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در مرغ بومی آذربایجان غربی با Pit1ژنششمشناسایی چندشکلی اگزون
PCR-SSCPاستفاده از روش 

*4قادرزادهو محمد 3مردانی، کریم2هاشمیعلی، 1جواد برومند

11/2/92: تاریخ پذیرش1/6/91:  تاریخ دریافت

  چکیده
 عامل ویژهPit1ژن . دارنداساسینقشجوجهرشدوتکاملدرکههستندرونویسیعواملشاملسوماتوتروپیکبخشهايژن

 يحرك تیروئیدمپروالکتین، رشد و هاي هاي هورمونژنتنظیم  و اي در تمایز هیپوفیز قدامیعمده رونویسی هیپوفیزي است که نقش
بررسیمنظوربهپژوهشاین. به عنوان یک ژن کاندیداي کلیدي براي صفات تولیدي طیور مورد توجه قرار گرفته است Pit1ژن .  دارد

بومیمرغدراي پلیمراز واکنش زنجیرههاي منفرد مبتنی برروش چندشکلی فضایی رشتهازاستفادهباPit1ژناگزون ششم چندشکلی
استخراجخونهاينمونهDNAه وشدگیريخونتصادفیصورتبهپرنده100ازطرحایندر.گرفتصورتغربیآذربایجان

ازاستفادهباbp179طولبهPit1جایگاهاگزون ششمناحیه. شداستفادهدرصدیکآگارزژلازDNAکیفیتتعیینبراي. گردید
ی پلژلباالکتروفورزتوسطPCRمحصوالت.شدندآنالیزSSCPروشتوسطPCRمحصوالتوتکثیرمرازپلیايزنجیرهواکنش

،AAژنوتیپسهآمیدآکریلپلیژلباPCRمحصوالتSSCPنتایج. گردیدآشکارنقرهنیتراتآمیزيرنگودرصد 10آکریالمید
ABوBBشاخصشانون،شاخص. دادندواینبرگ را نشان -هاي این جایگاه ژنی انحراف از تعادل هارديژنوتیپ. ساختآشکاررا
Nie  نشانگرکه دست آمده نشان داده نتایج ب. آمددستبه32/0و59/0،67/1ترتیببهشدهمشاهدهتییهتروزیگوسوPit1داراي

.مورد توجه قرار گیردآینده ينژاد هاي اصالحبرنامهتواند در و میاستباالیی نسبتاً چندشکلی

PCR-SSCP،غربیآذربایجان بومی مرغ ،چندشکلی:کلیدي کلمات

  مقدمه
کارگیري دانش علمی براي بهبود هاصالح دام در واقع ب.

اصوالً پرورش حیوانات اهلی .ژنتیکی حیوانات است
نژادي بایستی هاي بهو توصیه استاقتصادي  اهدافداراي 

از نظر اقتصادي و مالحظات ژنتیکی مورد بررسی قرار 
راستا به منظور به حداقل رساندن  در این.  گیرند

هاي اصالح نژادي برنامهگذاري و افزایش بازدهی سرمایه
ژنتیک مولکولی مؤثر در هاي جدید روشاز توانمی

هاي مؤثر شناسایی ژن. کرداستفاده بخش اصالح نژاد دام 
در کارهاي اقدامی هدفمندحیوانات در رشد و محرك 

کشاورزي، دانشگاه ارومیه يدانشجوي کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده1
ارومیهدانشگاهکشاورزي، يدامی، دانشکدهعلومگروهاستادیار2
ارومیهدانشگاهدامپزشکی،يدانشکدهغذایی،موادکیفیکنترلوبهداشتگروهدانشیار3
ارومیهکشاورزي، دانشگاه يدانشکده،ارشدکارشناسیيآموختهدانش*4

 ،سوماتوتروپیک يناحیه هايژن.باشداصالح نژاد می
هاي مختلفی در تنظیم پروالکتین، هورمون رشد و نقش

هاي هاي هورمون محرك رشد بتا دارند و از میان ژنژن
هاي کاندیدا و مهم در صفات یکی از ژن Pit1این ناحیه 

.Nie et al(استتولیدي  یکواقعدر،ژناین). 2008
باعثکهباشدمیبرداري هیپوفیزينسخهویژهفاکتور
و) PRL(پروالکتینهورمون هايژنمناسبتظاهر

شود میقدامیهیپوفیزدر )GH(رشدهورمون
)Zwierzchowski et al. 2001, Chenht and Geldrmann

E-mail: mg.mahabad1365@gmail.com)مسئولنویسنده(
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1996, Chen et al. هاي زیستی دیگري فعالیت.)1997
Li(بخش قدامی هیپوفیز  يمانند تنظیم توسعه et al.

