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چکیده
ژن گیرندهی پروتئین مورفوژنتیک استخوان ) )BMPR1Bیکی از ژنهای بزرگ اثر است که نقش مهمی در افزایش میزان تخمکگذاری
در گوسفندان دارد .در مطالعهی حاضر از تعداد  1۰۰راس گوسفند نژاد سنجابی ایستگاه پرورش مهرگان استان کرمانشاه ۶۰ ،راس
گوسفند نژاد قزل و  4۰رأس از گوسفندان نژاد ماکویی ایستگاه پرورش گوسفند دانشگاه ارومیه خونگیری به عمل آمد .استخراج DNA
از نمونههای خون به روش کیت استخراج شرکت سیناژن و واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRجهت تکثیر یک قطعه 19۰جفت بازی از
اگزون  ۶ژن  BMPR1Bبا استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت .چند شکلی فضایی تکرشتهای  SSCPمحصوالت PCR
با استفاده از ژل پلیآکریلآمید و رنگ آمیزی نیترات نقره به دست آمد .نتایج نشان داد که ناحیهی مورد بررسی از ژن  BMPR1Bدر
دو نژاد سنجابی و قزل دارای چندشکلی بوده و در نژاد ماکویی بدون هیچ جهشی مشاهده گردید .در نمونههای مورد مطالعه سه الگوی
باندی مختلف  2 ،1و 3برای نژاد سنجابی به ترتیب با فروانی  3۶/23 ،49/27و  14/49و سه الگوی باندی مختلف  2 ،1و  3برای نژاد قزل
به ترتیب با فراوانی  33/33 ،55/55و 11/11مشاهده شد .ارتباط الگوهای مشاهده شده در نژاد سنجابی و قزل روی صفت چندقلوزایی
معنیدار بود .نتایج نشان داد که این چندشکلی در گوسفند نژاد سنجابی و قزل میتواند به عنوان یک نشانگر برای صفت دوقلوزایی مورد
استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :چندقلوزایی ،ژن  ، BMPR1BگوسفندPCR- SSCP ،
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مزرعهای به منظور بهبود بازدهی اقتصادی حيوانات با

خانوادهی ژنهای باروری رخ ميدهند در ارتباط با صفات

استفاده از نژادهای تجاری موجود انجام ميشود .در سال-

گوناگون توليدمثلي از جمله ميزان تخمكگذاری،

های اخير بهبود صفات توليدمثلي در گوسفند توسط

چندقلوزایي ،باروری و غيره ميباشند این ژن بر روی

توليدكنندگان مورد توجه زیادی قرار گرفته است .از جمله

كروموزوم  6گوسفند قرار دارد و با نام  FecB1هم شناخته

این صفات تعداد نتاج در هر زایش است كه سودمندی

ميشود ( Eghbal saied .)Souza et al, 2001و همكاران

مزارع پرورش گوسفند به طور عمدهای تحت تاثير تعداد

در سال  ،2016چندشكلي در ناحيهی اگزون  8ژن

فرزندان قرار ميگيرد .عالوه بر دامپروران ،متخصصين

 BMPR1Bو ارتباط آن با صفت دوقلوزایي در گوسفندان

اصالح نژاد نيز استفاده از حيوانات چندقلوزا را نسبت به

ایراني نژاد لری بختياری ،شال ،قزل و افشاری با استفاده از

حيوانات تك قلوزا ترجيح ميدهند .همچنين امكان تكثير

تكنيك  PCR-SSCPرا بررسي  ،نتایج چندشكلي و ارتباط

ژن خارجي هدف در حيوانات تراریخته چندقلوزا نسبت به

معنيداری ژنوتيپهای ژن  BMPR1Bرا با صفت دو

تك قلوزاها زیادتر بوده و به همين دليل استفاده از حيوانات

قلوزایي نشان داد Kazemi Barzelabad .و همكاران در

چندقلوزا به خصوص دامهای اهلي مورد توجه متخصصين

سال  ،2016چند شكلي ژن  BMPR1Bدر گوسفندان نژاد

اصالح نژاد است ( .)Eghbalsaied et al, 2009ميانگين

كردی شيروان را مورد بررسي قرار دادند ،آنها گزارش

ميـزان دوقلوزایي در جمعيت گوسفنـدان ایـران كمتر از

كردند كه نتایج حاكي از عدم وقوع جهش بود.

