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مطالعۀ چندشکلی ژن  ACACAو ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در
بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP
رضا فرجی ،1مصطفی صادقی *2و محمد مرادی شهربابک
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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشتۀ ژنتیک و اصالح نژاد دام ،دانشیار و استاد ،گروه علوم دامی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1332/5/31 :تاریخ تصویب)1331/8/22 :

چکیده
این پژوهش با هدف مطالعۀ چندشکلی ژن  ACACAو ارتباط آن با صفات شیر در بزهای نژاد
مهابادی انجام گرفت .به این منظور برای  151رأس بز شیری نژاد مهابادی ،خونگیری و استخراج
 DNAاز خون به روش نمکی بهینهیافته صورت گرفت .قطعۀ اینترون  11ژن  ،ACACAبه کمک
واکنشهای زنجیرهای پلیمراز تکثیر شد .برای بررسی چندشکلی قطعات تکثیرشده ،از روش
چندشکلی فضایی تکرشتهای  )SSCP( DNAاستفاده شد .در نهایت هفت الگوی متفاوت به
دست آمد که با همردیفی و مقایسۀ توالیها با یکدیگر و با توالی ژن  ACACAبز با شمارۀ
دسترسی  ،NC_022311در مجموع هفت جهش در جمعیت بز مهابادی در موقعیتهای
(151513تغییر باز  Tبه (151518 ،)Gتغییر باز  Gبه (151511 ،)Aتغییر باز  Gبه ،)A
(151411تغییر باز  Tبه (151112 ،)Cتغییر باز  Cبه (151328 ،)Aتغییر باز  Tبه ،)C
(151354تغییر باز  Cبه  )Tمشاهده شد .ارتباط هر  SNPبا صفات تولید شیر (مقدار تولید ،درصد
چربی و پروتئین و تعداد سلولهای بدنی) با نرمافزار  SAS 9.1بررسی شد و نتایج حاکی از اثر
معنادار  SNPدوم ( ،)P=1/15سوم ( )P=1/15و پنجم ( )P>1/11بر تولید شیر و  SNPاول
( ،)P=1/111ششم ( )P=1/111و هفتم ( )P>1/11بر درصد چربی شیر بود.
واژههای کلیدی :بز مهابادی ،چندشکلی ،صفات تولید شیر.PCR-SSCP ،ACACA ،
مقدمه
استیل کوآ کربوکسیالزآلفا ( ،)ACACAآنزیمی کلیدی
در تنظیم سنتز اسیدچرب در بافتهای حیوانی است
که به دو روش فسفریالسیون برگشتپذیر و کنترل
نتایج آن که کنترل مزمن نامیده میشود ،در تنظیم
سنتز اسیدهای چرب دخیل است ( Moioli et al.,
)2005؛ همچنین آنزیم محدودکنندة بیوسنتز
پالمیتیک اسید و اسیدهای چرب بلند زنجیره در شیر
است ( .)García-Fernández et al., 2010این آنزیم
* تلفن534-93064533 :

