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مهاباديبزدرشیرورشدصفاتباPOU1F1ژنشکلیچندارتباط

3مصطفی صادقیو2سید رضا میرائی آشتیانی،1زهرا جعفري

دهیچک
شود،انتخاببهپاسخشیافزاوینیبشیپصحتبهبودباعثتواندیکه مییهاروشنیدتریجدازیکی

رشد میدر تنظینقش مهمPOU1F1(Pit-1)نشان داده است که ژن قاتیتحق. استنشانگرهااساسبرانتخاب
و POU1F1ژنیچندشکلمطالعهق،یتحقنیهدف از ا. ارتباط داردریداشته و با صفات الشه، وزن و شواناتیح

بزغالهوبزراس136ازمنظورنیايبرا. استبودهيمهاباديبزهادرریرشد و شبا صفات ارتباط آنیبررس
يبرامرازیپليارهیواکنش زنج. استخراج شدینمکافتهینهیبه روش بهDNAو آمدعملبهيریگخونيمهاباد

جفت کیبا استفاده از POU1F1ژن flanking'5هیاز اگزون شش و ناحيجفت باز324قطعهکیریتکث
. هضم شدندAluIیبرشمیو با استفاده از آنزRFLPبا روش PCRمحصوالت . انجام گرفتیاختصاصگرآغاز

-POU1F1گاهیجایچندشکل AluI)شتریبیبدنيهاتعداد سلوليرويداریاثر معن،)نیتوزیبه سنیمیت
ن،یبنابرا. نداشتيداریثر معناصفات مربوط به وزن وریشنیو پروتئیچربر،یشدیصفت توليرویلو،داشت

کمتر در انتخابیبدنيهاتعداد سلولکاهشيبرامناسبآلل کیعنوان ممکن است بهگاهیجانیاTآلل 
. شودگرفتهنظردریمولکولاساس نشانگر بر

RFLP،يمهابادبز،POU1F1،یچندشکل: يدیکليهاواژه

مقدمه
لیـ تحلوهیتجزبریمولکولنینويهاروش

يبـرا رايدیـ جدامکاناتتااست،متمرکزژنوم
درياقتصـاد مهـم صـفات ازيادهیـ چیپیابیارز
صـفات جملـه از. آوردفـراهم يامزرعهواناتیح

هســتند زیــنیکــه صــفات کمــمهــمياقتصــاد
اشـاره کـرد کـه    ریگوشت و شدیبه تولتوانیم

البتـه  شـوند یژن کنتـرل مـ  يادیتوسط تعداد ز
یاصـل اثـرات يداراهاژننیاز ايتعداد محدود

و یتوالنییها و تعژننیشناخت الذا،. باشندیم
و ممکـن اسـت   دادهرخ نهـا در آکهییهاجهش

ها آنیارزش اصالحنیو همچنواناتیعملکرد ح
). 9(رسـد یبه نظر ميضروريدهد امررییرا تغ

اصالح گران و يصفت رشد برایصنعتيبزهادر

کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پردیس و استادیارکارشناسی ارشدآموخته دانش-3و 1
)ashtiani@ut.ac.ir: نویسنده مسوول(زي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد، پردیس کشاور-2

2/6/92:تاریخ پذیرش24/11/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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توجهمورداریبسدامياقتصادارزش نییتعيبرا
،يبـاردار دورانکنتـرل تحـت رشدصفت. است
ویطـ یمحتنوعجنس،ش،یزاهردربچهتعداد

علـم شـرفت یپبـا وزمـان یطدر. استکیژنت
ــوژیبوکیــژنت انیــمدربــزينژادهــا،يوتکنول

اندکردهجلبخودبهرايادیزتوجهگراناصالح
بـه انتخـاب  لهیوسـ بـه شتریبصحتباانتخابو

کـردن دایـ پ. اسـت شـده ممکـن نشـانگر کمک
و نیصــفات رشــد، نخســتیکــیژنتينشــانگرها

انتخـاب  سـتم یبنا نهادن سيقدم، برانیترقاطع
مشخصاز پس).22(باشدینشانگرها مکمکبه

نیپروالکتورشدهورمونيهاژنضرورتشدن 
ازهـا  آنمیتنظـ سمیمکان،یردهیشورشديبرا

قرار گرفت و منجـر  یمورد بررسیلحاظ مولکول
باالدست مکان هیناحهیتجز.شدPit-1به کشف 

دررا ATاز یغنـ هیـ ناح،يبـردار شروع نسـخه 
نشـان داد و  نیهورمون رشد و پـروالکت يهاژن

