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 الخالصة
مركز / العلوم والتكنولوجیا دائرة البحوث الزراعیة  أجریت ھذه التجربة في حقل الدواجن التابع لوزارة

للكشف عن العالقة بین المظاھر  ٢٠١٦ / ٧ /٢٣لغایة  ٢٠١٦  /٣ /٢٣الثروة الحیوانیة والسمكیة  للمدة من

. المتعددة لمستقبل جین ھرمون النمو وكل من الصفات الكیموحیویھ والتركیبیة للجسم في الدجاج المحلي العراقي 

جینوم الدنا استخلص ثم كوثرة . اسبوع ١٨نات الدم بصورة عشوائیة من طیور التجربة عند عمر جمعت عی

 لطیور التجربة ٢القطع في االنترون رقم  مواقعتحدید  ألجلPCR –RFLP زوجاً قاعدیاً بطریقة  ٧١٨القطعة 

تم قیاس الصفات  %. 1.8نواتج قطع  االنزیم رحلت على ھالم االكاروز،   HindIIIاستخدم انزیم القطع 

 HindIII العینات المعاملة بانزیم القطع  ،التركیبیة للجسم باالضافة الى الصفات الكیموحیویة لطیور التجربة 

وفقاً للنتائج فقد حصل  R2R2و   R1R1 التراكیب الوراثیة التالیة أعطتفي مواقع مستقبل جین ھرمون النمو 

في حین حصل  على التوالي )زوج قاعدي   ١٧٠،  ٢٥٨،  ٢٩٠(على الحزم  R1R1التركیب الوراثیة  

تشیر المقارنة بین متوسط  . على التوالي )زوج قاعدي ٢٩٠،  ٤٢٨(على الحزم  R2R2التركیب الوراثي 

ھرمون النمو لھ عالقة  جین لمستقبل المربعات الصغرى ما بین المجامیع الوراثیة الى ان المظاھر المتعددة

 اضافة الى الصفات )بروتین ، كلوكوز، البومین (  بعض الصفات الكیموحیویھمع  ( p ≤ 0.05 )معنویة 

في الدجاج المحلي العراقي  ) محیط الصدر ، طول عظم القص ، اسبوع  ٣٤ عند وزن الجسم( التركیبیة للجسم 

تعتبر رمون النمو جین ھ المظاھر الوراثیة المتعددة لمستقبلان وجد  التي تم الحصول علیھافي ضوء النتائج . 

التي یمكن ان توظف  للجسم والتركیبیةالجینات المرشحة التي لھا تأثیر في بعض الصفات الكیموحیویة  من

  .المحلیة كدوال وراثیة في عملیة االنتخاب للطیور الداجنة 

  

  المقدمة

من الجینات المرشحة لفھم تأثیرھا على   ) الھرمونات الجسمیة (   Somatotropicیمكن اعتبار جینات        

ان  )  ٢(حیث وجد   ) (1  عملیة التطور و النمو باإلضافة الى تأثیرھا على الصفات االقتصادیة  في الدجاج

ومستقبل جین البروالكتین  GHR  (Growth hormone receptor gene( مستقبل جین ھرمون النمو 

)PRLR  (Prolactin receptor   یقعان على كروموسوم الجنسZ ZP23)   ( وان مستقبل ھرمون النمو

، )  Prolactin( البروالكتین  ، )  Growth hormones( ینتمي إلى عائلة مستقبالت كل من ھرمون النمو

)  GH( والتي تتضمن مستقبالت لكل من )  Hematopoietin( یماتوبایوتین و الھ)  Cytokine( السایتوكاین 

 ، )PRL  ( والعدید من مستقبالتCytokines  مثلInterleukines  9- 11و  2- 7من  ،Granulocyte- 
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macrophage colony – Stimulating factor   ،Granulocyte colony – Stimulating factor  و

Interferons  نوعα  ،ᵝ  و ᵞ.     ان ارتباط ھرمون النمو مع المستقبل یكون ضروري ألجل بناء  )  ٣(  وجد

وقد وجد بان ھنالك إلفھ عالیة الرتباط ھرمون النمو مع )  I  - عامل النمو شبیھ األنسولین  (  IGF – Iوتحریر 

