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چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز  )DGAT1( 1در جمعیت گاومیشهای ایران
معصومه ناصرخیل ،1سید رضا میرایی آشتیانی ،*2مصطفی صادقی ،3اردشیر نجاتی جوارمی 4و دکهوان لی
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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی دکتری ،استاد و دانشیاران گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .5استاد گروه بیوتکنولوژی حیوانی ،دانشگاه هنکیونگ ،انسئونگ ،کرۀ جنوبی
(تاریخ دریافت -1324/8/22 :تاریخ تصویب)1325/2/28 :

چکیده
دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز )DGAT1( 1آنزیم کلیدی در ساخت (سنتز) تری گلیسیرید است.
ایجاد یک جهش جایگزینی باعث تبدیل گوانین به آدنین و منجر به جایگزینی لیزین با آالنین در آنزیم
میشود که در گاو تأثیری بزرگ بر شیر و ترکیبهای آن دارد .در این تحقیق ،چندشکلی در ناحیۀ
اگزون  3تا اگزون  11ژن  DGAT1در سه تودۀ بومی گاومیشهای ایران بررسی شد .استخراج

DNA

از پیاز مو با استفاده از کیت استخراج  DNAاز  222رأس گاومیش (خوزستانی ،شمالی و آذری) انجام
گرفت و قطعههای موردنظر از روش واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRافزایش شدند .تعیین
ژنوتیپ با روش توالییابی مستقیم انجام شد و با نرمافزار  BioEditتجزیهوتحلیل صورت گرفت.
تجزیۀ توالییابی در موقعیتهای نوکلئوتیدی ،g.7338G>A ،g.7036C>T ،g.6097A>G
 g.8275G>A ،g.8259G>A ،g.8087C>T ،g.7710C>Tو  g.8426C>Tچندشکلیهای گزارش نشدهای
(جدیدی) را در ژن  DGAT1در مقایسه با توالی موجود در بانک ژن ( )DQ886485درون جمعیت
گاومیشها نشان داده است .در مقایسه با گاومیش هندی  3جهش در ناحیۀ اگزونی نشان داده شد که
یکی از آنها جهش نامترادف بود .یک جهش درجشدگی  22نوکلئوتیدی در اینترون  12مشاهده شد.
این نتایج گویای تنوع در توالی ژنتیکی قطعۀ بررسیشده در جمعیت گاومیشهای ایران است و از این
تنوع میتوان در بررسیهای ژنتیکی و اصالح نژادی بهره جست.
تجزیهوتحلیل توالییابی ،ژن  ،DGAT1چندشکلی ،گاومیش ایران.

واژههای کلیدی:
مقدمه
امروزه انتخاب مستقیم نرها برای همردیف (آلل)های
ژنی خاص محدود شده است ،در اصل به این دلیل که
روشهای آزمون نتاج درازمدت و وقتگیر هستند .اما،
اکنون روشهای ژنتیک مولکولی در دسترس هستند
که اجازة تعیین ژنوتیپ مستقیم ژنهای کاندیدا را با
استفاده از  PCRمیدهند ()Javanmard et al., 2008
و نیز پیشرفت ژنتیک مولکولی در چند دهۀ گذشته
* تلفن11929317179 :

