
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


1396 بهارـ  1ـ شماره  سیزدهمدوره 

1396بهار، 1، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 26

با  مرغان بومی خوزستان هايدر برخی تودهبررسی چندشکلی ژن پروالکتین 
PCR-RFLPروش 

3جمال فیاضی و 3اله روشنفکر، هدایت2نصیري، محمدتقی بیگی*1ایسوندي صدیقه

18/3/95: تاریخ پذیرش26/8/94:  تاریخ دریافت

چکیده
واند تاند که ژن پروالکتین میبسیاري از مطالعات نشان داده.دارد پروالکتین هورمونی است که نقش مهمی در رفتار کرچی پرندگان

ژنتیکیگرهاينشانبه عنواناستفادهبرايايویژهپتانسیلژن،هاي مختلف اینژن کاندیدا براي کرچی باشد و تنوع موجود در بخش
برخی بررسی چندشکلی ژن پروالکتین در  ،هدف از این مطالعه. ها کمک کندژنتیکی جمعیتبهبودبهتواندمیودادهنشانخوداز

ایستگاه تکثیر و اصالح قطعه مرغ بومی100براي این منظور از تعداد . بود PCR-RFLPبومی خوزستان با روش انمرغهاي توده
 با استفاده از روش. گیري انجام شدبه صورت تصادفی خون ،)شهرستان باوي(هاي دامی جهاد استان خوزستانمرغ بومی نهادهنژاد 

جفت بازي ژن  439جهت تکثیر قطعه )PCR(اي پلیمراز واکنش زنجیره . ها استخراج شدنمونه DNA،تغییر یافته استخراج نمکی
 Cهاي آلل فراوانی. شد هضمAluIآنزیم برشی يوسیله قطعه تکثیر شده به. صورت گرفتتوسط آغازگرهاي اختصاصی پروالکتین 

آزمونازاستفادهبا.برآورد شدند 41/0و 49/0، 10/0ترتیب به  CCو TT،CTهاي و فراوانی ژنوتیپ345/0و 655/0به ترتیب Tو
نتایج نشان داد که ژن .باشدنمی وینبرگ-ژنی در حالت تعادل هارديجایگاهایندرهاآللفراوانیکهشدمشخص) X2(مربعکاي

مرغان مورد هاي ژن پروالکتین براي تعیین ژنوتیپ PCR-RFLPباشد و روش میمورد بررسی داراي چندشکلی  يپروالکتین در منطقه
.باشدمناسب میمطالعه، 

پروالکتین، کرچی، مرغ بومی، ژن چند شکلی،: کلمات کلیدي

مقدمه
یکی از اهداف مهم پرورش مدرن صنعت طیور، ایجاد .

ها و نژادهاي مرغ در دو جهت اصلی عملکرد باالي الین
 مداومهاي پژوهش. باشدمرغ میگوشت و تخم وريهبهر

گیرد زیادي را در برمیها، مسیرهاي فیزیولوژیکی روي ژن
مولکولی تولید صفات مفید کمک ماهیت تشخیصکه به 

گرهاي ژنتیکی مولکولی، به استفاده از این نشان. کنندمی
طور بالقوه تا حد زیادي شدت انتخاب را افزایش خواهد 
داد و پتانسیل تولیدي پرندگان را به طور مؤثر کشف 

و تأثیر  اهاي کاندیدمطالعه ژن ،عالوه بر این .خواهد کرد

ي علوم دامی ي کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام، دانشکدهآموختهدانش*1

ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه استاد گروه علوم دامی، دانشکده2
ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده3

هرات فنوتیپی مورد مطالعه محققین، مبناي ها روي تظاآن
 Kulibaba(باشدمی) MAS1(گرهانشانانتخاب براساس 

and Podstreshnyi 2012.(
هاي هیپوفیز است که تنظیم پروالکتین یکی از هورمون

عملکردهاي فیزیولوژیکی مهم از قبیل اثرات  يکننده
شناخته شده در تولید مثل پستانداران، تنظیم فشار اسمزي 

