
 1315 بهار، 1، شماره هشتمسال                                                         پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

 

 

 

 
 

 در مرغ بومی خراسانناقل میتوکندریایی  RNAژن  7 توالیشناسایی و تعیین 

 
 

 صرن و  پسرتی   مشره   ،فودوسری  دانشرااه  ،الملر  بری   پرودی   دامری،  علرو   گرووه : آلبوشوکه سید نادر ، 

331-11735   

 صرن و  پسرتی   مشره   ،فودوسری  دانشرااه  ،کشاورزی دانشک ه دامی، علو  گووه: *پورطهمورث مجتبی ، 

331-11735 

 :صن و  پستی مشه  ،فودوسی دانشااه ،کشاورزی دانشک ه دامی، علو  گووه محمدرضا نصیری ، 

331-11735 

 1313 آبانتاریخ پذیوش             1313 مودادتاریخ دریافت  
 

 چکیده

های در ژنوم میتوکندری مرغ بومی خراسان و شناسایی جهش tRNAژن  7هدف این پژوهش بررسی و تعیین توالی نوکلئوتیدی 

از خون، این بخش از ژنوم با استفاده از آغازگرهای اختصاصی  DNAگیری و استخراج احتمالی در آن بود. بدین منظور پس از نمونه

سازی گردید. در نهایت پالسمید نوترکیب از یک همسانه اشیریشیاکوالیباکتری  DH5αدر سویه  pTG19-Tتکثیر و در پالسمید 

درصد با توالی مشابه 011ردیفی نوکلئوتیدی این توالی شباهت یابی شد. نتایج همسازی توالیکلونی نوترکیب استخراج و پس از خالص

که مرغ  عالوه در این مطالعه مشخص گردیده( را نشان داد. بx52392.1سیدر ژنوم نوکلئوتیدی مرغ مرجع )مرغ اهلی با شماره دستر

 تولید قطعه توالی . درمقایسهدارددرصد  99شباهت  های گونه مرغ اهلیسایر نژاد باژن  7نوکلئوتیدی این های بومی خراسان در توالی

یابی موجود در این قطعه توالی tRNAهای ترتیب ژننوکلئوتیدی مشاهده نشد.  جهش گونههیچ مرجع، توالی مشابه در مرغ با شده

، tRNATrp ،tRNAAla ،tRNAAsnصورت ها در توالی ژنومی میتوکندری مرغ مرجع و بهشده، درست مشابه ترتیب این ژن

tRNACys ،tRNATyr ژن ،COX1 ،tRNASer، tRNAAsp  و ژنCOX2 .بود 
   

 ، مرغ بومی خراسانtRNAیابی، سازی، توالیهمسانه کلمات کلیدی:

 Tahmoorespur@um.ac.ir   پست الکتوونیکی نویسن ه مسئول* 
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 مقدمه
       DNA حدود با حلقوی ملكول يك طيور ميتوكندريايي 

 يك ناحيه كنترل غيركد شونده دارای و نوكلئوتيد جفت 56662

(D-Loop)  57 شامل ژن 76و ناحيه كد شونده كه دارای 

 اينترون و هيستون فاقدو  rRNA 5و  tRNA 55 و پروتئين

؛ Schon ،5115و  Chinnery؛ Nassiri ،5152و  Sadr) باشدمي

Wolstenholme، 5995؛ Desjardins و Morais، 5995؛ 

Desjardins و Morais، 5991.) دليل برخي خصوصيات منحصر به

 بندی فشرده ژنوميفرد ژنوم ميتوكندريايي و از جمله بسته به

(Compact gene packing) وجود نوعي سازماندهي در ،

های جانوری، عدم ها در بين رده و راستهمحافظت شدگي ژن

عنوان يك هاز آن بوجود نوتركيبي و توارث انحصاری مادری 

نمايند. ابزار مناسب در مطالعات مولكولي تكاملي استفاده مي

ميتوكندريايي اغلب جهت رسم درخت  DNAچنين از توالي هم

ولي در بين حيوانات بسيار خويشاوند استفاده فيلوژنتيكي مولك

 (. Nishida ،5997و  Kumazawaشود )مي

       RNA ( ناقلtRNA اسيدهای ريبونوكلئيك كوچكي با )

