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مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور

محمد صادق ملکپور و قربان الیاسی زرینقبایی
(تاریخ دریافت 9/5/6؛ تاریخ پذیرش )91/6/21

چكيده
مدلهای استفاده شده در ژنتیك کمی عمدتاً اثر تجمعی ژنهایی را که عهدهدار ایجاد تنوع در صفات
میباشند مورد توجه قرار می دهند و فرض اصلی در این مبحث ،تفکیك همزمان بسیاری از ژنهای کوچك اثر
میباشد .این موضوع مورد تردید است که همه ژنهای مؤثر بر صفات کمی اثرات جزئی داشته باشند و ممکن
است برخی از این ژنها سهم اصلی را در تنوع صفات به خود اختصاص داده باشند .متخصصین ژنتیك
مولکولی قادر به تعیین ژنوتیپ ژنهای بزرگ اثر با استفاده از تکنیكهای مولکولی بوده و قادرند بطور
مستقیم نشان دهند که چگونه تنوع فنوتیپی از تنوع ژنتیکی موجود در ژنوم موجود ناشی میشود .امروزه
تکنیكهای مولکولی و ژنتیك کمی بصورت مکمل یکدیگر استفاده میگردند .دو دیدگاه عمده برای تعیین
ژنوتیپ در ژنتیك وجود دارد که عبارتند از - :استفاده از نشانگرهای غیر مستقیم ،که در این روش تعیین
ژنوتیپ با استفاده از نشانگرهایی که بر روی قطعه کروموزومی خاصی است صورت میگیرد - .دیدگاه
ژنهای کاندیدا است که در این روش با توجه به اطالعات موجود ،خود ژن کنترل کننده صفت که پروتئین
خاصی را کُد میکند مورد بررسی قرار می گیرد که در واقع این ژنها به عنوان نشانگرهای مستقیم صفات
بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بکار گرفته میشوند .این مقاله سعی دارد در یك نگرش اجمالی ژنهای کاندیدا
برای کنترل صفات مهم اقتصادی یا ژنهای مرتبط با بروز ناهنجاریهای ژنتیکی را معرفی کند.
کلمات کلیدی :انتخاب بر اساس نشانگرها ،چندشكلي ،ژنتيك مولكولي ،ژنهاي كانديدا ،صفات توليدي ،ناهنجاريهاي
ژنتيكي

 .2عضو هيات علمي گروه دامپزشکي دانشکده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر
.2
كارشناس ارشد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربایجان شرقي
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ژن کاپاکازئین
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كننده تسهيل شود (بوردیم و همکاران .)1112

ژنهاي كُد كننده بخش كازئين در گاو ،بر روي
كروموزوم شمار  6و در گوسفند و بز بر روي
كروموزوم شماره  4قرار گرفتهاند .این ژنها به چهار
گروه عمده ( K-Caseinبا وزن مولکولي 29811
دالتون و  269اسيد آمينه)( Beta-Casein ،با وزن
مولکولي  14111دالتون و  119اسيد آمينه)as1- ،
( Caseinبا وزن مولکولي  10111دالتون و 299
اسيد آمينه) و ( as2-Caseinبا وزن مولکولي
 15111دالتون و  112اسيد آمينه) تقسيم
ميشوند .در این ميان كاپاكازئين یکي از مهمترین
پروتئينهاي شير است و توسط ژني با پنج اگزون و
چهار اینترون كنترل ميگردد .مقدار پنير توليدي
و همچنين ماندهگاري شير در خارج از یخچال
بطور مستقيم به خصوصيات كاپاكازئين شير
بستگي دارد .در گاو براي ژن كاپاكازئين دو آلل A
و  Bبا استفاده از برش محصوالت  PCRبا
آنزیم هاي برشي  HindIII ،HinfIو  TaqIتعيين
شدهاند (دامياني و همکاران  .)2991مشخص شده
كه این دو آلل در دو اسيدآمينه با هم تفاوت دارند.
مطالعات نشان دادهاند كه شير حاوي كاپاكازئين B
در مقایسه با شيري كه كاپاكازئين  Aدارد
ميسلهایي با ابعاد گوناگون ،مقدار پروتئين باالتر،
استحکام و پایداري حرارتي و سرمایي بيشتر و
خصوصيات توليد پنير بهتري (زمان لخته شدن
كوتاهتر ،كشک تجاريتر و  5-21درصد بازده پنير
باالتر) دارد .بنابراین اال  Bژن كاپاكازئين موجب
افزایش راندمان تبدیل شير به پنير ميشود در
كاتالوگهاي اسپرم ژنوتيپهاي  BBیا  ABبيانگر
ژنوتيپهاي مطلوب براي توليد شير مورد استفاده
در كارخانجات پنيرسازي ميباشد .كه موجب
كاهش زمان انعقاد شير و باالرفتن ثبات و استحکام
دلمه شدن آن ميشود .انتخاب براي آلل برتر B
ميتواند با تعيين ژنوتيپ هاي حيوانات توليد
K-Casein

