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چكیده
 با افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ بهBoLA-DRB3  بررسی همراهی همردیف (آلل)های ژن،هدف این پژوهش
 گوسالۀ ناشی از03 ،شاروله- گوسالۀ آمیختۀ هلشتاین155  حیوان) شامل347(  حیوانات موردبررسی.استافیلوکوکوس آرئوس بود
 شاروله با حیوانات- گوسالۀ ناشی از آمیزش حیوانات مادۀ هلشتاین40 ، شاروله با حیوانات مادۀ هلشتاین-آمیزش حیوانات نر هلشتاین
 برای تعیین ژنوتیپ. همۀ حیوانات در هنگام آزمایش همسن و همۀ تلیسهها غیر آبستن بودند. گوسالۀ هلشتاین بودند60 نر شاروله و
 و مدلهای خطی مختلط همراهیREML  با استفاده از رویۀ. روش توالییابی مستقیم استفاده شدBoLA-DRB3 حیوانات در جایگاه
 عاملهای،BoLA-DRB3  افزون بر تأثیر ژن. با افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی ارزیابی شدBoLA-DRB3 همردیفهای ژن
 دیدهBoLA-DRB3  همردیف برای ژن27 ، در این پژوهش.ثابت گروه ژنتیکی و جنس و عامل تصادفی پدر نیز در مدل گنجانده شد
 با شاخص تحریک استافیلوکوکوس آرئوس همراهی دارندDRB3*0902  وDRB3*0101  نتایج نشان داد همردیفهای.شد
 یافتههای این پژوهش میتواند برای شناخت سازوکار زیستشناختی (بیولوژیکی) پاسخ ایمنی میزبان علیه استافیلوکوکوس.)P<3/35(
.آرئوس سودمند باشد
. ورم پستان، افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی، استافیلوکوکوس آرئوس،BoLA-DRB3 :واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the association of bovine leukocyte antigen-DRB3 alleles with peripheral
blood mononuclear cell (PBMC) proliferation in response to Staphylococcus aureus. The animals included in this
study (n=347) were approximately of same age and comprised of F2 Holstein-Friesian  Charolais (n = 155),
Holstein-Friesian backcross (F0 Holstein-Friesian dams crossed with unrelated F1 sires, n = 60), Charolais backcross
(F1 dams crossed with F0 Charolais sire, n=46) and pure Holstein-Friesian (n = 86). A sequence-based typing
method was used in order to determine the genotype of the animals at BoLA-DRB3 locus and a linear mixed model
was used to evaluate the association of bovine leukocyte antigen-DRB3 alleles with peripheral blood mononuclear
cell (PBMC) proliferation. Beside the BoLA-DRB3 alleles, fixed effects of genetic group and gender and random
effect of sires were included into the statistical model. In this research, 27 alleles were found for BoLA-DRB3 gene.
The results showed that alleles BoLA-DRB3*0101 and BoLA-DRB3*0902 significantly affected on the stimulation
index of S. aureus–induced peripheral blood mononuclear cell proliferation (P<0.05). The results may be useful for
investigating the biological mechanism of immune response against S. aureus.
Keywords: BoLA-DRB3, mastitis, peripheral blood mononuclear cell proliferation, Staphylococcus aureus.
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مقدمه
تمرکز زیاد بر افزایش تولید در بهنژادی گاوهای شیری
باعث کاهش مقاومت آنها به بسیاری از بیماریها
ازجمله ورم پستان شده است ( ;Lund et al., 1994
 .)Rogers et al., 1995; Rothschild et al., 2000ورم
پستان یکی از مهمترین چالشهای گلههای گاو شیری
است و پس از اختاللهای تولیدمثلی ،دومین دلیل
حذف زودهنگام دام از گله است و به دلیل هزینههای
دارو و درمان ،کاهش کمیت و کیفیت شیر ،حذف
زودهنگام و هزینههای آزمایشگاهی زیانهای فراوانی
به صنعت گاو شیری تحمیل میکند ( Weller et al.,
& 1992; Shook & Schutz, 1994; Bascom
 .)Young, 1998; Heringstad et al., 2000این

