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 سزايی در به نژادی گياهان واهميت به DNAز تجزيه و تحليل مستقيم تعيين ژنوتيپ با استفاده ا

های ژنتيکی در موجودات مختلف اعم از گياه،  نظمیجانوران و نيز برای تشخيص و بررسی بی

منحنی ذوب يکی از  تجزيهدر حال حاضر روش . حيوان و همچنين در علم پزشکی قانونی دارد

تواند در مطالعات ژنتيکی مورد آيد که میتيپ به حساب میهای تعيين ژنوترين روشکم هزينه

های تک نوکلئوتيدی در جايگاه ژن شکلی منظور شناسايی چندپژوهش حاضر به. استفاده قرار گيرد

س گوسفند نژاد أر 145از نمونه خون  DNAاستخراج پس از . پرايون گوسفندی انجام گرفت

و برای تاييد نتايج تعيين ها ژنوتيپای پليمراز، نش زنجيرهتکثير قطعه مورد نظر توسط واک و نائينی

نتايج نشان داد . و روش تعيين توالی مستقيم استفاده شد PCR-SSCPدست آمده از دو روش  به

اما به دليل وجود چندين . که در جايگاه ژنی پروتئين پرايون، در مجموع نه ژنوتيپ مشاهده شد

SNP طور منحنی ذوب به تجزيهها با استفاده از ک از ژنوتيپدر قطعه تکثيری، تفکيک هر ي

جايی تک  به های حاصل از جا منحنی ذوب، ژنوتيپ تجزيه روشبنابراين . اختصاصی ميسر نشد

، اما به دليل کردهرا به راحتی از هم تفکيک ( تک جايگاه)نوکلئوتيدی در يک قطعه تکثيری 

( های چندگانهجايگاه)ی در يک قطعه تکثيری جاي به های حاصل از حضور چندين جا پيچيدگی

 روش تجزيهبا توجه به مزايای . باشدها به راحتی ميسر نمی امکان جداسازی اختصاصی ژنوتيپ

