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 چکیده

هتای  یکی آنها شناخته شده استت  ر  ایتم ایتان نژت  ژن    ای هستند که فعالیت بیولوژیابی شدههای توالیهای کاندیدا برای صفات خاص، ژنژن
POU1F1  وSTAT5A     وی صفات تولید شیر گاو ر  تحژیژات او ر بر سی قترا  گرفتته استت  ژن POU1F1  بتررا ی رتروتکتیم و    وی نستهه

و ابدل سیگنال راخل سلولی رروتکتیم  های هدفبه عنوان تنظیم کننده اصلی فعالیت هو اون  شد ر  سلول STAT5Aهو اون  شد تأثیر را ر و ژن 
آنهتا و   ها برای توسعه و تکاال سیستم رستانی و تولید شیر اهم هستند، هدف از ایم تحژیق بر سی چندشکلی جایگتاه کند  از آنجا که ایم ژنعمل ای

او شیری بطو  تصارفی خونگیری شدند  استتهرا    أس گ 09ا تباطشان با ا زش اصالحی صفات تولید شیر ر  گاوهای براون سوییس بور  بدیم انظو  
DNA ای رلیاز خون تام به  وش نمکی تغییر یافته انجام گرفت و واکن  زنجیره( ارازPCRجهت تکثیر قطعات او ر نظر انجام شد ).   قطعات تکثیتر

های هتروزیگوتی، تعدار آلل اؤثر و واقعی، برآو ر ی، شاخصها تعییم شدند  فراوانی ژنی و ژنوتیپهای احدوراتثر اختصاصی هضم و ژنوتیپشده با آنزیم
هتای  ژن Cو  Aهتای  فراوانتی آلتل    قرا  گرفتت  ، ر  ایم تحژیق او ر بر سیا زش اصالحی صفات با ژنوتیپا تباط ا زش اصالحی صفات تولیدی و 

POU1F1  وSTAT5A  های و آلل 580/9و  544/9به ترتیبB  وT ر  هر او ر اطالعه برآو ر شد  جمعیت  455/9و  454/9ب ها به ترتیایم جایگاه
 POU1F1*Bهای او ر اطالعه و ا زش اصالحی صفات ریدا نشد، اگرچته آلتل   را ی بیم جایگاها تباط اعنی  گ بوراینبروها ری  ر  تعارلرو جایگاه 

 رروتئیم نشان رارند  تمایل به تولید باتتر ر صد چربی شیر و POU1F1*Aتولید شیر بیشتر و به  گرای 
 

   سوئیس ، ا زش اصالحی ، صفات تولید شیر ، براون POU1F1 ،STAT5A های کلیدی:وازه
 

 12مقدمه

-های توالیهای کاندیدا برای یک صفت خاص، عبا ت از ژنژن

ای هستند که فعالیت بیولوژیکی آنها شناخته شده استت  بتر   یابی شده
ی از تنوع ژنتیکی صفات کمّتی  اساس فرضیه ژن کاندیدا به  اعظم

هایی است که استتژیما  ر  فیزیولتوژی و   به واسطه تنوع نوع عمل ژن
هتای تتک   یا تولید رخیل هستند  اعتژار بر ایم استت کته چندشتکلی   

هتتا  د راره و امکتتم استتت  وی ( ر  بعضتتی ژنSNPنوکلئوتیتتدی )
نتواحی فرورستت ژنتوم     DNAاحصول ژن و یا حداقل  وی نشانگر 

های شناخته شده ر  گاو توست   (  برخی از چندشکلی6بگذا ند ) رتأثی
-های احدوراتثر قابل شناسایی هستند  از جمله ایم نواحی ایآنزیم

ژن  56اگتتزون و  POU1F1ژن  6و اگتتزون  4تتتوان بتته اینتتترون  
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STAT5A  هتای احتدوراتثر    گاوی اشا ه نمور که با آنتزیمHinfI  و
MslI ( 25، 54قابل شناسایی است  ) 

 PIT3-1بتررا ی ر  هیپتوفیز یتا   بر نستهه اؤثر فاکتو  اختصاصی 
برای باند شتدن بتا    POUاسید آاینه است که ناحیه  205رروتئینی با 

DNA  را ر  اشهص شده است کهPIT-1     فتاکتو  اهتم اختصاصتی
های رتروتکتیم و هو اتون   بررا ی ژنسلول برای فعال کررن نسهه