سبب توسعۀ فناوریهای بسیاری برای بررسی ساختار
جمعیتهای زیستی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی
شده است .تجزیهوتحلیل چندریختیهای ژنتیکی با
استفاده از قطعههای  DNAسبب معین شدن مقادیر
زیادی نشانگر و چندشکلی ژنتیکی شده است .برای
تعیین ساختار جمعیت و نشانههای انتخاب درون
جمعیتها شمار زیادی نشانگر موردنیاز است که برخی
از آنها با صفات مهم اقتصادی مرتبط بودهاند
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( .)Thaller et al., 2003در پروژههای نقشهیابی،
QTLهایی 9برای درصد چربی و تولید شیر روی
کروموزوم  ،97بهویژه در جمعیتهای گاو هلشتاین
شناسایی شده است ( Riquet et al., 1999; Kharrati
.Koopaei et al., 2011; Kharrati Koopaei et al.,
 .)2012در این نقشهیابیها مشخص شده است که ژن
دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز ،)DGAT1( 9با
 94اگزون و  91اینترون در انتهای سانترومری
کروموزوم  97قرار دارد و باعث ساخت (سنتز)
پروتئینی با  781اسیدآمینه میشود ،یک ژن
کاندیدای بالقوه برای صفات شیر و چربی شیر است
( Grisart et al., 2002; Kharrati Koopaei et al.,
.)2011; Kharrati Koopaei et al., 2012
 )2002( Winter et al.یک جایگزینی دو
نوکلئوتیدی  AAبهجای  GCرا در اگزون  8ژن
 DGAT1در موقعیتهای نوکلئوتید  91733و
 91737گزارش کردند که باعث تغییر اسیدآمینۀ
آالنین به لیزین در موقعیت  DGAT1 232گاوی
میشد و تأثیری بزرگ روی چربی شیر داشت.
تغییریافتۀ (واریانت) لیزین ( DGAT1 )Kبا چربی باال
مرتبط بود درحالیکه تغییریافتۀ آالنین ( )Aاین
جایگاه با افزایش تولید شیر و پروتئین همراه بود.
بیشتر تحقیقات نشان دادهاند که تغییر آالنین به
لیزین ( )K232Aدرپلی پپتید رمزشده توسط اگزون 8
ژن  DGAT1با کاهش تولید شیر و کاهش پروتئین
شیر و افزایش چربی شیر همراه است ( Spelman et
.)al., 2002
در جمعیت گاوهای هلشتاین هلندی  59درصد
تنوع و در جمعیت گاوهای هلشتاین نیوزلند  39درصد
تنوع درصد چربی شیر با جهش در این ژن توجیه
میشود ( .)Bovenhuis & Schrooten, 2002افزون بر
نشاندهندة

این ،بررسیهای پویش ژنگانی (ژنومی)
این امر است که برخی از SNP2های کروموزوم  97که
نزدیک این ژن هستند تأثیر بسیار زیادی روی تولید
شیر و ترکیبهای آن دارند (.)Pimentel et al., 2011
 )2003( Weller et al.تأثیر جایگاه  DGAT1را بر
)1. Quantitative Trait Loci (QTL
)2. Single Nucleotide Polymorphism (SNP

ترکیبهای آن در گاوهای نر

صفات تولید شیر و
هلشتاین معنیدار گزارش کردند .نتایج بررسی آنان
نشان داد که گاوها بهطور میانگین در اثر جایگزینی
همردیف (آلل)  Kدر ژن  DGAT1حدود 1/917
درصد چربی 1/15 ،درصد پروتئین و  4/7کیلوگرم
چربی بیشتری تولید میکنند ،درحالیکه تولید شیر و
پروتئین هر گاو به ترتیب  311و  3/9کیلوگرم کاهش
مییابد .در تحقیق دیگری )2007( Angiolillo et al.
یک قطعه  9552 bpاز  cDNAمربوط به ژن DGAT1
بز را توالییابی کردند که بیشتر مناطق رمزکنندة این
ژن از اگزون  9تا  94را پوشش میداد .توالییابی
چندگانۀ این ژن نشاندهندة وجود یک  SNPشامل
جایگزینی  Tبا  Cدر اینترون  91در موقعیت  413بود.
 )2009( Xu et al.ارتباط بین چندشکلیهای ژن
کاندیدای  DGAT1و کیفیت الشه را در سه نژاد
گوسفند چینی بررسی کردند .نتایج تحقیق آنان
نشاندهندة وجود یک جهش خاموش 3در اگزون
شمارة  94در موقعیت بازی  9719بود که با تغییر
 (Ala487) GCCبه  (Ala487) GCTهمراه است که
در حیوانات جهشیافته با ژنوتیپ  TTچربی درون
ماهیچهای بهطور معنیداری افزایش و میزان چربی
پشت کاهش مییابد.
در بررسی چندشکلی در اگزون  8گاومیشهای
آناتولی ترکیه بررسی شد و  7هاپلوتایپ مختلف به
دست آمد که هاپلوتیپ شمارة  9در  43درصد
گاومیشها رایج بود .توالییابی هاپلوتیپها نشاندهندة
وجود یک نوکلئوتید تثبیتشدة آلل  )AA( Kدر
جایگاه  K232Aاست که میتواند مسئول چربی باالی
شیر در نژادهای آناتولی ترکیه باشد ( Özdil & İlhan,
 )2013( Venkatachalapathy et al. .)2012با بررسی
چندشکلی در جایگاه اگزونهای  4تا  1به روش
 PCR- SSCPدر گاو و گاومیش هندی وجود یک
جهش در چهاردهمین نوکلئوتید از اینترون  8این ژن
را گزارش کردند .نتایج بررسی آنان نشان داد که
فراوانی ژنوتیپ  CCو  CTبه ترتیب  1/71 ،1/59در
گاومیش و  1/41و  1/27در گاو بود.

