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 چكيده

ها نقش مهمی در کنترل باروری حیوانات دارند. در ایمن  ها و تنیی  بیان آنبرداری با اتصال به نواحی پروموتوری ژن های نسخههاکتور
باشند، در دو گروه چند قلوزا و ها میهای تنییمی ژنهای کاندید درگیر در مسیرکه از ژن zp3و  nobox ،ovol1های مطالعه، بیان ژن

شجره آنها از گله اصالح شده ایست اه شال قزوین جمدا شمده   رأس گوسفند باتوجه به  6. تعداد قلوزای گوسفندان شال بررسی شد ت 
-سازی هحلی، گوسفندان با روش بیهوش عمومی جراحی شده و هولیکول و برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرهتند. پا از همزمان

-شد. برای بررسمی بیمان ژن  ها ساخته نمونه RNA ،cDNAهای بالغ تخمدان با روش آس،یره کردن استحصال شدند. پا از استخراج 

 ΔΔCtکمارگیری روش   و بما بمه   Real-Time PCRهای اختصاصی هر ژن طراحی شده و س،ا با اسمتفاده از روش  های هوق، آغازگر
اهمزار  انجام شمد. همچنمین بما اسمتفاده از نمرم      T-Testها، با استفاده از رویه آماری  ها سنجیده شد. مقایسات بین میان ینبیان نسبی ژن

BDGP همای  همای ممورد مطالعمه بررسمی شمد. بیمان ژن      برداری ژنهای نسخهنواحی پروموتوری و هاکتورnobox  وovol1   در گمروه
های مورد مطالعه مراهده نرد. براساس نتمایج حاصمل،   در گروه zp3در بیان ژن  و. تفاوتی>P ۰ک۰۱دار بود احیوانات چندقلوزا، معنی

 های مؤثر در چندقلوزایی گوسفندان شال باشند.از جمله ژن توانندمی ovol1و  noboxهای ژن

 گااری ای عمده، نر  تخم هژن ،tgf-βهای خانواده ، ژنhomeoboxخانواده های چندقلوزایی، ژن ها: واژه كلید
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 مقدمه

گوسفند که نقمش مهممی   یکی از مهمترین صفات اقتصادی 

وری این دام دارد، تولیدمبل است. تولیدمبل در اهزایش بهره

در گوسممفند تحممت تممأثیر عوامممل مختلفممی نییممر عوامممل  

هیزیولوژی، ژنتیکی و مدیریتی است. عوامل ژنتیکی بیرمتر  

گمااری و  اندازی در همر بمار تخمم    بر پایه تعداد تخم 

[. بررسی ۱۰وند ]شبندی میگااری طبقههاصله میان تخم 

همای مختلمف   گمااری در نم اد  تنوع ژنتیکی میزان تخمم  

گوسممفند نرممان داده اسممت کممه بخممش مهمممی از پدیممده   

همای اصملی ممرتبط بما     چندقلوزایی بمه واسمطه تفمرق ژن   

همایی از  باشمد. تماکنون ژن  گمااری ممی  تولیدمبل و تخم 

طمور ممؤثر بمر     اند که بهشناسایی شده tgf-βخانواده بزرگ 

[. کنتمرل  ۱۴اندازی مؤثرند ]ها و نر  تخم هولیکول رشد

بیان ایمن خمانواده ژنمی توسمط عواممل مختلفمی صمورت        

هممای ایممن خممانواده گیممرد. در نممواحی پروموتمموری ژن مممی

سازی وجود دارد  های هعالهایی برای اتصال هاکتورجای اه

همای خمانواده   ها مؤثر هسمتند. ژن که در کنترل بیان این ژن

homeobox های خمانواده  های مؤثر در کنترل بیان ژناز ژن

tgf-β  هستند. ژنnobox اnewborn ovary homeobox از و

باشمد کمه اثمر تنییممی بمر      های عمده این خمانواده ممی  ژن

و در تخمممدان دارد. ایممن ژن zona pellucidaا zpهممای  ژن

هرد و کلیمدی در تخممدان مموش     عالوه بر نقش منحصر به

و  gdf9 ،bmp15 ،pou5f1همای کلیمدی   بیان ژن[، کنترل ۴]

oct4 [ ۱6در تخمدان را نیز بر عهده دارد .] 