های جديد بتوان  شود با انجام پژوهشها، پيشنهاد می جداسازی ژنوتيپ در ذوب حنیمن

جايی تک نوکلئوتيدی را رفع  به های اين تکنيک برای قطعات تکثيری حامل چند جامحدوديت

 . کرد
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  مقدمه

 در هاییبیماری بروز باعث پرایون پروتئین طبیعی غیر پیچش فرم

 جنون بیماری) گاوی اسفنجی انسفالوپاتی قبیل از پستانداران

 بیماری و انسان در جاکوب -کرتزفلد بیماری گاو، در (گاوی

 و مغز ساختار روی هابیماری این کلیه. شد گوسفند در اسکراپی

 شود،می دام مرگ باعث نهایت در و گذاشته تاثیر عصبی سیستم

 استنشده ارایه هاآن برای درمانی روش هیچ حالبه تا لیکن

(Lauren et al. 2009) .دارای سه  گوسفندی پرایون ژنی جایگاه

 و گیردمی قرار 19 کروموزوم روی که بوده و دو اینترون اگزون

 این ن سه،اگزو روی از ژن این خواندن چارچوب شروع دلیل به

 موارد تمام در. شودمی محسوب ژن این بخش ترینمهم ناحیه

 این در جهش یک حداقل پرایون، از حاصل ارثی هایبیماری

 Oesch et al. 1985; Goldmann) استشده مشخص ژنی جایگاه

 این موید ژنی جایگاه این در گوناگون هایجهش بروز(. 2008 

 به خود تبدیل باعث احتماال حاصله هایجهش که است نظر

PrP) نرمال فرم خودی
c )نرمال غیر فرم به (PrP

Sc )پروتئین 

 به شدیداً بیماری به حساسیت یا مقاومت. شوندمی پرایون

 یا آرژنین) 154 ،(والین یا آالنین) 191 هایکدون در تغییرات

 دارد بستگی (هیستیدین یا گلوتامین یا آرژنین) 171 و (هیستیدین

(Hunter et al. 1996). آلل که شده انجام تحققیات ARR با 

 آرژنین همچنین و اسکراپی بیماری به گوسفندان پایین حساسیت

 Animal) دارند مستقیم رابطه بیماری این به باال مقاومت با 171

Health Australia. 2001; Baylis and Goldmann 2004; Arsac 

et al. 2007) .است این هدف نژادی حاصال هایبرنامه در بنابراین 

 را ARR/ARR ژنوتیپ و شده حذف VRQ هاپلوتایپ که

 وفور که نژادهایی در (Buschmann et al. 2004) دهند افزایش

VRQ وفور یا باال ARQ باال بیماری به حساسیت باشد، کم 

 شودمی بیماری به مقاومت باعث ARR ولی بود، خواهد

(Benestad et al. 2003).  

 اهمیت DNA مستقیم تحلیل و تجزیه از استفاده با تیپژنو تعیین

-محدودیت از یکی. دارد جانوران و گیاهان نژادی به در سزاییبه

 در بتواند که است سریع بسیار روش یک وجود عدم فعلی، های

  هایروش. دهد انجام گسترده حد در را ژنوتیپ تعیین کوتاه زمان

 معموال هستند شدن یدهیبر و جداسازی به وابسته که متعارف

 خیلی سنجش برای و هستند ایمرحله چند و پیچیده طوالنی،

 کم از یکی ذوب، منحنی تجزیه روش. نیستند مناسب سریع

 در تواندمی که باشدمی ژنوتیپ تعیین هایروش ترینهزینه

 یک در روش این. گیرد قرار استفاده مورد ژنتیکی مطالعات

 قابل آلودگی، بدون هانمونه و دهش انجام بسته کامالً سیستم

 برای روش این در. هستند آزمون مراحل دیگر برای استفاده

 نتایج لذا. نیست الکتروفورز به نیازی PCR از پس نتایج خواندن

 نیترات و بروماید اتیدیوم با آلودگی خطر و آمده دست به تر سریع

 در ختهناشنا هایتنوع حضور برای جستجو. ندارد وجود نیز نقره

 هرحال، به. باشدمی روش این مزایای دیگر از PCR قطعات

 ،DNA نگاریانگشت هتروزیگوسیتی، کشف ها، جهش شناسایی

 نسبت ها،گونه شناسایی ها،SNP از استفاده با ژنوتیپ تعیین

-آن بین هاپلوتایپی و همبستگی مطالعات و سوماتیکی هایجهش

 کاندیدا هایژن شناسایی و هاجمعیت در آللی فراوانی بررسی ها،

 های پروب هزینه با مقایسه در هزینه کم هایرنگ از استفاده با

 این هایمزیت  از FRET هایپروب و Taq Man قبیل از دارنشان

 .Akey et al) رودمی شمار به هاروش دیگر با مقایسه در تکنیک

2001; Ye et al. 2002; Froehlich T and Hoffmann, 2006; 

White et al. 2006). استفاده لزوم مذکور، مطالب به توجه با لذا 

  .باشدمی مشهود کامالً ژنوتیپ تعیین برای تکنیک این از

 شناسایی ذوب، منحنی تجزیه تکنیک از استفاده با ایمطالعه در

 3-UTR چنینهم اگزون یک و سه و ناحیه سه هایشکلی چند

 که دادند نشان و دادند قرار بررسی مورد بلوچی گوسفند در را

 .Rouhi et al) دارد را ها شکلی چند شناسایی قابلیت تکنیک این

 یک عنوان به ذوب منحنی تجزیه روش 2001 سال در .(2012

 شد معرفی SNP ژنوتیپ تعیین برای هزینه کم و ژل بدون روش

(Akey et al. 2001.) هایگونه شناسایی منظوربه تحقیقی 

 منحنی تجزیه از استفاده با گاوها گله در 1هموتراپیک مایکوپالسما

 که داد نشان مطالعه این نتایج. گرفت PCR محصوالت روی ذوب

 تفاوت و زمان هم شناسایی زمان توانمی تکنیک این از استفاده با

 .Nishizawa et al) داد کاهش  گاوها گله در را هموپالسما دو

-کلونی در تصادفی هاییشکل چند شناسایی پژوهشی در .(2010

                                                           
1
 Hemotropic mycoplasma 
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 Real–time از استفاده با بیماران از شده ایزوله 1های پزدوموناس

