دوره   20شماره   4زمستان 1397
صفحههای 527-537

تنوع ژنتیکی چهار ژن کاندید مرتبط به سیستم ایمنی در مرغهای تجاری گوشتی و
تخمگذار
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واحد مراغه ،مراغه ،ایران.
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چکیده
در تحقیق حاضر ،چندشکلی چهار جایگاه ژنی شامل  IL2 ،IgL ،TLR4و  ،IFNɣدر  100قطعه مرغ تجاری گوشتی و
تخمگذار با استفاده از تکنیک  PCR-RFLPو آنزیمهای برشی  Sau96I ،HphIو  Tsp509Iبررسی شدند .در جایگاه نشانگری

 ،TLR4دو آلل ( Cدو باند  138و  119جفت بازی و ( Gسه باند  99 ،119و  39جفت بازی) ،در جایگاه ژنی  ،IL2دو آلل A
(چهار باند  40 ،64 ،465و  31جفت بازی) و ( Bپنج باند  31 ،40 ،64 ،454و  11جفت بازی) ،در جایگاه ژنی  ،IgLدو آلل M

(دو باند  173و  161جفت بازی و دو باند  10جفت بازی) و ( Nسه باند  70 ،103 ،161و دو باند  10جفت بازی) و در جایگاه
ژنی  ،IFNγدو آلل ( Eیک باند  129جفت بازی) و ( Fدو باند  90و  39جفت بازی) شناسایی شدند .در جایگاههای نشانگری
 IgL ،IL2 ،TLR4و  ،IFNɣساختارهای جمعیتی در کل جمعیتها شامل شاخص اطالعات شانون بهترتیب 0/68 ،0/62 ،0/43
مشاهدهشده بهترتیب ،0/27 ،0/32

و  ،0/69شاخص تثبیت بهترتیب  -0/18 ،0/37 ،-0/19و  0/17و شاخص هتروزیگوسیتی
 0/58و  0/41برآورد شدند .با توجه به وجود چندشکلی در این جایگاهها و در صورت مطالعه پاسخهای ایمنی ژنوتیپهای
برنامههای اصالح نژاد ژنتیکی مرغها برای

مشاهدهشده برای جایگاههای ژنی مورد مطالعه میتوان از آنها بهعنوان نشانگر در

افزایش مقاومت به بیماریها بهره برد.
کلیدواژهها :اصالح نژاد ،بیماری ،جهش ،نشانگر مولکولی.PCR-RFLP ،
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مقدمه