هتای هیپتوفیز ااننتد    ت  همچنیم سایر ژن شد ر  هیپوفیز ریشیم اس
 ا  5و زیر واحد بتای هو اون تحریک کننتده تیروئیتد   POU1F1خور 

(  از آنجایی که رروتکتیم و هو اون  شد برای توسعه 4کند )فعال ای
به   POU1F1و تکاال سیستم رستانی و تولید شیر اهم هستند، ژن 

(  ایتم  25، اطرح است )عنوان ژن کاندید برای تنوع صفات تولید شیر
های اتعتدری  گاو قرا  را ر و تاکنون چندشکلی 5ژن  وی کرواوزوم 

توان ها ایتریم ایم چندشکلیاز آن ر  گاو گزا ش شده است  از اهم
 Aاشا ه کرر که را ای رو آلل  6به جه  تک نوکلئوتیدی ر  اگزون 

                                                           
3- Pitutary- Specific Transcription Factor 1 

4- Thyroid-Stimulating Hormone-  
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 983     ...و ارتباط STAT5Aو  POU1F1های ژن  تعیین چندشكلی

ای هت (  ر  تحژیژات اتعتدری ا تبتاط بتیم چندشتکلی    26است ) Bو 
، 8، 29با صفات  شد و تولید گوشت و تشه ) POU1F1اهتلف ژن 

(، صتفات تیتپ   53(، طتول عمتر )  0،52،53(، صفات تولیدی شیر )22
( اتو ر بر ستی قترا     25را  بورن و فترم راهتا )  اانند عمق بدن، زاویه

 گرفته است  
ژن  56بتترای بر ستتی چندشتتکلی اگتتزون    DNAیتتابی تتتوالی
STAT5A  ف نوکلئوتیتد  گاوی حاکی از حتذC   ر  52450ر  اوقعیتت
ر   C (TC)بتته  Tو همچنتتیم جتایگزینی نوکلئوتیتتد   54اینتترون  
است که ستبب جانشتینی استید آاینته      56ر  اگزون  52253اوقعیت 

(  ابدل سیگنال 55، 6شور )ای 686والیم به جای آتنیم ر  اوقعیت 
شناخته شده به عنوان رروتئینی  1STATبررا ی یا کننده نسههو فعال

به  STAT5های سیتوکیم به ژن است که ر  انتژال سیگنال از گیرنده
 ,STAT5Bهتای  ها قرا  گرفتته و ژن  STATاز انطژه  Kb59اندازه 

STAT3 (  ژن 22، 58گیتتترر ) ا هتتتم ر  بتتتر اتتتیSTAT  گتتتاوی
اگتزون کدکننتده استت  ایتم ژن      50جفت باز را ر که شاال 54052

( و تتاکنون  22، 55کنتد ) زنجیره  ا کد ای 205ای به طول اسیدآاینه
شناسایی شده است که ر  تنظیم  STATتعدار هشت فاکتو   ونویسی 
-های گیرنده های سیتوکیم رخیتل اتی  بیان ژن ر  راسخ به سیگنال

 2بتا نتام فتاکتو   تدر رستتانی      STAT5(  ر  ابتدا رتروتئیم  52باشند )
(MGF) سفند کشف شده بتور  شد، زیرا ر   در رستانی گوشناخته ای

هتای   فتت کته ر  انتژتال ستیگنال از رتروتکتیم بته ژن      و گمان ای
راشتته   تتأثیر رروتئیم شیر و ر نتیجه افزای  بیان ژن رتروتئیم شتیر   

های کاندیدای ریشتنهاری اترتب  بتا    (  لذا، به عنوان ژن25، 3باشد )
ایزان رروتئیم و ر صد رروتئیم شیر ر  گاوهای شیری اطترح شتدند   

(5 ،23  ) 
هتای   سد با توجه به وظتایف اهتم فیزیولتوژیکی ژن   به نظر ای

POU1F1  وSTAT5 های کاندید اهتلف، انواع ژنوتیتپ  ر  ایان ژن
(  لذا، هدف از ایتم تحژیتق   6آنها  وی صفات تولید شیر راشته باشد )

و ا تباط  POU1F1و  STAT5های ژنی بر سی چندشکلی ر  جایگاه
حی صفات تولید شتیر ر  گاوهتای نتژار بتراون     های اصالآن با ا زش
 سوئیس بور 

 

