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   در بز سرخ جبال بارزBMP15 ژن 2چند شکلی اگزون 
  

  3، سونیا زکی زاده2∗، محمدرضا محمدآبادي1روح اهللا علی نقی زاده
  
   دانشجوي کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد واحد کاشمر1
   دانشیار بخش علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان2
  مشهد استادیار مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزي 3

  
  چکیده

ده فاکتور رشد ) BMP-15 (15پروتئین مورفوژنتیک استخوان شماره  تغییر شکل عضو فوق خانوا
پژوهش هاي قبلی . دوسفند و بز دار نقش تعیین کننده اي در باروري گباشد که می) TGF-β( بتا دهنده 

نرخ  BMP-15فی در ژن  هاي مختلجهش . هاي باروري گوسفند در بز نیز وجود دارندجهشتأیید کرده که 
، ناحیه کد BMP-15براي تعیین چند شکلی ژن . دهند می و ناباروري در گوسفند را افزایش تخمک ریزي

. کنند می را کد BMP-15 آمینو اسیدي در 394پرپروپپتید ) 2 و 1(دو اگزون .  شد مطالعهBMP-15کننده 
با  می ژنوDNA طور تصادفی انتخاب شدند و  گله به10 از جبال بارز از بزهاي سرخ بز100نمونه ها از 

. شدند روي ژل آگارز الکتروفورز PCR انجام شد و محصوالت DNAاستفاده از کیت استاندارد استخراج 
نتایج نشان داد که .  با الکتروفورز و رنگ آمیزي با اتیدیوم بروماید قابل مشاهده شدندPCRمحصوالت 

چند شکلی تک نوکلئوتیدي جایگاه .  قابل آنالیز بودند"ستقیما مو تخصصی "محصوالت تکثیر شده کامال
ی جهشدر این مطالعه .  بررسی شدPCR-RFLP با استفاده از تکنیک BMP-15 ژن FecXG و FecXBهاي 

 ژن 2 در این بزها یافت نشد و تمام حیوانات براي اگزون BMP-15 ژن FecXG و FecXBدر جایگاه هاي 
 و FecXBمطالعات بیشتري در جایگاه هاي .  بودندیک شکل BMP-15 ژن FecXG و FecXBجایگاه هاي 

FecXG ژن BMP-15تا  یا ژن هاي دیگر با استفاده از نمونه هاي بزرگتر نیاز است در این نژاد انجام شود 
  . بتوان نتیجه گیري قطعی نمود

  .وري، بارPCR-RFLP، چند شکلی، BMP-15، ژن جبال بارزبز سرخ  :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
حوزه ژنتیک و اصالح، اطالع از ساختار  در

تواند کمک بزرگی براي  ها میژنتیکی جمعیت
 طرح هاي اصالح نژادي و از براي ریزي مهبرنا
هاي روش. مه مهمتر، حفظ ذخایر ژنتیکی باشده

 در 2 و استفاده از نشانگرهاي مولکولی1مولکولی
-حساب میاین زمینه یکی از بهترین گزینه ها به 

 که به دست زیاديآید زیرا با توجه به اطالعات 
می دهد می تواند نتایجی که از تجزیه و تحلیل 
رکوردها با روش هاي آماري به دست آمده است 
را تأیید و تکمیل نموده و حتی ممکن است که 

از بدو  .)Daneshyar, 2003 (آنها را رد کند
رزي تشکیل معاونت امور دام سازمان جهاد کشاو

 شروع جبال بارز و مطالعه روي بز سرخ پژوهش
و پس از بررسی ها و مطالعات الزم مرکز 

 300تعداد ) کرج(کشور   علوم دامیتحقیقات
 پوشش طرح ملی اصالح رأس از این دام را تحت

نژاد دام قرار داد که هر ساله نسبت به همزمان 
شود  سازي فحلی و تلقیح مصنوعی آنها اقدام می

