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ایمنوگلوبین آغوز در گاوهای شیری هلشتاین  با سطح FcRnبررسی ارتباط ژنتیكی ژن کد کننده 

 ایران
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 چكیده 

در  Gبا سطح ايمنوگلوبولي   FCGRTيا همان  FcRnاي  تحقيق با هدف بررسي ارتبا  ژنتيکي بي  ژن كد كننده 

راس گاو شيري نژاد هلشتاي  متعلق به يکي از گله هاي  63بدي  منظور از . گاوهاي شيري هلشتاي  ايران صورت گرفت

به منظور انجام تست ايمونولوژيکي و تعيي  ميزان . نمونه خون و نمونه آغوز بالفاصله بعد از زايمان گرفته شد صنعتي

همچني  از نمونه هاي خون . ايمونوگلوبولي  جي، نمونه هاي آغوز با استفاده از كيت اختصاصي و روش االيزا آناليز شدند

نمونه هاي . مورد نظر صورت گرفت PCRه ژن با كمك واكنش ژنومي استخراج و تکثير قطع DNAگرفته شده نيز 

ارتبا  ژنتيکي بي  الگوهاي ژنوتيپي مشاهده شده و . تعيي  ژنوتيپ شدند PCR-SSCPتکثير شده با استفاده از تکنيك 

مورد بررسي قرار  GLMو در قالب رويه  SASوضعيت ايمونوگلوبولي  جي در كلستروم گاوها با كمك نرم افزار 

موجود در  Gو سطح ايمونوگلوبولي   FCGRTبي  پلي مورفيسم مشاهده شده در ژن نتايج نشان داد كه   .فتگر

داراي  Bگاوهاي داراي الگوي ژنوتيپي از بي  سه الگوي ژنوتيپي، . كلستروم گاوهاي شيري ارتبا  معني داري وجود دارد

 .ايمونوگلوبولي  باالتري نسبت به دو الگوي ديگر بودند

 

 قدمه م
 از يکوي  عنووان  بوه  هنووز  و بووده  شويري  گاو صنعت در مفيد گذاري سرمايه از مهمي بخش مناسب گوساله پرورش

 و مرگ كه داده نشان آمريکا كشور در شده انجام هاي بررسي . است غفلت مورد شيري گاو صنعت در عمده هاي سرمايه

 كه حالي در بوده درصد 11 ،1995 سال در و درصد 1/8 حدود 1991سال  در گيري شير از تا تولد زمان از ها گوساله مير

 (1.)درصد بوده است 1/2و  2/2 ترتيب به ها سال همان در گيري شير از بعد ها تليسه مير و مرگ

 پورورش  موديريت  . دهد مي رخ شيرگيري از قبل كوتاه نسبتاً دوره در ها گوساله مير و مرگ از زياديبنابراي  درصد 

 گواو  هواي  گله سودآوري و جايگزي  هاي تليسه تعداد بر زيادي تاجير شيرگيري از تا تولد بي  زماني فاصله رد ها گوساله

 ضوروري  شويري  گاوهواي  گله آينده تامي  و اقتصادي موفقيت به دستيابي براي سالم هاي تليسه انبوه توليد  .دارد شيري

 كوم  توليود  قبيول  از مختلوف  داليول  بوه  را گلوه  گاوهاي رصدد 35 تا 25 ساليانه شيري گاو هاي گله مديران اغلب .است

 ،(درصود  5) ميور  و مورگ  ،(درصد 28)ديدن صدمه ،(درصد 8) پستان ورم ،(درصد 13)مثلي توليد مشکالت ،(درصد23)

 تليسوه  بايود  بنوابراي   كننود،  مي حذف(درصد 15) ديگر ناشناخته عوامل و كتوز بدن، نامناسب تركيب ،(درصد 8) فروش

 زنوده  شوانس  شوده  متولود  تازه هاي گوساله از درست و موقع به محافظت. باشد داشته وجود كردن جايگزي  براي كافي

 (1) .رساند خواهد حداقل به را عفونت بروز و داده افزايش را آنها ماندن
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 بوه  تغذيوه (  ... و كافي و مناسب تغذيه بهداشت،) ها گوساله ماني زنده و سالمت كننده تعيي  مديريتي عوامل بي  از

 از و اسوت  زايوش  از بعود  اول ساعت 21 در پستان ترشحات اولي  آغوز .آنهاست تري  مهم آغوز، كافي مقدار به و موقع

