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 1395 رمهتاریخ پذیرش:            1395 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

بومی مازندران انجام و ارتباط آن با صفات رشد و الشه در مرغ  پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ناحیه پروموتر ژن میوستاتین 

هفتگی کشتار  12های بومی مازندران پرورش داده شده در شرایط یکسان، در سن قطعه جوجه خروس از مرغ 200شد. برای این منظور تعداد 

از  DNAتخراج گیری و ثبت شدند. قبل از کشتار از تمامی پرندگان نمونه خون تهیه و اسشدند. صفات مورد بررسی، قبل و بعد از کشتار اندازه

ها با استفاده از کیت شرکت سیناژن صورت گرفت. سپس جایگاه مورد نظر ژن میوستاتین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی آن تکثیر و نمونه

افزار نرم های فنوتیپی و ژنوتیپی با استفاده ازبا آنزیم اختصاصی آن انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده PCR-RFLPتعیین ژنوتیپ توسط روش 

برآورد شد.  23/0و  77/0ترتیب برابر با به ( در جایگاه مورد نظر ژن میوستاتین-های )+( و )انجام شد. فراوانی هریک از آلل SAS 9.2آماری 

نی مورد نظر در واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع برای ژن میوستاتین نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه ژ بررسی تعادل هاردی

هفتگی، وزن الشه، وزن قلب و وزن  12با صفات وزن زنده در  های ژن میوستاتینداری بین ژنوتیپباشد. نتایج نشان داد که ارتباط معنیتعادل نمی

عنوان جایگاه مورد نظر بهتواند در می توان نتیجه گرفت که ژن میوستاتینبراساس نتایج حاصل از این تحقیق می(. P<05/0سنگدان وجود دارد )

 های اصالح نژادی مرغ بومی مازندران مورد استفاده قرار گیرد.کاندید برای صفات رشد و الشه در برنامه
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 مقدمه
محیطی و دلیل مقاومت به شرایط نامناسب مرغان بومی به       

شوند. ترین ذخایر ژنتیکی هر کشور محسوب میها یکی از مهمبیماری

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خزانه ژنتیکی مرغان بومی 

دهند. البته هنوز پایه و اساس اصالح نژاد در بخش طیور را تشکیل می

ی های تولید و تولیدمثلها و ویژگیاطالعات اندکی در رابطه با ظرفیت

(. بنابراین 2007 همکاران، و Ghazikhanishad) مرغان بومی وجود دارد

تری برای تواند مبنای دقیقشناخت دقیق این ذخائر ژنتیکی می

تر ها در زمان کوتاهدهی آنهای اصالح نژادی در آینده و نتیجهبرنامه

و استفاده بهینه از منابع موجود در جهت افزایش تولید گردد )دهقان 

(. صفات مهم اقتصادی توسط تعداد زیادی ژن 1383زاده و همکاران، 

 باشد کنترل ها زیاد و اثر برخی دیگر کم میکه اثر برخی از آن

تواند سهم تعداد کمی ژن می کندشوند. مدل ژن عمده پیشنهاد میمی

های اخیر خود اختصاص دهد. پیشرفتای از تنوع ژنتیکی را بهعمده

ها را فراهم ولی امکان شناسایی و تعیین توالی این ژندر ژنتیک مولک

های اخیر، های ژنتیکی در طول دههچنین پیشرفتنموده است. هم

 Havensteinبهبود قابل توجهی را در عملکرد طیور ایجاد نموده است )

