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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .3دانشیار ،مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

تاریخ پذیرش مقاله1395/11/13 :

تاریخ وصول مقاله1395/06/28 :

چكيده
این پژوهش با هدف بررسی چندشکلی ناحیة اینترون ژن  BMP-15و تأثیر آن بر صفاا

رشفد و تولیفدمثف در گوسفاند نفژاد لفری

بختیاری با استااده از روش توالییابی انجام شد .برای این منظور تعداد  100نمونه خون ( 80رأس میش و  20رأس قفو ) از ایسفتااه
پرورش و اصالح نژاد گوساند لری بختیاری شهرکرد جمعآوری و  DNAآنها استخراج شد .قطعة  356 bpاز ژن  BMP-15بفا اسفتااده
از واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRتوسط یک جات آغازگر اختصاصی تکثیر و کیایت آن توسط الکتروفورز بر روی ژل آگفارز یفک
درصد بررسی شد .سپس توالی محصول  PCRتعیین شد .برای شناسایی چندشکلیها ،توالیهای حاصله با توالی ثبفت شفده در بانفک
جهانی ژن مقایسه شد .نتایج تنها حاکی از وجود جهش حذفی ) ) D75Aدر این ژن بود کفه در ایفن جهفش آدنفین بفا فراوانفی 41/2
درصد در نوکلئوتید شماره  75حذف شده بود .تأثیر این جهش در هیچکدام از صاا
ژنتیکی در سایر بخشهای این ژن بهمنظور بررسی بهتر ارتباط آن با صاا

رشد و تولیدمث توصیه میشود.

كلیدواژهها :پروتئین مورفوژنتیک استخوانی ( ،)BMP15چندشکلی ژنتیکی ،صاا

* نویسنده مسئول

رشد و تولیدمث معنادار نبود .مطالعه چندشکلی

تولیدمث  ،صاا

رشد ،گوساند لری بختیاری.

Email: mostafafaghani@yahoo.com

پریسا مهوری ،مصطفی فغانی ،عباس دوستی

مقدمه

پروتئینهای مورفوژنیک استخوانی (BMPها) کفه بفه نفام

استااده از ژنتیک ملکولی فواید زیادی دارد که یکی از این

 FecXمعروفنففد و روی کرومففوزوم  Xقففرار دارنففد[.]18

فواید تعیین ژنوتیپ افراد برای جایااه خاصی است [.]19

ژنهای  BMPجزء فوق خفانواده  TGFβبفوده و توسفط

همچنففین اسففتااده از نرففانارهای ژنتیکففی در انتخففا

و

تخمفک تولیفد مفیشفوند ،و بفر تنظفیم بیفان و ترشف

اصالح نژاد به طفور مهیجفی پیرفرفت ژنتیکفی را تسفریع

هورمونهای مؤثر بر رشد فولیکولی و نر تخمکانفدازی

می کند .مطالعة تنوع ژنتیکی نژادهای بومی برای حااظفت

مؤثرند [BMP .]17ها در توسعة جنین ،هموستازی ،تعمیر

از منابع ژنتیکی الزم و ضروری اسفت .بفالب بفر  26نفژاد

و اصالح الاوهای بفافتی مختلفف ،تمایزسفلولی و مفر

گوساند در ایران وجود دارد که با مناطق مختلف سفازگار

برنامهریفزیشفده سفلول نقفش دارنفد [ .]18ژن BMP15

شده اند .در حال حاضفر ،تولیفد گوشفت مهمتفرین دلیف

تکثیر و تمایز سلولی گرانولوزا را بهوسیلة ترویج و توسعه

پرورش گوساند در ایران است و تولیدهفای دیافر ماننفد

تقسیم میتوزی سلول گرانولوزا ،مهار بیان گیرنده هورمون

پرم ،شیر و پوسفت در درجفههفای بعفدی اهمیفت قفرار

محرک فولیکول و تحریک بیان لیااند کیت تنظیم میکند،

دارند.