انیــبيبــراATهیــناحنیــاکــهشــدمشــخص 
است يضرورنیهورمون رشد و پروالکتيهاژن

)13 .(Pit-1لیـ بـر اسـاس تما  1988سـال  در
يهمسانه سـاز ATيهابه مکانشیباالبیترک

هورمـون رشــد و  يشـد و کنتــرل نسـخه بــردار  
). 10(دیبـه اثبـات رسـ   Pit-1توسط نیپروالکت

Pit-1نشـان داد کـه   نیهمچنـ شتریبقاتیتحق

واحد بتـا هورمـون محرکـه    ریژن زيبردارنسخه
و 2رشدهورمونکنندهآزادرندهیگژن،1دیروئیت

ینقشـ و) 24(کنـد یممیرا تنظPit-1ژن خود
يهـا سه نوع از سـلول توسعهو زیدر تمایاساس
وکیـ الکتوتروپک،یسـوماتوتروپ (3زیپوفیآدنوه

نشـان  Pit-1ژن مطالعه) 8(دارد4)کیروتروپیت

ژن با نرخ رشد، صفات الشه و نیداده است که ا
یچربـ ،يریرگیوزن تولد، وزن از شـ ر،یشدیتول

). 24(دارد یهمبسـتگ یاهلـ واناتیپشت، در ح
نتـرون یشش اگزون و پنج ايداراPOU1F1ژن

يروبــز، گوســفند و گــاو   درکــه) 6(اســت 
جهـش در  چهـار ). 21(قرار دارد کیکروموزوم 

شـده اسـت   افـت یبز POU1F1اگزون شش ژن 
یکی،ینینه نژاد بز چدر) 7(و همکاران لن). 6(

جهـش خـاموش بـود،    کیکه راها جهشنیاز ا
ــه ــبـ ــزلهیوسـ ــمیآنـ ــهAluIیبرشـ روشبـ

PCR-RFLP5درجهـش  نیـ ا.ندکردییشناسا
flanking6هیـ ناحوششاگزون174دینوکلئوت

CبهTلیتبدباعثو دهدیمرخPOU1F1ژن

نیادرکهافتندی، در)7(لن و همکاران .شودیم
و ) TT(گـوت یهموزپیـ ژنوتباافرادنیبها،نژاد

و وزن ریشــدیــو صــفات تول) TC(گــوتیهتروز
و ) >05/0P(داردوجود داریمعنیتولد همبستگ

باالتر و وزن تولـد  ریشدیتولTCپیبا ژنوتافراد
دارنـد TTپیـ تر نسبت بـه افـراد بـا ژنوت   سبک

)05/0P<(.يداریمعنـ یبزهـا همبسـتگ  نیدر ا
وزن ،ییقلـوزا و صفات چنـد یچندشکلنیانیب
وباستوس). 7(نشدافتییسالگدوویسالگکی

POU1F1شش اگزون ژن یتمام،)1(همکاران

يو جهش هااندنمودهیابییتوالرادر گوسفند 
شـده  مشـخص نیهمچنـ . اندکردهییآن شناسا

بـر  يداریمعناثر ،يگاوPOU1F1است که ژن 
يامطالعه.)18(دارد ریشنیو پروتئریشدیتول

ژنيرو) 19(و همکـــاران یتوســـط صـــادق 
Pit-1ــاو ــاطويگ ــ ارتب ــفات ش ــا ص در ریآن ب
درصـورت گرفـت کـه    رانیـ انیهلشـتا يگاوها

1- TSHβ                                          2- GHRH-R
.باشدیمدر برگیرنده هیپوفیز پیشین، هیپوفیز میانی و ساقه هیپوفیز پیشین -3

4- Somatotrophs, lactotrophs, thyrotrophs
5- polymerase chain reactions (PCR)-restriction fragment length polymorphism (RFLP)

باشدیمکه نزدیک انتهاي ژن DNAاي از یهناح-6
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ریشیو چربریشدیتوليژن رونیا،آنهامطالعه
ـ نداشته،يداریمعناثر ریشـ نیپـروتئ يرویول
نیـ ایچندشـکل مطالعات. داشتيداریمعناثر
وبوفـالو ) 24(یگوشـت گاوو) 2،15(گاودرژن
ـ .گزارش شده اسـت زین،)11(نیهلشتاگاو نیب