بیماری توسط شمار زیادی ژن کنترل و نیز توسط
شمار زیادی بیمارگر ایجاد میشود و سازوکار
ایمنیشناختی (ایمنولوژیکی) و ایمنی (ایمنو)ژنتیکی
آن پیچیده است .همچنین سازههای مختلفی مانند
تغذیه ،شرایط فیزیولوژیکی دام و نوع مدیریت تأثیر
شایانتوجهی بر این بیماری دارند ( Sordillo et al.,
 .)1997خطر باقیماندههای پادزی یا پادزیستی
(آنتیبیوتیکی) در فرآوردههای دامی و ایجاد
باکتریهای مقاوم از مهمترین سازههای محدودکنندة
استفادة مداوم از پادزیها برای درمان حیوانات بیمار
هستند .بنابراین ،متخصصان پرورش و اصالح نژاد دام
به دنبال یافتن رویههای نوین برای کاهش بیماریهای
دامی هستند .گزینش ژنتیکی بهعنوان یک رویۀ نوین
برای افزایش مقاومت حیوانات به بیماریها پیشنهاد
شده است .مقاومت به ورم پستان ،مقاومت حیوان در
برابر ورود ،استقرار و افزایش بیمارگر در پستان است
( .)Detilleux, 2000صفاتی مانند ورم پستان بالینی،
شمار یاختههای بدنی ( 5)SCCشیر و امتیاز یاختههای
بدنی ( 2)SCSبهعنوان معیارهایی برای افزایش
مقاومت ژنتیکی به بیماری ورم پستان در بهنژادی
گاوهای شیری استفاده میشوند .استفاده از رکوردهای
ورم پستان بالینی در ارزیابیهای ژنتیکی به دلیل کم
بودن وراثتپذیری آن (کمتر از  53درصد) و نبود
1. Somatic cell count
2. Somatic cell score

رکوردهای دقیق و قابلاعتماد موفقیت شایانتوجهی
نداشته است ( Weller et al., 1992; Heringstad et
 .)al., 2000; Rupp & Biochard, 2003اکنون ،صفات
 SCCیا  SCSبهعنوان نشانگری از ورم پستان
زیربالینی در برنامههای بهنژادی گاوهای شیری
بسیاری از کشورها وجود دارد ( Shook & Schutz,
 .)1994وراثتپذیری این صفات بین  53تا  53و
بهطور میانگین  51درصد و همبستگی ژنتیکی آنها با
ورم پستان بالینی بین  13تا  33و بهطور میانگین 43
درصد است ( .)Rupp & Biochard, 2003یاختههای
بدنی شیر شامل نوتروفیلها ،بزرگ بیگانهخوار
(ماکروفاژ)ها ،لنفوسیتها و یاختههای پوششی پستان
هستند .زیاد بودن شمار یاختههای بدنی شیر افزون بر
اینکه نشاندهندة عفونی بودن پستان است،
بازتابدهندة توانایی دام در ایجاد پاسخ ایمنی علیه
عامل عفونت پستانی نیز است .بنابراین ،گزینش برای
کاهش یاختههای بدنی ممکن است باعث ایجاد
حیواناتی با سامانۀ ایمنی ضعیف شود و در کاربرد آن
بهعنوان یک نشانگر برای ورم پستان نگرانیهایی وجود
دارد ( .)Detilleux, 2000ازاینرو ،پژوهشگران به دنبال
یافتن صفات و رویههای مناسبتر برای بهبود مقاومت
به ورم پستان هستند ( .)Detilleux, 2000شناسایی
ژنهای عمدة مؤثر بر مقاومت به ورم پستان و کاربرد
رویۀ گزینش به کمک نشانگرها ،فرصت مناسبی را
برای بهبود ورم پستان فراهم کرده است ( Lund et al.,
 .)1994نقش ژنهای مجموعۀ اصلی سازگار بافتی،3
( ،)MHCدر ایجاد و تنظیم پاسخهای ایمنی ،این
مجموعه را به یکی از مهمترین ژنهای نامزد مؤثر بر
مقاومت به بیماریها تبدیل کرده است .ژنهای MHC
بین  53تا  13درصد از پراکنش پاسخهای ایمنی را
باعث میشوند ( .)Glass, 2004برای ایجاد پاسخ
ایمنی ،بیمارگر باید درونیاختههای فرآوریکنندة
پادگن یا آنتیژن (بزرگ بیگانهخوارها و یاختههای
دندرتیک) ،شکسته شود ،سپس قطعههای پپتیدی
بهدستآمده برای ارائه به یاختههای  ،Tبه گیرندة
ارائهکنندة پادگن متصل شوند .گیرندههای ارائهکنندة
3. Major Histocompatibility Complex
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پادگن به مولکولهای سازگار بافتی موسوم هستند و
توسط ژنهایی با همین نام (ژنهای مجموعۀ اصلی
سازگار بافتی) رمز میشوند .مجموعۀ اصلی سازگار
بافتی در گاو ،)BoLA( 5یک خوشه (کالستر) از
ژنهای بههمپیوسته با بیش از  2/1مگا جفت باز
است ،روی بازوی کوتاه کروموزم  23قرار دارد و از سه
کالس  II ،Iو  IIIتشکیل شده است ( & Schook
 .)Lamont, 2000ژنهای کالس  Iو  IIدر ایجاد و
تنظیم پاسخهای ایمنی نقش دارند و ژنهای کالس
 IIIدامنۀ عملکرد گستردهای داشته و برخی در ایمنی
ذاتی نقش دارند ( .)Sharif et al., 1998در گاو
برخالف دیگر پستانداران ،کالس  IIمجموعۀ اصلی
سازگار بافتی در دو زیر ناحیۀ موسوم به  IIaو  IIbقرار
دارد که فاصلۀ ژنتیکی بین آنها  54سانتیمورگان
است ( .)Davies et al., 1994ژنهای  MHC-DQو
 MHC-DRاز ژنهای فعال موجود در زیر ناحیۀ IIa
هستند که بهترتیب مولکولهای  MHC-DQو MHC-
 DRرا رمز میکنند ( .)Davies et al., 1994در ژنگان
(ژنوم) گاو یک ژن  DRAو سه ژن ،DRB1( DRB
 DRB2و  )DRB3وجود دارد .ژن  DRAتنها یک
همردیف (آلل) دارد و زنجیرة آلفا از مولکول MHC-
 DRرا رمز میکند .ژن  DRB1یک ژن کاذب است و
بیان ژن  DRB2تاکنون گزارش نشده است .ژن
 DRB3زنجیرة بتا از مولکول  MHC-DRرا رمز
میکند و شمار زیادی همردیف برای آن گزارش شده
است ( .)Davies et al., 1994ژن  BoLA-DRB3در
یاختههای حرفهای ارائهکنندة پادگن مانند یاختههای
دندانهای (دندرتیک) و بزرگ بیگانهخوارها بیان
میشود .به دلیل نقش مولکولهای  MHC-DRدر
ارائۀ پادگن به یاختههای  ،Tهمراهی همردیفهای
اگزون دوم ژن  BoLA-DRB3با بیماری ورم پستان و
شمار یاختههای بدنی شیر در پژوهشهای مختلفی
بررسی شده است ،امّا نتایج آنها متفاوت و گاهی
متناقض هستند ( Dietz et al., 1997; Sharif et al.,
 .)1998; Kulberg et al., 2007بر پایۀ این پژوهشها
میتوان استنباط کرد که عاملهای مختلفی مانند

