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 چکیده

مغز خوک  پوتاالموسیبار از هنخستین  در هیپوتاالموس است که یک نوروترنسمیتر Yنوروپپتید :ی مطالعاتیزمینه

 باطارت یبررس و یابی یتوال ،مطالعه نیا: هدف هدف .استهورمون های تولیدمثلی بر محرک اشتها و موثر  و استخراج شد

 یدوره طول ،یدیتول تخم یتوده وزن شامل صفات نیا. است رانیا یبوم یهابوقلمون در یدمثلیتول صفات با  NPY ژن

 یقاتتحق ایستگاهاز به طور تصادفی بوقلمون ماده  120: روش کار. باشدیم تخم نیاول وزن وجنسی  بلوغ سن ،یگذارتخم

ای از نمونه ی خون بوقلمون ها بر .ثبت شدآنها رکوردهای تولید مثلی نتخاب شد و ا شرقیآذربایجان استان بوقلمون 

تکثیر اختصاصی ی طراحی شدهبا استفاده از پرایمرهای  NPY جفت بازی ژن  725استفاده شد. قطعه ی DNA استخراج 

 ،C552T ، T544Aجایگاه چندشکلی 4: نتایج. شد یبررس PCR محصوالت یابی یتوال با NPYژن  یچندشکل شد.

T360G   وC367A  در توالی ژن NPY.داری بین جایگاه نتایج ارتباط معنی یافت شدT360G  وزن کل تخم  تصفبا

در  نتیجه گیری نهایی: .گذاری داشتی تخممعنی داری با وزن تخم و طول دورهارتباط  A544T چندشکلیو  نشان داد

و طول دوره  تخم تعداد وزن کل تخم، صفاتبر  مشخص شد که   NPYژن  های جدیدی در ناحیه اینترونیچندشکلینتیجه 

ایران مورد  غربهای بومی شمال بوقلمون  های اصالح نژادیبرنامهتواند در می داشت. نتایج این پژوهشتاثیر  یگذارتخم

 توجه قرار گیرد.

 

 وزن تخم طول دوره ی تخمگذاری،، y: چندشکلی، بوقلمون، نوروپپتید واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 است که در 1نورومودالتوریک  )Y )NPYنوروپپتید

و  )پدرازیمیوجود دارد باال در هیپوتاالموس  غلظت

اسیدآمینه است  36تشکل از و م، (2003همکاران 

در سال  ولین بارا NPY .(2004 و همکاران تاتموتو)

 و )تاتموتو مغز خوک ایزوله شدهیپوتاالموس از  1۹۸2

                                                 
euromodulatorN 1 

که دارد گیرنده  5این نوروترانسمیتر  .(1۹۸2همکاران 

گذاری رمزمختلف  هایژنتوسط  هاآن ازهرکدام 

و  هر کدام عملکردی خاصی دارند )ماکنلی و شوندمی

روی کروموزوم در بوقلمون  NPYژن  .(2007همکاران 

این نوروپپتید  .(NCBI) دارداگزون  3و  داشته قرار  6

مغز در منطقه  پپتیدهای ترینفراوانیکی از 
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دیگر مناطق است که تاثیر آن در  و 1PVNپاراونتریکوالر

تنظیم رفتار غذا خوردن، تعادل انرژی و ترشح غدد 

میزان  .(2007 همکاران و گاگنونشناخته شده است )

های دریافت تحت تاثیر پیامنوروپپتیدهای مرکزی ترشح 

های عصبی ناحیه هیپوتاالموس شده از محیط و سیگنال

تنظیم گردد مصرف انرژی و غذا میزان تا  شودمیکنترل 

انسان و جوجه تنها Y نوروپپتید (.2014 و همکاران دنبو)