1990, Hoya et al. هیپوفیز  يتکثیر سلولی غده،)1998
)Castrillo et al. خاموش کردن یا تأخیر در  ،)1991

.Taha et al(ن عوامل آزاد کننده در انسا در ارتباط ) 2005
.Camper et al(تولگی در موش وفنوتیپ کبا  و  )1990

هاي هاي کبدي به ترشح سلولطور القاي سلولهمین
.Lee et al(پروالکتین هاي گزارش از دیگر نقش،)2005

فعالیت ابتدایی این ژن تحت . براي این ژن استشده 
؛ترشح خودکار دارد Pit1ژن  ؛است) PROP-1(کنترل 

mRNA ؛این ژن در هر نوع سلول هیپوفیزي وجود دارد 
هاي سلولعمده در  صورته ب Pit1که پروتئین طوريه ب

ها وجود دارد ها و تیروتروفها، سوماتوتروففورتالکتو
کنندرا ترشح میTSHو  PRL،GHکه به ترتیب 

)Sornson et al. مختلف هاي در گونه Pit1ژن .)1996
6که در پستانداران داراي طوريه ب است؛ شناسایی شده

استاگزون  7ها داراي اگزون و در پرندگان و ماهی
)Yamada et al. 1993, Tatsumi et al. Pit1ژن .)1992

در سال و همکاران Tanakaتوسط بار اولین  ،ماکیان
، Pit1مختلف این ژن  شکلسه . شناسایی شد1999
Pit1βوPit1ω ،و  363، 335ساختار به ترتیب داراي
.Van et al(هستند  يآمینواسید 327 توالی ژنوم .)2000
هايبر اساس یافته.گردیدشناسایی  2006سال در مرغ 
قرار  مرغ 1يروي کروموزوم شماره Pit1ژن یابی،توالی
.Nie et al(طول دارد Kb 14بیش از و گرفته در . )2008

ثابت شده ،انجام گرفتهتحقیقات مکرري که روي این ژن 
کاندیدا نقش کلیدي در ژنیکاست که این ژن به عنوان

مطالعات مختلف نشان . صفات تولیدي و عملکرد دارد
این ژن در ارتباط با رشد، صفات الشه و ع تنواند که داده

.Brunsch et al(است چربی  2002, Franco et al. 2005,

Song et al. 2005, Stancekova et al. 1999, Yu et al.
شکلی تک چند 23، در کلهادر جوجه.)1995

جفت بازي در  54يو یک قطعه )SNP(نوکلئوتیدي 
 ستاشناسایی شده این ژن جفت بازي 2400يناحیه

بر صفات تولیدي تاکنون ها اثرات ژنتیکی آن لیو
.Nie et al(نشده است مشخص 2005(.Nie همکاران و

که یک چندشکلی تک دادند نشان 2005در سال 
 این ژن منجر به غیر کد کننده ينوکلئوتیدي در ناحیه

A → T(تغییر , Asn 229 Ile( ارتباط  شده است که
توجهبا.هفتگی داشت 8داري با وزن بدن طیور در معنی

درمرغان بومی آذربایجان غربیدرتحقیقیکهاینبه
ازهدفاز این رو،  ،استنگرفتهورتص Pit1ژنمورد
يناحیهدرموجودهايجهشوتنوعشناساییتحقیقاین

آذربایجان غربیمرغان بومیدرPit1ژنششماگزون
.بود

  کار روش و مواد
گیرىنمونه
مرغ  مرکز پرورش و اصالح نژاد يقطعه پرنده 100از 

از ورید زیر بالی  ،گیريبومی استان آذربایجان غربی خون
.انجام گردیدEDTAهاي حاوي از لوله با استفادهها مرغ

