تکثیر یک قطعه  روش نمکیبه DNA استخراج . خون گیري شدسیمنتالنژاد هلشتاین و 

 پلی مراز ايتوسط واکنش زنجیرهاین ژن  16 و اگزون 15 جفت بازي از بخشی از اینترون 281
)PCR ( ژنوتیپ هر نمونه با استفاده از روش . ر اختصاصی صورت گرفتآغازگبا استفاده از یک جفت

SSCP این ژن در جایگاه مورد مطالعه دو الگوي باندي براي . و رنگ آمیزي نیترات نقره تعیین شد 

A وB  شناسایی سیمنتالدرصد در گاوهاي 12 و 88  درصد در گاوهاي هلشتاین،9 و 91با فراوانی 
 به 24/0 و 18/0 با فراوانی ABو ژنوتیپ  76/0، 82/0با فراوانی AA در این مطالعه دو ژنوتیپ  .شد

ژنوم در ناحیه از این نتایج این مطالعه نشان داد که  .شاهده شد مسیمنتالترتیب در گاوهاي هلشتاین و 
عالوه  . را داردها  توانایی شناسایی چند شکلیSSCPتکنیک  گاوهاي مورد مطالعه چند شکل بوده و

ي تعیین ژنوتیپ شده در ها  ي آللی و ژنوتیپی بین نمونهها  فراوانیمقایسه در مطالعه حاضر بر این، 
  .ین و سمینتال اختالف آماري معنی داري نشان ندادگاوهاي نژاد هلشتا

  
  .سیمنتال، گاو هلشتاین و PCR- SSCP ،STAT5Aچند شکلی، : کلمات کلیدي
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  مقدمه
یکی از ابزارهاي مورد استفاده در 

ي عوامل ژنتیکی موثر بر صفات مطالعه
ي بزرگ اثر موثر بر ها اقتصادي، شناسایی ژن

گ اثر، مجموعه ي بزرها  از جمله ژن. آنها است
ي ها مولکول. است STAT1ي گروه ها  ژن

مبدل سیگنال و فعال کننده نسخه برداري 
)(STATي رشد، ها   در پی اتصال هورمون

ي گلوکوکورتیکوئیدي ها  انسولین و هورمون
 اثرات خود را شوند و میبه گیرنده خود فعال 

، Darnell, 1997( .STAT( کنند میاعمال 
اي رونویسی است که پروتئینی از فاکتوره

ي بیولوژیک را از فضاي خارج به ها  سیگنال
 کالس ،ها STAT .دهد میداخل هسته عبور 

جدیدي از فاکتورهاي رونویسی هستند که 
در .  مختلفی در بدن دارندهاي بیولوژیک نقش

 ها  STAT خانواده از کالس 7 ،پستانداران
 اسید آمینه 850-750 شناسایی شده که از

ها STAT میموقعیت کروموزو. اندتشکیل شده 
نشان دهنده این ي شناسایی شده ها  و پروتئین

از یک ژن مشتق شده  ها آنحقیقت است که 
  و2روي کروموزوم  STAT4و  STAT1. اند

STAT3 ،STAT5A و STAT5B روي 
 روي STAT6.  نقشه یابی شدند19کروموزوم 
قرار گرفته در حالی که  گاوي 5کروموزوم 

STAT2موقعیت یابی نشده است هنوز . 

                                                   
1Signal transducer and activator of transcription 

STAT5Aاینترون 18 اگزون و 19بردارنده   در 
، از خانواده STATفاکتورهاي  .باشد  می

هاي سیتوپالسمی هستند که در پاسخ پروتئین
، فاکتورهاي مختلف رشد و نیز ها  به سیتوکنین

). Darnell, 1997(شوند   فعال می،ها  هورمون
سیون  از طریق  فسفریالSTATي ها پروتئین

فعال شده و سپس در ادامه از کمپلکس 
ي همودایمر یا هترودایمر جدا شده و ها  گیرنده

از سیتوپالسم به هسته، جایی که با اثر بر 
ي خاص که نهایتاً در تنظیم ها پروموتور ژن

