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 هلیا هایدام بر تأکید با پستانداران؛ در سرپستانکی چند عارضه وقوع بر مروری

 *3جوانمرد آرش و 2باب آرمان ،0نظمی سعید

 چکیده

 ملکردع شناخت است، چندقلوزا پستانداران مادری قابلیت با رابطه در مهمی صفت ها،سرپستانک تعداد که آنجایی از

 هب چندقلوزا اهلی هایدام نتاج. است اهمیت حائز مختلف هایگونه ژنوم در صفت این کنندهکنترل ژنتیکی هایجایگاه و

 تعداد لذا. ندهست وابسته آغوز از دریافتی هایایمونوگلوبولین به بالقوه صورت به تولد ابتدایی ساعات در جفت، ساختار دلیل

 نقش اشد،ب داشته وجود هاپستانک تعداد به نسبت بیشتری شده متولد نتاج تعداد زایش یک در که زمانی ها،سرپستانک

 اهمیت زا طبیعی هایسرپستانک به نسبت هاآن موقعیت و اضافی هایسرپستانک تعداد حتی مواردی در. کندمی ایفا مهمی

 در ویژه به پستانداران در سرپستانکی چند پدیده مختلف زوایای بررسی مطالعه این تدوین از هدف. است برخوردار باالیی

 در چندپستانکی عارضه با رابطه در گرفته صورت مطالعات و منابع بررسی با همچنین. است ژنتیکی منظر از اهلی هایدام

 طراحی. شد خواهند معرفی دخیل هایژن و هاکروموزوم ژنومی، هایجایگاه بز و گوسفند گاو، ویژه به مختلف هایگونه

 رسیدن در فرزندان به کمک در مهمی نقش چندقلوزا حیوانات در زایا هایپستانک تعداد برای نژادیاصالح هایاستراتژی

 هایمکانیسم و ژنتیکی معماری از بهتری شناخت مرتبط، ژنتیکی هایپژوهش انجام همچنین کند؛می ایفا آغوز منبع به