فاکتور مهمی در ساخت اسیدهای چرب ،پروکتیدها،
فالوونوئیدها و ترکیبات مهم برای رشد سلولهاست.
در جانداران عالی ،افزایش در فعالیت سلولی استیلکوآ
کربوکسیالزآلفا ،موجب افزایش تولید مالونیلکوآ از
طریق کربوکسیلهکردن استیل کوآ و در نتیجه افزایش
سنتز اسیدهایچرب میشود (.)Volpe et al., 2006
این فعالیتها در هماهنگکردن تقسیم مواد مغذی
بین کبد و بافتهای محیطی نقش محوری دارد .این
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فیزیولوژیکی بهوسیلۀ نواحی تغذیهای ،گرسنگی و
تولید شیر است ( .)Travers & Barber, 2001ژن
 ACACAبهطور فراگیر بیان میشود ،ولی بیان آن در
بافتهای لیپوژنیک( 4آدیپوز ،کبد و غدههای شیری)
بیشتر است .این بافتها مسئول برقراری متابولیسم
منطبق با نیازهای فیزیولوژیکی هستند .برای مثال در
مدت سنتز اسیدهایچرب در شیر ،سنتز آنها در
بافت چربی محدود میشود و در نتیجه اولویت در
پیشسازهای لیپوژنیک به غدههای پستانی تعلق
میگیرد ( .)Travers & Barber, 2001این ژن در گاو
روی کروموزوم  43قرار دارد و  3964آمینو اسید را
کد میکند ،در مرغ روی کروموزوم  43قرار دارد و
 3936آمینواسید را کد میکند و در گوسفند روی
کروموزوم  44قرار دارد و دارای  06اگزون است و
 3964آمینو اسید را کد میکند ( García-Fernández
 .)et al., 2010در بز نیز روی کروموزوم  43قرار دارد و
 4393آمینواسید را کد میکند ( Badaoui et al.,
 .)2007; Dong et al., 2013امروزه نقش این ژن در
کنترل کمی و کیفی چربی شیر و گوشت کامالً به
اثبات رسیده است؛ بهطوری که یک ژن کاندیدای مؤثر
بر صفات شیر و گوشت معرفی میشود ( Moioli et
.)al., 2005; Shin et al., 2011; Dong et al., 2013
با توجه به گزارش  (2007) Badaoui et al.مبنی
بر اینکه ارتباط معناداری بین چندشکلی اگزون  66تا
 60از  cDNAاین ژن با صفات تولیدی در بزهای
اسپانیایی مشاهده کردهاند (در حالی که تنها یک
 SNPخاموش در این نواحی کشف شده است) هدف از
این تحقیق تعیین چندشکلی موجود در ناحیۀ اینترون
 66ژن  ACACAو بررسی ارتباط احتمالی آن با
صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی مستقر
در ایستگاه آموزشی و پژوهشی گروه علوم دامی
دانشگاه تهران بود.
مواد و روشها

علوم دامی با استفاده از ونوجکتهای  4میلیلیتری
حاوی مادة ضد انعقاد  EDTAاز سیاهرگ وداج
خونگیری شد .نمونههای خون در محیط سرد به
آزمایشگاه منتقل و تا زمان استخراج  DNAدر فریزر
 -35درجۀ سانتیگراد نگهداری شدند .از قبل
رکوردهای مربوط به صفات شیر شامل تولید شیر،
3
درصد پروتئین ،درصد چربی و شمار سلولهای بدنی
اندازهگیری شده بود .رکوردبرداری هفتگی با سعی در
تکرار و دقت زیاد صورت گرفت و از همۀ بزهای شیرده
رکوردبردای و نمونهگیری شد DNA .از خون به روش
استخراج نمکی ()Iranpur & Esmailizadeh, 2010
استخراج شد .کمیت و کیفیت  DNAاستخراجشده با
روش اسپکتوفتومتری (نسبت جذبی 345/335
نانومتر) و روش الکتروفورز روی ژل آگارز ( 4درصد)
تعیین شد .جهت تکثیر رشتۀ مورد نظر ،واکنش PCR
بهوسیلۀ مواد مخصوص  PCRشرکت Gennet Bio
کرة جنوبی به شرح زیر با غلظت نهایی واکنش 30
میکرولیتر انجام گرفت :کلرید منیزیم (4/0 )MgCl2
میکرولیتر ( ،)4/0mMبافر (3/0 )PCR buffer
میکرولیتر ( ،)4Xبازهای آزاد دزوکسی نوکلئوتید
تریفسفات ( 3 )dNTPsمیکرولیتر ( ،)5/3 mMآغازگر
رفت  4/30میکرولیتر( ،)5/0 mMآغازگر برگشت
 4/30میکرولیتر( ،)5/0 mMآنزیم  DNAپلیمراز Taq
 5/9میکرولیتر ( 4/0واحد) 3 DNA ،میکرولیتر و آب
دیونیزه  46/3میکرولیتر .با استفاده از دو آغازگر
اختصاصی ژن  ACACAکه توسط Badaoui et al.
) (2007معرفی شدند ،قطعۀ  333جفت بازی از جایگاه
اینترون  66ژن استیلکوآ کربوکسیالزآلفا با استفاده از
واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر شد .توالی این دو
آغازگر در جدول  4آمده است.
با استفاده از شیب دمایی اتصال و چندین بار
واکنش  PCRتوسط دستگاه ترموسایکلر شرایط جدول
 3به عنوان ایدهآلترین حالت برای واکنش  PCRمهیا
شد.

