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 چکیده:

متصککش شککونده اه واکتور رشککد شککبه انسککولین  2ژن پروتئین  4چند شکککلی اگنون در این مطالعه  

(IGFBP-2) صف شاو ارتباط آن اا  سایی و موردنت وزن در مرغ مرندی  سی قرار  ا های خون اه نمونه گروت.ارر

اه  EDTAهای حاوی ماده ضکککد انع اد خون و در تیوبقطعه مرغ مرندی جمع آوری  151طور تصکککادوی از

اا استفاده  IGFBP-2جفت ااز از ژن  371ی ای اه اندازهقطعه، DNAاستخراج پس از . آزمایشگاه منت ش گردید

( ارای تعیین ژنوتیپ SSCP) DNAهای وضایی تک رشتهاز چندشکلی  .تکثیر گردید PCRتکنیک از واکنش 

الکترووورز  متفاوت در مرغان مورد مطالعه گردید. نواری ، که منجر اه شککناسککایی الگوهایها اسککتفاده شککدنمونه

ژل اه  آمینیرنگ ولت صکککورت گروت. 111سکککاعت و اا  11اه مدت  ٪11روی ژل آکریالمید  هانمونهعمودی 

های چهار الگوی ژنوتیپی متفاوت اه ترتیب اا وراوانی  IGFBP-2ارای جایگاه ژن  جام شککد.روش نیترات ن ره ان

 151و  121ارای ژنوتیپها و صککفت وزن در  نتایج درصککد ادسککت آمد. 4(، 44/11) 3(، 44/11) 2(، 55/42) 1

ار اسکککات نتایج اه دسکککت آمده از این  ها معنی دار نبود.، و ارای سکککایر وزن  (P<0.05)روزگی معنی دار اود 

و  در جمعیت مرغ اومی مرندی دارای تنوع ژنتیکی خوای اوده IGFBP-2مطالعه می توان گفت که جایگاه  ژن 

 تواند اکار گروته شود.های اصالح نژادی میدر ارنامه

 

 PCR-SSCPمرغ مرندی، ، IGFBP-2، چند شکلی : های کلیدیواژه

 

 :مقدمه.1

شوندعموما  ستراتژیک هر کشوری محسوب می  سرمایه ملی و ذخایر ا این موجودات  .نژادهای اومی هر کشور اه عنوان 

مسککاعد محیطی همانان اه حیات نا پس از هناران سککال انتخاب طبیعی و نین گ ر از موانع اسککیار و اا غلبه ار تمامی شککرای  

  نسککبت اه اسککیاری از محدودیت های محیطی سککازگاری پیدا کرده اند. خویش ادامه داده و اه تکثیر و ازدیاد  نسککش پرداخته و

 محسوب می شوند، انااراین شناخت دقیق این ذخایر  یمواد ژنتیکی پایه ارای ارنامه های اصالح نژاد اه عنوانهای اومی مرغ
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صالح نژادی در آینده و نتیجه دهی آ ستفاده اهینه ژنتیکی می تواند مبنای دقیق تری ارای ارنامه های ا نها در زمان کوتاه تر و ا

در سکککالهای اخیر جهت تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ها و حیوانات حفا ت  (.2از منااع موجود در جهت اونایش تولید گردد )

شککده نشککانگر های مولکولی کارارد گسککترده ای پیدا کرده اند. ل ا مینان چند شکککلی ادسککت آمده از این نشککانگرها یکی از 

شود.)پارام صوب می  کنترل ژن های چندگانه ااعث  (.1ترهای  قااش ارزیاای جمعیت ها و درک تفاوت های ژنتیکی این آنها مح

شیم و این منجر اه اهبود ژنتیکی گونه های دام از جمله  شته اا صفات رشد دا شود درک اهتری از نیازمندی را در ارتباط اا  می 

شانگر شانگرهای ژنتیکی و  .(6)گردد. یم هامرغ, از طریق انتخاب اه کمک ن شده که در این تح ی ات از ن انااراین تاکید زیادی 

سریع از ژنتیک مولکولی که پلی شروت  سم های تک نکلئوتیدی )همانین ارای پی ستفاده  ( یکیSNPsموروی ستند ا از آنها ه

