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چکیده
هدف از انجام مطالعهی حاضر ،شناسایی گاوهای شیری هلشتاین در دو گروه ژنهای کدکنندهی پروتئینهای  A1و  A2بتاکازئین
شیر با استفاده از روش  PCR- RFLPو ارتباط آنها با شاخصهای تولیدمثلی بود .بدین منظور از  41رأس گاو هلشتاین چندشكمزا
(فاقد هرگونه بیماریهای بالینی پیرامون زایمان) ،از یک گاوداری صنعتی شیری در اطراف شهرستان شیراز نمونه خون گرفته شد .پس
از استخراج  DNAکل از خون کامل ،تكثیر ناحیه دارای چندشكلی (با جایگزینی اسید آمینه پرولین با هیستیدین در جایگاه  67اسید آمینه
پرتئین بتاکازئین در  ،)A1از هضم آنزیمی  )Dde I( BstDE Iجهت تعیین ژنوتیپ ژن بتا کازئین استفاده گردید .جهت اطمینان از روش
کار و هضم آنزیمی از محصوالت  PCRتعیین ترادف شده به عنوان کنترل استفاده شد .مقایسهی شاخصهای تولیدمثلی (فاصلهی زایمان
تا اولین تلقیح ،روزهای باز و تعداد تلقیح به ازای آبستنی) بین گاوهای با ژنوتیپهای مختلف با استفاده از آزمون کروسكال والیس انجام
شد .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که تعداد  31/7( 13درصد) 51/2( 21 ،درصد) و هفت ( 17/1درصد) رأس از گاوها به ترتیب دارای
ژنوتیپ  A1A2 ،A1A1و  A2A2بودند .مقایسه میانگین فاصلهی زایمان تا اولین تلقیح ،روزهای باز و تعداد تلقیح به ازای آبستنی
بیانگر عدم تفاوت معنیدار بین گاوهای مورد مطالعه دارای ژنوتیپهای مختلف بتاکازئین بود .بر اساس نتایج ،چنین به نظر میرسد که
شناسایی و تكثیر گاوهای دارای ژن بتاکازئین  A1A2( A2یا  )A2A2بدون نگرانی از تأثیر منفی آن بر باروری گاوهای شیری ،میتواند
مدنظر قرار گیرد .با این وجود جهت بررسی ارتباط این ژنوتیپ و میزان تولید شیر در گلههای گاو شیری نیاز به مطالعات گستردهتری
در این زمینه وجود دارد.
کلمات کلیدی :باروری ،بتاکازئین ،ژنوتیپ ،گاو شیری
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ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با صفات بازدهی تولید مثلی در . . .

شیر منجر به کاهش باروری در گاوهای شیری شده است

هیستیدین در موقعیت  67جایگاه ژنی کازئین میشود و

که نگرانیهایی را در صنعت گاو شیری و همچنین صنایع

تولید فرم موتاسیون یافته بتا کازئین  A1میگردد

کرده است ( Pryce et al. 2004; Berry

( .)Formaggioni et al. 1999; Kaminski et al. 2007از

 .)et al. 2016برخی از مطالعات نشان دادهاند که دلیل این

نظر ژنتیکی نوع شیر تولید شده که حاوی  A1و  A2بتا

کاهش در راندمان تولید مثل میتواند ناشی از تغییرات در

کازئین میباشد به وسیلهی یک ژن مستقر در کروموزوم

فیزیولوژی ،مدیریت ،تغذیه و ژنتیک گاوهای شیری باشد

ششم کد میشود .دو آلل اصلی ژن بتا کازئین  A1و

(.)Veerkamp and Beerda, 2007; Crowe et al. 2018

نامیده میشوند ،در نتیجه یک گاو ممکن است از نظر

مکانیسمهای ژنتیکی متعددی ممکن است وجود داشته

ژنتیکی دارای ژنوتیپهای  A1A2 ،A1A1یا  A2A2باشد؛

باشد که در ارتباط منفی بین افزایش تولید شیر و کاهش

هیچ کدام از آللهای  A1و  A2بر دیگری غالب نمیباشد

باشد ( Veerkamp et al.