1

ژن بتاالکتوگلوبولین

1

بتاالكتوگلوبولين پروتئين اصلي بخش آب پنير
شير نشخواركنندگان است كه داراي وزن مولکولي
 28111دالتون است كه در گاو و بز بر روي
كروموزوم شماره  22و در گوسفند بر روي
كروموزوم شماره  0تعيين نقشه شده است .ژن
بتاالكتوگلوبولين در گوسفند داراي  9202جفت باز
است و شامل  2اگزون و  6اینترون ميباشد كه
اگزون  2این ژن كامال غير فعال است و  6اگزون
اوليه مسئول توليد پروتئين بتاالكتوگلوبولين
ميباشند .اطالعات حاصل از تعيين توالي نشان
داده كه یک محل برشي آنزیم  RsaIدر آلل A
وجود دارد كه در آلل  Bموجود نيست .در محل
اسيدآمينه شماره  11در آلل  Aتيروزین )(Tyr
قرار دارد كه با كدون  TACكُد ميشود در
صورتيکه در آلل  Bدر همان ناحيه كدون CAC
قرار گرفته كه مسئول كدكردن اسيدآمينه
هيستيدین ) (Hisاست كه ميتواند توسط تکنيک
 RFLPو با استفاده از آنزیم  RsaIتشخيص داده
شود (الياسي و همکاران  .)2084ارتباط
چندشکليهاي موجود در این ژن با صفات توليدي
به خوبي مورد بررسي قرار گرفته است .آلل  Bژن
بتاالكتوگلوبولين گوسفند با توليد باالي شير در
ارتباط است و در عوض آلل  Aبازده توليد پنير را
افزایش ميدهد((به نقل از محمدي و همکاران
 .)1116به نظر ميرسد كه ژنوتيپ BB
بتاالكتوگلوبولين با توليد باالي شير و ژنوتيپهاي
 AAو  ABبا ميزان باالي كازئين و پروتئين در
شير همراه هستند .كليک ( )1110با شناسایي فرم
هاي مختلف آللي ژن بتاالكتوگلوبولين در گاوهاي
نژاد براون سوئيس و هلشتاین ارتباط آن را با
صفات مرتبط به توليد و تركيبات شير مورد برسي
Beta-Lactoglobulin

2
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قرار داد .نتایج بدست آمده در این تحقيق نشان
داد كه براي ژنوتيپ  BBبتاالكتوگلوبولين ،نسبت
كل مواد جامد و چربي شير آن به طور معنيداري
از ژنوتيپهاي دیگر بيشتر بوده است .هيچ اختالف
معنيداري بين ژنوتيپها و زمان انعقاد مایه پنير
شير در این گزارش مشاهده نشده است.
ژن فسفوانول کربوکسی کیناز

2

این ژن آنزیمي را توليد ميكند كه آنزیم
كليدي مسير گلوكونئوژنز ميباشد یعني مسيري
كه از طریق آن از سوبستراهاي متنوع غير
كربوهيدراته ،گلوكز خالص بدست ميآید .این
آنزیم با سوبسترا قرار دادن فسفوانول و
دكربوكسيالسيون آن باعث تشکيل اگزالواستات
پيروات ميشود .بطور كلي دو نوع آنزیم فسفوانول
كربوكسي كيناز وجود دارد كه به دو دسته
ميتوكندریایي 1و سيتوزولي 0تقسيم ميشود ژن
كُد كننده این آنزیم بعنوان یک ژن كاندیدا براي
شناسائي تنوع آللي و ارتباط آن با صفات اقتصادي
مرتبط با پرورش طيور شناخته شده است و عمدتاً
ناحيه پروموتور این ژن جهت تعيين ژنوتيپ بکار
ميرود .از طرفي ژن  PEPCK-Mممکن است
ژن پروموتور براي حساسيت یا مقاومت به بيماري
مارك 4باشد (پارسانژاد و همکاران .)1111
مجموعه ژنی کالپاین

5
6

امروزه توجه به تردي گوشت از مواردي است
كه همواره شركتهاي تجاري جهاني را در یافتن
راهکارهاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت این
پارامتر ،به رقابت واداشته است (چانگ و همکاران
 .)1110سيستم كالپاین یک مجموعه پروتئيني
1

)Phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK
PEPCK-M
3
PEPCK-C
4
Marek disease
5
Calpain
6
Meat Tenderness
2
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پروتئوليتک ميباشد كه وجود آن در همه سلولهاي
عضالني ثابت شده است .این سيستم شامل
پروتئازهاي طبيعي وابسته به كلسيم ،ميباشد كه
نقش اساسي در رشد ماهيچه و تردي گوشت ذبح
شده دارند .بطور كلي آنزیمهاي كالپاین از طریق
كنترل تجزیه ميوفيبریلها در طول حيات حيوان،
رشد ماهيچه را تحت كنترل دارند و پس از كشتار،
از طریق تجزیه كردن Z-Diskهاي موجود در
ماهيچه اسکلتي و همچنين تضعيف پيوندهاي
موجود بين ميوفيبریلها ،باعث تردي و بازارپسندي
گوشت ميشوند (كوهمارائي و همکاران  . )1111تا
كنون سه آنزیم از خانواده كالپاینها شناسائي شده
كه عبارتند از  M-Calpain ،W-Calpainو
 .Calpastatinكه این آنزیمها نقش مهمي در
رشد ماهيچههاي اسکلتي و ميزان تردي گوشت
بعد از ذبح دارند كه كالپاستاتين آنزیمي با عملکرد
متفاوت در این سيستم ميباشد .اكنون بخوبي
روشن شده كه تجزیه پروتئينهاي ميوفيبریل
ماهيچه كه توسط آنزیمهاي كالپاین صورت
ميگيرد عمدهترین عامل تردي گوشت در هنگام
جمود نعشي ميباشد (كوهمارائي و همکاران
 .)1111عالوه بر این به نظر ميرسد كه
كالپاستاتين یک ممانعت كننده ویژه اندوژنوسي
وابسته به كلسيم ميباشد كه از عمل آنزیمهاي
كالپاین جلوگيري ميکند و از این طریق ميزان
تردي گوشت بعد از كشتار را عهدهدار ميباشد .ژن
كالپاستاتين بر روي كروموزوم شماره  2گاو و
كروموزوم  5گوسفند جاي گرفته كه در اگزون I
آن دو آلل  Mو  Nكشف شده كه نسبت به
یکدیگر همبارز ميباشند .محققين توانستهاند
ارتباط معنيداري بين تردي گوشت گاو و ژنوتيپ
كالپاستاتين با روش  2PCR-RFLPپيدا كنند و
به نظر ميرسد استفاده از این نشانگر در انتخاب
7

