نشریه اصالح و بهنژادی دام

Breeding and Improvement of Livestock
Vol. 1, No. 1, 2018, p. 25-40

جلد  ،1شماره  ،2تابستان  ، 1397ص25-40 .

بررسی چند شکلی ژن  TGFβ3و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه های گوشتی سویه
راس
حامد شریفینژاد* 1و محمد باقر

منتظرتربتی2

1و  -2به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد و استادیار علوم دام دانشكده کشاورزی دانشگاه بیرجند
تاریخ دریافت95/5/27 :
تاریخ پذیرش95/12/20:

چکیده
در این تحقیق به منظور شناسایی چند شكلیهای قسمتی از ژن فاکتور موثر بر رشد بتا )TGFβ3( 3-در
جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از تكنیك واکنش های زنجیره ای پلیمراز و روش آرایش فرم
فضایی رشتههای منفرد ( )PCR-SSCPانجام شد .به این منظور به طور تصادفی از تعداد  200قطعه
جوجه خونگیری به عمل آمد ،و سپس  DNAژنومی آنها استخراج گردید .برای تعیین کیفیت  DNAهای
استخراجی از ژل آگارز  %1استفاده شد .سپس با استفاده از یك جفت پرایمر اختصاصی طی واکنش زنجیره
ای پلیمراز ( )PCRقطعه ای از ژن به اندازه  294جفت باز از ناحیه قسمتی از اینترون چهار و کل اگزون
پنجم این ژن تكثیر گردید ،و در نهایت برای مشخص شدن باندها از ژل آکریالمید و رنگ آمیزی به روش
نیترات نقره استفاده شد .تجزیه و تحلیل الگوهای باندی منجر به شناسایی سه الگو باندی  AB ،AAو BB
شد ،که فراوانی آنها به ترتیب برابر با  0/42 ،0/52و  0/06بدست آمد .و دو آلل  Aو  Bبا فراوانی  0/73و
 0/27در جمعیت مورد مطالعه شناسایی شد .شاخص شانون و تعداد آلل موثر برای این جایگاه از ژن
 TGFβ3به ترتیب  0/5833و  1/6507بدست آمد .برای تایید نتایج حاصل از  PCR-SSCPبرخی نمونه
ها از هر ژنوتیپ تعیین توالی مستقیم شدند .مقایسه میانگین حداقل مربعات ژنوتیپ های مختلف نشان داد
که چندشكلی ژن  TGFβ3با صفات درصد وزن ران و درصد وزن الشه ارتباط معنی داری دارد.
کلمات کلیدی :جوجه گوشتی -چند شكلی -ژن  - TGFβ3رشد . SSCP -

نویسنده مسئول :حامد شریفینژاد ،گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
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مقدمه

داشته است و پیش بینی میشود که در آینده نیز

پرورش ماکیان در ایران و انتشار آن از طریق این

ادامه یابد .برای افزایش تولید عمودی عالوه بر روش-

کشور تاریخچهای بسیار کهن دارد .ایران (پرشیا) یك

های نوین مدیریت ،بهداشت و تغذیه ،استفاده از

امپراطوری بزرگ از قرن  5قبل از میالد تا تقریبا

روشهای علمی اصالح نژاد به همراه تكنیك های

قرن  7میالدی بود و از هند (دهلی) تا دریاهای سیاه

مولكولی ضروری میباشد .میزان رشد به دلیل ارزش

و مدیترانه گسترده بود .در آن زمان و بعد از آن ،در

اقتصادی اش یكی از مهمترین زمینه ها در صنعت

قرون وسطی ایران در محل تقاطع راهها برای حمل و

اصالح نژاد طیور می باشد ،و به شكل چشمگیری در

نقل محصوالت ،از قبیل ماکیان از شرق به غرب ،هم

گذشته از طریق انتخاب براساس توده بدنی که وراثت

از طریق خشكی و هم از طریق دریا قرار داشت.