بوده و در تمامي موجودات نوكلئوتيد  92الي  67طولي حدود 

پروتئين ريبوزومي شركت وجود دارند و در بيوسنتز زنده 

توالي  2711از  (. بيشRajBhandary ،5992و  Söllنمايند )مي

های پروكاريوتي، سيتوزول يوكاريوتي، tRNAمربوط به 

اطالعاتي به ثبت های كلروپالستي و ميتوكندريايي در بانك

ژن  55 (. از مجموع5991و همكاران،  Sprinzlرسيده است )

tRNA  ژن برای  5اسيدآمينه و  51ژن برای  51ميتوكندريايي

ژن نيز  5( و leu[CUN]tRNAو  leu[UUR]tRNA) لوسيناسيدآمينه 

اختصاص  (ser[UGN]tRNAو  ser[AGY]tRNA) سرين اسيدآمينه برای

گذاری كدهای سه تايي موجود در يافته است. در اين نوع نشانه

 tRNAكدون های مكمل با آنتيدهنده توالي كدوننشان كروشه

برای نشان  Nبرای پيريميدين و  Yبرای پورين و  Rبوده و 

، Florentz) دادن هريك از بازهای چهارگانه استفاده شده است

5115 .)tRNA 7و ساختمان  دارای ساختمان اوليه ، ثانويه 

 سبب نوكلئوتيدها بين هيدروژني پيوندهایباشد. بعدی مي

 آن در مشخصي فضايي شكل ايجاد و متعدد هایتاخوردگي

 قرار هم مجاورت در زنجيره انتهای دو كهصورتيشده به

 سه از خاصي توالي هميشه دو انتها از يكي در. گيرندمي

 شود و اين محلمي ديده ACCصورت هب انتهايي نوكلئوتيد

 باشد. درمي tRNA آدنين نوكلئوتيد با اسيدآمينه كواالن اتصال

 اینقطه در است. G انتهايي اغلب زنجيره مقابل نيز نوكلئوتيد

 tRNA مولكول از ديگری بخش در ،CCA توالي با مقابل نسبتاً

 وجود كدونآنتي نامهديگر ب خاص نوكلئوتيد سه از خاصي توالي

)كدون( جفت  پيامبر RNA در نوكلئوتيدی 7 توالي با كه دارد

 نوكلئوتيدی توالي بين فيزيكي يك رابط عنوانبه tRNA شود.مي

 پروتئيني ایاسيدآمينه توالي ( باmRNA) پيامبر اسيدنوكلئيك

 آن دستور كه اسيدآمينه يك حمل با را كار كند و اينمي عمل

 پروتئين ساخت ماشين به گرددمي تعيين كدون وسيلههب

 .(5112و همكاران،  Maassenدهد )مي انجام( ريبوزوم)

جايگزيني نوكلئوتيدها در برخي نواحي ميتوكندری  سرعت       

 تربرابر بيش 51 تا 2ای هستهژنوم مقايسه با  در عالي دارانمهره

، DNAترميمي های اين ناشي از عدم وجود مكانيزم و باشدمي

اثر چنين هم و های محافظت كنندهفقدان هيستون و پروتئين

 در های آزاد اكسيژن توليد شدهتخريبي مجاورت با راديكال

و  Zachary) باشداكسيداتيو مي فسفريالسيون فرايندهای

McGavin ،5155های كدكننده (. ژنtRNA های ميتوكندريايي

ای بوده و اين علت اصلي های نقطهبسيار مستعد به جهش

 ها ناكارائي ميتوكندريايي همراه با گستره وسيعي از بيماری

 521(. در انسان بيش از 5155و همكاران،  Suzukiباشد )مي

ميتوكندريايي رخ دهد كه دو تواند در ژنوم زا ميجهش بيماری

 Levingerباشد )مي tRNAهای ها مربوط به ژنسوم اين جهش

عنوان مثال بروز جهش در اين قسمت از (. به5155و همكاران، 

های مهمي نظير آلزايمر انسان توام با بيماری ميتوكندری هایژن

و همكاران،  Maassen(، ديابت )Troen ،5117و پاركينسون )

( و Schon ،5112و  Zanssenتومورهای غيرتوارثي )(، 5112

( Di Donato ،5112و  Zevianiهای قلبي و اسكلتي )ميوپاتي

 بوده است. 

