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هاي پومس(پرواپیومالنوکورتین) و ارتباط آن با صفات رشد درجوجه بررسی چند شکلی ژن

  گوشتی 
 

  3، سید همایون فرهنگ فر*2، محمد باقر منتظر تربتی1زاده حجت جعفري
   08/02/1396 : افتیدر خیتار
  21/03/1398 :رشیپذ خیتار

  
  چکیده

اسیدآمینه تشکیل شده است و در تنظیم غذاي مصرفی و  251 است که ازهاي گوشتی (پومس) یک پروتئین پیش ساز در جوجه پرواپیومالنوکورتین
وزن  تعادل مصرف انرژي نقش دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین چندشکلی ژن پرواپیومالنوکورتین و بررسی ارتباط آن با صفات رشد (که شامل

بورس، طحال، پانکراس، پیش معده + سنگدان و چربـی محوطـه بطنـی) در     زنده، وزن الشه، وزن سینه، وزن ران، وزن پشت وگردن، بال، کبد، قلب،
قطعه جوجه گوشتی سویه کاب نمونـه خـون    60قطعه جوجه گوشتی سویه راس و  100هاي گوشتی سویه راس وکاب بود. بدین منظور از تعداد جوجه

از ناحیـه اگـزون دوم ژن    bp444اي بـه انـدازه   ، قطعـه DNAوسیله روش نمکی بهینـه یافتـه صـورت گرفـت. پـس از اسـتخراج       به DNAتهیه و استخراج 
) و SSCPهـاي منفـرد (  ها، از روش چندشکلی فرم فضـایی رشـته  تکثیر گردید. جهت تعیین ژنوتیپ نمونه PCRپرواپیومالنوکورتین با استفاده از تکنیک 

هاي اي بر روي ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزي توسط نیترات نقره انجام شد. براي ژن پرواپیومالنوکورتین در جوجهرشته الکتروفورز محصوالت تک
این ژن با  مشاهده شد. ارتباط چندشکلی D و  A ،B،Cهاي گوشتی سویه کاب نیز چهار الگوي و در جمعیت جوجه F و Eگوشتی سویه راس دو الگو بنام 

جفـت بـازي ژن    444هاي گوشتی سویه راس و کـاب، قطعـه   آنالیز شد و نتایج نشان داد که در جوجه SAS نرم افزار GLMي وسیله رویههصفات رشد ب
النوکورتین، پرواپیومالنوکورتین در جایگاه اگزون دوم داراي چند شکلی است. و هیچ یک از الگوهاي مشاهده شده در ناحیه مورد مطالعه از ژن پرواپیوم

  داري با صفات رشد ندارند. ارتباط معنیر هیچ کدام از دو جمعیت د
  

  .PCR-SSCPصفات رشد، ژن پرواپیومالنوکورتین، جوجه گوشتی، چندشکلی، هاي کلیدي: واژه 
  

     1 مقدمه
کشــور پــرورش ماکیــان در ایــران و انتشــار آن از  طریــق ایــن 

اي بسیار کهن دارد. ایران (پرشیا) یک امپراطوري بـزرگ از  تاریخچه
میالدي بود و از هند (دهلی) تا  7قبل از میالد تا  تقریبا قرن  5قرن 

و بعـد از آن، در   دریاهاي سیاه و مدیترانه گسترده بـود. در آن زمـان  
هــا بــراي حمــل و نقــل قــرون وســطی ایــران در محــل تقــاطع راه

از قبیل ماکیان از شرق به غرب، هم از طریق خشـکی و   محصوالت،
                                                        

دانشـکده کشـاورزي    -دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام -1
 دانشگاه بیرجند.

مولکولی، استادیار بخش علـوم دامـی دانشـکده     زیست شناسی سلولیدکتراي  -2
  کشاورزي دانشگاه بیرجند

ژنتیک و اصالح نژاد دام، استاد بخش علوم دامی دانشـکده کشـاورزي   دکتراي  -3
  دانشگاه بیرجند
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DOI:10.22067/ijasr.v12i1.64015 

هم از طریق دریا قرار داشت. جنگ هاي زیـادي در حـوالی ایـران و    
-ها نیز توسعه و گسترش جمعیتکشورهاي همسایه در طی این دوره
هاي باستان شناسی حضور ماکیان هاي ماکیان را تسهیل کرد. حفاري

). براسـاس  13أییـد کـرده اسـت (   هاي باسـتان ت را در ایران در زمان
هاي یافت شده در ایران در سه استخوانWest and Zhou تحقیقات 

اند: دو کشف در تپه یحیی (جنوب شرقی ایران) به منطقه وجود داشته
قبل از میالد و  1000قبل از میالد و  3900تا  3800ترتیب متعلق به 

قبل از  1000 دیگري در تخت سلیمان (شمال غربی ایران) متعلق به
). از طرفی نیاز روز افزون جامعه به فرآوردهاي پروتئینی با 13میالد (