اینترلوکینها هم یک گروه مهم از سایتوکینها را

بهبود مقاومت ژنتیکی در مرغها یک روش مناسب جهت

تشکیل میدهند و نقش مهمی در ایجاد پاسخهای ایمنی

افزایش مقاومت به عوامل عفونتزای مقاوم در برابر

دارند .اینترلوکین  )IL2( 2سایتوکین ضدالتهابی است که

داروها ،استفاده کم آنتیبیوتیکها و متعاقب آن عدم ظهور

بهعنوان یکی از ژنهای کاندید مهم در پاسخ ایمنی


بیماریهای جدید میباشد .تعیین و شناسایی تنوع ژنتیکی

شناخته شده است [ .]21 ،5اینترفرون گاما ( )IFNγنیز

سیستم ایمنی بدن یکی از گزینههای اصلی جهت بررسی

یکی از سایتوکینهای مهمی است که پاسخ ایمنی اولیه و

تفاوتهای مرغها در مقاومت به بیماریها با منشأ عفونی

ایمنی سلولی را کنترل میکند .اینترفرون گاما عالوه بر

بهشمار میآید [ .]7 ،6پرورش مرغ در طی سالهای


لنفوسیتهای کمکی  Tنوع یک ،توسط لنفوسیتهای

T

گذشته به سوی انتخاب الینهای تجاری جهت رشد،

حامل گیرندههای  CD8و سلولهای کشنده طبیعی

تولید بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتر هدایت شده

نیز تولید میشود .ایمونوگلوبولینها پروتئینهای گیرنده

است ،اما نتیجه آن با کاهش تنوع ژنتیکی ،اختالالت

غشایی هستند و روی غشای لنفوسیتهای  Bو یا

فیزیولوژیک و کاهش مقاومت به بیماریها همراه بوده

بهوسیله سلولهای پالسما در داخل خون و سطوح


است [.]18 ،8

مخاطی ترشح میشوند .تنوع و کمیت ایمونوگلوبولینها

()NK

در چند سال اخیر برنامههای اصالح نژاد مرغها در

از عوامل مهم در مقاومت یا حساسیت در مقابل عوامل

راستای شناسایی و انتخاب جمعیتهای مقاوم به بیماریها

عفونتزا به حساب میآیند و توانایی تولید مقادیر باالیی

پیشرفت نموده است و امروزه تولید الینهای مقاوم به

از انواع آنتیبادیها اغلب با شایستگی ایمنی بدن در

بیماریها و پاسخدهی بهتر به واکسنها و همچنین صفات

بهصورت
ارتباط است .تفاوت ژنتیکی پاسخهای آنتیبادی 

تولیدی برتر مورد توجه قرار گرفته است و تشخیص

گسترده توسط ژنهای ایمونوگلوبولینها کنترل میشود

مقاومت ژنتیکی به بیماریها با اهداف کنترل و پیشگیری،

[.]17 ،3

یک اصل کاربردی در اصالح نژاد است [ .]23 ،18 ،13از

در مطالعهای اثرات چندشکلی جایگاههای ژنی ،IL2

جمله ژنهای کاندید مؤثر در مقاومت به بیماریها ،میتوان

 MD-2 ،TLR4 ،IgL ،TGF-β2 ،IFNγو  iNOSبر

سایتوکینها،

مقاومت به سالمونال در دو نژاد مرغ بومی مالزی مورد

هیستوگلبولینها و گیرندههای پاتوژنها را نام برد [.]2

بررسی قرار گرفت [ .]20برای جایگاه ژنی  TLR4با طول

مهمترین سلولهای سیستم ایمنی لنفوسیتها هستند که به

 256جفت باز ،دو آلل  Cو  Gبهترتیب با میانگین

سلولهای  Bو  Tدستهبندی میشوند .لنفوسیتها،

فراوانیهای  0/345و  0/655و همچنین سه ژنوتیپ ،CC

ماکروفاژها و فیبروبالستها سبب ترشح اینترفرونها

 CGو  GGبهترتیب با میانگین فراوانیهای  0/49 ،0/10و

میشوند [ .]19ژن  TLR4بعد از تشخیص الگوهای

 0/41شناسایی شد .در این مطالعه میانگین شاخص شانون

مولکولی مرتبط با پاتوژنها از طریق شناسایی

 0/63و میانگین شاخص تثبیت نیز  -0/115گزارش

لیپوپلیساکاریدهای پاتوژنها ،سیستم ایمنی را فعال میکند

شدند .برای جایگاه ژنی  IgLبا طول  354جفت باز ،دو

[ .]10گزارش شده است که پس از آلودگی بدن توسط یک

آلل  Aو  Gبهترتیب با میانگین فراوانیهای  0/275و

عامل بیماریزا ،بیان ژن  TLR4افزایش مییابد [.]16

 0/725و همچنین سه ژنوتیپ  AG ،AAو  GGبهترتیب

ژنهای

کدکننده

ایمونوگلبولینها،
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با میانگین فراوانیهای  0/405 ،0/075و  0/52شناسایی

دادند .در مرغهای بومی نژاد هلندی فقط ژنوتیپ

شد .برای جایگاه ژنی  IFNγبه طول  670جفت باز ،دو

شناسایی شد و از تعداد کل مرغها فقط شش مرغ دارای

آلل  Aو  Gبهترتیب با میانگین فراوانیهای  0/55و 0/45

ژنوتیپ  AAبودند .با استفاده از آنزیم برشی

و همچنین سه ژنوتیپ  AG ،AAو  GGبهترتیب با

چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی را در جایگاه ژنی

میانگین فراوانیهای  0/46 ،0/32و  0/22شناسایی شدند.

به طول  670جفت بازی مرغهای مولد بومی نژاد

GG

Tsp509I
IFNγ

در تحقیقی با استفاده از تکنیک  PCR-RFLPژنهای

مازندرانی مورد بررسی قرار گرفت [ .]1در نتایج این

 IL-2Rγو  IL-15Rαدر مرغهای نژاد کاداکانات مورد

تحقیق دو آلل  Aو  Gبهترتیب با فراوانی  0/53و  0/47و

ارزیابی قرار گرفتند [ .]9در جایگاه ژنی  IL-2Rسه

همچنین سه ژنوتیپ  AG ،AAو  GGبهترتیب با فراوانی

ژنوتیپ  AB ،AAو  BBبهترتیب با فراوانی 0/65 ،0/02

 0/44 ،0/31و  0/25شناسایی شد.

و  0/32شناسایی و فراوانی آللهای  Aو  Bنیز بهترتیب

صورتگرفته در تکنیکهای

با توجه به پیشرفتهای

 0/19و  0/81برآورد شدند .در دو تحقیق جداگانه

ژنتیک مولکولی و اهمیت آنها در برنامههای اصالح نژاد،

IgL

بهکمک نشانگرها بیش از پیش
نیاز مبرم به انتخاب 

روی پاسخ به آنتیبادی در مرغهای نژادهای لگهورن و

احساس میشود .لذا در این پژوهش چندشکلیهای آللی

فایومی انجام شد [ .]24 ،14در نتایج این تحقیقات ،وجود

در ژنهای کاندید مرتبط به سیستم ایمنی در مرغهای

یک باند  161جفت بازی و دو باند  10جفت بازی در دو

تجاری گوشتی و تخمگذار مورد بررسی قرار گرفت.

