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دررامناسبیژنتیکیپیشرفتتوانستههمواره، حیوانی

منجرکههاییروشبهنیازاماآوردوجودبهآتیهاينسل
-ارزیابیدقتافزایشهمچنینونسلیيفاصلهکاهشبه

ازیکی.استشدهاحساسهمواره، گرددژنتیکیهاي
، اهدافاینبهدستیابیبرايموجودمناسبراهکارهاي

مستقیمطوره بکهباشدمیژنتیکینشانگرهايازاستفاده
ثیرگذارأتآنخصوصیاتوشیرتولیدبرغیرمستقیمیاو

محورهايجدیدترینازیکیکاندیدهايژن.باشدمی
هايدامدرتولیديشیرخصوصیاتبهبودبرايتحقیقاتی

ازبسیارييزمینهاخیريدههدرکهباشدمیشیرده
شیردههايگلهنژاداصالحدرمولکولیژنتیکتحقیقات

).Pirani 2004(است داده اختصاصخودبهرا
مولکولی جرمباکوچکیکرويپروتئینینآلفاالکتالبوم

یون حاويوهیدروفیل، اسیدي، کیلودالتون14حدود
داردوجودپستاندارانتمامیشیردرکهاستکلسیم

)Permyakov and Berliner 2000 (آلفاالکتالبومینژن
درصد 5/3حدودکهباشد؛میشیرپنیرآبپروتئینیک
شیردرپنیرآبپروتئینازدرصد18و شیرپروتئینکل

.Kumar et al(باشد میگاومیش این پروتئین.)2006
-میبازيپستانیهايغدهدرالکتوزسنتزدرکلیدينقش

ژن.باشدداشتهنقششیرالکتوزمقداردرتواندمیوکند
طریقازشیر راو حجمکیفیتاًمستقیمآلفاالکتالبومین

 .Amigo et al(دهد میقرار  ثیرأتتحتالکتوزسنتز

. کندمیبازيشیرحجمتنظیمدرمهمینقش؛ و)2000
زبر آندوپالسمیيشبکهدرخاصطوربهالکتالبومینآلفا
بهشیردیگرپروتئینباهمراهشیردهپستانیيغدهاز

گریزآببرندهپیشتوالییکباپروتئینپیشیکعنوان
Mercier(کند میعمل and Vilotte نقشاین ژن). 1993

پستانیهايسلولهايوزیکولبهآبترشحدرمهمی
الکتوزآنزیمکمپلکسدو جزءازیکیپروتئیناین.دارد

الکتوزبیوسنتزنهاییيمرحلهکهدهدمیتشکیلراسنتاز
گاالکتوزیلسیستمایندیگرجزء. کندمیکاتالیزرا

مختلفترشحیهايسلولدر) GT(کهاستترانسفراز
بهUDP-galactoseگاالکتوزیل از هايگروهانتقالدر

نقشN-acetylglucosaminحاويهايگلیکوپروتئین
بابرهمکنششیرييمترشحهغدددر. دارد

دادهتغییرراترانسفرازگاالکتوزیلویژگیآلفاالکتالبومین
و Dayal.یابدمیافزایشگلوکزبرايآنتمایلو

آلفاژنژنتیکیچندشکلی، 2005همکاران در سال 
در SSCPتکنیکباگاومیشهاينژاددرالکتالبومین

آلفاژنازقطعهدو.کردندرا مطالعه2و 1اگزون 
، Murrah(گاومیشنژاد4درکلدرالکتالبومین

Bhadawari ،Mehsana ،Surti(شکلیچندصورتبه
-پلی، 2008و همکاران در سال Ramesha.شدیافت

گاومیشدو نژاددرالکتالبومینآلفاژنمورفیسم
Southو Murrah(را ايرودخانه Kanara(تکنیکبا

SSCP1اگزوندر. کردندمطالعه4و3، 2، 1اگزوندر
.نشدمشاهده4و3، 2درولیشدمشاهدهچندشکلی

Vohraآلفاژنچندشکلیاثر، 2012در سال همکارانو
الکتالبومین بر تولید و ترکیبات شیر نژادهاي گاومیش 

انجام دادند و دریافتند  )Murrah ،Surt(اي هندي رودخانه
 يالکتالبومین رابطهآلفاکه در این دو نژاد چندشکلی ژن

.داشتداري با تولید و ترکیبات شیرمعنی
SashikanthوYadev در گاوهاي نژاد، 2011در سال

)Sahiwal, Hariana, Tharparkar( يچندشکلی در ناحیه
آن با صفات تولید و ارتباط ژن آلفاالکتالبومین  پروموتور

