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اووالبومین ازجمله پروتئینهای فعال ماتریکس پوسته تخم مرغ است که بر روی کلسیفیکاسیون پوسته تخممرغ مؤثر میباشد .تحقیق
حاضر با هدف مطالعه ارتباط چندشکلی دو ناحیه از اگزون  8ژن اووالبومین واقع بر روی کروموزوم شماره  2با برخی از صفات کیفیت خارجی
تخممرغ بهکمک تکنیکهای  RFLPو  SSCPدر مرغان بومی اصفهان انجام شد .در این پژوهش  DNAژنومی از خون بهکمک کیت استاندارد
استخراج و نواحی مورد نظر بهروش  PCRتکثیر شدند .چندشکلی یک ناحیه با طول  199جفت باز بهکمک تکنیکهای  Mnl1-RFLPو
 SSCPو در ناحیهای دیگر با طول  407جفت باز توسط تکنیک  SSCPمورد بررسی قرارگرفتند .بهمنظور تعیین ژنوتیپ مرغان ،الکتروفورز ژل
پلیاکریلآمید و رنگآمیزی نیترات نقره استفاده شد .برای قطعه اول  2ژنوتیپ ( A1A1و  )A1A2با روش  RFLPو  3ژنوتیپ (B1B2 ،B1B1