عملکــردوخـوك درPit-1ژنيهـا یچندشـکل 
روزانـه وزنشیافـزا متوسـط وبـدن وزنرشد،

).23(داردوجوديداریمعنیهمبستگ
شده دایپجهش 23زینهامرغPit-1ژن در

با هایچندشکلنیاگزارش شده است کهو 
در بدنوزنالشه و تیفیک،صفت رشد

).14،17(دارند یهمبستگ،هاجوجه
انجـام شـده، ژن   قـات یتحقجیتوجه به نتابا

POU1F1ــفات توليرو ــد و ص ــرش ــوثر يدی م
ژنعنـوان بـه تواندیژن منیانیبنابرا.باشدیم

اصالح نـژاد  ويدیتولصفاتيبرادیکاندومهم
و یاهلـ واناتیحدرمارکرها لهیبا انتخاب به وس

بـا رد،یـ گقراریسرربوتوجهموردبز،نیهمچن
یشـکل دچنـ مطالعـه، نیادراین نکات توجه به 

و يمهابـاد بـز در POU1F1از ژن گـاه یجاکی
صـفات  راتییـ تغبـا یچند شکلنیانیارتباط ب

آن مـورد  بـات یو ترکریشدیمربوط به رشد، تول
.مطالعه قرار گرفته است

هاروشومواد
از یبه همراه جمعمطالعهنیاقیمحق
رأس از بزها و 136از تعداد ان،یدانشجو

و یموجود در مزرعه آموزشيمهاباديهابزغاله
ويکشاورزسیپردیگروه علوم دامیپژوهش
تهران، واقع در کرج، با دانشگاهیعیطبمنابع

حاوي يتریلیلیمششيهااز ونوجکتاستفاده
از سیاهرگ وداج EDTAماده ضد انعقاد 

جمع آوري اطالعات . آوردندعملبهيریگخون
امر در مزرعه نیانیمسئولتوسطفنوتیپی 

روشبه DNAاین مطالعه در.گرفتصورت 
و تیفیک). 5(استخراج شد 1ینمکافتهینهیبه

و ژل يبه روش اسپکتروفتومترDNAتیکم
یدستگاه الکتروفورز افقلهیوسبه% 1آگارز
اي پلیمراز توسط زنجیرهواکنش.شدیبررس

دستگاه ترموسایکلر با استفاده از جفت 
لهیژن که به وسنیایاختصاصيآغازگرها

) قیمحق(نیمؤلفتوسطVectorNTIافزار نرم
عبارتآغازگرهانیا. گرفتانجامشد،یطراح
:ازبودند

2رفتآغازگر

5'TCATCTCCCTTCTTCTTTCCTG3'
3برگشتآغازگر

5'CTGATTTCTACTTTGGCTGGAG3'
25در حجم نهایی PCRواکنش اجزاي

:میکرولیتر شامل
dNTPs،5/2موالریلیمX1PCR،2/0بافر

آغازگرموالر یلیم4/0م،یزیمندیکلرموالر یلیم
واحدکیبرگشت، آغازگرموالر یلیم4/0رفت و 

DNAاز گرمنانو100-50وپلیمراز Taqآنزیم

. الگو بود
يبراتیدر نهاریزیو زمانییدمايهاچرخه
مراز در دستگاه یپليارهیکنش زنجاانجام و
شد و به نهیبهBIOER XPمدل کلریترموسا

:بودریصورت ز
94يدر دماهیاوليسازواسرشتچرخه کی

چرخه 35،قهیبه مدت پنج دقگرادیدرجه سانت
.بهینه گردید...) غلظت بافرها (شد وکلیه شرایط استخراج استفادهنیزکلروفورمازاشباعنمککردناضافهبرعالوهاستخراجمراحلطیدر-1

2- Forward                                                                                                               3- Reverse
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درجه 94يدر دمايسازواسرشت: شامل
اتصال آغازگرها قه،یدقکیمدتبهگرادیسانت

