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 خالصه

روالکتین پ. باشدی آن بین مرغ و غاز میبررسی بیوانفورماتیکی بخشی از ژن پروالکتین و مقایسههدف از این پژوهش 

داران از هیپوفیز و در مهره باشدرمون رشد میوی هکه متعلق به خانوادهای است که رمون پلی پپتیدی تک زنجیرهوهیک 

ررسی ب به منظور .و تداوم رفتار جوجه کشی است ءرمون حیاتی در القاوهای پرندگان پروالکتین یک هشود. در گونهترشح می

افزار از نرمبا استفاده خذ شد و ا NCBIاز بانک ژن مرغ و غاز گونه  توالی مربوط به دو9تعداد  ( PRL) پروالکتین ژن

MEGA 6 های فاصله، هاهاپلوتیپتجزیه و تحلیل  برای شد.درخت فیلوژنتیکی ترسیم و  تراز گردیدهم های مزبورداده

شبکه روابط  ستفاده شد.ا DnaSP5افزارنرم ( ازK) های نوکلئوتیدی، متوسط تعداد تفاوتنوکلئوتیدی ژنتیکی، تنوع

 ثبت شده در های. نتایج حاصل از آنالیز توالیترسیم گردید Networkبا استفاده از نرم افزار نیز ها گونههاپلوتایپی در 

NCBI  و  6558/5تنوع نوکلئوتیدی و  یپیتنوع هاپلوتشد و به ترتیب  پیهاپلوت 5ییشناسا منجر بهرای ژن پروالکتین ب

داری مثبت به دست آمد ولی از نظر آماری تفاوت معنی Dآزمون تاجیما  .شدتعیین مورد مطالعه  یدر گونه ها 5309/5

 ی ثابت جمعیت دارد. نشان نداد که نشان از اندازه

 

 MEGAآنالیز ، ،مرغ، غازپروالکتین ،  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1

 

جفت باز  8183ن واقع شده است طول توالی آ 2ی ی هورمون پروالکتین طیور روی کروموزوم شمارهژن کد کننده

رمون هیپوفیزی است که عملکردهای مهم ووالکتین یک هپر. [2]باشدباشد. این ژن دارای پنج اگزون و چهار اینترون میمی

 باشدا میهها از تولیدمثل پستانداران تا تأثیر بر تنظیم اسمزی ماهیی عملکرد آنکند که محدودهفیزیولوژیکی را تنظیم می

یجاد و دیگری در مهار حداقل دو ژن اتوزومی غالب که یکی در ار جوجه کشی توسط که رفتا دهدیممطالعات نشان  [9]

ثابت شده است که از نظر فیزیولوژیکی پروالکتین یک نقش  شود.کنترل می دخالت داشته باشد، [15]کشیرفتار جوجه

 .دارد مستقیم کرچی رابطهرمون پروالکتین پالسما با بروز وهغلظت باالی ، [12]کنداصلی را در شروع کرچی مرغ بازی می

 کتین برای تدوامرسد و این یعنی اینکه پروالپروالکتین به باالترین سطح خود می mRNAدر طول دوران کرچی میزان 

 رمونویه هعل ایمنی فعال. تولید تخم را تحت تأثیر قرار دهدمنفی  اما دارتواند به طور معنیکرچی ضروری است که می

های رمون پروالکتین نقشورسد که ه. به نظر می[5]های بنتام موجب کاهش کرچی گردیده استپروالکتین در مرغ

نیز  کلون شده و عملکرد آنی آن در مرغ ژن پروالکتین و گیرنده .[3]کندبیولوژیکی اش را با فعالیت گیرنده اش اعمال می
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ول ها در طتواند باعث بقای جوجهرمون تیروئید میوچنین با تأثیر بر روی ترشح هپروالکتین هم[. 7]مشخص گردیده است

هورمون  ،[6]شودکنترل می VIPی پروالکتین مرغ یعنی . ترشح پروالکتین با تنها عامل آزاد کننده[0]کشی شودجوجه

ژن گزارش شده است که [. 10]کندنقش مهمی در کنترل ترشح پروالکتین ایفا می VIPدوپامین نیز از طریق مسدود کردن 

و قسمت کد  3ʹیناحیه،  5ʹی در ناحیهآن بیشترین چندشکلی موجود در پروالکتین پرندگان بسیار محافظت شده است و 

