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چكيده
سندوم سیت بیملو طرلبوعیکي پیهزينما است رم بم دعیل انرخلب شديد بیا سیعت وشد ش رلهش ضیيب تیديل غنیايي دو طینوو
اتفلق طيافرد .اي سندوم يکي از طهمتیي عواطل طیگشطیی دو صنهت جوجم گوشري است ش علطل خ لوات قلبنلتوجنم اقرصنلد ش
رلهش سليش حیوان است .دو اي تحيیر بم طنظوو يلفر ژن ش نواحي ژننوطي طنؤثی بنی سنندوم سنیت ،طالعهنم پنويش رنل ژننوم
 )GWASبل اسرفلده از يک تیاشم  SNP 60kژنوم طی دو  101پینده ن ل  F2حلصل تالقي دشطیفم طی بوطي ذوبليجنلن غیبني ش
سويم گوشري وي انجلم شد .از وش

طلو بهریي پیشبیني نل اويب خاي  )GBLUPجهت بیوسي اوتیلط  SNPهنل بنل صنفلت

طیتی بل سیت اسرفلده شد .بی وش ریشطوزم هفت چندي  SNPبیا صفت ن یت با واست بم رل با بم عنوان شلخص سیت،
بم سا احرملل پیشنهلد

 )8/253 × 10-5وسیدند .دش  SNPپیشنهلد دو داخل ژن CCDC141ش  OSBPL6شاقع شدند رم پیشری

بم عنوان ژنهل طؤثی بی نلوسلئيهل ق یي دو ان نلن گنزاو

شنده بودنند .اين نلحینم ژننوطي  )12745561 -14602723بنی وش

ریشطوزشم هفت شلطل ژنهل طرهدد است رم دو ان لن بی وش هليپیتیشفي عض م ق ب ،ضیبلن ق ب ش بیملو هل ق یي تأثیی داوند.

انرخلب بیا طيلشطت بم سیت دو جوجمهل گوشري بل اسرفلده از اي يلفرمهل ،بلعث ت یيع دو پیشیفت ژنریکي خواهد شد.
كلیدواژهها :با  ،پويش ژنوطي ،جوجم ،ژن رلنديدا ،سندوم سیت

* نوي نده ط ول
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مقدمه
وش

هملتوریيننت دو يننک تننل دش هفرننم قیننل از طننیگ افننزايش
اوز هننل فنننوتیپي

طهنيداو طنييلبند ] .[25دو گنزاو هنل ديرنی تفنلشت

انرخننلب طیسننوم بننی اسننل

جوجمهل گوشري ،سنیعت وشند ش توعیند گوشنت وا دو

طهنيداو دو طیزان هملتوریيت جهنت پنیشبینني سنیت

چند دهم گیشرم بمطوو قلبلتوجهي افزايش داده است .بنل

طشننلهده نشننده اسننت ] .[24شننلخص ق ینني سننیت رننم

اي شجود بم دعیل همی رري طنفني بنی صنفلت توعیند ش

بمصووت ن یت با واست بمرل بان تهیين

صفلت شلي رري ،اطیشزه طرخصصی اصالد نژاد طیوو ،بنم

بمعنوان نشلنری قلبل اطمینلن سنیت اوائنم شنده اسنت ]5

دعیل طشکل بنودن انرخنلب ژنریکني بنیا بهینود همزطنلن

ش .[20پیرلو با واسنت ،طيلشطنت شنش هنل ش افنزايش

صفلت توعید ش صفلت شلي رري ،بل چلعشهل جديند

فشلوخون سیخیگ ششي بلعث طيشود رنم بان واسنت

طواجم ه رند ،بنلبیاي انرخلب بم رمک ژن ش نواحي ژنوطي

بم تدويج بزوگ شود ش خون بیشری دو ن نرم داشرم شود.

طؤثی بی صفلت توعید بیا افزايش بلزده انرخلب ش بهینود

دو زطليشهل طرهدد شلخص ن یت با واسنت بنم رنل

عم کید توعید طوود توجم قیاوگیفرم است.

