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مطالعه روابط تکاملی و فیلوژنتیکی ژن گلوتاتیون پراکسیداز ۱-در جمعیتهای مرغ
خزک و راس 308
رخساره نجم الدینی ،۱غالمرضا داشاب ،*۲مهدی وفای واله  ،نصراله مرادی کر
۳

۴

 .۱دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .۲استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .۳استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 . ۴دانشجوی دکتری ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پژشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
تاریخ وصول مقاله۱۳۹۶/۱۲/۰۸ :

تاریخ پذیرش مقاله۱۳۹۷/۰۲/۱۹ :

چکیده
استرس گرمایی یکی از مهمترین عوامل استرسزای محیطی است که تولید طیور در دنیا بهخصوص در مناطق گرم همانند استان
سیستان و بلوچستان در ایران را با چالش همراه کرده است .استرس گرمایی موجب افزایش تولید رادیکالهای آزاد در بدن
پرندگان میشود .گلوتاتیون پراکسیداز نقش مهمی بهعنوان آنتیاکسیدان سلولی در استرس گرمایی ایفا میکند .هدف از انجام این
پژوهش ،تجزیه تکاملی و فیلوژنتیک توالی نوکلئوتیدی  GPX-1در دو جمعیت راس  ۳۰۸و خزک بود .نمونههای خون از ۱۰
بهطور تصادفی جمعآوری شد (پنج قطعه از خزک و پنج قطعه راس  DNA .)۳۰۸از
پرنده از دو جمعیت خزک و راس  ۳۰۸
خون کامل استخراج شد .تکثیر  PCRقطعه  ۸۰۰جفت بازی از  GPX-1با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی انجام گرفت.
سپس محصول تکثیر برای توالییابی  DNAارسال شد .همردیفی توالی قطعات  GPX-1در مجموع نه هاپلوتیپ و  ۱۳ناحیه
متغیر را نمایان ساخت .از  ۱۳ناحیه چندشکل ،پنج ناحیه جهشهای نقطهای بودند .ترسیم درخت فیلوژنتیک تشابه ژنتیکی باالیی
را در بین دو جمعیت مورد مطالعه نشان داد ،اما تفرق در درون جمعیتها نشان میدهد که امکان بهبود ،تغییرات ژنتیکی و
افزایش مقاومت به استرسهای محیطی در نتیجه انتخاب وجود دارد .نتایج فاصله ژنتیکی و نواحی چندشکل  GPX-1در
گونه های مختلف درخت فیلوژنتیک را تأیید نمودند .مطالعه فرآیندهای انتخاب مثبت نشان داد که انتخاب و تکامل نقش مهمی

در فهم نقش زیستی این ژن دارند.
کلیدواژهها :تکامل ،جهش ،فیلوژنتیک ،گلوتاتیونپراکسیداز ،همولوگ.

* نویسنده مسئول

Email: dashab@uoz.ac.ir
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مقدمه

پالسمای کلیه یافت میشود ] GPX-4 .[۱۱از دیگر

استرس گرمایی از جمله مشکالتی میباشد که سبب افت

آنزیمهای این خانواده است که سوبسترای اصلی آن،

بهویژه در نواحی با آب و هوای گرم
عملکرد طیور 

هیدروپراکسید لیپیدی غشاها میباشد ] 9و  [۱۰و تقریباً

کالهای آزاد بهدلیل میل ترکیبی باال برای
میشود .رادی 

در تمام سلولهای پستانداران ،اما در سطح بسیار پائین

واکنش با مولکولهای زیستی مهم از جمله اسیدهای

بیان میشود ] .[2ایزوآنزیم دیگر GPX-5 ،است .این

نوکلئیک ،اسیدهای چرب و پروتئینها ،باعث آسیب به

بهصورت هموتترامر است و فاقد سلنیوم در
پروتئین 

غشاها ،آنزیمها ،گیرندهها و سایر ساختارهای سلولی در

جایگاه فعال میباشد ].[۳۸

بافتهای مختلف بدن مرغ میشوند .در شرایط تنش

تنش اکسیداتیو در اثر عدم توازن میان تولید

گرمایی ،تولید رادیکالهای آزاد در بدن مرغ افزایش

رادیکالهای آزاد در داخل بدن و مکانیسمهای دفاعی

مییابد .بدن مرغ با دو نوع سازوکار آنزیمی و غیرآنزیمی،

آنتیاکسیدانی حاصل میشود .در موجودات زنده

رادیکالهایآزاد را خنثی و از بروز تبعات منفی آنها

پراکسیداسیون لیپیدهای موجود در دیواره سلولهای زنده

جلوگیری میکند ] .[۳۰از بین آنتیاکسیدانهای آنزیمی،

از جمله مهمترین اهداف رادیکالهای آزاد میباشد .در

گلوتاتیونپراکسیداز دارای اهمیت خاصی است ،این آنزیم

این شرایط دیواره سلولی و عملکرد آن تحت تأثیر قرار

عضوی از خانواده آنزیمهای آنتیاکسیدانی است که باعث

میگیرد .همچنین ،بعضی از محصوالت ناشی از

تسریع در کاهش  H2O2و یا هیدروپراکسیدهای آلی

اکسیداسیون بهعنوان نمونه مالوندیآلدهید میتواند با

میشود ] ۳۰ ،2۸و  .[۳5تاکنون پنج ایزوآنزیم،GPX-1 :

