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 چکیده

علت هَرد تَجِ قزار داى صى َّرهَى رؽذ در ایي پضٍّؼ عولکزد چٌذگبًِ ایي صى ٍ تحت تبثیز قزار داًذ صفبت رؽذ، ؽیز ٍ 

عَل . در ایي پضٍّؼ هَرد آًبلیش قزار گزفت( CDS)تَالی اس صى َّرهَى رؽذ اس ًَاحی کذ کٌٌذُ  50تَلیذ هثل هی ثبؽذ در کل 

جفت ثبس ثِ دلیل عَاهل هتعذدی هبًٌذ حذف ٍ اصبفِ ٍ ٍجَد کذٍى ّبی هتَقف کٌٌذُ در ایي  2575تب  2500در داهٌِ ایي صى 

هَقعیت هؾبّذُ  110ًتبیج تٌَع صًتیکی ثبالیی را در ثیي ًوًَِ ّبی هَرد ثزرعی ًؾبى داد تغییز ًَکلئَتیذی در . پضٍّؼ ثَد

واژه های    .ّبپلَتبیپ گزدیذ 27ثِ دعت آهذ تزکیت ایي تغییزات ثبعث ایجبد  3.542گزدیذ کِ ًغیت تزاًشیؾي ثِ تزاًغَرؽي 

  .صى َّرهَى رؽذ، تٌَع صًتیکی، آًبلیش ثیَاًفَرهبتیکی، گَعفٌذ :کلیدی

 

 مقدمه

فیش کٌذ ٍ ثَعیلِ عَهبتَتزٍف اس غذُ ّیپَ هی kDa 22در درجِ اٍل تَلیذ یک سًجیزُ پپتیذی ( GH)َّرهَى رؽذ پغتبًذاراى 

ثبؽذ اگز چِ هؾخص ؽذُ اعت کِ ثز رٍی  ًقؼ هْن ثیَلَصیکی َّرهَى رؽذ، کٌتزل رؽذ ثعذ اس تَلذ هی. ؽَد پیؾیي تزؽح هی

در اکثز پغتبًذاراى َّرهَى رؽذ ثَعیلِ (. 2004لٍَ ٍ گًَذرت، )ثبؽذ  تٌظین هتبثَلیک، ؽیزدّی ٍ تَلیذ هثل ًیش تبثیز گذار هی

. گیزد  اس ًبحیِ کذ کٌٌذُ اًجبم هی ’5ّبی قغوت اًتْبی  کِ ثیبى آى ثَعیلِ تَالی( 2002ٍ ٍالیظ،  فَرعیت)ؽَد  تک صى کٌتزل هی

ثب تَجِ ثِ  .هوکي اعت در تٌظین آى دخبلت داؽتِ ثبؽذ ’5ّبی داخلی ایٌتزٍى ٍ قغوت ًبحیِ تزجوِ ًؾذُ  ّزچٌذ کِ تَالی

ی تبثیز گذاؽتي ثز رٍی اًَاع هختلف صفبت اقتصبدی هْن در عولکزد فیشیَلَصیکی، َّرهَى رؽذ یک صى کبًذیذای خَة ثزا

هغبلعِ اخیز در گبٍّبی ًز ثزاًگَط . تَاى ثِ تزکیجبت الؽِ ٍ تَلیذ ؽیز اؽبرُ کزد رٍد کِ اس جولِ هی ّبی اّلی ثِ ؽوبر هی دام

رٍی صفبت رؽذ ٍ الؽِ در ایي تَاًذ ثز  ّبیی را در َّرهَى رؽذ ٍ فبکتَرّبی تٌغین کٌٌذُ آى هؾخص کزد، کِ هی چٌذ ؽکلی

ّبی هَجَد در صى َّرهَى رؽذ در خَک  ارتجبط ثیي صفبت الؽِ ٍ چٌذؽکلی(. 2007تَهبط ٍ ّوکبراى، )گًَِ تبثیز ثگذارد 

ّبی صاپٌی عیبُ ثب ٍسى  ّبی َّرهَى رؽذ در گَعبلِ ًؾبى دادًذ کِ صًَتیپ( 2008)ًیش گشارػ ؽذُ اعت ثعالٍُ کبتَُ ٍ ّوکبراى 

لذا در ایي تحقیق ثِ دلیلی دارای اّویت ثَدى ایي صى ٍ ّوچٌیي ثِ دلیل . تزؽح عولکزدی َّرهَى رؽذ هزتجظ ثَدُ اعت ثذى ٍ

