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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان چندشکلی جایگاه ژنی  BOLA-DRB3.2در گاوهای بومی سیستان و ارتباط آنها با صفات وزنیی
شامل وزن تولد 9 ،6 ،3 ،و  12ماهگی و ویژگیهای بیوشیمی سرم خون شامل پروتئین کل ،آلبومین و گلوبولین بیود .بیدین منویور از
 143راس گاو سیستانی واقع در ایستگاه تحقیقات گاو سیستانی زهک به طور تصادفی خونگیری انجام شد .اسیتررا  DNAاز نمونیه-
های خون کامل با روش نمکی بهینه یافته اجرا گردید .واکنش زنجیره پلیمراز ،جهت تکثیر قطعه  284جفت بازی از اگیزون  2جایگیاه
ژنییی  BOLA-DBR3.2در دو مرحلییه انجییام شیید .در مرحلییه اول از دو پرایمییر  HLO30و  HLO31و در مرحلییه دوم از  HLO30و
 HLO32استفاده گردید .سپس محصوالت تکثیر با آنزیم برشی  HaeIIIهضم شدند .محصوالت هضم با الکتروفورز ژل آگارز  3درصید
نمایان سازی شدند .محاسبه شاخصهای ژنتیکی و جمعیتی با نرمافزار  POPGENE3.2و ارتباط ژنوتیپهای محتمل با صیفات وزنیی
و ویژگیهای بیوشیمیایی خون از مدلهای خطی ثابت اجرا گردید .نتایج این مطالعه منجر به شناسایی سیه الگیوی ژنیوتیپی  bb ،aaو
 abو دو آلل در جایگاه ژن  BOLA-DRB3.2در گاوهای سیستانی شد .فراوانی الگوهای ژنوتیپی  bb ،aaو  abبه ترتیب برابیر بیا ،30
 41و  28درصد بودند .فراوانی آللهای  aو  bبه ترتییب  44و  56درصید بودنید .در ایین تحقییش شیاخص شیانون ( ،)Iشیاخص نئیی،
هتروزیگوسیتی مشاهده شده و هتروزیگوسیتی مورد انتویار بیه ترتییب  28 ،49 ،69و  50درصید محاسیبه شیدند .جمعییت گاوهیای
سیستانی مورد مطالعه در این تحقیش برای جایگاه ژنی مذکور خار از تعادل هاردی-واینبرگ بودنید .همچنیین ،ارتبیاط ژنوتییپهیای
مرتلف با صفات وزن بدن شامل تولد 9 ، 6 ، 3 ،و  12ماهگی و ویژگیهای بیوشیمیایی سرم خون معنیدار نبود.
کلمات کلیدی :گاو سیستانی ،ژن سازگار بافتی ،چندشکلیPCR-RFLP ،
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رماتیسم مفاصل و دیابت وابسته به انسولین را دارند (اسکاسچل

مقدمه
مکان ژنی مجموعه سیازگاری بیافتی ،کیدکننیده آنتییژنهیا و

و سانچنترانک .)2004 ،نتیایج تیوالیییابی جایگیاه ژن BOLA-

پروتئینهای سطح لوکوسییتهیا هسیتند کیه در واکینشهیای

 DRB3.2منجییر بییه شناسییایی  30آلییل گردییید (بوزکایییا و

دفاعی بدن و شناسایی پروتئینهای خارجی نقش دارند .در گاو

همکاران.)2006 ،

1

این مکان ژنی به نام  BOLAنامگذاری گردیده است ،کیه دارای

مطالعات متعددی جهت بررسی میزان تنوع ژنتیکی جایگیاه

کیالسهیای متعیددی از جملیه  classII ،classIو classIII

 BOLAدر تودههای بومی و اصییل صیورت گرفتیه کیه بییانگر
2

هستند و روی بازوی کوتاه کروموزوم  23گیاو واقیع شیدهانید.