مطالعهای تحت عنوان بررسی چندشکلی جایگاه ژنی

نژاد یاد شده مشترک بوده و بهغیر از این قطعهها در نژاد
بهطول  173جفت باز و در نژاد
لگهورن یک باند اضافی 

مواد و روشها

بهطولهای  103و 70
فایومی نیز دو باند اضافی دیگر 

برای این پژوهش  100نمونه خون از مرغهای تجاری

جفت باز مشاهده شده بود.

بهازای هر
گوشتی آرین و تخمگذار شیور ( 50قطعه 

در تحقیقی چندشکلی  DNAرا در جایگاههای ژنی

آذربایجانشرقی

جمعیت) موجود در مراکز پرورش منطقه

 IL-2Rγو  IL-15Rαدر مرغهای نژاد آسیل مورد بررسی

بهصورت تصادفی انتخاب شدند ،اخذ گردید.
که 

AA

استخراج DNAی ژنومی نمونههای خون با استفاده از

و  ABبهترتیب با فراوانیهای  0/64و  0/36شناسایی و

نهشده نمکی [ ]15انجام گرفت .کمیت DNAهای
روش بهی 

فراوانیهای آللهای  Aو  Bبهترتیب  0/82و  0/18برآورد

طیفسنجی و با استفاده از

بهروش
استخراجشده 

ژنومی

شد .در پژوهشی همبستگی چندشکلیهای مربوط به

اسپکتروفتومتر نانودراپ و کیفیت آنها با الکتروفورز

جایگاه ژنی  IFNγبه طول  129جفت باز را روی پاسخ

روی ژل آگارز دو درصد تعیین شد .جهت تکثیر قطعات

به آلودگی سالمونالیی در مرغهای نژاد هلندی (دو گروه)

ژنی موردنظر برای هر جایگاه ژنی از یک جفت آغازگر

و تجاری گوشتی (سه گروه) مورد مطالعه قرار دادند

اختصاصی استفاده شد (جدول  .)1اختصاصی بودن

صورتگرفته در این تحقیق سه

[ .]11طبق بررسیهای

آغازگرهای مورد استفاده ،از سرویس

نوع ژنوتیپ شناسایی شد که فراوانی متفاوتی را در

 )Local Alignment Search Toolدر سایت

بافتهای مختلف از جمله کبد ،سکوم و طحال نشان

بررسی شد.

قرار دادند [ .]12در جایگاه ژنی  ،IL-2Rγدو ژنوتیپ
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آنزیمهای برشی
راستا برای هضم آنزیمی محصوالت  ،PCR

واکنشهای زنجیرهای پلیمراز در حجم نهایی 20
میکرولیتر شامل  100-200نانوگرم DNAی ژنومی ،چهار
میکرولیتر

 HphI ،Sau96Iو ( Tsp509Iساخت شرکت

Thermo

Taq DNA polymerase 2X Master mix red

 )Scientificمورد استفاده قرار گرفت (جدول  .)1این

( ،Taq DNA polymeraseبافر Red dye ،dNTPs ،و

واکنشها در حجم نهایی  14/5میکرولیتر ،شامل پنج

( )Mgcl2ساخت شرکت  )AMPLIQONبرای جایگاه

میکرولیتر محصول  ،PCRیک میکرولیتر بافر و 0/5

 IL2و

میکرولیتر آنزیم و در نهایت هشت میکرولیتر آب دو بار

 IgLو شش میکرولیتر برای جایگاه ژنی  IFNγو همچنین

تقطیر انجام شد .واکنشهای هضم آنزیمی برای سه جایگاه

 0/4میکرولیتر از هر یک از آغازگرها (ساخت شرکت

ژنی  IL2 ،TLR4و  IgLدر دمای  37درجه سانتیگراد و

 )BiONEERبا غلظت  10پیکومول برای جایگاههای ژنی

برای جایگاه ژنی  IFNɣدر دمای  65درجه سانتیگراد

 IL2 ،TLR4و  IgLو  0/6میکرولیتر برای جایگاه ژنی

بهمدت  16ساعت انجام شد .بعد از هضم آنزیمی برای


 IFNγانجام شد .چرخههای دمایی این واکنشها طبق

مشاهدهی باندها و تعیین الگوهای ژنوتیپی حاصل از ژل

جدول  2انجام شد.