مولکولهای زیستی واکنش نشان داده و اثرات

 GPX-4 ،GPX-3 ،GPX-2و  PX-5از گلوتاتیون

سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک از خود نشان دهد ].[25

پراکسیداز شناخته شده است [ ۱۱و  .]۱2از بین

ژن  GPX-1منجر به تولید آنزیم گلوتاتیون

ایزومرهای مذکور GPX-1 ،یکی از فراوانترین

پراکسیداز ۱-میشود که یک سلنوپروتئین محلول است و

بهطور
گلوتاتیونپراکسیدازها میباشد که در همه سلولها 

باعث میشود تا پراکسیدهایی مانند  H2O2و  ROOHبه

گسترده وجود دارد ].[۱۱

آب و الکل تبدیل شوند ] ۱5 ،7و  .[۱6جایگاههای

از نظر موقعیت مکانی ،آنزیم  GPX-1در سیتوزول و

چندشکل متعددی در نواحی اینترون ،اگزونی و مناطق

میتوکندری حضور دارد و یک پروتئین هموتترامر است

 UTRاین ژن گزارش شده است که میتوانند عملکرد

که از چهار زیرواحد تشکیل شده و هر زیرواحد آن

 GPX-1را تحت تأثیر قرار دهند ] .[2۰یکی از نواحی

حاوی یک اتم سلنیوم با وزن مولکولی  22کیلودالتون

چندشکل مهم در جایگاه ژنی  GPX-1در موقعیت

است ] .[5این آنزیم اولین بار توسط )۱957( Mils

 rs1050450قرار دارد .این  SNPدر اگزون دوم ژن

بهعنوان یک آنزیم گلبول قرمز کشف شد که محافظت


 1است که اسیدآمینههای پرولین یا لوسین را رمزگذاری

هموگلوبین را در برابر اکسیداسیون برعهده دارد ].[۱۱

میکند ] ۸و  .[2۱مطالعات نشان داده است که واریانت

بهطور عمده در لوله گوارش است ،این
بیان  GPX-2

لوسین  ۱۰درصد کمتر از شکل طبیعی آنزیم فعالیت دارد

آنزیم اپیتلیوم روده را از تنشهای اکسیداتیوی محافظت

]  ۱9و  .[26همچنین ،مطالعات نشان داده است که

میکند ] 6و  GPX-3 .[۳9از نظر موقعیت مکانی بیشتر در

واریانت لوسین خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی را
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یدهد ] .[۳4پرولین اسیدآمینهای است که منجر
افزایش م 