 دارينتایج چندشکلی و ارتباط معنیشیر را بررسی
BremelوBleck.را با تولید شیر نشان داد BBپژنوتی

در گاوهاي نژاد هلشتاین چندشکلی در ، 1993در سال 
.  ژن آلفاالکتالبومین مشاهده کردند 5′غیر کدکننده  يناحیه

Voelker چندشکلی ژن ، 1997و همکاران در سال
در گاوهاي هلشتاین و ارتباط آن با  آلفاالکتالبومین را

نتایج چندشکلی و ارتباط ، صفات تولید شیر را بررسی
.داري را با تولید شیر نشان دادمعنی
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درالکتالبومینآلفاژندرهاگزارشبرخیچهاگر
ولی هستنددسترسدرگوسفندوخوك، بز، گاو

وجودگاومیشبرايمولکولیسطحدرکمیاطالعات
Blumberg and Tombs(دارد  توجه به این با).1958

که تولیدات گاومیش به خصوص تولید شیر آن در کشور 
اي برخوردار است ولی تحقیقات ما از جایگاه ویژه

صورت گرفته روي گاومیش نسبت به گاو و گوسفند 
ضرورت دارد که مطالعات مولکولی در  ،باشدتر میکم

.شودثیرگذار روي صفات شیر انجام أهاي تژن يزمینه
يحاضر به منظور مطالعهتحقیق،در راستاي این اهداف

ژن2و اینترون  1اگزونيناحیهچندشکلی
و ترکیبات تولیدصفاتباآنو ارتباطآلفاالکتالبومین

استانمحلیهايدامداريهايگاومیشدرشیر
چندشکلی(SSCPروشازاستفادهباشرقیآذربایجان

-پلیايزنجیرهبر واکنشمبتنیمنفردهايرشتهفضایی

.پذیرفتانجام)مراز

روش کار ومواد
هايدامداريهايگاومیشرأس 150در این مطالعه از

تهیهشیرنمونهلیتریک میلیشرقیآذربایجاناستانمحلی
دمايدرDNAاستخراجزمانتاشیرهاينمونه. گردید

استخراججهت.شدنگهداريگراد سانتیيدرجه4
DNAبایلسپروتکلوپرونازروشازشیرهاينمونهاز

Bailes(شداستفادههمکارانو et al. 2007(.جهت
آگارزژلازشدهاستخراجهاينمونهDNAکیفیتتعیین

ازاستفادهباهاآغازگرتوالی.شداستفادهدرصد 5/1
هاآغازگراتصالصحتوگردیدطراحیNCBIسایت

Oligoافزارنرمطریقازشدهانتخاب Version5مورد
.Weiss et al(گرفتقراربررسی تمامی.)1999

لیوفیوزهصورتبه)ایران(سیناژن شرکتازآغازگرها
 1جفت بازي اگزون 392قطعهتکثیرجهت.گردیدتهیه

توصیفهايآغازگرازژن آلفاالکتالبومین 2و اینترون 
استفادهاستآمده1جدولدرها آنتوالیترتیبکهشده
.شد

آلفاالکتالبومینژن2اینترون و 1اگزونبخشتکثیرجهتاختصاصیآغازگرهاي:1جدول
نام آغازگرتوالی

CTCTCTGCTCCTGGTAGGCAForward primer
TGAGGACCTGTATTCCCAGACAReverse primer

شیبازآغازگريبهینهاتصالدمايتعیینجهت
کشورساخت) T Gradient(ترموسایکلرازحرارتی
20حجمدرPCRنهاییواکنشوشدهاستفادهآمریکا

MgCl2 ،200مول میلیx1PCR ،5/1بافر(میکرولیتر
1، آغازگرهرازپیکومولdNTPs ،10مخلوطمیکرولیتر

DNAنانوگرمTaq DNA Polymerase ،75واحد

يدرجه95حرارتیيبرنامهباو) شدهاستخراج
3مدتبهDNAياولیهسازيواسرشتجهتگراد سانتی
بهگرادسانتیي درجه95دمايدرثانویهواسرشت، دقیقه
اتصالجهتگراد سانتیيدرجه61دماي، ثانیه40مدت

گراد سانتیيدرجه72دماي، ثانیه30مدتبهآغازگرها
يدرجه72وثانیه60مدتبهآغازگرهابسطجهت
تعدادبهودقیقه5مدتبهنهاییبسطبرايگراد سانتی

