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چکیده 

ایجاد و حفظ روابط بلند مدت بهتر با آن ،امکان پرورش و یا

در گونههای بسیاری از پرندگان من جمله قناریها ،جنس نر و ماده قبل از بلوغ فاقد

نگهداری تعداد متعادل پرندگان نر و ماده ،پرورش پرندگان

هر گونه تفاوت در شکل ظاهری ميباشند .از آنجاییکه صدای دلنشین قناری توسط

صنعتي و نوع استفاده از آنها در زمینههای مختلف ،تحقیقات

جنس نر ایجاد ميشود ،لذا تفکیک جنسیّت قناریها قبل از بلوغ از لحاظ اقتصادی
بسیار حائز اهمّیّت ميباشد .ژنهای موجود بر کروموزومهای جنسي به خاطر منحصر

علمي بر روی صفات متفاوت گونههای مختلف در مطالعات

به جنس بودنشان ميتوانند برای تفیین جنسیت به روش مولکولي مورد استفاده قرار

اصالح نژاد ،آموزش پرندگان با توجه به توانایي متفاوت

تفکیک

پرندگان نر و ماده ،ميباشند .تعیین جنسیت پرندگاني که قبل از

گیرند .با استفاده از روش

PCR

و بر اساس دو ژن

CHD-W

و

CHD-Z

جنسیّت در قناریها صورت گرفته است .هدف از این مطالعه بهینه سازی  PCRبر
اساس دو ژن  CHD-Wو  CHD-Zدر تفکیک جنسیّت در قناری بود .در این مطالعه از
 42قناری دو پر حاوی ریشه تهیه گردید و استخراج

DNA

از بالب پرها صورت

اقتصادی دارای ارزش بیشتری است( .)4تعیین جنسیّت قناری

W-CHD

برای خیلي از افراد تازه وارد در زمینه پرورش حتّي بسیاری از

پذیرفت و از پرایمرهای اختصاصي طراحي شده برای تکثیر توالي ژن
استفاده شد و با بهینه سازی شرایط

PCR

بلوغ مونورف ميباشند ،مانند گونه قناری که جنس نر از لحاظ

برنامه بهینه به صورت زیر به دست آمد:

واسرشته سازی اوّلیه  42درجه سانتیگراد به مدّت  5دقیقه 55 ،سیکل با شرایط 42 :

افراد متبحّر در این زمینه امری بسیار دشوار است .طبق دسته

درجه سانتیگراد به مدّت  06ثانیه  55،درجه سانتیگراد به مدّت  55ثانیه و دمای 24

بندی سیستماتیک ،قناری ( ) Serinus canaria canariaمتعلّق

درجه سانتیگراد به مدّت  56ثانیه و در نهایـت دمـای 24درجه سانتیگراد بـه مـدت 5

به راسته گنجشکها ( )Passeriformesو به خانواده فنچها

دقیقه .این مطالعه نشان داده شد که روش بهینه شده  PCRميتواند با دقت صد درصد
جنسیت قناری را تعیین کند و لذا مناسبترین روش برای تعیین جنسیّت قناری است.

واژگانكلیدی :قناری ،تفکیک جنسیّت ،PCR ،
تاریخ دریافت 42/2/0 :تاریخ پذیرش42/2/5 :



مقدمه 
در گونههای بسیاری از پرندگان من جمله قناریها ،جنس نر و
ماده قبل از بلوغ فاقد هر گونه تفاوت در شکل ظاهری ميباشند
(11و  .)5به همین خاطر تعیین جنسیّت برای صاحبان و
پرورش دهندگان پرندگان بسیار حائز اهمیت ميباشد.
شاخصهایي که افراد را به سمت تعیین جنسیت پرندگان
ميکشاند شامل :تشخیص نوع رفتار قابل پیشبیني پرنده بـرای

( )Fringillidaeميباشد .با توجّه به اینکه قناری از سن بلوغ
شروع به آواز ميکند و بیشتر صدای دلنشین قناری توسّط
جنس نر ایجاد ميشود ،لذا تفکیک جنسیّت قناریها از لحاظ
اقتصادی اهمّیّت بسیار زیادی دارا ميباشد 11( .و ) 5در
پرندگان ،بر خالف انسان کروموزوم جنسي ماده ،تعیین کننده
جنسیت ميباشد .پرنده نر هوموگامتیک ( )ZZمعادل  XYدر
انسان و پرنده ماده هتروگامتیک ( )ZWمعادل  XXدر انسان
است( 16و .)2
تعیین جنسیّت قناری به روشهای مختلفي شامل .1 :تعیین
جنسیّت از روی مشخصات ظاهری  .4تعیین جنسیت از روی
سنجش استروئیـد  .5تعیین جنسیّت از روی کاریوتایپینگ.

