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چکیده
نیتر مهماز جمله . اصالح ژنتیکی دارد يثر بر چندقلوزایی اهمیت به سزایی در شناخت ذخایر ژنتیکی و برنامهؤهاي مشناسایی ژن

هدف از این مطالعه، بررسی .اشاره کرد FecXو  FecB ،FecGهاي توان به ژنمیثر هستند ؤکه بر میزان چند قلوزایی م ییها ژن
چند  يبا سابقه(س بز لري أر 50بدین منظور از . باشددر بزهاي نژاد لري استان لرستان می FecGHو  FecBهاي وجود جهش

با FecGHو  FecBهاي جایگاه جهش ژن. نمکی استخراج گردید يها با روش اصالح شدهآن DNAگیري به عمل آمد و خون) قلوزایی
به مدت  DdeIو  AvaIIهاي در مجاورت آنزیم ،ي ژل آگارزاستفاده از پرایمرهاي اختصاصی تکثیر و محصوالت پس از تایید به وسیله

مشاهده نگردید و در بزهاي نژاد لري استان لرستان  FecGHو  FecBهاي اساس نتایج به دست آمده جهشبر .یک شب تیمار شدند
و FecBهاي تواند جهشعامل چندقلوزایی در بزهاي لري استان لرستان نمی ،بنابراین.بودندها داراي ژنوتیپ وحشینمونه يهمه

FecGHباشدها نیاز میثر بر چندقلوزایی و تعیین ژنوتیپ آنؤهاي متري براي ارزیابی ژنهباشد و مطالعات گسترد .

PCR-RFLPژن چند قلوزایی، ، FecB ،FecGH، لريبز  :کلمات کلیدي

مقدمه
بز در  يترین کشورهاي پرورش دهندهایران یکی از مهم.

س بز و قریب أمیلیون ر 25که بیش از طوريه ب ،دنیا است
فرد در مناطق ه بهاي منحصرنژاد مختلف با ویژگی 15به 

بز سیاه بومی استان لرستان که بز . یابدمختلف پرورش می
شود از نظر تولید شیر، گوشت و چرم لري نامیده می

کند براي دامداران از اهمیت زیادي مرغوبی که تولید می
هاي باالیی در استان لرستان داراي ظرفیت. برخوردار است

در این که طوريه ب ،استدامداري و دامپروري  يزمینه
 ،بزهاي لري و گوسفندان لري :استان نژادهاي مختلفی نظیر

که د نیابپرورش میسنجابی و لري بختیاري  ،ترکاشوندي
زیستگاه بزهاي نژاد  .اندهاي این استان پراکندهدر شهرستان

الشتر و پل دختر ، آبادهاي خرملري استان لرستان، شهرستان
س أمیلیون ر 3/1در استان بالغ بر جمعیت بز لري .باشدمی

اهوازچمراني دامپزشکی، دانشگاه شهید، دانشکدهايحرفه ي دکترايآموختهدانش 1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاسنادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده*2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم پایه، دانشکده3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده4

هاي این استان به خصوص باشد که در شهرستانمی
میزان چند قلوزایی این . آباد پراکنده استشهرستان خرم

 ،درصد بوده است 30و حدود  زیاددام در گذشته نسبتاً
آب و هوایی، وضعیت  وضعیتولی امروزه به دلیل تغییر 
درصد  5 -8زه، در حدود ي تاتغذیه، کاهش منابع علوفه

. )1388صفري (باشدمی
ثر بر چندقلوزایی اهمیت به سزایی ؤهاي مشناسایی ژن

. اصالح ژنتیکی دارد يدر شناخت ذخایر ژنتیکی و برنامه
ها در بدین منظور بسیاري از کشورها به شناسایی این ژن

، هاي ژنتیک مولکولیتکنیک. انداي پرداختهسطح گسترده
ها در سطح هاي ژنشناخت ساختمان و موتاسیون

هاي مختلف را ممکن کرده است و امکان انتخاب جمعیت
یابی به پاسخ انتخاب سریع را نیز ممکن تر و دستدقیق

E-mail: g.mohammadi@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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که بر میزان چند  ییها ژننیتر مهماز جمله . سازدمی
وFecB  ،FecGهاي توان به ژنثر هستند میؤقلوزایی م

FecX اشاره کرد)Davis et al. 2006, Hanrahan et al. 

