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یژاپنینبلدرچینهدر عضله سIGF-1ژن یانبر بیهاثر وزن اولبررسی
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)rostamzade.eli30@yahoo.comول: ونویسنده مس(، باهنر کرمانیددانشگاه شه،ارشدیکارشناسآموختهدانش-1
کرمانباهنرشهیددانشگاهاستاد، ودانشیار-4و 2

کرمانپیشرفتهفناوريوصنعتیتکمیلیتحصیالتدانشگاهمحیطی،علومپژوهشکده،استادیار-3
4/5/94تاریخ پذیرش:18/1/94تاریخ دریافت:  

چکیده
یژاپنینقطعه بلدرچ200از تعداد یژاپنینبلدرچینهعضله سدرIGF-1ژن یانبر بیهاثر وزن اولبررسیمنظور بهمطالعه حاضر در

سنگینووزنسبکگروهدوبهبدنوزناساسبرهابلدرچینجوجههفتگییکپایاندر. استفاده شدیطرح کامال تصادفقالبدر
یريگاندازهReal time PCRیکاز تکنبا استفادهیروزگ24در یژاپنینبلدرچینهدر عضله سIGF-1ژن یانبیزانم.شدندتقسیموزن

. ندو ثبت شدیريگپرندگان فوق اندازهيو بازو برایدرشت نرانيهاصفات مختلف استخوانوزن بدن وسنایندرینشد. همچن
). الزم >05/0P(بودبیشتريامالحظهقابل طور-هبوزن سنگینگروهوزن نسبت به سبکگروهدرIGF-1ژن بیانکهدادنشاننتایج

سبکگروهازبیشتريدارمعنیطوربهوزنینسنگگروهدر نیدرشتصفات استخوان به جز ضخامت استخوان همهکهبه ذکر است 
یابدیمیشافزایزنیوانوزن بدن حIGF-1ترشح بامتناسبکهدهدمینشانتحقیقاینحاصل از نتایج).>05/0P(بودوزن

. یابدیکاهش مآن)ينژادیت( ظرفنژادینبه وزن معمول ایوانشدن حنزدیکباژنایننبیامیزانکهطوريهب

یژاپنینبلدرچصفات استخوان،وزن،ینسنگ،وزنسبک،IGF-1ژنیان: بیديکلهايهواژ

مقدمه
مهم يهااز شاخهیکییورپرورش طیردر دو دهه  اخ

گوشت و تخم در یدف تولمحسوب شده است که با هديپروردام
Coturnix(ژاپنیبلدرچین. )5(حال توسعه است coturnix

japonica (از ییهایژگیويباشد دارامییاناز خانواده ماککه
ها و یماريکوتاه، مقاومت به بیفاصله نسلیع،جمله رشد سر

پرنده در یاديامکان پرورش تعداد زیطی،نامساعد محیطشرا
باعثکهباشدمیمناسبغذاییتبدیلریبضمحدود، ییفضا
باشدبرخوردارباالییوخوبراندمانازآنپرورششده

ورشدسرعتتغییربرايقدرتمنديابزارژنتیک. )4،12،13،17(
بهریزدرونغددوعصبیسیستم. باشدمیطیوربدنترکیب
بنابرایند،نکنمیعملبدنمتابولیسمکنندههماهنگعنوان

مثلهاییهورمون. دارندحیوانرشدتنظیمدرمهمیشنق
، IGF-1(1(ین، هورمون رشد شبه انسولرشدهورمون
درمختلفیومهمهاينقشانسولینوتیروئیديهايهورمون

هاي مهمی در کنندهتنظیمIGFهايهورمون. دارندحیواناترشد
لوکز، گیسممتابولید،اسینوآميسازیلطویکرشد، تحریکتحر

سلولمختلفانواعتمایزوتکثیروپروتئینسنتز،DNAسنتز 
بهبدندرIGF-1یتفعال.)10،11،16،24(شوندمیمحسوب

تحقیقات.)22(باشدمیاتوکرینوپاراکریناندوکرین،صورت
تر مهمیچهرشد ماهيبراینپاراکرIGF-1نشان داده است که 

نشانقبلیمطالعاتدر.)2،19،23(باشدمیاندوکرینIGF-1از 
تغییرراپرندهتنظیماتومتابولیسمانتخاب،کهشدهداده
هايجوجهبهنسبتوزنسبکهايجوجهمثالبرايدهد،می

نشانکمتريواکنشانسولینفعالیتبرابردروزنسنگین

يهابا جوجهیسهبا سرعت رشد باال در مقايهاجوجه.دهندمی
mRNAIGF-1وIGF-1گردشیسطوح یین،پابا سرعت رشد 

