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 چکیده

( در جوجه های 3βTGF) 3-های قسمتی از ژن فاکتور موثر بر رشد بتاشناسایی چند شکلیدر این تحقیق به منظور 

-PCRهای منفرد )ای پلیمراز و روش آرایش فرم فضایی رشتهتفاده از تکنیک واکنش های زنجیرهگوشتی سویه راس با اس

SSCP.ه عمل آمد، و سپس قطعه جوجه خونگیری ب 200طور تصادفی از تعداد این منظور ببه ( انجام شدDNA  ژنومی آنها

استفاده شد. سپس با استفاده از یک جفت   %1های استخراجی از ژل آگارز  DNAاستخراج گردید. برای تعیین کیفیت 

جفت باز از ناحیه قسمتی از اینترون  294ای از ژن به اندازه ( قطعهPCRپرایمر اختصاصی طی واکنش زنجیره ای پلیمراز )

زون پنجم این ژن تکثیر گردید، و در نهایت برای مشخص شدن باندها از ژل آکریالمید و رنگ آمیزی به روش چهار و کل اگ

شد، که فراوانی  BBو  AA، ABنیترات نقره استفاده شد. تجزیه و تحلیل الگوهای باندی منجر به شناسایی سه الگو باندی 

در جمعیت مورد مطالعه  27/0و  73/0با فراوانی  Bو  Aو دو آلل بدست آمد.  06/0و  42/0، 52/0آنها به ترتیب برابر با 

بدست آمد.  6507/1و  5833/0به ترتیب  3βTGFشناسایی شد. شاخص شانون و تعداد آلل موثر برای این جایگاه از ژن 

یانگین حداقل یسه مبرخی نمونه ها از هر ژنوتیپ تعیین توالی مستقیم شدند. مقا PCR-SSCPبرای تایید نتایج حاصل از 

ران و درصد وزن الشه ارتباط با صفات درصد وزن   3βTGFهای مختلف نشان داد که چندشکلی ژن مربعات ژنوتیپ

 داری دارد. معنی

  SSCP و رشد ،3βTGFژن  ،چند شکلی ،جوجه گوشتی :کلیدی کلمات
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 مقدمه

یار کهن دارد. ایران )پرشیا( یک امپراطوری بزرگ از ای بسطریق این کشور تاریخچهماکیان در ایران و انتشار آن از پرورش 

و بعد  میالدی بود و از هند )دهلی( تا دریاهای سیاه و مدیترانه گسترده بود. در آن زمان 7قبل از میالد تا  تقریبا قرن  5قرن 

شرق به غرب، هم از طریق  ها برای حمل و نقل محصوالت، از قبیل ماکیان ازاز آن، در قرون وسطی ایران در محل تقاطع راه

ها نیز توسعه و خشکی و هم از طریق دریا قرار داشت. جنگ های زیادی در حوالی ایران و کشورهای همسایه در طی این دوره

های باستان تأیید های باستان شناسی حضور ماکیان را در ایران در زمانهای ماکیان را تسهیل کرد. حفاریگسترش جمعیت

های یافت شده در ایران ستخوانا West and Zhouهای . بر اساس پژوهش(MohammadAbadi et al, 2010)کرده است 

از  سال پیش 3900تا  3800)جنوب شرقی ایران( به ترتیب متعلق به اند: دو کشف در تپه یحیی د داشتهدر سه منطقه وجو

از میالد  سال پیش 1000ایران( متعلق به  از میالد و دیگری در تخت سلیمان )شمال غربی سال پیش 1000میالد و 

(MohammadAbadi et al, 2010) افزون جامعه به فرآوردهای پروتئینی با منشاء حیوانی، استفاده از نیاز روز. از طرفی

ها، گوشت مرغ در تغذیه بشر از اهمیت های نوین تولید و افزایش محصول را ضروری کرده است. در میان این فرآوردهروش

ایران رشد ای برخوردار است. به همین دلیل در چند دهه گذشته تولید گوشت مرغ در بسیاری از کشورهای جوان از جمله ژهوی

های نوین مدیریت، شود که در آینده نیز ادامه یابد. برای افزایش تولید عمودی عالوه بر روشبینی میزیادی داشته است و پیش

