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هاي آللی حساس و مقاوم به بیماري اسکراپی در جایگاه ژنی شناسایی فرم
آرمانوپروتئین پرایون در گوسفندان نژاد ایران بلک 

3حمید دلدارو2قدرت رحیمی میانجی،1نورالدین مرادي

چکیده
صادي و هم بهداشت عمومی از اهمیت زئونوزها یا بیمار هاي قابل انتقال بین انسان و حیوان هم از جهت اقت

اسکراپی، که یک بیماري کشنده و تحلیل برنده سیستم اعصاب مرکزي است در این . باالیی برخوردار هستند
در گوسفندان با میزان حساسیت و ) prp(چند شکلی در جایگاه ژنی پروتئین پرایون . گیرددسته جاي می

در گوسفندان نژاد prpدف از انجام این پژوهش تعیین ژنوتیپ ژنه. مقاومت نسبت به این بیماري مرتبط است
راس از گوسفندان نژاد ایران بلک و آرمان تهیه و 100هاي خون به طور تصادفی از نمونه. بودایران بلک و آرمان 

ژن 3جفت بازي از اگزون 173تکثیر یک قطعه . با استفاده از روش بهینه یافته نمکی انجام شدDNAاستخراج 
prpها با استفاده از آزمون نمونهبا استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی انجام و سپسSSCP و تعیین توالی

و پنج ترکیب ARHو ARR ،ARQ ،AHQدر مجموع چهار هاپلوتیپ .مورد ارزیابی ژنتیکی قرار گرفتند
. ن مطالعه شناسایی شددر ایAHQ/ARHو ARQ/ARQ ،ARR/ARQ ،ARR/ARR ،AHQ/ARQهاپلوژنوتیپی 

درصد به ترتیب 59وفور میانگین با ARQ/ARQدرصد و هاپلوژنوتیپ 5/74وفور میانگین با ARQهاپلوتیپ 
مقایسه فراوانی هاپلوتیپی و هاپلوژنوتیپی بین دو . بیشترین فراوانی هاپلوتیپی و هاپلوژنوتیپی را نشان دادند

درصد از 70با توجه به نتایج به دست آمده بیش از .دار بودینژاد ایران بلک وآرمان از نظر آماري معن
لذا اتخاذ استراتژي مناسب در .قرار گرفتند) R3(گوسفندان مطالعه حاضر در دسته گوسفندان با مقاومت پایین 

.اشدتواند در کاهش میزان خطرات احتمالی ناشی از این بیماري موثر بهاي اصالح نژادي میامر انتخاب و برنامه

-PCRچند شکلی، : کلیديهايواژه SSCPاسکراپی، آرمان، ایران بلک ،

)moradi.n1985@gmail.com: ولونویسنده مس(،علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه،ارشدیکارشناسدانش آموخته -1
علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه،و استادیاراستاد -3و 2

18/2/92: تاریخ پذیرش29/10/91: دریافتاریخت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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مقدمه
، نوعی بیماري مخرب سیستم 1اسکراپی

عصبی مرکزي است که باعث حفره حفره شدن 
اطالعات . )36(شودبافت مغز در گوسفندان می

بدست آمده حاکی از آن است که چند 
prp(2(ن پرایونهاي موجود در ژن پروتئیشکلی

ارتباط زیادي با میزان حساسیت یا مقاومت 
نسبت به بیماري اسکراپی در گوسفندان دارند

است که به هاییپروتئینپرایون یکی از . )7(
. شودعصبی بیان میهايسلولطور عادي در 

تواند باعث تغییر در این پروتئین میجهش
ساختار این پروتئین شده به فرمی که پروتئین 

هاي تواند مجتمع شده و پالكجهش یافته می
این . هاي عصبی ایجاد کندرا در سلولآملوئیدي

ها عفونی و قابل انتقال بوده و باعث پالك
در مغز TSE(3(اسفنجی شکلهايانسفالوپاتی

هاي هاي اخیر بیماريدر سال).35(شوند می
پرایونی مخصوصاً اسکراپی به عنوان موضوع 
مهمی در سالمت عمومی مورد توجه قرار گرفته 