با دو پیندگلن طیرال بم سندوم سیت ن نیت بنم پینندگلن

دو جوجمهل گوشنري بهینود سنیعت وشند بندن ش

طنيشنود

سلعم بمطوو طهنيداو بلالتی بوده است ] 9ش  . [20طالعهنلت

عضالت از طیير انرخلب ژنریکي بل افزايش سنیعت وشند

اي ن یت وا  [4] 0/25تل  0/28گزاو

نمودند ].[20

اندامهل احشليي همزطلن نشده ش توانليي پینده بم تریییات

طالعهلت طرهدد بمطنظوو ينلفر ژن ش ننواحي ژننوطي

دطل رلهش يلفرم است ] .[9اي اطی بلعث بیشز بیملو هليي،

طوثی بی سیت انجلم شده است .دو تحيیيي رم بنم طنظنوو

ازجم م سندوم سیت شده است .سندوم سیت يل "افزايش

يننلفر  QTLهننل طننؤثی بننی صننفلت سننیت دو نننژاد

فشلو ششي" دو جوجم هل گوشري بل وشند سنیيع اتفنلق

پ یمننوتواک انجننلم شننده اسننت ،سننم  QTLبننی وش

افرلده ش نلشي از رمیود ار یژن طرلبوعیکي ه ت .بنم دعینل

ریشطننوزشمهننل دش ،چهننلو ش شننش يلفننت شنند ] .[22دو

افزايش نیلز بم انیژ هنرلم وشد سیيع ش بنم خصنوص دو

طالعهم ديری رم از پنويش ژننوطي دو ننژاد پ یمنوتواک

شیاي سیطل ،جوجمهل گوشري دو وسلندن ار یژن رنلفي

سفید دو قلعب طنید طیزشني سنم ن ن ي بنیا شنلسنلئي

بم گ یول هل قیطز خون رم بیا سوخت شسلز طرلبوعی مي

جليرلههل ژنوطي طیتی بل سیت اسرفلده شند ،تهنداد 67

طوودنیلز است طشکل داوند .دونریجم بم ع نت هنليپیتیشفي

جليرله طهنيداو طیتی بل صفت ن یت شزن با واست بنم

طيشنود ش طمکن اسنت پیننده

رل با بنی وش  18ریشطنوزشم طنی شنلسنلئي شند ].[4

شود .همچنی طیگشطیی بنلال دو اثنی سنیت بنمطنوو

طالعهلت نشلن داده است طیاحي يک جلطهم  F2بمطنظنوو

با واست ،ق ب ضهی
ت

اجرنلب نلپیيی طيتواند طیبوط بنم اسنرفلده از جینیههنل

انجلم پويش ژنوطي دو طيلي م بل يک جلطهم تصلدفي بلعث

پیانیژ بلشد ] .[11دوشاقع بیشز اي بیملو بم دعیل عندم

رلهش نیب رش

توازن بی احریلجلت ار یژن ش توانليي سی رم ق یي عیشقي

طيشود ] .[14هدف از اي تحيینر ،ينلفر ننواحي ژننوطي

اشریله رلذب ش افزايش دقت نيشم ينلبي

دو تأطی ار یژن وب طيدهد .ق ب ،رید ش ششهل اندامهل

طننؤثی بننی بیمننلو

اسلسي دوگیی دو اين بیمنلو طنيبلشنند ] .[17پیننده هنل

دشطیفم خ  Bسويم گوشري وي ش طی بوطي ذوبليجنلن

بم طنظوو تأطی ار یژن طوودنیلز خود هملتوریيت خنون وا

غیبي بود.

افننزايش طننيدهننند .تحيیيننلت نشننلن داده اسننت طیننزان
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مواد و روشها

ه دوطجموع  112پینده توعید شد .جوجمهل ه شده بم

بل توجم بل اينکم شاعندي انرخنلبي بليند از نظنی ب نیلو از

سلع ديری رم داوا قفسهل انفیاد طجهز بم بخوو

B

نیپل ش دان خوو انفیاد بود طنريل شدند .دو طنول اين

صفلت طوود نظی اخرالف فننوتیپي داشنرم بلشنند ،خن
سويم گوشنري وين

ح نل

بنم سنیت) ش طنی بنوطي

طدت پیندگلن هی گوننم شار نني دويلفنت ننمودنند ش دو

ذوبليجلن غیبي طيلشم بم سیت) انرخلب شدند .پیندههل

جییع نهل نیز نريبیوتیک اسرفلده نشد .اي پیندههل بنل سنم

شاعد از طیرز الي بلبلرنلو ش اي ررله طی بوطي ذوبليجنلن

جییه غلزي  ،وشد ش پلينلني بنم طندت  12هفرنم پنیشو

تهیم ش بم دانشکده رشلشوز دانشرله تیبیت طدو
شدند .پیشو

تریيم ش سپس رشرلو شدند .اوز

طنرينل

هفرم  12پیشو

ن ل شاعدي دو قفس هل انفیاد صنووت

گیفت ش بم دعیل سنریني خیش

واست بم رل بان

وي از ت ينی طصننوعي

بیا توعید تخمهل نافمداو اسنرفلده شند .ن نل اشل )F1
جوجمهل از طیز
دشطیفم يک خیش

دش خیش

يک وشز قیل از رشرلو) ش ن نیت بان
 ) RV/TVانندازهگینی شند .دو اين

طالعهم پیندگلني رم ن یت با واست بنم رنل بان

بل هشنت طنی بنمصنووت

نهنل

بلالتی از  0/28بود بمعنوان پینده سنیري بیمنلو  ) caseش

بم ازا چهلو طی ) ايجلد شند .بنیا

ايجلد اي ن ل ،ابردا اسنپیم هنی خنیش

هملتوریينت خنون دو

دو پیندگلني رم اي ن یت پلئینری از  0/23بنود بنم عننوان
سلعم  )controlانرخلب شدند ش از اي نظی بنم پینندگلن