Polymerase Chain Reaction-Restricted
Fragment Length Polymorphism
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ميتواند دقت انتخاب ژنتيکي را براي تردي گوشت
افزایش دهد (الياسي و همکاران .)2086
ژن هورمون رشد

2

هورمون رشد نقش كليدي در فرایندهاي
متابوليکي مانند رشد و توسعه غدد پستاني ،توليد
شير ،اشتها ،بازده مصرف خوراك ،ایمني و
توليدمثل ،پيري ،پاسخهاي ایمني ،بلوغ ،چربي
الشه و اسپرماتوژنز دارد ژن هورمون رشد یکي از
ژنهاي كاندیدا براي كنترل صفات اقتصادي در
دامهاي اهلي است كه نقش آن در بسياري از
خصوصيات بيولوژیکي و فيزیولوژیکي شناخته شده
است .این ژن داراي  5اگزون و  4اینترون است كه
در كروموزوم شماره  29تعيين نقشه شده است كه
كُد كننده پروتئيني با  291-292اسيد آمينه
ميباشد كه از غده هيپوفيز قدامي ترشح ميشود
بررسي جهشهاي موجود در نواحي مختلف این ژن
همواره مورد توجه بسياري از متخصصان اصالح
نژاد بوده است .ارتباط چندشکليهاي این ژن با
خصوصيات توليد شير بطور وسيعي مورد بررسي
قرار گرفته است (اسدزاده و همکاران .)2084
در بين چندشکليهاي گزارش شده،
پليمورفيسم اسيد آمينههاي لوسين /والين در
موقعيت  212در پروتئين حاصل از این ژن بيشتر
حائز اهميت ميباشد(چنت و گولدمن  .)2996در
مورد چندشکلي اخير ،توزیع آللها و ژنوتيپهاي
مربوطه در نژادهاي مختلف وجود یک واقعيت كلي
را یادآور ميشود و آن اینکه اسيدآمينه لوسين در
ژن هورمون رشد گاوهاي شيري و اسيدآمينه والين
در گاوهاي گوشتي به ترتيب بيشترین فراوانيها را
به خود اختصاص دادهاند (سوویرچوسکي و
كرازروسکي  .)1111ساختار ژن هورمون رشد
طيور شباهت بسيار زیادي با ژن هورمون رشد
پستانداران دارد و مطالعات نشان داده كه در ناحيه

اینترون داراي چندشکليهاي فراواني است كه
جهت اصالح طيور براي كاهش چربي شکمي و
افزایش توليد تخم بکار ميرود (ایپ و همکاران
.)1112
ژن گیرنده هورمون رشد

1

ژن گيرنده هورمون رشد داراي  21اگزون و 9
اینترون ميباشد كه بر روي كروموزوم  11گاو
تعيين نقشه شده است (مودي و همکاران .)2995
ژن گيرنده هورمون رشد با هورمون رشد ،براي
انتقال پيام هورمون رشد به داخل سلول الزم
ميباشد .ارتباط ژن گيرنده هورمون رشد با فنوتيپ
كوتولگي و همچنين با خصوصيات توليد شير و
وزن از شيرگيري و وزن كشتار در سطح وسيعي
بررسي شده است .بطور كلي از نتایج
چندشکليهاي گزارش شده در تحقيقات مختلف
ميتوان این نتيجه كلي را دریافت نمود كه اختالف
در فعاليت شکلهاي مختلف هورمون رشد ميتواند
در ارتباط با اثر متقابل هورمون رشد و گيرنده آن
باشد .بطوري كه واریانت خاصي از هورمون رشد با
گيرندهاش فعاليت بيشتري داشته باشد (آرژت
سينجر و كارتر .)2996
ژن لپتین

0

هورمون لپتين در نتيجه جهش ایجاد شده در
سطح ژن مسئول چاقي توليد ميشود منبع اصلي
ترشح لپتين سلولهاي آدیپوزیت بافتهاي چربي
بخصوص آدیپوز سفيد 4ميباشد .اعتقاد بر این
است كه این هورمون عمدهترین كنترل كننده
اشتها ،متابوليسم انرژي ،بلوغ ،باروري ،ایمني و
افزایش وزن بدن ميباشد (جوانمرد و همکاران
.)1118