10درصد ميباشد .بنابراین یكي از مشكالت موجود در

و همكاران در سال  ،2006چندشكلي ژنتيكي ژن

صنعت گوسفندداری ایـران پایين بودن نرخ برهگيری در هر

 BMPR1Bدر گوسفند نژاد شال با تكنيك  PCR-RFLPرا

زایش است ،كه نياز به تحقيقات بيشتری دارد .افزایش

مطالعه كردند كه در جایگاه مورد بررسي چندشكلي

تعداد بره در هر زایش ،با استفاده از روشهای كالسيك

مشاهده نشد Guan .و همكاران در سال  ،2007به بررسي

مانند انتخاب در داخل یك نژاد ،پيشرفت كندی دارد ،زیرا

چندشكلي ژن  BMPR1Bدر  9نژاد ساكوف ،دورست،

وراثتپذیری ایـن صفت در هر زایـش پایين است .اگر

چاروالیس ،مرینو گوشتي چيني ،هيلز رامني ،هو ،آميخته

چه صفت توليـدمثل از جمله صـفات كمي و از نظر توارث

ساكوف و مرینو چيني ،آميخته دورست و مرینو چيني ،با

جـزء صـفات چندژني ميباشد ،اما در سالهای اخير نشان

تكنيك  PCR-RFLPپرداختند .نتایج حاصل از این بررسي

داده شده كه كنترل توليدمثل در گوسفند توسط ژنهایي با

نشان دهندهی وجود چند شكلي در دو نژاد هو و

اثرات عمده نيز صـورت ميگيرد .از این رو كشف ژن-

مرینوچيني بود Mohamadi .و همكاران در سال ،2011

هایـي با اثرات عمده بر نرخ تخمكریزی و در نتيـجه تعداد

چندشكلي ژن  BMPR1Bرا در بزهای نجدی و بومي استان

بـره در هر زایش ،توجه بسياری از دانشمنـدان را به خـود

خوزستان با تكنيك  PCR-RFLPرا مورد مطالعه قرار دادند.

جـلب كـرده اسـت و این ژنها از جمله ژنهای كاندیدا

در این نژادها چندشكلي مشاهده نگردید.

شناسایي

برای صفت تعداد بره در هر زایش هستند و جهشهای

چندشكليهای موجـود در ژنهای مرتبط با چندقلوزایي

شناسایي شده در سطح این ژنها به طور معنيداری باعث

ميتواند در بهبود اصـالح نژاد این نژادها و افزایش

كاهش یا افزایش ميزان تخمكگذاری ميگردد ( Hanrahan

چنـدقلوزایي تأثير بسزایي داشته باشد و از آن جـهت كه

 )et al. 2004ژن  BMPR1Bیك ژن اتوزوم غالب است كه

تحقيقات صورت گرفته روی این ژن و سه نژاد گوسفند

بر روی تخمكگذاری اثر افزایشي دارد .این ژن اولين بار

كمتر ميباشد ضرورت دارد كه مطالعات مولكولي در زمينه-

گزارش شد ( Davis et al,

ی ژنهای تأثيرگذار روی صفت چندقلوزایي انجام شود.

 .)1982همچنين گزارش شده است كه جهشهایي كه در

لذا هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناسایي چندشكلي

در گوسفندان نژاد بوروال مرینو
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ارتباط چندشکلی اگزون  6ژن  BMPR1Bبا صفت چندقلوزایی در . . .