با مرغ پلیموت سفید ایجاد شده ،یکی از مهمترین

به ایجاد خمیدگی در ساختار پروتئین میشود .بنابراین،

تالشهای محققین اصالح نژاد در تولید یک سویه

جابجایی پرولین با لوسین با تغییر کنفورماسیون ساختاری

بهخصوص گوشتی بوده که در دهه  ۱9۳۰معرفی گردید

جایگاه فعال آنزیم و فعالیت آن منجر به عدم تعادل

] .[۱7جوجه گوشتی راس  ،۳۰۸دارای رشد سریع و

فعالیت اکسیدانتی-آنتی اکسیدانتی میشود ].[۱۸

ضریب تبدیل غذایی پایین برای تولید گوشت میباشد

در مطالعه فیلوژنتیک توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن

] [4و فقط بهدلیل استفاده اقتصادی و منبع گوشت در

 GPXدر گونههای مختلف گزارش گردید که مسیر

ایران پرورش مییابد .مرغ مادر گوشتی سویه تجاری

تکاملی ژن  GPX-1متفاوت و مستقل از هم است ،لذا

راس  ۳۰۸در حال حاضر یکی از پرتقاضاترین نژادهای

امکان تعیین منشأ اجدادی این ژن سخت است ] ،[27اما

مرغ مادر گوشتی در دنیا و ایران میباشد بهطوریکه

آنچه نمایان است ترسیم درخت فیلوژنتیک سه گروه

حدود  75-7۰درصد مرغهای راس گوشتی ایران را این

بزرگترین گروه

بهعنوان
اصلی را نشان داد که گروه یک 

سویه تشکیل میدهد ].[29

تمام گونههای جانوری را در برمیگیرد و خود به هفت

حفظ تنوع ژنتیکی در جمعیتهای بومی در نقاط

زیرگروه کوچکتر از جمله پستانداران ،پرندگان و

بهدلیل اندازه کم جمعیت آنان ،برای انجام
مختلف ایران ،

شامل

برنامههای اصالح نژادی و افزایش تولید ضروری است .با

پروکاریوتها اعم از باکتریها و قارچها بودند و در

توجه به نقش مهم آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در حفاظت

نهایت گروه سوم گونههای گیاهی را شامل میشود ].[27

سلول در برابر اکسیداسیون و تحمل شرایط گرمایی،

ماهیها

طبقهبندی

میشوند.

گروه

دوم

مرغ خزک ،بومی منطقه سیستان است که بهعلت

تاکنون تحقیقاتی در مورد روند تکاملی و فیلوژنتیک

کوتاه بودن پاهای آن به این نام خوانده میشود .این مرغ

توالیهای ژن این آنزیم در طیور انجام نشده است .لذا

دارای جثه کوچک با پاهای کوتاه و رنگ پرهای حنایی تا

هدف از مطالعه حاضر بررسی روابط تکاملی و

قهوهای تیره و با لکههای سیاه میباشد و مقاومت باالیی

یونپراکسیداز ۱-در سویه راس ۳۰۸
فیلوژنتیکی ژن گلوتات 

در برابر شرایط نامناسب محیطی دارد .سن بلوغ این نژاد

و مرغ بومی سیستان تحت نام خزک بود.

شش تا هفت ماهگی است و اولین تخمهای تولیدی آن
جوجهدرآوری هستند .تخمگذاری این مرغ

فاقد توانایی

مواد و روشها

محدود به اسفند تا اواخر خرداد است که این میزان بین

در تحقیق حاضر از  ۱۰قطعه پرنده شامل پنج قطعه از

 7۰تا  ۸۰عدد تخممرغ است .تخممرغ این نژاد به رنگ

مرغان خزک ایستگاه تحقیقاتی دامهای خاص دانشگاه

سفید و حدود  ۳5تا  5۰گرم وزن دارد .میزان باروری

زابل و پنج قطعه جوجه گوشتی تجاری سویه راس ۳۰۸

خوب تخممرغ از خصوصیات خوب این نژاد محسوب

موجود در مجتمع پرورشی مرغ گوشتی هامون واقع در

میشود .وزن زنده مرغ خزک بالغ در سن  6ماهگی بین

شهرستان بیرجند استفاده شدد (شکل  .)۱دو میلیلیتر

۱/5تا  2/5کیلوگرم متغیر است .پراکندگی این نژاد در

خون از ورید بال گرفته شد و در لولههای حاوی ماده ضد

شمال استان سیستان و بلوچستان میباشد ].[۱

انعقاد  ۰/5( EDTAدرصد) جمعآوری گردید و نمونهها

سویه تجاری راس  ۳۰۸که از تالقی خروس کورنیش

روی یخ به آزمایشگاه منتقل و تا زمان استخراج در دمای
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 -2۰درجه سانتیگراد ذخیره شدند .استخراج  DNAکامل

دمای  6۰درجه سانتیگراد و بسط اولیه در دمای 72

بهروش نمکی -دترجنت از خون کامل مرغهای خزک و

درجه سانتیگراد به مدت  6۰ثانیه و در نهایت با بسط

راس  ۳۰۸انجام شد.

نهایی در دمای  72درجه سانتیگراد بهمدت  ۱۰دقیقه به

جهت تکثیر اختصاصی قطعهای از ژن  GPX-1به طول

منظور جمعآوری پرایمرهای آزاد در واکنش در طی یک

 ۸۰۰جفت باز از یک جفت پرایمر اختصاصی استفاده

سیکل ادامه پیدا کرد .جهت اطمینان از کمیت و کیفیت

گردید که با نرمافزار ( Primer Premierنسخه )6/2۳

قطعه ژن  GPX-1بر روی ژل آگارز یک درصد

طراحی شده و جهت سنتز به شرکت ماکروژن کره جنوبی

الکتروفورز شدند .محصول تکثیر پس از تخلیص از روی

ارسال شد (جدول .)۱

ژل جهت تعیین توالی به روش سانگر به شرکت بایونیر

واکنش تکثیر شامل  ۱2میکرولیتر بافر واکنش

کره جنوبی ارسال شد.