کیبه مدت گرادیدرجه سانت59يدر دما
درجه 72يو بسط آغازگرها در دماقهیدق

چرخه کی،قهیدقکیبه مدت گرادیسانت
درجه 72يدر دمایینهابسطمرحله

.به مدت پنج دقیقه بودگرادیسانت
ریاز تکثنانیاطميبراPCRاز اتمام پس

،POU1F1مورد نظر ژن گاهیجاحیصح
% 2گارزآژليروPCRالکتروفورز محصوالت 

DNA Safeازيزیرنگ آميبراوشدانجام

stainبنفشيماورااشعهلهیوسهاستفاده و ژل ب
معرضدرافتهیریتکثقطعهسپس.شدیبررس

داده شد تا قرارAluI1محدود کننده میآنز
ریپذامکانPOU1F1ژن يهاآللصیتشخ
. شود

15اجزاي واکنش هضم در حجم نهایی 
PCRمحصول تریکرولیم10: شاملمیکرولیتر

35/0میآنزتر،یکرولیم15/3آبنمونه،هر 
پس از . بودتریکرولیم5/1تانگوو بافر تریکرولیم

، 2/0وبیکروتیمواد درون منیمخلوط کردن ا
يماربندرونساعت13-15مدتبههانمونه
تاشددادهقرار گرادیدرجه سانت37يبا دما

.دهدانجامراخودیبرشتیفعالمیآنز
الکتروفورز هاپیژنوتییشناسايبرا

به طول چهار % 2آگارزژليروهضم محصوالت
قهیدق50به مدت 80ولتاژاز وانجام متریسانت

.استفاده شد
و ژنوتیپیوژنییفراوانمحاسبهيبرا

،مورد نظرگاهیجانبرگیوايتعادل هاردیبررس

، )16(شداستفادهGenAlEx 6.41افزارنرماز
از یپیژنوتيهاگروهنیبارتباطنییتعيراب

ازهانیانگیمسهیمقاواستفاده انسیوارزیآنال
تعداد . انجام شد2مربعاتنیانگیمحداقلقیطر

96ریصفات مربوط به شيبز مورد مطالعه برا
. راس بود40صفات مربوط به وزن يراس و برا

گاهیجايبراهادامتکتکپیژنوتنییتعازپس
يهااطالعات به همراه دادهنیایمورد بررس

شمارشویچربن،یپروتئر،یشدیتولبهمربوط
EXCELافزار نرملهیوسبهیبدنيهاسلول

ازها دادهآزمون نرمال بودن يبراشدشیرایو
يهادادهيسازنرماليبراولکیو- رویشاپتست

SASافزار در نرمbox coxنرمال از روش ریغ

نرمالرنرمال،یغيهاو دادهاستفاده) 20(9.1
SAS 9.1افزار نرمMixedهیروازسپس . شدند

.استفاده شدریشبهمربوطيهادادهزیآناليبرا
سن،POU1F1مشاهده شده ژنيهاپیژنوت

به عنوان يریماه رکوردگوشیهنگام زاوانیح
وریبر صفات مربوط به شگذارریتأثعامل ثابت 

رییمتغبه عنوان شیهنگام زاوانیحوزناثر
مربوطاطالعات. در مدل قرار داده شد3همبسته

مادروزنلیقباززینبزغالهرشدصفاتبه
وزن،يریگریشازوزنتولد،وزنش،یزاهنگام
تولدازروزتعدادو) پروارروز80(پروارشروع

و) همبستهریمتغعنوانبه (يریرگیشتا
سال ،POU1F1مشاهده شده ژنيهاپیژنوت

وشدEXCELافزار وارد نرم) عامل ثابت(تولد 
و SAS 9.1افزار ها با استفاده از نرمدادهزیآنال
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100.... .....................................................................................................................................مهاباديبزدرشیرورشدصفاتباPOU1F1ژنشکلیچندارتباط

زیآناليبراشدهاستفادهمدلمعادلهیکلطوربه
: بودریزصورتبهانسیوار

:ریشصفاتبهمربوطآماريمدل
yijklm = +Ai+ Gj+ Mk+ b (W ijkl - W )+
Animall+eijklm

بهمربوطمشاهداتازیکهر:yijklmدر آنکه
زانیموریشنیپروتئو یچربدرصدر،یشحجم
یبدنيهاسلول
جامعهدرصفتمیانگین: 