2004( .
کروموزومروي  FecX، 6کروموزومروي  FecBژن 

X  وFecG  این . گوسفند قرار دارند 5کروموزومروي
 که باشندیمTGFβ1يجزء فوق خانواده ها ژن

 ها ژناین . کنندیمي اختصاصی را رمزگذاري ها نیپروتئ
که  گردندیمهاي در حال رشد بیان در تخمک فولیکول

نقش بسیار مهمی در باروري پستانداران دارند و هر کدام 
اثرات  به صورتکه هستند داراي تعدادي جهش  ها آناز 

Hanrahan(ندینمایمفنوتیپی متفاوت بروز  et al. 2004, 

McNatty et al. 2005, Polley et al. 2009 .(
نیز معروف  ALK63که به  BMPR1B2یا  FecBژن 

صورت ه گوسفند قرار دارد و ب 6روي کرموزوم  ،است
Souza(باشدانسان می 4روي کروموزم  4سینتنیک et al. 

این ژن داراي یک جهش است که باعث افزایش . )2001
 ،در این جهش . گرددگذاري در حاملین میمیزان تخمک

توالی  746جاي آدنین در جایگاه ه نوکلئوتید گوانین ب
cDNA  قرار گرفته است که سبب جایگزینی اسیدآمینه

پروتئین بالغ  249نین به جاي گلوتامین در جایگاه یآرژ
Polley(گردد می et al. 2009(.  براي بررسی وجود

محصوالت حاصل از تکثیر جایگاه ژن که  FecBجهش 
 AvaIIجفت باز دارد در مجاورت آنزیم محدودگر  190

که جهش مورد نظر وجود رد و در صورتییگقرار می
باند جفت بازي شکسته و به دو 190باند  داشته باشد

بدین صورت که . شودجفت بازي تبدیل می 30و  160
جفت بازي  30و  160در افراد هموزیگوس باندهاي 

که در حاملین هتروزیگوت حالیدر ،شودمشاهده می
جفت بازي ولی اگر جهش در  30و  160، 190باندهاي 

شودمیجفت بازي مشاهده  190گله نباشد فقط باندهاي 
)Davis et al. 2002( .يهاي گستردهتجزیه و تحلیل 

بر فعالیت غدد  FecBدهد که ژن فیزیولوژیکی نشان می
تخمدانی  هايو تخمدان و به خصوص در فولیکول هیپوفیز
این ژن فعالیت خود را به طور مستقیم یا . گذارداثر می

هاي فولیکولغیرمستقیم با وادار کردن رشد زودرس 
اعمال  ،شوندکوچک آزاد می يتخمدانی که در اندازه

McNatty(کند می et al. 2005 .( این ژن اولین بار در
کنون و تاگوسفندان نژاد مرینو بوروال گزارش گردید 

در دیگر اي براي شناسایی این جهش مطالعات گسترده
Hua(هاي گوسفند و بز انجام گردیده است جمعیت et al. 

گوسفندان هاي انجام گرفته در اساس بررسیبر). 2008
در زمان  )++(وحشی هاي نژادهاي رامنی و مرینو ژنوتیپ

فحلی  يتر در هر چرخهتخمک و یا کم 2گذاري تخمک
تخمک  B+(4-3(ولی حاملین هتروزیگوت  ،کنندآزاد می

 5فحلی  يدر هر چرخه) BB(و گوسفندان هموزیگوت 
Souza(کنند آزاد میتخمک  et al. 2001 .(بر بنا

میزان FecBهاي دیگر یک نسخه از جهش ژن بررسی
3و دو نسخه آن به میزان  5/1را در حدود  گذاريتخمک
ها به در نتیجه باعث افزایش زایمان . دهدافزایش میبرابر 

Davis(گردد میبرابر 5/1و  1ترتیب به میزان  et al. 

2006, Guan et al. 2007 .(ترین اثرات فیزیولوژیکی بیش
و تعداد گذاري بر میزان تخمک FecBجهش ژن 

در حاملین هموزیگوت . باشدتخمدانی میهاي فولیکول
BB  و هتروزیگوتB+ نسبت به نوع وحشی++

و بلوغ يتري به مرحلهي کوچکها در اندازهفولیکول
Montgomery(رسند گذاري میتخمک et al. 2001 .(
و کیل 5/2که داراي وزن ملکولی  FecG(5GDF9)ژن 

بازي و کیل 1126اگزون و یک اینترون  2باز است داراي 
اي را رمزگذاري اسیدآمینه 453است که یک پروپپتید 