میزان رشد به دلیل . باشدمولکولی ضروری می هایعلمی اصالح نژاد به همراه تکنیک هایبهداشت و تغذیه، استفاده از روش

، و به شکل چشمگیری در گذشته از طریق باشددر صنعت اصالح نژاد طیور میها یکی از مهمترین زمینه اشارزش اقتصادی

وجود رشد یک فرآیند پیچیده یافته است. با این ، بهبوددهد انتخاب براساس توده بدنی که وراثت متوسط به باال را نوید می

باشد. بنابراین تعدادی ها به ویژه عضالت اسکلتی میباشد که دربرگیرنده افزایش در وزن و تمایز و نیز بلوغ بسیاری از بافتمی

اب براساس توده بدنی محدودیت )مانند کارایی تولید مثلی، افزایش چربی الشه، ناهنجاری های اسکلتی و آسیت( به دلیل انتخ

وجود آمده است. این اختالل در هموستاز فیزیولوژیک به یک سد در انتخاب جهت ادامه کل فشرده برای میزان رشد باال ببه ش

های . همچنان که نشان داده شده است، چندشکلی(MohammadAbadi et al, 2010)بهبود در رشد طیور منجر شده است 

مثال، میزان رشد( ارتباط دارد، بنابراین ممکن است که با به کارگیری نشانگرهای ژنتیکی جهت  ژنتیکی با صفات کمی )برای

های های مطلوب قدمهای ناخواسته و افزایش درجه هموزیگوتی یا هتروزیگوتی برای آللارزیابی مستقیم ژنوم برای حذف آلل

اثرات بیولوژیکی  (.Dunnington & Plotsky, 1990 Gu et al, 2004;)اساسی در جهت بهبود ژنتیکی در طیور برداشت 

تمایز سلولی، تکثیر سلولی، رشد سلولی، تشکیل ماتریکس خارج سلولی و عملکرد  فاکتور مؤثر بر رشد بتا شامل اثرات روی

 باشدی میهای مؤثر در صفات رشد و سازگارزیر خانواده فاکتور بتا یکی از مهمترین ژن .(Madeja et al, 2004)ایمنی است 
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(1994Law,  & Burt). 1های خانواده بزرگ ژنβTGF هایی نقش دارند که انتقال دهنده پیام از یک سلول در تولید پروتئین

دارای چهار  TGFβخانواده . (Piek et al, 1999) ها مهم استها در رشد و سازگاری سلولباشند و نقش آنبه سلول دیگر می

در طیور روی  3βTGF(. ژن 1392محمدی فر و همکاران باشد )می 4βTGFو  1βTGF، 2βTGF، 3βTGF های ژن به نام

باشد و فعالیت های اینترون می 6اگزون و  7، که شامل (Mohammadifar et al, 2014) قرار دارد 5کروموزوم شماره 

-. ژن(Mohammadifar et al, 2014) در طیور تقریبا مشابه پستانداران گزارش شده است TGFβبیولوژیکی اشکال مختلف 

های ها و نیز در ساخت ماهیچه، غضروف، استخوان، خون، چربی و سلولبر رشد و تمایز انواع مختلفی از سلول TGFβهای 

با جایگاه صفات کمی  TGFβهای تعدادی از محققین رابطه ژن (Mohammadifar et al, 2014) پوششی نقش دارند

ه آن در ارتباط با پاسخ های پیوسته باند که این ژن یا ژنمشخص نموده ها را بررسی کرده ومرغسازوکارهای پاسخ ایمنی در 

ممکن است در انتخاب براساس  βTGFهای موجود در جایگاه  2SNPها نشان داد که باشند. نتایج این پژوهشایمنی می

. بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی روی ژن (Mohammadifar et al, 2014نشانگر برای تولید آنتی بادی مفید باشند)

بر رشد بتا است  مؤثردهد که میواستاتین عضو جدیدی از خانواده بزرگ فاکتور های مختلف مرغ نشان میمیواستاتین در الین

 ,Gu et al) کندکه به صورت اختصاصی در ماهیچه اسکلتی بیان شده و به عنوان تنظیم کننده رشد در این بافت عمل می