و BSEترس از احتمال انتقال . )24(است
به انسان موجب ترس و دلهره اسکراپی

ی ئهاي مختلف شده تا جادانشمندان در کشور
ها راس هاي مختلف میلیونکه در قالب پژوهش

بیماري هاي مختلف در رابطه با گوسفند از نژاد
هاي اصالحی اسکراپی تست شده و برنامه

مناسب به منظور افزایش میزان مقاومت یا 
ه شده است ارائبه این بیماري کاهش حساسیت 

)23.(
13ژن پروتئین پرایون روي کروموزوم 

که شامل سه اگزون و )28(گوسفندي واقع شده 

به اندازه بخشی از اگزون سه.دو اینترون است
ن بخش این جایگاه تریجفت باز مهم768حدود 

چرا که پروتئین پرایون به . آیدژنی به حساب می
در . )40(اسید آمینه را کد می کند256طول 

ها در چند شکلیهاي مختلف پژوهش
V(( ،154(یا والین ) A(آالنین (136هاي کدون

آرژنین (171و ) )H(یا هیستیدین )R(آرژنین(
)R( هیستیدین ،)H ( یا گلوتامین)G(( رخ داده

و تا به حال ترکیبات هاپلوتیپی مختلفی شامل 
ARR ،ARH ،AHQ،ARQ وVRQعنوان ه ب

در نژادهاي مختلف گوسفند ول ترکیبات معم
هاي در پژوهش).25،41، 5(گزارش شده است 

متفاوتی نشان داده شد که گوسفندان با 
بیشترین ARR/ARRهموزایگوس هاپلوژنوتیپ

هاپلوژنوتیپمقاومت و گوسفندان با 
VRQ/VRQ بیشترین حساسیت را نسبت به

، 13، 7، 5(دهند این بیماري از خود نشان می
کنون گزارشات معدودي از ابتال تا).17

هموزیگوت هاپلوژنوتیپگوسفندان با 
ARR/ARR به بیماري اسکراپی به دست آمده

در ضمن مشخص شد که ).29، 22، 11(است 
ARQ/ARQوحشی در این جایگاه هاپلوژنوتیپ

بر اساس چند شکلی در . )14(باشدمیژنی
در جایگاه ژنی 171و 154، 136هاي کدون

گروه اصلی به پنجون، گوسفندان را به پرای
، از باب حساسیت این(R1-R5)صورت 

ها نسبت به بیماري اسکراپی هاپلوژنوتیپ
بندي به این گروه. )10(نمایندمیبندي تقسیم

هاي ملی مربوط عنوان یک شاخص مبنا در طرح
راپی که در کشور انگلیس انجام به بیماري اسک

1- Scrapie 2- Prion protein 3- Transmissible spongiform encephalopathies
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بندي این گروه. )12(ستشود قرار گرفته امی
خط مشی اتحادیه اروپا در هم چنین به عنوان

هاي کنترل و ریشه کنی بیماري برنامه
انسفالوپاتی قابل انتقال در کشورهاي تحت عضو 

چند عالوه بر.)15(مورد توجه قرار گرفته است 
هاي زیاد چند شکلیکدون مذکور، 3هايشکلی

ي در گوسفندپرایوندیگري نیز در ژن 
،138، 83،101،112،116،127هاي کدون
141،172،175،176،180،189،195،
مورد شناسایی قرار 241و 196،211،237

ارتباط میزان ).44، 41، 14، 8، 5(گرفته است
ها با بیماري اسکراپی این کدونچند شکلی در

.در گوسفندان در اکثر موارد ناشناخته می باشد
در prpهدات مربوط به تنوع ژنتیکی بررسی مشا

تواند در تالش براي شناخت هاي مختلف میگونه
بنابراین . و کنترل این بیماري با اهمیت باشد

بت انتخاب حیواناتی که بیشترین مقاومت را نس
تواند ما دهند میبه این بیماري از خود نشان می

هدف از . به این هدف یاري کندرسیدنرا در 
هش حاضر ارزیابی ژنتیکی ژن پروتئین انجام پژو

نژاد ایران بلک و آرمان با گوسفندان پرایون در 
و تعیین توالی PCR-SSCPاستفاده از تکنیک 