جا می شوند ه بیان ژن نقش دارند، جاب
)Darnell, 1997 .( اثرات فیزیولوژیک

ار از طریق نخستین ب STATي ها پروتئین
آزمایشات غیر فعال سازي در موش شناسایی 

 غیر فعال STAT4یی که ها  موش. شدند
داشتند، کارکردهاي مختلفی، شامل افزایش در 

، افزایش پیام دهی، تکثیر و تمایز IFN-γتولید 
 ,Akira ( داشتند1 کمکی نوع Tيها  سلول

در گزارشات متعددي آمده است که . )1999
STAT1 تمایز غدد پستانی نقش  در توسعه و

تنظیم فرایند   درSTAT1 که ه شدنشان داد. دارد
 توسعه و آپوسیت در غده پستانی، نقش دارد

)Watson, 2001 .( بررسی ژنوم کامل در گاو
هلشتاین با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره 
نشان داد که همبستگی معنی داري بین صفات 

در مجاورت  ریزماهوارههاي نشانگرتولیدي و 
STAT1وجود دارد  )Mosig et al., 2001; 
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Ron et al., 2004; Ashwel et al., 2004.( این
 اولین بار در غده پستان شناخته شد و پروتئین

 به همین دلیل به آن فاکتور غده پستان
)1MGF (گویند نیز می) Brym et al., 2004(. 

 و STAT5گزارش شده است که فعالیت 
STAT3نقش حیاتی در تنظیم  ممکن است 

 تمایز و آپوپیوسیس داشته باشند ،رشد
)Bromberg, 2001 .( مبدل سیگنال و فعال

گر کلیدي یک میانجیکننده نسخه برداري 
 کهاست عالئم پروالکتین داخل سلولی براي 

برداري ژنهاي پروتئین شیر را در  تواند نسخه می
چند  ،بنابراین. کندپاسخ به پروالکتین فعال 

  بر بیان ژن پروتئین شیر وSTAT5A ژن کلیش
صفات تولید شیر در گاوهاي شیري مؤثر 

. )Wakao et al., 1994(است گزارش شده 
STAT5A  عضوي از مسیر سیگنالی به عنوان

شناخته شده الکتوژن جفتی و اینترفرون نیز 
رحم در معرض الکتوژن جفتی، . است

ل  از قبیها اینترفرون و بسیاري از هورمون
ي جفتی ها  استروژن و هورمون،پروژسترون

 الکتوژن جفتی موجب دایمر. گیرد  میقرار 
 و آن نیز باعث رونویسی STAT5Aشدن 

شود که این  می UTMP3 و OPN2ي ها  ژن
 بر تولید شیر و صفات مرتبط به سالمت ها  ژن

 ,.Khatib et al(حیوان و تولید مثل اثر دارند 

                                                   
1Mammary gland factor 
2Osteopontin 
3 Bovine uterine milk protein 

 تا به امروز، از مطالعات انجام شده). 2008
توان چنین نتیجه گرفت که این ژن   می
ي ها  تواند یک ژن کاندید در آغاز فعالیت  می

هدف از پژوهش . آبستنی و نیز تولید شیر باشد
حاضر شناسایی چند شکلی و مقایسه فراوانی 

 در STAT5Aژنی و ژنوتیپی در جایگاه ژنی 
 سیمنتال از گاوهاي شیري هلشتاین و گلهیک 
  .بود
  
  ها اد و روشمو

ی  راس100  یک گلهدر این پژوهش از
سیمنتال  گاو 34 گاو هلشتاین و 66 شامل که

 ها نمونه.  خون گیري به عمل آمدبود،
بالفاصله با حفظ شرایط زنجیره سرد به 

 در DNAآزمایشگاه منتقل و تا زمان استخراج 
.  درجه سانتی گراد نگهداري شدند4دماي 

کل استخراج  از پروتDNAجهت استخراج 
DNAیافته و براي تعیین 4 به روش نمکی بهینه
 از الکتروفورز DNAهاي کمی و کیفی  ویژگی

در این مطالعه بخشی از  .ژل آگارز استفاده شد
 از جایگاه ژنی 16  و اگزون15اینترون 
STAT5A  ر آغازگانتخاب و با یک جفت

