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 מיפוי לפי מקטעים, 6מיקום הגן הכמותי בכרומוזום  -7איור 

 
 מבוא

מצאנו מספר גנים " אב-בתי"י סריקת גנום אוכלוסיית בקר לחלב לפי מבנה ניסוי של "ע
יחסית לסטיית , ההשפעה החזקה ביותר שנמצא  .מתפצלים המשפעים על תכונות כלכליות

הגן   .6הייתה השפעה על ריכוז חלבון הנמצאת קרוב לאמצע של כרומוזום , התקן הפנוטיפי
, הולנד, גרמניה, בריטניה, ב"ארה)ות בקר הולשטיין נוספות הזה כנראה מתפצל באוכלוסי

יש לגן השפעה מובהקת על כל תכונות ייצור   (.1557', רון ושת)וגם בזן איירשיר הפיני ( קנדה
נמצאו , מתוך תשע פרים שנבדקו, בישראל  .55PD, וכן על האינדקס הטיפוח הישראלי, חלב

, כדי לקבוע מיקום הגן והשפעתו  .מפי וגולית, 6מוזום שני פרים הטרוזיגוטים לגן הכמותי בכרו
מיקום הגן   .6סמנים בכרומוזום  77-בנות גולית ל 184-בנות מפי ו 684נקבעו גנוטיפים עבור 

ההשפעות של הגן על (. Interval mapping)והשפעתו נקבעו לפי שיטת מיפוי לפי מקטעים 
ההשפעה על ריכוז חלבון קרוב   .7בטבלה תכונות ייצור חלב בבנות מפי וגולית מופיעות 

בשתי . תוצאות המיפוי לפי מקטעים של בנות מפי ובנות גולית  .לסטיית תקן פנוטיפית
רווח האמינות למיקום הגן לפי  BM143.  שיא ההשפעה נמצא קרוב מאוד לסמן, המשפחות

 .יחידות מיפוי 3ההשפעה על אחוז חלבון היה 
 

 .על תכונות ייצור חלב בבנות מפי וגולית 6ההשפעות של הגן בכרומוזום  .1טבלה 
  

השפעת החלפת אלל אחד בסמן  התכונה
BM143 



 גולית מפי  

 272- 138- ג חלב"ק

 3.4 4.0 ג שומן"ק

 1.2- 2.8 ג חלבון"ק

 0.108 0.073 שומן %

 0.067 0.061 חלבון %

  
לא נמצא דמיון בין הפרים לאללים של , למרות שדגם ההשפעות בשני הפרים דומה מאוד

שנמצא קרוב , 734BMלשני הפרים היו ארבעה אללים שונים עבור הסמן   .הסמנים שנבדקו
, הייחוסים של שני הפרים נבדקו אחורה לשלושה דורות  .מאוד לשיא העקומה של הגן הכמותי

   .ולא נמצאו קשרים גנטיים ביניהם
. הכוללים את הגן הכמותי( אחד עד חמש יחידות מיפוי)ניתן לקבוע הפלוטיפים מצומצמים 

מספר מחקרים כבר הראו שבמרווחים של יחידות מיפוי בודדות קיים חוסר שיווי משקל 
כלומר צרופים מסוימים של אללים נפוצים   (.7111', רייקט ושות)יה בתאחיזה ברמת האוכלוסי

הנחת היסוד של המחקר הנוכחי היא   .יותר מאשר צפוי לפי ההנחה של שיווי משקל בתאחיזה
וניתן יהיה , שבאוכלוסיית הבקר הישראלי קיים מספר קטן של הפלוטיפים סביב הגן הכמותי

 .איתור הגן ייעשה במירווח של ההפלוטיפ  .הפלוטיפלשייך את האללים של הגן הכמותי לכל 
 

 מטרת המחקר
 . חלבון בחלב %בבקר המשפיע על  6מטרת המחקר לאתר את הגן הכמותי על כרומוסום 

 

 תוצאות
  

 

 מיפוי השוואתי
אדם ועכבר הרכבנו רשימת גנים באזור , על בסיס הדמיון הרב ברצף הגנים וארגונם בין בקר

מציגה את סוגי  1טבלה מספר . מוטציות בעשרה גנים 74אתרנו . 6הגן הכמותי בכרומוזום 
 .לצורך איתורן, וכן את אורכי המקטעים אשר רוצפו בכל גן, המוטציות ומיקומן בגנים

  
 .6באזור הגן הכמותי בכרומוזום , טציות בגנים מועמדיםאיתור מו - 2טבלה 

 
 

 קביעת סדר הגנים באזור הגן הכמותי
נמצא (. 7מפה מספר )באמצעות מיפוי פיזיקאלי נבנתה מפה משוערת של סדר הגנים בבקר 

 SPP1, IBSP, LAP3הגנים . זהה לסדר הגנים הקיים באדם, כי סדר הגנים המשוער בבקר
 .באדם3לאזורים מקבילים של כרומוזום " גנים של עוגן"שימשו כ



 

 .6סדר הגנים ומיקומם באזור הגן הכמותי בכרומוזום  -7מפה מספר 
 

 

