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 چکیدُ

 رأط گبٍ ؽیزی 395ثذیي هٌظَر اس . ّذف اس ایي پضٍّؼ ارسیبثی ارتجبط چٌذ ؽکلی  هَخَد در صى گیزًذُ لپتیي ثب صفبت تَلیذی ثَد

ِ ّبی خَى خوع آٍری ؽذ کیفیت ٍ کویت .  ثب رٍػ اعتخزاج ًوکی اعتخزاج ؽذDNA .هزثَط ثِ پٌح گبٍداری اعتبى اصفْبى ًوًَ

DNAای ثِ عَل .  اعتخزاج ؽذُ تَعظ الکتزٍفَرس هَرد ارسیبثی قزار گزفت ِ  خفت ثبس 400ثب اعتفبدُ اس پزایوزّبی اختصبصی قغع

 هَرد ّضن قزار TaqIقغعِ تکثیز ؽذُ ثِ ٍعیلِ آًشین هحذٍدگز .  درصذ هَرد ؽٌبعبیی قزار گزفت1تکثیز ٍ تَعظ صل آگبرٍس 

ارتجبط صًَتیپ ّب ثب صفبت تَلیذی ثز اعبط یک . عِ صًَتیپ ثزای صى گیزًذُ لپتیي در خوعیت هَرد ثزرعی ؽٌبعبیی ؽذ. گزفت

 رٍس ؽیزدّی، درصذ چزثی ٍ درصذ 305ثز تَلیذ ؽیز اثز صًَتیپ .  ثزرعی ؽذSASًزم افشار  GLMهذل خغی ٍ ثب اعتفبدُ اس رٍیِ 

  .پزٍتئیي هعٌی دار ًجَد

 ژى گیرًدُ لپتیي، صفبت تَلیدی، گبٍّبی شیری، چٌد شکلی: کلوبت کلیدی
 

 هقدهِ

 لپتیي، گیزًذُ لپتیي، .[4]تعذاد سیبدی چٌذؽکلی در صًْبی هختلف هَثز رٍی صفبت تَلیذی ٍ تَلیذهثلی گشارػ ؽذُ اعت 

 لپتیي َّرهَى پزٍتئیٌی اعت کِ .[1]َّرهَى رؽذ ٍ گیزًذُ َّرهَى رؽذ اس خولِ صًْبی ؽٌبعبیی ؽذُ در ایي ارتجبط هیجبؽٌذ 

عوذتبً ثَعیلِ ثبفت چزثی عفیذ عٌتش ٍ تزؽح هیؾَد ٍ در کٌتزل فعبلیتْبی فیشیَلَصیک اسخولِ کٌتزل هصزف خَراک، ثِ 

لپتیي در تلیغْْبی گبٍ ؽیزی در حبل رؽذ در آغبس پیَثزتی . کبرگیزی اًزصی ٍ فعبلیتْبی تَلیذ هثلی ٍ ایوٌی ایفبی ًقؼ هیکٌذ

. [2]ًقؼ ایفب هیکٌذ 

ؽٌبعبیی ؽذّبًذ، کِ فقظ  (LEPR)ؽؼ ایشٍهز اس ایي گیزًذُ لپتیي . گیزًذُ لپتیي حذٍاعظ عولکزدّبی فیشیَلَصیک لپتیي هیجبؽذ

در ّیپَتبالهَط پیؾٌْبد هیکٌذ کِ احتوبالً یک  LEPR-bثیبى گغتزدُ . [2] تَاًبیی پیبهذّی را دارد (LEPR-b) ثشرگتزیي ایشٍهز آى

 3 ٍ 4صًْبی لپتیي ٍ گیزًذُ لپتیي گبٍ ثِ تزتیت رٍی کزٍهَسٍم . حذٍاعظ ضزٍری ثزای عول لپتیي در عغح ّیپَتبالهَط هیجبؽذ

چٌذیي چٌذؽکلی در صى لپتیي کؾف ؽذُ در حبلی کِ فقظ یک چٌذؽکلی در صى گیزًذُ لپتیي کؾف ؽذُ . هکبًیبثی ؽذُ اعت

ّذف اس ایي هغبلعِ ثزرعی . [3] ثعضی اس ایي چٌذؽکلیْب هوکي اعت ثز فعبلیت یب ثیبى لپتیي ٍ گیزًذّبػ اثز داؽتِ ثبؽذ. اعت