هاي نوین تولید و افـزایش محصـول را   منشا حیوانی، استفاده از روش
ها، گوشت مرغ در تغذیه بشر ضروري کرده است. در میان این فرآورده

گذشـته   اي برخوردار است. به همین دلیل در چند دههاز اهمیت ویژه
تولید گوشت مرغ در بسیاري از کشورهاي جهان از جمله ایران رشـد  

شود که در آینـده نیـز ادامـه    روز افزونی داشته است و پیش بینی می
هاي نوین مـدیریت،  یابد. براي افزایش تولید عمودي عالوه بر روش
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هاي علمی اصالح نـژاد بـه همـراه    بهداشت و تغذیه، استفاده از روش
باشد. در صنعت اصالح نـژاد طیـور   مولکولی ضروري می هايتکنیک

هـاي  اش یکی از مهمترین زمینـه میزان رشد به دلیل ارزش اقتصادي
پژوهش می باشد، و به شکل چشمگیري در گذشته از طریق انتخاب 

دهـد، بهبـود   براساس توده بدنی که وراثت متوسط به باال را نوید می
بـا بـه کـارگیري نشـانگرهاي      یافته است. بنابراین ممکن اسـت کـه  

ژنتیکی جهت ارزیابی مستقیم ژنوم براي حذف آلل هاي ناخواسـته و  
-هاي مطلوب قدمافزایش درجه هموزیگوتی یا هتروزیگوتی براي آلل

). 6و  5هاي اساسـی در جهـت بهبـود ژنتیکـی در طیـور برداشـت (      
 هاتیجمع یکیژنت ساختار از اطالع اصالح، و کیژنت حوزه درهمچنین 

 نژادي اصالح هايطرح براي زيیر برنامه براي یبزرگ کمک تواندیم
 و یمولکـول  هـاي روش .باشـد  یکـ یژنت ریذخا حفظ مهمتر، همه از و

 ها نهیگز نیبهتر از یکی نهیزم نیا در یمولکول نشانگرهاي از استفاده
 دهدیم دست به که اديیز اطالعات به توجه با رایز د،یآیم حساب به
 به آماري هاي روش با رکوردها لیتحل و هیتجز از که یجینتا تواندیم

 را آنها که است ممکن یحت و نموده لیتکم و دییتأ را است آمده دست
 که دارد يادیز دیفوا یملکول کیژنت از استفاده عالوه، به). 1( کند رد
 یخاصـ  گـاه یجا يبرا افراد پیژنوت نییتع دار یمعن دیفوا نیا از یکی

ـ ) 15( است  و انتخـاب  در یکـ یژنت ينشـانگرها  از اسـتفاده  نیهمچن
 را یکـ یژنت شرفتیپ یجیمه طور به است ممکن واناتیح نژاد اصالح

 يبـرا  یبـوم  ينژادها یکیژنت تنوع مطالعه نیهمچن). 8( کند عیتسر
). 12( اسـت  يضـرور  و الزم یبـوم  ریذخـا  یکـ یژنت منابع از حفاظت
 خـاص  ينژادها یکیژنت منابع از یقیعم دانش اساس بر دیبا حفاظت

 ينژادهـا  یکیژنت اتیخصوص نییتع و ییشناسا يبرا تالش لذا باشد،
ــ و یبــــوم اهمیــــت  ).25و  21( دارد تیــــاهم اریبســــ یمحلــ

در رابطه با اشتها، به عنوان  ) 1POMC(پرواپیومالنوکورتین (پومس) 
یک ژن کاندید مهم براي چاقی در انسان و صفات مربوط بـه الشـه   

و پپتیدهاي مشتق شـده از آن   POMCشناخته شده است. نقش ژن 
در تنظیم غذاي مصرفی براي اولین بار با بررسی بر روي دو کـودك  

). در 24داشـتند مشـخص گردیـد (    POMCهـایی در ژن  که نقـص 
در  POMCهـا انجـام گرفتـه، نقـش ژن     که بر روي موشپژوهشی 

). ژن 24تنظیم خوراك مصرفی و وزن بدن بـه اثبـات رسـیده اسـت(    
کند که پیومالنوکورتین (پومس) یک پروهورمون را رمزگذاري میاپرو

هاي عصبی الیه پهـن  در سطوح معناداري از سه گروه مجزا از سلول
ریز هیپوفیز هاي درونسلولشود که در هریک از اکتودرمال بیان می

هاي خاص پس از فرآیند سلول ).18یابد (هاي مغز توسعه مییا نورون
ترجمه پروهورمون پومس، پپتیدهاي فعـال بیولـوژیکی گونـاگونی را    

ها نقش غیرمستقیمی کند که در پستانداران در پاسخ به تنشتولید می
ن بار از ژنـوم مـرغ   . ژن پومس در طیور براي اولی)17(کند را ایفا می

                                                        
1- Pro-Opiomelanocortin(POMC)  

