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  چكيده

دهد، امـا   كاربرد تلقيح مصنوعي در صنعت گاو شيري اجازه بهبود انتخاب را بر روي گاوهاي نر را براي صفات توليدي مي
  اين مطالعه تالش دارد تا اثر مستقيم عملكردي جايگاه. كند رد توليد مثلي فردي گاو نر فشار وارد ميدر همان زمان، بر عملك

كانديداي گيرنده پروالكتين را به عنوان نشانگر بر روي صفات بيومتري بيضه شامل ميانگين طول بيضه، ميانگين عرض بيضه 
مونه خون و اسپرم از گاوهاي نر موجود در دو مركز تلقيح مصنوعي ن 183از تعداد .. و ميانگين محيط بيضه نيز آزمون شدند

-PCRبـا روش  ) PRLR(هـاي گيرنـده پـروالكتين    ژن SNPمتولد شده بودند، براي تعيـين   1385تا  1362هاي  كه بين سال

RFLP از آنزيم  TaiI الل. شدو سه ژنوتيپ مشاهده ) نيافته يافته و برش برش(براي جايگاه دو الل . استفاده شد  TaiI+ (R)  و
هـيچ يـك از   دار ژن كانديداي فوق را با  مدل مختلط ارتباط معنيبا آناليز واريانس  .به ترتيب فراوانترين بودند RR  ژنوتيپ
  نشان نداد صفات

  
  :مقدمه

PRLR  ازن ب[خانواده بزرگ گيرنده هاي سيتوكينيني تعلق دارد  1يك پروتيين منفرد متصل به غشا است كه به كالس
)a1990وb1990( كلي و همكاران ،)30با وجود عملكرد مشابه با گيرنده هورمون رشد تنها )].. 1997(و الي و همكاران ) 1991 

هاي  با توجه به گستردگي گيرنده)]. 1996(و گافين و همكاران ) 1998(گافين و همكاران [درصد تشابه توالي بين آنها وجود دارد 
، اپيديميس، )هاي اليديك، سلولهاي سرتولي هاي زايا، اسپرماتوزا، سلول سلول(ها  هاي بدن از جمله بيضه پروالكتين در اكثر اندام

هاي توليدمثلي دام  ، نقش زيادي در اثرات مثبت پروالكتين در بافت)1998بوله فيسوت و همكاران (وزيكول سمينال و پروستات 
هاي اهلي و انسان زياد مطالعه شده و نتايج  ا ژن گيرنده پروالكتين در دامه چندشكلي) 1998بوله فيسوت و همكاران . (نر دارد

ارتباط بين چندشكلي ) 2006(كميك و همكاران .. هاي توليدمثلي تاييد كرده است ها نقش مثبت آن را در فعاليت اكث بررسي
AluI تعداد اسپرم زنده در هر انزال در خوك  در ژن گيرنده پروالكتين و صفات حجم انزال، جمعيت اسپرم، درصد اسپرم زنده و
 2ارتباط چندشكلي ژنهاي عامل رشد اپيدرمال، پروستاگلندين اندوپروكسيداز سنتاز) 2006(هانق و همكاران . دار گزارش شد معني

ي غير ها ها با قطرات سيتوپالسمي، درصد اسپرم و گيرنده پروالكتين را با صفات حجم اسپرم، جنبندگي اسپرم، درصد اسپرم
هاي را با تعدادي از صفات فوق  طبيعي، جمعيت اسپرم و تعداد كل جمعيت اسپرم در هر انزال را بررسي و ارتباط اين چندشكلي
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و  7و 4، 3 هاي هاي موجود در اگزون چندشكليداري بين  ارتباط معني) 2008(زنق و همكاران  .دار گزارش كردند الذكر معني

 7و ) GT/AC( 3وجود دو جهش را در اگزونهاي ) 2005(بيرام و همكاران . گزارش كردند   صفات توليد شير و درصد چربي
)T/C (اي به صورت آسپارژين به سرين  ها به ترتيب باعث جايگزيني اسيدآمينه اين جهش. گزارش كردند)S18N ( در پپتيد

و توليد چربي و  S18Nن محققين ارتباط بين اي. در بخش خارج سلولي است) L186P(سيگنال و جايگزيني گاليسين به پرولين 
، PRL ،GHR ،PRLR ،UTMP1 چندشكلي ارتباط ژنهاي ) 2009(خطيب و همكاران . دار گزارش كردند پروتيين را معني

STAT5A2 ،3 OPN  وPOU1F14 اين محققين جهشي را در . و ارتباط آن را با باروري و نرخ ماندگاري جنين بررسي كردند
دار گزارش  هاي حاصله را با صفات مختلف معني دار ژنوتيپ گيرنده پروالكتين گزارش نموده و ارتباط معني 3 اگزون شماره

در . هاي پن گيرنده پروالكتين در گاو و صفات بيومتري بيضه صورت نگرفته است اما تاكنون بررسي ارتباط بين چندشكلي. كردند
مورد بررسي قرار گرفته و سپس ارتباط بين اين  PCR_RFLPكتين با روش اين تحقيق چند شكلي موجود در ژن گيرندة پروال

