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چكیده
اي تحقيق با هدف بررسي ارتبا ژنتيکي بي ژن كد كننده  FcRnيا همان  FCGRTبا سطح ايمنوگلوبولي  Gدر
گاوهاي شيري هلشتاي ايران صورت گرفت .بدي منظور از  63راس گاو شيري نژاد هلشتاي متعلق به يکي از گله هاي
صنعتي نمونه خون و نمونه آغوز بالفاصله بعد از زايمان گرفته شد .به منظور انجام تست ايمونولوژيکي و تعيي ميزان
ايمونوگلوبولي جي ،نمونه هاي آغوز با استفاده از كيت اختصاصي و روش االيزا آناليز شدند .همچني از نمونه هاي خون
گرفته شده نيز  DNAژنومي استخراج و تکثير قطعه ژن با كمك واكنش  PCRمورد نظر صورت گرفت .نمونه هاي
تکثير شده با استفاده از تکنيك  PCR-SSCPتعيي ژنوتيپ شدند .ارتبا ژنتيکي بي الگوهاي ژنوتيپي مشاهده شده و
وضعيت ايمونوگلوبولي جي در كلستروم گاوها با كمك نرم افزار  SASو در قالب رويه  GLMمورد بررسي قرار
گرفت .نتايج نشان داد كه بي

پلي مورفيسم مشاهده شده در ژن  FCGRTو سطح ايمونوگلوبولي  Gموجود در

كلستروم گاوهاي شيري ارتبا معني داري وجود دارد .از بي سه الگوي ژنوتيپي ،گاوهاي داراي الگوي ژنوتيپي  Bداراي
ايمونوگلوبولي باالتري نسبت به دو الگوي ديگر بودند.

مقدمه
پرورش گوساله مناسب بخش مهمي از سرمايه گذاري مفيد در صنعت گاو شويري بووده و هنووز بوه عنووان يکوي از
سرمايه هاي عمده در صنعت گاو شيري مورد غفلت است  .بررسي هاي انجام شده در كشور آمريکا نشان داده كه مرگ و
مير گوساله ها از زمان تولد تا از شير گيري در سال  1991حدود  8/1درصد و در سال  11 ،1995درصد بوده در حالي كه
مرگ و مير تليسه ها بعد از شير گيري در همان سال ها به ترتيب  2/2و  2/1درصد بوده است)1(.
بنابراي درصد زيادي از مرگ و مير گوساله ها در دوره نسبتاً كوتاه قبل از شيرگيري رخ مي دهد  .موديريت پورورش
گوساله ها در فاصله زماني بي تولد تا از شيرگيري تاجير زيادي بر تعداد تليسه هاي جايگزي و سودآوري گله هواي گواو
شيري دارد  .توليد انبوه تليسه هاي سالم براي دستيابي به موفقيت اقتصادي و تامي آينده گله گاوهواي شويري ضوروري
است .اغلب مديران گله هاي گاو شيري ساليانه  25تا  35درصد گاوهاي گلوه را بوه داليول مختلوف از قبيول توليود كوم
(23درصد) ،مشکالت توليد مثلي( 13درصد) ،ورم پستان ( 8درصد) ،صدمه ديدن( 28درصد) ،مورگ و ميور ( 5درصود)،
فروش ( 8درصد) ،تركيب نامناسب بدن ،كتوز و عوامل ناشناخته ديگر ( 15درصد)حذف مي كننود ،بنوابراي بايود تليسوه
كافي براي جايگزي كردن وجود داشته باشد .محافظت به موقع و درست از گوساله هاي تازه متولود شوده شوانس زنوده
ماندن آنها را افزايش داده و بروز عفونت را به حداقل خواهد رساند)1( .
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از بي عوامل مديريتي تعيي كننده سالمت و زنده ماني گوساله ها (بهداشت ،تغذيه مناسب و كافي و  ) ...تغذيوه بوه
موقع و به مقدار كافي آغوز ،مهم تري آنهاست .آغوز اولي ترشحات پستان در  21ساعت اول بعود از زايوش اسوت و از
نظر خصوصيات فيزيکي و شيميايي كامالً با شير متفاوت است ،مواد جامد آن دو برابر ،مواد معدني آن سه برابر و پروتئي
آن پنج برابر شير است  .آغوز اولي منبع غذايي گوساله تازه متولد شده و منبع غني از ايميونوگلوبولي هاسوت كوه بوراي
حفظ سالمتي گوساله ضروري هستند  .سيستم ايمني گوساله در زمان تولد نا بالغ بوده و قادر بوه توليود ايميونوگلوبوولي
كافي براي مقابله با عفونت ها نيست  .جفت گاو از انتقال ايميونوگلوبولي سرم مادري به گوساله جلوگيري مي كنود .در
نتيجه گوساله بدون داشت ايمني اكتسابي كافي متولد مي شود و بعد از تولد تقريبا به طور كامل وابسته به انتقال غير فعال
ايميونوگلوبولي هاي مادري از آغوز مي باشد .كميت ،كيفيت و زمان تغذيه آغوز مهم تري عواملي هستند كه سوالمت و
مرگ و مير گوساله را تحت تاجير قرار مي دهند .زمان تغذيه آغوز به جهت محدوديت زماني در جذب ايميونوگلوبولي ها
به صورت دست نخورده از اهميت ويژه اي برخوردار است .عوامل مختلفي از جمله س گاو ،طول دوره خشکي ،مقودار
اولي توليد ،وضعيت ايمني مادر ،سابقه واكسيناسيون ،ترشح شير يا دوشش قبل از زايش ،فصل سال و تغذيه گاو در قبول
از زايش بر كيفيت آغوز تاجير دارند .ايمنوگلوبولي  )IgG(Gايمنوگلوبولي غالب در آغوز محسوب مي شود زيرا نزديوك
به  65-93درصد از كل ايمنوگلوبولي آغوز را تشکيل موي دهود .غلظوت ايمنوگلوبولينهواي  M,A, Gدر آغووز گواو بوه
ترتيب  13-13،15-73،15-83درصد مي باشد .انتقال IgGبه درون آغوز قبل از زايمان كامل مي گردد ،بنابراي اگور گواو
پيش از زايش دوشيده شود و يا آغوز از پستان تراوش كند آغوز بعد از زايمان داراي  IgGناچيزي خواهد بود)3( .
هدف از انجام اي تحقيق بررسي رابطه بي پلي مورفيسم ژن  FCGRTو ارتبا آن با سطح ايمونوگلوبوولي آغووز
گاوهاي شيري هلشتاي ايران است.

