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با صفات مرتبطSTAT5Bيدایاز ژن کاندياهیناحیارتباط چند شکل
يتجارنیالکیدر تیبا رشد و آس

3جوانمردرشآو3پورکریم حسن،2صادق علیجانی،1الهام تلفونی

دانشگاه تبریز،دانشکده کشاورزي،گروه علوم دامیو استادیارکارشناسی ارشدآموختهدانش-3و 1
)Sad-ali@tabrizu.ac.irول: و(نویسنده مس،دانشگاه تبریزدانشکده کشاورزي،شیار گروه علوم دامی،دان-2

20/10/96تاریخ پذیرش:2/2/96تاریخ دریافت: 

چکیده
کهشودیمحسوب م،یگوشتيهادرجوجهيمهم اقتصادهايیماريجمله باز،يویرسرخرگخونيپرفشارسندرمیایتآس

حاضر،پژوهشازهدفراستا،نیادر. استکردهواردبه صنعت مرغداري يادیزياقتصادخسارات،قبلدههچندازآن وعیش
ارتباط آن با صفات مختلف مرتبط با وزن بدن، نرخ ونیآریگوشتنیالدرSTAT5Bيدایاز ژن کاندياهیناحیشکلچندیبررس

سالم ایتیآسابتال به کهییهانمونه از مرغ166مجموع،منظورنیارايب. باشدیمتیآسهاي مرتبط با شاخصرشد، الشه و
روشازاستفادهباSTAT5Bژناي از ناحیهآنها در پیژنوتنییتعانتخاب و ،شده بوددییتاینیبالهايشیآزماقیاز طرهابودن آن

GGو AA،AGپیژنوتسهوجود،یمیآنزهضم جینتادر ادامه، . گرفتانجامMspIیبرشمیآنزبا استفاده ازPCR-RFLPژنوتیپ 
باعث يداریطور معنبهگریديهاپینسبت به ژنوتGGپیژنوترساند. اثباتبه را1/0و 44/0، 46/0بیترتبهيهایفراوانبا

21- 14حدود نیخصوص در سنبه،پرندهنیه سندر هم،نرخ رشديدرصد12-13شیدرصد وزن بدن و افزا10-8شیافزا
نیانگیم). p>10/0وزن قلب شد (داریمعنریغیوليدرصد3- 8شیباعث افزا،پیژنوتنیا،نیهمچن). p>05/0شد (یروزگ

مضافاً، د. نداشتنگریکدیبا يداریتفاوت معن،گاهیجانیامتعلق به مختلفيهاپیژنوتنیدر بیداخليهاانداموزنمختلفصفات
کردعنوانتوان یمیکليریگجهینتعنوان بهرا نشان نداد. يداریو سالم تفاوت معنیتیآستیدو جمعنیبیو آللیپیژنوتیفراوان

یچندشکلنیایول،شودیمرشدنرخوبدنوزنشیافزابهبودباعث،نیگواننوکلئوتیدبهنیآدننوکلئوتید ازجهشبروز ،که
،یقبلغالبدهیعقبرخالفکهباشدنکتهنیاانگریبتواندیمسئله منیندارد. اتیآسناهنجاريبا بروزیارتباطنوکلئوتیدي،

دریلیتکممطالعاتتینهادر. شوندینمتیآسبروزشیافزاباعث،شوندیمرشدنرخایبدنوزنشیافزاباعثکهییهاژن
پرندگانازباالترنمونهاندازهوشتریبيهاژنتعداددرنوکلئوتیدي یدشکلچنییشناساازاستفادهباموضوع،نیاخصوص

.گرددیمهیتوص

STAT5B ،PCR-RFLPي، ویرسرخرگ يسندرم پرفشارد،یکاندژنهاي کلیدي: واژه

مقدمه
قیطرآن از منشا اهلی شدنو رانیدر اانیپرورش ماک

کی) ای(پرشرانیاکهن دارد.اریبسايخچهیتار،کشورنیا
7قرن بایتقرتاالدیقبل از م5بزرگ از قرن يامپراطور

ترانهیو مداهیسياهای) تا دریبود و از هند (دهليالدیم
ران یا،و بعد از آن، در قرون وسطیگسترده بود. در آن زمان

لیمحصوالت، از قبداده و ستدها برايدر محل تقاطع راه
قیو هم از طریخشکقیهم از طراز شرق به غرب، انیماک
يو کشورهارانیایدر حواليادیزيهاقرار داشت. جنگایدر

توسعه و گسترش زها نیدورهنیایدر ط،هیهمسا
باستان هاييکرد. حفارلیرا تسهانیماکيهاتیجمع
دییباستان تأهايدر زمانرانیرا در اانیحضور ماک،یسشنا

ژائو و وستقاتیتحق). بر اساس 20(کرده است
در سه منطقه رانیاحفاریهاي شده در کشفهاياستخوان

) Tepe Yahya(ییحیدو کشف در تپه اند:وجود داشته
قبل 3900تا 3800متعلق به بی) به ترترانیای(جنوب شرق

مانیدر تخت سليگریو دالدیقبل از م1000و الدیاز م
). از 20(الدیل از مقب1000) متعلق به رانیای(شمال غرب

پیتیتجارتوریدر عصر حاضر، هدف از پرورش ط،یطرف
زمان نیوزن کشتار در کمترنیبه باالتردنیرس،یگوشت

يکه روی. درحالباشدیمداقلممکن و با مصرف خوراك ح
صفات نیب،یمنفیوجود همبستگ،يریگجهتنیایدوم منف