OVO های ی  خانواده حفا ت شده از پروتئینzinc-

finger دسمت   رسمد روی ناحیمه پمایین   است که به نیر می

عمممل کننممد و در  bmp/tgf-βو wg/wntمسممیر سممی نالینگ 

ت پرسمملولی همای خماد در موجمودا   تممایز انمواع سملول   

همای  ها برای توسمعه و تممایز باهمت   دخالت دارند. این ژن

کمه   های جنسی ضروری هسمتند، درحمالی  تلیال و سلولاپی

وجود دارد،  ovoدر دروزوهیال و سی ال انا هقط ی  ژن 

 ovol3و  ovol1 ،ovol2شمامل   ovoدر موش سه پمارالوگ  

ای هم و در باهمت ovol1ا OVO-like protein1شمود.  میدیده 

تلیال سوماتی  متعدد از جمله پوست و کلیه و همچنمین  اپی

از  ovol1[. ژن ۱۸شمود ] ها یاهمت ممی  در اپیتلیوم ژرمینال نر

هممای هممایی اسممت کممه عملکممرد آن مرممابه ژن  جملممه ژن

homeobox    همای  بوده و با تحمت تمأثیر قمرار دادن ژنtgf-β 

گمااری دارد. بیمان ایمن    نقش مهمی در اهزایش سطح تخم 

دار در طممی رشممد و نمممو   ژن عممالوه بممر اهممزایش معنممی  

های تخممدان، دارای مرمابهت زیمادی در بیمان بما       هولیکول

در نمواحی   ovol1[. ژن 3باشمد ] ممی  tgf-βهای خمانواده   ژن

در انسممان، دارای  tgf-βهممای حفا ممت شممده پروموتممور ژن

باشد که نقش برداری میهای نسخهجای اه برای اتصال هاکتور

 [. 6های این خانواده را بر عهده دارد ]در هعالیت ژن تنییمی

ها در اووسیت گوسفند، مربموط  بیرترین میزان بیان ژن

 Zona[. ژن3باشممد ]مممی gdf9و  zp2 ،zp3هممای بممه ژن

Pellucida Glycoprotein3 اZP3 و بر غرای زوناپلوسیدای

ترین نقش آن، در تالقی با سر شود و اصلیتخم  بیان می

و ایجاد عملکرد انتخابی جهت ورود اس،رم به داخل اس،رم 

همای  [. بیمان ایمن ژن، بمه هممراه ژن    ۱۷باشمد ] تخم  می

در مراحممل رشممد  bmp15و  gdf9از جملممه  tgf-βخممانواده 

های اصملی ممؤثر   یابد که به عنوان ژنها اهزایش میتخم 

 [. ۷اند ]ها در تخمدان معرهی شدهدر رشد تخم 

ر گوسفند شال، در مقایسه با دی ر درصد چندقلوزایی د

های انجام های بومی ایران با(تر است. براساس بررسین اد

هممای مممرتبط بمما بمماروری و  یمم  از جهممش شممده، هممی 

، gdf9هممای مممؤثر بممر چنممدقلوزایی ا  چنممدقلوزایی در ژن

bmp15  وbmpr 1b[ و  ۱و در این ن اد مراهده نرده است

همای  رسمی بیمان ژن  [. هدف از انجام پ وهش حاضمر، بر ۲

nobox ،ovol1  وzp3  قلوزای  در گوسفندان چندقلوزا و ت

های ممؤثر در  ن اد شال و یاهتن علل ژنتیکی و آگاهی از ژن

 چندقلوزایی در این ن اد بود. 
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 هامواد و روش