PCR مطالعه، ده  این در. گرفت صورت ذوب منحنی تجزیه و

 این نتایج همچنین. شد شناسایی نوکلئوتیدی تک شکلی چند

 صحت که شد مقایسه نیز (PFGE ) الکترفورز ژل با تکنیک

 چنین انجام برای آن توانایی و وبذ منحنی تجزیه تکنیک

 عنوان تحت پژوهشی(. Anuj et al. 2010) نمود تایید را مطالعاتی

 از استفاده با گوسفندی پرایون پروتئین ژن در شکلی چند تجزیه

. گرفت انجام  ذوب منحنی تجزیه و خطی فلورسانتی هایپروب

 154 ،136 های کدون در موجود های شکلی چند پژوهش این در

 قرار بررسی مورد گوسفند 12000 در پرایون پروتئین ژن 177 و

 چهار از استفاده با تنها که داد نشان پژوهش این نتایج. گرفت

 شامل که جایگاه این مختلف های واریانت ،HyBeacon پروب
A136, V136, T 136, T137, L141, F141, R154, H154, 

L168, R171, Q171, H171 و K171 باالیی حتص با هستند 

 ذوب منحنی تجزیه از ، مطالعه در یک. باشند می شناسایی قابل

. شد استفاده گوسفند در تکراری هایتوالی ژنوتیپ تعیین جهت

 دادند قرار بررسی مورد را مهمی هایمحدودیت مذکور مطالعه در

 از کمتر حیوانات در SSR هایجایگاه که کردند بیان محققین و

 کمی تنوع که عمده اثر با های جایگاه توانمین و باشدمی گیاهان

 این از استفاده در مهم فاکتورهای از یکی. کرد انتخاب را دارند

 مورد های دستگاه چنینهم و تکثیری قطعه طول اندازه تکنیک

 باشدمی Light Cycler یا Rotor Gene 6000 مانند استفاده

(Yang et al. 2014.) متعددی اتمطالع اخیر های سال طی در 

 کردند گزارش را تکنیک این فراوان هایقابلیت همچنین و صحت

(French et al. 2007). با ارتباط در متعددی های پژوهش 

 خارجی نژادهای در ژنی جایگاه این در ژنتیکی تنوع شناسایی

 در ژنتیکی تنوع بررسی مورد در اندکی مطالعات اما گرفته انجام

 این از هدف. دارد وجود ایرانی انگوسفند در ژنی جایگاه این

 از استفاده با نظر مورد جایگاه در ژنتیکی تنوع شناسایی مطالعه

 در مستقیم توالی تعیین و ذوب منحنی ،PCR-SSCP روش

 انجام ضرورت علیرغم دیگر، سوی از. بود نائینی نژاد گوسفند

 اسکراپی، بیماری با نآ ارتباط و جایگاه این در ترجامع مطالعات

-چندشکلی تعیین در جدید هایروش از استفاده و توسعه به نیاز

                                                           
1
 Pseudomonas aeruginosa 

2
 Pulsed- field gel electrophoresis 

 تواندمی ذوب منحنی تکنیک که این به نظر با. باشدمی مهم های

 بررسی پژوهش این از هدف لذا باشد تر مدآکار تکنیک یک

 استفاده با  پرایون ژن سه اگزون ناحیه در موجود های چندشکلی

 .بود ذوب منحنی تجزیه تکنیک از

 

  هامواد و روش

 PCR انجام و DNA استخراج خون، هاینمونه تهیه

راس گوسفند نژاد نائینی که متعلق به سه  145های خون از نمونه

( راس 70و گله سوم  60راس، گله دوم   15گله اول )گله مجزا 

بودند جمع آوری و استخراج ( میش 135قوچ و  10در مجموع )