1 -Transforming Growth Factor β (TGFβ)
2 -Bone Morphogenetic Protein Receptor 1B
3 - Activin-Like Kinase 6
4 - syntenic
5 -Growth Differentiation Factor 9
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. باشدیماسیدآمینه  135شکل فعال پپتید داراي . کندیم
ي در ها کولیفولياولیه يهاي مرحلهاین ژن در تخمک

فقدان این . گرددگذاري بیان میحال رشد تا زمان تخمک
.گرددمییه ي ثانوهافولیکولاختالل در رشد ژن سبب 

اثر روي فعالیت جسم زرد بردر طول آبستنی GDF9ژن 
روي تداوم طور غیرمستقیم بره بنابراین این ژن بدارد 

Hanrahan(باشد ثر میؤآبستنی نیز م et al. 2004.(
شکلی تک د چن 8داراي  GDF9يخانواده

معروف  G1-G8نوکلئوتیدي است که به اختصار به 
 FecGHکه به  G8تنها جهش  ها نیادر بین . هستند

معروف است اثرات مهمی روي میزان چندقلوزایی دارد 
)Hanrahan et al. 2004.( این جهش سبب افزایش میزان

گذاري در ناقلین هتروزیگوت و سبب عقیمی در تخمک
اسیدآمینه  FecGHدر ناقلین. گرددناقلین هموزیگوت می

پروتئین بالغ قرار  77در جایگاه  جاي سرینه آالنین بفنیل
جفت بازي حاصل از تکثیر  139محصوالت . گرفته است
آید که براي تعیین وجود به دست می GDF9جایگاه ژن 

DdeI، این محصوالت در مجاورت آنزیم FecGHجهش 

باند  ،که جهش وجود داشته باشدرند در صورتییگقرار می
ولی اگر  ،خوردبرش نمیتیمار جفت بازي پس از  139

ه برش و ب PCRمحصوالت  ،جهش وجود نداشته باشد
گرددروي ژل آگارز مشاهده میصورت دو باند مجزا بر

)Hanrahan et al. 2004.(سه  ماندهاز هفت جهش باقی
جهش  اما چهار ،جهش تاثیري روي فرایند تولیدمثل ندارند

ممکن است اثراتی  G7و  G1 ،G4 ،G6مانده شامل باقی
ها طور دقیق مکانیسم آنه روي باروري داشته اما هنوز ب

ها در بعضی از مشخص نگردیده است هرچند این جهش
نکته دیگر . اندمشاهده شده چندقلوزانژادهاي گوسفند 

ها نیز نابارور که حاملین هموزیگوت این جهشاین
Hanrahan(نیستند et al. 2004, McNatty et al. 2005.(

و همکاران  Hanrahanاولین بار توسط FecGHجهش 
و Davisنیز توسط  FecBو جهش  2004در سال 

شناسایی گردید و از آن زمان به  2002همکاران در سال 
هاي اي براي شناسایی این جهشبعد مطالعات گسترده

ارزشمند در گوسفندان و بزهاي مختلف در سطح 
ها در کنون این جهشانجام گرفته است و تاالمللی بین

.بزهاي نژادهاي مختلف در سراسر دنیا بررسی شده است
نظر به اهمیت صفت چندقلوزایی در افزایش راندمان 

در و سودآوري آن در این صنعت، چرم تولید گوشت و 
در FecGHو  FecBهاي جود جهشو، بررسیاین مطالعه

.بررسی گردیده استبزهاي نژاد لري استان لرستان 

مواد و روش کار 
 يسابقهبار س بز نژاد لري که حداقل یکأر 50از 

 يهاي معرفی شده توسط ادارهاز گله ،اندقلوزایی داشتهدو
خالءدار حاوي  يامور دام استان لرستان با استفاده از لوله

EDTAبافی از جدا کردن پس و  عمل آمده بگیري خون
وند با استفاده از روش محمدي و صابريها آنDNA،کوت

استخراج شده  DNAاز . دیاستخراج گرد 1391در سال 
 DNAکاري تهیه و در یخچال نگهداري و مابقی  ينمونه

.دینگهداري گرد-cْ20در فریزر
پرایمر اختصاصی براي شناسایی ، 1اساس جدول بر

گوسفندي  DNAاساس توالی برFecBهايموتاسیون
)AF312016 (وFecGH)AF078545( که به ترتیب

و  Hanrahanو 2002در سال و همکاران  Davisتوسط 
توسط شرکت طراحی شده بود 2004در سال همکاران 

TAG Copenhagen دیتهیه گرددانمارك .
و  198ياي پلیمراز براي تکثیر قطعهواکنش زنجیره

 35با  GDF9و  FecBهايجفت بازي جایگاه ژن 139
ثانیه براي  30گراد به مدت سانتیي درجه 94(چرخه 