 هامواد و روش

  DNAاستخراجو  خونگیری

گاو شیری نژار براون  أس  09ر تعدااز نمونه خون  تحژیق ر  ایم
تولید شیر، چربی و   کو رسوئیس که را ای ثبت اشهصات و شجره، 

بته  وش   از ختون تتام و   DNA  استهرا  استفاره شد ،رروتئیم بورند

                                                           
1- Signal Transducers and Activates of Transcription 

2- Mammary gland factor 

 DNA( انجتام شتد  کمیتت    55)  3استهرا  نمکتی تغییتر راره شتده   
گیتری و  استهرا  شده بتا استتفاره از رستتگاه استپکتروفتواتر انتدازه     

 بر سی شد  کیفیت آن از طریق الکتروفو ز
  

 و اجزای آن  PCRواكنش 

ایلی  2/9ژنوای،   DNAنانوگرم 49با استفاره از  PCRواکن   
و یک واحتد   PCR 1X، بافر 2MgClایلی اوت   dNTP ،4/2اوت  
ایکرولیتر انجتام گرفتت  بترای ژن     24رلیمراز و ر  حجم  Taqآنزیم 

STAT5   ریکواول از هر ررایمر و برای ژن  4/9از اژداPOU1F1  از
ریکواول از هر ررایمر استفاره گررید  تتوالی ررایمرهتای استتفاره     2/9

 آو ره شده است  5شده ر  جدول 
 05از  ژیتتم حرا تتتی  PCRرو  اول واکتتن   STAT5ای ژن بتتر

 05رو  از شترای  راتایی    35و ستپس بترای    رقیژه 2ر جه به ادت 
ر جته   22و  رقیژته  5 ستانتیگرار  ر جته  65رقیژه،  5 سانتیگرار ر جه

 رقیژه 3ر جه سانتیگرار به ادت  22رقیژه و رو  انتهایی  5 سانتیگرار
ر  رو  اول واکتن    POU1F1ثیر ژن شرای  حرا تی تکاستفاره شد  
ر جته ستانتیگرار    46رقیژه،  2ر جه سانتیگرار به ادت  05به صو ت 
ثانیه انجام شد  ر   59ر جه سانتیگرار به ادت  22ثانیه و  39به ادت 

 46رقیژته،   5ر جه ستانتیگرار بته اتدت     05سیکل بعدی حرا ت  34
 59تیگرار بته اتدت   ر جه سان 22ثانیه و  39ر جه سانتیگرار به ادت 

 4ر جه سانتیگرار به اتدت   22ثانیه اعمال گررید  بس  نهایی شاال 
 رقیژه بور 

 

 تعیین ژنوتیپ

به انظو  هضم آنزیمی، احصتوتت تکثیتر شتده هتر رو ژن بتا      
 MslIو  POU1F1برای ژن  HinfIهای اختصاصی )استفاره از آنزیم

واحد آنزیمی  4 ایکرولیتر و با اصرف 29( ر  حجم STAT5برای ژن 
 3و  POU1F1ر جه و به اتدت تزم )طتول شتب بترای ژن      32ر  

گذا ی گررید  احصوتت هضتم  وی  ( گراهانهSTAT5ساعت برای 
رقیژته   24و به اتدت   09حاوی اتیدیوم بروااید با ولتاژ  %2ژل آگا ز 

ها تعیتیم شتدند  بترای    الکتروفو ز و تحت تاپ ااو اء بنف  ژنوتیپ
صحت قطعه تکثیر شده و قطعات حاصل از برش آنزیمتی،  اطمینان از 
 به صو ت زیر  HinfIاستفاره شد  سایت برش آنزیم  M100از نشانگر 

5… GANTC…3 

3…C TNAG…5 

 به صو ت زیر است:  MslI (RseI) و سایت برش آنزیم
5…CAYNN  NNRT G…3 
3…GTRNN  NNYA C…5  

 
 

                                                           
3- Modified Salting out 
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 ده برای هر ژناشهصات ررایمرهای استفاره ش -1جدول 

عمنب  نام ژن توالي پرايمر  اندازه قطعه محل تکثیر 

6و اگزون  4اینترون  25  545 
َ- AAA CCA TCA TCT CCC TTC TT-3 َF: 5 

َ- AAT GTA CAA TGT GCC TTC TGA G-3 َR: 5 
POU1F1 

56اگزون  55  285 
َ- AGC CCT ACA GCT CCA ATC CT-3 َF: 5 

َ- GGG TGT ACC CGC TGC TTA G-3 َR: 5 
STAT5 

 
Y   ( به افهوم یکی از نوکلئوتیتدهای رریمیتدیمC/T  استت و )R 

به اعنتای آن استت کته هتر      N ور  ( به کا  ایA/Gها )برای رو یم
 کند نوکلئوتیدی باشد، فرق نمی