سطح تنوع باال تا  30آلل اسیت .مطالعیه روی نیژاد جییر بیومی

جایگاه  MHCحاوی ژنهای متعددی هستند که نقش کنترلی

کشور برزیل تعداد  17آلل در این مکان ژنی شناسیایی گردیید

در مقاومت و پاسخ ایمنی میزبان بیه بیمیاریهیا دارنید .پاسیخ

که آللهای شیماره  6و  20دارای بیشیترین فراوانیی بودنید (دا

اختصاصی به پادگنها وابستگی زیادی به ژنهای  MHCداشته

موتا و کوتینهو .)2002 ،در نژادهای مونگیولین3و سییاه روسییه

و کشف این ارتباط میتوانید بیرای درو واکینشهیای متقابیل

به ترتیب  17و  21آلل در مکان ژنی مذکور با بیشترین فراوانی

میزبان و عامل بیماریزا ارزشمند باشد .جایگاه ژنیی  DRB3در

در آلییلهییای  7و  22گییزارش شییده اسییت (اودینییا و سییویموا،
4

گاو مرتبط با مقاومت به بیماریهای عفونی گزارش شده اسیت،

 .)1998نتایج تحقیقیات در نژادهیای شیورت هیورن و جرسیی

به ویژه کالس  IIاین جایگاه که منجر به تولید آنتی بادیهیا در

ژاپنی نیز به ترتیب آللهای شماره  17 ،8 ،7 ،6و  49بیشیترین

لنفوسیتها میشود .ناحیه کیالس  IIخیود بیه دو زییر کیالس

فراوانییی را داشییتند (تاکاشیییما و آیییدا .)1998 ،همچنییین ،در

تقسیم میشود ،که توسط یک سوم بیازوی کوتیاه کرومیوزوم از

نژادهیای بیومی هندوسیتان تعیداد  22الیی  24آلیل شناسییایی

یکدیگر جدا شدهاند .کالس  IIaشامل مکانهیای DRB1 ،DRB

گردید که متمایز از آللهای شناسایی شده در نژادهای اروپیایی

 DQB1 ،DQA2 ،DQA ،DRB3 ،DRB2 ،و DQB2

و آفریقییایی بودنیید (دی و همکییاران2002 ،؛ بهییل و همکییاران،

میباشند و در زیر کالسهای  IIbنیز لوکوسهای DYB ،DYA

 .)2007مطالعات متعددی نیز روی شماری از تیودههیای بیومی

 DIB ،و  DOBقیرار دارنید کیه از بیین جایگیاههیای میذکور،

ایران انجام گرفته است .نصیری و همکاران ( )2008در مطالعیه

جایگاه ژنی  DRB3چندشکلی باالیی نشان داده اسیت و میورد

روی هلشیتاین ایرانیی در مکییان ژنیی  BOLAتعیداد  27آلییل

توجه محققین مرتلف قرار گرفته است .به طوری که در اگیزون

گزارش نمودند که آللهای شماره  8و  24به ترتییب بیا  26/6و

شماره  2این جایگاه تاکنون بیش از  88آلل مرتلیف شناسیایی

 19/6درصیید بیشییترین فراوانییی را داشییتند .منتوییر تربتییی و

شدهاند (وان ایجک و همکیاران .)1992 ،ممکین اسیت یکیی از

همکاران ( )2004با مطالعه روی گاوهیای سیرابی و نجیدی بیه

علل چندشکلی زیاد در این ناحییه ،حفاظیت جمعییت در برابیر

ترتیییب  52و  24آلییل گییزارش کردنیید .همچنییین ،مسییافر و

بیماری باشد .وقتی بیماری واگیر جدیدی در اجتماع بروز میی-

همکاران ( )2005در تیوده بیومی گلپایگیانی تعیداد  19آلیل را

کند ،الاقل تعدادی از افراد آن جمعیت واجد  MHCویژه بیرای

گزارش نمودند که فراوانی آللهای آنهیا در محیدوده  11تیا 14

اتصال به اپیتوپهای میکروارگانیسم جدید میباشند و در برابر

بودند .بنابراین ،نتایج محققین مرتلف نشان میدهد که جایگیاه

آن واکنش ایمنی بروز میدهند و مقاومت میکننید .بسییاری از

مورد بحث در گاوهای بیومی اییران نییز از تنیوع و چنیدشیکلی

پژوهشگران گزارش کردهاند که چندشکلی در کالس دو جایگاه

ژنتیکی باالیی برخوردار هستند .بیا توجیه بیه اینکیه نیژاد گیاو

 BOLA-DRB3.2به طور ویژه مسؤول پاسخ ایمنیی هسیتند و

سیستانی یک نژاد با ارزش از نور خصوصیات الشیه و مقاومیت

نقش بسزایی در مقاومت به اختالل در خود ایمنی مزمن ماننید
2

Gyr
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4
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3