شش رأس میش از مرکز اصالح ن اد شال قزوین تهیه و به 

دند. کلیمه  قلوزا اشاهدو و دوقلوزا تقسمی  شم   دو گروه ت 

که در  طوری ها انتخا  شدند، بهها براساس شجره آننمونه

قلوزایی و در  گروه شاهد تا چند نسل قبلی هقط رکورد ت 

گروه دوقلوزا نیز نه تنها خودشان دارای رکورد دوقلموزایی  

 ها نیز دو یا چندقلوزا بودند. های قبلی آنبودند، بلکه نسل

روزو بمممرای  ۱۲از روش سمممیدرگااری ابمممه ممممدت 

سمازی اسمتفاده شمد. روز سمیزده  سمیدرگااری،       همزمان

گوسفندان با روش بیهوشی عممومی، ممورد جراحمی قمرار     

همای تخممدان   گرهته و با روش آس،یره کردن، از هولیکمول 

ها در برداری، نمونهبرداری شد. بالهاصله پا از نمونهنمونه

ند. گمراد منتقمل شمد   درجه سانتی -۸۰ازت مایع به یخچال 

ها با اسمتفاده از کیمت تجماری شمرکت     نمونه RNAس،ا 

Vivantis  ساخت کرور مالزی و طبق دستورالعمل شرکت

اسمتخراج   RNAسازنده استخراج شد. برای تعیین غلیمت  

شده از دست اه نانودرا  استفاده شد. همچنین، برای تعیین 

استخراج شده، ژل آگارز یم  درصمد ممورد     RNAکیفیت 

بمردار  گرهت. در ادامه با استفاده از آنزی  نسخهاستفاده قرار 

در یمم   Vivantisاز کیممت تجمماری  M-MULVمعکمموس 

سماخته شمد. در    cDNAمیکرولیتری رشته اول  ۲۰واکنش 

این مطالعه، با درنیر گرهتن اصول اولیه طراحی آغمازگر و  

اشرکت ملی علموم زیسمتیو    Oligo5اهزار با استفاده از نرم

طراحی و توسط شرکت ماکروژن کمره   های مناسبآغازگر

های حاصمل  جنوبی ساخته شدند. جهت نرمال کردن نمونه

همای مناسمب ژن   با اسمتفاده از آغمازگر   PCRشده، واکنش 

gapdh  و.۱ها انجام شد اجدول روی کلیه نمونه 

 

 

 های كاندیدهای مورد استفاده برای تکثیر ژن. توالی آغازگر1جدول 

 طول قطعه Ta/°C نام ژن توالی آغازگر

F-5′-GTGATGCTGGTGCTGAGTATG-3′ 
gapdh 

۵۸ 
۲۹۲ 

R-5′-GGCGTGGACAGTGGTCATAAG-3′ ۵۸ 

F-5′-AACGGGAAGGAGAATAAGGATG-3′ 
nobox 

۵6 
۲۱۸ 

R-5′-GGTATGGAAACTGGGGCTGTG-3′ ۵6 

F-5′-CCCCGAGCGTTTCTAGTAAAG-3′ 
Ovol1 

۵6 
۲۱۵ 

R-5′-AGATGTGGCAGGTGAAGAGGT-3′ ۵۸ 

F-5′-TGATGGAGGAGAACTGGAGTG-3 
Zp3 

۵6 
۱۷۲ 

R-5′-ATGGTGTGGTAAGGCGAGGTG-3′ ۵۸ 

 

هممای کاندیممدا در تخمممدان   مطالعممه میممزان بیممان ژن  

قلموزا بما    گوسفندان ن اد شال با دو گمروه دوقلموزا و تم    

 Real-timePCRهای اختصاصی، توسمط  استفاده از آغازگر

و. جهت اهزایش دقمت آزممایش، ابتمدا    ۱انجام شد اجدول 

ها مورد ارزیابی قرار گرهمت.  ، بیان ژنPCRبراساس روش 

همای  بیمان ژن  Real-Time PCRس،ا، با استفاده از روش 

موردنیر مورد ارزیابی قرار گرهت. جهت انجام این مرحله 

همای بیموراد،   اآزمایر اه Miniopticonاز آزمایش، دست اه 
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ا(ت متحده آمریکماو و محلمول آمماده اگواگمرین سماخت      ای

و مورد اسمتفاده قمرار گرهمت.    SBDشرکت سولیا بیوداین ا

پلیمراز هات هایرپول، بماهر   DNAاین محصول حاوی آنزی  

ممو(ر،  میلمی  ۱۲کqPCR ،MgCl2 ۵برابر غلیت، اگواگرین  ۵

dNTP رنگ اگواگرین و ،ROX باشمد. باتوجمه بمه اینکمه     می

پلیمراز هات همایرپول بعمد از قمرار گمرهتن در      DNAآنزی  

شمود،  دقیقه هعال ممی  ۱۵گراد به مدت درجه سانتی ۹۵دمای 

همایی کمه در دممای پمایین در     از تکبیر غیراختصاصی آغازگر

   شود.اند، جلوگیری میمتصل شده Real-Time PCRزمان 

 ۹۵مراحل انجام این واکنش ابتمدا یم  چرخمه دممای     

سمازی   دقیقمه اجهمت هعمال    ۱۵گراد به ممدت  درجه سانتی

چرخمه بمه    ۴۰پلیمراز هات هایرپولو، سم،ا،   DNAآنزی  

ثانیه، دممای   ۱۵گراد به مدت درجه سانتی ۹۵ترتیب دمای 

درجمه   ۷۲ثانیمه و دممای    3۰بهینه اتصال آغازگر به ممدت  

 ۷۲ثانیه و ی  چرخه پایانی دممای   ۱۵گراد به مدت سانتی

 دقیقه انجام شد.  ۵مدت  گراد بهدرجه سانتی

و اسمتفاده  ΔCtهمای بیمان ژن از روش ا  برای آنالیز داده

های ژن مورد Ct[. در این روش به منیور تصحیح ۱3شد ]

