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 چکیده

در ثالعتَعیت گبٍی ٍ ّوچٌیي هَثز در الًِ گشیٌی خٌیي در t (IFNT )–ثِ عٌَاى تٌظین کٌٌذُ ثیبى اًتزفزٍى  FGF2صى 

ثزایي اعبط در ایي هغبلعِ ، ارسیبثی . ًقؼ دارد STATرحن، تؾخیـ آثغتٌی ٍ تَععِ غذُ پغتبى ٍ فعبل عبسی صى ّبی گزٍُ 

ٍل ٍ دٍم ٍ عي اٍلیي سایؼ فزاٍاًی آللی ٍ چٌذ ؽکلی ّبی ایي صى ٍ ارتجبط آى ثب ففبت تعذاد تلقیح هٌدز ثِ آثغتٌی در ؽکن ا

خوعیت هختلف دارای اعالعبت هَرد ًظز ، ثِ عَر تقبدفی  5راط گبٍ ؽیزی ّلؾتبیي اس  355تعذاد . هَرد ثزرعی قزار گزفت

 PCR-RFLPصًَهیکی اس ًوًَِ ّبی خَى ثِ رٍػ ًوکی هیلز اعتخزاج گزدیذ ٍ ثب اعتفبدُ اس تکٌیک  DNAاًتخبة ٍ عپظ 

ثب  AA,AG,GGثزای ایي چٌذ ؽکلی عِ صًَتیپ . اس صى تکثیز ٍ هَرد ّضن قزار گزفت(  SNP 11646)قغعِ هَرد ًظز 

اهب هقبیغِ هیبًگیي صًَتیپ ّب . صًَتیپ رٍی ّزدٍ ففت اثز هعٌی دار ًذاؽت. هؾبّذُ ؽذ 21/0ٍ 54/0ٍ  25/0فزاٍاًی ّبی 

. ی ٍ ّوچٌیي کوتزیي هیشاى عي در اٍلیي سایؼ را داؽتٌذکوتزیي تعذاد تلقیح هٌدز ثِ آثغتٌ GGًؾبى داد افزاد دارای صًَتیپ 

ثزآٍرد ارسػ افالحی صًَتیپ ّب . هَخت ثْجَد عولکزد ّز دٍ ففت گزدیذ Aثِ خبی الل  Gّوچٌیي خبیگشیي کزدى آلل 

صًَتیپ . اثز هٌفی دارًذ AG,AAرٍی ففت تعذاد تلقیح هٌدز ثِ آثغتٌی اثز هثجت ٍ صًَتیپ ّبی  GGًؾبى داد کِ صًَتیپ 

GG  ٍAG  رٍی ففت عي اٍلیي سایؼ ًیش دارای اثز هٌفی ٍ صًَتیپAA ًتبیح تحقیق ًؾبى هی دّذ کِ . دارای اثز هثجت ثَد

 . ًوی تَاى ثب قبععیت گفت کِ ایي صى اثز هعٌی داری رٍی دٍ ففت تَلیذ هثلی دارد ٍ ًیبس ثِ پضٍّؼ ّبی ثیؾتزی اعت

 ، گبٍ ّلؾتبیي، صًَتیپ، چٌذؽکلی،ففبت تَلیذ هثلی FGF2صى : واژگان کلیدی 

 

 مقدمه

اّویت ثْجَد عولکزد ففبت تَلیذ هثلی در گبٍّبی ؽیزی ثز کغی پَؽیذُ ًیغت چزا کِ تَلیذ هثل هٌظن ،عجیعی ٍ ثبسدّی ثبال 

حیغی در خْبى اس خولِ در ضوي ثب ثزٍس چبلؼ ّبی ه. عزآغبس تَلیذ ؽیز ٍ افشایؼ تعذاد گَعبلِ ّب در فٌعت گبٍ ؽیزی اعت

درفذ ایي  30کبّؼ هیشاى ثبرٍری ٍ ثقبء خٌیٌی در گبٍّبی ؽیزی عی دِّ گذؽتِ ٍ ثب عٌبیت ثِ ایٌکِ هغبئل صًتیکی هغئَل 

 . چبلؼ ّغتٌذ ، تَخِ ثب افالح ًضاد ایي ففبت اس اّویت دٍ چٌذاى ثزخَردار اعت

لی اًذک اعت ٍ تفکیک عْن اثزات هحیغی اس عْن اثزات صًتیکی اس آًدبئیکِ تکزار پذیزی ٍ ٍراثت پذیزی ففبت تَلیذ هث

یکی .ثب رٍؽْبی کالعیک هؾکل اعت ، اعتفبدُ اس هبرکز ّبی هَلکَلی در افالح ًضاد ایي ففبت اهزٍسُ دارای خبیگبُ ٍیضُ اعت

آى صى هؾخـ ٍ ثب ایدبد گزٍُ  صى هَرد ًظز اًتخبة ٍ چٌذ ؽکلی ّبی. اس ایي رٍؽْب اعتفبدُ اس هبرکزهغتقین یب صى کبًذیذ اعت