Major Histocompatibility Complex

1

دهمرده و همکاران :ارزیابی اثر چند شکلی جایگاه ژنی  BOLA-DRB3.2بر ویژگیهای41...
به شرایط و عوامل بیماریزا میباشد ،بنیابراین ،هیدف از مطالعیه

در  65درجه سانتیگراد و مرحله تکثیر انتهایی بیه میدت پینج

حاضر بررسی چندشکلی ژن  BOLA-DRB3.2و ارتباط آنها با

دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد اسیتفاده شید .الکتروفیورز

صفات رشد و ایمنی در گاوهیای سیسیتانی ایسیتگاه تحقیقیات

فرآوردههای تکثیر روی ژل آگارز  1درصد انجام شد.

زهک میباشد.
جدول  -1توالی آغازگرهای مورد استفاده در روش Nested-

مواد و روشها
جهت انجام تحقییش حاضیر  143رأس گیاو سیسیتانی واقیع در
ایستگاه تحقیقات گاو سیستانی زهک به طور تصادفی انتراب و

 PCRقطعه  284جفت بازی جایگاه ژن BOLA-DRB3.2
آغازگرها

توالی آغازگرها

HLO30
HLO31
HLO32

5-ATCCTCTCTCTGCAGCACATTTCC-3
5-TTTAAATTCGCGCTCACCTCGCCGCT-3
5-TCGCCGCTGCACAGTGAAACTCTC-3

خونگیری از سیاهرگ گردنی انجام گرفت .جهیت جلیوگیری از
انعقییاد خییون از لولییههییای حییاوی محلییول  1( EDTAدرصیید)

هضم آنزیمی قطعیه تکثییر شیده از جایگیاه ژنیی BOLA-

استفاده شد و تا هنگیام اسیتررا  DNAدر دمیای -20درجیه

 DRB3.2بییا آنییزیم برشییی  HaeΙΙΙدر حجییم  20میکرولیتییر

سانتی گراد نگهداری شدند .استررا  DNAاز خیون کامیل بیه

شامل  6میکرولیتر از محصول  2 ،PCRمیکرولیتیر بیافر هضیم

روش نمکی بهینه یافته با دترجت استفاده شد .برای اطمینان از

 0/5 ،10Xمیکیییرولیتیییر آنیییزیم  2( HaeΙΙΙواحییید) و 11/5

کیفیت  DNAاستررا شده از الکتروفورز ژل آگارز یک درصید

میکرو لیتر آب دو بار تقطیر بیه میدت  16سیاعت در دمیای 37

استفاده شد.

درجه سانتیگراد در داخل بن ماری انجام شد .در نهایت ،جهت

واکنش تکثیر قطعه  284جفت بازی از جایگاه ژن BOLA-

 DRB3.2در دو مرحله با استفاده از سه الیگونوکلئوتیدی (بهل
و همکییاران( )2007 ،جییدول  )1بییا روش  Nested-PCRبییا
استفاده از کیت تکثیر لئیوفیلیزه شیرکت تکیاپو زیسیت تهیران
(حییاوی  ،Master mixبییافر  )dNTPs ،Mgcl2 ،PCRانجییام
شییید .واکییینش تکثییییر در حجیییم  25میکرولیتیییر شیییامل
12/5میکرولیتر  2 ،Master mixمیکرولیتر پرایمرهای رفیت و
برگشت 3 ،میکرولیتر  DNAهدف و  9/5میکرولیتیر آب مقطیر
دیونیزه انجام گرفت .مرحله اول واکنش تکثیر بیا اسیتفاده از دو
آغییازگر  HLO30و  HLO31و در مرحلییه دوم از دو آغییازگر
 HLO30و  HLO32استفاده شد .واکینش تکثییر بیا دسیتگاه
ترموسیکلر (مدل اپندورف امریکا) انجام شد .چرخیه دمیایی در
مرحله اول تکثیر ،شیامل واسرشیته کیردن اولییه در دمیای 94
درجه سانتی گراد به مدت سه دقیقه و در ادامه طیی ده چرخیه
بیست و پنج ثانیهای در  94درجه سانتیگراد ،سی ثانییه در 60
درجه سانتیگراد ،سی ثانیه در  72درجه سانتیگراد ادامه پییدا
کرد و سرانجام مرحله تکثیر انتهیایی بیه میدت پینج دقیقیه در
دمای  72درجه سانتیگراد خاتمه یافت.
در مرحلییه دوم چهییار میکرولیتییر از محصییوالت واکیینش
زنجیرهای پلیمراز حاصل از مرحلیه اول در طیی بیسیت و پینج
سیکل چهل ثانیهای در دمای  94درجه سانتیگراد ،سیی ثانییه