صفت بررسی شده (ورم پستان بالینی یا  )SCSو
جمعیت موردبررسی ،ممکن است سبب تفاوت در
نتایج شوند .ورم پستان توسط بیش از  533بیمارگر
ایجاد میشود که هرکدام توزیع جغرافیایی متفاوت
دارند و شدت بیماری ایجادشده توسط هر یک از شکل
مزمن تا بسیار حاد متفاوت است ( Lammers et al.,
 .)2001; Kulberg et al., 2007نظر به اینکه عامل
ایجادکنندة ورم پستان ممکن است در جمعیتها،
زمانها ،نژادها ،کشورها و گلههای مختلف ،متفاوت
باشد ،بنابراین همردیفهای ژنی مختلف در
جمعیتهای مختلف میتوانند تأثیر متفاوتی بر بیماری
داشته باشند ( Starkenburg et al., 1997; Kulberg et
 .)al., 2007ازآنجاکه همردیفهای ژنی مختلف
 ،BoLA-DRB3پروتئینهای متفاوتی را رمزدهی
میکنند ،بنابراین حیوانات دارای همردیفهای ژنی
مختلف به عاملهای مختلف ورم پستان ،پاسخهای
متفاوت میدهند و همردیف وابسته به مقاومت به
بیماری ورم پستان در یک منطقه ،ممکن است در یک
منطقۀ دیگر پاسخ نامطلوب دهد ( Kulberg et al.,
 .)2007همچنین ازآنجاکه یاختههای بدنی شیر شامل
یاختههای پوششی ،لنفوسیتهای  Bو  ،Tبزرگ
بیگانهخوارها و نوتروفیلها است و نسبت این یاختهها
در جمعیتهای مختلف متفاوت است ،بررسی آنها
بهعنوان یک جمعیت واحد با عنوان  SCSمیتواند
سبب تفاوت در نتایج پژوهشهای مختلف شود
( .)Fitzpatrick et al., 2001روش دیگر برای انجام
چنین بررسیهایی ،استفاده از صفت مقاومت به یک
بیمارگر ویژه بهجای استفاده از رکوردهای  SCSیا ورم
پستان بالینی است .باکتری گرم مثبت
استافیلوکوکوس آرئوس از مهمترین عاملهای
ایجادکنندة ورم پستان زیربالینی در گاو است ( & Fox
 .)Gay, 1993یک روش درون آزمایشگاهی 2برای
اندازهگیری افزایش یاختههای تکهستهای خون
محیطی (PBMC) 3در پاسخ به استافیلوکوکوس
آرئوس ارائه شده است ( ;Fitzpatrick et al., 1999
 .)Young et al., 2005گاوهایی که افزایش یاختههای