 8و  6 ،4، 2را با صفات وزن در  3-بر رشد بتا مؤثررابطه چند شکلی ژن فاکتور  (Li et al, 2003) (. در پژوهشی2002

-های این ژن و صفت وزن را گزارش کردند. در پژوهش دیگری، همبستگیداری بین چند شکلیهفتگی بررسی و رابطه معنی

(.  et alKramer ,2003) سکوم، کبد و طحال گزارش شده است 3SEزان با می βTGFهای گوناگون های معنی داری بین ژن

Mohammadifar et al (2014) ژن تأثیر TGF3 فارس استان بومی مرغ در بدن وزن صفات ارثی و فنوتیپی های ارزش بر 

 مقادیر و 575/0 و 275/0 ،15/0 ترتیببه را tt و TT، Tt هایژنوتیپ فراوانی هاآن پژوهش این در. دادند قرار مطالعه مورد را

 انتظار مورد هتروزیگوزیسیته شاخص و( Ho) شده مشاهده هتروزیگوزیسیته شاخص ،(Ne) موثر آلل تعداد ،(I) شانون شاخص

(He)، ژنی برای جایگاه TGF3 آلل که دادند نشان و کردند گزارش 41/0 و 28/0 ،69/1 ،60/0 برابر ترتیب به را T بر 

 طیور متعددی روی ملکولی مطالعات ایران در(. ≥05/0P) دارد داری معنی تأثیر هفتگی 8 و روزگی یک در بدن وزن افزایش

ارتباط آن با صفات رشد و ترکیبات و  3βTGFژن  کنون تا اما ،( et alMohammadifar ,2014) است شده انجام ایران در

ژوهش، شناسایی چند شکلی قسمتی از ناحیه اینترون چهار و کل هدف از انجام این پالشه مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا، 

های آرایش فرم فضایی رشته با استفاده از روش تفاوتدر جمعیت جوجه های گوشتی سویه راس  3βTGFژن  اگزون پنجم

  د.باش( و ارتباط آن با صفات رشد و ترکیبات الشه میSSCP-PCR) 4 مرازای پلیمنفرد مبتنی بر واکنش زنجیره

                                                           
1 Transforming Growth Factor-β 
2 Single Nucleotide Polymorphism 
3 Salmonella Enteritis  
4 polymerase chain reaction technique and single-strand conformation polymorphism  
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  مواد و روش ها

هفتگی  6ن قطعه جوجه گوشتی راس به طور تصادفی از محل پرورش و در س 200منظور انجام این تحقیق، تعداد به

شتار و پس از تجزیه کها هفتگی همه جوجه 6زمان کشتار( اندازه گیری شد و در )هفتگی 6انتخاب گردید. وزن بدن در پایان 

زن ینه، ون محتویات شکمی، وزن پشت بدن )گردن، سینه و محوطه لگنی(، وزن عضله سالشه، صفات وزن کل الشه بدو

 6ا به مقدار هوجهجعضله ران، وزن و درصد چربی حفره بطنی اندازه گیری و ثبت گردید. همچنین، در زمان کشتار از تمام 

 DNAا زمان استخراج تها نمونه تفاده شد واس EDTAهای خون از میلی لیتر خون گرفته شد. برای جلوگیری از انعقاد نمونه

یافته  های خون به روش بهینه شده و تغییراز نمونه DNAرجه سانتی گراد نگهداری شدند. استخراج د -20ژنومی در دمای 

ده شاستخراج  DNAهای (. سپس کمیت و کیفیت نمونهIranpur & Esmailizadeh, 2010استخراج نمکی انجام گردید)

، یک 3βTGF ر ژن برای تکثیر قطعه مورد نظ. ( بررسی گردید2000Drop-anoNنانودراپ )-ستگاه اسپکتروفتومتربه کمک د

 (.Li et al, 2003جفت آغازگر اختصاصی با توالی زیر مورد استفاده قرار گرفت)

TGFβ3 F: 5'-TCAGGGCAGGTAGAGGGTGT -3'  

TGFβ3 R: 5'-GCCACTGGCAGGATTCTCAC -3' 

مه حرارتی برناو مطابق دستورالعمل کیت انجام گرفت.  Master PCR (Cinnagen, Iran)استفاده از کیت  با PCRواکنش 