نسـخه از   ها تنها یـک جداسازي شده و مشخص گردید که ژنوم مرغ
ژن پومس مـرغ   mRNAباشند. مقدار زیادي از ژن پومس را دارا می

در مغز، فوق کلیه، تخمدان، و بافت چربی کشف شده است. اما، میزان 
ژن پـومس در هیپوتـاالموس براسـاس سـن و گونـه       mRNAبیان 

آمینواسـید پـروتئین را    251). ژن پـومس در مـرغ   2متفـاوت اسـت (  
جفت باز جداسازي شده  817کدگذاري کرده، و همچنین توالی آن با 

قرار داشـته و   3است. در جوجه گوشتی ژن پومس بر روي کروموزوم 
 GT). اینتـرون آن از  16باشـد ( اگزون مـی  2نوکلئوتید و  756شامل 

هاي پومس کشف شده در نیابد. تمامی ژخاتمه می AGشروع و به 
باشـد و تمـامی اطالعـات ژنـومی     ها شامل سه اگزون میسایر گونه

DNA اینترون 22باشد (براي ژن پومس همگی در اگزون سوم می .(
ها از نظـر انـدازه کـوچکتر    ژن پومس در مرغ در مقایسه با سایر گونه

اي هـ است. با توجه به تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده که بافـت 
هاي مالنوکورتین در بیان کننده ژن پومس در واقع بیان کننده گیرنده

ها به شیوه اي که اشاره شد عمل مالنوکورتینباشند و به گونهمرغ می
ها کنترل ها را در مرغپاراکرین و یا اتوکرین برخی از اعمال این بافت

چنـد  )، بـر روي  20ن (در پژوهشی که شارما و همکـارا . )22(کند می
هاي تجاري با استفاده از شکلی ژن پرواپیومالنوکورتین بر روي جوجه

هـاي  انجام دادند پس از مشـاهده چندشـکلی   PCR-RFLPتکنیک 
ها بـا رانـدمان   بدست آمده هیچ گونه ارتباط معناداري بین چندشکلی

و ماده) مشاهده نکردنـد  مصرف خوراك در هیچ یک از دو جنس (نر 
 شده انجام رانیا در وریط يرو يمتعدد یملکول عاتمطال). اگر چه 20(

در رابطه با چندشـکلی ژن  )، اما تا کنون 26، 19، 14، 11، 10(  است
هاي راس و کاب مورد مطالعه قرار پومس در جوجه هاي گوشتی سویه

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چند شـکلی در   ،. لذانگرفته است
هاي جمعیت جوجه هاي گوشتی سویهژن پومس در  ناحیه اگزون دوم 

هـاي  آرایش فرم فضایی رشته راس و کاب با استفاده از روش تفاوت
) و ارتبـاط  PCR-SSCPمراز (اي پلیمنفرد مبتنی بر واکنش زنجیره

  باشد.آن با صفات رشد و ترکیبات الشه می
  

  مواد و روش ها
تصـادفی  قطعه جوجه گوشتی مورد مطالعه که به طور  160تعداد 

هفتگی انتخاب شده بودند، جمع  6از محل پرورش که همگی در سن 
هفتگی (زمان کشتار) اندازه گیـري   6آوري شد. و وزن بدن در پایان 

ها کشتار و پس از تجزیه الشه، صـفات وزن کـل   شده و همه جوجه
الشه بدون محتویات شکمی، وزن پشت بدن (گردن، سینه و محوطه 

ه، وزن عضله ران، وزن و درصد چربـی حفـره   لگنی)، وزن عضله سین
ها به بطنی اندازه گیري و ثبت گردیدند. در زمان کشتار، از تمام جوجه

-میلی لیتر خون گرفته شد و براي جلوگیري از انعقـاد نمونـه   6مقدار 
 DNAهـا تـا زمـان اسـتخراج     استفاده و نمونه EDTAهاي خون از 
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گـراد نگهـداري شـدند. اسـتخراج     درجه سـانتی  -20ژنومی در دماي 
DNA هاي خون به روش بهینه شده و تغییر یافته اسـتخراج  از نمونه

 DNAهـاي  ). سپس کمیـت و کیفیـت نمونـه   7نمکی انجام گردید (
-Nanoنـانودراپ ( -استخراج شده به کمک دسـتگاه اسـپکتروفتومتر  

Drop2000.بررسی گردید (  
از یـک جفـت    دراین پژوهش براي بررسی چندشکلی ژن پومس

تکثیر اگـزون دوم   آغازگر براساس توالی ژنومی موجود در جوجه براي
هاي مورد نظر از چینش ثبت شده بـا  آغازگرژن پومس استفاده شد.، 

ژن پومس مرغ از بانـک ژن اسـتفاده     AB019555شماره دسترسی
جفت بازي را از ناحیه اگـزون دوم   444ها یک قطعه شد. این آغازگر

  نمایند.تکثیر می ژن پومس را
PomcF: 5'-GAGGTCTTCCCTAAGCTGACTG-3' 
PomcR: 5'-CATCTCCCTCCGGAACTCCAT-3' 