وضوح آللها از الکتروفورز ژل آگارز  3درصد استفاده شد.
صفات مورد مطالعه :در مطالعه حاضر عالوه بیر صیفات وزنیی
شامل تولد 9 ،6 ،3 ،و  12ماهگی که به صورت مداوم در مرکیز
اصالح نژاد گاوهای سیستانی رکوردبرداری انجام مییگییرد ،در
جمعیت مورد مطالعه ویژگیهای بیوشیمیایی سرم خون شیامل
میزان آلبومین 1،پروتئین کل2و گلوبولین به عنوان شیاخصهیای
غیرمستقیم ایمنی اکتسابی اندازهگیری شدند.
در تحقیش حاضر تجزیه پیوستگی الگوهای ژنوتیپی جایگیاه
ژنییی  BOLA–DRB3.2بییا صییفات وزنییی و ویژگیییهییای
بیوشیمیایی سرم خون در گاو سیستانی از مدل خطی ثابیت بیا
رویه  GLMنرم افزار  SASنسره  9.1استفاده گردید:
Yijk= + Si+ BYj+ Gk+eijk

که در آن Yijk ،رکورد فنوتیپی صفات مورد مطالعه شامل وزن
های تولد 9 ،6 ،3 ،و  12ماهگی و ویژگیهای بیوشیمیایی سرم
خون شامل آلبومین ،گلوبولین و پروتئین کل  ،میانگین کل،
 Siاثرات ثابت جنس حیوان ( 2سطح) BYj ،اثرات ثابت سال
تولد حیوان ( 9سطح) Gk ،اثر ثابت الگوهای ژنوتیپی حیوان در
جایگاه ژنی مورد مطالعه ( 3سطح) و  eijkخطای باقیمانده
1

Albumin
2
Total protein
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هستند .در تجزیه و تحلیل صفات وزنی ،صفات قبلی به عنوان

هضییم محصییوالت تکثییییر ژن  BOLA-DRB3.2بییا آنیییزیم

عامل همبسته در مدل وارد شد .مقایسه میانگین گروهها با

محدوداالثر  HaeIIIانجام شد که نتیجه آن سیه الگیوی بانیدی

آزمون توکی کرامر در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

( 219 ،284و  66جفت بازی) و سه ژنوتیپ مرتلیف  ab ،aaو

پیش فرض تجزیه دادهها با روش میانگین حداقل مربعات یا

 bbدر این جایگاه ژنی بر روی ژل آگارز بود (شکل  .)C1مطابش

تجزیه واریانس توزیع نرمال دادهها و یکنواختی واریانسها برای

شیکل  1در نمونییههییایی کییه مکییان برشییی آنییزیم وجییود دارد،

اثرات ثابت جنس و سال تولد میباشد که توزیع نرمال دادهها با

محصول تکثیر به دو قطعه  66و  219جفت بازی برش خیورده

رویه  Univariateو یکنواختی واریانسها با روش Bonferoni

و قطعات بدون جایگاه برشیی بیه طیول  284جفیت بیاز یافیت

نرم افزار  SASانجام شد.