اسرحصنلل ش بنم

ن یت يک بم پنج بل شیی رمچیب وقیر شند .عمنل ت ينی

دش رد يک ش دش تخصیص داده شد .بننلبیاي  11پیننده از

طصنوعي سم وشز دو هفرم بم طدت سم طله انجلم شد .پنس

 112پینده تهیی ژنوتیر شده رم ن یت با واست بم رل

از ت يی طصنوعي ،تخنمهنل نافنمداو جمنع شو ش شزن

با دو نهل بی  0/28ش 0/23قیاو گیفت از تجزينم نهنلئي

تخمطی هنل ش شنملوه طنی طیبوطنم ثینت شند .بنمطنظنوو

حیف شدند ش  101پینده بلقي طلند.
بیا تهیی ژنوتیر پیندگلن ،ابردا نمونم هنل خنون از

تشخیص هوينت ش ثینت شنجیه جوجنمهنل هن شنده،

افیاد ن ل  F2تهیم ش  DNAژنوطي از نمونمهل خون رلطل

تخمطی هل پس از تهیی نافنمداو  ،دو داخنل ری نمهنل
توو قیاو داده شد ش سپس بم دسررله جوجم رشي طنرينل

بم وش

شدند .دوطجموع تهداد  110جوجنة طیخرنة دو ن نل اشل

نمونم هل  DNAبنل غ ظنت  300ننلنوگیم وقینرسنلز ش

توعید شدند .تملطي جوجمهل بل اسرفلده از شملوه پالک زينی

سپس ع وفی یزه شدند ش جهت تهیی ژنوتیر بل يک تیاشنم

بلل شملوهگیاو شدند ش پنس از ثینت ورنوود بنم سنلع

تجنلو ژنننوم طنی

پیشو

وايم اطکلن تهیی ژنوتیر همزطلن حندشد  54340جليرنله

شیلنمهليي بل دان خنوو ننلشداني ش بخنوو سنیفوني،

تک نور وتید وا فیاهم نمنود .بنیا اطمیننلن از ریفینت

داده شدند .بل طشلهده اشعی تخمگیاو

دو هفرم  20تهداد  32طی ش شنش خنیش

(Illumnia 60k SNP Beadchip

 ،Chickenبم دانشرله  Aarhusدانمنلوک اوسنلل شند .اين

طنريل ش تل پلينلن دشوه دو گنیشههنليي 20تنليي دو

وش ب ری پیشو

بهینم شنده ش تریینی يلفرنة نمکني اسنرخیاج شند.

انرخنلب ش بنم

دادههل حلصل از ژنوتیر دو تجزيم شتح یل نهلئي طیاحل

سلع توعید طنريل شدند .دو اين سنلع شنش خنلنواده بنی

طخر

رنریل ریفینت بنی وش دادههنل اشعینم بنم رمنک

وش ب ری دو شش شیلنم جداگلنم طجهز بم ت م تخمگیاو

نیمافزاو  [21] PLINK 1.07انجلم شد .بیخي از نشنلنریهل

پننیشو

بم دعیل انحیاف از تهلدل هلود شاينییگ بل  P-valueرمرنی

داده شنند .طی نز هننل دو اي ن ن ننل بننمصننووت

-6

از  ،10فیاشاني ع ي نلدو ) (MAFرمری از ينک دوصند ش

جفتگیی طییهي انجلم گیفت .بیا ايجلد ن نل  F2از دش
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وابام )1

ژنوتیر ازدستوفرم بیشری از پنج دوصد ،از دادههنل حنیف

Yijklmn = μi + C1j + Sk + Bl + Gm + Un + eijklmn

شدند .بم دعیل عدم اسرفلده از  SNPهنل ریشطنوزشمهنل

 Yijklmnاوز هنل فننوتیپي μi ،طینلنری

 31تننل  38دو طیاحنني ويز وايننم طننوود اسننرفلده ،تنهننل از

جلطهنمC1j ،

SNPهل رم طیبوط بنم  29جفنت ریشطنوزشم  28جفنت

سا اشل زطنون  Sk ،MDSاثنی ثلبنت جننس Bl ،اثنی دش

ریشطوزشم غییجن ي ش يک جفت ریشطوزشم جن ي) ش دش

نوبت جوجمرشي  Gm ،اثنی ژنوتینر  SNPهنل Un ،اثنیات

گیشه عینکلژ  LGE22ش  )LGE64قیاو داشنرند ،اسنرفلده

تصلدفي پ ني ژنینک ش  eijklmnاثنیات بلقیملننده طنيبلشند.

