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  کیدهچ

است، که منجر  معروفبه شیطان در شیر  شود که فعالیت شبه مورفین دارد و می 7منجر به تولید بتاکازومورفین A1هضم بتاکازئین 

به منظور شناسایی . شوددروم مرگ ناگهانی و جنون میسن ،هاي قلبی عروقیبیماري ،1ها ازجمله دیابت نوع به بسیاري از بیماري

در نظر گرفتهگاو رأس 81، از ) تالشی(گاوهاي جنگلی گیالناز آلل اختصاصی درکازئین با استفاده–بتا ژن جهش آللی در جایگاه

 75/19و  5/18، 37/61با در گاوهاي تالشی به ترتیب برابر   A2A2و  A1A2 ،A1A1هاي نتایج نشان داد که درصد ژنوتیپ.شد

A1با توجه به احتمال اثر نامطلوب آلل . باشدمیدرصد 82/50و  18/49به ترتیب برابر با  A2و  A1هاي هر یک از آللفراوانیو درصد

تا بتوان از تالش نمودهی و ژنوتیپی مطلوب در این جایگاه ژن جهت افزایش فراوانی ژنی اصالحیهاي باید با استفاده از برنامهبر سالمت انسانی، 

A1نسبت به  A2برتري نسبی الل .پتانسیل ژنتیکی مذکور جهت افزایش خصوصیات کمی و کیفی شیر در گاوهاي بومی ایران بهره جست

کیفیت شیر در تواند یک منبع مناسب در کارهاي اصالحی جهت بهبود بنابراین این نژاد می. گاوهاي تالشی از نکات جلب توجه در این تحقیق بود

  .گاوهاي ایرانی و مخصوصا گاوهاي سیستانی باشد

  گاو تالشی، مارکر اختصاصی،بتاکازومورفینبتاکازئین،:کلمات کلیدي

  

  مقدمه

گاو در ایران گاو بومی گیالن به. اهلی کردن و سپس اصالح آن پرداختترین حیواناتی است که بشر به گاو از قدیمی

شاخ مثالٌ، هم گاو نر و هم گاو ماده. تفاوت دارد )به غیر از مازندرانی( هاي گاو بومیگر نژاددیا موسوم است و بجنگلی

فاحش و به لحاظ وزن و قد بین نر و ماده خورد و اختالفیها به چشم میدر جنس نر کوهانی بر جسته روي شانه. دارند

  .)1(وجود دارد

هاي مربوط به فنوتیپ حیوان و یا هاي ژنتیک کمی وپارامترعمدتاً از روشبه طور معمول در برنامه هاي اصالح نژادي،     

لذا اگر انتخاب صرفاً بر  ،شود اما چون فنوتیپ نتیجه برآیند عامل ژنتیکی و محیطی استخویشاوندان آن استفاده می

هاي اصالح نژادي این، برنامه عالوه بر. یابداساس فنوتیپ صورت گیرد میزان اشتباه آن باال و سودمندي انتخاب کاهش می

امروزه، به کمک علم ژنتیک مولکولی بسیاري از این مشکالت  .دزمانبر می باشنگیرد که در قالب ژنتیک کمی صورت می

  .)3و2(حل شده است

اي آن هو در این میان شیر و  فرآوردهمی یابد طبیعتاً با افزبیش جمعیت انسان، تقاضاي مواد غذایی مختلف نیز افزایش 

از موقعیت کربوهیدرات و لیپید ،قابل توجه مواد معدنی، ویتامیندارا بودن مقادیراي و به علت نقش در توازن اسیدآمینه

  .)4(استاي برخوردار ویژه

هاي بزرگ  شامل کازئین ها و پروتئین هاي آب پنیر وجود دارند که کازئین ها قسمت شیر دو گروه از پروتئیندر    

-K-casein،β-casein ،S1هاي بخش کازئین شیر به چهار گروه عمده ژن.)13(آن را تشکیل می دهدعمده 
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casein وS2-casein قرار  4و در گوسفند و بز روي شماره  6که در گاو، روي کروموزم شماره  .شوندتقسیم می

  ).15(اندگرفته

هاي بومی کره گزارش در گاو A4و نوع  A1, A2, A3, B, C,D, E, F, H1, H2, I, Gشامل سیزده نوع مختلف از بتا کازئین

هاي مانند آنهایی که به وسیله واکنش. اندهاي شیر شناخته شدههاي آمینه، در پروتئینهاي بیواکتیو از جنس اسیدپپتید). 8(شده است 

ها مستقیمآ تآثیرات متعدد بیولوژیکی از این پپتید. گردندهاي بیواکتیو مین پپتیدشوند منجر به آزاد شدآنزیم هاي هضم کننده کاتالیز می

در شرایط آزمایشگاهی پپتید بیواکتیو بتا ).6(شونداي را سبب میهاي رفتاري، گوارشی، هورمونی، ایمنی، عصبی، و تغذیهجمله، پاسخ

را براي اولین بار به عنوان ترکیبی که داراي فعالیتی ) Tyro-Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-Ile(7بتا کازومورفین (7کازومورفین 