. (2002 الندل و همکاران)دارند تفاوت  آمینواسیددر یک 

قوسی  یهستهکه داخل  (2AGRP)پپتید مرتبط با آگوتی 

 نتاگونیست،آیک  عنوانبه شودمیهیپوتاالموس بیان 

غذا را افزایش مصرف را مهار و  MC4R هایگیرنده

حاوی این  هاینورون( 2001کون و همکاران ) دهدمی

 شوندمیقوسی بیان  یهستهپپتید که فقط در داخل 

 نتاچیبانا و همکارا) کنندمیو گابا ترشح  Yنوروپپتید

0120) NPY  است عوامل مؤثر بر اشتها  ترینمهمیکی از

که  شودمیو در زمان گرسنگی به میزان بیشتری ترشح 

و  ترشح غدد از جمله کنترلگوناگونی اثرات  تواندمی

و  مهمترینعملکردهای فیزیولوژیکی داشته باشد، اما 

 و 2000 اینویاست ) اشتهار آن تحریک یاثت بارزترین

با کنترل ترشح   از سوی دیگر این نوروپپتید(. 2004کالرا 

از سطح هیپوتاالموس اثرات زیادی بر  3GnRH هورمون

 ،200۹ و همکاران تولیدمثلی دارد )دیلون عملکردهای

 هایی نیز بر روی پژوهش .(2010همکاران  و کلنک

و ارتباط آن با صفات تولیدی و   NPY ژن  های جهش

که ارتباط معنی داری بین  طیور انجام شدتولیدمثلی 

ناحیه پروموتور این ژن و صفات های چندشکلی

 فاطمی ،2004)دان و همکاران  تولیدمثلی مرغ نشان دادند

اهمیت صفات تولید مثلی در  بطور کلی (.2012و همکاران 

 ازعوامل یکیکه  تخم کیفیتتواند بر می ها پژوهشاین 

 و ها هجوجد رش کشی، تاثیرگذار درمیزان جوجه

 (13۹4رنجبر و همکاران تاثیر بگذارد ) بازارپسندی است

و  NPY ژنهای چندشکلیدر این پژوهش هدف بررسی 

                                                 
1 Periventricular 
2 Agouti-related peptide 

 یبوم یهابوقلمون در یدمثلیتول صفات باآن  ارتباط

 .بود  رانیا
 

 روش ومواد 

یستگاه تحقیقات ابوقلمون جمعیت اصالح نژادی  120از 

آذربایجان شرقی که با توجه به استان  تاتار بوقلمون

المللی پرورش یافته و استاندارد و نیازهای بین شرایط

به عمل رکوردگیری  بودند، های تولید تخمدارای رکورد

ماه از اسفند تا  7رکوردگیری تولید تخم برای مدت  آمد.

ها خون از ورید زیر بالی بوقلمون شهریور انجام شد.

  EDTAحاوی  یهالولهدر  های خون. نمونهگرفته شد

 -20در دمای  DNAو تا زمان استخراج شد ذخیره 

از روش بیلز و   DNAبرای استخراج   شد.نگهداری 

 DNA. شدبا اعمال تغییراتی استفاده ( 2007)همکاران 

ها از طریق الکتروفورز بر روی از نمونهشده استخراج 

 (. 1درصد تعیین کیفیت شد )شکل  ۸.0 آگارزژل 

 آغازگرها

های اختصاصی پرایمر ،Primer3افزاربا استفاده ازنرم

 به طول NPYژن 1گزون و اینتروناتکثیر بخشی از برای 

توالی پرایمرهای اختصاصی عبارت  شد. طراحی باز 725

 بود از: 

F:GAAGCGTACCCCTCCAAAC      

R:CCCCTTTAAGCAGCACAGTC 

دقیقه واسرشت  5 با PCRبا استفاده از واکنش  پسس

دقیقه واسرشت  1دمایی شامل دوره  32و (oC ۹4اولیه )