 .کندمی فراهم را صفت این برای سیگنالینگ -متابولیکی

 نتاج رقابت دوقلوزایی، جفت، ساختار آغوز، اضافی، سرپستانک :کلیدی کلمات

 37-43پیاپی(:  12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

 غدد در ارثی و مادرزادی نوعی نقص سرپستانکی،چند 

. ستا بز گوسفند و گاو، پستانداران از جملهپستانی بسیاری از 

. است متغیر عدد 00 تا یک از سرپستانک در پستانداران، تعداد

 Virginiaدار کیسه و 00 با سانانخوک گونه میان این در

Opossum هب را دوم و اول به ترتیب مقام سرپستانک عدد 03 با 

 تعداد افزایش توان عنوان کرد کهمی. اندداده اختصاص خود

 واناتحی این در چندقلوزایی افزایش قبال در پاسخی سرپستانک

 بیشتری فرزندان تعداد زایش هر در که حیواناتی که چرا است؛

 یشتریب سرپستانک تعداد ژنتیکی به صورت آوردند،می دنیا به را

 نتظارا مورد سرپستانک تعداد. دارند نیاز خود فرزندان تغذیه برای

ه ب دارد، را ثابتی استاندارد عدد پستانداران مختلف هایگونه در

 چهار عدد، شتر گاو و عدد، اسب دو گوسفند و بز، در که طوری

 رَت در عدد و 01 عدد، موش 01-0 سانانهشت عدد، سگ گربه 

عدد  چهار شامل به طور طبیعی گاو پستان .باشدمیعدد  01

 لشیر متص تولید شیری غدد به کدام هر که است سرپستانک

 ود متوسط طور به بز و گوسفند هایگونه کهحالی در اند،شده

 سرپستانک برای جفت 7 یا 0 متوسط طور به و خوک سرپستانک

. Wassin, 1931; Kenny, 2014)) دارند خود نتاج تغذیۀ

 کسرپستان صورت به افراد از بعضی در است ممکن که ناهنجاری

که  تردید شده است باعث شوند، دیده سرپستانکیچند یا اضافی

نتاج  رایب شیر بیشتری تولید به قادر است ممکن حیوانات این آیا

 ینتاج چند به بیشتری یا این که تمایل و باشند خود اضافی

. با این وجود، هدف از تدوین این مطالعه بررسی باشند؟ داشته

یژه در به وسرپستانکی در پستانداران زوایای مختلف پدیده چند 

 های اهلی از منظر ژنتیکی است.دام

 
 های اهلی پستاندارانتنوع تعداد سرپستانک در گونه -0 شکل

 ای مختصرتاریخچه

 و امالک بل مخترع تلفن،گراهام الکساندر ،0001 سال در

یز ن گوسفند گله یک که کرد کانادا خریداری در را مستغالتی

 میگوسفند، نی گله این بود. در خریداری شده که امالکی جزئی از

 که کرد احساس او. بودند دوقلو مزرعه در شده متولد هایبره از

 بیعتط به توجه با و رسدمی نظر به طبیعی حد از باالتر درصد این

 ردک مشاهده وی. کرد بررسی نزدیک از را گوسفندان کنجکاوش،

سه  هاآن از بعضی دارند، سرپستانک دو از بیش گوسفند چند که

 این این در حالی بود که بیشتر و یا چهار سرپستانک دارند،

ن، او به ای بر عالوه. توانایی تولید شیر را نداشتند هاسرپستانک

 مالاحت اضافی که گوسفندان با سرپستانک این نتیجه رسید

 10 مقابل درصد در 03) داشتند دوقلوها تولد برای بیشتری

 این .(Bell, 1904)معمولی(  سرپستانک با گوسفندان درصد در

 هدد انجام بیشتری تحقیقات تا داشت آن بر بل راگراهام کشف،

. دهد انجام آن تشخیص و اثبات برای را الزم هایآزمایش و

 هایسرپستانک تواند می او آیا (0بل دو فرضیه داشت: گراهام
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 ... پستانداران در سرپستانکی چند عارضه وقوع بر مروری؛ نظمی و همکاران       

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 که شودمی باعث خصوصیات این آیا (1 کند؟ ایجاد را کارا اضافی

