
 

Tissue-specific mRNA expression profile of ESR2 gene in goat 

 

 

Mohammadreza Mohammadabadi   

Professor of Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of 

Kerman, Kerman, Iran. Email: mrm@uk.ac.ir   

 

 

Abstract 
Objective 

Estimates show that in the world about 30 million goats and in Iran about five million Cashmere 

goat are bred. One of the most important of these breeds is the Raini Cashmere goat. Steroid 

hormones perform their physiological functions by regulating the transcription of target genes. 

Receptors for these hormones play a role in osteoporosis, inflammation and cancer through 

transcription networks. Estrogen receptor (ER) is a transcription factor that mediates the 

function of estrogen in many physiological and pathological processes. There are two estrogen 

receptors, ESR1 and ESR2, which are located in the reproductive organs. Reproduction rate, 

especially fertility, is one of the most important economic traits in animal production and is 

regulated by genetic and environmental factors. Therefore, the aim of this study was to 

investigate the expression profile of ESR2 gene in different tissues of fluffy goats using Real 

Time PCR. 

 

Materials and methods 

Sampling of testis, ovarian, uterine, breast, brain, kidney and heart tissues was performed from a 

male and a female goat (3 replicates from each tissue). Total RNA was extracted from the 

tissues and the quality and quantity of the extracted RNA were evaluated. The cDNA was then 

synthesized and Real Time PCR was performed. The GAPDH housekeeping gene was used as a 

control. Melting curves were examined and data obtained from Real Time PCR were analyzed.  
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Results 

The results of Real Time PCR curves and observation of electrophoresis of PCR products on 

2% agarose gel showed that ESR2 gene was expressed in testis, ovary, uterine, breast, brain, 

kidney, and heart tissues. The highest level of expression was observed in the ovary and then 

the brain and uterus and the lowest level of expression was related to kidney, heart and testis 

tissues. 

 

Conclusions 

According to the results of the present research and the results of other studies, it can be 

concluded that ESR2 plays an important role in female fertility, because in the present study it 

was found that ESR2 is much more expressed in ovarian tissue than other tissues. Therefore, 

ESR2 is likely to be essential for female fertility, and the results of this study provide the basis 

for future research to describe the role of the ESR2 gene as a candidate gene for better fertility 

and normal physiology in domestic animals, especially goats. 
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 چکیده 

ج میلیون راس بز کرکی در حال نگهداری دهد که در دنیا تقریبا سی میلیون راس بز و در ایران حدودا پنبرآوردها نشان می هدف:

های های استروئیدی از طریق تنظیم رونویسی ژنهورمونترین این نژادها بز کرکی راینی است. و پرورش است. یکی از با اهمیت

ر پوکی های رونویسی دها از طریق شبکههای این هورمونکه گیرندهدهند. به طوریهدف وظایف فیزیولوژیکی خود را انجام می

یک فاکتور رونویسی است که واسطه عملکرد هورمون  (ERکنند. گیرنده استروژن )استخوان، التهاب و سرطان نقش ایفا می

که در ESR2 و   ESR1دو گیرنده استروژن وجود دارد، استروژن در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و آسیب شناختی است. 

ترین صفات اقتصادی در تولید حیوانات است و میزان تولید مثل، به ویژه باروری، یکی از مهم د.های تولید مثلی واقع شده اناندام

های مختلف بز در بافت ESR2ژن  هدف این پژوهش بررسی پروفایل بیانیشود. لذا، توسط عوامل ژنتیکی و محیطی تنظیم می

 . بود Real Time PCRکرکی راینی با استفاده از 

های بیضه، تخمدان، رحم، پستان، مغز، کلیه و قلب یک راس بز نر و یک راس بز ماده در نمونه گیری از بافت ها:مواد و روش

 ارزیابی شد. کمیت آن و انجام و کیفیتکل  RNAاستخراج  ی مورد نظرهااز بافت .تکرار( 9کشتارگاه انجام شد )از هر بافت 

به عنوان کنترل استفاده شد.  GAPDHاز ژن خانه دار  همچنین .اجرا شد Real Time PCRساخته و  cDNAسپس 