آن  یهدف از این پژوهش بررسی بیوانفورماتیکی بخشی از ژن پروالکتین و مقایسه [.8]وجود دارد ی پپتیدهای منفردکننده

 باشد.غاز میبین مرغ و 

 

 

 هاروش و مواد .2

 

اخذ شد که  (NCBI)ژن  جهانی بانکپایگاه داده از  9برای بررسی بیوانفورما تیکی ژن پروالکتین در کل تعداد 

( و پنج توالی مربوط به مرغ DQ066733.1 ,DQ062571.1  EU647469.1,  DQ345783.1 غازچهار توالی مربوط به 

(J04614.1 , NM_205466.2 , KP694235.1 , KP694237.1 , KP694238.1 )های نوکلئوتیدی باشد. چندشکلیمی

و سپس به صورت Muscle (codons) [13 ]با استفاده از روش  MEGA6.06به دست آمده ابتدا با استفاده از نرم افزار 

چنین فراوانی ، همشد ها ترسیمبین نمونهMaximum Likelihood  به روش و درخت فیلوژنتیکی هم ردیف گردیددستی 

ها و هاپلوتیپ DnaSp5افزار سپس با استفاده از نرم محاسبه شد، MEGA6.06افزار نوکلئوتیدی و نرخ جایگزینی نیز با نرم

نتیکی به دست ی ژفاصلهتمایز ژنتیکی و و یدی های مربوط به تنوع ژنتیکی شامل تنوع هاپلوتیپی و تنوع نوکلئوتفراسنجه

 استفاده شد. Network 5های به دست آمده از نرم افزار هاپلوتیپی شبکهآمد. جهت آنالیز 

 

 

 بحث و نتایج .3

 

جفت باز به عنوان بخشی از ژن  065در کل   MEGA6.06افزار با استفاده از نرمها یابی و تصحیح توالیبعد از توالی

از نوکلئوتیدها محاسبه شد باز آدنین بیشترین فراوانی و باز گوانین کمترین فراوانی  فراوانی هر یک ،پروالکتین به دست آمد

 (.1) جدول  را داشت
 

 فراوانی نوکلئوتیدهای بخشی از ژن پروالکتین - 1جدول 

 G C T/U A نوکلئوتید

 27/32 60/32 71/32 60/32 درصد فراوانی

 

 

با یکدیگر( و جانشینی  C-Tبا یکدیگر و جانشینی بازهای پریمیدینی A-G میزان جانشینی نوع اول )جانشینی بازهای پورین

ها بر اساس الگوی جانشینی و نرخ (.2نوع دوم )جانشینی بازهای پورین و پیریمیدین با یکدیگر( محاسبه شده است )جدول

 .برآورد شده است MEGA6.06در نرم افزار  [13] 2513مدل تامورا و همکاران در سال 
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 پروالکتین ژنبخشی از نرخ جانشینی نوکلئوتیدهای  -2جدول

 A T/U C G نوکلئوتید

A - 21/3 22/2 47/8 

T/U 74/3 - 37/22 21/2 

C 74/3 22/28 - 21/2 

G 47/11 21/3 22/2 - 

 

 29د که پنج جهش از نوع جهش منفرد و شاهده شجهش م 30جفت باز که مورد بررسی قرار گرفت  065از بین 

جهش باعث  30های فوق مشاهده نشد. ترکیب این هددر دا InDelجهش از نوع پارسیمونی است با این وجود هیچ جهش 

 اشدبهای دو، چهار و پنج مربوط به غاز میرغ و هاپلوتیپد که هاپلوتیپ یک و سه مربوط به مایجاد پنج نوع هاپلوتیپ گردی

ا هی ژنتیکی آنهای بسیار مهم در حفظ ذخایر ژنتیکی حیوانات و یکسان شدن خزانهتنوع ژنتیکی از شاخص .(2)شکل 

ی انتخاب برای ناحیه  DnaSpنتایج حاصل از آنالیز  .[1]بینی گرددتواند در آینده سبب بروز برخی مشکالت غیرقابل پیشمی

باشد، مقدار تنوع هاپلوتیپی در جمعیت حاضر می 5309/5که جمعیت مورد بررسی دارای تنوع نوکلئوتیدی شده نشان داد 