.بوده است

هامواد و روش
DNAآوري نمونه و استخراججمع

از راس 100براي انجام این پژوهش از 
یک به از هر(ایرن بلک وآرمان نژاد انگوسفند

نمونه خون تهیه طور تصادفی ه ب)راس50تعداد 
هاي و در لولهاز ورید گردنیگیريخون. شد

انجام ) گرم بر میلی لیترمیلیEDTA)1حاوي
خونمیلی لیتر5/1از DNAاستخراج . گرفت

با استفاده از روش نمکی بهینه یافته انجام شد
DNAکیفیت وکمیتجهت تعیین). 32(

روي ژل روشهاي الکتروفورزاستخراج شده از
.طیف سنجی استفاده شدوآگارز

مرازواکنش زنجیره پلی
جفت بازي از 173در این بررسی یک قطعه 

ایـن  . جهت تکثیر انتخاب شدprpژن سهاگزون 
بخــش از ژن بــا اســتفاده از یــک جفــت آغــازگر 
،اختصاصـــــــی بـــــــا تـــــــوالی رفـــــــت
5'-GGTGGCTACATGCTGGGAAGT-3'

ــوالی ب ــت و تـــــــــــــ -'5رگشـــــــــــــ
GTGATGTTGACACAGTCATGCAC-3'

هر واکـنش تکثیـر   ). 46(مورد تکثیر قرار گرفت 
،اپالید بایو سیسـتم (PCRبا استفاده از دستگاه 

ABI 2720میکرولیتـر  25در حجـم  و) ، آمریکا
نـانوگرم بـر   DNA)100میکرولیتـر  5/1شامل 

MgCl2 ،5/0میلـــی مـــوالر  3، )میکرولیتـــر
، )پیکومول10(از آغازگرها میکرولیتر از هر یک 

1، )میکرومــوالرdNTPs)200میکرولیتــر 5/0
Taq DNA polymerase،5/2واحــد آنــزیم  

میلـی  X1)10با غلظت PCRمیکرولیتر از بافر 
میلـی مـوالر کلریـد پتاسـیم،     50موالر تـریس،  

دمایی برنامه . انجام شد) pH:4/8ژالتین،% 1/0
خـه حرارتـی بـه    چر35تکثیر این جایگاه شامل 

دقیقـه  3درجه سانتیگراد بـه مـدت   95صورت، 
DNA ،94براي واسرشته شدن اولیـه دو رشـته   

ثانیه براي واسرشته 30درجه سانتیگراد به مدت 
ــته   ــدن دو رش ــه، DNAش ــه 60در چرخ درج

ــدت   ــه م ــانتیگراد ب ــال  30س ــراي اتص ــه ب ثانی
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درجــه ســانتیگراد بــه 72و prpآغازگرهــاي ژن 
درجه سانتیگراد 72براي تکثیر و ثانیه 30مدت 

.دقیقه براي بسط نهایی انجام گرفـت 5به مدت
2توسط ژل آگارز PCRصحت تکثیر محصوالت 

و آزمـون  رنگ آمیزي اتیـدیوم برومایـد   درصد و 
عکس با استفاده از دستگاه تصویر باند ها سپس 

.ثبت شد) بایورد، آمریکا(ژل برداري از
PCR-SSCPآنالیز 

هـاي مختلـف در   هاپلوتیـپ هت شناسایی ج
ــی   ــاه ژن ــیدهاي  (prpجایگ ــرادف اس ــر ت از نظ

در آنـالیز  . استفاده شدSSCPاز آنالیز ) نوکلئیک
SSCP میکرولیتــر محصــول 2مقــدارPCR ــه ب
% SSCP)98میکرولیتر بافر بارگـذاري  8همراه 

برمـو  EDTA ،025/0میلی مـوالر  10فرمامید، 
با هم مخلوط و ) سیانولزایالن025/0فنول بلو، 
گراد واسرشـت سـازي   درجه سانتی95در دماي 
و نمونه به سرعت روي یـخ  انجام PCRمحصول 

ها روي ژل پلی اکریل سپس نمونه.منتقل شدند
= اکریل آمیـد بیس: اکریل آمید(درصد 14آمید 