كشور و ثبت های بومي شناسايي و تعيين توالي ژنومي دام       

ها در بانك جهاني ژن، اولين گام در راه تعيين ميزان تنوع آن

باشد. در مرحله بعدی ها ميتژنتيكي موجود در اين گونه جمعي

توليد  های مشابه در نژادهای پربا مقايسه اين اطالعات با داده

دست آورد تا هتوان نشانگرهای ژنتيكي مناسبي بتجارتي مي

های اصالح نژادی را با پيشرفت و راندمان ها برنامهوسيله آنبه

 باالتری اجرا نمود.

در يكي از اولين مطالعات تعيين توالي در مرغ اهلي،        

Weill  وHeyman (5991 ترتيب بازهای )ژن  5ProtRNA 

( با 5152) Nassiryو  Sadrميتوكندريايي را گزارش نمودند. 

مرغ بومي خراسان، وجود  MT-NAD5يابي و بررسي ژن توالي

 Mohammadabadi نمودند. گزارش ژنوم از ناحيه اين در را جهش 2

جمعيت مرغ بومي  7( با مطالعه بر 5151و همكاران )
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طور متوسط ها را بهخراسان ميزان تنوع ژنتيكي در اين جمعيت

 ازا لوكوس گزارش كردند.آلل به 52/2

       Mannen ( با مطالعه در گاوهای گوشتي 5117) و همكاران

 نوكلئوتيدی تك و چندشكلي الشه ياتخصوص بين كه دادند نشان

(Single Nucleotide Polymorphism :SNP)  ميتوكندريايي يك

گزارش  (5151) همكاران و Zhang دارد. وجود دارمعني همبستگي

داری با همبستگي معني MT-COX3نمودند كه جايگاه ژني 

ها نتيجه آن .خصوصيات الشه در مرغابي نژاد بيجينگ دارد

 توان نوكلئوتيدی اين ژن مي تك گرفتند كه از چندشكلي

های اصالح نژادی مرغابي عنوان يك نشانگر ژنتيكي در برنامهبه

استفاده نمود. در يك تحقيق ديگر كه با بررسي ژنوم 

ميتوكندريايي مرغ لگهورن سفيد انجام شده بود وجود يك 

SNP  كمپلكس  2در ژن زيرواحدNADH  دهيدروژناز گزارش

مت به بيماری مارک در اين مرغ مرتبط گرديد كه ظاهرا با مقاو

( 5111) و همكاران Fernandez (.5991و همكاران،  Liباشد)مي

ميتوكندريايي رابطه بسيار  DNAگزارش نمودند كه تنوع 

 و Baoداری با خصوصيات الشه در گاو و خوک دارد. معني

 را  SNPعدد 2 وجود طيور از نژاد 7 بررسي با (5111) همكاران

ها آن. نمودند تبت گزارش مرغ ميتوكندريايي tRNA هایژن در

 اين مرغ به ژنتيكي سازگاری به مرتبط را هاييجهش چنين

  .موجود در منطقه زيستي دانستند هيپوكسي شرايط

هدف از اين تحقيق شناسايي و تعيين توالي نوكلئوتيدی        

ميتوكندريايي در مرغ بومي خراسان و مقايسه آن  tRNAژن  6

های های اطالعاتي و نيز شناسايي جهشهای بانكبا داده

ترتيب ها بهباشد. اين ژناحتمالي در اين ناحيه از ژنوم مي

 AlatRNA)حامل اسيدآمينه تريپتوفان(،  TrptRNA :عبارتند از

 آالنين(، اسيدآمينه )حامل
AsntRNA آسپارژين(،  نهاسيدآمي )حامل

CystRNA  ،)حامل اسيدآمينه سيستئين(TyrtRNA حامل اسيد( 

 AsptRNA)حامل اسيدآمينه سرين( و  SertRNAآمينه تيروزين(، 

 )حامل اسيدآمينه اسيدآسپارتيك(.

