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 چكیدٌ

در عاَیِ هاز     Salmonella Enteritidisهزتبظ باب فا م هقبٍهام باِ ع ًَام       TGF-β2ؽکلی صى بِ هٌظَر بزرعی چٌذ

آًْاب   DNAًوًَِ خاَى تْیاِ ٍ   ( D,C,B,A)خظ پذری ٍ هبدری  4قغعِ خَخِ گَؽتی هزبَط بِ  400گَؽتی آریي اس تعذاد 

 284بزای تعییي صًَتیاپ حیَاًابت، ابتاذا قغعاِ     . تعییي ؽذ PCR-RFLPصًَتیپ حیَاًبت بب اعت بدُ اس رٍػ . اعتخزاج گزدیذ

ٍ  Aًاَ  الا     2. هَرد ّضن قزار گزفام  RsaIهحذٍدگز  تکثیز ٍ بب اعت بدُ اس آًشین TGF-β2خ م ببس اس ًبحیِ پزٍهَتَر صى 

B  ٍ3  صًَتیپ  ًَAA ،BB  ٍAB  بزای صىTGF-β2 ّبی فزاٍاًی ال  .هؾبّذُ ؽذA  ٍB   در خاظA   ُخبیگابTGF-β2 

باِ دعام    35/0ٍ  001/0، 64/0بِ تزتیاب بزاباز     AA ،BB ٍABٍ فزاٍاًی صًَتیپ ّبی  1863/0ٍ  8137/0بِ تزتیب بزابز بب 

 A  ٍBفزاٍاًی الا  ّابی   . هحبعبِ گزدیذ 1بزابز بب  ABٍ فزاٍاًی صًَتیپ  5/0بزابز بب  Bدر خظ  A  ٍBفزاٍاًی ال  ّبی . آهذ

باِ   73/0ٍ  25/0، 02/0بِ تزتیب بزابز   AA ،BB ٍABٍ فزاٍاًی صًَتیپ ّبی  6146/0ٍ  3854/0بِ تزتیب بزابز بب  Cدر خظ 

بِ  AA ،BB  ٍABٍ فزاٍاًی صًَتیپ ّبی  5204/0ٍ  4796/0بِ تزتیب بزابز بب  Dدر خظ  A  ٍBفزاٍاًی ال  ّبی  .دعم آهذ

باب داؽاتي ّاز عاِ      A، خظ  TGF-β2بزاعبط ًتبیح حبضز ٍ گشارؽبت دیگز بزای خبیگبُ  .بَدًذ 96/0ٍ  04/0، 0تزتیب بزابز 

هقبٍهم دارای  ABبِ دلی  ببال بَدى فزاٍاًی صًَتیپ  B ،C  ٍDٍ خغَط  دارای هقبٍهم صًتیکی ببال AA ،AB  ٍBBصًَتیپ 

 . ببؽٌذهی Salmonella Enteritidisًغبم بِ ع ًَم صًتیکی کوی 

 هحذٍدگز ، آًشینSalmonella Enteritidis ،PCR-RFLP هز  گَؽتی،: کلمات کلیدی

 

 مقدمٍ

ای اس هحذٍدُ گغتزدُکِ  ببؽذای گزم هٌ ی عبلوًَال هیًبؽی اس ببکتزی رٍدُهؾتزک بیي اًغبى ٍ دام، عبلوًَلَس یک بیوبری 

بز اعبط گشارؽبت، هقبٍهم بِ عبلوًَال یک سهیٌِ صًتیکی . ، گَع ٌذ، گبٍ ٍ خَکعیَر اس خولِهی کٌذ حیَاًبت اّلی را آلَدُ 

 ،عبسیهغبلعبت ؽبیِ (.2003کزاهز ٍ ّوکبراى، )دٌّذ ّب هقبٍهم بیؾتزی در بزابز بیوبری اس خَد ًؾبى هیداؽتِ ٍ بزخی صًَتیپ

 را اثببت کٌٌذ عیَرتز در هقبب  ٍضعیم حبه  در خلَگیزی اس گغتزػ یبفتي بیوبری در ه یذ بَدى پزٍرػ دادى حیَاًبت هقبٍم

 بِ هقبٍهم هختلف ّبیخٌبِ کِ اعم ّبییصى ؽکبفی کبلبذ بزای هَثز رٍػ یک کبًذیذ، صى آًبلیش(. 2012کبلٌح ٍ ّوکبراى، )

 در عبلوًَال بِ هقبٍهم هزتبظ بب کبًذیذ ّبیصى اس کوی ذادتع تٌْب حبل، بِ تب حبل، ایي بب. دٌّذهی قزار تبثیز تحم را عبلوًَال