 ,Master PCR )Cinnagen با استفاده از کیـت  PCRواکنش 
Iran(  .انجام واکنش زنجیره و مطابق دستورالعمل کیت انجام گرفت

میکرولیتر که ترکیب آن عبارت اسـت   25اي پلیمراز به حجم نهایی 
ــزیم  2/0از:  ــراز ( Taqمیکرولیترآن ــتپلیم  )،1U/reactionباغلظ
 میکرولیتـر   mM10 ،(25/1(بـا غلظـت   dNTP میکرولیتراز هـر 5/0

MgCl2با غلظت)mM5/2 ،(1    10میکرولیتر پرایمر رفـت بـا غلظـت 
ــا غلظــت  1پیکومــول،  ــر پرایمــر برگشــت ب ــول،  10میکرولیت پیکوم

میکرولیتـر بـافر    5/2نـانوگرم)،  100(بـا غلظـت   DNA میکرولیتـر  1
PCR(10X)  میکرولیتــر از آب دیــونیزه اســتفاده  4/17و در نهایــت

مورد نظر با  میکرولیتر برسد. تکثیر قطعه 25کردیم تا حجم نهایی به 
درجه سـانتی گـراد    94استفاده از یک مرحله ابتدایی واسرشته سازي، 

مرحلـه   35دقیقه و سپس مرحله اصـلی تکثیـر بـه تعـداد      5به مدت 
دمایی در دستگاه ترموسایکلر که شامل مرحلـه واسرشـته سـازي در    

ثانیه، مرحله اتصال آغازگرها  30درجه سانتی گراد به مدت  94دماي 
ثانیه، و مرحله گسترش در  60درجه سانتی گراد به مدت  58 در دماي

درجه سانتی گراد به مدت یـک دقیقـه انجـام گرفـت و در      72دماي 
درجه سانتی گـراد بـه    72پایان یک مرحله گسترش نهایی در دماي 

درصد  1روي ژل آگارز  PCRدقیقه استفاده شد. محصوالت  10مدت 

لکتروفورز شدند. رنـگ آمیـزي   ولت به مدت یک ساعت ا 80با ولتاژ 
ژل بــا اتیــدیوم برومایــد انجــام گرفــت. قطعــه تکثیرشــده بــا اشــعه 

  ) عکسبرداري و مشاهده شد. UVماورابنفش(
از ژل  SSCPبـه کمـک روش    PCRبراي تجزیـه محصـوالت   

میکرولیتـر از محصـول    4آکریل آمید استفاده شد. براي ایـن منظـور   
PCR  ــا ــر  4ب ــاSSCP- dye میکرولیت ــر   5/9مل (ش ــی لیت میل

گرم بروموفنل بلـو   03/0نیم موالر+ EDTAمیکرولیتر 400فرمامید+
 10میکرولیتر گلیسرول مخلوط گردید و به مـدت   3درصد) و نیز  10

درجه سانتی گراد قـرار داده شـد و    94دقیقه در ترموسایکلر با دماي 
ها به سرعت به داخل یخ منتقل شدند تا از بهم چسبیدن سپس نمونه
هـا در ژل پلـی   عمـل آیـد. نمونـه   هاي مکمل ممانعت بهدوباره رشته
ساعت جهت مشاهده  8و به مدت  200درصد با ولتاژ   10آکریل آمید 

ها الکتروفورز شدند. بعد از پایان الکتروفورز ژل تفاوت موجود در نمونه
هـاي  پلی آکریل آمید با استفاده از نیترات نقره جهت دیدن چندشکلی

  ).3ده رنگ آمیزي شد (ایجاد ش
 31نسـخه   POPGENبراي برآورد فراوانی الگوها از نـرم افـزار   

). اطالعات بدست آمده با استفاده از مدل آماري زیر 4استفاده گردید (
آنـالیز و مـورد تجزیـه و     SASدر نرم افراز آمـاري  GLMو با روش 

  تحلیل قرار گرفت:
Yijk = μ + Si + Gj + b (Wi-W) + eijk 

 نمیانگی. μصفات مورد مطالعه،  ارزش فنوتیپی :ijkYدر این مدل؛ 
باشـد. عوامـل   اثر بـاقی مانـده مـی    :ijkeهاي فنوتیپی صفات و ارزش

به عنوان  ib(W-(W) به عنوان اثرات ثابت و jG) و ژنوتیپ(iSجنس(
وزن زنـده یـا وزن الشـه     کوواریت ها بهضرایب رگرسیون وزن اندام

 در مدل وارد گردیدند. )ها(آنالیز اندام
  

  نتایج و بحث
مراز بـا الکتروفـورز ژل   اي پلیکیفیت محصوالت واکنش زنجیره

جفت باز سنجیده شد، کـه نتـایج الکتروفـورز     100با مارکر  %1آگارز 
  .شود) مشاهده می 1محصوالت در اگزون دوم ژن پومس در شکل ( 