بنففابراین نقففش محففوری در بففاروری پسففتانداران مففاده

گوساند لری بختیاری یکی از نژادهای درشفتجثفه و

دارد[.]18

دنبه دار ایرانی است و هدف اصفلی از پفرورش آن تولیفد

توالی کدکننفد ایفن ژن شفام دو اگفزون اسفت کفه

تولیدمثلفی

توسط اینترونفی بفه طفول  5/4کیلوبفاز از یکفدیار جفدا

و میزان رشد است .صات تولیفدمثف صفاتی چنفدژنی و

میشفوند .محصفول رونویسفی کامف آنهفا تفوالی 1179

دارای توارث کمی است که تحت تأثیر ژنهای با اثر کم و

نوکلئوتیدی بوده و کد کنند پفیشپپتیفدی بفه طفول 393

تولیفدمثلفی در

اسیدآمینه است که پپتید کام آن  125اسیدآمینه طفول دارد

گوشت است .این صات ،خود متأثر از صاا

عمده اسفت .از جملفه مهمتفرین صفاا

پفنج جهفش fecXG, fecXH, fecXB,

گوساند چنفدقلوزایی اسفت کفه در هفر زایمفان بفا نفر

[ .]5در تحقیقفا

تخمک ریزی در هر سیک ارتباط مستقیم داشفته و تحفت

)FecXLو  )fecXIدر ژن  BMP15شناسایی شده است کفه

تأثیر تعداد محدودی هورمون و ژن های ویفژه قفرار دارد.

در باروری برخی نژادها نقفش دارنفد[ .]7جهفش Fec XI

چندقلوزایی گوساندان دارای ضریب وراثت پذیری پفایین

اولففین بففار در نففژاد اینففوردال ( )Inverdaleشناسففایی و

(کمتففر از  )0/10اسففت .بففا توجففه بففه اهمیففت صففات

مکانیسم آن بررسی شد[.]15

چندقلوزایی گوساندان از نظر اقتصادی ،بررسفی ژنهفایی

بررسی جهشها در این ژن نران مفیدهفد کفه حتفی

با اثر عمده (ژن های کاندیدا) بر این صفات تمرکفز یافتفه

جایازینی اسیدآمینهای که جابجفایی زیفادی را در تفوالی

است .سه دسته ژن که در زمینة باروری گوساند شناسایی

محصول ایجاد نکند نیز منجر به ایجاد تأثیر زیاد بر فعالیت

شففده عبارتنففد ازر گیرنففد نففوع  Bپففروتئین مورفوژنتیففک

محصفول و بفه دنبفال آن اففزایش نفر تخمفکانفدازی

استخوانی ( (BMPR-IBیا کیناز شفبه اکتیفوین)ALK6( 6

و عفدم بفاروری در گوسفاندان

درگوساندان هتروزیاو

تحت عنوان  FecBکه روی کروموزوم شمار شش واقفع

هموزیاو

است ،فاکتور متمایزکنند رشد  )GDF9( 9بفه نفام FecG

عاملی مؤثر در فاکتورهای ترش شده از تخمک است کفه

کففه روی کرومففوزم شففماره پففنج قففرار دارد و دسففتة

نقففش کلیففدی در توسففعة فولیکففولی و تخمففکگففذاری و
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حام این جهشها میشود[BMP15 .]12 ،5

تأثیر چندشکلی ژن

BMP15

بر صفات رشد و تولیدمثل گوسفند لری بختیاری

همچنین در کیایت اووسیت در تخمدان پسفتانداران دارد.

بختیاری وجود دارد .هدف از انجام این پژوهش ،بررسفی

اخیر تأکید بر اهمیت  OSFsبهعنوان تنظیمکننفده

چنففدشففکلی ناحیففة اینتففرون در جایاففاه ژن  BMP15در

مطالعا

عملکرد سلولهای کومولوس و کیایت اووسیت دارد [.]6

جمعیت گوساند نژاد لری بختیاری و ارتباط آن با صاا

یک کپی از جهش  FecXIیا جهش هانا ( ،) FecXHباعث

رشد و تولیدمث در این نژاد بود.

افزایش تخمک ریفزی در حفدود یفک تخمفک اضفافی و
تعداد نتاج ک را  0/6بره در هر زایش اففزایش مفیدهفد.