 انجام شد.  Real Time PCRهای حاصل از های ذوب بررسی و تجزیه و تحلیل دادهمنحنی

درصد نشان داد که  1روی ژل آگارز  PCRو مشاهده نتایج الکتروفورز محصوالت  Real Time PCRهای نتایج منحنی نتایج:

بیشترین میزان بیان در تخمدان و سپس ضه، تخمدان، رحم، پستان، مغز، کلیه و قلب بیان شده است. های بیدر بافت ESR2ژن 

 های کلیه، قلب و بیضه بود. مغز و رحم مشاهده شد و کمترین سطح بیان مربوط به بافت

https://orcid.org/0000-0002-1268-3043
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قش مهمی در باروری ن ESR2توان نتیجه گرفت که با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج سایر محققین می گیری:نتیجه

شود. لذا، های دیگر بسیار بیشتر بیان میتخمدان نسبت به بافت در بافت ESR2ها دارد، در پژوهش حاضر مشخص شد ماده

ESR2 های آینده جهت توصیف ها بسیار ضروری هستند و نتایج این پژوهش را برای پژوهشبه احتمال زیاد برای باروری ماده

 ن یک ژن کاندیدا برای باروری بهتر و فیزیولوژی طبیعی در حیوانات اهلی، به ویژه بز فراهم کرده است. به عنوا ESR2نقش ژن 

  ESR1بیان ژن، بز کرکی راینی، تخمدان،  کلمات کلیدی:

 پژوهشی.: نوع مقاله

 

، لوژی کشاورزیبیوتکنو مجله. در بز ESR2مختص بافت ژن  mRNAپروفایل بیانی ( 5999محمدآبادی محمدرضا ) استناد:

51(0 ،)569-530. 
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 مقدمه

 Barazandehبرخی پژوهشگران معتقدند که اولین حیوان نشخوار کننده که توسط انسان اهلی شده است بز بوده است )

et al. 2012هزار سال قبل شروع شده است ) 55تا  9ها بر این باورند که این امر از (. همچنین آنMohammadabadi 

های زیادی دانند، ولی گروهاز پژوهشگران بقایای یافت شده از بز در اروپا و یا در حاشیه رود نیل را اولین آثار می (. گروهی2019

گیرند که بز اولین بار از محققین بر این باورند که اهلی کردن بز در ابتدا توسط اقوام آریایی در ایران آغاز شده است و لذا نتیجه می

 Moghadaszadeh et al. 2015; Molaeiقی از کردستان اهلی کردن آن شروع شده است )در خاورمیانه در مناط

Moghbeli et al. 2013دهد که در دنیا تقریبا سی میلیون راس و در ایران حدودا پنج میلیون راس بز (. برآوردها نشان می

ترین این (. یکی از با اهمیت ;l. 2010Hassani et aBaghizadeh et al., 2009کرکی در حال نگهداری و پرورش است )

(. تعداد بز کرکی راینی موجود در استان Askari et al. 2008; Alinaghizadeh et al. 2010نژادها بز کرکی راینی است )

 های پرورشی این نژاد(. تولید کرک، گوشت و شیر از اولویتAskari et al. 2009شود )کرمان حدود سه میلیون راس برآورد می

تولید گوشت کم (. مزایای پرورشی این حیوان شامل Askari et al. 2010; Shamsalddini et al. 2016در ایران است )

ی زیاد، نیاز کم به جایگاه و تجهیزات، چرب، باال بودن نسبت دوقلوزایی، تولید مناسب شیر، مصرف غذای کم، عدم نیاز به سرمایه

 (. Mohammadabadi 2012ال و کمک به اقتصاد خانواده است )سهل الهضم بودن شیر بز، ایجاد اشتغ
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های ملکولی مهم هستند ها از مکانیسم، رونویسی، ترجمه و نحوه تنظیم ژنDNAنشان داده شده است که همانندسازی 

(Mohammadabadi and Tohidinejad, 2017 .)حظه شوند، بلکه در هر لزمان بیان نمیهای موجود در سلول همهمه ژن

(. Tohidi nezhad et al. 2015دهند )شوند و محصول مورد نیاز سلول را تولید و در اختیارش قرار میها بیان میتعدادی از آن