Population

سلخرلو شاويلنس روشاويلنس اثیات پ ي ژنیک بنم صنووت

شد .بم طنظوو تصحی اثی اليمبند جمهیت

 ،)Stratificationزطنننون سننننجش چنننند بهننند

 Un ~ N)0, Gδ aطنني بلشنند رننم  Gطننلتیيس وشابنن
2

(

 Multidimensional scaling Analysis ) MDSبی اسنل

خويشلشند ژنوطي است ] .[32بم طنظوو بی شود حد سرلنم

طنلتیيس همی نرري  )Identity-by-state matrix IBSدو

 P-valueاز سا طهنيداو پنج دوصند بنفیشنني اسنرفلده
شد .ابردا SNPهل ط ريل ش ب ورهل عینکلژ بنی اسنل

ن ل  F2بم رمنک ننیمافزاوهنل

 PLINK 1.07ش R3.2.2

انجلم شد .ابردا تهداد  SNPهل

ط نريل طحلسنیم گیديند.

SNPهل اتوزشطي ش  rبم طیزان  0/4بنی شود گیديند ] ، 6

بدي طنظوو پلاليش  SNPهل  30ریشطوزشم اتنوزشطي بنل

 .[37دوطجمننوع تهننداد  SNP 12117ط ننريل ش ب ننوک

اندازه پنجیه  ،SNP 25گنلمهنل پننج  SNPش سنرلنم r2بنم

عینکلژ بدست طند .حند سنرلنم طهننيداو  P-valueدو

طیزان  0/2انجلم ش طلتیيس  IBSبی اسل

اي

2

سا پنج دوصد بنفیشنني 4/126 ×10-6 )0/05 / 12117

تهنداد SNP

ش سننا پیشنننهلد

ط ريل بدست طند .دونهلينت زطنون سننجش چندبهند
) (MDSبی اسل

 8/253 × 10 )1 / 12117طحلسننیم

شد .نموداو سا طهنيداو دو سا ژننوم بنل اسنرفلده از

طلتیيس  IBSطحلسیم شد ] .[36 ،26

گنیاف طنهنر توسن

بمطنظوو بیوسي اوتینلط ژنوتینر  SNPهنل بنل صنفلت
هملتوریيت ش ن یت با واست بم رل با

-5

ب نرم  qqmanننیم افنزاو R 3.2.2

تیسیم گیديد ]  . [29الگو عدم تعادل پیوستتگی نینز بنم

سیت case

رمک نیم افزاو  Haploview v4.1تیسیم گیديد].[2

ش سلعم =  )controlاز طدل  GBLUP )1ش نیمافنزاو ننلعیز
پويش ژنوطي صفلت پیچیده  )GCTAاسنرفلده شند ].[35
اشعی سا نریجم زطنون  MDSبنم عننوان روشوينت ،اثنی

نتایج و بحث

جنس ش نوبت جوجمرشي بنمعننوان اثنی ثلبنت شاود طندل

آمارههای توصیفی ركوردهای فنتوتیپی در جوجتههتای

وابام  )1شد.

نسل  F2در جدول  1ارائه گردیده است.
جدول .1آمارههای توصیفی رکوردهای فنوتیپی در نسل F2

صفت

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

ضریب تغییرات

هماتوکریت

31/398

4/465

20

44

14/22

نسبت بطن راست به کل بطن

0/202

0/045

0/113

0/313

22/42
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جدول  .2خصوصیات تراشه نشانگری استفاده شده در جوجههای نسل

F2

تهدادرل نشلنری قیل از رنریل ریفیت

54340

تهداد  SNPهل بل فیاشاني عل نلدو رمری از 0/01

6984

تهداد  SNPهل بل نیب ژنوتیر گم شده بیشری از 0/05

358

تهداد  SNPهل خلوج از تهلدل هلود -شاينییگ
تهداد  SNPهل شاقع شده بی وش ریشطوزشم

0
2842

Z

47060

تهداد  SNPهل بهد از رنریل ریفیت

0

تهدادافیاد بل نیب ژنوتیر از دست وفرم بیشری از 0/05

شکل  .1تعیین ساختار جمعیت با آزمون سنجش چندبعدی ( .)MDSخانوادههای ناتنی بارنگهای مشابه نشان داده شده ا ند

از طجموع  SNP 54340بکلو وفرم دو تحيیر حلضی ،تهنداد
 SNP 47060توان رند طیاحنل طخر ن

افیاد هی خلنواده نلتني تنل حندشد دو داخنل رالسنریهل
طجزائي قیاوگیفرماند.

