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چکیده
Neuropeptide (  ژن نوروپپتید وای5`UTR این پژوهش بهمنظور بررسی فیلوژنی و بیوانفورماتیکی جهش تکنوکلئوتیدی در ناحیه
 قطعه مرغ بومی200  از. انجام گرفت،) و ارتباط آن با صفات تولید تخممرغ و وزن بدن در مرغان بومی استان فارسY=NPY
 جهش. با روش نمکی انجام شدDNA  استخراج.ایستگاه پرورش و اصالحنژاد مرغ بومی استان فارس خونگیری انجام شد
 برآورد شد و جمعیت0/54  و0/46  بهترتیبB  وA  فراوانی آللهای. شناسایی شدPCR-RFLP  با تکنیکNPY تکنوکلئوتیدی ژن
 بین چندریختی نوروپپتید وای و صفات مورد مطالعه (شمار، واکاوی آماری نشان داد که.واینبرگ نبود-مورد مطالعه در تعادل هاردی
، همچنین. هفتگی) ارتباط معنیداری وجود ندارد12  هفتگی و وزن بدن در84  وزن تخممرغ در، اولین سن تخمگذاری،تخممرغ
 وEU447658.1  مرغ بومی فارس با اطالعات توالیهایNPY واکاوی فیلوژنی نشان داد که ناحیه توالییابیشده ژن
 از گونه بلدرچین بود که میتواندNPY  وجود ژن، نکته قابل توجه در واکاوی فیلوژنی. دارای بیشترین شباهت استEU447659.1
.نشان دهنده نقش کلیدی این ژن در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیک محسوب گردد
.5`UTR  ناحیه، نوروپپتید وای، جهش نقطهای:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

The aim of this study was bioinformatics and phylogenetic analysis for 5′UTR region of neuropeptideY (NPY) gene
and its association with body weight and egg production traits in Fars native chickens. For this porpuse 200 blood
samples were collected from Fars Native chickens Breeding Center (Shamsabad station). The whole genome DNA
was extracted using salting out protocol. The promotor region was amplified by PCR and SNP genotyping was
performed by RFLP method. The frequencies of alleles A and B were estimated as 0.46 and 0.54, respectively. The
population was deviated from H-W equilibrium. Statistical analysis indicated that there is no significant association
between NPY genotypes and studied traits (egg number, age at first laying, egg weight at 84 weeks and body weight
at 12 weeks). The results of phylogenetic analysis showed that the sequences of the NPY gene of Fars native chickens
has the most simalirity with EU447658.1 and EU447659.1 sequence information. Interstingly, there is NPY gene of
quail in phylogenetic analysis which can show the key role of NPY gene for regulating the physiological process.
Keywords: Native fowl, Neuropeptide Y, 5`UTR.
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مقدمه
هورمون نوروپپتید برای نخستین بار بهعنوان محرک
اشتها در موشهای صحرایی شناسایی شد ،که یکی از
فراوانترین هورمونها در سیستم عصبی مرکزی و
محیطی پستانداران بهشمار میآید .همچنین ،این
هورمون نقش مهمی در ایجاد هوموستازی انرژی در
پستانداران و پرندگان دارد ،که میتواند انرژی مورد
نیاز را از تجزیه سریع کربوهیدراتها تأمین کند
(.)Wang et al., 2001; Pedrazzini et al., 2003
نوروپپتید وای در انسان میتواند تغییرات وسیعی را در
عملکرد فیزیولوژیکی بدن مانند تنظیم فشارخون ،تغذیه،
اضطراب ،افسردگی ،آرامش ،تراوش ،1GnRHمهار ،2TSH
سیستم قلبی عروقی و تنظیم تولیدمثل ایجاد کند.
نوروپپتید وای ،یک نوروپپتید بسیار مهم در
ماکیان است که نقش مهمی در اشتها و صفات تولیدی
مانند تولید تخممرغ ایفا میکندHolmberg et al., ( .
 .)2002; Pedrazzini et al., 2003نوروپپتید وای،
پروتینی با  36آمینواسید است که در پرندگان ،در
هستههای اینفاندیبوالر 3بیان شده و سبب افزایش
اشتها و سبب تراوش  GnRHدر ماکیان میشود .ژن
نوروپپتید وای ( )NPYدر طیور روی کروموزوم  2قرار
دارد و دارای چهار اگزون و سه اینترون است ( Xu et
 .)al., 2011; Holmberg et al., 2002در ماکیان بیان
ژن  NPYدر دستگاه عصبی مرکزی شامل،
هیپوتاالموس از جمله هستههای اینفاندیبوالر،
پاراونتریکوالر ،5LHA ،4آرکوات ،غده آدرنال ،هیپوفیز
پیشین و گزارش شده است ( ;Tatemoto, 2004
& .Larhammar, 1996; Crowley, 2004; Gray
.)Morley, 1986; Zhang et al., 2014b
پژوهشها نشان دادهاند که چندریختی ژن
نوروپپتید وای با وزن الشه ،افزایش وزن بدن ،نرخ
تخمگذاری و استحکام پوسته تخممرغ ،شمار تخم مرغ
در  300روزگی و سن اولین تخمگذاری در نژادهای
نختلف مرغ مرتبط است ( & Li et al., 2009; Vu
1. Gonadotropin-releasing hormone
2. Thyroid-stimulating hormone
3. Infandibular nucleus
4. Paraventricular
5. Lateral hypothalamic area
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Ngu, 2016; Rahman et al., 2014; Liao et al.,