و ΔCtها اCtو، تفاوت بین gapdhژن مرجع اژن  Ctنیر با 

کموچکتر از صمفر    ΔCtمحاسبه شد. طبق ایمن روش، اگمر   

مساوی  ΔCtایعنی  و در غیر این صورت ۱باشد، از رابطه 

بمرای نرمان دادن تغییمرات     ۲یا بزرگتر از صفرو از رابطمه  

 شود:استفاده می

 و۱رابطه ا

میزان تغییرات بیان ژن =

2^[(−1)(∆Ct least square means)]   
 و۲رابطه ا

میزان تغییرات بیان ژن = (−1) ∗ 2[(∆Ct least square means)]  

 ΔCtهما، میمزان تغییمرات بیمان ژن تمابع       در این رابطمه 

اتفاوت بیان ژن موردنیر و ژن کنتمرل در چرخمه آسمتانهو    

 باشد. می

 مقایسه شدند.  T-Testها به کم  آزمون میان ین

-همای نسمخه  به دلیل اینکه ساختار پروموتور و هماکتور 

بمرداری  برداری مرتبط با آن اهمیت با(یی در میزان نسمخه 

همای  ها دارند، در ادامه تحقیق حاضر بما اسمتفاده از داده  ژن

هممای ژنممومی گوسممفند یمما انسممان و بمما مربمموط بممه تمموالی

بینی  اشبکه عصبی پیش BDGPاهزار آنالین کارگیری نرم به

بمرداری  های نسمخه پروموتورو نواحی پروموتوری و هاکتور

 های مورد مطالعه بررسی شدند. ژن

 

 نتایج و بحث

نرمان داد   Real-Time PCRهمای  حاصل از خروجینتایج 

در دو گممروه  ovol1و  noboxهممای کممه تفمماوت بیممان ژن 

بین دو گمروه   zp3دار و برای ژن قلوزا معنی دوقلوزا و ت 

 و. ۲دار بود اجدول غیرمعنی

 

 قلوزا و دوقلوزا فت تخمدانی گوسفندان شال تکدر با zp3و  nobox ،ovol1های . مقایسه بیان ژن 2جدول 

Zp3 Ovol1 nobox 
 های کاندیدژن

 های شال ت  قلوزامیش -۷ک۴۸ -۹ک۴۴ -۵ک۲۴

 های شال دو قلوزامیش -۵ک۵۴ -6ک۸۱ -۴ک33

P۰۱۰ک< P<۰۱۰ک P<۰۱۰ک P-value 
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های از دسته ژن noboxطورکه قبال  اشاره شد، ژن  همان

های این خمانواده  باشد که ژنمی homeoboxعمده خانواده 

همای دی مر ممؤثر    با ایجاد هعالیت تنییمی، بر عملکمرد ژن 

در  bmp15و  gdf9باشند. وجمود همزممان دو هورممون     می

های ضروری جهت تکمیمل بلموغ   گوسفند به عنوان هاکتور

ه اتصمال  [. جای ما ۸انمد ] ها ضروری گزارش شمده هولیکول

nobox همای مختلمف حفا مت    ها در گونهبه پروموتور ژن

توانمد از طریمق   ممی  DNAبه  noboxشده نیست و اتصال 

 TAATTAیما   TAGTTG ،TAATTGهمای  یکی از توالی

روی نمواحی   noboxباشد. چنمدین جای ماه اتصمال بمرای     

انسممان، ممموش، شممام،انزه،  gdf9پروگزیمممال پروموتممور ژن 

و. ناحیممه ۱خمموک، گمماو و گوسممفند وجممود دارد اشممکل   

در موش دارای سه جای اه اتصال در  gdf9پروموتوری ژن 

همای  بمرای اتصمال هماکتور    -۱۲۵۹و  -۹6۷، -۷۸6نواحی 

 [. ۵باشد ]می noboxبرداری ژن  نسخه

 

 
 (C( و گوسفند )B(، انسان )Aدر موش ) gdf9روی پروموتور ژن  noboxاتصال  . شمایی از محل 1شکل 

 

های مختلف مبنی بر اثر تنییممی ژن  باتوجه به گزارش

nobox  بر ژنgdf9    و همچنین باتوجه به نتمایج حاصمل از

با تنیی  میمزان   noboxشود ژن بینی می تحقیق حاضر، پیش

ریمزی و  ، اثری غیرمستقی  بمر میمزان تخمم    gdf9ن ژن بیا

 دوقلوزایی گوسفندان شال داشته باشد. 