 شآزمای حقیقت در بروند؟ بین از زود بیشتری احتمال با هامیش

 دهد پرورش را گوسفندانی توانست او بود؛ آمیزبل موفقیتگراهام

 چهار حداقل که بودند سرپستانک شش حتی و پنج دارای که

 حال این با باشند، زایا و دارای توانایی تولید شیر سرپستانک

 خود همتایان به نسبت هامیش این زیرا وی رد شد، دوم نظریه

 جنتای. کنندنمی ولد بیشتری و زاد دارند، سرپستانک دو که

 چند گوسفند " عنوان تحت 0010 سال بل درگراهام آزمایشات

  .شد منتشر "سرپستانکی

 به کامل به صورت نشخوارکنندگان نوزاد

 همین با و است وابسته آغوز از دریافتی هایایمونوگلوبولین

 مصرف آغوز که زمانی تا نشخوارکنندگان نوزاد خون استدالل

 زئیج بسیار مقدار یا است و ایمونوگلوبولین فاقد نشده است،

 زب سرپستانک تعداد لذا. دارد جریان آن در خون ایمنوگلوبولین

از  مراقبت توانایی که است یک فاکتور کلیدی ماده، چندقلوزای

 هک چرا دهد؛می قرار تأثیر تحت آن در آینده را سالمتی و بزغاله

 یرش تولید منبع به رسیدن در تولد، اول ساعت شش در هابزغاله

 دادتع فقدان یا و ضعیف پستان. دارند تنگاتنگی رقابت مادر

 اییشناس. شودمی آغوز مصرف در تأخیر به منجر زایا سرپستانک

 اند درتومی زایا سرپستانک تعداد کنندۀکنترل ژنتیکی عوامل

 دو حاوی ماده بزهای تبدیل جهت اصالحی برنامه طراحی

 هاییویژگ که فاکتورهایی .کند کمک پستانک چهار به پستانک

 هب دهند،می قرار تأثیر تحت چندقلوزا حیوانات در را پستانک

 ابلیتق که آنجا از. باشندمی توجه جالب عملی و بیولوژیکی دالیل

 گیبست پستان غدۀ عملکرد و شکل به زیادی حد تا بز در مادری

 هایپستانک برای اصالحی برنامه طراحی بنابراین دارد،

 کند؛می را ایفا مهمی نقش چندقلوزا حیوانات در عملکردی

 رایب فرصتی صفت، این ژنتیکی کنترل از بهتر فهم همچنین

 ;Wassin, 1931) سازدمی نیز فراهم را ژنتیکی معماری درک

Kenny, 2014). 