Mishra et al.

3. Silent mutation
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( )2007ژن کاندیدا  DGAT1را در گاومیش هندی
دستآمده بیانگر ارتباط
به 
بررسی کردند .نتایج 
چندشکلیهای موجود در این ژن و درصد چربی شیر
بود .همچنین در مقایسه با توالی ژن  DGAT1گاو،
 SNP 91در نژادهای مختلف گاومیش هندی مشاهده
شد .توالی  8494جفت بازی ژن گاومیش هندی در
بانک ژن 9با شماره دسترسی DQ886485 2ثبت شده
است .در مقایسه با گاومیش چینی هشت تغییر در نواحی
اگزونی نشان داده شده است که پنج عدد از آنها باعث
تغییر در اسیدآمینههای  341 ،314 ،957 ،18و 714
بودند .مقایسۀ توالی ژن  DGAT1گاومیش هندی با Bos
 ،taurusده تغییر توالی رمزکننده (بدون تغییر
اسیدآمینه )3و نه تغییر (با تغییر اسیدآمینه )7را نشان
میدهد (.)Mao et al., 2012
بررسی تنوع ژنتیکی نژادهای بومی برای حفاظت
از منابع ژنتیکی آنها ضروری است ( Mohammadi et
 ،)al., 2009اما بیشتر چنین بررسیهایی روی گاو
انجام شده است ( ;Alinaghizadeh et al., 2007
.Ruzina et al., 2010; Kharrati Koopaei et al.,
 )2011; Kharrati Koopaei et al., 2012و اطالعات
کمی در مورد تنوع ژنتیکی گاومیش در دسترس است.
لذا شناسایی این جایگاهها و تعیین توالی و جهشهایی
که رخ میدهد و ممکن است عملکرد حیوانات را تحت
تأثیر قرار دهد میتواند در شناسایی وضعیت و بهبود
ژنتیکی اینگونۀ ارزشمند تأثیر زیادی داشته باشد
(.)Raut et al., 2012
گاومیش یکی از دامهای بومی ایران بوده و پرورش
آن از  2511سال پیش از میالد در ایران وجود داشته
است .گاومیشهای ایران پایۀ ژنتیکی با ارزشی دارند
( .)Naderfard & Qanemy, 1997کل جمعیت
گاومیش ایران بر پایۀ آمارنامه مرکز آمار ایران در سال
 9319در حدود  911هزار رأس گزارش شده است و
این جمعیت شامل سه تودة آذربایجانی ،خوزستانی و
شمالی است که به ترتیب  22 ،41و  8درصد کل
جمعیت گاومیش کشور را به خود اختصاص دادهاند
1. GenBank
2. Accession number
3. Synonymous
4. Non- synonymous
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( .)Anonymous, 2012هدف اول از پرورش گاومیش
در ایران ،تولید شیر و هدف دوم تأمین گوشت است.
میانگین تولید شیر و میانگین طول دورة شیردهی
گاومیشهای ایران 9511 ،کیلوگرم در  221تا 271
روز بوده است .از ویژگیهای بارز شیر گاومیش ،درصد
چربی و پروتئین باال است ،بهطوریکه نسبت چربی به
پروتئین شیر گاومیش حدود  9/8-9/4برآورد شده
است .مواد جامد کل شیر گاومیش بهطورمعمول  7تا
 1درصد بیشتر از شیر گاو است ،پروتئین آن حدود 9
درصد بیشتر است ،اما ازنظر چربی به میزان بیشتری
تفاوت دارد ( .)Borghese, 2005ازآنجاکه چربی شیر
گاومیش از گاو ( Bos indicusو  )Bos taurusبیشتر
است و تأثیر ژن  DGAT1بر صفت چربی شیر اثبات
شده است ،نیاز به بررسی ژن  DGAT1در جمعیت
گاومیشهای ایران ضروری به نظر میرسد و هدف این
پژوهش بررسی چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی در
نواحی اگزون  3تا اگزون  94ژن  DGAT1در
گاومیشهای ایران بود.
مواد و روشها
آوریشده از
در این پژوهش از  211نمونۀ مو گرد 
جمعیت گاومیشهای بومی )(Rahmaninia, 2015
شامل  41رأس خوزستانی 41 ،رأس آذری و  57رأس
شمالی استفاده شد .استخراج  DNAاز نمونههای مو
با استفاده از کیت استخراج  Toyoboانجام شد
( .)TOYOBO, Japanکمیت و کیفیت DNA
استخراجشده با استفاده از روشهای طیفسنج نوری
(اسپکتروفتومتری) و الکتروفورز با ژل آگارز  9درصد
تعیین شد .آغازگرهای رفت وبرگشت برای افزایش با
نرمافزارهای http://eu.idtdna.com/ ( Oligo analyzer
و
)/analyzer/applications/oligoanalyzer
http://www.bioinformatics.nl/cgi-( Primer3Plus
 )bin/primer3plus/primer3plus.cgiبنا بر توالی ژن
گاومیش هندی در بانک ژن با شماره دسترسی
 DQ886485طراحی و اختصاصی بودن آنها توسط
نرمافزار http://www.ncbi.nlm. ( Primer-Blast
 )/nih.gov/ tools/primer-blastبررسی شد (جدول.)9
برای بهینهسازی واکنش  PCRبرنامههای گرمایی