منتقل  فریزربالفاصله پس از خونگیري به  ي خونهانمونه
 يدرجه -20در دماي  DNAشدند و تا زمان استخراج 

.گراد نگهداري شدندسانتی

DNAاستخراج 

روش هاي خون با استفاده از از نمونه DNAاستخراج 
انجام )Martinez)1997و  Aljanabiتوصیف شده توسط

خون به  يمیکرولیتر از هر نمونه 250ابتدا  .دیدگر
 سپس به هر ریخته شد؛لیتري میلی 5/1هاي میکروتیوب

ژنایزر بافر میکرولیتر همو 400خون  ينمونه حاوي يلوله
)NaCl4/0  ،مولمیلی 10موالرTris–HCl  باpH=8  2و 

به ثانیه  10و گردیداضافه ) pH=8با  EDTAمول میلی
 40در ادامه به هر لوله  ؛کمک شیکر مخلوط شدند

به درصد SDS20)(میکرولیتر سدیم دودسیل سولفات 
لیتر گرم بر میلیمیلی K20میکرولیتر پروتئیناز  8همراه 
ها به مدت نمونه. خوبی مخلوط شدندو بهگردید اضافه 
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گراد در دستگاه سانتی يدرجه 65در دماي  ساعت 2
قرار ساخت کشور آلمان )UNIOIIمدل(ترموسایکلر 

اشباع (موالر  NaCl6میکرولیتر  300گرفتند و پس از آن 
ها به نمونه. به هر نمونه اضافه شد) شده با آب مقطر

IKAکمپانیساخت VORTEX 3مدل(کمک شیکر 

دقیقه در  30ا به مدت هلوله .گردیدندمخلوط ) آلمان
در  )RPM(10000گراد و دور سانتی يدرجه 17دماي 

ROTINA 420مدل(دستگاه سانتریفوژ  R ساخت آلمان (
مایع رویی  ،بعد از اتمام زمان سانتریفوژ. قرار داده شدند

شفاف و متمایل به رنگ زرد در باالي لوله تشکیل شد که 
هاي استریل به لوله سمپلر يوسیلهه ب ،این مایع رویی

بعدي به میزان هم حجم  يحلهرجدید منتقل شدند و در م
ایزوپروپانول ها لولههر کدام از به ،مایع رویی هر لوله

افزوده شد و با دست به خوبی تکان داده شدند و به مدت 
گراد سانتی يدرجه -20با دماي  فریزریک ساعت در 

 الذکرمحتویات فوقشامل هاي لوله. گردیدندنگهداري 
 20به مدت  10000گراد و دور سانتی يدرجه 4در دماي 

،هاتمام مایع داخل لولهو سپس  شدنددقیقه سانتریفوژ 
به هر لوله مقدار  متعاقباً. خالی گردید هالولهته پلت بجز 
اضافه شد و مجدداً درصد  70میکرولیتر الکل اتانول  200

گراد و دور سانتی يدرجه17دقیقه در دماي  10به مدت 
RPM5000  سانتریفوژ شدند و سپس تمام الکل داخل

باز  صورت دره دقیقه ب 20و به مدت  ها تخلیه شدهلوله
ها خشک در فضاي باز آزمایشگاه قرار داده شدند تا پلت

و در نهایت به هر لوله  شودگردند و الکل کامالً بخار 
فه شد و هر نمونه میکرولیتر آب دیونیزه استریل اضا 150

طور یکنواخت در آب ه ب ،به منظور حل شدن پلت
ثانیه به کمک شیکر خوب مخلوط  45دیونیزه به مدت 
گراد سانتی يدرجه 17دقیقه با دماي  5و هم زده شد و 

هاي سانتریفوژ شدند و نمونه RPM5000و دور 
DNA  مراحل  يبقیه زمان اجرايتا استخراج شده

گراد منتقل سانتی يدرجه -4با دماي  زرفریتحقیق به 
.گردیدند

هاآغازگرانتخاب
جفت بازي 179يبه منظور تکثیر قطعهدر این تحقیق 

آغازگرهاي از ،Pit1ژن ششم اگزون  يناحیه )1تصویر(
Jiangاستفاده گردید که ترتیب توالی )2004(همکارانو

