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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ناحیه  5ژن  IGF-Iو ارتباط آن با صفات کیفیت الشه شامل  ،PHرنگ گوشت،
ظرفیت نگهداری آب و چربی داخل عضلهای در بلدرچین ژاپنی انجام شد .برای این منظور تعداد  011قطعه بلدرچین ژاپنی که در شرایط
یکسان پرورش داده شدند در سن  5هفتگی کشتار شده و صفات کیفیت الشه اندازهگیری و ثبت شد .همچنین قبل از کشتار از
پرندگان نمونه خون تهیه و استخراج  DNAاز نمونه ها با کیت دیاتوم صورت گرفت .سپس با استفاده از روش  PCR-RFLPو آنزیم
برشی  PST-Iقطعه  120جفت بازی از ناحیه مورد نظر ،تکثیر و برش داده شد .در مجموع در بلدرچینهای مورد مطالعه سه ژنوتیپ
 AB ، AAو  BBبهترتیب با فراوانیهای  55 ،10و  21درصد بهدست آمد .فراوانی آللهای  Aو  Bنیز بهترتیب  55/5و  10/5درصد
بود .بررسی تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه ژنی مورد نظر در تعادل
نیست .تجزیه و تحلیل دادههای فنوتیپی نشان داد که ژنوتیپهای ژن  IGF-Iدر جایگاه مورد نظر با صفت چربی داخل عضلهای ارتباط
معنی داری دارد .براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت که ژن  IGF-Iمیتواند بهعنوان ژن کاندید برای صفات
کیفیت الشه در برنامههای اصالح نژادی بلدرچین ژاپنی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی ،IGF-I :چندشکلی ،کیفیت الشه ،بلدرچین
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مقدمه
بلدرچین با داشتن اکثر خصوصیات مناسب مثل رشد
سریع ،بلوغ زودرس ،تولید باالی تخم ،فاصله کوتاه ایجاد نسل،
باال بودن تراکم پرورش در واحد سطح ،مقاومت به بسیاری از
بیماریهای متداول جوجههای گوشتی ،کیفیت باالی گوشت و
تخم ،قیمت باالی تولیدات ،هزینه کم مواد غذایی و بازگشت
سریع سرمایه بهعنوان پرندهای با ارزش و اقتصادی شناخته
شده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان پرورش داده
میشود (بنیاسدی.)4731 ،
گوشت بلدرچین بهدلیل طعم مطبوع و داشتن کلسترول
بسیار کم ،طرفداران زیادی را بهخود جلب نموده است (دیانی،
 .)4731امروزه کیفیت الشه و بازارپسند بودن آن مورد توجه
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میباشد و روز به روز بر اهمیت
آن در بازارهای جهانی افزوده می شود .کیفیت گوشت طیور را
میتوان با شاخصهایی مانند  ،pHرنگ گوشت ،ظرفیت
نگهداری آب و چربی داخل عضلهای سنجید pH .گوشت خام از
حدود  5/3تا بیش از  3/2متغیر است که به مقدار گلیکوژن
موجود به هنگام ذبح و تغییرات بعد از آن وابسته استpH .
باالتر ،رشد میکروبها را افزایش میدهد و  pHپایینتر رشد
آنها را کندتر میکند (پرهیزگار.)4711 ،
رنگ گوشت معموالً بهوسیله سه شاخص روشنی ،زردی و
قرمزی توصیف میشود .گوشتهای تیره بهدلیل اسیدیته کمتر
به فساد باکتریایی در شرایط نگهداری در یخچال حساستر از
گوشتهای روشن هستند درحالیکه اسیدیته گوشتهای روشن
فعالیت آنها را بهطور موثری کنترل میکند ( Allenو همکاران،
 .)4003ظرفیت نگهداری آب در گوشت هرچه بیشتر باشد،
کیفیت گوشت در زمان نگهداری افزایش یافته و طعم ،مزه و
خصوصیات تغذیهای آن بیشتر حفظ میشود (،Huff-langeran
 .)2992چربی داخل عضلهای نیز هرچه بیشتر باشد گوشت از
کیفیت باالتری برخوردار است ( Le-Bihan-Duvalو همکاران،
.)2991
این صفات مهم اقتصادی توسط تعداد زیادی ژن که اثر
برخی از آنها زیاد و اثر برخی دیگر کم میباشد کنترل
میشوند .مدل ژن عمده پیشنهاد میکند تعداد کمی ژن
میتواند سهم عمدهای از تنوع ژنتیکی را بهخود اختصاص دهد.
پیشرفتهای اخیر در ژنتیک مولکولی امکان شناسایی و تعیین
توالی این ژنها را فراهم نموده است ( Falconerو ،Mckay
 .)4001همچنین پیشرفتهای ژنتیکی در طول دهههای اخیر،
09