 -1دانش آموخته دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -4دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه زیست شناسي -ژنتیک ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشکي تهران ،تهران،
ایران
 -5هیئت علمي مرکز غدد و متابولیسم ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران
* -2پژوهشکده بیوتکنولوژی ،سازمان پژوهش های علمي صنعتي ایران ،تهران ،ایران  pajhooh@yahoo.com
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.2تعیین جنسیت از طریق  PCRانجام ميشود .تعیین جنسیت

بریده و خرد کرده و آن را در داخل میکروتیوپ استریل

پرندگان با استفاده از روشهای قدیمي مانند لمس کلواك،

 1.5قرار داده شد و  46میکرولیتر هیدروکسید سدیم ()0.2 N

سنجش میزان استروئید ،کاریوتایپینگ و ...دشوار و زمانبر و

به آن اضافه گردید و به مدت یک دقیقه ورتکس شد .سپس به

پرهزینه ميباشد و حتي در برخي موارد به دلیل نیاز به خون

مدّت  25دقیقه در داخل بن ماری  40درجه سانتي گراد قرار

گیری ممکن است موجب مرگ پرنده شود ( .)2از آنجـا که

داده و به مقدار  156میکرولیتر ( Tris-Hcl (0.04 Nنرمال به آن

ژنوتیپ پرنده ماده  ZWو ژنوتیپ پرنده نر  ZZميباشـد ،لـذا

اضافه شد سپس ورتکس کرده و به مدت  56ثانیه  spinمي

کروموزوم  Wفقط در جنس ماده پرندگان وجود دارد و بر

کنیم و مایع رویي حاوی  DNAرا به میکروتیوپ دیگر انتقال

اسـاس آن ميتوان مارکر ژنتیکي مناسبي برای تفکیک

داده شد و تعیین کمیّت DNAهای استخراج شده با کمک

جـنسهـای نـر و ماده از هم یافت .این ویژگي همانند

نانودراپ و کیفیت آن توسط ژل الکتروفورز ( )%5و رنگآمیزی

کروموزوم  Yدر انسان است با این تفاوت که در انسان و سایر

با سایبر سیف ( )syber safeصورت پذیرفت .

پستانداران ،جنس نر هتروگامتیک است و جنس ماده

در این مطالعه از پرایمرهای اختصاصي برای تکثیر جایگاه های

هموگامتیک ميباشد ولي در پرندگان وضعیت دقیقا عکس

ریز ماهواره ای اختصاصي جنس نر و ماده از توالي ژن

است .تفاوت این توالي در کروموزوم  Wو  Zدر  54نوکلئوتید

 CHDمربوط به پرنده فرونتالیس همیسپینگوس ( Hemispingus

است و بنابراین از تفاوت اینها ميتوان جنس نر و ماده را

 )frontalisطرّاحي شده توسّط دوستي و همکاران  ،اسـتفاده

W-CHD

شـد که توالي آن به صورت زیر است ( )5و توسط شرکت

تفکیک نمود ( 0و .)4دوستي و همکاران از ژن

mL

W-

مربوط به پرندهای با نام علمي فرونتالیس همیسپینگوس

(TAG Copenhagen

( )Hemispingus frontalisکه از خانواده فرینجیلده

 )Frederiksberg, Denmarkبا غلظت 166میکروموالر ساخته

( )Fringillidaeميباشد و قرابت فیلوژنتیکي باالیي با کاناریا

شد:

سرینوس ( )canaria Serinusدارد ،برای تعیین جنسیّت قناری

'Canary-F: 5'- GGATGAGGAACTGTGCAAAAC -3
'Canary-R: 5'- AATAGTTCGCGGTCTTCCAC -3
واکنشهای  PCRبـر روی نمونههــای  DNAژنـومي توســط

اسـتفاده کردند(.)5
در این مطالعه بهینهسازی  PCRبرای افزایش دقت در تفکیک
جنسیت قناری بر اساس دو ژن  CHD-Wو  CHD-Zصورت
گرفت ،تا باندهای بهتری ایجاد شود و از خطا هنگام تشخیص
کاسته شود زیرا  4باندی که برای قناری ماده در ژل الکتروفورز
رویت ميشود بسیار به هم نزدیک هستند و ممکن است هنگام
مشاهده  4باند از هم تفکیک نشوند و یک باند دیده شود و
قناری به طور کاذب نر شناخته شود.