باشددر پرندگان می) کرچی(اي ها و رفتار آشیانهدر ماهی
)Elkins et al. هورمون پروالکتین مرغ نقش ).2000

کند، و رفتار کرچی ایفا میمرغ بسیار مهمی در تولید تخم

1- Marker assisted selection

و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
E-mail: s.isvandi@gmail.com)مسئول ينویسنده(

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
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ا شروع رفتار کرچی با یک افزایش در ترشح زیر
افزایش ).Shimida et al. 1991(شودپروالکتین القا می

در . غلظت پروالکتین پالسما، با وقوع کرچی همراه است
پروالکتین به باالترین سطح  mRNAکشی، مدت جوجه

که پروالکتین در حفظ دارد رسد که این داللت بر اینمی
شواهد زیادي ). Zhou et al. 2001(کرچی مهم است 

اي محرك دهند که پپتید رودهوجود دارد که نشان می
. ي پروالکتین در پرندگان است، آزاد کننده)VIP(عروق 

، VIPهورمون دوپامین نیز از طریق مسدود کردن عملکرد 
کند نقش مهمی در کنترل ترشح پروالکتین ایفا می

)Wilkanowska et al. 2014 .(هورمون  ين کد کنندهژ
واقع شده  2يپروالکتین طیور روي کروموزوم شماره

این ژن . باشدجفت باز می 6163طول توالی آن . است
ج باشد که طول پنداراي پنج اگزون و چهار اینترون می

و طول چهار اینترون  192و  180، 108، 182، 28اگزون 
 Au(باشدجفت باز می 1909و  1348، 408، 1502آن 

and Leung 2002.( آوري توجه به پذیرش فنبا
کشی مصنوعی، در تولید مدرن طیور دیگر کرچی جوجه

توان به طور اگر چه بروز کرچی را می. مورد نیاز نیست
مؤثر توسط انتخاب مصنوعی کاهش داد، ولی روند 

به جز ). Jiang et al. 2005(کن کردن آن کند است ریشه
سفید که تحت انتخاب مصنوعی طوالنی نژاد لگهورن 

مدت براي به حداقل رساندن بیان فنوتیپی این رفتار است، 
.شودتر نژادهاي اهلی مرغ مشاهده میکرچی در بیش

عالقه قابل توجهی به کنترل ژنتیکی کرچی در مرغ وجود 
کرچی صفت مهم اقتصادي است که حداقل توسط . دارد

 Romanov(شود نترل میک) غیرجنسی(دو ژن اتوزومال 

et al. 2002 .( ،مطالعات گسترده روي مکانیسم کرچی
کشی انجام شده است که باعث جهت مهار رفتار جوجه

March et(مرغ در مرغ اهلی شده است بهبود تولید تخم al. 

1994.(
مورفیسم ژن پروالکتین و اي ارتباط پلیمطالعهدر
 Jiang(شدبا صفت کرچی در طیور بررسی  آنيگیرنده

et al. 2005(هایی از که روي جمعیت پژوهشر این د

الین، بلوشل، شئوگوانگ، مرغان لگهورن سفید، هاي
سیلک صورت گرفت، از  تاهیبیجینگ یوا، آوین کبابی و

ژن پرایمر براي تکثیر توالی نوکلئوتیدي پروموتور  15
ژن پروالکتین استفاده  يگیرندههاي و اگزونپروالکتین 

-PCRطی این پژوهش که با استفاده از تکنیک  .شد

SSCP  صورت گرفت، وجود پلی مورفیسم در مناطق
هاي مورفیسمنتایج نشان داد که پلی. مذکور مشخص شد

ژن پروالکتین با  يگیرنده 6و  3هاي کشف شده در اگزون
ف شده در مورفیسم کشکرچی مرتبط نیستند ولی پلی

.باشدپروموتور این ژن با صفت کرچی مرتبط می يمنطقه
 يمورفیسم ناحیهبررسی پلی برايدر پژوهشی که 

ژن پروالکتین مرغ انجام شد، جمعیتی از مرغان  5'طرفین
سیلک و مرغان لگهورن بومی شامل یهوانگ چینی، تاهی

مورفیسم تک پلیمورد مطالعه قرار گرفتند که چهار  سفید
 T2425C- ،C2215- T،G2063- Aنوکلئوتیدي در موقعیت

همچنین براي حذف و  .مشخص شد A1967-Gو
مورفیسم نیز پلی Aجفت بازي و توالی پلی 24ياضافه

هاي نتایج نشان داد که ممکن است مکان. مشاهده شد
Liang(مورف با کرچی در مرغ مرتبط باشند پلی et al. 