:صورت زیر بوده ها بآن
3-Forwad, 5 -GGCACTTTGGAGAACAAAGC

3-CTCGTGGTGCTCCTTGATAA- Reverse, 5

مرازپلیاىزنجیرهواکنش
بافر میکرولیتر  5/2مراز شامل اي پلیواکنش زنجیره

X10، میکرولیتر 1باMgCl2)mM50( ،4 میکرولیتر
dNTPs)mM25/1( ،5/2آنزیم واحدTaq 5/0، مرازپلی

آغازگرمیکرولیترµM25( ،5/0(آغازگر رفت میکرولیتر 
5/13،ژنومی DNAنانوگرم µM25(،100-50(برگشت

انجام میکرولیتر  25در حجم کلی آب دیونیزه میکرولیتر
يمرحلهیکازاستفادهبا،نظرمورديقطعهتکثیر.شد

ودقیقه5مدتبه C°94دمايدرسازيواسرشتهابتدایی
مدتبهC94°دمايدرسازيواسرشتهشاملچرخه 35
وثانیه45مدتبه C°58هاآغازگراتصالدمايثانیه،30

تکثیردمايیکوثانیه60مدتبهC72°تکثیردماي
با استفاده از دستگاه  دقیقه 5مدت بهC72°نهایی

انجام ساخت کشور آلمان )UNIOIIمدل (ترموسایکلر 
.Nie et al(گردید ژلرويPCRمحصوالت.)2008
ازاستفادهبابرومایداتیدیومحاويدرصد5/1آگارز

ساخت  IN GENIUS)مدل (ژل داکیومنتیشن دستگاه
براي.گردیدندعکسبرداريومشاهده،کشور انگلستان

نشانگر مولکولی ازشدهتکثیرقطعاتياندازهتعیین 
bp100)شداستفاده)ایران-سیناژنشرکت.

)SSCP(هاي منفرد رشتهچند شکلی فضایی روش 
به کمک روش ، PCRمحصوالت  يبراي تجزیه

)SSCP (میکرولیتر از هر یک از محصوالت  سهPCR  با
، بروموفنل بلو %98فرمامید (میکرولیتر بافر دناچوره هفت 
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تترا آمیندي، اتیلین%025/0، گزیلون سیانول 025/0%
و  مول بر لیترمیلی EDTA(pH=8)10استیک اسید 

دردقیقه10مدتبهو مخلوط گردید%) 10گلیسرول 
دمايباساخت کشور آلمان )UNIOIIمدل(ترموسایکلر

بههانمونهسپس؛شدنددادهقرارگرادسانتیيدرجه98
چسبیدنهمبهازتاشدندمنتقلیخداخلبهسرعت
 Genxi et(آیدعملبهممانعتمکملهايرشتهيدوباره

al. ها از دستگاه ژنوتیپ يمشاهدهبه منظور .)2012
ساخت کشور ) Cleverمدل(ز عموديفورالکترو

.استفاده شدمترسانتی 20×18×1/0با ابعاد انگلستان
باساعت 12اي به مدت رشته محصوالت پی سی آر تک

و الکتروفورز  %10روي ژل آکریل آمید  V/cm100ولتاژ 
 Benbouza(دنشدآمیزيرنگ نقرهنیترات يوسیلهه ب

et al. 2006(.

آماريآنالیز
هاي آماري از قبیل هتروزیگوسیتی مشاهده شاخص

شده، هتروزیگوسیتی مورد انتظار، هموزیگوسیتی مشاهده 
، متوسط هتروزیگوسیتی، شده، هموزیگوسیتی مورد انتظار

با استفاده  ،شاخص شانون، فراونی آللی و فراوانی ژنوتیپی
.Yeh et al(محاسبه شدند Popgene 1.31افزار از نرم

1999.(

  نتایج
با استفاده از  ،استخراج شده DNAهاي کیفیت نمونه

ژل آگارز یک درصد تعیین شد که حاکی از کیفیت بسیار 
هاي پس از تعیین کیفیت نمونه. ها بودخوب نمونه

DNA جفت بازي اگزون  179، به منظور تکثیر قطعه
کار ه ب)PCR(پلیمراز  يواکنش زنجیره، Pit1ششم ژن 
با ، PCRمحصوالت يو اندازهکیفیت . گرفته شد

طور و همانند شدعییندرصد ت 5/1استفاده از ژل آگارز 
خوبی مورد نظر به يقطعه ،شوددیده می 1تصویر که در

.تکثیر گردیده است

 يوسیلهه ب شده تکثیر بازي جفت 179 قطعات  :1 تصویر
PCR، اول  چاهک)M (100 مولکولی نشانگر از سمت چپ 
 محصوالت 1-14 هايچاهک ،)ایران-سیناژن( بازي جفت
PCR درصد 5/1 آگارز ژل روي بر تکثیر شده.  