كما وجد بان ھنالك إعداد عالیھ جدا من المستقبالت في الكبد عندما یعمل ھرمون . مستقبلھ في العدید من األنسجة 

من إن عدم التجانس في المستقبالت قد یكون واحد  وجدو)  ٤( .  IGF –Iالنمو على تحفیز بناء وإفراز ھرمون 

إلى اختالف الوظائف البیولوجیة لھرمون النمو ان  بدورھا تقوداألسباب التي تؤدي إلى اختالف االلیات التي 

حیث ان  االختالفات التي تحدث في مستقبل جین ھرمون النمو قد تقود الى اختالفات في االستجابة الخلویة

ببھا عملیة الحذف في جین ھرمون النمو مستقبل جین ھرمون النمو س)   GHR(االضطرابات التي تحدث في  

ھرمون النمو وانخفاض )  Growth hormones( وھي اضطرابات وراثیة یمكن مالحظتھا من خالل ارتفاع 

في الدورة الدمویة  والتي تقود إلى قصر عظام األرجل وبالتالي )  (IGF-1 1في االنسولین شبیھ ھرمون النمو 

ھذه )  sex-linked dwarf( ظت في الدجاج القزم المرتبط بالجنس قصر القامة نفس ھذه التغیرات لوح

في الدجاج بلغ الوزن الجزیئي لجین . االضطرابات تظھر نتیجة حدوث طفرة في مستقبل جین ھرمون النمو 

كیلو دالتون ومن خالل دراسة المناطق المشفرة والغیر مشفرة لجین مستقبل  Kb 13مستقبل ھرمون النمو  

 residue signal 16حامض أمیني مع  592و وجد بان المناطق المشفرة لھذا الجین تشفر إلى ھرمون النم

peptide .  )( ان جین مستقبل ھرمون النمو یمتلك نسبة تشابھ مع نظیره في اللبائن  .   ) ٥Mammalian  (

في مستقبل جین ھرمون النمو في الدجاج الى مثل ھذا  3في حین یفتقر االكسون رقم %  50- 58تتراوح ما بین 

التشابھ مع نظیره في اللبائن وعلى الرغم من ھذا االختالف یعتبر مستقبل جین ھرمون النمو متشابھ مع نظیره في 

یمتلك مستقبل ھرمون النمو في الدجاج وظائف مھمة فھو یدخل في فعالیات النمو .  )  ٦(   Godowskiاللبائن 

اثر حیث ان المظاھر المتعددة لھذا ألجین  تمتلك تباینات كثیرة في تسلسل األحماض النوویة في مجین والتك

أن تعدد  .  )٧( الحیوانات والتي یمكن ان تستخدم كواسمات وراثیة النتخاب ودراسة الصفات االقتصادیة 

یرة جدا وذلك ألھمیتھا في الحفاظ على المظاھر الوراثیة في السالالت المحلیة تعتبر مھمة جدا ولھا اعتبارات كب

. ) ٨(  Yazdapanahالمصادر الوراثیة وانھ من الضروري جدا إجراء عملیة التوصیف الوراثي للسالالت 

أن االختالف في حجم وتسلسل النیوكلیوتیدات واحدة من خصائص نسخ جین مستقبل ھرمون ) ٩(  حیث أشار

 GHR. Pre على  أنتیجة مختلف العملیات التي تطر والتي تحدث)   Growth hormone receptor   (النمو

– mRNA  والتي تتضمن عملیة Alternative splicing   والتي تتضمن حذف او تخطي )Skipping  (

والتي ینتج منھا العدید من الشفرات )  Exon( لالكسونات  )   Retention( وبقاء )  Intron( لالنترون 

أن التغیرات التي تحدث في ھرمون النمو نتیجة التباین الموجود في مستقبل ھرمون ) ١٠(   كما وجد.الوراثیة 

ان المظاھر المتعددة لجین ھرمون النمو . النمو والتي یمكن إن تقود إلى حدوث تغیرات في الصفات المظھریة 

للجسم وبعض الصفات  الصفات التركیبیة،  تمتد على طول ألجین وترتبط مع العدید من الصفات مثل النمو