DNA  برای . بهینه یافته صورت گرفتبا استفاده از روش نمکی

از الکتروفورز ژل آگارز  DNAهای کمی و کیفی  تعیین ویژگی

در این مطالعه بخشی از اگزون سه ژن پرایون انتخاب . استفاده شد

جفت باز  131و با یک جفت آغازگر اختصاصی قطعه ای به طول 

 های ژن پرایون شامل توالی رفتتوالی آغازگر. تکثیر شد

F: 5′-GCAGCTGGAGCAGTGGTAGG-3′   و توالی برگشت

R: 5′- GATGTTGACACAGTCATGCAC -3′  (French et 

al.et al. 2007 )5 مراز در حجم ای پلیواکنش زنجیره. بود 

 یک PCR،(10x) ،0/5میکرولیتر بافر  5/ میکرولیتر شامل 

نانو  Taq polymerase، 100میکرولیتر dNTPs ، /0 لیترمیکرو

سپس . انجام گرفت MgCl2میکرولیتر  1/5و  میژنو DNAگرم 

گراد درجه سانتی 35با برنامه حرارتی شامل  PCRهای چرخه

ثانیه، واسرشت  900مدت به DNAسازی اولیه  جهت واسرشته 

  1ثانیه، دمای  90مدت گراد بهدرجه سانتی 35ثانویه در دمای 

  7یه، دمای ثان 90مدت گراد برای اتصال آغازگرها بهدرجه سانتی

ثانیه به تعداد  90مدت گراد جهت بسط آغازگرها بهدرجه سانتی

گراد درجه سانتی  7ثانیه در  100مدت چرخه و بسط نهائی به 35

چنین برای آزمون صحت قطعه به دست آمده و هم. انجام شد

درصد و  دواز ژل آگارز  PCRتعیین کمیت و کیفیت محصول 

شرکت  M100د به همراه نشانگر وزنی آمیزی اتیدیوم برومایرنگ

 .استفاده شد9فرمنتاز

 PCR-SSCP روش از استفاده با ژنوتیپ تعیین

                                                           
3
Fermentas 
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 و PCR-SSCP روش از حیوان هر ژنوتیپ تعیین برای

 تعیین روش این در. شد استفاده آمید اکریل پلی ژل الکتروفورز

 در شده تکثیر PCR محصول حرکت اختالف اساس بر ژنوتیپ،

 تک DNA فضایی شکل تغییر از ناشی که تروفورزالک میدان

 7 سازی، رشتهتک برای. پذیردمی صورت است، ایرشته

 بارگذاری بافر از میکرولیتر 7 با را PCR محصول از میکرولیتر

 ,formamide, 10 mM EDTA%98) آمید اکریل ژل مخصوص

0.025% bromophenol blue, and 0.025% xylene-cyanol )

 31 دمای با دقیقه 1مدت به PCR دستگاه از استفاده با و خلوطم

اکریل  ژل از پژوهش این در. شد داده حرارت گرادسانتی درجه

 الکترفورز انجام از بعد. شد استفاده (5/38:1) 0/ 01آمید 

-رنگ برای نقره نیترات از آمید، اکریل ژل روی PCR محصوالت

 تعیین پژوهش این در(. Byun et al. 2009) شد استفاده آمیزی

 الگوهای مستقیم شمارش با و انجام ژل روی از مستقیما ژنوتیپ

 .شد برآورد ژنوتیپی و آللی فراوانی باندی،

 منحنی ذوب تجزیه

 غلظت لحاظ از هانمونه DNA ابتدا ذوب واکنش انجام برای

سپس برای انجام . (میکروگرم بر میکرولیتر 50)شد  سازی یکسان

میکرولیتر از مستر میکس  7/5میکرولیتر از  15واکنش در حجم 

SYBR Green PCR Kit  باCat.no.204052 کیاژن شرکت از 

 (Taq polymerase, magnesium chlorid, dNTPs)حاوی 

(,SYBR Green I)  برگشت و رفت آغازگر موالرمیلی 7/0و 

. شد رسانده نهایی حجم به آب توسط مابقی و ژن (ولپیکوم10)