با استفاده از روش چندشکلی فضایی ،هانمونه
بررسی و تعیین ژنوتیپ  براي)SSCP(هاي منفرد رشته

دست آمده سه الگوي متفاوت ه نتایج ب.تجزیه شدند
بیانگر  آن آمید نشان دادند وژنوتیپی را روي ژل آکریل

در مرغان بومی  Pit1چندشکلی بودن این ناحیه از ژن 
). 2تصویر(آذربایجان غربی بود 

 اگزون براي شده مشاهده مختلف SSCP هايالگو :2 تصویر
 غربی روي ژل آذربایجان بومی مرغان در Pit1ژن  ششم
.درصد 10آکریالمید  پلی

تعدادمولکولینشانگریکخصوصیاتترینمهماز
وهتروزیگوسیتیر،مؤثّهايآللتعدادآللی،فراوانیآلل،

. باشدمینشانگرآن) PIC(شکلچنداطالعاتیمحتواي
جمعیتآماريهايفراسنجهوهاژنوتیپوهاآللفراوانی
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ژنوتیپسهتحقیقایندر. اندشدهارائه1جدولدر
AA ،AB  وBB ، با استفاده از روشJiang  و همکاران

ترتیببه،کهشدندشناساییوتعیین2004در سال 
آللفراوانی. بودند% 12و% 32،%56هايفراوانیداراي

AوBتحقیقایندر. بودنددرصد 28و 72ترتیببه
ترینکمBBژنوتیپوبیشترینAAژنوتیپترتیببه

ازدیگریکیمؤثرآللتعداد. دادندنشانرافراوانی
افزارنرمازاستفادهباکهاستشکلیچندهايمعیار

Popgeneهايآللتعداد(رمؤثّآللتعداد. گردیدمحاسبه
بیانگر(شانونشاخصو) جمعیتدرونتنوعدرمؤثر

6756/1ترتیببهتحقیقایندر) جمعیتدرتنوعمیزان
 Popgeneافزار با استفاده از نرم.آمددسته ب5932/0و

ر در تنوع درون جمعیتی هاي آماري مؤثّسایر فراسنجه
 1شاخص شانون. و مورد بررسی قرار گرفتشد محاسبه 

شاخص اطالعاتی است که به عنوان معیاري از تنوع ژنی 
شانوندر این مطالعه شاخص. شوددر جمعیت برآورد می

 يتنوع نسبتاً باال يدهندهکه نشانآمددسته ب5932/0
هاي مورد بررسی در مرغان بومی در نمونهPit1ژن

ژنتیکی مطالعه تنوع). 2جدول(آذربایجان غربی است 

گیرياندازهطریقدر تحقیق حاضر ازجمعیتدرون
شده،مشاهدههتروزیگوسیتیمانندهاییمعیار

Nieهتروزیگوسیتیوانتظارموردهتروزیگوسیتی

در این .  گردیدگیرياندازه) هتروزیگوسیتیمتوسط(
با فراوانی(ABتحقیق فقط یک نوع ژنوتیپ هتروزیگوت 

پژوهشاین درچنین هم.  دست آمده ب) 32/0
که این ارقام .  برآورد گردید Nie،4032/0هتروزیگوسیتی

تی را در جمعیت نشان سیمیزان قابل توجهی از هتروزیگو
نسبتاًتوان گفت مقادیرمیبا توجه به این نتایج، . دهندمی

وجود  يدهندهنشان،Nieوشانونهايشاخصباالي
استدر جمعیت مورد مطالعه ع ژنتیکی نسبتاً باال تنو.