 پروتئي  و برابر سه آن معدني مواد برابر، دو آن جامد مواد، است متفاوت شير با كامالً شيميايي و فيزيکي خصوصيات نظر

 بوراي  كوه  هاسوت  ايميونوگلوبولي از  غني منبع و شده متولد تازه گوساله غذايي منبع اولي  آغوز  .است شير برابر پنج آن

 ايميونوگلوبوولي   توليود  بوه  قادر و بوده بالغ نا تولد زمان در گوساله ايمني سيستم . هستند ضروري گوساله سالمتي حفظ

 در .كنود  مي جلوگيري گوساله به مادري سرم بولي ايميونوگلو انتقال از گاو جفت . نيست ها عفونت با مقابله براي كافي

 فعال غير انتقال به وابسته كامل طور به تقريبا تولد از بعد و شود مي متولد كافي اكتسابي ايمني داشت  بدون گوساله نتيجه

 و سوالمت  هك هستند عواملي تري  مهم آغوز تغذيه زمان و كيفيت كميت، .باشد مي آغوز از مادري هاي ايميونوگلوبولي 

 ها ايميونوگلوبولي  جذب در زماني محدوديت جهت به آغوز تغذيه زمان .دهند مي قرار تاجير تحت را گوساله مير و مرگ

 مقودار  خشکي، دوره طول گاو، س  جمله از مختلفي عوامل .است برخوردار اي ويژه اهميت از نخورده دست صورت به

 قبول  در گاو تغذيه و سال فصل زايش، از قبل دوشش يا شير ترشح كسيناسيون،وا سابقه ،مادر ايمني وضعيت توليد، اولي 

نزديوك  ايمنوگلوبولي  غالب در آغوز محسوب مي شود زيرا  G(IgG) ايمنوگلوبولي  .دارند تاجير آغوز كيفيت بر زايش از

در آغووز گواو بوه     M,A, Gغلظوت ايمنوگلوبولينهواي   . گلوبولي  آغوز را تشکيل موي دهود  درصد از كل ايمنو 65-93به 

بنابراي  اگور گواو    ،به درون آغوز قبل از زايمان كامل مي گردد IgGلانتقا. درصد مي باشد 13-13،15-73،15-83ترتيب 

 (3) .ناچيزي خواهد بود IgGپيش از زايش دوشيده شود و يا آغوز از پستان تراوش كند آغوز بعد از زايمان داراي 

و ارتبا  آن با سطح ايمونوگلوبوولي  آغووز    FCGRTژن پلي مورفيسم رابطه بي    هدف از انجام اي  تحقيق بررسي

  .استگاوهاي شيري هلشتاي  ايران 

 

 هامواد و روش
راس گاو شيري  63از ( سي سي 8 )و نمونه هاي آغوز ( سي سي 8)به منظور انجام اي  تحقيق نمونه هاي خون 

به آزمايشگاه مبناواقع در كرج و  نمونه آغوز براي اندازه گيري ايمونوگلوبولي . هلشتاي  بالفاصله بعد از زايمان گرفته شد

به آزمايشگاه گروه  FCGRTو تعيي  ژنوتيپ حيوانات براي جايگاه ژني  DNAنمونه هاي خون نيز براي استخراج 

كه اساسا اي  روش  ELIZAاز روش نيز  Gبراي تعيي  غلظت اينموگلوبولي  . علوم دامي دانشگاه تبريز منتقل شدند

براي رديابي هر جفت ماده اي كه مثل آنتي ژن و آنتي بادي بهم گرايش داشته و قدرت اتصال مناسبي نسبت بهم دارند 

از كيتهاي تجاري است و در اي  تحقيق  Mو هم  Gاي  روش قادر به اندازه گيري هم ايمنوگلوبولي  . استفاده شد

IgG/ELISA  شركتGenesis مورد نظر نيز به  جفت بازي 232از سوي ديگر تکثير جايگاه . شداستفاده  انگلستان

و همکاران،  Doleschall) نوكلئوتيدي زير انجام شد  23كمك واكنش زنجيره اي پليمراز با استفاده از پرايمرهاي 

2335): 
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F: 5-GCGCGGATCAAATTAGTGGG-3 