و  )B3B3با روش  SSCPشناسایی شدند .برای قطعه دوم  3ژنوتیپ ( C1C2 ،C1C1و  )C2C2مشاهده شد .بیشترین فراوانیهای ژنوتیپی
متعلق به الگوهای  B1B2 ،A1A1و  C2C2بود و میانگینهای هتروزیگوسیتی بهترتیب  0/51 ،0/33و  0/33بهدست آمد .در تجزیه و تحلیل
دادهها هیچکدام از صفات ارتباط معنیداری با قطعه  199جفت بازی نشان ندادند ( .)P<0/05وزن تخممرغ دارای ارتباط معنیداری با قطعه
 407جفت بازی بود ( )P˂0/05که ژنوتیپ  C1C2وزن سبکتری نسبت به دو ژنوتیپ دیگر داشت ،اما ارتباط سایر صفات با این قطعه بیمعنی
بود ( .)P<0/05نتایج بهدست آمده نشان دادند که در مرغ بومی اصفهان ژن اووالبومین دارای چندشکلی نسبتاً باالیی است و میتواند در برنامههای
اصالح نژادی آینده مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :چندشکلی ،ژن اووالبومین ،صفات کیفیت خارجی تخممرغ ،مرغ بومی اصفهان
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مقدمه
مهمترین هدف در اصالح نژاد مرغان تخمگذار تولید تخممرغهای
با کیفیت است ( Mahrousو همکاران .)2013 ،بهبود صفات کیفیتی
تخممرغ با انتخاب سنتی مشکل است ،بهدلیل اینکه اندازهگیری
فنوتیپی آنها دشوار یا وقتگیر و در برخی موارد همبستگی ژنتیکی
نامطلوب با دیگر صفات تولیدی مهم وجود دارد .انتخاب مستقیم بر
اساس نشانگرهای ژنتیکی تا حد زیادی ممکن است اصالح صفات
کیفیتی تخممرغ را باال ببرد ( .)2007 ،Vilkkiکیفیت پوسته تخممرغ
در صنعت طیور مهم و یکی از مشکالت عمده تولید تخممرغ است
( Fanو همکاران2013 ،؛  Radwanو همکاران .)2010 ،خسارت ناشی
از پوستههای آسیبدیده تخممرغها ،علت زیان اقتصادی قابل توجهی
(حدود  8تا  11درصد از کل تولید) در صنعت تخممرغ و یک تهدید
برای سالمت انسان (با نفوذ آلودگی و پاتوژنها به محتویات تخم مرغ)
است ( Fanو همکاران2013 ،؛  Dunnو همکاران2012 ،؛  Sunو
همکاران .)2012 ،پوسته تخممرغ یک ساختار بسیار منظم و متخلخل
متشکل از مواد معدنی ( 95درصد کربنات کلسیم) مرتبط با ماتریکس
آلی (شامل؛ پروتئینها ،گلیکوپروتئینها و پروتئوگلیکانها) است
( Zhangو همکاران2015 ،؛  Radwanو همکاران2010 ،؛  Gautronو
همکاران .)2009 ،پوسته تخممرغ یک مانع محافظتی در برابر آسیب-
های فیزیکی و نفوذ پاتوژنها از محیط خارجی است ،و از نظر
بیولوژیکی تنظیمکننده مبادله آب و گازها بهعنوان یک عضو تنفسی
و همچنین یک منبع کلسیم برای رسوب در استخوان برای جنین در
حال رشد میباشد ( Sunو همکاران2015 ،؛  Fanو همکاران2013 ،؛
 Gautronو  .)2006 ،Nysماتریکس آلی اگرچه مقدارش (بهخصوص
پروتئینهای آن) ،در الیههای کلسیفیه تنها  2تا  3/5درصد است ،از
اهمیت زیادی برای رسوب یونهای بیکربنات و کلسیم ،و تأثیر در
بافت ،خواص بیومکانیکی و مقاومت پوسته تخممرغ با کنترل بر روند
رشد ،شکل ،اندازه و جهتگیری کریستال کلسیت برخوردار است
( Liuو همکاران2013 ،؛  .)2008 ،Mineدر بخش محلول اسیدی
ماتریکس 520 ،پروتئین (از جمله اووالبومین) شناخته شدهاند (Liu
و همکاران .)2013 ،اووالبومین یک گلیکوپروتئین با یک زنجیره
منفرد کربوهیدرات متصل شده به آسپارژین  293است و متشکل از
 386اسیدآمینه ( )2008 ،Mineو ازجمله پروتئینهای فعال ماتریکس
(بدون مراحل رسوب) است ( Miksikو همکاران )2010،که ممکن
است در تنظیم رشد کلسیت در طول کلسیفیکاسیون پوسته تخممرغ
درگیر باشد ( .)2008 ،Mineبهعالوه ،کیفیت پوسته تخممرغ با پیری
مرغان تخمگذار کاهش مییابد ( Sunو همکاران2015 ،؛ پیرانی و
همکاران .)1388 ،یک رابطه بین تغییرات در خواص مکانیکی پوسته