گردید .بنابراین ،نمونههایی که محصوالت هضیم آن دارای ییک
قطعه  284bpبودند ،با الگوی ژنوتیپی هموزیگوت  aaو نمونیه-

نتایج و بحث

هایی که دارای قطعات  66bpو  219bpبودند با الگوی ژنوتیپی

نتایج استررا  DNAاز نمونه خون از لحاظ کمییت و کیفییت

 bbو در نهایتنمونییههییایی کییه دارای قطعییات 219bp ،66bp

 DNAو صرف زمان الزم در استحصال  DNAبرتیری خیوبی را

و 284bpبودند بیا الگیوی ژنیوتیپی هتروزیگیوت  abنامگیذاری

نشییان داد (شییکل .)A 1تکثیییر قطعییه  284جفییت بییازی از ژن

شدند.

 BOLA-DRB3.2بییه کمییک واکیینش زنجیییره ای پلیمییراز
) (Nested-PCRبه خوبی صیورت گرفیت (شیکل  .)B1سیپس

شکل  -A -1الکتروفورز ژل آگارز 1درصد  DNAاستخراج شده از نمونههای مختلف گاو سیستانی-B .الکتروفورز محصوالت تکثیر
قطعه  284جفت بازی اگزون دوم جایگاه ژنی  -C .BOLA-DRB3.2الکتروفورز محصوالت حاصل از هضم آنزیم برشی  HaeIIIو
الگوهای مختلف ژنوتیپی حیوانات (چاهک اول نشانگر اندازه  100جفت بازی و سایر چاهک ها الگوهای مختلف ژنوتیپی گاوهای
سیستانی هستند).

فراوانی ژنوتیپی و ژنی الگوهای مشاهده شده در جایگاه ژنی

آورده شده است .فراوانی ژنوتیپهیای  bb ،aaو  abبیه ترتییب

 BOLA-DRB3.2در جمعیت گاوهای سیسیتانی در جیدول 1

 41 ،30و  28درصد در جمعییت گاوهیای سیسیتانی مشیاهده
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شدند که بیشترین فراوانی مربوط به الگوی ژنیوتیپی  bbبیا 41

است و انتراب مهمترین عامل انحراف از تعادل هاردی واینبرگ

درصد بود و فراوانی آللهای  aو  bبیه ترتییب  44و  56درصید

میباشد کامال منطقی است .در مطالعه گاوهای نیژاد سیرابی بیا

محاسبه شدند .فراوانیی الگیوی ژنوتییپهیای  aa ،bbو  abدر

آزمون مربع کای و نسبت درستنمایی در جایگیاه ژنیی میذکور

جایگاه ژن  BOLA-DRB3.2در نژاد مونگولین به ترتییب 59

انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ را نشان دادند کیه علیت ایین

و  27و  14درصید گیزارش شیده اسییت کیه بیشیترین فراوانییی

انحییراف را میییتییوان بییه اعمییال انترییاب در گلییه نسییبت داد.

مربوط به ژنوتیپ  bbبیود (سیان .)2004 ،مطالعیه چندشیکلی

همچنین ،مطالعه جایگاه ژن  BOLA-DRB3.2در دو جمعییت

جایگییاه ژن  BOLA-DRB3.2در بزهییای ندوشیین سییه الگییوی

بز چینی انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ را نشیان داد (سیان،

ژنییوتیپی  ab ،bbو  aaبییه ترتیییب بییا فراوانییی  30و  55و 15

 .)2004در تحقیقی که روی جایگاه ژنی  BOLA-DRB3.2در

درصد و فراوانی آللهای  aو  bبه ترتییب  42/5و  57/5درصید

گاومیش های بومی استان خوزستان انجام گرفت مشرص شید

گزارش شده است (عبیاس زاده و همکیاران .)1390 ،همچنیین،

که جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی واینبرگ قیرار دارنید

در مطالعه دیگر در بزهای نژاد رائینیی در جایگیاه ژنیی میذکور

که نتایج با تحقیش حاضر مطابقت نداشت (محمدی و سولیموا،

فراوانییی ژنوتیییپهییای  ab ،bbو  aaبییه ترتیییب  44 ،46و 10

.)2004

درصید و فراوانیی آلیلهیای  bو  aبیه ترتییب  68و  32درصید
گزارش گردید (بهالدینی.)1387 ،