 ّبی هختلف خوعیت ثز هجٌبی عولکزد ففبت ٍ چٌذؽکلی ّبی صى کبًذیذ دعتِ ثٌذی ؽذُ ٍ ٍقتی هؾخـ ؽذ کِ افزاد دارای 

 



 

 

رکَردّبی هٌبعت ، چٌذؽکلی خبؿ اس صى کبًذیذ را در صًَم خَد دارًذ هعلَم هی گزدد کِ صى خبؿ ثب ؽکلی خبؿ اس 

بت هَرد ًظز هَثز ثَدُ ٍ ّوچٌیي اثز صًَتیپ ّب ثب عولکزد ففبت هَرد تدشیِ آهبری قزار هی گیزد ٍ آلل ّبیؼ ثز عولکزد فف

 . هی تَاى اًتخبة ثز اعبط آى صى کبًذیذ را هَرد تَخِ قزار دّذ

ثیي صى ّبی  17اگشٍى ٍ خبیگبُ آى رٍی کزٍهَسٍم ؽوبرُ  3عَل ٍ دارای  Kb 59 حذٍد( صى کبًذیذ) FGF2صى 

GGS12  ٍNUDT6 دارای . اعیذ آهیٌِ اعت 156کیلَ ٍالتَى ٍ ثِ عَل  18پزٍتئیي آى تقزیجب . هی ثبؽذNP 176  ُدر غذ ٍ

 . پغتبى ٍ در ثبفت هخبعی رحن فعبل اعت

در ثالعتَعیت گبٍی  Eّوچٌیي تٌظین کٌٌذُ ثیبى اًتزفزٍى . یک فبکتَر آًضیَ صًیک ثَدُ ٍ در تَععِ اٍلیي خٌیي ًقؼ دارد

اس . صى ّبیی کِ در خبیگشیٌی خٌیي دخیل ّغتٌذ را تٌظین ًوَدُ ٍ ثزای عبسهبًذّی هدذد غذُ پغتبًی اّویت دارد ثیبى. اعت

ففبت هَرد ثزرعی . ًیش ًقؼ دارد STAT1,STAT2,STST5پغزفت خغن سرد ًیش هوبًعت هی کٌذ ٍ در تٌظین ثیبى صًْبی 

ففت عي اٍلیي سایؼ اثز هْوی ثز ففبت ٍ پبراهتزّبی هحکوی ًظیز . ّن عي اٍلیي سایؼ ٍ تعذاد تلقیح هٌدز ثِ آثغتٌی اعت

تعذاد تلقیح هٌدز ثِ آثغتٌی ّن هعیبری هغتقین ثزای اًذاسُ . فبفلِ ًغلی،ٍیضگی ّبی تیپ ٍ تَلیذ ؽیز ٍ درفذ چزثی ؽیز دارد

 . گیزی ثبرٍری ٍ یکی اس ففبت هْن تَلیذ هثلی اس ًظز اقتقبدی اعت

 

 مواد و روشها

راط گبٍ ّبی ًضاد ّلؾتبیي در داهذاری ّبی اعتبى اففْبى ثِ عَر تقبدفی اًتخبة ٍ خًَگیزی اس عیبّزگ خگَالر  355تعذاد 

درفذ اعتفبدُ گزدیذ ٍ ًوًَِ ّب ثب حفظ ؽزایظ سًدیزی عزد ثِ  10ثِ ًغجت  EDTAاس هحلَل ضذ اًعقبد . اًدبم گزفت

توبهی ًوًَِ ّب  DNAاعتخزاج . درخِ عبًتی گزاد ًگْذاری ؽذًذ -20هبی در د DNAآسهبیؾگبُ هٌتقل ٍ تبسهبى اعتخزاج 

درفذ ٍ ثب رًگ آهیشی اتیذیَم  7عٌدؼ کیفیت ًوًَِ ّب ثب اعتفبدُ اس صى آگبسر . عجق پزٍتکل رٍػ ًوکی هیلز اًدبم گزفت

ثب اعتفبدُ اس دٍ آغبسگز رفت  FGF2خفت ثبسی صى  207ٍاکٌؼ سًدیزُ ای پلیوزاس ثزای تکثیز قغعِ . ثزٍهبیِ عکظ ثزداری ؽذ

 .ٍ ثزگؾت سیز اًدبم ؽذ

5´- CATAGTTCTGTAGACTAGAAG-3´    آغبسگز رفت

5´- CCTCTAAAGAAGGATTAAGTCAAAATGGGGGTGGTA-3´ آغبسگز ثزگؾت                     

هیکزٍلیتز اس ّز  1ًبًَگزم ،  50ثب غلظت  DNAهیکزٍلیتز اس  2تزکیت هیکزٍلیتز ٍ ثب  20در حدن ًْبیی  PCRٍاکٌؼ 

هیکزٍلیتز آة اعتزیل ، اًدبم  5هیکزٍلیتز اس کلزیذ هٌیشیَم ،  7هیکزٍلیتز اس آًشین تک پلیوزاس ،  4پیکَهَل ،  10آغبسگز ثب غلظت 