). 11(باشدیمیو اسکلتیکیو اختالالت متابوليدیتول

یاصليکه نشانهشودیاشاره میتیبه وضع،تیاصطالح آس
). این 20(باشدیدر حفرات بدن معاتیمایعیرطبیآن تجمع غ

عنوان سندرم افزایش فشار به،از دیدگاه علمی بیشتر،بیماري
شود. تحت پرورش استاندارد، سندروم خون ریوي شناخته می
و تلفات کندبروز می،گی به باالهفت5آسیت معموالً در سن 
ها توانایی خروس،راها بیشتر است. زیناشی از آن در خروس

باالتري نسبت به ،گیري عضالتتر و توان شکلرشد سریع
) و 12است (رها متغیعارضه در گلهنی. وقوع اندها دارمرغ

درصد از کل تلفات 5- 12در حدود ،از آنیتلفات ناش
درصد تلفات 25تا شرفتهیپهايدر حالت،حالنیا ا. بباشدیم
را به یساالنه خسارات قابل توجه،نی). بنابرا4(شودیمدهید

ينهنشانتریی. اصلکندیوارد م،ایدنیصنعت مرغ گوشت
ها، اتساع جوجهحالییعارضه، بنیابتال پرنده به ايظاهر

. از باشدیمیدر داخل محوطه بطنعیشکم و تجمع ماهیناح
یبافتبیآس،یقلبلیبریوفیرفتن ملیتحل،یکیلحاظ پاتولوژ

سندروم یاصليهااز نشانههاهیبه کبد و پرخون شدن ر
وعیثر بر شؤمیکیو ژنتیطیمحي. فاکتورهاباشدیمتیآس

رهیجبیاستفاده از ترک:طور خالصه شاملبه،عارضهنیا
)، گرم رمداومیمتفاوت (غينورهايبرنامه،يانرژمتعادل و کم

تیآن، محدودییاز نوسانات دمايرینگه داشتن سالن و جلوگ
رهیمقاوم و غيهاهیدر اواسط دوره و استفاده از سوییغذا

جادیا،یتیریمديفاکتورهانیاهمه نی. از بباشندیم
باعث داریصورت پابه،تواندیمتیمقاوم به آسيهانیال

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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نیشود و به ایگوشتوریطيهاگلهردسندروم نیکاهش ا
حال حاضر در تحقیقاتی يهااز افقاین سناریو یکیبیترت

ياصالح نژادهايبرنامهاگرچه. شودیمحسوب مرانیا
پا موفق هاييو ناهنجارتیآسوعیدر کاهش شيتجار
يتجاریگوشتهايوجود ندارد که جوجهیاند، شکبوده
نسبت به اجداد اصالح ،يباالترتیتلفات و حساسیکنون

انتخاب ،رایسبک وزن دارند. زيهاهیسونینشده و همچن
گوشت باال در دیو تولوراكخلیوزن بدن، راندمان تبديبرا
عارضه را نیظهور ايبستر مناسب برا،یگوشتيهاهیسو

جزو ها،يماری). صفت مقاومت به ب16(فراهم کرده است
دارد اما یفیکيظاهرتیکه ماهشدبایمايصفات آستانه

. با باشدیمیصفات کمهیصفات بر پانیایکیژنتيمعمار
نیایکیدر برابر بهبود ژنتودموجیعیاز موانع طب،حالنیا

نیینسبتاً پايریپذوراثت،یپیصفات بر اساس انتخاب فنوت
افراد مقاوم و حساس ییشناسايبرا،نی. همچنباشدیم

جادیاایزايماریموجود ابتال گله به عامل بیراهکار عمل
هاينهیکه عمالً هزباشدیميماریبوعیمستعد به شطیمح

را به بار خواهد يریجبران ناپذیاحتماليامدهایو پنیسنگ
استفاده از ،هاتیمحدودنیآمدن به اقیفايآورد. برا

راهکار کیتواندیم،یمولکولياطالعات ژنوم و نشانگرها
يبرادایکاندنیوالدادیبا دقت زقادر استباشد که یمنطق

هايدگاهیاز دیکی). 16(را انتخاب کندينسل بعدجادیا
ژناطالعات استفاده از ،یمولکولکیدر ژنتودموج
بزرگ هايژنيمایاز سبردارياست که با پردهدایکاندهاي

نیارتباط بها و برقراريدر سطح آنجهشییاثر و شناسا
يآمارهايمدليرا برایاطالعات خوب،پیو ژنوتپیفنوت

قرن کیبا اتمام وریطکی). ژنت16خواهد کرد (جادیا
ژنوم مرغ و استفاده یابییمرغ، توالومدر ژنیپژوهشمطالعات 

اصالح يتجارهايدر برنامهیمولکولکیاز اطالعات ژنت
ر این راستا، دوارد شده است. يدینژاد، به عصر جد

ه شامل دو عضو مهم بSTAT5خانواده  هاينیپروتئ
نیاهاينهیدآمیاست که اسSTAT5Bو STAT5Aهايامن

نیهم هستند. ابههیدرصد شب96در حدود نیدو پروتئ
رندهیهورمون رشد، گيبرایمهمهايکنندهلیتعد،هانیپروتئ

و نیکتپروالن،یهورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسول
در کهيطورهستند. بهنیانسوليبرادهیالمتعيرهایمس