کند که چه ژنی روشن و بیان شود و چه ژنی غیرفعال و خاموش شود، به عبارت دیگر هر بافت الگوی محیط سلول مشخص می

های کنترل کننده صفات ها و پروتئین(. لذا، مطالعه بیان ژنMohammadabadi et al. 2017بیان اختصاصی خود را دارد )

 (. Jafari et al. 2016مهم اقتصادی در حیوانات اهلی بسیار با اهمیت است )

آفرینی های گوناگون نقششوند در توسعه و انجام وظایف بافتریز موجودات تولید میهایی که توسط غدد درونهورمون

ها نقش فاکتور رونویسی کنند که این گیرندهشان را توسط رسپتورهایی اجرا میکنند. در این بین، استروئیدها بعضی وظایفمی

( نشان دادند که 2015) .Kazuhiro et al(. برای نمونه، Mohammadabadi 2020کنند )همبسته با هورمون را بازی می

( به MR( به گلوکوکورتیکوئید، گیرنده مینرالوکورتیکوئید )GRنده گلوکوکورتیکوئید )( به استروژن، گیرERهای استروژن )گیرنده

 Muramatsuیابد. ( به آندروژن اتصال میAR( به پروژسترون، و گیرنده آندروژن )PRمینرالوکورتیکوئید، گیرنده پروژسترون )

and Inoue (2000نشان دادند که هورمون )های هدف وظایف فیزیولوژیکی خود رونویسی ژن های استروئیدی از طریق تنظیم

های رونویسی در پوکی استخوان، التهاب و سرطان نقش ها از طریق شبکههای این هورمونکه گیرندهدهند. به طوریرا انجام می

فرآیندهای  یک فاکتور رونویسی است که واسطه عملکرد هورمون استروژن در بسیاری از (ERکنند. گیرنده استروژن )ایفا می

 های تولید مثلی واقع شده اند.که در اندامESR2 و   ESR1دو گیرنده استروژن وجود دارد، فیزیولوژیکی و آسیب شناختی است. 

به طور  ESR1کنند. ها جنبه های متمایز اسپرماتوژنز را تنظیم میESR( نشان دادند که 2016) .Dumasia et alدر پژوهشی 

(. فعال 5کند )شکل ها و انزال را تنظیم میآپوپتوز اسپرماتوسیت ESR2که توژنز دخیل است، در حالیاساسی در تنظیم اسپرما

تواند فرآیندهای مربوطه آنها را در طی اسپرماتوژنز تحت تأثیر قرار ها میدهی استروژن از طریق هر یک از گیرندهسازی سیگنال

با تمایل متفاوت متصل   ESRتوانند با دوهای محیطی میکه بسیاری از استروژندهد و منجر به تولید پایین اسپرم شود. از آنجا 

 ;Yu et al. 2011)پژوهشگران متعددی  .تواند مفید باشدها در درک تأثیرات بالقوه آنها بر اسپرماتوژنز میESRشوند، مطالعه 

Zhang et al. 2015; Li et al. 2016; Jahandoost et al. 2017های های گوناگون گیرندهاند که آلل( ثابت کرده

ترین صفات اقتصادی در میزان تولید مثل، به ویژه باروری، یکی از مهم استروژن با حساسیت به سرطان پستان همبستگی دارند.

ی تولید تواند تعیین کننده اصلی کارایگذاری میشود. میزان تخمکتولید حیوانات است و توسط عوامل ژنتیکی و محیطی تنظیم می

شود که در بین گونه ها و نژادها متفاوت است گذاری میهای تخمکمثل باشد. فرآیندهای انتخاب منجر به توسعه تعداد فولیکول

(Hanrahan and Quirke 1985می .)های مولکولی برای افزایش سرعت پاسخ به انتخاب استفاده کرد. توان از توانایی تکنیک

های منفرد که کدکننده صفات با اهمیت اقتصادی وان از تجزیه و تحلیل ژن کاندیدا برای شناسایی ژنتپیشنهاد شده است که می
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است. لذا، هدف این پژوهش مطالعه بیان ژن گیرنده  ESR2های مهم (. یکی از این ژنCui et al. 2009هستند، استفاده نمود )

