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Abstract 

Objective 

It has been shown that mutation in DNAH1 (Dynein Axonemal Heavy Chain 1) gene is associated 

with MMAF (multiple morphological anomalies of the flagella) and PCD (primary ciliary 

dyskinesia) phenotypes. MMAF has been widely studied in male reproductive traits and is often 

associated with abnormal sperm, which seriously affects male reproductive traits and even leads 

to infertility. Indeed, as a MMAF-dependent gene, many studies have identified the DNAH1 gene 

as a key and essential player in male and female gonadal development and have investigated the 

clinical applications of the DNAH1 gene. PCD is often associated with ciliary motility disorder, 

which is also an autosomal recessive genetic disease. Animals with severe PCD show infertility. 

This study aimed to study the expression pattern of the DNAH1 gene in the testicular tissue of 

Raini Cashmere goat using Real-Time PCR. 

Materials and Methods 

Sampling was done from the testicular tissue of three heads (3 replicates from each head) of Raini 

Cashmere goats in the slaughterhouse. The isolated samples were placed in 1.5 mL microtubes. 
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Total RNA was extracted from testicular tissue. Agarose gel electrophoresis and UV 

spectrophotometry were used to evaluate the quality and quantity of extracted RNA. Then cDNA 

was made and Real-Time PCR was performed. Also, the GAPDH housekeeping gene was used 

as a control. Melting curves were analyzed and data obtained from Real-Time PCR were 

performed. 

Results   

The results of Real-Time PCR curves and observing the results of electrophoresis of PCR 

products on 2% agarose gel showed that the DNAH1 gene is expressed in testicular tissue. For the 

DNAH1 gene, a band of 140 bp was observed and for the GAPDH gene, a band of 143 bp was 

observed, and the accuracy of the amplification test was confirmed. 

Conclusions 

According to the results of the present study and the results of other researchers, it can be 

concluded that the DNAH1 gene plays an important role in fertility. In the present study, it was 

found that the DNAH1 gene is expressed in testicular tissue. Therefore, the DNAH1 gene is most 

likely essential for male fertility, and the results of this research have provided a way for future 

studies to describe the role of the DNAH1 gene as a candidate gene for better fertility and normal 

physiology in domestic animals, especially goats.  
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  چکیده

 MMAF ( با فنوتیپ هایDynein Axonemal Heavy Chain 1) DNAH1 نشان داده شده که جهش در ژن هدف:

به طور گسترده در  MMAF)دیسکینزی مژکی اولیه( مرتبط است.  PCDها( و های مورفولوژیکی چندگانه در تاژک)ناهنجاری

صفات تولیدمثلی نرها مورد مطالعه قرار گرفته است و اغلب با اسپرم غیرطبیعی همراه است که به طور جدی بر صفات باروری نرها 

  DNAH1 ژن ، بسیاری از مطالعاتMMAFروری می شود. در واقع، به عنوان یک ژن وابسته به تأثیر می گذارد و حتی منجر به نابا

را بررسی  DNAH1 ژن اند و کاربردهای بالینیها شناسایی کردهرا به عنوان بازیگر اصلی و اساسی در رشد غدد جنسی نرها و ماده

 یک بیماری ژنتیکی اتوزومال مغلوب است. بیماران مبتال به اغلب با اختالل حرکت مژک همراه است، که همچنینPCD اند. کرده

PCD   .ژن  بیانهدف این پژوهش مطالعه الگوی شدید ناباروری را نشان می دهند DNAH1.در بافت بیضه بز کرکی راینی بود 

نمونه های جدا  .انجام شد تکرار( بز کرکی راینی  در کشتارگاه نمونه گیری 3از بافت بیضه سه راس )از هر راس  ها:مواد و روش

 و بیضه انجام شد. برای ارزیابی کیفیت از بافتکل  RNAمیلی لیتری قرار گرفت. استخراج  5/1 هایمیکروتیوبشده در 
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ساخته و  cDNAسپس استفاده شد..  اسپکتروفتومتری UVو  ژل آگارزروی روش الکتروفورز  از استخراج شده  RNAکمیت

Real Time PCR همچنین از ژن خانه دار  .اجرا شدGAPDH های ذوب بررسی و تجزیه به عنوان کنترل استفاده شد. منحنی

