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 : چکیده

سایی تنوع آللی موجود در ناحیه اگزون دوم ژن  شنا ضر به منظور  شرقی با  GJA1تحقیق حا در مرغان بومی آذربایجان 

ستفاده از واکنش زنجیره انجام گرفت. برای این منظور از تعداد  (SSCP)های مفردو تفاوت فرم فضایی رشته (PCR)ز مراای پلیا

شد و در تیوب 222 ستان مرند خونگیری  شهر صالح نژاد  ستگاه ا ضد انعقاد خون قطعه مرغ بومی ای به  EDTAهای حاوی ماده 

شگاه منتقل آ ستخراج زمای ستفاده از تکنیک GJA1از ناحیه اگزون دوم ژن  bp252به اندازه  ای، قطعهDNAگردید. پس از ا   با ا

PCR .محصوالت  تکثیر گردیدPCR  به دست آمده به روشSSCP  تجزیه شدند که مجر به شناسایی الگوهای نواری متفاوت در

ت. ولت صورت گرف 112ساعت با  11مدت  به درصد 12ها روی ژل آکریالمید مرغان مورد مطالعه گردید. الکتروفورز عمودی نمونه

، 2(22، )1(2/21های )ژنوتیپی به ترتیب با فراوانی پنج الگوی نقره انجام شدددد که در نتیجه آن رنگ آمیزی ژل به روش نیترات

شد. 5(7و ) 2(2/5، )3(2/11) شاهده  صد م ست آمده از این پژوهش می در ساس نتایج به د توان گفت که تنوع ژنتیکی ناحیه بر ا

سبتا باال بوده به طوری که توا GJA1اگزون دوم ژن  شور، ارتباط ند در برنامهمرغ بومی ن صالح نژاد طیور بومی ک های بهگزینی و ا

 ها با صفات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.این چند شکلی

 

  PCR-SSCP، ، صفات رشدمولکولی های، نشانگر، مرغ مرندیGJA1: ژن  های کلیدیواژه

 

 

 :مقدمه .1

 

تواند به عنوان یک محصددول کلیدی بکار رود. و می باشدددی ملی آن کشددور میجمعیت مرغ بومی هر کشددور سددرمایه 

های بومی بعد از هزاران سال تحمل شرایط نامساعد و با غلبه بر تمامی موانع و انتخاب طبیعی همچنان به حیات خویش ادامه توده

در سالهای اخیر (. 1312ن منش و همکاراحسین رضا کیانیباشند)ی مهم ژنتیکی ملی مطرح میاند و به عنوان ذخایر و سرمایهداده

سترده شانگرهای مولکولی کاربرد گ شده ن ن چند اند. لذا میزاای پیدا کردهجهت تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ها و حیوانات حفاظت 

های ژنتیکی بین آنها محصدددوب ها و درک تفاوتشدددکلی بدسدددت آمده از این نشدددانگرها یکی از پارامترهای  قابل ارزیابی جمعیت

شت دارا می(. 1312شهبازی آذرپپریس و همکاران )شودمی صنعت گو شترین اهمیت را در  شد بی شند،صفات ر های کنترل ژن با

 ای دام هشود درک بهتری از نیازمندی را در ارتباط با صفات رشد داشته باشیم و این منجر به بهبود ژنتیکی گونهچندگانه باعث می
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شانگر  شده که در این Sun Y, et al. 2013)گرددمی (MAS)از جمله مرغ از طریق انتخاب به کمک ن (. بنابراین تاکید زیادی 

شانگرهای ژنتیکی و همچنین برای پیشرفت سریع از ژنتیک مولکولی که پلی  (SNPsمورفیسم های تک نکلئوتیدی )تحقیقات از ن

مورفیسم را در ارتباط با صفات رشد مطالعات قبلی چندین ژن پلی(. Vignal A, et al. 2002) یکی از آنها هستند استفاده گردد