یکی دیگر از شاخصهای بررسی تنوع ژنتیکی در جایگاههیا
تفاوت طول قطعات هضم شده ژن  BOLA-DRB3.2شیاخص

مطالعیییه چندشیییکلی جایگیییاه ژن  BOLA-DRB3.2در

اطالعاتی شانون میباشد .شاخص شانون ( )Iبیانگر میزان تنیوع

جمعیت گاوهای هلشتاین و سیستانی ،فراوانی آللی متفیاوت در

ژنتیکی در هر جمعیت بر حسب درصد است ،یعنی هرچه مقدار

جایگاه مذکور را نشان داد به نحوی که فراوانی آللی در گاوهای

این شاخص به صفر نزدیکتر باشد تنوع کم خواهید بیود کیه در

سیستانی مشابه با فراوانی های گیزارش شیده در گاوهیای نیژاد

این تحقیش میزان شاخص شانون  69درصد محاسبه گردید.

بیوس اینیدکوس بودنید (نصییری و همکیاران .)2008 ،فراوانییی
هتروزیگوسیییتی مشییاهده شییده و مییورد انتوییار در جایگییاه ژن

تجزیه پیوستگی ژن  BOLA-DRB3.2با صفت وزن تولد

 BOLA-DRB3.2در مطالعه حاضر به ترتیب  28و  50درصد

و ویژگیییهییای بیوشیییمیایی سییرم خییون در گاوهییای

محاسبه شد .از آن جای که یک جایگاه ژنی با فراوانیی حیداقل

سیستانی

 10درصد هتروزیگوسیتی ،چندشکل محسوب میگردد (جوتی،

نتایج بررسی توزیع نرمال دادهها و یکنواختی واریانسهیا بیرای

 ،)2008لذا جایگاه مورد مطالعه چنیدشیکلی متوسیط دارد .در

صفات وزن بدن و ویژگیهای بیوشییمیایی سیرم خیون در زییر

تحقیش دیگری (فیروزآمندی و همکاران )1384 ،روی نیژاد گیاو

گروههای اثرات ثابت حکایت از انطباق دادهها با فرضییات روش

سیییرابی ،هتروزیگوسییییتی مشیییاهده شیییده  48درصییید و

تجزیه واریانس بود .نتیایج تجزییه وارییانس الگوهیای ژنیوتیپی

هتروزیگوسیتی مورد انتوار  73درصد گزارش گردید که نشیان

جایگاه ژن  BOLA-DRB3.2اثر معنیداری بر صفات وزنیی از

دهنیییده افیییزایش هموزیگوسییییتی و متعاقیییب آن کیییاهش

تولیید تییا یکسییالگی در گاوهییای سیسییتانی نداشییت ()P>0/05

هتروزیگوسیتی است.

(جدول .)3

نتایج آزمون بررسی تعادل هاردی –واینبرگ در جایگاه ژنی

نتایج مقایسات مییانگین حیداقل مربعیات اثیرات الگوهیای

 BOLA – DRB3.2در گاوهای سیسیتانی ایسیتگاه تحقیقیات

ژنوتیپی مرتلف بر ویژگیهای بیوشیمیایی سیرم خیون تفیاوت

زهک با آزمونهای مربع کای و نسبت درستنمایی عیدم تعیادل

معنیداری نشان ندادند (جدول  .)4لذا ژنوتیپهای هموزیگیوت

را نشان داد ( .)P<0/001با توجه به این که ایستگاه تحقیقیاتی

و هتروزیگوت شایستگی یکسانی بیر صیفات بیوشییمیایی سیرم

زهک سالیان متمادی راهبردهای اصالح نژادی اعمیال گردییده

خییون دارنیید .در مطالعییه بزهییای ندوشیین در جایگییاه BOLA-
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 DRB3.2برتری الگوی هتروزیگوسییتی بیر هموزیگوسییتی در
صفت ایمنی گزارش گردید (عباس زاده و همکاران.)1390 ،
جدول  -2فراوانی الگوهای ژنوتیپی و ژنی محصوالت هضم آنزیمی  HaeIIIدر جایگاه ژنی  BOLA-DRB3.2گاوهای سیستانی
الگوی ژنوتیپی

تعداد حیوانات

فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده
(درصد)