و بین آنها رابطهی  Co-dominantبرقرار است .بنابراین

وابسته به آن ایجاد

باروری در گاوهای شیری دخیل
.)2003

A2

گاو دارای ژنوتیپ  A1A2به مقدار مساوی شیر  A1و

A2

امروزه از جمله ژنهایی که در ارتباط با تولید شیر

تولید میکند ،گاو  A1A1فقط شیر  A1و گاو  A2A2فقط

میباشد ،ترکیب شیر از جمله مقدار و ترکیب پروتئین شیر

شیر  A2تولید میکند

( De Noni, 2009; Woodford,

را تحت تأثیر قرار میدهد ،که در سالهای اخیر توجه

.)2007

زیادی را به خود معطوف کرده است که به دلیل ارتباطات

برخی مطالعات نشان دادند که بین بازدهی شیر و

احتمالی بین ژنوتیپهای جایگاه ژنی پروتئین شیر و صفات

پروتئینها ارتباط ژنتیکی بسیار زیادی وجود دارد

اقتصادی مهم در گاوهای شیری میباشد .پروتئینهای شیر

( .)Welper and Freeman, 1992عالوه بر آن ،ارتباط بین

گاو شامل کازئین ،پروتئین آب پنیر و آنزیمها هستند.

تولید شیر و چندشکلی در ناحیهی کازئین گزارش شده

کازئین اصلیترین پروتئین شیر محسوب میشود که حدود

است ( .)Martin et al. 2002; Nilsen et al. 2009از آن

 80درصد از پروتئین کل شیر گاو را تشکیل میدهد

جایی که شش ژن اصلی پروتئین شیر (،CSN1S1

( ;Groenen and Van der Poel, 1994; Niki et al. 1994

 LALBA ،CSN3 ،CSN2 ،CSN1S2و  )LGBبه طور

 .)Swinburn, 2004پروتئینهای دیگر شیر که شامل

مستقیم در تولید شیر نیز دخالت دارند از این رو برنامهی

پروتئین آب پنیر و آنزیمها هستند 20 ،درصد پروتئینهای

اصالحنژاد با تمرکز بر این ژنها برای افزایش تولید شیر در

( Groenen and Van der Poel,

گاوهای شیری انجام شده است .با توجه به تمرکز بر این

شیر را شامل میشوند

ژنها برای افزایش تولید شیر ،در نتیجه این ژنها در ارتباط

.)1994; Niki et al. 1994; Roginski et al. 2003
کازئین که مهمترین پروتئین شیر است شامل  36درصد

با راندمان تولیدمثلی در گاوهای شیری میباشند .ارتباط

آلفا کازئین 27 ،درصد بتا کازئین ،نه درصد کاپا کازئین و

غلظت پروتئین و همچنین ژنوتیپ مربوطه با باروری در

هفت درصد پپتیدها و اسیدآمینه میباشد .بتا کازئین حدود

گاوهای شیری مورد بررسی قرار گرفته است

 27درصد پروتئین کازئین شیر را شامل میشود و در انتقال

( .)Dematawewa and Berger, 1998به هر حال ارتباط

یونهای ضروری و مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر نقش

بین انواع ژنوتیپ پروتئین شیر و باروری محدود به چند

مهمی دارد (.)German et al. 2002; Shah, 2000

مورد است و نتایج مطالعات باهم متناقض میباشد .به

تحقیقات نشان میدهد که منشاء اصلی بتا کازئینها از

طوری که ،برخی پژوهشگران گزارش کردند که بین انواع

جایگاه ژنی بتا کازئین  A2میباشد که در نتیجه یک جهش

پروتئینهای شیر شامل بتا کازئین ،کاپا کازئین ،بتا-کاپا

ژنتیکی است و باعث تبدیل اسیدآمینهی پرولین به

کازئین و بتاالکتوگلوبولین با بازدهی تولیدمثل گاوهای
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شیری هلشتاین ارتباط آماری معنیداری وجود ندارد

غیرمستقیم بیماریهای پیرامون زایمان بر باروری همهی

( ،)Demeter et al. 2010ولی مطالعات دیگر نتایج متفاوتی

گاوهای انتخاب شده قبل و پس از زایمانهای متعدد خود

را گزارش کردند که بیانگر ارتباط آماری معنیداری بین

در دورههای شیردهی قبلی فاقد بیماریهای بالینی پیرامون

( Hargrove et al.

زایمان (از قبیل سختزایی ،جفت ماندگی ،جابجایی

 )1980و همچنین نشان داده شد که بین بتاالکتوگلوبولین و

شیردان ،کتوز و هیپوکلسمی بالینی) بودند .از تمامی گاوها

سن گاوها در اولین تلقیح و زمان اولین زایمان ارتباط

به میزان دو میلیلیتر خون از سیاهرگ دمی در لولههای

معنیداری وجود دارد ( .)Lin et al. 1987عالوه بر این،

حاوی مادهی ضدانعقاد  EDTA1گرفته شد .نمونهها در

بین ژنوتیپهای بتا-کاپا کازئین و فاصلهی زایمان تا اولین

کنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردید و تا مرحلهی استخراج

گزارش شده است ( Ruottinen et

 DNAدر فریزر  -20درجهی سانتیگراد نگهداری شدند.