برای این پژوهش از  34رأس بز مهابادی شیرده و 43
بزغالۀ موجود در ایستگاه آموزشی و پژوهشی گروه

1. Lipogenic

2. Somatic cell count
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جدول  .4مشخصات آغازگرهای استفادهشده
˚

توالی آغازگر
آغازگر رفت
آغازگر برگشت

دمای ذوب آغازگر () C
49/4
43/3

´5´- GCC TAC GAC GAG ATC ATC ACC-3
´5´- TTT TCG ACC TGG ATG GTT CTC T-3

جدول  .3شرایط دمایی و زمانی چرخههای تکثیر
فرایند

دما (سانتیگراد)

زمان

تعداد چرخه

30
36
44
23
23

 6دقیقه
 05ثانیه
 45ثانیه
 25ثانیه
 2دقیقه

4

واسرشتسازی اولیه
واسرشتسازی
اتصال
بسط
بسط نهایی
مدلXP

تکثیر بهوسیلۀ دستگاه ترموسایکلر
 BIOERانجام گرفت .پس از انجام واکنش  PCRبرای
اطمینان از تکثیر و صحت و مقدار  DNAتکثیرشده
در واکنش ،الکتروفورز محصوالت حاصل از  PCRروی
ژل آگارز ( 3درصد) اجرا و بررسی شد .در صورتی که
نمونهای بهطور مناسب تکثیر نشده بود (دارای اسمیر
یا باند اضافه یا باند ضعیف بود) دوباره تکثیر میشد تا
باندهای مطلوب و یکدست برای همه نمونهها حاصل
شود .به منظور تشخیص تفاوت الگوهای باندی ناشی
از چندشکلی احتمالی در جایگاه مورد نظر از روش
الکتروفورز ساختار  DNAتکرشتهایشده ()SSCP
استفاده شد .برای این منظور  6میکرولیتر محصول
 PCRبا  44میکرولیتر محلول حاوی فرمآمید ( SSCP
 )Dyeمخلوط شد و  45دقیقه در دمای  34درجۀ
سانتیگراد قرار گرفت و سپس به فریزر با دمای -35
درجۀ سانتیگراد منتقل شد تا رشتهها از هم جدا
شوند و  DNAتکرشتهای باقی بماند .سپس به داخل
چاهکهای ژل پلی اکریلآمید (45درصد) که از قبل
آماده و داخل تانک حاوی بافر  4x TBAقرار داده
شده بود ،منتقل شد .سپس جریان برق  955ولت
وصل شد و  36ساعت در این شرایط الکتروفورز
جریان داشت .پس از این مرحله رنگآمیزی به روش
نیترات نقره صورت گرفت و پس از مقایسه و تعیین
الگوهای متفاوت از هر الگو دو نمونه بهصورت تصادفی
جهت توالییابی به شرکت تکاپوزیست در شرکت
 Bioneerکرة جنوبی ارسال شد .پس از توالییابی و

90
4

تعیین ژنوتیپ تک تک دامها و محاسبۀ فراوانی ژنی و
ژنوتیپی برای SNPهای جایگاه مورد بررسی ،این
اطالعات به همراه دادههای مربوط به تولید شیر،
پروتئین ،چربی و شمارش سلولهای بدنی وارد
نرمافزار  Excelشد .توزیع صفات به وسیلۀ تست
شاپیرو ویلک از طریق رویۀ  Univariateآزمون شد و
در مورد صفاتی که توزیع نرمال نداشتند ،رویۀ
 Transregبا نرمافزار  SASبرای نرمالسازی استفاده
شد .بعد از نرمالکردن دادهها از نرمافزار SAS 9.1
رویۀ  MIXEDبرای آنالیز دادهها استفاده شد .در این
آزمایش اثر جهشهای ژن  ACACAبه عنوان عامل
ثابت تأثیرگذار بر صفت تولید شیر ،پروتئین ،چربی و
شمارش سلولهای بدنی شیر در معادلۀ مدل قرار
گرفت؛ به این صورت که ژنوتیپهای مشاهدهشدة
SNPهای ژن  ،ACACAسال زایش و ماه رکوردگیری
بهعنوان عوامل ثابت و اثر دورة رکوردبرداری در هر
حیوان بهعنوان عامل تصادفی در مدل قرار گرفت .به
طور کلی معادلۀ مدل استفادهشده برای آنالیز واریانس
به صورت زیر بود:
Yijkln = µ + Gi + Sj + Mk + Pl(Animalm )+ eijklmn