این چنین  A2اما در نوع . شودتولید می A1از هضم پروتئولیتیک بتا کازئین گاوي نوع )6(شناسایی کردند،شبیه به مورفین است

  ).14(تسنی

نتایج نشان داد که . ها مورد بررسی قرار گرفتدیگر بیماري روي دیابت نوع یک و وابستگی آن با A1کازئین در آزمایشی اثر بتا    

گزارش شده است مصرف باالي شیر  .)2r=84/0(و وقوع دیابت نوع یک وجود دارد  A1کازئین یک همبستگی قوي بین مصرف بتا

گزارش شده همچنین ،)11(داردلبی بروز بیماري هاي ق به دنبال آندر کودکان ارتباط باالیی با وقوع دیابت و  A1)از نوع بتا کازئین(

  ). 12(آسیایی و آفریقایی وجود ندارند  در گاوهاي نژاد خالص A1کازئین بتاکه  است 

مورد ) تالشی(هاي بومی جنگلی گیالندر گاوA2و  A1هاي آللفراوانی  به منظور شناسائی در این پژوهش، ژن بتاکازئین   

  .بررسی قرار گرفته است

      

  روش ها و مواد

  خون گیري

گرفته از سیاهرگ زیر دم لیتر خونمیلی  7تا  5به میزان .استفاده شد) تالشی(جنگلی گیالنگاو رأس 81در این تحقیق، از 

EDTA1براي جلوگیري از انعقاد خون از ماده ضد انعقاد . شد
حجم ماده ضد (10به  1به نسبت ) PH=8موالر و  5/0(

در دماي  DNAنمونه هاي گرفته شده بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و تا زمان استخراج . استفاده شد )انعقاد به حجم نمونه خون

به روش نمکی بهینه یافته DNAاستخراج .شدنددرجه سانتی گراد نگهداري  - 20
2
  . انجام شد 

  

)PCR(اي پلیمراز واکنش زنجیره
3

  

 5/2(میکرولیتر کلرید منیزیم  1،میکرولیتر بافر 5/2هاي، میکرولیتر شامل ترکیبات با غلظت 25در حجم  PCRواکنش 

میکرولیتر از آنزیم تک پلیمراز  2/0، )پیکو مول در هر میکرولیتر 10(میکرولیتر از هر یک از آغازگرها  75/0، )میلی موالر

با (DNAمیکرولیتر  5/1، )میلی موالر در هر میکرولیتر 25(dNTPsمیکرولیتر مخلوط  5/0، )واحد در هر میکرولیتر 5(

  ).2و1جدول(و آب استریل دو بار تقطیر تا رسیدن به حجم مورد نظر انجام گرفت) نانوگرم 50غلظت 

  

  

                                               
1 . Ethylene Diamine Tetracetic Acid 
2 . Modified salting – out 
3 . Polymerase Chain Reaction 



٣

  PCRپروتکل حرارتی -1جدول 

)چرخه35(مرحله درجه حرارت زمان

واسرشت سازي اولیه درجه سانتی گراد 95 دقیقه 2

واسرشت سازي درجه سانتی گراد 94 دقیقه 1

صال آغازگرهاات درجه سانتی گراد 58 دقیقه 1

  دقیقه 1  درجه سانتی گراد 72  تکثیر 

  دقیقه 5  درجه سانتی گراد 72  تکثیر نهایی

  

PCRمواد مورد استفاده در واکنش  - 2جدول 

Mgcl2dNTPPrimer FPrimer R  Taq  بافر  آب استریلDNA  ماده مصرفی

به  مصرفمیزان 

  میکرولیتر

5/1  

  

05/18  

  

5/2  

  

1  

  

5/0  

  

75/0  

  

75/0  

  

2/0  

  

  .)3جدول (استفاده شد  AS-PCRژن مورد نظر در این تحقیق از تکنیک  چند شکلی جهت تعیین 

  

پرایمر هاي اختصاصی مورد استفاده -3جدول     

  پرایمر  توالی پرایمر  منبع

  

10  

F:5'-GCCCAGATGAGAGAAGTGAGG-3'
R:5'-GATGTTTTGTGGGAGGCTGTTAT-3'
R:5'-GATGTTTTGTGGGAGGCTGTTAG-3'

Primer F
Primer R1(A1)
Primer R2(A2)

  

و A1آلل(PCRو تعیین ژنوتیپ هر یک از افراد، محصوالت  آلل هادر این روش پس از تکثیر قطعه مورد نظر به منظور شناسایی 

A2 (به منظور شناسایی باندها از رنگ آمیزي . شدند باز بوده است روي ژل آگارز الکتروفورز 854ژن مورد نظر داراي طول  براي

  . برآورد فراوانی ژنی و ژنوتیپی با شمارش مستقیم باندها از روي ژل انجام گرفت. اتیدیوم بروماید استفاده شد

  

  نتایج و بحث

ن ژنوتیپ نتایج مربوط به تعیی. استفاده شد) تالشی(هاي بومی جنگلی گیالنگاو بومی گاو رأس 81در این تحقیق، از