 انجام شد.  Real Time PCRهای حاصل از و تحلیل داده

نشان داد که  درصد 2روی ژل آگارز  PCRو مشاهده نتایج الکتروفورز محصوالت  Real Time PCRهای نتایج منحنی نتایج:

باندی با  GAPDHجفت باز و برای ژن  140باندی به اندازه  DNAH1ت بیضه بیان شده است. برای ژن در باف DNAH1ژن 

 جفت باز مشاهده شد و صحت آزمایش تکثیر تایید شد 143اندازه 

همی در باروری منقش  DNAH1 ژن توان نتیجه گرفت کهبا توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج سایر محققین می گیری:نتیجه

ای باروری به احتمال زیاد بر DNAH1 ژن شود. لذا،در بافت بیضه بیان می DNAH1 ژن ارد، در پژوهش حاضر مشخص شدد

نوان یک ژن به ع DNAH1های آینده جهت توصیف نقش ژن نرها بسیار ضروری است و نتایج این پژوهش راه را برای پژوهش

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

 DNAH1 ژن بیان ژن، بز کرکی راینی، بیضه، کلمات کلیدی:

 پژوهشی.: نوع مقاله

در بافت DNAH1 بیانی ژن  پروفایل (1401) ایوانیونا بابنکو اولنالطیفی آیگین،  محمدآبادی محمدرضا، خیرالدین حمید، استناد:

 .256-243(، 3)14، بیوتکنولوژی کشاورزیمجله . بیضه بز کرکی راینی
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 مقدمه

شود که محصول پشتیبانی ساختاری برای عملکرد فیزیولوژیکی و ساختار حرکتی اسپرم و تخمک توسط پروتئین هایی انجام می

(. برخی Coutton et al. 2015; Wang et al. 2022( هستند )DNAH1) Dynein Axonemal Heavy Chain 1ژن 

شوند و از نظر می )MMAF (1هاوژیکی چندگانه در تاژکهای مورفولمنجر به ناهنجاری 1DNAH ژن های ژنتیکی درجهش

 Yangشود )اغلب با مورفولوژی و عملکرد غیر طبیعی اسپرم همراه است که منجر به ناباروری در جنس نر می MMAFبالینی، 

et al. 2018 از بین رفتن کامل (. بسیاری از نقایص مورفولوژیکی و ساختاری، مانند مورفولوژی کوتاه، منحنی، نامنظم و حتی

                                                      
1 multiple morphological anomalies of the flagella 
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گذارد عالوه، مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم بر تولید مثل تأثیر می(. بهShen et al. 2019ها را می توان در اسپرم شناسایی کرد )تاژک

 Merveille et al. 2011; Ben Khelifa etشود )و باعث ناباروری در انسان و سایر حیوانات از قبیل گاو، موش و سگ می

al. 2014; Pausch et al. 2016در همین رابطه، ژن .) DNAH1 2همچنین با دیسکینزی مژکی اولیه (PCD)  .مرتبط است

( نوعی توارث اتوزومی مغلوب است که توسط جهش ژنی ایجاد می شود و باعث نقص در ساختار یا PCDدیسکینزی مژکی اولیه )

 ;Zariwala et al. 2011ها تأثیر بگذارد )یت تولید مثل نرها و مادهتواند به طور جدی بر ظرفشود. این امر میعملکرد مژک می

Liu et al. 2021تواند باعث از دست دادن حرکت (. در نرها، دم اسپرم یک نوع مژک است، بنابراین یک ساختار غیر طبیعی می

مژک در حال نوسان ریتمیک پوشیده  آن شود، که ممکن است منجر به ناباروری شود. در ماده ها، سطح لوله های فالوپ توسط یک

شده است که انتقال تخمک ها را تضمین می کند. بنابراین، اختالل ساختاری مژک می تواند منجر به حاملگی خارج رحمی و حتی 

 43، ژن پروتئین MMAF(. به عنوان یک ژن مرتبط با Imtiaz et al. 2015; Emiralioglu et al. 2020ناباروری شود )