برداری بیان ژن را از طریق اتصال بمه  های نسخههاکتور

 RNAکنند و هعالیمت  تنیی  می DNAهای خاصی از توالی

پلیمممراز را از طریممق تعممامالت بممین مولکممولی کممه اغلممب  

شمود، تعمدیل   را شمامل ممی  های تنییمی بیرمتری  پروتئین

-ترین موتیف مورد استفاده توسمط هماکتور  کنند. معمول می

خماد   DNAبمرداری بمرای ترمخیص تموالی     های نسخه

Cys2-His2 zinc finger     همای  اسمت کمه معممو(  از دنبالمه

های پ،تیدی به شدت حفا ت شمده  متوالی که توسط لینکر

همای  پروتئیناند، ساخته شده است. برخی ه  متصل شده به

zinc-finger    سممممطوح محصممممو(ت ژن را از طریممممق

[. ۱۱کننممد ]ای تنیممی  مممیهممای پمما از ترجمممه مکانیسمم 

 OVOLهمای  طورکه در با( نیز اشماره شمد پمروتئین    همان

هستند و به عنموان   zinc-fingerهای عوو خانواده پروتئین

برداری بمرای تنیمی  بیمان ژن در مراحمل     های نسخههاکتور

هما هم  بمه عنموان     رونمد. ایمن ژن  کار ممی  تمایز به مختلف

همای  برداری و ه  به عنوان سمرکوب ر های نسخهکننده هعال

[. براسمماس مطالعممات ۹کننممد ]بممرداری عمممل مممی نسممخه

همای  در نواحی حفا ت شده ژن ovol1بیوانفورماتی ، ژن 

هممای دارای جای مماه اتصممال بممرای همماکتور  tgf-βخممانواده 

های این د که نقش تنییمی در هعالیت ژنباشنرونویسی می

که توالی این ژن در  [. از آنجایی6خانواده را بر عهده دارد ]
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تموان  باشد، ممی موجودات مختلف دارای شباهت با(یی می

از هرآیند تنییمی این ژن در ی  موجود، هرآیند تنییمی آن 

 ovol1بینی کرد. بررسی تموالی ژن   را در موجود دی ر پیش

و GI:568815587و  GI:417531893سان و گوسفند ادر ان

همای  شباهت بسیار با(یی را در اگمزون  UniProtدر پای اه 

همای سمه و چهمار ژن    ی ، سه و چهار نرمان داد. اگمزون  

ovol1   کدکننده چهمارzinc-finger   از نموعC2H2   .هسمتند

بینی  پیش BDGPاهزار با استفاده از نرم ovol1پروموتور ژن 

و تأییمد  EPDس پای اه داده پروموتور یوکماریوتی ا و براسا

تواننممد بممه بممرداری متعممددی ممی هممای نسمخه شمد. همماکتور 

و. یکمی از ایمن   ۲متصل شوند اشمکل   ovol1پروموتور ژن 

 OVOL1اسمت. پمروتئین    OVOL1ها خود پروتئین هاکتور

را از طریق اتصمال مسمتقی     ovol1برداری پروموتور نسخه

در ناحیمه   CCGTTAااتصال با ه زاممر  کند به آن مهار می

کمه تقریبما  در    GTTGTو همچنین توالی  ovol1پروموتور 

-zincقرار داردو. در واقع ناحیه  CCGTTAناحیه با(دست 

finger  پممروتئینOVOL1   بممه پروموتممورovol1  متصممل

تمموالی یکسممانی را روی   c-Mybو  OVOL1شممود.  مممی

و و CCGTTAلی کننمد اتموا  شناسایی ممی  ovol1پروموتور 

-cبرای اتصال به این موتیف، بین آنها رقابت وجمود دارد.  