Ai : اثرiشیزاهنگامحیوانسنامین
Gj : اثرjامین ژنوتیپ

Mk : اثرkيریماه رکوردگنیام
b : ضریب تابعیتy رويW)ها در وزن دام

)شیهنگام زا
W ijkl :شیزاهنگامدرهاوزن دام

: Wشیزاهنگامدرهامیانگین وزن دام
Animall :وانیحیتصادفاثر

:eijklmماندهیاثر عوامل باق
:رشدصفاتبهمربوطيآمارمدل

yijkl=  + Gi+ Sj + b1 (Wijk - W ) + b2

(Dijk - D )+ Animalk+ eijkl

yijkl:تولد،وزنبهمربوطیک از مشاهدات هر

و وزن 1روزانهوزنشیافزا،يریرگیشازوزن
جامعهدرصفتمیانگین2یینها
Gi :اثرiامین ژنوتیپ
Sj:اثرjسال تولدنیام
b1 : ضریب تابعیتyها در هنگام ثبت از وزن دام

رکورد 
Wijk :رکوردثبتهنگامدرهاداموزن
W :هاداموزنمیانگین

b2 : ضریب تابعیتy از تعداد روز از تولد تا
يریرگیش

Dijk :يریرگیشتاتولدازروزتعداد
D :يریرگیشتاتولدازروزتعدادمیانگین

Animalk :وانیحیتصادفاثر
eijkl :ماندهیباقعواملاثر

بحثوجینتا
شش و اگزوناز يبازجفت324قطعه تکثیر

POU1F1ژن flanking'5هیناح

ژن يجفت باز324قطعه 1شکلدر
POU1F1 شودمشاهده می% 2روي ژل آگارز .

استفاده شده در کنار محصوالت اندازهنشانگر
PCRکندرا تأیید می،صحت تکثیر.

.)bp50اندازه نشانگر% (2روي ژل آگارز POU1F1حاصل از تکثیر ژن bp324قطعهالکتروفورز- 1شکل
.استشدهتقسیمروزهاتعدادبرآنها کهشیرگیريتاتولدازبزغالهوزنافزایش-1
.دامکشتاردر هنگامروز پروار و80ازبعدتعداد دام-2
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101........ ...........................................................................................................................1393بهار و تابستان / 9شماره / سال پنجم/ پژوهشهاي تولیدات دامی

-POU1F1گاهیجایچندشکلیبررس AluI

وششاگزونازbp324قطعهمـهض
میآنزتوسطPOU1F1ژنflankingهیــناح
دریبرشنقطه کیکه دهدینشان مAluIیبرش

.داردوجودقطعهنیا
يبراییشناسایبدون توالTیآلل وحش

ک یيداراCکه آلل یحالم بوده درین آنزیا

اگزون شش 174د یدر نوکلئوتییه شناسایناح
د یرا تولbp112و bp212بوده و قطعات 

هر سه يدارا) CT(گوت یدام هتروز. کندیم
شکل (باشد یمbp324وbp212 ،bp112قطعه 

174د یدر نوکلئوتCبه Tد یل نوکلئوتیتبد). 2
ر در ییافته باعث تغیاگزون شش آلل جهش 

AGT:(279Ser):AGC.شود ینه نمید آمیاس

-POU1F1گاهیجايهاپیانواع ژنوت- 2شکل AluIمحصول ر،یسمت چپ تصوباندتکPCRکنترلعنوانژن بهنیا
.)bp50اندازهنشانگر(باشدیم

گاهیجادریپیژنوتویژنیفراواننییتع
POU1F1- AluI:

مورد مطالعه بز یرأس136تیجمعدر
Tآلل یفراوان،C121/0آلل یفراوان،يمهاباد

ی، فراوانTT772/0پیژنوتیفراوانو879/0
CC015/0پیژنوتی، فراوانTC213/0پیژنوت
.بود

بر POU1F1ژن یاثر چندشکلانسیوارهیتجز
و وزنریشدیصفات تول

بهمربوطخام يهادادهيآمارفاتیتوص
استفاده باکهصفات مربوط به وزن وریشرکورد
شدهمحاسبهSAS 9.1افزار نرمmeansهیاز رو
.استدهیگردارائه1جدولدراست
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102.... .....................................................................................................................................مهاباديبزدرشیرورشدصفاتباPOU1F1ژنشکلیچندارتباط

وزنوریشرکوردبهمربوطصفاتراتییتغبیضرواریمعانحرافرکورد،تعدادن،یانگیم-1جدول
راتییتغبیضرانحراف استانداردنیانگیمممینیمممیماکزتعداد رکوردصفت