که  ،Yijkهر یک از مشاهدات مربوط به مقدار شیر،
درصد چربی ،درصد پروتئین و مقدار سلولهای بدنی؛
 ،µمیانگین صفت در جامعه؛  ،Giاثر  iاُمین ژنوتیپ
()ACACA؛  ،Sjاثر jاُمین سال زایش؛  ،Mkاثر  kاُمین
ماه رکوردگیری؛ ( ،Pl (Animalmاثر دورة رکوردبرداری
 lاُم در حیوان  mاُم و  ،eijklmnاثر عوامل باقیمانده بود.
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برای آنالیز صفات رشد مانند وزن تولد ،وزن از
شیرگیری ،وزن نهایی و افزایش وزن روزانه نیز عوامل
ثابت ماه و سال زایش ،تکقلو یا چندقلو و عوامل
همبستۀ وزن تولد ،مقدار خوراک مصرفی و وزن مادر
در هنگام زایش در مدل قرار گرفتند.
نتایج
کیفیت استخراج DNA

کمیت و کیفیت  DNAاستخراجشده ،بهوسیلۀ نانودراپ

(اسپکتوفتومتری) و الکتروفورز بر روی ژل آگارز 4درصد
بررسی شد (شکل  .)4نمونههایی که باندهای ضعیف
نشان دادند ،دوباره استخراج شدند .تعیین خلوص DNA
استخراجشده با روش اسپکتوفتومتری با دستگاه
نانودراپ ،نتایج حاصل از ژل آگارز را در استخراج DNA
تأیید کرد .نسبت جذب  345/335در نمونههای DNA
استخراجشده در محدودة  4/3تا  3/5قرار داشت و در
نتیجه خلوص  DNAدر حد باالیی بوده و عاری از
آلودگی  RNAیا پروتئین بود (شکل .)3

شکل  .4الکتروفورز DNAهای استخراجشده روی ژل آگارز (4درصد)

شکل  .3نتیجۀ نانودراپ DNAهای استخراجشده
تکثیر قطعۀ اینترون  44ژن ACACA

محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز ،با روش
بررسی شدند .نتایج  SSCPبیانگر وجود هشت الگوی
باندی متفاوت است (شکل )3که از  4تا  3به ترتیب
دارای فراوانی ،6/2 ،49/9 ،49/9 ،49/9 ،43/2 ،35/9
 3/4و  2/3درصد بودند .از هر الگو دو نمونۀ تصادفی برای
توالییابی به شرکت  Bioneerکرة جنوبی فرستاده شد
که پس از توالییابی مشخص شد دو الگو توالی کامالً
SSCP

یکسانی داشتند و در یک گروه قرار گرفتند که به این
ترتیب هفت الگو و توالی متفاوت به دست آمد .ویرایش و
همردیفی نمونهها توسط نرمافزارهای  Bio Editو Vector
 NT1صورت گرفت .به دلیل اینکه ژنوم بز قبالً بهطور
کامل شناسایی نشده بود و همچنین این قطعه از ژن
 ACACAپیش از این بررسی و توالییابی نشده بود ،این
توالیها و جهشهایشان با یکدیگر و با همان ژن و جایگاه
مشابه در گوسفند مقایسه شد.
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شکل  .9الگوهای باندی مشاهدهشده برای اینترون  66ژن ACACA

میدهد که پراکندگی زیادی برای صفت درصد چربی
شیر و تعداد سلولهای سوماتیک در مقایسه با دیگر
صفات وجود دارد .علت ضریب تنوع باال در صفات
مورد مطالعه میتواند رکوردگیری در دورههای مختلف
شیردهی باشد .آمارههای توصیفی صفات مربوط به
رکورد شیر شامل تولید شیر و ترکیبات شیر در جدول
 6آمده است.

هفت جایگاه چندشکل در جمعیت مورد مطالعه و
توالی ثبتشده برای بز با شمارة دسترسی NC-
 022311وجود داشت .در مجموع هفت جهش در
جمعیت بز مهابادی در موقعیتهای (406059تغییر
باز  Tبه (406043 ،)Gتغییر باز  Gبه ،)A
(406022تغییر باز  Gبه (406465 ،)Aتغییر باز  Tبه
(406243 ،)Cتغییر باز  Cبه (406333 ،)Aتغییر باز
 Tبه (406304 ،)Cتغییر باز  Cبه  )Tمشاهده شد.
برای هر  SNPفراوانی ژنوتیپی و ژنی در کل افراد
جمعیت محاسبه و در جدول  3ارائه شده است .برای
SNPهای شمارة  9 ،3و  0هر سه ژنوتیپ ممکن در
جمعیت وجود داشت ،اما درمورد SNPهای  6 ،4و 2
ژنوتیپهای  TTو برای  4 SNPژنوتیپ  CTدر
جمعیت مشاهده نشد .فراوانی آللی نیز به همین شکل
توسط نرمافزار  Gene AlEx 6.41محاسبه و در جدول
 9و شکل  4گزارش شده است.