متوسط به باال را نوید می دهد ،بهبود یافته است .با

جنگ های زیادی در حوالی ایران و کشورهای

این وجود رشد یك فرآیند پیچیده می باشد که

همسایه در طی این دورهها نیز توسعه و گسترش

دربرگیرنده افزایش در وزن و تمایز و نیز بلوغ بسیاری

جمعیتهای ماکیان را تسهیل کرد .حفاریهای

از بافت ها به ویژه عضالت اسكلتی می باشد .بنابراین

باستان شناسی حضور ماکیان را در ایران در زمان-

تعدادی محدودیت (مانند کارایی تولید مثلی ،افزایش

های باستان تأیید کرده است (محمدآبادی و همكاران

چربی الشه ،ناهنجاری های اسكلتی و آسیت) به

 .)2010بر اساس پژوهشهای

West and

دلیل انتخاب براساس توده بدنی به شكل فشرده برای

Zhouاستخوانهای یافت شده در ایران در سه

میزان رشد باال به وجود آمده است .این اختالل در

منطقه وجود داشتهاند :دو کشف در تپه یحیی

هموستاز فیزیولوژیك به یك سد در انتخاب جهت

(( )Tepe Yahyaجنوب شرقی ایران) به ترتیب

ادامه بهبود در رشد طیور منجر شده است

متعلق به  3800تا  3900قبل از میالد و  1000قبل

(محمدآبادی و همكاران  .)2010همچنان که نشان

از میالد و دیگری در تخت سلیمان (شمال غربی

داده شده است ،چندشكلی های ژنتیكی با صفات

ایران) متعلق به  1000قبل از میالد (محمدآبادی و

کمی (برای مثال ،میزان رشد) ارتباط دارد ،بنابراین

همكاران  .)2010از طرفی نیاز روز افزون جامعه به

ممكن است که با به کارگیری نشانگرهای ژنتیكی

فرآوردهای پروتئینی با منشاء حیوانی ،استفاده از

جهت ارزیابی مستقیم ژنوم برای حذف آلل های

روشهای نوین تولید و افزایش محصول را ضروری

ناخواسته و افزایش درجه هموزیگوتی یا هتروزیگوتی

کرده است .در میان این فرآوردهها ،گوشت مرغ در

برای آلل های مطلوب قدم های اساسی در جهت

تغذیه بشر از اهمیت ویژهای برخوردار است .به همین

بهبود ژنتیكی در طیور برداشت (دیونینگتون و

دلیل در چند دهه گذشته تولید گوشت مرغ در

پلوتسكی 1990وگیو و همكاران  .)2004اثرات

بسیاری از کشورهای جوان از جمله ایران رشد زیادی

بیولوژیكی فاکتور مؤثر بر رشد بتا شامل اثرات روی
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تمایز سلولی ،تكثیر سلولی ،رشد سلولی ،تشكیل