 Wangگذارد )زایی در بزها تأثیر میتوجهی بر صفات بزغاله( گزارش شده است که به طور قابلCFAP43) 3مژک و تاژک مرتبط با

et al. 2020،ژن (. در همین حال DNAH1 متعلق به ژن منتسب به MMAF  است و یک ژن کاندیدا برای تولید مثل است که

کند که یک زنجیره سنگین بازوی داینئین داخلی را کد می DNAH1 ژناده مرتبط است. مبا رشد و باروری غدد جنسی نر و 

های ناقص توانند به دلیل مژکها میکند و مادهرا فراهم می 4بیرونی دم اسپرم لنگهمحوری و  هایاسپوکپشتیبانی ساختاری بین 

همچنین به طور گسترده در بیضه، تخمدان و جفت  DNAH1 ژن را نشان دهند. عالوه بر این، 5مجرای تخمدان، باروری کاذب

را در بز مورد بررسی قرار DNAH1 ( بیان ژن 2022) .Wang et al(. در مطالعه ای Fagerberg et al. 2014شود )بیان می

د که اولین محققین گزارش کرده اندر بزهای چند قلوزا بیشتر از بزهای تک قلوزا است.  DNAH1 نن ژدادند و نشان دادند که بیا

(. همچنین گزارش شده است Mohammadabadi 2021حیوان نشخوار کننده که توسط انسان اهلی شده است بز بوده است )

(. بعضی Gooki et al. 2019; Mohammadabadi 2019aهزار سال قبل شروع شده است ) 11تا  9که اهلی سازی بز از 

های بیشتری ز بز در اروپا و یا در حاشیه رود نیل از اولین آثار هستند، ولی گزارشها حاکی از ان است که بقایای یافت شده اگزارش

توان استنباط کرد که اهلی کردن اند که اهلی کردن بز اولین بار توسط اقوام آریایی در ایران آغاز شده است. بنابراین، مینشان داده

 Mohammadabadi 2019a; Mohammadabadi andه است )بز اولین بار در خاورمیانه در مناطقی از کردستان شروع شد

Askari 2012; Gholamhoseini et al. 2018 میلیون  5میلیون راس و در ایران حدودا  30(. نشان داده شده که در دنیا تقریبا

(.  ,.2020Mohammadabadi ; b2019Mohammadabadi ; 2017Noori et alشود )راس بز کرکی پرورش داده می

 Askari et al. 2008; Mohammadabadi and Dastafkanترین این نژادها است )رکی راینی یکی از با اهمیتبز ک

                                                      
2 primary ciliary dyskinesia 
3 cilia and flagella associated protein 43 
4 radial spokes and the outer doublet of the sperm tail 
5 sub-fertility 
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(. از Askari et al. 2009(. در استان کرمان تعداد بز کرکی راینی موجود حدود سه میلیون راس تخمین زده شده است )2012

 Askari et al. 2010; Mohammadabadi andو شیر است ) های پرورشی این نژاد در ایران تولید کرک، گوشتاولویت

Asadollahpour 2021گوشت کم چرب، نسبت ها عبارتند از تولید (. پرورش این حیوان مزایای زیادی دارد که بعضی از آن

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

(. به عالوه ثابت شده Mohammadabadi 2012شیر ، ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده پرورش دهندگان و روستائیان )

 .Aminafshar et alهای ملکولی مهم هستند )ها از مکانیسم، رونویسی، ترجمه و نحوه تنظیم ژنDNAاست که همانندسازی 

شوند و محصول مورد نیاز ها بیان میشوند، بلکه در هر لحظه تعدادی از آنزمان بیان نمیای موجود در سلول همههمه ژن(. 2014

(. روشن و خاموش شدن و یا به عبارتی بیان شدن Mohammadabadi et al. 2021دهند )سلول را تولید و در اختیارش قرار می

کنند ها الگوی بیان اختصاصی خود را اجرا میین بدان معنی است که بافتشود. اها توسط محیط سلول مشخص مییا نشدن ژن

(Mohammadabadi and Soflaei 2020لذا، مطالعه بیان ژن .)های کنترل کننده صفات مهم اقتصادی در ها و پروتئین

بافت بیضه بز کرکی راینی  درDNAH1 ژن  بیانبنابراین، هدف این پژوهش مطالعه الگوی حیوانات اهلی بسیار با اهمیت است. 