 

 هاشمواد و رو
بومي  مرغنمونه خون  :DNAگیری و استخراج نمونه       

خراسان از بانك خون گروه علوم دامي دانشكده كشاورزی 

تهيه و ، آزمايشگاه بيوتكنولوژی حيواني دانشگاه فردوسي مشهد

های خالءدار حاوی ماده ضدانعقاد تا زمان استخراج در لوله

EDTA  داری گراد نگهسانتي درجه -51در فريزر و در دمای

 Thermoو با استفاده از كيت  از خون كامل  DNAاستخراج د.ش

Scientific دليل اهميت خلوص به .صورت گرفتDNA  مورد

آن با استفاده از دستگاه و كيفيت تعيين كميت  و بررسي

 511و  561، 571هاینانودراپ ميزان جذب نور در طول موج

عنوان روش ارزيابي هباز ژل آگارز نيز . گيری شدنانومتر اندازه

عدم مشاهده  ،گرديد. پس از انجام الكتروفورزاستفاده مكمل 

 ازدر چاهك ژل  پروتئيني هایو نبود آلودگي (Smear) هاله

 اطمينان حاصل شد.مناسب بودن روش استخراج 

طراحي آغازگر برای تكثير  طراحی آغازگر اختصاصی:       

ژنوم كامل قطعه مورد نظر از ژنوم ميتوكندريايي براساس 

با  Domestic chickenيا  اهليمرغ مرجع )مرغ ميتوكندری 

 5129انجام شد. به سبب طول   ( 5/25795X شماره دسترسي

يابي جفت بازی قطعه مورد نظر و با در نظر گرفتن توانايي توالي

در هر بار خوانش توالي، اين قسمت به دو بخش تقسيم گرديد و 

 جفت باز 22گرفتن ناحيه هم پوشان به طول  نظر آغازگرها با در

IDT (Integrate DNA Technology ) آنالين افزارنرم از استفاده با

 طراحي شدند http://www.idtdna.com به نشاني اينترنتي

 (.5 جدول)

 

 ژنومی مورد نظرجهت تکثیر قطعه  اختصاصی آغازگرهای توالی  :1 جدول

 نام پرایمر ناحیه دسترسی توالی پرایمر قطعه تکثیر شده

5565 GCGCTATCAACCACCCTATT 6551-6766 
COX1 Part A. F 

GGAGGATGAGGATGTAAACTTCG COX1 Part A. R 
5115 CACCACATTCTTCGACCCA 6595-1722 

COX1 Part B. F 
GGGATGAGGCGTCTTGAAA COX1 Part B. R 

    

 بازی جفت قطعات تكثير برای  پليمراز ایزنجيره واكنش زا       

 روش براساسمورد نظر  ميتوكندريايي ژني ناحيه برگيرنده در

 ميكروليتر 52 در واكنش اجزایو  غلظت. شد استفاده استاندارد

 Taq Polymeraseبراساس شرايط مندرج در كيت  نهايي حجم

 5آنزيم تك پليمراز  :عبارت بودند از Jena Bioscienceشركت 

موالر، ميلي 2/5ميزان به 2MgCLموالر، ميلي dNtp 52/1واحد، 

 511الگو  DNAپيكومول،  51آغازگر رفت و برگشت هركدام 

 نانوگرم و آب مقطر.
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برنامه مطابق در سه مرحله و ای پليمراز واكنش زنجيره       

سازی . مرحله واسرشتشرح ذيل انجام گرفتبهدمايي و زماني 

دقيقه و سپس  2مدت گراد بهدرجه سانتي 92اوليه در دمای 

 92سيكل از مراحل واسرشت سازی در  72مرحله دوم شامل 

گراد درجه سانتي 29 ثانيه، اتصال در 61 مدتگراد بهدرجه سانتي

 71مدت گراد بهدرجه سانتي 65ثانيه و گسترش در  61مدت به

گراد درجه سانتي 65ثانيه. در پايان يك مرحله تكثير نهايي در 

 دقيقه انجام شد. 51مدت به

سازی آن از ژن و ، خالصPCRالکتروفورز محصول        

بر روی  مرازای پليواكنش زنجيره محصول اتصال به پالسمید:

 سازیخالص منظوربهدرصد الكتروفورز گرديد.  5ژل آگارز 

وسيله اسكالپل استريل از ژن باند مورد نظر بهواكنش،  محصول

استخراج ساخت كشور كره   Gene Allبا استفاده از كيت و جدا 

قطعه منظور تهيه پالسميد نوتركيب واتصال به .گرديدو خالص 

طبق شرايط مندرج در كيت ، pTZ57R/Tبازيابي شده به ناقل

Thermo scientific  بين ناقل و  7به  5و نيز رعايت نسبت

 DNA Ligase4Tآنزيم قطعه بازيابي شده با هم مخلوط شدند. 