9

تجزیۀ واریانس و بررسی ارتباط SNPها با صفات

6

جدول  .9فراوانی ژنوتیپی و آللی SNPها در جمعیت مورد
مطالعه
SNP

ژنوتیپ

4

GG

فراوانی (درصد)
34/2
49/9

TT

-

AA

3
93
09
2/3
93
09/3
30
0

TT

-

AA

49/9
65/4
64/4
49/9
34/2

CT

-

CC

34/2
49/9

TT

-

GT

3

AG
GG
AA
AG
GG

عملکرد شیر

به علت کوچکبودن سایز جمعیت در مقابل تعداد
جهشهای مشاهدهشده ،از آنالیز دادهها و بررسی
ارتباط SNPها بهصورت هاپلوتایپیک پرهیز و ارتباط
تکتک SNPها جداگانه با صفات مورد نظر بررسی
شد.
ضریب تغییرات یک صفت ،معیار خوبی برای
تعیین تنوع آن صفت در جامعه بهشمار میرود.
ضرایب تغییرات دیدهشده در این پژوهش نشان

CC
CT

0

AC
CC

4

CC
TT

2

CT

آلل
G
T
A
G
A
G
C
T
A
C
C
T
C
T

فراوانی (درصد)
39/6
4/4
32/9
23/2
32/9
23/2
32/2
3/9
99/4
44/6
49/9
34/2
39/6
4/4
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جدول  .6آمارههای توصیفی صفات مربوط به رکورد شیر شامل تولید شیر و ترکیبات شیر در جامعۀ آماری
صفت
تولید شیر (گرم)
پروتئین شیر (درصد)
درصد چربی شیر (درصد)
تعداد سلولهای سوماتیک ( 4555در میلیلیتر)

تعداد
366
333
332
336

بیشترین
4365
2/92
43/04
43433

بررسی آماری ارتباط بین صفات با عوامل موجود در
معادلۀ مدل

ژنوتیپ تک تک دامها و دادههای هر حیوان در نرمافزار
 Excelثبت شد .سن حیوان هنگام زایش اثر کامالً
معناداری روی صفات شیر داشت ( .)p<5/54همچنین
سال زایش ( )p<5/54و ماه رکوردگیری ( )p<5/54اثر
معناداری روی صفات شیر داشتند؛ بهطوری که سال 35
بیشترین تأثیر را روی این صفت داشت که این اثر را
میتوان به مدیریت و تغذیۀ بهتر در آن سال نسبت داد.

کمترین
05
3/33
5/35
0/42

میانگین
454/50
6/44
3/34
333/34

انحراف استاندارد
993/20
5/2
4/34
4345/43

رکوردگیری از بزها در ماههای اسفند ،فروردین،
اردیبهشت و خرداد صورت گرفت که اردیبهشت
بیشترین تولید شیر و اسفند کمترین تولید شیر را داشت.
تولید بیشتر شیر در اردیبهشت را میتوان به مقدار علوفه
و مواد مغذی بهتر در این ماه نسبت داد.
ارتباط بین صفات موردنظر با SNPهای
مشخصشده و مقایسۀ میانگین صفات در ژنوتیپهای
مختلف پس از نرمالسازی دادهها در جدول  0بهطور
کامل گزارش شده است.

جدول  .0مقایسۀ میانگین حداقل مربعات و انحراف استاندارد تبدیلیافتۀ 4صفات مربوط به

SNP

میانگین تبدیلیافتۀ جمعیت
ژنوتیپ

4

GG
GT

3

AA
AG
GG

9

AA
AG
GG

6

CC
CT

0

AA
AC
CC

4

CC
TT

2

CC
CT

تولید شیر
33/44±2/94
34/34±5/34
32/34±5/33
()n.s
33/35±3/06a
33/43±5/60b
33/34±5/93b
()P=5/50
33/35±3/06a
33/43±5/60b
33/34±5/93b
()P=5/50
34/39±5/33
32/62±5/43
()n.s
30/33±4/34b
32/55±5/23b
33/46±5/65a
()P<5/54
33/34±4/32
32/33±5/99
()n.s
32/53±5/33
32/20±5/32
()n.s