مواد و روشها

ولی میش های هموزیاوس که از هفردو والفد خفود ایفن

تحقیففق حاضففر در ایسففتااه اصففالحنففژاد گوسففاند لففری

آل ها را دریافت کرده بودند ،دارای تخمفدانهفای بسفیار

بختیاری شفهرکرد انجفام شفد .سیسفتم پفرورش در ایفن

کوچک ،رشد نیافته و عقیم بودنفد[ .]4تفاکنون مطالعفا

ایستااه به روش نیمه متحرک و روسفتایی اسفت .در ایفن

تولیفدمثلی

تحقیق تعداد  100نمونه خون ( 80رأس میش و  20رأس

صور

گرفته است؛ اما در رابطه بفا تفأثیر ایفن ژنهفا بفر

قو دارای رکورد) با استااده از لولههای ونوجکت حاوی

صاا

کمی وجود دارد .در مطالعهای تأثیر

 EDTAجمع آوری و با حاظ زنجیر سرد بفه آزمایرفااه

وزن و سایز در چندین

بیوتکنولوژی دانرااه آزاد اسالمی واحفد شفهرکرد انتقفال

نژاد گوساند مطالعه شد که در نتیجة اثر جهفش شناسفایی

یافت و در فریزر در دمای  -20درجة سانتیگراد تا زمفان

شده این ژن بر وزن بدن در  90روزگی معنادار بفود ولفی

انجام آزمایش ها ناهداری شد .بهمنظفور اسفتخراج DNA

متعددی در رابطه با تأثیر این ژن ها بر صفاا
رشد ،مطالعا

 FecBیا  BMPR-IBروی صاا

در صففاا

خون گوساند ،نخسفت بفافیکفو

وزن تولففد و وزن 120روزگففی تففأثیر معنففادار

نداشت[ .]8همچنین در مطالعهای تأثیر آل  FecXRاز ژن
 BMP15در صاا

نمونفههفا کفه شفام

گلبول هفای سفاید خفون و همچنفین پالکفت هفا هسفتند

رشد و کیایت الشه مطالعه شد.]21[.

جداسازی و سفپس اسفتخراج  DNAبفا اسفتااده از کیفت

حفداق

ساخت شرکت سیناژن و براساس پروتک این شفرکت بفر

اکثر ژنهفا در موجفودا

یوکفاریو

بفزر

انجففام شففد .کمیففت و کیایففت DNA

شام یک اینترون هستند که معموالً اینترونها را زائدهایی

روی بففافیکففو

میشناسیم که باید در پروسفة تولیفد  mRNAدور ریختفه

اسففتخراج شففده بففا اسففتااده از ژل آگففارز یففک درصففد و

شوند .اما در حقیقت اینترون هفا نقفش حیفاتی در تکامف

رنگآمیزی توسط اتیدیوم بروماید بفا غلظفت  2Lانجفام

مولکولی ژن داشته و تنظیم کنندههای حیفاتی بیفان ژنهفا

شد .پس از تأیید کیایفت  DNAاسفتخراجی ،یفک قطعفة

هستند .بهعالوه امکان تولید ژنهفای جدیفد از طریفق دو

 356جاتبازی از اینترون ژن ( BMP15بفه شفماره ثبفت

برابر کردن اگزونها را فراهم میسازد و نیز امکفان تولیفد

 AF236079در بانففک جهففانی ژن) بففا کمففک آغازگرهففا

چندین پروتئین از یک ژن بهوسیلة تغییفر محف بفرش را

(جدول )1و با استااده از واکنش زنجیرهای پلیمفراز PCR

ایجاد میکند [.]20

تکثیر یافت [ .]22مح تکثیر منطقفة مزبفور در ژن مفورد
مطالعه از نوکلئوتید  22شروع و تفا نوکلئوتیفد  377ادامفه

اگرچه پژوهشهای بسفیاری در گوسفاندان و بزهفای

داشت.

ایرانی روی ژن های مرتبط با بفاروری ،از قبیف  GDF9و

برای انجام واکنش  PCRمقدار  15 ngاز  DNAالاو،

 BMP15انجام شده است [14 ،10 ،9و ]23؛ اما مطالعفا

به مخلوط شام دو میکرولیتربفافر PCRبفا غلظفت ،10x

محدودی در ژن  BMP15در جمعیت گوساند نژاد لفری
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مقفففدار  500میکرومفففوالر از هرکفففدام از dNTPهفففا،

( )AF236079مقایسففه و جهففشهففای تففکنوکلئوتیففدی

1/75میلیموالر از  ،MgCl2مقدار  10پیکومول از هرکفدام

( )SNPشناسائی و ثبت شدند.

