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ارتباط بین هاپلوتیپهای ژن بتا -4دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلولهای بدنی
در گاوهای هلشتاین ایران
اعظم رحیمی رضایی 1و مصطفی محقق دولت
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چکیده
دیفنسينها گروهی از پروتئينهای کاتيونی ضدميکروبی هستند که در سيستم ایمنی ذاتی پستانداران فعاليت
دارند .از این رو ،ژنهای کد کننده این پروتئينها میتوانند به عنوان نشااانگر ژنتيکی برای مقاومت به بيماری
در گاوهای شيری در نظرگرفته شوند .در مطالعات متعددی ارتباط چندشکلیهای ژن بتا -4دیفنسين و صفات
سااتمت و توليد در گاوهای شاايری گزارش شااده اساات .هدف از این تحقيق یافتن ارتباط بين هاپلوتيپهای
ناحيه اینترون ژن بتا4-دیفن سين با صفات توليد شير و تعداد سلولهای بدنی درگاوهای هل شتاین ایران بود.
برای این منظور ،بخشااای از ناحيه اینترون این ژن (  2100الی  )2493توسااا تکنيك تفاوت فرم فضاااایی
رشاااتههای منفرد ( )SSCPsدر  189راس گاو هلشاااتاین ایران تعيين هاپلوتيپ شاااد .تعداد  5الگوی مجزا
 D ،C ،B ،A( SSCPsو  )Eدر کل نمونههای برر سی شده م شاهده شد که فراوانی آنها در جمعيت مورد
مطالعه به ترتيب  2/12 ، 8/46 ،12/17 ،75/66و  1/59بودند .آناليز ارتباطی بين هاپلوتيپ و فنوتيپ برای
دادههای صفات توليد شير و تعداد سلول های بدنی انجام شد .هيچ ارتباط معنیداری بين هاپلوتيپهای ژن
بتا4-دیفنسااين و صاافات مورد مطالعه مشاااهده نشااد .اگرچه ،تمایل نزدیك به معنی داری بين هاپلوتيپها و
صفت مقدار توليد شير روزانه مشاهده گردید (.)p=0/1
کلمات کلیدی :تعداد سلولهای بدنی ،هاپلوتيپ ،ژن بتا-4دیفنسين ،صفات توليدی شير

نویسنده مسئول :مصطفی محقق دولتآبادی استان کهگلویه و بویراحمد ،دانشگاه یاسوج دانشکده کشاورزی ،گروه علوم
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رضایی و دولتآبادی