ِ ّبی اًتخبة گبٍّبی ؽیزی در عٌیي اٍلیِ هیجبؽذ . اهکبى اعتفبدُ اس صى گیزًذُ لپتیي ثِ عٌَاى صى کبًذیذا در ثزًبه
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 هَاد ٍرٍشْب

 گبٍداری صٌعتی اعتبى اصفْبى کِ دارای ثجت اعالعبت تبئیذ ؽذّبی ثَدًذ اس رگ دهی تَعظ لَلِ 5 گبٍ ّلؾتبیي اس 395اس 

ِ ّب در کٌبر یخ ثِ آسهبیؾگبُ علَم داهی داًؾگبُ . ًوًَْگیزی خَى ثِ عول آهذEDTA د حبٍی هبدُ ضذ اًعقب (خالء) ًٍَخکت ًوًَ

صًَهی ثِ رٍػ ًوکی  DNAپظ اس یخ گؾبیی، . درخِ عبًتی گزاد ًگْذاری ؽذ- 20صٌعتی اصفْبى هٌتقل ٍ عپظ در فزیشر در دهبی 

اس لحبػ کویت ٍ کیفیت هَرد ارسیبثی قزار  DNAدرصذ،  7/0 اس علَل ّبی لکَعیت اعتخزاج گزدیذ ٍ ثب اعتفبدُ اس صل آگبرٍس

 اعتفبدُ گزدیذ؛ ّوچٌیي تَالی آغبسگز هَرد 1اس هَاد هَخَد در خذٍل  (PCR) ثِ هٌظَر اًدبم ٍاکٌؼ سًدیزّبی پلیوزاس .گزفت

 . ًؾبى دادُ ؽذُ اعت2اعتفبدُ در خذٍل 

 

 (PCR)هَاد هَرد ًیبس ثزای ٍاکٌؼ سًدیزُ ای پلیوزاس - 1خذٍل

 lµ20 غلظت در حدن غلظت در هحلَل پبیِ هیشاى هصزف هبدُ

DNA 2ًبًَ گزم50  ًبًَگزم در هیکزٍ لیتز25  هیکزٍلیتز  

 X10 X1  هیکزٍلیتزPCR 2ثبفز

  هیلی  هَالر2  هیلی هَالر50  هیکزٍلیتز8/0 کلزیذ هٌیشین

  هیکزٍ هَالر250  هیلی هَالر10  هیکزٍلیتز5/0 (dNTPs)هخلَط ًَکلئَتیذی 

  پیکَ هَالر10  پیکَ هَل در هیکزٍ لیتز10  هیکزٍلیتز1 آغبسگز رفت

  پیکَ هَالر10  پیکَ هَل در هیکزٍ لیتز10  هیکزٍلیتز1 آغبسگز ثزگؾت

  ٍاحذ5/2  ٍاحذ در هیکزٍ لیتز5  هیکزٍلیتز5/0 تک پلیوزاس

 

 تَالی آغبسگزّبی رفت ٍ ثزگؾت- 2خذٍل 

 آغبسگز تَالی

5'- GCA ACT ACA GAT GCT CTA CTT TTG T*-3' رفت 

5'- CAG GGA AAT TTC CCT CAA GTT TCA A-3' ثزگؾت 

 ًَکلئَتیذ دارای چٌذؽکلی*

 

 اقذام ثِ تْیِ هخلَعی اس کل  ّبعپظ ثب تَخِ ثِ تعذاد ًوًَِ.  ریختِ ؽذ2/0 صًَهی داخل ٍیبلْبی DNAدٍ هیکزٍ لیتز اس ّز ًوًَِ 

 DNAّبی حبٍی ًوًَِ   هیکزٍ لیتز اس هخلَط تْیِ ؽذُ ثِ ّز یک اس ٍیبل18عپظ ثِ اًذاسُ . ّب گزدیذ هَاد هَرد ًیبس ثزای توبم ًوًَِ

 درخِ عبًتیگزاد ثزای 94هزاحل ٍاکٌؼ ؽبهل ٍاعزؽتِ عبسی اثتذایی دردهبی . اضبفِ ؽذ ٍ ٍیبلْب ثِ دعتگبُ تزهَعبیکلز هٌتقل گزدیذ