های موجود در جایگاه  TGFβممكن است در

ماتریكس خارج سلولی و عملكرد ایمنی است

انتخاب براساس نشانگر برای تولید آنتی بادی مفید

(مادجی و همكاران  .)2004زیر خانواده فاکتور بتا

باشند(محمدی فر و همكاران ( )1392ژائو و المونت

یكی از مهمترین ژن های مؤثر در صفات رشد و

 .)2003بررسی چند شكلی تك نوکلئوتیدی روی ژن

سازگاری میباشد(بارت و الو  .)1994ژن های

میواستاتین در الین های مختلف مرغ نشان میدهد

خانواده بزرگ  TGFβ1در تولید پروتئین هایی نقش

که میواستاتین عضو جدیدی از خانواده بزرگ فاکتور

دارند که انتقال دهنده پیام از یك سلول به سلول

مؤثر بر رشد بتا است که به صورت اختصاصی در

دیگر می باشند و نقش آنها در رشد و سازگاری

ماهیچه اسكلتی بیان شده و به عنوان تنظیم کننده

سلولها مهم است(پیك و همكاران  .)1999خانواده

رشد در این بافت عمل میکند(گیو و همكاران

TGFβ1

 .)2002در پژوهشی(لی و همكاران  )2003رابطه

 TGFβ3 ،TGFβ2 ،و  TGFβ4میباشد (محمدی

چند شكلی ژن فاکتور مؤثر بر رشد بتا 3-را با صفات

فر و همكاران  .)1392ژن  TGFβ3در طیور روی

وزن در  6 ،4 ،2و  8هفتگی بررسی و رابطه معنی

کروموزوم شماره  5قرار دارد(محمدی فر و همكاران

داری بین چند شكلی های این ژن و صفت وزن را

 ، )1392که شامل  7اگزون و  6اینترون میباشد و

گزارش کردند .در پژوهش دیگری ،همبستگیهای

فعالیت های بیولوژیكی اشكال مختلف  TGFβدر

معنی داری بین ژنهای گوناگون  TGFβبا میزان

طیور تقریبا مشابه پستانداران گزارش شده

 SE3سكوم ،کبد و طحال گزارش شده است(کرامر و

است(محمدی فر و همكاران  .)1392ژنهای TGFβ

همكاران  .)2003محمدی فر و همكاران ()1392

بر رشد و تمایز انواع مختلفی از سلولها و نیز در

تأثیر ژن  TGF3بر ارزش های فنوتیپی و ارثی

ساخت ماهیچه ،غضروف ،استخوان ،خون ،چربی و

صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس را مورد

سلولهای پوششی نقش دارند(محمدی فر و همكاران

مطالعه قرار دادند .در این پژوهش آنها فراوانی ژنوتیپ

 .)1392تعدادی از محققین رابطه ژنهای  TGFβبا

های  Tt ،TTو  ttرا به ترتیب  0/275 ،0/15و

جایگاه صفات کمی سازوکارهای پاسخ ایمنی در

 0/575و مقادیر شاخص شانون ( ،)Iتعداد آلل

مرغها را بررسی کرده و مشخص نمودهاند که این ژن

موثر( ،)Neشاخص هتروزیگوزیسیته مشاهده شده

یا ژنهای پیوسته به آن در ارتباط با پاسخ ایمنی

( )Hoو شاخص هتروزیگوزیسیته مورد انتظار (،)He

میباشند .نتایج این پژوهشها نشان داد که SNP2

برای جایگاه ژنی  TGF3را به ترتیب برابر ،0/60

 TGFβدارای چهار ژن به نامهای

3

Transforming Growth Factor-β
Single Nucleotide Polymorphism

1
2

Salmonella Enteritis
chain reaction technique and single-strand
conformation polymorphism
4polymerase

28

شریفینژاد و منتظرتربتی

مجله اصالح و بهنژادی دام ،جلد  ،1شماره  ،2تابستان 1397

 0/28 ،1/69و  0/41گزارش کردند و نشان دادند که

و در سن  6هفتگی انتخاب گردید .وزن بدن در

آلل  Tبر افزایش وزن بدن در یك روزگی و  8هفتگی

پایان  6هفتگی(زمان کشتار) اندازه گیری شد و در

تأثیر معنی داری دارد ( .)P≤0/05در ایران مطالعات

 6هفتگی همه جوجهها کشتار و پس از تجزیه

ملكولی متعددی روی طیور در ایران انجام شده است

الشه ،صفات وزن کل الشه بدون محتویات شكمی،

(محمدی فر و همكاران ( )1392موذنی و همكاران

وزن پشت بدن (گردن ،سینه و محوطه لگنی) ،وزن

 ()2016زندی و همكاران  ، )2014اما تا کنون ژن

عضله سینه ،وزن عضله ران ،وزن و درصد چربی

 TGFβ3و ارتباط آن با صفات رشد و ترکیبات الشه

حفره بطنی اندازه گیری و ثبت گردید .همچنین،

مورد مطالعه قرار نگرفته است .لذا ،هدف از انجام این

در زمان کشتار از تمام جوجهها به مقدار  6میلی

پژوهش ،شناسایی چند شكلی قسمتی از ناحیه

لیتر خون گرفته شد .برای جلوگیری از انعقاد

اینترون چهار و کل اگزون پنجم ژن  TGFβ3در

نمونههای خون از  EDTAاستفاده شد و نمونهها

جمعیت جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از

تا زمان استخراج  DNAژنومی در دمای -20

روش تفاوت آرایش فرم فضایی رشتههای منفرد

درجه سانتی گراد نگهداری شدند .استخراج DNA

مبتنی بر واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR-

از نمونههای خون به روش بهینه شده و تغییر یافته

 4)SSCPو ارتباط آن با صفات رشد و ترکیبات الشه

استخراج نمكی انجام گردید(ایرانپور و اسماعیل

میباشد.

زاده  .)2010سپس کمیت و کیفیت نمونههای

مواد و روش ها

DNA

به منظور انجام این تحقیق ،تعداد  200قطعه
جوجه گوشتی راس به طور تصادفی از محل پرورش

استخراج شده

اسپكتروفتومتر-نانودراپ

به کمك دستگاه
()Nano-Drop2000

بررسی گردید.