2006(.
Rashidi  در پژوهشی،  2012و همکاران در سال

ي ژن گیرنده 5و  2ارتباط بین ژن پروالکتین و اگزون 
پروالکتین را با صفات اقتصادي مرغان مادر مرغ بومی 

نشان داد که  این تحقیقنتایج  .مازندران بررسی کردند
هاي تک نوکلئوتیدي مورفیسمداري بین پلیارتباط معنی

)SNP( ژن گیرنده با وزن بدن در زمان  2گزون در ا
گذاري و با سن در زمان بلوغ جنسی و همچنین بین تخم

SNP  ي پروالکتین با تعداد ژن گیرنده 5در اگزون
.مرغ وجود داردتخم

يدر مطالعات مختلف مشخص شد که حضور اضافه
پروموتور ژن پروالکتین مرغ،  يجفت بازي در منطقه 24

گذاري و رفتار قیمی با شدت فعالیت تخمهمبستگی مست
 Kulibaba and Podstreshnyi(کرچی در پرندگان دارد 

بررسی چندشکلی ژن  ،ههدف از این مطالع).2012

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نصیري و همکارانصدیقه ایسوندي، محمدتقی بیگی

1396بهار، 1، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 28

با مرغان بومی خوزستان هايبرخی تودهپروالکتین در
.بود PCR-RFLPروشاستفاده از 

مواد و روش کار
ایستگاه تکثیر و مرغ بومیقطعه  100در مجموع از 

هاي دامی جهاد استان اصالح نژاد مرغ بومی نهاده
خاب که به صورت تصادفی انت)شهرستان باوي(خوزستان 

تا زمان استخراج خون تهیه گردید و  يشدند، نمونه
DNA  گراد نگهداري شدسانتی يدرجه -20در دماي.

از خون کامل با استفاده از روش  DNAاستخراج 
. صورت گرفت 1988و همکاران Millerاستخراج نمکی 

ضد انعقاد  يسی خون کامل که حاوي مادهسی 3مقدار 
EDTAلیتر ریخته میلی 15هاي پالستیکی بود، داخل لوله

 Tris-HCl5(جداکننده دو برابر حجم خون، بافر. شد
Sucrose، رموالمیلی pH=7.5 ،MgCl25با  رموالمیلی

به خون )موالرمیلی Triton 100X10و رموالمیلی 32/0
 10به مدت  وشد)Vortex(اضافه و سپس ورتکس

.گردیددور در دقیقه سانتریفیوژ  6000دقیقه با سرعت 
تا  ذکر شده يمرحله.شدمایع رویی به آرامی جدا 

لیتر میلی 3.شدرسیدن به یک رسوب کامالً سفید تکرار 
 Na2EDTA2موالر، میلی Tris-HCl10(بافر لیز کننده

به رسوب )pH=8.2موالر با میلی NaCl400موالر و میلی
سدیم  رلیتمیکرو 200سپس.شداضافه و ورتکس 

میکرولیتر آنزیم  10درصد و  SDS(10(دودسیل سولفات 
ساعت در  2و به مدت به محلول اضافه K–پروتئیناز

) بن ماري(گراد در حمام آب گرم سانتی يدرجه 65دماي 
 4(اشباع NaClلیتر محلول یک میلی.شدقرار داده 

ثانیه به شدت تکان  15به محلول اضافه و سپس ) موالر
دور در  2500دقیقه با سرعت  15به مدت  وشدداده 

مایع رویی به یک لوله پالستیکی . شددقیقه سانتریفیوژ 
کلروفرم اضافه و با  آن،هم حجم منتقل شده و استریل 