 .)2015; Wang et al., 2001چندریختی
تکنوکلئوتیدی ژن  NPYبا وزن بدن در توده مرغ
بومی مازندران ارتباط معنیداری داشت؛ ولی در رابطه
با تولید تخممرغ ارتباط معنیداری مشاهده نشد
( .)Fatemi et al., 2012همچنین ،در مرغان بومی
آذربایجانغربی ،چندریختی تک نوکلئوتیدی در ناحیه
اینترون نوروپپتید وای ،با شمار تخممرغ و تولید
تخممرغ دوزرده ارتباط نداشت (.)Abdi et al., 2014

پژوهشی دیگر نشان داد که نوروپپتید وای با برخی از
صفات تولیدی تخممرغ ،شامل وزن تخممرغ در اولین
دورهی تخمگذاری ارتباط دارد ( Zhang et al.,
 .)2007aدر پژوهشی دیگر ،چندشکلیهایی از ژن
 NPYدر مرغهای چینی سیلکی شناسایی و ارتباط
معنیداری بین آنها و کیفیت پوسته تخممرغ
مشاهده شد ( .)Rahman et al., 2014هدف این
پژوهش ،بررسی ارتباط چندریختی ناحیه غیرقابل
ترجمه ژن  NPYبا صفات تولید تخممرغ ،وزن بدن در
مرغ بومی فارس و همچنین توالییابی ،بررسی
بیوانفورماتیکی و فیلوژنی این ناحیه از ژن  NPYبود.
مواد و روشها
نمونهگیری و استخراج DNA

در این پژوهش 200 ،قطعه مرغ بومی از ایستگاه
پرورش و اصالح نژاد مرغ بومی استان فارس (شمس
آباد) ،بهصورت تصادفی انتخاب شدند .از هر پرنده ،پنج
سیسی خون از سیاهرگ بال گرفته شد .برای
جلوگیری از لختهشدن خون ،نمونهها تا زمان استخراج
 DNAدر لولههای حاوی  EDTAدر دمای  -20درجه
سانتی گراد نگهداری شدند .استخراج  DNAاز
نمونههای خون با روش نمکی انجام شد .سپس کمیت
و کیفیت  DNAاستخراج شده ،با دستگاه نانودراپ و
الکتروفورز روی ژل آگارز  1درصد بررسی شد.
طراحی آغازگرها ،واکنش  PCRو هضم آنزیمی

طراحی و سنتز آغازگرها با نرمافزار
و شرکت متابیون کشور آلمان انجام شد .از توالی
آغازگرهای زیر برای انجام واکنش  PCRاستفاده شد:
)Vector NTI (11
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'F: 5'-TCTCAGAGCTCCAACGTATGA-3
'R: 5'-ATATTTCTGTGCCTGAACAACA-3

بومی استان فارس (شمس آباد) دریافت شد .مدل
آماری زیر برای واکاوی دادهها بهکار برده شد:

واکنش  PCRبا استفاده از کیت شرکت آمپلیکون و
مواد زیر انجام شد :آب مقطر اتوکالو شده (11
میکرولیتر) 7( Master Mix ،میکرولیتر ،شامل dNTP
 0/4میلی موالر 1/5 ،میلیموالر  ،MgCl2یک واحد آنزیم
 Taqپلیمراز) و غلطت هر آغازگر  0/6پیکومولDNA ،
رقیق شده ( 2میکرولیتر 100 ،نانوگرم) Tm .آغازگر رفت
 60و آغازگر برگشت  57درجه سانتیگراد بود .چرخههای
گرمایی  PCRبه صورت  Touchdownو طبق برنامه زیر
انجام شد .مرحله ابتدایی واسرشتهسازی  94درجه
سانتیگراد به مدت  10دقیقه و  30چرخه دمایی شامل
واسرشتهسازی در دمای  94درجه سانتیگراد به مدت
 30ثانیه 10 ،چرخه دمای اتصال اولیه در دمای 62
درجه سانتیگراد بهمدت  45ثانیه و  20چرخه دمای
اتصال ثانویه در دمای  57درجه سانتیگراد به مدت 40
ثانیه (طی  10چرخه ،در هر چرخه نیم درجه از دمای
اتصال اولیه کم شد) ،دمای گسترش در  72درجه
سانتیگراد به مدت  40ثانیه انجام شد .در پایان دمای
 72درجه سانتیگراد بهمدت  7دقیقه برای گسترش
نهایی استفاده شد .بهمنظور تأیید واکنش  PCRو تکثیر
قطعه  240جفت بازی ناحیه غیرقابل ترجمه ژن  NPYاز
ژل آگارز یک درصد و نشانگر  100جفت بازی ( DM
 )2300استفاده شد .واکنش هضم آنزیمی در حجم 20
میکرولیتر با یک واحد از آنزیم  ،DraIآب مقطر اتوکالو
شده ( 5میکرولیتر) ،بافر ( 1میکرولیتر) ،فرآورده PCR
(14میکرولیتر) به مدت  16ساعت در دمای  37درجه
سانتیگراد انجام شد .در نهایت از تکنیک الکتروفورز و
ژلگذاری یک درصد برای تعیین ژنوتیپ نمونهها استفاده
شد.

yijkl = µ + Gi + Sj + DK + Hl + eijkl

واکاوی آماری

فراوانیهای آللی ،ژنوتیپی ،تعادل هاردی -واینبرگ و
شاخص هموزیگوتی با نرمافزار ) Popgene (3.2برآورد
شدند .ارتباط چندریختی ژن  NPYبا صفات شمار
تخممرغ ،سن اولین تخمگذاری ،وزن تخممرغ در 84
هفتگی و وزن بدن در  12هفتگی بررسی شد.
دادههای مربوطه از ایستگاه پرورش و اصالح نژاد مرغ

دادههاSj ،

که  yijkصفات مورد بررسی µ ،میانگین
اثر پدر DK ،اثر مادر H1 ،اثر هچ Gi ،اثر ژنوتیپ و eijkl
اثر باقیمانده هستند .واکاوی آماری ارتباط چندریختی
ژن  NPYو صفات مورد مطالعه با رویهی GLM
نرمافزار  SPSSانجام شد.
تعیین توالی ناحیه غیرقابل ترجمه ژن NPY

پس از تعیین ژنوتیپ جمعیت مورد مطالعه دو نمونه
هموزیگوت غالب و مغلوب انتخاب شدند .برای هر دو
نمونه مجددا واکنش  PCRانجام شد؛ بهمنظور تخلیص
قطعه مورد نظر ،از کیت ژل ریکاوری  GFIشرکت
 Vivantisاستفاده شد .تعیین توالی به وسیلهی
شرکت بایونیر کره جنوبی انجام گرفت .واکاویهای
خوانشهای به دست آمده با نرمافزار Vector NTI
) (11انجام شد.
واکاوی بیوانفورماتیکی و واکاوی فیلوژنی