آگارز چهار درصد و نشانگر وزن مولکولی  50جفت بازی

ژنی  ،TLR4پنج میکرولیتر برای جایگاههای ژنی

قطعات تکثیریافته برای هر چهار جایگاه ژنی در حضور

(ساخت شرکت  )Thermo Scientificاستفاده شد .آنالیز

نشانگر وزن مولکولی  100جفت بازی (ساخت شرکت

ساختار ژنتیکی شامل فراوانیهای آللی و ژنوتیپی و همچنین

 )Thermo Scientificروی ژل آگارز دو درصد الکتروفورز

مشاهده شده

آنالیز ساختار جمعیتها شامل هتروزیگوسیتی

شدند و صحت تکثیر قطعات موردنظر بدون حضور باندهای

و مورد انتظار ،شاخص تثبیت (مقدار افزایش و یا کاهش

غیراختصاصی و محصوالت ناخواسته تأیید شد (شکل .)1

هتروزیگوسیتی) ،شاخص اطالعات شانون (میزان تنوع
ژنتیکی) و شاخص تعادل هاردی -واینبرگ با استفاده از

در پژوهش حاضر از تکنیک  PCR-RFLPجهت تعیین

نرمافزار POPGENEنسخه  ]22[ 1/32انجام شد.

چندشکلی جایگاههای ژنی موردنظر استفاده شد و در این

جدول  .1توالی و دمای اتصال آغازگرها ،اندازه محصوالت  PCRبرای هر جایگاه ژنی و آنزیمهای برشی برای هضم آنزیمی
جایگاه ژنی
TLR4
IL-2
IgL
IFNγ

محصول

آغازگر (')5' → 3
CCTGGACTTGGACCTCAG
GGACTGAAAGCTGCACATC
CCCAGCGTGGACTATGAGAA
CATCTTTAGGACTCCGACCCA
GGGAAATACTGGTGATAGGTG
TTTATACCCGCGTCCTTC
ATTCTGATGTCTGCCAC
GGCTTAGGCATACTCTTA

دمای اتصال آغازگر

PCR

آنزیم برشی

(جفت باز)

(ثانیه  /درجه سانتیگراد)

257

30 / 48

Sau96I

600

30 / 54

HphI

354

30 / 49

Sau96I

129

30 /40

Tsp509I

جدول  .2دما ،مدت زمان و تعداد چرخههای دمایی برای هر جایگاه ژنی در واکنش زنجیرهای پلیمراز

جایگاه ژنی

واسرشتسازی اولیه


واسرشتسازی ثانویه

اتصال آغازگرها

دمای تکثیر

تعداد چرخه

دمای تکثیر نهایی

TLR4

 / 95 ̊ Cپنج دقیقه

 30 / 95 ̊ Cثانیه

 30 / 48 ̊ Cثانیه

 30 / 72 ̊ Cثانیه

35

 / 72 ̊ Cپنج دقیقه

IL-2

 / 95 ̊ Cپنج دقیقه

 30 / 95 ̊ Cثانیه

 30/ 54 ̊ Cثانیه

 30 / 72 ̊ Cثانیه

30

 / 72 ̊ Cچهار دقیقه

IgL

 / 95 ̊ Cپنج دقیقه

 30 / 95 ̊ Cثانیه

 30/ 49 ̊ Cثانیه

 30 / 72 ̊ Cثانیه

35

 / 72 ̊ Cپنج دقیقه

IFNγ

 / 95 ̊ Cپنج دقیقه

 30 / 94 ̊ Cثانیه

 30 / 40 ̊ Cثانیه

 30 / 72 ̊ Cثانیه

40

 / 72 ̊ Cهفت دقیقه
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تنوع ژنتیکی چهار ژن کاندید مرتبط به سیستم ایمنی در مرغهای تجاری گوشتی و تخمگذار

شکل  .1محصوالت  PCRبرای جایگاههای ژنی مورد مطالعه روی ژل آگارز دو درصد با نشانگر وزن مولکولی  100جفت باز