از آغازگرهای پیرو و پیررو ،دو واحد آنزیم  Taqپلیمفراز

رکوردهای مربوط به صاا

اضافه و با استااده از آ

رشد (وزن تولد ،وزن بره

دیونیزه به حجفم  20میکرولیتفر

در یکمفاهای ،وزن شفیرگیری ،وزن شفشمفاهای ،وزن

رسفید .سفیک گرمفایی بفه کفار گرفتفهشفده در واکفنش

نهماهای) و تولیدمث (تعداد زایش تکقلو و دوقلو ،نحو

زنجیرهای پلیمراز شام  32سیک تکثیر بود (جدول .)2

زایش که شام زایش طبیعفی ،زایفش بفا کمفی کمفک و

 PCRبفر روی ژل،

سختزایی است) در هر دام اخذ و ثبت شد .سپس ارتباط

پس از تکثیر و کنترل محصفوال

توالی نوکلئوتیدها در نمونههایی که به خوبی تکثیفر شفده

بین صاا

و جهش شناسایی شده با استااده از نسخة 21

بودند توسط شفرکت بیفونیر کفرهجنفوبی ()Bioneer Co.

نرمافزار  SPSSبررسی شد .در صاا

تولیدمثلی با توجفه

داده های ناپیوسته بود ،از

تعیین شد .سپس توالیهای حاصفله بفا اسفتااده از برنامفة

به اینکه نتایج حاصله به صور

( BLASTدر بانک جهفانی ژن) بفا تفوالی نوکلئوتیفدهای

روش جداول متقاطع و آزمون مربفع کفای بفرای مقایسفه

ارائه شده در بانک جهانی ژن براساس شماره ثبت این ژن

فراوانیها استااده شد.

جدول .1توالی آغازگرهای پیرو و پیشرو در قطعة  356 bpاینترون ژن  BMP15و دمای اتصال آنها
انداز محصول

طول آغازگر

(جات باز)

(جات باز)

توالی آغازگر

)Tm(°C

356

)(5′–3′

23

67/3

TTCTCCGTCTAGGGGTATGAGTG

24

69/6

AGGGAACAAGAGCAAAGCGTTAG

جدول .2سیکل گرمایی واكنش زنجیرهای پلیمراز
تکرارچرخه
1

32

1

مراح چرخة

نام آغازگر
BMP15-F
BMP15-R

PCR

دما (درجة سانتیگراد)

زمان (دقیقه)

( Initial Denaturationواسرشتشدن اولیه)

95

5

( Denaturationواسرشتشدن)

95

1

 ( Annealingاتصال)

56

1

( Extentionتکثیر)

72

1

( Final Extentionتکثیرنهایی)

72

5

PCR
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همچنین برای مقایسة صاا

BMP15

بر صفات رشد و تولیدمثل گوسفند لری بختیاری

اثر جهش شناسایی شفده؛  ،bضفریب تابعیفت وزن تولفد؛

رشد از رویة مدل خطی

عمومی استااده شد که در صات وزن تولد از مدل آمفاری

̅̅̅̅̅ ،میاناین وزن تولد دامها و
 ، BWijklوزن تولد دام؛ 𝑊𝐵

 1استااده و در سایر وزنها طبق مدل آماری  2وزن تولفد

 ،eijklاثر خطای آزمایش است.

بهعنوان عام کوواریفت در مفدل قفرار داده شفد .تمفامی
نتایج و بحث

آزمونها با میزان اطمینان  %95انجام شد.
()1

با استااده از جات پرایمفر اختصاصفی ،قطعفة مفوردنظر از

Yijkl=µ + Gi + Yj + BMPk + eijkl

اینترون ژن  BMP15به طول  356جاتباز ،تکثیر شد کفه

()2

̅̅̅̅̅ ) + BMPk + eijkl
𝑊𝐵Yijkl=µ + Gi + Yj + b(BWijkl -

نمونه ای از  DNAاستخراج شده و الکتروفورز محصوال
 PCRتکثیر شده بهترتیب در شک های  1و  2آورده شده

که در این روابط ،Yijkl ،فنوتیپ صات مفورد مطالعفه ؛ ،µ

است.