 10مدت  سپس به.شدتکان دادن با محلول مخلوط 
فاز آبی .گردیددور در دقیقه سانتریفیوژ  3000دقیقه در 

 يو به لولهبا احتیاط جدا  بودDNAحاوي باالیی که 

تر نمودن براي متراکم.شدمنتقلپالستیکی جدیدي 
DNA،  موالر 3حجم محلول استات سدیم  1/0به اندازه
دو برابر حجم محلول به دست آمده، اتانل .گردیداضافه 
تا  گردیدو لوله به آهستگی چند بار وارونه اضافه  مطلق
ي با میله ،DNAکالف . شدظاهر  DNAهاي رشته
دقیقه در مجاورت هوا  10آوري و به مدت اي جمعشیشه

درصد  70حاصله دو بار با اتانل DNA.  قرار گرفت
میکرولیتر  200تا  100و در نهایت در  شدشستشو داده 

به  ،DNAهاي حاوي تیوب.گردیدحل  دو بار تقطیرآب 
گراد نگهداري سانتی يدرجه 37ساعت در دماي  2مدت 
گراد انتقال داده سانتی يدرجه -20سپس به دماي  شدند،
.شدند

يآغازگرهاي زیر که مطابق با مقالهدر این پژوهش از 
Cui  باشد استفاده شدمی 2006در سال و همکاران:

5FA: forward 5′-AGAGGCAGCCCAGGCATTTTAC-3′
Reverse5′-CCTGGGTCTGGTTTGGAAATTG-3′

 25اي پلیمراز در حجم نهایی واکنش زنجیره
یک بافر  ،DNAنانوگرم  150-200میکرولیتر با استفاده از 

x واکنشPCR ،موالر میلی یکMgCl2،2/0 موالر  میلی
dNTP،10 ،یک واحد آنزیم پیکومول پرایمرTaq  پلیمراز

 PCRهاي حرارتی دستگاه دوره يبرنامه.صورت گرفت
سازي در دماي ابتدایی واسرشته يصورت یک مرحلهبه 
چرخه  35دقیقه و  سهگراد به مدت سانتی يدرجه 94

گراد به سانتی يدرجه 94سازي در دماي شامل واسرشته
 يدرجه 62ثانیه، اتصال پرایمرها در دماي  45مدت 
 يدرجه 72ثانیه، تکثیر در دماي  45گراد به مدت سانتی
 72دقیقه و تکثیر نهایی در دماي  یکگراد به مدت سانتی
.ه شددقیقه بهین 10گراد به مدت سانتی يدرجه

 PCRجهت هضم محصوالتAluIاز آنزیم برشی 
میکرولیتر محصول  10براي این منظور از . استفاده شد

PCR ،میکرولیتر آنزیم برشی  یکمیکرولیتر بافر آنزیم،  دو
)10unit(،17  و در مجموع  و بار تقطیردمیکرولیتر آب

واکنش برش . میکرولیتر استفاده شد 30حجم نهایی 
 يدرجه 37ساعت در دماي  16آنزیمی به مدت 
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محصوالت هضم آنزیمی روي . گراد صورت گرفتسانتی
.درصد مورد بررسی قرار گرفت 5/1ژل آگارز 

ها ، فراوانی ژنوتیپGenAlex6/3افزار با استفاده از نرم
هاي شناسایی شده در جمعیت بررسی شد، همچنین و آلل

نیز و میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده 
.محاسبه گردیدآلل مؤثر و شاخص شانون  ياندازه

افزار نیز با استفاده از نرم وینبرگ-بررسی تعادل هاردي
.انجام شد) X2(ذکر شده و آزمون کاي مربع 

نتایج
استخراج شده، از  DNAجهت تعیین غلظت و خلوص 

روي ژل آگارز یک درصد الکتروفورز دستگاه نانودراپ و
با استفاده از آغازگرهاي منتخب براي واکنش . استفاده شد

PCR، ژن پروالکتین از جفت بازي  439تکثیر قطعات
جهت حصول اطمینان از تکثیر قطعات  .صورت گرفت