علوم دامی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،2تابستان 9315

948

مختلفی استفاده شد ،ولی درنهایت برنامۀ گرمایی زیر،
مطلوبترین شرایط برای افزایش قطع ههای موردنظر
تشخیص داده شد .واسرشتسازی اولیه  DNAبه مدت
پنج دقیقه در دمای  17درجۀ سلسیوس یک چرخه،
واسرشت سازی  DNAدر  17درجۀ سلسیوس به مدت
 71ثانیه ،همجوشی آغازگرها به مدت  31ثانیه در
دماهای یادشده در جدول  9و بسط در دمای 42
درجۀ سلسیوس به مدت چهل ثانیه ،هر سه مرحلۀ
 35چرخه و بسط نهایی به مدت ده دقیقه در دمای
 42درجۀ سلسیوس یک چرخه در دستگاه ترموسایکلر
بایورد انجام شد (.)Bio-Rad, Hercules, CA, USA
واکنش  PCRدر حجم نهایی  51میکرولیتر و با
ترکیب  3میکرولیتر  DNAژنگانی با غلظت 911
نانوگرم 9 ،میکرولیتر از هر آغازگر با غلظت 91

پیکومول 25 ،میکرولیتر آب دو بار تقطیر و 21
میکرولیتر ( Master Mixحاوی Taq DNA
 ،Polymeraseبافر  )dNTPs ،MgCl2 ،PCRانجام شد.
برای به دست آمدن اطمینان از افزایش قطع ههای
موردنظر ،محصوالت  PCRروی ژل آگارز  2درصد
الکتروفورز شده و با استفاده از کیت Gene ( GeneAll
 )All, South Koreaخالصسازی شدند .درنهایت توالی
نمونهها در شرکت  GGBioدر کشور کرة جنوبی انجام
و نتایج توالییابی با برنامۀ  BioEditبا توالی موجود در
بانک ژن ) (DQ886485مقایسه و تجزیهوتحلیل شد.
محاسبۀ فراوانیهای همردیفهای ژنی ،ژنوتیپی ،میزان
ناخالصی (هتروزیگوسیتی) ،شاخص شانون و تعادل
هاردی -واینبرگ با استفاده از نرمافزار Gen Alex6.5
بررسی شد (.)Nei, 1977