(oC ۹4)، 40 ( ثانیه اتصالoC 65 و )ثانیه بسط 45 (oC 

ایجاد شده  یباندهابرای بررسی . شد ریتکث (72

درصد آگارز  5.1روی ژل   PCR واکنش  محصول

مستقیما  NPYژن  PCR محصوالتشد.الکتروفورز 

تا پس از  ارسال شد شگامیپبه شرکت  یتوال نییتعبرای 

 .ی شودابییتوالتخلیص 

 

 

3 Gonadotropin-releasing hormone 
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 آنالیزهای آماری

توسططط  هایتوالی ترازهمنمونه،  120پس از تعیین توالی

و بررسططی فراوانی آللی توسططط نرم  BioEdit افزارنرم

جام شططططد. DnaSP 5.10افزار  یپ ان باط ژنوت های ارت

 SAS9.2افزار شناسایی شده با صفات تولیدمثلی با نرم

ها با های گروهو میانگین شططدبررسططی  GLM یرویه و

سطح  سه  05.0روش آزمون توکی در  . مدل شدندمقای

 آماری مورد استفاده به شرح زیر است:

ije+i=μ+Gijy      

y= طول دوره ی ، ی تخمصفات تولیدمثلی )وزن توده

 ، وزن اولین تخم(، سن بلوغ جنسیتخمگذاری

μمیانگین =  

iGاثرات ثابت ژنوتیپ = 

ije= اثرات باقیمانده 

 نتایج

ژن 1و اینترون  1بخشی از اگزون تکثیر قطعات مربوط به 

NPY  منجر به تولید  یاختصاص یآغازگرهابا استفاده از

 .(1-2 یهاشکل) شد bp 725توالی 

منجر به شناسایی مورد بررسی  یهایتوال یرازمته

که قبال در بوقلمون  (2 شکل) شد جدید یچندشکل چهار

 ده است.گزارش نش

 

 
 

 
 NPYجایگاه  الکتروفورز نتایج تکثیر- B .درصد ۸.0 آگارزاستخراج شده بر روی ژل  DNA  الکتروفورز A--1 شکل

Figure 1-A- Electrophoresis of extracted DNA on 0.8% Agarose gel. Electrophoresis of the proliferation of 

location 
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 (C367A) و NPY  : (T544 A)، (C552T)، (T360 G) ژن در یانقطههای جهش -2 شکل

Figure 2- Single nucleotide mutations in the NPY gene (T544 A), (C552T), (T360 G), (C367A) 

 

نیز  که در ناحیه بخشی از NPY ن بررسی چندشکلی ژ

باز 725با  1و اینترون  1اگزون  فت  هاروجود  ج  چ

ندشطططکلی گاه چ ندشطططکل را نشطططان داد. جای در  هایچ

مشخص شده در بخش اینترون این ژن قرار  یهاگاهیجا

از  هادر این موقعیتچندشططکلی گزارشططی برای داشططت. 

گذشته وجود  یهاپژوهشدر منابع و بوقلمون  NPYژن

گزارش شده در پژوهش حاضر جدید  هایSNPندارد و

صفات  با  NPYهای پیژنوت ارتباط 2و  1جدول  .هستند

 .دهدنشان میرا بوقلمون  یدمثلیتول

 

 G360Tهای صفات تولیدمثلی بوقلمون مربوط به ژنوتیپ  (±se) میانگین حداقل مربعات  -1جدول 
Table 1: LS Means (±se) of turkey’s reproductive traits related to the genotypes of G360T 

Genotype 
Traits 

Total egg 

weight (g) 
Laying period 

length (day) 
Age of the 

first egg (day) 
Weight of the 

first egg (g) 

GG 

b .873033 

(392.38±) 

.65118 

(10.98±) 
245.11 

(1.70±) 
72.86 

(1.75±) 

GT 
.683419b 

(02.437±) 

.18125 

(12.24±) 
244.38 

(1.89±) 
73.76 

(1.95±) 

TT 
  a .764493  

(523.83±) 
148.70 

(15.26±) 
246.67 

 (2.27±) 
74.05 

(2.33±) 

P value   0.0127 0.1704 0.5663 0.7551 

* In each column, means with different letters are significantly different (P≤0/05). 
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 A544Tهای ژنوتیپ مربوط به بوقلمون صفات تولیدمثلی  (±se) حداقل مربعات میانگین  -2جدول 
Table 2: LS Means (±se) of turkey’s reproductive traits related to the genotypes A544T. 