لذا أجریت ھذه الدراسة بھدف معرفة الطرز . والتي یمكن ان توظف في عملیة االنتخاب والتحسین   الكیموحیویة 

في الدجاج المحلي العراقي  وعالقتھا ببعض الصفات التركیبیة والكیموحیویة للجسم المتعددة لجین ھرمون النمو

  . ي عملیة التحسین الوراثي للعدید من الصفات االقتصادیة والتي یمكن إن تستخدم كدالة وراثیة ف
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  المواد وطرق البحث

بصورة عشوائیة من الورید  اسبوع ١٨عند عمر  دجاجة من قطیع الدجاج المحلي 100جمعت عینات دم من      

وقت حتى °C 20-حفظت عینات الدم تحت درجة حرارة . EDTAالجناحي في أنابیب حاویة على مانع تخثر 

تم قیاس تركیز ونقاوة ) .11(من الدم باستخدام طریقة الفصل باألمالح  ) DNA(استخالص الدنا  .االستخدام 

بعدھا تم ترحیل . ) Nano Drop  Spectrophotometer( عینات الدنا وذلك باستخدام جھاز المطیاف الضوئي

. دقیقة  ٥٨ فولتاً لمدة  70وعلى فرق جھد كھربائي  %1.4العینات المستخلصة على ھالم االكاروز بنسبة 

اما البادئات الخاصة بجین ھرمون . PCRفي تفاعل  ProfiTaq PCR PreMixاستخدمت العدة التشخیصیة 

  ١فھي موضحة في جدول  ٢النمو في االنترون رقم 

  

  

 2البادئ األمامي والخلفي لجین مستقبل ھرمون النمو في االنترون رقم  ١جدول 

  بادئ خلفي

Primer Reverse  

  بادئ أمامي

Primer Forword 

الجینات  

Genes 

5,GCTGGTGAACCAATCTCGG

TT3  

5,GGCTCTCCATGGGTATTAGGA3, GHR 

gene 

  

    

حیث استخدم لھذا الغرض جھاز ، استخدم تفاعل الكوثرة المتسلسل  لتضخیم او تكثیر المنطقة الجینیة المستھدفة   

My Genie 96/384 Thermal Block  مصنع من قبل شركةBIONEER  استعمل برنامج . كوري المنشأ

 )  Denaturation( ألولیة إذ كانت درجة حرارة المسخ ا،) GHR ( للكشف الجزیئي لجین ھرمون النمو 

95C°  95دورة لكل من درجة حرارة المسخ  35ولمدة دقیقتین یتبعھاC°  درجة االلتحام ، ثانیة  30لمدة

)Annealing  ( 60C°  كانت مرحلة االستطالة ، ثانیة  30ولمدة )Extension  (70C°  اما . ثانیة 1.20لمدة

من  %1.6على  PCRتم ترحیل العینات المضخمة بواسطة جھاز .دقائق  5 لمدة  °95اإلستطالة النھائیة فكانت

إذ رحلت العینات في جھاز الترحیل الكھربائي األفقي ثم ،بروماید ھالم االكاروز المضاف لھ صبغة االثیدیوم

( ولتحدید اطوال القطع المقیدة .  UV transiluminaterصورت الحزم الخاصة بالعینات المرحلة على جھاز 

RFLP  ( تم ھضم العینات بواسطة انزیمHINDIII، 9إذ استخدم لھذا الغرضµ  من ناتجPCR  2معµ  من

10X Buffer   ،3.3   0.2من الماء المزال للألیونات یضاف لھاµ  منBSA  0.5إضافة  وفي النھایة تمت  

(        حضنت العینات في جھاز المبدل الحراري 15µ l لیصبح الحجم الكلي النھائي HindIIIمن انزیم 

Thermal cycler  ( ساعات وھذه الطریقة اعتمدت من قبل  4مئویة  لمدة  37بعد تثبیت درجة حرارتھ على  ) 

بعدھا تم تصویر   دقیقة ١٠٠فولت ولمدة   55وبفرق جھد  %1.8رحلت العینات على ھالم االكاروز) .  12

تم قیاس الصفات ) .  photo documentation system( الحزم الناتجة بواسطة جھاز  التوثیق الفوتوغرافي 

