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 .1دانشجوي دك تري ،گروه علوم دامي ،دانشکدة علوم دامي و شيالت ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ايران.
 . 9دانشيار ،گروه علوم دامي ،دانشکدة علوم دامي و شيالت ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ايران.
 .4استاديار ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران.
 . 3استاديار ،گروه علوم دامي ،دانشکدة علوم دامي و شيالت ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ايران.
 .1استاديار ،گروه علوم دام و طيور ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،پاكدشت ،ايران.
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چكيده
این مطالاه بهمنظور تناسایی حذف و درجهای (ایندلها) موجود در ژنوم ت،ر تککوهانة ایرانی و ارزیابی وروههای عملکردی مرتیط
با آنهاا با اس،فاده از دادههای توالییابی تدة ژنوم کامل دو نفر ت،ر تککوهانة ایرانی (ت،ر یزدی و ت،ر طرودی) انجهام تهد .در ایهن
تحقیقا برای افزایش دقت و صحت ایندلهای تناساییتدها از دو برنامة قدرتمند تناسایی واریانت ( GATKو  )SAMtoolsاسه،فاده
تد .درنوایتا تنوعهای تناساییتدة مش،ر بین دو برنامها باد از پاالیش کیفیا ایندلهای نوایی در نظر ورف،ه تدند .مطالاة حارهر
به تناسایی تاداد  820427ایندل برای ت،ر یزدی و  840427ایندل بهرای ته،ر طهرودی انجامیهد .بهرای انجهام آنالیزههای بیشه،را از
ایندل هایی اس،فاده تد که در حاتیهنویسیا بهعنوان واریانتهای با اثر باال طیقهبندیتده بودند .تاداد ایندلهای با اثر باالا بههترتیهب
برای ت،ر یزدی و طرودی برابر  8424و  8216بودند .برای انجام مقایسه بین نمونه ت،رهای ایرانی و ت،رهای غیرایرانهیا از دادهههای
توالییابی کل ژنوم نمونه ت،ری با منشاء آفریقایی اس،فاده تد .مقایسة ایندلهای با اثر باال بین سه نمونهها نشهان داد کهه تاهداد 0272
ایندلا بین آن ها مش،ر هس،ند .ارزیابی ن،ایج ژن آن،ولوژی نشان داد که بسیاری از عیارات مانادار تدها مربوط به توانایی ت،رها برای
تحمل ترایط سخت بیابانی است.
كلیدواژهها :ایندلا ایلومیناا تنوع ژن،یکیا ژن آن،ولوژیا وروههای عملکردی.
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مقدمه

در بخش اصالحنواد را با سرعت مناسهیی جیهران کنهد .بهه

ایران در یکی از خشکترین مناطق جوان واقع تده اسهت.

نظر میرسد که توالییابی کل ژنوم ت،ریان ازجمله ت،رهای

میانگین سوم ساالنة ایران از نهزوالت آسهمانیا در حهدود

تههککوهانههه[ 02و [28ا دوکوهانههه[ [06و آلپاکهها[ [28در

 222میلی م،ر است که این مقدارا یکسوم میهانگین بهارش

سال های اخیرا باعث افزایش تمایل محققان برای ورود بهه

در سطح جوان است .براساس برنامة توساة سهازمان ملهلا

مطالاات ژنومی و اصالحنواد ت،رها تده باتد.

سوم سرانة ایرانیان از منابع آبی کشورا از  2122م،رمکاهب

آنالیز تنوع ژن،یکی و چندتکلی هها در مقیهاس بهزر ا

در سال 0771ا به  306م،رمکاهب در سهال  2122خواههد

درون یک وونه یا جمایهتا امکهان تناسهایی کاندیهدهای

رسید ] .[02ترایط اقلیمی و کمیود منهابع آبهی دردسه،رس

جدید برای ان،خاب را در اخ،یار ما قرار میدهند .همچنهین

ازیک طرف و نیاز حیاتی صهنات دامپهروری بهه منهابع آب

تناخت دقیق تر ساخ،ار ژن،یکی ت،رهای بومی ایرانا امکان

تیرین از طرفی دیگر سیب تد تا پهرورش وونهه ههایی از

بو،ری را برای حفهظ ذخهایر ژن،یکهی ایهنوونهة ارزتهمند

دامها که پیش،ر چندان توجوی به آن نمیتدا کهانون توجهه

حیوانی در کشور فراهم مهیآورد .بسهیاری از خصوصهیات

قرار ویرد .وونههایی که سازواری باالتری با ترایط اقلیمی

وونه های بومیا مخ،ن همان مناطق بوده و حفظ و بویهود

کشور دارنهد و دارای رانهدمان بهاالتری در مصهرف آب و

این خصوصیات منحصربهفرد منطقهایا برای حفظ تنوع در

منابع غذایی هس،ند .در بین دامهای اهلیا ت،رها را میتوان

سطح جوانی بسیار موم است .تناسهاییا حاتهیهنویسهی و

وزینة مناسیی برای این هدف در نظر ورفت.