 Popافزا  آنتالیز اطالعتات ژنتیتک جمعیتت    سپس با استفاره نرم

Gene    لی و ژنوتیپی احاسبه شتد   های آل( فراوانی24) 35/5ویرای
های آللی و ژنوتیپی، هتروزیگوتی اشاهده شده و او ر انتظتا ،  فراوانی

بر ستی   94/9شاخص نئی و شانون و تعارل ها ری وینبرگ ر  سطح 
 گررید 
 

 ها با ارزش اصالحي صفات تولیدیمطالعه ارتباط ژنوتیپ

شتیر   ر صتد چربتی و رتروتئیم   ا زش اصالحی صفات تولید شیر، 
اار ، با استفاره  229رد  و  44گاو حاصل از  5925رو ه اول شیررهی 

بینی شد  ادل شاال اثرات ثابت ری  DFREMLنرم افزا   5از ادل 
فصل زای  و اتغیر کمکی تعتدار  وزهتای شتیروا ی و اثترات     -سال

 تصارفی شاال اثر حیوان و باقیمانده بورند  
Y = Xb + Za + e            (5)ادل  

Y ،های اصالحی صفات تولید شیر؛ بررا  ا زشb   بتررا  عوااتل ،
، ااتریسی Xفصل زای ، تعدار  وزهای شیررهی(؛ -اثرات ثابت )سال

، بتررا  ا زش اصتالحی بترای اثترات     aرهد؛ ا تباط ای Y ا به  bکه 
، ااتریسی کته اثترات ژنتیکتی افزایشتی     Z ژنتیک افزایشی استژیم؛ 

 هد را تباط ای Yاستژیم  ا به 
گاو گله که تعییم ژنوتیتپ شتده    09های اصالحی تعدار از ا زش

بورند، برای بر سی ا تباط بیم ا زش اصالحی صفات او ر اطالعه بتا  
های او ر اطالعه، استفاره گررید  تجزیته و تحلیتل   چندشکلی جایگاه
 4 را یر  سطح اعنتی و ادل خطی زیر،  SASافزا  آاا ی توس  نرم
 ر صد انجام شد 

Yijk =Gi+eij 

ijkY    ا زش اصتالحی بتترآو ره شتده بتترای هتر کتتدام از صتتفات=
  STAT5ژن  56ام ر  جایگاه اگتزون  i= اثر ثابت ژنوتیپ iGتولیدی؛ 

 = اثر باقیمانده  POU1F1 ،ijeژن  6و اگزون  4و یا اینترون 
 

 و بحث  نتايج

ر صتد اشتاهده    4/5تکثیر شده  وی ژل آگا ز  PCRاحصوتت 

هایی کته آلتورگی نداشتتند بترای ارااته فعالیتت آنزیمتی        شد و نمونه
 اجدر انجام شد  PCRانتهاب شدند  ر   یر ایم صو ت 

 

 POU1F1 تعیین ژنوتیپ ژن

و اگزون شما ه  4با توجه به سایت برش آنزیم ر  اینترون شما ه 
افتد کته بتا   اتفاق ای Aبه  Gای ایم جایگاه ژنی، یک جه  نژطه 6

شتور  چنانچته   شناستایی اتی   Hinf1، توس  آنزیم توجه به توالی آن
و ر  صتو ت شناستایی شتدن     Aقطعه تکثیر شده برش نهو ر، آلتل  

تشهیص راره خواهد شد  لذا، افترار هموزیگتوت    Bتوس  آنزیم، آلل 
AA  جفتت بتاز بتوره و     545را ای یک قطعه رست نهو ره به طول

شتهیص راره   وی ژل ت 292و  255با رو بانتد   BBافرار هموزیگوت 
 (  5باند هستند  )شکل 3شوند و افرار هتروزیگوت را ای ای

 

 STAT5A تعیین ژنوتیپ ژن

با استفاره  STAT5Aجفت باز تکثیر شده از ژن  285قطعه حاوی 
 او ر هضم قرا  گرفت   Msl1(Rse1)از آنزیم 