درصد یکروي ژل آگارز  PCRمورد نظر، محصوالت 
نمایش  1که صحت این تکثیر در شکل  الکتروفورز شدند

.داده شده است

يوسیلهه جفت بازي تکثیر شده ب 439قطعات  : 1شکل 
PCR

جهت شناسایی  AluIدر این پژوهش از آنزیم برشی 
تکثیر يبا هضم آنزیمی قطعه. ها استفاده شدژنوتیپ

در جمعیت مورد مطالعه CCو  TT ،CT، سه ژنوتیپ شده
 54و  81، 304شامل قطعات  TTکه ژنوتیپ مشاهده شد 

، 144، 160، 304شامل قطعات  CTجفت بازي، ژنوتیپ 

نیز شامل قطعات  CCجفت بازي و ژنوتیپ 54و  81
فراوانی ).2شکل (جفت بازي بود 54و  81، 144، 160

و  49/0، 10/0به ترتیب  CCو TT ،CTي هاژنوتیپ
و 655/0نیز به ترتیب Tو Cهاي و فراوانی آلل41/0

).1جدول (برآورد شد 345/0

يهاي مختلف بر اساس هضم آنزیمی قطعهژنوتیپ :2شکل
.جفت بازي 439

جفت  54و  81، 144، 160، 304شامل قطعات CTژنوتیپ 
جفت  54و  81، 144، 160شامل قطعات CCبازي، ژنوتیپ 
.جفت بازي 54و  304،81شامل قطعات  TTبازي، ژنوتیپ 

ژن پروالکتین در هاي ژنوتیپی و آللیفراوانی : 1جدول 
مرغان بومی خوزستان

TTCTCCژنوتیپ

10/049/041/0فراوانی ژنوتیپی
T-Cآلل

655/0-345/0فراوانی آللی

ترین معیار تنوع ژنتیکی  میزان هتروزیگوسیتی معمول
باشد که به دوصورت هتروزیگوسیتی  در یک جمعیت می

و هتروزیگوسیتی مورد انتظار یا ) Ho(مشاهده شده 
ها  هتروزیگوت. شود گزارش می )He(وینبرگی -هاردي

کنند و از نظر ها را تولید می از ژنوتیپطیف وسیعی 
صفات مهم اقتصادي مانند رشد، باروري و مقاومت به 

Cui(ها اهمیت زیادي دارند بیماري et al. 2005(. اگر
داشته  1/0تر از تی بیشیسیک جایگاه ژنی، هتروزیگو

باشد،  7/0باشد چند شکل بوده و اگر این مقدار بیش از 
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با توجه به نتایج به دست . باشدمیبه شدت چند شکل 
تی مشاهده شده ژن پروالکتین در یسآمده، میزان هتروزیگو
.نسبتاً باال بوده است جمعیت مورد مطالعه

آلل مؤثر  ياندازهمعیارهاي بررسی تنوع ژنی از دیگر 
آلل مؤثر و کارآمد  ياندازه. باشندو شاخص شانون می

)Ne ( کم آن  يبود که فاصله 825/1در این جایگاه برابر

ها در کارایی باالي آلل يبا تعداد آلل واقعی نشان دهنده
وجود آمدن چند شکلی و تنوع ژنتیکی در این جایگاه ه ب

شاخص شانون برآورد شده مقدار نسبتاً باالیی . ژنی است
دهد از تنوع ژنتیکی را در جمعیت مورد بررسی نشان می

).2جدول (

ي ژن پروالکتین در مرغان بومی خوزستانپارامترهاي آماري و ژنتیکی برآورد شده:2جدول 
شاخص شانوناندازه آلل مؤثرهتروزیگوسیتی مورد انتظارهتروزیگوسیتی مشاهده شده

490/0452/0825/1644/0

بحث
حاضر به منظور بررسی چند شکلی ژن  يمطالعه

روش والکتین در مرغان بومی خوزستان با استفاده ازپر
PCR-RFLP در 1با توجه به نتایج جدول .انجام گرفت ،