تایین اثر تنوع های ژن،یکی در سطح ژنوم میتوانهد کهارایی

ت،رهای تک کوهانه یکی از وونه های مخ،ن اقلیمهای

باالیی در طراحی اس،راتوی های اصالح نوادی ت،رها داته،ه

بیابانی و ورموخشک هس،ند که بهصورت کامالً مناسبا بها

باتد .ازاین رو در مطالاة حارهر سهای تهده اسهت تها بها

این ترایط سازوار تده و رونهد تکهاملی مناسهب بها ایهن

اس،فاده از دادههای مربوط به توالییهابی کهل ژنهوم دو نفهر

مناطق را طی کردهاند .پراکنش اینوونها بیش،ر در آفریقها و

ت،ر تککوهانة ایرانیا به تناساییا حاتیهنویسهی و انجهام

آسیا است [ .[28ت،رها در مناطق ذکرتدها بیش،ر بههمنظهور

آنالیزهههای  )GO( gene ontologyمربههوط بههه حههذف و

تویة غذا و اس،فاده در حملونقلا بوهرهبهرداری مهیتهوند.

درج های (ایندل ها) ژنوم ت،رهای تککوهانه پرداخ،ه تود.

توانایی باالی ت،رها در تحمل ترایط سخت بیابانی[ [02در

تایان ذکر است که ههدف ایهن تحقیهقا بیشه،ر بهر ن،هایج

کنار کاربردهای پزتکی این حیوان[ [2-0ا آنها را به وونة

مربوط به ایندلهای با آثار باال م،مرکز تده اسهت .بهه نظهر

جذابی برای مطالاه و تحقیق تیدیل کرده است .اما م،أسفانه

می رسد که مطالاة حارر و مطالااتی ازایندست میتواننهد

کم توجوی به اینوونه و محیوس کردن آنهها در بیابهانهها

با انیات،هکردن اطالعات مربوط به تنوعهای ژن،یکی ته،رهاا

باعث تده تا در مقایسه با دامههای دیگهر (وهاوا ووسهفندا

به وس،رش تناخت ما از اینوونه و طراحی اس،راتویههای

مرغ و اسب)ا توجه کم،ری به اصالحنواد اینوونة ارزتمند

اصالحنوادی مناسب کمک کنند.

تود .الی،ه رتد تکنولوژیهها و ابزارههای کمهککننهده بهه
اصالح نواد (تکنولوژی تهوالییهابی کهل ژنهوما اسه،فاده از

مواد و روشها

آرایههایSNP chipا مطالاهات پهویش ژنهومیا ژنهومیکس

در این تحقیقا از نمونة خون دو نفر ت،ر تککوهانة ایرانی

مقایسهای و ان،خاب ژنومیک) میتواند عقبماندوی ته،رها

به ترتیب از ایس،گاه تحقیقاتی پرورش ت،ر اس،ان یزد (ته،ر
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یزدی) و ایس،گاه پرورش و اصالحنواد ت،ر طرود در اس،ان

PCRا چنههد نسههخه تههده و در هنگههام هههمردیفههیا در

سمنان (ت،ر طهرودی) بهرای تهوالییهابی کهل ژنهوم آنهها

جایگاه های یکسانی از ژنوم مرجع قرار میویرنهد .در وهام

اس،فاده تد .نمونة خونا از ورید وردنهی حیوانهات ورف،هه

بادی و برای کاهش خطای تناسهایی اینهدلههاا عملیهات

تد و تا زمان اس،خراج  DNAدر محیط آزمایشهگاهی و در

هم ترازی مجدد در اطراف اینهدلهها بها اسه،فاده از برنامهه

دمای  -21درجة سان،یوراد نگوداری تهد .اسه،خراج کهل

 [21[GATKو در دو مرحله اجرا تد .در طهی تهوالییهابی

Real

ژنوما پلتفرمهای توالییهابی دچهار خطاههایی در بهرآورد

 )Biotech Corporation, RBC, South Koreaانجههام

نمره کیفی بازها میتوند که به نمرهدهی بیشازحد واقاهی

پذیرفت .کن،رل کمّهی  DNAاسه،خراجتهده بها اسه،فاده از

یا کم،ر از آن به بازها می انجامد .مرحلة  BQSRبا اسه،فاده

دس،گاه نانودراپ صهورت ورفهت و نسهیت جهذب طهول

از الگوری،م های یهادویری ماتهینا بهه تناسهایی و تاهدیل

موجهای  261به  231بهترتیهب بهرای ته،ر یهزدی و ته،ر

اینوونه خطاها میپردازد .ازاینرو در آخهرین وهام قیهل از

طرودی بهعنوان مایار خلوص  DNAوزارش تد .همچنین

تناسایی ایندل ههاا کالییراسهیون مجهدد نمهرة کیفهی بازهها

کن،رل کیفی نمونه های اس،خراجتده  DNAنیز با اس،فاده از

( )BQSRنیز با اس،فاده از برنامة  GATKاجرا تد.