جدول  .9توالی و ویژگیهای جفت آغازگرهای اختصاصی طراحیشده برای افزایش ژن

DGAT1

Table 1. Sequence and partial characterization of speciﬁc primer pairs for the DGAT1 gene
)Product length (bp
1018

)Tm(°C
60.1

956

60.5

947

62

)Primer sequences (5′–3′
F: CAGCGTTATGTCCCTCTCTCTC
R: GCCTTCTTACCTGCCAAAGC
F: CGCTTGCTCGTAGCTTTGG
R: ACAGGGATGTTCCAGTTCTGC
F: AGTTCTACCGGGACTGGTGGTG
R: GCGAGATCTGCAGGGTTTCCAG

نتایج و بحث
نمونههای  DNAاستخراجشده با استفاده از ژل آگارز
 9درصد بررسی شد و نتایج بهدستآمده نشان داد
نمونهها کیفیت مناسبی برای انجام  PCRدارند.
محصوالت بهدستآمده از واکنش  PCRروی ژل آگارز
 2درصد الکتروفورز شدند .استاندارد وزن مولکولی
استفادهشده در کنار محصوالت  ،PCRدرست بودن
افزایش قطعههای موردنظر را تأیید کرد (شکل .)9
نتایج بهدستآمده از تعیین توالی ،با توالی موجود در
بانک ژن مربوط به گاومیشهای هندی و چینی
مقایسه شدند .بررسی نتایج توالییابی قطعههای
افزایشیافتۀ ژن  1 ،DGAT1چندشکلی را در
موقعیتهای نوکلئوتیدی مختلف در مقایسه با توالی
گاومیش هندی (بهعنوان ژن مرجع) نشان داد .در این
تحقیق قطعۀ 9198جفت بازی مربوط به جایگاه
انتهای اینترون  2تا انتهای اینترون  4بود که شامل