 جفت باز 281 اختصاصی قطعهاي به طول
 STAT5Aي ژن ها زگرآغا توالی. تکثیر شد

  شامل توالی رفت
 F: 5′- 

                                                   
4Modified salting Out method 
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AGCCCTACAGCTCCAATCCT-3′  و
  توالی برگشت
R: 5′-CTAAGCAGCGGGTACACCC -

واکنش ). Flisikowski et al., 2003( بود 3′
 میکرولیتر 25زنجیره اي پلی مراز در حجم 

 PCR (10x) ،5/0 میکرولیتر بافر 5/2شامل 
 Taq میکرولیتر dNTPs ،2/0میکرولیتر 

polymerase ،100 نانو گرم DNAو  می ژنو
 که در نهایت با آب MgCl2 میکرولیتر 5/1

 میکرولیتر رسید، انجام 25مقطر به حجم 
 با برنامه PCRي ها  سپس چرخه. گرفت

 درجه سانتی گراد جهت 95: حرارتی شامل
 ثانیه، 300 به مدت DNAسازي اولیه  واسرشته 

 سانتی گراد  درجه95واسرشت ثانویه در دماي 
 درجه سانتی گراد 61 ثانیه، دماي 60به مدت 

 ثانیه، دماي 60ها به مدت آغازگر اتصال براي
 درجه سانتی گراد جهت بسط آغازگرها به 72

 چرخه و بسط نهائی 34 ثانیه به تعداد 60مدت 
 درجه سانتی گراد 72 ثانیه در 600به مدت 
براي آزمون صحت قطعه به دست . انجام شد

 PCR و هم چنین تعیین کیفیت محصول آمده
 درصد و رنگ آمیزي اتیدیوم 2از ژل آگارز 

شرکت M100بروماید به همراه نشانگر وزنی 
براي  تعیین ژنوتیپ هر  .استفاده شد1فرمنتاز

فورز ژل و و الکترPCR-SSCPحیوان از روش 
در این روش . پلی اکریل آمید استفاده شد

                                                   
1Fermentase 

حرکت تعیین ژنوتیپ بر اساس اختالف 
 تکثیر شده که ناشی از شکل PCRمحصول 

اي شدن فضایی باندهاي حاصل از تک رشته
. پذیرد می است، صورت PCRمحصوالت 

 میکرولیتر از 2اي کردن، براي تک رشته
 میکرولیتر از بافر 8 را با PCRمحصول 

بارگذاري مخصوص ژل اکریل آمید مخلوط و 
 مخلوط واکنش.  استفاده شدPCRاز دستگاه 

 دور در دقیقه 3500 ثانیه با سرعت 30به مدت
 انتقال و به PCRسانتریفوژ و سپس به دستگاه 

 درجه سانتی گراد 96 دقیقه با دماي 6مدت 
اي در حرارت داده  شد تا به صورت تک رشته

که % 10در این پژوهش از ژل اکریل آمید . آید
 آمده است، استفاده 1نوع ترکیب آن در جدول 

 روي PCRز الکترفورز محصوالت بعد ا.  شد
ژل اکریل آمید، از نیترات نقره براي رنگ 

بر اساس قرار گرفتن . آمیزي استفاده شد
در  .الگوهاي باندي ژنوتیپ حیوانات تعیین شد

این پژوهش با رویت و شمارش مستقیم 
الگوهاي باندي، فراوانی  آللی و ژنوتیپی تعیین 

ی جایگاه مقایسه فراوانی آللی و ژنوتیپ .شد
مورد مطالعه بین دو نژاد هلشتاین و سیمنتال 
به ترتیب از روش دقیق فیشر و روش آزمون 

 –ردي ها   کاي و نیز بررسی تعادل–مربع 
 1/9 نسخه SASواینبرگ با استفاده از برنامه 

  . انجام گرفت
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  نتایج و بحث
با استفاده از یک در این پژوهش 