موادوروشكار 

Kong Georgs Vej 12, 2000

دستگاه مسترسایکلر گرادینت شـرکت (Germany) Eppendorf

با استفاده از پرایمرهای فوق انجام شد.
در این بررسي اثر مقدار  DNAالگـو ( 46 ،56و  146نـانوگرم)،
زمان آنیلینگ ( 25 ،56و  06ثانیه) دمای آنیلینگ (گرادیان دمـای
 55تا  05درجه سانتيگراد) و زمان بسـط تـوالي ( 56 ،26و 06
ثانیه) بررسي شدند.
محلــول واکــنش  PCRشــامل 46 ،56 :و  146نــانوگرم DNA

الگــو 1 ،میکرولیتــر از مخلــوط دو پرایمــر) 56پیکومــول از هــر

از  42قناری به طور تصادفي دو پر حاوی ریشه تهیه گردید و

پرایمـر) 0 ،میکرولیتـر ) Master mix red (2xشـامل 1/5 mM

 DNAاز بالب پرها به روش استاندارد فنل کلروفرم استخراج

( Mgcl2شــرکت  ،) Ampliqon,Germanyو حجــم نهــایي

گردید .جهت استخراج  DNAابتدا  2میلي متر از انتهای هر پر

واکنش  14میکرولیتر بود.
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بهینهسازی شرایط  PCRبرای دو ژن  CHD-Wو  CHD-Zجهت تفكیك جنسیت در قناری

برنامههای حرارتي مورد بررسي شـامل  45درجـه سـانتيگــراد

سانتیگراد به مدّت  56ثانیه و در نهایـت به منظـور تکمیل

 5دقیقه جهت مرحله شروع و واسرشت کردن اولیـه ،سـپس 55

فرایند تکثیـر قطعـات ،دمـای 24درجه سانتیگراد بـه مـدت 5

چرخه دمایي به ترتیب  42درجه سـانتيگــراد  1دقیقـه جهـت

دقیقه و المتروفورز با استفاده از ژل آگارز  %5به عنوان شرایط

واسرشت کردن ،گرادیان دمای  55تا  05درجه سـانتي گـراد بـا

بهینه به دست آمد ( نگاره  .)4

زمانهای  25 ،55و  06ثانیـه جهـت آنیلینـگ و مرحلـه طویـل

از  42قناری مورد بررسي  16قطعه نر و  12قطعه ماده بودند که

شدن در  24درجـه سـانتيگـراد با زمانهـای 56 ،26و  06ثانیـه

این روش در تعیین جنسیت همه را به درستي شناسایي کرد و

و یــک مرحلــه نهــایي  24درجــه ســانتيگــراد بــود .در نهایــت

با ویژگيهای ریختشناسي دو جنس نر و ماده صد در صد

محصوالت واکنش در دمای  5درجه سانتيگراد در ترموسـایکلر

تطابق داشت.

نگهداری شدند.
محصوالت تکثیر شـده بـا مخلوطي از لودینگ بافر و

Super

 gel redو در کنار مارکر ( 166bpشرکت  )Fermentasبـر
روی ژل آگارز  1/5و  %5به مـدت  25دقیقـه در ولتـاژ 146
ولت الکتروفورز گردیدند .باندهـای مربوطـه بـا اسـتفاده از
دسـتگاه تصویر بردار از ژل ( (Biometrمورد بررسي قرار
گرفتند.
نگاره  -1الکتروفورز محصول  PCRقطعه  CHDقبل از بهینه کردن.
شماره های  1و  4مربوط به قناری ماده است ودو یاند بخوبي تفکیک

نتایج 
برنامه حرارتي قبل از بهینه سازی

شـامل  45درجـه

نشده است .شماره های  5و  2مربوط به قناری نر است .شماره  5مارکر
166bp

سـانتيگـراد  5دقیقه ،سپس  56چرخه دمایي به ترتیب 42
درجه سـانتيگـراد  1دقیقه 55 ،درجه سانتي گراد  1دقیقه و 24
درجـه سـانتيگـراد  1دقیقه و یک مرحله نهایي  24درجه
سـانتيگـراد  5دقیقـه بود ( ،)5که باندها به شکل واضحي
مشاهده نشدند ( نگاره  .)1
در بررسي اثر مقدار  DNAالگو( 46 ،56و  146نانوگرم)،
یهترین نتیجه با مقدار 146نانو گرم بدست آمد .همچنین در در
بررسي دمای آنیلینگ و زمان بسط توالي دمای  55درجه
سانتیگراد به مدّت  55ثانیه و دمای  24درجه سانتیگراد به مدّت
 56ثانیه به ترتیب بهترین مقادیر این دو پارامتر بودند .لذا