) 7(گورنس و همکاران.)18،1(دادندنشانباالتريکبدي
ینهرا در عضله سیوستاتینو مmRNAIGF-1سطوح 

شدهانتخابسینهماهیچهتولیدافزایشبرايکههاییجوجه
سارتوریسماهیچهدرهفتگی6-2وروزگی14سندررابودند
خصوصیاتژنوتیپدوکهدادندگزارشوکردندگیرياندازه

نشانهفتگی6تاتخمدرروزگی14ازايمقایسهقابلرشدي
نسل16(شدهانتخابژنوتیپباهايجوجهکهطوريبهدادند،

mRNAسطح يداریطور معنبهیهفتگ6-2انتخاب) در سن 
IGF-1وهگربامقایسهدربیشتريسینهماهیچهتولیدوباالتر
ح هورمون رشد و سطینبیمیمستقارتباط. داشتندکنترل

مطالعهبنابراین،)1(ها وجود ندارد سرعت رشد در جوجه
هورمونفعالیتواسطهعنوانبهانسولینشبهرشدهايفاکتور

ارتباط یمطالعه بررسیناز انجام اهدف.)9(باشدمیمهمرشد
ینهعضله سدرینولژن هورمون رشد شبه انسیانبیزانمینب

.باشدمی) یهفت روزگیانپادروزن(اولیهوزنوبلدرچین

هاروشومواد
یانبیزانمبریهاثر وزن اولیمنظور بررسو بهیقتحقینادر

استفادهروزهیکژاپنیبلدرچینقطعه200تعدادIGF-1ژن 
کامالیطتحت شرایهفتگیکتا سن هابلدرچینجوجه. شد

دیجیتالدماسنجباهموارهسالندمايشدند. نگهداريیکسان
39-37بین سالندماياولهفتهدرکهطوريبهشدمیکنترل

درجه دما کاهش 2- 3گراد تنظیم شد و هر هفته درجه سانتی
1-Insulin Growth Factor

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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بر اساس وزن هابلدرچینجوجههفتگییکپایاندرداده شد. 
و )جامعهمتوسطازکمتربدن(وزن بدن به دو گروه سبک وزن

درشدند. تقسیمجامعه) متوسطاز بیشتر(وزن بدن وزن ینسنگ
یاجاتجداول احتيهاتوصیهمطابق با ییغذایرهجازمدت ینا

قالب طرح کامال درپژوهش این). 15(استفاده شد غذاییمواد 
دانشگاهدامیعلومبخشبلدرچینپرورشایستگاهدرتصادفی

ن اجرا شد.باهنر کرماشهید
گیرينمونه
ینبلدرچینهسعضلهدرIGF-1ژنیانبیبررسمنظوربه

تکرار 10نر (ینقطعه بلدرچ20تعداد یروزگ24سن دریژاپن
شدند. پس از کشتار در کشتاریاز وزن کشبعددر هر گروه) 

ینهاز بافت سیقطعات کوچکیل،استریطتحت شرایشگاهآزما
و در داخل یدهجدا گردیلاستریغهر پرنده توسط ت

قرار داده شد RNaseازيعاریتريلیلیم5/1يهایکروتیوبم
يآورانک ازت فرستاده شدند. پس از جمعبه داخل تیعاو سر

درجه - 80يبا دمایزرها به فرهر پرنده، نمونهینهبافت س
مربوطه در آنجا یشاتگراد منتقل و تا زمان انجام آزمایسانت

ها جدا از بدن پرندهگوشتو پوستشدند و سپس يهدارنگ
و بازو شامل طول یران، درشت نيهاو صفات استخوانیدگرد

ی،ران، طول استخوان درشت ناستخواناستخوان بازو، طول 
یانیضخامت استخوان بازو، ضخامت استخوان ران، ضخامت م

بازو، و وزن استخوان یسبا استفاده از کولیاستخوان درشت ن
با استفاده از یوزن استخوان ران و وزن استخوان درشت ن

شدند. یريگاندازهیقدقيترازو
cDNAو سنتز RNAاستخراج

یتطبق دستورالعمل کبافتازکل RNAاستخراج
One Stepاستخراج RNA Reagentکانادایوبیسیکب(شرکت (

وش با راستخراج شدهRNAیتو کمکیفیتگرفت. صورت
قرار یابیمورد ارز2ياسپکتروفتومترUVو 1الکتروفورز ژل آگارز

یمالگو با آنزRNAرشته ياز روcDNAساختگرفت.
مورد یمرهايپرایطراحبراي.انجام شد3رونوشت بردار معکوس

,NCBI(آوريفنزیستاطالعاتملیمرکزوبگاهنظر از 
www.ncbi.com(افزارنرموgene runnerشداستفاده)3(.