 - وضعیت زایش- اتی نظیر زمان تلقیحو اطالع
 - شش ماهگی-  وزن سه ماهگی- وزن تولد

 براي ماهگی و وزن الیاف اندازه گیري و دوازده
. شود آنالیز به مرکز اصالح نژاد دام ارسال می

جمعیت این دام در شهرستانهاي جیرفت و 
 هزار رأس تخمین زده شده که 150کهنوج قریب 

 بوده و جبال بارزعات زیستگاه اصلی آن در ارتفا
ی قرمز تا قهوه اي دیده در یک طیف رنگ

از لحاظ .  رنگ غالب قرمز است کهشوند می
                                                   
2 Molecular methods  
3 Molecular markers 

 از بز کرکی رائینی جثه جبال بارزظاهري بز سرخ 
دارد و سطح بدن از کرك و مو پوشیده کوچکتري 
این حیوان در برابر شرایط بد آب و . شده است

و به سبب هوایی و تغذیه نامناسب مقاوم است 
ماهیت سیستم پرورش که عمدتاً سیستم باز 

باشد از قدرت راهپیمایی خوبی برخوردار  می
. )Mohammad Abadi et al., 2011 (است
نژادي بیشتر در جهت بهبود  هاي اصالح برنامه

کنند که   وضعیت تولیدي حیوانات اهلی عمل می
 تنوع ژنتیکی موجود مقدارها به  توفیق این برنامه

 ;Msoffe et al., 2005(گله بستگی دارد در 

Rejaei, 2005 .( تنوع ژنتیکی در داخل و یا بین
ها بدون در نظر گرفتن تعداد آلل در هر  جمعیت

جایگاه ژنی، جهش، انتخاب، مهاجرت و 
شود و به عنوان  هاي تولیدمثلی محاسبه می روش

هاي اصالح نژادي  یک ابزار ارزشمند در برنامه
 Nagamine and(گیرد   قرار میمورد استفاده

Higuchi, 2001 .( اي هپژوهشمتأسفانه تاکنون 
بسیار انگشت  جبال بارز سرخ مولکولی روي بز

 ,.Mohammad Abadi et al(شمار بوده است 

 در پژوهشامید است نتایج حاصل از این . )2011
 در آینده جبال بارزبررسی تنوع ژنتیکی بز سرخ 

هاي انجام  چرا که بررسی. مورد استفاده قرار گیرد
ط   دقیقDNAشده در سطح  تر بوده و شرای

گذارد و  محیطی و تغذیه روي آنها اثر نمی
اطمینان حاصل از نتایج، بیشتر از زمانی است که 
از اطالعات حاصل از رکوردهاي تولیدي استفاده 

مطالعات ژنتیکی در چند نژاد اروپایی  .شود می
 ریزي و  تخمکنرخنشان داده اند که 
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چندقلوزایی به وسیله عمل ژن هاي منفرد بزرگ 
 کلیدي فاکتوردو بنابراین، . شود میاثر تعیین 
-GDF (9 فاکتور تمایز رشد شماره دهشناخته ش

 15و پروتئین مورفوژنتیک استخوان شماره ) 9
)BMP-15) ( نام دیگر آنGDF-9B باشد می (

ر رشد باشند که دو عضو فوق خانواده فاکتو می
هستند ) TGF-β( بتا تغییر شکل دهنده 

)Galloway et al., 2000; Hanrahan et al., 

این فاکتورهاي رشد اووسیتی براي ). 2004
پیشرفت مراحل اولیه فولیکول سازي و سپس در 

 پایانی فولیکول بسیار حیاتی هستند تکامل
)Dong et al., 1996; Galloway et al., 2000 .(

این فاکتورهاي ترشح شده اووسیت نقش 
 ,Eppig (در تمایز گرانولوزاي مختلف مهمی

2000; Li et al., 2000 ( و در تنظیم اعمال
 ,.Elvin et al(کلیدي سلول هاي گرانولوزا دارند 

1999; Joyce et al., 2000; Otsuka et al., 
لذا، اووسیت تمایز و عمل سلول هاي ). 2001