مقدمه
افزایش روزافزون نياز جامعه بشااری به فرآوردههای

ا ست که امروزه بسيار مورد استفاده قرار میگيرد و

دامهای اهلی ،باعث شااده تا پژوهشااگران تحقيقات

تحاات عنوان رویکرد ژن کاااناادیاادا 3نااامگااذاری

گستردهای در زمينهی بهبود صفات اقتصادی دامها

شدها ست (بوتلر و همکاران  .)2005امروزه افزایش

بهویژه گاوهای شااايری انجام دهند .از طرف دیگر،

ت عداد ميکروار گانيسااام های بي ماریزای م قاوم به

پرهزینه و زمانبر بودن روش های قدیمی اصاااتح

آنتیبيوتيكها ،باعث گسترش تحقيقات در نمونهای

دام ،باعث انجام تحقيقات زیادی در زمينه ژنتيك

از ژنهای کاندیدا در گاوهای شايری به نام ژن بتا-

مولکولی شاااده به طوری که امروزه ژنهای زیادی

دیفن سين شدها ست .دیفن سينها یکی از بزرگترین

شااناسااایی شاادهاند که بر روی صاافات اقتصااادی

خانوادهی پپتيدهای آنتیميکروبی بوده (موکرجی و

گاوهای شااايری مؤثر بوده و از آن ها برای افزایش

هانکوک  ،2007ساااورنساااون  )2001که بهعنوان

دقت و کاهش فاصله نسلها در برنامههای اصتحی

فاکتور دفاعی در غده پساااتان عمل میکن ند .این

ا ستفاده می شود .صفات توليدی شير نظير ،مقدار

پپتيدها بيشااتر با تخریب غشااای ميکروبها عمل

توليد شير و در صد پروتئين و چربی شير از صفات

خود را انجاام میدهناد .در ساااط شااايمياایی

اقت صادی مهمی ه ستند که تاثير زیادی بر صنعت

دیفنساااين ها (دارای  29-49اسااا يدآمي نه و وزن

پرورش گاو شاايری دارند .از صاافات مهم دیگر در

مولکولی 3/5تا 6کيلودالتون) ،پپت يد های غنی از

گاوهای شاايری نمرهی ساالولهای بدنی)SCS( 1

سي ستئين کوچکی ه ستند که ساختار آن با سه

میباشااد که همبسااتگی ژنتيکی باالیی با بيماری

پيوند دیساااولفيدی محکم شاااده و دارای شاااش

ورم پسااا تان دارد ( 0/6تا  )0/8و از این رو ابزار

ساايسااتئين میباشااند ( دی اسااميت و همکاران

مفيدی برای تشخيص ورم پستان محسوب میگردد

 .)2005دیفنسينهای پستانداران بر اساس اختتف

(شوک و همکاران  .)1994به همين دليل در اصتح

فاصاااله شاااش سااايساااتئين و ترتيب پيوندهای

نژاد گلههای شيری به تنوع ژنتيکی ژنهای مؤثر و

دی ساااولفيدی به ساااه دساااتهی آلفا ،بتا و تتا

ارتباط آنها با صفات توليدی شير و صفات مرتب

طبقهبندی میشاااوند (بروگدن و همکاران .)2003

با ورم پستان توجه ویژهای میشود .برای استفاده از

در پ ستانداران همهی ژنهای آلفا و بتا دیفن سينها

اطت عات  DNAدر بر نا مه های اصاااتحی ،نواحی

دارای دو اگزون و یك اینترون می باشااا ند که به

ژنومی که در آنها چندشاااکلی 2مرتب با صااافت

وسيلهی ژنهای نزدیك به هم کد می شوند (لهرر و

مورد نظر وجود دارد باید شااناسااایی گردند .تعيين

گانز  )1999و بر اساااااس م حل پيو ند های دی

چندشاااکلی در ژن های موثر و مطالعه ارتباط بين

سولفيدی درونی ،ساختار پيش ساز و جایگاه بيان

این چندشااکلیها و بروز صاافات اقتصااادی روشاای

آن ها از ی کدیگر مت مایز میشاااو ند .طبق ن تایج

1

3

-Somatic cell score

2-Polymorphism

-Candidate gene approach
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پژوهشهای مختلف ژن بتا-دیفنسين عتوه بر بيان