 بود. 

 

 هامواد و روش

نمونه های جدا شده در  .در کشتارگاه نمونه گیری انجام شد بز کرکی راینیتکرار(  3از بافت بیضه سه راس )از هر راس 

داخل تانک ازت  بالفاصله درو پیچیده شدند در داخل فویل آلومینیومی میلی لیتری قرار گرفت و سپس لوله ها  5/1 هایمیکروتیوب

شستشو  (8244MR ،سیناژن) 6DEPCبا آب وسایل  همه RNA. قبل از استخراج نددش منتقل -80فریزر و به  شدند گذاشته

کل  RNAبرای استخراج ( بیوبیسیک کانادا )شرکت  One Step RNA Reagentکیتاز  .آن ها از بین برود RNaseشدند تا 

 UVو  ژل آگارزروی روش الکتروفورز  از استخراج شده  RNAکمیت و یابی کیفیتبرای ارز استفاده شد. بیضه از بافت

 RerertAidTM H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit #K1631 از کیتاستفاده شد.  اسپکتروفتومتری

 تیمار شد DNaseIساخته شده با  cDNAاستفاده شد. سپس  RNAمیکروگرم  1از روی  cDNA( جهت سنتز شرکت فرمنتاز)

 -'5 و   'TGGCTGGGATATCACCCTGA-3 -'5عاری شود. از آغازگرهای DNAاحتمالی به  از آلودگیتا 

GTCACGCTCCAGGTCTTTCA-3' (Wang et al. 2022 برای تکثیر قطعه )جفت بازی ژن  140DNAH1  استفاده

 'ACGATGTCCACTTTGCCAGT-3 -'5 و  'CCCGTTCGACAGATAGCCG-3 -'5شد. از آغازگرهای 

(Wang et al. 2022 برای تکثیر قطعه )جفت بازی ژن خانه دار  143GAPDH  شرکتاستفاده شد. ساخت آغازگرها به وسیله 

                                                      
6Di Etyhyl Pyro Carbonate water 
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میکرولیتر  5/0الگو،  cDNAمیکرولیتر  5/1میکرولیتر شامل  15برابر  PCRتکاپوزیست )ایران( انجام شد. حجم مخلوط واکنش 

میکرولیتر آب  7/4و  SYBRPermixTaq IIمیکرولیتر  ROX ،5/7میکرولیتر  3/0گشت، میکرولیتر آغازگر بر 5/0آغازگر رفت، 

قرار گرفتند. شرایط  3000ها با اسپین کردن، در دستگاه روتور ژن دو بار تقطیر بود. پس از خوب مخلوط کردن محتویات میکروتیوب

سازی پلیمراز و واسرشت اولیه(، دقیقه )برای فعال 8ی درجه سانتیگراد برا 95واسرشت اولیه در به صورت زیر بود:  PCRانجام 

های ذوب بررسی سیکل. منحنی 40ثانیه، با  30درجه سانتیگراد  60ثانیه، اتصال و سنتز  15درجه سانتیگراد  95واسرشت ثانویه 

 استفاده شد.  Real Time PCR( برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از 2002) .Pfaffl et alشدند. از روش 

ratio           1فرمول  =
(Etarget)

∆CTtarget(control−sample)

(Eref)
∆CTref(control−sampl)

 

 

 از CtΔباشند. ژن مورد مطالعه و ژن مرجع یا کنترل داخلی می PCRبه ترتیب بازدهی  refEو  targetEدر این فرمول 

از  001/0، 01/0، 1/0، 1های مختلف غلظتاز آید. به دست می 1DNAHژن  Ct از GAPDH ژن)حد آستانه(  Ct 7یقتفر

cDNA های ژنDNAH1  وGAPDH  و نتایج بیان درصد به دست آمد  97در 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  9/1-8/1بین 

 Realهای تعیین شد. نتایج منحنی C°60دمای  GAPDHو  1DNAHهای دمای اتصال مناسب آغازگرهای ژن PCR 8دمایی

Time PCR  و مشاهده نتایج الکتروفورز محصوالتPCR  درصد نشان داد که ژن  2روی ژل آگارزDNAH1  در بافت بیضه