یابی، ژن میوستاتین روی های توالیبراساس یافته(. 2003و همکاران، 

 Burt) طول دارد bp 5493قرار گرفته است و  مرغ 7کروموزوم شماره 

ها رشد ماهیچه کنترل در زمینه کلیدی ژن نقش (. این2016 و همکاران،

دارد. میوستاتین پروتئینی از خانواده فاکتور رشد متحول کننده بتا 

(TGF-betaمحسوب می )رشد  8عنوان فاکتور شود که این پروتئین به

میوستاتین (. 2000و همکاران،  Karim) و تمایز نیز شناخته شده است

 باشد و اگر جهشی در ژنهای اسکلتی میمهار کننده رشد ماهیچه

اتفاق افتد، باعث تغییر نقش مهاری آن و افزایش عضله  میوستاتین

(. در پژوهشی که محققین بر 2005و همکاران،  Jahnson)شود می

در مرغ بومی روی چندشکلی ژن میوستاتین و اثر آن بر صفات رشد 

داری بین چندشکلی این ژن با افزایش چین انجام دادند، ارتباط معنی

حیوانات ماهیچه  (.2011و همکاران،  Zhang) وزن زنده گزارش نمودند

چنین گوشت کنند. همتر و تردتری تولید میمضاعف گوشت ظریف

تری داری حاوی مقدار چربی کمطور معنیحیوانات ماهیچه مضاعف به

طور زیادی منطبق با استانداردهای سالمتی ها بهاین ویژگی که تاس

اگرچه روش انتخاب مرسوم براساس  (.2000و همکاران،  Smet) است

طور قابل توجهی سرعت رشد و تولید های فنوتیپی طیور بهارزش

که دلیل آنگوشت را در چند دهه گذشته افزایش داده است ولی به

انتخاب فنوتیپ برتر همواره به معنای انتخاب ژنوتیپ برتر نیست و 

بسته به میزان دخالت واریانس محیطی در واریانس فنوتیپی، اختالف 

 بین فنوتیپ و ژنوتیپ وجود خواهد داشت، دقت انتخاب کاهش 

(. از سوی دیگر انتخاب براساس 2006و همکاران،  Baiیابد )می

پذیر گوشت قبل از کشتار امکان کیفیت صفات یهای فنوتیپی براارزش

کمک نشانگرهای مولکولی برای افزایش باشد، لذا امروزه انتخاب بهنمی

باشد و تلفیقی از بازده انتخاب و بهبود عملکرد تولیدی مدنظر می

های جدید مولکولی در آینده اصالح های مرسوم انتخاب و روشروش

 جایی(. از آنKim ،2003و  Emara) نژاد طیور ترجیح داده خواهد شد

باشد که ناحیه پروموتر هر ژن مسئول تنظیم میزان بیان آن ژن می

تواند باعث تغییر در میزان بیان لذا تغییر در توالی ناحیه پروموتر می

با توجه به تکرارپذیری و دقت باالی آن قادر  RFLPژن گردد. نشانگر 

و همکاران،  )نقوی باشدمی ژنوم جایگاهی از هر در چندشکلی تشخیص به

ناحیه  (. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چندشکلی موجود در1388

برآورد میزان فراوانی آللی و ژنوتیپی آن و  پروموتر ژن میوستاتین،

چندشکلی این الگوهای ژنوتیپی با صفات رشد و الشه  بین رابطه بررسی

 باشد.می PCR-RFLPدر مرغ بومی مازندران با استفاده از تکنیک 

 

 هامواد و روش
 200در این پژوهش با استفاده از روش ارزیابی کلوآک تعداد        

های بومی مازندران قطعه جوجه خروس تعیین جنسیت شده از مرغ

ها انتخاب شدند. تمامی جوجه (گرم 8/37±6/0با وزن اولیه یکسان )

هفتگی کشتار شدند.  12در شرایط یکسان پرورش داده شده و در سن 

گیری صفات مورد مطالعه با استفاده از ترازوی دیجیتال با برای اندازه

هفتگی  12و  8، 4های گرم، وزن زنده پرندگان در سن 01/0دقت 

گیری شد و پس از کشتار وزن الشه، قلب، کبد، سنگدان، طحال اندازه

های گوشت عضله سینه گیری گردید. نمونهره شکمی اندازهحف و چربی

داری گراد نگهدرجه سانتی -20روز در فریزر با دمای  10مدت ها بهآن

شد و بعد از انجمادزدایی در دمای محیط، صفات مربوط به کیفیت 

گیری ای اندازهو چربی داخل عضله آب دارینگه ظرفیت ،pH شامل الشه

متر بافتی استفاده pHگوشت از دستگاه  pHی تعیین و ثبت گردید. برا

گیری وزن نمونه گوشت قبل و بعد داری آب با اندازهشد. ظرفیت نگه

دور در دقیقه و سپس  1500دقیقه با سرعت  4مدت از سانتریفیوژ به

گراد درجه سانتی 70ساعت در دمای  24مدت قرار دادن آن در آون به

استفاده از فرمول مربوطه محاسبه گردید. کشی آن، با و مجدد وزن

سوکسله استفاده شد.  ای از دستگاهگیری چربی داخل عضلهبرای اندازه

لیتر خون از ورید زیر میلی 2مقدار قبل از کشتار، از تمام پرندگان به

های گرفته و نمونه EDTAهای حاوی ماده ضدانعقاد بال، در تیوب

درجه  -20در فریزر در دمای  DNAخون اخذ شده تا زمان استخراج 

های خون با از نمونه DNAداری گردید. استخراج نگهگراد سانتی

استفاده از کیت شرکت سیناژن و براساس دستور کار شرکت سازنده 
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استخراج  DNAهای انجام شد. برای تعیین کمیت و کیفیت نمونه

رز استفاده شده از دو روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز روی ژل آگا