روي  اثرشانکند و  میکنترل گرانولوزا را 
الگوهاي بیان ژن در سلول هاي سوماتیک 
فولیکولی یک مکانیسم براي این امر است 

)Sugiura and Eppig, 2005 .(هاي جهش 
نرخ  GDF-9 و BMP-15مختلف در ژن هاي 

 و ناباروري در گوسفند را افزایش تخمک ریزي
 ها در هتروزیگوت ها باعث جهشاین . دهند می
یش میزان تخمک ریزي و دوقلوزایی و سه افزا

قلو زایی و در هموزیگوت ها باعث نقص در 
فولیکول هاي کامل شده و در نتیجه باعث 
ناباروري در بعضی نژادهاي بارور گوسفند 

 Galloway et al., 2000; Hanrahan(شوند  می

et al., 2004 .( به طور طبیعی در ژن جهشپنج 
BMP-15جهشیکی از این .  شناسایی شده اند 

 در نژاد گوسفند بلکالر در BMP-15ها در ژن 
نرخ  نام گذاري شد که  FecXBایرلند یافت شد و 

 ,Davis( را نشان داد زیادي خیلی تخمک ریزي

 Dong et (GDF-9 فاقدموش هاي ماده ). 2005

al., 1996( فاقد و میش هاي BMP-15 
)Galloway et al., 2000 (خاطر توقف کامل به 

فولیکول سازي در مراحل اولیه رشد فولیکول 
این حیوانات به طور قابل توجهی . نابارور هستند

، streak ovariesمشابه حیوانات داراي فنوتیپ 
و  میکه شامل چندین فولیکول اولیه و قدی

همچنین شامل النه هاي سلولی گرانولوزایی 
کنند  می رفتار 1عاري از اووسیت شبیه تومور

)Dong et al., 1996; Juengel et al., 2002 .( به
عالوه، یافته هاي اخیر در گوسفند، انسان و 

 و BMP-15جوندگان نشان داده که ژن هاي 
GDF-9 توانند به عنوان اهداف جدید براي  می

تنظیم باروري در پستانداران مورد توجه قرار 
 BMP-15ژن ). McNatty et al., 2005(گیرند 
 قرار گرفته و در جوندگان X کروموزوم روي

mRNA و پروتئین آن در اووسیت ها از مراحل 
 ,.Dube et al(شوند  می بیان تخمک ریزياولیه 

1998; Otsuka et al., 2001 .(Silva et al.  
ها و پروتئین mRNAگزارش کردند که ) 2004(

  هاي در فولیکولGDF-9 و BMP-15هاي 
.  شوند می آنها بیان ملتکاتخمدان بز در مراحل 

بزها از اولین گونه هاي پستانداران هستند که 

                                                   
1 tumor-like, oocyte-free granulosa cell nests 
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آن ها به خاطر تولید شیر، گوشت . اهلی شده اند
و کرك شان از نظر اقتصادي بسیار مهم هستند و 

. باشند مییک منبع مهم پروتئین در مناطق گرم 
 میلیون برآورد 8/25جمعیت بز در ایران حدود 

ق خشک و نیمه خشک شده است که در مناط
اطالعات ). FAO STST, 2007(پراکنده شده اند 

در مورد ژن هاي موثر بر صفات تولید مثلی 
-BMPآنالیز ملکولی ژن . بزهاي ایران اندك است

و چند ) Arefnezhad, 2007(مرغز  در بزهاي 15
-Deldar(نژاد بز دیگر ایران واقع در استان تهران 

Tajangookeh et al., 2009( انجام شده است .
-BMP بررسی چند شکلی ژن پژوهشهدف این 

      . بود جبال بارز بز سرخ  در15
  

  مواد و روشها
جبال سرخ  بز رأس 100در این طرح از 

 گله از شهرستان جیرفت نمونه 10 موجود در بارز
هاي خون کامل از سیاهرگ  نمونه .برداري شد

 میلی 5وداج گردن و با استفاده از لوله خالء دار 
 تهیه شد و EDTAلیتري حاوي ماده ضد انعقاد 