 DNAبا اس،فاده از کیت اس،خراج برای پسه،انداران (

ژل آوارز یک درصد انجام ورفت .توالییابی کهل ژنهوم دو

برای تناسایی ایندل های با دقت و صهحت بهاالا از دو

ت،ر مذکور با اسه،فاده از تکنولهوژی  Hiseq 2000تهرکت

نرم افزار قدرتمنهد در زمینهة تهناخت تنهوعههای ژن،یکهیا

ایلومینهها ( )Illumina, San Diego, CAدر مرکههز ژنههوم

 GATKو  [07] SAMtoolsاسهههه،فاده تههههد .خروجههههی

دانشگاه آلیرتای کانادا انجهام تهد .تهوالییهابی بههصهورت

نرمافزارهای مذکور در قالب دو فایل  VCFبهود .بههمنظهور

 Paired-endو در خوانشهایی با اندازه  011باز اجرا تهد.

پاالیش و غربال کیفی ایندلهای بهدستآمدها از برنامههای

برای تولید خوانش ههای زیهاد و بههمنظهور افهزایش عمهق

 BCFtoolsو  VCFfilterاسهه،فاده تههد .درنوایههت دو فایههل

توالییابیا از دو کانال فلوسهل بهرای تهوالییهابی ک،ابخانهه

 VCFبهههعنههوان فایههلهههای نوههایی حههاوی اینههدلهههای

ایجاد تدها اس،فاده تد .کن،رل کیفی خوانشها با اس،فاده از

تناساییتده با صحت باال در نظر ورف،ه تدند.

برنامههة  [01] FastQCصههورت ورفههت .بهههمنظههور حههذف

حاتیهنویسی ایندلهای بههدسهتآمهدها توسهط برنامهه

خوانش های با کیفیت پهایین و بویهود کیفهی دادههها بهرای

 [3] SnpEffانجام تهد .درنوایهتا آنهالیز  GOمربهوط بهه

[6[Trimmomatic v0.36

ایندلهای بهدستآمده از مراحل ذکرتدها توسط نهرمافهزار

انجام آنالیزهای بادیا از برنامهه

برخط  [02[DAVID v6.8صهورت پهذیرفت .بهرای انجهام

برای پاالیش کیفی خوانشها اس،فاده تد.
MEM

این مرحلها نخست ژنهای حاوی ایندلهای با اثر باال برای

خوانشهای پاالیشتدها با اس،فاده از الگهوری،م

برنامة  [03] BWA v0.7.15در ژنوم مرجع (تمار دس،رسی

هر کدام از نمونه ها و همچنین برای ایندلهای مش،ر بین

 )GCA-000767585.1 Genbankهم ردیف تدند .مرحلهة

سه نمونه و مش،ر بین دو نمونه ایرانهی اسه،خراجتهده و

باد از هم ردیف کردن خوانش ها در ژنهوم مرجهعا حهذف

سپس با اس،فاده از نرمافزار  DAVIDبه انجام حاتیهنویسی

خوانشهای دو نسخه تده ( )Duplicated readsاست کهه

عملکردی آن ها اقدام تهد .مقهادیر  P-valueتصهحیحتهده

این عملیات با اس،فاده از نرمافزار  Picardصورت پذیرفت.

(تصحیح بنجامینی) کم،ر از  1/0بههعنهوان مقهادیر مانهادار

در این مرحلها خوانشهایی حذف مهیتهوند کهه در طهی

برای ن،ایج حاصل از ژن آن،الوژی در نظر ورف،ه تد .تایان
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ذکر استا بهمنظهور مقایسهه ته،رهای ایرانهی بها ته،رهای

بهههرای تههه،ر یهههزدی و طهههرودی برابهههر  721866724و

خارجیا دادههای مربوط بهه تهوالییهابی ته،ری بها منشهاء

 348422044بهدست آمد که ایهن تاهدادا باهد از پهاالیش

آفریقههایی از پایگههاه اطالعههاتی ( NCBIتههماره دس،رسههی

کیفی به ترتیب به  72/26( 377204012درصد خوانش های

 )SRX1013838اس،خراج تهده و تمهامی مراحهل صهورت

اولیه) و  72/76( 326227434درصد خهوانشههای اولیهه)

ورف،ه دربارة نمونههای ایرانیا در مورد این ت،ر نیهز انجهام

خوانش کاهش پیدا کرده و درنوایت باعث افزایش کیفیهت

پذیرفت .درنوایتا ن،ایج بهدسهتآمهده بهرای مقایسهه بهین

میانگین خوانشها بهویوه در ان،وای خوانشها تهد (تهکل

نمونهها به کار ورف،ه تد.