  
مرغان بومی Pit1هاي ژنوتیپی و آللی ژنفراوانی: 1جدول 

  آذربایجان غربی
BBABAAژنوتیپ
)درصد(فراوانی ژنوتیپی 123256
B-Aآلل
)درصد(فراوانی آللی 28-72

  غربی آذربایجان بومی در مرغان Pit1ژن  يشده برآوردو ژنتیکی  آماري پارامترهاي :2 جدول
متوسط 

هتروزیگوسیتی
Nieهتروزیگوسیتی 

هتروزیگوسیتی 
مورد انتظار

هموزیگوسیتی 
مورد انتظار

هتروزیگوسیتی 
مشاهده شده

هموزیگوسیتی 
مشاهده شده

Pit1ژن 

اگزون ششم4032/04032/04052/05948/032/068/0
هاشاخصدیگرشانونشاخص5932/0مؤثرآللتعداد2χ6756/1مربع کاي مقدار 4899/4

  بحث
اگزون  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی چند شکلی

با ،در مرغان بومی استان آذربایجان غربیPit1ژن  ششم
طور که در همان.انجام گرفتSSCPاستفاده از تکنیک

اگزون ششم (مورد نظر يقطعه ،شوددیده می 1تصویر
دهد که نشان می وخوبی تکثیر گردیده به) Pit1ژن 

کامالً  ،اگزون ششم يهاي طراحی شده براي ناحیهآغازگر

گونه باند غیر زیرا هیچ ؛اندکردهاختصاصی عمل 
توان می. شوداختصاصی و اسمیر در شکل دیده نمی

بسیارSSCPتکنیکدرقطعاتیاختصاصگفت تکثیر
اختصاصیغیرهايباندوجودزیرااست؛اهمیتزئحا

به احتمال ..شودمینتایجتفسیردراشتباهباعث،ژلروي

1- Shannon Index
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هاي مورد استفاده در این دمایی و آغازگر يبرنامه قوي
در سایر  Pit1ژن  يتوانند در تکثیر این ناحیهتحقیق می

در .کشور کارآمد و موفق عمل کنندهاي طیور بومی گونه
در مرغان بومی آذربایجان Pit1ژن این مطالعه چندشکلی

هاي این ژن در ها و ژنوتیپغربی شناسایی و فراوانی آلل
و همکاران  Cheng.مورد مطالعه برآورد گردید يناحیه

در پنج نژاد غاز را Pit1تنوع ژنتیکی ژن  2009در سال 
 PCR-SSCPروش بهی و یک نژاد غاز غربی ینبومی چ

را در  SNPها سه آن ياهبررسی کردند و نتایج آزمایش
T282Gو G161A، در اینترون ژن A57Gهاي موقعیت

يکه منجر به تغییر آمینواسید T282Gو در اگزون ژن 
در تحقیق .نشان داداست، شده )سیستئین به تریپتوفان(

با بررسی 2011در سال و همکاران  Zhaoدیگري 
در غاز نژاد وانکسی  Pit1چندشکلی تک نوکلئوتیدي ژن 

دو ژنوتیپ را شناسایی کردند PCR-SSCPچینی به روش 
.داري با وزن بدن بودندکه داراي ارتباط معنی

Jiang  جهشی را در موقعیت  2004در سال و همکاران
A980T ارتباط گزارش کردند که داراي ماکیاناین ژن در

و  Nie. ها بودجوجههفتگی  8بدن داري با وزنمعنی
 HPLC،23با استفاده از روش  2005در سال همکاران 

ها جوجهPit1چندشکلی تک نوکلئوتیدي را در ژن 
ارتباط  2008در سال و همکاران Nie. شناسایی کردند

بین چندشکلی تک نوکلئوتیدي این ژن و صفات تولیدي 
 pit1ژن اگزون ششمدر .نمودندشناسایی  هارا در جوجه

سه نوع ژنوتیپ مختلف ر مرغ بومی آذربایجان غربید
هاي مطابق با یافته شناسایی شد و نتایج تحقیق حاضر

در و همکاران Bhattacharya. هاي قبلی بودپژوهش
-PCRبا روش ها با بررسی این ژن در جوجه 2012سال 

SSCP،10  شناسایی کردند که رامختلف هاپلوتیپ، 
ها داري با وزن بدن و میزان رشد جوجهارتباط معنی

