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Abstract
BACKGROUND: Chicken major histocompatibility complex region (MHC) is important in the productive traits,
immune responses, resistance to infectious diseases and phylogenetic relationships.
OBJECTIVES: This study was investigated for single nucleotide polymorphisms of MHC region related to the
immune system in commercial broiler and layer chickens.
METHODS: One hundred blood samples were taken from commercial broiler and layer chickens and genomic DNA
was extracted by salting out method. The allelic polymorphisms were investigated in B-L, B-F and B-G loci using
PCR-RFLP and MspI enzyme.
RESULTS: For two commercial broiler and laying populations, in the 374 bp locus of B-L, only BB genotype was
detected but in the 1048 bp locus of B-F, two genotypes of CG and GG were identified in broiler chickens. The C allele
contained four bands of 515, 410, 75 and 47 bp, and the G allele with five bands of 410, 302, 213, 75 and 47 bp. In BG (401 bp) locus, three genotypes of MM, MN and NN and two alleles of M with one band (401 bp) and N with two
bands (350 and 51 bp) were identified. In total populations, the Shannon information index was calculated to be 0.45
and 0.73 in markers loci of B-F and B-G, and the fixation index values were -0.20 and 0.34, respectively. The highest
observed heterozygosity index for B-F and B-G loci was 0.34 and 0.23, respectively.
CONCLUSIONS: Considering the confirmation of the presence of polymorphism in two loci of the B-F (in
commercial broiler population) and B-G (in commercial broiler and layer populations), these sites can be used as
genetic marker in breeding programs to increase resistance to diseases.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Sequence of primers, the size of PCR products and restriction enzymes for fragments digestion.
Table 2. Allelic and genotypic frequencies and observed and expected heterozygosity for B-L locus in studied commercial chicken populations.
Table 3. Allelic and genotypic frequencies and observed and expected heterozygosity for B-F locus in studied commercial chicken populations.
Table 4. Allelic and genotypic frequencies and observed and expected heterozygosity for B-G locus in studied commercial chicken populations.
Figure 1. Observation of PCR products for B-L locus on 2 percent agarose gel with 100 bp molecular weight marker.
Figure 2. Observation of PCR products for B-F locus on 2 percent agarose gel with 100 bp molecular weight marker.
Figure 3. Observation of PCR products for B-G locus on 2 percent agarose gel with 100 bp molecular weight marker.
Figure 4. Observed genotypic patterns from enzymatic digestion of PCR products for studied loci on 4 percent agarose gel with 50 bp molecular
weight marker.
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مطالعه چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی ناحیه مجتمع عمده پذیرش بافتی مرتبط به
سیستم ایمنی در مرغهای تجاری گوشتی و تخمگذار
جعفر پیشجنگ آقاجری ،1قدرت رحیمی میانجی ،2سید حسن حافظیان ،2محسن