 PCRحصوالت مبا استفاده از کیت استاندارد انجام شد.  PCRسپس واکنش  .(Li et al, 2003) داده شده است 1در جدول 

فت. روماید انجام گربورز شدند. رنگ آمیزی ژل با اتیدیوم ولت به مدت یک ساعت الکتروف 80درصد با ولتاژ  1روی ژل آگارز 

از  SSCPبه کمک روش  PCR( عکسبرداری و مشاهده شد. برای تجزیه محصوالت UVقطعه تکثیرشده با اشعه ماورابنفش)

 5/9)شامل  SSCP-    dye میکرولیتر  4با  PCRمیکرولیتر از محصول  4ر آمید استفاده شد. برای این منظوژل آکریل

میکرولیتر گلیسرول مخلوط  3درصد( و نیز با 10وگرم بروموفنل بل 03/0نیم موالر+ EDTAمیکرولیتر 400لیتر فرمامید+میلی

ه سرعت به داخل یخ بها درجه سانتی گراد قرار داده شد و سپس نمونه 94دقیقه در ترموسایکلر با دمای  10گردید و به مدت 

و به  200ولتاژ   آمید با ها در ژل پلی آکریلهای مکمل ممانعت به عمل آید. نمونهباره رشتهمنتقل شدند تا از بهم چسبیدن دو

آمید با استفاده آکریلیها الکتروفورز شدند. بعد از پایان الکتروفورز ژل پلساعت جهت مشاهده تفاوت موجود در نمونه 8مدت 

(. برای برآورد فراوانی الگوها از Benbouza et al, 2006زی شد )آمیهای ایجاد شده رنگنقره جهت دیدن چندشکلیاز نیترات

ماری زیر و با آاطالعات بدست آمده با استفاده از مدل  .(Yeh et al, 1999استفاده گردید ) 31نسخه  POPGENنرم افزار 

 آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:SAS (SAS 2006 )در نرم افراز آماری GLMروش 

Yijk = μ + Si + Gj + b (Wi-W) + eijk 
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مانده اثر باقی: jkieهای فنوتیپی صفات ومیانگین ارزش :μصفات مورد مطالعه،  ارزش فنوتیپی :ijkYدر این مدل؛ 

رسیون وزن ضرایب رگعنوان به  W)-ib(W( به عنوان اثرات ثابت و jG( و ژنوتیپ )iSباشد. عوامل جنس)می

 ( در مدل وارد گردید.هایا وزن الشه )آنالیز اندام وزن زنده کوواریت ها بهاندام

 3βTGFجفت بازی ژن  294 جهت تکثیر قطعه PCRبرنامه حرارتی و زمانی  -1جدول 

Table 1. Temperature and time program PCR for replication of 294 bp of TGFβ3 gene  

 ژن
Gene 

 
 مراحل
Steps 

 دما
Temperature 

 زمان
Time 

 
 رشته سازی اولیهواس

primary 

Denaturation 

1 cycle 94°C 3 minutes 

 واسرشته سازی 
Denaturation 

35 cycle 94°C 60 seconds 

3TGFβ 
 اتصال آغازگر

Primer annealing 
 58°C 60 seconds 

 تکثیر 
Extension 

1 cycle 72°C 
60 seconds 

 

 تکثیر نهایی 
Final extension 

 72°C 10 minutes 

 

 و بحث نتایج

تی از اینترون قسم از ناحیه bp294با استفاده از یک جفت آغازگرهای اختصاصی طی واکنش زنجیره ای پلیمراز، قطعه 

با  RPCتکثیر گردید که به منظور تشخیص تکثیر قطعه مورد نظر، محصوالت   3βTGFژن  چهار و کل اگزون پنجم

 د ارزیابی قرار گرفتند )شکل (.استفاده از الکتروفورز با ژل آگارز یک درصد مور

 PCRکیفیت محصول  -1شکل 
                          Figure 1. PCR product quality                                    
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چند با استفاده از روش  و رنگ آمیزی با نیترات نقره %10تجزیه و تحلیل باندهای حاصل از الکتروفورز با ژل پلی آکریل آمید

 الگوی باندی متفاوت در جمعیت مورد مطالعه گردید  شکلی فضایی تک رشته ای، منجر به شناسایی سه