      بود.   Real Time PCRستفاده از های مختلف بز کرکی راینی با ا( در بافتESR1) 5استروژن 

 

 

 

  (Dumasia et al. 2016) آپوپتوز اسپرماتوسیتدر تشکیل کمپلکس توبولوبوالر، انزال و  ESR2. نقش 2شکل 

Figure 1. Role of ESR2 in Tubulobular Complex formation, spermaition and spermatocyte 

apoptosis (Dumasia et al. 2016) 

 

 هامواد و روش

های بیضه، تخمدان، رحم، پستان، مغز، کلیه و قلب یک راس بز نر و یک راس بز ماده در کشتارگاه نمونه گیری از بافت

در داخل میلی لیتری قرار گرفت و سپس لوله ها  1/5 هایمیکروتیوبنمونه های جدا شده در  .تکرار( 9انجام شد )از هر بافت 

 RNA. قبل از استخراج نددش منتقل -34فریزر و به  شدند گذاشتهداخل تانک ازت  بالفاصله درو شدند  پیچیدهفویل آلومینیومی 

 One Step RNAکیتاز  .آن ها از بین برود RNaseشستشو شدند تا  (MR8244 ،سیناژن) 5DEPCبا آب وسایل  همه

Reagent  برای استخراج ( بیوبیسیک کانادا )شرکتRNA  کمیت و برای ارزیابی کیفیت اده شد.استف هااز بافتکلRNA  

                                                      
0Di Etyhyl Pyro Carbonate water 
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 RerertAidTM H Minus از کیتاستفاده شد.  اسپکتروفتومتری UVو  ژل آگارزروی روش الکتروفورز  از استخراج شده

First Strand cDNA Synthesis Kit #K1631 (جهت سنتز شرکت فرمنتاز )cDNA  میکروگرم  5از رویRNA 

-'5عاری شود. از آغازگرهای DNAاحتمالی به  از آلودگیتا  تیمار شد DNaseIشده با  ساخته cDNAاستفاده شد. سپس 

CGA CTG CGG AAG TGC TAT GAG-3'   5 و'-TCA CTG AGC CTG GGG TTT CTG-3'  با شماره

استفاده شد. از آغازگرهای  ESR2جفت بازی ژن  065( برای تکثیر قطعه Cui et al. 2009) NM_001009737دسترسی 

5'- CATGTTTGTGATGGGCGTGAACCA-3'  5 و'- TAAGTCCCTCCACGATGCCAAAGT-3' 

جفت بازی ژن خانه دار  593( برای تکثیر قطعه Ogorevc and Dovc 2016) NM_001034034.2با شماره دسترسی 

GAPDH  تکاپوزیست )ایران( انجام شد. حجم مخلوط واکنش  شرکتاستفاده شد. ساخت آغازگرها به وسیلهPCR  51برابر 

، ROXمیکرولیتر  9/4میکرولیتر آغازگر برگشت،  1/4میکرولیتر آغازگر رفت،  1/4الگو،  cDNAمیکرولیتر  1/5میکرولیتر شامل 

میکرولیتر آب دو بار تقطیر بود. پس از خوب مخلوط کردن محتویات  3/0و  SYBRPermixTaq IIمیکرولیتر  1/3

 91واسرشت اولیه در به صورت زیر بود:  PCRقرار گرفتند. شرایط انجام  9444روتور ژن  ها با اسپین کردن، در دستگاهمیکروتیوب

ثانیه، اتصال و  51درجه سانتیگراد  91سازی پلیمراز و واسرشت اولیه(، واسرشت ثانویه دقیقه )برای فعال 3درجه سانتیگراد برای 

( برای تجزیه و 2002) .Pfaffl et alب بررسی شدند. از روش های ذوسیکل. منحنی 04ثانیه، با  04درجه سانتیگراد  61سنتز 

 استفاده شد.  Real Time PCRتحلیل داده های حاصل از 

            5فرمول 

 از ΔCtباشند. ژن مورد مطالعه و ژن مرجع یا کنترل داخلی می PCRهی به ترتیب بازد refEو  targetEدر این فرمول 

از  445/4، 45/4، 5/4، 5های مختلف غلظتاز آید. به دست می ESR2ژن   Ctاز GAPDH ژن)حد آستانه(  Ct 1یقتفر

cDNA های ژنESR2  وGAPDH  آمد و نتایج بیان درصد به دست  93در ایجاد نمودار استاندارد استفاده شد و بازده واکنش

 نسبی محاسبه شد. 