قلیزاده2

1گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران
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چکیده
زمینۀ مطالعه :ناحیه مجتمع عمده پذیرش بافتی ( )MHCمرغ ها در صفات تولیدی ،پاسخهای ایمنی ،مقاومت به بیماریهای عفونی و روابط فیلوژنتیکی ،دارای
اهمیت زیادی است.
هدف :این تحقیق به منظور بررسی چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی ناحیه ژنی  MHCمرتبط به سیستم ایمنی در مرغهای تجاری گوشتی و تخمگذار انجام گرفت.
روشکار :در این تحقیق یکصد نمونه خون از مرغهای تجاری گوشتی و تخمگذار اخذ و DNAی ژنومی به روش شستشوی نمکی استخراج شد .چندشکلیهای آللی در
جایگاههای ژنی  B-F ،B-Lو  B-Gبا استفاده از تکنیک  PCR-RFLPو آنزیم  Msp Iبررسی شد.
نتایج :برای دو جمعیت تجاری گوشتی و تخمگذار برای جایگاه تکثیری  374جفت بازی  ،B-Lتنها ژنوتیپ  BBاما در جایگاه ژنی  1048جفت بازی  ،B-Fدو ژنوتیپ  CGو
 GGفقط در مرغهای تجاری گوشتی شناسایی شد .در این جایگاه ژنی آلل  Cشامل باندهای  75 ،410 ،515و  47جفت بازی و آلل  Gدارای باندهای  75 ،213 ،302 ،410و
 47جفت بازی بودند .در جایگاه ژنی  401جفت بازی  ،B-Gسه ژنوتیپ  MN ،MMو  NNو دو آلل  Mشامل یک باند  401جفت بازی و آلل  Nدارای دو باند  350و 51
جفت بازی مورد شناسایی قرار گرفت .در کل جمعیتها ،شاخص اطالعات شانون در دو جایگاه ژنی  B-Fو  B-Gبه ترتیب  0/45و  0/73و شاخص تثبیت به ترتیب  -0/20و
 0/34محاسبه شد .بیشترین مقدار شاخص هتروزیگوسیتی مشاهده شده برای جایگاههای ژنی  B-Fو  B-Gبه ترتیب  0/34و  0/23برآورد شد.
نتیجهگیری نهایی :با توجه به تأیید وجود چندشکلی در دو جایگاه ژنی ( B-Fدر جمعیت مرغ تجاری گوشتی) و ( B-Gدر جمعیتهای مرغهای تجاری گوشتی و
تخمگذار) ،میتوان از این جایگاهها به عنوان نشانگر ژنتیکی در برنامههای اصالح نژادی جهت افزایش مقاومت به بیماریها استفاده کرد.
کلمات کلیدی :چندشکلی ،سیستم ایمنی ،مجتمع عمده پذیرش بافتی ،مرغ تجاریPCR-RFLP ،
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
صنعت پرورش مرغ به دلیل صرفه اقتصادی اهمیت زیادی دارد
و بیماریهای مختلف میتوانند اثرات نامطلوب زیادی روی صنعت
پرورش مرغ یک کشور داشته باشند .امروزه اصالح نژاد طیور باید
جهت افزایش مقاومت ژنتیکی در برابر بیماریها باشد و نتیجهی این
عمل استفاده اندک از داروها خواهد بود ( .)8،14امروزه انتخاب
الینهای تجاری با رشد و تولید بیشتر و ضریب تبدیل کمتر باعث
کاهش تنوع ژنتیکی ،اختالالت فیزیولوژیک و ضعف کلی در دستگاه
ایمنی شده است ( .)13کاهش تنوع ژنتیکی منجر به ایجاد
جمعیتهایی با توان مقابلهی کم در مقابل بیماریهای جدید میشود