 281جفت آغازگر اختصاصی، قطعه به طول 
 شامل STAT5Aجفت باز از جایگاه ژنی 

.  تکثیر شد16 و اگزون 15بخشی از اینترون 
 تکثیر شده در PCRاي از محصوالت نمونه

در نتایج حاصل از .   نشان داده شد1شکل 
آنالیز اس اس سی پی این پژوهش همان طور 

 و A آمده است دو الگوي باندي 2که در شکل 
B و دو ژنوتیپAB و AAر یک از  در ه

  .ي مورد مطالعه مشاهده شدها جمعیت

  
  .%10  مواد مورد استفاده در تهیه ژل اکریل آمید – 1 جدول

Table 1- Materials used for preparation of 10% acrylamide gel. 
  ژل نهایی درصد 

Final percent of 
gel 

APS 
10% 

TBE 
1X  TEMED   30پلی اکریل آمید% 

Polyacrylamide 30% 
  حجم نهایی

Final volume 

10  *600  **43.33  *70.2  **21.67  **65  
  میلی لیتر** میکرولیتر      * 

 

  
در گاوهاي هلشتاین و   می ژنوDNAاز STAT5A الگو باندي حاصل از تکثیر ژن -1شکل 

 .سیمنتال
Figure 1- Banding pattern of STAT5A gene amplification from genomic DNA in 

Holstein and Simmental cows. 
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 بر مبناي باندهاي حاصل از آنالیز STAT5A از ژن AB و AAي ها    نمونه اي از ژنوتیپ-2شکل 

SSCP  سیمنتالدر گاوهاي هلشتاین و.  
Figure 2- AA and AB genotype samples of STAT5A gene based on SSCP analyses in 

Holstein and Simmental cows. 
  

 يها  ژنوتیپفراوانی  نتایج حاصله از
AB و  AAهم چنین فراوانی آللی و B و A 

و براي گاوهاي نژاد هلشتاین جایگاه مورد نظر 
 نشان 2 در جدول سیمنتالبراي گاوهاي نژاد 

نیز بررسی مقایسه فراوانی آللی و  .داده شد
بین مشاهده شده ي ژنوتیپی ها مقایسه فراوانی

دو نژاد مورد مطالعه در پژوهش حاضر تفاوت 
 .)2جدول ( را نشان نداد (P>0.05)معنی داري 

هر دو نژاد از نظر فراوانی ژنوتیپی در 
 علت.  واینبرگ قرار داشتند-ردي ها تعادل

 در این مطالعه را ها عدم مشاهده همه ژنوتیپ
نیز و   کوچک بودن اندازه نمونهتوان به  می

 در این جایگاه Bپایین بودن فراوانی آلل 
در این پژوهش، عالوه بر تعیین و . دانست

مقایسه فراوانی ژنی و ژنوتیپی بین دو نژاد 
، مقایسه اي بین فراوانی سیمنتالهلشتاین و 

ژنی و ژنوتیپی این دو نژاد با دیگر نژادها نیز 
ي وفور ژنی و مقایسه آمار .صورت گرفت

ژنوتیپی بین گاوهاي نژاد ایرانی با دیگر نژادها 
 3جدول (نیز اختالف معنی داري را نشان نداد 

 به دو فرم STAT5گزارش شده است که  ).4و 
 وجود دارد که تنها در تعداد B و A ایزومري

 هستنداز اسید آمینه کربوکسیلیک متفاوت   میک
با فاصله ي جداگانه ها  و این دو فرم توسط ژن

 Selvaggia1 et (شوند  می کیلو باز تولید 40

al., 2009(. بیان  گزارش شده است که
، تحت کنترل هورمون STAT يها  ژن

در این مسیر گیرنده پروالکتین  .پروالکتین است
منجر به راه اندازي فعالیت 

 STAT5و  STAT1،STAT3يها پروتئین
 در ادامه رونویسی ها  شود و این پروتئین  می
هاي شیر و  که در تراوش پروتئینرا هایی   ژن

 ترکیبات آن نقش دارند را تنظیم می کنند
)Cobanoglu et al., 2006(. شواهدي وجود 

 ممکن STATيها  دارد که نشان می دهد ژن
است نقش مهمی را در تنظیم متابولیسم چربی 
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وش و سنتز پروتئین شیر احتماالً از طریق ر
 پستانی در غددهدایت سیگنال پروالکتین 