بهبود قابل توجهی را در عملکرد طیور ایجاد نموده است
( Havensteinو همکاران.)2997 ،
عملکرد هورمون رشد بهواسطه هورمون فاکتورهای رشد
شبه انسولین ( )IGFدر طیور انجام میگیرد .هورمونهای IGF
تنظیمکنندههای مهمی در تحریک رشد ،سنتز پروتئین و تکثیر
و تمایز سلولها در انواع سلولهای مختلف محسوب میشوند
( Scanesو همکاران.)4000 ،
ژن  IGF-Iیکی از مهمترین ژنهایی است که در رشد و
توسعه بافتهای بدن حیوانات نقش دارد ( Scanesو همکاران،
 .)4011تحقیقات نشان داده که هورمون  IGF-Iرشد بدن و
عضالت را در طیور تنظیم میکند ( Duclosو همکاران.)4000 ،
اگرچه روش انتخاب مرسوم براساس ارزشهای فنوتیپی طیور
بهطور قابل توجهی سرعت رشد و تولید گوشت را در چند دهه
گذشته افزایش داده است ولی بهدلیل آنکه انتخاب فنوتیپ
برتر همواره به معنای انتخاب ژنوتیپ برتر نیست و بسته به
میزان دخالت واریانس محیطی در واریانس فنوتیپی ،اختالف
بین فنوتیپ و ژنوتیپ وجود خواهد داشت ،دقت انتخاب کاهش
مییابد ( Burtو همکاران.)4005 ،
از سوی دیگر انتخاب براساس ارزشهای فنوتیپی برای
صفات کیفیت گوشت قبل از کشتار امکانپذیر نمیباشد ،لذا
امروزه انتخاب بهکمک نشانگرهای مولکولی برای افزایش بازده
انتخاب و بهبود عملکرد تولیدی مدنظر میباشد و تلفیقی از
روشهای مرسوم انتخاب و روشهای جدید مولکولی در آینده
اصالح نژاد طیور ترجیح داده خواهد شد ( Emaraو ،Kim
 .)2997نشانگر  RFLPبا توجه به تکرارپذیری و دقت باالی آن
قادر به تشخیص چندشکلی در هر جایگاهی از ژنوم میباشد
(نقوی و همکاران.)4711 ،
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی چندشکلی موجود در
ناحیه  5ژن  IGF-Iو برآورد میزان فراوانی الگوهای ژنوتیپی
مختلف این جایگاه و بررسی رابطه بین چندشکلی این الگوهای
ژنوتیپی با صفات کیفیت الشه در بلدرچینهای ژاپنی با
استفاده از تکنیک  PCR-RFLPمیباشد.