 . ها با صفات بيومتري بيضه تحقيق خواهد شد چندشكلي

  مواد و روش
داري  راس گاو نر مورد استفاده در برنامه تلقيح مصنوعي كه در دو مركز، اصالح نژاد شمال غرب و تستاژ شركت جاهد نگه 183
عرض بيضه، طول براي روشن شدن ارتباط آنها با صفات  PCR_RFLPديداي مورد نظر به وسيله روش براي ژن كان ،شدندمي

و 2006ويتاال و همكاران براساس   PCRواكنش  .تعيين ژنوتيپ شدندهاي خون و اسپرم  بيضه و قطر بيضه با استفاده از نمونه
براي شناسايي مواد حاصل از هضم آنزيمي  .انجام شد TaiI (Mae II)ها با استفاده از آنزيم  هضم آنزيمي براي تعيين ژنوتيپ

باندها با استفاده از اتيديوم . درصد انجام شد 8درصد و اكريل آميد  2الكتروفورز افقي و عمودي به ترتيب بر روي ژل آگارز 
واينبرگ با استفاده  - دل هارديآزمون تعا .مورد عكسبرداري قرار گرفتند UV DOCدر دستگاه  UVبرومايد نمايان وبه وسيله اشعه 

صفات با استفاده از   .انجام گرفت PopGene.S2افزار  از آزمون كاي مربع براي هر ژن به طور جداگانه با استفاده از رابطه زير و نرم
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 1/9نسخه  SASمدل زير و نرم افزار 

  

  :در اينجا
yijhlm مشاهده هر صفات ،µ نگين كلي صفتميا ، ai  اثر تصادفيi امين حيوان ، Sk  اثر ثابتk 1- 2(امين ايستگاه=k( ، Gl 

  .باشد مي ميانگين كلي صفت mو  مشاهده هر صفات ijklm، اثرتصادفي باقيمانده l( ، bm،ijklm=1- 3(امين ژنوتيپ  lاثر ثابت 
  انجام شد 1996كي  با استفاده از روش فالكونر و مكبرآورد متوسط اثر جايگزيني 

                                                 
1 - POU class 1 homeobox 1 
2 - Signal transducer and activator 5A 
3 - Osteopontin 
4 - Uterine milk protein 
 

ikllkiikl GSay  
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  نتايج و بحث

ويتـاال و  بـا اسـتفاده از برنامـه پيشـنهادي      پـروالكتين ژن گيرنـده   از اگزون سومكيلو بازي از ناحيه  439در اين بررسي قطعه 
دو الـل   نتايج. ارگذاري گرديددرصد ب 8قطعات حاصل از هضم بر روي ژل اكريل آميد ، هضمو بعد از تكثير شده 2006همكاران 

كه اين دو نوع الل بر اثر يك مقايسه نتايج با منابع نشان داد كه  .)1شكل(مشاهده شد RRو  PP ،RP ژنوتيپموجب ايجاد سه كه 
 TaiIدر جايگـاه   )1جدول (فراواني اللي و ژنوتيپي .ايجاد شده بودند  ACبا  GTجايگزيني نوكلئوتيدهايجهش به صورت تبديل 

درصـد از   29/71و همچنـين  ) 1557/0در مقابـل   8443/0(فراوانتر است  Pنسبت به الل  Rنشان داد كه الل  پروالكتينن گيرنده ژ
  . بودند RRگاوهاي نر جمعيت مورد بررسي داراي ژنوتيپ 

 

  
  درصد 8بر روي ژل اكريل آميد  TaiIدر جايگاه PRLRهاي ژن  ژنوتيپ 1شكل 

در گاوهـاي آيرشـاير   ) 2006(وم ژن گيرندة پروالكتين براي اولين بار توسط ويتـاال و همكـاران   چند شكلي فوق در اگزون س
بود كه با نتايج مطالعه حاضـر در نـژاد    14/0و  86/0در اين مطالعه، به ترتيب برابر  Rو  Pفراواني آلل . فنالندي مطالعه شده است

هاي عملكردي اين دو نژاد از قبيل صـفات توليـد شـير و تركيبـات آن      وتتواند به دليل بعضي از تفا هلشتاين مغايرت دارد كه مي
گزارش كردند كه بـا   850/0و  150/0گاو هلشتاين چيني  385را به ترتيب در  Rو  Pفراواني آلل )  2008(زنق و همكاران . باشد

 RP، )130در مقابـل   RR )132 هاي نوتيپتفاوت اندك فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار ژ. نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد
و جمعيت مورد مطالعه در تعادل ). <05/0p(دار نبود  در اين جايگاه از لحاظ آماري معني) 6در مقابل  5( PPو ) 48در مقابل  45(