 .)0بررسی همردیفی خوانشها با ژنوم مرجع نشان داد کهه
درصد خوانش هایی که با موفقیت در ژنوم مرجع همردیف

نتایج و بحث

تده اندا برای ت،ر یزدی  72/3درصد و برای ت،ر طهرودی

تاداد خوانش های حاصل از توالییابی کل ژنوم بهه ترتیهب

 72/4درصد هس،ند.

شکل  .1کیفیت خوانشهای مربوط به شتر یزدی قبل (الف  )1و بعد از (الف  )2پاالیش کیفی و همچنین کیفیت
خوانشهای مربوط به شتر طرودی قبل (ب  )1و بعد از (ب  )2پاالیش کیفی
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جدول  .1خالصه اطالعات مربوط به ايندلهای شناساييشده برای شترهای تکكوهانة يزدی ،طرودی و آفريقايي
ت،ر یزدی

ت،ر طرودی

ت،ر آفریقایی

تاداد کل ایندلها

820427

840427

884224

کل ایندلهای هموزیگوت

027724

024364

028471

کل ایندلهای ه،روزیگوت

020212

066602

061234

درج ه،روزیگوت/درج هموزیگوت

014320/30804

012242/23264

010108/23233

حذف ه،روزیگوت/حذف هموزیگوت

22128/71070

22822/32320

22422/30776

(0/08 )036032/062244

(0/08 )030816/061028

(0/06 )027310/024428

نرخ درج/حذف

هموزیگوت بروز کهرده انهدا هرچنهد اثیهات ایهن ادعها بهه

در مطالاة حاررا تاداد اینهدلههای تناسهاییتهده در

مطالاات بیش،ری نیاز دارد.

ژنوم ت،ر یزدی 820427ا در ژنوم ت،ر طرودی  840427و
برای ت،ر آفریقایی برابهر بها  884224بهود .بررسهی میهزان

حاتیه نویسی ایندلهای تناساییتده نشان داد که ایهن

ه،روزیگوسی،ی ایندل های تناسایی تده در سه نمونة ژنهوم

واریانتها از نظهر میهزان تهأثیر بهر ژنهها و پهروتیئنههای

ت،را نشان داد که درصهد اینهدلههای ه،روزیگهوت نمونهة

حاصلها در سه طیقهبندی تامل ایندلهای با تأثیر باالا تأثیر

آفریقایی ( 43/01درصد) در مقایسه بها نمونههههای ایرانهی

م،وسط و تأثیر پیراینده ( )Modifierقرار دارند .اینهدلههای

( 43/31درصد برای یزدی و  43/27درصد برای طهرودی)

با تأثیر باالا ایندلهایی هسه،ند کهه بها آثهاری ماننهد تولیهد

اندکی کم،ر است (جدول  .)0هرچند ایهن تفهاوت چنهدان

نهاقن پههروتئینا منجههر بههه تغییهر عملکههرد آن مهیتههوند.