ازآمدهدستبهقطعهطولصحت.شدانجامسیکل36
PCRآمیزي رنگبادرصد5/1آگارزژلازاستفادهبا

نشان دادن  جهت.گرفتصورتبرمایداتیدیوم
جفت بازي ژن آلفاالکتالبومین  392يچندشکلی در قطعه

5منظور مقدار ینبد .استفاده گردید SSCPاز تکنیک 
میکرولیتراز10باPCRمحصوالتیکهرازمیکرولیتر

مخلوطلیتريمیلی5/1استریلمیکروتیوبیکدربافر
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 DNA هاي رشته SSCP واکنش انجام منظور به سپس شد
 SSCP )formamid بافر از استفاده با، شده تکثیر

) میکرولیتر 40( EDTA m0.5، )میکرولیتر 1960)%99
blue Bromophnol )0.025%( ،Xyleno cyanol 

 در دقیقه 15 زمان مدت به 2 به 1 نسبت به )0.25%(
 که شدند اي رشته تک گرادي سانتیدرجه 95 دماي

  .گرفتند قرار یخ داخل در مرحله این از پس بالفاصله
 ژل روي، شده اي رشته تک محصوالت الکتروفورز
 ساعت 18 مدت به ولت 130 ولتاژ با، درصد 8 آکریالمید

 با ژل آمیزي رنگ و شد انجام چندشکلی بررسی جهت
 و گذاري لکه، تثبیت مرحله سه طی نقره نیترات از استفاده
، آزمایشگاهی کارهاي اتمام از پس.  گرفت صورت ظهور

 شمارش از استفاده با ژنوتیپی الگوهاي فراوانی یینتع
 برايدر این تحقیق .  گرفت قرار بررسی مورد مستقیم
 تولید و ترکیبات با مرتبط صفات در تنوع ارتباط بررسی

 مدل از آلفاالکتالبومین ژن جایگاه ژنتیکیالگوهاي  با شیر
) 1/9 ينسخه( SAS افزارنرم GLM يهروی با ثابت خطی

 بررسی مورد دانکن آزمون با هامیانگین بین يو مقایسه
.زیر بود شکل به مدلي معادله  .قرارگرفت

Yijklm = µ+ Gi + Mj + Pk +Hl+ eijklm

 به مربوط مشاهدات از یک هر Yij:، باال يهرابط در    
، الکتوز درصد، پروتئین درصد، چربی درصد، شیر مقدار

:µ میانگین کل جامعه ،:Gi  اثرiژنوتیپ امین ،Mj:  اثرj امین
اثر  :Hl، شیردهی يامین دورهkاثر  :Pk، ماه رکوردگیري

آزمایشی خطاي اثر: eijkl، گله

نتایج
استخراج شده با  DNAبررسی کیفی  يدر مرحله    
هایی که باند درصد نمونه5/1 اده از ژل آگارزـاستف

 روشن با وضوح کامل ایجاد کردند قابل قبول بودند
).1شکل (

استخراج شده از شیر گاومیش و  DNAهاي نمونه  :1شکل 
درصد5/1 تعیین کیفیت شده روي ژل آگارز

جهت ، PCRمحصوالت به دست آمده از واکنش     
جفت بازي از ژن  392اطمینان از تکثیر قطعات حصول 

درصد الکتروفورز 5/1 ژل آگارز يرو، آلفاالکتالبومین
باند روشن و واضحی در ، هاي تکثیر شدهنمونه . شدند

 يجفت بازي ایجاد کردند که براي ادامه 392هاي موقعیت
.)2شکل ( تحقیق انتخاب شدند

 392قطعه ( PCR محصوالت الکتروفورز نتایج :2 شکل
 5/1آگارز  ژل روي آلفاالکتالبومین بر ژن براي) جفت بازي

 تا 2 ستون، PBR322مارکر : سمت چپ از 1چاهک : درصد
 ازاستخراجی  DNAنمونه  6 براي PCR محصوالت 7

گاومیش شیر هاينمونه

 هاآن کیفیت به توجه با PCR شده تکثیر محصوالت    
 با انجام تکنیک  .شدند استفاده SSCP آنالیز براي مستقیماً
SSCP شکلی براي ژن چند الگوي مختلف، سه 

 باندي الگوهاي شناسایی شد جایگاه این در آلفاالکتالبومین
 که باشدمی جایگاه این در تنوع وجود حاکی از متفاوت
 یبترت به 3 تا 1 الگوهاي براي و محاسبه هاآن فراوانی

