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 ثِ پبعخ در را زیؽی ّبيیپزٍتئ اسی غیرًٍَ ػول کِ ثبؽذیهی علَل درٍىی ذیکل گز ٍاعغِ کی STAT5A ذیکبًذ صى

 355 تؼذاد. گزفت قزاری ثزرع هَرد زیؽ ذیتَل صفت ثب STAT5A صىی ؽکلچٌذ ارتجبط قیتحق يیا در. کٌذیه فؼبل يیپزٍالکت

 اس پظ ٍ اًتخبةی تصبدف ثغَر ثَدًذ ثغَر ًظز هَرد اعالػبتی دارا کِ اصفْبى اعتبى عغح در هختلف گلِ پٌح اس َاىیح

 TT، TC ٍ CC ؽبهل پیصًَت عِ هغبلؼِ هَردی صً گبُیخبی ثزا. ؽذ اعتخزاج لزیهی ًوک رٍػ ثِی کیصًَه DNAی زیخًَگ

 داؽتِی داری هؼٌ اثز زیؽ ذیتَلی رٍ پیصًَت داد ًؾبى اعالػبتی آهبر ِیتدش. ؽذ هؾبّذُ 29/0 ٍ 48/0 ،23/0ی ّبیفزاٍاً ثب

 در ٍ لَگزمیک 864/9999 ثزاثز ٍ زیؽ ذیتَل هقذار يیؾتزیث TT پیصًَت داد ًؾبى ّبپیصًَت يیبًگیه غِیهقب. (P<05/0) اعت

 قبثلی آهبر ًظز اس تفبٍت يیا ًذثَد لَگزمیک 711/9260 ٍ 95/9311 يیبًگیهی دارا TC ٍ CC پیصًَتی دارا َاًبتیح هقبثل

 ذیتَل صفت ثب گبُیخب يیا خَة ارتجبط ذیهؤ ؼیآسهب يیا حیًتبی کل ثغَر. آهذ ثذعت (P<05/0)  عغح دری داری هؼٌ ٍ تَخِ

 .ثبؽذیه هَثز يیّلؾتبی زیؽ گبٍ دری اقتصبد صفبت ثْجَد دری صً گبُیخب يیا اس اعتفبدُ اهکبى ٍ ثَدُ زیؽ

 یؽکلچٌذ ذ،یتَل ز،یؽ ،STAT5A: یدیکلی ها واژه

 

  مقدمه

 تب ؽذُ عجت هب کؾَر در خصَؿ ثِی داه ذاتیتَل ثِ بسیًٍ غذای خْبً کوجَد ثِ تَخِ ثب ٍ تیخوؼ افشٍى رٍس ؼیافشا ثب

 ثبػث کِیی راّکبرّب يیتز هْن اسی کی. گزدًذ هحصَالت يیای ثبسدّ ؼیافشای ثزایی راّکبرّب دًجبل ثِ صٌؼت يیا يیهحقق

 یدِّ در يیّوچٌ. ثبؽذیهی کیصًت لیپتبًغ ؼیافشای ثزا ًضاد اصالحی ّبثزًبهِ اس اعتفبدُ ؽَدیهی داه ذاتیتَلی ثبسدّ ؼیافشا

؛ 2001عًَغتگبرد ٍ ّوکبراى، )ؽذ اعتفبدُ ًضاد اصالحی ّبثزًبهِ در اضبفِ اثشار یک ػٌَاى ثِ کیصًَه اعالػبت اس اعتفبدُ گذؽتِ

ی ّبصىی ؽکل چٌذ اثزی ثزرع ؽَدیه گزفتِ ثکبری کیصًت لیپتبًغ ؼیافشای ثزا کِیی کبرّب راُ اسی کی(. 2007ٍیزکبهپ ٍ ثیزدا، 

 رای هتفبٍت ػولکزد یک ّز کِ ثَدُ هختلفی ّبآلل دٌّذُ ًؾبى صى کی یؽکلچٌذ. ثبؽذیه تیخوؼ در پیصًَت يییتؼ ٍ ذیکبًذ

STATی ّبصى. دارد دًجبل ثِ
 STAT1٬STAT2٬STAT3٬STAT4٬STAT5A٬:ؽبهل ػضَ 7ی دارا خبًَادُ کی 1