ای یک جهت  نژطته   STAT5Aجایگاه ژنی  56ر  اگزون شما ه 
شتور کته ر  اثتر ایتم تبتدیل      تبتدیل اتی   Cه بت  Tاتفاق ای افتتد و  

کنتد  ایتم ژن   تغییتر اتی   686اسیدآاینه والیم به آتنیم ر  اوقعیتت  
شوند  آنزیم عالات گذا ی ای Cو  Tرا ای رو آلل است که با حروف 

ر  تتوالی تکثیتر شتده را ای رو انطژته      Msl1(Rse1)برش رهنتده  
ستایت برشتی آن  ا    شناسایی برای آنزیم است  انطژه اول که آنتریم 

 558و  560کند باعث برش قطعه تکثیر شده به رو قطعه شناسایی ای
شور  اگر جه  اتفاق افتاره باشتد، آنگتاه قطعته    جفت بازی ایجار ای

گتررر کته   جفت باز تژسیم اتی  45و  62جفت بازی به رو قطعه  558
شتتور  ر  نتیجتته اگتتر فتترر تشتتهیص راره اتتی Cبتتدیم طریتتق آلتتل 

باند ریده خواهد شد  به همیم  2باشد،  وی ژل فژ   CCهموزیگوت 
باز خواهند  45و  62، 560قطعه  3را ای  TTترتیب، افرار هموزیگوت 

( باشتد،  وی ژل  TCبور و ر  صو تی که ژنوتیپ افرار هتروزیگتوت ) 
 ( 2شور )شکل جفت باز ایجار ای 45و  62، 558، 560قطعات 
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 (bp599)نشانگر ژنتیکی   %2 وی ژل آگا ز  Hinf1براساس هضم انزیمی  POU1F1جایگاه  BBو  AA، AB انواع ژنوتیپ -1شکل

 

 

 است( bp599ر صد )نشانگر ژنتیکی  2 وی ژل آگا ز  Msl1(Rse1)براساس هضم آنزیمی  STAT5Aانواع ژنوتیپ ر  جایگاه  -2شکل 

 

، %2قطعتات هضتم شتده  وی ژل آگتا ز     تعییم ژنوتیتپ  رس از 
هتای هتروزیگتوتی، نئتی و    ی، بترآو ر شتاخص  وانی ژنی و ژنتوتیپ فرا

 2ها احاسبه شد کته ر  جتدول   شانون، تعدار آلل و کای اربع جایگاه
آو ره شده است  شاخص کای اربتع جتدول حتاکی از آن استت کته      

واینبرگ  -جمعیت او ر اطالعه ر  هر رو جایگاه ژنی ر  تعارل ها ری
 است  
 

صفات تولیددی و ارتبداط آن بدا     بیني ارزش اصالحيپیش

 انواع ژنوتیپ

بینتی  ا زش  را ااترهای ژنتیکتی و فنتوتیپی و رتی    نتایج برآو ر 
ر  ایتم   نشتان راره شتده استت     3ر  جدول  یصفات تولید اصالحی

هتای اتو ر اطالعته و ا زش    را ی بتیم جایگتاه  تحژیق ا تبتاط اعنتی  
آلتتل هتتای را ای اصتتالحی صتتفات ریتتدا نشتتد، اگرچتته ژنوتیتتپ    

POU1F1*B  تولید شیر بیشتر و گرای  بهPOU1F1*A  تمایل به

(  بته  5تولید باتتر ر صد چربی شیر و رروتئیم نشتان رارنتد )جتدول    
 آو ره نشده است  STAT5رلیل عدم تفاوت آاا ی، نتایج 

بته   POU1F1ر  جایگتاه   Bو  Aر  اطالعه حاضر فراوانی آلتل  
ر  نژارهای  Bررید  فراوانی آلل برآو ر گ 455/9 و 544/9ترتیب برابر 

( گتزا ش  52) Gyr 04/9( و ر  نتژار  0) 242/9سیاه ستفید لهستتانی   
( 53) 854/9( تتا  26) 20/9شده است  ر  هلشتایم فراوانی ایم آلل از 

( برآو ره شده است  ر  سایر نژارهای بتوای نیتز فراوانتی    54) 84/9و 
(، 26) 23/9سترابی   (،26) 63/9بیشتر بوره استت؛ اازنتد انی    Bآلل 