درجه سانتی گراد به مدت 5در دماي ) 1: 5/37
و با استفاده از ت ول400با ولتاژ ثابت ساعت 16

ــک  ــافر تانـ ــدندTBE 1Xبـ ــورز شـ . الکتروفـ
رویت سازي باندها بـا اسـتفاده از رنـگ آمیـزي     

بـا  هـا  تصویر باندسپس انجام و )3(نیترات نقره
بـایورد،  (عکس بـرداري از ژل  استفاده از دستگاه 

بــا هــا در ادامــه ژنوتیــپ نمونــهثبــت و ) آمریکــا
. تعیین شدندباندها از روي ژل مشاهده مستقیم 

باندي بـه  هاي مورد بررسی براساس الگوي نمونه
بـراي  تقسـیم و هـاپلوژنوتیپی هاي مختلف گروه

الگوهاي بانـدي خصوصـاً در   این آگاهی از توالی 

هـاپلوژنوتیپی هاي با اهمیت، از هـر گـروه   کدون
براي همسانه سـازي  یک نمونه به عنوان نماینده 

.شدانتخاب 
همسانه سازي ژن

هاپلوبه منظور کسب آگاهی از نوع 
هاي مورد بررسی ابتدا محصول هاي نمونهژنوتیپ

PCR مربوط به هریک از الگوهاي باندي منحصر
درصد با 1روي ژل ،SSCPفرد در آنالیز ه ب

QIA quick PCRکمک کیت تجاري 

purification kit)خالص سازي )کیا ژن، آمریکا
زي شده به هر محصول خالص ساسپس .شدند

pGEM-T easyهمسانه سازي حامل همراه 

vector)و آنزیم ) پرومگا، آمریکاT4 لیگاز طبق
دستورالعمل شرکت سازنده وارد واکنش اتصال

طریق اضافه از سپس واکنش انتقال . شدند
متعلق به میکرولیتر از محصول اتصال2کردن 

ستعدـــمايـهريـه باکتــونه بـر نمـــه
E-Coli سویهDH5 انجام و روي محیط کشت

هاي انتخاب کلنی. آگار کشت شدند- بیال
حامل قطعه مورد نظر به روش معمول 

Blue/White screeningصحت . انجام شد
پرایمرهاي اختصاصی و ها با کمک انتخاب کلنی

پروتکل دمایی و مواد مصرفی (PCRواکنش 
هاي کلنی. تائید شد) واکنش تکثیر ژنمشابه

ائید شده در محیط کشت مایع با استفاده از ت
درجه سانتی گراد و 37انکوباتور شیکر در دماي 

دور تکثیر و در انتها با استفاده از کیت 225
کیاژن، (QIA prep Spin Miniprep kitتجاري 
. استخراج پالسمید انجام شد) آمریکا

هاي استحصال شده به صورت یکپالسمید
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تعیین M13از پرایمر رفت طرفه با استفاده 
.شدند)بایو نیر، کره(توالی

هاها و دسته بندي هاپلوتیپمقایسه توالی
نسخه BioEditها با کمک نرم افزاز توالی

چند تایی با مورد ارزیابی و مقایسه0/9/0/7
و انجام شدCLUSTALWاستفاده از رویه 
یک از هاي متناظر با هرسپس هاپلوتیپ

.ندنام گذاري شدهاپلوژنوتیپیي هاوهگر
آنالیز آماري
و هاپلو ژنوتیپی با شمارش هاپلوتیپیفراوانی 
انجـام  ذیـل  بر مبنـاي مـدل ریاضـی   مستقیم و 

. گرفت

fij =
N

nij Pi =
2

ff2 ijii


حیوانات تعدادnijکه در رابطه فوق، به طوري
تعداد کل افراد تعیین ژنوتیپ Nو ijبا ژنوتیپ 

. باشدشده می

ها ه وفور آللی و ژنوتیپی بین جمعیتیسمقا
به ترتیب با ستفاده از آزمون دقیق فیشر و 

هاردي واینبرگ کاي و نیز بررسی تعادل -مربع
ها با استفاده از نرم افزار در هر یک از جمعیت