STAT5BٍSTAT6 يیپزٍتئ(. 1997دارًل، )ثبؽٌذیه STAT5A یٍاعغِ ٍ دّذیه اًدبمی زیؽ غذُ در رای رعبً بمیپ ػول 

 STAT5A صىی ؽکلچٌذ(. 1994؛ دارًل ٍ ّوکبراى، 1996آرختغیٌگز ٍ کبرتز، )اعت ّذفی ّب صىی رٍ ثز رؽذ تیفؼبلی اصل

 گذار زیتبث زیؽ جبتیتزک ٍ ذیتَل شاىیه ثز کِ 8 اگشٍى در SNP12195 ضُیٍ ثِ ّغتٌذ ارتجبط در گبٍی ذیتَل صفبت ثب

 .آهذدر اخزا ثِ زیؽی کو صفبت ثز هذکَر گبُیخب ارتجبط ّذف ثب ؼیآسهب يیا اعبط يیا ثز(. 2008خغیت ٍ ّوکبراى، )اعت

 



 

 ها روش و مواد

ی ده بّزگیع اسی زیخًَگ ٍ اًتخبةی تصبدف عَر ثِ اصفْبى اعتبىی صٌؼتی ّبیگبٍدار در يیّلؾتب ًضاد گبٍ راط 355 تؼذاد

 هحلَل اس خَى اًؼقبد اسی زیخلَگی ثزا ٍی آٍر خوغ خَى تزیلی لیه 10 تب 5 هقذار DNA اعتخزاج خْت. گزفت اًدبم

EDTA ِاعتخزاج سهبى ٍتب هٌتقل ؾگبُیآسهب ثِ عزد یزُیسًد ظیؽزا حفظ ثب ثالفبصلِ ّبًوًَِ. ؽذ اعتفبدُ% 10 ًغجت ث 

DNA اعتخزاج خْت. ذیگزدی ًگْذار گزادیعبًت درخِ -20ی دهب در DNA اعتخزاج پزٍتکل اس DNA ِلزیهی ًوک رٍػ ث 

. ؽذی ثزدار ػکظ ذیثزٍهب َمیذیاتی شیآه رًگ ثب ٍ%  7/0 آگبرس صلی رٍ ثز ّبًوًَِ ت،یفیک يییتؼی ثزا عپظ ٍ ؽذ اعتفبدُ

 ّوکبراى ٍ تیخغ تَعظ ثزگؾت ٍ رفت یؽذُی عزاحی آغبسگزّب اسSTAT5A  صىی ثبس خفت 820 یقغؼِ زیتکث خْت

 (.5)اًذثَدُ زیس صَرت ثِ کِ ذیگزد اعتفبدُ

        F: 5ˊ-GAGAAGTTGGCGGAGATTATC-3ˊ 

         R: 5ˊ-CCGTGTGTCCTCATCACCTG-3ˊ 

 

 هحلَل اس تزیکزٍلیه 20 در الگَ ػٌَاى ثِ هٌبعت تیفیک ثب کیصًَهDNA  ًوًَِ اس تزیکزٍلیه دٍ PCR ٍاکٌؼ اًدبم هٌظَر ثِ

R ػPCتزیکزٍلیه 7/0، وزاسیپل تک نیآًش تزیکزٍلیه 4/0 آغبسگز، ّز اس تزیکزٍلیه 1 اهل  Mgcl2، 5/0 تزیکزٍلیه dNTPs ،2 

 اس ؼیآسهب يیا در ًظز هَردی ّبصىی ؽکلچٌذ يییتؼی ثزا. ؽذ اضبفِ لیاعتز آة تزیکزٍلیه 20 حدن تب ٍ PCR ثبفز تزیکزٍلیه

ی دارای ٍحؾ آلل در نیآًش يیا. ؽذ اعتفبدُ BsteIIآًشین  اس صى، هختلفی ّبآللی خذاعبسی ثزا ٍ PCR-RFLP رٍػ

 TT پیصًَت گبُیخب یک در ثزػ صَرت در کِ ثبؽذیه ثزػ ٍیی ؽٌبعب ثِ قبدر یبفتِ خْؼ آلل دری ٍل ثبؽذیًو ثزػ گبُیخب

یی ؽٌبعب قبثلی ثبس خفت 676ٍ 820 قغؼبت ثب تیتزت ثِ  C ٍG آلل. ؽَدیهیی ؽٌبعب TC پیصًَت گبُیخب دٍ ّز در ثزػ ٍ