جفت بازی از ناحیه پروموتر  605منظور تکثیر یک قطعه گردید. به

و  Bharani Kumarآغازگرهای استفاده شده توسط از ژن میوستاتین 

 باشد:زیر می صورتهها ب( استفاده گردید که توالی آن2007) همکاران

َ CAAAATGTTTATTCCTGCTCA-3-َ F: 5 و 

 CTAAACAGATCCGGGACAGC -3-َ R: 5 

 میکرولیتر 6میکرولیتر شامل  12با حجم نهایی  PCRشرایط بهینه 

PCR Master Kite )میکرو 5/1، آغازگرها هرکدام )شرکت سینا کلون 

با  DNAمیکرولیتر  5/1پیکومول بر میکرولیتر،  10لیتر با غلظت 

طر میکرولیتر آب مق 5/1نانوگرم در میکرولیتر و  100تا  50غلظت 

حله بود. تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از یک مر دو بار تقطیر

 300مدت گراد بهدرجه سانتی 94ابتدایی واسرشته سازی در دمای 

اد گردرجه سانتی 94سازی در دمای چرخه شامل واسرشته 35ثانیه و 

مدت گراد بهدرجه سانتی 57ثانیه، دمای اتصال آغازگرها  45مدت به

یک  ثانیه و 45مدت گراد بهدرجه سانتی 72ثانیه، دمای تکثیر  45

م شد. ثانیه انجا 600مدت گراد بهدرجه سانتی 72دمای تکثیر نهایی 

میکرولیتر از  5شامل میکرولیتر  12عمل هضم آنزیمی با حجم 

 Sca Iآنزیم برشی میکرولیتر10X ،1میکرولیتر بافر  PCR ،2محصول 

د و گرادرجه سانتی 37 در دمایمیکرولیتر آب مقطر دوبار تقطیر  4و 

انجام شد. برای مشاهده قطعات  PCRساعت بر روی محصول  16برای 

 45و زمان  120با ولتاژ هضم شده و تعیین ژنوتیپ از الکتروفورز 

 Safe Stainبا ژل درصد و رنگ آمیزی  5/2بر روی ژل آگارز دقیقه 

ای مربع کن ها و آزموها، ژنوتیپاستفاده شد. برای محاسبه فراوانی آلل

ستفاده آمده با ا دستهب هایداده گردید. استفاده 32Popgene افزاراز نرم

ر گرفت: تجزیه و تحلیل قرا مورد SAS 9.2افزار در نرم از مدل آماری زیر

ijk+ej+di=µ+Gijky  که در این مدلijky:  بردار مشاهدات مربوط به

، (--و  -++، +اثر ثابت ژنوتیپ ) :iGاثر میانگین،  :µ الشه، و رشد صفات

jd: و  اثر ثابت روز رکوردگیریijke: آنالیز  باشد.مانده میباقی اتاثر

ورد مها با آزمون توکی و مقایسه بین میانگین GLMواریانس با رویه 

 .گرفتبررسی قرار 

 

 نتایج
میوستاتین  ژن برای PCR واکنش انجام از بعد شده تکثیر هقطع اندازه       

، قطعات Sca Iدر اثر برش آنزیم هضمی جفت باز بوده است.  605برابر 

میوستاتین جفت بازی برای جایگاه مورد نظر ژن  283و  322، 605

ژن میوستاتین  در نظر مورد جایگاه برای تحقیق این در (.1 )شکل شد ایجاد

، 635/0دارای فراوانی  ترتیببه که شد شناسایی --و  -++، +سه ژنوتیپ 

 23/0و  77/0ترتیب به –های + و بودند و فراوانی آلل 095/0و  27/0

واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع نشان -تعادل هاردی بررسی بود.