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تخممرغ ناشی از پیری مرغ و سطح اجزای ماتریکس وجود دارد .این
رابطه با مطالعات ارتباط ژنتیکی بین چندشکلی در ژنهای کد کننده
پروتئینهای ماتریکس پوسته تخممرغ و اندازهگیری کیفیت پوسته
تخممرغ تأیید شده است ( Gautronو  .)2006 ،Nysنتایج تحقیق
 )1995( Hinckeنشان داد که اووالبومین در طول فاز اولیه شکلگیری
پوسته حاضر است که در پروتئینهای ماتریکس بدنه مامیالری
گنجانیده شده است Hincke .و همکاران ( )1995بیان کردند که از
پروتئینهای موجود در الیه مامیالری درونی پوسته ،اووالبومین
نشانگری در ارتباط با اندازه کریستال میباشد Zhang .و همکاران
( )2015آزمایشی با هدف مطالعه چندشکلیهای نوکلئوتیدی صفات
سازمان فراساختاری پوسته تخممرغ بر روی مرغهای الین خالص
سفیدرود آیلند انجام دادند که اووالبومین بهطور قابل توجهی با
ضخامت مؤثر و اندازه مخروطهای مامیالری مرتبط بود .هدف از انجام
این تحقیق شناسایی چندشکلی موجود در دو ناحیه از اگزون  8ژن
اووالبومین واقع بر کروموزوم شماره  2و ارتباط آنها با صفات کیفیت
پوسته تخممرغ و نیز تعیین فراوانیهای آللی و ژنوتیپی برای این
جایگاههای ژنی در مرغان بومی اصفهان میباشد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر در سال  1394بر روی مرغان مرکز تکثیر و اصالح
نژاد اصفهان انجام شد .این مرغان در شرایط کنترل شده سالن در
قفسهای انفرادی نگهداری میشدند .ابتد  150قطعه از این مرغان
بهطور تصادفی انتخاب و از هر مرغ دو نمونه تخممرغ ( Dunnو
همکاران )2008 ،در سنهای  60و  64هفتگی بهمنظور بررسی اثر
ژن اووالبومین در سنین باالتر بر روی خصوصیات کیفیت پوسته با در
نظر گرفتن پایین بودن مقاومت و درصد پوسته در این سنین در
مرغان مورد تحقیق ،گرفته شد .خصوصیات مورد نظر در تخممرغها
اندازهگیری ( Sunو همکاران )2015 ،و میانگین آنها برای بیان
نمودن کیفیت پوسته تخممرغ درنظر گرفته شد ( Zhangو همکاران،
 .)2015همچنین نمونه خون از ورید بال هر مرغ گرفته و داخل لولههای
حاوی ماده ضدانعقاد خون EDTA (Ethylene diamine tetra acetic
 )acidجمعآوری (قرهویسی )1391 ،و سپس در فریزر  -20درجه
سانتیگراد تا قبل از استخراج  DNAذخیره شد ( Zhangو همکاران،
2015؛ قرهویسی.)1391 ،
اندازهگیری خصوصیات کیفیت پوسته تخممرغ :اندازهگیری
خصوصیات کیفیت پوسته تخممرغ در بخش علوم دامی مرکز تحقیقات
علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد .برای ارزیابی
پارامترهای کیفیت پوسته تخممرغ وزن تخممرغ توسط
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ترازوی دیجیتال با دقت  0/001گرم اندازهگیری شد .برای محاسبه
شاخص شکل ابعاد تخممرغ (طول و عرض) توسط کولیس (Radwan
و همکاران )2010 ،با دقت میلیمتر و سپس مقاومت پوسته بهوسیله
مقاومت سنج ( Sunو همکاران2012 ،؛  Sunو همکاران )2015 ،با
مقیاس سانتیمتر مربع بر کیلوگرم اندازهگیری شد .پس از آن ،تخم
مرغها شکسته شده و محتویات داخلی حذف و پوستهها با آب شسته
و در دمای اتاق ( Sunو همکاران )2015 ،بهمدت  48ساعت خشک
شد ( Panheleuxو همکاران ،)2000 ،سپس وزن آنها توسط ترازوی
دیجیتال با دقت  0/001گرم و ضخامت کل پوسته تخممرغ در سه
نقطه مختلف در قسمت وسط تخممرغ ( Radwanو همکاران)2010 ،
با استفاده از ضخامت سنج ( Sunو همکاران2012 ،؛  Sunو همکاران،
 )2015با دقت  0/01میلیمتر اندازهگیری شد .از روابط زیر درصد
پوسته ( Radwanو همکاران2010 ،؛  Mahrousو همکاران )2013،و
شاخص شکل تخم مرغ ( Dunnو همکاران )2008 ،محاسبه شد.
عرض تخم مرغ
=شاخص شکل تخم مرغ
طول تخم مرغ