نتایج و بحث

بهترتیب  0/14 ،0و  0/86محاسبه شد .شاخص اطالعات

در دو جمعیت مرغ گوشتی و تخمگذار ،برای جایگاه ژنی

شانون ،شاخص تثبیت و شاخص تعادل هاردی -واینبرگ در

 ،TLR4بعد از هضم آنزیمی محصوالت واکنش زنجیرهای

جمعیت مرغ گوشتی بهترتیب  -0/33 ،0/56و  5/29و در

پلیمراز ،سه نوع ژنوتیپ  CG ،CCو  GGشناسایی شد .برای

جمعیت مرغ تخمگذار بهترتیب  -0/07 ،0/25و 0/24

آلل  Cدو باند  138و  119جفت بازی و برای آلل  Gسه باند

برآورد شدند (جدول  .)3مقادیر شاخص اطالعات شانون در

 99 ،119و  39جفت بازی مشاهده شد .برای جایگاه ژنی

دو جمعیت مورد مطالعه ،نشاندهنده تنوع ژنتیکی باال در

 ،IL2سه نوع ژنوتیپ  AB ،AAو  BBشناسایی شد .آلل

A

جمعیت مرغ گوشتی بود و مقادیر شاخص تثبیت حاکی از

دارای چهار باند  465و  40 ،64و  31جفت بازی و آلل

B

کاهش هتروزیگوسیتی بیشتر در جمعیت مرغ گوشتی نسبت

دارای پنج باند  31 ،40 ،64 ،454و  11جفت بازی بود .برای

به جمعیت مرغ تخمگذار بود .همچنین با توجه به مقادیر

NN

شاخص تعادل در دو جمعیت ذکرشده ،عدم تعادل در

جایگاه ژنی  ،IgLسه نوع ژنوتیپ  MN ،MMو

طوریکه آلل  Mدارای دو باند  173و  161و

شناسایی شد 
به

جمعیت مرغ گوشتی مشخص شد.

دو باند  10جفت بازی و آلل  Nدارای سه باند ،103 ،161

در کل جمعیتهای مورد مطالعه ،فراوانی آللهای  Cو

 70و دو باند  10جفت بازی بوده است .همچنین برای

 Gبهترتیب  0/16و  0/84محاسبه شد .بیشترین و کمترین

جایگاه ژنی  ،IFNγسه نوع ژنوتیپ  EF ،EEو  FFشناسایی

مقدار فراوانی هتروزیگوسیتی مشاهدهشده بهترتیب مربوط به

شد که آلل  Eدارای یک باند  129جفت بازی و آلل  Fدارای

جمعیت مرغهای تجاری گوشتی ( )0/50و تخمگذار ()0/14

دو باند  90و  39جفت بازی بود (شکل .)2

بود .میانگین شاخص اطالعات شانون  0/43و شاخص

در جایگاه ژنی  ،TLR4فراوانی آلل  Cدر جمعیتهای

تثبیت منفی بوده و میانگین آن  -0/19محاسبه شد

مرغ گوشتی و تخمگذار بهترتیب  0/25و  0/07و فراوانی

(جدول .)3این جایگاه ژنی در جمعیتهای مورد مطالعه

آلل  Gبهترتیب  0/75و  0/93برآورد شد .فراوانی

دارای چندشکلی بوده و تنوع ژنتیکی در جمعیت مرغهای

ژنوتیپهای  CG ،CCو  GGدر جمعیت مرغ گوشتی

تجاری گوشتی بیشتر از جمعیت مرغهای تجاری تخمگذار

بهترتیب  0/50 ،0و  0/50و در جمعیت مرغ تخمگذار

بود .در جمعیتهای مورد مطالعه کاهش هتروزیگوسیتی
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مشاهده شد که احتماالً میتواند بهدلیل عدم تالقی تصادفی

بومی مالزی نبود [ .]20طبق گزارش [ ،]12در این جایگاه

افراد در داخل جمعیتهای مادر مولد این هیبریدها باشد.

ژنی ،مرغهایی با ژنوتیپ هتروزیگوس ،میزان سرزندگی

در کل جمعیتها ،برای این جایگاه ژنی ،ژنوتیپ

باالیی داشتند .در مطالعه حاضر ،در کل جمعیتها

هتروزیگوس  CGبا فراوانی  0/32و ژنوتیپ  CCبا

بیشترین فراوانی ژنوتیپی مربوط به ژنوتیپ هموزیگوس

فراوانی  0/68و فراوانی آللهای  Cو  Gبهترتیب  0/16و

 GGاست و تنوع این جایگاه ژنی کم بوده و این احتماالً

 0/84محاسبه شد (جدول .)3این نتایج مطابق مقادیر

بهدلیل نوع تالقیهای صورت گرفته در گله مادر این


فراوانی آللی و ژنوتیپی گزارش شده در جمعیت مرغ

هیبریدها بوده است.

مشاهدهشده حاصل از هضمی آنزیمی محصوالت  PCRبرای هر یک از جایگاههای ژنی مورد مطالعه

شکل  .2الگوهای ژنوتیپی
روی ژل آگارز چهار درصد با نشانگر وزن مولکولی  50جفت باز
مشاهدهشده و مورد انتظار برای جایگاههای

جدول  .3فراوانیهای آللی و ژنوتیپی و فراوانیهای هتروزیگوسیتی و هموزیگوسیتی
ژنی  IgL ،IL2 ،TLR4و  IFNɣدر جمعیتهای مرغهای تجاری مورد مطالعه
جایگاه ژنی

IL-2

مرغهای

فراوانی

فراوانی ژنوتیپی مشاهدهشده

کای

تجاری

آللی

(مورد انتظار)