 دو دمای پروتکل و Real-time-PCR از استفاده اب ادامه در

گراد درجه سانتی 35شامل دمای واسرشت سازی اولیه  اییمرحله

چرخه با الگوی دمایی شامل دمای  95دقیقه و سپس  5مدت به

ثانیه و اتصال و بسط با دمای  10مدت واسرشت سازی ثانویه به

 بعد ت، بالفاصلهثانیه انجام گرف 90مدت به گرادسانتی درجه 10

 .شد انجام ذوب منحنی پروتکل Real-time-PCR یندآفر از

 تکثیری قطعه توالی تعیین

 جهت و ،PCR-SSCP روش از حاصل باندی الگوهای اساس بر

 این در موجود تنوع نمودن مشخص چنینهم و صحت تایید

 بعد و انتخاب توالی تعیین برای نمونه یک ژنوتیپ هر از جمعیت

 کیت توسط مراز، پلی زنجیره واکنش توسط قطعات این تکثیر از

 شرکت دستورالعمل اساس بر و  Roche شرکت DNA تخلیص

 به توالی تعیین برای و گرفت صورت سازیخالص سازنده

 .شد ارسال کره Bioneer شرکت
 

  نتایج و بحث

یک جفت آغازگر اختصاصی، قطعه  از استفاده با پژوهش این در

جفت باز  131جایگاه ژن پرایون به طول  9گزون مورد نظر از ا

 1تکثیر شده در شکل  PCRای از محصوالت  نمونه. تکثیر شد

 . آمده است

 

 

 

 

 
 

گوسفند  ژنومی DNA از پرایون ژن تکثیر از حاصل باندی الگو -1شکل

کش نشان دهنده خط Mتکثیری و  DNAهای نمونه (1تا  1های شماره

 (باشدمولکولی می

 

  پژوهش در شکل  این در SSCP روش تجزیه از حاصل ایجنت

 مورد جمعیت در شودمی مالحظه که طورهمان. استشده ارائه

 .دارد وجود متفاوت باندی الگوهای بررسی

 

 
 باندهای مبنای بر پرایون ژن از موجود هایژنوتیپ از اینمونه - شکل 

 (باشدها میوپها بیانگر شماره تیشماره) SSCP. تجزیه از حاصل

 

 در مطالعه مورد جایگاه که داد نشان تکنیک این از حاصل نتایج

نتایج  (. 9شکل )نژاد نائینی بسیار چند شکل بوده است  گوسفند

و  103های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به جز نمونه

 در نظر مورد پیک به توجه با) هستند یکسان که دارای پیک  

-می متفاوتی ژنوتیپ دارای هانمونه بقیه (ذوب منحنی جدول

      ۱          ۲             ۳              ۴          ۵          ۶          M 
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 را نتیجه این نیز توالی تعیین نتایج که است ذکر به الزم. باشند