بتاکازئین و احتمال آبستنی میباشند

تلقیح ارتباط معنیداری

نمونهها از فریزر  -20درجهی سانتیگراد خارج و پس از

.)al. 2004
هدف مطالعهی حاضر شناسایی گاوهای با ژنوتیپ

ذوب شدن به مدت  10ثانیه ورتکس گردیدند .پس از آن

مختلف ( A1A2 ،A1A1و  )A2A2بر اساس چندشکلی

 50میکرولیتر از هر نمونه به میکروتیوبهای استریل یک

رخ داده در ژن بتا کازئین و مقایسهی برخی شاخصهای

و نیم میلیلیتری منتقل شد .مراحل استخراج  DNAبا

تولیدمثلی آنها بود .در نتیجه ،مطالعهی حاضر با دو هدف

استفاده از کیت استخراج  DNAشرکت

Rapid ( MBST

زیر انجام شد .هدف اول :شناسایی ژنوتیپهای مختلف

 )Genomic DNA Isolation Kitو مطابق با توصیهی

گاوهای شیری هلشتاین ایرانی بر اساس چندشکلی ناحیهی

شرکت سازنده انجام شد.

 67ژن کدکننده بتا کازئین .هدف دوم :مقایسهی شاخص-

از پرایمرهای اختصاصی جایگاه ژن بتا کازئین گاو،

های تولیدمثلی بین گاوهای دارای ژنوتیپهای مختلف بتا

طراحی شده توسط پژوهشگران استفاده شد ( Mclachlan,

کازئین بود.

 .)2006در این روش جهت القای محل برش آنزیمی
 )Dde I( BstDE Iبا توجه به این که سایت برش آنزیم

مواد و روش کار

فوق ترادف  C/TAAGمیباشد ،با قرار دادن یک نوکلئوتید

تعداد  41رأس گاو نژاد هلشتاین در یک گاوداری

جایگزین در هنگام سنتز پرایمر معکوس  B.Cas Rبه

(مجتمع شیر و گوشت فرزیس ،اطراف شیراز) با تاریخچه-

صورت  mismatchاقدام به ایجاد محل برش در محصول

ی مشخص ثبت شده در دورههای شیردهی قبلی انتخاب

 121( PCRجفت بازی) در صورت وجود آلل  A2شد

شدند .میانگین و انحراف معیار دورههای شیردهی دامهای

( .)Fig 1; Table 1کلیهی پرایمرهای به کار رفته در این

مورد مطالعه  4/4±1/6بود .با توجه به تأثیر مستقیم و

تحقیق توسط شرکت تولیدی تحقیقاتی سیناژن ساخته شد.

1 - Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
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. . . ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با صفات بازدهی تولید مثلی در

Figure 1. Primer annealing position based on bovine beta-casein gene sequence in the GenBank (NCBI)
(Upper section), position of the mismatch nucleotide integrated during B.Cas R reverse primer synthesis to
create Dde I restriction site for mutation detection (Lower section)

Table 1. Characteristics of specific primers used in PCR
Primer
Annealing
Sequence )5'-3'(
length
temperatur
(bp)
e (ºC)

Primer
B.Cas F
Forward

5'-CCTTCTTTCCAGGATGAACTCCAGG-3'

B.Cas R
Reverse

5'GAGTAAGAGGAGGGATGTTTTGTGGGAGGCT C
T-3'

25

PCR
Products
(bp)

55
121

33

55

* The nucleotide, which is underlined in the reverse primer, is the nucleotide change that is designed to create an enzymatic
restriction site.

 محل تغییربازی است که به منظور ایجاد جایگاه برش آنزیمی طراحی،بازی که در پرایمر معکوس زیر آن خط کشیده شده است
.شده است
Keating ( گردید

بازی از ژن بتا کازئین جهت انجام توالی

جهت بررسی صحت نتایج حاصل از هضم آنزیمی و

 تعداد گاوهای مورد بررسی با این روش.)et al. 2008

اطمینان بیشتر از روش تعیین ژنوتیپ گاوها به روش فوق

شامل هفت گاو بود که هر سه ژنوتیپ

 به کمک پرایمرهای اختصاصیPCR در این مرحله از

 خصوصیاتTable 2  در. در آنها وجود داشتA2A2)

) و برBet.Cas.Seq-F  وBet.Cas.Seq-R( طراحی شده

.اصلی پرایمرها آمده است

 جفت730 اساس پژوهشهای دیگر اقدام به تکثیر قطعه

(A1A1, A1A2,
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Table 2. Characteristics of specific primers used in PCR to determine the sequence and
polymorphism in the beta-casein gene
Annealing
Sequences (5'-3') of primers for
PCR Products
Primer name
temperature (ºC
beta-casein gene sequencing
)(bp
Bet.Cas.Seq-F
GGCCATTGTTAAGGAACTCC
55
73
Bet.Cas.Seq-R
AAGGTGCAGATTTTCAACAT

واکنش  PCRبا حجم نهایی  25میکرولیتر انجام شد.