   

Genotype 

Traits 

Total egg 

weight (g) 

Laying period 

length (day) 

Age of the first 

egg (day) 

Weight of the 

first egg (g) 

AA 
4556.73 a 

(±501.81) 

148.32 a 

(±12.50) 

245.64 

(±2.17) 

75.78 

(±2.23) 

AT 
2974.77 b 

(±430.27) 

118.70 b 

(±12.10) 

245.75 

(±1.86) 

71.73 

(±1.92) 

TT 
3415.84 b 

(±403.98) 

125.42 b 

(±11.36) 

244.76 

(±1.75) 

73.16 

(±1.80) 

P value 0.0048 0.0112 0.7505 0.1780 

* In each column, means with different letters are significantly different (P≤0/05)

 

 یهاگاهیجاتنها  یچندشکلجایگاه  4از بین نشان داد  نتایج

G360T وA544T  ژن NPY در  یگذارتخمبا صفات

دارند که در جایگاه  دارند. یداریمعنبوقلمون ارتباط 

و همچنین در  G 0.77و T 0.22فراوانی آلل G360Tدر

 بود. A 0.14و آلل  T 0.۸5فراوانی آلل  A544Tجایگاه 

بر صفات وزن کل تخم  G360Tبه این ترتیب که جایگاه 

از این جایگاه موجب  TT . ژنوتیپ(p<0.05موثر بود )