و کیمهم هستند. در حوزه ژنتسمیمراحل رشد و متابول
کمک تواندیم،هاتیجمعیکیاصالح، اطالع از ساختار ژنت

هاي اصالح نژادي و از براي طرحزيیربراي برنامهیبزرگ
و هاي مولکولیباشد. روشیکیژنترتر، حفظ ذخایهمه مهم

نیاز بهتریکی،نهیزمنیدر ایاستفاده از نشانگرهاي مولکول
که اديیبا توجه به اطالعات زرایزد،آییحساب مها بهنهیگز
لیو تحلهیکه از تجزیجینتاتواندیم،دهدیدست مبه

و دییدست آمده است را تأهاي آماري بهرکوردها با روش
). به 2ست که آنها را رد کند (ممکن اینموده و حتلیتکم

از یکیدارد که يادیزدیفوا،یملکولکیعالوه، استفاده از ژنت
یخاصگاهیجايافراد براپیژنوتنییتعآن،داریمعندیفوانیا

در یکیژنتياستفاده از نشانگرها،نیهمچن.)21است (
یجیمهرطوممکن است بهواناتیانتخاب و اصالح نژاد ح

مطالعه تنوع ،بعالوه). 12کند (عیرا تسریکیژنتشرفتیپ
ریذخایکیحفاظت از منابع ژنتيبرا،یبومينژادهایکیژنت
بر اساس دانش دی). حفاظت با19است (يالزم و ضروریبوم
ياتالش بر،خاص باشد، لذاينژادهایکیاز منابع ژنتیقیعم

یو محلیبومينژادهایکیژنتاتیخصوصنییو تعییشناسا
نوکلئوتیديهايسمیمورفی). پل33،29دارد (تیاهماریسب

مد نظر بوده و ارتباط نیشیژن در مطالعات پنیموجود در ا
قرار یمختلف با صفات رشد مورد بررسهايگاهیجاهايآلل

کشور کیاستراتژنیتنها النیآرنیال).2،7،18گرفته است (
در بازار ،راًیاخهلند مشتق شده است. برویاست که از نژاد ها

همچون راس و کاب و آربراکرز، یوارداتهايرقابت با جوجه
و توجه صنف يبازارپسند،نیالنیروزه اکیهايجوجه

به ،آنلیخود را از دست داده است که عمده دلمرغداران به
تیبه عارضه آسنیالنیاتینامناسب و حساسلیدتببیضر

شیآن افزاوعیدهنده شطور هشدارکه بهشودیمربوط م
در وریطيرويمتعددیاگرچه مطالعات ملکولاست.افتهی
ارتباط ژن ،اما تاکنون.)34،21،20(انجام شده استرانیا

گزارش تیبا صفات مرتبط با رشد و آسSTAT5Bيدایکاند
یچندشکلیبررس،نشده است. لذا، هدف مطالعه حاضر

در STAT5Bيدایاز ژن کاندياهیناحنوکلئوتیدي در 
نیبیارتباط سنجیو بررسنیآرنیالBخط يهاجوجه

با صفات مختلف STAT5Bموجود در ژن هايپیژنوت
با وزن بدن، مرتبط با نرخ رشد، مرتبط با الشه و طمرتب

بود.تیصفات شاخص آس

هامواد و روش
Bقطعه پرنده از خط پدري1500تعداد در مجموع، 

یخانواده ناتن67که مشتمل بر ن،یآریگوشتجوجه نیال
پرنده تحت 1000بودند، استفاده شد. تعداد حدود يپدر
تنش طیپرنده تحت شرا500استاندارد و حدود طیشرا

و تیپرورش داده شدند. پروتکل پرورش و القاء آسییسرما
طور ) به10،9پور و همکاران (توسط حسنينحوه رکوردبردار

اده شده است.دحیمفصل توض
مختلفصفاتازرکوردبرداري

از یبصورت هفتگ،تعداد نه صفت مربوط به اوزان بدن
از زیشد. جهت پرهيرگیتا وزن کشتار اندازهیروزگکیوزن 

صفات "وزن بدن در مجموع تکرار به همه صفات مربوط به
گفته خواهد شد. صفات نرخ رشد در "مرتبط با وزن بدن

،یروزگ21تا 1یدر سه بازه زماننیو همچنیگفواصل هفت
اوزان بدن مربوطه ياز رویروزگ42تا 1و یروزگ42تا21

صفات مرتبط با "صورت مجموع محاسبه شدند و در ادامه به
خوانده خواهند شد. صفات مرتبط با الشه در بعد از "نرخ رشد

ط با صفات مرتب"بعد در مجموع با عنوان بهنیکشتار (از ا
کبد، ،یال) که شامل وزن الشه توخشوندیخوانده م"الشه

قلب، بطن راست و بطن چپ بود بعد از کشتار ه،یر
اثر اندازه بدن بر وزن حیشدند. جهت تصحيرگیاندازه
از یصورت نسبتمذکور، صفات مرتبط با الشه بهيهااندام

زه بدن تفاوت وزن و انداریتا تاث،محاسبه شدندزیوزن بدن ن
تلف شده نشکم در پرندگایبر آنها برطرف گردد. آب آوردگ
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شد و یبعد از کشتار در همه پرندگان بررسنیو همچن
هر دو) ایآبشامه قلب (اییکه در حفره شکمیپرندگان
با کد صفر (سالم) هیو بق1بودند با کد تیآب آسيمحتو