مدت  45ثانیه) ،الحاق (دمای  55درجهی سانتیگراد به

مخلوط  PCRحاوی ( dNTPsبا غلظت نهایی ،)0/2mM

مدت  45ثانیه) ،گسترش (دمای  72درجهی سانتیگراد به

( MgCl2با غلظت نهایی  ،)1/5mMبافر ( PCRبا غلظت

مدت  45ثانیه) ،گسترش نهایی (دمای  72درجهی سانتی-

نهایی  ،)1Xآنزیم  2/5( Taqواحد به ازای هر واکنش)،

گراد به مدت  5دقیقه) بود .تعداد سیکلهای اصلی واکنش

پرایمرها (با غلظت نهایی  DNA ،)0/8 μMالگو ( 40pgبه

نیز  35بار در نظر گرفته شد.

ازای هر واکنش) بود که با  12/75میکرولیتر آب مقطر

بر اساس توالی چندشکلی موجود در ژن بتاکازئین و

استریل به حجم نهایی ( 25میکرولیتر) میرسید .برای هر

مشخص بودن محل جهش در توالی هدف ،آنزیم

نوبت  PCRیک کنترل منفی در نظر گرفته شد .از آن جا

محدودکنندهی  )Dde I( BstDE Iجهت هضم ناحیهی

که مواد مشترك اولیه  PCRشامل :بافر  ،10x PCRآنزیم

دارای چندشکلی ژن بتاکازئین توسط پژوهشگران دیگر

 MgCl2 ،dNTP ،Taqدر تمامی واکنشهای زنجیرهای

پیشنهاد گردیده

است ( Mclachlan, 2006; Parashar and

یکسان بود .به منظور سهولت کار و کاهش آلودگی مواد

 .)Saini, 2015این آنزیم قادر است توالی  C/TAAGرا در

اولیه ،اقدام به تهیه  Master mixاز کلیه مواد مشترك گردید.

محل موتاسیون ژن بتاکازئین برش دهد .بنابراین تبدیل و

آمادهسازی مخلوط اصلی در کنار یخ و در شرایط استریل

موتاسیون باز سیتوزین ( )Cبه آدنوزین ( )Aدر این توالی

انجام شد .واکنش تکثیر  PCRدر حجم  25میکرولیتر و

نوکلئوتیدی در ناحیهی مربوطه از ژن بتا کازئین (مجاور

Mastercycler Gradient

پرایمر معکوس) موجب از دست رفتن محل برش آنزیم

 )Eppendorfطبق برنامهی چرخهی حرارتی مشخصی

 )Dde I( BstDE Iدر محصول  PCRمیشود (.)Fig 1

انجام گرفت .برنامهی چرخهی حرارتی  PCRنیز شامل

مشخصات توالی برش آنزیم  )Dde I( BstDE Iو اندازهی

واسرشتسازی اولیه (دمای  94درجه سانتیگراد به مدت

قطعات ایجاد شده در  Table 3خالصه شده است.

در دستگاه ترموسایکلر (

 5دقیقه) ،واسرشتسازی (دمای  94درجهی سانتیگراد به
Table 3. Characteristics of BstDE I (Dde I) cutting site and size of fragments produced
after enzymatic digestion
)Size of fragments produced after enzymatic digestion in PCR step 2 (bp
Restriction Enzyme and
)) A2A2
()A1A1
()A1A2
cutting site

)Dde I( BstDE I Enzyme
'5' C/TAAG 3
'3' GAAT/C 5

35
86
121

121

35
86

محلول واکنش هضم آنزیمی (با حجم نهایی 24

واحد آنزیم) ،دو و چهاردهم میکرولیتر بافر  V2و یک و

میکرولیتر) شامل 18 :میکرولیتر محصول  121 PCRجفت

یک دهم میکرولیتر آب مقطر استریل بوده مخلوط حاصل

بازی ،دو و نیم میکرولیتر آنزیم ( BstDE Iشامل هشت

به مدت پنج ساعت در حمام آب گرم  60درجهی سانتی-
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گراد انکوبه گردید .سپس محلول واکنش هضم آنزیمی

گزارش شدند .اختالف آماری با دقت  P>0/05در نظر

برای هر نمونه به صورت جداگانه بر روی ژل آگارز سه

گرفته شد.

