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چکیده
هدف این پژوهش بررسی و تعیین توالی نوکلئوتیدی  7ژن  tRNAدر ژنوم میتوکندری مرغ بومی خراسان و شناسایی جهشهای
احتمالی در آن بود .بدین منظور پس از نمونهگیری و استخراج  DNAاز خون ،این بخش از ژنوم با استفاده از آغازگرهای اختصاصی
تکثیر و در پالسمید  pTG19-Tدر سویه  DH5αباکتری اشیریشیاکوالی همسانهسازی گردید .در نهایت پالسمید نوترکیب از یک
کلونی نوترکیب استخراج و پس از خالصسازی توالییابی شد .نتایج همردیفی نوکلئوتیدی این توالی شباهت 011درصد با توالی مشابه
در ژنوم نوکلئوتیدی مرغ مرجع (مرغ اهلی با شماره دسترسی )x52392.1را نشان داد .بهعالوه در این مطالعه مشخص گردید که مرغ
بومی خراسان در توالیهای نوکلئوتیدی این  7ژن با سایر نژادهای گونه مرغ اهلی شباهت  99درصد دارد .درمقایسه توالی قطعه تولید
شده با توالی مشابه در مرغ مرجع ،هیچگونه جهش نوکلئوتیدی مشاهده نشد .ترتیب ژنهای  tRNAموجود در این قطعه توالییابی
شده ،درست مشابه ترتیب این ژنها در توالی ژنومی میتوکندری مرغ مرجع و بهصورت ،tRNAAsn ،tRNAAla ،tRNATrp
 ،tRNATyr ،tRNACysژن  tRNAAsp ،tRNASer ،COX1و ژن  COX2بود.
کلمات کلیدی :همسانهسازی ،توالییابی ،tRNA ،مرغ بومی خراسان
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مقدمه
 DNAميتوكندريايي طيور يك ملكول حلقوی با حدود
 56662جفت نوكلئوتيد و دارای يك ناحيه كنترل غيركد شونده
( )D-Loopو ناحيه كد شونده كه دارای  76ژن شامل 57
پروتئين و  tRNA 55و  rRNA 5و فاقد هيستون و اينترون
ميباشد ( Sadrو 5152 ،Nassiri؛  Chinneryو 5115 ،Schon؛
5995 ،Wolstenholme؛  Desjardinsو 5995 ،Morais؛
 Desjardinsو  .)5991 ،Moraisبهدليل برخي خصوصيات منحصر
به فرد ژنوم ميتوكندريايي و از جمله بستهبندی فشرده ژنومي
( ،)Compact gene packingوجود نوعي سازماندهي در
محافظت شدگي ژنها در بين رده و راستههای جانوری ،عدم
وجود نوتركيبي و توارث انحصاری مادری از آن بهعنوان يك
ابزار مناسب در مطالعات مولكولي تكاملي استفاده مينمايند.
همچنين از توالي  DNAميتوكندريايي اغلب جهت رسم درخت
فيلوژنتيكي مولك ولي در بين حيوانات بسيار خويشاوند استفاده
ميشود ( Kumazawaو .)5997 ،Nishida
 RNAناقل ( )tRNAاسيدهای ريبونوكلئيك كوچكي با
طولي حدود  67الي  92نوكلئوتيد بوده و در تمامي موجودات
زنده وجود دارند و در بيوسنتز پروتئين ريبوزومي شركت
مينمايند ( Söllو  .)5992 ،RajBhandaryبيش از  2711توالي
مربوط به tRNAهای پروكاريوتي ،سيتوزول يوكاريوتي،
كلروپالستي و ميتوكندريايي در بانكهای اطالعاتي به ثبت
رسيده است ( Sprinzlو همكاران .)5991 ،از مجموع  55ژن