، براي اتصال،1واسرشت و دماي مناسب براساس جدول 
در ) ثانیه براي امتداد 30گراد به مدت ي سانتیدرجه 72

انجام ) چینساخت کشور (Xp Cyclerدستگاه ترموسایکلر 
میکرولیتر با محتویات  25این واکنش در حجم . گردید

سیناژن، (MgCl2میلی مول  10X ،5/1میکرولیتر بافر  5/2
 200کدام از پرایمرها، میکرومول از هر 5/0، )ایران

سیناژن، (پلیمراز Taqواحد آنزیم  dNTP ،1میکرومول 
.استخراج شده استفاده گردید DNAنانوگرم  100، )ایران
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محصوالت به دست آمده با استفاده ، PCRپس از پایان 
یید انجام أپس از ت. دیبررسی گرد درصد 2از ژل آگارز 

PCR به جفت بازي 139و  190باندهاي يو مشاهده
محصوالت به دست GDF9و FecBهايترتیب براي ژن

با  FecGHو  FecBي هاآمده براي شناسایی موتاسیون
)، آمریکاDdeI)Thermoو AvaIIهاي اختصاصیآنزیم

 10بدین منظور مقدار . دیگردتیمار به مدت یک شب 

واحد 1بافر،  10Xمیکرولیتر  PCR ،3میکرولیتر محصول 
 30در حجم نهایی مقطر میکرولیتر آب 15آنزیم برشی و 

ساعت در  12واکنش به مدت . میکرولیتر مخلوط گردید
پس از پایان  .گراد انجام شدسانتی يدرجه 37دماي 

درصد  3هضم، محصوالت حاصله با استفاده از ژل اگارز 
.آمیزي اتیدیوم بروماید بررسی شدندو رنگ

GDF9و  FecBهاي توالی پرایمرها، دما و مدت زمان اتصال و آنزیم اختصاصی محدودگر ژن: 1جدول 

آنزیم 
محدودگر

اندازه باند
)جفت باز(

دما و مدت 
جهش5-3توالی پرایمراتصالزمان 

AvaII19860°C-

ثانیه 30
CAAGATGTTTTCATGCCTCATGAACACGGTC
CCAGAGGACAATAGCAAAGCAAAFecB  

DdeI13962°C-

ثانیه 40
ATGGATGATGTTCTGCACCATGGTGTGAACC
TGACTTTAGTCAGCTGAAGTGGGACAACFecGH

نتایج
هايا نشان داد جایگاه ژنهنتایج حاصل از آزمایش

FecB  وGDF9  در تمام بزهاي لري مورد مطالعه تکثیر
 2پس از رانش روي ژل آگارز  PCRیافت و محصوالت 

جفت بازي را  139و  190به ترتیب الگوي باندي  درصد
.نشان دادند

محصوالت  FecGHو  FecBهاي براي یافتن جهش
PCR در مجاورت آنزیم به ترتیب به دست آمده

محصوالت .قرار گرفتندDdeIو AvaIIمحدوداالثر 
PCR  ژنFecB پس از مجاورت با آنزیم اختصاصی بدون

جفت بازي  190باندهاي تنها و باقی ماندند هیچ برشی 
اما تمامی  ،)1تصویر(مشاهده شدندبدون تغییر 

در مجاورت آنزیم برش  GDF9ژن  PCRمحصوالت 
و  Davisياساس مطالعهر بنابراین ب). 2تصویر(خوردند 

در سال و همکاران  Hanrahanو  2002در سال همکاران 
در بزهاي مورد مطالعه  FecGHو FecBهاي ، جهش2004

.وجود ندارد

در FecBجهشتیوضع،درصد 3آگارزژل: 1تصویر
يلربزهاي نژاد 

 وخوردهنبرشيباندها1 -7هاي بازي، ستونجفت 50مارکر  Mستون 
.استخوردهبرش AvaIIمیآنزيلهیوسبهکهالمبداL،DNAونتس

FecGHجهشتیوضع،درصد 3آگارزژل:2تصویر

خوردهبرشيباندها2-8هاي بازي، ستونجفت 50مارکر  Mستون 
المبداL،DNAستون  ويلربزهاي نژاد درDdeIمیآنزيلهیوسبه
.استخوردهبرشمیآنزيلهیوسبهکه
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و  FecBهاي دهد که جهشاین مطالعه نشان می
FecGH بزهاي لري استان  يهاي مطالعه شدهدر جمعیت