الكیموحیویة للدم وذلك بسحب عینات الدم من طیور التجربة بعدھا عرضت العینات الى الفصل بواسطة جھاز 

  ٢٠-العینات في التبرید  حفظتلى بالزما الدم ثم دقیقة للحصول ع  / دورة ٣٠٠٠الطرد المركزي وعلى سرعة 

، كولیستیرول ، التشخیصیة  قیست المؤشرات الكیموحیویة التالیة البومین  العدة وباستعمال.م لحین االستخدام 
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اسبوع تم اخذ وزن الجسم الحي لطیور  ٣٤وعند عمر  والمغنیسیوم والبروتین الكلي  ، الدھون الثالثیة ، كلوكوز 

طول عظم القص ومحیط الصدر وذلك بواسطة شریط قیاس ، ربة واخذ القیاسات التالیة طول عظم الساق التج

حیث تم قیاس محیط الصدر وذلك بوضع شریط القیاس بشكل دائري حول )  CM( مدرج بوحدة قیاس السنتیمتر 

ص بدئا من النھایة العلیا المنطقة الصدریة وانتھاء باعلى نقطة خلف الجناحین بینما قیست صفة طول عظم الق

لعظم القص وصوال لنھایتھ ضمن التجویف الصدري اما صفة طول الرجل فقد قیست بوضع الشریط القیاسي عند 

وذلك الیجاد العالقة ما بین الصفات ، اعلى نقطة فیة ومن ثم مده الى نھایة االصبع االطول في الساق 

  .ھرمون النمو  مستقبل ر المتعددة لجینالكیموحیویة والصفات التركیبیة للجسم والمظاھ

(         SASوقد  استخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز ، تم تحلیل البیانات باستخدام التصمیم العشوائي الكامل     

متعدد   Duncanومقارنة المتوسطات حسب اختبار ANOVAفي تحلیل البیانات وإجراء تحلیل التیاین)  ١٣

   ) . ١٤( المدیات 

  

  النتائج والمناقشة
مستقبل كانت خطوة ناجحة ومھمة الستخالص جین  DNAان استخالص الحامض النووي  ١یتضح من شكل 

 PCR-RFLPزوجاً قاعدیاً كوثرة باستخدام تقانة  ٧١٨ھرمون النمو بعدھا قطعة الحامض النووي البالغ حجمھا 

ھرمون النمو الناتجة  مستقبل القطعة الموكوثرة  لجین، ٢كما في شكل % ١.٦وتم ترحیلھا على ھالم االكاروز 

كما % ١.٨على ھالم االكاروز  الھضمورحلت نواتج  HindIIIعرضت النزیم التقیید PCR-RFLPمن تقانة 

د انتجت طرازین لمستقبل جین ان المظاھر المتعددة لطول القطعة المقیدة ق ٣یتضح من شكل .  ٣في شكل 

 ثالثة حزمعلى  R1R1إذ ظھر التركیب الوراثي ،في الدجاج المحلي العراقي ٢ھرمون النمو في االنترون رقم  

و  ٤٢٨ وھما بحزمتینظھر   R2R2زوجاً قاعدیاً في حین التركیب الوراثي   ١٧٠،  ٢٥٨،  ٢٩٠حجمھا  وكان

 2 ان الدراسة الحالیة تشیر إلى وجود مظھرین لمستقبل جین ھرمون النمو في االنترون رقم  ، زوجاً قاعدیا ٢٩٠

والذین اكدوا وجود )  ١٧( و)  ١٦(    ،) ١٥(في الدجاج المحلي العراقي وان ھذه النتیجة قد اتفقت مع نتائج 

یتضح من . .  2االنترون رقم  ینتج عنھما مظھران لمستقبل جین ھرمون النمو في HindIIIموقعین للقطع إلنزیم 

ھرمون  مستقبل في النسبة المئویة ما بین التركیب الوراثي لجین)  (P≤0.01فروق معنویة  وجود  ٢  جدول 

 على التوالي R2R2و   R1R1للتراكیب %  29.00و  71.00 النمو في الدجاج المحلي وقد بلغت ھذه الفروق