 HIVاشاااااره کرد ( باگني کا و هم کاران .)2010

در مغز ا ستخوان در سلولهای اپيتليال پ ستانی و

مطالعه چند شکلی ژن بتا-دیفنسين و ارتباط آن با

همچنين در نوتروفيلها بيان می شود و ميزان بيان

بيماری در گوساافندان شايری (مونتلون و همکاران

آنها در غدد پسااتانی گاو در زمان عفونی شاادن با

 )2011و ساااویه مرغی (هاسااانساااتين و المونت

باکتری افزایش مییابد .ژن بتا-دیفن سين در خوک،

 )2007نقش این پپتيدها در تنظيم پا سخ ایمنی را

ساااو یه مرغی ،اساااب و انساااان بهترت يب روی

آشکار کردهاست .در پژوهشهای مختلف نيز ارتباط

کروموزومهای ( 15باگنييکا و همکاران ،3 ،)2010

این ژن با صفاتی مانند صفات توليدی شير و تعداد

 ( 9ميد و همکاران  )2009و ( 8ابرین و همکاران

ساالولهای بدنی)SCC( 4در گاو مورد بررس ای قرار

 )1993قرار دارد .در گاو نيز ژن بتا-دیفنسين شامل

گرفتهاسااات (باگني کا و همکاران  ،2007باکني کا و

دو اگزون و یك اینترون بوده که روی کروموزوم

همکاران  ،2008حافظ و همکاران  ،2008کرزیس

شاامارهی  27قرارگرفته اساات (رینوکز و همکاران

اوساااکی و همکاااران  ،2008رینوکز و همکاااران

 .)2002بتا-دیفن سينهای گاو اثرات ميکروبک شی

 .)2003نتایج حاصاال از این پژوهشها نشااان داده

قوی در  in vitroاعمااال می کننااد و فعااالياات

که دیفنساينها ممکن اسات به عنوان نشاانگرهای

آ ن تی م ي کرو بيااال ع ليااه اشاااریشااايااا کو لی،1

ژنتيکی در بر نا مه های اصاااتحی ج هت انت خاب

اساااتافيلوکوکوساااور وس 2و کاندیداآلبيکنز 3دارند

گاوهای پرتوليد با مقاومت باال نسبت به عفونتهای

(کامپانلی و همکاران .)1990

پساااتانی اساااتفاده شاااوند .از این رو ،هدف از این
5

اخيرا چند شکلی ژنهای دیفن سين ان سانی بهطور

پژوهش بررسای تنوع ژنتيکی ژن بتا -4دیفنساين

قابل توجهی مورد مطالعه قرار گرفتهاسااات .چند

در گاوهای شيری هل شتاین ایران میبا شد و انتظار

شکلیهای بتا-دیفن سينها با افزایش ح سا سيت به

میرود از نتایج آن در برنامه های اصاااتحی ،جهت

بيماریهای خاصاای در ارتباط اساات .از جمله این

بهبود راندما نتوليد و پيشااارفت ژنتيکی صااافات

بي ماری ها میتوان به د یا بت ،سااار طان د هان و

اقتصادی گاوهای هلشتاین ایران استفاده کرد.

پروساااتات ،ورم معده و بيماری های عفونی مانند
مواد و روشها

ابتدا از 200رأس گاو هلشتاین شيرده با شکم های

تعداد ساالولهای بدنی از مجتمع شااير و گوشاات

زایش متفاوت زیر نظر مرکز اصااتح دام کشااور که

فتاحی اصاافهان نمونهی خون تهيه شااد .سااپس

دارای دادههای ثبت شده برای صفات توليدی شير

ا ستخراج  DNAبا ا ستفاده از کيت آکوپرب آلمان

(ميانگين توليد شير ،در صد چربی و در صد پروتئين

صاااورت گرفت .انجام واکنش زنجيرهای پليمراز به

روزانه برای یك دوره  305روزه) و م يانگين روزانه

کمك کيت ليوفيلزه بایونير (شاارکت تکاپوزیساات)

1

4

- Escherichia coli
- Staphilococcos aureus
3
- Kandida albikanz
2

)- Somatic Cell Count (SCC
- β4-defensin

5
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ان جام گر فت .غل ظت ن هایی مواد در 25ميکروليتر