Region covered
Partial Intron 2 - Intron 7

Gene fragment
Amplicon 1

Exon 8 - Intron 13

Amplicon 2

Exon 14 – Exon 17, 3′-UTR

Amplicon 3

یک جهش در موقعیت نوکلئوتیدی  g.6097A>Gدر
اینترون  3بود .قطعۀ  151جفت بازی مربوط به جایگاه
اگزون  8تا انتهای اینترون  93است که سه جهش را
در موقعیتهای نوکلئوتیدی g.7338 ،g.7036 C>T
 G>Aو  g.7710C>Tبه ترتیب در اینترون  ،8اینترون
 91و اگزون  93در بر داشت .همچنین قطعۀ 174
جفت بازی مربوط به جایگاه اگزون  97تا بخشی از
ناحیۀ  3′-UTRکه پنج جهش را در موقعیتهای
نوکلئوتیدی ( g.8087C>Tاینترون g.8259G>A ،)95
(اینترون ( g.8275G>A ،)91اینترون ،)91
( g.8367C>Tاگزون  )94و ( g.8426C>Tاگزون )94
برای این ژن در جمعیت گاومیشها نشان داد
(شکل .)2در این پژوهش برخالف گزارشهای موجود
در جمعیت گاوهای شیری و گوشتی ،در جمعیت
گاومیشهای ایران چندشکلی ژنتیکی در موقعیت
 K232Aدر اگزون  8که با چربی شیر در ارتباط است،
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مشاهده نشد و با برخی گزارشهای پیشین هماهنگ
( Tantia et al., 2006; Mishra et al., 2007; Yuan et
.al., 2007; Özdil & İlhan, 2012; Heydarian etal.,
 )2014و با برخی دیگر ناهماهنگ است ( Winter et
.al., 2002; Spelman et al., 2002; Weller et al.,
 .)2003از مقایسۀ نتایج توالییابی ژن  DGAT1در این
تحقیق با گاومیش هندی  SNP 3از  1جهش
شناساییشده در ناحیۀ اگزونی قرار داشت که این
جهشها از نوع جایگزینی همجنس 9بود .جهش در
اگزون  93در موقعیت نوکلئوتیدی  g.7710C>Tو
اگزون  94در موقعیت نوکلئوتیدی  g.8367C>Tاز نوع
جهش خاموش 2و بدون تغییر رمزینۀ (کدون)
اسیدآمینههای آالنین و ایزولوسین به ترتیب در ناحیۀ
اگزونی  93و  94بوده است ،درحالیکه جهش در
اگزون  94در موقعیت نوکلئوتیدی  g.8426C>Tباعث
تغییر رمزینۀ اسیدآمینۀ آالنین به رمزینۀ اسیدآمینۀ
والین در موقعیت  787توالی اسیدآمینه در پلی پپتید
پروتئین  DGAT1شده است ،که این جهش را Yuan
 )2007( et al.در تحقیقی روی گاومیش چینی
گزارش کردند .در مقایسه با توالی گاومیش هندی یک
چندشکلی جدید در اینترون  91در موقعیت نوکلئوتیدی
 8245در نمونههای گاومیش ایرانی مشاهده شد.
همچنین در مقایسۀ نتایج توالییابی این بررسی با توالی
گاومیش چینی موجود در بانک ژن با شماره بررسی
 AY999090یک جهش درجشدگی  22نوکلئوتیدی در
اینترون  91دیده شد که تنها در گاو زیبو و گاومیش
هندی گزارش شده ولی در  Bos Taurusمشاهده نشده
است که با نتایج بررسی )2007( Mishra et al.
همخوانی دارد .وجود این چندشکلیها در ناحیۀ
اینترون ممکن است بهطور مستقیم روی صفات
تولیدی تأثیری نداشته باشد ولی بهعنوان نشانگرهای
ژنتیکی در ارتباط با بررسیهای چربی و تولید شیر
میتواند سودمند واقع شود.
برای ژنوتیپهای مربوط در جایگاههای موردنظر
جمعیت یادشده ،فراوانی ژنوتیپی ،فراوانی
همردیفهای ژنی ،فراوانی ناخالصی مشاهدهشده و
1. Transition substitution
2. Silent mutation
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مورد انتظار و آمارة آزمون کای مربع ( )χ²برای بررسی
تعادل هاردی -واینبرگ در جدولهای  3 ،2و  7بر
پایۀ قطعههای ژنی موردبررسی ارائه شده است.
در این بررسی موقعیت نوکلئوتیدی g.8367C>T
(اگزون )94با توالی گاومیش هندی مقایسه شد و
جهش جایگزینی همجنس  C/Tدر جمعیت گاومیش
ایرانی نشان داده شد .در این بررسی ،بیشترین
فراوانیهای ژنوتیپی در ناحیۀ نوکلئوتیدی g.8087
 C>Tواقع در اینترون  95از قطعۀ  174جفت بازی،
برای ژنوتیپ  CCبرابر با  1/14و ژنوتیپ  GGبا
فراوانی  1/15در اینترون  91در موقعیت نوکلئوتیدی
 g.7338 G>Aبه دست آمد .کمترین فراوانی ژنوتیپی
مربوط به ژنوتیپ  AAبرابر با  1/19در اینترون  91در
موقعیت نوکلئوتیدی  g.7338 G>Aدر قطعۀ
افزایشیافتۀ  151جفت بازی مشاهده شد .ژنوتیپهای
 GGو  TTدر موقعیتهای نوکلئوتیدی g.6097A>G
و  g.8087 C>Tدر نمونههای موردبررسی مشاهده نشد.
نتایج بهدستآمده در موقعیت بازی  g.7036 C>Tدر
اینترون  8با نتایج بررسی Venkatachalapathy et al.
( )2013روی نژادهای گاومیش هندی همخوانی دارد.
میانگین ناخالصی محاسبهشده در جمعیت موردبررسی
 1/39بود که گویای متوسط بودن میزان چندشکلی
برای جایگاههای موردنظر در جمعیت است .برای
مشخص کردن بهتر تنوع ژنتیکی از شاخص اطالعاتی
شانون استفاده شد که دامنۀ تغییرپذیری این شاخص
بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به صفر نزدیکتر
شود ،تنوع کمتر خواهد شد .در این پژوهش میزان
شاخص شانون محاسبهشده برابر  1/71بود که بیانگر
تنوع ژنتیکی متوسط به باال در جایگاههای موردبررسی
در جمعیت است .با استفاده از آزمون کای مربع،
انحراف ژنوتیپها از تعادل هاردی -واینبرگ ،در
موقعیت  g.7338G>Aمعنیدار به دست آمد .از دالیل
عمدة احتمالی انحراف از تعادل میتوان بهاندازة
نمونهگیری و تالقیهای غیر تصادفی اشاره کرد .بهر
حال بر پایۀ نتایج میتوان اظهار کرد که باوجود
فرآیندهای یادشده دیگر جایگاههای موردبررسی در
این تحقیق در تعادل هاردی -واینبرگ قرار دارند.
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 درصد2  پس از الکتروفورز با ژل آگارزDGAT1  جفت بازی ژن9198  نتایج افزایش قطعۀ.9شکل
Figure1. Agarose gel (%2) electrophoresis examination of ampliﬁcation product 1018 bp of DGAT1 gene