. شددر صفات وزن کل تخم و تعداد تخم  داریمعنافزایش 

 یگذارتخمهمچنین صفات وزن کل تخم و طول دوره 

از   AAهمراه با ژنوتیپ یداریمعن طوربه

 نیبنابرا(. p<0.05افزایش نشان داد ) A544Tجایگاه

  یهاگاهیجابرای  بیبه ترت Aو T یهاآلل

G360TوA544T مطلوب برای صفات  یهاآلل عنوانبه

 در بوقلمون بومی شناسایی شدند.  یگذارتخم
 

 بحث

SNP  برای ژن داشدهیپهای NPY  در این پژوهش در

 یهیناحهای  SNPاگرچه اینترونی قرار داشتند. یهیناح

در  و اسید های آمینهدر  تغییر به ایجاد اینترون قادر

نیستند ولی  ساختار پروتئین سنتز شدهنتیجه تغییر در 

بر میزان رونویسی ژن و سطح بیان ژن موثر  توانندیم

ناحیه تغییر در (. 2010هورستیمکی و باشند )بیرلوا

نیز   (splicing)ها RNAپیرایش بر فرآیند رونی اینت

های بسیاری (. همچنین پژوهش2007کوما ) موثر است

را بر فنوتیپ  RNAپیرایش وجود دارد که تأثیر بالقوه 

 شیپ تا( 2003و کوپر  )فاستینو اندکردهصفات گزارش 

 یروبخصوص  NPY ژن یرومطالعه  نیچند نیاز ا

 نیا اثر که شده انجام  UTR-’5پروموتور و  یهابخش

. دادمی نشان مرغ یدمثلیتول و یدیتول صفات بر را ژن

اضافه -جهش ناشی از حذف ( یک2004و همکاران ) دان

 یهامرغ NPY ژن پروموتور ناحیه در یدینوکلئوت چهار

با سن  یداریمعنند که ارتباط مشاهده کرد یمادر گوشت

( 2012و همکاران ) یفاطم  .مرغ داشت  یگذارتخماولین 

برای جایگاه مشابه  (b) 0.23و (B) 0.7۸را  یآلل یفراوان

 ارتباط هاآن اگرچه. ندکرد گزارش  NPYدر ژن 

نکردند  دایپ یگذارتخم باصفت گاهیجا نیا نیب یداریمعن

 نیا با یوزن بدن و بلوغ جنس نیب یداریمعنارتباط  یول

 بین داریمعن ارتباطدیگری به  قاتیتحق. شد ثابت گاهیجا

SNP ژن 3اینترون  در شده بررسی های NPY صفات با 

 و همکاران شرمن ( ددار بدن در گاو اشاره وزن و رشد

200۸).  
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)مورفی و  است یانهیآماسید  2۸یک پپتید  1گرلین

موجب تحریک در زمان گرسنگی که ( 2006همکاران 

)پپتید وابسته  AGRP و NPYبراز طریق تاثیر  یاهیتغذ

کمانی  یهستهدر  Yسنتز نوروپپتید  و شودآگوتی( میبه 

 در نهایت NPYدهد. افزایشافزایش می را هیپوتاالموس

گرسنگی و افزایش اشتها  یهاگنالیسسبب افزایش 

 بخش قابل توجهی از (. 2001)ورن و همکاران  شودیم

NPY  از گردش خون سیستم عصبی سمپاتیکی فوق کلیه

(. مطالعات  2007)اتون و همکاران  ردیگیمنخاعی منشا 

  NPY یهانورونهای که اکسون انددادهمختلفی نشان 

کیس پپتین است و میزان کیس  یهانوروندر ارتباط با 

بسیار   NPY ی جهش در ژنحاو یهاموشپپتین در 

روی ی گیرنده کیس پپتین برmRNA پایین است و

)کیم و  شودیمبیان  هاموشدر  NPY  یهانورون

است که  شده دادهنشان  عالوهبه. (2010همکاران

اثر داشته و   NPY  یهانورونکیس پپتین بر  یرندهیگ

 یب) شودیم  NPY تزریق کیس پپتین سبب افزایش بیان

کیس ( از طرفی 2010و کیم و همکاران  2000و همکاران 

کلیدی تولید و آزادسازی  یکنندهمیتنظپپتین، پپتید 

 و 2004گوتسچ گونادوتروپین ) یکننده آزادهورمون 

( در 2007دیلو ( و هورمون لوتئینه کننده )200۸اسمیت  

 یانهیپاکه  نشان داده اند محققان . است هاگونهبیشتر 

 یهانورونمستقیم بر  طوربه  NPY  یهانورون

GnRH  سنتز  و شودیمختم NPY قبل از آزادسازی

GnRH  خود که  نوبهبه همآنو  دهدیمافزایش نشان

و  FSHفولیکولی  یمحرکهباعث آزاد شدن هورمون 

 . پسشودیماز هیپوفیز  LHهورمون لوتئینه کننده 

NPY   هاهورمونین ا یآزادسازمستقیم در  طوربه  

نقش دارد و بر عملکرد گنادها از جمله تخمدان موثر است 

نشان داده شده است  عالوهبه. (200۹و همکاران  دیلون)