TD(82420005075/60744/35066/57) (گرم(ریشدیتول
TD(20687/629/214/466/088/15) (درصد(ریشنیپروتئ
TD(20656/122/026/295/126/86) (درصد(ریشیچرب

1000×یبدنيهاتعداد سلول
)TD) (تریلیلیمهريازابه (

2051385317/543/90801/201581/221

3927/006/014/004/077/31)لوگرمیک(روزانهوزنشیافزا
40518/235/364/098/18)لوگرمیک(وزن تولد 
395/302/972/1916/515/26)لوگرمیک(يریرگیوزن از ش
386/429/1825/2975/566/19)لوگرمیک(ییوزن نها

TD=Test day

صفت،کیراتییتغبیضرنکهیابهتوجهبا
بهصفتآنتنوعزانیمنییتعيبراياریمع

نیادرشدهدهیدراتییتغبیضرارود،یمشمار
يریگچشمیپراکندگکهدهدیمنشانقیتحق
ریشیچربویبدنيهاسلولتعدادصفاتيبرا
ازیکیکهداردوجودصفاتگریدباسهیمقادر

نیايریگاندازهنحوهتواندیمتنوعنیامنابع
بودننییپاتواند یمگریدعلتباشد،صفات
.باشدنمونهتعداد
ریشبهمربوطصفاتنیبارتباطيآماریبررس
هاپیژنوتجزبهمدلعواملهمهباوزنو

سنصفتدويباالیهمبستگعلتبه
ش،یزاهنگاموانیحوزنوشیزاهنگاموانیح
دادهقرارصفتدونیاازیکیفقطمدلهردر

يداریمعنریتأثشیزاهنگاموانیحسن. شد
وانیحوزن.داشت) >5/0P(نیپروتئصفت يرو

دیتولصفتيرويداریاثر معنشیهنگام زا
. داشت) >01/0P(ریشیچربو) >01/0P(ریش

صفتيرويداریمعنریتأثيریرکوردگماه
مقدار نیشتریداشت، ب)>01/0P(ریشدیتول

نیکمتروماهبهشتیمربوط به اردریشدیتول
.بودماهخردادبهمربوطریشدیتولمقدار

ازروزتعدادويریرگیشازوزنتولد،وزن
صفتيرويداریمعناثريریرگیشتاتولد
اثرتولدسال، )>01/0P(روزانهوزنشیافزا
يریرگیشازوزنصفتيرويداریمعن

)01/0P<(،يداریمعناثرشیزاهنگاممادروزن
شروعوزنو،)>01/0P(تولدوزنصفتيرو

یینهاوزنصفتيرويداریمعناثرپروار
)01/0P<(داشت.

ریشبهمربوطصفاتنیبارتباطيآماریبررس
POU1F1ژنیچندشکلبا

يهادادهها،دامهمهپیژنوتنییتعازپس
ر،یشدیتوللیقبازریشرکوردبهمربوط
همراه با ،یبدنيهاسلولشمارویچربن،یپروتئ

و ماه و روز سالش،یاطالعات سن مادرهنگام زا
وسالش،یزاهنگاموانیحوزنش،یزاو فصل 

تعدادنیهمچنويریرکوردگفصلوروزوماه
ازپسيریگرکوردوشیزازماننیبروز

SAS 9.1افزارنرمMixedهیروبا،يسازنرمال
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انحرافومربعاتحداقلنیانگیم. شدندیابیارز
استاندارد صفات مورد مطالعه بعد از نرمال کردن 

آمده 2در جدول POU1F1ژن يها براداده
.است

ریصفات مربوط به شيبراPOU1F1حداقل مربعات ژن نیانگیمسهیمقا-2جدول
TTCTCCپیژنوت

ns42/0±85/2359/0±14/2314/3±40/25)گرم(ریمقدار ش
ns003/0±5/0006/0±49/0008/0±5/0)درصد(نیپروتئ
ns27/0±66/032/0±47/061/0±16/0)درصد(یچرب

a26/0±94/3b25/0±3/4ab4/0±55/4*)تریلیلیهر ميبه ازا(1000×یبدنيهاتعداد سلول
.استيداریمعنعدمانگریب: nsوباشدیم) *= درصد5يداریدر سطح معن(دار یوجود اختالف معنانگریمشابه بریغنیالتحروف