  

  
  درصد 1بر روي ژل آگارز  PCRتروفورز محصوالت الک -1شکل

Figure 1- Electrophoresis of PCR products on 1% agarose gel  
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شود قطعـه مـورد نظـر بـه     مشاهده می 1طور که در شکل همان

هـا یکسـان اسـت. بـا     درستی تکثیر شده و اندازه باند در تمام نمونـه 
الکتروفورز محصوالت تکثیر شـده  ، از نتایج SSCPاز نشانگر استفاده 

هاي گوشـتی سـویه کـاب    پومس در جوجه ژنجفت بازي  444قطعه
چهار الگوي باندي متفاوت مشاهده شد، که این چهار الگو با حـروف  

A،B ،C   وD 2اند (شکل نامگذاري شده.(  
  

  
  آمیزي با نیترات نقرهآمید و رنگ هاي گوشتی سویه کاب، حاصل از ژل آکریلالگوهاي باندي ژن پومس جوجه - 2شکل 

Figure 2- Band patterns of Pomc gene in Cobb broiler, obtained from acrylamide gel and stained with silver nitrate  
  

هاي گوشتی سویه هاي گوشتی سویه راس همانند جوجهدر جوجه
محصـوالت  استفاده شد. که نتایج الکتروفورز  SSCPکاب از نشانگر 
آمید اکریلژل پلیپومس بر روي  ژنجفت بازي  444تکثیر شده قطعه

هاي گوشتی سویه راس دو الگوي باندي متفاوت نشان داد، در جوجه
  ). 3مگذاري شدند (شکل نا FوE که این دو الگو با حروف 

هـا  توسـط   ها و هم بین جمعیتفراوانی الگوها در درون جمعیت
) آورده شـده  1صورت گرفت که در جـدول (  PopGene32نرم افزار 

  است.

نتایج این تحقیق در ارتباط با سویه کاب با نتایج باي و همکاران 
هاي گوشـتی انجـام   )، که بر روي چند شکلی ژن پومس در جوجه2(
ادند مطابقت داشت زیـرا در تحقیـق بـاي و همکـاران کـه بـرروي       د

و سه نوع ژنوتیپ  T و C) انجام شده بود دو نوکلئوتید 2و  1(اگزون 
CC ،CT  وTT  هاي شناسایی شده شناسایی شده است، که ژنوتیپ

هفتگی، عرض  12با صفات مرتبط با رشد یعنی میزان عمق سینه در 
داري هفتگی ارتباط معنی 2وزن بدن در هفتگی و همچنین  4لگن در 

  ).2( داشته است
 

  
 آمیزي با نیترات نقرهآمید و رنگ هاي گوشتی سویه راس، حاصل از ژل آکریلالگوهاي باندي ژن پومس جوجه  - 3شکل 

Figure 3- Band patterns of Pomc gene in Ross broiler, obtained from acrylamide gel and stained with silver nitrate  



  107     هاي گوشتیپومس(پرواپیومالنوکورتین) و ارتباط آن با صفات رشد درجوجهبررسی چند شکلی ژن 

 هافراوانی الگوها در دو جمعیت و بین جمعیت  - 1جدول 
Table 1- Frequency of patterns in two populations and between populations  

Ross&Cobb Ross Cobb   الگوها                      patterns  
0.3099  0  0.6286 A 
0.0423  0  0.0857  B 
0.0704 0 0.1429  C 
0.0704 0 0.1429  D 
0.2817 0.5556  0  E 
0.2254 0.4444  0 F 

  
در تحقیـــق دیگـــري نیـــز کـــه بـــر روي چنـــد شـــکلی ژن  
پرواپیومالنوکورتین بر روي اگزون سوم دو نژاد گوسفند با اسـتفاده از  

و سـه نـوع ژنوتیـپ     Tو  Cانجام دادند دو نوکلئوتیـد   RFLPروش 
CC،CT  وTT     شناسایی شده بود که با نتـایجSSCP   محصـوالت

PCR هـاي  هاي گوشتی سویهژن پومس در جایگاه اگزون دو جوجه
  ).23( هاي بدست آمده مطابقت داشتراس و کاب از نظر چند شکلی

  
ــکلی ژن   ــاط چندش ــا  ارتب ــومس) ب پرواپیومالنوکورتین(پ

  صفات رشد

رابطه بین الگوهاي مشاهده شده در ژن پرواپیومالنوکـورتین بـا   
هاي گوشتی سویه راس و کاب مورد آزمون قرار صفات رشد در جوجه

گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که الگوهاي مشاهده شده در سطح 
ــه  ــزون دوم ژن    444قطعـ ــده از اگـ ــر شـ ــازي  تکثیـ ــت بـ  جفـ

داري بر روي صفات رشد پرواپیومالنوکورتین در هر دو سویه اثر معنی
  و صفت وزن بدن نداشت. 