زنجيرهای پليمراز برای تکثير قطعه  393جفتبازی

عبارت بودند از :یك واحد آنزیمDNAپليمراز،Taq

بخشااای از انتهای اینترون  1و قسااامت اندکی از

200ماايااکاارومااول از هاار 200 ،dNTPم اياالاای

اگزون  2انجام شاااد .برای انجام واکنش  PCRاز

مااول18 ،MgCl2پ ايااکااومااول از هاار آغااازگاار،

آغازگرهای رفت و برگشااات زیر اساااتفاده گرد ید

50نااانوگرم DNAو بااافر اساااتاااناادارد .واکنش

(باگنيکا و همکاران .)2007

آغازگر رفت

3َ-

آغازگر برگشت

3َ-

َTGGCAGGAAGGAGGATGTAG-5

َACGGCACAAGAACGGAATAC-5

برنامه حرارتی مورد ا ستفاده شامل دمای  95درجه

تکنيك برای مطال عهی تنوع ژنتيکی اسااات .برای

سانتیگراد به مدت  2دقيقه جهت وا سر شته شدن

ان جام  SSCPم قدار  1/5ميکروليتر از محصاااول

اوليه و فعالسااازی آنزیم DNAپلیمراز  ،دمای 95

 PCRبااا  4/5ميکروليتربااافربااارگااذاری ( 0/05

درجه سانتیگراد به مدت  45ثانيه جهت واسرشته

بروموف نل بلو 0/05 ،زایلون 0/95 ،فر مام يد و20

شدن ،دمای  64درجه سانتیگراد به مدت  30ثانيه

ميلی موالر  )EDTAمخلوط شااااد .بااه منظور

جهت ات صال آغازگر ،دمای  72درجه سانتیگراد به

واسرشته سازی محصول  ،PCRنمونهها به مدت 7

مدت  25ثان يه ج هت تکثير و د مای  72در جه

دقيقه در دمای  95درجه ساااانتیگراد حرارت داده

ساااانتیگراد به مدت  3دقيقه جهت تکثير نهایی و

شااادند و بتفاصاااله بر روی یخ ،حداقل به مدت 5

به تعداد  35چرخه بود .برای بررساای و اطمينان از

دقي قه قرار گرفت ند .از محلول پا یه  40درصاااد با

تکثير قط عه 393ج فت بازی(  2100الی ،)2493

نسااابت 37/5 : 1اکریآلميد به بيس اکریآلميد برای

نمونههای تکثير شده بر روی ژل آگارز  1/2در صد

تهيه ژل  10در صد ا ستفاده شد و نمونهها به مدت

الکتروفروز افقی شدند .تکنيك مورد استفاده در این

 16سااااعت و با ولتاژ  150ولت در دمای ثابت 25

پژوهش ،تکن يك  SSCPاسااات .این تکن يك یك

درجه سانتی گراد بر روی ژل اکریتميد ران شدند.

روش جدید ،ساااریع و آساااان برای شاااناساااایی

برای مشاااهده هاپلوتيپ از رنگآميزی نيترات نقره

جهش های ناشااا ناخ ته و همچنين م تداولترین

استفاده شد.

آنالیز آماری
جهت مطالعه ارتباط صفات با هاپلوتيپهای بهدست

پدر در برخی از حيوانات) = Cm ،سن زایش و eijklm

آمده ،از مدل آماری زیر استفاده شد.

= اثرات باقی مانده را نشااان میدهد .برای بررساای

Yijklm = µ + Gi+ Pj+ Fk + Sl + Cm+eijklm
در این مدل =Yijklm :مقدار مشاااهده برای هر کدام

ارتباط ژنوتيپهای شنا سایی شده با صفات مورد
مطالعه از رو یه  GLMنرمافزار  SASنساااخه 9/1

از صفات مورد مطالعه = µ،ميانگين جامعه =Gi ،اثر

استفاده شد .در این پژوهش به منظور تابعيت تعداد

ژنوتيپ هر یك از آغازگرها =Pj ،شکم زایش= Fm ،

ساالولهای بدنی ،تبدیل داده لگاریتم در مبنای 10

فصاال زایش =Sl ،اثر پدر (بهخاطر مشااترک بودن

صااورت گرفت .از آنجایی که در بين  200راس دام
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مورد اساااتفاده جهت این مطالعه ،تعداد  11راس
فاقد اطتعات کامل بودند ،جهت آناليز داده ها از
 189راس دارای اطتعات کامل استفاده گردید
نتایج و بحث
پس از تعيين ژنوت يپ نمو نه ها با روش 5 ،SSCP

ب يانگر ميزان چ ندشاااکلی باال و در پی آن تنوع

الگوی مجزا مشاااهده گردید(شااکل)1که این نتيجه

ژنتيکی مطلوب در جمعيت مورد مطالعه میباشد.

شکل  -1الگوهای شناسایی شده روی ژل اکریآلمید  10درصد
Figure 1- Patterns identified on 10% acrylamide gel

با توجه به فراوانیهای مشاااهده شااده در جدول 1

بيشترین و کمترین فراوانی میباشند .هاپلوتيپهای

مشااااهده میگردد که الگوهای  Aو  Eبا فراوانی

با فراوانی کمتر از  2/5درصاااد در تجز یه و تحل يل

 75/66درصاااد و  1/59درصاااد به ترت يب دارای

آماری مورد استفاده قرار نگرفت.

جدول -1تعداد دام و فراوانی الگوهای مشاهده شده
Table 1. Livestock numbers and frequency of observed patterns

فراوانی

تعداد دام

الگو

Frequency

Number of livestock

Pattern

75.66

143

A

12.17
8.46
2.12
1.59

23
16
4
3

B
C
D
E
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پژوهشهای گوناگونی دربارهی چندشاااکلی

گزارش شاادهاساات .کرزیساوسااکی و همکاران

اینترون ژن بتا-4دیفن سين انجام شدها ست .با

( )2008با مطالعه بر اینترون بتا-4دیفنساااين،

م طال عه بر چ ند شاااکلی اینترون ژن ب تا-4

سااااه ژنوت يپ  CT ،CCو  TTبرای جای گاه

دیفن سين در نژاد گاو فریزین له ستان ،دو چند

 C2239Tمشااااهده کردند .ژنوتيپ TTفراوانی

شکلی تك نوکلئوتيدی شناسایی شد .با مطالعه

کمی در بين جمعيت مورد مطالعه داشااات .در

بااا گ ن يکااا و ه مکاااران ( ،)2007جااا بجااا یی

این پژوهش ،قطعه تکثير شااده چهش مطالعات

نوکلئوتيد Cبا  Tدر جایگاه  2239گزارش شد.