ناحيهی اگزون  6؛ ژن BMPR1Bدر گوسفندان نژاد قزل،
سنجابي و ماكویي با استفاده از روش چندشكلي فضایي
رشتههای منفرد مبتني بر واكنش زنجيرهای پلي مراز (PCR-

 )SSCPهمچنين شناسایي و تعيين الگوهای ژنوتيپي و
ارتباط آنها با صفت چند قلوزایي ميباشد.

مواد و روش کار

Table 1. BMPR1B gene specific primers for
amplification of exons 6
Primer
Sequence
name
5- CCAGAGGACAATAGCAAAGCAAA
-3

Forward
primer

5CAAGATGTTTTCATGCCTCATCAACAGGT
-3

Reverse
primer

مواد مورد نياز برای واكنش زنجيرهای پليمراز و غلظت

در این مطالعه از  200رأس نژادهای ایراني گوسفند

آن ها در جدول  2آمده است .جهت انجام  PCR؛ یك

شامل  100راس گوسفند نژاد سنجابي ایستگاه پرورش

ميكروليتر از هر نمونه  DNAژنومي داخل ميكروتيوبهای

مهرگان استان كرمانشاه 40 ،راس از گوسفند نژاد ماكویي و

مخصوص  PCRریخته شد .سپس با توجه به تعداد نمونه-

 60راس گوسفند نژاد قزل ایستگاه پرورش گوسفند

ها اقدام به تهيهی مخلوطي از مواد مورد نياز برای همهی

دانشگاه اروميه به صورت تصادفي و در سنين مختلف؛ با

نمونهها گردید .جهت بهينهسازی واكنش  PCRبرنامههای

استفاده از ونوجكت های  5mlحاوی ماده ضد انعقاد

گوناگون حرارتي مورد استفاده قرار گرفت ولي در پایان

 EDTAاز سياهرگ وداجي به مقدار  5ميكروليتر از هریك

برنامهی دمایي و زماني موجود در جدول  3مناسبترین

از گوسفندان نمونه خون اخذ گردید و سپس نمونههای

شرایط برای تكثير قطعه  190جفت بازی اگزون 6

خون بعد از شمارهگذاری در مجاورت با یخ به آزمایشگاه

ژن BMPR1Bتوسط دستگاه ترموسایكلر()T Gradient

ژنتيك گروه علوم دامي دانشكده كشاورزی دانشگاه اروميه

ساخت كشور آمریكا در نظر گرفته شد كه برنامه در جدول

منتقل و تا زمان استخراج  DNAدر دمای  -20درجه

 3آورده شده است.

سانتيگراد نگهداری شدند . .استخراج  DNAاز خون كامل
با استفاده از كيت شركت سيناژن ایران ()DNTTM Kit
طبق دستورالعمل كيت مذكور انجام شد .جهت ارزیابي
 DNAاستخراج شده از روش الكتروفورز بر روی ژل آگارز
با غلظت  1درصد استفاده شد .توالي آغازگرها با استفاده
از سایت  primer 3plusطراحي گردید و صحت اتصال

Table 2: Reaction Ingredients PCR
The
Concentration
amount
material
used
)used(µL
Industrial
12.5
Mastermix
1
10 PM/µL
)primer(Forward
)primer(Reverse

10 PM/µL

1

DNA

50 -100 ng

3

مورد بررسي قرار گرفت ( .)Weiss et al, 1999تمامي

Distilled water

-

7.5

آغازگرها از شركت سيناژن (ایران) به صورت ليوفيوزه تهيه

total

-

25

آغازگرها انتخاب شده از طریق نرمافزار

Oligo Version5

گردید .جهت تكثير قطعهی 190جفت بازی اگزون  6ژن
 BMPR1Bاز آغازگرهای توصيف شده كه ترتيب توالي
آنها در جدول  1آمده است استفاده شد.