ه گـر بـر   اين نتايج ممكن است بدليل كوچك بودن جمعيت مورد بررسي يا موثر نبودن عوامـل مداخلـ  . هاردي واينبرگ قرار دارد
  . هاي اللي و ژنوتيپي بوده است روي فراواني
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ژن گيرنده استروژن بر روي طول بيضه، عرض بيضه و  TaiI-PRLRجايگاه  دهد كه اثر بررسي نتايج تجزيه واريانس نشان مي

هـا  ميـانگين مقايسـه  . در جـدول يـك آمـده اسـت     PRLR_TaiIها جايگاه  ميانگين ژنوتيپ. دار بود غيرمعني) <05/0p(قطر بيضه 
  اختالف چنداني نشان نميدهد

  براي صفات مورد بررسي در گاوهاي نر هلشتاين ايران Pو ارزش  PRLR_TaiIهاي مختلف در  جايگاه  برآورد ميانگين حداقل مربعات ژنوتيپ 15-3جدول
  هاي گيرنده پروالكتينژنوتيپ  

 Pارزش 
 PP RP RR  صفات مورد بررسي

  8277/0  72/17±32/0  54/17±35/0 41/17±73/0 )متر  سانتي(عرض بيضه
  5373/0  61/13 ±80/0  61/13 ±80/0 32/14±45/0 )متر سانتي(طول بيضه
  9903/0  14/39 ±64/0  20/39 ±70/0 01/39±48/1 )مترسانتي(قطر بيضه

  
اكثر مطالعات در راستاي يافتن ارتباط با . ام نشده استاي در خصوص ارتباط اين چندشكلي و صفات بيومتري بيضه انج مطالغه

-PRLRارتباط بين چندشكلي ) 2006(كميك و همكاران . اند ولي نتايج اين مطالعات متناقض بوده است صفات كيفي اسپرم بوده

AluI  تغييرات در صفات و صفات كيفي اسپرم را مورد بررسي قرار داده و گزارش نمودند كه  بين چندشكلي در اين جايگاه و
همچنين . دار وجود دارد حجم انزال، جمعيت اسپرم، درصد اسپرم زنده و تعداد اسپرم زنده در هر انزال در خوك ارتباط معني

نتايج اين محققين نشان داد كه ميانگين افراد هتروزيگوت نسبت به دو هموزيگوت باالتر است كه در توافق با نتايج تحقيق حاضر 
ارتباط چندشكلي گيرنده پروالكتين به همراه چندشكلي ژنهاي عامل رشد اپيدرمال، پروستاگلندين ) 2006(همكاران هانق و . است

را با صفات كيفي اسپرم بررسي كرده و نشان دادند كه ارتباط بين چندشكلي در ژن گيرنده پروالكتين و  2اندوپروكسيداز سنتاز
دار و با صفات حجم اسپرم، جنبندگي اسپرم، ، درصد  درصد اسپرم طبيعي معني ها با قطرات سيتوپالسمي و صفات درصد اسپرم

) 2006(همچنين لين و همكاران . دار است هاي غير طبيعي، جمعيت اسپرم و تعداد كل جمعيت اسپرم در هر انزال غيرمعني اسپرم
وكهاي نر به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط بين با بررسي ارتباط بين ژن كانديداي گيرنده پروالكتين با  صفات كيفي اسپرم در خ

دار و با بقيه  هاي غير طبيعي معني چندشكلي در ژن گيرنده پروالكتين با صفات زندماني اسپرم، قطرات سيتوپالسمي و درصد اسپرم
دليل مغايرت به دليل . كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت داشت. دار نيست صفات از جمله حجم انزال، جمعيت انزال و غيره، معني

  . هاي مورد بررسي در ژن گيرنده پروالكتين است و متفاوت بودن جايگاه) خوك و گاو(متفاوت بودن گونه 
  :تشكر و قدرداني

محققين از زحمات جناب آقاي مهندس كوشا و كاركنان مركز تستاژ شركت جاهد، كاركنان مركز اصالح نژاد شمالغرب و آقاي 
  ..مايندن اسماعيلي تشكر مي
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Prolactin Receptor Polymorphism and its association with testis biometry 

trait in Iranian Holstein bulls 
Abstract: 

 
Fertility is one of the most important economical traits in cattle production. Implementation of 
artificial insemination (AI) in cattle production allowed improving selection on the bulls for 
production traits, but at the same time, it stresses the meaning of the individual bull reproductive 
performance. This study aims to elucidate the effect of direct functional candidate gene loci as 
markers testis biometry trait, i.e,  average testis length (ATL), average testis width (ATW) and 
scrotum circumference (SC). Candidate gene loci PRLR were chosen for investigation based on 
their biological correlation and/or physiological functions in male reproduction. The semen and 
blood sample of 183 Holstein bulls from two AI station, born between 1993 and 2008 were 
genotyped with PCR-RFLP method TaiI restriction enzyme. Two allel and three genotype were 
observed. Frequency of alleles and genotypes were TaiI+ (R) alleles and RR genotypes.   
Analyses of variance with mixed model revealed no significant association with mentioned traits. 