؛GG  (الف) خالصی.DGAT1  ژنg.8275G>A  وg.8259G>A  نتایج توالییابی برای موقعیتهای نوکلئوتیدی.2شکل
A/G ؛ (ث) ناخالصیAA (ب) خالصی
Figure 2. Sequencing results for nucleotide positions g.8259G>A and g.8275G>A of DGAT1 gene. (a) homozygote
GG; (b) homozygote AA; (c) heterozygote A⁄G of DGAT1 in diﬀerent positions

 واینبرگ جایگاههای- ناخالصی مشاهدهشده و مورد انتظار و آزمون تعادل هاردی، همردیفهای ژنی، فراوانیهای ژنوتیپی.2جدول
 جفت بازی9198 ژنی در قطعه
Table 2. Genotype frequencies, allele frequencies, heterozygosity (observed and expected) and Hardy-Weinberg
equilibrium (p ≥0.05) of SNPs detected in the ampliﬁcation product 1018 bp of DGAT1 gene
SNP ID
(gene region)

Position

g.6097A>G

Intron 3

Genotyped
SNPs
AA
AG
GG

No.
166
34
--

Allele
freq.
0.92 (A)
0.08 (G)

Genotype
freq.
0.83
0.17
--

Heterozygosity
Observed
Expected
0.17
0.16

χ²
1.726 ns
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جدول .3فراوانیهای ژنوتیپی ،همردیفهای ژنی ،ناخالصی مشاهدهشده و مورد انتظار و آزمون تعادل هاردی -واینبرگ جایگاههای
ژنی در قطعۀ  151جفت بازی
Table 3. Genotype frequencies, allele frequencies, heterozygosity (observed and expected) and Hardy-Weinberg
equilibrium (p ≥0.05) of SNPs detected in the ampliﬁcation product 956 bp of DGAT1 gene
χ²

Heterozygosity
Observed
Expected
0.445
0.49

1.748ns

Genotype
freq.
0.345
0.445
0.21

Allele
freq.
)0.57 (C
)0.43 (T

No.
69
89
42

Genotyped
SNPs
CC
CT
TT

Position

SNP ID
)(gene region

Intron 8

g.7036 C>T

23.89

0.053

0.035

0.955
0.035
0.01

)0.98 (G
)0.02 (A

191
7
2

GG
AG
AA

Intron 10

g.7338 G>A

1.748ns

0.49

0.445

0.345
0.445
0.21

)0.57 (C
)0.43 (T

69
89
42

CC
CT
TT

Exon 13

g.7710 C>T

 :* ،nsعدم معنیداری و معنیدار در سطح احتمال (.)p> 1/15

جدول .7فراوانیهای ژنوتیپی ،همردیفهای ژنی ،ناخالصی مشاهدهشده و مورد انتظار و آزمون تعادل هاردی -واینبرگ جایگاههای
ژنی در قطعۀ  174جفت بازی
Table 4. Genotype frequencies, allele frequencies, heterozygosity (observed and expected) and Hardy-Weinberg
equilibrium (p ≥0.05) of SNPs detected in the ampliﬁcation product 947 bp of DGAT1 gene
χ²
0.046ns

Heterozygosity
Observed
Expected
0.03
0.03

Genotype
freq.
0.97
0.03
-

Allele
freq.
)0.985 (C
)0.015 (T

194
6
-

Genotyped
SNPs
CC
CT
TT

No.