1. Bovine Leucocyte Antigen

2. In Vitro
3. Peripheral Blood Mononuclear Cell
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تکهستهای خون محیطی بیشتری دارند ،در برابر
استافیلوکوکوس آرئوس مقاومترند ( Fitzpatrick et
 .)al., 1999بنابراین میتوان از این صفت برای ارزیابی
مقاومت حیوانات در برابر باکتری استافیلوکوکوس
آرئوس استفاده کرد .هدف این پژوهش بررسی
همراهی همردیفهای ژن  BoLA-DRB3با افزایش
یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به
5
استافیلوکوکوس آرئوس و میتوژن لختهکنندة گیاهی
در یک جمعیت از گاوهای هلشتاین و آمیختۀ
هلشتاین-شاروله بود.
مواد و روشها
محل اجرای آزمایش و حیوانات تحت آزمایش

این آزمایش در مؤسسۀ رزلین دانشگاه ادینبورو در
کشور اسکاتلند انجام شد .حیوانات موردبررسی (374
حیوان نر و ماده با سن  55تا  53ماه) شامل 511
آمیختۀ هلشتاین و شاروله 63 ،گوسالۀ ناشی از
آمیزش حیوانات نر هلشتاین -شاروله با حیوانات مادة
هلشتاین 76 ،گوسالۀ ناشی از آمیزش حیوانات مادة
هلشتاین -شاروله با حیوانات نر شاروله و  36گوسالۀ
هلشتاین بودند .همۀ گوسالهها (نر و ماده) در هنگام
آزمایش همسن و همۀ تلیسهها غیر آبستن بودند.
آزمون اندازهگیری یاختههای تکهستهای خون محیطی

روش استفادهشده برای اندازهگیری یاختههای
تکهستهای خون محیطی مبتنی بر سنجش تیمیدین
نشاندارشده ،3H-Tymidine ،بود ( Young et al.,
 .)2005استفاده از تیمیدین نشاندارشده با هیدروژن
رادیواکتیو ( ،)3Hروشی برای اندازهگیری میزان ساخته
شدن  DNAاست .این ماده در گامۀ  Sچرخۀ تقسیم
یاختهای به  DNAمیچسبد و شاخصی برای
اندازهگیری رشد و افزایش یاختهای به شمار میآید.
2
در آغاز نمونههای خون با  53میلیلیتر HBSS
( )Sigma Ltd., Poole, UKرقیق شدند ،پسازآن 23
میلیلیتر از محلول قندی )Sigma( Histopaque1077
1. Phytohemagglutinin
2. Hanks’ balanced salt solution without calcium or
magnesium

به هر نمونه اضافه شد و در دمای  23درجۀ سلسیوس
به مدت سی دقیقه ،در دور  433gسانتریفوژ شدند.
بخش باالیی هر نمونه جدا شد و یاختههای خون که
در ته لوله رسوب کرده بودند در محلول  HBSSحل و
شستشو شدند .عمل شستشو سه بار دیگر تکرار شد.
در پایان ،بخش باالیی هر لوله جدا و یاختههای خون
شستهشده که در ته لوله رسوب کرده بودند در محیط
BME, Gibco Life Technologies Ltd., ( Eagles
 )Paisley, UKکشت داده شدند 5 .میلیلیتر از
محلول یادشده ( 7×536یاخته) به همراه  5میلیلیتر
از محلول حاوی سویۀ  NCTC13047باکتری
استافیلوکوکوس آرئوس ( 2×533یاخته) ،محلول حاوی
لختهکنندة گیاهی ( 1میکروگرم به ازای  5میلیلیتر)
و یا محلول بدون هرگونه محرك ایمنی (کنترل) و 73
میکرولیتر از سرم گرمادیده با یکدیگر مخلوط و در
دمای  34درجۀ سلسیوس با  1درصد  Co2به مدت
چهار روز کشت داده شدند .در روز چهارم ،با استفاده
از برداشتکنندة یاختهای Filtermat 196TM
( 533 )Canberra Packardمیکرولیتر از محلول باال
جدا و به سینیهای  36خانهای ( BibbySterilin,
 )Staffordshire, UKمنتقل شدند 5 .میکروکوری
( )μCiاز Amersham Pharmacia ( 3H-Tymidine
 )Biotech UK Limited, Amersham, UKبه هر
چاهک (نمونه) اضافه و در دمای  34درجه و با  1درصد
 CO2به مدت شش ساعت در اتاقک رشد نگهداری
(انکوباسیون) شدند .برای حذف  3H-Tymidineبه کار
نرفته در ساختمان  ،DNAیاختههای برداشتشده
شستشو داده شدند و آنگاه  23میکرولیتر
 Scintillation fluidبه هر نمونه اضافه شد .با استفاده
Topcount Microplate Scintillatiion and
از
 )Canberra Packard( Luminescence Counterشمار
تیمیدینهای نشاندارشده در DNAی یاختههای
افزایششده اندازهگیری شد .نتایج به صورت شمار
 3H-Tymidineبه ازای هر دقیقه یا به صورت شاخص
تحریک (شمار تیمیدینهای نشاندارشده در DNA
یاختههای افزایششده در پاسخ به استافیلوکوکوس
آرئوس به شمار تیمیدینهای نشاندارشده DNA
یاختههای افزایششده در حالت کنترل) بیان شد.