بهمنظور تعیین میزان مشابهت قطعه توالییابی شده با
سایر توالیهای موجود در بانک اطالعاتی  NCBIاز
 Blastnبر اساس الگوریتم  1HSPsاستفاده شد
( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/tutorial/
.)Altschul-1.html
معیار انتخاب توالیها براساس میزان شباهت
توالیها 2بود که مقادیر باالی  90درصد انتخاب شدند.
نتایج بهدستآمده با فرمت  Fastaدر نرمافزار مگا برای
رسم درخت فیلوژنی بهروش حداکثر درستنمایی
استفاده شد.
نتایج و بحث
کیفیت و کمیت  DNAژنومی استخراج شده با
الکتروفورز روی ژل آگارز یک درصد و دستگاه
نانودراپ بررسی شد .غلظت  DNAاستخراجشده بین
 50-40نانوگرم در هر میکرولیتر تعیین شد .تکثیر
)1. High-scoring segment pairs (HSPs
2. Identity
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قطعهی  240جفت بازی از ناحیه غیرقابل ترجمه ژن
نوروپپتید وای با تکنیک الکتروفورز و ژلگذاری یک
درصد مورد تأیید قرار گرفت .فرآوردههای  PCRبا
آنزیم  DraIهضم شدند .نتایج هضم وجود سه ژنوتیپ
( AB ،AAو  )BBرا نشان داد (شکل .)1با توجه به
ناحیه برشی ،آنزیم برشی  ،DraIژنوتیپ  AAدارای
قطعه  240جفت بازی و برش نخورده ،ژنوتیپ  BBدارای
قطعههای  161و  79جفت بازی و هتروزیگوتهای AB
دارای قطعههای  161 ،240و  79جفت بازی هستند.
نتیجه الکتروفورز فرآوردهی  PCRدر شکل  1بیان شده
است .نتایج مربوط به فراوانیهای آللی ،ژنوتیپی و آزمون
هاردی -وینبرگ در جدول  1خالصه شده است.
آزمونهای مربع کای ( )χ2نشان داد ،که جمعیت
در تعادل هاردی -واینبرگ نیست .با توجه به اینکه
برنامههای اصالح نژادی مانند انتخاب مصنوعی و
آمیزشهای هدفمند که خود برهم زننده تعادل
هستند در جمعیت مورد مطالعه انجام میگیرد،
انحراف از تعادل هاردی -وینبرگ منطقی بهنظر
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میرسد .نتایج واکاوی واریانس نشان داد که
ژنوتیپهای ناحیه غیرقابل ترجمه ژن  ،NPYبا صفات
تولید تخممرغ و وزن بدن ارتباط معنیداری ندارند
(جدول.)2
تاکنون نتایج گوناگونی در ارتباط با اثر ژن
نوروپپتید وای روی وزن بدن و تولید تخم مرغ
گزارش شده است .براساس نتایج (2014) Abdi et al.
ارتباط معنادارای بین این ژن و وزن بدن در مرغان
بومی آذربایجان غربی وجود نداشت که مشابه نتایج
پژوهش حاضر است .از طرف دیگر ،گزارش شد که در
جمعیت مرغ بومی مازنداران ،ارتباط معنیداری بین
چندشکلیهای تکنوکلیوتیدی ژن  NPYبا وزن بدن
وجود دارد ( .)Fatemi et al., 2012همچنین ،در
پژوهشی دیگر که در مرغ  Qingyuanکشور چین
انجام گرفت نشان داده شد که چندشکلی ژن  NPYبا
وزن بدن ارتباط معنیدار دارد و افراد دارای ژنوتیپ
( BBمغلوب) نسبت به ژنوتیپ  AAدارای وزن بدن
بیشتری بودند (.)Ying et al., 2010

شکل .1الکتروفورز فرآوردهی  PCRو هضم آنزیمی برای ژن نوروپپتید وای
Figure 1. Electrophoresis of PCR product and enzyme digestion for NPY gene.

χ2
7.5
P < 0.05

جدول  .1فراوانیهای آللی و ژنوتیپی در ناحیه  5`-UTRژن نوروپپتید وای
Table 1. The allelic and genotypc frequencies in 5`-UTR region of NPY gene
Genotypic frequency%
AA
AB
BB
7
76
17

Allelic frequency%
A
B
46
54

Genotype number
AB
BB
152
33

AA
15

جدول  .2آمارههای توصیفی دادههای صفات تولید تخممرغ و وزن بدن
Table 2. Descriptive statistics of egg production and body weight
Statistics
Average
P-value