R: 5-AGCGAGCGATAGTTCTCTGC-3 
 SSCP  انجوام   جهوت . صوورت گرفوت  ( SSCP)کنيوك چنود شوکلي فضوايي رشوته منفورد       تعيي  ژنوتيپ نيز با ت 

  بوه  PCR  محصووالت . گرديدنود   جهوش   آميد الکتروفوز و تعيي   آكريل پلي   در ژل  مختلف  هاي نمونه PCR  محصوالت

  انجوام   براي .گرديدند  منتقل  يخ  فظر  به  بالفاصله  قرار گرفتند و سپس Cْ95در   دقيقه 5  مدت  به  شدن  اي رشته  منظور تك

SSCP بوا روش هوا نيوز     ژل  آميوزي   رنگ. گرديد  استفاده  الکتروفورز عمودي  درصد در سيستم 13آميد   آكريل پلي  از ژل  

  .  گرفت  انجام  نقره  نيترات

 هياز رو Gگلوبولي  وونايمميزان سطح  با يگاه ژني  جايا يپهاي  ژنوتيب يکيارتبا  ژنت يبررس ي  برايهمچن

GLM  درنرم افزار SAS   استفاده شدو در قالب مدل آماري زير: 

 

Yijk=µ+Pi+Gj+eijk 

 

دوره  Piميانگي  غلظت ايمونوگلوبولي  آغوز در كل جمعيت،  µمقدار غلظت ايمونوگلوبولي  آغوز،  Yijkكه در اي  مدل 

مقايسه ميانگي   .بود( اشتباه آزمايشي)اجرات باقيمانده  eijkژنوتيپ جيوان در جايگاه مورد نظر و  Gjشيردهي حيوان، 

 .ژنوتيپها نيز با كمك آزمون چند دامنه اي دانک  صورت گرفت

 

 

 

  نتایج و بحث
غلظت باالي  باال بر روي ژل بود كه اي  امردرخشندگي و وضوح داراي  63استخراج شده از  DNAنمونه هاي 

DNA  ود آلودگي پروتئيني، ي استخراج شده و نيز عدم وجRNA  را نشان ميدادباندهاي غير اختصاصي وجود و عدم. 

قطعه  .كه بسيار مطلوب بود بود 2حدود در نمونه ها نيز نانومتر  283نانومتر به  263ميانگي  نسبت جذب در طول موج 

 (1شکل )تکثير شده نيز در روي ژل داراي كيفيت مناسبي بود 
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 بر روي ژل FCGRTجفت بازي ژن  232 قطعه تکثير شده: 1شکل 

 
  FCGRT پلي مورفيسم مشاهده شده در جايگاه ژني: 2شکل 

 

ژنووتيپي  آمده است، تعداد نمونه هاي مربو  بوه سوه الگووي     2شده،  همانگونه كه در شکل  SSCPنمونه  63از بي  

AA،AB  وCC تايج آناليز واريانس با كمك نورم افوزار   ن. درصد بود 13و  11، 13 با فراواني راس 8و  28، 27 به ترتيب

SAS نشان از وجود ارتبا  معني دار بي  پلي مورفيسم مشاهده شده در اي  جايگاه با سطح ايمونوگلوبولي  آغوز داشت .

(31/3>p.)   در سه الگوي مشاهده شده ميانگي  غلظت ايمونوگلوبوليAA ،B و َ C   25/19و  35/67، 55/61بوه ترتيوب 

اي  سه الگو حاكي از وجود تفاوت معني دار در بوي  ايو  سوه الگوو بوود، بطوريکوه        مقايسه .بود ميلي ليترهر  نانوگرم در

نيز بطور معني دار غلظت  Cباالتري  سطح ايمونوگلوبي  را در آغوز از خود نشان ميدادند و گاوهاي  Bگاوهاي با الگوي 

به مطالعوه پروموتوور ژن    PCR-SSCPبا كمك ZHANG (2313 ). كمتري را در آغوز خود داشتند Gايمونوگلوبولي  

FCGRT  بخش مختلف اي  ژن پرداخنتد و فراوانيهاي ژني مختلفوي   3آنها به مطالعه . راس گاو شيري پرداختند 189در

% 31/15و % 26/59، %13/25بوه ترتيوب    BBو  AA ،ABفراوانوي   1در ناحيوه  . ناحيوه گوزارش نمودنود    3را براي اي  