2

Growth Hormone Receptor
Leptin gene
4
White Adiposity
3

Growth Hormone

1
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لپتين از سلولهاي بافت چربي سفيد به داخل
خون ترشح ميشود .لپتين به مغز منتقل شده و در
آنجا بوسيله تحریک و یا ممانعت از رها شدن
نوروپپتيدهایي چون نوروپپتيد  )NPY( ،Yعمل
ميكند كه  NPYمصرف خوراك ،توليد حرارت و
فعاليت فيزیکي را در جوندگان تحریک ميكند كه
نتيجه چنين اعمالي كاهش توده چربي یا تحریک
بعضي از سيگنالهاي اندوكراین یا اتوكراین دیگر
است كه سنتز لپتين و ترشح آن را بوسيله
سلولهاي چربي ممانعت ميكند .همچنين لپتين
ممکن است روي متابوليسم و عمل بافتهاي
محيطي مانند كبد و ماهيچه اسکلتي به خوبي
سلولهاي چربي اثر كند (فروبِک و همکاران
.)2998
موقعيت كروموزومي ژن لپتين در گاو در
كروموزوم  ،6در انسان كروموزوم  2و در موش در
كروموزوم  6قرار دارد .ژن لپتين داراي  0اگزون و
 1اینترون بوده و در كل  5121نوكلئوتيد طول
داشته و اینترون  1آن  1كيلوباز ميباشد .ناحيه
پروموتور این ژن  0كيلو باز ميباشد كه تنها 122
جفت باز آن براي تظاهر ژن لپتين در بافتهاي
چربي مورد نياز است (پُمپ و همکاران .)2992
 mRNAژن چاقي  1442جفت باز است كه
شامل توالي كُد كننده كامل است .دو نوع cDNA
متفاوت در این ژن شناخته شده است (علت تفاوت
در وجود یا فقدان كدون گلوتامين در موقعيت +49
ميباشد) .ليفرز و همکاران ( )1111گزارش كردند
كه تليسههاي با ژنوتيپ  2/01 ،ABكيلو گرم در
روز شير بيشتري نسبت به ژنوتيپ  AAتوليد
ميكنند همچنين نشان دادند كه آلل  Bباعث
افزایش توليد شير بدون ایجاد توازن منفي انرژي و
كاهش بيش از حد باروري در گاوهاي هلشتاین
ميگردد.

ژنهایPIT-1
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2

ژن  PIT-1بعنوان یک فاكتور اختصاصي
نسخه برداري در غده هيپوفيز شناسائي شده است.
پروتئين كُد شونده توسط این ژن ميزان تظاهر ژن
هورمون رشد و پروالكتين را كنترل ميكند وجود
چندشکلي در توالي این ژن احتماال در ميزان و
تعداد نسخهبرداري ژنهاي هورمون رشد و
پروالكتين ضروري ميباشد بنابراین این ژن بعنوان
ژن كاندیدا براي صفات مرتبط با صفات رشد در
گاوهاي گوشتي شناخته شده است .همانطوریکه
ذكر شد  PIT-1بيان ژن  GHرا كنترل ميكند
كه بر روي كروموزوم شماره  2گوسفند تعيين
نقشه شده است و داراي آللهاي مختلفي است كه
با آنزیم محدودگر  HinfIقابل شناسایي است كه
این چندشکليها در اگزونهاي  5و  6وجود دارند.
ارتباط چندشکليهاي ژن  PIT-1با صفات
توليدي در گاو و خوك مشخص شده كه در گاو
باعث افزایش وزن از شيرگيري و افزایش وزن
روزانه ميگردد .بررسي اثرات این چندشکلي بر
روي گوسالههاي هولشتاین-فریزین ایتاليا نشان
داده كه آلل  Aبر روي عمق بدن ،زاویه و عضالت
پاهاي عقبي اثر مثبت دارد و در گاوهاي شيري هم
با وزن بدن ،پروتئين شير و توليد چربي در ارتباط
ميباشد(سویتونسکي .)1111

Pituitary-Specific Transcription Factor-1

1
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ژن IGF-1

2

فاكتورهاي رشدي مشابه انسولين 1پروتئينهایي
هستند كه به پروتئينهاي خون متصل ميگردند و
به دليل تشابه ساختاري آنها با ساختمان انسولين
به این نام مشهور شدهاند .اخيراً این فاكتورها
موضوع بسياري از تحقيقات مرتبط با علوم دامي
است كه دليل آن ،تاثير آنها در بسياري از
فرآیندهاي متابوليکي بدن است .ژن  IGF-1ژني
است كه پروتئين حاصل از این ژن در تنظيم عمل
هورمون رشد نقش عمده اي دارد .پروتئين IGF-
 ،1سوماتومدین  Cنام دارد كه توسط كبد ساخته
ميشود و داراي  21اسيدآمينه است .بسياري از
مقاالت نشان دادهاند كه عمل هورمون رشد از
طریق واسطهگري پروتئين  IGF-1عمل ميكند.
این ژن باعث افزایش تکثير سلولي شده و قند
خون را افزایش ميدهد .ارتباط غلظتهاي IGF-1
با وزن از شيرگيري ،وزن پس از شيرگيري ،افزایش
وزن روزانه بعد از شيرگيري در تليسهها و رشد
جنين در گوسفند به اثبات رسيده است (ایلماز و
همکاران .)1115
ژن PRNP

0

این ژن ارتباط نزدیکي با بيماریهاي مغزي
همانند بيماري جنون گاوي 4در گاو و Scrapie
در گوسفند دارد .جایگاه ژني  PRNPدر روي
كروموزوم  20گاو تعيين نقشه شده است كه داراي
 0اگزون ميباشد و  4144جفت باز را كُد ميكند
در ژن  0PRNPآلل مشاهده شده است كه در
تکرارهاي پپتيدي ،متفاوت هستند و بر اساس
تعداد تکرار ،به نامهاي  6 ،5و  2ناميده ميشوند
كه آلل  2فقط در گاوهاي براون سوئيس شناسایي
شده است (دوارك و همکاران .)1111
1