Table 3: Thermal cycle program for polymerase
chain reaction
Cycle 1
Primary mastering
94°C
5min
Mastering
94°C
1min
Primer conection
60°C 45second
Cycle 35
expansion
72°C
1min
Cycle 1
Final expansion
72°C
5 min
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برای مشاهدهی محصوالت  PCRبا استفاده از روش

به مدت  5دقيقه روی یخ قرار گرفتند تا از پيوند دوباره

الكتروفورز ژل آگارز ،مقدار  4ميكروليتر از هریك از

رشتههای مكمل جلوگيری شود به این ترتيب كه مخلوط

محصوالت  PCRبه همراه  1/5ميكروليتر از بافر بارگذاری،

محصول  PCRو بافر بارگذاری مخصوص  SSCPدرون

روی ژل آگارز  2درصد با ولتاژ  100ولت و به مدت 20

چاهكهای ژل بارگذاری شدند .سپس الكتروفورز نمونهها

الي  30دقيقه بارگذاری گردید .این عمل برای تمامي

به مدت  24ساعت و با اختالف پتانسيل  250ولت در دمای

نمونهها انجام گرفت و در پایان در یكي از چاهكها مقدار

 5درجهی سانتيگراد و با بافر  TBE 1Xانجام گرفت .در

مشخصي از نشانگر مولكولي استاندارد ( bp 50شركت

نهایت رنگآميزی ژل با استفاده از نيترات نقره طي سه

PCR

مرحله تثبيت ،لكهگذاری و ظهور صورت گرفت .پس از

بارگذاری شده ریخته شد و با كمك دستگاه ژل داک؛ زیر

اتمام كارهای آزمایشگاهي ،تعيين فراواني الگوهای ژنوتيپي

سيناژن) جهت تعيين اندازهی تقریبي محصوالت
نور ماورای بنفش مشاهده گردیدند .امروزه

PCR-SSCP

با استفاده از شمارش مستقيم مورد بررسي قرار گرفت.

به عنوان روشي توانمند و قابل اطمينان جهت آزمایش

مدل مورد استفاده برای بررسي ارتباط الگوهای حاصل

چندشكليهای تك نوكلئوتيدی ( )SNPدر تعيين ژنوتيپ

از ژن تحت بررسي با صفت مورد نظر در زیر آورده شده

به شمار ميرود .تكنيك  SSCPروش مؤثری در شناسایي

است .تجزیه و تحليل دادهها برای صفت چندقلوزایي با

تنوع توالي تكثير شده ميباشد ( .)Orita et al, 1989اساس

استفاده از نرمافزار  SASورژن  9.2و رویه  GLMو با

این تكنيك مهاجرت  DNAدناتوره شده از ميان ژل پلي

استفاده از آناليز واریانس یك طرفه و آزمون مقایسهای

آكریل آميد غيردناتوره براساس اندازه و توالي آن ميباشد.

دانكن صورت گرفت ( .)SAS.2004معادله مدل به شكل

بنابراین وجود حتي یك جهش نقطهای ،با تفاوت حركت

زیر بود.

در روی ژل قابل مشاهده ميباشد .تعيين الگوی ژنوتيپي
نمونهها به روش  PCR-SSCPبا استفاده از دستگاه
الكتروفورز عمودی مدل (( )PRO-21*22CMپایا پژوهش
پارس) روی ژل پلي آكریل آميد( 10درصد) و رنگآميزی
با نيترات نقره انجام گرفت .بدین منظور  10ميكروليتر بافر
بارگذاری مخصوص ( SCCPشامل برم فنل بلو 0/05
درصد؛ گزیلن سيانول  0/05درصد؛ فرماميد  95درصد و
 20 EDTAميليموالر) با  5ميكروليتر محصول

PCR

مخلوط شد و سپس در دستگاه ترموسایكلر به مدت
12دقيقه در دمای  97درجهی سانتيگراد قرار داده شد تا
رشتههای  DNAواسرشت شوند .نمونههای واسرشت شده
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Yij=μ+Gi+Eij

كه در رابطه باال  Yijمشاهدات مربوط به صفت چند
قلوزایي μ ،ميانگين صفت در جامعه Gi ،اثر  iامين الگوی
ژنوتيپي در جایگاه ژني Eij ،اثر باقي مانده ميباشد.