شان داده سریدهااند. انواعی از لیپیاز تریدر مرغ ن سیدازها 1(ATGL)گلی هایی که با وزن بدن مرغ در ژن 2(TPO)و تیروئید پراک

ستندارتباط  شبه (..Nie QH, et al 2010)ه شد  سولین جهش در فاکتور ر شه مرغ  3 (IGF1) 1ان صفت وزن ال ژنی که برای 

شده  شخص  ست م صفات نقش دارند می (.Sato S, et al. 2012)ا شد   Gap junctionژن  توان بهاز میان ژنهایی که در ر

protein alpha1 (GJA1)  .ژن اشدداره کردGJA1  ارتباط با سددندرومی انسددان )از دسددت دادن شددنوایی( شددناخته شددده در

ست شاه جهان و همکاران (Amano K, et al.2012)ا در  GJA1اینترون و پروموتور ژن  ناحیه اگزون، (،2215. در تحقیقی ) 

  GJA1ژن  2اگزون ، هدف این تحقیق شناسایی چند شکلی ناحیه مورفیسم گزارش کردندمرغ بومی چینی و تجاری کاپ را پلی

   باشد.های منفرد میاستفاده از روش چند شکلی فضایی رشتهدر مرغ بومی مرندی  با و بررسی تنوع ژنتیکی 

 

 :هامواد و روش .2

 

 آذربایجان و منابع طبیعی و آموزش کشدداورزی تحقیقات مرکز ازمرغ مرندی  قطعه 222تعداد برای اجرای این پژوهش  

 EDTAلیتری حاوی ماده ضددد انعقاد یلیم 5/1های در داخل میکرو تیوپ بالی زیر ورید ناحیه خونگیری از ب شددد.انتخا شددرقی

ستخراج زمان تا خون یهانمونه. گردید انجام   ژن چندشکلی بررسی برای. شد نگهداری گرادسانتی درجه - 22 دمای در DNA ا

GJA1 ستفاده با باز جفت 252 اندازهبه ژن از ایقطعه شده که آغازگرهای از ا ست آمده 1 جدول در هاآن توالی ترتیب طراحی    ا

 .گردید تکثیر
 ی طراحی شده غازگرهاآ-1جدول

 نام آغازگر توالی
'3-CCTGTCGTAACTACAATAAGC-'5 Forward primer 

5'-CTCCAGGTCATCAGGTCGAG-3' Reverse primer 

 

سایکلر  شیب حرارتی از ترمو صال بهینه آغازگر از  شده و واکنش نهایی (T Gradient)جهت تعیین دمای ات ستفاده    ا

PCR  بافر  میکرولیتر 22در حجم (PCR 1X ،5/1 2مول میلیMgCl ،222  میکرولیتر مخلوطdNTPs ،12  پیکومول از هر

 Masterبا اسددتفاده از کیت  PCRواکنش .اسددتخراج شددده( DNAنانوگرم  Taq DNA Polymerase ،75واحد  1آغازگر، 

PCR ( Cinagen,IRAN) درجه  15سددازی اولیه در دمای واسددرشددتهنامه حرارتی و مطابق دسددتورالعمل کیت و بر اسدداس بر

ثانیه، دمای اتصال  22گراد به مدت درجه سانتی 15سازی در چرخه شامل واسرشته 35دقیقه و به دنبال آن  3گراد به مدت سانتی

نیه و سرانجام بسط نهایی ثا 12گراد به مدت درجه سانتی 72ثانیه، بسط آغازگر در دمای  32گراد به مدت درجه سانتی 11آغازگر 

 از الکتروفورز افقی با  PCRبه منظور تشخیص محصوالت بهینه شدند.دقیقه  5گراد به مدت درجه سانتی 72آغازگر در دمای 

                                                      
1 adipose triglyceride lipase 
2thyroid peroxidase  
3 insulin-like growth factor 
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)محصول شرکت سینا کلون( استفاده گردید، الکتروفورز افقی   DNA Safe Stainدرصد  با رنگ آمیزی 5/1استفاده از ژل آگارز 