شودیممشاهده2جدولدرکهطورهمان
ر،یشدیتولصفتمربعاتحداقلنیانگیمنیب

يهاکالسدرر،یشیچربونیپروتئدرصد
يداریاختالف معنPOU1F1پیمختلف ژنوت

174دینوکلئوتییاما جهش جابجانداردوجود
اثر) Cبه Tلیتبد(POU1F1اگزون شش ژن 

شتریبیبدنيهابر تعداد سلوليداریمعن
)05/0P< (افتهیجهشآللکهيطوربه،شتدا
)C (و شدهیبدنيهاسلولتعدادشیافزاباعث

سبب يداریمعنطوربهCCیکیکالس ژنت
یکینسبت به کالس ژنتشتریبیتعداد سلول بدن

TTده استش .
باعثواستخاموشجهشکیجهشنیا

جینتانیا.شودینمنهیدآمیاسغییر در توالی ت
یوحشآللاثرکه)7(همکارانولنجینتابا
)T (دار یمعنریشدیتولبارابزدرگاهیجانیا

.نداردیخوانگزارش کردند، هم

وزنبهمربوطصفاتنیبارتباطيآماریبررس
POU1F1ژن یشکلچندبا

ژن يها براهمه دامپیژنوتنییاز تعپس
POU1F1،وزنلیقبازوزنبهمربوطيهاداده

وزن روزانه از شیافزا،يریرگیشازوزنتولد،
کشتار،هنگامیینهاوزن،يریرگیتولد تا ش

وزن از تولد تا شیاطالعات افزاباهمراه
سال و ،يریرگیشا تتولدازروزتعداد،يریرگیش

مادروزنش،یزاهنگامماه و روز تولد، سن مادر 
شروع وزنو یمصرفخوراكمقدارش،یزاهنگام

دهیشده و مرتب گردEXCELپروار وارد برنامه 
و SAS 9.1افزاربا نرم،يو پس از نرمال ساز

حداقل نیانگیم. شدندیابیارزGLMهیرو
مربعات و انحراف استاندارد صفات مورد مطالعه 

در POU1F1ژن يها برابعد از نرمال کردن داده
هابزغالهییتا40در نمونه . آمده است3جدول 

.وجود نداشتCCپیژنوت

POU1F1ژن یحداقل مربعات صفات وزن با چندشکلنیانگیمسهیمقا-3جدول

TTCTپیژنوت

ns07/0±2/108/0±18/1)گرملویک(تولدوزن
ns0054/0±14/00053/0±136/0)گرملویک(وزن روزانه شیافزا

ns77/2±96/1478/2±97/15)گرملویک(يریرگیاز شوزن
ns46/1±27/2967/1±36/28)گرملویک(یینهاوزن

ns :يداریمعنعدم
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شودیمشاهده م3در جدول کههمانطور
حداقل مربعات صفات وزن در نیانگیمنیب

داریاختالف معنPit-1مختلف ژن يهاکالس
اگزون 174دیدر نوکلئوترییتغونداردوجود

اثر) Cبه Tجهش(POU1F1شش ژن 
کهاشتندوزنبهمربوطصفاتبر يداریمعن

آللاثرکه)7(همکارانولنجینتاباجینتانیا
تولدوزنبارابزدرگاهیجانیا) T(یوحش
وپن. نداردیهمخوانکردند،گزارشداریمعن