Position

SNP ID
)(gene region

Intron 15

g.8087 C>T

1.34ns

0.48

0.445

0.19
0.445
0.365

)0.41 (G
)0.59 (A

38
89
73

GG
AG
AA

Intron 16

g.8259 G>A

1.05ns

0.49

0.46

0.315
0.46
0.225

)0.55 (G
)0.45 (A

63
92
45

GG
AG
AA

Intron 16

g.8275 G>A

1.34ns

0.48

0.445

0.365
0.445
0.19

)0.59 (C
)0.41 (T

73
89
38

CC
CT
TT

Exon 17

g.8426 C>T

 :* ،nsعدم معنیداری و معنیدار در سطح احتمال (.)p> 1/15

نتیجهگیری کلی

اگرچه در این پژوهش تنها به بررسی چندشکلیهای
موجود و تنوع در نواحی مختلف ژن  DGAT1پرداخته
شد که نتایج بسیار شایانتوجه به دست آمد ،ولی
بررسی ارتباط بین این جایگاهها و صفات تولیدی شیر
ترکیبهای آن به وجود دادههای مطمئن از این

و
صفات نیاز دارد .نتایج بهدستآمده از این پژوهش و
بررسیها در گاومیشهای نژادهای دیگر

نتایج دیگر
نشان داده است که ناحیۀ  K232Aدر اگزون  8این ژن
یک ناحیۀ حفاظتشده و بدون تغییر بود .دست یافتن
به شماری دیگر جایگاه چند شکل در این ژن که در
گزارشهای دیگران در رابطه با دیگر جمعیتهای
گاومیش گزارش نشده است نیز از دستاوردهای این
تحقیق است .با تحقیقات بیشتر دربارة این ژن و تأیید

یافتههای این پژوهش میتوان گفت که ژن
در کنار جایگاههای ژنی و نشانگرهای مولکولی دیگر
ء
میتواند بهعنوان نشانگر ژنتیکی مناسبی درزمینه
اصالح نژاد گاومیشهای بومی ایران توجه شود.
DGAT1

سپاسگزاری
از مسئوالن مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی
کشور که بخشی از حمایت مالی انجام این پژوهش را
از راه قرارداد با شرکت "دانشگاهی توسعۀ کشت و دام
نواندیش البرز" میسر ساختند و از پیگیریهای آن
شرکت و همچنین دکتر لی (گروه زیستفناوری
حیوانی) از دانشگاه ملی هنکیونگ کرة جنوبی که
شایانتوجهی از هزینۀ پژوهش به عهده ایشان

بخش
بود ،تشکر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
Diacylglycerol acyltransferase1 (DGAT1) is a key enzyme in synthesis of triglycerides. A transition
mutation resulting substitution of guanine by adenine in DGAT1 gene and substitution of lysine by
alanine in diacylglycerol-acyltransferase enzyme in cattle has a major effect on milk yield and milk
composition traits. In this research, the polymorphism of the region spanning exon 3 to exon 17 of the
DGAT1 gene of three indigenous Iranian buffalo populations was investigated. A total number of samples
of 200 buffaloes (Khuzestani, Shomali and Azari) were collected to extract DNA and the desired
fragments were amplified by polymerase chain reaction (PCR). Genotyping was performed using direct
sequencing and analyzed by BioEdit software. Sequence analysis showed novel SNPs in comparative to
the reference sequence GenBank (DQ886485) at nucleotide positions g.6097A>G, g.7036C>T,
g.7338G>A, g.7710C>T, g.8087C>T, g.8259G>A, g.8275G>A and g.8426C>T of DGAT1 gene in
buffalo populations. A comparison with Indian buffalo revealed three exonic SNPs, one of which was
non-synonymous. A Unique 22 base insertion has been observed in the intron 10. The results described
here genetic diversity and could be useful in genetic and breeding programs in Iranian buffalo.
Keywords: DGAT1 gene, Iranian buffalo, sequence analysis, SNPs.
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