ایٌکِ گَعفٌذ دام اصلی کؾَر هحغَة هی ؽَد ثِ ثزرعی تٌَع صًتیکی ٍ ّبپلَتیپی هَجَد در صى َّرهَى رؽذ در گَعفٌذ 

 .پزداختِ ؽذ

 

 مواد و روش ها

ثِ دعت آهذ عپظ جْت NCBI (Genbank )ًظز ثزای اًجبم آًبلیش ّبی ثیَاًفَرهبتیکی اس پبیگبُ اعالعبتی تَالی ّبی هَرد 

ّبی ًَکلئَتیذی ٍتزعین درخت فیلَصًتیکی ثب اعتفبدُ اس رٍػ حذاکثز درعتٌوبیی ثب  تَالی (Alignment) تصحیح ٍ ّن تزاسی

 ، (k) ٍ هیبًگیي تفبٍت ًَکلئَتیذی (π) ی تعییي تٌَع ًَکلئَتیذیثزا. اعتفبدُ گزدیذ MEGA 5.10 اس ًزم افشار T92+Gهذل 



 

 

ٍ ّچٌیي اس عزیق  .ثزآٍرد گزدیذ DnaSp 5.0 تعذاد ّبپلَتیپ ٍ تٌَع ّبپلَتیپی ثِ عٌَاى پبراهتزّبی تٌَع صًتیکی در ًزم افشار

 .آًبلیش ؽجکِ ای ّبپلَتیپ ّب ثِ دعت آهذ Network 4.6ًزم افشار 

 

 نتایج و بحث

ٍ آًبلیش تٌَع صًتیکی، تغییز ًَکلئَتیذی  Mega 5.10در ًزم افشار  Wثزاعبط تَالی یبثی ٍ ّوزدیف عبسی ثب اعتفبدُ اس رٍػ 

 27تغییزات ثبعث ایجبد ثِ دعت آهذ تزکیت ایي  3.542 1هَقعیت هؾبّذُ گزدیذ کِ ًغیت تزاًشیؾي ثِ تزاًغَرؽي 110در 

 .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت 1ّب درجذٍل  ّبپلَتبیپ گزدیذ فزاٍاًی ّبپلَتبیپ

 .ؽتز MYF5چٌذ ؽکلی ٍ تٌَع صًتیکی ثزای صى  -20-5جذٍل 

 *پبرهتزّبی تٌَع سیغتی گًَِ 

H Hd K sπ Πs Aπ 

 01120/0 00673/0 01134/0 239/16 976/0 27 گَعفٌذ

، تٌَع ًَکلئَتیذی (π)، تٌَع ًَکلئَتیذی (K)هیبًگیي تعذاد ًَکلئَتیذ هتفبٍت( Hd)، تٌَع ّبپلَتبیپ (H)تعذاد ّبپلَتبیپ * 

 ،، Jukes and Cantorثب تصحیح ( aπ)، تٌَع ًَکلئَتیذی غیز ّن هعٌی (sπ)ّن هعٌی 

درخت فیلَصًتیکی در ثیي ّبپلَتیپ ّبی ثِ دعت آهذُ تٌَع ثبال در ثیي صًَم ّبی هَرد آًبلیش را ًؾبى داد ثب تَجِ ثِ تزعین 

اّویت ایي صى  تٌَع ثبال در ثیي گَعفٌذاى هی تَاى کبرّبی اصالح ًضادی سیبدی را ثز رٍی ایي صى جْت رعیذى ثِ اّذاف 

 (.1ؽکل )هغلَة اًجبم داد

 

 
 درخت فیلَصًتیکی صى َّرهَى رؽذ در گَعفٌذ ثب اعتفبدُ اس رٍػ حذاکثز درعتٌوبیی -1ؽکل 
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هؾبّذُ هی ؽَد  2آًبلیش ؽجکِ اس ّبپلَتیپ تٌَع ٍ پزاکٌؼ سیبد ّبپلَتیپ ّب در گَعفٌذاى را ًؾبى داد ّوبى عَر کِ در ؽکل 

 .کِ در ًوًَِ ّبی هَرد ثزرعی ٍجَد ًذاؽت( mv)ذ ثعضی اس ّبپلَتیپ ّب در آًبلیش پیذا ؽ

 

 

 
ّب ّبپلَتیپ ّبی فزضی ّغتٌذ کِ در ایي  mvآًبلیش ؽجکِ ای ّبپلَتیپ ّبی هَجَد صى َّرهَى رؽذ در گَعفٌذ، . 2ؽکل 

 .تحقیق هؾبّذُ ًؾذًذ
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