آتشی و همکاران :همراهی همردیفهای ژن  BoLA-DRB3با افزایش یاختههای ...

استفاده از روش مبتنی بر توالییابی برای تعیین
همردیفهای ژن BoLA-DRB3

برای افزایش اگزون دوم ژن  BoLA-DRB3آغازگر
(پرایمر)های  DRB3FRWو  DRB3REVبهترتیب با
توالیهای 5`-CGC TCC TGT GA(C/T) CAG
`ATC TAT CC-3و 5`-CAC CCC CGC GCT
` CAC C-3استفاده شد (.)Baxter et al., 2010
واکنش  PCRدر حجم  13میکرولیتر متشکل از 233
میکروموالر از هرکدام از dNTPها 51 ،پیکوموالر از
هرکدام از آغازگرها و  3/21واحد آنزیم  Taqپلیمراز
( )Roche Applied Scienceانجام شد .برنامۀ دمایی
استفادهشده در واکنشهای  PCRچنین بود:
واسرشتسازی  ،DNAده دقیقه در دمای  37درجۀ
سلسیوس ،آنگاه سی چرخه :تکرشتهای شدن DNA
سی ثانیه در دمای  37درجۀ سلسیوس ،اتصال آغازگر
به  DNAتکرشتهای سی ثانیه در دمای  14درجۀ
سلسیوس ،بسط آغازگر یک دقیقه در دمای  42درجۀ
سلسیوس و در پایان یک چرخه تکمیل بسط به مدت
پنج دقیقه و در دمای  42درجۀ سلسیوس بود .پیش
از انجام واکنشهای توالییابی ،الزم است محصوالت
 PCRاز آنزیم ،آغازگر dNTP ،و نمکهای باقیمانده
پاك شوند و بدین منظور از کیت خالصسازی محصول
QIAquick PCR Purification Kit, ( PCR
 )QIAGENاستفاده شد .واکنشهای توالییابی با
استفاده از کیت Applied ( BigDye® v 3.1
 )Biosystems, UKو آغازگرهای استفادهشده در
مرحلۀ  PCRانجام شدند .این واکنشها در حجم 53
میکرولیتر و با استفاده از ترکیبهای زیر انجام شدند.
 3/1میکرولیتر 5 ،BigDye® v 3.1 terminator
5
میکرولیتر  3/1 ،Big Dye® Bufferمیکرولیتر
 2/1 ،DMSOپیکومول آغازگر  DRB3REVیا
 DRB3FRWبهطور جداگانه و  2میکرولیتر محصول
 PCRخالص شد .برنامۀ دمایی استفادهشده در
واکنشهای توالییابی چنین بود :واسرشتسازی
 ،DNAسه دقیقه در دمای  36درجۀ سلسیوس ،آنگاه
سی چرخه :سی ثانیه در دمای  36درجۀ سلسیوس،
1. Dimethylsulfoxide
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بیست ثانیه در دمای  13درجۀ سلسیوس و چهار
دقیقه در دمای  63درجۀ سلسیوس .محصوالت ناشی
از واکنشهای توالییابی با استفاده از روش مبتنی بر
 ETDAو اتانول شستشو داده شدند .توالییابی توسط
دستگاه توالییاب Applied ( 3730xl DNA analyzer
 )Biosystems, USAانجام شد.
شناسایی همردیفها و تعیین ژنوتیپ حیوانات

پس از تجزیۀ محصوالت بهدستآمده از واکنشهای
توالییابی در دستگاه توالییاب ،با استفاده از نرمافزار
فنچ تیوی 2مناسب بودن نتایج بررسی و با استفاده از
روش چشمی اشتباههای احتمالی شناخته شد .در
نرمافزار بایو ایدیت 3ویرایشهای الزم صورت گرفت و
ژنوتیپ هر حیوان با استفاده از نرمافزار هاپلوفایندر
( http://www.bioinformatics.roslin.ac.uk/haplofin
 )der/haplofinder.pyتعیین شد.
تجزیهوتحلیل دادهها