).3 شکل( درصد بود 78/1، 71/10، 5/87
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برآلفاالکتالبومینژنبرايPCR-SSCPالگوهاي :3شکل
بهکهدناتورهغیر) درصد 10(اکریالمیدپلیژلروي

.استشدهآمیزيرنگنقرهنیتراتيوسیله

درشدهمشاهدهمختلفالگوهاي،اینبرعالوه
آزمونيوسیلهبهشیرترکیباتوتولیدمختلفصفات
میانگینيمقایسه2جدول. گرفتقرارآنالیزمورددانکن
صفاتبرايآلفاالکتالبومینژنمختلفالگوهايتأثیر
همان. دهدمینشانراگاومیششیرترکیباتوتولید
شیرتولیدصفاتبرايالگواثر،شودمیمشاهدهکهطور

.استدارغیرمعنیالکتوزپروتئین ووچربیو

ترکیبات شیرالگوهاي مختلف ژن آلفاالکتالبومین بر صفات تولید و ریتأثمیانگین  يمقایسه: 2جدول 
درصدالکتوزدرصد پروتئیندرصد چربی(kg)تولید شیرالگو
1335/0±863/7173/0±899/5008/0±088/3096/0±531/2
2404/0±597/7346/0±300/6017/0±068/3192/0±356/2
3496/0±119/8596/0±880/5029/0±087/3326/0±615/2

P.valuens4499/0ns4870/0ns4608/0ns6104/0

بحث
تنوعنقش کلیدي در  DNAسطحدرچندشکلی

الگوهاي چندشکلی ،تحقیقایندر.داردژنتیک حیوانات
تعیین شد و  PCR-SSCPاز ژن آلفاالکتالبومین به روش 

ها با صفات تولید و ترکیبات شیر در سپس ارتباط آن
هاي استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گاومیش

در شناسایی تنوع  مؤثريروش SSCPتکنیک .گرفت
ایناساس).  Orita et al. 1989(باشدتوالی تکثیر شده می

از میان ژل آکریل آمید  DNAهاي رشته مهاجرتتکنیک
حتیوجود،بنابراین؛ باشدبر اساس اندازه و توالی آن می

قابلژلرويحرکتتفاوتبا، اينقطهجهشیک
آمیزيرنگوSSCPازحاصلنتایج.باشدمیمشاهده

درکهبود الگوي باندي متفاوت 3گرآمید بیاناکریلپلی
بانديالگوهاي ،بنابراین؛شودمیمشاهده 3شکل

قطعه تکثیر شده  درباالتنوعوجودازحاکیمتفاوت
کهباشدمیژن آلفاالکتالبومین 2و اینترون  1اگزون 
یبترتبه 3تا  1الگوهايبرايومحاسبههاآنفراوانی

طورهمان.  بوددرصد 78/1، درصد 71/10، درصد 5/87

 5/87با فراوانی  1شود الگوي می مشاهده3شکلدرکه
 .ترین فراوانی رو به خود اختصاص داده استبیش درصد

ناشی، نژادایندرونافرادبینمتفاوتژنوتیپی الگوهاي
در . باشدمیافرادبیننوکلئوتیديتکهايجهشاز

مطالعات گذشته هم تعداد قابل توجهی چندشکلی در این 
همان طور  .مختلف گزارش شده استژن توسط محققان 

داري در این مطالعه هیچ گونه ارتباط معنی، که ذکر شد
بین این الگوهاي ژنتیکی با صفات تولید و ترکیبات شیر 

شکلی ژن چنداساسبرانتخاببنابراین؛ یافت نشد
وتولیدصفاتژنتیکیبهبوددرتواندنمی آلفاالکتالبومین

مؤثر استان آذربایجان شرقیهاي ترکیبات شیر گاومیش
آوري در گاومیش به دلیل مشکالتی که در جمع . باشد

وکاندیدهايژنبینارتباطبررسی وجود دارد اطالعات
ژنتیکیپیشرفتبهبودهمچنینشیر وتولیدصفات
 . استهمراههاییمحدودیتباصفاتاینبهمربوط

، نژادنوعمانندعوامل مختلفی،حاضربررسیدرهمچنین
 غیره و محیطیشرایط، بردارينمونهحجم، جمعیتاندازه
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وآمدهدسته بنتایجبینتناقضایجادباعثتواندمی
و همکاران در زادهینحس.  باشدشدهانجامهايبررسی
جفت بازي در  650يارزیابی ژنتیکی قطعه، 1393سال 