 

 نتایج و بحث

 A260/A280ها در طول موج های استخراج شده استاندارد و مناسب بود، به طوری که اعداد جذب نمونهRNAکیفیت 

واکنش شیب براساس (. 1مشاهده شد و هیچ باند اضافی رویت نشد )شکل  RNAدر  28Sو  18Sبود و دو باند  9/5-3/5بین 

 Realهای تعیین شد. نتایج منحنی C61°دمای  GAPDHو  ESR2های دمای اتصال مناسب آغازگرهای ژن PCR 9یدمای

Time PCR  و مشاهده نتایج الکتروفورز محصوالتPCR  درصد نشان داد که ژن  1روی ژل آگارزESR2 های در بافت

                                                      
1 Threshold cycle 

2 Gradiant 

file:///C:/Users/print/article_A-10-668-1.docx%23پیفافل
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جفت باز  593باندی با اندازه  GAPDHبرای ژن  جفت باز و 065باندی به اندازه  ESR2مختلف بیان شده است. برای ژن 

توسط  انجام واکنش یطدر  یکلنت در هر سسنور فلور ییراتتغ یزانم(. 9مشاهده شد و صحت آزمایش تکثیر تایید شد )شکل 

ه یر همتکث یمنحنی برا ییحد آستانه در فاز نما یک آید.به نمایش در می یرتکث یبه صورت منحن Real Time PCR دستگاه

یده واکنش به حد آستانه رستکثیر ع شده از طفلورسنت سانور که در آن شدت است  یکلیس این حد همان .شد یفتعرنمونه ها 

 است. 

 

 

 های بز کرکی راینی روی ژل آگارزاستخراج شده از بافت RNA. یک نمونه از  1شکل 

Figure 2. A sample of extracted RNA from tissues of Raini Cashmere goat on agarose gel  

 

 

در بز کرکی راینی با  GAPDHو  ESR2های . چند نمونه از باندهای تکثیر شده مربوط به ژن9شکل 

جفت بازی است مربوط به  462ای که قطعه E3و  E1 ،E2های استفاده از الکتروفورز روی ژل آگارز. نمونه

 Mهستند.  GAPDH جفت بازی است مربوط به ژن 297ای که قطعه Gو  G1 ،G2های نمونه و ESR2ژن 

 ست.انشانگر اندازه استفاده شده 
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Figure 3. Some examples of amplified bands related to ESR2 and GAPDH genes in Raini 

Cashmere goat using electrophoresis on agarose gel. Samples E1, E2 and E3, which are 

461 bp fragments, belong to the ESR2 gene, and samples G1, G2, and G, which are 137 bp 

fragments, belong to the GAPDH gene. M is the size marker. 

بیان های بیضه، تخمدان، رحم، پستان، مغز، کلیه و قلب در بافت ESR2ژن در زمان واقعی نشان داد که  PCRنتایج 

های کلیه، قلب و بیان در تخمدان و سپس مغز و رحم مشاهده شد و کمترین سطح بیان مربوط به بافت شود. بیشترین میزانمی

را در  ESR2( مطابقت دارد. این پژوهشگران بیان ژن 2019) .Hutson et al(. نتایج این پژوهش با نتایج 0بیضه بود )شکل 

عروقی؛ شامل قلب، آئورت، کلیه و فوق کلیه، و -یضه، چهار بافت قلبیها، غده پستانی، رحم و بمثلی؛ شامل تخمدانهای تولیدبافت

های نر و ماده بالغ مطالعه موش prefrontal cortexو  somatosensory cortex ،hippocampusسه ناحیه از مغز؛ شامل 