Insulin-Like Growth Factor-1
Insulin-Like Growth Factors
3
Prion Proteins
4
)Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE
2

ژن DGAT1

5

بسياري از مطالعات انجام شده در گاوهاي
شيري نشان داده است كه مکان ژني صفات كمّي
موثر بر ميزان توليد شير ،چربي و پروتئين شير در
انتهاي سانترومري كروموزوم  24گاو تعيين نقشه
شدهاند كه در فاصله  5cMاز سانترومر (در محل
 QTLمربوط به چربي شير) قرار گرفته است.
كيسيس و همکاران ( )1112نشان دادهاند كه
حداقل  1آنزیم واكنش اتصال Diacylglycerol
به  Acyl-CoAsبا اسيد چرب زنجير بلند را براي
تشکيل تريگليسيریدها (اسيدهاي چرب اصلي
تشکيل دهنده چربي شير كه  %98چربي شير را
تشکيل ميدهد) وجود دارد .كه ژن DGAT1
یکي از این آنزیمها را كُد ميكندDGAT1 .
مرحله آخر سنتز تريگليسریدها را كاتاليز
مينماید به همين دليل این ژن را بعنوان ژن
كاندیدا براي چربي شير معرفي كردهاند (وینتر و
همکاران .)1110
تحقيقات انجام شده ارتباط بسيار معنيداري
بين چندشکلي  K232Aاین ژن با توليد شير،
چربي شير ،پروتئين شير گزارش كردند .در مطالعه
گریسارت و همکاران ( )1111اثر متوسط آلل براي
چربي شير حدود  5/26 kgدر گاوهاي هلشتاین-
فریزین و حدود  0/0 kgدر جرزي برآورد كرده
است .در این تحقيق اثر متوسط جانشيني آلل در
ميزان توليد پروتئين در گاوهاي هلشتاین-فریزین
 -1/45كيلوگرم و در جرزي هم  -1/48برآورد
گردیده است .اسپِلمن و همکاران ( )1111اختالف
ميزان توليد چربي در شير در هموزیگوتهاي غالب
و مغلوب را بسيار چشمگير گزارش كردهاند .اثر
متوسط جانشيني آلل  Qبه جاي  qدر ميزان
توليد شير  -244ليتر ،در ميزان توليد چربي 2/81
كيلوگرم ،و در ميزان توليد پروتئين شير -1/04
Diacylglycerol acyltransferase 1

5
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كيلوگرم ،و در ميزان درصد چربي  1/42درصد
برآورد شده است .این محققين نشان دادن كه
فراواني آللهاي مختلف این ژن در نژادهاي با چربي
شير باال و نژادهایي با چربي شير پایين كامال
متفاوت است و آلل الیزین در حيواناتي با ارزش
اصالحي باال بيشتر ميباشد.
ژن STAT5

2

 STAT5یک واسطه درون سلولي كليدي
براي سيگنالهاي پروالكتين است و ميتواند ترجمه
ژنهاي پروتئين شير را در پاسخ به پروالكتين فعال
كند از طرفي این ژن به عنوان ميانجي براي
فعاليت هورمون رشد نيز محسوب ميگردد كه به
دو شکل ایزومري  Aو  Bوجود دارد كه فقط در
چند اسيدآمينه انتهاي كربوكسيل پروتئين با
همدیگر اختالف دارند كه توسط ژن دیگري كُد
ميگردند .در گاو  STAT5Aدر روي كروموزوم
 29تعيين نقشه شده است كه در جایگاه ژني
 STATقرار گرفته كه شامل ژنهاي STAT5B
و  STAT3نيز ميگردد .فاكتورهاي STAT5
بطور عملکردي با رسپتورهاي گليکوكورتيکوئيد و
انسولين در تعامل است (فيليسيکوسکي و
همکاران  .)1110چندشکلي نوكلئوتيدي در
 STAT5تشخيص داده شده و تکرارهاي  TGبا
طول متفاوت را در اینترون  STAT5A 21كشف
شده است .آنتونيو و همکاران ( )2999دو فرم
 SSCPرا براي كُد كردن محدوده  SH2در
پروتئين  STAT5Aگزارش كردند و بيان داشتند
كه ژنوتيپ  CCداراي وزن بدن زنده ،افزایش وزن
بدن ،بازده الشه بهتري نسبت به ژنوتيپ  CTبوده
و افراد  CCنياز به خوراك كمتري براي نگهداري
و توليد گوشت دارند.

ژن میواستاتین

5

1

در برخي از نژادهاي گاو پدیدهاي بنام
هيپرتروفي ماهيچه( 0عضالت مضاعف) وجود دارد
كه علت این پدیده توقف عملکرد ناحيه كُد كننده
پروتئين ميواستاتين است .ژن ميواستاتين
( )MSTN, GDF-8به خانواده  4TGFمتعلق
است كه براي تنظيم رشد ماهيچهها ضروري است.
ژن ميواستاتين در روي كروموزوم شماره  1تعيين
نقشه شده است و بسيار چندشکل ميباشد در
نژادهاي مختلف گاو براي این ژن حداقل  8ناحيه
چندشکل مشاهده شده است .پروتئين كُد شونده
توسط این ژن رشد ماهيچههاي اسکلتي را باعث
ميشود اما جهش در این ژن باعث ایجاد رشد
بيش از حد ماهيچه ميشود فنوتيپهاي حاصل از
این جهش بصورت اندامهاي خلفي گرد و برجسته،
سر كوچک ،زبان بزرگ ،دستگاه تناسلي نابالغ و
افزایش حساسيت در مقابل بيماریهاي تنفسي
ميباشد .پدیده عضالت مضاعف بصورت مغلوب
مشاهده شده و باعث افزایش وزن بدني بيشتر و
كاهش چربي الشه ميگردد (دوراك و همکاران
)1111
ژن پروالکتین