باال نیستا ولی تا حدودی میتوانهد بازتهابدهنهدة نحهوة

درحالیکه اینهدلههای بها آثهار م،وسهط و پیراینهدها چنهین

پههرورش و اصههالحنههواد تهه،رها در دو منطقههة جغرافیههایی

تأثیرات باالیی در پروتئینها نمیوذارند .ممکن اسهت ایهن

م،فاوت باتد .سیک پرورش ت،ر در ایران بهوونهای اسهت

ایندلها در قسمتهای غیرکدکننده بروز کرده و یا تغییرات

که اخ،الط ههای ژن،یکهی و جریهان ژنهی بیشه،ری در بهین

حاصل از این ایندلها هممانی باتند و در ن،یجه به ساخ،ار

ت،رهای مناطق مخ،لف اتفاق میاف،د .ازاینرو ان،ظار بر این

پروتئینها آسیب وارد نکنند .هرچند اینهدلهها مسهئول 24

اسههت کههه میههزان ه،روزیگوسههی،ی در نوادهههای ایرانههی تهها

درصد از بیماریهای قابل تهوارٍث در انسهان هسه،ند

][24

حدودی باالتر باتد .نک،ة جالب توجه این است که نسهیت

اما آثار آن ها همیشه جزء آثار منفی و مخهرب دسه،هبنهدی

ایندلهای ه،روزیگوت به هموزیگوت در حذفها بیش،ر از

نمیتود .ایندلها در باضی از مواقع آثار مﺜیهت و سهودمند

درجها بودا بهطوریکه ایهن نسهیت در درجهها بهه ترتیهب

نیز از خود نشان میدهند[ .[7مﺜالی از ایندلهای سودمند را

برای ت،رهای یزدیا طهرودی و آفریقهایی برابهر بها 1/22ا

میتوان در میکروبها مشاهده کرد که تغییر قالب

( Frame

 1/22و  1/23درصد به دست آمد درحالیکه نسیت مذکور

 )shiftباعث افزایش توانایی آنها در پاسخ به آثار نامطلوب

در حذفها بههترتیهب برابهر بها 0/21ا  0/20و  0/08بهود.

محیطی میتود[ .[22یکی دیگر از آثار مﺜیت ایندلها ایجاد

اح،ماالً این مسئله میتواند نشاندهندة ایهن امهر باتهد کهه

ماهیچه های دووانه در واو است که صف،ی سودآور بهتمار

ایندلهای درج بیش،ر از حذفها تﺜییهتتهده و بهه حالهت

میرود[.[04
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ایندلهای دورقالبا ایندلهای ایجاد کنندة ژن پیونهدی

بیش،رین سوم هس،ند و تاداد آن هها بهه ترتیهب بهرای ته،ر

Gene fusion

یزدیا ت،ر طرودی و ت،ر آفریقایی برابر با 8222ا  8822و

Splice site

 2320است .در هر سه نمونهه مهورد مطالاهها بهیش از 73

(دهنده و ویرنهده) و اینهدل ههای تغییردهنهده کهدون ههای

درصد از ایندلها جزء ایندلهای پیراینهده بودنهد کهه آثهار

آغازین و پایهانی ( Start_lost, Stop_gainedو )Stop_lost

چشمگیری بر ژن ها و پروتئینها ندارندا بنهابراین ردیهابی

در طیقهبنهدی اینهدلههای بها تهأثیر بهاال قهرار مهیویرنهد.

آثار آنها بسیار دتوار به نظر میرسد.

( )Gene fusionو ژن پیونههدی ماکههوس (

)reverseا اینههدلهههای ایجههاد تههده در ناحیههه

بررسی نمودار مربوط به اندازة ایندل ههای بها آثهار بهاال

تقسیم بندی تاداد ایندل ها براسهاس آثارتهان در جهدول 2

(تکل  )2نشان میدهد که اکﺜر ایندلهاا دارای طولی برابهر

آمده است.
درصد اندکی از اینهدلههاا دارای آثهار بهاالیی هسه،ندا

یا کم،هر از سهه بهاز هسه،ندا بههطهوریکهه اینهدلههای بها

بهطوریکه فقط  1/72درصد از ایندلهای تناساییتهده در

اندازههای مذکورا بهترتیب 22/37ا  26/86و  26/67درصد

ژنوم ته،ر یهزدیا  0/18درصهد در ته،ر طهرودی و 1/71

از کل ایندلهای با آثار باال در ته،رهای یهزدیا طهرودی و

درصد در ت،ر آفریقایی در این دس،هبندی قهرار مهیویرنهد.

آفریقایی را به خود اخ،صاص دادند.

در میان ایندلهای با تأثیر باالا اینهدلههای دورقالهب دارای

جدول  .2تقسیمبندی تعداد ايندلهای شناساييشده براساس میزان تأثیر بر ژنها و پروتئینها
یزدی

طرودی

آفریقایی

ایندلهای با آثار باال

 1/72( 8424درصد)

 0/18( 8216درصد)

 1/71( 8114درصد)

ایندلهای با آثار م،وسط

 1/81( 0143درصد)

 1/80( 0142درصد)

 1/23( 740درصد)

ایندلهای با آثار پیراینده

 73/28( 846722درصد)

 73/66( 886726درصد)

 73/32( 881827درصد)

شکل  .2نمودار پراكنش اندازة ايندلهای با اثر باال در ژنوم شترهای يزدی ،طرودی و آفريقايي
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نک،ة جالب توجه دیگری که در این نمودار بههورهوح