 . گزفت قزاری آهبر ِیتدش هَرد SAS,V 9.1 افشارًزم اس اعتفبدُ ثب زیؽ ذیتَل ثب ارتجبط ّبدر پیصًَت اثز(. 1 ؽکل)ثبؽٌذیه

 

   

 بحث و جینتا

ی پیصًَتی فزاٍاً. داد ًؾبى هغبلؼِ هَرد تیخوؼ در را TT ، TC ٍ CC پیصًَت عِ PCR هحصَالت ّضن اس حبصل حیًتب

CC ،TC ٍ TT ِدر تؼبدل ٍخَد دٌّذُ ًؾبى ؽذُ هحبعجِ اعکَری کب شاىیه. ذیگزد ثزآٍرد 29/0 ٍ 48/0 ،23/0 تیتزت ث 

ی رٍ ثزی داریاثزهؼٌ  گلِ ٍ فصل عبلی جیتزک اثز ٍ ثبسی رٍسّب پ،یصًَت داد ًؾبى ّبدادُی آهبرِیتدش. ثبؽذیه ّبگلِ هدوَع

 . داد ًؾبى (P<05/0) عغح در ؽذُ حیتصح زیؽ ذیتَل  صفت

 

 محصوالتی میآنز هضم: 1 شکل
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ی هؼٌ تفبٍت TT پیصًَت کِی عَر ثِ جبؽذیه TT پیصًَت در زیؽ ذیتَل شاىیه يیؾتزیث دٌّذُ ًؾبى ّبپیصًَت يیبًگیه غِیهقب

 (.2 1ٍ خذٍل) داد ًؾبى CC ٍ TC پیصًَت ثب غِیهقب در (P<05/0) عغح در رای دار
 

 ریش دیتول صفت نیانگیم سهیمقا: 1 جدول
 

  

 صًَتیپ
 (کیلَگزم)تَلیذ ؽیز 

 

CC 139/174 ± 711/9260b 

TC 109/132 ± 9568/9311b 

TT 052/164 ± 863/9999a 

 ریش دیتول صفت انسیوار هیتجز: 2 جدول

 

 

 (کیلَگزم)تَلیذ ؽیز  هٌجغ تغییزات

 درخِ

 آسادی

 هیبًگیي هزثؼبت
 3/13477088* 2 صًَتیپ

اثز تزکیجی گلِ، عبل ٍ فصل 

 سایؼ
32 *2/4829458 

 1/6559928* 1 رٍسّبی ثبس

- -  تَلیذ ؽیز تصحیح ؽذُ

 7/1449211 277 خغب

 

ثبػهث   SNP12195در خبیگهبُ   Cثهِ   Gایکًََهَ ٍ ّوکبراى در ثزرعی هؾبثِ ًؾبى دادًذ کهِ خهبیگشیٌی آلهل     2011در عبل 

اثز هؼٌی داری ثهز  TT (GG )ثزرعی اثز ایي خبیگبُ در خوؼیت هَرد هغبلؼِ ًؾبى داد کِ صًَتیپ . افشایؼ تَلیذ ؽیز خَاّذ ؽذ

 ثهب  اعهت  ارتجهبط  در SNP12195 در G الهل  ٍخهَد  کِ کزدًذ بىیثی گشارؽی ع ّوکبراى ٍ تیخغ. رٍی صفت تَلیذ ؽیز دارد

 يیخٌه  ثقهب   شاىیه ه کبّؼ ثبػث G آلل کِ دادًذ ًؾبى آًْب يیّوچٌ ز،یؽ ذیتَل شاىیه ؼیافشا ٍ زیؽ يیپزٍتئ ٍی چزث شاىیه کبّؼ

؛ 2008خغیهت ٍ ّوکهبراى،   )هؾهبثِ ًتهبیح ایکًََههَ ٍ خغیهت ٍ ّوکهبراى هیجبؽهذ       قیه تحق يیه ا در آهذُ ثذعت حیًتب. ؽَدی ه

ِ  SNP12195 گبُیخب خصَؿ ثِ STAT5A صى هختلفی ّبگبُیخب اس اعتفبدُ اعبط يیا ثز(. 2008اٍیکًََهز ٍ ّوکبراى،   ثه

 .گزددیه ؾٌْبدیپی ًضاد اصالحی ّبثزًبهِ ؾزفتیپ در زیؽ ذیتَل صفت ؼیهٌظَرافشا
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