داري الگوهـــاي ژن آنــالیز آمـــاري مربــوط بـــه اثــر معنـــی   
هاي گوشتی سویه کاب و پرواپیومالنوکورتین بر صفات رشد در جوجه

  ) نشان داده شده است.3 و 2سویه راس در جدول (
  

  هاي گوشتی سویه کابحداقل میانگین و خطاي استاندارد صفات رشد براساس الگوهاي ژن پومس در جوجه -2جدول
Table 2- Minimum mean and standard error based on growth traits in broilers Cobb Pomc gene patterns  

P-Value D  C  B A      صفات 
Traits     

ns 0.6881   101.09±1865.83 101.09±1905.83 133.5 ±1943.06  50.7±1812.3      وزن زنده 
Live weight  

ns 0.7586  92.16±1621.99 92.16±1681.99  121.73±1706.66  46.22±1602.1      وزن الشه 
Carcass weight  

ns 0.1929  21.84±411.38  21.84±449.38  28.84±432.3  10.95±400.13      وزن سینه 
Breast weight  

ns 0.3447  20.43±355.51  20.43±371.72  26.98±388.63  10.24±345.15      وزن ران 
thigh weight  

ns 0.8535  25.64±344.60  25.64±348.67  33.86±361.12 12.86±334.60     پشت + گردن 
Back + Neck  

ns 0.7441  8.11±134.67  8.11±142.93  10.71±142.33 4.07±134.82          بال 
Wing        

ns 0.9836  4.06±55.85  4.06±55.76  5.36±53.62  2.03±54.92          کبد 
Liver        

ns 0.7462  0.73±11.23  0.73±10.92  0.96±11.46  0.36±10.6          قلب 
Heart        

ns 0.3253  0.15±1.19  0.15±1.13  0.2±1.55  0.07±1.15         بورس 
Bursa         

ns 0.8643  0.33±2.09  0.33±2.38  0.44±1.99  0.16±2.24         طحال 
Spleen        

ns 0.6838  0.38±4.96 0.38±4.7 0.5±4.5  0.19±5.04          پانکراس 
Pancreas       

ns 0.63  3.74±42.06  3.74±46.11 4.95±49.2  1.87±43.9    پیش معده + سنگدان 
Proventriculus+Gizzard  

ns 0.5888  3.8±16.06  3.8±20.73  5.02±23.52  1.9±20.99  چربی محوطه بطنی 
Abdominal fat  

nsدار: عدم وجود رابطه معنی                                                                                                                    ns: non-significant  
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 هاي گوشتی سویه راسحداقل میانگین و خطاي استاندارد صفات رشد براساس الگوهاي ژن پومس در جوجه  -3جدول
Table 3- Minimum mean and standard error based on growth traits in broilers Ross Pomc gene patterns  

P-Value  F E       صفات 
Traits      

ns 0.0618  68.81±2555.93  61.55±2349.25      وزن زنده 
Live weight  

ns 0.0546  48.29±1786.81  43.19±1618.65     وزن الشه 
Carcass weight  

ns 0.0612  21.82±605.93  19.52±549.25      وزن سینه 
Breast weight  

ns 0.0768  13.12±519.56  11.74±478.8      وزن ران 
thigh weight  

ns 0.0938  17.48±475.06  15.64±403.4     پشت + گردن 
Back + Neck  

ns 0.0565  4.26±183.5  3.81±172.2          بال 
Wing        

ns 0.1261  2.64±64.04  2.36±58.48          کبد 
Liver        

ns 0.9419  0.57±14.81  0.512±14.75          قلب 
Heart        

ns 0.06  0.31±4.77  0.27±3.96          بورس 
Bursa         

ns 0.5713  0.22±2.54  0.202±2.71          طحال 
Spleen        

ns 0.0781  0.34±6.61  0.308±5.77          پانکراس 
Pancreas       

ns 0.3549  1.68±48.24  1.51±46.11    پیش معده + سنگدان 
Proventriculus+Gizzard  

ns 0.3758  2.15±33.97  1.93±31.38     چربی محوطه بطنی 
Abdominal fat    

nsدار: عدم وجود رابطه معنی  
ns: non-significant 

  
هاي تک نوکلئوتیدي متفاوتی را عالوه بر این محققان چندشکلی

ها با اند که برخی از چند شکلیپرواپیومالنوکورتین کشف کردهدر ژن 
نگ و و وزن ارتباط دارند. در پژوهشی که لئو یاصفات مرتبط به رشد 

)، در رابطه با چند شکلی پرولپیومالنوکورتین و ارتباط آن  9ن (همکارا
با صفات مرتبط با تولید گوشت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 

ــکلی ــوم ژن    چندش ــزون س ــود در اگ ــدي موج ــک نوکلئوتی ــاي ت ه
داري با ضخامت چربی تباط معنیپرواپیومالنوکورتین گاوهاي چینی ار
). همچنین در تحقیق دیگري که 9پشت و ماهیچه ناحیه کمر داشتند (

