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 خالصه

 یرانا یش  ماغ برب یبوم یدر بوقلمون ها VIPR-1 ژن یس   مورف یپل یمطالعه بررس   ینهدف از ا

تاتار در  یقاتیتحق یس   تگاهاز مرکز پرورش ا یبه طور تص   ادف مادهبوقلمون  222 منظور، ینا یاس   بر برا

ازگرها خون اس  تخراش ش  در آبهای نمونهاز  یها با روش دس  تآن DNA  ش  دندر انتخاب یجان ش  رقیآذربا

سط نرم افزار ستفاده ندر شد یطراح Primer3 تو ص متفاوت هایالگویابی و توالی SSCP روشاز با ا له، حا

پنج  یبه دسب آمده با توال یجر نتای به دسب آمداز بوقلمون بوم ه هاپلوتیپ متفاوتس ندشد پیژنوت نییتع

ر درخب نده  تراز ش   د BioEdit ها با نرم افزار یش   در توال یس   همقا NCBI یگونه مختلف از بانک ژن

 یکی،، فاص  له ژنتهایل هاپلوتیپو تحل یهر تجزترس  ی  ش  د MEGA 6 با اس  تفاده از نرم افزار یلوژنتیکف

سبه DnaSP5 با نرم افزار یدینوکلئوت یتعداد تفاوت ها یانگینم شبک محا  بیندر  ه روابط هاپلوتیپیشدر 

ش  ماغ  یبوقلمون بوم یتوال یلو تحل یهتجز یجش  در نتا ترس  ی   Networkگونه ها با اس  تفاده از نرم افزار 

ایجاد  شد که به ییجهش ها ییمنجر به شناسا VIPR-1 ژن یبرا NCBI ثبب شده در یبا توال یرانا یبرب

شد و به ترتیب   پیهاپلوت 7 مورد  یدر گونه ها 230/2و  727/2ی ،تنوع نوکلئوتیدی پیتنوع هاپلوتمنتهی 

شد شتری ژنتی قرابب رمطالعه  شدبلدرچین  بین بوقلمون وکی بی شاهده  درچین و بلبوقلمون، گونه  سهو  م

   ردادولی از باز و اردک تمایز بیشتری را نشان می در یک کالستر مشابهی قرار گرفتندمرغ 

 

 VIPR-1آنالیز بیوانفورماتیکی ،تنوع ژنتیکی، ژن : کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه .1

VIPR-1  (Vasoactive intestinal peptide Receptor-1)  ی اصلی ی کالس دو از خانوادهمتعلق به زیر خانواده

پروتئین با یک انتهای آب باشد و همانند دیگر اعضای خانواده یک گلیکومی Gهای های ترانس ممبران هفب پروتئینگیرنده

( VIP2 و VIP1دارای دو زیر گروه ) VIPی دهد که گیرندهشواهد دارویی نشان میر [7]باشدمی دوسب خارش سلولی بزرگ

 ر[6]های متفاوت اما نزدیک به ه  هستند، هر گیرنده در یک روش خاص بافتی بیان شده اسبهستند که دارای اسیدآمینه

غییرات ت ،شود و همراه با تغییرات بیان ژندر سراسر هیپوتاالموس و هیپوفیز و به طور عمده در هیپوفیز بیان می VIPR-1ژن 

های در تنظی  کرچ شدن در پرندگان با شواهدی از مکانیس  VIPR-1 افتدر اثبات شده اسب که ژنیدمثلی مه  اتفاق میتول

بر روی سطح بشای  VIPهای هدر پرندگان گیرند [1]ریز و بیان ژن در شرایط مزرعه و آزمایشگاهی دخالب دارددرون

 cAMPسطوح داخل سلولی  VIPتحریک  [0]های گرانولوزا وجود دارندی کوچک و سلوغهیپوفیز قدامی، هیپوتاالموس، روده
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پرندگان کلون شدند و عملکرد  VIPهای دهدر گیرندهافزایش میرا  [5]و هیپوتاالموس [3]ی هیپوفیز مرغهای بدهدر سلوغ