میاناین جامعه؛  ،Yjاثر سال تولد؛  ،Giاثر جفنس؛ ،BMPk

شکل .1كیفیت  DNAاستخراجشده بر روی ژل آگارز یک درصد

شکل .2الکتروفورز محصوالت  PCRاینترون ژن
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BMP15

پریسا مهوری ،مصطفی فغانی ،عباس دوستی

نتایج حاص از مقایسة توالیهای حاصله با توالی ثبت

جهش در اگزون دوم این ژن شناشایی شفد [ .]7همچنفین

شده در بانک جهانی ژن ،یک جهش تکنوکلئوتیفدی کفه

در بررسففی اگففزون دوم ایففن ژن در گوسففاند سناسففری

شام حذف آدنین در نوکلئوتید شمار  76بود ،شناسفایی

چندشففکلی مرففاهده نرففد [ .]11در بررسففی اگففزون دوم

شد (شفک  .)3ایفن جهفش بفا فراوانفی  41/2درصفد در

جمعیت گوساند سنجابی نیز یک جهفش شناسفایی شفده

جمعیت تحت مطالعه مراهده شد (جدول .)3در بررسفی

اسففت [ .]23در بررسففی اینتففرون ایففن ژن در جمعیففت

گوسففاند افرففاری و آمیختففة آن بففا نففژاد بروالمرینففو در

گوساند کوریدال و گوساندان بومی کرفمیر یفک جهفش

پروموتر و اگزون اول جهرفی شناسفایی نرفد؛ امفا یفک

گزارش شده است [.]22

جدول .3فراوانی جهش شناسایی شده در اینترون ژن BMP15

نرانار
D76A
حرف )(D

آل

فراوانی

N

41/2

T

58/8

ارائه شده در سمت چپ نام نرانار به ماهوم جهش حذفی است.

حرف) (Nدر ستون آل ها به معنی مراهده نردن نوکلئوتید در جهش حذفی است.

شکل BLAST .3توالیهای حاصله
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تأثیر چندشکلی ژن

معنففادار بففودن تاففاو

BMP15

بر صفات رشد و تولیدمثل گوسفند لری بختیاری

فراوانففی از جملففه تعففداد

تولیدمث گوسفاند بسفیار مهفم اسفت اثفر آن بفر بفاروری

زایش(تفکقلفو و دوقلفو) و زایفش غیرطبیعی(طبیعفی تففا

گوساندان لری بختیاری بررسی شد .در گوساند ،نژادهفای

سختزایی) برای نرانار  D75Aآزمون شد کفه نتفایج آن

مختلای بفا جهفش مختلفف در ژن پفروتئین مورفوژنتیفک

در جدول  4ارائه شده اسفت .همفانطفور کفه در جفدول

استخوان  )BMP15( 15شناسایی شده است که مفیشهفای

مراهده میشود از نظر دوقلوزایی تافاوتی بفین دو گفروه

هتروزیاو یک نر تخمکگذاری عالی را در مقایسفه بفا

جهش یافته و فاقد جهش مراهده نرفد و فراوانفی برابفر

حیوانا

نوع وحری نرفان مفیدهنفد [12 ،6 ،1و  .]16در

داشففتند .از نظففر زایففش غیرطبیعففی نیففز اگرچففه در گففروه

گوساندانی که دارای یک کپی از ژن  BMP15باشند میفزان

آماری

تخمکریزی افزایش پیدا میکند در صورتی که گوسفاندان

جهشیافته فراوانی سختزایی باالتر بود اما تااو

هموزیاوس عقیم میشوند و این امر به دلی ناهنجفاری در

معناداری مراهده نرد.

توسعة فولیکولی تخمدان گزارش شده است [ 4 ،1و .]12

بففه دلیفف اینکففه ژن  BMP15در بففاروری و رانففدمان

جدول .4مقایسة فراوانی صفات تولیدمثلی برای جهش شناسایی شدة  D75Aدر ژن  BMP15گوسفند
D75A

حالتها

نوع تولد

نوع زایش
nsرتااو

مقدار X2

T

N

( 1تک قلو)

%80

%80

( 2دوقلو)

%20

%20

( 1زایش طبیعی)

%40

%40

( 2زایمان با کمک کم)

%40

%20

( 3سختزایی)

%20

%40

0

1/33

Pvalue

1/00ns

0/51ns

دو گروه معنادار نیست.