فراوانی ژنوتیپی مورد انتوار
(درصد)

aa

46
45
52

30
28
41

19
50
31

ab
bb

فراوانی ژنی (درصد)
44
56

آللها
a
b

جدول  -3میانگین حداقل مربعات اثرات ثابت و الگوهای ژنوتیپی جایگاه  BOLA-DRB3.2بر صفات وزنی در جمعیت گاو
سیستانی
میانگین حداقل مربعات (کیلوگرم)

منابع تغییرات
وزن تولد

وزن  3ماهگی

وزن  6ماهگی

وزن  9ماهگی

27/04 a
24/71 a

49/56a
50/14a

81/61a
76/35a

105/78a
96/25a

جنس
نر
ماده
ژنوتیپ
Aa
Ab
Bb

27/26 a
23/36 a
24/81 a

49/09a
49/23a
51/22a

77/75a
82/99a
76/19a

89/06a
104/91a
100/07a

سال تولد
82
83
84
85
88
89
90
91
92

4/85 a
3/95 a
6/19 a
4/24 a
4/19 a
4/91 a
4/29 a
4/68 a
4/41 a

39/66a
49/81a
46/86a
50/60a
50/69a
50/28a
52/75a
56/95a
51/03a

حروف مشترو بیانگر عدم اختالف معنیدار میباشد ()P>0/05

55/10a
76/92a
79/75a
86/81a
58/69a
72/61a
80/30a
8/84a
86/81a

98/12a
98/52a
120/11a
96/51a
109/58a
90/37a
102/59a
108/36a
96/99a
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جدول  -4میانگین حداقل مربعات اثرات ثابت و الگوهای ژنوتیپی جایگاه ژنی  BOLA-DRB3.2برای صفات
بیوشیمیایی خون در جمعیت گاو سیستانی
میانگین حداقل مربعات (گرم بر دسی لیتر)