*100

مولکولی این تحقیق در آزمایشگاه ژنتیک دانشکده علوم دامی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد DNA .ژنومی از 50
میکرولیتر از هر نمونه خون ( Gotoو همکاران )2014 ،بهکمک کیت
(شرکت سیناژن) استخراج و بعد از شست و شو با اتانول  70درصد
( Huangو همکاران2013 ،؛ قرهویسی و همکاران )1391 ،در
میکروتیوپ در بافر  )PH=7/5( TEحل و جهت انجام  PCRدر فریزر
 -20درجه سانتیگراد نگهداری شد ( Houو همکاران .)2010 ،کمیت
 DNAاستخراج شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و کیفیت
آن با الکتروفورز ژل آگارز  0/8درصد تعیین شد (پیرانی و همکاران،
 .)1388واکنشهای  PCRدر حجمهای  25میکرولیتر شامل؛ 200
نانوگرم  DNAژنومی 0/1 ،میکرومول از هر آغازگر (جدول 12/5 ،)1
میکرولیتر کیت ( PCRشرکت سیناژن) ،آب مقطر استریل تا حجم
 25میکرولیتر و روغن معدنی طبق برنامه جدول  2انجام شد .برای
مشاهده محصوالت  ،PCRالکتروفورز ژل آگارز  1درصدکه با DNA
 Safe Stainرنگآمیزی شده بود ،با ولتاژ  95ولت بهمدت  1ساعت
انجام شد و بعد بهوسیله المپ  UVرؤیت و عکسبرداری شد (Huang
و همکاران2013 ،؛ قره ویسی و همکاران.)1391 ،