برای تكثیر قطعه مورد نظر ژن  ،TGFβ3یك

انجام گرفت .برنامه حرارتی در جدول  1داده شده

جفت آغازگر اختصاصی با توالی زیر مورد استفاده

است (لی و همكاران .)2003

قرار گرفت(لی و همكاران .)2003
TGFβ3
F:
'5'TCAGGGCAGGTAGAGGGTGT -3
TGFβ3
R:
'5'GCCACTGGCAGGATTCTCAC -3
واکنش  PCRبا استفاده از کیت Master PCR
( )Cinnagen, Iranو مطابق دستورالعمل کیت

بررسی چند شكلی ژن  TGFβو ارتباط آن با صفات رشد در ...
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جدول  -1برنامه حرارتی و زمانی  PCRجهت تکثیر قطعه  294جفت بازی ژن TGFβ3
Table 1. Temperature and time program PCR for replication of 294 bp of TGFβ3 gene

زمان

دما

مراحل

Time

Temperature

Steps

3 minutes

94°C

1 cycle

60 seconds

94°C

35 cycle

60 seconds

58°C

60 seconds

72°C

10 minutes

72°C

ژن
Gene

واسرشته سازی اولیه
primary Denaturation

واسرشته سازی
Denaturation

اتصال آغازگر

TGFβ3

Primer annealing

تكثیر
1 cycle

Extension

تكثیر نهایی
Final extension

سپس واکنش  PCRبا استفاده از کیت استاندارد

چسبیدن دوباره رشتههای مكمل ممانعت به عمل

انجام شد .محصوالت  PCRروی ژل آگارز  1درصد

آید .نمونهها در ژل پلی آکریل آمید با ولتاژ  200و

با ولتاژ  80ولت به مدت یك ساعت الكتروفورز

به مدت  8ساعت جهت مشاهده تفاوت موجود در

شدند .رنگ آمیزی ژل با اتیدیوم بروماید انجام

نمونهها الكتروفورز شدند .بعد از پایان الكتروفورز ژل

گرفت .قطعه تكثیرشده با اشعه ماورابنفش()UV

پلی آکریل آمید با استفاده از نیترات نقره جهت

عكسبرداری و مشاهده شد .برای تجزیه محصوالت

دیدن چندشكلیهای ایجاد شده رنگ آمیزی

 PCRبه کمك روش  SSCPاز ژل آکریل آمید

شد(بنبیوزا و همكاران  .)2006برای برآورد فراوانی

استفاده شد .برای این منظور  4میكرولیتر از

الگوها از نرم افزار  POPGENنسخه  31استفاده

SSCP-

گردید (یه و همكاران  .)1999اطالعات بدست آمده

محصول  PCRبا  4میكرولیتر

فرمامید400+

با استفاده از مدل آماری زیر و با روش  GLMدر

میكرولیتر EDTAنیم موالر 0/03+گرم بروموفنل

نرم افراز آماری )SAS 2006( SASآنالیز و مورد

بلو10درصد) و نیز با  3میكرولیتر گلیسرول مخلوط

تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

(dyeشامل

9/5

میلی

لیتر

گردید و به مدت  10دقیقه در ترموسایكلر با دمای
 94درجه سانتی گراد قرار داده شد و سپس نمونهها
به سرعت به داخل یخ منتقل شدند تا از بهم

Yijk = μ + Si + Gj + b (Wi-W) + eijk
در این مدل؛  :Yijkارزش فنوتیپی صفات مورد
مطالعه .μ ،میانگین ارزشهای فنوتیپی صفات و
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 :eijkاثر باقیمانده میباشد .عوامل جنس( )Siو

با استفاده از یك جفت آغازگرهای اختصاصی طی

ژنوتیپ ( )Gjبه عنوان اثرات ثابت و ) b(Wi-Wبه

واکنش زنجیره ای پلیمراز ،قطعه  294bpاز ناحیه

عنوان ضرایب رگرسیون وزن اندامها به کوواریت

قسمتی از اینترون چهار و کل اگزون پنجم ژن

وزن زنده یا وزن الشه (آنالیز اندامها) در مدل وارد

 TGFβ3تكثیر گردید که به منظور تشخیص

گردید.