منابع تغییرات

پروتئین کل

آلبومین

گلوبولین

7/79a
7/55a

2/99a
3/08a

4/8a
4/47a

aa
ab
bb

7/54a
7/75a
7/73a

2/97a
3/10a
3/05a

4/57a
4/44a
4/68a

82
83
84
85
88
89
90
91
92

8/21a
6/93a
8/94a
7/10a
7/27a
7/94a
7/54a
7/56a
7/37a

53/36a
2/98a
7/76a
2/85a
3/07a
3/03a
3/25a
3/08a
2/97a

4/85a
3/95a
1/18a
4/25a
4/2a
4/91a
4/29a
4/48a
4/4a

جنس
نر
ماده
ژنوتیپ

سال تولد

اثر متقابل جنس با صفات ایمنی
جنس نر
aa
ab
bb

7/40a
8/26a
7/73a

2/83a
3/15a
3/00a

4/57a
5/11a
7/73a

7/70a
7/24a
7/73a

3/10a
3/04a
3/10a

4/60a
4/2a
4/63a

جنس ماده
aa
ab
bb

حروف مشترو بیانگر عدم اختالف معنیدار میباشد ()P>0/05

جایگاه ژنیی  BOLA-DRB3.2از کمیپلکس ژنیی سیازگار

گاومیشهای بومی هندوستان ارتبیاط معنییدار بیین الگوهیای

بافتی  MHCبر روی اگزون دوم ناحییه کیالس  ΙΙaکرومیوزوم

ژنوتیپی با صیفت وزن تولید گیزارش گردیید (دی و همکیاران،

 23گاوی واقع شده اسیت و بییش از  36آلیل متفیاوت در ایین

 .)2002در پژوهشی کیه بیر روی گیاومیشهیای خوزسیتان در

جایگاه در بین نژادهای مرتلف گزارش شده است که هر یک از

جایگاه ژنی  BOLA-DRB3.2انجام گرفت 19 ،الگوی ژنوتیپی

آللها اثرات متفاوت بر صیفات تولییدی و میرتبط بیا ایمنیی در

گزارش شد (محمیدی و سیولیموا .)2004 ،شیریف و همکیاران

گاوهای شیری دارند (اوپرزادو و همکیاران2012 ،؛ پاشیمی و

( )2000ارتباط معنیی داری بیین حضیور گلوتامییک اسیید در

همکاران .)2009 ،در مطالعه چندشکلی جایگیاه ژنیی BOLA-

موقعیت  β74جایگاه  BOLA-DRB3.2و وقیوع بیمیاری ورم

 DRB3.2در جمعیتهای مرتلف بیز ارتبیاط معنییداری بیین

پسییتان بییا عامییل اسییتافیلوکوکوس گییزارش کردنیید .بعضییی از

الگوهای ژنوتیپی با صفات تولیدی و ایمنی گزارش گردید (شیخ

آلل های جایگاه مذکور ارتبیاط معنییداری بیا تولیید چربیی در

و همکییاران .)2006 ،همچنییین ،در مطالعییه جایگییاه مییذکور در

جمعیت جرسی داشت .همچنین ،منجر به کاهش تولید شییر و
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 در گاوهییایBOLA-DRB3.2  جایگییاه ژنییی2 ناحیییه اگییزون

چربی آن در گاوهیای کانیادایی گیزارش شیده اسیت (شیریف و

سیستانی چندشکلی مطلوبی داشت و میتواند به عنوان نشیانگر

 سه آلیلSahiwal  در مطالعه گاوهای هندی.)1998 ،همکاران

در مطالعات پیوستگی ژنی و مکانیابی ژنها مورد استفاده قیرار

 درصد گزارش شد که2  و27 ،71  به ترتیب با فراوانیe  وb ،a

 اما الگوهای ژنوتیپی مرتبط با تغییرات صفات وزنی بدن و،گیرد

 مرتبط با بیماری ورم پستان گزارش گردید (چیاکرابورتیa آلل

 آلبیومین،ویژگیهای بیوشیمیایی سرم خون شامل پروتئین کل

 در آمیرتههای دو نیژاد هلشیتاین وa  آلل.)2015 ،و همکاران

 لذا پیشنهاد میگردد تا در مطالعیات آینیده.و گلوبولین نبودند

زبو با ورم پستان کلینیکی گزارش شده است (دوانگجی اینیدا و

نواحی وسیع تری از جایگاه ژنی مذکور و ارتباط آنهیا بیا صیفات

.)2009 ،همکاران

مستقیم ایمنی ذاتی و اکتسابی مورد استفاده قرار گیرد تیا اگیر
روابطی در بین آنها یافت شد در انتریابهیای مسیتقیم بیرای

نتیجهگیری

.بهبود ایمنی دامها استفاده گردد
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Abstract
The objective of the present study was to determine the extent of BOLA-DRB3 locus polymorphism in a herd
of Sistani Cattle and their associations with body weight traits including birth weight, 3, 6, 9 and 12 months,
and blood serum biochemical such as total protein, albumin and globulin. For this, blood samples collected
randomly from 143 Sistani Cattle in a research herd at the Sistani Cattle Research Centre. DNA extraction
from complete blood samples was performed with optimized saline method. The amplification of the 284-bp
fragment of the BoLA-DRB3 gene was performed in two steps. In the first step, the HLO30 and HLO31
primers were used and in the second step the HLO30 and HLO32 primers were used. Then, the amplified
fragment was digested by HaeIII enzyme. The digestion products were resolved on electrophoresis of 3% gel
agarose. Population and genetic structure was calculated with POPGENE software and probable genotype
patterns association with body weight traits and blood biochemistry traits were implemented by fixed linear
model. The results of this study revealed two alleles and three genotypes as aa, bb and ab in locus of BOLADRB3.2 in Sistani cattle. Genotype frequencies of aa, bb and ab were 30, 41 and 28%, respectively, and
alleles frequencies of a and b were calculated 44 and 56%, respectively. In this experiment, the Shannon
index (I), Nei's index, heterozygosity was observed and the expected heterozygosity were calculated 69, 49,
28 and 50 respectively. The analysis of likelihood ratio test and X2 in BOLA-DRB3.2 showed that the
population of Sistani cattle studied in this study was beyond the Hardy-Weinberg equilibrium. Also, the
correlation of different genotypes with body weight traits including birth, 3, 6, 9 and 12 months, and
biochemical characteristics of serum were not significant.
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