و این امر برای صنعت پرورش مرغ خطری جدی به شمار میرود
( .)11،28اخیر ًا در برنامههای اصالح نژاد مرغها تولید الینهای مقاوم
به بیماریها ،پاسخدهی بهتر به واکسنها و صفات تولیدی مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است و تشخیص مقاومت ژنتیکی
به بیماریها با اهداف کنترل و پیشگیری ،یک اصل کاربردی در اصالح
نژاد است (.)3،16،29،33
یکی از واسطههای اصلی در برقراری ارتباط بین سلولهای ایمنی
و پروتئینهای غشاء ،مولکولهای وراثتی از جمله مجتمع عمده پذیرش
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بافتی ( )MHCاست ( .)4،10،17مهمترین و مؤثرترین ژنهای کنترل
کننده مقاومت نسبت به بیماریها در این ناحیه ژنی قرار دارند (.)27
 MHCدر مرغ (مجموعه  )Bبه طول  92کیلوباز به شکلی بسیار متراکم
روی میکروکروموزوم شماره  16قرار دارد ( )18و طول آن  20برابر
کوچکتر از ناحیهی ژنی  MHCپستانداران بوده و شامل سه کالس
یک ،دو و چهار ( II ،Iو  )IVکه به ترتیب با نامهای BL ،BFو  BGمعروف
است .مولکولهای کالس  Iو  IIتنوع باالیی داشته و مسئول عرضه
آنتیژنهای داخلی و خارجی به لنفوسیتهای  Tهستند (.)4،18
ژنهای ناحیهی ژنی  MHCبا مقاومت یا حساسیت به برخی از
بیماریهای خود ایمن ،ویروسی ،باکتریایی و انگلی در ارتباط بوده و
همچنین بسیاری از خصوصیات دیگر غیر وابسته به سیستم ایمنی نیز،
مثل میزان تولید در مرغها ،توسط ناحیه ژنی  MHCکنترل میشوند.
ژنهای ناحیهی ژنی  MHCدر مرغها ،جهت انتخاب الینهای مقاوم
به بیماریها با پاسخدهی بهتر به واکسنها و انتخاب ویژگیهای
پرورشی مؤثر مثل تولید تخممرغ ،وزن بدن ،میزان جوجه درآوری و
باروری مورد توجه قرار میگیرند (.)6
به دلیل نقش کلیدی ژنهای ناحیهی ژنی  MHCمرغها در
پاسخهای ایمنی ،ارتباط با بیماریهای عفونی و تنوع آنها در ارتباط
با تکامل ،در دو دهه اخیر مطالعات زیادی روی ژنهای یاد شده انجام
شده است ( .)22جهت بررسی چندشکلی ناحیهی ژنی  MHCتاکنون
روشهای متعددی مثل الکتروفورز  2بعدی ،ساترن بالتینگPCR- ،
 STS ،SNP ،PASA ،AFLP ،RAPD ،PCR-SSCP ،RFLPو
 Microsatelliteمورد استفاده قرار گرفتهاند ( .)5،7،9،12،23،35اگر
چه در ایران مطالعات مولکولی با تکنیکهای متعدد روی مرغها انجام
شده است ( )1،6،20،21،25،28،34اما تاکنون ناحیه مجتمع عمدهی
پذیرش بافتی در مرغهای بومی یا تجاری در حد انتظار مورد بررسی
قرار نگرفته است ،لذا به دلیل عدم مطالعهی وجود چندشکلیهای
احتمالی ناحیه ژنی  MHCمرغهای تجاری موجود در ایران با تکنیک
 ،PCR-RFLPتحقیق حاضر به بررسی چندشکلیهای آللی در
کالسهای  II ،Iو  IVناحیه مجتمع عمده پذیرش بافتی ( )MHCدر
مرغهای تجاری گوشتی و تخمگذار موجود در ایران پرداخته است .با
توجه به نقش اساسی ناحیه ژنی  MHCدر کنترل بیماریهای مختلف
و صفات تولیدی مرغها ،شناسایی چندشکلیهای ناحیهی ژنی یاد
شده در جمعیتهای مورد مطالعه میتواند جهت ایجاد مقاومت به
بیماری و یا تهیه واکسنهای مؤثر به کار رود.
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مواد و روشکار
در این پژوهش یکصد نمونه خون (هر جمعیت به تعداد 50
عدد) از دو جمعیت مرغهای تجاری گوشتی (راس) و تخمگذار (شیور)
موجود در مزارع پرورشی منظقهی آذربایجان شرقی به اندازه 1
میلیلیتر خون از سیاهرگ بالی اخذ گردید .نمونههای خون در
لولههای حاوی ماده ضد انعقاد خون در مجاورت یخ به آزمایشگاه
ژنتیک و بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه منتقل و تا
زمان شروع استخراج DNAی ژنومی و آزمایشهای بعدی ،در دمای
 -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .استخراج DNAی ژنومی
نمونههای خون با استفاده از روش شستشوی نمکی ( )19انجام گرفت.
کمیت DNAهای ژنومی استخراج شده به روش طیف سنجی و با
استفاده از اسپکتروفتومتر نانودراپ و کیفیت DNAی ژنومی با
الکتروفورز روی ژل آگارز  2درصد تعیین شد .جهت تکثیر هر جایگاه
ژنی از یک جفت آغازگر اختصاصی استفاده شد (جدول  .)1اختصاصی
بودن آغازگرهای مورد استفاده ،از سرویس BLAST (Basice Local
) Alignment Search Toolدر سایت  NCBIبررسی شد.
واکنش  PCRدر حجم نهایی  20میکرولیتر شامل – 200
 100نانوگرم DNAی ژنومی 4 ،میکرولیتر Taq DNA
 ،Taq DNA polymerase(polymerase 2X Master mix redبافر،
 Red dye ،dNTPsو ( )Mgcl2ساخت شرکت  )AMPLIQONو 0/6
میکرولیتر از هر یک از آغازگرهای رفت و برگشت (ساخت شرکت
 )BiONEERبا غلظت  10پیکومول برای تکثیر منطقهای به اندازه
 374جفت باز از اگزون شماره دو جایگاه ژنی  ،B-Lانجام گرفت.
واکنش زنجیرهای پلیمراز در دمای واسرشته سازی اولیه  95درجهی
سانتیگراد به مدت پنج دقیقه و  35چرخه شامل واسرشته سازی
ثانویه در دمای  97درجه سانتیگراد به مدت  60ثانیه ،دمای اتصال
آغازگرها  56درجه سانتیگراد به مدت  60ثانیه ،دمای تکثیر 72
درجه سانتیگراد به مدت  90ثانیه و دمای تکثیر نهایی  72درجه
سانتیگراد به مدت هشت دقیقه انجام گرفت.
تکثیر منطقهای به اندازه  1048جفت باز از اگزون شماره دو
تا اگزون شماره چهار جایگاه ژنی  ،B-Fبا استفاده از واکنش PCR
در حجم نهایی  20میکرولیتر شامل  100 – 200نانوگرم DNAی
ژنومی 7 ،میکرولیتر Taq DNA polymerase 2X Master mix red
( ،Taq DNA polymeraseبافر Red dye ،dNTPs ،و )Mgcl2
(ساخت شرکت  )AMPLIQONو  0/4میکرولیتر از هر یک از
آغازگرهای رفت و برگشت (ساخت شرکت  )BiONEERبا غلظت
 10پیکومول انجام گرفت .برای این جایگاه ژنی واکنش زنجیرهای
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زنجیرهای پلیمراز با دمای واسرشته سازی اولیه  95درجهی سانتی-
گراد به مدت پنج دقیقه و  35چرخه شامل واسرشته سازی ثانویه
در دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه ،دمای اتصال
آغازگرها  50درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه ،دمای تکثیر 72
درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه و دمای تکثیر نهایی  72درجهی
سانتیگراد به مدت چهار دقیقه انجام شد .قطعات تکثیر شده برای
هر جایگاه ژنی در حضور نشانگر وزن مولکولی  100جفت بازی
(ساخت شرکت  )Thermo Scientificروی ژل آگارز  2درصد
الکتروفورز شدند و صحت تکثیر قطعات مورد نظر بدون حضور
باندهای غیراختصاصی و محصوالت ناخواسته تائید شد
(تصویرهای.)1،2،3