שימש כתבנית לאיתור , אשר הינם הטרוזיגוטים לגן הכמותי, א של הפרים מפי וגולית"דנ
מסומנים )הפלוטיפים משותפים של הפרים מופיעים בצידה הימני של המפה . המוטציות

ניתן לאלל  7כאשר המספר  1  או 7האללים של כל סמן מצוינים במספרים  1(. באדום וכחול
 .השכיח

 

 ביטוי הגנים המועמדים בבלוטת החלב
לביטוי ברקמת עטין של פרה בשלבים שונים של  Real Time PCRגנים נבדקו על ידי  8

-ו SPP1רק בשני גנים . כביקורת נבדקו הגנים גם בכבד של פרה באותם השלבים. התחלובה
ABCG2  (.4איור )הביטוי בבלוטת החלב היה דיפרנציאלי עם התקדמות התחלובה 

 

 איתור הגן
המשנה חומצה אמינית תירוזין  73' נמצאה מוטציה באקסון מס ABCG2במהלך סריקת הגן 

 . המוטציה נמצאה בהתאמה מלאה לאנליזה הסטטיסטית של הגן הכמותי. 087לסרין בעמדה 
שני הפרים מפי וגולית נמצאו הטרוזיגוטים למוטציה וחולקים מקטע כרומוזומלי משותף המכיל 

 . את האלל המעלה אחוז חלבון
 .שבעת הפרים הנוספים נמצאו הומוזיגוטים כפי שנצפה בהתפצלות לגן הכמותי

 .המוטציה גורמת לשינוי בחומצה אמינית אשר יכולה לגרום לשינוי במבנה החלבון
 440של עותק האלל המעלה את כמות המוצקים בחלב על האומדנים הגנטיים של  השפעתו

 .חלבון+ 5.74%-שומן ו+ 5.76%, ג חלב"ק -437פרים ישראלים היו 
איור )  5.11הינה  1551שכיחות עותק האלל המעלה באוכלוסיית הבקר הישראלית בשנת 

 (.1מספר 
תכונות ייצור חלב היתה מובהקת השפעת המוטציה על אומדני ההורשה של הפרים עבור 

מאוד עבור כל התכונות והגבוהה ביותר עבור אחוז חלבון ביחס לשאר המוטציות שנבדקו 
(p<5.5557( ) 4טבלה מספר.) 

בהשוואה לבלוטת הכבד , בבלוטת החלב במהלך הלקטציה 10התבטא עד פי  ABCG2הגן 
 (.4איור מספר )בתקופה זו 

 .על תכונות ייצור חלב ABCG2ן השפעת החלפת אלל בג. 3טבלה 



   אחוז שומן אחוז חלבון ג חלב"ק

520 0.2 0.2 ABCG2exon14 
 

 

 
שומן  %וממוצעי אומדני התורשה עבור  ABCG2שכיחות האלל המעלה של הגן   .2 איור

, ─ ─  ;שכיחות האלל המעלה, ──   .וחלבון לפי שנת הלידה של כלל הפרות בעדר הלאומי
 .חלבון %ת "א,  …; שומן %ת "א

 5.11 -ועלתה ל 7115בשנת  5.61 -ל 7181בשנת  5.10 -שכיחות האלל המעלה ירדה מ
שינויים גנטיים אלן נגרמו בתגובה לשינויים באינדקס הטיפוח הישראלי אשר . 1551בשנת 

 .ולאחריו התבסס על יצור חלבון ומשקל שלילי על יצור חלב 7115בוסס על יצור חלב עד שנת 
  



 
בבלוטת חלב וכבד כפונקציה של ימים  SPP1 -ו ABCG2רמת הביטוי של הגנים  .3איור 

 בתחלובה
 

 סיכום ומסקנות
המעלה את שיעור המוצקים בחלב הוא הגן הכמותי הראשון שמצאנו  ABCG2הגן        

          . והשני שאותר בעולם
יחד עם זאת מנגנון הפעולה של הגן , איתור השינוי ברצף הגן מהווה הישג טכנולוגי       

 .עדיין אינו ברור
הפוטנציאל הגנטי והכלכלי של איתור הגן הוא היכולת לבצע סלקציה ישירה של הגן        

 . ברמת האוכלוסייה
באוכלוסייה  5.8 -היות ושכיחותו של האלל המעלה את שיעור המוצקים בחלב הוא כ     

כבר לא , עליה נוספת בתדירות האלל הרצוי, הנוכחית של ההולשטיין הישראלי והאמריקאי
 . תגרום לשינוי גנטי משמעותי

סלקציה ישירה על גנים בעלי ערך כלכלי ניתנת למימוש בקווי בקר שבהם קיים פער בין       
 .שכיחות עותק הגן הרצוי והמצוי

משקפת את יעילות מערך הטיפוח הקלאסי , תדירות האלל המעלה באוכלוסיה הישראלית
כמו , איתור גנים לתכונות כלכליות עם תורשתיות נמוכה, יחד עם זאת. לתכונות האינדקס

 .עשוי להביא להתקדמות גנטית ייחודית שאינה נמצאת בתחרות עם הטיפוח הקלאסי, פוריות
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