درصد جهت رویت الگوی باندهای حاصله الکتروفورز
گردید.

نتایج

اطمینان از روش کار و هضم آنزیمی محصوالت از هر

نتایج حاصل از تکثیر ژن بتاکازئین در نمونههای مورد

گروه ژنوتیپ ) (A1A1, A1A2, A2A2تعدادی محصول

آزمایش طی  PCRکه با پرایمرهای اختصاصی  Bet.Cas Fو

 PCRبا وزن ملکولی  730جفت باز حاصله بر اساس

 Bet.Cas Rتکثیر پیدا کردهاند در  Fig 2نشان داده شده است.

پژوهشگران دیگر ( )Keating et al. 2008جهت انجام

نمونههای کنترل مثبت  DNAمصرفی برای هر ژنوتیپ در

سکانس و تعیین ترادف به شرکت ژن فناوران ارسال گردید.

 PCRاختصاصی جهت تعیین ترادف ،محصول  730جفت

نتایج حاصل از تعیین ترادف هر نمونه جهت انجام آنالیز-

بازی با کیفیت مناسب تولید کردند ( .)Fig 3مقایسهی نتایج

های بعدی ،وارد نرم افزار  MEGA.4گردید .در پایان،

حاصل از تعیین ترادف و هضم آنزیمی محصوالت نمونههای

توالیهای نهایی شده با یکدیگر و همچنین با ترادفهای

کنترل مثبت با یکدیگر و همچنین با ترادفهای استاندارد و

استاندارد و شناخته شده موجود در بانک ژنی  NCBIدر

مرجع موجود در بانک ژنی  NCBIبیانگر تایید صحت

مورد هر ژنوتیپ به طور جداگانه مورد مقایسه قرار گرفت.

روش  RFLP-PCRجهت تفکیک صحیح هر سه ژنوتیپ

انجام تطابق چندگانه بین تمامی ترادفها به کمک دستور

 A1A2 ،A1A1و  A2A2در میان نمونههای مورد بررسی

 Clustal Wاز برنامهی نرمافزاری  MEGA.4صورت

بود (.)Fig 4

ژنوتایپینگ نمونهای مختلف بر اساس

پذیرفت تا محل چندشکلی با دقت بیشتری مورد بررسی

چندشکلی ناحیهی  67ژن کد کنندهی پروتئین بتاکازئین

و آنالیز قرار گیرد.

نشان داد که تعداد  31/7( 13درصد) 51/2( 21 ،درصد) و

بررسی آماری دادههای مطالعهی حاضر با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSانجام شد .با استفاده از سوابق ثبت

هفت ( 17/1درصد) رأس از گاوها به ترتیب دارای ژنوتیپ
 A1A2 ،A1A1و  A2A2بودند (.)Fig 5

شده ،اطالعات مربوط به شاخصهای تولیدمثلی در دوره-
های شیردهی قبلی گاوهای مورد مطالعه استخراج گردید و
در هر شاخص میانگین آن برای هر گاو محاسبه گردید.
جهت به دست آوردن میانگین در مورد هر شاخص برای
هر گاو ابتدا مجموع آن شاخص را در دورهای شیردهی
(شکم زایمانهای مختلف) محاسبه گردید و به تعداد شکم
زایمان گاو تقسیم شد .شاخصهای تولیدمثلی مورد
بررسی در گاوهای مورد مطالعه شامل تعداد تلقیح به ازای
آبستنی ،روزهای باز و فاصلهی زایمان تا اولین تلقیح آنها
بود که مقایسهی آنها بین گاوهای با ژنوتیپهای مختلف
بر اساس ژن بتاکازئین با استفاده از آزمون کروسکال والیس
( )Kruskal–Wallis testانجام شد.

نتایج در مورد

شاخصهای تولیدمثل به صورت میانگین و انحراف معیار

Figure 2. Electrophoresis of primary PCR
reaction products before enzymatic digestion
(121 bp) and ladder 100 bp.