نتایج
نتایج حاصل از الكتروفورز  DNAاستخراج شده بر روی
ژل آگارز  1درصد در شكل  1نمایش داده شد .استخراج
 DNAبا روش كيت ( DNP Kitشركت سينا ژن) كيفيت
مناسب و قابل قبولي برای  DNAجهت ادامهی مراحل
پژوهش را نشان ميدهد.

ارتباط چندشکلی اگزون  6ژن  BMPR1Bبا صفت چندقلوزایی در . . .

Figure 1: DNA samples extracted from sheep blood and were determined quality on the 1 percent agarose gel.

اكثر DNAهای استخراج شده عاری از هيچ گونه

انتخاب و طراحي آغازگر كيفيت كار مولكولي را افزایش

كشيدگي و آلودگي بودند .در نمونههای فاقد باند و

ميدهد .الكتروفورز محصوالت تكثير شده روی ژل آگارز

DNA

 1/5درصد از جایگاه ژن  BMPR1Bنشان داد كه قطعه 190

صورت گرفت .پژوهشهای ژنتيك مولكولي با هدف

جفت بازی در نظر گرفته شده به خوبي و بدون هيچ باند

خاص در صورتي موفق خواهند بود كه آغازگر خوب و با

غير اختصاصي تكثير یافته است (شكل .)2

همچنين نمونههای با باند ضعيف مجددا استخراج

كيفيت طراحي شود .بنابراین صرف وقت و دقت در

Figure 2: PCR products were loaded on 1.5 percent agarose gel

در این مطالعه نشانگر مولكولي مورد استفاده 1000

باندی متفاوت در نژاد سنجابي ،قزل و الگوی باندی یكسان

جفت بازی و متعلق به شركت اليم طب بود .نتایج حاصل

در نژاد ماكویي بود كه در شكل  4 ،3و  5مشاهده ميشود.

از  SSCPو رنگآميزی پلي اكریل آميد بيانگر  3الگوی
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Figure 3: SSCP patterns observed for BMPR1B in sanjabi breed sheep

Figure 4: SSCP patterns observed for BMPR1B in Ghezel breed sheep

Figure 5: SSCP patterns observed for BMPR1B in Makui breed sheep
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ارتباط چندشکلی اگزون  6ژن  BMPR1Bبا صفت چندقلوزایی در . . .

بنابراین الگوهای باندی متفاوت حاكي از وجود تنوع
باال در قطعه تكثير شده اگزون  6ژن  BMPR1Bدر نژاد
سنجابي و قزل بود.
با مشخص كردن الگوهای ژنوتيپي و همچنين تهيه
ركوردهای ثبت شده صفت دوقلوزایي برای گوسفندان نژاد

Table 6: Frequency distribution in the three
obtained SSCP patterns for BMPR1B gene in
Ghezel sheep
Number of
Frequency of
SSCP
patterns
pattern Viewed
pattern
Viewed
)(percentage
20
55.55
1
12
33.33
2
4
11.11
3

قزل و سنجابي ،ارتباط الگوهای ژنوتيپي با صفت مذكور
مورد بررسي قرار گرفت .نتایج صفت مورد بررسي در
جدول  3و  4مشاهده ميشود.