وزن پوسته
=درصد پوسته
وزن تخم مرغ

استخراج  DNAو واکنش زنجیره پلیمراز (:)PCR
آزمایشات
جدول  :1توالی آغازگرهای مورد استفاده برای هر یک از نواحی ژنی
طول رشته (جفت باز)

ناحیه ژنی

قطعه

آغازگر

توالی ()5..............3

اووالبومین
(اگزون )8

قطعه اول
از باز  67948692تا 67948891

رفت
برگشت

GAGTCATCACACTGAAAAATGC
CAGGAACACAGAGAACAAGCA

اووالبومین
(اگزون )8

قطعه دوم

رفت

CAAACACATCGCAACCAACG

از باز  67948392تا 67948799

برگشت

CTGGAGCACCTTGGTCATACA

199
407

جدول  :2برنامه دمایی و زمانی بهکار رفته شده در واکنش  PCRبرای هریک از نواحی ژنی
دما (سانتیگراد)

ژن

مراحل

اووالبومین ( 199جفت باز)

واسرشتسازی اولیه
واسرشتسازی
اتصال
بسط
بسط نهایی

95
95
51/6
72
72

اووالبومین ( 407جفت باز)

واسرشتسازی اولیه
واسرشتسازی
اتصال
بسط
بسط نهایی

95
94
55
72
72

زمان (ثانیه)

تعداد سیکلها

120
40
45
45
360

35

120
45
50
55
420

35
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واکنش هضم آنزیمی

 3آورده شده که بیشترین فراوانیهای آللی بهترتیب متعلق به آلل-
های  C2 ،B1 ،A1و بیشترین فراوانیهای ژنوتیپی بهترتیب متعلق به
ژنوتیپهای  C2C2 ،B1B2 ،A1A1میباشد .در بررسی چندشکلی
پروتئین اووالبومین در سفیده تخم اردک موسکوی ( )Muscovyو
ماالرد ( 2 )Mallardالل  Aو  Bبا فراوانیهای اللی  0/45و 3 ،0/55
ژنوتیپ  AB ،AAو  BBرا با میانگین هتروزیگوسیته  0/49مشاهده
شد ( Akinyemiو همکاران )2014 ،و برای اردکهای مگالنگ
( ،)Maglangتگال ( )Tegalو موجوساری ( 2 )Mojosariالل  Aو B
مشاهده شد که در هر سه نژاد فراوانی الل  Aبیشتر از  Bبود و
میانگین هتروزیگوسیته بهترتیب  0/4 ،0/36و  0/49گزارش شد
( Johariو همکاران )2013 ،که این نتایج نزدیک به نتایج تحقیق حاضر
میباشد ولی  Obeidahو همکاران ( )1977در بررسی مشابه بر روی
مرغ فایومی ( )Fayoumiتنها ژنوتیپ هموزیگوت  AAرا مشاهده کردند.
تعادل هاردی -واینبرگ با استفاده از آزمون کای اسکور در
جمعیت مرغان بومی اصفهان بررسی شد (جدول  .)3برای ناحیه 199
جفت بازی جمعیت در حالت تعادل هاردی -واینبرگ قرار نداشت که
میتوان نتیجه گرفت که آللهای موجود در این جایگاه تحت تاثیر
عوامل تغییر هنده فراوانیهای آللی و ژنوتیپی قرار گرفتهاند که ظاهراً
انتخابی در مرغهای این جمعیت در جهت افزایش یا کاهش صفات
فنوتیپی مورد نظر صورت گرفته است.