 tRNAميتوكندريايي  51ژن برای  51اسيدآمينه و  5ژن برای
اسيدآمينه لوسين (] tRNAleu[UURو ] )tRNAleu[CUNو  5ژن نيز
برای اسيدآمينه سرين (] tRNAser[AGYو ] )tRNAser[UGNاختصاص
يافته است .در اين نوع نشانهگذاری كدهای سه تايي موجود در
كروشه نشاندهنده توالي كدونهای مكمل با آنتيكدون tRNA
بوده و  Rبرای پورين و  Yبرای پيريميدين و  Nبرای نشان
دادن هريك از بازهای چهارگانه استفاده شده است (،Florentz
 tRNA .)5115دارای ساختمان اوليه  ،ثانويه و ساختمان 7
بعدی ميباشد .پيوندهای هيدروژني بين نوكلئوتيدها سبب
تاخوردگيهای متعدد و ايجاد شكل فضايي مشخصي در آن
شده بهصورتيكه دو انتهای زنجيره در مجاورت هم قرار
ميگيرند .در يكي از دو انتها هميشه توالي خاصي از سه
نوكلئوتيد انتهايي بهصورت  ACCديده ميشود و اين محل
اتصال كواالن اسيدآمينه با نوكلئوتيد آدنين  tRNAميباشد .در
زنجيره مقابل نيز نوكلئوتيد انتهايي اغلب  Gاست .در نقطهای
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نسبتاً مقابل با توالي  ،CCAدر بخش ديگری از مولكول
توالي خاصي از سه نوكلئوتيد خاص ديگر بهنام آنتيكدون وجود
دارد كه با توالي  7نوكلئوتيدی در  RNAپيامبر (كدون) جفت
ميشود tRNA .بهعنوان يك رابط فيزيكي بين توالي نوكلئوتيدی
اسيدنوكلئيك پيامبر ( )mRNAبا توالي اسيدآمينهای پروتئيني
عمل ميكند و اين كار را با حمل يك اسيدآمينه كه دستور آن
بهوسيله كدون تعيين ميگردد به ماشين ساخت پروتئين
(ريبوزوم) انجام ميدهد ( Maassenو همكاران.)5112 ،
سرعت جايگزيني نوكلئوتيدها در برخي نواحي ميتوكندری
مهرهداران عالي در مقايسه با ژنوم هستهای  2تا  51برابر بيشتر
ميباشد و اين ناشي از عدم وجود مكانيزمهای ترميمي ،DNA
فقدان هيستون و پروتئينهای محافظت كننده و همچنين اثر
تخريبي مجاورت با راديكالهای آزاد اكسيژن توليد شده در
فرايندهای فسفريالسيون اكسيداتيو ميباشد ( Zacharyو
 .)5155 ،McGavinژنهای كدكننده tRNAهای ميتوكندريايي
بسيار مستعد به جهشهای نقطهای بوده و اين علت اصلي
ناكارائي ميتوكندريايي همراه با گستره وسيعي از بيماریها
ميباشد ( Suzukiو همكاران .)5155 ،در انسان بيش از 521
جهش بيماریزا ميتواند در ژنوم ميتوكندريايي رخ دهد كه دو
سوم اين جهشها مربوط به ژنهای  tRNAميباشد (Levinger
و همكاران .)5155 ،بهعنوان مثال بروز جهش در اين قسمت از
ژنهای ميتوكندری انسان توام با بيماریهای مهمي نظير آلزايمر
و پاركينسون ( ،)5117 ،Troenديابت ( Maassenو همكاران،
 ،)5112تومورهای غيرتوارثي ( Zanssenو  )5112 ،Schonو
ميوپاتيهای قلبي و اسكلتي ( Zevianiو )5112 ،Di Donato
بوده است.
شناسايي و تعيين توالي ژنومي دامهای بومي كشور و ثبت