مواد و روشها
به منظور انجام اي تحقيق نمونه هاي خون ( 8سي سي) و نمونه هاي آغوز (  8سي سي) از  63راس گاو شيري
هلشتاي بالفاصله بعد از زايمان گرفته شد .نمونه آغوز براي اندازه گيري ايمونوگلوبولي به آزمايشگاه مبناواقع در كرج و
نمونه هاي خون نيز براي استخراج  DNAو تعيي ژنوتيپ حيوانات براي جايگاه ژني  FCGRTبه آزمايشگاه گروه
علوم دامي دانشگاه تبريز منتقل شدند .براي تعيي غلظت اينموگلوبولي  Gنيز از روش  ELIZAكه اساسا اي روش
براي رديابي هر جفت ماده اي كه مثل آنتي ژن و آنتي بادي بهم گرايش داشته و قدرت اتصال مناسبي نسبت بهم دارند
استفاده شد .اي روش قادر به اندازه گيري هم ايمنوگلوبولي  Gو هم  Mاست و در اي تحقيق از كيتهاي تجاري
 IgG/ELISAشركت  Genesisانگلستان استفاده شد .از سوي ديگر تکثير جايگاه  232جفت بازي مورد نظر نيز به
كمك واكنش زنجيره اي پليمراز با استفاده از پرايمرهاي  23نوكلئوتيدي زير انجام شد (  Doleschallو همکاران،
:)2335
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F: 5-GCGCGGATCAAATTAGTGGG-3
R: 5-AGCGAGCGATAGTTCTCTGC-3
تعيي ژنوتيپ نيز با تکنيوك چنود شوکلي فضوايي رشوته منفورد ( )SSCPصوورت گرفوت .جهوت انجوام SSCP
محصوالت  PCRنمونههاي مختلف در ژل پليآكريل آميد الکتروفوز و تعيي جهوش گرديدنود .محصووالت  PCRبوه
 95Cقرار گرفتند و سپس بالفاصله به ظرف يخ منتقل گرديدند .براي انجوام
منظور تك رشتهاي شدن به مدت  5دقيقه در ْ
 SSCPاز ژل پليآكريل آميد  13درصد در سيستم الکتروفورز عمودي استفاده گرديد .رنگ آميوزي ژل هوا نيوز بوا روش
نيترات نقره انجام گرفت.
همچني براي بررسي ارتبا ژنتيکي بي ژنوتيپهاي اي جايگاه ژني با ميزان سطح ايمونوگلوبولي  Gاز رويه
 GLMدرنرم افزار  SASو در قالب مدل آماري زير استفاده شد:
Yijk=µ+Pi+Gj+eijk
كه در اي مدل  Yijkمقدار غلظت ايمونوگلوبولي آغوز µ ،ميانگي غلظت ايمونوگلوبولي آغوز در كل جمعيت Pi ،دوره
شيردهي حيوان Gj ،ژنوتيپ جيوان در جايگاه مورد نظر و  eijkاجرات باقيمانده (اشتباه آزمايشي) بود .مقايسه ميانگي
ژنوتيپها نيز با كمك آزمون چند دامنه اي دانک صورت گرفت.