( Restriction fragment length

 polymorphismیا  )RFLPو روش چند شکلی فضایی رشتههای
منفرد ( Single strand confirmation polymorphismیا :)SSCP
براساس دستور هضم آنزیمی؛ محصول  10 PCRمیکرولیتر (DNA
 0/0-1/5میکروگرم) ،آب مقطر استریل  18میکرولیتر ،بافر یونیورسال
 2میکرولیتر و آنزیم  1 Mnl1میکرولیتر (این آنزیم در تحقیقی مشابه
توسط  Dunnو همکاران ( )2008استفاده شده بود) ابتدا مخلوط و
در دمای  37درجه سانتیگراد برای  16ساعت درون انکوباتور قرار
داده شد .جهت رؤیت محصول برش یافته ،الکتروفورز ژل پلیاکریل
آمید  8درصد با ولتاژ  250ولت بهمدت  4ساعت انجام گرفت و سپس
ژل برای مشاهده باندهای حاصل از هضم آنزیمی محصول  PCRبهکمک
نیترات نقره رنگآمیزی شد .برای تجزیه محصوالت  ،PCRبهکمک
روش ( 3 )SSCPمیکرولیتر از هر یک از محصوالت  Huang( PCRو
همکاران )2013 ،بههمراه 13میکرولیتر بافر دناتوره کننده مخلوط
گردید و تحت دمای  95درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه قرار گرفته
و سپس نمونهها سریعاً برای ممانعت از اتصال مجدد رشتههای مکمل
بهداخل یخ منتقل شدند .بهمنظور مشاهده ژنوتیپها ،الکتروفورز ژل
پلیاکریلآمید و رنگآمیزی نیترات نقره مشابه قبل انجام شد.
تجزیه و تحلیل دادهها :محاسبه فراوانی ژنی و ژنوتیپی و
همچنین آزمون  X2برای بررسی تعادل هاردی -واینبرگ این ژن با
استفاده از نرمافزار  POPGENES 32انجام شد .بررسی ارتباط بین
ژنوتیپهای حاصل از ژن اووالبومین با دادههای فنوتیپی از مدل زیر
بهکمک رویه  GLMنرمافزار  SASانجام شد.
Yijk =µ+hi+Gj+eijk

 Yijkمقدار فنوتیپ صفت مورد نظر µ ،میانگین کل hi ،اثر نوبت
جوجهکشی Gj ،اثر ژنوتیپ eijk ،اثر تصادفی باقی مانده میباشند.

شکل  :1کمیت و کیفیت  DNAاستخراج شده از نمونههای خون

نتایج
DNAهای استخراج شده دارای غلظت باال و از کیفیت مطلوبی
برخوردار بودند (شکل  .)1اندازه قطعات تکثیر شده بعد از انجام واکنش
 PCRبرای دو ناحیه از اگزون  8ژن اووالبومین بهترتیب  199و 407
جفت باز بود (شکل  .)2هضم ناحیه  199جفت بازی توسط آنزیم
محدوداالثر  2 ،Mnl1الگوی ژنوتیپی  A1A1و  A1A2تولید نمود و
منجر به تولید آللهای  A1و  A2شد .در تجزیه و تحلیل  SSCPنواحی
 199و  407جفت بازی ،بهترتیب  3الگوی ژنوتیپی (،B1B2 ،B1B1
 )B3B3و  3الگوی ژنوتیپی ( )C2C2 ،C1C2 ،C1C1مشاهده شد (شکل
 .)3فراوانیهای ژنوتیپی و آللی حاصل از  RFLPو  SSCPدر جدول
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شکل  :2الکتروفورز محصول  PCRناحیه با طول  199جفت
باز ( )aو ناحیه با طول  407جفت باز ()b
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مرغان مرکز تکثیر و اصالح نژاد اصفهان در جهت بهبود صفات
تولیدی و عملکردی بهخصوص تعداد تخممرغ ،وزن تخممرغ ،سن
بلوغ جنسی و وزن بدن (در  1روزگی 8 ،هفتگی 12 ،هفتگی و هنگام
بلوغ جنسی) تحت انتخاب و جفتگیری غیرتصادفی بودهاند .انتخاب
و جفتگیری غیرتصادفی از عوامل تغییردهنده تعادل هاردی -واینبرگ
در جمعیت میباشند .با توجه به تحقیق امامقلیبگلی و همکاران
( )1389بر روی مرغان بومی یزد ،صفات تخممرغ با صفات عملکردی
و تولیدی مذکور دارای ارتباط میباشند که در نهایت میتوان چنین
بیان کرد که انتخاب برای بهبود صفات مذکور در مرغان بومی اصفهان
تغییر در فراوانیهای آللی و ژنوتیپی در رابطه با سایر صفات (صفات
کیفیت تخممرغ) را بههمراه داشته که در تحقیق حاضر شاهد عدم
تعادل هاردی -واینبرگ برای ناحیه  199جفت بازی بودیم.
همانطور که نتایج مقایسه میانگینهای صفات کیفیت خارجی
تخممرغ در جدول  4نشان میدهد ،اثر ژنوتیپهای حاصل از دو
روش  RFLPو  SSSPناحیه  199جفت بازی بر تمام صفات مورد
بررسی بیمعنی بود .اثر ژنوتیپهای  SSCPناحیه  407جفت بازی
تنها بر صفت وزن تخممرغ معنیدار بود که ژنوتیپ  C1C2با میانگین
 59/54±0/67گرم بهطور معنیداری ( )P˂0/05از ژنوتیپهای C1C1
و  C2C2سبکتر بود.