مواد و روشها
در این تحقیق از  499قطعه بلدرچین ژاپنی که در شرایط
یکسان پرورش داده شدند ،استفاده گردید و همگی در سن 5
هفتگی کشتار شده و نمونههای گوشت عضله سینه آنها
بهمدت  49روز در فریزر با دمای  -29درجه سانتیگراد
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نگهداری شد و بعد از انجمادزدایی در دمای محیط ،صفات
مربوط به کیفیت الشه شامل  ،pHرنگ گوشت ،ظرفیت
نگهداری آب و چربی داخل عضلهای اندازهگیری و ثبت گردید.
برای تعیین  pHگوشت از دستگاه  pHمتر بافتی استفاده شد.
رنگ گوشت (روشنی) با استفاده از دستگاه رنگسنج مدل
 Lavibond cam system 599تعیین شد .ظرفیت نگهداری آب
با اندازهگیری وزن نمونه گوشت قبل و بعد از سانتریفیوژ بهمدت
 1دقیقه با سرعت  4599دور در دقیقه و سپس قرار دادن آن
در آون بهمدت  21ساعت در دمای  39درجه سانتیگراد و
مجدد وزنکشی آن ،با استفاده از فرمول مربوطه محاسبه
گردید .برای اندازهگیری چربی داخل عضلهای از دستگاه
سوکسله استفاده شد.
همچنین قبل از کشتار ،از تمام پرندگان بهمقدار 2
میلیلیتر خون از سیاهرگ گردنی ،در تیوبهای حاوی ماده
ضدانعقاد  EDTAگرفته شد و نمونههای خون اخذ شده تا زمان
استخراج  DNAدر فریزر در دمای  -29 cنگهداری شدند.
استخراج  DNAاز نمونههای خون با استفاده از کیت دیاتوم
 499شرکت ژن فن آوران و براساس دستور کار شرکت سازنده
انجام شد .برای تعیین کمیت و کیفیت نمونههای DNA
استخراج شده از دو روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز بر روی
ژل آگارز استفاده شد .برای تکثیر  DNAدر این تحقیق از
دستگاه ترموسایکلر مدل  Personal Cycler TMشرکت بیومترا
استفاده شد و جهت انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز از مستر
کیت شرکت سیناژن استفاده شد.
بهمنظور تکثیر یک قطعه  124جفت بازی از ناحیه  5ژن
 IGF-Iاز آغازگرهای پیشنهاد شده توسط  Liو همکاران
( )2990استفاده شد که توالی آنها بهصورت زیر است:
َ F: 5َ -GACTATACAGAAAGAACCCAC-3و
َ R: 5َ -TATCACTCAAGTGGCTCAAGT-3که پس از
آزمایش غلظتهای مختلف اجزا  ،PCRشرایط بهینه  PCRبا
حجم نهایی  42میکرولیتر شامل  1میکرولیتر  ،Masterآغازگرها
هرکدام  4/5میکرولیتر با غلظت  49پیکومول بر میکرولیتر4/5 ،
میکرولیتر  DNAبا غلظت  59تا  499نانوگرم در میکرولیتر و
 4/5میکرولیتر آب مقطر استفاده شد.
تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از یک مرحله ابتدایی
واسرشتهسازی در دمای  01درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه و
 75چرخه شامل واسرشتهسازی در دمای  01درجه سانتیگراد
بهمدت  19ثانیه ،دمای اتصال آغازگرها  51درجه سانتیگراد
بهمدت  39ثانیه و دمای تکثیر  32درجه سانتیگراد
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بهمدت  39ثانیه و یک دمای تکثیر نهایی  32درجه سانتیگراد
بهمدت  49دقیقه انجام شد .پس از تکثیر جایگاه مورد نظر،
قطعه  124جفت بازی حاصل شد .عمل هضم آنزیمی با حجم
 42میکرولیتر با استفاده از آنزیم برشی  PST-Iدر دمای 73
درجه سانتیگراد و برای  41ساعت بر روی محصول  PCRانجام
شد.
برای مشاهده قطعات هضم شده و تعیین ژنوتیپ از ژل
پلی اکریل آمید  1درصد و ولتاژ  419بهمدت  5ساعت استفاده
شد و رنگآمیزی ژل با استفاده از روش نیترات نقره صورت
گرفت.
برای محاسبه فراوانی آللها ،ژنوتیپها و آزمون کای مربع
از نرمافزار  Popgene 72استفاده گردید .دادههای بهدست آمده
با استفاده از مدل آماری زیر در نرمافزار آماری  SAS 0/42مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت:
yij=M+Genotypei+Sexj+eij

که در این مدل  :yijارزش فنوتیپی صفات مورد مطالعه،
 :Mمیانگین ارزشهای فنوتیپی صفات و  :eijاثر باقیمانده
میباشد .عوامل ژنوتیپ ( )Genotypeو جنس ( )Sexبهعنوان
اثرات ثابت در مدل وارد گردیدند .آنالیز واریانس با رویه GLM
و مقایسه بین میانگینها با آزمون توکی مورد بررسی قرار
گرفت.

نتایج
طی واکنش  ،PCRقطعه  124جفت بازی ناحیه  5ژن
 IGF-Iتکثیر شد (شکل  .)4با استفاده از روش PCR-RFLP
هضم محصول مذکور با آنزیم  PST-Iباعث ایجاد دو قطعه برش
خورده  711و  253جفت باز برای ژنوتیپ هموزیگوت  ،AAیک
قطع برش نیافته  124جفت باز برای ژنوتیپ هموزیگوت  BBو
سه قطعه  711 ،124و  253جفت باز برای ژنوتیپ هتروزیگوت
 ABگردید (شکل  .)2در این تحقیق سه ژنوتیپ  AB ،AAو
 BBشناسایی شدند که بهترتیب دارای فراوانیهای  75 ،14و
 21درصد بودند و فراوانی آللهای  Aو  Bبهترتیب  51/5و
 14/5درصد بود .بررسی تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از
آزمون کای مربع نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه
ژنی مورد نظر در تعادل نمیباشد .در این تحقیق میزان متوسط
 ،pHظرفیت نگهداری آب ،روشنی گوشت و چربی داخل
عضلهای در عضله سینه بلدرچین ژاپنی بهترتیب 15/75 ،1/13
درصد 11/32 ،و  4/2درصد بهدست آمد .نتایج تجزیه واریانس
89
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نشان داد که اثر ژنوتیپ و جنس روی صفت چربی درون
ماهیچهای معنیدار است (.)p>9/95
اما بین سایر صفات کیفیت الشه شامل  ،pHرنگ گوشت
و ظرفیت نگهداری آب با ژنوتیپها و جنس ارتباط معنیداری
مشاهده نشد ( .)p>9/95مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
توکی نشان داد که بین ژنوتیپهای  AAو  ABبا ژنوتیپ BB