پلیمراز با دمای واسرشته سازی اولیه  95درجه سانتیگراد به مدت
پنج دقیقه و  30چرخه شامل واسرشته سازی ثانویه در دمای 95
درجه سانتیگراد به مدت  60ثانیه ،دمای اتصال آغازگرها  60درجه
سانتیگراد به مدت  45ثانیه ،دمای تکثیر  72درجه سانتیگراد به
مدت  45ثانیه و دمای تکثیر نهایی  72درجه سانتیگراد به مدت
پنج دقیقه انجام شد.
همچنین تکثیر منطقهای به اندازه  401جفت باز از اینترون
شماره یک و اگزون شماره دو از جایگاه ژنی  B-Gبا استفاده از
واکنش  PCRدر حجم نهایی  20میکرولیتر شامل 100 – 200
نانوگرم DNAی ژنومی 7 ،میکرولیتر Taq DNA polymerase 2X
 ،Taq DNA polymerase( Master mix redبافرRed ،dNTPs ،
 dyeو ( )Mgcl2ساخت شرکت  )AMPLIQONو  0/4میکرولیتر از
هر یک از آغازگرهای رفت و برگشت (ساخت شرکت )BiONEER
با غلظت  10پیکومول انجام گرفت .برای این جایگاه ژنی واکنش

در پژوهش حاضر از تکنیک  PCR-RFLPجهت تعیین چند-
شکلی جایگاههای ژنی مورد نظر و برای هضم آنزیمی محصوالت
 PCRاز آنزیم برشی اختصاصی ( Msp Iساخت شرکت Thermo

جدول  .1توالی آغازگرها ،اندازهی محصوالت  PCRو آنزیمهای برشی برای هضم قطعات ژنی.
جایگاه ژنی

آغازگر

اندازه جایگاه ژنی (جفت باز)