شکل  :3الگوهای  RFLPحاصل از هضم با آنزیم  )a( Mnl1و
 )b( SSCPمحصوالت  PCRناحیه  199جفت بازی و الگوهای
 SSCPمحصوالت  PCRناحیه  407جفت بازی ()c

جدول  :3فراوانیهای ژنوتیپی و آللی دو روش  RFLPو SSCP
2

ژن

ژنوتیپ

فراوانی ژنوتیپ

آلل

فراوانی آللی

X

میانگین هتروزیگوسیته

 Mnl1-RFLPاووالبومین ( 199جفت بازی)

A1A1
A1A2

0/58
0/42

A1
A2

0/79
0/21

**10/30

0/33

 SSSPاووالبومین ( 199جفت بازی)

B 1B 1
B 1B 2
B 3B 3

0/10
0/89
0/01

B1
B2
B3

0/54
0/45
0/01

**298/87

 SSCPاووالبومین ( 407جفت بازی)

C 1C 1
C 1C 2
C 2C 2

0/07
0/28
0/65

-

**

C1
C2

0/21
0/79

2/85

0/51

0/33

(.)P˂0/01

میانگین صفات خارجی تخممرغ بههمراه اثر نوبت جوجهکشی
در جدول  5آورده شده است .در مقایسه با تحقیق صورت گرفته
توسط صالحینسب ( )1391بر روی مرغان بومی اصفهان در سن 28
تا  32هفتگی میانگین وزن تخممرغ و پوسته آن (بهترتیب  54/6و
 5/00گرم) ،طول و عرض تخممرغ (بهترتیب  5/42و  4/22سانتیمتر)،
شاخص شکل تخممرغ ( ،)0/77مقاومت پوسته تخممرغ ( 3/44کیلوگرم
بر سانتیمتر مربع) و ضخامت آن ( 0/38میلیمتر) گزارش شد که در
این تحقیق وزن تخممرغ سنگینتر و مقاومت پوسته کمتر بود .از

دالیل عمده آن میتواند سن باالتر مرغان در تحقیق حاضر باشد .باید
درنظر گرفت شود که با افزایش سن مرغ ،اندازه (طول و عرض) و وزن
تخممرغ آن افزایش و ضخامت پوسته بدون تغییر باقی خواهد ماند
اما مقاومت آن کاهش مییابد که دلیل آن میتواند کاهش میزان
رسوب کلسیم در واحد سطح پوسته باشد ( Gotoو همکاران2014 ،؛
 Sunو همکاران )2012 ،و همچنین تغییر در بافت پوسته که نشان
داده شده است غلظت اووالبومین باالتر ( 577±94در مقابل 293±28
میلیگرم/گرم پروتئین )P=0/012 ،در پوسته تخممرغهای مرغان
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قنبریانبروجنی و همکاران