(  ر  اکثر اطالعات فراوانی آلتل  3) 82/9(، نجدی 26) 66/9گلپایگانی 
A  به اراتب کمتر از آللB  گزا ش شده است که با نتایج ایم تحژیق

تواند به رلیتل  ر  ایم تحژیق ای Bهمهوانی را ر  تفاوت فراوانی آلل 
فراوانی ایم جایگتاه  اثر نژار باشد، ایم احتمال نیز وجور را ر که اژدا  

 های ریگر نژار براون سوئیس ر  کشو ، فرق کند با بر سی کل گله
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 های چندشکلی او ر اطالعههای هتروزیگوتی، نئی و شانون، تعدار آلل و کای اربع ر  جایگاهفراوانی ژنی و ژنوتیپی اشاهده شده، شاخص -2جدول 

 فراواني ژنوتیپي مشاهده شده فراواني آللي جايگاه
 تعادل تعداد آلل شاخص هتروزيگوسیتي

1Obs 2Exp موثر واقعي شانون نئي  
POU1F1 

A B AA AB BB 
500/9 599/9 506/9 680/9 2 08/5 ns 325/3 544/9 454/9 246/9 599/9 355/9 

STAT5 
C T CC TC TT 

328/9 499/9 500/9 603/9 2 00/5 ns 365/4 580/9 455/9 399/9 328/9 322/9 

 
 ی صفات تولیدی شیررا ااترهای ژنتیکی و فنوتیپتهمیم  -3 جدول

 درصد پروتئین درصد چربي شیر 

 22/0 11/0 21/0 وراثت پذيری
 602/9 520/9 240/9 وا یانس ژنتیکی

 586/9 328/9 045/9 وا یانس باقی اانده
 244/9 526/9 259/5 وا یانس فنوتیپی
 55/5 86/4 65/53 ضریب تغییرات 

 
 POU1F1ایانگیم و خطای اعیا  ا زش اصالحی تولید شیر انواع ژنوتیپ  -4جدول 

 درصد پروتئین درصد چربي تولید شیر )کیلوگرم( ژنوتیپ

AA b426/85±/653- a 995/9±998/9 a 998/9±958/9 

AB ab 86/36±2/45- b 993/9±995/9- b 992/9±959/9- 

BB a 36/29±6/596 ab 995/9±993/9 ab 995/9±998/9 

Pr >F 962/9 9034/9 9424/9 

 2R 43/9=2R 63/9=2R=64/9 ضریب تعییم
 

 STAT5Aژن  56ر  جایگاه اگزون  Cو  Tهمچنیم، فراوانی آلل 
ر  گاوهتای ستیاه و ستفید     Tبور  فراوانی آلتل   580/9و  455/9 برابر

بترآو ر   88/9( و ر  گاوهای قراز و سفید لهستانی 59) 84/9لهستانی 
ر  جمعیت اول را ای کمتتریم اژتدا     CC(  فراوانی ژنوتیپی 56شد )

ر  جمعیت روم اصال اشتاهده   TT( بور ااا ژنوتیپ هموزیگوت 92/9)
 824/9انی ایم آلل ر  گاو هلشتایم چینی برابر (  فراو56، 59نگررید )

( و ر  نژارهای فریزیم لهستان، شا وله، لیموزیم، آنگوس، هرفتو ر  2)
و  824/9،  0/9،  852/9،  894/9، 246/9و سیمنتال به ترتیب برابتر  

رهنده بیشتر بتورن  (  تحژیژات اهتلف نشان55برآو ر گررید ) 090/9
ر  اکثتر نژارهتا استت کته ر  اتو ر       Cنسبت به آلتل   Tفراوانی آلل 

تحژیق حاضر و برای نژار براون سوییس نیز اصتداق راشتت، اگرچته    
 فراوانی آن نسبت به سایر نژارها کمتر بور  

را ی بتیم چندشتکلی جایگتاه    ر  برخی تحژیژتات ا تبتاط اعنتی   
POU1F1    ( 0و صفات تولیدی شیر ر  نژارهتای فریتزیم لهستتانی ،)
( اشاهده 26( و گلپایگانی )26(، سرابی )26ند انی )(، ااز26هلشتایم )

ر  افتزای    Aآلتل  تتأثیر  نشد  ااا یکسری از اشاهدات ریگر بیتانگر  
(  25، 50تولید شیر و رروتئیم و کتاه  ر صتد چربتی بتوره استت )     