در این آزمایش ،دادههای چهار صفت تجزیه شدند:
افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به
استافیلوکوکوس آرئوس ،افزایش یاختههای تکهستهای
خون محیطی در پاسخ به میتوژن لختهکنندة گیاهی،
شاخص تحریک افزایش یاختههای تکهستهای خون
محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس (افزایش
یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به
استافیلوکوکوس آرئوس به افزایش یاختههای تکهسته-
ای خون محیطی در حالت کنترل) و شاخص تحریک
افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به
میتوژن لختهکنندة گیاهی (افزایش یاختههای تکهسته-
ای خون محیطی در پاسخ به میتوژن لختهکنندة گیاهی
به افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در حالت
کنترل) .برای نرمال کردن توزیع دادهها ،از تبدیل لگاریتم
طبیعی استفاده شد .برای ارزیابی همراهی همردیفهای
ژن  BoLA-DRB3با افزایش یاختههای تکهستهای خون
محیطی و برآورد تأثیر جایگزینی همردیفها ،از مدل
خطی مختلط زیر در نرمافزار 10th edition, ( Genstat
2. FinchTv
3. BioEdith
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 )Agricultural Trust, Rothamsted, UKاستفاده شد.
همردیفهای ژنی با فراوانی برابر یا بیشتر از  2درصد
بهطور مستقیم وارد مدل شدند و همردیفهای ژنی با
فراوانی کمتر از  2درصد در دسته ” “otherقرار داده
شدند.
yijkm = μ+GGi+Sexj + Sirek+ ΣlblBoLAijkl + eijkm.
 :yijkmمتغیر وابسته :μ ،میانگین مدل :GGi ،اثر ثابت
5
iامین گروه ژنتیکی (هلشتاین خالص ،تالقی برگشتی
گاوهای مادة هلشتاین با نسل  F1ناشی از آمیزش
هلشتاین-شاروله ،تالقی برگشتی گاوهای نر شاروله با
نسل  F1ناشی از آمیزش هلشتاین-شاروله ،نسل F2
ناشی از آمیزش هلشتاین-شاروله) :Sexj ،اثرگذاری
ثابت jامین جنس :Sirek ،اثرگذاری تصادفی  kپدر:bl ،
ضریب تابعیت متغیر وابسته از شمار نسخههای lامین
همردیف  :BoLAijklm ،BoLA-DRB3شمار نسخه (،3
 ،5یا  )2همردیف lام  :eijkm ،BoLAاثر تصادفی
باقیمانده با توزیع نرمال و واریانس .σ2e
نتایج
کنترل کیفیت محصول واکنشهای  PCRبا استفاده از

ژل آگارز  5/1درصد انجام شد (نگارة  .)5کیفیت نتایج
بهدستآمده از توالییابی با استفاده از نرمافزار
فنچ تی وی بررسی شد (نگارة  .)2در این پژوهش،
 24همردیف از  531همردیفی که تاکنون
برای ژن  BoLA-DRB3گزارش شده است
( )http://www.ebi.ac.uk/ipd/mhc/bolaدیده شد.
همردیفهای ،*1201 ،*1601 ،*2707 ،DRB3*1101
 *0901 ،*0101و  *09023بیشترین فراوانی را داشتند
و  44درصد از فراوانی همردیفی را شامل شدند
(نگارة  .)3نتایج بهدستآمده از همراهی همردیفهای
ژن  BoLA-DRB3با میزان افزایش یاختههای
تکهستهای خون محیطی ،در جدول  5ارائه شده
است .هیچکدام از همردیفها با افزایش افزایش
یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به
استافیلوکوکوس آرئوس و لختهکنندة گیاهی همراهی
نداشتند ( ،)P≥3/31اما همردیفهای  DRB3*0101و
 *0902با شاخص تحریک استافیلوکوکوس آرئوس
(نسبت افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی
در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس به افزایش
یاختههای تکهستهای خون محیطی در حالت
کنترل) همراهی معنیدار نشان دادند (.)P<3/31

نگارة  .5نتایج بهدستآمده از بارگذاری محصوالت  PCRبا استفاده از ژل آگارز  5/1درصد.
Figure 1. Agarose gel (1.5%) of PCR products obtained with species primers.

نگارة  .2نتایج بهدستآمده از توالییابی در نرمافزار فنچ تی وی.
Figure 2. The output for a sequencing using a program called FinchTV.
1. Backcross
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...  با افزایش یاختههایBoLA-DRB3  همراهی همردیفهای ژن:آتشی و همکاران

.)374= شناساییشده با روش مبتنی بر توالییابی (شمارBoLA-DRB3  فراوانی همردیفی ژن.3 نگارة
Figure 3. Allele frequency of BoLA-DRB3 gene determined using sequence-based typing method (n = 347).