5

پروالكتين یک هورمون پپتيدي است كه در
مهرهداران از سلولهاي ویژهاي در هيپوفيز قدامي
ترشح شده و در پستانداران براي شروع و ادامه
شيردهي ضروري بوده و مسئول اصلي سنتز
پروتئينهاي شير ،الكتوز ،چربي و تمام تركيبات
اصلي شير است .ژن پروالكتين گاو بر روي
كروموزوم  10قرار داشته و شامل  5اگزون و 4
اینترون است .یک جهش  A-Gخاموش در كدون
اسيد آمينه  210اگزون  0وجود دارد كه با آنزیم
2

Myostatin gene
Double Muscling
4
Transforming Growth Factor
5
Prolactin
3

1

Signal Transducer and Activator of
Transcription 5
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محدودگر  RsaIتشخيص داده ميشود .نشان داده
شده است كه این جهش اثر معنيداري بر روي
توليد شير و درصد چربي شير در گاوهاي شيري
دارد و ژنوتيپ  AAداراي ميزان پروتئين بيشتري
نسبت به  ABميباشد (دیبوس .)1111
در پرندگان پروالكتين یکي از هورمونهاي
اصلي دخيل در جوجهكشي و رفتار كرچي 2است.
 cDNAپروالكتين مرغ و بوقلمون كلون شده كه
تشابه زیادي بين این دو گونه مشاهده ميشود
(بيشتر از  .)%91ناحيه ( 5ناحيه پروموتور) ژن
پروالكتين بعنوان یک مدل بسيار عالي براي
مطالعه فعاليت تنظيم هورموني و بافتي و ترجمه
ژن بکار ميرود كه طول ناحيه  5در پرندگان و
پستانداران متفاوت است (ليانگ و همکاران
 .)1116افزایش هورمون پروالكتين در سرم خون
باعث شروع پدیده كرچي ميشود و در طول دوره
جوجهكشي ميزان  mRNAپروالكتين به حداكثر
ميزان خود ميرسد و این موضوع بيانگر آن است
كه پروالكتين در باقي ماندن كرچي نقش اساسي
دارد و اگر هورمون پروالكتين در هنگام توليد تخم
به بوقلمون تزریق شود باعث كرچ شدن آن
ميگردد (جيانگ و همکاران .)1115
ژن الکتوفرین

1

الكتوفرین یک گليکوپروتئين متصل شونده به
آهن است كه متعلق به خانواده ژنهاي ترانسفرین
ميباشد الكتوفرین گاو بزرگترین ژن از دسته
پروتئينهاي شير است كه شامل  22اگزون
ميباشد .الكتوفرین متداولترین مکانيسم دفاع
شيميایي موجود در شير است این پروتئين موجود
در شير از رشد باكتريهاي نيازمند به آهن ،با مهار
آهن جلوگيري ميكند و در نهایت با غير قابل
دسترس كردن آهن براي استفاده باكتري از رشد
Broodiness
Lactoferin

باكتري جلوگيري ميكند و به احتمال زیاد در
بيماري ورم پستان نقش دارد (زوو و همکاران
.)1116
مجموعه ژنی تعیین جنسیت
دستيابي به تکنيکهاي تعيين جنسيت جنين
ميتواند یکي از ابزارهاي قدرتمند در مدیریت
برنامههاي اصالح نژاد باشد .امروزه استفاده از
چندشکلي ژنهاي موجود در كروموزومهاي جنسي،
امکان تعيين جنسيت با درصد اطمينان بيشتر و
نياز به حداقل نمونهبرداري بافتي و سرعت عمل را
فراهم ميكند .تعداد معدودي ژن در كروموزومهاي
جنسي وجود دارد كه مسئول تمایز اندامهاي
جنسي ميباشد به عنوان مثال ژن  SRYتوليد
كننده  119اسيدآمينه ميباشد و از معدود ژنهایي
است كه در كروموزوم  Yقرار دارد ZFX ،و
 Amelogeninنيز از دیگر ژنهاي كاندیدا براي
دستيابي به تعيين جنسيت موفقيت آميز ميباشد.
سِنِز ( )2999به بررسي  RFLPموجود در قطعه
 448جفت بازي از ژنهاي  ZFY/ZFXدر پنج نژاد
از اسبهاي دنيا اقدام كردند و به خوبي توانستند
جنسهاي نر و ماده را با این نشانگر شناسایي
نمایند و گزارش كردهاند كه بيشتر پستانداران
داراي یک نسخه از ژن  0ZFروي كروموزوم  Yو دو
نسخه از این ژن روي كروموزوم  Xميباشند و
پروتئيني كه از این ژن حاصل ميشود شامل یک
ناحيه اوليه حاوي یک زنجيره كوتاه دو قسمتي و
یک ناحيه مياني ،رمز كننده  ZFشامل  090اسيد
آمينه ميباشد كه از یک اگزون انتهایي و نيمي از
ناحيه  0این ژن توليد ميشود (Cui Xiao
 .)2998كُنوار و همکاران ( )1110به بررسي امکان
تعيين جنسيت در پستانداران با استفاده از ژنهاي
 SRYپرداختند .كيتيیانانتا و همکاران ()1111
بازده دو روش كاریوتيپ و  PCRرا براي تعيين