()B-L

F: 5′-CAGCGTTCTTCTTCTGCGGT-3′
R: 5′-TCACCTTGGGCTCCACTGCG-3′

374

)(B-F

F: 5′-GCAGAGCTCCATACCCTGCG-3′
R: 5′-GGTGTGGTACGTGCCGTCGCC-3′

1048

)(B-G

F: 5′-TGTCTCTTCTTCACCTCCACC-3′
R: 5′-GCAGTTCTGTTCTCCCTTCAT-3′

401

آنزیم برشی
Msp I
 Xuو همکاران ()2007
Msp I
)2004( Lima-Rosa
Msp I
 Xuو همکاران ()2005

جدول  .2فراوانیهای آللی ،ژنوتیپی و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار برای جایگاه ژنی  B-Lدر جمعیتهای مرغهای تجاری مورد مطالعه.
آلل و ژنوتیپ

مرغ تجاری

کل جمعیتها

تخمگذار

گوشتی

A

0

0

0

B

1

1

1

AA

-

-

-

AB

-

-

-

BB

-

-

-

-

-

-

فراوانی هتروزیگوسیتی (هموزیگوسیتی) مشاهده شده

) 1( 0

) 1( 0

) 1( 0

فراوانی هتروزیگوسیتی (هموزیگوسیتی) مورد انتظار

) 1( 0

) 1( 0

) 1( 0

شاخص اطالعات شانون

0

0

0

شاخص تثبیت

-

-

-

فراوانی آللی

فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده (مورد انتظار)

کای اسکور

1

1- Chi-square test for Hardy-Weinberg equilibrium.
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جدول  .3فراوانیهای آللی ،ژنوتیپی و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار برای جایگاه ژنی  B-Fدر جمعیتهای مرغهای تجاری مورد مطالعه.
مرغ تجاری

آلل و ژنوتیپ

کل جمعیتها

تخمگذار

گوشتی

C

0

0/34

0/17

G

1

0/66

0/83

CC

-

)0/11( 0

)0/02( 0

CG

-

)0/45( 0/68

)0/29( 0/34

GG

-

)0/44( 0/32

)0/69( 0/66

-

* 12/81

* 4/05

فراوانی هتروزیگوسیتی (هموزیگوسیتی) مشاهده شده

) 1( 0

)0/32( 0/68

)0/66( 0/34

فراوانی هتروزیگوسیتی (هموزیگوسیتی) مورد انتظار

) 1( 0

)0/55( 0/45

)0/72( 0/28

شاخص اطالعات شانون

0

0/64

0/45

شاخص تثبیت

-

-0/51

-0/20

فراوانی آللی

فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده (مورد انتظار)
کای اسکور

1

* Significant (P < 0.05). 1- Chi-square test for Hardy-Weinberg equilibrium.

جدول  .4فراوانیهای آللی ،ژنوتیپی و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار برای جایگاه ژنی  B-Gدر جمعیتهای مرغهای تجاری مورد
آلل و ژنوتیپ

کل جمعیتها

تخمگذار

گوشتی

M

0/22

0/23

0/23

N

0/78

0/77

0/77

MM

)0/04( 0/22

)0/05( 0

)0/04( 0/11

MN

)0/35( 0

)0/36( 0/46

)0/35( 0/23

NN

)0/61( 0/78

)0/59( 0/54

)0/61( 0/66

فراوانی آللی

فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده (مورد انتظار)
کای اسکور

مرغ تجاری

مطالعه.

*

1

52

*

4/23

*

12/04

فراوانی هتروزیگوسیتی (هموزیگوسیتی) مشاهده شده

) 1( 0

)0/54( 0/46

)0/77( 0/23

فراوانی هتروزیگوسیتی (هموزیگوسیتی) مورد انتظار

)0/65( 0/35

)0/65( 0/35

)0/65( 0/35

شاخص اطالعات شانون

0/52

0/53

0/73

شاخص تثبیت

1

-0/29

0/34

* Significant (P < 0.05). 1- Chi-square test for Hardy-Weinberg equilibrium.