تكثیر قطعه مورد نظر ،محصوالت  PCRبا استفاده
از الكتروفورز با ژل آگارز یك درصد مورد ارزیابی

نتایج و بحث

قرار گرفتند (شكل .)1

شکل  -1کیفیت محصول PCR
Figure 1. PCR product quality

تجزیه و تحلیل باندهای حاصل از الكتروفورز با ژل

منجر به شناسایی سه الگوی باندی متفاوت در

پلی آکریل آمید %10و رنگ آمیزی با نیترات نقره با

جمعیت مورد مطالعه گردید(شكل.)2

استفاده از روش چند شكلی فضایی تك رشته ای،

بررسی چند شكلی ژن  TGFβو ارتباط آن با صفات رشد در ...

شکل  -2الگوی باندی ژن TGFβ3
Figure 2. Bands pattern of TGFβ3 gene

الگوهای باندی به صورت  AB ،AAو  BBبودند،
که فراوانی ها به ترتیب برابر با  0/42 ،0/52و 0/06
به دست آمد .و دو آلل  Aو  Bبه ترتیب با فراوانی
 0/73و  0/27در جمعیت مورد مطالعه شناسایی شد.
از شاخصهای مهم یك نشانگر مولكولی تعداد آلل،
فراوانی آللی ،تعداد آلل موثر و میزان هتروزیگوسیتی
میباشد ،که مقدار هر کدام از این پارامترهای موثر
در تنوع درون جمعیت در (جدول  )3ذکر شده است.
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جدول  -3پارامترهای آماری و ژنتیکی برآورد شده ژن  TGFβ3توسط نرم افزار پاپ ژن
Table 3. Statistical and genetic parameters estimated by the Application pop-gene gene TGFβ3

شاخص
شانون
Shannon
)index(I

0.5833

تعداد
آلل
موثر
Ne

1.6507

هموزیگوسیتی
مشاهده شده

هتروزیگوسیتی
هموزیگوسیتی
هتروزیگوسیتی
هتروزیگوسیتی
مقدار
Nie
Value
مشاهده شده
مورد انتظار
مورد انتظار
(Hetrozygosity
χ2
Observed
Expected
Expected
Observed
)Nie
Hemozygosity Hetrozygosity Hemozygosity Hetrozygosity

0.36

0.3942

0.3960

ارتباط چندشكلی این ژن با صفات رشد بوسیله رویه
ی  GLMنرم افزار  SASآنالیز شد و نتایج نشان
داد که ژنوتیپ های مشاهده شده در ناحیه مورد
مطالعه با درصد وزن الشه و درصد وزن ران ارتباط
معنی داری دارد ( .)P<0/05نتایج همچنین نشان
داد که جوجه های با ژنوتیپ  BBبرای صفات درصد
وزن الشه و درصد وزن ران نسبت به دیگر ژنوتیپ ها
دارای میانگین حداقل مربعات باالتری می باشند
(جدول .)4

0.6040

0.42

0.58

ژن
Gene

TGFβ3
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 در جوجه هایTGFβ3  میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات رشد براساس ژنوتیپ های ژن-4 جدول
گوشتی سویه راس
Table 4. Mean of the least squares and standard error of growth traits based on TGFβ3 genotypes
in broiler chickens Ross strain

ژنوتیپ
صفات

AA

genotype
AB

BB

P-Value

2500.4±25.47

2543.7±20.65

2502.02±51.46

0.33

1727.2±18.2

1755/7±14/66

1764.4±36.5

0.35

579.5±7.49

578/6±7/2

569.11±12.92

0.51

485.85±6.20

506/43±4/7

528±4.41

0.08

200.78±19.45

203.53±1.28

195.22±4.15

0.09

380.55±5.14

390.80±3.51

380.72±9.53

0.19

26.34±1.09

26.24±0.91

25.92±2.46

0.65

68.82±0.46

68.97±0.38

71.25±2.2

0.039*

23.02±0.34

22.78±0.23

22.47±0.30

0.19

19.42±0.21

19.90±0.14

20.7±0.10

0.003*

8.05±0.06

8.02±0.05

7.8±0.12

0.57

15.40±0.04

15.33±0.18

15.88±0.34

0.35

1.05±0.07

0.94±0.08

00.91±0.06

0.25

Trats

6 وزن بدن در
هفتگی
Body weight at
6 week

وزن الشه
Carcass weight

وزن عضله سینه
Chest weight

وزن ران
Femur weight

وزن بال
Wing weight

وزن پشت
Back weight
وزن چربی شكمی
Abdominal fat
درصد وزن الشه
Percentage of
carcass weight
درصد وزن عضله
سینه
Percentage of
chest weight