بیوتکنولوژي دانشگاه در داخل یخ به آزمایشگاه 
طی مدت استخراج . شدکرمان منتقل شهید باهنر 

DNAدرجه سانتیگراد در -20ها در دماي  ، نمونه 
 با DNA استخراج .آزمایشگاه نگهداري شدند

 DIATOM DNA PREPاستفاده از کیت 
تعیین کمیت و براي . انجام شد) نا ژنشرکت سی(

دو روش از استخراج شده  DNAکیفیت 
 اسپکتروفتومتري و الکتروفورز روي ژل آگارز

 و FecXBدو ناحیه در این مطالعه، . استفاده شد

FecXG ژن 2 در اگزون BMP-15  مورد استفاده
 آورده 1 که مشخصات آنها در جدول. ار گرفتقر

   و بهرکت سیناژن ایرانشآغازگرها از . شده است
دریافت و ) حساس به دما غیر (1صورت لیوفیلیزه

بار   طبق دستورالعمل کارخانه سازنده با آب دو
کردن و رقیق  پس از حل . شدندتقطیر رقیق 

 -cْ20ساختن طبق دستورالعمل مربوطه در دماي 
 PCR Masterاز مجموعه کیت  .نگهداري شدند

Kitم واکنش ژن براي انجا  شرکت سیناPCR 
توصیف  از برنامه PCR انجام براي. شداستفاده 

پس از اطمینان از . شدستفاده  ا2شده در جدول 
 میکرولیتر از محصوالت 20 مقدار به PCRانجام 
PCR ژن FecXB  جفت باز 153که اندازه آنها 

 درون میکروتیوب DdeI واحد از آنزیم یکبود با 
 37 مخلوط شد و به مدت یک شب در دماي

. درجه قرار داده شدند تا هضم آنزیمی انجام شود
که اندازه آنها  FecXG  ژن PCRبراي محصوالت 

 HinfI واحد از آنزیم 10 جفت باز بود با 141
درون میکروتیوب مخلوط شد و به مدت یک 

 درجه قرار داده شدند تا هضم 37شب در دماي 
   .آنزیمی انجام شود
 ،PCR محصوالت افزودن آنزیمپس از 

.  شدند درصد الکتروفورز8روي ژل آکریل آمید 
 Gelپس از اتمام این زمان ژل به دستگاه 

documentation گرفته شدنتقل و از آن عکسم  .
پس از اتمام کارهاي آزمایشگاهی و تعیین 
پ تمام نمونه ها، شمارش ژنوتیپ ها و  ژنوتی
 -تعیین فراوانی آللی، بررسی تعادل هاردي

                                                   
6 Lyophilization  
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یگوتی و هموزایگوتی مشاهده واینبرگ، هتروزا
شده مورد بررسی قرار گرفت که این کار توسط 

  .  صورت گرفت Pop Gene32نرم افزار 
  

  .استفادهمورد آغازگرهاي  مشخصات -1جدول 
  ژن

gene 
اندازه قطعه 
  تکثیر شده
Size of 

amplified 
fragment 

) bp(  

  دماي اتصال
Anealing 

temperature  
)°C(  

  )3' به 5'(اي رو به جلو و برگشتی  آغازگرهتوالی
Sequence of forward and backward primers 

 آنزیم برشی
  مورد استفاده

Used 
restriction 
enzyme 

FecXB  
  

FecXG  

153  
  
141 

5/57  
  
63 

GCCTTCCTGTGTCCCTTATAAGTATGTTCCCCTTA 
TTCTTGGGAAACCTGAGCTAGC  

 
CACTGTCTTCTTGTTACTGTATTTCAATGAGAC 

GATGCAATACTGCCTGCTTG  

DdeI 
 

HinfI 

Table 1- Characteristics of used primers. 
  