آنها در بانك جهاني ژن ،اولين گام در راه تعيين ميزان تنوع
ژنتيكي موجود در اين گونه جمعيتها ميباشد .در مرحله بعدی
با مقايسه اين اطالعات با دادههای مشابه در نژادهای پر توليد
تجارتي ميتوان نشانگرهای ژنتيكي مناسبي بهدست آورد تا
بهوسيله آنها برنامههای اصالح نژادی را با پيشرفت و راندمان
باالتری اجرا نمود.
در يكي از اولين مطالعات تعيين توالي در مرغ اهلي،
 Weillو  )5991( Heymanترتيب بازهای  5ژن tRNAPro
ميتوكندريايي را گزارش نمودند Sadr .و  )5152( Nassiryبا
توالييابي و بررسي ژن  MT-NAD5مرغ بومي خراسان ،وجود
 2جهش را در اين ناحيه از ژنوم گزارش نمودندMohammadabadi .
و همكاران ( )5151با مطالعه بر  7جمعيت مرغ بومي
tRNA
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خراسان ميزان تنوع ژنتيكي در اين جمعيتها را بهطور متوسط
 2/52آلل بهازا لوكوس گزارش كردند.
 Mannenو همكاران ( )5117با مطالعه در گاوهای گوشتي
نشان دادند كه بين خصوصيات الشه و چندشكلي تك نوكلئوتيدی
( )SNP: Single Nucleotide Polymorphismميتوكندريايي يك
همبستگي معنيدار وجود دارد Zhang .و همكاران ( )5151گزارش
نمودند كه جايگاه ژني  MT-COX3همبستگي معنيداری با
خصوصيات الشه در مرغابي نژاد بيجينگ دارد .آنها نتيجه
گرفتند كه از چندشكلي تك نوكلئوتيدی اين ژن ميتوان
بهعنوان يك نشانگر ژنتيكي در برنامههای اصالح نژادی مرغابي
استفاده نمود .در يك تحقيق ديگر كه با بررسي ژنوم
ميتوكندريايي مرغ لگهورن سفيد انجام شده بود وجود يك
 SNPدر ژن زيرواحد  2كمپلكس  NADHدهيدروژناز گزارش
گرديد كه ظاهرا با مقاومت به بيماری مارک در اين مرغ مرتبط
ميباشد( Liو همكاران Fernandez .)5991 ،و همكاران ()5111
گزارش نمودند كه تنوع  DNAميتوكندريايي رابطه بسيار
معنيداری با خصوصيات الشه در گاو و خوک دارد Bao .و
همكاران ( )5111با بررسي  7نژاد از طيور وجود  2عدد  SNPرا
در ژنهای  tRNAميتوكندريايي مرغ تبت گزارش نمودند .آنها
چنين جهشهايي را مرتبط به سازگاری ژنتيكي اين مرغ به
شرايط هيپوكسي موجود در منطقه زيستي دانستند.
هدف از اين تحقيق شناسايي و تعيين توالي نوكلئوتيدی
 6ژن  tRNAميتوكندريايي در مرغ بومي خراسان و مقايسه آن
با دادههای بانكهای اطالعاتي و نيز شناسايي جهشهای
احتمالي در اين ناحيه از ژنوم ميباشد .اين ژنها بهترتيب
عبارتند از( tRNATrp :حامل اسيدآمينه تريپتوفان)tRNAAla ،
(حامل اسيدآمينه آالنين)( tRNAAsn ،حامل اسيدآمينه آسپارژين)،
( tRNACysحامل اسيدآمينه سيستئين)( tRNATyr ،حامل اسيد
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( tRNASerحامل اسيدآمينه سرين) و tRNAAsp