اسکور

گوشتی
تخمگذار

 BB
 AB
 AA
B
A
)0/06( 0/16 )0/38( 0/20 )0/54( 0/64 0/26 0/74
)0/13( 0/20 )0/47( 0/34 )0/39( 0/46 0/37 0/63

کل جمعیتها

)0/09( 0/18 )0/43( 0/27 )0/46( 0/55 0/32 0/68

مشاهدهشده


مورد انتظار

*12/17
*3/95

)0/80( 0/20
)0/66( 0/34

)0/61( 0/38
)0/52( 0/47

*

0/57
0/65

0/48
0/27

14/43

)0/73( 0/27

)0/56( 0/43

0/62

G C
0/75 0/25
0/93 0/07

 CC
)0/06( 0
)0/004( 0

 GG
 CG
)0/56( 0/50 )0/37( 0/50
)0/86( 0/86 )0/13( 0/14

*5/29
0/24

)0/50( 0/50
)0/86( 0/14

)0/62( 0/37
)0/86( 0/13

0/56
0/25

-0/33
-0/07

0/84 0/16

)0/02( 0

)0/68( 0/68 )0/27( 0/32

3/50

)0/68( 0/32

)0/72( 0/27

0/43

-0/19

)0/17( 0/16 )0/49( 0/52 )0/33( 0/32 0/42 0/58

0/16

)0/48( 0/52

)0/50( 0/49

0/68

-0/06

)0/19( 0/12 )0/49( 0/64 )0/31( 0/24 0/44 0/56
تخمگذار
کل جمعیتها )0/18( 0/14 )0/49( 0/58 )0/32( 0/28 0/43 0/57

*4/16
3/17

)0/36( 0/64
)0/42( 0/58

)0/ 50( 0/49
)0/50( 0/49

0/68
0/68

-0/29
-0/18

 FF
 EF
 EE
F E
)0/35( 0/44 )0/48( 0/32 )0/15( 0/24 0/60 0/40

*5/90

)0/68( 0/32

)0/51( 0/48

0/67

0/33

)0/14( 0/14 )0/48( 0/50 )0/36( 0/36 0/39 0/61
تخمگذار
کل جمعیتها )0/24( 0/29 )0/50( 0/41 )0/25( 0/30 0/49 0/51

0/08
3/42

)0/50( 0/50
)0/59( 0/41

)0/51( 0/48
)0/50( 0/50

0/66
0/69

-0/05
0/17

کل جمعیتها

M

 IFNɣ

(هموزیگوسیتی)

(هموزیگوسیتی)

اطالعات شانون

تثبیت

0/37

گوشتی
 TLR4
تخمگذار

IgL

1

فراوانی
هتروزیگوسیتی

فراوانی
هتروزیگوسیتی

شاخص

شاخص

گوشتی

گوشتی

N

MM

MN

NN

* معنیدار در سطح احتمال ( )1 / )P<0/05آزمون کایاسکور برای تعادل هاردی -واینبرگ.
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در جایگاه ژنی  ،IL2فراوانی آلل  Aدر جمعیتهای

(جدول  .)3مطالعه حاضر الگوی مشابهی را که قبالً در

مرغ گوشتی و تخمگذار بهترتیب  0/74و  0/63و فراوانی

مرغهای نژادهای لگهورن و فایومی [ ،]24 ،14در

آلل  Bبهترتیب  0/26و  0/37برآورد شد .فراوانی

مرغهای نژاد کاداکانات [ ]9و در مرغهای نژاد آسیل []12


ژنوتیپهای  AB ،AAو  BBدر جمعیت مرغ گوشتی

ارائه داده بودند ،نشان میدهد .در مطالعه حاضر ،فراوانی

بهترتیب  0/20 ،0/64و  0/16و در جمعیت مرغ تخمگذار

مشاهدهشده کمتر از گزارشهایی است که

هتروزیگوسیتی

بهترتیب  0/34 ،0/46و  0/20محاسبه شد .شاخص

در مرغهای نژاد کاداکانات ( ]9[ )0/32و در مرغهای

اطالعات شانون ،شاخص تثبیت و شاخص تعادل

آسیل ( ]12[ )0/36ارائه شد که این تفاوت را میتوان

هاردی -واینبرگ در جمعیت مرغ گوشتی بهترتیب ،0/57

بهدلیل تفاوت در ساختار جمعیتهای مورد
احتماالً 

 0/48و  12/17و در جمعیت مرغ تخمگذار بهترتیب

مطالعه نسبت داد.