 باشد.نمی تعادل در نظر جمعیت مورد مطالعه در جایگاه ژنی مورد که داد

 
 برای ژن میوستاتین Sca Iحاصل از برش با آنزیم  RFLP:  الگوهای 1ل شک

M: ها: ژنوتیپ -/-و  -/+، +/+جفت بازی.  100نشانگر مولکولی 
 

فات صهای مختلف ژن میوستاتین برای مقایسه میانگین ژنوتیپ       

 نشان داده شده است. نتایج 1رشد و الشه در مرغ بومی در جدول 

ا ب های ژن میوستاتینداری بین ژنوتیپنشان داد که ارتباط معنی

 هفتگی، وزن الشه، وزن قلب و وزن سنگدان 12صفات وزن زنده در 

ین میانگ (. نتایج مقایسات میانگین نشان داد کهP<05/0) وجود دارد

طور هب -/-برای ژنوتیپ و وزن الشه هفتگی  12وزن زنده در سن 

ولی   (P<05/0بوده است )+ /+و  -های +/تر از ژنوتیپداری بیشمعنی

داری مشاهده +/+ تفاوت معنی و -+/های لحاظ آماری بین ژنوتیپبه

طور هب -/-چنین میانگین وزن قلب و سنگدان برای ژنوتیپ نشد. هم

ماری لحاظ آبه ولی (P<05/0) باشدتر از ژنوتیپ +/+ میبیش داریمعنی

بقیه موارد بین  شاهده نشد. درمداری تفاوت معنی -+/با ژنوتیپ 

 شدلحاظ آماری مشاهده نتفاوتی بهها و صفات مورد بررسی ژنوتیپ

 (. 1)جدول
 

 بحث

ترین فراوانی بیش در تحقیق حاضر، برای جایگاه ژن میوستاتین       

بوده  --ترین مربوط به ژنوتیپ ژنوتیپی آن مربوط به ژنوتیپ ++ و کم

ترین مربوط به آلل + و کم مربوطترین فراوانی آللی آن بیش چنینو هم

است که با نتایج تحقیقات صورت گرفته بر روی بررسی  -به آلل 

 Bharaniدر مرغ بومی هند مطابقت دارد ) چندشکلی ژن میوستاتین

Kumar  ،واینبرگ در جمعیت  -عدم تعادل هاردی (.2007و همکاران

ی ناحیه مورد مطالعه، مطابق با تحقیق صورت گرفته بر روی چندشکل

بوده است )معروفی  308های نژاد راس پروموتر ژن میوستاتین در مرغ

 (.1390و همکاران، 
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 مرغ بومیانحراف معیار( در  ±برای صفات رشد و الشه )میانگین  میوستاتینهای مختلف ژن مقایسه میانگین ژنوتیپ :1جدول 

 صفت
 ژنوتیپ

+/+ +/- -/- 

 2/306 ± 8/16 2/291 ± 3/15 6/283 ± 4/16 )گرم( 4وزن زنده هفته 
 5/885 ± 1/47 0/835 ± 7/45 3/801 ± 4/45 )گرم( 8وزن زنده هفته 
 b 3/73 ± 6/1376 b 9/70 ± 9/1437 a 8/74 ± 0/1629 )گرم( 12وزن زنده هفته 
 b 8/50 ± 1/991 b 8/48 ± 6/1049 a 6/52 ± 5/1205 وزن الشه )گرم(
 b 6/0 ± 1/10 ab 6/0 ± 5/10 a 7/ .± 9/11 وزن قلب )گرم(
 2/37 ± 3/2 2/36 ± 5/2 6/35 ± 1/2 وزن کبد )گرم(

 b 0/2 ± 1/31 ab 1/2 ± 7/32 a 2/2 ± 6/36 وزن سنگدان )گرم(
 6/2 ± 2/0 5/2 ± 3/0 5/2 ± 2/0 طحال )گرم(وزن 

 5/8 ± 0/1 7/8 ± 9/0 6/9 ± 0/1 وزن چربی حفره شکمی )گرم(
pH 0/6 ± 3/0 2/6 ± 3/0 2/6 ± 4/0 گوشت 

 8/46 ± 2/2 1/47 ± 3/2 9/45 ± 4/2 داری آب گوشت )درصد(ظرفیت نگه
 3/3 ±. /2 6/3 ±. /3 7/3 ±. /3 ای )درصد(چربی داخل عضله

 درصد 5دار در سطح احتمال ، معنیدر هر ردیف هر دو میانگین با حروف غیرمشابه     
       
بودن اندازه جمعیت مورد بررسی  این امر احتماالً ناشی از کوچک       

های اجرای برنامه دلیلبه انتخاب مانند عوامل برهم زننده تعادل یا سایر و

که داد  نتایج پژوهش پیشین نشان باشد.پرندگان می اصالحی برای این

با میزان رشد و وزن بدن در جوجه گوشتی  میوستاتینچندشکلی ژن 

در پژوهشی دیگر  (.2007 همکاران، و Xianghai) دارد داریمعنی ارتباط

 جوجه افزایش وزن بدن در با را میوستاتین ژن چندشکلی ارتباط محققین

 های حاصلژنوتیپ و صفت این بین دارمعنی رابطه و یک بررسی گوشتی

  (.2016 همکاران، و Dementeva) نمودند گزارش را میوستاتین ژن از

داری را بین معنی ارتباط حاضر، پژوهش نتایج با موافق محققین چنینهم

الین جوجه  هایمرغ وزن بدن دربا صفات  چندشکلی ژن میوستاتین

و همکاران،  Bhattacharyaگوشتی و مرغ بومی چین گزارش نمودند )

نتایج حاصل از این تحقیق نشان  (.2012و همکاران،  Zhang؛ 2013

با برخی  داد که چندشکلی جایگاه ژنی مورد نظر در ژن میوستاتین

لذا اری دارد. دصفات رشد و الشه در مرغ بومی مازندران ارتباط معنی

عنوان یک گزینه مطلوب برای هتواند بکمک نشانگر میانتخاب به

 های اصالح نژادی مورد توجه قرار گیرد. بهبود برنامه
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