مع تدني نسبة ) ثالث حزم (   R1R1إي أن ھنالك شیوعا واضحا لإلفراد النقیة ألحاملھ للتركیب الوراثي 

عند دراستھ  ) ١٦( أن ھذه النتائج جاءت متفقة مع دراسة . في العینة ) حزمتین (   R2R2التركیب الوراثي 

  Wenchang chicknفي دجاج   2لنسب التراكیب الوراثیة لمستقبل جین ھرمون النمو في االنترون رقم 

الھندیة الذین وجدوا ان التركیب الوراثي الذي  Mazandaranفي إناث ساللة دجاج  ) ١٨( الصیني كذلك دراسة 

 حصل على ثالث حزم لمستقبل جین ھرمون النمو قد تفوق وبشكل كبیر جدا على التركیب الوراثي ذي الحزمتین

على  R2 و R1كل من ل   0.29و   0.71االلیلیة كانت  ان التكرارت نجد)  ٢( ومن خالل متابعة الجدول ،

ان . الذي حصل على نسبة تكرار متدنیة R2 بااللیل كانت تكراراتھ عالیة جدا مقارنة  R1اذ ان الیل .التوالي

ان نتائج . تشیر الى سیادة ھذا االلیل في الدجاج المحلي العراقي R1 االلیلالنسبة العالیة التي حصل علیھا 

وعلیھ یمكن القول ان نسبة التكرار العالیة التي حصل علیھا )  ١٩( و )  ١٦( الدراسة جاءت متفقة مع نتائج 
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ج المحلي ربما تعزى الى االستراتیجیات الطویلة االمد التي اتبعت في االنتخاب ولصفات عدة في الدجا R1 االلیل

  . العراقي

  

  
  DNAنتائج استخالص عینات :١شكل 

  
والمرحلة   PCR-RFLPھرمون النمو الموكوثرة بواسطة تقانة  مستقبل لجین bp 718قطعة الدنا :٢شكل 

  . ١.٦على ھالم االكاروز 
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والمرحلة  HindIIIباستخدام انزیم القطع   PCR-RFLPنواتج ھضم  قطعة الدنا الموكوثرة بتقانة : ٣شكل 

   1.8على ھالم االكاروز

  

في ) P>(0.05قد سجل تفوقا معنویا   R1R1نجد ان التركیب الوراثي ٣الجدول من خالل متابعة نتائج         

  والذي بلغ و   R2R2 الوراثي التركیبعلى متوسط  g/dl 1.25صفة متوسط البومین الدم اذ بلغت متوسطھ 

1.12  g/dl كذلك عاود التركیب الوراثيR1R1  الوراثي التركیبفي تفوقھ على R2R2   في صفة كلوكوز الدم

 كانفقد    R2R2 الوراثي التركیب  متوسطاما  Mg/dl 189.07متوسط  R1R1اذ سجل التركیب الوراثي 

182.33 Mg/dl ، التركیب الوراثي  سجل فقد اما فیما یخص صفة البروتین الكلي في الدمR1R1 معنویا  اتفوق

في حین لم تكن   g/dl 2.21والذي بلغ متوسطھ  R2R2على التركیب الوراثي g/dl   3.15بلغ متوسطھ اذ 

لجین ھرمون النمو للصفات االتیة R2R2 و  R1R1الوراثیین  التركیبینما بین  تذكرھنالك اي فروقات معنویة 

ان ھنالك عالقة معنویة ما بین جین  ٤یتضح من الجدول . والفسفور المغنیسیوم والدھون الثالثیة ، الكولیستیرول 

الذي بلغ متوسطھ  P  (R1R1>(0.05اسبوع فقد تفوق التركیب الوراثي  ٣٤ھرمون ووزن الجسم عند عمر 

ان  نجد ٤ومن متابعة نتائج الجول ،  1499.34والذي بلغ متوسطھ   R2R2التركیب الوراثي على  1530.46

على التركیب الوراثي  سجل تفوقا معنویا  سم )  R1R1   )11.63 الوراثي للتركیب م القص عظمتوسط طول 

R2R2  سم كذلك عاود نفس التركیب الوراثي   10.62الذي بلغ متوسطھR1R1  في تفوقھ على التركیب الوراثي