 زاراي پلیم  شرایط انجام واکنش زنجیره-2جدول 
FecXB  

    دناتوراسیون اولیه-1
Primary denaturation  

 denaturation  دناتوراسیون-2

 Anealing  اتصال-3

  Synthesis  سنتز-4

 cycles 32 چرخه 32

  
  ایانیپ سنتز -5
 Final synthesis 

  
FecXG  

   دناتوراسیون اولیه-1
Primary denaturation   

  denaturation  دناتوراسیون-2
  Anealing  اتصال-3
  Synthesis  سنتز-4

  cycles 32 چرخه 32
  پایانی سنتز -5

Final synthesis  

 
1-T= 94 ºC 4 min 
 

2- T= 94 ºC 45 Sec 
3- T= 57.5 ºC 30 Sec 
4- T= 72 ºC 30 Sec 
 
 
5- T= 72 ºC 4 min 
 
 
 
 
1-T= 94 ºC 4 min 
 

2- T= 94 ºC 45 Sec 
3- T= 63 ºC 30 Sec 
4- T= 72 ºC 30 Sec 
 
 
5- T= 72 ºC 4 min 

Table 2- Conditions of Polymerase Chain Reaction. 
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 نتایج و بحث

، دست آمده از استخراجه محصوالت ب
 استفاده از  باDNA تأیید وجود و ارزیابی براي

 و الکتروفورز با ژل آگارز دستگاه اسپکتروفتومتر
و رنگ آمیزي با اتیدیوم بروماید مورد امتحان 

بین   A260 /A280نسبت بین دو جذب . قرار گرفتند
  و بدونپررنگبود و نیز وجود باندهاي  2 تا 8/1

 مشخص کرد که عمل زیاد و با کیفیت کشیدگی

نبود . شده است به خوبی انجام DNAاستخراج 
هیچ کشیدگی در فاصله بین چاهک و باند حاکی 
از عدم آلودگی پروتئین ها در نمونه ها و عدم 
وجود باند اضافی در پایین ژل و در فاصله اي 
زیاد از باند اصلی نشان دهنده عدم وجود 
ناخالصی مربوط به اسیدهاي نوکلئیک دیگر در 

  .)1شکل  (نمونه ها بود

  

  
 .جبال بارز استخراج شده از چند بز سرخ DNAه اي از  نمون-1شکل 

Figure 1- Samples of extracted DNA from some Jabal Barez Red Goats.  
  

به منظور تایید تکثیر  قطعه مورد نظر، 
 با استفاده از الکتروفورز با ژل PCRمحصوالت 

مشاهده تنها یک . آگارز مورد ارزیابی قرار گرفتند
 اول آغازگرفت بازي براي جفت  ج153باند 

)FecXB ( جفت بازي براي جفت 141و یک باند 

دهنده تکثیر درست نشان  )FecXG( دوم آغازگر
 و صحت BMP-15قطعات انتخاب شده ژن 

 بود که با نتایج بدست آمده از PCRانجام 
) Deldar-Tajangookeh et al., )2009  پژوهش

اف  شفو کشیدگی عدم وجود . مطابقت داشت
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بودن باندها نشان دهنده عدم وجود آلودگی هاي 
پروتئینی و نمکی بود و مشاهده تنها یک باند، 

 عدم وجود باند هاي کاذب را مورد تأیید قرار داد
.)3 و 2  هايشکل(

  

  
 .روي ژل آگارز FecXB ژن PCR الکتروفورز محصوالت -2شکل 

Figure 2- Agarose gel electrophoresis of PCR products for FecXB gene.  
  

  
 .روي ژل آگارز FecXG ژن PCR الکتروفورز محصوالت -3شکل 

Figure 3- Agarose gel electrophoresis of PCR products for FecXG gene.  
  