جفت باز مشاهده شد  143باندی با اندازه  GAPDHژن  جفت باز و برای 140باندی به اندازه  DNAH1بیان شده است. برای ژن 

 Real دستگاهتوسط  انجام واکنش یطدر  یکلنت در هر سسنور فلور ییراتتغ یزانم(. 2و صحت آزمایش تکثیر تایید شد )شکل 

Time PCR یفتعرها نمونهیر همه تکث یمنحنی برا ییحد آستانه در فاز نما یک آید.به نمایش در می یرتکث یبه صورت منحن 

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

                                                      
1 Threshold cycle 

2 Gradiant 

file:///C:/Users/print/article_A-10-668-1.docx%23پیفافل
file:///C:/Users/print/article_A-10-668-1.docx%23پیفافل
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 Wangشود. نتایج این پژوهش با نتایج بیان می بیضه در بافت DNAH1ژن در زمان واقعی نشان داد که  PCRنتایج 

et al.  (2022مطابقت دارد. این پژوهشگر ) ان بیان ژنDNAH1 مثلی جفت، تخمدان و بیضه مطالعه کردند های تولیدرا در بافت

 شود. ها بیان میای در این بافتو نشان دادند که این ژن به طور گسترده

 

 استخراج شده از بافت بیضه بز کرکی راینی روی ژل آگارز RNA. سه نمونه از  1شکل 

Figure 1. Three sample of extracted RNA from testis tissues of Raini Cashmere goat on 

agarose gel  

 

 

در بز کرکی راینی با استفاده از الکتروفورز  DNAH1 . سه نمونه از باندهای تکثیر شده مربوط به ژن2شکل 

در بیضه  DNAH1ازی است مربوط به ژن جفت ب 140ای که قطعه T3و  T1 ،T2های روی ژل آگارز. نمونه

 ست.انشانگر اندازه استفاده شده  M50هستند. 

Figure 2. Three examples of amplified bands related to DNAH1 in Raini Cashmere goat 

using electrophoresis on agarose gel. Samples T1, T2 and T3, which are 140 bp fragments, 

belong to the DNAH1 gene in testis. M is the size marker. 
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 DNAH1 نشان دادند که جهش در ژنImtiaz et al. (2015 )( و 2014) .Ben Khelifa et alدر مطالعات دیگری 

قرار گرفته است  به طور گسترده در صفات تولیدمثلی نرها مورد مطالعه MMAFمرتبط است.  PCD و MMAF هایبا فنوتیپ

و اغلب با اسپرم غیرطبیعی همراه است که به طور جدی بر صفات باروری نرها تأثیر می گذارد و حتی منجر به ناباروری می شود 

(Shen et al. 2019 در واقع، به عنوان یک ژن وابسته به .)MMAF بسیاری از مطالعات ، DNAH1  را به عنوان بازیگر اصلی

 Wambergueاند )را بررسی کرده DNAH1 اند و کاربردهای بالینید جنسی نرها و ماده ها شناسایی کردهو اساسی در رشد غد

et al. 2016 .) PCD  اغلب با اختالل حرکت مژک همراه است، که همچنین یک بیماری ژنتیکی اتوزومال مغلوب است. بیماران

های ناقص مجرای توانند کم باروری را به دلیل مژهها میینی، مادهشدید ناباروری را نشان می دهند. از نظر بال PCD مبتال به

 ;Tu et al. 2020تخمدان نشان دهند. از سوی دیگر، نرها می توانند به دلیل تاژک های اسپرم غیر متحرک نابارور باشند )

Zhuang et al. 2022ها ممکن است به انواع شدید(. همچنین پیشنهاد داده شده که ماده DNAH1 تر باشند و این حساس

(. آنها دریافتند که Imtiaz et al. 2015ها ممکن است اثرات شدیدتری نسبت به موارد شناسایی شده در نرها داشته باشند )گونه

نقش داشته باشد، که نشان می دهد سهم بالقوه آن در تولید مثل باید در مطالعات  PCD ممکن است در DNAH1 تنوع مولکولی در

شود نده مورد توجه قرار گیرد. مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم بر تولید مثل تأثیر می گذارد و باعث ناباروری در گاو، انسان و موش میآی