نشریه دامپزشكي ایران ،دوره هفدهم ،شماره  ،2تابستان 1400

109

 عبداله میرزایی و همکاران،فریده نوروژ

Figure 3. Electrophoresis of PCR products for the sequencing (730 bp), control samples from each
genotype (lanes; 1, 2, 4 and 5) compared with ladder 100 bp and negative control (lane NC)

Figure 4. Multiple alignments of Polymorphism (A/C) sequences in the Beta-Casein Gene in the different
genotypes A1A1, A1A2 and A2A2 provided in this study (7 Cases) compared with the reference sequences
for A1 and A2 in the GenBank (accession numbers for gene is available in parentheses). Mutation site is
showed with a black arrow. The letter M indicates a heterozygous state (A/C).

Figure 5. Electrophoresis (3% agarose) of a number of samples provided from enzymatic digestion by
BstDE I (Dde I). Lane 1: ladder 50 bp, lane 2: A2A2, lane 3: A1A1, lanes 4, 5, 6: A1A2.
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نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که فاکتورهای تولیدمثلی
شامل تعداد تلقیح به ازای آبستنی ،روزهای باز و فاصلهی

زایمان تا اولین تلقیح بین گاوهای دارای ژنوتیپهای
مختلف تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد (.)Table 4

Table 4. Comparison of the reproductive parameters (Mean ± SD) between different
beta-casein genotypes of dairy cows
)Genotype (polymorphism in the beta-casein gen
A2A2
2.46± 1.11
119.55 ± 36.50
73.77 ± 17.60

A1A1
1.96± 0.75
107.10 ± 43.20
73.54 ± 17.33

A1A2
2.13± 0.95
105.80 ± 38.10
76.44 ± 14.10

Reproductive parameters
Service per conception
Days open
Calving to first service

بحث
در مطالعهی حاضر چندشکلی ژن بتاکازئین شیر (بر

علیرغم انجام مطالعات گسترده در مورد ارتباط

اساس جایگاه  67ژن با جایگزینی اسید آمینه پرولین با

چندشکلی پروتئین شیر با صفات عملکرد تولیدی ،فقط

هیستیدین در شیر  )A1در گاوهای شیری هلشتاین با

تعداد اندکی گزارشات در ارتباط با عملکرد تولیدمثلی

استفاده از سیستم  RFLP-PCRشناسایی و مورد تجزیه و

وجود دارد

( Jairam and Nair 1901; Hargrove et al.

تحلیل قرار گرفت .تکنیک  RFLP-PCRیک روش سریع

1980; Lin, 1992; Tsiaras et al. 2005; Felenczak et al.
 .)2008; Hamza, 2010عالوه بر این ،با توجه به این که

و دقیق جهت شناسایی موتاسیونهای نقطهای رخ داده در
ژنوم میباشد .این روش در مقایسه با روش تعیین ترادف
که وقت گیر بوده و پرهزینهتر میباشد ،انجام ژنوتایپینگ
نمونهها با تعداد زیاد را آسان و ارزان مینماید

(Abdel-

 .)Rahman et al. 2007; Gouda et al. 2013ژنوتایپینگ
نمونههای مختلف بر اساس چندشکلی ناحیهی  67ژن کد
کنندهی پروتئین بتاکازئین نشان داد که تعداد 31/7( 13
درصد) 51/2( 21 ،درصد) و هفت ( 17/1درصد) رأس از
گاوها به ترتیب دارای ژنوتیپ  A1A2 ،A1A1و

A2A2

بودند .این نتایج نشان میدهد که بیشتر گاوها دارای
ژنوتیپ هتروزیگوت میباشند و تعداد کمتری از گاوها
دارای ژنوتیپ هموزیگوت ( A2A2تولیدکنندهی شیر با بتا
کازئین  )A2بودند.
در برنامههای اصالح نژاد دام صفات تولیدمثلی دارای
اهمیت بوده ( )Hamza, 2010و باید قبل از این که ژنهای
پروتئینهای شیر به عنوان یک معیار انتخاب در تولید مورد
استفاده قرار گیرند ،باید اثرات آنها بر روی همهی صفات
مهم گاو شیری به خصوص باروری بررسی شده باشد
(.)Demeter et al. 2010; Ruottinen et al. 2004

اثر ژنوتیپهای مختلف پروتئینهای شیر روی صفات
باروری با استفاده از تعداد نسبتاً کم دادهها و از روشهای
آماری و مدل تخمین زده شدهاند ،نتایج به دست آمده از
اثر ژنوتیپ پروتئینهای شیر روی این صفات متناقض می-
باشد ( .)Ruottinen et al. 2004هر چند که مطالعات
مربوط به باروری شامل خصوصیات تولیدمثلی مختلف
مانند روزهای باز ،فاصلهی زایمان تا اولین تلقیح و تعداد
تلقیح به ازای آبستنی میباشد ،اما این صفات تحت تأثیر
عوامل مختلف زیست محیطی نیز قرار میگیرند