موجود در واكنش سبب برقراری پيوند فسفودی استری بين 

 قطعه بازيابي شده و ناقل شد.

های باکتریایی مستعد، انتقال پالسمید تهیه سلول       

از های نوترکیب: نوترکیب به باکتری و غربالگری کلونی

منظور تهيه بهDH5α اشيريشياكوالی سويه كشت شبانه باكتری 

 حرارتي شوک روش ازهای باكتريايي مستعد استفاده شد.  سلول

د. در ش استفاده هاباكتری به نوتركيب پالسميد انتقال جهت

گراد و در درجه سانتي 76مرحله بعد كشت باكتری در دمای 

ساعت انكوبه  56مدت سيلين بهپيمحيط كشت جامد حاوی آم

نوم ژ قطعات دارای پالسميد حاوی هایكلوني شناسايي برای شد.

  .شد استفاده مقاوم هایكلوني  PCR روش از ،مورد نظر

پالسمیدهای استخراج شده  PCRپالسمید،  استخراج       

 يعپس از كشت شبانه ماو تعیین توالی قطعات تکثیر شده: 

 پالسميد استخراج Gene All يتك از استفاده با يلينسيآمپ یحاو

 پس از .(5117و همكاران،  Sambrookشد ) انجام كلوني از

منظور تائيد وجود قطعه مورد نظر در پالسميد، و به استخراج

به نسبت  ی استخراجي با دستگاه نانودراپپالسميدهاغلظت 

مراز پلي ایعنوان الگو در واكنش زنجيرهرقيق شده و به 5:51

غلظت مواد مورد استفاده، شرايط دمايي واكنش و د. قرار گرفتن

استخراج  پالسميد .بود قبل روش مطابق واكنش محصول الكتروفورز

به  13M برگشت و رفت یآغازگرها با منظور تعيين تواليشده به

خواندن توالي از د. كره جنوبي ارسال گردي  Macrogenشركت

تعبيه شده در  R-13Mو  F-13Mدو انتها و با آغازگرهای عمومي 

نسخه  Bio Editافزار يابي با نرمناقل صورت گرفت. نتيجه توالي

های اضافي مربوط به ناقل در دو ويرايش و با حذف توالي 6

انتهای هر توالي و ادغام نواحي همپوشان، در نهايت قطعه مورد 

  BLASTشخص گرديد. سپس با استفاده از ابزارنظر جدا و م

(Basic Local Alignment Search Tool ) و رويهblastn  توالي

مربوط به گونه  كامل ژنوم ميتوكندری دست آمده با تواليهب

به نشاني  NCBIدر پايگاه  (Gallus Gallus) مرغ اهلي

http://www.ncbi.nlm.nih.gov مقايسه گرديد.  

 

          نتایج

از نمونه خون با موفقيت انجام شد. نتايج  DNAاستخراج        

استخراجي از كيفيت مناسبي  DNAسنجي نشان داد طيف

درصد وجود 5برخوردار است. الكتروفورز نمونه بر روی ژل آگارز 

يك باند اختصاصي بدون كشيدگي و صاف را نشان داد و اين 

موضوع مويد خلوص باالی نمونه استخراجي و عدم وجود 

اضافي در نمونه  RNAو نيز عاری بودن از  DNAشكستگي در 

داد آغازگرهای اختصاصي موضوع نشان مي اين (.5)شكل باشدمي

 5115و  5562اند محصوالت مورد نظر با طول خوبي توانستههب

ها در را توليد نموده و نيز توالي مشابهي برای جفت شدن آن

عالوه وجود های ديگر ژنوم وجود نداشته است. بهمكان

دست های بههای آغازگر طراحي شده در دو انتهای تواليتوالي

 نمود.مده صحت كار انجام شده را ثابت ميآ

 6511-6627 جايگاه به مربوط توالي نوكلئوتيدی مقايسه در       

، tRNATrp ،tRNAAla ،tRNAAsnژن  2)محدوده قرارگيری 

tRNACys ،tRNATyr با توالي كامل ژنوم ميتوكندری گونه )