 یهیناحدر mRNA NPY که نالوکسین میزان بیان

 منجر به و کندیممیانی را تحریک  یاقاعدههیپوتاالموس 

جنس نر و ماده  دو در هرGnRH/LH تونیک  یآزادساز

                                                 
1 Ghrelin  

 NPY بادی علیه آنتی  تزریق داخل بطنی مغزی .دوشمی

 )کیم و شودیم LH  یامالحظهقابلسبب کاهش 

 همچنین تحریک ترشح هورمون (2010همکاران  

GnRH  تواند باعثنوروپپتیدی می یهارندهیگاز طریق 

 .(1۹۹۸ و همکاران  )پائوشود بلوغ زودرس در جوجه 

کیس پپتید محرک و رابط مهم نوروپپتید وای  با تحریک 

 یهانوروناثرات بازگشتی مثبت استرادیول بر 

وجود  آزادکننده گونادوتروپین است. یهاهورمون

گونادوتروپین در  آزادکننده یهاهورمون یهانورون

و  کندیماین اثر را ثابت  کیس پپتین بینایی یهیناح

استرادیول با کیس پپتین بیان  افلآ یهارندهیگهمچنین 

نتایج  (.2006 و همکاران فرانسس شینی) شوندیم

بین  کنشبرهمنشان داد  یک تحقیق دیگر حاصل از

دها در و اپیئو  GPR54کیس پپتین/ رسانامیپمسیرهای 

از طریق تنظیم فعالیت  دمثلیتولتنظیم محور اندوکرینی 

به  .(2015)کالرک و همکاران  باشدمی NPY یهانورون

تاثیر خود بر صفات   NPYکه  رسدیم این ترتیب به نظر

مترشحه  یهانوروناثر بر  واسطه بهتعداد و وزن تخم را 

GnRH کردن فعالیت گنادوتروپین ها )و متاثرFSH و 

LH اشتها و میزان مصرف غذا ازو تاثیر بر سوکی( از 

 یچندشکلاثر  تواندیماین تاثیر  .دکنیماعمال  سوی دیگر

NPY  را بر روی تعداد تخم تولیدی و مجموع وزن تخم

و تعداد آن  مرغتخمتابعی از وزن  ینوعبهتولیدی که 

 توضیح دهد. هابوقلموناست در 

 

 کلی یریگجهینت

، A544T ،C552Tجدید ) یچندشکل هاییگاهاج چهار

G360T و C367A)  ژن  1اینتروندر ناحیهNPY  در

های یچندشکلیافت شد.  بومی ایران یهابوقلمون

G360T وA544T و با وزن کل تخم  دارییمعن بطور

 .نشان دادندارتباط  هابوقلمون گذاریتخم یدورهطول 

بزرگتر و نیز سایر های در صورت تائید این نتایج در گله

 تواند در های مذکور میجهشگله های مشابه، 
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NPY gene polymorphisms associate with reproductive traits of turkeys in Iran 
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Introduction: Neuropeptide Y (NPY) is a neurotransmitter that presents at high concentrations in 

the hypothalamus. Neuropeptide Y is one of the most abundant peptides in chicken's brain, which 

works as a neurotransmitter in many functions and behaviors. The first time, it was extracted from 

the pituitary hypothalamus of pigs. This neuropeptide stimulates appetite and affects reproductive 

hormones. It was showed that there is a significant association between NPY gene and growth and 

reproductive traits of animals. The aim of this study was to investigate NPY gene polymorphisms and 

their association with reproductive traits in indigenous turkeys of Iran. These traits were including 

total egg weight production, length of laying period, age at the first egg, and the weight of the first 

egg. 

Materials and methods: A hundred and twenty turkey hens were randomly chosen from turkey’s 

breeding center of East Azerbaijan of Iran. They were recorded for the reproductive traits. The blood 

samples of the birds were taken from their wing veins and used for DNA extraction. DNA was isolated 

from each animal's blood samples using salting-out method (Miller et al 1999). A fragment of 725bp 

of NPY gene was amplified using designed specific primers. The forward and reversed primers were 

GAAGCGTACCCCTCCAAAC and CCCCTTTAAGCAGCACAGTC, respectively. PCR was 

performed in a final volume of 25 ml containing 2ml of DNA template, 1.2 ml of each primer, 8.1 ml 

water and 12.5 ml master mix containing: dNTP, proofreading Taq polymerase, MgCl2, and 1x PCR 

buffer. Thereafter, the PCR was programmed as follows: an initial denaturation step at 94°C for 5 

min, followed by 32 cycles of 94°C for 60 s, 56° C for 40 s, and 72°C for 45 s. A final extension step 

was performed at 72°C for 8 min. Electrophoresis of the amplicons was carried out on 1.5% agarose 

gels, and the gels were visualized under ultraviolet light after 45 minutes in 85 Volt. It should be 

noted that PCR products were purified and sequenced by Bioneer Company. The polymorphisms of 

the NPY gene was identified by commercially sequencing the PCR products and aligning the 

sequences using BioEdit software. PopGen32 software was used to identify genotype and allele 

frequencies. The associations of polymorphisms or haplotypes with the traits were analyzed using the 

SAS GLM procedure. Multiple comparisons of Tukey’s test were performed to find differences 

among means. 