 )Scientificاستفاده شد (جدول  .)1این واکنشها در حجم نهایی
 15/5میکرولیتر ،شامل  5میکرولیتر محصول  1 ،PCRمیکرولیتر
بافر و  0/5میکرولیتر آنزیم و در نهایت  9میکرولیتر آب دو بار تقطیر
انجام گرفت .واکنشهای هضم آنزیمی برای سه جایگاه ژنی در دمای
 37درجهی سانتیگراد و به مدت  16ساعت انجام شد .بعد از هضم
آنزیمی محصوالت  ،PCRبرای مشاهدهی باندها و تعیین الگوهای
ژنوتیپی از ژل آگارز  4درصد و نشانگر وزن مولکولی  50جفت بازی
(ساخت شرکت  )Thermo Scientificاستفاده شد.
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نتایج
بعد از هضم آنزیمی قطعه ژنی  ،B-Lفقط سه باند 129 ،150
و  95جفت بازی و در نتیجه یک ژنوتیپ ( )BBدر تمامی نمونهها
شناسایی شد .در قطعه ژنی  B-Fبعد از هضم آنزیمی دو نوع ژنوتیپ
 CGو  GGدر نمونههای مورد مطالعه شناسایی شد .آلل  Cشامل
باندهای  75 ،410 ،515و  47جفت بازی و آلل  Gدارای باندهای
 75 ،213 ،302 ،410و  47جفت بازی بودند .همچنین بعد از هضم
آنزیمی قطعه ژنی  B-Gسه ژنوتیپ  MN ،MMو  NNشناسایی شد
که آلل  Mدارای یک باند  401جفت بازی و آلل  Nدارای دو باند
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تصویر  .1مشاهده محصوالت  PCRبرای جایگاه ژنی  B-Lروی ژل آگارز  2درصد

تصویر  .2مشاهده محصوالت  PCRبرای جایگاه ژنی  B-Fروی ژل آگارز 2

با نشانگر وزن مولکولی  100جفت باز.

درصد با نشانگر وزن مولکولی  100جفت باز.

تصویر  .3مشاهده محصوالت  PCRبرای جایگاه ژنی  B-Gروی ژل آگارز 2

تصویر  .4الگوهای ژنوتیپی مشاهده شده حاصل از هضمی آنزیمی

درصد با نشانگر وزن مولکولی  100جفت باز.

محصوالت  PCRبرای هر یک از جایگاههای ژنی مورد مطالعه روی ژل آگارز
 4درصد با نشانگر وزن مولکولی  50جفت باز.

 350و  51جفت بازی بودند (تصویر  .)4برای آنالیز ژنتیکی دادههای
حاصل از هضم آنزیمی در جمعیتهای مورد مطالعه از نرمافزار
 POPGENEنسخهی  1/32جهت برآورد فراوانیهای آللی و ژنوتیپی،
هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار ،شاخص تعادل هاردی –
واینبرگ ،شاخص تثبیت ،شاخص اطالعات شانون و دیگر پارامترهای
ژنتیکی استفاده شد.
بحث
در تحقیق حاضر در مجموع یکصد نمونهی مرغهای تجاری
گوشتی و تخمگذار برای سه جایگاه ژنی تعیین ژنوتیپ شدند.
جایگاه ژنی  B-Lیکشکل بوده و در دو جمعیت یاد شده فقط آلل
 Bشناسایی شد (جدول  )2که با مطالعه صورت گرفته توسط
 Sivaramanو  Kumarدر سال  2005مطابقت داشت .آنها
چندشکلی جایگاه ژنی ( B-Lبه طول  267جفت باز) را در دو نوع
الین مرغهای گوشتی با استفاده از سه نوع آنزیم برشی ،Hae III