 براي STAT1نشان داده شد که . داشته باشند
، 1IFNجلوگیري از رشد سلول در پاسخ به 

گزارش شده است . ضروري می باشد
در حد د نفعال دار  غیرSTATکه یی ها موشی

و حساس به عفونت از طریق پاتوژن زیادي 
 نسبت به ها رها در آنتوسعه توموروند 
 Cobanoglu et( است  بیشترنرمالي ها  موش

al., 2006 .( در گزارشی تنظیم بیانSTAT به 
وسیله عوامل موثر بر تمایز بافت چربی مورد 

، STAT1بررسی قرار گرفت و گزارش شد که 
STAT5A و STAT5B به طور اختصاصی به 

وسیله عوامل موثر خودشان تنظیم نمی شوند، 
ها در حد زیادي با انباشتگی   بلکه بیان آن

در ). Stewart et al., 1999(ط است چربی مرتب
 و STAT1 ،STAT3مطالعه اي سطوح بیان 

STAT5 در غدد پستانی بزهاي شیري اندازه 
ها به   که بیان این ژن شدگیري و گزارش 

وسیله هورمون رشد تنظیم می شود 
)Boutinaud, and Jammes, 2004.(  نقش

STAT5A  در تنظیم بیان ژن وابسته به جنس در
هاي ماده با استفاده از آنالیز آرایش   کبد موش

 بررسی  و گزارش شده است که 2نانویی
STAT5A براي تنظیم بیان ژننقش اساسی ایفا 

در ).Cohen-Zinder et al., 2005(کند   می
                                                   
1Interferon-γ 
2Microarray 

این  7در اگزون هاي صورت گرفته،   پژوهش
 در چند شکلی.ژن نیز چند شکلی مشاهده شد

 و بازي جفت 215 قطعه  یک با تکثیر7اگزون 
 آشکار شده که جایگزینی AvaI یآنزیمهضم 

موقعیت در ) C→T( سیتوزین با تیمینیک
. را به دنبال داشته است 6853 نوکلئوتیدي

 ماهگی و 15 وزن زنده بیشتر در CCژنوتیپ 
 نسبت به دیگر يافزایش وزن روزانه بیشتر

 در هشت Cفراوانی آلل . داشته استژنوتیپها 
 82/0این پژوهشگر، مطالعه مورد لهستانی نژاد 

). Flisikowski et al., 2003b(برآورد شد 
و STAT5A ژن 7بررسی چند شکلی در اگزون 

هاي لپتین و  هاي دیگر در ژن نیز چند شکلی
Pit-1ها با   و همچنین همبستگی این جایگاه

صفات رشد، ضریب تبدیل غذایی و کیفیت 
الشه در گاو نرهاي سیاه و سفید لهستانی 

گاوهاي با ژنوتیپ مون و نشان داده شد که آز
CCدر مقایسه با ژنوتیپCT در صفات وزن 

 مرتبط زنده، راندمان خوراك و چندین صفت
 ,.Oprządek et al(شتند  الشه برتري دابه

2003( .  
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  . در مطالعه حاضرSTAT5A مقایسه فراوانی ژنی جایگاه - 2جدول 

Table 2- Comparison of STAT5A gene frequency in the present study. 
 فراوانی  

 Frequency   
  سطح احتمال

P-value  
 نژاد

Breed  
 تعداد

Number  
 Aآلل 

A allele   
 Bآلل 

B allele  
  هلشتاین 
Holstein 

 سیمنتال
Simmental  

 هلشتاین
 Holstein  

66  0.91  0.09  ----  0.7308  

 سیمنتال
Simmental  

34  0.88  0.12  0.7308  ----  

 نژاد
breed  

AA AB  BB هلشتاین 
Holstein   

 سیمنتال
Simmental  

 هلشتاین
Holstein  

0.82  0.18  -  ----  0.5265  

 سیمنتال
Simmental  

0.76  0.24  -  0.5265  ----  

 
  

  .در بین نژادهاي مختلف STAT5Aمقایسه فراوانی ژنی جایگاه  -3جدول 
Table 3- Comparison of STAT5A gene frequency in between different breeds. 