( Hodel

 .)et al. 1995; Ruottinen et al. 2004و وراثتپذیری این
صفات نیز محدود (حدود  0/01تا  )0/06است ( Hayes et

 .)al. 1992; Weigel and Rekaya, 2000نتایج مطالعهی
حاضر نشان داد که فاکتورهای تولیدمثلی شامل تعداد تلقیح
به ازای آبستنی ،روزهای باز و فاصلهی زایمان تا اولین
تلقیح بین گاوهای دارای ژنوتیپهای مختلف تفاوت
آماری معنیداری وجود ندارد.
برخی از مطالعات انجام شده در مورد تلیسهها ،گاوهای
شکم اول و چند شکم زاییده نشان میدهدکه ژنوتیپهای
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بتا-کاپا-کازئین و بتاالکتوگلوبولین تأثیر آماری قابل توجهی

مطالعات دلیل کوتاه بودن فاصلهی زایمان تا اولین تلقیح در

روی صفات تولیدمثلی تلیسهها ندارند ،هر چند که

ژنوتیپهای بتا-کاپا کازئین  A1A1BBو  A1A2BBرا کم

تلیسههای دارای ژنوتیپ بتاالکتوگلوبولین  ABنسبت به

بودن میزان تولید شیر گاوهای دارای این دو نوع ژنوتیپ

تلیسهها با ژنوتیپ بتاالکتوگلوبولین  BBو  AAدر سن

گزارش کردند ( Tsiaras .)Ruottinen et al. 2004و

پایینتری آبستن شده و فاصلهی بین اولین تلقیح تا آبستنی

همکاران در سال  2005گزارش کردند که بین

آنها نیز کوتاهتر است ( .)Lin et al. 1987در دیگر

چندشکلیهای ژن کاپاکازئین و کارآیی تولیدمثل گاوهای

پژوهشها نشان دادند که تلیسههای دارای ژنوتیپ

هلشتاین ارتباط معنیداری وجود ندارد و گاوهای دارای

بتاالکتوگلوبولین  ABوزن ،اندازه و طول مدت آبستنی

ژنوتیپ کاپاکازئین  ABدر اولین و دومین زایش سن بیش-

بیشتری نسبت به تلیسههای با ژنوتیپ بتاالکتوگلوبولین BB

تری داشتند (.)Tsiaras et al. 2005

و  AAدارند و دامهای دارای ژنوتیپ بتاالکتوگلوبولین AA

در مطالعهای با استفاده از تکنیک لقاح داخل

به طور قابل مالحظهای طول دورهی آبستنی کوتاهتری

آزمایشگاهی ( ،)IVFارتباط ژنتیکی بین چندشکلی تک

( Tsiaras et al.

نوکلئوتیدی ( )SNPدر  4ژن کازئین و  2ژن پروتئین آب

 .)2005اثرات قابل توجهی نیز بین ژنوتیپهای بتا-کاپا-

پنیر با درصد لقاح و رشد و نمو جنین در مراحل اولیه در

کازئین و فاصلهی زایمان تا اولین تلقیح در گاوهای شکم

نژاد هلشتاین بررسی شد .نتایج نشان داد که چندشکلی در

اول نژاد فنیش-آیرشایر در فنالند گزارش شد ،در حالی که

ژنهای پروتئین آب پنیر با موفقیت لقاح و میزان

بین این ژنوتیپها و فاصلهی اولین تلقیح تا آبستنی ارتباطی

بالستوسیست ارتباط قابل توجهی دارد ،ولی هیچ ارتباطی

همچنین اثر معنیداری بین ژنوتیپ

بین این چندشکلی تک نوکلئوتیدی واقع در ژن کازئین و

بتاالکتوگلوبولین و فاصلهی زایمان تا اولین تلقیح و فاصله-

صفات باروری لقاح داخل آزمایشگاهی مشاهده نشد

( Ruottinen et al.

( .)Peñagaricano and Khatib, 2012تحقیقات صورت

نسبت به ژنوتیپهای  BBو  ABدارند

دیده نشد.