 
 3βTGFالگوی باندی ژن  -2شکل 

Figure 2. Bands pattern of TGFβ3 gene 

ست آمد. به د 06/0و  42/0، 52/0بودند، که فراوانی ها به ترتیب برابر با  BBو  AA ،ABالگوهای باندی به صورت 

های مهم یک صدر جمعیت مورد مطالعه شناسایی شد. از شاخ 27/0و  73/0به ترتیب با فراوانی  Bو  Aو دو آلل 

از این  ر هر کداممقدا باشد، کهنشانگر مولکولی تعداد آلل، فراوانی آللی، تعداد آلل موثر و میزان هتروزیگوسیتی می

 ( ذکر شده است.3دول پارامترهای موثر در تنوع درون جمعیت در )ج

 توسط نرم افزار پاپ ژن 3βTGFماری و ژنتیکی برآورد شده ژن آپارامترهای  -3جدول 
Table 3. Statistical and genetic parameters estimated by the Application pop-gene gene TGFβ3 

شاخص 

 شانون

Shannon 
index(I) 

تعداد آلل 

 eNموثر

 

 مقدار

Value 
χ2 

گوسیتی هتروزی
Nie 

Hetrozygosity

( Nie) 

هتروزیگوسیتی 

 مورد انتظار
Expected 

Hetrozygosity 

هموزیگوسیتی 

 مورد انتظار
Expected 

Hemozygosit
y 

هتروزیگوسیتی 

 مشاهده شده
Observed 

Hetrozygosity 

هموزیگوسیتی 

 مشاهده شده
Observed 

Hemozygosity 

 ژن
Gene 

0.5833 1.6507 0.36 0.3942 0.3960 0.6040 0.42 0.58 3TGFβ 

 

آنالیز شد و نتایج نشان داد که ژنوتیپ های  SASنرم افزار  GLMارتباط چندشکلی این ژن با صفات رشد بوسیله رویه ی 

نتایج همچنین  .(>05/0Pمشاهده شده در ناحیه مورد مطالعه با درصد وزن الشه و درصد وزن ران ارتباط معنی داری دارد )
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برای صفات درصد وزن الشه و درصد وزن ران نسبت به دیگر ژنوتیپ ها دارای  BBه جوجه های با ژنوتیپ نشان داد ک

 (.4میانگین حداقل مربعات باالتری می باشند )جدول 

 در جوجه های گوشتی سویه راس 3βTGFمیانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد صفات رشد براساس ژنوتیپ های ژن  -4جدول 
Table 4. Mean of the least squares and standard error of growth traits based on TGFβ3 genotypes in broiler 

chickens Ross strain 

 ژنوتیپ  
genotype 

  

P-Value BB AB AA 
 صفات
Trats 

 
0.33 

 
51.46±2502.02 

 
20.65±2543.7 

 
25.47±2500.4 

 هفتگی 6وزن بدن در 
Body weight at 6 week 

0.35 36.5±1764.4 66/14±7/1755 18.2±1727.2 
 وزن الشه

Carcass weight 

0.51 12.92±569.11 2/7±6/578 7.49±579.5 
 وزن عضله سینه

Chest  weight 

0.08 4.41±528 7/4±43/506 6.20±485.85 
 وزن ران

Femur weight 

0.09 4.15±195.22 1.28±203.53 19.45±200.78 
 وزن بال

Wing weight 

0.19 9.53±380.72 3.51±390.80 5.14±380.55 
 وزن پشت

Back weight 

0.65 2.46±25.92 0.91±26.24 1.09±26.34 
 وزن چربی شکمی

Abdominal fat 

*0.039 2.2±71.25 0.38±68.97 0.46±68.82 

 درصد وزن الشه
Percentage of carcass 

weight 

0.19 0.30±22.47 0.23±22.78 0.34±23.02 
 درصد وزن عضله سینه

Percentage of chest  weight 

*0.003 0.10±20.7 0.14±19.90 0.21±19.42 
 درصد وزن ران

Percentage of femur weight 

0.57 0.12±7.8 0.05±8.02 0.06±8.05 
 درصد وزن بال

Percentage of wing weight 

0.35 0.34±15.88 0.18±15.33 0.04±15.40 
 درصد وزن پشت

Percentage of back weight 

0.25 0.06±0.910 0.08±0.94 0.07±1.05 
 درصد وزن چربی شکمی

Percentage of abdominal 

fat 
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برخی از نمونه ها با ژنوتیپ متفاوت تعیین توالی گردیدند. با بررسی نتایج تعیین  ،PCR-SSCPبرای تایید نتایج حاصل از  