1
2

Zinc Finger

1
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جنسيت در جنين مورد مقایسه قرار دادند كه
قدرت نشانگرهاي مولکولي را  %211گزارش
نمودند.
ژن DRB3

2

مکان ژني مجموعة سازگاري بافتي 1كُد كننده
آنتيژنها و پروتئينهاي سطح لوكوسيتها ميباشند
كه در واكنشهاي دفاعي بدن و شناسایي
پروتئينهاي خارجي نقش دارند .این مولکولها
بيشتر از جنس گليکوپروتئين بوده و در آغاز
واكنشهاي ایمني در برابر ورود عوامل بيماریزا نقش
كليدي دارند ،سيستم آنتي ژني گلبولهاي سفيد در
گاو 0جزء كالس دوم این كمپلکس ژني بوده و كُد
كننده گليکوپروتئينهایي هستند كه داري دو
زنجير  αو  βبوده و در سطح سلولهاي دفاعي
تظاهر مي یابند و با اتصال به عوامل خارجي ،حضور
آنها در عفونتها باعث تحریک اختصاصي
لنفوسيتهاي  Tميشود .تا كنون سه گروه ژني به
نامهاي  Class II ،Class Iو  Class IIIبر روي
بازوي كوتاه كروموزوم  10گاو قرار گرفتهاند كه
جایگاه  DRB3نسبت به بقيه بيشتر مورد توجه
قرار گرفته است .هر یک از این گروههاي ژني
داراي مکانهاي ژني متعدد است و هر مکان ژني نيز
ممکن است تا بيش از چند ده آلل را داشته باشد.
ویژگيهاي دو گروه كالس  Iو كالس  IIاین
مجموعه تا كنون مورد بررسي قرار گرفته است اما
نقش ژنهاي گروه  IIIهنوز به خوبي شناخته
نشده است ( Dietsو همکاران  .)2992آلل  26از
ژن  BOLA-DRB3با تعداد سلولهاي سوماتيک
موجود در شير و ابتال به بيماري ورم پستان ارتباط
معنيداري دارد .گليکوپروتئين كُد شونده توسط
 DRB3احتماال در تحریک اختصاصي
لنفوسيتهاي  Tمربوط ،دخالت دارد همچنين
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حداقل  0آلل از این ژن با مقاومت به ویروس
لوكمياي گاوي 4رابطه معنيداري دارد (مسافر و
همکاران  .)1115مکان ژني  DRB3بسيار
چندشکل بوده و مورد توجه خاص است به طوري
كه فقط در اگزون شماره  1این مکان حدود 88
آلل مختلف شناسایي شدهاند كه بر روي بسياري از
صفات مرتبط با سيستم ایمني دامها ،ميزان
سلولهاي سوماتيکي شير ،5ورم پستان و صفات
توليدي نظير شير ،چربي و پروتئين اثر دارند
(مایالرد و همکاران .)1112

1

DR Beta 3
)Major Histocompatibility Complex (MHC
3
)Bovine Leucocyte Antigen (BOLA
2

4

Bovine Leukemia Virus
5
)Somatic Cell Count (SCS
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ناهنجاری ژنتیکی DUMPs

2

آنزیم اوریدین مونوفسفاتات سنتتاز ،1آنزیم
مسئول در مسير تبدیل اورتيک اسيد به اوریدین
مونو فسفات 0ميباشد كه این مسير براي تشکيل
بازهاي پيریميدین 4ميباشد از آنجایيکه
پيریميدینها اجزاي ضروري و حياتي براي سنتز
اسيدهاي نوكلئيک هستند نقص در سنتز این
آنزیم ميتواند سنتز پيریميدینها را كامال متوقف
ميسازد و عالئم این نقص عمدتا با مشاهده
جنينهاي مُرده توام ميباشد .در پستانداران مرحله
آخر سنتز پریميدین ،تبدیل اوروتات 5به UMP
است كه توسط آنزیم اوریدین مونوفسفاتات سنتتاز
كاتاليز ميشود .این ژن داراي  6اگزون ميباشند
كه جهش  CTدر ژن  UMPSدر كدون 415
منجر به تشکيل پيش از موقع كدون توقف
ميگردد .جنينهاي هموزیگوت براي DUMPS
قبل از تولد ميميرند كه در حدود  41روزگي
آبستني اتفاق ميافتد .امروزه براي تشخيص این
ناهنجاري ژنتيکي در گاو از  PCRو به تبع آن
 AvaI/RFLPاستفاده ميگردد (نصيري و
همکاران .)1115
ناهنجاری ژنتیکی سیترولینمیا

6

گوساله هاي مبتال به سيترولينميا بالفاصله بعدد
از تولد ،سالم به نظر مي رسند ولي در روز دوم تولد
دچار افسردگي و كم اشتهایي ميگردند در سومين
روز اغلب سدرگردان و بدي هددف بدوده و در موقدع
ایسدددتاده سرشدددان را بددده دیدددوار و یدددا حصدددار
تکيهميدهند .در فاصدله روزهداي  0تدا  5بيمداري
بسرعت پيشدرفت كدرده و بده نظدر مدي رسدد كده
1

Deficiency of Uridine Monophosphate
Synthase
2
Uridine Monophosphate Synthase
3
)Uridine Monophosphate (UMP
4
Pyrimidine
5
Orotate
6
Bovine Citrullinaemia