بطن صفت، صفات نسبت نیشدند. عالوه بر ايرکوردبردار
راست به بطن چپ و نسبت بطن راست به مجموع دو بطن 

مربوطه محاسبه شده بودند با يهاوزن بافتيکه از رو
نوشتار نیدر ادامه ا"تیآسابتال به صفات شاخص "عنوان 

بحث خواهند شد.
STAT5Bژن یچندشکلبررسی

نمونه از گروه 100نمونه خون که شامل 166از تعداد 
تحت پرورش هاينمونه از مرغ66و ییرماتحت تنش س

يشنهادیروش پبهژنومیDNAد. ستاندارد بودند، استفاده شا
يهانمونهتیفیو کتیکم.دیشده استخراج گردنهیبهینمک

درصد 8/0ژل آگارز يروش الکتروفورز رواستخراج شده به
يمطالعه بر اساس آغازگرهانیاي. آغازگرهادیگردنییتع
يبرا).1) انتخاب و سنتز شد (جدول 15(مقالهيدشنهایپ

Taq2xMasterMixRedتیاز کPCRانجام  1.5 mM
Mgcl2) شرکت پیشگام، نمایندگی ماکروژن استفاده شد

يترلییلیم5/0يهاوبیکروتیدر مPCR. واکنش سوئیس)
30مخلوط واکنش در هر لوله ییانجام گرفت. حجم نها

کار رفته در هر واکنش ژنومی بهDNAغلظت بود. تریکرولیم
چرخه 34يبرایبرنامه حرارتنانوگرم بود. 100الی 50بین 

به مدت گرادیدرجه سانت94ه یواسرشته شدن اوليشامل دما
به مدت گرادیدرجه سانت94هیواسرشت ثانويدماقه،یدق4
ریتکثيدماه،یثان50درجه به مدت 61اتصال يدماقه،یدق1

درجه به 72یینهاریتکثيو دماقهیدق1مدت رجه بهد72
متعلق به کلریانجام شد. مدل دستگاه ترموساقهیدق5مدت 

از شرکت زینPCRتیبود و کآلمانيومترایشرکت ب
محصوالت الکتروفورزشد. يداریکشور دانمارك خرکروژنیم

. هضمدیدرصد مشاهده گرد5/1ژل آگارز يشده بر روریتکث
هر نمونه يبود که برابیترتنیبه اPCRهاينمونهیمیآنز

و MspIمیآنزتریکرولیم1و PCRمحصول تریکرولیم10
آب دو بارتریکرولیم5/12و Tangoبافر تریکرولیم5/1

یمیساعت هضم آنز16مدت حدود شده اضافه شد و بهریتقط
استفاده ها باهمه نمونهپیژنوتنییتعتیانجام گرفت و در نها

و لیو تحلهیتجزي. برادیدرصد انجام گرد5/2ژل آگارز از 
UVdocافزار و هضم از نرمPCRاندازه محصوالت نیتخم

همچون یمولکولهاي آماري دادهيهاشاخصاستفاده شد.
يهاردتعادلشاخص ،یاللیفراوان،یپیژنوتيهایفراوان

تظار و شاخص مشاهده شده و مورد انیگوتیهتروزنبرگ،یوا
POPGENE(افزاربا استفاده از نرمینئ مورد محاسبه )22

قرار گرفت.
PCRمحصوالت یابییتوال

ازکه مارینمونه ب5نمونه سالم و 5شامل نمونه10تعداد
یابییتواليبراه ژنوتیپ آن قبال تعیین شده بود، کهر گروه 

تا از 5از هر گروه یابییباال بردن دقت تواليارسال شد. برا
یکینمونه با 5و معکوس و میمستقآغازگرها با هر دو نمونه
يهادادهیبررسيشدند. برایتوالنییتعآغازگرهااز 

) استفاده شد.MAFTT (24افزار از نرمیابییالتو
هاپیژنوتیها و ارتباط سنجدادهيآمارلیو تحلهیتجز

با صفات مختلف
صفات مختلف از هايبا دادههاپیژنوتیط سنجارتبايبرا

SASافزار نرمGLMهیرو 2003) SAS( استفاده شد. آزمون
کار برده حداقل مربعات بهنیانگیمسهیمقايکرامر برا- یتوک

بود.ریمورد استفاده به قرار زيشد. مدل آمار
ijklkjiijkl eGSRy  

اثر :Riکل، نیانگیم:µمقدار هر مشاهده، :yijklکه در آن 
اثر :Sjو استاندارد)، یی(تحت تنش سرمایپرورشطیشرا
افته،یبرش گوتی(هموزاپیاثر ژنوت:Gk(نر و ماده)، تیجنس

يخطا:eijkl) وگوتیو هتروزاافتهیبرش نگوتیهموزا
.باشدیمشیآزما

و بحثجینتا
چند شکل ژنگاهیپرندگان در جاپیژنوتنییعت

STAT5B
انجام تیاز خون منجمد شده با موفقDNAاستخراج

ژل ياستخراج شده روهايگرفت. الکتروفورز تمام نمونه
کامالً شفاف و يباندهايدرصد نشان دهنده8/0آگارز 

يبودند. براRNAایبا نمک یو آلودگیروشن، فاقد شکستگ
استخراج شده، ازDNAدرصد خلوص نییتع

ها نمونهياستفاده شد. نسبت جذب نورزینياسپکتروفتومتر
بود که 85/1طور متوسط نانومتر به280به 260در طول موج 