β-actinو ژن IGF-1ژنيهایمرپرایتوال- 2جدول
Table 2. The sequence of IGF-1 and β-actin gene primers

تکثیريقطعهطول
(bp)

پرایمرتوالی ژننام
139 5'-CACCTAAATCTGCACGCT-3' رفتگرآغاز IGF-1ژن

5'-CTTGTGGATGGCATGATC 3′ برگشتآغازگر
136 5'-ACCCCAAAGCC AACAGA-3' رفتگرآغاز β-actinژن

5'-CCAGAGTCCATCACAATACC-3' برگشتآغازگر

پلیمرازايزنجیرهواکنش
م انجایمرازپليایرهژن مورد نظر واکنش زنجتکثیربراي

عنوان بهβ-actinاز ژن یقتحقینشد. الزم به ذکر است در ا
ژنیانبینسبیزانمیبررسبرايژن کنترل استفاده شد. 

IGF-1واکنش ازReal time PCR به روشSyber green
مسترمیکسشاملسایبرگرینکیت(تاکارا) استفاده شد. 

و یبرگرینسا،Taq ،Mgcl2 ،dNTPs ،RNase Hحاوي
ROXآب دو بار یکرولیترم7/4انجام واکنش جهتباشد. یم

3/0و SayberPermixTaq IIیکرولیترم5/7یر،تقط
5/0،رفتپرایمریکرولیترم5/0به همراه ROXیکرولیترم
درالگوcDNAیکرولیترم5/1برگشت و مقدار یمرپرایکرولیترم
ستگاهددرها یکروتیوپبا هم مخلوط شدند. م2/0یکروتیوپم

میکروتیوپپایینشدند تا همه مواد در دادهقرارمرکزازگریز
Corbett)دستگاهدر یرزیطجمع شوند و سپس با شرا

Research Australia company) Rotor Gene قرار3000
درجه 95واسرشت اولیه ،β-actinوIGF-1ژنبراي. شدداده

گراد درجه سانتی95یهواسرشت ثانویه،ثان45يگراد براسانتی
تکراریکلس45ثانیه، 60گراد درجه سانتی57ثانیه، اتصال 30

وثانیه40گرادسانتیدرجه72دمايدرگسترشو4- 2مراحل 
انجامگرادسانتیدرجه95تا72ازدماافزایشذوبمرحلهدر

Real time PCRحاصل از يهادادهیلو تحلیهتجزبراي.شد
یبررسيروش براین. در ا)14(شداستفادهPffaflاز روش

هايژنبرايابتدا نمودار استاندارد PCRدرصد بازده واکنش 
IGF-1وβ-actinاستانداردنمودارترسیمبرايشد. ترسیم
ي) براcDNA)1 ،1/10 ،1/100 ،1/1000مختلف يهاغلظت
PCR استفاده شد و بازده واکنشPCRهايژنيبراIGF-1 و

β-actinيدرصد برآورد شد. در ادامه رو100به یکنزد
انجام شد و PCRهايشده و نرمال واکنشیمارتيهانمونه

یربا فرمول زیانبیرتکثینسبیزانمیبررسيحاصله برایجنتا
:یدمحاسبه گرد

ژن مورد PCRیبازدهیببه ترتErefو Etargetرابطه ینادر
.باشندیمیترل داخلکنیامطالعه و ژن مرجع 

ΔCt تفریقحاصلCt)ژن1آستانه)حدIGF-1ازCt ژنβ-
actinبا استفاده از مدل یقتحقینحاصل از ايهاداده. باشدیم

):6(شدندآنالیزASRemlافزار و توسط نرمیرز
Уij=µ+αi+eij

1- Cycle threshold

ratio =
�Etarget�

∆CTtarget(control−sample)

(Eref)∆CTref(control−sampl)
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IGF-1(،µژن یانبیزان(ممشاهداتازکدامهرyijلمدایندر
ياثرات خطاeijوگروهسطحامینiاثرαiجامعه، میانگین

.باشندمییشآزما

بحثونتایج
در IGF-1ژن بیانمیزانبراولیهوزنمطالعه حاضر اثر در
یزانمنظور مینشد. به ابررسییژاپنبلدرچینماهیچهبافت 

شد. یريگاندازهوزنسنگینوسبکگروهدر IGF-1ژن یانب
استخراج شده در طول موج يهامونهاعداد جذب ن