واریانت ها در بین ت،رهای جوان باتد .الی،ها در این زمینهه

مشاهده می تودا فراوانی پایین ایندلهایی است کهه انهدازة

برای اثیات این فرریه به مطالاات بسیاری نیازمندیم .تاداد

آنها ررییی از عدد سه است .این امر نشهان مهیدههد کهه

 0272ایندل با اثر باال در بین هر سه نمونه مشه،ر بودنهد

ایندلهایی که اندازة آنهها رهرییی از تاهداد بازههای یهک

که این تاداد در برویرندة  46/23درصهدا  42/47درصهد و

کدون (سه باز) نیاتندا میتوانند آثهار بهاالتری بهر سهاخ،ار

 28/17درصد از کل ایندلهای با اثر باال در ت،رهای یزدیا

یههک ژن و پههروتئین حاصههل از آن بگذارنههد .ایههن مسههئله

طرودی و آفریقایی بود .همانوونهه کهه ان،ظهار مهی رفهتا

بهخصوص دربارة ایندلههای دورقالهب صهدق مهیکنهد و

تاداد ایندلهای مشه،ر بهین ته،رهای یهزدی و طهرودی

ایندل هایی کهه انهدازة آنهها رهرییی از عهدد سهه نیاتهدا

( )237بیش،ر از تاداد ایندلهای مش،ر بین ت،رهای یزدی

بهراح،هی قالهب خهوانش ژن را تغییهر داده و درنوایهت بهر

و آفریقایی ( )868و همچنهین طهرودی و آفریقهایی ()872

محصول آن اثر میوذارند.

بود .در این مطالاها  322ایندل برای ت،ر یزدیا  722ایندل

مقایسة ایندل های با آثار باال در بهین سهه نمونهة مهورد

بههرای تهه،ر طههرودی و  620اینههدل بههرای تهه،ر آفریقههایی

مطالاها نشان داد که تاداد بسیاری از این نوع اینهدلهها در

بهصورت اخ،صاصی بودنهد و ههیچ اته،راکی بها نوادههای

هر سه نمونه مش،ر

دیگر نشان ندادند (تکل .)8

هس،ند که اح،ماالً به دلیل تﺜییت ایهن

شکل  .3نمودار وِن مربوط به ايندلهای با آثار باال در شترهای يزدی ،طرودی و آفريقايي
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حاتیهنویسی عملکردی برای ایندلهای تناسهاییتهده

همچنین تنظیم میهزان خروجهی آب از طریهق ادرارا بهرای

در ژنوم سه نمونه و همچنین دربارة ایندلهای مش،ر بین

ت،رها که در ترایط کم آب بیابان زنهدوی مهیکننهد انهدام

آنها و ایندل های مش،ر بین دو نمونة ایرانهی اجهرا تهد.

بسیار مومی به تمار میرود.

حاتههیهنویسههی عملکههردیا ژنهههای ورودی را براسههاس

ت،ر طرودی نیز ن،ایجی مشابه بها ته،ر یهزدی را نشهان

فرایندهای زیس،یا عملکردهای مولکولی و اجهزای سهلولی

داد اما سوم عیارات  GOمرتیط با اندام کلیهه در ایهن ته،ر

طیقهبندی میکند ] .[8ن،ایج نشان دادند که بهترتیبا 2080ا

بیش،ر از ته،ر یهزدی بهود .همچنهین عیهارتی در رابطهه بها

 2020و  0722ژن در ژنههوم تهه،رهای یههزدیا طههرودی و

پروتئینهای  )GO:0007265( Rasنیز در ن،هایج حاصهل از

آفریقایی دارای ایندل های با اثر باال هس،ند .تاداد  0012ژن

حاتههیهنویسههی عملکههردی ایههن نمونههه مشههاهده تههد.

از بین ژنهای تناساییتده در بین هر سه نمونهه مشه،ر

پروتئین های  Rasدستهایی از پروتئینهای کوچک هس،ند

و اخ،صاصهی بهین دو نمونهة

(وزن مولکولی تقرییاً  20111دال،ون) که در حضور ترکیب

بودند .تاداد ژن های مش،ر

ایرانی برابر با  862ژن به دست آمد که در واقع ایهن ژنهها

 GDPغیرفاال بوده ولی با اتصال به  GTPبه حالهت فاهال

در نمونة آفریقایی دچار ایندل نشدند .ازاینبینا تاداد 223

در میآیند .مطالاات نشان میدهد که این پروتئینهها جهزء

ژن برای ت،ر یزدیا  222ژن برای ت،ر طهرودی و  482ژن

مومی در سیس،م عالمت دهی سلول های ایمنی هس،ند و در

برای ت،ر آفریقایی اخ،صاصی بودند.