-BMP ژن PCRنتیجه هضم محصوالت 

 به Hinf I و Dde Iیم هاي برشی توسط آنز 15
.  نشان داده شده است5 و 4ترتیب در شکل هاي 

برش می  آلل نوع وحشی را Dde Iآنزیم برشی 
و آلل موتانت برش ) 122+31=153 (دهد

در شکل جفت بازي  31البته باند (خورد  مین
 آلل نوع Hinf Iآنزیم برشی . )ددیده نمی شو

و آلل ) 112+29=141 (برش می دهدوحشی را 
 جفت 29البته باند (خورد  میموتانت برش ن

بر اساس ). شود بازي در شکل دیده نمی
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 تمام حیوانات براي اگزون پژوهشهاي این  یافته
 بودند و همه آلل یک شکل  BMP-15  ژن2

عدم (ی یافت نشد جهشوحشی را داشتند و هیچ 
 هاي هتروزیگوت در جهش). مشاهده چند شکلی

نرخ وسفند باعث افزایش در گ BMP-15ژن 
که  شود، در حالی می و باروري تخمک ریزي

 هاي هموزیگوت باعث تولید حیوانات جهش
 ;Galloway et al., 2000(شود  مینابارور 

Hanrahan et al., 2004 .( ی در ژن جهشتاکنون
BMP-15یافته هاي .  در بز گزارش نشده است

-Deldar پژوهش با یافته هاي پژوهشاین 

Tajangookeh et al. )2009(مطابقت داشت  .
 Hua)سایرین  با یافته هاي پژوهشیافته هاي این 

et al., 2007)  در بزهاي چینی نیز مطابقت دارد .
یا ( نژاد 6 بز از 550آنها نیز هیچ چند شکلی در 

 گزارش FecX  وFecB هاي اصلی براي ژن) گله
 ایران نیز هیچ چند شکلی  مرغزدر بزهاي .نکردند

-PCR با روش BMP-15ژن در ناحیه کد کننده 

SSCPی یابی ل توا با سه جفت پرایمر و باDNA 
 یافت نشد Dde I با آنزیم برشی PCR-RFLPو 
)Arefnezhad, 2007 .( Guan et al.  )2006( 

 چند شکلی ي زیاد باروربا چینی Huدر گوسفند 
) He et al. ) 2006 پژوهشدر  .پیدا نکردند

شش نژاد بز چینی   BMP-15ی در ژن جهش
 FecB در ژن جهشدلیلی بر وجود . گزارش نشد

از گوسفندان  می بونژاد در گوسفند شال، یک
 .یافت نشد) Ghaffari et al., 2007a, b(ایران 

Zare et al. (2007) ژن در نیزBMP-15 )  براي
FecXG و FecXL ( میش شال با روش 240در 

PCR-RFLP و PCR-SSCP ی نیافتندجهش .
Nejati-Javaremi et al. (2007) با روش PCR-

SSCP بختیاري - لريی در گوسفندان جهش هیچ
 در گوسفند  Farajzadeh et al. (2007). نیافتند

-PCR  با روش GDF-9 آرخا مرینوس در ژن 

RFLP در گوسفند لري . ی پیدا نکردندجهش
 یافت یافته ايجهش بختیاري ایران نیز هیچ آلل 

 ,.Amiri et al( بودند یک شکلنشد و همه 

 ژن 2 ناحیه از اگزون 5 ها در جهش ).2007
BMP-15باروري در چند نژاد گوسفند  با 

 ,.Montgomery et al(همبستگی نشان داده اند 

 BMP-15 ها در ژن هاي باروري جهش). 2001
در گوسفند و  مینقش اقتصادي مه GDF-9و 

تولید مثل نشخوارکنندگان دارند  در "احتماال
)Galloway et al., 2000; Hanrahan et al., 

2004; McNatty et al., 2005 .( عمل یک ژن
 در زیاد تخمک ریزي نرخول رد مسواصلی منف

 و Inverdale ،Belclareگوسفند مرینوس بروال، 
کمبریج است، اما دلیلی بر وجود یک ژن اصلی 

 از ،سفندان بارور دیگرمسئول چند قلوزایی در گو
 وجود Romanov و Finish Landrace جمله
این یافته ها نشان  )Gordon, 2004( ندارد
دهد که حداقل دو مکانیسم کنترل ژنتیکی در  می

اثر بیولوژیک . باروري باالي گوسفند نقش دارند
 ها در بین گونه هاي پستانداران متغییر جهش