 یصوصیات گیرندهیابی و مشخص کردن خمشخص شده اسبر تحقیقات انجام شده برای مکان  [8ن]و بوقلمو [2]آن در مرغ

VIP  با توجه به اهمیب اقتصادی این ژن بر در داخل مناطق خاصی از هیپوتاالموس و هیپوفیز بوقلمون طراحی شده اندر

ی این ها و تنوع هاپلوتیپروی صفات تولیدمثلی و بخصوص تخ  گذاری در پرندگان، در این پژوهش تالش شده تا چندشکلی

 ه و با جایگاه مشابه در سایر طیور مزرعه مقایسه گرددرژن در بوقلمون ایران بررسی شد
 

 

 هاروش و مواد ر2

 به ش  رقی آذربایجان در تاتار تحقیقاتی ایس  تگاه و پرورش مرکز از بوقلمون قطعه 222 تعداد پژوهش این انجام جهب

صادف  به انتقاغ از پس و شده ریخته EDTA انعقاد ضد ماده حاوی های لوله داخل در هاخون ندرشد گیریخون و انتخاب ت

ستخراش دستی روش با DNA شدر نگهداری درجه -22 دمای در آزمایش انجام زمان تا آزمایشگاه    نیاز مورد پرایمرهای رشد ا

سط سط یافته تکثیر قطعات گردیدر طراحی Primer3 افزارنرم تو ستفاده با ، PCR فرآیند تو   یابیتوالی و SSCP روش از از ا

که به دلیل عدم انجام  NCBIبه دلیل عدم وجود تعداد توالی کافی در سایب  ندرشد  پیژنوت نییتع له،حاص متفاوت هایالگو

باش  د، تعداد هش  ب توالی مربو  به پنج گونه مختلف ) بوقلمون، باز، پژوهش کافی در مورد این ژن و جایگاه مورد نظرمی

به دسب آمده از بوقلمون بومی شماغ  ها با سه توالیو سپس این توالیاخذ شد  NCBIبلدرچین، مرغ  و اردک( از بانک ژن 

ستفاده  BioEdit افزارنرم از هاتوالی سازی ردیف برای وتراز گردید برب ایران ه  ستفاده با رشد ا   درخب مزبور هایداده از ا

سی  MEGA6 افزار نرم در فیلوژنتیکی ستفاده با چنینه  شد؛  تر   جایگزینی نرخ و نوکلئوتیدی فراوانی افزارنرم همین از ا

سبه صله ،هاهاپلوتایپ تحلیل و تجزیه شدر محا سط ،ژنتیکی تمایز ژنتیکی، هایفا   از ، (K) ینوکلئوتید هایتفاوت تعداد متو

  ررگردید ترسی  Network افزارنرم از استفاده با نیز هاگونه در هاپلوتایپی روابط شبکه شدر استفاده DnaSP5.1 افزارنرم
 

 

 و بحث نتایج .3

جایگاه  115جایگاه اسب که از این تعداد فقط  316های موجود در این پایگاه تعداد مورد مطالعه و توالیهای توالی

عداد تنوکلئوتید به دلیل قرار گرفتن در بخش اینترون ه  پوشانی نداشته اسبر  221دارای ه  پوشانی با یکدیگر بودند و 

با مورفیک بودندر تنوع نوکلئوتیدی  جایگاه پلی 12های مورد بررسی تعیین شدند که دارای یپ از بین توالیهفب هاپلوت

( های نوکلئوتیدیمتوسط تفاوت) K، مقدار 727/2برآورد شد و مقدار تنوع هاپلوتیپی  DnaSP 230 /2 استفاده از نرم افزار 