DNAمتوسط غلظت زانیقرار داشت و م8/1-2در محدوده
تریکرولینانو گرم در م300استخراج شده هايدر تمام نمونه

نیامر بود که روش استخراج در انیدهنده انبود که نشا
قابل قبول بوده است. DNAلحاظ خلوص ازپژوهش 

بر يجفت باز100در کنار اندازه نشانگر يریمحصوالت تکث
و الکتروفورز شدند. از يدرصد بارگذار5/1ژل آگارز يرو
شده در تمام دیتوليهمه باندهايریمحل قرارگيسهیمقا

شده در ریقطعات تکثينداره نشانگر طول همهها با انمونه
PCRمحصوالت 1جفت باز برآورد شد. در شکل 554مقابل 

داده شده است. نشانSTAT5Bيجفت باز554قطعه ریتکث
مارکر زیدر کنار ساMspIمیمحصوالت هضم شده با آنز

ژل آگارز يهضم نشده روPCRو محصول يجفت باز100
و الکتروفورز شدند. يساعت بارگذار5/1مدت درصد به5/2

در يامنطقهکیرا، که در CCGGندرومیپالMspIمیآنز

STAT5Bاز ژنيجفت باز554قطعه ریتکثيبرانظرمورد يمشخصات آغازگرها- 1جدول
Table 1. Investigated primers characteristics for amplification of 554 bp of STAT5B gene

موقعیت کروموزومیدماي اتصالتوالیآغازگر
CCATCCCTTCCTGGTGCAGT-3’6027-'5رفت

G-250-A G(4533815)A ACTGCTGCCATTTCCCTTTG-3′-'5برگشت
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شده قرار دارد، ریتکثيجفت باز554ار یسیمحصول پ
نوکلئوتیدبا نیگواننوکلئوتیدینیگزی. در اثر جاکندیهضم م

از محصوالت یکه بعضرودیانتظار مگاهیجانیدر انیآدن
PCRپیوند و ژنوتهضم نشAAجفت 554افتهیباند برش ن

و يجفت باز47و 477افتهیرشدو باند بGGپیژنوت،يباز
را يجفت باز77و 447، 554سه باند گوتیهتروزپیژنوت

محصوالت هضم شده يبانديالگوهایکند. بررسجادیا
یابییمورد انتظار بودند. توالپینشانگر سه نوع ژنوت

يبانديکننده الگوهادیتائگاهیجانیختلف اميهاپیژنوت
يهاپیژنوتيبانديالگوها2مشاهده شده بودند. در شکل 

یقطعه مجاور پلیتوال3شده و در شکل ریمختلف قطعه تکث
نشان داده شده است.،یمورد بررسسمیمورف

ت بازي ژن جف554قطعه PCRپروفایل الکتروفورز محصوالت -1شکل
STAT5B 100(سایز مارکزbp(شرکت فرمنتاز

Figure 1. Electrophoresis profile of 554 PCR products of STAT5B

شرکت فرمنتاز)100bp(سایز مارکز MspIالگوهاي باندي هضم با آنزیم -2کل ش
Figure 2. Digested band pattern(genotypes) using MspI
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MspIجابجایی نوکلئوتیدي از نوع آدنین به گوانین در سایت برشی آنزیم -3شکل 
Figure 3. Nucleotide substitution from A to G in MspI palindrome

افتهیبرش نگوتیهموزپیسه ژنوتیپیژنوتیفراوان
)AA(افتهیبرش گوتی)، هموزGG(گوتی) و هتروزAG به (

Aیآللیدست آمد. فراوانبه44/0و 1/0، 46/0برابر با بیترت
یبرآورد شد. در مطالعات قبل32/0و 68/0بیترتهم بهGو 
همکاران وبوده است. او Aاز آلل شتریبGآلل یفراوانزین
، چاروئنسوك 46/0وینگیجیرا در نژاد بGآلل ی) فراوان15(

لندردیگذار لگهورن و رودآ) در دو نژاد تخم2(و همکاران
آربوراکرز، ،ينگای) در چهار نژاد ج21و ژائو و همکاران (59/0

برآورد 93/0و 67/0، 73/0، 69/0بیترتبهانیو برایوکسی
کردند.
با STAT5Bمختلف ژن يهاپیژنوتنیبیسنجارتباط

صفات مرتبط با وزن بدن و نرخ رشد
مختلف با صفات مرتبط با وزن يهاپیارتباط ژنوتیبررس

شیباعث افزاGGپیبدن و مرتبط با رشد نشان داد که ژنوت
در پیژنوتنیپرنده شد. انیوزن بدن و نرخ رشد در همه سن

يدرصد10-8شیباعث افزاگریديهاپیبا ژنوتسهیمقا
نرخ رشد در طول عمريدرصد13- 12شیوزن بدن و افزا

نرخ شیو افزایروزگ21وزن بدن در سن شیشد. افزادهپرن
هی) بود. در بقp>05/0دار (یمعنیروزگ14تا 7رشد در سن 

در ،صفات وزن  بدن و نرخ رشدنیانگیمنیتفاوت بنیسن
نیکه اثر ارسدینظر منبود. بهداریمختلف معنيهاپیژنوت
21از لقبنینوزن بدن و نرخ رشد در سشیبر افزاپیژنوت
نظر بهییابتدانیدر سن،رای. زکندیمدایبهتر بروز پیروزگ

بر صفات مرتبط با رشد یکیرژنتیاثر عوامل غ،کهرسدیم
ظهور عوامل ،نیسننیاست و در ایکیکمتر از عوامل ژنت