. بر افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطیBoLA-DRB3  اثر جایگزینی (خطای استاندارد) همردیفهای ژن.5 جدول
Table 1: BoLA-DRB3 allele substitution effect (SE) on peripheral blood mononuclear cell (PBMC) proliferation.
BoLA-DRB3 allele
BoLA-DRB3*0101
BoLA-DRB3*0201
BoLA-DRB3*0501
BoLA-DRB3*0601
BoLA-DRB3*0701
BoLA-DRB3*0901
BoLA-DRB3*0902
BoLA-DRB3*1001
BoLA-DRB3*1101
BoLA-DRB3*1201
BoLA-DRB3*1501
BoLA-DRB3*1601
BoLA-DRB3*1801
BoLA-DRB3*2707
Others6
Constant7

Spontaneous
PBMC
proliferation1
0.83 (0.24)*
-0.42 (0.27)
0.72 (0.31)
0.52 (0.26)
0.52 (0.29)
0.39 (0.28)
-0.53 (0.25)
0.71 (0.24)
0.51 (0.20)
0.42 (0.24)
0.22 (0.29)
0.73 (0.23)
-0.83 (0.33)
0.92 (0.22)
-0.08 (0.00)
3.99 (0.43)

The PBMC proliferation in response to
phytohemagglutinin
(PHA) mitogen2
-0.17 (0.24)
-0.00 (0.28)
-0.21 (0.32)
0.19 (0.27)
0.12 (0.30)
0.38 (0.30)
-0.31 (0.25)
0.00 (0.24)
0.02 (0.20)
0.27 (0.24)
0.25 (0.30)
-0.18 (0.24)
-0.36 (0.33)
0.07 (0.22)
0.00 (0.00)
8.73 (0.44)

Staphylococcus
aureus3
0.11 (0.31)
-0.18 (0.38)
-0.50 (0.44)
-0.59 (0.37)
0.38 (0.40)
0.08 (0.41)
0.10 (0.35)
-0.29 (0.33)
0.05 (0.27)
-0.04 (0.33)
-0.32 (0.41)
-0.26 (0.33)
-0.44 (0.45)
0.06 (0.30)
0.00 (0.00)
9.98 (0.61)

The PBMC proliferation stimulation
index of:
phytohemagglutinin
Staphylococcus
(PHA) mitogen4
aureus5
0.64 (0.30)*
091 (0.34)*
0.40 (0.34)
0.22 (0.40)
0.48 (0.41)
0.21 (0.46)
0.67 (0.34)*
-0.11 (0.38)
0.25 (0.37)
0.75 (0.43)
0.88 (0.37)*
0.55 (0.42)
0.39 (0.32)
0.81 (0.36)
0.48 (0.31)
0.20 (0.34)
0.44 (0.25)
0.48 (0.28)
0.44 (0.30)
0.13 (0.34)
0.95 (0.37)*
0.37 (0.41)
0.59 (0.30)*
0.48 (0.34)
0.56 (0.42)
0.49 (0.46)
0.15 (0.27)
0.15 (0.31)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
4.75 (0.55)
5.98 (0.62)

 افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در حالت کنترل.5
 افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به لختهکنندة گیاهی.2
 افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس.3
 نسبت افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به لختهکنندة گیاهی به افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در حالت کنترل.7
 نسبت افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس به افزایش یاختههای تکهستهای خون محیطی در حالت کنترل.1
 درصد2  همردیفهای با فراوانی کمتر از.6
. میانگین مدل.4
.P≤ 3/31 * معنیداری در سطح
1. The PBMC proliferation in control group
2. The PBMC proliferation in response to phytohemagglutinin (PHA)
3. The PBMC proliferation in response to Staphylococcus aureus
4. The ratio of PHA-stimulated PBMC proliferation divided by spontaneous PBMC proliferation.
5. The ratio of Staphylococcus aureus -stimulated PBMC proliferation divided by spontaneous PBMC proliferation.
6. The alleles with frequency < 2℅
7. Overall mean of the model
* Significant at P < 0.05

 با.پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس بررسی شد
استفاده از روش مبتنی بر توالییابی همردیفهای
24 ، در این بررسی. حیوانات تعیین شدBoLA-DRB3