لرستان وجود ندارد و تنها ژنوتیپ نوع وحشی است که 
).3و  2ول اجد(با محیط سازگاري کامل یافته است 

در بزهاي نژاد  FecBفراوانی ژنوتیپی و آللی ژن :  2جدول 
لري

راس/تعدادنژاد
فراوانی ژنوتیپ

ژنوتیپ BBB+++
100+--50بز لري

در بزهاي نژاد  GDF9فراوانی ژنوتیپی و آللی ژن : 3جدول 
لري

فراوانی ژنوتیپراس/تعدادنژاد
ژنوتیپ ++H+HH

100--+50بز لري

بحث
خصوص در گوسفندان، ه در نشخوارکنندگان کوچک ب

. ها به خوبی بررسی شده استتعداد جنین برثیر ژنتیک أت
ثر بر چندقلوزایی ؤهاي مترین ژندر گوسفندان، از مهم

. اشاره کرد BMPRIBو  BMP15 ،GDF9توان به می
BMPRIB  قرار دارد و داراي یک  6روي کروموزوم

باشد که سبب افزایش میزان می FecBجهش به نام 
گذاري و افزایش میزان تخمک. گرددگذاري میتخمک

هاي جهش ارتباط تعداد جنین در این جهش با تعداد کپی
این جهش اولین بار در گوسفندان چندقلوزاي . دارد

اثر این جهش به این  ساز و کار.بوروال مشاهده گردید
هاي صورت است که سبب افزایش حساسیت سلول

گردد که سبب تسریع رشد می FSHگرانولوزا به 
يها در اندازهگذاري فولیکولها و تخمکفولیکول

 BMP15و  GDF9هاي در جهش. گرددتر میکوچک
گذاري در حاملین هتروزیگوت باالتر از میزان تخمک

اما حاملین هموزیگوت  ،باشدگوسفندان فاقد جهش می
 8داراي  GDF9. باشندها، نابارور میبراي این جهش

یکی از . قرار دارد 5روي کرموزوم جهش است و بر
نام دارد که سبب  FecGHهاي این ژن ترین جهشمهم

افزایش میزان چندقلوزایی در حاملین هموزیگوت و 
Polley(گردد ناباروري در حاملین هتروزیگوت می et al. 

2009 .(
میلیون  807تعداد بزهاي پرورشی در جهان حدود 

Hua(باشد س میأر et al.  25که از این تعداد ) 2008
بزهاي نژاد . یابدس در کشور ما پرورش میأمیلیون ر

ترین س از مهمأمیلیون ر 3/1لري با جمعیتی در حدود 
جوار هاي همبزهاي پرورشی در استان لرستان و استان

مین گوشت و چرم براي أباشد که نقش مهمی در تمی
در این مطالعه به بررسی وجود  .پرورش دهندگان دارد

.  است در این نژاد پرداخته شده FecGHو  FecBهاي جهش
الگوي باندي مشاهده شده در الکتروفورز  يمطالعه

 FecGHو  FecBها وجود موتاسیون،پس از هضم آنزیمی
که  طوريبهرا در بزهاي لري استان لرستان نشان نداد 

تنها با آنزیم برشی،  PCRپس از تیمار محصوالت 
FecBبراي ژن جفت بازي بدون هیچ برشی  190هاي باند

جفت بازي ژن  139محصوالت  يهمه مشاهده گردید اما
GDF9 مجاورت آنزیم اختصاصی برش خوردنددر.

دهد بز نشان میمطالعات انجام گرفته در نژادهاي مختلف 
در نژاد چندقلوزاي بنگال سیاهFecBجهش فقط که 

در این نژاد مشاهده  FecGHاما جهش ،استمشاهده شده 
دهد که جهش مطالعات نشان می چنین، همنشده است

FecB 3، هونقایی2، هایمن1مثل بوئرچینی نژادهاي بز در ،
Hua(6خاکستري ، جنینگ5، متیو4نوبی et al. 2008 ( و

1- Boer
2- Haimen
3- Huanghuai
4- Nubi
5- Matou
6- Jining Grey
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Cui(وجود ندارد 1یونلینگ سیاه et al. 2009 .( مطالعات
که جهش دهد مینشان نیز ایرانی بزهاي انجام گرفته روي 

FecB  مشاهده در بزهاي نجدي و بومی استان خوزستان
.)1390محمودي محمدي و عالی(است نشده
 FecGHو  FecBي هاکنون وجود جهشتا ،حالاینبا