R2R2   سم  على التوالي كذلك لم  24.61و  25.55في صفة محیط الصدر اذ بلغت المتوسطات لكال التركیبین

تشیر النتائج التي تم الحصول  .تكن ھنالك اي فروق معنویة ما بین التركیبین الوراثیین لصفة طول عظم الساق 

 التركیبیة و یمتلك تأثیرا ًفعاالً في صفة وزن الجسم وبعض الصفات R1R1علیھا  إلى  ان التركیب الوراثي 

في  R1وقد یعزى ذلك الى التكرار العالي الذي یمتلكھ االلیل،ھرمون النمو  مستقبل الكیموحیویة في موقع جین

فضالً عن النسبة المئویة المرتفعة  0.71إذ  بلغت قیمتھ ،ھرمون النمو  مستقبل لجین 2موقع االنترون رقم 

ون الى عمل ھرم  R1R1كذلك  یعزى التفوق المعنوي للتركیب الوراثي % . ٧١  R1R1للتراكیب الوراثي 

إذ یمتلك ھذا ،الذي ھو أحد الھرمونات المھمة التي تفرز من الفص األمامي للغدة النخامیة  ومستقبلھ النمو

الھرمون الكثیر من الفعالیات منھا تأثیره في الخالیا الجسمیة من خالل رفع تركیز عامل النمو المشابھ 

إذ ،خالل تحفیز خالیا الكبد على إنتاجھ وذلك من )  IGF-I  )Insuline like growth factor –Iلالنسولین
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وتنظیم ، )  Cellular glucose uptake(            یمتلك األنسولین عمالً مھما في إمتصاص الكلوكوز الخلوي

كما  ان التباینات ، ) 19 ( وتمثیل إلبروتین و تحفیز الخلیة على االنقسام والنمو ، الكاربوھیدرات والدھون 

النمو یمكن ان تقودنا الى حدوث تغیرات في التعبیر الجیني لھرمون النمو او للجینات المجاورة الوراثیة لھرمون 

والسبب یعود الى االختالف في اإلستراتیجیات ، یعُد التشابھ واالختالف في النتائج اسباباً منطقیة) .  20(   لھ

وطبقاً لنتائج البحث فأن ھنالك عالقة معنویة ما بین . المستخدمة في أنظمة تربیة وتحسین الطیور الداجنة 

 بین كل من وزن الجسم  وبعض الصفاتو ٢ھرمون النمو في االنترون رقم  مستقبل المظاھر المتعددة لجین

یمكن ان تستخدم كدوال وراثیة إلغراض االنتخاب .الدجاج المحلي العراقي فيالكیموحیویة  التركیبیة للجسم و

  . والتحسین الوراثي في الطیور الداجنة وخصوصاً المحلیة منھا 

   

  للدجاج المحلي العراقي )   GHR- Gene( العدد والنسب المئویة لجین مستقبل ھرمون النمو  ٢الجدول   

  (%)(%)النسبة المئویةالنسبة المئویة  العددالعدد  ))GGeennoottyyppee((التركیب الوراثي التركیب الوراثي 

RR11RR11  ٧١.٠٠٧١.٠٠  ٧١٧١  

RR22RR22  ٢٩.٠٠٢٩.٠٠  ٢٩٢٩  

  %%  ١٠٠١٠٠  ١٠٠١٠٠  المجموعالمجموع

  ****  ١٢.٥٠٥١٢.٥٠٥  --------  ))χχ22((قیمة مربع كاي قیمة مربع كاي 

  التكرارالتكرار  االلیلااللیل

RR11  ٠.٧١٠.٧١  

RR22  ٠.٢٩٠.٢٩  

) **) **PP<<00..0011.(.(  
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في الصفات الكیموحیویة للدجاج المحلي )  GHR( تأثیر تعدد المظاھر لجین مستقبل ھرمون النمو  ٣جدول

 ).الخطأ القیاسي±المتوسطات ( العراقي 

  