 . است نموده تایید

 منحنی و SSCP روش دو هر توسط هانمونه ژنوتیپ تعیین ابتدا

 ،هاروش این کارایی بررسی و تایید برای. گرفت انجام ذوب

 تعیین روش از استفاده با متفاوت هایژنوتیپ دارای هاینمونه

 نرم از استفاده با سپس. گرفتند قرار بررسی مورد مستقیم توالی

 آمده دست به هایتوالی BioEdit و Chromas Pro افزارهای

 سایت سرور  کمک  با و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

Expasy (http://web.expasy.org/translate/) زنجیره توالی 

 .آمد دست به نیز پروتئینی

 4 مجموع در که داد نشان ناحیه همین تحقیقات بر روی

 3 و از ترکیب آنها AHQو  ARR، ARQ، ARHهاپلوتیپ 

 ،ARQ/ARQ، ARR/ARQ، ARR/ARR شامل ژنتیکی ترکیب

ARR/AHQ، AHQ/ARQ، AHQ/ARH، ARH/ARH، 

ARH/ARQ، ARQ/ARK  شکل در که طورهمان. شد شناسایی 

 مستقیم توالی تعیین روش با که نمونه  1 ودشمی مالحظه 4

 ذوب منحنی تکنیک از استفاده با بودند شده ژنوتیپ تعیین

. دادند نشان را پیک یک هانمونه این از کدام هر که شدند تفکیک

 مطالعه در توالی تعیین از حاصله نتایج به دسترسی رغمعلی

 مورد یگوسفند هاینمونه تمامی نیز حاضر پژوهش در مذکور،

 PCR-SSCP تجزیه نتایج. گرفت قرار مجدد تحلیل و تجزیه

 و کرد تایید را  .Moradi et al)( مطالعه نتایج حاضر، پژوهش

 برای نتایج آن با داشتن تفاوت دلیل به دیگر نمونه 4 آن بر عالوه

   به شکل( )103و  17، 41،  های نمونه)شد  ارسال توالی تعیین

 هایچندشکلی 171و  154های ر جایگاهعالوه ب(. مراجعه شود

 117و  177، 113.  15، 155، 141نظیر  هاکدون سایر در دیگری

 هدر این میان چند شکلی در جایگا. مورد بررسی قرار گرفت

N146 S ًهایجایگاه در شکلی چند اما است، شده گزارش قبال 

(E 155G)، (A169V)، (D 177N) و (C 187A) بار اولین برای 

 به الزم .شدند شناسایی (1930) همکاران و مرادی پژوهش در

 تمامی مجدد، هایبررسی با حاضر پژوهش در که باشدمی ذکر

 145 جایگاه دو هر در 41 نمونه ولی شد تایید مذکور هایژنوتیپ

 هتروزیگوت ژنوتیپ دارای  15 جایگاه در 17 نمونه و 171 و

  ای و نمونه (شدهداده به صورت کادر نمایشدر شکل )باشند می

طور که در منحنی ذوب نیز بررسی شده بودند، کامال همان 103و 

 پژوهش این در PRP ژن تکثیر از حاصل نتایج .مشابهت داشتند

 .(Zhou et al. 2005) دارد مطابقت کامال دیگر مطالعات نتایج با

 صورت به هانمونه همه در و بوده ژنتیکی تغییر بدون 191 جایگاه

 .بود (AA) هموزیگوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ای از تعیین ژنوتیپ حاصل از آنالیز منحنی ذوب اگزون سه ژن  نمونه -9شکل 

 .دارای پیک یکسان هستند  و  103های پرایون گوسفندی، نمونه

 

 9 ناگزو جایگاه در گوسفندی پرایون ژن پروتئینی توالی تجزیه ایجنت -4 کلش

 

 Dawson et) 171و  154، 191 هایکدون در شکلی چند براساس

al. 1998 )اصلی گروه 5 به را گوسفندانNSP1-5 (R1-R5)، بر 

 بیماری به نسبت هاژنوتیپ بودن خطر معرض در میزان اساس

 در ایپایه عنوان به بندیگروه این. کردند بندی تقسیم اسکراپی

 در که اسکراپی بیماری کنیریشه و کنترل به وطبمر ملی هایطرح

 قرار توجه مورد گیردمی انجام (NSP, DEFRA.2007) یتانیابر

-ژنوتیپ فراوانی برآورد از حاصل نتایج به توجه با. است گرفته

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

43
9.

13
95

.1
1.

1.
6.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

g.
ge

ne
tic

s.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               5 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084439.1395.11.1.6.9
http://mg.genetics.ir/article-1-1395-fa.html


 مجتبی نجفی و همکاران  ...نائينی نژاد گوسفندان در پرايون ژن شکلیچند شناسايی

 

 06  1315بهار / 1شماره / یازدهمدوره / ژنتیک نوین

 

 پژوهش این در بررسی مورد گوسفندان اکثر آمده دست به های

 بیماری به کمی مقاومت ژنتیکی پتانسیل لحاظ به (درصد 54)