بگني کا و هم کاران( )2007و همچنين کرزیس

چند شااکلی تك نوکلئوتيدی  ،A1674Cدارای

او سکی و همکاران ( )2008را پو شش می دهد.

ساااه ژنوتيپ AC ،AAو  CCبا فراوانی های

بنابراین بخش ای از تنوع ژنتيکی مشاااهده شااده

 0/32 ،0/65و  0/03بود و چنااد شااا ک لی

می توانااد بااه خاااطر وجود جهش جااا یگاااه

 C1877Tدارای دو ژنوتيااپ CCو  CTبااا

 C2239Tبا شد .از طرف دیگر تنوع بي شتر این

فراوانیهااای  0/94و  0/06بود (باااگن يکااا و

ناح يه در این مطال عه می توا ند به دل يل وجود

همکاران  .)2008ژنوت يپ های حاصااال از این

جهش یا جهش های دیگر در قطعه تکثير شده

چند شاااکلی تك نوکلئوتيدی به ترتيب  CCبا

باشااد که با تعيين توالی ناحيه تکثير ش اده این

فراوانی  CT ،0/72با فراوانی  0/26و  TTبا

ژن قابل شناسایی است.

فراوانی  0/02در گاو های فریزین هلشااا تاین
ارتباط هاپلوتیپ با صفات تولیدی شیر و تعداد
سلولهای بدنی

نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحليل آماری

سااالولهای بدنی ندارد (جدول  .)2البته ارتباط

نشان داد که هاپلوتيپهای حاصل از این آغازگر

این هاپلوتيپ ها با صااافت توليد شاااير روزانه

هيچ تأثيری بر صااافات تول يدی شاااير و نمره

متمایل به معنی داری ( )P= 0/10است.

جدول  -2برآورد میانگین حداقل مربعات ( )LSMو خطای استتتاندارد برای صتتفات تولیدی شتتیر و نمره
سلولهای بدنی
Table 2. The estimated least square means (LSM) and standard errors for milk yield and somatic
cell score
هاپلوتيپ
توليد شير (ليتر)
پروتئين شير(درصد)
چربی شير (درصد)
نمره سلولهای بدنی
Haplotype
Production milk
)Milk protein (%
)Milk fat (%
Body cell score
)(%
0.72
±
0.36