Myb برداری اسمت. در شمرایطی کمه    کننده نسخه ی  هعال

OVOL1     حوور داشته باشمد، در پروموتمور جمای زینc-

Myb شمود. در انتهمای آمینمی پمروتئین     میOVOL1    یم

وجود دارد که برای سرکو  هعالیمت پایمه    SNAGدومین 

ضمروری اسمت    OVOL1توسط پروتئین  ovol1پروموتور 

همای  در طی رشدونمو هولیکول ovol1[. میزان بیان ژن ۱۵]

 [.3یابد ]داری اهزایش میتخمدان گوسفند به طور معنی

 

 
بینی شده با خط چین و نقطه شروع  ( ناحیه باالدست و اگزون اول )پروموتور پیشAدر انسان.  ovol1. توالی ژن  2شکل 

به پروموتور است. كدون آغاز  OVOL1برداری با فونت بزرگتر نشان داده شده است. جعبه مشخص شده محل اتصال پروتئین  نسخه

( مقایسه توالی Dدر انسان و  ovol1دكننده ژن ( نواحی كCدر انسان.  ovol1( ساختار ژن Bبه صورت پررنگ نشان داده شده است. 

 در انسان و گوسفند. zinc fingerآمینواسیدی 
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در گوسمفند بمه طمور     ovol1باتوجه به اینکه توالی ژن 

کامل شناسایی نرده است و گزارشی از ارتباط بمین تموالی   

ارا مه   tgf-βهای خانواده و ژن ovol1ناحیه پروموتوری ژن 

توان به صورت قطعی در مورد نقمش ایمن   نرده است، نمی

ا هارنیر نممود، امما باتوجمه بمه      tgf-βهای ژن بر روی ژن

در  tgf-βهمای خمانواده   و ژن ovol1ارتباط موجود بین ژن 

همای خاصمی از   هما در زممان  تخمدان و ارتباط بیان این ژن

 ovol1دار بیان ژن معنی های تخمدان، همچنین نتایجچرخه

شود بینی می قلوزای شال، پیش در گوسفندان دوقلوزا و ت 

این ژن نقش کلیدی و مهمی در سطح باروری و دوقلوزایی 

همای  این ن اد داشته باشمد. باتوجمه بمه اثبمات وجمود آلمل      

[، احتما(  ۲و  ۱در ن اد شال ] tgf-βهای خانواده وحری ژن

در سمطح بماروری و    tgf-βنواده های خامسیر اثرگااری ژن

های ذکمر شمده در   دوقلوزایی ن اد شال نیز متفاوت از مسیر

 باشد.تحقیقات قبل می

هما  طورکه قبال  اشاره شد، بیرترین میزان بیمان ژن  همان

 gdf9و  zp2 ،zp3همای  در اووسیت گوسفند، مربوط به ژن

ها هنوز به طور کامل [، اما عملکرد دقیق این ژن3باشد ]می

بممر روی غرممای   zp3مرممخص نرممده اسممت. بیممان ژن   

تمرین نقرمی کمه    زوناپلوسیدا در تخم  قرار دارد و اصلی

تاکنون برای آن مرخص شده است، در تالقی با سر اس،رم 

و ایجاد عملکمرد انتخمابی جهمت ورود اسم،رم بمه داخمل       

دارای  zp3[. نمواحی پروموتموری ژن   ۱۷باشد ]تخم  می

همای  همای رونویسمی ژن  هایی جهت اتصال هماکتور ندهگیر

figla  وsohlh1  هستند که کنترل بیان ژنzp3    را بمر عهمده

ها در اووسیت گوسفند، [. بیرترین میزان بیان ژن۱۲دارند ]

باشد، اما بما توجمه   می gdf9و  zp2 ،zp3های مربوط به ژن

ش در اهمزای  zp3به نتایج حاصل از تحقیق حاضر، تأثیر ژن 

سطح باروری و چندقلوزایی گوسفندان شال از منیر تغییمر  

رسمد، اگرچمه امکمان تمأثیر آن از     بیان ژن بعید به نیر ممی 

طریق تغییرات نوکلئوتیدی در ساختار ژن نیازمنمد بررسمی   

تواند در تحقیقات تکمیلی مدنیر قرار باشد که میبیرتر می

 noboxهمای  گیرد. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، ژن

هممای مممؤثر در چنممدقلوزایی گوسممفند شممال از ژن ovol1و 

های مولکولی ممدنیر قمرار   توانند در بررسیباشند و می می

 گیرند.
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