 0/27 ،0/65و  3/95برآورد شدند (جدول  .)3مقادیر

در جایگاه ژنی  ،IgLفراوانی آلل  Mدر جمعیتهای

نشاندهنده تنوع
شاخص اطالعات شانون در دو جمعیت ،

مرغ گوشتی و تخمگذار بهترتیب  0/58و  0/56و فراوانی

ژنتیکی باالی جمعیت مرغ تخمگذار نسبت به جمعیت

آلل  Nبهترتیب  0/42و  0/44برآورد شد .فراوانی

مرغ گوشتی بود و مقادیر شاخص تثبیت حاکی از افزایش

ژنوتیپهای  MN ،MMو  NNدر جمعیت مرغ گوشتی

هتروزیگوسیتی در جمعیت مرغ گوشتی نسبت به جمعیت

بهترتیب  0/52 ،0/32و  0/16و در جمعیت مرغ تخمگذار

مرغ تخمگذار بود .همچنین با توجه به مقادیر شاخص

بهترتیب  0/64 ،0/24و  0/12محاسبه شد .شاخص

تعادل در دو جمعیت ذکرشده ،عدم تعادل در جمعیتهای

اطالعات شانون ،شاخص تثبیت و شاخص تعادل

مرغ گوشتی و تخمگذار مشخص شد .در کل جمعیتهای

هاردی -واینبرگ در جمعیت مرغ گوشتی بهترتیب ،0/68

مورد مطالعه ،فراوانی آللهای  Aو  Bبهترتیب  0/68و

 -0/06و  0/16و در جمعیت مرغ تخمگذار بهترتیب

 0/31برآورد شد .بیشترین و کمترین مقدار فراوانی

 -0/29 ،0/68و  4/16برآورد شدند (جدول  .)3مقادیر

مشاهدهشده بهترتیب برای مرغهای

هتروزیگوسیتی

شاخص اطالعات شانون در دو جمعیت با هم برابر بوده

تجاری تخمگذار ( )0/34و گوشتی ( )0/20مشاهده شد.

نشاندهنده تنوع ژنتیکی باال در دو جمعیت مرغ گوشتی
و 

میانگین شاخص اطالعات شانون  0/62و میانگین

و تخمگذار بود و مقادیر شاخص تثبیت حاکی از کاهش

شاخص تثبیت  0/37محاسبه شد (جدول  .)3در

هتروزیگوسیتی در دو جمعیت ذکرشده بوده که در

جمعیتهای مورد مطالعه برای این جایگاه ژنی افزایش

جمعیت مرغ تخمگذار این مقدار باالتر بود .همچنین با

هتروزیگوسیتی مشاهده شد که علت آن احتماالً میتواند

توجه به مقادیر شاخص تعادل در دو جمعیت ذکرشده،

آمیزشهای غیرخویشاوندی در داخل جمعیتهای مرغ

عدم تعادل در جمعیت تخمگذار مشخص شد.
در کل جمعیتها ،فراوانی آللهای  Mو  Nبهترتیب

مادر مولد این هیبریدها باشد.
در کل جمعیتهای مورد مطالعه ،ژنوتیپ  AAدارای

 0/57و  0/43برآورد شد .بیشترین و کمترین مقدار

فراوانی  0/55و وفور ژنوتیپهای  ABو  BBبهترتیب

مشاهدهشده بهترتیب برای

فراوانی هتروزیگوسیتی

برابر با  0/27و  0/18بود .فراوانی هموزیگوسیتی و

مرغهای تجاری تخمگذار ( )0/64و گوشتی ()0/52

مشاهدهشده بهترتیب  0/73و  0/27بود

هتروزیگوسیتی

مشاهده شد .میانگین شاخص اطالعات شانون  0/68و
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میانگین شاخص تثبیت نیز  -0/18محاسبه شد (جدول.)3

 -0/05و  0/08برآورد شدند (جدول  .)3مقادیر شاخص

در جمعیتهای مورد مطالعه کاهش هتروزیگوسیتی

اطالعات شانون تقریباً در دو جمعیت با هم برابر بوده و

بهدلیل آمیزشهای
مشاهده شد که احتماالً میتواند 

نشاندهنده تنوع ژنتیکی باال در دو جمعیت مرغ تخمگذار


خویشاوندی در داخل جمعیتهای مادر مولد هیبریدهای

و گوشتی بود و مقادیر شاخص تثبیت حاکی از کاهش

تجاری مورد مطالعه باشد .با توجه به فراوانی آللها و

هتروزیگوسیتی فقط در جمعیت مرغ تخمگذار بود.

ژنوتیپهای برآوردشده ،فراوانی آلل  Mو فراوانی

همچنین با توجه به مقادیر شاخص تعادل در دو جمعیت

ژنوتیپهای هتروزیگوس  MMو هموزیگوس  NNبیشتر

ذکرشده ،عدم تعادل در جمعیت مرغ گوشتی مشخص

از نتایج تحقیق [ ]20بودند .همچنین در این مطالعه ،در

شد.