بحث
در این پژوهش همراهی همردیفهای ژن
 با افزایش یاختههای تکهستهای خون درDRB3
BoLA-
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همردیف از  531همردیفی که تاکنون برای ژن
 BoLA-DRB3گزارش شده است ،مشاهده شد .همان-
گونه که در پژوهشهای همسان پیشین نیز نشان داده
شده است ،ژن  BoLA-DRB3به میزان زیادی چند
شکل است ( Dietz et al., 1997; Kelm et al.,
.1997;Starkenburg et al., 1997; Sharif et al.,
 .)2007; Rupp et al., 2007همردیفهای
،*0101 ،*1201 ،*1601 ،*2707 ،DRB3*1101
 *0901و  *0902بیشترین فراوانی را داشتند .تاکنون
گزارشی در ارتباط با فراوانی همردیفی ژن BoLA-
 DRB3در نژاد شاروله وجود ندارد تا نتایج این بررسی
را با آن مقایسه کرد .همردیفهای ،DRB3*1001
،*1501 ،*1202 ،*0902 ،*0901 ،*1201 ،*1002
 *0101 ،*1502و  *0102بیشترین فراوانی در گاوهای
هلشتاین دارند ( Dietz et al., 1997; Kelm et al.,
.1997; Starkenburg et al., 1997; Sharif et al.,
.)2007; Rupp et al., 2007
گوسالههای هلشتاین کمترین افزایش یاختههای
تکهستهای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکس
آرئوس را داشتند .این نتیجه با لحاظ کردن اندکی
احتیاط میتواند به راهبردهای متفاوت گزینش
ژنتیکی در نژاد هلشتاین و شاروله منتسب شود.
گزینش برای افزایش تولید شیر ،که اغلب با کاهش
پاسخ ایمنی علیه بیشتر بیمارگرها همراه است ،در نژاد
هلشتاین با شدت بیشتری در مقایسه با نژاد شاروله
انجام شده است و پاسخ ایمنی در نژاد هلشتاین را
کاهش داده است .نتایج همراهی همردیفهای ژن
 BoLA-DRB3با افزایش یاختههای تکهستهای خون
نشان داد همردیفهای  DRB3*0101و  *0902بر
شاخص تحریک استافیلوکوکوس آرئوس اثر دارند.
همردیفهای مختلف  DRB3پروتئینهای متفاوت را
رمز میکنند ،پروتئینهای متفاوت نیز ساختار فضایی
متفاوت دارند .بر پایۀ ساختار فضایی پپتیدهای
بهدستآمده از هر بیمارگر و نوع پروتئینهای رمزشده
توسط همردیفهای هر حیوان ،پاسخ ایمنی ایجادشده
متفاوت است ( .)Day & Schultz, 2011بنابراین
میتوان استنباط کرد که همردیفهایی که در پاسخ به
یک بیمارگر افزایش یاختههای محیطی خون بیشتری

دارند ،به میزان بیشتری پاسخ ایمنی تولید میکنند .با
توجه به اثر معنیدار و مثبت همردیفهای
 DRB3*0101و  *0902بر شاخص تحریک
استافیلوکوکوس آرئوس ،میتوان نتیجهگیری کرد که
حیوانات دارای یک یا دو نسخه از این همردیفها در
مقایسه با حیوانات دیگر به استافیلوکوکوس آرئوس
مقاومتر هستند .حیوانات این بررسی ،متشکل از چهار
جمعیت متفاوت از نظر ژنتیکی بودند و این جمعیتها
از نظر حالت پیوستگی ژن  DRB3با دیگر ژنهای
مؤثر بر عملکرد ایمنی بهویژه ژنهای  MHCبا یکدیگر
متفاوت هستند .از سوی دیگر ،ایجاد پاسخ ایمنی علیه
هر بیمارگر توسط سامانۀ ایمنی ذاتی و اکتسابی
میانجیگری میشود که هرکدام توسط شمار زیادی
ژن کنترل و تنظیم میشوند .بنابراین پژوهش برای
یافتن همراهی یک ژن با مقاومت به یک بیماری ،ساده
کردن مسئله است و ممکن است نتیجۀ قابلاعتمادی
در پی نداشته باشد .بهعنوانمثال ،در یک پژوهش ،با
مشاهدة افزایش یاختههای  Tو  Bدر پاسخ به ویروس
تب برفکی در گاو گزارش شد تکجور (هاپلوتیپ)های
متفاوت  MHCپاسخهای ایمنی متفاوتی تولید
میکنند ( .)Lewin et al., 1999بنابراین بررسیهای
بعدی باید بر بررسی همراهی تکجورهای  MHCو
بیماریها متمرکز شوند و به بررسی همراهی تکژنها
با بیماری اکتفا نشود.
نتیجهگیری کلی

با توجه به یافتههای این پژوهش ،میتوان نتیجهگیری
کرد که همردیفهای  DRB3*0101و  *0902بر
شاخص تحریک استافیلوکوکوس آرئوس تأثیر مثبت
دارند .بنابراین ،میتوان با شناسایی تفاوتهای موجود
بین پروتئینهای رمزشده توسط همردیفهای یادشده
با دیگر همردیفها ،سازوکار زیستی ایجاد پاسخ ایمنی
علیه استافیلوکوکوس آرئوس را بهتر بررسی کرد.
همچنین همردیفهای ،*0701 ،DRB3*0501
 *1501 ،*0901و  *1601بر شاخص تحریک
لختهکنندة گیاهی تأثیر داشتند و میتواند برای
بررسی ژنتیک مقاومت به دیگر بیماریها موردتوجه
قرار گیرند.
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