تنظیم تمایز سلولیا بلوغ سلولی و فاالیت انواع سلولههای
دخیل در ایمنی مشارکت دارند ].[20

تاداد عیارت  GOمانادار ( P-valueتصحیحتده کم،هر
از  )1/0برای فرایندهای زیس،ی در ت،ر یزدی 88ا در ته،ر

دربارة ت،ر آفریقایی عالوه بر مانادار تدن عیهاراتی در

طرودی  42و در ت،ر آفریقایی  011بود .دربارة ت،ر یزدیا

زمینة توساه و رتد اندام ها و همچنین توسهاه و عملکهرد

 00عیارت از  88عیارت مانادار تده ( 88/8درصد) بهطور

کلیههاا عیاراتی دربارة سیس،م ایمنی و پاسهخ بهه محرکهات

مس،قیم مربوط به فرایندهای توساهای در مراحهل مخ،لهف

بیماریزا نیز مشاهده تد که ن،ایج جالیی به نظر مهیرسهند.

زندوی حیوان می تدند .تش عیهارت ( 03/2درصهد) نیهز

ازجمله می توان به عیاراتی مرتیط با تولیهد و تنظهیم مﺜیهت

مربوط به توساه و تکلویری نورونهها و سیسه،م عصهیی

تولیهههههد سهههههی،وکین (GO:0001819ا  GO:0001817و

در ت،ر یزدی بودند .عیارات مانا دار جالهب توجهه دربهارة

 )GO:0001816اتاره کرد .سی،وکینها عالوه بر نقشهی کهه

ت،ر یزدی تامل تنظیم ان،قال یون فلهزی ()GO:0010959ا

در سیس،م ایمنی بهدن دارنهد ][08ا در پاسهخ بهه اسه،رس

ان،قهههال یهههون فلهههزی ()GO:0030001ا سهههازماندههههی

اکسیداتیو نیز ایفای نقش مهیکننهد .اسه،رس اکسهیداتیو در

سی،واسههکل،ون ( )GO:0007010و تنظههیم ان،قههال غشههایی

ترایطی بروز می کند که عدم تاادلی بین مقدار وونهه ههای

کاتیونی ( )GO:1904062بودنهد کهه در رابطهه بها توانهایی

واکنش پذیر اکسیون ( )ROSو توانایی بدن بهرای داکسهیده

کلیه ها بهرای حفهظ ههر چهه بیشه،ر آب و کن،هرل غلظهت

کردن این ترکییات به وجود آید[ .[2تایان ذکهر اسهت کهه

یونهایی از قییل مس ()Cu2+ا روی ( )Zn2+و آههن ()Fe2+

ترکییات  ROSدر ترایط پاسخ به انواع اس،رسهها ازجملهه

در بدن است .سی،واسهکل،ونهها در توسهاه و تهکلویهری

تو ورمایی افزایش پیدا میکنند و افزایش آنهها تها حهد

کلیهها دخیل هس،ند ] .[4کلیهها به دلیهل درویهری مسه،قیم

خاصی می توانهد بهه تحریهک تولیهد پهروتئینههای تهو

در تنظیم غلظت و تاادل یونها و الک،رولیهتههای موهم و

حرارتی کمککننده باتد اما تجمع بیشازحد آنها میتواند
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برای سلول هاا مر آور باتد[ .[00تو

ژن های مش،ر

ورمایی در ت،رها

بین دو نمونة ایرانی وجهود نهدارد .امها در

به دلیل زندوی در ترایط بیابانی میتواند مشکلی جدی بهه

آنالیز ژن های مش،ر

تمار بیاید و ازاین رو مشهاهدة عیهارات مانها دار در زمینهة

فراینههدهای زیسهه،یا سههه عیههارت GO:0032502( GOا

تولید سی،وکینا حاکی از توساة ژنههایی اسهت کهه بهرای

 GO:0044707و  )GO:0007275مانههادار تههدند .عیههارات

تحمل این ترایط به ته،رها کمهک مهیکننهد .در عیهارات

مانههادار تههده بههرای عملکردهههای مولکههولی (بههرای مﺜههال

مانا دار تده برای فرایندهای زیس،ی ت،ر آفریقاییا چنهدین

GO:0001882ا

GO:0032555ا

عیههارت در ارتیههاط بهها قلههب و سیسهه،م خههونرسههانی

 GO:0005524و  )GO:0017076دربارة ژنههای مشه،ر ا

و

حاکی از اهمیت سوختوساز مرتیط با تولید مهادة ژن،یکهی

 )GO:0072358نیز وجود دارد که به نظر مهیرسهد تفسهیر

( DNAیا  )RNAدر این حیوانات است .زندوی در ترایط

این عیارات به مطالاات فیزیولوژیکی بیش،را دربارة ته،رها

نامسههاعد و پراسهه،رس بیابههان و قههرار وههرف،ن در ماههرض

نیاز دات،ه باتد.