ضای خانواده 2عبارتی پروتئین  اهیا  IGFBP-2 ژن(7). گردد سولین یکی از اع شبه ان شد  شونده اه واکتور ر صش  شش مت ی 

شود. و ن ش مهمی را در رشد های ادن از جمله کبد، کلیه، روده و قلب ایان میااشد. این ژن در ایشتر ااوتها میIGFعضوی 

های پرندگان مشککخش شککده اسککت که ها در گونه IGFBPتاکنون چهار نوع مختلف از  کند.و سککوخت و سککاز چرای ایفا می

 12وزن  ایار IGFBP-2در تح ی ی که ار روی ژن  .(5)گنارش شده است  IGFBP2در پالسمای طیور،  IGFBPترین عمده

ژن  شککناسککایی چند شکککلی هدف از این تح یق .(8)نشککان داددرصککد  55اختالف معنی داری در دامنه انجام دادند هفتگی 

IGFBP-2 ااشدمی های منفرددر مرغ مرندی اا استفاده از روش چند شکلی وضایی رشته توع ژنتیکی و اررسی   

 

 :هامواد و روش.2

شاورزی تح ی ات مرکن از مرغ مرندی 151ارای اجرای این پژوهش تعداد  شرقی آذراایجان و منااع طبیعی و آموزش ک

  انجام EDTAلیتری حاوی ماده ضککد انع اد یلیم 1,5های در داخش تیوپ االی زیر ورید ناحیه از و خونگیری شککدندانتخاب 

  کامش خون از DNA استخراج. شد نگهداری گرادسانتی درجه - 21 دمای در DNA استخراج زمان تاها خون هاینمونه. گردید

 واستخراج شده اا استفاده از دستگاه اسپکتووتومتر  DNAکمیت . گروت صورت اایلس و همکاران پروناز و اه روش از استفاده اا

 جفت 371 اندازهاه ژن از ایقطعه  IGFBP-2 ژن چندشکلی اررسی ارای تعیین شد. % 1کیفیت آن اا الکتروووز روی ژل آگارز 

 .گردید تکثیر است آمده 1 جدول در هاآن توالی ترتیب طراحی شده که آغازگرهای از استفاده اا یااز

 
 (1ی طراحی شده )جدولغازگرهاآ

 نام آغازگر توالی

'3- GCAAGATGTCGGTGAATGGG -'5 Forward primer 
5'- GGAAAGCAGTCCCTTCTCCTT -3' Reverse primer 

 

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

PCR  ااور  میکرولیتر 21در حجم (PCR 1X ،5/1 2مول میلیMgCl ،211  میکرولیتر مخلوطdNTPs ،11  پیکومول از هر

شده(  DNAنانوگرم  Taq DNA Polymerase ،75واحد  1آغازگر،  ستخراج   جهت گرادسانتی درجه 55 حرارتی ارنامه اا وا

  گرادسانتی درجه 54دمای  ثانیه، 41 مدت اه درجه 55 دمای در ثانویه واسرشت دقی ه، 3 مدت اه DNA اولیه سازی واسرشت

 درجه 72 و ثانیه  41 مدت اه آغازگرها اسکک  جهت گرادسککانتی درجه 72 دمای ثانیه، 31 مدت اه آغازگرها اتصککال جهت

س  ارای گرادسانتی ست اه قطعه طول صحت. شد انجام چرخه 35 تعداد اه و دقی ه 5 مدت اه نهایی ا   اا PCR از آمده د

 SSCPاا ااور  PCR محصول از میکرولیتر 5 سپس. گروت صورت ارماید اتیدیوم آمینیرنگ اادرصد  5/1 آگارز ژل از استفاده

 دقی ه قرار داده شد و سپس ار روی یخ منت ش گردید.  15گراد اه مدت درجه سانتی 55مخلوط شده و در دمای  1:2اه نسبت 
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صوالت صد  11 آکریالمید ژل روی ار SSCP مح   ااندهای رویت ارای نیترات ن ره آمینیاز رنگ درنهایت و شده الکترووورزدر