چنین میانگین تعداد نوکلئوتیدهای هم اردبرآورد شد که نشان از تنوع متوسط و پایین در این جمعیت د 6558/5

در جمعیت مورد نظر  های خنثیاساس جهشبر  Dها به دست آمد. آزمون تاجیما ی توالیبرای همه=K 72/18مختلف

داری ( ولی چون از نظر آماری تفاوت معنی8989/1)برای جمعیت مورد بررسی مثبت به دست آمد  Dباشد. آزمون تاجیما می

 باشد.ی ثابت جمعیت میی اندازهبا صفر نداشت که  نشان دهنده

بین دو گروه مورد بررسی )مرغ ( XYD(میانگین تعداد نوکلئوتیدهای جایگزین در هر جایگاه و  )Fst(تمایز ژنتیکی 

دهد هر چقدر این ها را نشان میتمایز ژنتیکی بین گونه Fst به دست آمد. 55917/5و  91951/5و غاز( به ترتیب برابر با 

بیشتر باشد حاکی از  XYDباشد، هر چه ها میعیتها و جمآماره کمتر باشد نشان از تمایز ژنتیکی کم بین در بین گونه

داد که غاز و  نها نشانتیکی رسم شده بین نمونهدرخت فیلوژ  .[15]باشدمی yو   xی ژنتیکی بیشتر بین دو جمعیت فاصله

 (.1)شکل مرغ از لحاظ شجره ای در دو گروه مجزا قرار گرفته اند 
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 بر اساس بخشی از ژن پروالکتین درخت فیلوژنتیکی در دو جمعیت مورد بررسی -1شکل 

 

 شود.مشاهده می 2انجام شد که در شکل  Networkافزار دو گونه با استفاده از نرمای بین آنالیز شبکه

 

 های شناسایی شده بخشی از ژن پروالکتین در جمعیت مورد بررسیای هاپلوتیپشبکهآنالیز  – 2کل ش

 و H_1) ها در جمعیت مرغکه دو نوع از هاپلوتیپ دادپنج گروه هاپلوتیپی متفاوت را نشان  ،نتایج آنالیز شبکه ای

H_3( و سه نوع هاپلوتیپ )H_2  و H_4 وH_5 باشد، که دو گروه در ای غازها می( دیگر مربوط به جمعیت مورد مقایسه

شود در شکل دیده می mv2و  mv1چنین دو گروه هاپلوتیپ دیگر با عنوان هم .زیادی از یکدیگر قرار دارند ی نسبتاًفاصله

های دیگر ها یا در نمونهکه هاپلوتیپ بالقوه بوده که در جمعیت مورد بررسی مشاهده نشد ولی ممکن است در جمعیت

 (.2باشد )شکل ها مربوط به هاپلوتیپ سه میمشاهده شود. بیشترین فراوانی هاپلوتیپ

 

 

 گیرینتیجه .7

  DnaSpو  MEGA6افزار متفاوت را نشان داد که با نتایج حاصل از آنالیز نرمپنج هاپلوتیپ آنالیز شبکه، نتایج 

باشد. با توجه به نتایج به دست آمده مرغ و غاز از لحاظ ژنتیکی در فاصله نسبتا زیادی ها میخوانی دارد و تایید کننده آنهم

  باشد. باشد بیشترین فراوانی را دارا میهاپلوتیپ شماره سه که متعلق به مرغ میو از یکدیگر قرار دارند 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the bioinformatics of a part of the prolactin gene (PRL) and compare 

it between chicken and Anser. Prolactin is a single-chain polypeptide hormone that belongs to the family of 

the growth hormone and was secreted by pituitary glands in vertebrates. In bird species, prolactin is a vital 

hormone for inducing and sustaining incubation behavior. In order to investigate the PRL gene, 9 sequences 

were obtained from NCBI gene banks for chicken and Anser andusing the MEGA software, these data were 

compared and the phylogenetic tree was mapped. For analyzing haplotypes, genetic distances, nucleotide 

diversity, and the mean number of nucleotide differences (K), DnaSP5 software was used. The network of 

haplotype relationships between species was mapped using the Network software. The results of the analysis 

of sequences recorded in NCBI for PRL led to the identification of 5 haplotypes and 0.806 and 0.0349 for 

haplotype diversity and nucleotide diversity, respectively in the studied species. Tajima D test was positive, 

but did not show statistically significant difference, which indicates a constant population size. 
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