شود. ه، قلب و بیضه مشاهده میکردند و نشان دادند که بیشترین سطح بیان در تخمدان و نواحی مغز و کمترین میزان بیان در کلی

های گوناگون بیانش های یک سیستم بیان ثابتی دارد، ولی در سیستمدر بافت ESR2این پژوهشگران گزارش کردند که ژن 

نشان  Yunling Blackدر بز  ESR2با مطالعه سطوح بیان ژن Cui et al.  (2009 )واریانس باالیی دارد. در پژوهشی دیگر

داری باالتر است که تایید کننده نتایج پژوهش حاضر ها به طور معنیاین ژن در تخمدان و مغز نسبت به دیگر بافتدادند که بیان 

( همبستگی منفی 0با چندقلوزایی )تعداد بچه در هر زایش 2ESRژن  mRNAاست. آنها همچنین نشان دادند که سطوح بیان 

های خصوص اپیدیدیم متصل می شود و ژنهای تولید مثلی نر، بهوجود در بافتهای مدارد. نشان داده شده که استروژن به پروتئین

ESR1  وESR2 اند )ای متمرکز شدههای خاص گونههای خاص بیضه، مجاری وابران و اپیدیدیم با ویژگیدر سلولCarreau 

and Hess 2010 همچنین ثابت شده است که .)ESR2 شود، اما ن میدر سرتاسر سیستم تولید مثلی نرها بیاESR1  دارای

های الیدیگ بیضه و اپیتلیوم مجاری وابران، محل اتصال شبکه بیضه به سر اپیدیدیم بیان ای است و در سلولاختصاصیت گونه

ها و در بین گونه ESR2 و ESR1 های بیان(. در بیضه، گزارشHess et al. 2002; Saraswat et al. 2015شود )می

  .همچنین بین افراد درون یک گونه بسیار متغیر است

های دهد که استروژن به طور عمده رشد، تمایز و بلوغ سلولدر تخمدان نشان می ESR2ژن  mRNA سطح بیان باالی

به طور طبیعی رشد  تشده اس ها ناک اوتآن ESR2(. موش هایی که ژن Jefferson et al. 2000) کندگرانولوزا را تنظیم می

 Couse andیابد )ها در مقایسه با موش های نوع وحشی کاهش میمی کنند، اما چندقلوزایی )تعداد بچه در هر زایش( در آن

Korach 1999.) سطوح باالتر ESR2 ها با حذفتری در مادهتخمدان همچنین ممکن است زمینه ساز فنوتیپ باروری برجسته 

ESR2 در مقایسه با نر( ها باشدKrege et al. 1998سیگنال .)های استروژن شامل اتصال مستقیم به دهی ژنومی توسط گیرنده

                                                      

 litter size
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 Vivar etکنند )های متعددی را تنظیم میهای کوفاکتور است که ژنعناصر پاسخ دهنده استروژن، عوامل رونویسی یا کمپلکس

al. 2010ز بیان گیرنده را ایجاب کند )تری ا(. این نقش رونویسی ممکن است الگوی متناسبO'Lone et al. 2004 and 

2007 .) 

 

پستان، : Mمغز، : Bقلب، : H: کلیه، Kهای مختلف بز کرکی راینی. در بافت ESR2ژن نسبی . بیان 4شکل 

O : ،تخمدانU : رحم وT : .بیضه 

Figure 4. Relative expression of ESR2 gene in different tissues of Raini Cashmere goat. K: 

kidney, H: heart, B: brain, M: breast, O: ovary, U: uterus and T: testis. 