 Msp Iو  ،Taq Iمورد بررسی قرار داده و الگوهای برشی حاصل در
همهی نمونهها یکشکل بودند ( .)30در ضمن نتایج تحقیق ما با
بررسیهای انجام شده توسط  Ohو همکاران در سال  2005و Xu
و همکاران در سال  2007مطابقت نشان نداد Oh .و همکاران در
سال  2005این جایگاه ژنی را در مرغهای کرهای به طولهای 427
و  651جفت باز تکثیر و با آنزیم برشی  Hea IIIبرش داده و برای
هر منطقه مورد مطالعه سه نوع ژنوتیپ شناسایی کرده بودند (.)24
 Xuو همکاران در سال  2007نیز در مرغهای چینی روی
چندشکلی این جایگاه ژنی با استفاده از تکنیک SSCP-PCR
مطالعهای را انجام داده بودند و در نتیجه  31آلل مختلف را در بین
جمعیتهای مرغهای چینی مشخص کرده بودند ( .)32تفاوت در
نتایج مشاهده شده احتماالً میتواند به دلیل استفاده از آنزیمهای
برشی متفاوت ،تفاوت در نوع سویههای مرغهای تجاری و تفاوت در
تکنیک مورد استفاده باشد.
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در جایگاه ژنی  B-Fفراوانی آللهای  Cو  Gبه ترتیب در
جمعیت تجاری گوشتی  0/34و  0/66اما در جمعیت مرغهای
تجاری تخمگذار فقط آلل  Gمشاهده شد و در نتیجه همه نمونهها
برای این جایگاه یکشکل بود .در جمعیت مرغهای تجاری گوشتی
فراوانی هتروزیگوسیتی و هموزیگوسیتی مشاهده شده در این
جایگاه ژنی به ترتیب برابر  0/68و  0/32محاسبه شد χ2 .محاسبه
شده در این جایگاه ژنی برای جمعیت تجاری گوشتی معنیدار بود
( )P> 0/05فلذا این جمعیت در تعادل هاردی  -واینبرگ قرار
نداشت (جدول  .)3این نتایج با تحقیق انجام شده توسط Lima-
 Rosaو همکاران در سال  2004مطابقت داشت .آنها با تکنیک
متفاوت روی مرغ برزیلی تخم آبی برای تعیین تغییرات توالی 1048
جفت بازی جایگاه ژنی یاد شده انجام داده و  23توالی را شناسایی
به طوری که ده تا از توالیها به عنوان توالی جدید گزارش شده بود
( .)15نتایج مرتبط به وفور آللی و ژنوتیپی در تحقیق ما با نتایج
مطالعه  Nikbakht Brujeniو  Barjestehدر سال  2009که روی
جمعیت مرغ مادر و هیبریدهای تجاری گوشتی آرین انجام گرفته
بود ،مطابقت نداشت .آنها تنوع ژنتیکی جایگاه ژنی یاد شده را
استفاده از تکنیک  PCR-SSCPدر  65نمونه  DNAشامل  25نمونه
متعلق به جمعیت مادر و  40نمونه از مرغهای تجاری گوشتی آرین
را مورد بررسی قرار داده و در هر دو جمعیت هفت الگوی مختلف
مشخص کرده که دو الگو در دو جمعیت مشابه و پنج الگوی دیگر
به عنوان الگوی جدید شناسایی شده بودند ( .)22تکنیکهای
متفاوت و همچنین سویههای متفاوت مورد استفاده در این
تحقیقات ،احتماالً میتواند دلیل تفاوت در نتایج به دست آمده باشد.
در جایگاه ژنی  B-Gبیشترین مقدار فراوانی آللهای  Mو
به ترتیب مربوط به مرغهای تجاری گوشتی ( )0/23و تخمگذار
( )0/78بود .در کل جمعیتها ،میانگین فراوانی آللهای  Mو  Nبه
ترتیب  0/23و  0/77و همچنین میانگین فراوانیهای ژنوتیپهای
مشاهده شده  MN ،MMو  NNبه ترتیب  0/23 ،0/11و 0/66
برآورد شد χ2 .محاسبه شده در این جایگاه ژنی برای جمعیتهای
تجاری گوشتی و تخمگذار معنیدار بود ( )P > 0/05و جمعیتهای
ذکر شده در تعادل هاردی  -واینبرگ قرار نداشتند (جدول  .)4این
نتایج با نتایج تحقیق  Xuو همکاران در سال  2005مطابقت داشته
اما با نتایج تحقیق  Ri - Fuو همکاران در سال  2006مطابقتی