گوساله ها پنهان ميشوند .كده دچدار غدش شدده و
مرگ در عرض  21ساعت پدس از مشداهده عالیدم
كلينيکي رخ مي دهد ایدن عالیدم كلينيکدي در اثدر
انباشته شدن آمونياك در مغز گوسداله هداي مبدتال
بروز ميكند كه غلظت  Citrullineدر خون ،مدایع
مغددزي-نخدداعي ،اشددک چشددمي و بافتهدداي مغددزي
بسددرعت افددزایش مدديیابددد .ثابددت شددده كدده علددت
سدديترولينميا نقددص در  2ASSاسددت كدده یکددي از
آنزیمهدداي چرخدده اوره اسددت .و علددت ژنتيکددي آن
تبدیل سديتوزین ( )CGAبده تيميددین ( )TGAدر
محل كدون ( 86اسيد آمينه  ASS )421است كده
منجر به اخدتالل در چرخده اوره مديگدردد .بدراي
تشخيص جهش در  ASSمي تدوان تدوالي ژن را بدا
واكنش زنجيره اي پليمراز تکثير كرده و با اسدتفاده
از آنزیم محدودگر  AvaIIژنوتيپها را تشدخيص داد
(نصيري و همکاران .)1115
ناهنجاری ژنتیکی BLAD

8

ژن  CD18كُد كننده گليکوپروتئينهاي
موجود در غشاي پروتئينهاي سطحي نوتروفيلها
ميباشد در اثر جهش نقطهاي در نوكلئوتيد 080
ژن  CD18باز آلي آدنين بجاي گوانين جایگزین
شده و در مولکول  CD18در موقعيت اسيدآمينه
 ،218آسپارتيک اسيد جایگزین گالیسين ميگردد.
در نتيجه این جهش ،گليکوپروتئينهاي موجود در
غشاء سطح پروتئينهاي نوتروفيل قادر به مهاجرت
به محلهاي مبتال به عفونت در بافتهاي عفوني
بدن حيوان نبوده و قدرت چسبندگي خود را به
عوامل خارجي از دست ميدهند و اختالل در
سيستم ایمني را بوجود ميآورند .پيامد این حالت
بروز بيماري معروف  BLADميباشد كه با
عالئمي مانند تورم دهان ،پنوموني ،تاخير در بهبود
جراحات حاصله ،اسهال ،افزایش نوتروفيلهاي خون
Arginino Succinate Syntetase
Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency

7
8
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و مرگ زودرس جنين خود را نشان ميدهد
(سيتک و بالهوا .)1114
تا كندون درمداني بدراي ایدن بيمداري ژنتيکدي
گزارش نشده و گاوهاي مبتال بسته به درجه ابتال و
جایگاه عفونت و ارگانهاي مبدتال اغلدب در ماههداي
اول زندگي تلف ميشوند .در حال حاضر دقيقترین،
ارزانتددرین و سددریعترین روش تشددخيص گاوهدداي
حامل آلدل جهدش یافتده بيمداري  ،BLADآزمدون
 DNAاسددت كدده اسدداس ایددن روش بددر شناسددایي
جهش در ژن  CD18استوار است .براي این منظور
با استفاده از آنزیمهاي محدود كننده نظير  TaqIو
 HaeIIIقطعه تکثير شده را هضم مدي نمایندد كده
جهش ایجاد شده ناحيه قطع شونده را براي آندزیم
 TaqIاز بين برده و ناحيه برشي جدیددي را بدراي
آنزیم  HaeIIIایجاد كرده است كده بدا الکتروفدورز
فرآورده هاي هضم شده بر روي ژلهداي آگدارز و یدا
پلي اكریآلميد ،امکان تفکيک ژنوتيپها با دقدت 211
درصد وجود دارد .در كاتالوگ هاي اسدپرم دامهداي
حامل با كُد  2BLو دامهاي سالم با كُد  1TLمعرفدي
شده و ژنوتيپ هموزیگوت مغلوب بده علدت مدرگ
زود هنگددام جنينددي قابددل تعيددين كُددد نمدديباشددد
(پيراهري و همکداران  .)2086در حدال حاضدر ژن
 CD18گاوي و جهش نوكلئوتيددي موجدود در آن
توالي یابي شده است كه به غير از جهش ایجاد شده
در ناحيه  080ژن  ،CD18جهش دیگري نيز یافت
شده كه در آن سيتوزین جایگزین تيمين بين آلدل
سالم و حامل BLADدر نوكلئوتيدد  225شدده كده
یک جهش خاموش ميباشدد (شوسدتر و همکداران
 2991aو .)2991b
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ژن ختم نمي شود ،بسياري از محققان به علت
اهميت فوقالعاده ژنهاي كنترل كننده صفات
اقتصادي به سادگي از بيان جزئيات تکنيکها و
افشاي نام ژنهاي مسئول بروز ناهنجاري خودداري
ميكنند از جمله این موارد،0CVM ،
Mulefoot
،Prolonged gestration
) (Syndactylyو  Hairlessesاست كه وجود
یا عدم وجود این ناهنجاریها در اسپرمهاي گاوهاي
آزمون شده هميشه سؤال برانگيز ميباشد كه در
این موارد فقط نتایج تعيين ژنوتيپ در كاتالوگها
درج گردیده است.

جمع بندی:
ژنهاي كاندیدا براي كنترل صفات اقتصادي و
مسئول بروز ناهنجاریهاي ژنتيکي تنها به این چند
BLAD Carrier
Test Free as Carrier of BLAD

1
2

Complex Vetebral Malformation

3
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