درصد وزن ران
Percentage of
femur weight

درصد وزن بال
Percentage of
wing weight

درصد وزن پشت
Percentage of
back weight

درصد وزن چربی
شكمی
Percentage of
abdominal fat
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برای تایید نتایج حاصل از  ،PCR-SSCPبرخی از نمونه ها با ژنوتیپ متفاوت تعیین توالی گردیدند .با بررسی
نتایج تعیین توالی ،نتایج حاصل از  PCR-SSCPمورد تایید قرار گرفت ( شكل  4 ،3و .)5

شکل  -3نتایج تعیین توالی ژنوتیپ AA
Figure 3. Results of sequencing of AA genotype
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AB  نتایج تعیین توالی ژنوتیپ-4 شکل
Figure 4. Results of sequencing of AB genotype

BB  نتایج تعیین توالی ژنوتیپ-5 شکل
Figure 5. Results of sequencing of BB genotype
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براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق میتوان

پیشرفت های اخیر در ژنتیك مولكولی امكان

گفت که تنوع آللی و ژنتیكی برای این ناحیه از ژن

شناسایی و تعیین توالی این ژن ها را فراهم نموده

 TGFβ3در جمعیت جوجه های گوشتی سویه راس

است(فالكونر و مك کی  .)1996ژن  TGFβ3به

تقریبا باال می باشد ،و می تواند به عنوان یك نشانگر

عنوان ژن کاندیدا جهت بررسی ارتباط چندشكلی

ژنتیكی در بررسی ها و مطالعات آینده از آن بهره

این ژن با صفات رشد و ترکیبات بدن در سویه

گرفت همچنین می توان برای مطالعه چند شكلی ها

تجاری طیور گوشتی راس مورد مطالعه قرار گرفت.

و تنوع بیشتر اگزون های دیگر این ژن را در برنامه

مشابه با تحقیق حاضر در مطالعه خود برروی ژن

های اصالح نژادی مورد بررسی قرار داد .تكنیك

 TGFβ3در جوجه های بومی استان فارس در

 PCR-SSCPیك ابزار قوی ،آسان ،قابل اعتماد و

نتایج خود سه ژنوتیپ گزارش کردند با نتایج تحقیق

با هزینه پایین در جمعیتی از حیوانات جهت بررسی

حاضر مطابقت داشت .فراوانی ژنی و ژنوتیپی

تنوع ژنتیكی و شناسایی واریانت های مختلف آللی

محاسبه شده برای جمعیت مورد مطالعه با فراوانی

ژن ها می باشد.

ژنی و ژنوتیپی تحقیق محمدی فر و همكارانش
مغایرت دارد ،دلیل این مغایرت می تواند ناشی از

بحث

جمعیت های مورد مطالعه متفاوت باشد(محمدی فر

صفات رشد و کیفیت الشه جزء مهمترین صفات

و همكاران  .)1392رشد و ترکیبات بدن منعكس

اقتصادی در جوجه های گوشتی می باشند .امروزه

کننده رشد و نمو همه اندامهای بدن در طیور می

کیفیت الشه و بازارپسند بودن آن مورد توجه

باشد و تظاهر فنوتیپی این صفات نتیجه اثر متقابل

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می باشد و روز به

ژنتیك ،تغذیه و فاکتورهای محیطی می باشد(ونگ

روز بر اهمیت آن در بازارهای جهانی افزوده می

و همكاران  .)2006در تحقیقی که بر روی جوجه

شود .مشابه با دیگر صفات اقتصادی مهم ،صفات

های گوشتی و تخمگذار انجام داده بودند ،سه

رشد و چربی نیز بوسیله تعداد زیادی ژن که اثر

ژنوتیپ را گزارش کردند که با تحقیق حاضر

برخی از آنها زیاد (ژن عمده) و اثر بسیاری دیگر

همخوانی داشت و همچنین رابطه معنی داری بین

کم می باشد ،کنترل می شوند .اگر چه تعداد ژن

چندشكلی ژن  TGFβ3را با صفات وزن در  4 ،2و

های موثر بر یك صفت مانند صفات رشد و چربی

 6هفتگی را گزارش نمودند(لی و همكاران .)2003

نامشخص است ،اما تعدادی ژن کاندید موثر بر روی

در پژوهشی که برروی مرغان بومی مازندران صورت

این صفات شناسایی شده است .مدل ژن عمده

گرفته نتایج این تحقیق نشان داد که قطعه تكثیر

پیشنهاد میکند تعداد کمی ژن می تواند سهم

شده دارای دو آلل و سه ژنوتیپ ( -/+ ،+/+و )-/-

عمده ای از تنوع ژنتیكی را به خود اختصاص دهد.