آمينه تيروزين)،
(حامل اسيدآمينه اسيدآسپارتيك).

مواد و روشها
نمونهگیری و استخراج  :DNAنمونه خون مرغ بومي
خراسان از بانك خون گروه علوم دامي دانشكده كشاورزی
دانشگاه فردوسي مشهد ،آزمايشگاه بيوتكنولوژی حيواني تهيه و
تا زمان استخراج در لولههای خالءدار حاوی ماده ضدانعقاد
 EDTAدر فريزر و در دمای  -51درجه سانتيگراد نگهداری
شد .استخراج  DNAاز خون كامل و با استفاده از كيت Thermo
 Scientificصورت گرفت .بهدليل اهميت خلوص  DNAمورد
بررسي و تعيين كميت و كيفيت آن با استفاده از دستگاه
نانودراپ ميزان جذب نور در طول موجهای 561 ،571و 511
نانومتر اندازهگيری شد .از ژل آگارز نيز بهعنوان روش ارزيابي
مكمل استفاده گرديد .پس از انجام الكتروفورز ،عدم مشاهده
هاله ( )Smearو نبود آلودگيهای پروتئيني در چاهك ژل از
مناسب بودن روش استخراج اطمينان حاصل شد.
طراحی آغازگر اختصاصی :طراحي آغازگر برای تكثير
قطعه مورد نظر از ژنوم ميتوكندريايي براساس ژنوم كامل
ميتوكندری مرغ مرجع (مرغ اهلي يا  Domestic chickenبا
شماره دسترسي  )X 25795/5انجام شد .به سبب طول 5129
جفت بازی قطعه مورد نظر و با در نظر گرفتن توانايي توالييابي
در هر بار خوانش توالي ،اين قسمت به دو بخش تقسيم گرديد و
آغازگرها با در نظر گرفتن ناحيه هم پوشان به طول  22جفت باز
با استفاده از نرمافزار آنالين )Integrate DNA Technology( IDT
به نشاني اينترنتي  http://www.idtdna.comطراحي شدند
(جدول .)5