ببؽذ کِ اعالعبت اًذکی در هَرد آى در عیَر گَؽتی تدبری هی TGF-β2ّب، صى یکی اس ایي صى. اًذؽذُ ؽٌبعبیی اّلی پزًذگبى

در عَیِ هز  گَؽتی آریي اًدبم  TGF-β2لذا هغبلعِ حبضز بِ هٌظَر بزرعی چٌذ ؽکلی صى  کبًذیذ . کؾَر در دعتزط اعم

 .گزفم



 

 

 َامًاد ي ريش

کٌبر اعتبى بزای اًدبم ایي پضٍّؼ اس تعذاد ک  پزًذگبى هَخَد در هدتوع پزٍرػ ٍ افالح ًضاد الیي آریي ٍاقع در هٌغقِ ببب 

خَى بِ آسهبیؾگبُ ًوًَِ ّبی . گیزی خَى بِ عو  آهذًوًَِ( قغعِ 100ّز خظ حذاکثز )قغعِ خَخِ  400هبسًذراى تعذاد 

 DNAکویم ٍ کی یم . بِ رٍػ ًوکی اعتخزاج گزدیذ DNAبیَتکٌَلَصی هَعغِ تحقیقبت علَم داهی کؾَر هٌتق  ؽذ ٍ 

 284، ابتذا یک قغعِ RFLPبزای بزرعی چٌذؽکلی . درفذ کٌتزل گزدیذ 5/1اعتخزاج ؽذُ بب اعت بدُ اس الکتزٍفَرس صل آگبرس 

-GCC ATA GGT TCA GTG CAA G-′5)بب اعت بدُ اس آغبسگزّبی هغتقین  TGF-β2خ م ببس اس پزٍهَتَر یک صى 

گشارػ ؽذُ بَدًذ  (2003)هبلک ٍ الهًَم  کِ تَعظ( TGA CAG AAG CTC TCA AGC C-3′-′5)ٍ هعکَط ( 3′

هیکزٍهَل اس ّز یک اس پزایوزّب،  dNTP ،5/1هیکزٍهَل  3/0هیکزٍلیتز ؽبه   15در حدن ًْبیی  PCRٍاکٌؼ . تکثیز گزدیذ

 ddH2O  ٍ5/1هیکزٍلیتز  84/5صًَهی،  DNAهیکزٍلیتز  3هزاس، پلی Tagٍاحذ آًشین  MgCl2 ،16/0هیکزٍهَل  2/1

بِ هذت  Cº94تکثیز قغعِ هَرد ًظز بب اعت بدُ اس یک هزحلِ ابتذایی ٍاعزؽتِ عبسی در دهبی . اًدبم گزفم PCRهیکزٍلیتز ببفز 

ثبًیِ  30بِ هذت  Cº58ثبًیِ، اتصبل آغبسگزّب در در دهبی  45بِ هذت  Cº93چزخِ ؽبه  ٍاعزؽتِ عبسی در دهبی  36یقِ ٍ دق 3

بزای ٍاکٌؼ ّضن . دقیقِ اًدبم ؽذ 5بِ هذت  Cº72ثبًیِ ٍ در ًْبیم تکثیز ًْبیی در دهبی  60بِ هذت  Cº72ٍ تکثیز در دهبی 

بِ  mg/ml 1/0بِ غلظم Tangoببفز ( X1)ٍاحذ آًشین، غلظم یک هزتبِ  RsaI، 6تَعظ آًشین  PCRآًشیوی هحصَالت 

درخِ علغیَط  37ٍاکٌؼ ّضن آًشیوی در دهبی . هیکزٍلیتز بِ کبر رفم 10در حدن ٍاکٌؼ  PCRهیکزٍلیتز هحصَل  6ّوزاُ 

در هزحلِ آخز بب اعت بدُ اس . درفذ، هحصَالت حبف  اس بزػ، الکتزٍفَرس ؽذًذ 2عپظ بب اعت بدُ اس صل آگبرس . اًدبم ؽذ

ّبی صًَتیپی هؾبّذُ ؽذُ بِ کوک ًزم افشار یچٌذؽکل. اتیذیَم بزٍهبیذ، صل را رًگ کزدُ ٍ اس آى عکغبزداری فَرت گزفم

PopGen32 ( ،1999یِ ٍ ّوکبراى )هَرد آًبلیش قزار گزفتٌذ. 