 (NSP1, 2) مقاوم هایدرصد در گروه 41و  (NSP3, 4, 5) دارند

 این مشاهده از رسمی گزارش تاکنون (1جدول ) گیرندمی جای

 .است نشده منتشر ایرانی هاینژاد در بیماری

 
 پروتئین ژن در مطالعه مورد جایگاه ژنوتیپی هایگروه سهمقای -1جدول 

 هاآن عملکرد و گوسفندی پرایون
 هاگروه هاژنوتیپ عملکرد

 

 باال مقاومت

 

ARR/ARR 
 

 

NSP1 
 

 ,ARR/AHQ, ARR/ARH مقاوم

ARR/ARQ 

NSP2 

 ,ARQ/ARH,ARQ/AHQ کم مقاومت
AHQ/AHQ, ARH/ARH, 

AHQ/ARH, ARQ/ARQ 

NSP3 

 ARR/VRQ NSP4 حساس

 حساسیت

 باال

AHQ/VRQ, ARH,VRQ, 

ARQ/VRQ, VRQ/VRQ 

NSP5 

 

 شده انجام تحقیقات سایر با مقایسه در حاضر پژوهش نتایج

 هاپلوتیپ و (ARQ/ARQ) هاپلوژنوتیپ و نداشته دیزیا تفاوت

(ARQ) این باالی فراوانی احتماال. اندداشته را وفور باالترین 

 همبستگی علت به تواندمی آن به مربوط هاپلوژنوتیپ و هاپلوتیپ

 هایپژوهش براساس. باشد اقتصادی و مهم صفات با آلل این

 به ARQ آلل ،است شده انجام مختلف هایکشور در که قبلی

 فرضیه این که شد پیشنهاد وحشی آلل عنوان به زیاد فراوانی علت

 پژوهش نتایج. گیردمی قوت مطالعه این از آمده دست به نتایج با

 که قطعاتی برای ذوب منحنی تجزیه تکنیک که داد نشان حاضر

 قطعات در ولی کندمی عمل قدرتمند بسیار دارند SNP یک

 تفکیک ،(حاضر پژوهش ندهمان) SNP دچن از بیش با تکثیری

 تعداد کهزمانی. بود نخواهد میسر راحتی به متفاوت هایژنوتیپ

 راحتر نتایج تفسیر نتیجه در و کمتر هایمنحنی باشد، کم هاآلل

 نتایج تفسیر شودمی آلل هفت از بیشتر هاآلل تعداد ولی شودمی

 ایمطالعه رد .(Mader et al. 2008) شد خواهد پیچیده بسیار

 منحنی تجزیه و شد انکار ایده این مخمر ژنوتیپ تعیین روی

 آن پارامترهای تنظیم رغمعلی را SSR هایژنوتیپ نتوانست ذوب

 پژوهش در ،اخیراً. (Costa et al. 2010) دهد قرار تفکیک مورد

 ذوب منحنی تجزیه تکنیک از استفاده با SSR هایژنوتیپ دیگر

 1آلل و  4 مذکور مطالعه در چهاگر. فتگر قرار بررسی مورد

 تکنیک این که کردند بیان محققان ولی شدند شناسایی وتیپژن

 مورد جایگاه برای ژتوتیپ تعیین برای صحیح تکنیک یک هنوز

 .(Yang et al. 2014) باشدمی هاییمحدودیت دارای و نیست نظر

 نظر مورد هایژنوتیپ پارامترها تنظیم با حاضر مطالعه در چند هر

 روش به نسبت بیشتری حساسیت تکنیک این و شدند تفکیک

PCR-SSCP ذوب هایمنحنی تجزیه برای راهی یافتن ولی داشت 

 نیازمند پروب، از استفاده بدون SNP چندین حامل قطعات در

 .باشدمی بیشتری مطالعات

 اریزسپاسگ

 در نطبرستا فناوری زیست و ژنتیک پژوهشکده از نویسندگان

 علمی هایمشورت نیز و آزمایشگاهی امکانات بودجه، تامین

-می قدردانی صمیمانه و داشته را تشکر کمال مرکز این همکاران

 .نمایند
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