نتایج و بحث
نمونه هاي  DNAاستخراج شده از  63داراي درخشندگي و وضوح باال بر روي ژل بود كه اي امر غلظت باالي
 DNAي استخراج شده و نيز عدم وجود آلودگي پروتئيني RNA ،و عدم وجود باندهاي غير اختصاصي را نشان ميداد.
ميانگي نسبت جذب در طول موج  263نانومتر به  283نانومتر در نمونه ها نيز حدود  2بود كه بسيار مطلوب بود .قطعه
تکثير شده نيز در روي ژل داراي كيفيت مناسبي بود (شکل )1
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شکل  :1قطعه تکثير شده  232جفت بازي ژن  FCGRTبر روي ژل

شکل  :2پلي مورفيسم مشاهده شده در جايگاه ژني FCGRT

از بي  63نمونه  SSCPشده ،همانگونه كه در شکل  2آمده است ،تعداد نمونه هاي مربو بوه سوه الگووي ژنووتيپي
 AB،AAو  CCبه ترتيب  28 ،27و  8راس با فراواني  11 ،13و  13درصد بود .نتايج آناليز واريانس با كمك نورم افوزار
 SASنشان از وجود ارتبا معني دار بي پلي مورفيسم مشاهده شده در اي جايگاه با سطح ايمونوگلوبولي آغوز داشت.
 Bو  Cبوه ترتيوب  67/35 ،61/55و 19/25
( .)p>3/31ميانگي غلظت ايمونوگلوبولي در سه الگوي مشاهده شده َ ،AA
نانوگرم در هر ميلي ليتر بود .مقايسه اي سه الگو حاكي از وجود تفاوت معني دار در بوي ايو سوه الگوو بوود ،بطوريکوه
گاوهاي با الگوي  Bباالتري سطح ايمونوگلوبي را در آغوز از خود نشان ميدادند و گاوهاي  Cنيز بطور معني دار غلظت
ايمونوگلوبولي  Gكمتري را در آغوز خود داشتند )2313( ZHANG .با كمك  PCR-SSCPبه مطالعوه پروموتوور ژن
 FCGRTدر  189راس گاو شيري پرداختند .آنها به مطالعه  3بخش مختلف اي ژن پرداخنتد و فراوانيهاي ژني مختلفوي
را براي اي  3ناحيوه گوزارش نمودنود .در ناحيوه  1فراوانوي  AB ،AAو  BBبوه ترتيوب  %59/26 ،%25/13و %15/31
مشاهده كردند ،در حالي كه در ناحيه دوم فراواني  CD ،CCو  DDبه ترتيب  %56/61 ،%23/63و  %22/75بود .در ناحيه
 3نيز فراواني سه ژنوتيپ  EF ،EEو  FFبه ترتيب  %12/17 ،%1/59و  %86/21بود .تجزيه تحليل توالي نشوان دهنوده 3
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جهش نقطه اي منفرد در نقا تکثير شده بود .همچني به غير از نقطه اول ،دو نقطه ديگر در تعادل هواردي وينبورگ قورار
داشتند.
 Ishii-Watabeو همکاران ( )2313تمامي مناطق اگزوني و اينترونوي ژن  FCGRTرا در  126فورد ژاپنوي مطالعوه
كردند .آنها  33ژنوتيپ مختلف را گزارش نمودند كه  17تاي آنها ژنوتيپهاي جديد بودند .آنها ارتبا معني داري بي پلوي
مورفيسم اي ژن و سطح اي آنتي بادي در خون اي افراد پيدا نمودند.
 Zhangو همکوواران ( )2339نيووز هاپلوتيپهوواي ( FCGRTكوود كننووده زنجيووره سوونگي ) و ارتبووا آن را بووا سووطح
ايمنوگلوبي كلستروم گاوي مورد مطالعه قرار دادند .آنها  1نوع  SNPكه در  5گروه هاپلوتيپي قرار داشتند را در مجموعوا
 19راس گاو شيري ارزيابي كردند.آنها ارتبا ژنتيکي بااليي بي هاپلوتيوپ پونجم و سوطح بواالي ايمنوگلووبي كلسوتروم
گزارش نمودند.
نتايج اي تحقيق با نتايج  Zhangو همکاران ( ،)2339كه ارتبا ژنتيکي بااليي بي يکي از  5هاپلوتيپ مشاهده شده و
سطح باالي ايمنوگلوبولي كلستروم گزارش نمودند ،مطابقت دارد .همچني  )2313( ZHANGنيز با تحقيق به كمك
 PCR-SSCPبر روي پروموتور ژن  FCGRTدر گاو شيري فراوانيهاي ژني مختلفي را براي  3ناحيه مورد بررسي
گزارش نمودند و در هر يك از سه ناحيه  3ژنوتيپ گزارش نمودند كه با تحقيق حاضر همخواني دارد.

نتیجهگیری کلی
 -5بي پلي مورفيسم مشاهده شده در ژن  FCGRTو سطح ايمونوگلوبولي  Gموجود در كلستروم گاوهاي شيري ارتبا
معني داري بدست آمد.
 -6گاوهاي داراي الگوي ژنوتيپي  Bداراي ايمونوگلوبولي باالتري نسبت به دو الگوي ديگر بودند.
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