 (.5و  4، 3تایید قرار گرفت ) شکل مورد  PCR-SSCPتوالی، نتایج حاصل از 

 

 AAنتایج تعیین توالی ژنوتیپ  -3شکل 
Figure 3. Results of sequencing of AA genotype 

 

 ABنتایج تعیین توالی ژنوتیپ  -4شکل 
Figure 4. Results of sequencing of AB genotype 
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 BBژنوتیپ نتایج تعیین توالی  -5شکل 

Figure 5. Results of sequencing of BB genotype 

باشند. امروزه کیفیت الشه و ترین صفات اقتصادی در جوجه های گوشتی میصفات رشد و کیفیت الشه جزء مهم

ای جهانی افزوده باشد و روز به روز بر اهمیت آن در بازارهکنندگان میبازارپسند بودن آن مورد توجه تولیدکنندگان و مصرف

ها زیاد )ژن وسیله تعداد زیادی ژن که اثر برخی از آنهشود. مشابه با دیگر صفات اقتصادی مهم، صفات رشد و چربی نیز بمی

های موثر بر یک صفت مانند صفات رشد و چربی شوند. اگر چه تعداد ژنباشد، کنترل میعمده( و اثر بسیاری دیگر کم می

کند تعداد دادی ژن کاندید موثر بر روی این صفات شناسایی شده است. مدل ژن عمده پیشنهاد مینامشخص است، اما تع

های اخیر در ژنتیک مولکولی امکان ای از تنوع ژنتیکی را به خود اختصاص دهد. پیشرفتتواند سهم عمدهکمی ژن می

عنوان ژن کاندیدا به 3βTGFژن  .(1996ay, Mck & Falconer) ها را فراهم نموده استشناسایی و تعیین توالی این ژن

جهت بررسی ارتباط چندشکلی این ژن با صفات رشد و ترکیبات بدن در سویه تجاری طیور گوشتی راس مورد مطالعه قرار 

های بومی استان فارس در نتایج خود سه ژنوتیپ در جوجه 3βTGF در مطالعه خود برروی ژن  گرفت. مشابه با تحقیق حاضر

کردند با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت. فراوانی ژنی و ژنوتیپی محاسبه شده برای جمعیت مورد مطالعه با فراوانی  گزارش

های مورد مطالعه تواند ناشی از جمعیتژنی و ژنوتیپی تحقیق محمدی فر و همکارانش مغایرت دارد، دلیل این مغایرت می

های بدن در طیور و ترکیبات بدن منعکس کننده رشد و نمو همه اندام (. رشد1392متفاوت باشد)محمدی فر و همکاران 

 (.Wang et al, 2006) می باشدباشد و تظاهر فنوتیپی این صفات نتیجه اثر متقابل ژنتیک، تغذیه و فاکتورهای محیطیمی

-ردند که با تحقیق حاضر همگذار انجام داده بودند، سه ژنوتیپ را گزارش کهای گوشتی و تخمدر تحقیقی که بر روی جوجه

 هفتگی را گزارش نمودند 6و  4، 2را با صفات وزن در   3βTGFداری بین چندشکلی ژن خوانی داشت و همچنین رابطه معنی

(Li et al, 2003) در پژوهشی که برروی مرغان بومی مازندران صورت گرفته نتایج این تحقیق نشان داد که قطعه تکثیر .