رنرنیل ریفینت وا

طید بیملو -شنلهد از ديرنی طیحهنل پنويش ژننوطي

بریوانند .خصوصیلت تیاشنم نشنلنری اسنرفلده شنده دو
جدشل  2نشلن داده شده است .همی نرري هملتوریينت بنل

سلنتی است اطل طهمتیي طشکل اي طید بحث اليمبنند

ن یت با واست بمرل بان  0/31بنود .طحيينی زينلد

جمهیري است رم اويیي دو شنلسلئي تننوع ژنریکني شاقهني

عدم اوتیلط بی هملتوریيت ش سیت وا گزاو

صفت طوود طالعهم بیمنلو ) رنم طیزانني از تفنلشت هنل

ریدهانند ش

ژنریکي طهنيداو بی گیشه شلهد ش بیملو رم طیتی بل صفت

نشلن دادند هملتوریيت طهیلو طنلسیي بیا پیشبیني سیت

بیمننلو ) نی ننت وا نشننلن طنيدهنند .سننلخرلو جمهیرنني ش

نميبلشد ].[24،31
نلعیز سنجش چندبهند بنل  SNP 5001ط نريل از 28

خويشلشند طيتواند نرليج يک طالعهم پويش ژنوطي وا بنل

ریشطوزشم اتوزشطي ش دش گیشه عینکنلژ بنل  r2 0/2انجنلم

زطننون سنننجش

طشننکل طواجننم نملينند .دو نظننی گننیفر
چندبهد وايجتیي وش

شد .دش سا اشل زطنون  MDSشنکل  )1نشنلن داد رنم
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جمهیري ش خويشلشند است رم بلعث رلهش نرليج طثینت

بیا ن یت با واسنت بنم رنل بان

رلذب طيگیدد .تحيیيلت طرهدد نشلن داده اسنت بنل انجنلم

طهنيداو نشد .في اثی تهداد از  SNPهل بنلالتی از سنا

اي

شنلخص سنیت)

پیشنننهلد  8/253 × 10-5قننیاو گیفرننند .بننیا صننفت

زطون افیاد يک خلنواده بنل همنديری دو ينک رالسنری

هملتوریيت اثی هی يک از  SNPهل دو سنا پننج دوصند

قیاو طيگییند].[26

بنفیشني ش سا احرملل پیشننهلد طهننيداو نشند عنیا از

بل توجم بم جدشل  3ش گیاف طنهر تیسیمشده شنکل

اوائم گیاف طنهر صیفنظی شده است.

 )2اثی هی يک از  SNPهل دو سنا پننج دوصند بنفیشنني

جدول  .3جایگاههای با بیشترین  p-valueبرای صفت نسبت بطن راست به كل بطن
††

فلص م ژن

ریشطوزشم

SNPنلم

نوع عل

طوقهیت †

طوقهیت

7

Gga_rs15850655

C/T

16196842

14602723

CCDC141

7

Gga_rs14610572

A/G

16544326

14946897

OSBPL6

7

Gga_rs14609249

C/T

14324603

12745561

ICOS

4

Gga_rs14453031

A/G

38464800

36698049

OPN4-1

داخل ژن

1

Gga_rs13651675

C/T

49699886

47685421

CNOT4

داخل ژن

* جليرلههل يلفت شده دو سا پیشنهلد † .طوقهیت جليرلههل بی اسل

ژن طیبوطم

P-value

)-log10(p

داخل ژن

4/29 ×10-5

*4/37

داخل ژن

-5

4/29 ×10

*4/37

4/29 ×10-5

*4/37

9/61 ×10-5

4/02

0/00031

3/51

ن یت بم

SNP

 130ری وبلز
پليی دست

نيشم †† .Gallus gallus 2طوقهیت جليرلههل بی اسل

نيشم

Gallus gallus 4

شکل  .2گراف منهتن برای صفت نسبت بطن راست بهكل بطن .در این پالت بر روی محور  Xموقعیت  SNPها بر روی
كروموزومهای مختلف و محور  Yارزش منفی لگاریتم  p-valueهای تصحیحنشده نمایش دادهشده است SNP .هایی كه دارای
ارزشی بین  4/083و  5/384هستند جزو نشانگرهای پیشنهادی و ارزشهای باالتر از  5/384نشانگرهای معنیدار در این صفت
میباشند.
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اگیچننم عم کننید ژنهننل طننؤثی بننی سننیت بننمخننوبي