 سرپستانکی در گاو وقوع پدیده چند

 ۀغد بروز در هیوستون و ولکر که توسط اینتایج مطالعه

 شد، انجام فریزن-هلشتاین همخون گاوهای در اضافی پستانی

 کی علت به احتماالً اضافی هایسرپستانک حضور که نشان داد

 نسل در کارا و زایایی غدد هیچ زیرا است، شده ایجاد کشنده ژن

 این ایجاد همخونی، از نشد. این در حالی بود که پس یافت اول

 تاس مشابهی نتیجۀ این. به وجود آمدند اضافی هایسرپستانک

 توجه اب. آن را اثبات کرد گوسفندان خود با بلگراهام الکساندر که

 به ،شد یافت مختلف نژادهای میان در که هاسرپستانک تعداد به

 مقایسه در( درصد 3/10) فریزن-نژاد هلشتاین در که رسدمی نظر

 ،0000 سال در. است کمتر خیلی( درصد 0/03) نژاد سیمنتال با

 اب سرپستانکیچند هایپستان فراوانی رابطه با در پژوهشی

گزارش  شده بود؛ انجام نروژی سفید و قرمز گاو 0100 از استفاده

. دداشتن سرپستانکیچند نوعی حیوانات از درصد 10/01 که شد

 اندازه، به مجدداً و راست/چپ سمت به را نتایج در این پژوهش

 نه ای شده وصل شیر غده به سرپستانک آیا اینکه و شماره محل،

 1000 گاو، 0100 مجموع کردند. مشاهده شد که از بندیتقسیم

 از کمی درصد تنها. داشتند سرپستانکیچند هامورد از آن

( درصد 03/1) دمی سرپستانک دو از بیش شده، ثبت حیوانات

 00/1 و شدند پیدا اضافی هایسرپستانک با درصد 03/0. دارند

 اطیارتب همچنین هیچ. اضافی خلفی داشتند سرپستانک درصد

 افیاض سرپستانک حضور و دمی سرپستانک تعداد و اندازه بین

 ادتعد و اندازه تکرارپذیری که داد نشان مطالعه این. نشد پیدا

 به. است 070/1 پذیری آنوراثت ضریب و 01/1 دمی سرپستانک

 اب ژنیک وپلی گاو، در پستان سرپستانکیچند رسدمی نظر

(. Schoeley, 1983) باشد درصد 01الی 00 بین پذیریوراثت

 وئیسس براون و سیمنتال درگاوهای تلیاپلی پراکندگی و فراوانی

. مورد بررسی قرار گرفت 1111ای در سال طی یک مطالعه آلمان

 وزبر در محیطی عوامل چندین تأثیر مطالعه، بررسی هدف از این

 و ایآستانه پذیریوراثت مدل تخمین سرپستانکی،چند پستان

 یخط هایمدل از تفادهاس با پدران بندیرتبه در تفاوت نهایت در

 برای .(Skjervold, 1959; Brka et al., 2002)بود  ایآستانه و

 وقوع با رابطه در مشاهدات با داده مجموعه دو مذکور مطالعۀ

 دتولی برای باواریان دولتی مؤسسه توسط سرپستانکیچند

. شد فراهم وورتمبرگ-بادن ایالت کشاورزی وزارت و حیوانات

 نگهداری آنالیز برای داشتند، را مشاهده 011 حداقل که حیواناتی

 در و درصد 01 سوئیس براون در گاوها انساب دفتر نسبت. شدند

 تا یک از مادران نیز این ولد و زاد تعداد. بود درصد 00 سیمنتال

 . بود متغیر پانزده

 وقوع چند پستانکی در گوسفند

 بل،گراهام الکساندر عنوان گردید، قبالً که همان طور

 ینا برای و داد پرورش را سرپستانک چند دارای گوسفند تعدادی
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 داد پرورش را گوسفندانی او کار، این انجام با. کرد انتخاب ویژگی

 مورد دو حداقل که داشتند، اضافی پستان نوک چهار یا سه که

. شدیم تبدیل شیر تولید کنندۀ سرپستانک کاربردی به هاآن از

 یشتریب تعداد با نیز اضافی ویژگی این که کرد اضافه همچنین او

 بحث مورد بعداً موضوع این حال، این با. دارد ارتباط دوقلوها از

 ،وراثت از مغلوب حالت یک که بود معتقد بلگراهام. گرفت قرار

 قطف را خود نتاج او گلۀ چون بود، سرپستانکیچند ایجاد مسئول

 از(. Bell, 1904, 1912 and 1923) بود برده ارث به ویژگی این با

 نتیجه این به( 0010) کسل بل،گراهام کار تحلیل و تجزیه طریق

 کسل .موروثی است ویژگی یک واقع سرپستانکی درچند که رسید

 بلکه ه؛نبود ارثی ویژگی یک دوقلوزایی که گرفت نتیجه همچنین

 در. Kenny, 2014)دارد ) قرار مادر سن تأثیر تحت آن جای به

 للآ یک به وابسته تلیاپلی که کرد تصریح واسن ،0030 سال

 یا یک منجر به و داشته متغیری بیان ژن که این است( N) غالب

 خاطر همچنین او. شودمی اضافی سرپستانک بیشتری تعداد

 به تواندمی جانبی هایسرپستانک این اندازه که کرد نشان

 اشتهد بستگی نیز غیره و گوسفند پرورش دیگر، هایژن عملکرد

 اضافی هایسرپستانک. Wassin, 1931; Kenny, 2014)باشد )

 رتند به و داشتند قرار طبیعی هایسرپستانک جلوی در معموالً

 شیر نداشتند.بوده و توانایی تولید  کاربردی

 در را سرپستانکیچند افزایش ،0001 سال در اوپونگ

 نای که داد نشان مطالعه این. داد قرار بررسی مورد اهلی حیوانات

 بوده مطالعه مورد گوسفندان درصدی در 3/0فراوانی  دارای صفت

 کردند همانند مطالعه واسن اشاره ها. آنKenny, 2014)است )

 واقع عادی سرپستانک دو جلوی در اضافی هایزایده همۀ که

 و شیوع( 0000) کایل و مایال(. Wassin, 1931)بودند  شده

 دیفنالن لندرنس هایمیش در را سرپستانکیچند پذیریوراثت

. Kenny, 2014)مورد مطالعه و بررسی قرار دادند ) ورسکیوپ و

 دارند، را ویژگی این که حیواناتی از درصد 11 که دریافتند هاآن

 تعدادی برای QTL یک. بودند 10/1پذیری وراثت ضریب دارای

 از بعد. شد انجامMerino× Romney یک  در هاسرپستانک از

 یافت کروموزوم دو بر روی داریمعنی مناطق ژنوم، برداری نقشه

 مشابه ماده و نر جنس دو هر در OAR7 و OAR6 اثرات. شدند

تایج ن متفاوت، نژاد و پرورشاصالح با اثرات این حال، این با. بودند

 MRR به نسبت MRM در آن اثرات که متفاوتی را ارائه داد

 اگر که کننده این امر استبیان یافته این. بود تربزرگ

 هاللآ فراوانی باشند، ژنی تک صفت یک اضافی هایسرپستانک

 ,.Dodds et al) باشد متفاوت رامنی نیز و مرینو نژاد در باید

2004). 