 

در  ESR2در قلب بسیار پایین و تقریباً قابل شناسایی نبود، که با نتایج سایر پژوهشگران که نشان دادند  ESR2بیان ژن 

شود ( و همچنین در کلیه موش بالغ بیان نمیPugach et al. 2016بافت قلب و کاردیومیوسیتهای جدا شده از هر دو جنس )

(Sharma et al. 2004 مطابقت دارد. از آنجا که مطالعات این امر را در کاهش پاسخ هیپرتروفیک به فشار بیش از حد در )

 .ماری ایجاد شودقلبی در پاسخ به آسیب بافتی یا بی ESR2 (، ممکن است بیانSkavdahl et al. 2005داند )ها میماده

تواند نشان دهنده نقش مهم آن در ها، به جز تخمدان بیشتر بود و این میدر مغز نسبت به سایر بافت ESR2 بیان ژن

های عصبی قشر مغز در شرایط اخیراً مسئول تعدیل و ترویج سیناپتوژنز در سلول ESR2بافت عصبی باشد. در این راستا، 

شناخته شده است، که نشان دهنده ( Wang et al. 2018( و شرایط بدنی موجود زنده )Sellers et al. 2015آزمایشگاهی )

به طور  ESR2/ESR1 نقش حیاتی این گیرنده در عملکرد مغز، به ویژه برای حافظه و شناخت است. عالوه بر این، نسبت بیان

 (.Foster 2012شود )ه سن، در نظر گرفته میای به عنوان عامل مهمی در عملکرد حافظه و کاهش شناختی با توجه بفزاینده
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ها دارد، در نقش مهمی در باروری ماده ESR2توان نتیجه گرفت که با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج سایر محققین می

ل به احتما ESR2شود. لذا، های دیگر بسیار بیشتر بیان میدر بافت تخمدان نسبت به بافت ESR2پژوهش حاضر مشخص شد 

به  ESR2های آینده جهت توصیف نقش ژن ها بسیار ضروری هستند و نتایج این پژوهش را برای پژوهشزیاد برای باروری ماده

 عنوان یک ژن کاندیدا برای باروری بهتر و فیزیولوژی طبیعی در حیوانات اهلی، به ویژه بز فراهم کرده است. 

راستای در  ی و معنویمال هاییتبه خاطر حما ید باهنر کرمانشهدانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش :سپاسگزاری

  .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار یاجرا

 

 منابع

مقایسه سطوح مختلف بیان ( 5999) نجمی نوری عذرا ،اسمعیلی زاده کشکوئیه علی ،محمدآبادی محمدرضا ،توحیدی نژاد فاطمه

 . 91-14(، 0)6وتکنولوژی کشاورزی . مجله بیدر بافت های مختلف بز کرکی راینی  Rhebژن

 CIB4( بررسی بیان ژن 5991جعفری دره در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریاحی مدوار علی )

-591(، 0)0پژوهش در نشخوارکنندگان مجله  .Real Time qPCRهای مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از در بافت 

559. 

( آنالیز ژنتیکی صفات رشد در بز 5939مدنبی، اسدی فوزی مسعود، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، محمدآبادی محمدرضا )حسنی مح

 .919-919، 05کرکی راینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره. مجله علوم دامی ایران 

یکی در چهار جمعیت بز کرکی راینی با استفاده از (. مطالعه تنوع ژنت5939عسکری ناهید، باقی زاده امین، محمدآبادی محمدرضا )

 . 09-16، 1. مجله ژنتیک نوین ISSRنشانگرهای 

(. مطالعه تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی با استفاده 5933عسکری ناهید، محمدآبادی محمدرضا، بیگی نصیری محمدتقی و همکاران )

 .511-565، 53از نشانگرهای ربزماهواره. مجله دانش کشاورزی 

 مجله. بارز جبال در بز قرمز BMP15 ژن 1 چند شکلی اگزون( 5939)سونیا  زادهزکی محمدرضا، محمدآبادی اهلل،زاده روحعلینقی

 .69-34(،5)1کشاورزی  بیوتکنولوژی

-514، 3با صفات کرک در بز کرکی راینی. مجله ژنتیک نوین  IGFBP-3( ارتباط چندشکلی ژن 5994محمدآبادی محمدرضا )

551 . 

 بیوتکنولوژی . مجلهReal Time PCRبیان ژن کالپاستاتین در بز کرکی راینی با استفاده از ( 5993محمدآبادی محمدرضا )

 .159-190(،0)55کشاورزی 
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 بیوتکنولوژی . مجلهReal Time PCRدر بز کرکی راینی با استفاده از   ESR1بیان ژن ( 5999محمدآبادی محمدرضا )

 .533-591(،5)51کشاورزی 
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