جدول  :1توالی آغازگرهای اختصاصی جهت تکثیر قطعه ژنومی مورد نظر
قطعه تکثیر شده

توالی پرایمر

ناحیه دسترسی

5565

GCGCTATCAACCACCCTATT
GGAGGATGAGGATGTAAACTTCG
CACCACATTCTTCGACCCA
GGGATGAGGCGTCTTGAAA

6551-6766

5115

از واكنش زنجيرهای پليمراز برای تكثير قطعات جفت بازی
در برگيرنده ناحيه ژني ميتوكندريايي مورد نظر براساس روش
استاندارد استفاده شد .غلظت و اجزای واكنش در  52ميكروليتر
حجم نهايي براساس شرايط مندرج در كيت Taq Polymerase

6595-1722

نام پرایمر
COX1 Part A. F
COX1 Part A. R
COX1 Part B. F
COX1 Part B. R

شركت  Jena Bioscienceعبارت بودند از :آنزيم تك پليمراز 5
واحد 1/52 dNtp ،ميليموالر MgCL2 ،بهميزان  5/2ميليموالر،
آغازگر رفت و برگشت هركدام  51پيكومول DNA ،الگو 511
نانوگرم و آب مقطر.
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واكنش زنجيرهای پليمراز در سه مرحله و مطابق برنامه
دمايي و زماني بهشرح ذيل انجام گرفت .مرحله واسرشتسازی
اوليه در دمای  92درجه سانتيگراد بهمدت  2دقيقه و سپس
مرحله دوم شامل  72سيكل از مراحل واسرشت سازی در 92
درجه سانتيگراد بهمدت  61ثانيه ،اتصال در  29درجه سانتيگراد
بهمدت  61ثانيه و گسترش در  65درجه سانتيگراد بهمدت 71
ثانيه .در پايان يك مرحله تكثير نهايي در  65درجه سانتيگراد
بهمدت  51دقيقه انجام شد.
الکتروفورز محصول  ،PCRخالصسازی آن از ژن و
اتصال به پالسمید :محصول واكنش زنجيرهای پليمراز بر روی
ژل آگارز  5درصد الكتروفورز گرديد .بهمنظور خالصسازی
محصول واكنش ،باند مورد نظر بهوسيله اسكالپل استريل از ژن
جدا و با استفاده از كيت  Gene Allساخت كشور كره استخراج
و خالص گرديد .بهمنظور تهيه پالسميد نوتركيب واتصال قطعه
بازيابي شده به ناقل ،pTZ57R/Tطبق شرايط مندرج در كيت
 Thermo scientificو نيز رعايت نسبت  5به  7بين ناقل و
قطعه بازيابي شده با هم مخلوط شدند .آنزيم T4DNA Ligase
موجود در واكنش سبب برقراری پيوند فسفودی استری بين
قطعه بازيابي شده و ناقل شد.
تهیه سلولهای باکتریایی مستعد ،انتقال پالسمید
نوترکیب به باکتری و غربالگری کلونیهای نوترکیب :از
كشت شبانه باكتری اشيريشياكوالی سويه  DH5αبهمنظور تهيه
سلولهای باكتريايي مستعد استفاده شد .از روش شوک حرارتي
جهت انتقال پالسميد نوتركيب به باكتریها استفاده شد .در
مرحله بعد كشت باكتری در دمای  76درجه سانتيگراد و در
محيط كشت جامد حاوی آمپيسيلين بهمدت  56ساعت انكوبه
شد .برای شناسايي كلونيهای حاوی پالسميد دارای قطعات ژنوم
مورد نظر ،از روش  PCRكلونيهای مقاوم استفاده شد.
استخراج پالسمید PCR ،پالسمیدهای استخراج شده
و تعیین توالی قطعات تکثیر شده :پس از كشت شبانه مايع
حاوی آمپيسيلين با استفاده از كيت  Gene Allاستخراج پالسميد
از كلوني انجام شد ( Sambrookو همكاران .)5117 ،پس از
استخراج و بهمنظور تائيد وجود قطعه مورد نظر در پالسميد،
غلظت پالسميدهای استخراجي با دستگاه نانودراپ به نسبت
 5:51رقيق شده و بهعنوان الگو در واكنش زنجيرهای پليمراز
قرار گرفتند .غلظت مواد مورد استفاده ،شرايط دمايي واكنش و
الكتروفورز محصول واكنش مطابق روش قبل بود .پالسميد استخراج
شده بهمنظور تعيين توالي با آغازگرهای رفت و برگشت  M13به
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شركت  Macrogenكره جنوبي ارسال گرديد .خواندن توالي از
دو انتها و با آغازگرهای عمومي  M13-Fو  M13-Rتعبيه شده در
ناقل صورت گرفت .نتيجه توالييابي با نرمافزار  Bio Editنسخه
 6ويرايش و با حذف تواليهای اضافي مربوط به ناقل در دو
انتهای هر توالي و ادغام نواحي همپوشان ،در نهايت قطعه مورد
نظر جدا و مشخص گرديد .سپس با استفاده از ابزار BLAST
( )Basic Local Alignment Search Toolو رويه  blastnتوالي
بهدست آمده با توالي كامل ژنوم ميتوكندری مربوط به گونه
مرغ اهلي ( )Gallus Gallusدر پايگاه  NCBIبه نشاني
 http://www.ncbi.nlm.nih.govمقايسه گرديد.