)Body weight at 12 weeks (gr
123.50 ± 1025.40
0.28

)Egg weight at 84 weeks (gr
3.80±48.80
0.82

)Age at first egg (day
147.68 ± 11.44
0.35

Egg number
11.40±47.30
0.16
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در مورد ارتباط ناحیه غیرقابل ترجمه ژن  NPYبا
صفات تولید تخممرغ نیز نتایج گوناگونی منتشر شده
است .اثر این ژن در جمعیت مرغ بومی چین روی صفات
تخم مرغ معنیدار بود ( Li et al., 2010; Liao et al.,
 .)2015همچنین ،مشخص شد که افراد دارای ژنوتیپ
 AAنسبت به دو ژنوتیپ دیگر  BBو  ،ABشمار تخممرغ
بیشتری در  300روزگی دارند .همچنین اثر این ژن با
تولید تخممرغ در  72هفتگی ارتباط مثبتی داشت ( Li et
 .)al., 2010اما ارتباط معنی داری بین ژن  NPYبا تولید
تخم مرغ در مرغ بومی آذربایجان گزارش نشد .بهنظر
میرسد نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
انجامشده در ایران همخوانی بیشتری دارد که با توجه به
پتانسیل ژنتیکی مشابه مرغ بومی ایران منطقی به نظر
میرسد .بهطورکلی ،تفاوت در نتایج پژوهشهای مختلف
را میتوان به متفاوت بودن فراوانی آللی و ژنوتیپی در
پژوهشها ،روش واکاوی آماری و زمینه ژنتیکی متفاوت
جمعیتهای مورد مطالعه نسبت داد.
بهمنظور تأیید جهش نقطهایی در ناحیه غیرقابل
ترجمه ژن نوروپپتید وای نتایج تعیین توالی دو فرد
هموزیگوت غالب و مغلوب در باز  161که نقطه بروز
جهش بود ،مورد بررسی قرار گرفت .هموزیگوت غالب در
باز  161دارای باز آدنین است که در مرحله هضم توسط
آنزیم برشی شناسایی نمیگردد؛ اما بروز جهش در این
نقطه سبب میشود که ،هموزیگوت مغلوب در جایگاه
 240جفت بازی دارای باز سیتوزین شود؛ بنابراین ،آنزیم
برشی  DraIاین سایت برشی را شناسایی کند و این
قسمت را برش میدهد و قطعات  161و  79جفت بازی
روی ژل مشاهده گردد .در شکل  2وجود جهش به
نمایش گذاشته شده است.
نتایج  Blastnنشان داد که قطعه توالییابیشده از
ناحیه غیرقابل ترجمه ژن  NPYبا چهار توالی DNA
ثبتشده در بانک اطالعاتی  NCBIدارای مشابهت

است (جدول  .)3با توجه به مقادیر ارزش  Eمیتوان
دریافت که میزان مشابهت توالیهای  DNAبایکدیگر
تصادفی نبوده و نتایج واقعی هستند.
نتایج واکاوی فیلوژنی نشان داد که درخت حاصل
دارای دو گروه ژنی مجزا است .ناحیه توالییابیشده
مرغ بومی فارس با توالیهای  EU447658.1و
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 EU447659.1با درصد تشابه  100و  98دارای
بیشترین شباهت است .همچنین توالی AH002464.2
با درصد تشابه  97در رتبه بعدی قرار دارد .کمترین
میزان تشابه با ژن  NPYاز گونه بلدرچین گزارش
گردید که در یک گروه جداگانه قرار گرفته است .نمای
کلی درخت فیلوژنی در شکل  3نشان داده شده است.
A

C

شکل  .2تأیید جهش تک نوکلئوتیدی ( )A/Cدر ناحیه 5′
غیرقابل ترجمه ژن  NPYدر مرغ بومی فارس

Figure 2. Approving the point mutatin (A/C) in 5`-UTR
region of NPY gene chickens in Fars native chicken.

جدول  .3نتایج آنالیز  Blastnتوالی ناحیه غیرقابل ترجمه
ژن  NPYمرغ بومی فارس با بانک اطالعاتی NCBI

Table 3. The results of Blastn analysis for 5`-UTR
region sequence of NPY gene in Fars native chickens
using NCBI database
-value E
2×10125
8×10-12
8×10115
2×10100

Identity %
100
98
97
94

Acession number
EU447658.1
EU447659.1
AH002464.2
FJ409219.1

شکل  .3آنالیز درخت فیلوژنی توالی ناحیه غیرقابل ترجمه ژن
 NPYمرغ بومی فارس در مقایسه با توالیهای مشابه دیتابیس
NCBI
Figure 3. The phylogenic tree analysis of 5`-UTR
region of NPY gene of Fars native chicken in
compared to similar sequence of NCBI database.

... ژن نوروپپتید وای

UTR`5
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