اختالف معنیداری برای صفت چربی درون ماهیچهای وجود
دارد و بین ژنوتیپ  AAبا  ABبرای این صفت تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ( .)p>9/95بلدرچینهای با ژنوتیپ  ABدارای
بیشترین میانگین برای صفت چربی درون ماهیچهای بودند و
کمترین میانگین برای صفت مذکور مربوط به بلدرچینهای با
ژنوتیپ  BBبود (جدول .)4

شکل  :1قطعات  121جفت بازی تکثیر شده بهوسیله PCR

شماره  4نشانگر مولکولی 499جفت بازی ،شمارههای  2تا  0محصوالت

PCR

شکل  :2الگوهای  RFLPحاصل از برش با آنزیم PST-I

شماره  4نشانگر مولکولی 499جفت بازی ،شمارههای  1 ،5 ،7و  3ژنوتیپ  ،AAشمارههای  2و  1ژنوتیپ  ABو شماره  1ژنوتیپ

02

BB
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جدول  :1مقایسه میانگین ژنوتیپهای مختلف ناحیه  5ژن  IGF-Iبرای صفات کیفیت الشه (میانگین  ±انحراف معیار) در بلدرچین ژاپنی

صفت
pH

رنگ گوشت (روشنی)
ظرفیت نگهداری آب
چربی داخل عضلهای

ژنوتیپ
AA

AB

BB

1/57 ± 9/21
11/01 ± 2/11
15/43 ± 4/71
4/72 ± 9/41 a

1/19 ± 9/72
11/95 ± 2/20
15/07 ± 4/95
4/77 ± 9/22 a

1/11 ± 9/24
15/47 ± 2/71
11/01 ± 4/13
./01 ± 9/41 b

حروف انگلیسی متفاوت نمایانگر وجود معنیداری میباشد (.)p>9/95

بحث
در تحقیق حاضر بر روی جایگاه ژنی مورد نظر دو الگوی
هضمی مختلف مشاهده شد که بیشترین فراوانی ژنوتیپی آن
مربوط به ژنوتیپ  AAو کمترین مربوط به ژنوتیپ  BBبود و
همچنین بیشترین فراوانی آللی آن مربوط به آلل  Aو کمترین
مربوط به آلل  Bاست که با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط
 Liو همکاران ( )2990بر روی جوجههای گوشتی و تخمگذار
مطابقت دارد.
عدم تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه،
احتماالً ناشی از کوچک بودن اندازه جمعیت مورد بررسی و یا
سایر عوامل برهم زننده تعادل مانند انتخاب بهدلیل اجرای
برنامههای اصالحی برای این پرندگان میباشد.
 Genchevو همکاران ( )2949میزان متوسط  pHدر عضله
سینه بلدرچین ژاپنی را  ،1/4میزان متوسط ظرفیت نگهداری
آب در عضله سینه بلدرچین ژاپنی را  29/41درصد و میزان
متوسط روشنی گوشت بلدرچین ژاپنی را  11/72گزارش
نمودند.
چربی داخل عضلهای در مطالعه  Genchevو همکاران
( )2995در بلدرچین ژاپنی  ./10درصد گزارش شد .تفاوت در
مقادیر بهدست آمده تحقیق حاضر و مطالعه موجود در بلدرچین
ژاپنی ممکن است بهدلیل تفاوت در سویه بلدرچین ،شرایط
پرورش ،سن کشتار ،زمان اندازهگیری صفات پس از کشتار و
دستگاههای مورد اندازهگیری باشد.
 Lamontو همکاران ( ،)2995در تحقیقی که بر روی
جوجه گوشتی انجام دادند ،ارتباط معنیداری بین چندشکلی
ژن  IGF-Iبا صفت چربی درون ماهیچهای بهدست آوردند که
با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چندشکلی ناحیه
 5ژن  IGF-Iبا برخی صفات کیفیت الشه در بلدرچین ژاپنی

ارتباط معنیداری دارد .لذا انتخاب بهکمک نشانگر میتواند
بهعنوان یک گزینه مطلوب برای بهبود برنامههای اصالح نژادی
مورد توجه قرار گیرد .بنابراین میتوان با استفاده اطالعات
بهدست آمده از جایگاه فوق در شاخصهای بهینه انتخاب،
ضمن افزایش صحت انتخاب ،پیشرفت ژنتیکی و پاسخ به
انتخاب را برای صفات مذکور افزایش داد.
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