 12جایگاه ثابب و  77جمعیب مورد بررسی دارای شش شکاف و آمدر  دسببه  3/ 705ا هها در بین گونهبرای همه توالی

جهش از نوع پارسیمونی اسبر فراوانی هر یک از نوکلئوتیدها در نرم  7باشد که یک جهش از نوع  منفرد و جهش می

 نشان داده شده اسبر VIPR-1برای ژن  1محاسبه شد که در جدوغ    MEGA6رافزا

 
 VIPR-1نوکلئوتیدی ژنفراوانی  -1جدول

 A T/U C G نوکلئوتید

 11/02 22/28 86/22 49/22 )%( فراوانی

 

دهدر میزان جانشینی نوع اوغ و جانشینی نوع دوم محاسبه جدوغ زیر میزان جانشینی نوع اوغ و دوم را نشان می

کند و جانشینی نوع اوغ را بیان می (ر در این جدوغ اعدادی که به صورت پررنگ نشان داده شده اند نرخ2شده اسب )جدوغ
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در [7] 2213ها بر اساس مدغ تامورا و همکاران در ساغ سایر اعداد نرخ جانشینی نوع دوم هستندر الگوی جانشینی و نرخ

 برآورد شده اسبر MEGA6.06نرم افزار 

 
 VIPR-1نرخ جایگزینی نوع اول و دوم ژن  -2جدول

 A T/U C G نوکلئوتید

A - 78/2 22/1 11/33 

T/U 87/2 - 21/9 10/1 

C 87/2 22/7 - 10/1 

G 43/32 78/2 22/1 - 

  

شود کمترین مشاهده می 3در جدوغ DnaSPافزار تمایز ژنتیکی و فاصله ژنتیکی محاسبه شده با استفاده از نرم 

شباهب این دو گونه از لحاظ ی فاصله ژنتیکی بین بوقلمون شماغ برب ایران با بلدرچین به دسب آمده که نشان دهنده

ژنتیکی اسب و کمترین تمایز ژنتیکی بین بوقلمون شماغ برب ایران با بلدرچین به دسب آمد که نشان دهنده ی نزدیکی 

 این دو گونه به یکدیگر اسبر

 
 VIPR-1های پرندگان اهلی مربوط به ژن گونهی ژنتیکی فاصلهو تمایز ژنتیکی   -3جدول

 غاز و اردک مرغ بوقلمون بلدرچین ایرانبوقلمون شمال غرب  

 77/0 91/0 923/0 72/0 0 بوقلمون شمال غرب ایران

 4/0 00/1 00/1 0 012/0 بلدرچین

 43/0 00/1 0 027/0 03/0 بوقلمون

 4/0 0 022/0 027/0 033/0 مرغ

 0 037/0 022/0 037/0 022/0 غاز و اردک

 دهد.ی ژنتیکی را نشان میفاصلهاعداد باالی قطر تمایز ژنتیکی و پایین قطر 

 

ی اوغ دو شاخه تشکیل شده اسب که در که در مرحله دهدنتایج حاصل از بررسی درخب فیلوژنتیکی نشان می

ی باالیی ه  به چندین بخش شوند و شاخهترین جمعیب محسوب میی اوغ اردک و باز قرار دارند و به عنوان قدیمیشاخه

عد از آن شود و بتر محسوب میخه نسبب به بوقلمون جمعیتی قدیمیدلیل فاصله بیشتر با سرشاتقسی  شده که مرغ به 

دهد که بوقلمون و بلدرچین در یک شاخه قرار گرفته نشان می VIPR-1بررسی ناحیه اگزون دو  از ژن  بلدرچین قرار داردر

 ا دیگرب ار نزدیک بوقلمون شماغ برب ایرانژنتیکی بسیه  دارند که این امر ممکن اسب به دلیل قرابب  و نزدیکی بیشتری با

باشد اما اردک و باز شباهب کمتری به گروه قبلی داشته و در های بوقلمون و همچنین بلدرچین و تا حدی مرغ میجمعیب