،  آنفزون بر). Yan et al., 2001(است 
Hashimoto et al. (2005) پیشنهاد کرده اند که 

 BMP-15پردازش تفاوت هاي مختص گونه در 
ممکن است با تفاوت هاي موجود در میزان 



 )1389 بهار، 1، شماره 2دوره (مجله بیوتکنولوژي کشاورزي 

 77

نتایج این . باروري در بین گونه ها همبسته باشد
 و FecXB نشان داد که در جایگاه هاي پژوهش
FecXG  ژنBMP-15 چند جبال بارز  در بز سرخ 

پژوهش هاي بیشتري باید در . ود ندارد وجشکلی
ژن هاي دیگر   یاBMP-15جایگاه هاي دیگر ژن 

.با استفاده از نمونه هاي بزرگتر انجام شود
         

  
 .DdeI توسط آنزیم BMP-15 الکتروفورز محصوالت حاصل از هضم براي ژن -4شکل 

Figure 4- Acryl amide gel electrophoresis of PCR products for BMP-15 gene digested by 
DdeI restriction enzyme.  

  

  
 .HinfI توسط آنزیم BMP-15 الکتروفورز محصوالت حاصل از هضم براي ژن -5شکل 

Figure 5- Acryl amide gel electrophoresis of PCR products for BMP-15 gene digested by 
HinfI restriction enzyme.  

  
براي هر (+/+)  وحشی فراوانی هاي ژنوتیپ

 و براي ژنوتیپ موتانت و 1دو جایگاه 
هتروزیگوت صفر بود، چون همه حیوانات 

پ یکسانی  فراوانی آلل وحشی یک . داشتندژنوتی
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 . جایگاه صفر بودو آلل موتانت هم براي هر دو
الزم به ذکر است که یکی از اهداف پژوهش 

ارتباط ژنوتیپ ها با چند قلوزایی بود، بررسی 
چون هیچ چند شکلی مشاهده نشد، بنابراین ولی 

با توجه به . توان بررسی کرد میارتباطی را هم ن
اروري و دوقلوزایی ب بر نرخ BMP-15این که ژن 

نقش دارد، پژوهش هاي بیشتري باید در جایگاه 
با استفاده از نمونه هاي  BMP-15هاي دیگر ژن 

 تا بتوان با قاطعیت نتیجه گیري تر انجام شودبزرگ
نمود و ارتباط آن را با صفات مختلف در این نژاد 

  .و نژادهاي دیگر بز به دست آورد
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Abstract 

Bone morphogenetic protein 15 (BMP15) is member of the transforming growth 
factor-beta superfamily that has crucial roles in fecundity of goat and sheep. Previous 
investigations confirmed that the fecundity mutations of sheep presented in goat. Different 
mutations in the bone morphogenetic protein-15 (BMP-15) gene has increased ovulation rate 
and infertility in sheep. To illuminate polymorphisms in BMP15 gene, was characterized the 
coding region of BMP15. Two exons (1 and 2) encoded prepropeptide of 394 amino acids in 
BMP15. Blood sample collected randomly from 100 goats from Red Jabalbarez goat from 10 
farms and genomic DNA was isolated using the DNA kit. Two primer pairs were used to 
amplify genomic DNA of Bmp15 gene, and the PCR products were separated on agarose gels. 
The PCR products were electrophoresed and visualized by Ethidim Bromide staining. The 
results showed that amplication products had good specificity, which could be directly 
analyzed. Single nucleotide polymorphism of FecXB and FecXG loci in BMP-15 gene were 
determined using PCR-RFLP technique. In this study, there was no evidence of mutation in 
FecXB and FecXG in these goats, all of which were monomorph for exon 2 of BMP-15 gene. 
Further investigation should be directed at other loci of BMP-15 gene or other genes, using 
larger sample sizes.  
 
Key words: Jabal Barez Red goat, BMP-15 gene, Polymorphism, PCR-RFLP, Fecundity.  
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