.)39(انجام شد1/9نسخه SASآماري 

و بحثنتایج
جفت 173در پژوهش حاضر یک قطعه 

جایگاه ژنی پروتئین پرایون 3بازي از اگزون 
به منظور بررسی چند شکلی درانتخاب و 

ترین مهم(171و 154، 136کدون هاي 
ها در میزان حساسیت و مقاومت نسبت به کدون

اي با استفاده از آغازگره)بیماري اسکراپی
اختصاصی تکثیر و سپس جهت شناسایی چند 
شکلی هاي موجود در نمونه هاي مورد پژوهش 

.استفاده شد)1شکل(PCR-SSCPاز تکنیک 

الگوي باندي مربوط به هر چاهک متعلق به یک .%14الکتروفورز محصوالت پی سی آر توسط ژل پلی اکریل آمید - 1شکل 
، ARQ/ARQ: 5و 3هاي، چاهکAHQ/ARQ: 2، چاهک AHQ/ARH:1چاهک .گروه ژنوتیپی می باشد

.ARR/ARR: 6و چاهک ARR/ARQ: 7و 4هاي چاهک
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الگوي باندي منحصر به فرد چهارع ودر مجم
ترکیب هر دو الگو یک ژنوتیپ (شناسایی 

هرو) کردروزیگوت یا هموزیگوت را ایجاد میهت

ندشدیین توالی تعبه نمایندگی از یک الگو یک
.)2شکل(

.را نشان می دهدARQتوالی یکی از نمونه هاي مورد بررسی که نحوه نام گذاري هاپلوتیپ - 2شکل

د هاي موردر نمونهprpارزیابی ژنتیکی ژن
154هايبررسی نشان داد تنها در جایگاه

)R/H ( 171و)Q/R/H (چند شکلی وجود دارد .
ر همه ر ژنتیکی بوده و دبدون تغیی136جایگاه 

مشاهده ) AA(ها به صورت هموزیگوت نمونه
، ARR ،ARQهاپلوتیپ چهاردر مجموع . شد

ARH وAHQ هاپلوژنوتیپیترکیب پنجو
ARQ/ARQ ،ARR/ARQ ،ARR/ARR ،
AHQ/ARQ ،AHQ/ARHوARH/ARQ در

ی هاپلوتیپهاي فراوانی.این مطالعه شناسایی شد
نژاد مورد بررسی2یک از هرژنوتیپی درهاپلوو 

.ارائه شده است2و 1ول ابه ترتیب در جد

ایران بلک و آرماندر نژاد هايیهاپلوتیپفراوانی - 1جدول 

هانژاد
P-Valueهاي هاپلوتیپیفراوانی

ARQARRAHQARH  ایران بلکآرمان
004/0-78/020/002/0آرمان -

-71/015/012/002/0004/0ایران بلک

هاي ایران بلک و آرمانژنوتیپی در نژادهاپلوفراوانی -2جدول 

P-Valueژنوتیپیهاپلوفراوانی هاي ژنوتیپ

ایران بلکآرمان         ایران بلکآرمان
ARQ/ARQ64/054/005/0
ARR/ARQ24/014/0
ARR/ARR08/008/0
AHQ/ARQ04/020/0
AHQ/ARH-04/0

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 13

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-291-en.html


84......................... ......................................................................................................هاي آللی حساس و مقاوم به بیماري اسکراپی در جایگاه ژنیشناسایی فرم

درصد 5/74با میانگین ARQهاپلوتیپ
ژنوتیپ هاپلوی و هاپلوتیپبیشترین فراوانی 

ARQ/ARQ درصد بیشترین 59با میانگین
ژنوتیپی را به خود اختصاصی داد و هاپلوفراوانی 

ژاد مورد بررسی هاپلوتایپ در هر دو نترین فراوان
و ) P>05/0(هاي هاپلوتیپی فاوت فراوانیت.بود

بین دو نژاد مورد ) P=05/0(هاپلوژنوتیپی 
، به ARQپس از .داري بودمطالعه معنی

ARHو ARR ،AHQهاي هاپلوتیپترتیب 

) درصد1و 7، 5/17(داراي بیشترین فراوانی 
کمترین فراوانی را در ARHهاپلوتایپ . بودند