مطالعه برای ژن  BMPR1Bاز بين  3الگوی شناسایي شده
در جمعيت گوسفندان نژاد سنجابي و قزل الگوی 1

Table 3: Average minimum squares for twin

بيشترین فراواني و الگوی  3كمترین فراواني را داشت.

traits in sanjabi sheep
3
1.235ab

2
1.480a

همان طور كه در جدول  5و  6مشاهده ميگردد در این

1
1.000b

بحث
با توجه به جدول  3ميانگين حداقل مربعات برای صفت

الگوهای ژنوتيپي متفاوت بين افراد درون این نژادها،

دوقلوزایي در گوسفندان اكوتيپ سنجابي تفاوت الگوی 1

ناشي از جهشهای تك نوكلئوتيدی بين افراد ميباشد .در

با  0/480 2و  1با  0/235 3محاسبه شد.

مطالعات گذشته هم تعداد قابل توجهي چند شكلي در این
ژن توسط محققان مختلف گزارش شده

Table 4: Average minimum squares for twin
traits in Ghezel sheep
1
2
3
1.80a
1.38ab
1.16a

و همكاران در سال  2011در مطالعهای كه برای بررسي
چندشكلي ژن  BMPR1Bدر گوسفندان نژاد زل استان
مازندران با استفاده از تكنيك  PCR-SSCPانجام دادند،

با توجه به جدول  4ميانگين حداقل مربعات برای صفت
دوقلوزایي در گوسفندان اكوتيپ قزل تفاوت الگوی  1با 2
0/416و  1با 0/134 3محاسبه شد.
نتایج الگوهای  SSCPدر نژاد قزل و سنجابي كه در
جدول  5و  6ارائه شده است نشان ميدهد كه برای ژن
 BMPR1Bالگوی 1و  3به ترتيب بيشترین و كمترین
فراواني را

داشتند.

Table 5: Frequency distribution in the three
btained SSCP patterns for BMPR1B gene in
sanjabi sheep
Number of
Frequency of
SSCP
patterns
pattern Viewed
pattern
)(percentage
Viewed
34
49.27
1
25
36.23
2
10
14.49
3

استMahmoodi.

نتایج چند شكلي در نمونههای خون را نشان داد كه با
تحقيق حاضر در گوسفندان نژاد سنجابي و قزل همخواني
داشت .در مطالعهای دیگر  Mohamadiو همكاران در سال
 2006در گوسفندان لری بختياری و عربي ،چندشكلي این
ژن را با استفاده از تكنيك  PCR-RFLPرا مورد بررسي ،و
جایگاه مورد مطالعه مونومورف بود كه با نتایج تحقيق ما
در نژاد سنجابي و قزل كه چندشكلي مشاهده گردیده است
مطابقت نداشت ولي در نژاد ماكویي همخواني داشت عدم
تطابق به نظر ميرسد به دليل تفاوت در نژاد مورد بررسي
و تكنيك استفاده شده باشد.

در مطالعاتي كه توسط Amiri

و همكاران ( Ghafari ،)2007و همكاران ( )2007و
 Eiragiyanو همكاران ( )2009با استفاده از تكنيك

PCR-

 SSCPبرای بررسي چندشكلي ژن  BMPR1Bدر
گوسفندان نژادهای بختياری ،شال و سنگسری ،انجام گرفته
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بود نتایج حاكي از عدم وجود چندشكلي در نژادهای مورد