از توالي  65ها توالي يافت شد كه از بين آن 66مرغ اهلي حدود 

، 5/25795X های  دسترسيهای ثبت شده با شمارهجمله توالي

5/915272KF، 5/126555HQ، 5/565651GU، 5/621666DQ، 

5/117757AP 5/116515 وAB  پوشاني درصد هم 511دارای

 های دسترسيتوالي باقيمانده به شماره 2چنين بودند. هم

5/565659GU، 5/565651GU، 5/565691GU، 5/565666GU 

پوشاني با توالي مورد نظر درصد هم 99دارای  5/117211AP و

 (. 5بود )شكل
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 B-LADDER 100BP و A قطعه دو هر شده استخراج دیپالسم الکتروفورز -الف: 2 شکل

 LADDER 1KB-جفت بازی 1802قطعه  B و1111ه قطع  PCR  ،A محصول الکتروفورز -ب                           

-  (M )ماركر زيسا 

 

 1512-1759در مقايسه قطعه مورد نظر در جايگاه         

( با توالي گونه AsptRNAو  SertRNA)محدوده قرارگيری دو ژن 

توالي  65ها توالي يافت شده كه از بين آن 61مرغ اهلي حدود 

، 5/922656KF شده با شماره دسترسي ثبت هایتوالي جمله از و

5/126555HQ، 5/565657GU، 5/117759AP، 5/572265AY ،

5/915272KF، 5/565659GU 5/25795 وX درصد  511 دارای

پوشاني با توالي مورد نظر درصد هم 99توالي نيز  1پوشاني و هم

  (.7داشتند )شكل 
 

 
 1208 - 1166 جایگاه در مرغ نژادهای دیگر توالی با قطعه توالی ترازیهم نتیجه :2 شکل

 

های حاصل با توالي مرجع و طراحي درخت فيلوژني توالي       

های ارائه های موجود در بانك پايگاه ژن نيز گزارشساير توالي

در مرغ بومي خراسان را با  tRNAهای شده و شباهت باالی ژن

 و ترتيب های ثبت شده در بانك ژن تائيد نمود.توالي

 وتيدهاینوكلئ و tRNA هایژن نوكلئوتيدی جايگاه شماره

در ژنوم مرغ مرجع و ژنوم مرغ بومي  tRNAهای بينابيني ژن

 نشان داده شده است. 5خراسان در جدول شماره 

61



  ناق  میتوکن ریایی در موغ بومی خواسان RNAژن  7 شناسایی و تعیی  توالی                              پور و همکارانطهمورث

 

 
 0106 - 0628 جایگاه مرغ در دیگر نژادهای توالی با قطعه توالی ترازیهم نتیجه :6 شکل

 

 و نوکلئوتیدهای بینابینی TRNAهای ژن نوکلئوتیدی ترتیب و شماره جایگاه :2 جدول

 tRNA جایگاه نوکلئوتیدی tRNAنوکلئوتیدهای بینابینی با ژن بعدی 
 اسید آمینه حمل شونده

 مرغ مرجع مرغ بومی خراسان
CCCAAC 6722 - 6511 Trp تريپتوفان 

TAC 6271 - 6765 Ala آالنين 
AC 6216 - 6272 Asn آسپارژين 
- 6267 - 6211 Cys سيستئين 
* 6627 - 6267 Tyr تيروزين 

AT 1521 - 1512 Ser سرين 
** 1759 - 1565 Asp اسيد آسپارتيك 

 COX II،  **: ژن COX I*: ژن 

 
   

    

   بحث

استثنا طيور يك داران بهميتوكندری اغلب مهرهدر ژنوم        

( بين A replication originسازی )نام مبدا همانند ناحيه به

بسيار  يتوال يككه  وجود دارد AsntRNAو   CystRNAهای ژن

ترين ميزان تغييرات باشد و دارای كمميمحافظت شده 

نتايج اين مطالعه نشان داد در توالي مابين نوكلئوتيدی است. 