 ثبًیِ خْت اتصبل آغبسگزّب 60 درخِ ثِ هذت 60 ثبًیِ خْت ٍاعزؽتِ عبسی، دهبی 30 درخِ ثِ هذت 94عیکل ؽبهل 29 دقیقِ، 3

خْت صحت قغعِ ثذعت آهذُ .  درخِ عبًتیگزاد اًدبم گزفت72 دقیقِ در دهبی 10 درخِ خْت تکثیز ًْبیی 72 ثبًیِ در دهبی 60ٍ

 درصذ 5/1 هخلَط ؽذ ٍ ثز رٍی صل آگبرٍس (X6)  هیکزٍلیتز ثبفز ثبرگذاری1 هیکزٍلیتز اس ّز هحصَل را ثب PCR ،5اسهحصَل 

                                                             
1  Venoject 
2
 Ethylene diamine tetra acetic acid 
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ثزای تؾخیص اًذاسُ  قغعِ  M100اس  ًؾبًگز ٍسًی . الکتزٍفَرس  ؽذ ٍ ثب رًگ آهیشی ثب اتیذیَم ثزٍهبیذ هَرد تبئیذ ٍ ارسیبثی قزار گزفتٌذ

  هیکزٍلیتز ثبفز ثبرگذاری1 هیکزٍلیتز اس ّز هحصَل را ثب PCR ،5خْت صحت قغعِ ثذعت آهذُ اسهحصَل .هَرد ًظز اعتفبدُ گزدیذ

(X6) درصذ الکتزٍفَرس  ؽذ ٍ اس  ًؾبًگز ٍسًی 5/1 هخلَط ؽذ ٍ ثز رٍی صل آگبرٍس M100  ثزای تؾخیص اًذاسُ  قغعِ هَرد ًظز

 .اعتفبدُ گزدیذ
 

 تعییي ژًَتیپ

 درصذ الکتزٍفَرس ؽذ ٍ 5/2پظ اس ّضن رٍی صل آگبرٍس . اعتفبدُ ؽذ TaqIدر ثزرعی چٌذ ؽکلی صى گیزًذُ لپتیي اس آًشین ثزؽی 

 اعتفبدُ ؽذ؛ پظ اس رًگ آهیشی ثب اتیذیَم ثزٍهبیذ، هحصَالت ّضن هَرد bp50ثزای تؾخیص اًذاسُ ثبًذّب، اس ًؾبًگز ٍسًی 

 ثَد عِ صًَتیپ  هؾبّذُ PCRؽٌبعبیی قزارگزفتِ ؽذ ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي آًشین ثزؽی دارای یک خبیگبُ ثزػ در عَل هحصَل 

 .(1ؽکل)پظ اس ثزرعی ّز صل، ثز اعبط اختالف در اًذاسُ قغعبت رٍی صل ًبهگذاری سًَتیپ اًدبم گزفت . گزدیذ

  درصذTBE ،5/2هحصَل ّضن صى گیزًذُ لپتیي رٍی صل- 1ؽکل 

 

 هدل آهبری

تَلیذؽیز تصحیح  ؽذُ، درصذ پزٍتئیي ) هذل آهبری هَرد اعتفبدُ خْت ثزرعی ارتجبط چٌذؽکلی صى گیزًذُ لپتیي ثز صفبت تَلیذی

 :ؽکن اٍل ثِ صَرت سیز هیجبؽذ (ؽیز ٍ درصذ چزثی ؽیز
yijk= M + Gi + HYSj + b1(Vijk-V) + eijk 

Yijk ؛ (تَلیذ ؽیز تصحیح ؽذُ، درصذ پزٍتئیي ؽیز ٍ درصذ چزثی ؽیز)، صفبت تَلیذیM  ،هیبًگیي کلGi  اثز ثبثت صًَتیپ(BB ،

BP ٍPP) ،HYSj ِفصل سایؼ، -عبل-اثز ثبثت گلVijk  ٍ عَل دٍرُ ؽیزدّی ثزاعبط رٍسV  ،هیبًگیي رٍسّبی عَل دٍرُ ؽیزدّیb1 

فصل سایؼ ثِ عٌَاى اثزات ثبثت هذیزیتی -عبل- در ایي هذل اثز گلِ.ضزیت رگزعیَى خشئی هزثَط ثِ عَل دٍرُ ؽیزدّی هیجبؽذ