نتایج
استخراج  DNAاز نمونه خون با موفقيت انجام شد .نتايج
طيفسنجي نشان داد  DNAاستخراجي از كيفيت مناسبي
برخوردار است .الكتروفورز نمونه بر روی ژل آگارز 5درصد وجود
يك باند اختصاصي بدون كشيدگي و صاف را نشان داد و اين
موضوع مويد خلوص باالی نمونه استخراجي و عدم وجود
شكستگي در  DNAو نيز عاری بودن از  RNAاضافي در نمونه
ميباشد (شكل .)5اين موضوع نشان ميداد آغازگرهای اختصاصي
بهخوبي توانستهاند محصوالت مورد نظر با طول  5562و 5115
را توليد نموده و نيز توالي مشابهي برای جفت شدن آنها در
مكانهای ديگر ژنوم وجود نداشته است .بهعالوه وجود
تواليهای آغازگر طراحي شده در دو انتهای تواليهای بهدست
آمده صحت كار انجام شده را ثابت مينمود.
در مقايسه نوكلئوتيدی توالي مربوط به جايگاه 6511-6627
(محدوده قرارگيری  2ژن ،tRNAAsn ،tRNAAla ،tRNATrp
 )tRNATyr ،tRNACysبا توالي كامل ژنوم ميتوكندری گونه
مرغ اهلي حدود  66توالي يافت شد كه از بين آنها  65توالي از
جمله تواليهای ثبت شده با شمارههای دسترسي ،X25795/5
،DQ621666/5 ،GU565651/5 ،HQ126555/5 ،KF915272/5
 AP117757/5و  AB116515/5دارای  511درصد همپوشاني
بودند .همچنين  2توالي باقيمانده به شمارههای دسترسي
GU565666/5 ،GU565691/5 ،GU565651/5 ،GU565659/5
و  AP117211/5دارای  99درصد همپوشاني با توالي مورد نظر
بود (شكل.)5
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شکل  : 2الف  -الکتروفورز پالسم ی د استخراج شده هر دو قطعه  Aو

LADDER 100BP - B

ب  -الکتروفورز محصول  A ، PCRقطع ه  1111و  Bقطعه  1802جفت

بازی LADDER 1KB -

 )M( -سايز ماركر

در مقايسه قطعه مورد نظر در جايگاه 1512-1759
(محدوده قرارگيری دو ژن  tRNASerو  )tRNAAspبا توالي گونه
مرغ اهلي حدود  61توالي يافت شده كه از بين آنها  65توالي
و از جمله تواليهای ثبت شده با شماره دسترسي ،KF922656/5

،AY572265/5 ،AP117759/5 ،GU565657/5 ،HQ126555/5
 GU565659/5 ،KF915272/5و  X25795/5دارای  511درصد
همپوشاني و  1توالي نيز  99درصد همپوشاني با توالي مورد نظر
داشتند (شكل .)7

شکل  : 2نتیجه هم ترازی توالی قطعه با توالی دیگر نژادهای مرغ در جایگاه 1208 - 1166

طراحي درخت فيلوژني تواليهای حاصل با توالي مرجع و
ساير تواليهای موجود در بانك پايگاه ژن نيز گزارشهای ارائه
شده و شباهت باالی ژنهای  tRNAدر مرغ بومي خراسان را با
تواليهای ثبت شده در بانك ژن تائيد نمود .ترتيب و

شماره جايگاه نوكلئوتيدی ژنهای  tRNAو نوكلئوتيدهای
بينابيني ژنهای  tRNAدر ژنوم مرغ مرجع و ژنوم مرغ بومي
خراسان در جدول شماره  5نشان داده شده است.
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شکل  : 6نتیجه هم ترازی توالی قطعه با توالی دیگر نژادهای مرغ در جایگاه 0106 - 0628
جدول  : 2ترتیب و شماره جایگاه نوکلئوتیدی ژن های  TRNAو نوکلئوتیدهای بینابینی
نوکلئوتیدهای بینابینی با ژن بعدی tRNA

مرغ بومی خراسان

جایگاه نوکلئوتیدی

مرغ مرجع

CCCAAC
TAC
AC

*
AT

**
* :ژن  :** ،COX Iژن

tRNA

6511 - 6722
6765 - 6271
6272 - 6216
6211 - 6267
6267 - 6627
1512 - 1521
1565 - 1759

Trp
Ala
Asn
Cys
Tyr
Ser
Asp

اسید آمینه حمل شونده
تريپتوفان
آالنين
آسپارژين
سيستئين
تيروزين
سرين
اسيد آسپارتيك