 يهاي منطقهقسمتی از ژن آلفاالکتالبومین در گاومیش
 .کردندبررسی SSCPیکتکنآذربایجان را با استفاده از 

خوانی نتایج چندشکلی آن با نتایج تحقیق حاضر هم
همکاران در سال وRoseroاي کهدر مطالعه .داشت
-PCRروشبه) ColombianCreole(گاو نژاد در، 2011

SSCPیید کردند و أرا انجام دادند چند شکلی این ژن را ت
همکاران در وVohra.نتایج تحقیق ما مطابقت داشتبا 

الکتالبومین بر روي آلفاژنچندشکلیاثر، 2012سال
 )Murrah ،Surt(اي هندينژادهاي گاومیش رودخانه

انجام دادند و دریافتند که در این دو نژاد چندشکلی ژن
و داري با تولید شیرمعنی يالکتالبومین رابطهآلفا

در همکارانوDayal.  چربی و پروتئین دارددرصدهاي 
صفتبرآلفاالکتالبومینژنمورفیسمپلیاثر، 2005سال 
و Bhadawari(ايرودخانههايگاومیشدرشیرتولید

Murrah( با تکنیک راSSCP کردندگزارش1در اگزون .
ژنوتیپ Murrah(5(گاومیشدرداد کهنشاننتایج

)AB, BB, BC, CCوCD( تا آلل 4و)A, B, C وD (
سهوژنوتیپتادو) Bhadawari(گاومیشدر. شدیافت

شیرتولیدباداريیمعنارتباطهاژنوتیپ. شدیافتآللتا
هايگاومیشدرولی،داشتBhadawariيهاگاومیشدر

Murrahنتایج حاصل از . نداشتوجودداريمعنیارتباط
انجام گرفته در  يحاصل از مطالعهاین تحقیق با نتایج 

هاي نژاد مازندرانی مطابقت اما با نتایج حاصل از گاومیش
تحقیقات در سایر نژادهاي گاومیش ذکر شده در باال 

با وجود استفاده از یک ، در تحقیق حاضر.مغایرت داشت
 ،مدل مختلط و در نظر گرفتن کواریانس ژنتیکی بین افراد

الگوهاي ژنتیکی ژن آلفاالکتالبومین  داري بینارتباط معنی
ترکیبات شیر یافت نشد که از بین دالیل با صفات تولید و
پتانسیل  تفاوت، جمعیت يتوان به اندازهاحتمالی آن می

عدم اطمینان از صحت و دقت ، ژنتیکی افراد مورد مطالعه

ثیر عوامل محیطی کنترل نشده أو تدر برداشت اطالعات
.اشاره کرد
Zhangآلفاژنچندشکلی، 2007در سال همکارانو-

گاودرشیرعملکردصفاتو ارتباط آن باالکتالبومین
کردندبررسیراPCR-SSCPتکنیکباچینیهلشتاین
5flanking′يمنطقهدرنوکلئوتیديجهش تکنتایج دو

الکتالبومین نشان داد و هیچآلفاژناز3ینتروناو
 .نشدیافتشیرتولیدباهاچندشکلیاینبینارتباطی

درآلفاالکتالبومینژنچندشکلی، 1388در سال يجعفر
کاملیيمجموعهباآنارتباطواینترونواگزونيناحیه

وپروتئین، الکتوز، شیرتولیدمیزان(شیرواريصفاتاز
هلشتاینگاوهايدر) چربیجزبهشیرخامجامديماده

نشانمطالعهاینازحاصلنتایجکردندبررسیراایران
جایگاهیکمختلف) variants(هاي واریانتمیانکهداد
-یمعنآمارياختالفشدهیافتهايچندشکلیبرخیدر

، الکتوز، شیرتولیدمیزان(شیرواريصفاتدرداري
.داردوجود )چربیجزبهشیرخامجامدمادهوپروتئین

Zhou وDong الکتالبومینآلفاژنارتباط، 2013در سال
3′و5′مناطقدرچینیگاوهلشتایندرشیرتولیدبا

یک. کردندگزارشرا4-3-2-1هاياگزونوکدکننده
 ؛ وشدیافتالکتالبومینآلفاژن4اگزوندرچندشکلی

نشد که با یافتشیرتولیدباژناینبینارتباطیهیچ
و همکاران در سال  Balcan.نتایج ما مطابقت داشت

درالکتالبومینآلفاژنخود چندشکلی يدر مطالعه، 2008
PCR-RFLPتکنیکبارومانیاییسیاهخالخالگاونژاد