 .4میانگین مربعات و انحراف استاندارد صفات پس از نرمالسازی دادهها

ضریب تغییرات
04/54
44/23
36/09
434/96

شیر برای هر SNP

چربی شیر
5/03±5/36

پروتئین
5/35±5/56

سلولهای بدنی
34±6/30

5/33±5/43
5/43±5/34b
()P=5/542
5/93±5/90
5/63±5/43
5/66±5/42
()n.s
5/93±5/90
5/63±5/43
5/66±5/42
()n.s
5/64±5/43
5/62±5/93
()n.s
5/63±5/43
5/43±5/39
5/39±5/43
()n.s
5/93±5/35a
5/93±5/44b
()P=5/542
5/33±5/43b
5/43±5/34a
()P<5/54

4/33±5/59
4/93±5/59
()n.s
4/32±5/54
4/99±5/59
4/33±5/59
()n.s
4/32±5/54
4/99±5/59
4/33±5/59
()n.s
5/23±5/54
5/23±5/53
()n.s
5/23±5/54
5/23±5/54
5/23±5/54
()n.s
5/22±5/54
23±5/54
()n.s
4/33±5/59
4/93±5/59
()n.s

9/33±5/43
9/30±5/33
()n.s
9/24±5/39
9/35±5/43
9/33±5/43
()n.s
9/24±5/39
9/35±5/43
9/33±5/43
()n.s
6/55±5/43
9/35±5/93
()n.s
6/55±5/42
9/20±5/36
9/29±5/43
()n.s
9/35±5/33
9/35±5/42
()n.s
9/33±5/43
9/30±5/33
()n.s

a
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تجزیۀ واریانس ،آنالیز دادهها و بررسی ارتباط SNPها

بررسی آماری ارتباط بین صفات با عوامل موجود در

با صفات عملکرد رشد

معادلۀ مدل

دادههای مربوط به وزن تولد ،وزن از شیرگیری ،افزایش
وزن روزانه ،مقدار خوراک مصرفی برای  35روز توسط
نرمافزار  SASمورد آزمون نرمالبودن قرار گرفتند و
مشخص شد که از لحاظ باقیماندههای صفات مربوط به
رشد نرمال هستند.

در مورد صفات مربوط به رشد عامل وزن مادر هنگام
زایش تأثیر معناداری روی صفت وزن تولد داشت
( .)p<5/50همچنین عوامل ماه زایش ،سال زایش،
وزن از شیرگیری ،وزن تولد و مقدار خوراک مصرفی
تأثیر معناداری روی صفت افزایش وزن روزانه داشتند
( .)p<5/50در مورد صفت وزن از شیرگیری هیچیک
از عوامل تأثیر معناداری روی صفت نداشتند .درمورد
صفت وزن نهایی هم تنها عامل وزن از شیرگیری تأثیر
معناداری روی صفت نشان میداد (.)p<5/54
مقایسۀ میانگین حداقل مربعات بین ژنوتیپهای
مختلف در هر جایگاه نشان داد که تفاوت معناداری
بین ژنوتیپها در صفات رشد وجود ندارد (جدول .)2

آمارههای توصیفی صفات مربوط به رشد

همانطور که قبالً گفته شد ضریب تغییرات یک
صفت ،معیار خوبی برای تعیین تنوع آن صفت در
جامعه به شمار میرود .ضرایب تغییرات دیدهشده برای
صفات مربوط به رشد در این پژوهش در جدول 4
آمده است.

جدول  .4آمارههای توصیفی صفات مربوط به رشد
صفت
وزن تولد (کیلوگرم)
وزن از شیرگیری (کیلوگرم)
افزایش وزن روزانه (کیلوگرم)
وزن نهایی (کیلوگرم)