بمطنظوو پويش ژنوطي دو  181171فید طیرال بم بیملو هل

طشخص نشده است؛ اطل عواطل ژنریکني طنؤثی بنی وشند ش

ق یي دو ان لن بم رمک نلعیز طرل انجلم گیفت ،اثی جليرنله

نمو ،تنظیم ق ب ش ششهل از عواطل طؤثی بی سیت طيبلشند

ژننني  CCDC141بننی وش ریشطننوزشم دش دو طوقهیننت

] .[22نرليج نلعیز پويش ژنوطي بنیا صنفت ن نیت بان

 14640913-14583311بی وش ضیبلن ق ب ب یلو طهنني

شنلخص سنیت) سنم جليرنله تنک

داو بود ]  .[10از طیفي دو طیوو بیشریي بینلن اين ژن دو

واست بم رنل بان

نور وتینننننننند Gga_rs15850655 ،Gga_rs14609249

ق ب ديده طيشود رم طيتواند بل عم کید ن دو اين بلفنت

ش Gga_rs14610572وا بی وش ریشطوزشم هفت دو سنا

طالبيت داشرم بلشد ] .[18

احرملل پیشنهلد نشلن داد .جليرله  Gga_rs15850655دو

گلبیيل نشنلن داد شنکل  )3رنم

نلعیز عینکلژ بل تهیي

داخننل ژن  CCDC141قننیاو داود .اي ن ژن دو سننلطلندهي

عدم تهلدل پیوسرري  )LDقو بی وش ریشطوزشم هفنت

فیالطنتهنل اررنی  ،دو فهلعینت ننزيم ف نفووي م رنننده

دو اطیاف ژن  CCDC141شجنود داود .اين  LDدو ينک
دو دش طننیف جليرننله CCDC141

زنجییه سیک طیوزي ش دو فهلعیت نزيم ریننلز شاب نرم بنم

فلص ن م  195ری وبننلز

پیشت ی رلعمودعی نيش اسلسي داود .اي پیشت ی يکني از

تشکیل يک ب وک هلپ وئید وا داده است .چنندي ب نوک

طکلنی مهل طوعکوعي است رم ضیبلن س ولهنل ق یني وا

ديری دو اطیاف اي ب وک شجنود داود .جليرنلههنل ژنني

بل رنریل حیرت سديم دو خلوج از س ولهل تنظیم طيرند ش

اطیاف  CCDC141ژنهليي ه رند رم بی وشد ش نمو ق ب،

بل يون ر یم نینز دو اوتینلط اسنت  .)30دو تحيیيني رنم

تنظیم ضیبلن ق ب ش بیملو هل ق یي تأثیی زيلد داوند.

شکل  .3الگو عدم تعادل پیوستگی در جمعیت F2حاصل از تالقی مرغ بومی و الین آرین در كروموزوم هفت
در یک فاصله  195كیلو بازی در دو طرف جایگاه .CCDC141
1

ژن  TTNدو ق ننمت پننليی دسننت ،چ ننییده بننم ژن

ق ب است .اي ژن نينش ر یند دو خلصنیت رش نلني

 CCDC141دو طوقهینننت  14885623-14645933شاقنننع

عضالت ق ب ش طکلنی نم فیاننک -اسنرلوعینگ ق نب داود

شده است .دو ان لن ژن  TTNط ول هنليپیتیشفي عضن م

]  34ش .[6اينن ژن داوا دش ايزشفننیم  )N2Bش )N2BA
1 elasticity
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است رم دو طیف چر ش واست ق ب ش ده یز ش با ق ب

طهنيداو داود ] .[3جليرله  Gga_rs14610572دو داخل ژن

بم شکل طرفلشتي بیلن طيگیدد .طوتلسیونهل اي ژن بلعنث

)oxysterol binding protein-like-6 receptor OSBPL

بزوگ شدن ش ات لع س ولهل عضالت ق ب طيگیدد ]13

قیاو داود .اي ژن ط ول توعید پیشت یني است رنم دو نينل ش

ش  Titin .[8بزوگتیي پیشت ی دو پ رلنداوان است رنم دو

انريلل عیپیدهل ش طرلبوعی م نهل نينش داود .نينش اين ژن دو

عضالت اسک ري ش ق یي بیلن طيشود .ايزشفیم هل طرفلشت

بیملو هل ق یي ش عیشقي نیز تلئید شده است ].[19
جليرنننله تنننک نور وتیننند  Gga_rs14609249دو

اين پننیشت ی از  2970تننل  3900داعرننون شزن داوننند .اين
پیشت ی توس ژن  TTNرم داوا  363اگزشن است توعیند