داده  بومی، نشان گوسفند نژاد گله یک در ای،در مطالعه

 هایسرپستانک دارای ماده، 70 درصد( از 71) مورد 07 که شد

 تهگرف قرار تأثیر تحت که حیواناتی درصد 30 حدود. بودند متعدد

داشتند  پستان طرف دو هر در سرپستانکیچند بودند،

((Gáspárdy, 2014; Kenny, 2014.  

 سرپستانکی در بز بروز چند

 تعداد دارای که است نشخوارکنندگانی جمله از بز گونه

 هر در معموالً حال این با و بوده است زایا سرپستانک دو ثابت

 مواردی هشتدر  حتی و چهار الی سه از بیش تعدادی زایش

 اییهبزغاله تعداد یک بز ماده که زمانی. آوردمی دنیا به را بزغاله

 به ناچار دارد، زایش هر در موجود پستانک تعداد از بیش

 نگهداری مختلف دیگر ماده بزهای توسط اضافی هایبزغاله

 شده، رشد کندتر هاآن رشد در این حالت ممکن است شوند،می

 باقی گرسنه حتی و یا داشت هندنخوا یکنواختی توسعه و

در این خصوص راهکارهای مواجه با بزغاله  .میرندمی و مانندمی

 اینکه به توجه با شود.یتیم هم یک چالش مهم محسوب می

 و تاس نابالغ هنوز تولد از بعد نشخوارکنندگان ایمنی سیستم

 عوامل و هاعفونت با مبارزه برای کافی ایمنوگلوبولین تولید به قادر

 وزادانن به وسیله آغوز کافی و موقع به مصرف لذا نیست؛ زابیماری

 ,Kenny) است هاآن آتی سالمتی در مدیریتی عامل ترینمهم

2014).  

 
 و واریانس تعداد سرپستانک در بز ماده تنوع -2 شکل
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 ... پستانداران در سرپستانکی چند عارضه وقوع بر مرورینظمی و همکاران؛        

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
 تایی در بز 0تنوع و واریانس تعداد سرپستانک در بز زایای  -3 شکل

 70/1 تا 17/1 از سرپستانک تعداد صفت پذیریوراثت

 تا نپایی دامنه در پذیریوراثت امّا بیشتر برآوردهای است، متغیر

 تعداد بر مؤثر QTL امروز، به تا. هستند 0/1 تا 1/1 از متوسط

 در ترتیب به پیشنهادی QTL و دارمعنی QTL پستانک،

 دارمعنی QTL یک ،(Wada et al., 2000)هفت  و یک کروموزوم

 سه یک و ده، هایکروموزوم در ترتیب به پیشنهادی QTL دو و

دوازده  دو و هایکروموزوم در پدر سوی از شده بیان هایQTL و

شدند  گزارش 01 کروموزوم در مندلی شدۀ بیان هایQTL و

(Hirooka et al., 2001 .)صفت سرپستانک، تعداد که آن جا از 

 پرورش صنعت است، مادهجنس  مادری قابلیت با رابطه در مهمی

 ادتعد برای انتخاب فشار سنتی طور به چندقلوزا، پستانداران

 تعداد(. Pumfrey et al., 1980)کند می اعمال پستانک را

 هاپستانکسر تعداد به نسبت بیشتری نتاج که زمانی سرپستانک

(. Hirooka et al., 2001)کند می ایفا مهمی نقش دارد، وجود

 زاچندقلو حیوانات در را سرپستانک هایویژگی که فاکتورهایی

 توجه جالب عملی و بیولوژیکی دالیل به دهند،می قرار تأثیر تحت

  .باشندمی

 درصد 01 بین بزها در سرپستانکیچند شیوع میزان

(Bhat, 1988) است درصد 31 تا (Oppong and Gumedze, 

 در ههمیش اضافی سرپستانک گوسفند، با مشابه طور به. (1982

 پچ سمت در یا در مواردی بیشتر و طبیعی سرپستانک جلوی

 Oppong and) نسبت به سمت راست قرار داشتند پستان

Gumedze, 1982) .اب شدت به بز هایگله در سرپستانکیچند 

 (Oppong and Gumedze, 1982) است بوده ارتباط در همخونی

 ,.Akpa et al) است یافته کاهش گله اندازه افزایش با اتفاق این و

 ,Kenny)کند می ثابت را صفت بودن پذیروراثت که ،(2010

2014).  