بــــر روي چندشــــکلی ژن  PCR-SSCPبــــا اســــتفاده از روش 
پرواپیومالنوکورتین و ارتباط آن با صفات رشد بر روي گاوهاي نـژاد  

و  AAنانیانگ انجام شد، سه چندشکلی تک نوکلئوتیدي و دو ژنوتیپ 
BB  در اگزون سوم ژن پرواپیومالنوکورتین گاوي مشاهده نمودند که

وزن بدن در شش ماهگی و میزان افزایش وزن روزانه در گاوهاي بـا  
در پژوهشـی  همچنین  ).27بیشتر بود ( AAاز ژنوتیپ  BBژنوتیپ 

که بر روي چندشکلی ژن پرواپیومالنوکورتین و ارتباط آن با صـفات  

این ژن در دو نژاد گوسفند چینی با اسـتفاده  رشد بر روي اگزون سوم 
را در  TT ،TC ،TTانجام شده اسـت، سـه ژنوتیـپ     RFLPاز روش 

 Friesian× HUدر دو رگـه   راTC ، TTو دو ژنوتیـپ     HUنـژاد  
ــی  ــد. بررس ــاهده نمودن ــوم ژن    مش ــزون س ــه اگ ــان داد ک ــا نش ه

بـا   Cپرواپیومالنوکورتین گوسفند با صفات رشد ارتباط داشته و آلـل  
صفات افزایش وزن بدن و اندازه بدن گوسـفند ارتبـاط داشـته اسـت     

)، بر روي چند شکلی  20ن (). اما در پژوهشی که شارما و همکارا23(
هـاي تجـاري بـا اسـتفاده از     ژن پرواپیومالنوکورتین بـر روي جوجـه  

هـاي بدسـت   انجام دادند پس از مقایسه توالی PCR-RFLPتکنیک 
پرواپیومالنوکورتین مرغی، شاهد دوازده چندشکلی  آمده با  توالی ژن

تک نوکلئوتیدي و یک تغییر دو نوکلئوتیدي بودند که شش چندشکلی 
تک نوکلئوتیدي و یک تغییر دو نوکلئوتیدي در اینترون یک و شـش  
چندشکلی تـک نوکلئوتیـدي در اگـزون دوم مشـخص شـد، پـس از       

ط معنـاداري بـین   هاي بدست آمده هیچ گونه ارتبامشاهده چندشکلی
-ها با راندمان مصرف خوراك در هیچ یک از دو جنس (نـر چندشکلی



  109     هاي گوشتیپومس(پرواپیومالنوکورتین) و ارتباط آن با صفات رشد درجوجهبررسی چند شکلی ژن 

ــد (  ــاهده نکردن ــاده) مش ــم ژن    20وم ــش  مه ــه نق ــه ب ــا توج ). ب
هـاي  پرواپیومالنوکورتین در اعمال فیزیولوژیکی بدن و تاثیر هورمون

مشتق شده از پرواپیومالنوکورتین بر رشد غدد فـوق کلیـوي و تولیـد    
هـاي مالنـین ، قـدرت    استروئیدي، پخش و توزیع دانه هايهورمون

هاي جنسی و تنظیم یادگیري، تنظیم حرارت بدن، فشار خون، فعالیت
شناخت انرژي هومئوستازي و میزان خوراك مصرفی در انسان و دام  

هـاي اصـالح نـژاد و بهبـود     هاي ژنتیکی آن در پیشبرد برنامـه جنبه
 عــات زیــادي روي ژن تولیــدات دامــی بــا اهمیــت اســت. مطال    

و ارتباط آن بـا صـفات مختلـف در انسـان و دام      پرواپیومالنوکورتین
هــاي ژن مطالعـه درمـورد تشـخیص چندشـکلی     انجـام شـده اسـت.   
-و ارتباط آن با صفات مختلف اقتصادي در گونه پرواپیومالنوکورتین

هاي اخیر مورد توجه محققین (گاو، گوسفند، طیور) در سال هاي اهلی
نجام شده اسـت، چـرا کـه ایـن ژن در     نژاد دام قرار گرفته و ااصالح 

البتـه   ).24انـد ( داده بسیاري از صفات اثر معنی داري را از خود نشان
هـاي  نتایج بدست آمده در مطالعات صورت گرفتـه بـرروي جمعیـت   

هاي مختلف با یکدیگر متفاوت است بـه همـین دلیـل نیـاز بـه      گونه
باشد تا بتوان در آینده نزدیک از ن ژن میمطالعات بیشتري در مورد ای

نـژادي و انتخـاب   هاي اصـالح عمل آمده در برنامهنتایج تحقیقات به

تـرین  عمـده  پرواپیومالنوکـورتین اعتقاد براین است که  استفاده نمود.
کنترل کننده اشتها، متابولیسم انرژي، بلوغ، باروري، ایمنی و افزایش 

  وزن بدن است.
 