مطالعه چندشکلی ژن اووالبومین و نقش آن در کیفیت خارجی تخم مرغان بومی اصفهان

پیرتر نسبت به جوانها بوده است ( Panheleuxو همکاران)2000 ،
همچنین غلظت اووالبومین در عصاره پوسته جمعآوری شده در مرغان
جوان زمانیکه مقاومت پوسته باالتر میباشد ،پایینتر است (Gautron
و  .)2006 ،Nysاثر نوبت جوجهکشی در تحقیق صورت گرفته توسط

صالحینسب ( )1391در مورد صفات وزن ،طول ،عرض ،شاخص شکل
تخممرغ و وزن پوسته تخممرغ معنیدار گزارش شد .ولی در تحقیق
حاضر تنها در مورد صفات طول تخممرغ ،وزن و ضخامت پوسته تخم
مرغ معنیدار بود.

جدول  :4میانگین حداقل مربعات ( )LSM±SEاثرالگوهای ژنوتیپی مختلف اووالبومین بر صفات کیفیت خارجی تخممرغ در مرغان بومی اصفهان

جدول  :5میانگین صفات خارجی تخممرغ بههمراه اثر ثابت نوبت جوجهکشی بر آنها

بحث
نتایج میانگینهای حداقل مربعات ژنوتیپهای حاصل از روشهای
 RFLPو  SSSPناحیه  199جفت بازی برای تمام صفات کیفیت
خارجی تخممرغ تفاوت معنیداری نداشتند اما ،در بررسی مشابهی بر
روی این ناحیه Dunn ،و همکاران ( )2008گزارش کردند که
اووالبومین بر ضخامت کل ،ضخامت مؤثر ،تغییر شکل و مقاومت
پوسته بسیار مؤثر است و همچنین ژنوتیپهای هتروزیگوت مطلوبیت
کمتر فنوتیپی شامل پوسته نازکتر ،مقاومت کمتر و تغییر شکل
بیشتر نشان دادند )2014( Bing .نیز ارتباطی بین ژن اووالبومین و
ضخامت پوسته تخممرغ یافت Dunn .و همکاران ( )2011نشانگر
اووالبومین را مرتبط با اندازه کریستال در پوسته تخممرغ مرغان رود
آیلند قرمز دانستند که در بررسی آنها  3الگوی ژنوتیپی مشاهده شد
که الگوی شماره  2دارای کریستالهای کوچکتری نسبت به دو
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الگوی دیگر بود .در تحقیق حاضر ،در بررسی صفات ضخامت و
مقاومت هیچ ارتباط معنیداری با دو ناحیه مورد نظر از ژن اووالبومین
مشاهده نشد که در مخالفت با تحقیقات صورت گرفته توسط Dunn
و همکاران ( )2008و  )2014( Bingمیباشد .دلیل عمده آن میتواند
متفاوت بودن سطح بیان ژن اووالبومین در سنین مختلف باشد که
میتوان نتیجه گرفت این ژن بر روی کیفیت این صفات در سنین
پایینتر مؤثرتر میباشد تا در سنین باالتر .در این تحقیق ،اثر ژنوتیپهای
حاصل از  SSCPناحیه  407جفت بازی تنها بر صفت وزن تخممرغ
معنیدار بود که ژنوتیپ  C1C2با میانگین  59/54±0/67گرم بهطور
معنیداری ( )P˂0/05از ژنوتیپهای  C1C1و  C2C2سبکتر بود.
 )1967( Bvanendranvگزارش کرد که ژن اووالبومین با  3ژنوتیپ
 AB ،AAو  BBدارای ارتباط با وزن تخممرغ بود که ژنوتیپ AA
تخممرغهای سنگینتری نسبت به دیگر ژنوتیپها داشت که در
موافقت با این تحقیق میباشد .ولی در تحقیق صورت گرفته توسط
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 Huangو همکاران ( ،)2013این ناحیه در اردک برای صفت وزن
تخممرغ معنیدار نبود ولی با توجه به  3ژنوتیپ  TC ،TTو  CCرؤیت
شده ،جوجهدرآوری در تخممرغهای بارور با ژنوتیپ  TTو  CCدر
مقایسه با ژنوتیپ  TCبهطور معنیداری ( )P˂0/05بیشتر بود.
اووالبومین میتواند تنظیم کننده توسعه جنین باشد و جهش در ژن
اووالبومین مرگ و میر جنین را افزایش میدهد .در آنالیز توالی
نوکلئوتیدی و آمینواسیدی ،جایگزینی اشتباه هیستیدین با تیروزین
را در اووالبومین شناسایی کردند .همچنین در بررسی ژن اووالبومین
در جمعیت مرغ بومی هینادری یک جهش نقطهای آسپارژین با
آسپارتیک اسید در موقعیت  8032در منطقه اگزون  8بین اللهای
 OVAو  OVBمشاهده شد ( Kinoshitaو همکاران.)2003 ،
با توجه به تحقیقات صورت گرفته بر روی ژن اووالبومین ،این
ژن بهعنوان یک نشانگر مؤثر بر روی ضخامت کل ،ضخامت مؤثر،
تغییر شکل و مقاومت پوسته ( Dunnو همکاران ،)2008 ،جوجهدرآوری
اردک ( Huangو همکاران ،)2013 ،اندازه مخروطهای مامیالری
( Ningو همکاران ،)2014 ،انداره بلور ( Dunnو همکاران،)2012 ،
ایمنی ( ،)2008 ،Mineوزن بدن و وزن تخممرغ ()1967 ،Bvanendranv
میباشد .همچنین ضخامت پوسته مؤثر بر جوجهدرآوری شناخته شده
و باتوجه به ارتباط ژن اووالبومین با ضخامت پوسته ،میتواند بهطور
غیر مستقیم نیز بر جوجهدرآوری تأثیر بگذارد ( .)2014 ،Bingدر
تحقیق حاضر نیز وزن تخممرغ دارای ارتباط معنیداری با این ژن بود.
این صفت با اکثر صفات کیفیت خارجی تخممرغ ارتباط مثبت معنیدار
خوبی بهطور مستقیم و غیرمستقیم دارد و برای تعیین کیفیت پوسته
مناسب میباشد .با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و سایر تحقیقات
بر روی ژن اووالبومین ،جهشهای بدمعنی باعث تغییر در ساختار و
عملکرد پروتئین شده که هتروزیگوتهای چنین چندشکلیهایی باعث
تضعیف عملکرد موجود زنده میشود که بهآسانی میتوان افراد
هتروزیگوت را با استفاده از روش انتخاب بهکمک مارکر شناسایی و از
جامعه حذف نمود .در این تحقیق نتیجه گرفته شد که ژن اووالبومین
در نواحی مورد مطالعه دارای چندشکلی باالیی بود و ژن کاندید مهمی
است که میتواند بهعنوان نشانگری برای انتخاب به کمک مارکر برای
بهبود کیفیت پوسته تخممرغ بهخصوص وزن تخممرغ در برنامههای
اصالح نژادی مرغان بومی اصفهان مفید باشد.
بهعلت حضور اووالبومین در تمامی اجزاء تخممرغ و بیان شدن
آن در سرتاسر لوله تخم بر و مؤثر بودن آن در تمامی مراحل تشکیل
و رشد جنین پیشنهاد میگردد که این ژن در رابطه با کیفیت دیگر
اجزاء تخممرغ و جوجهدرآوری و معرفی آن بهعنوان نشانگری پر اهمیت
در روند انتخاب و اصالح نژاد طیور بومی مورد بررسی قرار گیرد.
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تشکر و قدردانی
از کلیه کارکنان مرکز اصالح نژاد مرغ بومی استان اصفهان به
خصوص مهندس فقیه ،مهندس جهانبخش و مهندس عمو هادی و
مهندس یقینی و مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان
اصفهان بهخصوص مهندس صفا که در جمعآوری دادههای این تحقیق
همکاری الزم را داشتند ،و نیز حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که اعتبار الزم جهت انجام این
تحقیق را فراهم نمودند کمال تشکر بهعمل میآید.
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