COX II

بحث
در ژنوم ميتوكندری اغلب مهرهداران بهاستثنا طيور يك
ناحيه به نام مبدا همانندسازی ( )A replication originبين
ژنهای  tRNACysو  tRNAAsnوجود دارد كه يك توالي بسيار
محافظت شده ميباشد و دارای كمترين ميزان تغييرات
نوكلئوتيدی است .نتايج اين مطالعه نشان داد در توالي مابين
اين دو ژن فقط  5نوكلئوتيد تكي  Aو  Cوجود دارد (جدول )5
و همانند ساير طيور اين فاصله فاقد ناحيه مبدا همانندسازی
ميباشد.
Tyr
در ژنوم ميتوكندريايي طيور ژن  tRNAبا ژن پايين
دست  tRNACysكه در يك رشته قرار گرفتهاند به اندازه يك
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نوكلئوتيد همپوشاني داشته و اين نوكلئوتيد هم بهعنوان باز
خاتمه دهنده ژن  tRNATyrو هم باز ' 2مربوط به ژن tRNACys
عمل مينمايد ( Yokoboriو  .)5996 ،Pääboنتايج اين مطالعه
نيز وجود چنين همپوشاني را ما بين اين دو ژن ميتوكندريايي
نشان داد (جدول .)5
در تحقيقي كه با استفاده از مرغ لگهورن سفيد و پليموت
راک سفيد بهعنوان نژادهای غالب انجام شده بود  99/96درصد
شباهت توالي در ژنوم ميتوكندری اين دو نژاد گزارش شد
( Nishiboriو همكاران . )5117 ،چنين نتيجهای در توافق و
نزديك به نتيجه اين مطالعه ميباشد.
ترتيب ژنهای  tRNAموجود در اين قطعه توالييابي
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 درست مشابه ترتيب اين ژنها در توالي ژنومي،شده
ميتوكندری مرغ مرجع و ديگر نژادهای گونه مرغ اهلي و
،tRNATyr ،tRNACys ،tRNAAsn ،tRNAAla ،tRNATyr بهصورت
 در مقايسه. بودCOX2  و ژنtRNAAsp  وtRNASer ،COX1 ژن
،توالي قطعات توليد شده با توالي مشابه آن در مرغ مرجع
هيچگونه جهش نوكلئوتيدی مشاهده نشد و حتي نوكلئوتيدهای
های اين ناحيه از ژنوم مرغ بومي خراسانtRNA بينابين ژنهای
.)5 نيز عيناً مشابه مرغ مرجع بود (جدول
 درصدی اين دو توالي511 بنابراين و با توجه به شباهت
ميتوان نتيجه گرفت ژنهای اين ناحيه از ژنوم مرغ بومي
.خراسان و مرغ مرجع از نظر كاركرد مشابه يكديگر ميباشند
با توجه به مطالب فوق بهنظر ميرسد در حيوانات پرورشي
 عمليات اصالح نژادی كه در طي ساليان،و از جمله طيور
متمادی اعمال شده و فرايندهای طبيعي و يا مصنوعي نظير
 موجب شده است،بهگزيني حيوانات برتر و حذف حيوانات ناكارا
 ) و عملكردFitness( فراواني ژنهايي كه اثر سوء بر شايستگي
توليدی حيوان داشتهاند كاهش يابد و بههمين دليل و برخالف
جوامع انساني در حيوانات پرورشي امروزی چنين جهشهايي را
 در حاليكه جهشهايي كه منجر.بهندرت بتوان مشاهده نمود
به افزايش شايستگي و عملكرد توليدی شوند در جمعيتها
 در نتيجه چنين فرايندهايي.حفظ شده و ماندگار ميگردند
است كه نژادهای بومي توانستهاند در طول زمان بر تمامي
شرايط نامساعد محيطي غلبه يافته و با مقاومت نسبي در مقابل
بيماریهای موجود در منطقه به حيات خويش ادامه داده و
.سازگاری يابند

تشکر و قدردانی
از دانشكده كشاورزی و منابع طبيعي و پرديس بينالملل
دانشگاه فردوسي مشهد و آزمايشگاه مركزی دانشگاه كشاورزی
.و منابع طبيعي رامين خوزستان تشكر و قدرداني ميشود
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