 

 فراوانی ژنی  
Gene frequency                   

  سطح احتمال
P-value   

  نژاد
Breed 

 تعداد
Number  

 Aآلل 
A allele  

 Bآلل 
B allele  

 هلشتاین ایرانی
Iranian Holstein  

 سیمنتال ایرانی
Iranian Simmental  

  1.000  0.5308  0.125  0.875  279  هلشتاین چینی

  0.7898  0.2802  0.15  0.85  150   سفید لهستانیسیاه و
  0.4248  0.2103  0.195  0.805  18  شاروله
  0.6657  0.3675  0.188  0.812  16  لیموزین

  1.000  1.000  0.10  0.9  10  آبردین آنگوس

  1.000  0.6504  0.125  0.875  16  هرفورد

  1.000  1.000  0.091  0.909  11  سیمنتال
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  .نژادهاي مختلفبین در  STAT5Aپی جایگاه مقایسه فراوانی ژنوتی -4جدول
Table 4- Comparison of STAT5A genotype frequency in between different breeds. 

 

یک چند شکلی دیگر در  کشف با
 به اندازه 9در اینترون  STAT5Aجایگاه ژنی 

 ، تفاوتSSCPجفت باز توسط روش 224
 و   گاوهاي سیاهتولیدي صفات در داري معنی
 شیر، ولی تولید، شد مشاهده ن لهستانسفید

جرزي گاوهاي درصد چربی و پروتئین در 
به . داد نشان  (P<0.05)داري  تفاوت معنی

 تولید شیر GG  با ژنوتیپ گاوهايطوري که
 AAگاوهاينسبت به ) کیلوگرم7/415(ي باالتر

 به طور AG تولید پروتئین در گاوهاي . داشتند
 3/12( باالتر بود AAداري از گاوهاي   معنی

 AAگاوهاي جرزي با ژنوتیپ ). کیلوگرم

ي ها  بیشترین درصد چربی را نسبت به ژنوتیپ
 در دوره شیردهی اول و دوم داشتنددیگر 

)Brym et al., 2004(. به کمک آغازگرهاي 
 جفت بازي از ژن 15291اختصاصی یک قطعه 

STAT5A راس گاو نژاد هلشتاین 886 در 
 11( چند شکلی تک نوکلئوتیدي 12تکثیر و 

در ) مورد آن در اینترون و یک مورد در اگزون
چند یک که  شد،ي متفاوت شناسایی ها مکان

شکلی تک نوکلئوتیدي شناسایی شده در 
 بر صفات مرتبط به تولید شیر 8جایگاه اگزون 

). Khatib et al., 2008(داشت  اثر معنی دار
در ) C/G(این چند شکلی تک نوکلئوتیدي 

 فراوانی ژنی    
 Gene frequency                 

P-value  

 نژاد
Breed  

 تعداد
Number  

AA  AB  BB  هلشتاین ایرانی 
Iranian Holstein  

 سیمنتال ایرانی
Iranian 

Simmental  
  0.8770  0.4297  2  68  209  279  هلشتاین چینی

  0.6629  0.2127  3  39  108  150  سیاه و سفید لهستانی
  0.3450  0.0948  1  5  12  18  شاروله
  0.3047  0.0940  -  6  10  16  لیموزین

  0.8149  0.8901  -  2  8  10  آبردین آنگوس

  0.9096  0.5370  -  4  12  16  هرفورد
  0.7108  1.000  -  2  9  11  سیمنتال
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.  قرار داشتSTAT5A ژن 12195موقعیت 
 G، 39 درصد و فراوانی آلل C، 61فراوانی آلل 

ها نشان  العات آنمط. گزارش شده بوددرصد 
 در ارتباط با  GG و ژنوتیپGداد که آلل 

کاهش درصد چربی و پروتئین شیر نقش داشته 
 راس نژاد گاوهاي 233در مطالعه اي . است

 ژن 7قهوه اي ایتالیایی در جایگاه اگزون 
STAT5Aند مورد مطالعه قرار گرفت 

)Selvaggia1 et al., 2009 .( در این مطالعه به
کلی تک ، یک چند شAvaIکمک آنزیم 

این چند . شناسایی شد 7نوکلئوتیدي در اگزون 
 این 6853شکلی تک نوکلئوتیدي در موقعیت 

ژن باعث تبدیل باز سیتوزین به تیمین 
و فراوانی  درصد C ،83فراوانی آلل. شود  می
نتایج .  گزارش شده بود درصدT ، 17آلل