تعداد
04
63
63
63

بیشترین
0/55
95/05
5/93
93/93

کمترین
3/43
3/35
5/54
35/46

میانگین
9/93
43/66
5/46
33/33

انحراف استاندارد
5/09
0/43
5/50
0/33

جدول  .2مقایسۀ میانگین حداقل مربعات و انحراف استاندارد تبدیلیافتۀ 4صفات مربوط به

SNP

میانگین در جمعیت
ژنوتیپ

4

GG
GT
AA

3

AG
GG
AA

9

AG
GG
CC

6
CT

0

AA
AC
CC

4

CC
TT

2

CC
CT

ضریب تغییرات
92/50
34/44
92/50
35/44

رشد برای هر SNP

وزن تولد
(کیلوگرم)
9/93±5/49

وزن از شیرگیری
(کیلوگرم)
43/66±0/43

افزایش وزن روزانه
(کیلوگرم)
5/466±5/50

وزن نهایی
(کیلوگرم)
33/33±0/33

9/49±5/34
3/34±5/63
9/43±5/60
9/96±5/93
9/50±5/32
9/43±5/60
9/96±5/93
9/50±5/32
9/43±5/34
3/34±5/03
3/43±5/93
9/96±5/92
9/93±5/33
9/53±5/93
9/46±5/95
9/49±5/34
3/35±5/63

43/36±4/23
39/36±3/36
35/35±9/36
43/42±3/94
35/64±4/34
35/35±9/36
43/42±3/94
35/64±4/34
43/33±4/30
33/59±9/29
35/23±9/53
43/53±3/43
43/22±3/46
43/03±3/34
35/39±3/43
43/36±4/23
39/36±3/36

5/44±5/550
5/40±5/554
5/42±5/553
5/44±5/550
5/44±5/556
5/42±5/553
5/44±5/550
5/44±5/556
5/44±5/550
5/40±5/553
5/44±5/553
5/44±5/550
5/44±5/550
5/40±5/553
5/44±5/550
5/44±5/550
5/40±5/554

33/23±4/65
33/69±3/94
33/35±3/06
33/03±4/09
33/39±4/04
33/35±3/06
33/03±4/09
33/39±4/04
33/23±4/65
33/93±3/34
93/40±4/34
33/53±4/24
33/30±4/65
95/52±3/34
33/46±4/49
33/23±4/65
33/69±3/94
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بحث و نتیجهگیری

همانطور که در فصل نتایج مشاهده میشود در قطعۀ
تکثیرشدة اینترون  66ژن  ،ACACAچندشکلی وجود
داشت .با مطالعۀ توالی الگوهای مختلف هفت  SNPجدید
در قطعۀ تکثیرشده وجود داشت که همگی در ناحیۀ
اینترون  66ژن  ACACAقرار داشتند .در مطالعات
گذشته هم تعداد شایانتوجهی  SNPدر این ژن توسط
محققان مختلف کشف و گزارش شده است ( Moioli et
.al., 2005; Zhang et al., 2009; Garcia-Fernandez et
 .)al., 2010; Shin et al., 2011با توجه به نتایج آنالیز
ارتباط بین SNPها و تغییرات صفات که در جدول 6ارائه
شده است ،درمورد صفت تولید شیر SNP ،شمارة دو و
سه (تغییر باز  Gبه  ،)Aدر سطح ( )P=5/50و SNP
شمارة پنج (تغییر باز  Cبه  )Aدر سطح ( )P<5/54اثر
معناداری روی این صفت نشان دادند که دامهای با
ژنوتیپ  GGبرای SNPهای دو و سه و ژنوتیپ  CCبرای
 SNPپنج بیشترین تولید شیر را داشتند .درمورد صفت
درصد چربی شیر SNP ،یک ( SNP ،)P=5/542شش
( )P=5/542و  SNPهفت اثر معناداری بر این صفت
نشان دادند ( )P<5/54که در مورد  SNPشمارة یک
(تغییر باز  Tبه  )Gفقط ژنوتیپهای  GGو  GTدر
جمعیت مشاهده شدند و ژنوتیپ هتروزیگوت درصد
چربی بیشتری داشت .در مورد  SNPشمارة شش (تغییر
باز  Tبه  )Cنیز ژنوتیپهای هموزیگوت  CCو  TTدر
جمعیت مشاهده شدند که ژنوتیپ  CCواجد درصد
چربی بیشتری در شیر بود .در مورد  SNPشمارة هفت
(تغییر باز  Cبه  )Tهم ژنوتیپ  TTدر جمعیت مشاهده
نشد و ژنوتیپ هتروزیگوت درصد چربی شیر بیشتری
داشتند .در مطالعۀ  (2007) Badaoui et al.نیز ارتباط
معناداری بین صفات شیر و یک جهش خاموش در ناحیۀ
اگزون  66به  60ژن  ACACAدر بز گزارش شده است.
 (2010) Garcia-Fernandez et al.نیز گزارش کردهاند
ارتباط معناداری بین چندشکلی ژن  ACACAبا درصد
چربی و ترکیبات اسیدهای چرب در گوسفند وجود دارد.
 (2005) Moioli et al.و (2009) Federica et al.
نیز بین چندین چندشکلی در ناحیۀ پروموتر  9ژن
 ACACAدر گوسفند و صفات شیر ارتباط معناداری
گزارش کردهاند .در مطالعهای دیگر در سال  3550نیز