تولیفدمثلی در گوسفاند

این گوساند کمتر از گوساندان مطالعه شد دوقلوزاسفت.

افراری و آمیختة آن با نژاد بروالمرینو نیز تأثیر معنفاداری

احتمال میرود محیط پرورش گوساند لفری بختیفاری بفه

نداشت[ .]7اما نرانار شناسایی شده در اگفزون دوم ایفن

دلی کوهستانی بودن و شرایط نامساعد محیطفی ،بفهطفور

ژن در گوساند سنجابی در صات دوقلوزایی تأثیر معنفادار

طبیعی از بروز برهزایی باال جلوگیری میکند و بفه همفین

داشت [ .]23همچنین تفأثیر الاوهفای ژنفوتیپی شناسفایی

خاطر مراهدا

فنفوتیپی چنفدقلوزایی در ایفن نفژاد بفاال

شففده در ایففن ژن در صففات چنففدقلوزایی در بففز نجففدی

نیست .از آنجایی که محیط علیفه ژنهفای بفاروری عمف

معنادار گزارش شده است [.]13

میکند ،بنفابراین بایسفتی محفیط مناسفب را بفرای بهبفود

البته این ژن بر روی صفاا

فنوتیپی انجام شده در گله مورد بررسی

تولید مث و وضعیت باروری فراهم آورد .با توجه به اینکه

و مقایسة آن با گوساندان معروف دوقلوزا ،نر بفرهزایفی

دوقلوزایی هم تحتتأثیر عام محیط (تغذیه و مفدیریت)

طبق مطالعا
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پریسا مهوری ،مصطفی فغانی ،عباس دوستی