داده شده است که وراثت . نشانشودیبهتر مشاهده میکیژنت
نیسنرد،تیجمعنیهمدر،صفات مرتبط با رشديریپذ

). در 9،10(باشدیمتوسط مییانتهانیباال و در سنییابتدا
وزن بدن و شیبر افزاGGپیاثر ژنوتیروزگ35بعد از نیسن

ساتیمقابیترتبه3و 2بود. در جداول زیناچیلینرخ رشد خ
مختلف از نظر صفات يهاپیحداقل مربعات ژنوتنیانگیم

داده شده و صفات مرتبط با رشد نشانمرتبط با وزن بدن 
و ییغذالیتبدبیکاهش ضريبرادیاست. انتخاب شد

وعیمنجر به ش،یگوشتوریدر طدیگوشت سفدیتولشیافزا
از یکه تلفات ناشياگونه شده است به گونهنیدر اتیآس
درصد گزارش شده است 30وزن تا نیسنگهايدر گلهتیآس
يدر خطوط پدرتیاز آسیناشلفاتت،بیترتنیا). به24(

ی. در بررسباشدیمياز خطوط مادرشتریبیگوشتيهانیال
) 13ماالن و همکاران (،یگوشتهايمختلف جوجههاينیال
يدر خطوط پدرتیاز آسیتلفات ناشزانیکردند که مانیب

،خوراكلیتبدبیکاهش ضريانتخاب شده براهاينیال
با هايدر جوجهگریبود. بعبارت دشتریخطوط برینسبت به سا

مالحظه يکمترتیاز آسیباالتر، تلفات ناشلیتبدبیضر
متفاوت از هاينیالسهی) با مقا6،7شد. گنزالز و همکاران (

مشاهده تیآسوعینرخ رشد و شنیارتباط بینظر رشد و بررس
با سرعت رشد هايدر جوجهتیاز آسیکردند که تلفات ناش
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است. بر نییبا سرعت رشد پاهاياز جوجهشتریبباالتر،
بوده است نیتصور بر اقاتیاز تحقیدر بعض،اساسنیهم

هايسرعت رشد در جوجهشیمرتبط با افزاهايکه ژن
،گریعبارت دبه.دهندیمشیافزازیرا نتیآسوعیش،یگوشت

شتریرشد بيبرايباالتریکیژنتلیکه پتانسهاییخانواده
شودیدر آنها مشاهده ميشتریبتیاز آسیناشلفاتد، تدارن

تیشده است که توسعه آسدینکته تاکنیبر انی). همچن4(
نیکه اشودیبزرگ اثر کنترل ميهااز ژنیتوسط تعداد اندک

). 4،14کننده نرخ رشد مجزا هستند (کنترلهايها از ژنژن
در GGپیدار وزن بدن و نرخ رشد توسط ژنوتیمعنشیافزا
یعنیحاضر قیتحقیسوال فرع،حاضر باعث شد کهقیتحق

تیو وقوع آسGGپیژنوتنیبیاحتمالیکیوجود ارتباط ژنت
باعث پیژنوتنیا،کهی. در صورتردیگقراریمورد بررس

از جمله نسبت بطن راست به تیصفات شاخص آسشیافزا
بت بطن راست به بطن چپ و آب مجموع دو بطن و نس

و نرخ تیآسنیاستنباط کرد که بتوانیشود، ممشکیآوردگ
وجود دارد.یکیرشد ارتباط ژنت
با STAT5Bمختلف ژن يهاپیژنوتنیبیارتباط سنج

یداخليهاصفات مرتبط با الشه و اندام
حداقل مربعات صفات مرتبط با الشه يهانیانگیمسهیمقا
نیاز وزن بدن در بیصورت نسبتورت مطلق و هم بهصهم به

ژن نیا،نشان داد کهزینSTAT5Bمختلف ژن يهاپیژنوت
که یصفاتریسانیو همچنیداخليهابر صفات وزن اندام

يداریاثر معن،استيریبعد از کشتار پرنده قابل رکوردگ
ریتاثنیبنیاست. وزن قلب و درصد وزن قلب در ااشتهند
،کهيطوراند. بهرفتهیپذیچندشکلنیرا از اايابل مالحظهق

نیترنییپايداراگریديهاپیبا ژنوتسهیدر مقاAAپیژنوت
) و درصد وزن p>10/0حداقل مربعات وزن قلب (نیانگیم

سات یمقابیترتبه5و 4) بود. در جداول p>07/0قلب (
مطلق و صورت وزن حداقل مربعات صفات الشه بهنیانگیم

STAT5Bمختلف ژن يهاپیاز وزن بدن در ژنوتینسبت
وزن نیکه بییباالیکیژنتینشان داده شده است. همبستگ

مختلف وجود نیقلب و دو صفت نرخ رشد و وزن بدن در سن
ژنراث،جهی)، احتماال در نتسندگانیمنتشر نشده نوجینتادارد (

زن قلب را به است که صفات مرتبط با رشد و ویمشترکيها
فشار شیبا افزاتی. بروز آسکندیصورت همزمان کنترل م

فشار خون شیو افزاشودیشروع ميویخون سرخرگ ر
نیبنابراشود،یحجم و وزن بطن راست مشیباعث افزا

در GGپیوزن قلب پرندگان با ژنوتشیافزانکهیایبررس
. با استتیحائز اهماریافتد، بسیقلب اتفاق متکدام قسم