اد آرمان مورد ژنژاد ایران بلک داشته و در ن
هاپلوتیپ. )1جدول (شناسایی قرار نگرفت

VRQسبت نهاپلوتیپترین که به عنوان حساس
شود در این به بیماري اسکراپی شناخته می

درصد از افراد 59. پژوهش شناسایی نشده است
آرمان (ARQ/ARQهاپلوژنوتیپجمعیت داراي 

درصد از 31و )) 54/0(و ایران بلک ) 64/0(
هاي مورد بررسی داراي حداقل یک نمونه

هاي هاپلوتیپب با در ترکیARQهاپلوتیپ
ARR وAHQدرصد از 8عالوه ه ب. داشتند

ARR/ARRهاپلوژنوتیپگوسفندان داراي 

19و )) 08/0(و ایران بلک ) 08/0(آرمان (
در ARRهاپلوتیپدرصد افراد داراي یک 

.)2جدول (بودندARQترکیب با 
هاي قابل انتقال بین انسان زئونوزها یا بیمار

جهت اقتصادي و هم بهداشت و حیوان هم از
عمومی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و در 

خسارات هاي جهان تلفات وبسیاري از کشور
ها مورد توجه قرار سنگین ناشی از این بیماري

اسکراپی، که یک بیماري مهلک، . گرفته است
کشنده و تحلیل برنده سیستم اعصاب مرکزي 

.)4(گیرداست در این دسته جاي می
ارتباط نزدیکی prpوجود چند شکلی در ژن 

با میزان مقاومت و حساسیت نسبت به بیماري 
شناسایی چند شکلی در این .اسکراپی دارد
هاي گوسفند در بسیاري از نژادجایگاه ژنی 

،13، 5(اروپایی مورد پژوهش قرار گرفته است
اطالعات راجع به تنوع ژنتیکی این ). 18،30

به نسبت وسعت در سطح قاره آسیا جایگاه ژنی 
هاي ناکافی و تاکنون پژوهشجغرافیایی 

، 20، 2(معدودي در این زمینه انجام شده است 
هاي با این وجود پژوهش). 45، 42، 27، 21

هاي را در نژادprpمختلفی تنوع ژنتیکی ژن 
هاي اخیر مورد ارزیابی مختلف ایرانی در سال

ه این مطالع). 38، 33،34، 31، 16(اند قرار داده
ی هاپلوتیپهاي اولین تالش براي تخمین فراوانی

هاي در نژادprpجایگاه ژنی در هاپلوژنوتیپیو 
باشد که با استفاده از ایران بلک و آرمان می

و تعیین توالی انجام شده PCR-SSCPتکنیک 
، ARRهاپلوتیپچهاربا توجه به نتایج، . است

ARQ ،ARH وAHQ رکیب تپنچو
، ARQ/ARQ ،ARR/ARQهاپلوژنوتیپی
ARR/ARR ،AHQ/ARQ ،AHQ/ARHو
ARH/ARQدر این مطالعه شناسایی شده است .

حساس هاپلوتیپعنوان ه بARQهاپلوتیپ
نسبت به بیماري اسکراپی بیشترین فراوانی را در 

در . ی داشته استهریک از نژاد هاي مورد بررس
در نقاط هاي انجام شدهبسیاري از پژوهش

داراي فراوانی باالیی این هاپلوتیپمختلف دنیا 
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فرضیه بنابراین. بوده است) 43، 19، 17، 14(
با توجه به نتایج هاپلوتیپوحشی بودن این 

. گیردپژوهش حاضر قوت مییشین و نیز پ
R3متعلق به گروه ARQ/ARQهاپلوژنوتیپ

بوده و سبب ایجاد مقاومت پایین در حیوانات 
دو نژاد مورد در هرهاپلوژنوتیپاین . شودمی

به خود را هاپلوژنوتیپیبررسی باالترین فراوانی 
به ممکن است این وضعیت . اختصاص داده بود

این بین تگی احتمالی وجود همبسدلیل 
با صفات مطلوب تولید کنندگان هاپلوژنوتیپ

دلیل کند بودن روند اصالح نژادکهیا اینباشد و 
در این وحشیهاپلوژنوتیپباال بودن فراوانی 

هاي آللی مقایسه آماري فراوانی. ها باشدجمعیت
داري را نشان داد ژاد تفاوت معنیبین این دو ن