و هم متأثر از ژنتیک حیوان بوده ،تغذیفه مفیتوانفد تفأثیر

یفک کپفی از ژن  BMP15هسفتند ،میفزان تخمفکریفزی

بسزایی بر ظهور ژن هفای بفا اثفر عمفد مفؤثر بفر صفات

افففزایش پیففدا مففیکنففد ،در صففورتی کففه گوسففاندان

تولید مث داشته باشد تاحدی که میفزان تخمفکریفزی در

هموزیاوس عقیم می شوند .دلی ایفن امفر ناهنجفاری در

گوساند جاونز به ازاء یک کپی از جهش  FecBنصف این

توسعة فولیکولی تخمدان است [ 4و .]12
میاناین صاا

میزان در گوساندان مرینو است کفه دلیف آن فاکتورهفای

رشد برای نرانار D75Aآزمون رشفد

محیطی نامناسب از جملفه بفیکیایتفی مفواد خفوراکی یفا

تااو

معناداری دارد (جدول  .)5با وجود این که میاناین

ترکیبی از مسائ محیطی برای گوساند جاونز عنوان شفده

صاا

وزن تولد ،وزن یک مفاهای و ...در گفروه جهفش

است .با اینکه جهفش یکسفانی بفین گوسفاندان بفروال و

یافته کمی بیرتر بود؛ اما اختالف معناداری در این صفاا

گارول وجود دارد ،ولی میزان تخمفکریفزی و بفرهزایفی

مراهده نرد .مطابق با نتایج این تحقیق ،مطالعهای کفه بفر

گوساند بروال از گارول بیرتر است که علت این اخفتالف

روی جهففش  FecXRانجففام شففد نیففز تففأثیر معنففاداری در

مففیتوانففد ناشففی از تاففاو هففای محیطففی باشففد [ .]3در

صاا

وزن تولد و میفزان رشفد قبف و بعفد از شفیردهی

مطالعهای در سال  2004با استااده از روش تفوالییفابی و

نداشت [ .]21اما بر خالف نتایج این تحقیق ژنوتیپهفای

 SSCPمرخص شد که جهفش  FecXGدر ارتبفاط بفا ژن

شناساییشده در اگزون دوم این ژن در صاا

وزن تولفد،

 BMP15باعففث افففزایش تخمففکریففزی گوسففاندان نففژاد

 45روزگی و سه ماهای گوساند سفنجابی تفأثیر معنفادار

بلکلیر و کمبریج میشود [ .]12در گوسفاندانی کفه دارای

( )p<0.05داشتند [.]23

جدول .5میانگین صفات رشد برای جهش شناسایی شدة  D75Aدر ژن
صاا

 nsرتااو

رشد

جهش

وزن تولد

N
T

وزن یکماهای

N
T

وزن از شیرگیری

N
T

وزن شش ماهای

N
T

وزن نه ماهای

N
T

BMP15

انحراف معیار  ±میاناین

Pvalue

0/48 ± 5/59

0/65ns

0/70 ± 5/49
1/1 ± 14/20
1/4 ± 14/22
1/3 ± 30/77

0/92ns
0/63ns

1/9 ± 31/06
1/6 ± 31/72
1/5 ± 32/55
1/4 ± 35/0
1/4 ± 35/9

دو گروه معنادار نیست.
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0/07ns
0/14ns

بر صفات رشد و تولیدمثل گوسفند لری بختیاری

[2]. Bourdon V, Harvey A and Lonsdale DM

BMP15

تأثیر چندشکلی ژن

نران داده انفد کفه موقعیفت و تفوالی

(2001) Introns and their positions affect the

اگرچه مطالعا

translational activity of mRNA in plant cells.

] ولی بفا2[ اینترونها میتواند بر بیان ژن تأثیر داشته باشد

EMBO reports 2(5): 394-398.

توجه به اینکه هیچیک از گوساندان لری بختیفاری مفورد

[3]. Davis GH, Galloway SM, Ross IK, Gregan

 شاید بتوان گات که در این، ناباروری نران ندادند،مطالعه

SM, Ward J, Nimbkar BV, Ghalsasi PM,

 جهففشهففای مففؤثر درBMP15 جمعیففت از اینتففرون ژن

Nimbkar C, Gray GD and Inounu I (2002)

 اما با توجه به این که صاا کمی.دوقلوزایی وجود ندارد

DNA Tests in Prolific Sheep from Eight

توسط برآیند تعداد زیفادی ژن باآثفار کفم و همچنفین اثفر

Countries Provide New Evidence on Origin
of the Booroola (Fecb) Mutation. Biology of

 لذا نامناسب بفودن فراوانفی،متقاب بین آنها کنترل میشود

Reproduction 66(6): 1869-1874.

در سط یک لوکوس نمفیتوانفد گفواهی بفر

آل مطلو

[4]. Davis GH, Mcewan J, Fennessy P, Dodds K

عملکرد نامطلو یک صات در یک نفژاد باشفد و بفالطبع

and Mcnatty K (1992) Infertility Due to

،]24[نیازمند بررسی وضعیت جایااههای ژنی دیار اسفت

Bilateral Ovarian Hypoplasia in Sheep

بیرفتری
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Prolificacy

X

بر روی گوساندان این نژاد انجام گیرد تا بتوان نتیجهگیری

Biology of Reproduction

.دقیق و با اطمینانی در این زمینه انجام داد

Gene

Chromosome.

لذا برای آزمون چنین مسئلهای بایستی مطالعفا

Located

on

the

 در رابطه با تأثیر ایفن ژن،محدود

46(4): 636-640.

با توجه به مطالعا

رشد نیز نمیتوان نظر دقیقی داد و با توجفه بفه
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در صاا
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Abstract
The aim of this research was to recognize genetic polymorphism in intron place of BMP15 gene and its
association with growth and reproduction traits in Lori-Bakhtiari sheep breed using sequencing method.
Blood samples of 80 ewes and 20 rams of Lori-Bakhtiari sheep from breeding station of Shahrekord were
collected. DNA was extracted from whole blood and their quality was evaluated using 1% agarose gel
electrophoresis. A fragment with the size of 356 bp from extracted DNA was amplified using polymerase
chain reaction (PCR) with a pair of specific primers. The PCR products were sequenced. Sequencing
result was compared with the registered gene sequence in NCBI database using Blast program. Results
showed only a deletion mutation (D75A) in this gene; Adenine with 41.2% frequency was deleted in 75
nucleotide. This mutation did not effect on reproduction and growth traits. However, it is recommended
to study the association of polymorphisms in other segments of this gene with reproduction and growth
traits in future studies.
Keywords: bone morphogenetic proteins (BMP15) genetic polymorphism, growth traits, Lori-Bakhtiari
sheep, reproductive traits.
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