 
 تنوع و واریانس تعداد سرپستانک در بز نر  -0 کلش

 گیری کلینتیجه

 در مهمی صفت زایا، و سالم سرپستانک تعداد که آنجا از

 انیزممک شناخت دارد، چندقلوزا پستانداران مادری قابلیت با رابطه

 ژنوم روی در صفت این کنندهکنترل هایجایگاه و توارث
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 که به خصوص. برخوردار است زیادی های مختلف از اهمیتگونه

 به کامل طوربه  و بوده چندقلوزا گوسفندان و بزسانان

 نهمی با و هستند وابسته آغوز از دریافتی هایایمنوگلوبولین

نشده  مصرف آغوز که زمانی تا هاها و بزغالهبره خون استدالل

خواهد بود و بدن ایمنی کافی را در  ایمنوگلوبولین فاقد باشد،

 دادتع لذا. های ویروسی و باکتریایی نخواهد داشتبرابر عفونت

 هایها و بزغالهبره تعداد زایش، یک در ی کهزمان سرپستانک

 قشن داشته باشد، وجود هاپستانک تعداد به نسبت بیشتری

های چندقلوزا، نوزادان به جهت اینکه در دام. کندمی ایفا مهمی

در شش ساعت اول نیاز به مصرف آغوز دارند، وجود چند منبع 

خروج شیر میزان رقابت برای دستیابی به سرپستانک را کاهش 

دهد و انتخاب ژنتیکی برای ایجاد چهار سرپستانک زایا و می

از عملکردی به احتمال زیاد میزان مرگ و میر در دوره پیش 

دهد. شناخت داری کاهش میشیرگیری را به طور معنی

های پذیری و جایگاههای تنوع ژنتیکی، وراثتشاخص

گران تواند ابزار مناسبی برای اصالحکننده این صفت میکنترل

 باشد تا با معماری این صفت بیشتر آشنا شوند. 

 سپاسگزاری

 ویدانشج مهندس فرزاد غفوری، آقای جناب از بدینوسیله

 و کشاورزی پردیس دامی علوممهندسی  گروه تخصصی دکتری

مهندس علی اصغر خلیل  آقای جناب و تهران دانشگاه طبیعی منابع

 دامی علوممهندسی  گروه تخصصی دکتری دانشجوی خلیلی،

 ینا انجام در را ما که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 راتنظ از همچنین. مینمایمی تشکر صمیمانه نمودند، یاری تحقیق

 یقدردان و تشکر صمیمانه مقاله محترم داوران سازنده پیشنهادات و

 .گرددمی
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Abstract  

Historically, the number of nipples is an important trait in relation to the maternal ability 

of high litter size mammals, it is important to know the genetic function and controlling 

positions of this trait in the genomes of different species. High litter size domestic animals 

are potentially dependent on colostrum-derived immunoglobulins due to placental structure 

in the early hours of life. Therefore, the number of teats plays an important role when there 

are more offspring in calving than the number of teats. In some cases, even the number of 

the teat and their position relative to a natural teat is very important. The aim of this report 

was to investigate the different perspectives of the multiple teat phenomenon in mammals, 

especially in domestic animals from a genetic perspective. Genomic loci, chromosomes, and 

involved genes will also be introduced by reviewing the sources and studies related to the 

extra teat complication in different species, especially cattle, sheep, and goats. Designing 

breeding strategies for the number of the functional teat in twin animals plays an important 

role in helping offspring reach the source of colostrum, as well as conducting related genetic 

research, providing a better understanding of genetic architecture and metabolic-signaling 

mechanisms for this trait. 
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