ژاد چرا که این دو ن. نبودبینی که قابل پیش
یکسانی ) نژاد بلوچی(نژادي سنتتیک منشا 

داشته و رویه اصالح نژادي مشابهی در آنها بکار 
هاي آللی بین تفاوت بین فراوانی. گرفته شده بود

هاي ژاد احتماال بخاطر تفاوت در نژاداین دو ن
ها یک از این نژادبکار گرفته شده براي سنتز هر

×هاي بلوچی میش= ران بلکای(باشد می

×سافولک×کیوسی = آرمانهاي کیوسی و قوچ

هاي گوسفند در بررسی گله).قزل×بلوچی 
ایرلند میزان در معرض خطر بودن کشور

مشابه هم VRQ/ARQو ARQ/ARQحیوانات 
بررسی تنوع ژنتیکی ژن . گزارش شده است

هاي نژاد راساي اسپانیا نشان دادیون در گلهاپر
حیوانات حساس به بیماري اسکراپی % 95که 

بودند و ARQ/ARQهاپلوژنوتیپداراي 
هاپلوژنوتیپبر خالف VRQ/ARQحیوانات 

هاي بررسی). 1(ذکر شده به بیماري مقاوم بودند 
هایی نظیر آلمان و یونان این مشابه در کشور

هاپلوژنوتیپنتایج را تایید و در اغلب موارد وفور 
ARQ/ARQ26، 1(ه است گزارش شدباال.(
ترین به عنوان مقاومARRهاپلوتیپ

شودنسبت به اسکراپی شناخته میهاپلوتیپ
پس از هاپلوتیپاین در مطالعه حاضر .)9(

در هر دو نژاد داراي بیشترین ARQهاپلوتیپ
هاي طور کلی همه برنامهه ب. فراوانی بوده است

لوتیپهاپاصالح نژادي سعی بر افزایش تدریجی 
ARRبا این . هاي مختلف دارنددر جمعیت

هاپلوتیپوجود، همبستگی منفی احتمالی این 
با صفات تولیدي و تولید مثلی باید بررسی شده 

مد اصالح نژادي مناسب براي اتخاذ استراتژي و 
از سوي دیگر، در صورت پایین . نظر قرار گیرد

بهتر در جمعیت هاپلوتیپبودن فراوانی این 
که مقاومت هاپلوتیپنتخاب به نفع چند ااست

که انتخاب چرا. کنند انجام گیردنسبی ایجاد می
تواند می،ARRبراي مثالهاپلوتیپیک تنها

سبب افزایش هموزیگوسیتی و هم خونی در 
در هاپلوتیپفراوانی این .جمعیت شود

هاي مورد مطالعه در این پژوهش نسبتا جمعیت
بنابراین توصیه )رصدد14و 24(پایین بوده 

انجام هاپلوتیپانتخاب به نفع چند شود کهمی
عنوان سومین ه بAHQهاپلوتیپ. شود

با فراوانی باال، غالبا به صورت ترکیب با هاپلوتیپ
. مورد شناسایی قرار گرفته استARQهاپلوتیپ

ت ممقاوAHQهاپلوتیپبه نظر می رسد که 
وتیپــوژنـاپلــها ــدان بــوسفنـی را در گـنسب

AHQ/ARQ، زمانی که در معرض عوامل عفونی
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گیرند ایجاد مربوط به بیماري اسکراپی قرار می
راجع به افیکبه هر حال، اطالعات . کندمی

میزان مقاومت یا حساسیت به بیماري اسکراپی 
در دست ARHو AHQهاي هاپلوتیپدر 

).6(نیست 
، 136هاي اساس چند شکلی در کدونبر
گروه اصلیپنجگوسفندان را به 171و 154

R1- R5، بر اساس میزان در معرض خطر بودن
ها نسبت به بیماري اسکراپی هاپلوژنوتیپ

73به طور میانگین . )10(ي کردندبندتقسیم
گوسفندان مورد بررسی در این پژوهش درصد از

در گروه با مقاومت کم نسبت ) بیشترین فراوانی(
جاي گرفتند) R3(به بیماري اسکراپی 

.)3جدول (

درکراپی حساسیت به بیماري اس/اساس میزان مقاومتژنوتیپی برهاپلوهاي بندي گروهتقسیم-3جدول
هاي ایران بلک و آرماننژاد