 (5 جدول)وجود دارد  Cو  Aنوكلئوتيد تكي  5اين دو ژن فقط 

و همانند ساير طيور اين فاصله فاقد ناحيه مبدا همانندسازی 

 . باشدمي

 با ژن پايين TyrtRNAدر ژنوم ميتوكندريايي طيور ژن        

اند به اندازه يك كه در يك رشته قرار گرفته CystRNAدست 

عنوان باز نوكلئوتيد همپوشاني داشته و اين نوكلئوتيد هم به

 CystRNAمربوط به ژن  2'و هم باز  TyrtRNAدهنده ژن  خاتمه

(. نتايج اين مطالعه Pääbo ،5996و  Yokoboriنمايد )عمل مي

ميتوكندريايي پوشاني را ما بين اين دو ژن نيز وجود چنين هم

 .(5نشان داد )جدول 

 در تحقيقي كه با استفاده از مرغ لگهورن سفيد و پليموت       

درصد  96/99عنوان نژادهای غالب انجام شده بود هراک سفيد ب

شباهت توالي در ژنوم ميتوكندری اين دو نژاد گزارش شد 

(Nishibori  ،چنين نتيجه5117و همكاران . ) ای در توافق و

 باشد.نزديك به نتيجه اين مطالعه مي

يابي موجود در اين قطعه توالي tRNAهای ترتيب ژن       
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ها در توالي ژنومي شده، درست مشابه ترتيب اين ژن

ميتوكندری مرغ مرجع و ديگر نژادهای گونه مرغ اهلي و 

، TyrtRNA ،AlatRNA ،AsntRNA ،CystRNA ،TyrtRNAصورت به

 بود. در مقايسه COX2و ژن  AsptRNAو  COX1 ،SertRNAژن 

 مرجع، توالي مشابه آن در مرغ با شده توليد قطعات توالي

نوكلئوتيدی مشاهده نشد و حتي نوكلئوتيدهای  جهش گونههيچ

های اين ناحيه از ژنوم مرغ بومي خراسان tRNAهای بينابين ژن

 (. 5مشابه مرغ مرجع بود )جدول  نيز عيناً

 توالي دو اين درصدی 511 شباهت به توجه و بابنابراين        

های اين ناحيه از ژنوم مرغ بومي ژن نتيجه گرفت توانمي

  .باشنديكديگر مي مشابه كاركرد نظر از خراسان و مرغ مرجع

رسد در حيوانات پرورشي نظر ميبا توجه به مطالب فوق به       

و از جمله طيور، عمليات اصالح نژادی كه در طي ساليان 

 متمادی اعمال شده و فرايندهای طبيعي و يا مصنوعي نظير 

گزيني حيوانات برتر و حذف حيوانات ناكارا، موجب شده است به

و عملكرد  ( Fitness) هايي كه اثر سوء بر شايستگيفراواني ژن

برخالف همين دليل و اند كاهش يابد و بهشتهتوليدی حيوان دا

هايي را چنين جهش یامروز يپرورش يواناتدر ح يجوامع انسان

كه منجر  ييهاجهش كهيدر حالمشاهده نمود.  بتوان ندرتهب

 هايتشوند در جمع يدیو عملكرد تول يستگيشا يشبه افزا

 د. در نتيجه چنين فرايندهاييگردنيحفظ شده و ماندگار م

اند در طول زمان بر تمامي است كه نژادهای بومي توانسته

شرايط نامساعد محيطي غلبه يافته و با مقاومت نسبي در مقابل 

های موجود در منطقه به حيات خويش ادامه داده و بيماری

 سازگاری يابند.

 

 تشکر و قدردانی
الملل از دانشكده كشاورزی و منابع طبيعي و پرديس بين       

گاه فردوسي مشهد و آزمايشگاه مركزی دانشگاه كشاورزی دانش

 شود.و منابع طبيعي رامين خوزستان تشكر و قدرداني مي
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