این تحقیق سه ژنوتیپ و دو آلل از جایگاه مورد بررسی 
 CTهاي حاصل، ژنوتیپ از بین ژنوتیپ.به دست آمد

.باشدین فراوانی میترداراي بیش
و Bagheri Sarvestaniکه توسطپژوهشی در  

 يبه منظور بررسی ارتباط منطقه 2013در سال همکاران 
با مرغ انجام شد، پروموتور ژن پروالکتین با تولید تخم

 CCو  TT ،CTسه ژنوتیپ PCR-RFLPاستفاده از روش 
در  CCو  GG ،CGو سه ژنوتیپ -C2402Tدر جایگاه 

با قرار دادن همچنین ومشاهده شد -C2161Gجایگاه 
و  II ،IDسه ژنوتیپ روي ژل،  PCRمستقیم محصول 

DDيبازي در ناحیهجفت 24يبراي حذف و اضافه
مورفیسم در در مجموع سه پلی. مشخص شد -358

 کهپروموتور ژن پروالکتین مرغ بومی فارس کشف شد 
مرغ همبستگی هاي به دست آمده و تولید تخمبین ژنوتیپ

مرغ بومی فارس فراوانی  در.داري نشان داده شدمعنی
به ترتیب  Tو Cهايبراي آلل-C2402Tآللی در جایگاه 

مشابه ، 1با توجه به جدول برآورد شد که  34/0و  66/0
جمعیت مورد هاي به دست آمده این دو آلل در با فراوانی

از جمله . باشددر پژوهش حاضر میخوزستان  يطالعهم

بینمهاجرتاحتمالتوان به دالیل این شباهت می
اي منطقهشرایطترنیز تشابه بیشومذکورهايجمعیت

.اشاره کرد
Li در پژوهشی ارتباط  2009در سال  و همکاران

ژن پروالکتین با عملکرد تولید  1مورفیسم در اینترون پلی
نشان داد که  هاآن نتایج. بی را بررسی کردندتخم در مرغا
ژن  1در اینترون  draIآنزیم  يوسیلهدو ناحیه به

ها باشد، اما فقط یکی از آنپروالکتین قابل تشخیص می
.گزارش شدمورفیسم پلی

در  Podstreshnyiو  Kulibabaطی پژوهشی که توسط 
مورفیسم ژن پروالکتین و ژن جهت بررسی پلی 2012سال 

هاي منتخب مرغ در اوکراین انجام الیندر هورمون رشد 
 24مورفیسم به صورت حذف و اضافهشد، یک پلی

مورفیسم در پروموتور و یک پلی يجفت بازي در منطقه
.کتین مشخص شدژن پروال -2402موقعیت 
Cui  در پژوهشی ارتباط  2006در سال و همکاران

پروموتور ژن پروالکتین مرغ با  يمورفیسم در ناحیهپلی
این مطالعه . مرغ را مورد مطالعه قرار دادندتولید تخم

قطعه مرغ از نژادهاي لگهورن سفید، راك  177روي 
در این . انجام شد گاداسیلک و نونشان، تاهیسفید، یانگ

. مورفیسم تک نوکلئوتیدي مشخص شدمطالعه هفت پلی
با استفاده  ،شش ژنوتیپPCR-RFLPبا استفاده از تکنیک
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و براي حذف و  ژنوتیپ PCR-SSCP15از تکنیک 
. جفت بازي نیز سه ژنوتیپ مشاهده شد 24ياضافه

جفت بازي  24يآنالیز آماري نشان داد که حذف و اضافه
ترین سودمندي را براي تولید بیش Cو  G ،Tهاي و آلل
از Tو Cحاضر نیز دو آلل  يدر مطالعه. مرغ دارندتخم
مورد بررسی ژن پروالکتین به دست آمد که برش  يقطعه

آمده است با  2طور که در شکل  قطعه همان آنزیمی این
انجام شده هاي پژوهشسایر برش آنزیمی این قطعه در

توان به پژوهش ها میاز جمله این پژوهش. مطابقت دارد
،2006در سال و همکاران  Cuiانجام شده توسط 