.داشتند
در تحقیق حاضر روش چندشکلی فضایی رشته منفرد 

با توجه کهرفتهکار ه مراز باي پلیمبتنی بر واکنش زنجیره

، DNAاي هايگیري تک رشتهقرار يو نحوه 2تصویر به 
 شناساییرسد این روش داراي دقت مناسب در نظر می هب

وچندشکلی.باشد هاي مختلف این جایگاه ژنیپژنوتی
بررسیموردهمحیواناتسایردر،ژناینژنوتیپی عتنو

 PCR-RFLPبررسی این ژن به روش  . استگرفتهقرار
در ارتباط با صفات رشد در گاو منجر به شناسایی دو 

چنین بررسی آن در بز و هم Pit1شکل مختلف براي ژن 
و ارتباط آن با صفات تولیدي منجر به شناسایی سه شکل 

.Lan et al(مختلف ژنوتیپی گردید 2009, Pan et al.

وشدهمشاهدهژنوتیپیهايفراوانیبینتفاوت.)2008
استفادهباواینبرگهارديتعادلبررسیبرايانتظارمورد

استانبومیطیورجمعیتدر) χ2(کايمربعآزموناز
نبودهدارمعنیاگزون ششميناحیهبرايغربی،آذربایجان

واینبرگهارديتعادلحالتدرجمعیتدهدمینشانکه
ایندرموجودهايآللممکن است کهبنابراین . داردقرار

هايفراوانیدهندهتغییرعواملتأثیرتحت،ژنیجایگاه
با  ،به عبارت دیگر؛دباشن نگرفتهقرارژنوتیپیوآللی

نژاداصالحمرکزیکازخونهاينمونهکه وجود این
هارديتعادلوجودبرايکهدلیلیتنها،اندشدهاخذ

ناحیهاینروياحتماالًکهاستاینداردوجودواینبرگ
عواملسایریا، مهاجرتجهش،انتخاب) اگزون ششم(

با توجه به .استنگرفتهصورت تعادليزنندههمبر
و در صفات تولیدي و اقتصادي  ،هاي این ژننقش

تی نسبتاً باال در سیوجود چندشکلی و هتروزیگوچنین هم
به عنوان توان می،از مرغان با رکورد باالي تولید،جمعیت

شود چنین پیشنهاد میهم . کرداستفاده بعدي والدین نسل
صفات تولیدي و در صورت در دست داشتن رکورد 
با توجه به صفات  ،اقتصادي مرغان داراي بهترین ژنوتیپ

هاي اصالحی مورد استفاده قرار تولیدي شناسایی و در کار
در pit1هاي ژن زمان سایر جایگاههمبررسی .گیرند

بومی مرغان هاي مرغان بومی آذربایجان غربی و سایر نژاد
هاي یافته ردنکممکن است کمک بیشتري به کامل ،ایران

.این تحقیق نماید
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Abstract
Somatotropical genes are as transcription factors that have crucial role in chicken growth. 

Pit1 gene is a pituitary specific transcription factor that has major roles on the differentiation 
of anterior pituitary and the regulation of the prolactin, growth hormone and thyroid-
stimulating hormone-β genes. Pit1 gene is regarded as a key candidate gene for productive 
traits of chickens. This study was conducted to determine the polymorphism of Pit1 gene 
exon 6 of west Azerbaijan native chickens using Polymerase chain reaction - Single-strand 
conformation polymorphism. Blood samples were randomly collected from 100 birds and
DNA was extracted from the blood samples. Exon 6 of Pit1 gene encompassing 179 bp was 
amplified. The PCR products were electrophoresed in 10% polyacrylamide gel and stained 
with silver nitrate. Based on SSCP analyze of PCR products, three genotypes including AA, 
AB and BB were identified. The genotypes in this locus deviated from Hardy-Weinberg 
equilibrium. Shanon index, Nie index and observed heterozygosity were 0.59, 1.67 and 0.32
respectively. On the basis of obtained results it was revealed that the Pit1 gene had high 
degree of polymorphism which can be considered for
future breeding programs.

Key words: Polymorphism, West Azerbaijan native chickens, PCR-SSCP
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