می باشد که با نتایج تحقیق حاضر نیز مطابقت

بررسی چند شكلی ژن  TGFβو ارتباط آن با صفات رشد در ...
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دارئد همچنین مقایسه اثر بین ژنوتیپ های حاصل

عنوان یك معیار انتخاب در شرایط عملی مورد

از ژن فاکتور موثر بر رشد بتا 3-بر صفات وزن بدن

استفاده قرار گیرد و الزم است اطالعات حاصل از

در یك روزگی و هشت هفتگی ،عدم وجود اختالف

نتایج تحقیق در جایگاه فوق در کنار اطالعات

معنی دار بین ژنوتیپ های  +/+و  -/+را نشان داد

حاصل از سایر جایگاه ها تجزیه و تحلیل شود و

(عنایتی و رحیمی  .)1391تعداد الگوهای باندی

انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه در آینده

مشاهده در تحقیق حاضر نیز با تعداد الگوهای

ضروری به نظر می رسد.

تحقیق (آمیرینیا و همكاران  )2011مطابقت داشت
که حكایت از اختصاصی عمل کردن آغازگرهای
مورد استفاده برای این ژن و عملكرد صحیح PCR
دارد .به طور کلی در جوجه های گوشتی که تحت
برنامه های شدید اصالح نژادی هستند ،باید به طور
همزمان کاه ش هزینه ها ،بهبود کیفیت تولیدی و
سالمت پرنده مدنظر قرار گیرد .لذا باید در شاخص
های انتخاب صفات شایستگی و رشد منظور گردند.
عالوه بر مشكل اندازه گیری این قبیل صفات،
همبستگی بین این صفات ،پیچیده می باشد.
انتخاب به کمك نشانگر می تواند یك گزینه مطلوبی
برای بهبود برنامه های اصالح نژادی مورد توجه قرار
گیرد .نتایج حاصل از مطالعه اخیر نشان داد که
چندشكلی ناشی از جهش در ژن  TGFβ3با برخی
از صفات ترکیبات الشه ارتباط معنی داری دارد .لذا
می توان با استفاده از اطالعات بدست آمده از
جایگاه فوق در شاخص های بهینه انتخاب ،ضمن
افزایش صحت انتخاب ،پیشرفت ژنتیكی و پاسخ به
انتخاب را برای صفات مذکور افزایش داد .با این
حال اگر چه اطالعات حاصل از چندشكلی های یك
جایگاه ژنی به منظور مطالعه تاثیر آن با صفات مورد
نظر حائز اهمیت است ولی نمی تواند به تنهایی به
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Abstract
In this research in order to identify the part of the gene polymorphism transforming growth factor
beta-3 (TGFβ3) in broiler chickens Ross, polymerase chain reaction technique and single-strand
conformation polymorphism (PCR-SSCP) were performed. For this purpose randomly selection
was done between 200 chicks and selected chicks were bled, and genomic DNA was extracted. To
determine the quality of the DNA extracted 1% agarose gel was used. Then, by usinga pair of
specific primers through polymerase chain reaction (PCR) gene fragment with the size of 294 bp
from parts of fourth introns and entire fifth exons of the gene was amplified, and finally to
determine the bands acrylamide gel and stained with silver nitrate were used. The analysis of band
patterns lead to identify three band patterns AA, AB and BB, with 0.52, 0.42 and 0.06 frequency,
respectively. Two alleles A and B, with a frequency of 0.73 and 0.27 in the study population was
also identified. Shannon index and effective number of alleles for the TGFβ3 gene were 0.5833 and
1.6507, respectively. To confirm the results of PCR-SSCP some samples of each genotype were
sequenced directly. Compare of least squares mean different genotypes showed that the gene
polymorphism TGFβ3 has significant relation with leg weight and carcass traits.
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