کدام از نژادهاي گوسفند و بز ایرانی گزارش در هیچ
دهد که مطالعات انجام گرفته نشان می.نگردیده است

فقط عامل چندقلوزایی در  FecGHو  FecBهاي جهش ژن
هاي دیگري نیز بلکه جهش ،دنباشبز و گوسفندان نمی

Hua(د که از عوامل مهم چندقلوزایی هستند نوجود دار

et al. 2008, Hua and Yang 2009, Davis et al. 2006 .(
و  FecBهاي که جهش دهدیمحاضر نشان  يمطالعه

FecGH  دنوجود نداربزهاي لري استان لرستان در، 
ثر بر ؤاز عوامل م دنتوانینمهااین جهش ،بنابراین

توجه به اینا در نتیجه ب. دنچندقلوزایی در این نژادها باش
پروتئین  نیتأممنابع  نیتر مهمنژاد لري از جمله بزهاي که 

انجام ،دنباشمیجوار همي ها استانو لرستان در استان 
تري براي بررسی وضعیت ژنتیکی و مطالعات ژنتیکی بیش

در صورت . ها ضرورت داردبهبود اصالح نژادي آن
 يي بزرگ، الزم است برنامهها ژننبودحصول اطمینان از 

ي بزرگ ها ژنتالقی این نژادها با نژادهاي حامل 
Gootwine(تولیدمثلی انجام پذیرد  et al. 2008, Hua and 

Yang یی که منجر به هایتالقترین مهماز جمله ). 2009
بهبودي و اصالح ژنتیکی در گوسفندان گردیده است 

 FecBبه تالقی گوسفندان گارول حامل ژن بزرگ  توانیم
اشاره نمود که باعث  4و بنر 3، دکانی2با گوسفندان مالپورا
به این نژادها گردیده است  FecBانتقال ژن بزرگ 

)Pardeshi et al. 2005, Kumar et al. 2008.(
براي هر دو جایگاه (++) هاي ژنوتیپ وحشی فراوانی

)FecB  وFecG (ها چه در ولی براي ژنوتیپ جهش ،یک
ه در حالت هتروزیگوت صفر حالت هموزیگوت و چ

هاي مورد مطالعه در بزهاي چون جهش ،بنابراین ،باشدمی
ارتباطی بین میزان  ،در نتیجه،گرددلري مشاهده نمی

.هاي مورد مطالعه وجود نداردچندقلو زایی و جهش

تشکر و قدردانی
این مطالعه از محل اعتبارات اختصاص یافته از طریق معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته 

.      یمداررا اعالم میوسیله مراتب تشکر خود است بدین

منابع
گزارش طرح تحقیقاتی شناسایی ). 1388(اهللا صفري، قدرت

گوسفند لري، انتشارات اداره کل جهاد کشاورزي استان 
: صفحات 73-0210219000 -27ي طرح لرستان، شماره

23-12.

روشی  .)1391(ادلع ،وندصابري و اهللادرتق ،محمدي
از خون کامل  DNAبراي استخراج اصالح شده 

دامپزشکی  يلهمج. PCRهاي حیوانات اهلی براي آزمایش
.100-93، صفحات2، دوره  8شماره ایران، 

بررسی  .)1390(ریممحمودي مو عالی اهللادرتق ،محمدي
در بزهاي نجدي و بومی استان  FecBچندشکلی ژن 

دامپزشکی و  يمجله. PCR-RFLPخوزستان با روش
..20-13، صفحات1، دوره  3شماره آزمایشگاه،

1- Yunling Black
2- Malpura
3- Deccani
4- Bannur
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Abstract
Determination of related genes to prolificacy is very important for animal improvement. 

FecB, FecG and FecX are the important genes on the fecundity. The aim of this study was the 
determination of FecB and FecGH mutations in Lory goats of Lorestan Province. For this 
study 50 blood samples were collected from Lory goats. DNA was extracted by modified 
salting out method. Site of the mutations were amplified using specific primers and PCR 
products (190 bp and 139 bp bands) were determined by agarose gel electrophoresis, and then 
the PCR products were digested with AvaII and DdeI enzymes. Results show no mutations of 
FecB and FecGH in the Lory goats. The genotype of all goats were wild type. In conclusion, 
the mutations of FecB and FecGH are not cause of prolificacy in Lory goats. So, further study 
is required to determine the fecundity genes and genotyping of Lory goats.

Key word: Lory goat, FecB, FecGH, Fecundity gene, PCR-RFLP
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