A260/A280مناسب و یفیتکیانگربود که ب9/1- 77/1ینب
و 18Sو وجود دو باند باشدیاستخراج شده ميهاRNAمطلوب 

28SدرrRNAدهنده سالم بودن نشانRNA و عدم وجود باند
اتصالدمايیافتنبراي. باشدیدهنده خلوص آن منشانیاضاف

)، β-actin(کنترلو)IGF-1(هدفژنیمرهايپرامناسب
يدما براینترانجام شد و مناسب1ییدمایبشPCRواکنش

. بعد از ید) انتخاب گردC57°ي(دمایاختصاصیمرهاياتصال پرا
استفاده از الکتروفورز با ژل باPCRانجام واکنش، محصوالت 

اند در رفتند. مشاهده تک بقرار گیدرصد) مورد بررس2آگارز (
يو در محدودهIGF-1ژن يبرايبراbp139يمحدوده

bp136بیانگرها،نمونهيهمهمورددراکتینبتاژنبراي
ی. در طباشدمینظرموردقطعهتکثیروآزمایشانجامصحت

نور ییراتتغیزانمReal Time PCRدستگاهانجام واکنش

. دهدمینشان یرتکثیرا به صورت منحنیکلنت در هر سسفلور
ییحد آستانه در فاز نمایکها،نمونههمهیرتکثیمنحنيبرا
باشد که در آن شدت یمیکلیدهنده سشد که نشانیفتعر
یدهواکنش به حد آستانه رستکثیرع شده از طفلورسنت سانور

بودن و ی، اختصاصβ-actinوIGF-1ذوب ژنیمنحن.است
از محصول از یمیدر آن ناست که ییمحصول (دماTmيدما

Real Time PCRخارج شده است) واکنش ياحالت دو رشته
با یینهایر. بعد از تکث)1(شکل دهدمیدو ژن را نشان این

دو DNAیجگراد به تدریدرجه سانت95-72يدر دمایگرماده
وIGF-1ژن PCRکه در واقع محصول واکنش يارشته

β-actinینشدند و همزمان با ايارشتهتک، باز و باشدمی
محصول جدا یناز ایزنیبرگرینرنگ سايهااتفاق مولکول

محصول Tm(2ذوب (يذوب نشان داد که دمای. منحنگردیدند
گرادیدرجه سانت5/86و84حدودβ-actinوIGF-1ژن 
ژنذوبمنحنیدرقلهیکتنهاوجودهمچنین. باشدمی

IGF-1وβ-actinمطلب است که ینادهندهنشان
.استشدهیرتکثیصورت اختصاصبهدواینPCRمحصول

، β-actinوIGF-1بودن ژنیاز اختصاصیشتربیناناطميبرا
برده شد و درصد2ژل آگارز يبه دست آمده روPCRمحصول 

برايbp139وβ-actinيبراbp136حدود یتک باند اختصاص
).1شکل(به دست آمد IGF-1ژن 

الکتروفورز، ژلرويReal Time PCRحاصل از واکنش β-actinوIGF-1ژن محصولوβ-actinو IGF-1ذوب محصول ژن یمنحن-1شکل
.باشدیم84يتک قله در دمايداراینو ژن بتا اکت5/86يتک قله در دمايداراIGF-1. ژن استيبازجفت50مارکرDNAیزسا

Figure 1- The melting curve of the IGF-1 and β-actin gene and the product of the IGF-1 and β-actin gene from Real Time
PCR reaction on gel electrophoresis, the size of the DNA marker 50 bp. The IGF-1 gene has a single peak at 86.5 degree

and beta-actin gene has a single-peak at 84 degree

موردهايگروهدرIGF-1ژنبیانمیزانازحاصلنتایج
در IGF-1ژن یانبمیزانیکلطوربهکهدهدمینشانبررسی

بهباشد،یمیواناز وزن حیتابعیژاپنینبلدرچینهبافت س
هاينبلدرچیبامقایسهدروزنسنگینهاينبلدرچیکهطوري
ژن ینا)>05/0P(بودندبرخوردارکمتريژنبیانازوزنسبک

یشتربرابر ب6/3وزن سنگینگروهوزن نسبت به سبکگروهدر 

زمان دروزن سنگینگروه کهشده است. الزم به ذکر است یانب
داريمعنیطوربهیشهمانند زمان شروع آزمایزنيبرادرنمونه

)001/0P<(نظر به. شتندنسبت به گروه مقابل دایشتريوزن ب
ها وزنسنگینبا یسهامقدروزنسبکهاينبلدرچیرسد یم