ار روی صفات وزن مرغ اومی مرندی اا استفاده از نرم اونار  IGFBP-2اثر چندشکلی ژن  .شد استفاده ها آلش و تعیین نظر مورد

SAS 9.1  رویهGLM ای دانکن ارزیاای گردید.اا آزمون چند دامنه 
Yijkln= µ+ Gi + Sj+ Bk +Ml + Eijkln 

ijklnY رکوردهای وزن ادن حیوان اا ژنوتیپ :iام از جنسj سکککویهام اا k ام و زمانlام ،µ: های ونوتیپی میانگین ارزش

اثرات ثاات  :lMام، k سککویهاثر ثاات مراوط اه  :kBام، jاثر ثاات مراوط اه جنس : jSام، iاثر ثاات مراوط اه ژنوتیپ : iG، صککفات

 ام. Iام و زمانkام اا نژاد jام از جنسiاثرات ااقیمانده مراوط اه حیوان اا ژنوتیپ : ijklnEام، lمراوط اه ماه 
 

 

 :نتایج و بحث.3

نتایج اررسی هایی اا کیفیت خوب را نشان می دهد.درصد وجود نوار 1استخراج شده ار روی ژل آگارز  DNAالکترووورز 

صوالت  شان داد که الگوی ااندی مراوط اه تکثیر ناحیه  2ار روی ژل آگارز  PCRمح صد ن اه قطعه  IGFBP2 ژن 4اگنون در

تجنیه و تحلیش ااشککد.و ادون تکثیر قطعات اضککاوی که موید اختصککاصککی اودن جفت آغاز گرها می جفت اازی اه خوای 371

ای رشککتهاا نیترات ن ره اا اسککتفاده از چندشکککلی وضککایی تک و رنگ آمینی %1نوارهای حاصککش از الکترووورز اا ژل آکریش آمید 

(SSCP در جایگاه ژنی ) ژن 4اگنونIGFBP-2  متفاوت ژنوتیپی درنتیجه آن چهار الگویکه  موو یت انجام شککداا  مرغ اومی 

شاهده( 17/34) 4(، 44/11) 3(، 44/11) 2(، 55/42) 1وروانی  اا ترتیب اه صد م  434ای که ار روی قطعه در مطالعه .شد. در

و  PCR-RFLPجوجه گوشتی مراوط اه جمعیت نسش دوم حاصش از تالقی دو الین گوشتی اا استفاده از روش   IGFBP-2ژن 

شی از تبدیش ااز  سطح  ، اه طور معنی داریIGFBP-2ژن  2در اینترون  Tاه  Cتعیین توالی، انجام دادند، چندشکلی نا  55در 

صد صفت وزن در سویه مرغ اومی چینی انجام دادند، ارتباط  5در تح ی ی که ار روی  .(3)هفتگی مرتب  اود 7ادن در  تنها اا 

اطور کلی نتایج حاصش از (4). ، اا صفات وزن و درصد چرای احشائی مشاهده کردندIGFBP-2معنی داری این چند شکلی ژن 

شان می سی ارای مطالعه  PCR-SSCPدهد که روش این تح یق ن شکلی موجود درو ارر و ارتباط آنها اا  IGFBP-2ژن  چند 

 .ااشدصفات رشد مناسب می
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ABSTRACT 
This study was conducted to identify the variation of Gene IGFBP-2 Exon 4 of the East Azerbaijan native chickens 

using, blood samples were collected from 150 birds Marandi and in tubes containing EDTA anticoagulant blood to 

the laboratory. Genomic DNA was extracted from blood sample using Pronase Enzyme method and polymerase 

chain reactions were performed for amplification of 370 bp fragment containing a part of Gene IGFBP-2 Exon 4. 

Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) was used for genotyping. 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 (42.55), 2 (10.64), 3 (10.64), 4 (36.17) respectively. The 

obtained results showed the existence of significant associated (P<0.05) between the genotypes of this position and 

Weight traits at 120 and 150 day of age and Genotypic pattern is not significant compared to other weights. It can 

be concluded that Gene IGFBP-2 Exon 4of East Azerbaijan native chicken has high genetic variation which can be 

considered for future breeding programs. 
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