گوسفنداندرصد از 8چهدر این مطالعه اگر
درصد در گروه 19و ) R1(در گروه بسیار مقاوم 

در مقابل هیچ یک از تند اماقرار گرف) R2(مقاوم 
هاي ژنوتیپی هاي مورد بررسی در گروهنمونه

بندي دسته) R5(و بسیار حساس ) R4(حساس 
بنابراین خطر ابتال به بیماري بخش .نشدند

ر صورت عه را دچشمگیري از حیوانات مورد مطال
چرا که بیش از . کندمواجه با بیماري تهدید می

دفاع ژنتیکی قابل قبولی درصد افراد وضعیت 70
البته باید توجه داشت حضور در گروه . ندارند

مقاوم به معنی عدم تهدید خطرهاپلوژنوتیپی
زیرا موارد نادر از ابتال باشدبه بیماري نمیابتال

ARR/ARRهموزیگوتهاپلوژنوتیپحیوانات با 

عالوه، ه ب). 29، 22، 11(گزارش شده است نیز 

تواند در میزان مقاومت خصوصیات نژادي نیز می
ها موثر باشد هاپلوژنوتیپیک از و حساسیت هر

اطالعات راجع به به هر حال فقدان). 37(
نحوه و هاهاپلوژنوتیپیک از همبستگی هر

هاي مورد ریک نژاد در ه) فنوتیپ(ظهور آنها
شود که با قطعیت نتوان یک مطالعه سبب می

ور افزایش به منظکاربردي استراتژي اصالحی 
مورد پژوهش در این میزان مقاومت گوسفندان

با این وجود مراقبت از سالمت . ارائه دادمطالعه 
چنین بررسی هاي دامی وارداتی و همآوردهفر

کههاي خارجی نژادگوسفندان ژنوتیپ تر عمیق
هاي بومی وارد گري با نژادبه منظور آمیخته

هاي هاپلوتیپتواند مانع ورود شوند میکشور می
.به کشور شودVRQبسیار حساسی چون 

کللکبایران آرمانژنوتیپهاپلوگروه ها
R1ARR/ARR08/008/008/0
R2ARR/ARQ24/014/019/0

R3

ARQ/ARQ
68/078/073/0 AHQ/ARQ

AHQ/ARH
R4 ----
R5 ----
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Detection of Susceptible and Resistant Allelic forms to Scrapie Disease in
Prion Protein Locus in Iran Black and Arman Sheep Breeds

Nouredin Moradi1, Ghodrat Rahimi Mianji2 and Hamid Deldar3

Abstract
Zoonotic diseases or transmittable diseases between humans and animals, both for

economic and public health are very important. Scrapie is a deadly degenerative central
nervous system disease that takes place in this category. Polymorphisms in sheep PrP gene
are related to scrapie resistance and susceptibility. The aim of this study was to genotype
the PrP locus in Iran Black and Arman sheep breeds. Blood samples were collected from
100 Iran Black and Arman sheep and DNA was extracted using the modified salting out
method. A DNA fragment with the length of 173 bp from exon 3 of PrP gene was amplified
with a specific primer pairs. Then the obtained genotypes for each sample were genetically
evaluated by means of PCR-SSCP and sequencing techniques. In overall, four haplotype
alleles of ARR, ARQ, AHQ, and ARH and five haplogenotype combinations of
ARQ/ARQ, ARR/ARQ, ARR/ARR, ARQ/AHQ, and AHQ/ARH were detected in studied
populations. The ARQ with the mean frequency of 74.5 percent and the ARQ/ARQ with
the mean frequency of 59 percent were the most frequent haplotype allele and
haplogenotype, respectively. The comparison of allele and genotype frequency between
Iran Black and Arman sheep breeds were statistically significant (P<0.05). Based on the
obtained results more than seventy percent of sheep genotyped in the present study was
categorized in low resistant group (R3). Therefore, adopting the appropriate strategy in the
selection and breeding programs can be effective to reduce the risk of the disease.
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