اعتفبدُ  CSP6Iّبی هختلف صى اس آًشین  ثزای خذا عبسی الل PCR-RFLPثزای تعییي چٌذ ؽکلی صى هَرد ًظز اس رٍػ . ؽذ

ٍ ایي  AGصًَتیپ ( bp 171  ٍ207)، ثزػ در ّزدٍ خبیگبُ  GGصًَتیپ  bp 171در فَرت ثزػ در یک خبیگبُ . گزدیذ

ثزای هحبعجِ فزاٍاًی آلل ّب اس ًزم افشار . هی ثبؽذ AAآًشین در آلل ٍحؾی دارای خبیگبُ ثزػ ًجَدُ ٍ دارای صًَتیپ 

POPGENE32 ٍخْت هغبلعِ  ارتجبط ففت ثب صًَتیپ ّبی ثذعت آهذُ اس ًزم افشار . اعتفبدُ ؽذSAS  ِرٍیGLM  ُاعتفبد

 .گزدیذ

  



 

 

 نتایج و بحث

فزاٍاًی صًَتیپی . را در خوعیت هَرد هغبلعِ ًؾبى داد AA,AG,GGعِ صًَتیپ  PCRًتبیح حبفل اس ّضن هحقَالت 

AA,AG,GG  تدشیِ آهبری دادُ ّب ًؾبى داد ، صًَتیپ اثز هعٌی داری رٍی دٍ . ثزآٍرد گزدیذ 21/0ٍ  54/0ٍ 25/0ثِ تزتیت

ففت تعذاد تلقیح هٌدز ثِ آثغتٌی ٍ عي اٍلیي سایؼ ًذاؽتِ ٍلی اثز تزکیجی گلِ عبل، فقل رٍی ّز دٍ ففت اثز هعٌی دار ًؾبى 

هقبیغِ هیبًگیي صًَتیپ . َرد ففت عي اٍلیي سایؼ ّن اثز هعٌی دار ًؾبى هی دّذدادُ ٍ ّوچٌیي هتغیز کوکی تعذاد تلقیح در ه

ٍ ّوچٌیي کوتزیي عي در اٍلیي سایؼ ّن در ّویي صًَتیپ هی ثبؽذ  GGّب ّن ًؾبى هی دّذ کوتزیي تعذاد تلقیح در صًَتیپ 

 (.1ٍ2ٍ3خذٍل )کِ الجتِ هعٌی دار ًیغت

 

  1خذٍل  

 

 منبع تغییرات

منجر به تعداد تلقیح 

 آبستنی شکم اول

تعداد تلقیح منجر 

 به آبستنی شکم دو

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 ns 8/8 2 ns 2 ژنوتیپ
17/2 

اثر گله،سال و 

 فصل زایش

93 * 88/78 93 * 54/9 

 49/9 782 137/8 782 خطا

 درفذ 5هعٌی دار در عغح احتوبل  *

ns  درفذ 5عذم هعٌی دار در عغح 

 
 3خذٍل 

تعذاد تلقیح  صًَتیپ

 ؽکن اٍل

تعذاد تلقیح 

 ؽکن دٍم

عي اٍلیي  صًَتیپ

 سایؼ

AA 15/0 ±43/1 31/0 ±42/2 AA 13±767 

AG 14/0 ±58/1 06/12 

±68/2 

AG 06/12 

±765 

GG 17/0 ±35/1 81/12 

±26/2 

GG 81/12±757 

 

 

ی الل  2011در عبل  هَ ٍ ّوکبراى در یک تحقیق هؾبِث ًؾبى دادًذ کِ خبیگشٌی ثبعث  SNP11646در خبیگبُ  Aِث خبی الل  Gایکًََ

لیي سایؼ ٍ تعذاد تلقیح هٌدز ثِ آثغتٌی هی گزدد کِ ثب ًتبیح حبفلِ در ایي تحقیق هغبثقت دارد ثزرعی ارسػ افالحی . کبّؼ عي در ٍا

َیذ ّو تیپ ّب ّن ه تیپ صًَ دارای اثز هثجت رٍی ففبت تعذاد تلقیح هٌدز ثِ آثغتٌی اعت کِ ثب ًتبیح خغیت ٍ  GGیي ًکتِ اعت کِ صًَ

هَ ٍ ّوکبراى  2008ّوکبراى  تیپ رٍی عولکزد ففبت ّن در ّزدٍ تحقیق هَرد . هؾبثِ کبهل دارد 2011ٍ ایکًََ هعٌی دار ًجَدى اثز صًَ

لیذ هثلی در ثزًبهِ ّبی  FGF2دُ اس خبیگبُ ّبی هختلف ایي صى ثزایي اعبط اعتفب. اؽبرُ تبییذ ؽذُ اعت جَد ففبت َت ِث هٌظَر ْث

 .افالحی ًیبس ثِ پضٍّؼ ّبی ثیؾتزی دارد
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