RFLPتحلیلوتجزیهازحاصلنتایجکردندگزارشرا

نمود و جایگاه مورد مطالعه شناساییراBBژنوتیپتنها
مطابقت نداشت و عدم  مونومورف بود که با نتایج ما

هاي اخذ رسد که مربوط به تعداد نمونهتطابق به نظر می
تایی  60هاي شده از گاو رومانیایی باشد که در این نمونه

جهش ژنی الزم به منظور چندشکلی انجام نگرفته باشد 
تایی تحقیق حاضر مشاهده  150يکه این جهش در نمونه

وهانمونهتعدادازاستفادهاستبدیهیالبته.شده است
نتایجتواندمیژنیسایر نواحینیزوتربیشهايآنزیم
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 2008در سال همکاران در مطالعه بالکان وراتريدقیق
چندشکلی، 2006در سال همکارانوKumar.دهدنشان

شیريبزهايدر1اگزوندرالکتالبومینآلفاژن
چندنتایجوبررسیراPCR-SSCPتکنیکباهندوستان

-بیانموضوعاینودادنشانراخونهاينمونهدرشکلی

باالژنتیکیتنوعهندوستانشیريبزهايکهاستاینگر
روشدارند والکتالبومینآلفاژناگزون، جایگاهدر

PCR-SSCPژنتیکیتنوعارزیابیبرايمناسبابزاریک
پلی، 2014و همکاران در سال  Agaoglu.استبزدر

3اگزوندرالکتالبومینآلفاژننوکلئوتیديتکمورفیسم
) Hair,Saanen,Kilis,Honamli(بز نژادهايبعضیدر
هايیافتهبررسی و PCR-RFLPتکنیککمکباترکیهدر

آلفاژندرژنتیکیچندشکلیحضورمطالعهاین
.را نشان داد) Honamliو Kilis(در نژادهاي الکتالبومین

Ma ژن به ارزیابی چندشکلی، 2010در سال  همکارانو

چینی و همچنین ارتباط شیريبزهايدرآلفاالکتالبومین
این چندشکلی با صفت تولید شیر پرداختند و بیان کردند 

داري هیچ گونه ارتباط معنیهاي مشاهده شدهکه ژنوتیپ
.با تولید شیر نداشتند

ژنتیکی ژن چون اثر الگوهاي ، در تحقیق حاضر
دار نشده ترکیبات شیر معنیآلفاالکتالبومین بر تولید و

. باشدالگو مطلوب میتوان اظهار داشت که کداماست نمی
ترکیبات ها با تولید وتر این جایگاهبه منظور بررسی دقیق

ها براي انجام آنالیزهاي آماري افزایش تعداد نمونه ،شیر
همچنین. شودیه میتر و کاهش واریانس خطا توصدقیق

زیاديتعدادفرآیندتوسطکمیصفاتکهاینبهتوجهبا
-میکنترلهاآنبینمتقابلاثرهمچنینوکماثراتباژن

لوکوسیکسطحدرژنتیکیتنوعبررسیبالذا، شود
کردنظراظهارنژادیکدرصفتیکعملکردبرتواننمی

.استنیازمورددیگرژنیهايجایگاهوضعیتبررسیو

و قدردانیتشکر
اختیاردرواعتبارتخصیصخاطربهشرقیآذربایجاناستانطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزازوسیلهبدین
.شودمیقدردانیوتشکرشانصمیمانهآزمایشگاهیامکاناتگذاشتن
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Abstract
Milk production traits and its components belong to quantitative and polygenic traits and 

affected by many genes. This study was conducted to determine the polymorphism in alpha-
lactalbumin gene and its association with milk production traits using PCR-SSCP method in 
Eastern Azarbaijan native buffaloes. Milk samples were collected from 150 buffaloes of 
Eastern Azarbaijan province and then DNA samples were extracted using pronase method. 
After DNA extraction specific primers used for amplification of 392 bp fragment of exon 1
and intron 2 alpha-lactalbumin gene. To identify the polymorphism, PCR products were 
electrophoresed on polyacrylamide gel (single strand conformation polymorphism method) 
and stained with silver nitrate method. The frequency of the 1, 2 and 3 genotypic patterns 
were 87.5%, 10.71% and 1.78% respectively. The statistical analysis indicated that the effect 
of genotypes on milk production, lactose, fat percentage and protein percentage had no 
significant effect. Based on current results, the analysis of alpha-lactalbumin gene 
polymorphism cannot be used for improving milk yield and composition of buffalo in Azari 
population.
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