کل جمعیتها ،ژنوتیپ  MMدارای دو باند  173و 161

در کل جمعیتها ،فراوانی آللهای  Eو  Fبهترتیب

جفت بازی ،ژنوتیپ  MNدارای چهار باند ،161 ،173

 0/51و  0/49برآورد شد .بیشترین و کمترین مقدار

 103و  70جفت بازی و ژنوتیپ  NNدارای سه باند ،161

مشاهدهشده بهترتیب برای

فراوانی هتروزیگوسیتی

 103و  70جفت بازی بودند که با تحقیقات []24 ،14

مرغهای تجاری تخمگذار ( )0/50و گوشتی ()0/32

IgL

مشاهده شد .میانگین شاخص اطالعات شانون  0/69و

در کل جمعیتها ،شاخص اطالعات شانون ()0/68

میانگین شاخص تثبیت نیز مثبت برآورد شد (جدول .)3

گزارششده توسط []14

محاسبه شده که بیشتر از نتایج

در جمعیتهای مورد مطالعه در این جایگاه ژنی افزایش

بوده است و این بیانگر تنوع ژنتیکی باالی این نشانگر در

هتروزیگوسیتی مشاهده شد که دلیل آن میتواند

جمعیتهای مورد مطالعه است .شاخص تثبیت ()-0/18

آمیزشهای غیرخویشاوندی در داخل جمعیتهای مادر


محاسبه شده نیز مغایر با نتایج [ ]20میباشد که مقدار آن

مولد این هیبریدهای تجاری باشد .با توجه به فراوانیهای

 0/03گزارش شد .منفی بودن شاخص تثبیت میتواند

آللی و ژنوتیپی برآوردشده در این جایگاه ژنی ،در مقایسه

ناشی از کاهش هتروزیگوسیتی ،افزایش هموزیگوسیتی یا

با نتایج تحقیقات دیگر [ ،]20 ،1فراوانی ژنوتیپهای

افزایش همخونی و همچنین انحراف از تعادل هاردی-

هموزیگوس پایینتر از فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوس

واینبرگ در جمعیتها باشد.

برآورد شد.

مطابقت داشت .در تحقیق حاضر ،برای جایگاه ژنی

در جایگاه ژنی  ،IFNγفراوانی آلل  Eدر جمعیتهای

در تحقیق حاضر برای جایگاه نشانگری ( )IFNγسه

مرغ گوشتی و تخمگذار بهترتیب  0/40و  0/61و فراوانی

نوع ژنوتیپ شناسایی شد که با نتایج تحقیق [ ]11مطابقت

آلل  Fبهترتیب  0/60و  0/39برآورد شد .فراوانی

مشاهدهشده در جایگاه ژنی مورد

نداشت .تفاوت در نتایج

ژنوتیپهای  EF ،EEو  FFدر جمعیت مرغ گوشتی

مطالعه در مقایسه با نتایج تحقیقات دیگر را میتوان به

بهترتیب  0/32 ،0/24و  0/44و در جمعیت مرغ تخمگذار

تفاوت در ساختار جمعیتهای مورد مطالعه و یا به

بهترتیب  0/50 ،0/36و  0/14محاسبه شد .شاخص

کایاسکور

تکنیکهای تعیین ژنوتیپ نسبت داد.

اطالعات شانون ،شاخص تثبیت و شاخص تعادل

محاسبهشده برای جمعیت تجاری گوشتی و تخمگذار فقط


هاردی -واینبرگ در جمعیت مرغ گوشتی بهترتیب ،0/67

در جایگاه ژنی  IL2معنیدار بود (( )P<0/05جدول.)3

 0/33و  5/90و در جمعیت مرغ تخمگذار بهترتیب ،0/66

بهعبارتی دیگر انحراف از تعادل
کایاسکور یا 
معنیداری 
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Abstract
In the present study, the polymorphism of four loci including of TLR4, IL2, IgL and IFNγ were investigated in 100
commercial broiler and layer chickens using PCR-RFLP technique and enzymes of Tsp509I, Sau96I and HphI. In
TLR4 marker site, two alleles of C (two bands of 138 and 119 bp) and G (three bands of 119, 99 and 39 bp), In IL2
locus, two alleles of A (four bands of 465, 64, 40 and 31bp) and B (five bands of 454, 64, 40, 31 and 11 bp), in IgL
locus, two alleles M (two bands of 173, 161 and two bands of 10 bp) and N (three bands of 161, 103,70 and two
bands of 10 bp) and in IFNγ locus, two alleles E (one band of 129 bp) and F (two bands of 90 and 39 bp) were
identified. In TLR4, IL2, IgL and IFNγ markers sites, the population structure of the total population including the
Shannon information index 0.43, 0.62, 0.68 and 0.69, the Fixation index -0.19, 0.37, -0.18 and 0.17 and the observed
heterozygosity index 0.32, 0.27, 0.58 and 0.41 were estimated, respectively. Regarding the presence of polymorphism
at these sites and also studying the immune responses of the observed genotypes, they can be used as a set of markers
in genetic breeding programs of chickens for increasing the resistance to disease.
Keywords: Breeding, disease, molecular marker, mutation, PCR-RFLP.
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