 ولت در دمای اتاق انجام گردید.   12ساعت با ولتاژ  1به مدت 

 :نتایج و بحث .3

 

نتایج هایی با کیفیت بسیار خوب را نشان می دهد.درصد وجود نوار 1استخراج شده بر روی ژل آگارز  DNAالکتروفورز  

شان داد که الگوی باندی مربوط به تکثیر ناحیه  2بر روی ژل آگارز  PCRبررسی محصوالت  به قطعه  GJA1ژن  2اگزوندرصد ن

صی بودن جفت آغاز گرها می جفت بازی به خوبی 252 صا ضافی که موید اخت شد.و بدون تکثیر قطعات ا  تجزیه و تحلیل نوارهایبا

صل از الکتروفورز با ژل آکریل آمید  ضایی تک و رنگ آمیزی با %1حا شکلی ف ستفاده از چند شتهنیترات نقره با ا ( در SSCPای )ر

  با ترتیب ژنوتیپی متفاوت به درنتیجه آن پنج الگوی (.1شدددکل موفقیت انجام شدددد)با  مرغ بومی GJA1ژن  2اگزونجایگاه ژنی 

 5دارای کمترین فراوانی در بین  2دارای بیشددترین فراوانی و الگوی  1شددد. الگوی  درصددد مشدداهده 7و 2/21،22،2/11،2/5فروانی 

های اثر همه الگو ند،های ژنوتیپی و صددفات رشددد در سددنین مختلف مورد بررسددی قرار گرفتارتباط بین الگو الگوی مختلف بودند.

، 125(. و بین الگوهای مختلف در وزن >25/2Pروزگی معنی دار شددده اسددت ) 12و  12،32،15مشدداهده شددده برای وزن بدن در 

های مختلف در انسان در منطقه اگزون با بیماری GJA1ژن (. ˃25/2P) داری وجود نداردروزگی اختالف معنی 152و  122، 135

(Jamsheer et al., 2014) شد. پلی سم گزارش  سط مورفی بر روی مرغ  (Shahjahon.M et al. 2015)در مطالعه ای که تو

از ژن  (CA, TC, CC, AC)ناشددناخته  SNPانجام شددد چهار نوع  GJA1بومی پکن و تجاری کاپ برای پلی مورفیسددم ژن 

GJA1 شتند، با روش که ارتباط معنی شد در مرغ دا صفات ر سایی PCR-SSCPداری با  صل از  شنا گردید. بطور کلی نتایج حا

شان می سی ناحیه  PCR-SSCPدهد که روش این تحقیق ن شکلی موجود در برر ارتباط و  GJA1ژن  2اگزونبرای مطالعه چند 

 باشد.آنها با صفات رشد مناسب می
 

 

 در جمعیت مرغ های مرندی GJA1های مشاهده شده برای ژن : الگوی ژنوتیپ1شکل 
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ABSTRACT 
This study was conducted to identify the variation of (GJA1) gene exon 2 of the East Azerbaijan native chickens using, 

polymerase chain reaction (PCR) and single strand conformation polymorphism (SSCP) marker. A number of 200 

chickens were randomly chosen from Marandi Native Chickens Breeding Station and blood samples were collected. 

DNA were extracted from blood samples in order to amplify a fragment of 254 bp in size from GJA1 gene exon 2. 

PCR products were subjected to SSCP analysis. For this purpose, vertical electrophoresis of PCR products was 

performed on 10% acrylamide gel and 110 V, for 18h. Silver-staining of gels, resulted five genotypic patterns with 

frequencies of 1(48/2), 2(20), 3(19/2), 4(5/4) and 7.0 respectively. On the basis of obtained results it was revealed that 

the GJA1 gene had high degree of polymorphism and the relationship between these polymorphisms of ghrelin gene 

and native chickens economic traits could be assessed in chickens breeding programs. 
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