Results and discussion: The results revealed four novel SNPs in the NPY gene, which has not been 

already reported in turkey. The detected polymorphisms were including T360G, C367A, T544A, and 

C552T. Results of statistical analysis showed that there was a significant association between T360G 

and total egg weight. The T allele was the favorable allele for total egg weight trait as the TT genotype 

significantly increased the weight of produced eggs. The polymorphism of A544T was significantly 
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associated with egg weight and laying length. The AA genotype of A544T positively influenced both 

egg weight and laying length traits.  Both SNPs were located in the intron region of the gene. Although 

intronic mutations are not capable of altering the synthesized protein structure and/or changing the 

function of the protein, they may affect the level of gene transcription. Additionally, it was proved 

that the intronic polymorphisms may affect the gene expression levels via influencing the splicing 

process. Several studies have already been revealed that the NPY gene polymorphism, especially on 

the promoter and 5'-UTR regions, affect the reproductive traits of chicken. There is another study that 

reported a significant association between the SNPs of intron 3 of the NPY gene with growth and 

body traits in cows. It has been proven that NPY neuron terminals directly end on GnRH neurons and 

NPY is synthesized prior to the release of GnRH. It then releases the follicular stimulating hormone 

(FSH) and the luteinizing hormone (LH) from the pituitary gland. It has been shown that NPY 

influences GnRH secretion via affecting Kisspeptin neurons, which consequently alter reproductive 

traits. Also, stimulating the secretion of the GnRH through the neuropeptide receptors can lead to 

early maturity in the chicken. On the other hand, it was revealed that stimulation of NPY neurons 

mediates an increase in energy intake and storage. Altering the NPY gene expression in the 

hypothalamus of birds resulted in changing energy status. Moreover, NPY has been shown to be a 

potent appetite stimulating agent in chickens. Specific NPY receptors (Y1 and Y5) have been reported 

to mediate NPY effects on feeding behavior in chickens. In order to continue laying eggs, turkey hens 

need a higher amount of available energy and nutrients. Investigations in humans also represented 

that polymorphisms in NPY influenced fatness in men and was linked to body weight, BMI, body fat 

prototype, and leptin levels (Ding 2005, Van 2006). Concentrations of NPY are prominent when body 

fat reservoirs are fully consumed, resulting in hunger enlargement (Kalra et al. 1991). Consequently, 

upon negative energy balance, NPY levels are anticipated to be elevated. In addition, NPY has been 

recognized as a major controller of leptin action in the hypothalamus, affecting the discharge of LH 

and somatotropin (Kalra et al. 1991). This study has pointed out considerable relationships among 

leptin and NPY SNP with vital intensification, fertility, and milk production characteristics 

(Clempson et al. 2010). Also, it is assumed to be the cause of augmenting body mass index (BMI) in 

two different Swedish statistical groups of normal and fat peoples (Ding et al. 2005). The -880I/D 

advocate region variant of NPY might impact body fat prototyping in non-obese Mexican Americans 

from Starr County (Bray et al 2000). Therefore, effect of NPY on appetite may influence the supply 

of nutrients and energy to be consumed for reproductive performance specially egg production traits.  

Conclusion: In conclusion, four novel polymorphisms were detected in intron 1 of Meleagrine NPY 

gene. The polymorphisms of the NPY gene may affect some of egg production traits. If these effects 

validate by investigating them in a larger or another turkey population, they can be considered in 

breeding programs of native turkey population in North-West of Iran.  
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