ی اولین تلقیح تا آبستنی دیده نشد

گرفته در نقاط مختلف جهان ،نشان دهندهی عدم تأثیر مهم

.)2004
 Hargroveو همکاران در سال  1980گزارش کردند که

ژنوتیپهای بتا-کاپا-کازئین و بتاالکتوگلوبولین بر صفات

ژنوتیپهای بتا کازئین تأثیری بر روزهای باز گاوهای

تولیدمثلی گاوها هستند؛ در نتیجه انتخاب بر اساس

هلشتاین ندارند ( .)Hargrove et al. 1980که در مطالعهی

چندشکلیهای بتا-کاپا-کازئین و بتاالکتوگلوبولین هیج

حاضر هم بین روزهای باز گروههای با ژنوتیپ متفاوت ژن

تأثیر قابل توجهی روی باروری گاوها ندارد

( Ruottinen

بتا کازئین تفاوت آماری معنیداری مشاهده نگردید و بدون

 .)et al. 2004همچنین ،انتخاب گاوها بر اساس ترکیب

تأثیر میباشد .بر اساس مطالعهی انجام شده به وسیلهی

پروتئین شیر یا انواع مختلف پروتئینهای شیر به منظور

 Linو همکاران در سال  1987ژنوتیپهای بتا و کاپا-

بهبود ترکیبات شیر هیچ گونه تأثیر منفی بر عملکرد

کازئین تأثیر آماری معنیداری بر روی صفات تولیدمثلی

تولیدمثلی آنها ندارد ( .)Demeter et al. 2010بررسی

تلیسهها ندارند ( .)Lin et al. 1987با توجه به این که

آماری در مطالعهی حاضر بیانگر عدم وجود هر گونه

گاوهای پرتولید به بیماریهای مختلف حساسترند در

ارتباط معنیداری بین ژنوتیپهای مختلف بتاکازئین و

نتیجه میزان یا کمیت تولید شیر بر باروری و به دنبال آن بر

صفات باروری و تولیدمثلی در گاوهای نژاد هلشتاین ایرانی

روزهای باز تأثیر خواهد داشت ،در حالی که ژن بتا کازئین

در این مطالعه بود.

کیفیت شیر را تحت تأثیر قرار میدهد و این موضوع می-

بر اساس نتایج این پژوهش فراوانی ژنوتیپ  A2A2در

تواند از دالیل مهم احتمالی این عدم تأثیرگذاری باشد .در

مقایسه با دیگر ژنوتیپها کمتر و نسبت گاوهای
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 با این وجود جهت.های اصالح نژاد مد نظر قرار گیرد

 پایینتر است و با توجه بهA2 تولیدکنندهی بتا کازئین

بررسی ارتباط این ژنوتیپ و میزان تولید شیر گاو به منظور

 چنین به نظرA2 ویژگیهای مطلوب شیر حاوی بتاکازئین

-افزایش درآمدزایی واحدهای شیری نیاز به مطالعات بیش

میرسد که شناسایی و تکثیر گاوهای حاوی ژن بتاکازئین

.تری در این زمینه وجود دارد

 در جهت بهبود کیفی شیر و سالمت جامعه میتواندA2
-بدون نگرانی از اثرات منفی آن بر میزان باروری در برنامه

تشکر و قدردانی
 همچنین از.از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شیراز به جهت پشتیبانی مالی برای انجام تحقیق تشکر و قدردانی میشود
. صمیمانه سپاسگزاری میشود،همکاری صمیمانهی آقای دکتر روشن در زمینهی جمعآوری نمونهها

تعارض منافع
.نویسندگان مقاله اعالم میکنند که در زمینهی این پژوهش تعارض منافع وجود ندارد
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Abstract
The aim of the present study was to detect Holstein dairy cows with two allelic forms of A1 and A2 of milk βcasein gene and compare their reproductive indices. The blood samples were collected from 41 multiparous
(without pre and postpartum clinical diseases) Holstein cows in a modern dairy herd. DNA was extracted from
whole blood and the β-casein genotype was detected by polymerase chain reaction-restriction fragment length
polymorphism (PCR-RFLP) analysis using BstDE I (Dde I) enzyme based on the replacement of the proline by
histidine at position 67 β-casein protein in A1 milk. The PCR products sequenced for each genotype which used
as control samples to validate the RFLP findings. The reproductive indices between cows with different genotypes
were compared by Kruskal–Wallis test. The results of the present study indicated that A1A1, A1A2 and A2A2
genotype had a frequency of 13 (31.7%), 21 (51.2%) and 7 (17.1%). No significant difference was found in calving
to first service interval, days open and service per conception indices between studied cows with different β-casein
genotypes (P > 0.05). As results, it seems that the identification and proliferation of cows with the allelic form of
A2 of β-casein gene can be considered without adverse effects on the fertility of dairy cows. However, further
studies are needed to investigate the relationship between this genotype and milk yield of cows in the dairy herds.
Key words: Fertility, β-casein, Genotype, Dairy cow
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