نداشت Xu .و همکاران در سال  2005با استفاده از دو نوع آنزیم
برشی جایگاه ژنی یاد شده به طول  401جفت باز را در هشت نژاد
مختلف از مرغها ی بومی و هیبرید گوشتی برش داده بودند .با
استفاده از آنزیم  Msp Iدو ژنوتیپ  AAو  ABبه ترتیب با
N
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فراوانیهای  0/6276و  0/3724و فراوانی آللهای  Aو  Bبه ترتیب
 0/8138و  0/1862محاسبه و با استفاده از آنزیم  Tas Iسه نوع
ژنوتیپ مختلف  AB ،AAو  BBبه ترتیب با فراوانیهای ،0/0962
 0/4647و  0/4391مشاهده و فراوانی آللهای  Aو  Bبه ترتیب
 0/3285و  0/6715برآورد کرده بودند ( Ri - Fu .)31و همکاران
در سال  2006با تکنیک متفاوت مطالعهای جهت بررسی چندشکلی
ژنتیکی اگزون شماره دو منطقه ژنی  B-Gدر هشت نژاد مختلف از
مرغهای چینی انجام داده بودند و در نتیجه  31آلل جدید را مورد
شناسایی قرار داده بودند ( .)26تفاوت در فراوانی ژنی و ژنوتیپی
میتواند به دلیل تکنیک مورد استفاده و همچنین منشأ متفاوت
جغرافیایی این جمعیتها یا سطوح مختلف انتخاب باشد .انحراف از
تعادل هاردی  -واینبرگ ،نشان دهنده تغییر فراوانیهای آللی در
یک جمعیت است .این تغییر را میتوان به تعدادی از عوامل از جمله
رانش ژنتیکی که در جمعیتهایی با تعداد افراد کم رخ میدهد،
نسبت داد.
در نتایج به دست آمده از این تحقیق ،در کل جمعیتها،
شاخص اطالعات شانون در دو جایگاه ژنی  B-Fو  B-Gبه ترتیب
 0/45و  0/73و شاخص تثبیت به ترتیب  -0/20و  0/34محاسبه
شد .بیشترین مقدار شاخص هتروزیگوسیتی مشاهده شده برای
جایگاههای ژنی  B-Fو  B-Gبه ترتیب برابر با  0/34و  0/23برآورد
شد .برآورد شاخص تثبیت منفی در مرغهای تجاری مورد مطالعه
میتواند به دلیل شدت انتخاب باال و عدم تالقی تصادفی در این
جمعیتها باشد .شاخص تثبیت همیشه در محدودهی  -1تا  1متغیر
است و منفی بودن آن نشانی از کاهش هتروزیگوسیتی و افزایش
هموزیگوسیتی یا افزایش همخونی و همچنین انحراف از تعادل
هاردی  -واینبرگ در جمعیتها باشد .شاخص اطالعات شانون
برآوردی از تنوع ژنتیکی در جمعیتها است .در کل جمعیتهای
مرغهای تجاری مورد مطالعه در این تحقیق ،جایگاه ژنی  B-Gدارای
تنوع ژنتیکی نسبتاً باالیی ( )0/73بود (جداول .)3،4
اصوالً میتوان از چندشکلیهای مشاهده شده در جایگاههای
ژنی مرتبط به سیستم ایمنی برای مطالعات پاسخ ایمنی ژنوتیپهای
مشاهده شده جهت بهبود پاسخ عملکرد ایمنی در مرغهای تجاری
بهره برد .با توجه به مشاهدات این تحقیق مبنی بر وجود چندشکلی
در دو جایگاه ژنی ( B-Fجمعیت مرغهای تجاری گوشتی) و B-G
(جمعیتهای مرغهای تجاری گوشتی و تخمگذار) ،میتوان از این
جایگاهها به عنوان نشانگر در استراتژیهای اصالح نژادی جهت
افزایش مقاومت به بیماریها استفاده کرد.

1398 ،4  شمارۀ74 مجلۀ تحقیقات دامپزشکی ▐دورۀ

پژوهش و فنآوری و مدیر محترم آزمایشگاهها و کارگاههای این
.واحد دانشگاهی اعالم میداریم
تعارض منافع

سپاسگزاری
 واحد،این پژوهش با همکاری و مساعدت دانشگاه آزاد اسالمی
 لذا مراتب تشکر و سپاسگزاری را از معاون محترم.مراغه انجام گرفت

.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است
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