Alipanah و 2010در سال و همکارانBagheri 

Sarvestani  بنابراین .اشاره کرد2013و همکاران در سال
هاي تواند در برش مکانمی AluIتوان گفت که آنزیم می

ژن  از جفت بازي 439يداراي چند شکلی قطعه
جفت .باشدآنزیمی کارآمد پروالکتین مرغان بومی، 

آغازگرهاي مورد استفاده در این مطالعه، با آغازگرهاي 
تواند باشند که این میهاي مذکور یکسان میپژوهش

سودمندي این جفت آغازگر در مطالعات  يدهندهنشان
مشابه مربوط به بررسی تنوع ژنتیکی این قطعه از ژن 

.باشددر مرغ بومی پروالکتین 
در این پژوهش محاسبه شده) X2(مقدار کاي مربع 

وینبرگ - حال تعادل هارديدرجمعیتکهدادنشان

در این جمعیت عدم تعادل مشاهده شده . باشدنمی
ها، کوچک غیرتصادفی بودن آمیزش يتواند در نتیجهمی

گرفته شده از جمعیت و نیز حضور برخی  يبودن نمونه
تعادل، از جمله انتخاب و مهاجرت  يعوامل بر هم زننده

.باشد
هاي بسیار مهم در حفظ ذخایر تنوع ژنتیکی از شاخصه    

ژنتیکی حیوانات و کاهش تنوع . شودژنتیکی محسوب می
تواند در آینده سبب می هاژنتیکی آن يیکسان شدن خزانه

با توجه به . بینی گرددبروز برخی مشکالت غیرقابل پیش
ژن پروالکتین در این  توان نتیجه گرفت کهمیاین مطالعه 

-PCRروشباشد و توده داراي چندشکلی نسبتاً باال می

RFLP جمعیت ر ژن داین جهت بررسی چند شکلی
جایی که در تحقیق از آن.باشدمناسب میمورد مطالعه 

هاي مورد آزمایش ثبت نشده حاضر رکوردي از نمونه
صفات بر Tو  Cهاي توان در مورد اثرات آللاست، نمی

بینی جهت پیش .تولیدي در این جمعیت قضاوت کرد
ها، نیازمند ثبت رکورد و مشخصات این عملکرد آلل

در با توجه به اهمیت ژن پروالکتین . جمعیت هستیم
شود در مطالعات آتی روي این مرغ، پیشنهاد میتولید تخم

و  تر نمونهاستفاده از تعداد بیشو رکورد جمعیت، ثبت 
مورد توجه قرار  پروالکتین هاي ژنسایر بخش همچنین

.گیرد

تشکر و قدردانی
هاي دامی جاهد و سرکار خانم صدر بدین وسیله نگارندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از اعضاي محترم شرکت نهاده

.دارندابراز می ،هاي صمیمانهمسئول آزمایشگاه مرکزي دانشگاه رامین خوزستان، به دلیل همکاري
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Abstract
Prolactin is a hormone which has an important role in the behavior of bird's broodiness. 

Several studies have shown that prolactin gene could be a candidate gene for broodiness. The 
variations in the different parts of this gene, have potential usefulness as genetic markers and 
could help in the genetic improvement of populations. The aim of this research was to 
investigate the prolactin gene polymorphism using PCR-RFLP method on some masses 
Khouzestan native chicken. Therefore, random blood sampling from 100 chickens of native 
chickens in Khuzestan province breeding and Jihad livestock inputs (Bavi city) was 
performed. Genomic DNA was extracted from these samples, using modified salting out 
method. Polymerase chain reaction was used to amplification of 439 bp fragments of prolactin 
gene promoter by specific primers. Allele frequency for C and T, 0.655 and 0.345 and 
genotype frequencies of CC, CT and TT 0.41, 0.49 and 0.10 were estimated respectively. 
Using the chi-square (X2) showed that the locus allele frequencies is not in Hardy-Weinberg 
equilibrium. The results showed that prolactin gene is polymorphic in the studied area and 
PCR-RFLP method is proper for genotype determination of prolactin gene chicken studies.

Key words: Polymorphism, Prolactin gene, broodiness, native chickens
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