ارتباط معناداری بین صفات شیر و سه  SNPدر ژن
 ACACAدر گوسفند شناسایی و گزارش شد
((2012) Matsumoto et al. .)Moioli et al., 2004
نیز ارتباط معناداری میان چندشکلی ژن  ACACAو
صفات شیر بهویژه درصد چربی شیر گزارش کردهاند.
در مورد صفات درصد پروتئین شیر و همچنین تعداد
سلولهای بدنی در شیر هیچیک از SNPها تأثیر
معناداری روی این صفات نداشتند ،این در حالی است
که در برخی از مطالعات نظیر Garcia-Fernandez et
 (2010) al.و  ،(2008) Ibeagha-Awemuارتباط
معناداری بین چندشکلی در  ACACAو درصد
پروتئین شیر و تعداد سلولهای سوماتیک گزارش
شده است .در مطالعهای ،سه  SNPدر نواحی اگزون
 60 ،46و  64همین ژن در بزهای آلپاین مشاهده شد
که  SNPناحیۀ اگزون  64ارتباط کامالً معناداری با
صفات شیر نشان داده است ( .)Dong et al., 2013در
مورد صفات رشد اعم از وزن تولد ،وزن ازشیرگیری،
افزایش وزن روزانه و وزن نهایی هیچ ارتباط معناداری
بین این صفات با SNPهای مورد مطالعه مشاهده نشد
که به دلیل اندازة جمعیت و عدم اطمینان از صحت و
دقت رکوردبرداری ،از قضاوت دربارة ارتباط احتمالی
این صفات با جهشهای کشفشده میپرهیزیم .در
حالی که  (2011) Shin et al.در مطالعهای روی
گاوهای هانوو کرهای  Tدو  SNPدر ناحیۀ اینترون 4
این ژن شناسایی و گزارش کردند که جهش
 g.2344T>Cارتباط معناداری با صفات وزن زنده
( )P<5/553و وزن الشه داشت ( .)P=5/542حیوانات
با ژنوتیپ  CCوزن بیشتری در مقایسه با ژنوتیپهای
دیگر داشتند .همچنین جهش  g.2447C>Aارتباط
معناداری با رنگ گوشت الشه نشان داد (.)P=5/543
همچنین  (2009) Zhang et al.در مطالعه روی
چندشکلی پروموتر  4این ژن در گاو ،هشت SNP
جدید کشف کردند که ارتباط آنها با صفات ضخامت
چربی پشت و ترکیبات اسیدهای چرب و تری آسیل
گلیسرول معنادار گزارش شدGallardo et al. .
) (2011نیز ارتباط معناداری بین چندشکلی ژن
 ACACAبا صفات الشه و متابولیتهای چربی در
خوک گزارش کردهاند.
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ABSTRACT
This research was conducted to study polymorphism of intron 44 of ACACA gene and its association
with milk traits in Mahabadi goats. Blood samples were taken from 81 Mahabadi goats. DNA was
extracted from blood using salting out method. 897 base pair fragment of intron 44 ACACA gene was
amplified using polymerase chain reaction. SSCP method was used to investigate the amplified DNA
fragment polymorphism. Ampliﬁed products were sequenced in both directions. Finally, seven different
patterns were obtained and sequences compared with each other also with Capra hircus ACACA gene
sequence on NCBI (NC_022311). Seven novel SNPs were identified which were NC_022311: nucleotide
154503(T/G), 154518(A/G), 154577(A/G), 154640(C/T), 154712(A/C), 154928(C/T), 154956(C/T).
Then a mixed animal model was used by SAS9.1 analysis system to evaluate the association of these
SNPs with milk traits. In this model, variables of age of dam, genotypes and mount of recording were
considered as fixed effects. There were significant association of SNP2 (P=0.05), SNP3 (P=0.05) and
SNP5 (P<0.01) with milk yield. SNPs 1 (P=0.017), 6 (P=0.017) and 7 (P<0.01) had also significant effect
on milk fat-percentage.
Keywords: ACACA gene, Mahabadi goats, milk traits, PCR-SSCP, polymorphism.
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