  لیگیري کنتیجه
هایی که داراي دو رسد جوجهبا توجه به شرایط موجود به نظر می 

بودند ضریب تبدیل غذایی بـاالتري نسـبت بـه سـایر      F و Bالگوي 
الگوها داشته و به همین نسـبت دو الگـوي فـوق داراي وزن چربـی     

باشند. عالوه بر موارد فـوق  شکمی باالتري نسبت به سایر الگوها می
داراي وزن اعمـا و احشـا کمتـري    F و Bلگوي هاي داراي دو اجوجه

نسبت به سایر الگوها بوده و این مورد در زمان کشتار یک مزیت مهم 
تلقی شده که میزان افت وزن کشتار را به حـداقل رسـانده و از نظـر    
اقتصادي براي تولید کننده امري مهم بشمار آمده و میزان سوددهی را 

هایی که داراي رسد انتخاب جوجهیرو به نظر منماید از اینبیشتر می
دو الگوي فوق باشند به منظور والدین نسل بعد از نظر اقتصـادي بـه   

 باشد.صرفه تر بوده و توجیه پذیرتر می
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Introduction1: The central melanocortin system appears to be an important mediator of the actions of both 

leptin and insulin, which are key elements in the control of energy balance. Proopiomelanocortin (POMC) is a 
complex precursor protein that is proteolytically cleaved to a variety of biologically active and important 
neuroendocrine peptides. The POMC gene is expressed mainly in the anterior and intermediate lobes of the 
pituitary and in the arcuate nucleus of the hypothalamus, and at a lower level also in a wide variety of peripheral 
tissues and of brain regions in mammals. It produces many biologically active peptides via a series of enzymatic 
steps in tissue-specific manners, which have important roles in the regulation of appetite, sexual behavior, the 
movement of melanin produced from melanocytes in skin and the production of endogenous opioid 
peptides with widespread actions in the brain. In chicken, the POMC gene consisted of three exons and two 
introns and its protein has 251 amino acid residues with nine proteolytic cleavage sites, suggesting that it could 
be processed to give rise to all members of the melanocortin family, including adrenocorticotropic hormone and 
alpha-, beta- and gamma-melanocyte-stimulating hormones, as well as the other POMC-derived peptides. 
Considerable evidence has been collected indicating that POMC mutations are associated with obesity. 

Materials and method: Blood samples were collected in EDTA vials from one hundred Ross and sixty 
Cobb broiler chicks, stored at -20 and their DNA was extracted using the modified salting-out chloroform 
method. Polymerase chain reaction (PCR) was carried out by specific primer pairs to amplify a 444bp fragment 
from a part of exon two of the Pro-Opiomelanocortin gene. The pattern of all samples was determined through 
single stranded conformation polymorphism (SSCP) analyses by Acrylamide gel using silver nitrate staining. 
The associations between polymorphisms (patterns) and the growth traits (live and carcass weight, and the 
weight of breast, thigh, back and neck, wings, liver, heart, bursa of Fabricius, pancreas, paraventricular, 
gizzard and spleen) were evaluated using the GLM procedure of the SAS software. 

Results and Discussion: The extraction or genomic DNA and amplification of 444bp fragment of Pro-
Opiomelanocortin gene were successfully done and it was polymorph in both strains. Two different patterns 
were found in Ross strain, E and F patterns with the frequencies of 0.56 and 0.44, respectively. Four different 
patterns were found in Cobb strain, A, B, C and D patterns with the frequencies of 0.63, 0.09, 0.14 and 0.14, 
respectively. There was no significant association between the patterns and the growth traits. In Ross strain, the 
effect of genotype (pattern) tend o be significant for carcass weight (p value = 0.054) and the chickens with F 
pattern have more carcass weight than those with pattern E. In Cobb strain, chickens with B pattern tend to have 
better slaughter yields compared to other patterns. Our results revealed that Cobb strain has more diversity in the 
studied fragment of POMC gene than Ross strain.   

Conclusion: Energy homeostasis and body weight (BW) are regulated by coordinated actions of multiple 
genes. For significant economically traits, improvements in BW can be achieved through mass selection whereas 
feed conversion is relatively more difficult to improve. Gene polymorphisms can be used for improvement of the 
production traits by genetic selection, if the allelic association with the traits be determined. The variable 
associations of the identified polymorphisms may be a result of the differences in the population characteristics, 
sex, or both, indicating that the selection criteria may influence the production trait associations. This should be 
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taken into consideration while selecting for the desired production traits. Additional studies are required to 
expand the genetic and physiological aspects involved in feed intake, digestion, and metabolism.  The genomic 
diversity also has important implications in the evolutionary dynamics of species. Investigations of 
polymorphisms are useful for better understanding of the gene function, and those associated with commercially 
significant production traits have a potential for usage as molecular markers for selection programs. In summary, 
the identified polymorphisms and their associations with the traits of economic importance in the present study 
provides greater insight into the role POMC gene involved in energy balance in poultry and points toward the 
potential application of the findings for the enhancement of production traits by marker assisted selection. 
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