گوسفند نژاد سنگسری باشد كه در این نمونههای  60تایي

بررسي بود كه با نتایج مطالعهی حاضر در نژاد ماكویي

جهش ژني الزم به منظور چندشكلي انجام نگرفته باشد كه

همخواني داشت Davis .و همكاران در سال ،2002

این جهش در نمونه  200تایي تحقيق حاضر مشاهده شده

Hu

است .البته بدیهي است استفاده از تعداد نمونهها و آنزیم-

و  Hanچيني وارتباط آنها با صفت دوقلوزایي با استفاده

های بيشتر و نيز سایر نواحي ژني ميتواند نتایج دقيقتری

از تكنيك  PCR-RFLPرا بررسي كردند نتایج حاصل از

را در مطالعهی  Kasiriyanو همكاران در سال  1386نشان

تجزیه و تحليل ، RFLPدر گوسفندان نژاد  Huتنها ژنوتيپ

دهد .در مطالعهی دیگری كه  Mahdaviو همكاران در سال

 BBرا شناسایي نمود و جایگاه مورد مطالعه مونومورف بود

 ،2014چندشكلي ژن  BMPR1Bو ارتباط آن با صفت

كه با تحقيق حاضر در نژاد ماكویي همخواني داشت در

چندقلوزایي در گوسفندان نژاد كله كوهي را گزارش كردند

حالي كه نمونههای خون گوسفندان نژاد  Hanسه نوع

چند شكلي این ژن را تایيد كردند و با نتایج تحقيق ما

الگوی ژنوتيپي  2 ،1و  3را با فراواني های ،0/58 ،0/ 33و

مطابقت داشت ولي هيچ گونه تفاوت معنيداری با صفت

 0.08نشان دادند كه ژنوتيپها ارتباط معنيداری با صفت

مورد نظر یافت نشد و یكي از دالیل عدم مغایرت ميتواند

دوقلوزایي نشان دادند كه از لحاظ معنيداری با تحقيق

تفاوت در نژادهای مورد بررسي و تكنيك استفاده شده

حاضر همخواني ولي با فراوانيهای مشاهده شده مطابقت

باشد .طبق مطالعات مولسانت و همكاران ( )2001كه بر

نداشت چون فراوانيهای آللي یك ژن بر اساس استراتژی-

روی گوسفندان نژاد مرینو بوروالی استراليایي با استفاده از

ها و برنامهی اصالحي به كار گرفته شده در نژادها و گله-

تكنيك  PCR-RELPانجام دادند مطالعات حاكي از وجود

های مختلف متفاوت است كه به نوبهی خود با ذائقه و

چندشكلي در جایگاه مورد بررسي بود همچنين آناليزهای

عادات غذایي هر منطقه از جهان در ارتباط است.