 (ر 1ل)شکهای قبلی اسبنسبب به گونه هاتکامل متفاوت این گونه یاند که نشان دهندهی دیگر قرار گرفتهیک شاخه
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های طیور اهلی موجود در بانک جهانی ژن به همراه کد و برخی گونه VIPR-1از ژن  2نمودار فیلوژنتیکی بر اساس توالی بخش اگزون  -1شکل 

 هادسترسی آن

 

باشد گروه یک توالی بوقلمون شماغ برب های مشخص شده بر روی درخب فیلوژنتیک به صورت زیر میپنج گروه

پی یشبکه روابط هاپلوت (ر1)شکل باشددو بلدرچین، گروه سه بوقلمون، گروه چهار مرغ، گروه پنج اردک و باز میایران، گروه 

در  727/2پی یپ مختلف با تنوع هاپلوتیهاپلوت 7به طور کلی ترسی  گردید  Networkها با استفاده از نرم افزار در گونه

 بلدرچین، بوقلمون، اردک، یهادر داخل گونهنشان داد که  پییتنوع هاپلوتبررسی  شدرداده ص یشختهای مورد مطالعه گونه

هاپلوتیپ  وجود داردر هاپلوتیپ 2های به دسب آمده از بوقلمون بومی شماغ برب ایران باز و مرغ یک هاپلوتیپ و در توالی

( بو  به بلدرچین، هاپلوتیپ سه )آبیسیاه( مر-اییک و هفب)سبز( مربو  به بوقلمون شماغ بربی ایران، هاپلوتیپ دو )قهوه

های بوقلمون، هاپلوتیپ پنج )بنفش( مربو  به باز و هاپلوتیپ مربو  به مرغ، هاپلوتیپ چهار )سبز( مربو  به دیگر جمعیب

 (ر2باشد )شکل شش) قرمز(  مربو  به اردک می

 

 
 VIPR-1 ژنبا استفاده از  یاهلپرندگان  یگونه ها یپیروابط هاپلوت یشبکه ا زیآنال -2شکل

 

 

 گیری نتیجه .3
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جمعیب بوقلمون و بلدرچین از لحاظ ژنتیکی قرابب با توجه به آنالیزهای انجام شده مشخص شد که 

اند و از جمعیب باز و اردک فاصله گرفته و دو گروه بیشتری با یکدیگر دارند و در یک مسیر تکاملی قرار گرفته

 اندرتکاملی مجزایی را تشکیل داده
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ABSTRACT 
The objective of this study is evaluate the VIPR-1 gene polymorphisms in indigenous turkeys from North-west 

of Iran. For this research 200 female turkeys were randomly selected  from the breeding center of Tatar research 

station in East Azerbaijan, Iran. Their DNA was extracted by manual method from blood. Specific primers 

were designed by Primer3 software. The birds were genotyped using the SSCP method and sequencing the 

different pattern resulted. Three haplotypes derived from the indigenous turkeys. The results were compared 

with sequences of five different species taken from NCBI gene bank. The sequences were aligned by BioEdit 

software. The phylogenetic tree was made using the MEGA 6 software. The analysis of haplotypes, genetic 

distances, mean number of nucleotide differences were estimated by DnaSP5 software. The haplotype network 

was mapped among the species using the Network software. The results of sequencing analysis of indigenous 

turkeys of North-west of Iran with the sequence recorded in NCBI for VIPR-1 gene led to the identification of 

mutations that consequently led to find 7 haplotypes. The haplotype diversity and nucleotide diversity among 

the studied species were estimated 0/927 and 0.034, respectively. We observed more closely relationship 

between turkey and quail, and three species (i.e. Turkey, Quail and Chicken) were placed in the same cluster 

but more genetic differentiation observed between turkey with Anser and ducksر 

 

Keywords: bioinformatics assay, genetic diversity,VIPR1 gene. 
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