(Merveille et al. 2011; Ben Khelifa et al. 2014; Pausch et al. 2016 در پژوهشی .)Wang et al. (2020 )

است به طور قابل توجهی بر چندقلوزایی در  MMAF، که یک ژن وابسته به CFAP43در داخل ژن  InDel دریافتند که تنوع

 توانند بر عملکرد تولید مثلی در بزها نیز تأثیر بگذارند. ژنمی MMAF های مرتبط بادهد که ژنگذارد. این نشان میبزها تأثیر می

DNAH1  های محوری و قسمت بیرونی نی ساختاری بین قسمتکند که پشتیبایک زنجیره سنگین بازوی داینئین داخلی را کد می

هایی را نشان دهند. موش 10های ناقص مجرای تخمدان، باروری کاذبتوانند به دلیل مژکها میکند و مادهرا فراهم می 9دم اسپرم

شوند. فته و نابارور میها کاهش یامانند، اما تحرک اسپرم در آنناک اوت شده و هموزیگوت هستند زنده می هاآنکه ژن ارتولوگ 

های تک فرزند بود. های چند فرزند بیشتر از مادهدر ماده DNAH1 نن ژنشان دادند که بیاWang et al. (2022 )در پژوهشی 

ها همچنین به بررسی رابطه بین ممکن است نقش اساسی در صفات تولیدی بز داشته باشد. آن DNAH1 این نشان داد که ژن

 ، یکSNPها سه ی و چندقلوزایی برای ارائه راهنمایی علمی برای اصالح صفات تولید مثلی بز پرداختند. آنچندین گونه ژنتیک

 InDel بیست و هفت جفت بازی و سه جایگاه CNV 1ژن ( اگزونیک در11)تنوع در تعداد کپیDNAH  پیدا کردند که همگی با

 بیست و هفت جفت بازی و سه جایگاه InDel ، یکSNPصفت چندقلوزایی بز مرتبط بودند. این نتایج نشان داد که این سه 

                                                      
9 radial spokes and the outer doublet of the sperm tail 
10 sub-fertility 
11 copy number variations 
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CNV  اگزونیک در DNAH1 اند که ارزش زیادی در انتخاب ژنتیکی صفات تولید مثلی بز دارند. برخی از مطالعات گزارش کرده

توانند بر بیان ژن و در نتیجه بر برخی صفات رشد و تولید مثل حیوانات و انسان تأثیر بگذارند تیکی میهای ژنمورفیسمپلی

(Cartharius et al. 2005; Kalkan et al. 2013; Vaz-Drago et al. 2017; Xiang et al. 2018 ،به عنوان مثال .)

تواند به طور قابل توجهی بر رشد عضالت اسکلتی در  وجود دارد که می  Bamaخوک  IGF2 یک جهش تک نوکلئوتیدی در ژن

 Vanاین نژاد تأثیر بگذارد. از طریق اصالح ژنتیکی این جهش، صفات وزنی این نژاد خوک می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد )

Laere et al. 2003واند اثر هم افزایی تهای مختلف جهش می(. در مطالعات مختلف مشخص شده که روابط پیوندی بین مکان

 ژن (. با توجه به اینکه جهش های متعدد درGibson et al. 2013; Lynch et al. 2014بر صفات فنوتیپی دام داشته باشد )

DNAH1  ها ممکن است به صورت هم افزایی عمل می توانند نقش مهمی در تعیین تعداد بچه در هر زایش ایفا کنند، این جهش

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج سایر کانیسم عملکردی خاص آن باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. کنند. با این حال، م

در  DNAH1 ژن نقش مهمی در باروری دارد، در پژوهش حاضر مشخص شد DNAH1 ژن توان نتیجه گرفت کهمحققین می

نرها بسیار ضروری است و نتایج این پژوهش راه را برای  به احتمال زیاد برای باروری DNAH1 ژن شود. لذا،بافت بیضه بیان می

به عنوان یک ژن کاندیدا برای باروری بهتر و فیزیولوژی طبیعی در حیوانات  DNAH1های آینده جهت توصیف نقش ژن پژوهش

 اهلی، به ویژه بز فراهم کرده است. 

 

 منابع
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