در ناحيه . بود% 75/22و % 61/56، %63/23به ترتيب  DDو  CC ،CDكردند، در حالي كه در ناحيه دوم فراواني مشاهده 

 3تجزيه تحليل توالي نشوان دهنوده   . بود% 21/86و % 17/12، %59/1به ترتيب  FFو  EE ،EFنيز فراواني سه ژنوتيپ  3
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از نقطه اول، دو نقطه ديگر در تعادل هواردي وينبورگ قورار     همچني  به غير. شده بود تکثير جهش نقطه اي منفرد در نقا 

 .داشتند

Ishii-Watabe  تمامي مناطق اگزوني و اينترونوي ژن   (2313)همکاران وFCGRT  مطالعوه  فورد ژاپنوي    126در را

داري بي  پلوي  معني ارتبا  آنها . تاي آنها ژنوتيپهاي جديد بودند 17ژنوتيپ مختلف را گزارش نمودند كه  33آنها . كردند

 .مورفيسم اي  ژن و سطح اي  آنتي بادي در خون اي  افراد پيدا نمودند

Zhang  هاپلوتيپهوواي نيووز ( 2339)و همکووارانFCGRT ( كوود كننووده زنجيووره سوونگي ) و ارتبووا  آن را بووا سووطح

قرار داشتند را در مجموعوا  گروه هاپلوتيپي  5كه در  SNPنوع  1آنها . نوگلوبي  كلستروم گاوي مورد مطالعه قرار دادندايم

نوگلووبي  كلسوتروم   ايمآنها ارتبا  ژنتيکي بااليي بي  هاپلوتيوپ پونجم و سوطح بواالي     .راس گاو شيري ارزيابي كردند 19

 .گزارش نمودند

و  مشاهده شدههاپلوتيپ  5يکي از ارتبا  ژنتيکي بااليي بي  كه  ،(2339)و همکاران  Zhangنتايج اي  تحقيق با نتايج 

كمك تحقيق به با  نيز ZHANG (2313)همچني   .، مطابقت داردي  كلستروم گزارش نمودندبولنوگلوايمباالي  سطح

PCR-SSCP  پروموتور ژن بر رويFCGRT  مورد بررسي ناحيه 3در گاو شيري فراوانيهاي ژني مختلفي را براي 

 .حاضر همخواني دارد حقيقژنوتيپ گزارش نمودند كه با ت 3و در هر يك از سه ناحيه  گزارش نمودند

 گیری کلینتیجه
موجود در كلستروم گاوهاي شيري ارتبا   Gو سطح ايمونوگلوبولي   FCGRTبي  پلي مورفيسم مشاهده شده در ژن  -5

 . معني داري بدست آمد

 .داراي ايمونوگلوبولي  باالتري نسبت به دو الگوي ديگر بودند Bگاوهاي داراي الگوي ژنوتيپي  -6

 

 منابع 
 و آغوز كيفيت بر شيري گاوهاي زايش از قبل در ذرت يا گندم دانه داراي هاي جيره اجر. 1387. ا. وارشهس -1

 .دانشگاه ايالم. پايان نامه كارشناسي ارشد. ها گوساله سالمت
2- Burton JL, Kennedy BW, Burnside EB, Wilkie BN, Burton JH. Variation in serum 
concentrations of immunoglobulins G, A, and M in Canadian Holstein-Friesian calves. 
J Dairy Sci 1989; 72:135–149. 
 

3- Doleschall M, Zhao Y, Mayer B, Hammarstrom L, Kacskovics I. 2005. Isolation of the 

gene encoding the bovine neonatal Fc receptor. Vet Immunol Immunopathol; 108:145–150 
 

4 -Freiberger T, B. Ravčuková , L. Grodecká. 2010. No association of FCRN promoter VNTR 

polymorphism with the rate of maternal–fetal IgG transfer. Volume 85, Issue 2, Pages 193–197,  
 

5 -Gouilleux-Gruart V, H. Chapel, S. Chevret, M. Lucas, M. Malphettes, C. Fieschi. 2013. 

Efficiency of immunoglobulin G replacement therapy in common variable immunodeficiency: 

correlations with clinical phenotype and polymorphism of the neonatal Fc receptor. Clinical & 

Experimental Immunology. 171: 186–194. 
 

Archive of SID

www.SID.ir

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.jrijournal.org/issue/S0165-0378(10)X0004-3
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2249
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2249
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