پیبطن راست و بطن چپ پرندگان با ژنوتنیانگیمیبررس
GGریو غینسبشیرغم افزایمتوجه شد که علتوانیم
پیوزن قلب پرندگان با ژنوتشیدار وزن بطن چپ، افزایمعن

GGوزن بطن راست بوده است. شیافزالیدلبهشتریب
داريیمعنریطور غبهپیژنوتنیکه ارسدیمنظربه نیبنابرا

.  شودیمزینیفشار خون سرخرگشیباعث افزا

صفات مرتبط با وزن بدنيبراSTAT5Bمختلف ژن يهاپیحداقل مربعات ژنوتنیانگیمساتیمقا- 2جدول
Table 2. LSM comparison between  different genotypes of STAT5B with body weight related  traits

AAAGGGp-Valueتعدادصفت

15777/5998/5955/6152/0روزگی1وزن 
1583/1309/1288/13456/0روزگی7وزن 
1584/2934/2902/31906/0روزگی14وزن 
1588/610روزگی21وزن  ab6/596 a6/663 b04/0
15610851076115712/0روزگی28وزن 
15516561658178006/0روزگی35وزن 
12622602276238626/0روزگی42وزن 
11627232750281152/0روزگی49وزن 

).p<05/0داري با یکدیگر ندارند (ها که حداقل یک حرف مشابه دارند یا بدون حروف هستند، تفاوت معنیهاي ژنوتیپدر هر ردیف میانگین

صفات مرتبط با نرخ رشديبراSTAT5Bژن مختلف يهاپیحداقل مربعات ژنوتنیانگیمساتیمقا- 3جدول
Table 3. LSM comparison between  different genotypes of STAT5B with growth related  traits

AAAGGGp-Valueتعدادصفت

15210/1491/1322/1492/0روزگی7-1نرخ رشد 
15416/23روزگی14-7نرخ رشد  a97/22 a33/26 b03/0
15434/4509/4426/4909/0روزگی21-14نرخ رشد 
15146/6868/6839/7075/0روزگی28-21نرخ رشد 
14957/8067/8394/8815/0روزگی35-28نرخ رشد 
12639/8597/8637/8880/0روزگی42-35نرخ رشد 
11168/6275/5954/5662/0روزگی49-42نرخ رشد 
15114/2953/2857/3109/0گیروز21-1نرخ رشد 
12362/7872/7909/8243/0روزگی42-21نرخ رشد 
5557/5738/0//12001/5592روزگی42-1نرخ رشد 

).p<05/0داري با یکدیگر ندارند (ها که حداقل یک حرف مشابه دارند یا بدون حروف هستند، تفاوت معنیهاي ژنوتیپدر هر ردیف میانگین
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با STAT5Bمختلف ژن هايپیژنوتنیبیارتباط سنج
آسیتصفات شاخص

با STAT5Bدر ژن یچندشکلنیارتباط بیبررسيبرا
یو آب آوردگتیصفات شاخص آسنیانگیمت،یبروز آس

قرار سهیمورد مقا،زیمختلف نپیشکم در پرندگان با ژنوت
صفات نسبت بطن راست نیانگینشان داد که مجیت. نتاگرف

به مجموع دو بطن و نسبت بطن راست به بطن چپ پرندگان 
GGاز شتری) بداريیرمعنیغی(وليامالحظهابلطور قبه

يداراGGبوده است. پرندگان گریديهاپیپرندگان ژنوت
73/32ا نسبت بطن راست به مجموع دو بطن برابر بنیانگیم
درصد باالتر 12-10گریدهايپیبا ژنوتسهیودند که در مقاب

در منابع پرندگان با نسبت بطن نکهیالیدلبوده است. به
را در گروه پرندگان 30يبه مجموع دو بطن باالسترا

پیژنوتنیا،کهرسدینظر م)، به3(کنندیميبندطبقهیتیآس
نیاایما آ. اشودیمزینیفشار خون سرخرگشیباعث افزا

به شود؟یمزیشکم نیوقوع آب آوردگشیباعث افزاپیژنوت
مختلف ژن مورد مطالعه به يهاپیژنوتیمنظور فراواننیا

شکم) یآب آوردگي(دارایتیطور مجزا در دو گروه سالم و آس

یفراوان،نشان داد کهجیقرار گرفت. نتایمورد بررسزین
4/10درصد) و سالم (0/10(یتیدر پرندگان آسGGپیژنوت

و دمنینداشت. واگریکدیبا يادرصد) تفاوت قابل مالحظه
رشد باال تبا سرعهاي) گزارش کردند که در جوجه20فرنچ (

ستمیستها متناسب با ظرفیوزن بدن آنشیچنانچه افزا
حساس نخواهند بود. در تیباشد، نسبت به آسیتنفس- یقلب

وزن شیباعث افزایور جزئطبهGGپیژنوت،حاضرقیتحق
از ياری) و کل قلب (معیتنفسستمیاز بهبود سياریها (معهیر

استنباط ،رونیگردش خون) شده است. از استمیبهبود س
نرخ رشد باعث شیافزالیدلبهGGپیکه ژنوتشودیم

شیافزانیایشده است ولزینیفشارخون سرخرگشیافزا
نشده تیوقوع آسشیافزاالزاما باعثیفشار خون سرخرگ

تیحداقل مربعات صفات شاخص آسنیانگیمسهیاست. مقا
نشان 6در جدول STAT5Bمختلف ژن يهاپیژنوتنیدر ب

STAT5Bژن یپیژنوتيهایفراواننیداده شده است. همچن
شده نشان داده4در نمودار شکل یتیدر دو گروه سالم و آس

است.