3.86
±
0.18

3.09
±
0.13

30.41
±
2.25

A

0.77
±
0.37

33.87
±
0.18

3.13
±
0.13

29.22
±
2.30

B
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0.80
±
0.38

3.87/87
±
0.19

3.16
±
0.13

32.00
±
2.36

C

0.87

0.99

0.52

0.10

مقدار p

n.s

n.s

n.s

n.s

 :n.sغير معنیدار

n.s: Non significant

در پژوهش های مت عددی ارت باط بين چ ند

گرف ته بهوساااي له باگنيکا و همکاران ()2007

شااکلیهای بخش اینترون ژن بتا-4دیفنسااين

ارت باط معنیداری بين ژنوت يپ ها و محتوای

گاوهای شاايری با صاافات توليدی شااير مورد

چربی ارزیابی شده بهوسيله مدل روزآزمون شير

ارز یابی قرار گرفتهاسااات ( باگنيکا و همکاران

مشاااهده شااد .در هر دو مطالعه صااورت گرفته

 ،2007باااگنيکااا و همکاااران  ،2008کرزیس

بهو سيله کرزیس او سکی و همکاران ( )2008و

اوساااکی و هم کاران  .)2008ن تایج پژوهش

بکني کا و هم کاران ( )2007ارت باط معنیداری

کرزیس اوساااکی و هم کاران ( )2008ارت باط

بين ژنوتيپها و محتوای پروتئين گزارش شاااد

باالی تول يد شاااير را در ژنوت يپ  CCجهش

کااه در هر دو پژوهش نيز گاااوهااای حاااماال

جااایگاااه  C2239Tدر دو دوره شااايردهی

ژنوتيپ CTدرصااد پروتئين بيشااتری نشااان

ا ستاندارد و شيردهی کامل ن شان داد .در حالی

دادند .در مطالعه انجام گرفته توسا ا باگنيکا و

باگنيکا و

همکاران ( )2008ارتباط بين ژنوتيپ و محتوای

همکاااران ( )2007عاادم ارتباااط ب ين چنااد

پروتئ ين و چربی در هر دو دوره شااا يردهی

شکلیهای این جایگاه ( ) C2239Tاز اینترون

اسااتاندارد و کامل معنیدارگزارش شااد .در این

ژن بتا-4دیفنساااين و توليد شااير روزآزمون را

مطالعه حيوانات دارای ژنوتيپ CCبيشاااترین

نشااااان داد .همچنين در م طال عه باگني کا و

ميااانگين محتوای چربی و حيوانااات حاااماال

همکاران ( )2008ارتباط ژنوتيپ با توليد شااير

ژنوت يپ AAکمترین م يانگين محتوای پروتئين

در هر دو دوره شااايردهی اساااتاندارد و کامل

و چربی را نشاااان داد ند ( باگني کا و هم کاران

معنیدار گزارش شااد .در تحقيق حاضاار ارتباط

 .)2008همچنين در پژوهش باگنيکا و همکاران

هاپلوتيپ های قطعه تکثير شده و صفت توليد

( )2008ژنوتيپ ها هيچ گونه ارتباطی با تعداد

شير روزانه تمایل به معنی داری دا شت (0/10

ساالولهای بدنی نداشااتند .توجيه این تفاوتها

= .)pدر پژوهش انجام گرفته توسااا کرزیس

م شکل ا ست ولی میتواند نا شی از مدل بهکار

اوساااکی و همکاران ( )2008هيچ تفاوتی بين

رف ته ،ت عداد ژنوت يپ ها ،چ ند شاااکلی های

ژنوتيپهای حا صل چند شکلی و محتوای چربی

شناخته شده در هر پژوهش و اختتف در اندازه

در طول دو دوره شاايردهی اسااتاندارد و کامل

نمونه باشد.

که مطالعه صاااورت گرفته توسااا

گزارش نشاااد در حالی که در پژوهش صاااورت
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.شاااير روزانه تمایل به معنی داری نشاااان داد

نتیجهگیری

بنابراین بررساای وضااعيت این جهش و جهش

- قطعه تکثير شده از ژن بتا،در این پژوهش

های دیگر این ژن در مطالعاتی با تعداد نمونه

 دیفنساااين دارای تنوع ژنتيکی مناسااابی در4

بيشاااتر می تواند تاثير ژنوتيپ های این ژن بر

 اگرچه ارتباط معنی.جمعيت مورد مطالعه بود

صاافات اقتصااادی گاوهای شاايری را رد یا تایيد

داری بين هاپلوتيپهای شناسایی شده با صفات

.نماید

توليدی شير و تعداد سلولهای بدنی م شاهده
نشااد ولی این ارتباط برای صاافت مقدار توليد
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Abstract
Defensins are a group of cationic antimicrobial peptides that play important role in
vertebrate innate immunity. Therefore, genes encoding these peptides could be
considered as genetic markers for disease resistance in dairy cattle. Several studies
have been reported association between beta-defensin gene polymorphisms with
health and production traits in dairy cattle. The aim of this study was to find association
of genetic variation in the intron of B4-defensin gene with milk production traits and
somatic cell counts in Holstein cattle of Iran. The part of intron of B4-defensin gene
was screened by single strand conformation polymorphism (SSCP) method. One
hundred eighty nine Iranian Holstein cows were genotyped, giving 5 distinct SSCP
patterns (A, B, C, D and E) and the frequencies of these patterns for amplified fragment
were 75.66، 12.17، 8.46، 2.12 and 1.59 respectively. An association analysis between
haplotype and phenotype data for milk production traits and somatic cell score was
performed. No significant associations of the haplotype in B4-defensin gene were
observed for any trait. However, the haplotype was tended to associate with milk yield
(P=0.10).
Keywords: B4-defensin gene- Haplotype-Milk production traits- Somatic cell count
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