به ترتیب برابر با  A2A2و  A1A2 ،A1A1هاي دهد که درصد ژنوتیپنشان می 3گاوهاي مورد مطالعه در جدول 

اگر چه هر )  تالشی(هاي بومی جنگلی گیالنگاودر نتیجه در ). 2شکل شماره (درصد بوده است 75/19و  5/18، 37/61

 2فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت از و  ها در بین گاوهاي مذکور متفاوت بودسه نوع ژنوتیپ یافت شد اما فراوانی ژنوتیپ

  .یشتر بودژنوتیپ دیگر ب

  

  

  



٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )سایز مارکر= M()  تالشی(هاي بومی جنگلی گیالنهاي گاونمونه اي از ژنوتیپ -2شکل شماره 

  

  )تالشی(هاي بومی جنگلی گیالنودر گا کازئین–بتا ژن در جایگاهو ژنوتیپیآللیفراوانی  –3جدول 

فراوانی زنیفراوانی ژنوتیپی  

A1A1A1A2A2A2A1A2  نژاد

  82/50  18/49  75/19  37/61  5/18  تالشی

از آلل کازئین با استفاده–شناسایی جهش آللی در جایگاه بتاکه توسط غالمی و همکاران به منظوری تحقیقدر 

- در جمعیت گاوهاي سیستانی وفور هر یک از آللام گرفت نشان داده شد کهاختصاصی درگاوهاي بومی سیستانی انج

به  A2A2و  A1A2،A1A1هاي و فراوانی هر یک ژنوتیپ درصد 5/45و  5/54به ترتیب برابر با  A2و   A1هاي 

  . )5(یستانی بوددر گاوهاي س  A1که نشان دهنده برتري الل نامطلوب  درصد بوده است 6/8و  9/16، 5/74ترتییب برابر با 

) تالشی(در گاوهاي جنگلی گیالن  A2الل مطلوب  فراوانی نسبیباال بودنتوان به می 3در تحقیق حاضر با توجه به نتایج جدول 

با توجه به احتمال اثر .که این موضوع نشاندهنده مطلوب بودن شیر گاوهاي تالشی در مقایسه با گاوهاي سیستانی است .پی برد

و ژنوتیپی مطلوب در این  آللیباید با استفاده از برنامه هاي مطالعاتی جهت افزایش فراوانی بر سالمت انسانی، A1ل نامطلوب آل

جایگاه ژنی اقدام تا بتوان از پتانسیل ژنتیکی مذکور جهت افزایش خصوصیات کمی و کیفی شیر در جمعیت گاوهاي شیري ایران 

  .بهره جست

  

  

  

  A2     A1    A2    A1   A2  A1   A2    A1    A2    A1    A2   A1    A2    A1   A2   A1    
M

A1A2        A1A2         A1A2         A1A2         A2A2    A1A1       A1A2 
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  آزمون مربع کا

  

با توجه ).3جدول (نیز براي نمونه هاي مورد بررسی انجام گرفت  SASبا استفاده از نرم افزار ون این آزم 

که برابر  05/0و اعداد جدول در سطح احتمال  1به دست آمده با توجه به درجه آزادي  X2)3(به جدول 

  .ی باشدمی باشد نشان می دهد که جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردي ـ واینبرگ نم 00393/0

دلیل عدم تعادل براي این جایگاه می تواند اندازه کوچک جمعیت باشد و در آن همواره انتخاب صورت 

  . می گیرد که هر دو از عوامل بر هم زننده تعادل می باشد

  آزمون مربع کاي ژن بتاکازئین هجینت–3جدول 

  

)E - O( =X2
ظار مورد انت   EO ژنوتیپمشاهده شده  

  

61/5  40/245/18A1A1
  

  تالشی

90/4973/61A1 A2

70/2575/19A2A2
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The Identification of allelic mutiaons of β-Casein  in Taleshi Bovines by Using 
Allele Specific PCR
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Abstract:
The digestion of A1 casein  leads to the production of β-casomorphin 7 which it has action like
morphine. β-casomorphin 7 cause to many diseases, including type 1 diabetes, cardiovascular 
disease syndrome, sudden death and madness . In order to detect the mutant alleles in the beta -
casein in 81 bovine Gilan (taleshi), allele-specific PCR were used. Results showed that the
percentage of genotypes A1A2, A1A1 and A2A2 in taleshi,s bovines are 61/37, 18/5 and 19/75 
percent respectively. Abundance of each allele A1 and A2 were 49/18 and 50/82 respectively.
Regarding the adverse effects of allele of A1 on human health, programs for increasing abundance 
of favorable allele and genotype in native cows of Iran is suggested. The relative superiority of A1
to A2 allele in taleshi,s bovines was interesting in this study. So this race could be a good source of
corrective actions to improve the quality of milk in other races, especially Sistani in Iran.

Key words: β-Casein; β-Casomorphin; Allele Specific; Taleshi Bovines