عواملی مانند اتاة فرابنفش خورتید و میزان نمک باال (در

(GO:0060047ا

GO:0003015ا

GO:0072359

بین سه نمونة مورد مطالاها در بخش

GO:0032549ا

در مطالاهههای ][28ا بههه وروهههی از تهه،رهاا  24روز

ویاهانی که غذای ت،رها هس،ند) مهیتوانهد باعهث افهزایش

محدودیت دس،رسی به آب داده تد و باهد از ایهن مهدتا

تخریب  DNAتده ] [2و در ن،یجها نیاز به تولیهد و تامیهر

ژن های بیان تده در بخش کورتکس و مهدوالی کلیهه ایهن

این مواد حیاتی را باال بیرد .ازاینرو تناسهایی عیهاراتی کهه

حیوانات بررسی تد و در مقایسه با وروه تاهدا ژنهای با

مرتیط با این مسئله هس،ند میتوانهد تأییهدی بهر ایهن ادعها

افزایش بیان و کاهش بیان مشخن تدند .سپس آنالیز

GO

باتد .در میان ژنههای مشه،ر بهین سهه نمونهها ژنههایی

بههرای ایههن ژنههها صههورت ورفههت .مقایسههة عیههارات

GO

ازجملههههههههههه ATF6ا STOX1ا ATF6Bا  TMBIM6و

به دست آمده در مطالاة حارر با تحقیق مذکور ن،ایج جالیی

 ANKRD2وجههود دارنههد کههه در پاسههخ بههه اسهه،رسهههای

را مشخن کرد .ن،ایج مقایسهها نشان داد که  28عیهارت از

محیطی نقش دات،ه و با ایجاد تغییراتی در میزان رونویسهی

 88عیارت به دست آمده ( 67/2درصهد) در ته،ر یهزدی بها

از قسمتهایی از  DNAبه تایین پاسخ مناسب به محر ها

مطالاة ذکرتده دارای ات،را

و اس،رسها کمک میکنند[.[8

هس،ند .این تاداد برای ته،ر

طرودی برابر بها  80عیهارت از  42عیهارت بههدسهتآمهده

ن،ایج بهدستآمده در این مطالاهه نشهان داد کهه وقهوع

( 63/7درصد) و برای ت،ر آفریقایی نیز  23عیهارت از 011

اینههدلهههاا بیشهه،ر در ژنهههایی رخ داده اسههت کههه در

عیارت بهدستآمده ( 23درصد) بود .این تواهد بهاح،مهال

عادت پذیری ت،رها به ترایط بیابانی دخیل بودهاند .ژنهای

فراوان میتواند نشاندهندة این امر باتد که ژنهای با بیهان

دخیل در توساه و عملکرد کلیههاا سیس،م ایمنهیا سیسه،م

باال در ترایط کم آبی در مسیر تکامل خود دچهار تغییهرات

همانندسازی و تامیر  DNAو همچنین سیس،مههای پاسهخ

تدهاند .مطالاة ژنهای تناساییتده در تحقیق کنهونی کهه

به محر های خارجی ازجمله بخشهایی هس،ند که توسط

بو،هر

ایندلها دسهتخهوش تغییهرات تهدهانهد .نیهود اطالعهات

ما از روند تکاملی ت،رها در مسیر عادت کهردن بهه محهیط

فنوتیپی قابل اع،ماد در ت،رها باعث تد تا مطالاة تناسایی

بیابانیا کمککننده باتند.

ارتیاط بین این ایندلهها و صهفات فنهوتیپی انجهام نپهذیرد.

با مطالاة مذکور[[28مش،ر

بودندا می توانند به در

ازاینرو در مطالاات پهیشروا نیهاز بهه اطالعهات فنهوتیپی

ن،ایج نشان داد کهه ههیچ عیهارت  GOمانهاداری بهرای
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Abstract
This study was carried out for identification of deletions, insertions (INDELs) and assessment of their
related functional groups in two Iranian dromedary camels (Yazdi camel and Trodi camel) using whole
genome sequencing data. In this study, two powerful variant callers (GATK and SAMtools) were used to
increase precision and accuracy of detected INDELs. Finally, common identified variants between two
programs, after quality filtration, were considered as final INDELs. The present study led to identification
of 351429 INDELs for Yazdi camel and 341479 INDELs for Trodi camel. Annotated INDELs that
classified as high impact INDELs were used for further analysis. The numbers of high impact INDELs
were 3424 and 3506 for Yazdi and Trodi camels, respectively. To compare Iranian camels with nonIranian camels, we used whole genome sequencing data of one African origin camel. Comparison of high
impact INDELs between three samples showed that 1595 INDELs were common between them.
Assessment of gene ontology’s results showed that many of significant terms are related to the ability of
camels to withstand serve desert conditions..
Keywords: functional groups, gene ontology, genetic diversity, illumina, INDEL..
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