طوقهیننت  12745561وش ریشطننوزشم هفننت بننی دش ژن

طيشود .جهشهل طرهندد بنیا اين ژن گنزاو شنده

 PARD3Bش  ICOSقیاوگیفرننم اسننت .دو تحيیينني رننم

اسننت ،ازجم ننم جهننش دو طوقهیننت  740بلعننث تیننديل

بم طنظوو يلفر نواحي ژنوطي طؤثی بی تیرییلت بدن دو ن ل

اسید طینم وژنینی بم عوسنی ش دو طوقهینت  3799بلعنث

 F2حلصل از تالقي پ یموتواک سنفید ش ينک ننژاد بنوطي

تیديل سیي بم تییشزي علطنل اصن ي هنليپیتیشفي عضن م

 )Silkies Fowlانجلم شد ،يک  QTLوش ریشطوزشم هفت
 7699967 – 12980232جفت بلز بنیا

ق ب است ]12ش  .[23اي ژن دو ط ییهل بیوعوژ چنون

دو طنايما بی

شکل دهي ش تشکیل بلفت ق ب ،توسنهم ش وشند فیییهنل

وشد ش نمو ق ب يلفت شد ] .[7جليرنله Gga_rs14609249

عضالني ،انيیلش عضالت ق یي ش هليپیتیشفي ق نب نينش

رلطال طنایر بی اي  QTLطي بلشند .جليرنله ژنني  ICOSدو

اسلسي داود ] .[30تحيیيلت طرهدد نشلن داده طوتلسنیونهل

فلص م  130ری و بلز پليی دست اين  SNPش داخنل اين

ژن  TTNبلعث بیملو اوثي رلوديوطليوپلتي بان واسنت

 QTLقیاو داود .نيش اي ژن دو هنليپیتیشفي ش نلوسنلئیهل

ويرمننوژن ( Arrhythmogenic Right Ventricular

ق یي دوان لن طشخص شده است ].[15
دو تحيیيي از پويش رنل ژننوم دو ننژاد پ یمنوتواک

) Cardiomyopathyش رلوديوطليوپلتي دو ان نلن طنيشنود
اي بیملو دو ان لن نوعي اخرالل سلخرلو ش عم کنید

سفید دو قلعب طنید طیزشني سنم ن ن ي بنیا شنلسنليي

با واست است رم طنجی بم تلري رلود باني طني گنیدد

جليرلههل ژنوطي طیتی بل سیت اسرفلده گیديند ،تهنداد

عالئم بلعیني از تپش ق ب تل طیگ نلگهنلني طرریینی بنوده ش

 891پینده ن ل  F2تهینی ژنوتینر گیديند ش از اطالعنلت

تشخیص بیملو دو طیاحل اشعیم ب یلو سنخت اسنت ]27

فنوتیپي  8158پینده ن ل  F3اسرفلده شد .اطالعلت فنوتیپي

ش .[28اي بیملو اوثي دو ان لن رم بلعث هليپیتیشفي با

دو ن ل سوم شلطل شزن بدن هی دش هفرم يکبلو) ش ن یت

واست ش افزايش ضیبلن ق ب طيشود ب یلو شییم سیت دو

شزن با واست بم رل بان

طیوو طي بلشد .انجلم تجزيم شتح یل ط ییهل بیوعوژ بنم

بیا پويش رل ژنوم طی اسرفلده شد .بی اسل

رمک سليت  KEGGبیا اي

ژن نشنلن داد رنم ژن TTN

بنود .از تهنداد SNP 19314

نرليج اين

تحيیر جليرله  Gga_rs13738250بی وش ریشطوزشم هفت
دو طوقهیت  16164398بیا ن یت شزن با واست بمرل

دو ط یی هليپیتیشفي عض م ق ب نيش اسلسي داود.

بان

ژن  ZNF385Bديری ژني است رم دو ق مت بلالدست

شننلخص سننیت) طهننيداو گیدينند ] .[4دو تحيیننر

ژن CCDC141دو فلص م  100ری و بلز قیاوگیفرم اسنت.

ديری رم بمطنظوو يلفر  QTLهل طؤثی بی صفلت سیت

طالعهلت پويش ژنوطي دو ان لن بم رمک يک تیاشنم ژنني

دو نننژاد پ یمننوتواک انجننلم شنند ،سننم  QTLبننی وش

 338328SNPنشلن داد اي ژن بنی وش سنکرم ق یني اثنی

ریشطوزشمهل دش ،چهلو ش شش يلفت شند ] . [22جليرنله
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تننننک نور وتینننند  Gga_rs14453031دو طوقهیننننت

رنریل طيگیدد .ژن  CCDC141بلعث افزايش ضیبلن ق ب

 36698049طیبوط بم ژن  OPN4-1دو فلص م  10ری وبلز

ش ژن  TTNبلعث افزايش تنشن ش حجنم ضنیبما ق نب

از  QTLطیبوط بم ریشطوزشم چهلو قیاو داود .اي  QTLدو

طي شوند .اي دش ژن علطل اص ي افزايش بیشن دهني ق نب

نلحیم بی جليرله  MCW0085ش  LEI0122شاقنع اسنت ش

طيبلشند.
نچم ط م است نواحي ژنوطي  1/8سنلنري طووگنلني

دو طوقهیت  32ش 50طرل بلز قیاو داود .تهنداد زينلد ژن
دو اي نلحیم شجود داود رم بل وشد ش نمو ق ب ش شنشهنل

يلفت شده بی وش ریشطوزشم هفت شلطل ژن هل طرهدد

طننیتی ه ننرند .اينن ژنهننل شننلطل ،VEGFC ،EDNRA

ازجم ننم ژنهننل  CCDC141 ،TTN ،OSBPL6ش  ...طنني

 NKX6-1 ،BMP3 ،BMP2Kش  IGFBP7طي بلشند ].[22

بلشننند رننم دو طکلنی ننم فیانننک اسننرلوعینگ ش تنظننیم

دو ان لن بیملو فشلو بلال ششني ازعحنل فیزيوعنوژ ش

فهلعیتهل ق ب طؤثیند .اي جليرنلههنل جهنت طيلب نم بنل

ژنریکي ب یلو شییم اي بیملو دو طینوو اسنت .طالعهنلت

رمیود ار یژن بل افزايش حجم ضیبما ق ب ،تهداد ضیبلن

طرهدد دو ان لن نشلن داده است اين بیمنلو تحنت تنأثیی

ق ب ش هليپیتیشفي با واست عمل طنيرننند .نرنليج اين

طوتلسیون دو ژن  BMPR2است ]  .[33اي ژن دو طی بنی

تحيیر نيش اسلسي ق ب دو پمر خنون رنلفي بنم سنمت

وش ریشطوزشم هفت ش دو فلصن م  1/2سنلنري طووگنلن از

ششهل وا رم علطل اص ي ش ر ید دو بیشز سنیت عننوان
گیديده است وا تلئید طي رند .از طیفي بیملو