  الصفات الكیموحیویة

    ) Genotype( الصفات الكیموحیویة للتراكیب الوراثیة 

 R1R1 R2R2 مستوى المعنویة

    g/dlالبومین
1.25 ± 

0.06 a 

1.12 ± 

0.09 b 
* 

 Mg/dlكولیسترول
59.04  ± 

10.70 a 

58.22 ± 

10.40 a 
N.S 

 Mg/dlكلوكوز
189.07 ± 

13.31 a 

182.33 ± 

13.03 b 
* 

    Mg/dlالدھون الثالثیة
142.25  ± 

4.67 a 

143.19 ± 

5.60 a 
N.S 

 g/dlبروتین
3.15  ± 

0.13 a 

2.21 ± 

0.17 b 
* 

 mmol/Lمغیسیوم
2.87 ± 

0.14 a 

2.85 ± 

0.12 a 
N.S 

 mmol/Lفسفور
3.04  ± 

0.32 a 

3.03 ± 

0.33 a 
N.S 

  ) P>0.05(*المتوسطات التي تحمل حروفاً مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف معنویاً فیما بینھا على مستوى 

  

  

  

في معدل وزن الجسم الحي والصفات  )  GHR( تأثیر تعدد المظاھر لجین مستقبل ھرمون النمو :٤جدول

 ).الخطأ القیاسي±المتوسطات (المحلي العراقي  للدجاجالتركیبیة للجسم 

  

الوزن والصفات التركیبیة 

  للجسم

والصفات التركیبیة للجسم للتراكیب ) غم(وزن الجسم الحي 

 (Genotypeالوراثیة 

  

  مستوى المعنویة

R1R1 R2R2 

(  وزن الجسم غم          

 )اسبوع  ٣٤

1530.46 ± 

26.59 a 

1499.34 ± 

31.67 b 
* 

  طول عظم الساق 
25.11 ±  

0.90 a 

24.15 ± 

0.83 a 
N.S 

  طول عظم القص 
11.63 ± 

1.25 a  

10.62 ± 

1.22 b 
* 

 محیط الصدر 
25.55 ± 

0.23 a 

24.61 ± 

0.31 b 
* 

  )P>(0.05*معنویاً فیما بینھا على مستوى المتوسطات التي تحمل حروفاً مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف 
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APPLICATION OF MOLECULAR GENETICS TECHNOLOGY 

(PCR –RFLP) FOR GROWTH HORMONE RECEPTOR GENE 

WITH SOME BIOCHEMICAL AND BODY CONFORMATION 

TRAITS IN LOCAL IRAQI CHICKEN 

 

 Muhannad.M.-ALrekabi         *Iman H. AL-Dulaimi    * Khalil.I AL-Dulaimi      

Yousif O. AL-Dreesaoy    *Hameed.A AL Zeyadi      *Osama.S AL-Obeidi  

*Ministry of Science and Technology/ Agricultural and biological Research Directorate .  

 

ABSTRACT 
       This study was conducted in poultry farm in the Ministry of Science and 

Technology/ Agricultural Research Directorate / Animal resources and fisheries center 

during the period from 23/3 /2016to24/2/2017.The objective of this study was to 

investigate the relationship between growth hormone gene polymorphism and 

biochemical and body composition in Iraqi local chicken  .Blood samples collected  

randomly from experimental birds  at the age of 18 weeks. Genomic DNA was 

extracted and fragmented of 718 bp in size amplified using PCR –RFLP method. To 

determine the restriction site in intron 2of GHR gene for the birds of the experiment , 

HindIII endonucleaseand the result digested  products were run 1.8 agarose gel .The 

body composition as well as biochemical characteristic of the birds were measured. 

Treatment of the fragment at GHR  loci  with HindIII restriction enzyme was reveled 

R1R1and R2R2 . According to the result , The genotype R1R1 recorded ( 290,258.and 

170bp) , R2R2 ( 428and 290) . The comparison of the least square means of different 

genotypes indicated that polymorphism in the GHR gene was significantly ( p ≤ 0.05 ) 

associated with biochemical traits ( albumen  , glucose and protein ) and body 

composition ( body weight at 34 weeks ,breast circumference and length of the tibe 

bone ) in Iraqi local chicken . According to the  results , GHR gene could be candieted 

gene that can affect some biochemical traits  and body composition  in Iraqi local 

chicken , which can be used as genetic marker in selection program for domestic birds. 
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