در) TبهC(خاموشجهشکی) 15(همکاران
چیهکهکردندمشاهدهگاوششاگزون

دررشدصفاتویشکلچندنیانیبیهمبستگ
مطالعه نیاجیبا نتاهاافتهینیا. نشدافتیگاوها

، )3(و همکاران سیادریمحمد عل. ستهمسو ا
را در  اگزون شش Aبه Gجهش خاموش کی

کهکردندیا بررسرنیگاو هلشتادر Pit-1ژن 
ویچربدرصدتولد،وزنيرويداریمعناثر

مطالعه حاضر جیداشت که با نتار،یشنیپروتئ
بر طبق مطالعات Pit-1ژنیدارد، ولرتیمغا

کهنداشتيداریمعناثرریشدیتوليروآنها، 
. استهمسومطالعهنیاجهینتباجهینتنیا

ژن نیب) 19(و همکاران یصادقمطالعهدر 
Pit-1ارتباط ریشیو چربریشدیو تول

نیاآن مطالعه، دریولنشد،مشاهدهيداریمعن
يداریمعناثرریشنیپروتئدیتوليروژن

.داشت
،Pit-1ژنمورد نظر جهشمطالعه نیادر

نیاعلتنیهمبهدیشاجهش خاموش بود، کی
صفات يرويداریمعنيمطالعه اثرنیژن در ا

.نداشت) SCCبه جز (یبررسموردرشد وریش

نییپابهتوان یمگر،یعنوان علت دبهنیهمچن
به خصوص در مورد صفات نمونهتعدادبودن

در مطالعات اماکرد،اشارهزیرشد و روش آنال
يجهش رونیدار ایمحققان، اثر معنگرید

امر نیعلت ادیثابت شده بود، شايدیصفات تول
بزرگ يهاژنژن،نیایکینزددرباشد که نیا

صفات رشد موثرند، همانند  يکه رويدیاثر تول
نیسوماتواستات.دارندقرارن،یژن سوماتواستات

قرار Pit-1ژن یکیدر نزدکیکروموزوم يرو
رشد، رشد ستون میدر تنظیو نقش مهمشتهدا

همکارانوژئو.کندیميها بازچهیمهره و ماه
ژن با صفات نیانیبيداریمعنیهمبستگ، )4(

عالوهبه.کردندمشاهدهینیچيرشد در گاوها
یهمبستگزین) 12(همکارانویمورسک

و با صفات نیژن سوماتواستاتنیبيداریمعن
. افتندیگوس آنرشد و الشه در گاو 

یانتخابTآلل نفعبهجامعه مورد مطالعه در
.بودنییآلل پانیایفراوانرایانجام نشده بود ز

شمارکهیصورتدرگفت،توانیمجهینتدر
نشانهگاومانندزینبزدریبدنيهاسلول

ژناست ممکنو ورم پستان باشد هاعفونت
Pit1انتخاب در مقاومت به ورم پستان قابل يبرا

زا،Tآللرويشتریبيهایتوجه باشد و با بررس
صفت و نیايبرابرتروانیانتخاب حيآن برا

صورت که، به نیبه ا.شوداستفادهاصالح نژاد 
مورد واناتیو حدادهآلل انتخاب انجام نینفع ا

يهازشیکرده و با آمپیژنوتنیینظر را تع
آلل را نیایفراوانTشده به نفع آلل يزیربرنامه

یفراوانتینهادرتامیدهشیافزاتیدر جمع
. ابدیشیافزازینصفتنیا
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نسـبتاً دامتعـداد بـا پژوهشنیامطالعات
عیــتوزبــهتوجــهبــا.بــودشــدهانجــامینییپــا

تعدادبايامطالعهکهشودیمشنهادیپهاپیژنوت
هـر دروانـات یحتعـداد تاشودانجامشتریبدام

یبررسـ جـه یو در نتشـود شـتر یبیپیژنوتگروه

از اعتبـار  يدیـ بـا صـفات تول  هـا پیـ ارتباط ژنوت
شــنهادیپنیهمچنــ. دگــردبرخــوردار يشــتریب
ژهیـ وبـه ر،یشـ بـات یترکودیتولصفاتشودیم

دوباره ریشیبدنيهالسلوتعدادو یدرصد چرب
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Association of POU1F1 Gene Polymorphism With Growth and Milk
Production Traits in Mahabadi Goat Breed

Zahra jafari1, Seyed Reza Miraei Ashtiani2 and Mostafa Sadeghi3

Abstract
One of the latest methods which can improve the accuracy of prediction and response to

selection is the selection based on markers. Research has shown that the POU1F1 (Pit-1)
gene has important role in the regulation of animal growth and associated with carcass,
weight and milk traits. The purpose of this research was to study polymorphisms of
POU1F1 gene and their association with growth and milk production traits in Mahabadi
goat breed. For this purpose blood samples were taken from 136 doe and kids and DNA
was extracted by optimized salting-out method. Polymerase chain reactions were used to
amplify a 324-bp fragment from exon six of POU1F1 gene and 5'flanking regions using a
specific primer pairs. POU1F1 gene is genotyped by AluI PCR-RFLP method.
Polymorphism POU1F1-AluI locus (thymine to cytosine) had significant relationship with
somatic cell count but on milk yield, milk fat, milk protein and growth traits had no
significant effect. Therefore, T allele at POU1F1-AluI locus may be used as a suitable allele
for reducing somatic cell count in selection based on molecular marker.

Keywords: Polymorphism, POU1F1, Mahabadi goat breed, RFLP
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