جليرله  Gga_rs14609249قیاو داود.
سننندوم سننیت دو طیننوو بننی اسننل

قننلنون فیانننک

سیت ينک

علوضم پ ي ژنیک است رم تحت تلثیی اثیات طريلبل ژنریک

اسننرلوعینگ عمننل طننيرننند .هیپور نني حلصننل از افننزايش

ش طحی طيبلشد ش يلفر يک جليرله ژني رم سنهم زينلد

طرلبوعی م ،اشعی ش طهمتیي علطل توسنهم اين بیمنلو دو

از شاويلنس ژنریکي وا توجیم رند ب یلو بهید است .دو اين

جوجم هل است .ق ب اشعی ق مري است رم بم نینلز شنديد

تحيیر اغ ب ژنهل ش جليرلههل يلفت شده دو طیوو جديند

اي قلنون بلعث

ه رند ش هی گونم تحيیيني بنی وش اوتینلط اين ژنهنل ش

حیوان بم ار یژن پلسخ طيدهد ش بی اسل

افزايش طيداو جیينلن خنون از ق نب بنم سنمت شنش هنل

سیت دو طیوو انجلم نشده است .از طیفي تهداد نمونمهل

طيگیدد .بم تنلسب ن ضیبلن ق ب نینز افنزايش طني يلبند،

بیشری طي تواند بلعث افنزايش قندوت طنلو ش شنلسنلئي

بنلبیاي دو جوجم هل طیرال بنم سنیت حجنم ضنیبما ش

سليی ژنهل رلنديدا شود .از اي يلفرمهل طيتوان دو ت نیيع

تهداد ضیبلن ق ب بیشری طيشود .بم دعیل قلب یت انيیلش ش

بینلطمهل اصالد نژاد جهت طيلشطت بم سیت دو سويم-

انی لط رمری سی رم دسنررله تنف ني پینندگلن ن نیت بنم

هل تجلو شگوشري اسرفلده نمود.

پ رلنداوان دو هنرلم تنفس ،بل افزايش طيلشطت طويیگهل
ششي بهد از افزايش بیشن ده ق ب ،افزايش فشلو طضنلعفي

تشكر و قدردانی

دو با واست اتفلق طيافرد رنم بلعنث هنليپیتیشفي بان

بدي شسی م نرلوندگلن طيلعم از يوست يون

دو دانشنرله

واست طيگیدد با واست سنپس دو طهنیش حجنم بنلو

وهو

اضلفي ش عدم تهلدل فشلو همودينلطیکي حلصن م سنیت وا

نمونمهل قدوداني طيرنند .همچنی  ،از شیرت رلب شنری

بم شجود طي شود ] .[1دو اي طکلنی م تهداد ضیبلن ق ب ش

بننیا دو اخریننلو قننیاو دادن تیاشننم چننند شننک ي تننک

حجم ضیبما ق ب بم رمک ژنهنل

دانملوک بیا فیاهم نمودن هزينم تهینی ژنوتینر

نور وتید  k60نیز تشکی طيشود.
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Abstract
Ascites Syndrome is a costly metabolic disorder that has been linked to intense selection on growth rate
and low feed conversion ratio in broilers. This Syndrome has become one of the most frequent causes of
mortality within the broiler industry and leads to substantial economic losses and reduced animal welfare.
To identify genes and genomic regions associated with Ascites Syndrome, genome wide association study
was performed by the chicken 60K SNP panel on 101 birds from a F2 chicken population derived from
the reciprocal cross between Arian broiler Line and Azerbaijan native fowls. Genomic best linear
unbiased prediction procedure was used to calculate associations between each SNP and ascite related
traits. Several SNPs for the ratio of right ventricular to total ventricular, an indicator for Ascites
syndrome, reached the suggestive threshold (8.25×10-5) on chromosome 7. Two SNPs detected within
CCDC141 and OSBPL6 genes were previously reported for human heart disorder. There are a large
number of genes in this region (12745561-14602723) on chicken chromosome 7 that are related to
hypertrophic cardiomyopathy, heart rate and human heart disorder. Selection for ascites resistance in
broiler chicken using these findings could accelerate the genetic progress.
Keywords: Ascites Syndrome, Candidate gene, Chicken, GWAS, Ventricular.
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