انجام گرفته بيانگر ارتباط معنيداری ژن  BMPR1Bبا

چندشكلي جایگاه ژني  BMPR1Bدر گوسفندان نژاد

در مطالعهای كه  Gunو همكاران در سال  2007بر روی

صفت دوقلوزایي در این ناحيه را گزارش كردند كه نتایج

 9نژاد ساكوف ،دورست ،چاروالیس ،مرینوس ،هيلز رامني،

این محققين با تحقيق حاضر همخواني داشت .لذا ميتوان

هو ،آميخته ساكوف و مرینو چيني ،آميخته دورست و مرینو

گفت با توجه به این كه در برخي موارد گوسفندان

چيني و ارتباط آن با صفت دوقلوزایي با استفاده از تكنيك

مجموعهای از جهشهای كم اثر را در ژنهای مؤثر بر

 PCR-RFLPانجام دادند در بين نژادهای مورد بررسي تنها

باروری دارند ،تجمع این اثرات ميتواند منجر به افزایش

نژادهای هو و مرینوی چيني حامل این ژن بودند و ژنوتيپ-

بازده توليدمثلي گردد .با توجه به نتایج حاصل از این

ها ارتباط معنيداری را با صفت دوقلوزایي نشان دادند كه

پژوهش روی قطعه اگزون  6ژن  BMPR1Bدر نژادهای

با نتایج تحقيق حاضر همخواني داشت و این نتایج نشان

سنجابي ،قزل ميتوان نتيجه گرفت كه با انجام عمل توالي

ميدهد كه ژن  BMPR1Bميتواند به عنوان ماركر مولكولي

یابي و مشخص نمودن جهشهای موجود در این منطقه،

بالقوه برای صفت دو قلوزایي مطرح باشد Kasiriyan .و

ميتوان احتمال تأثير معنيدار این جهشها بر روی باروری

همكاران در سال  ،2006چند شكلي در جایگاه ژني

در این نژادها را داد .با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این

 BMPR1Bو ارتباط آن با دوقلوزایي را در گوسفندان نژاد

تحقيق ميتوان چنين برداشت نمود كه عامل ژنتيكي مسئول

سنگسری با استفاده از تكنيك  PCR-RFLPرا مورد بررسي

بر ميزان باروری در این نژادها ميتواند مربوط به قسمت

و جایگاه مورد مطالعه مونومورف بود كه با نتایج ما در

اگزون  6از ژن  BMPR1Bباشد .لذا با در نظر گرفتن تاثير

گوسفندان نژاد سنجابي و قزل مطابقت نداشت و عدم تطابق

افزایش تعداد بره متولد شده و ميزان برهزایي بر ميزان

به نظر ميرسد كه مربوط به تعداد نمونههای اخذ شده از

گوشت توليدی به ازای هر رأس ميش در هر سال ،كاهش
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. . .  با صفت چندقلوزایی درBMPR1B  ژن6 ارتباط چندشکلی اگزون

 را در گوسفندان نژاد سنجابي و قزل به خوبيBMPR1B

تعداد ميشهای مولد روی مراتع و جلوگيری از تخریب

 با توجه به اهميت این ژن در صفات توليدمثلي.نشان داد

مراتع به نظر ميرسد كه مطالعه برای پيدا كردن جهش در

- پيشنهاد مي،و شناسایي چندشكليهای مرتبط با این صفت

سایر ژنهای با اثر عمده بر چندقلوزایي در نژاد سنجابي و

 ارتباط ژنوتيپهای مختلف این ژن با صفات،گردد

 از طرفي ميتوان با.قزل و سایر نژادهای كشور الزم باشد

 جهت،توليدمثلي در مطالعات دیگر با تعداد بيشتری نمونه

كشف و وارد كردن این ژنها و برنامهریزی برای تكثير و

دستيابي به نتایج قابل اعتمادتری در خصوص معرفي این

تثبيت جهشهای اتفاق افتاده مرتبط با ژنهای باروری

،جایگاه به عنوان كاندیدای ژنتيكي برای صفات توليدمثلي

كمك قابل توجهي به افزایش توليد و درآمد دامداران كشور

.صورت بگيرد

 تحقيق حاضر وجود چندشكلي ژنتيكي برای ژن.انجام داد

تشکر و قدردانی
بدین وسيله از پرسنل ایستگاه پرورش مهرگان استان كرمانشاه و ایستگاه پرورش دانشگاه اروميه برای نمونهگيری این
. قدرداني ميشود،پژوهش

تعارض منافع
.تعارض منافع وجود ندارد
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. انجام شده است،این مقاله با استفاده از پژوهانه كه از سوی معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه تأمين گردید
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Abstract
The bone morphogenetic protein receptor gene (BMPR1B) is one of the major affect genes
that plays an important role in increasing the rate of ovulation in sheep. In this study, Blood
samples were collected from 100 sheep of Sanjabi in Mehregan breeding station in Kermanshah
province, 60 sheep Ghezel and 40 Makui breeding station of Urmia University. DNA was
extracted, using extraction kit of Sinnagen co. After DNA extraction specific primers used for
amplification of 190 bp fragment of Exon 6 BMPR1B gene. Then single strand conformation
polymorphism (SSCP) of PCR products was performed and genotypic patterns were obtained
using acrylamid gel and silver staining. The results showed that the strips appearing on the
acrylamide gel in two Sanjabi and Ghezel breeds were polymorphic and in the Makavi breed in
a shape. Three different banding patterns in samples 1, 2 and 3 for Sanjabi breed 49.27%
,36.23% and 14.49% respectively, Three different band pattern The frequency were 1, 2 and 3
for Ghezel breed 55.55% ,33.33%. and 11.11% respectively, The association of observed
patterns on the multiplicity trait was significant in Sanjabi and Ghezel breed (P <0.05).The
results showed that this polymorphism in Sanjabi and Ghezel sheep could be used as a marker
for twin traits.
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