
 

 چندقلوزایی در گوسفند

ست. اي برخوردار ااهمیت ویژه و اصالح این صفت از بودهتولید مثل مهمترین صفت اقتصادي در گوسفند 

هاي مولکولی در دام تشخیص داد و از توان با استفاده از تکنیکچندقلوزایی از جمله صفاتی است که می

مود. برداري نهاي دامی با استفاده از تعداد میش کمتر بهرهوردهآها براي افزایش توانایی تولیدمثل و فرآن

 هاي دوقلوزا دربه این ترتیب که با تشخیص وجود یا عدم وجود ژن دو یا چندقلوزایی در بدو تولد از دام

تاکنون،  0891از سال هاي دامی استفاده نمود. هاي فاقد این ژن در تولید فرآوردهازیاد نسل و از دام

قلـوزایی در هاي عمده مرتبط با چنـدشناسائی و به کارگیري ژن ـاي قابـل تـوجهی بـرايهفعالیـت

اي هداري بر عملکرد تولیدمثلی گلهمعنی هاي بزرگ اثر قابلیت افـزایشاست، ژن گوسفند  نشان داده

و یک ابزار  هـا درصنعت دامپروريراهی براي اسـتفاده از ایـن ژن DNAمطالعه در سطح . گوسفند دارنـد

 .باشدبه طـور ژنتیکـی در گوسـفند و بـز مـی کارآمد براي افزایش باروري بـاال

ی ي زاییده شده از طریق ژنتیکریزي و تعداد برهمطالعات ژنتیکی در گوسفند نشان داده که میزان تخمک

ن ر کمی بر ایهاي متفاوت که هر ژن تأثیباشند. این دو صفت توسط یک دسته از ژنقابل تنظیم می

گردد. یک ژن هاي باروري( کنترل می)ژنهاي منفرد با اثرات عمدهصفات دارد و یا توسط فعالیت ژن

ا ریزي را تعمده به عنوان ژن تأثیرگذار در باروري گوسفند، ژنی است که یک کپی از آن میزان تخمک

 افزایش دهد. 2/1بیش از 

ریزي گزارش شد. در اوایل تأثیر آن بر افزایش نرخ تخمک( نخستین ژن مهمی بود که FecBژن بروال )

ها هاي آناندازي در نژاد بروالمرینو و دورگه، مطالعه رکوردهاي چندقلوزایی و نرخ تخمک0891دهه 

اندازي و غالبیت ( با اثر افزایشی بر نرخ تخمکFecB)ها یک ژن عمده غیرجنسینشان داد که در این گله

گذاري را در گوسفند میزان تخمک  FecB(Fec /+(ناقص بر چندقلوزایی وجود دارد. هر کپی از این ژن  

دهد. این افزایش در میزان عدد افزایش می 3به میزان  B/ FecB(Fec(و دو کپی از آن 5/0به میزان 

 شود.می 5/0تا  0یی به میزان زاهاي آزاد شده به نوبه خود منجر به افزایش میزان برهتخمک

هاي هاي کوچک نسبت به میشاندازي تخمکترین وجه مشخصه تخمکهاي حامل ژن بروال مهمدر میش

 7تخمک با قطر  2یا  0هاي هموزیگوس غیرحامل این ژن به طور متوسط فاقد این ژن است. میش

هاي متر و میشمیلی 5تا  4ازه تخمک به اند 4یا  3هاي هتروزیگوس براي این ژن متر، میشمیلی

کنند. از متر رها میمیلی 5تا  3تخمک با اندازه  5هموزیگوس داراي ژن بوروال در هر سیکل بیش از 

سوي دیگر، در طول رشد فولیکول در تخمدان، کاهش فعالیت تکثیر سلولی و افزایش بیان مارکرهاي 

 ي هاهاي لوتینه و آروماتاز در سلولهورمون اصلی مربوط به بلوغ نهایی فولیکول به خصوص گیرنده



 

گیرد. به همین هاي حامل بروال نسبت به تیپ وحشی زودتر از موعد مقرر صورت میگرانولوزاي میش

اي ههاي حامل نسبت به میشاندازي میشهاي قبل از تخمکهاي گرانولوزا در فولیکولدلیل تعداد سلول

اندازي و نیز نرخ هاي پیش از تخمکهاي گرانولوزا در فولیکولولوحشی کمتر بوده ولی تعداد کل سل

در افزایش  توانترین تأثیر ژن بروال را میترشح استروئیدها و اینهیبین در دو نوع ژنوتیپ مشابه است. مهم

هاي هموزیگوت بسیار زیادتر از تیپ وحشی بوده و در حیوانات دانست که در میش FSHهورمون 

از دو طریق افزایش ترشح این هورمون از غده هیپوفیز  FSHافزایش هورمون . ز متوسط بودهتروزیگوت نی

گیرد. در یک مطالعه مکانیسم تأثیر ژن بروال از طریق هورمون هاي تخمدانی صورت میو نیز فولیکول

FSH با  ههاي حامل ژن بروال در مقایسهاي هیپوفیز میشبررسی گردید. این گروه دریافتند که سلول

اي ههاي تیپ وحشی داراي حساسیت بسیار زیادتري نسبت به دسته هورمونهاي هیپوفیز میشسلول

BMP هاي حاوي هاي این غده، تعداد سلولهستند. عدم اختالف در ابعاد غده هیپوفیز، تعداد سلولFSH 

هیپوفیز هاي هاي تیپ وحشی و وجود حساسیت زیاد سلولهاي حامل بروال و میشدر میش LHو 

دهد که ژن بروال به طور مستقیم منجر نشان می BMPهاي هاي حامل ژن نسبت به دسته هورمونمیش

کند. با عمل می GnRHو یا  BMPهاي شود، بلکه از طریق تأثیر هورموننمی FSHبه افزایش هورمون 

ص نشده است. هاي حامل بروال مشخاندازي در میشاین وجود، هنوز مکانیسم دقیق افزایش تخمک

باالست و گزارش شده است ها کـه میـزان دوقلـوزایی درآن هستنداز جمله نژادهایی  و افشار رومانوف

 قرار دارند.هاي ژنی اي از جایگاهکه به لحاظ ژنتیکی تحـت تـأثیر مجموعه

 چندقلوزا برتر گوسفندهای نژاد برخی مهم در  هایشاخصمقایسه ی 

 سن بلوغ جنسی  میانگین نرخ چند قلو زایی )%( (gافزایش وزن روزانه) (kgمیش)وزن  ( kgوزن قوچ) نژاد

91-81 رومانف  91-71  ماهگی 3-4 298 264 

025-035 سافولک  81-75  زودرس 061 286 

81-021 شال  81-71  زودرس 35 341 

67-78 افشار  زودرس قدرت باال 291 58 

81-011 الکن  91-71  دیررس 031 331 
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