ي با ژنوتیپ ها مطالعه مذکور نشان داد که گاو
CC شیر و پروتئین بیشتري نسبت به دو 

همچنین . کنند می تولید TCو TT ژنوتیپ 
 چربی شیر تفاوت معنی داري را مقداربراي 
 گزارشی مبنی بر وجود یک حذف سه .نیافتند

در موقعیت ) Bواریانت  (CCTنوکلئوتیدي 
 با استفاده از تکنیک 15 در اینترون 12549

گاو ختلف آنالیز هتروداپلکس در شش نژاد م
نتایج این مطالعه نشان داد که . ارائه شده است

در شاروله  درصد 61 از AAفراوانی ژنوتیپ 
در گاوهاي فریزین و آنگوس  درصد، 83تا 

 درصد تا 77 بین Aقرمز متغیر و فراوانی آلل 

 ,.Flisikowski et al(برآورد شد  درصد 91

2003a .( چند شکلی ژنSTAT5A در دو 
گاه اول شامل بخشی از اینترون جایگاه که جای

و جایگاه دوم بخشی از ) A/G (10 و اگزون 9
بود، مورد ) T/C (16 و اگزون 15اینترون 

بررسی قرار گرفت و سپس رابطه این 
 با عملکرد صفات تولید شیر در گله ها  جایگاه

گاوهاي هلشتاین چینی مورد آزمون قرار 
گرفت که نتایج این مطالعه بیانگر سه نوع 

پلوتایپ در دو لوکوس بود ها  ژنوتیپ و هفت
)Bin et al., 2008 .( در مطالعه مذکور اگر چه

 AAمقدار شیر تولیدي در گاوهاي با ژنوتیپ 
باالتر بود، ولی از نظر آماري تفاوت معنی 

 در دوره شیردهی دوم، ،اما. داري را نشان نداد
درصد تولید پروتئین شیر در گاوهاي با 

. ور معنی داري افزایش یافت به طABژنوتیپ 
نتایج فراوانی آللی و ژنوتیپی این محققین با 
نتایج مطالعه حاضر از لحاظ آماري معنی دار 

چند شکلی نوکلئوتیدي ). 3جدول (نبود 
نیز مورد مطالعه قرار  STAT5A ژن 16اگزون 

گرفت که در این مطالعه ارتباط بین این چند 
در گله با صفات تولید شیر )  T/C(شکلی 

گاوهاي سیاه و سفید لهستانی برآورد شد 
)Flisikowski et al., 2004 .( پژوهش این

 به CTمحققین نشان داد که گاوهاي با ژنوتیپ 
طور معنی داري تولید شیر بیشتري نسبت به 

فراوانی ژنوتیپی .  دارندTTگاوهاي با ژنوتیپ 
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 و TT ،TCي ها در این مطالعه براي ژنوتیپ
CCو فراوانی  درصد2 و 26، 72  به ترتیب 

. برآورد شد درصد 15 و 85 نیز C و Tآللی 
 نشان داده شد 3همان طور که در جدول 

تفاوت معنی داري بین وفور آللی و ژنوتیپی 
مورد مطالعه این محققین با پژوهش حاضر 

در مطالعه مذکور یک جانشینی . وجود نداشت
T به C به طور معنی داري روي16 در اگزون  

با . تولید شیر، پروتئین شیر و الکتوز اثر داشت
در اینترون جفت بازي  281قطعه یابی  توالی

یک حذف شامل ، دو موتاسیون 16و اگزون 15
CCT یک  و 15 در اینترون 12549 در موقعیت

 در 12743 در موقعیت T→Cجایگزینی 
 موتاسیون .دشمشاهده ) Cواریانت ( 16اگزون 

 قابل MslIر گدوم توسط آنزیم محدود
نشان  را C وT  دو آلل کهتشخیص است 

 Val/Ala و باعث جایگزینی اسید آمینه هد د می
 بین T آلل فراوانی.شود  می 686در موقعیت 