PCR

با شرایط :واسرشته سازی اوّلیه  42درجه سانتیگراد به مدّت 5

نگاره  -4الکتروفورز محصول  PCRقطعه  CHDبعد از بهینه کردن.
شمارههای  1و  4مربوط به قناری ماده است و دو یاند بخوبي تفکیک
شده است .شماره های  5و  2مربوط به قناری نر است . .شماره  5مارکر
166bp

دقیقه 55 ،سیکل با شرایط  42 :درجه سانتیگراد به مدّت 06
ثانیه  55،درجه سانتیگراد به مدّت  55ثانیه و دمای  24درجه
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پرداختند( .)5در تفکیک جنسیت بر اساس  PCRدو ژن

بحث
حدود  %06گونههای پرندگان از لحاظ جنسیت تک شکل

 CHD-Wو  CHD-Zدر پرنده نر تنها قطعه ای با طول

هستند .کاریوتیپ ،تعیین جنسیت از طریق کلوآك و تعیین

560جفت باز تکثیر مي یابد اما درقناری ماده قطعههایي با

جنسیت استروئیدی روشهای متداول تعیین جنسیّت
پرندگان ميباشند ،اما این روشها معموالً پر هزینه ،وقتگیر
و نامطمئن هستند( .)2تعیین جنسیت استروئیدی نیاز به

طول  560جفت باز و  525جفت تکثیر ميیابند .دوستي و
همکاران در سال  4664تعیین جنسیت در قناری را با
استفاده از واکنش  PCRو براساس دو ژن  CHD-Wو

خونگیری دارد و از آنجایي که خون گیری به قناری استرس

 CHD-Zشرح دادند(.)0

وارد ميکند ،ممکن است قناری آواز نخواند یا اینکه دیگر

در این بررسي نشان داده شد یا افزایش مقدار  DNAالگو به

تخم نگذارد یا حتي موجب مرگ پرنده گردد لذا کارایي

 146نانوگرم نتیجه بهتری بدست ميآید .زمان آنیلینگ بهینه

مناسبي دارد.

همانند روش دوستي و همکاران  55درجه سانتیگراد تعیین

قبل از آنکه دانش مولکولي به شکل امروزی پیشرفت یابد،

شد اما به دلیل آنکه گسترش در باالی باند اصلي مشاهده

روشهایي مانند الپاروسکوپي و آندوسکوپي و تعیین

شد ،کم شدن زمان مرحله آنیلینگ و طویل شدن باعث

کاریوتیپ از بهترین روشها در کشورهای توسعه یافته و در

گردید تا گسترش محو شود .همچنین برای پررنگ تر شدن

حال توسعه بود .تعیین کاریوتیپ معموال روش خوبي برای

باند ها تعداد سیکل ها به  55سیکل افزایش یافت و برای

دارد.

تفکیک بهتر باندها از ژل  %5استفاده شد .در نهایت بهترین

در سال  Nesje 4666و همکاران ،سعي کردند با استفاده از

شرایط  PCRبه دست آمد و نشان داده شد که روش بهینه

دو جایگاه میکروستالیتي ،پرندگاني ازقبیل شاهین ،باز

شده  PCRميتواند با دقت صد درصد جنسیت قناری را

وحشي ،قوش و غیره را تعیین جنسیّت نمایند ،اما این روش

تعیین کند و لذا مناسب ترین روش برای تعیین جنسیّت

در تعیین جنسیّت برخي از پرندگان مورد آزمایش،

قناری است و ميتواند به عنوان یک روش قطعي در زمینه

موفقیتآمیز نبود( .)4همچنین در سال  Agate 4662و

تعیین جنسیّت مورد استفاده پرورش دهندگان قناری قرار

تعیین جنسیت پرندگان بوده ولي درصد خطای باالیي

همکاران برای تعیین جنسیّت فنچ راهراه یا سهره گورخری

گیرد.

( Zebra Finchبا نام علمي )Taeniopygia guttataاز ژن

فهرستمنابع 

CHD1-Zو  CHD1-Wاستفاده کردند( .)1روش

PCR

دقیقترین روش در تعیین جنسیّت پرنده ميباشد و ضریب
صحّت آن نزدیک به صد در صد است .به عالوه بسیار
سریع ،دقیق و کم هزینه بوده ،استرس بسیار کمي به پرنده
وارد ميکند و در هر دوره از زندگي پرنده ميتواند به کار
رود .در سال  Griffiths 1445و همکاران با استفاده از دو
ژن  )Chromo-helicase-DNA binding gene) CHD-Zو
 CHD-Wو طراحي پرایمر های متعدد ،به تعیین جنسیّت
گروهي از پرندگان (شتر مرغ ،قو ،کبوتر ،غاز وحشي و )...
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