 .رٍس ؽیزدّی اثز عَل دٍرُ ؽیزدّی رٍی تَلیذ ؽیز در ًظز گزفتِ ًؾذ 305 ثِ دلیل تصحیح ؽیز ثزای. فزض ؽذُ اعت
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 ًتبیج ٍ بحث

ثبًَس ٍ ّوکبراى ًتبیح هؾبثْی در هَرد تَلیذ . (1خذٍل)عبهل صًَتیپ رٍی صفبت تَلیذی دٍرُ اٍل ؽیزدّی اثز هعٌی داری ًذاؽت 

فصل سایؼ رٍی تَلیذ ؽیز تصحیح ؽذُ ٍ درصذ چزثی ؽیز ؽکن اٍل  هعٌیذار ثَد -عبل- اثز گلِ.[1]ؽیز گشارػ کزدًذ 

(01/0p<) . ثزرعی ّبی اًدبم ؽذُ ثز رٍی تأثیزگذاری رٍسّبی ؽیزدّی ًؾبى داد کِ ّیچگًَِ ارتجبط هعٌی داری  ثیي رٍسّبی

ًتبیح حبصل ّوچٌیي ًؾبى داد کِ رٍسّبی ؽیزدّی اثز هعٌیذاری ثز درصذ . (<05/0p)ؽیزدّی ٍ درصذ چزثی ؽیز ٍخَد ًذارد 

.  فصل سایؼ ثزای درصذ پزٍتئیي هعٌیذار ًجَد- عبل - ، اهب اثز گلِ(>01/0p)پزٍتئیي ؽیز ًؾبى داد 

 
 

 هقبیغِ هیبًگیي عغَح هختلف صًَتیپ ثزای صفبت تَلیذی. 1خذٍل

  ًذارًذ05/0صًَتیپْبی دارای حزٍف هؾتزک اختالف هعٌیذاری در عغح 

 درصد پرٍتئیي درصد چربی (کیلَگرم)شیر تصحیح شدُ  ژًَتیپ

BB 27/218±a46/9506 08/0±a229/3 03/0±a99/2 

PB 79/126±a43/9549 05/0±a183/3 02/0±a98/2 

PP 39/136±a10/9365 05/0±a179/3 02/0±a97/2 

 

 

 

 ًتیجْگیری کلی

ؽیز تصحیح ؽذُ، درصذ )ًتبیح تدشیِ ٍ تحلیل آهبری ًؾبى دادُ اعت کِ صًَتیپ صى گیزًذُ لپتیي ثب ّیچ یک اس صفبت هَرد ثزرعی 

ِ ّبی ثٌْضادی ٍ اًتخبة ثزای صفبت تَلیذی اس خولِ . ارتجبط هعٌیذاری ًؾبى ًذاد (چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي ثب تَخِ ثِ اخزای ثزًبه

اًتخبة در خْت افشایؼ تَلیذ ؽیز در گلْْبی هَرد ثزرعی هؾبّذُ گزدیذ کِ ایي صى ثبّیچ یک اس صفبت تَلیذی هَرد ثزرعی 

ثِ عٌَاى . کِ دلیل آى هیتَاًذ عذم لیٌکبص صًی ثیي صى گیزًذُ لپتیي ٍ صًْبی هزتجظ ثب صفبت تَلیذی داًغت. ارتجبط هعٌیذاری ًذارد

یک پیؾٌْبد ثِ ًظز هیزعذ کِ ثزرعی تَام چٌذؽکلی صى لپتیي ٍ صى گیزًذُ آى رٍی صفبت عولکزدی هیتَاًذ ؽٌبخت ثْتزی اس 

 .تبثیز ایي صًْب را ًؾبى دّذ
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Abstract: 

The objectives of present study were to evaluate the association between Leptin receptor gene polymorphism 

and production traits of Holstein cows of Isfahan province. For this purpose, blood samples were collected 
from 395 cows of five Holstein dairy herds in Isfahan province. DNA was extracted using salting out 

procedure. The DNA quality and quantity were assessed by electrophoresis. The 400bp fragment of the gene 

was amplified by specific primers. PCR products were detected by electrophoresis on 1% TAE Agarose gel. 

Amplified fragment digested via TaqI restriction enzyme. Statistical analysis was done by GLM procedure of 
the SAS software. The observed genotypes didn't show any significant relationships with milk, fat or protein 

percentage. 

Key words: Leptin receptor gene, performance traits, dairy cows, polymorphism 

mailto:sajad.ghanbari@gmail.com