را ی بتر کتل   اثتر اعنتی   AAهمچنیم گزا ش شده است که ژنوتیپ 

 Bاضر نشتان رار کته آلتل    (  نتایج تحژیق ح54، 53ایزان شیر را ر )
بر افزای  ر صتد چربتی و رتروتئیم     A وی افزای  تولید شیر و آلل 

( 52را  نبور  اتاتوس و همکتا ان )  شیر تاثیر را ر، اگرچه ر  حد اعنی
گزا ش کررند که گاوهای هتروزیگوت ر  ایتم جایگتاه از نظتر تولیتد     

ژیتق بتا   هستند  نتایج ایتم تح  BBهای چربی شیر برتر از هموزیگوت
(  ایم احتمال 54 ،26، 25، 50، 53، 0سایر احژژیم اطابژت نداشت )

وجور را ر که اثر انتواع ژنوتیتپ  وی عملکترر ر  نژارهتای اهتلتف،      
 اتفاوت باشد 

هتای چندشتکلی   را ی بیم ژنوتیتپ ر  اطالعه حاضر ا تباط اعنی
های اصالحی برآو ر شده صفات تولیتد  و ا زش STAT5A 56اگزون 
ر صد رروتئیم و ر صد چربی یافت نشد  ر  تحژیژی  وی ا تباط شیر، 

( و 6چندشکلی ایم ژن بتا صتفات عملکترری شتیر ر  نتژار جترزی )      
رروتئیم و ر صد چربی شیر یا ایزان تولید آن ر  نژار فریزیم لهستانی 

را ی اشاهده نشد، اگرچه ایزان تولید  وزانه شیر و (، ا تباط اعنی59)
رای چربی، کل اوار جااد شتیر، اتوار جااتد  یتر     شیر تصحیح شده ب

نسبت بته ژنوتیتپ    TCچربی، رروتئیم و تکتوز ر گاوهایی با ژنوتیپ 
TT ( ر  بر سی ریگر بیم چندشتکلی ژن  59باتتر بور  )STAT5A  و

-صفات تولید شیر نژار جرزی ایتالیایی، گزا ش شد که تفتاوت اعنتی  
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وجتور   CTو  CCهای وتیپرا ی بیم صفات تولیدی ر  گاوهای با ژن
ایزان تولیتد شتیر، ایتزان     CCرا ر، به طو ی که گاوهای با ژنوتیپ 

چربی، رروتئیم، اوار جااد  یرچربی و کل اوار جااد بیشتری نستبت  
(  ایتم ااتر ر  حتالی استت کته نتتایج       2تولید کررند ) TCبه ژنوتیپ 

وتیتپ  اطالعه  وی گاوهای هلشتایم چینی نشان رار که گاوهای با ژن
TC  اژدا  رروتئیم بیشتری  ا نسبت به گاوهای با ژنوتیپCC   تولیتد

کررند ااا بیم انواع ژنوتیپ و تولید شیر و ر صتد چربتی آن، ا تبتاطی    
ر   STAT5Aژن  2جایگتاه اگتزون    TC(  تفاوت ژنوتیپ 2ریدا نشد )

افزای  ا زش اصالحی رروتئیم شیر ر  اژایسه با رو ژنوتیپ ریگر ر  
و نر هلشتایم ایران، گزا ش شده است )صتارقی و همکتا ان،   گا 535

5380 ) 
 

 و پیشنهادات گیرینتیجه

هتای چندشتکلی   را ی بیم ژنوتیتپ ر  اطالعه حاضر ا تباط اعنی
های اصالحی بترآو ر شتده صتفات    و ا زش STAT5Aژن  56اگزون 

تولید شیر، ر صد رروتئیم و ر صد چربی یافت نشد، اگرچه ا تباط بیم 
با صفات تولیتدی ر    POU1F1ژن  6های چندشکلی اگزون وتیپژن

تتر  رقیتق  شتور جهتت بر ستی   را  بتور  لتذا، ریشتنهار اتی    حد اعنتی 
های اهتلتف  خصوصیات تولیدی و ا تباط آن با ژنوتیپ رام ر  جایگاه

هتای  تری ر  گلته ژنی نژار براون سوئیس، اطالعات  ا ر  سطح وسیع
توان ر  تحژیژات آینده، فراوانی ایم ژن کشو  انجام رار  همچنیم ای

 ر  گاوهای نر اولد و رختران آنها  ا او ر بر سی قرا  رار  
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