شکم و سالمیدر پرندگان با آب آوردگSTAT5Bژن یپیژنوتهايیفراوان-4شکل
Figure 4. Genotype frequencies of STATB gene in case control brides

یک ژن کاندیدا بزرگ اثر براي صفات STAT5Bژن 
مرتبط با رشد و تولید و حتی تولیدمثل است. در تحقیق حاضر 

ا رشد و اي از این ژن با صفات مرتبط بچند شکلی در قطعه
داد. براي بررسی داري ارتباط نشانطور معنیوزن بدن به

تیصفات شاخص آسيبراSTAT5Bمختلف ژن يهاپیحداقل مربعات ژنوتنیانگیمساتیمقا- 4جدول
Table 6. LSM comparison between  different genotypes of STAT5B with ascites traits

AAAGGGP-Valueتعدادصفت
14335/2982/2873/3222/0مجموع دو بطن/ بطن راست

14312/4439/4254/5413/0پ/ بطن راستبطن چ

از وزن بدنیصفات مرتبط با الشه به صورت نسبتيبراSTAT5Bمختلف ژن يهاپیحداقل مربعات ژنوتنیانگیمساتیمقا- 5جدول
Table 5. LSM comparison between  different genotypes of STAT5B with carcass traits

AAAGGGp-Valueتعدادصفت
1254/718/7151/7328/0درصد الشه
153577/0626/0599/007/0درصد قلب
15366/281/250/232/0درصد کبد

149609/0607/0622/093/0درصد ریه ها
140121/0123/0141/050/0درصد بطن راست
140275/0287/0276/029/0درصد بطن چپ

140399/0417/0421/046/0هادرصد بطن
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دهنده سرعت رشد و وزن بدن هاي افزایشارتباط احتمالی آلل
هاي بیشتري براي ارتباط سنجی با وقوع آسیت، بررسی

هاي مختلف ژن مذکور با صفات مرتبط با اندازه و ژنوتیپ
ت شاخص هاي حیاتی بدن و همچنین با صفاحجم اندام

آسیت انجام گرفت. نتایج بیانگر این موضوع بود که ژنوتیپ 
GG همزمان با افزایش نرخ رشد باعث افزایش فشار خون

هاي سرخرگ ریوي (که در آستانه غیر قابل تحمل توسط اندام
شود. با این حال این شود) نیز میحیاتی باعث وقوع آسیت می

تم تنفسی و قلبی ژنوتیپ باعث افزایش جزئی در ظرفیت سیس
شود که در نهایت افزایش فشار خون سرخرگ ریوي نیز می

اي که پرندگان گونهشود بهباعث افزایش وقوع اسیت نمی
هاي آللی و داري از نظر فراوانیآسیتی هیچ گونه تفاوت معنی

شود که در ژنوتیپی با پرندگان سالم نداشتند. استنباط می
ید در اصالح نژاد براي بهبود صورت استفاده از این ژن کاند

نرخ رشد و وزن بدن، وقوع اسیت افزایشی نخواهد داشت.

تشکر و قدردانی
هاي مرکز اصالح وسیله نویسندگان مقاله از مساعدتبدین
کمال تشکر و قدردانی را ،هاي بومی آذربایجان غربینژاد مرغ

دارد.
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Abstract
Ascites syndrome, also called pulmonary hypertension syndrome is a major concern of the

poultry industry for decades. There have been a numerous reports regarding the underlying
genetic variability of different breeds/strains in resistance against ascites. This scenario indicates
gaining deep insight into the genomes of chicken pure lines, in order to find the favorable alleles
within candidate genes controlling the variation of resistance/susceptibility to ascites. In this
context, the aim of the present work to study the polymorphisms within STAT5B gene in the B
line of Arian strain and to investigate the potential association of the confirmed polymorphism
with body weight and growth rate traits at different ages as well as with carcass-related traits
and ascites indicator traits. For this purpose, in overall, 166 birds, which their health status has
previously been confirmed via clinical trials was chosen for genotyping the STAT5B gene in a
polymorphic site using PCR-RFLP and MspI restriction enzyme. Enzymatic digestion results
identified three AA, AG and GG genotypes with 0.46, 0.44 and 0.1 frequencies, respectively.
Birds carried GG genotype were significantly (P<0.01) heavier in body weight (8-10%) or faster
in growth rate (12-13%) than other genotypes all over of the rearing practice, particularly at 14-
21 days of age. Furthermore, this genotype group was affected the heart weight considerably
(P<0.10). However, there were no significant differences between the least square means of the
remaining carcass related traits of the three genotypes. Moreover, the obtained outputs verified
that there is no significant difference between the STAT5B genotype and allele frequencies
between the healthy and ascites birds. Finally, it can be concluded that, the mutation of adenine
to guanine substitution improves body weight and growth rate, but this polymorphism has
nothing to do with ascites. This finding may emphasis to the fact that, despite the previous
thoughts about the direct relationship of the genes controlling the ascites and growth, genes
improving the body weight or growth rate do not have a direct influence in increasing the
incidence of ascites. Further research is needed in order to be able to propose a general
conclusion about the association of genes affecting the ascites and growth.

Keywords: Candidate Gene, Pulmonary Hypertension Syndrome, PCR-RFLP, STAT5B
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