همچنین مقایسه اثر  ند.( می باشد  که با نتایج تحقیق حاضر نیز مطابقت دار-/-و  -و سه ژنوتیپ )+/+، +/شده دارای دو آلل 

بر صفات وزن بدن در یک روزگی و هشت هفتگی، عدم وجود اختالف  3-های حاصل از ژن فاکتور موثر بر رشد بتابین ژنوتیپ
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(. تعداد الگوهای باندی مشاهده در تحقیق Enayati & Rahmati, 2013را نشان داد ) -های +/+ و +/معنی دار بین ژنوتیپ

مطابقت داشت که حکایت از اختصاصی عمل کردن آغازگرهای  (Amirinia et al, 2011)حاضر نیز با تعداد الگوهای تحقیق 

های شدید اصالح های گوشتی که تحت برنامهکلی در جوجهطوربه .دارد PCRمورد استفاده برای این ژن و عملکرد صحیح 

ها، بهبود کیفیت تولیدی و سالمت پرنده مدنظر قرار گیرد. لذا باید در زمان کاهش هزینهطور همنژادی هستند، باید به

گیری این قبیل صفات، همبستگی بین این های انتخاب صفات شایستگی و رشد منظور گردند. عالوه بر مشکل اندازهشاخص

های اصالح نژادی مورد توجه تواند یک گزینه مطلوبی برای بهبود برنامهاب به کمک نشانگر میباشد. انتخصفات، پیچیده می

با برخی از صفات ترکیبات  3βTGFقرار گیرد. نتایج حاصل از مطالعه اخیر نشان داد که چندشکلی ناشی از جهش در ژن 

های بهینه انتخاب، دست آمده از جایگاه فوق در شاخصهتوان با استفاده از اطالعات بداری دارد. لذا میالشه ارتباط معنی

حال اگر چه اطالعات ضمن افزایش صحت انتخاب، پیشرفت ژنتیکی و پاسخ به انتخاب را برای صفات مذکور افزایش داد. با این

تواند به میمنظور مطالعه تاثیر آن با صفات مورد نظر حائز اهمیت است ولی نهای یک جایگاه ژنی بهحاصل از چندشکلی

عنوان یک معیار انتخاب در شرایط عملی مورد استفاده قرار گیرد و الزم است اطالعات حاصل از نتایج تحقیق در تنهایی به

تر در این زمینه در آینده جایگاه فوق در کنار اطالعات حاصل از سایر جایگاه ها تجزیه و تحلیل شود و انجام تحقیقات بیش

  رسد.ضروری به نظر می

 گیرینتیجه

در جمعیت  3βTGFتوان گفت که تنوع آللی و ژنتیکی برای این ناحیه از ژنبراساس نتایج به دست آمده از این تحقیق می

جوجه های گوشتی سویه راس تقریبا باال می باشد، و می تواند به عنوان یک نشانگر ژنتیکی در بررسی ها و مطالعات آینده از 

توان برای مطالعه چند شکلی ها و تنوع بیشتر اگزون های دیگر این ژن را در برنامه های اصالح آن بهره گرفت همچنین می 

یک ابزار قوی، آسان، قابل اعتماد و با هزینه پایین در جمعیتی از حیوانات  PCR-SSCPنژادی مورد بررسی قرار داد. تکنیک 

 باشد.ها میجهت بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی واریانت های مختلف آللی ژن
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Abstract 

In this research in order to identify the part of the gene polymorphism transforming growth factor 

beta-3 (TGFβ3) in broiler chickens Ross, polymerase chain reaction technique and single-strand 

conformation polymorphism (PCR-SSCP) were performed. For this purpose randomly selection was 

done between 200 chicks and selected chicks were bled, and genomic DNA was extracted. To 

determine the quality of the DNA extracted 1% agarose gel was used. Then, by using a pair of specific 

primers through polymerase chain reaction (PCR) gene fragment with the size of 294 bp from parts of 

fourth introns and entire fifth exons of the gene was amplified, and finally to determine the bands 

acrylamide gel and stained with silver nitrate were used. The analysis of band patterns lead to identify 

three band patterns AA, AB and BB, with 0.52, 0.42 and 0.06 frequency, respectively. Two alleles A 

and B, with a frequency of 0.73 and 0.27 in the study population was also identified. Shannon index 

and effective number of alleles for the TGFβ3 gene were 0.5833 and 1.6507, respectively. To confirm 

the results of PCR-SSCP some samples of each genotype were sequenced directly. Compare of least 

squares mean different genotypes showed that the gene polymorphism TGFβ3 has significant relation 

with leg weight and carcass traits.  
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