انسولینشبهرشدهورمونبدن،وزنمناسببه حد یدنرسيبرا
نوعازناشیکههاآنوزنمبودکتاکنندمیترشحبیشتري

1- Gradiant 2- Temperature melting
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مطالعات گذشته درجبران کنند. يباشد را تا حدمیوتیپژن
mRNAوIGF-1یگردشسرعت رشد و سطوحینبيرابطه

IGF-1و سطوح یگوشتيهاجوجهيکبدmRNAIGF-1 و
یدتولیشافزايکه براهاییهجوجینهرا در عضله سیوستاتینم

قرار گرفته است امایمورد بررسبودندشدهانتخابسینهماهیچه
حاضرتحقیقنتایجبامقایسهقابلکهقبلیتحقیقاتينتیجه
نشان داد که همه صفات یجنتانینهمچ.نشدیافتباشد

سنگینگروهدر یاستخوان به جز ضخامت استخوان درشت ن
)>05/0P(داريمعنیطوربهوزنسبکگروهبه نسبتوزن

درکه دهدمینشانتحقیقایننتایجکلیطورهب.استبیشتر

وهایچه(ماهبدنرشدکنديجبرانبرايژاپنیبلدرچین
یشافزاIGF-1ژن یانبیزانوه سبک وزن، م) در گرهااستخوان

با استفاده IGF-1ژن یانبیزانمگرددمیپیشنهاد. البته یابدیم
مورد ضوعموینتا ایردقرار گیمورد بررسیشتراز تعداد تکرار ب

ینکهایلبه دلینهمچن.گرددبررسییشتريمطالعه با دقت ب
تغییرسنیشافزابابررسیموردگروهدوبینوزنیتفاوت

24پس از سنینژن در ینایانبیزانمشودمیپیشنهادکند،می
گردد. مقایسهیقتحقینانتایجبا ویبررسیزنیروزگ

ژاپنیبلدرچینسینهبافتدرIGF-1ژن یانبیزانبر ماولیهوزناثر -2شکل
ab :باشندمیداريمعنیاختالفدارايمتفاوتحروفباهايمیانگین.

Figure 2. The effect of initial weight on the expression of IGF-1 gene in the breast tissue of Japanese quail

مختلفوزنیگروهدر دو یژاپنینوزن بدن و صفات استخوان در بلدرچ،IGF-1ژنبیانمیزانمربعاتحداقلمیانگین- 3جدول
Table 3. The least squares Mean of IGF-1 gene expression, body weight and bone traits in two different weight groups in

Japanese quail
گروه

وزنسنگینوزنسبکمتغیرها
IGF-1a2/34±42/6b48/9±42/6ژن بیان
a5/73±11/3b121±11/3بدنوزن

استخوانصفات
a76/0±2/31b72/0±1/36بازواستخوانطول

a07/0±72/2b07/0±97/2بازواستخوانضخامت
a01/0±18/0b01/0±27/0بازواستخوانوزن
a56/0±5/32b59/0±1/37نیدرشتاستخوانطول

a11/0±58/2a1/0±87/2نیدرشتاستخوانضخامت
a01/0±14/0b02/0±22/0نیدرشتاستخوانوزن
a65/0±7/39b61/0±5/45راناستخوانطول

a06/0±17/2b06/0±72/2راناستخوانضخامت
a01/0±19/0b01/0±28/0راناستخوانوزن

aa.باشندینميداریاختالف معنيبا حروف مشابه دارايهایانگینم  .ab :باشندمیداريمعنیالفاختدارايمتفاوتحروفباهايمیانگین
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Abstract
In the present study the effect of initial weight on IGF-1 gene expression in breast muscle of

Japanese quail was investigated using completely randomized design. Two hundred pieces birds
were randomly divided into two different groups including light and heavy weight. IGF-1 gene
expression levels were measured using the Real time PCR techniques in breast muscle of the
Japanese quail at 24 days of age. Also in this age, the body weight and bone characteristics such as
Femur, Humorous and tibia were measured. The results indicate that IGF-1 gene expression in light
weight were significantly higher than the heavy weight group (P<0.05). Generally, the bone
characteristics in the heavy weight group were significantly heavier than the light weight group
(P<0/05). The results indicate that IGF-1 secretion increases in proportion to the animal’s body
weight, so that the expression of this gene is reduced in the animal approaches to normal weight of
this breed (its breed capacity).

Keywords: Bone trait, Heavy weight, IGF-1 Gene expression, Japanese quail, Light weight
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