 غیر در نژادهاي مختلف، مت درصد91 تا 76
 DNA در این مطالعه فعالیت باند پذیري .بود

 STAT5Aي ژنتیکی مختلف ها  در واریانت
 ها د که تفاوت بین همه ژنوتیپاندازه گیري ش

این  CC و TTمشاهده اما فقط بین دو ژنوتیپ 
 به طوري که). P<0.05(تفاوت معنی دار بود 
 ظرفیت باند پذیري CCحیوانات با ژنوتیپ 

DNAاز ها   کمتري را نسبت به دیگر ژنوتیپ 
به هر حال چند شکلی در . ندخود نشان داد

رات در این ناحیه ممکن است منجر به تغیی
 STAT5Aخصوصیات فعال سازي پروتئین 
یی که ها شود و نهایتا روي سطح بیان ژن

شوند اثر  میتوسط این فاکتور رونویسی تنظیم 
 با توجه ).Flisikowski et al., 2003c (بگذارد

به مطالعات صورت گرفته در جایگاه مورد 
توان ادعا کرد که این  مینمطالعه، هنوز هم 

ه عنوان نشانگري براي صفات ببتواند  جایگاه
ي انتخاب بر اساس ها تولید شیر در برنامه

 نیاز به مطالعات چرا که، عمل نمایدنشانگر
ي تعیین چند شکلی و ارتباط ها بیشتر در زمینه

 .ي بزرگ داردها آن با این صفات در جمعیت
 بررسی چند شکلی در ژن در تحقیقی

STAT5A  و هلشتاین سیمنتالدر نژادهاي 
 وجایگاه مورد مورد بررسی قرار گرفترانی ای

 و اگزون 15نظر که شامل بخشی از اینترون 
 و با استفاده PCR- RFLP بود با تکنیک 16

 براي اولین بار مورد آزمون Hinf1آنزیم برشی 
مطالعه این نتایج . )Babaie, 2009(گرفت قرار 

نمایانگر عدم وجود چند شکلی در جایگاه 
 و هلشتاین سیمنتالر دو نژاد مورد مطالعه در ه

 مطالعه حاضر نشان داد بر خالف ،اما. بود
 که با استفاده از آنزیم PCR-RFLPتکنیک 

  قادر به شناسایی چند شکلی در Hinf1برشی 
-PCRاین جایگاه مارکري نبود، اما تکنیک 

SSCP توانایی شناسایی چند شکلی در جایگاه 
 ل سرعتلذا به دلی. مورد نظر را داشته است
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 PCR-SSCP، سادگی و ارزان بودن روش زیاد
توان نتیجه   می، PCR-RFLPدر مقایسه با 

تواند جایگزین   میگیري نمود که این تکنیک 

 براي شناسایی PCR-RFLPمناسبی به جاي 
چند شکلی آللی در این جایگاه ژنی مورد 
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Abstract 

Signal transducer and activator of transcription 5A(STAT5A) is a crucial signaling 
protein mediating the biological effects of prolactin hormone which in turn activates the 
transcription of milk proteins genes. In order to study the polymorphisms of STAT5A 
gene total blood samples were collected randomly from one hundred of Holstein and 
Simmental cattle. DNA was extracted using modified salting out method and polymerase 
chain reactions (PCR) were carried out using a specific primer pairs for amplification a 
fragment of 281 bp from part of exon 15 and intron 16 of STAT5A gene. All of 
individuals were genotyped by single stranded conformation polymorphism (SSCP) 
analyses using silver staining.  Two SSCP patterns of A and B were identified with the 
frequency of 0.91 and 0.09 and 0.88 and 0.12 in Holstein and Simmental cattle, 
respectively. Two genotypes of AA (0.82) and AB (0.18) were found in Holstein and AA 
(0.76) and AB (0.24) in Simmental individuals. The results revealed that the marker site 
of STAT5A gene is polymorph in studied Holstein and Simmental cattle and the SSCP 
technique has a great potential for detection of such polymorphism. Furthermore, a 
comparison of gene and genotype frequencies showed no any statistical differences 
(P>0.05) between Holstein and Simmental cattle breed that have genotyped in the present 
study. 
 
Keywords: Polymorphism, PCR-SSCP, STAT5A, Holstein and Simmental cow. 

                                                   
 Corresponding Author: Najafy M.           Tel: 09132625020                Email: mojtaba_najafy@yahoo.com 