  

  وتایج ي بحث

. کٌذایدبد هی RsaI، یک خبیگبُ بزػ بزای آًشین TGF-β2صى  640بز رٍی پزٍهَتَر در هَقعیم ببس  T→Cخْؼ تزاًشیؾي 

، قغعبت AAخ م ببسی بِ عٌَاى ّوَسیگَت  284خ م ببسی، یک قغعِ بزػ ًیبفتِ  284بب ّضن آًشیوی قغعِ تکثیز ؽذُ 

تعییي  BBخ م ببسی بِ عٌَاى ّوَسیگَت  100ٍ  184ٍ قغعبت  ABخ م ببسی بِ عٌَاى ّتزٍسیگَت  100ٍ  184، 284

اًدبم گزفتِ اعم  TGF-β2کِ رٍی پزٍهَتَر صى ( 2003)الهًَم هبلک ٍ ایي ًتبیح بب تحقیقبت (. 1ؽک )صًَتیپ ؽذًذ 

خبیگبُ   A  ٍBّبی فزاٍاًی ال  .هؾبّذُ ؽذ AA ،BB  ٍABًَ  صًَتیپ  A  ٍB  ٍ3ًَ  ال   2در ایي ًضاد، . هغببقم دارد

TGF-β2  خظ هغبلعِ ؽذُ هت بٍت بَد بِ ًحَی کِ در خظ  4درA  ّبی فزاٍاًی آلA ٍ B 8137/0بز بب بِ تزتیب بزا  ٍ

 Bدر خظ  A  ٍBّبی فزاٍاًی ال . بَد 35/0ٍ  001/0، 64/0بِ تزتیب بزابز   AA ،BB  ٍABّبی ٍ فزاٍاًی صًَتیپ 1863/0

ٍ  3854/0بِ تزتیب بزابز بب  A  ٍBّبی ، فزاٍاًی ال Cدر خظ . هحبعبِ گزدیذ 1بزابز بب  ABٍ فزاٍاًی صًَتیپ  5/0بزابز بب 

ّبی ، فزاٍاًی ال Dدر خظ  .بِ دعم آهذ 73/0ٍ  25/0، 02/0بِ تزتیب بزابز   AA ،BB  ٍABٍ فزاٍاًی صًَتیپ ّبی  6146/0

A  ٍB  ّبی ٍ فزاٍاًی صًَتیپ 5204/0ٍ  4796/0بِ تزتیب بزابز ببAA ،BB  ٍAB  بزاٍرد ؽذ  96/0ٍ  04/0، 0بِ تزتیب بزابز

دارای هقبٍهم صًتیکی ببالتزی ًغبم بِ  AAگشارػ ًوَدًذ کِ پزًذگبى بب صًَتیپ ( 2003)کزاهز ٍ ّوکبراى (. 1ل خذٍ)

 بِ تزتیب هقبٍهم  BB  ٍABّب داؽتِ ٍ پزًذگبى بب صًَتیپ در هقبیغِ بب دیگز صًَتیپ Salmonella Enteritidisع ًَم 



 

 

ع ًَم عبلوًَال را کوتزیي هقبٍهم بِ  Bببیذ بیؾتزیي هقبٍهم ٍ خظ  Aبز ایي اعبط، خظ . صًتیکی هتَعظ ٍ کن را دارا بَدًذ

هقبیغِ تعذاد افزاد هؾبّذُ ؽذُ ٍ هَرد اًتظبر  .ّبی حذ ٍعظ خَاٌّذ بَدًیش اس ایي ًظز صًَتیپ C  ٍDداؽتِ ببؽٌذ ٍ خغَط 

-تَسیع صًَتیپ B ،C ٍ Dًؾبى داد کِ در عِ خظ ( 2X)بعبب اعت بدُ اس آسهَى کبی هز( A،B ،C،D)خظ  4بزای ّز صًَتیپ در 

بب  Aدر خظ  TGF-β2عذم پیَعتگی خبیگبُ . در تعبدل اعم Aّب در خظ ببؽذ ٍلی تَسیع صًَتیپّب اس حبلم تعبدل خبرج هی

 . ف بت اًتخببی بزای ایي خظ، هی تَاًذ دلی  ایي تعبدل ببؽذ
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 TGF-β2 فراياوی مشاَدٌ شدٌ ژوًتیپی ي آللی در جایگاٌ: 1جديل

 

 

 

 

 

 

 RsaIبا استفاده از آنزيم برشي  TGF-β2قطعات هضم شده ژن  PCR-RFLPالگوي : 1شكل

 

 

 

 

 

 جمعیت
 فراياوی آللی فراياوی ژوًتیپی

AA AB BB A B 

 فزاٍاًی فزاٍاًی فزاٍاًی تعذاد فزاٍاًی تعذاد فزاٍاًی تعذاد

 A 65 64/0 36 35/0 1 001/0 8137/0خظ

5/0 

3854/0 

4796/0 

1863/0 

5/0 

6146/0 

5204/0 

 B 0 0 50 1 0 0خظ

 C 1 02/0 35 73/0 12 25/0خظ

 D 0 0 47 96/0 2 04/0خظ
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