Master

 ،mixیک میکرولیتر  DNAنمونه ۱/5 ،میکرولیتر مخلوط

بازنگری توالیها با نرمافزار ( Chromasنسخه  )1/6/72و

پرایمرهای رفت و برگشت و  ۱۰/5میلیلیتر آب مقطر

همردیفی ( )Alignآنها با الگوریتم  Clustal Wاز نرم-

دوبار تقطیر در حجم نهایی  25میکرولیتر در دستگاه

افزار ( MEGAنسخه  [۳6] )6انجام گرفت .برهمگذاری

ترموسیکر ( Peqlab gradient pcrمدل گرادیانت و

یشده رفت و برگشت جایگاه ژنی
قطعات توالییاب 

ساخت کشور انگلیس) انجام گرفت .چرخه دمایی واکنش

 ،1از نرمافزار آنالین ( )Doua.PRABI.Frاستفاده شد .از

تکثیر شامل واسرشتهسازی اولیه در دمای  95درجه

بهجز یک مورد مابقی از کیفیت
 ۱۰نمونه توالییابیشده 

سانتیگراد بهمدت پنج دقیقه ،سپس  ۳5سیکل با

باالیی برخوردار بودند و در محاسبات مورد استفاده قرار

واسرشتهسازی ثانویه بهمدت  ۳۰ثانیه ،اتصال پرایمرها در

گرفتند.

GPX-

شکل  )A .1مرغ بومی خزک در سن حدود  6ماهگی )B ،جوجه گوشتی سویه راس  308در سن  45روزگی
جدول  .1ویژگی پرایمرهای مورد استفاده جهت سنتز قطعه  800جفت بازی از جایگاه ژنی
نام پرایمر
رفت
برگشت

توالی پرایمر
׳GGTGGTGTCTTCGTGAACGG 5׳3
׳CTTCCTCGGCGGCTTTGT 5׳3
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شاخصهای تنوع مولکولی از قبیل تعداد جهشها،

روند انتخاب طبیعی برای ژن  GPX-1بررسی گردید.

تعداد هاپلوتیپها ،تنوع نوکلئوتیدی ،مکانهای چندشکل،

بهترتیب با استفاده از رابطههای  2و ۳
مقادیر 𝑁𝑑 و 𝑆𝑑 

چندشکلی حذف و اضافه ،شاخص توزیع گاما بهمنظور

محاسبه شدند:

برآورد نرخ یا ضریب ناهمگونی بین مکانهای مورد

()2

بررسی ،تعداد جایگاههایی که در آنها جایگزینی مشابه

()۳

اتفاق افتاده و همچنین تنوع آنها از نرمافزار

)dN = −3/4Ln (1 − 4/3PN
)dS= −3/4Ln (1 − 4/3PS

DnaSP

که در این رابطهها ،PN ،نسبت جایگاههای دارای

(نسخه  [24] )5استفاده شد .تنوع هاپلوتیپی براساس

جایگزینی نامشابه و  ،PSنیز نسبت جایگاههای دارای

روش حداکثر درستنمایی  MLو فاصله ژنتیکی براساس

جایگزینی مشابه میباشند .بنابراین ،با استفاده از مقدار

مدل تامورا -نئی ( [۳7] )MCLانجام گرفت.

عددی این نسبت ( )dN/dSروند انتخاب برای ژن

GPX-1

ترسیم درخت فیلوژنتیکی ،روابط تکاملی بین

محاسبه شد .معنیدار بودن مقدار عددی  dN/dSبا آزمون

توالیهای نوکلئوتیدی و پروتئینی ژن  GPX-1به منظور

فیشر در سطح احتمال پنج درصد با نرمافزار انالین

گونههای استخراج شده (جدول  )2با
تعیین تاریخ تکاملی 

( HIV_SNAPنسخه  [ 22] )۱/۱/2محاسبه شد.

استفاده از نرمافزار ( MEGAنسخه  [۳6] )6با ۱۰۰۰۰
تکرار با روش آماری  Bootstrapمورد بررسی قرار

نتایج و بحث

گرفت .پس از ویرایش توالیها و حذف نواحی

تکثیر قطعه  ۸۰۰جفت بازی از ژن  GPX-1به کمک

غیرکدکننده ،درخت فیلوژنی با استفاده از روش اتصال-

واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRبا استفاده از آغازگرهای

همسایگی ( )NJانجام شد .در این روش ،درخت فیلوژنی

اختصاصی به خوبی صورت گرفت (شکل .)2

براساس مدل  [۳7] MCLاز ماتریس ( )Qاستفاده
مینماید.
()۱

)Q(i, j) = (r – 2)d(i, j) – Σd(i, k) – Σd(j, k

که در این رابطه ،d(i, j) ،فاصله بین شاخه  iو j؛ ،k
شاخه kام درخت؛  ،rتعداد کل شاخهها و ) ،Q(i, jمقدار
عددی شاخههای  iو  jاست .همچنین ،از روش حداکثر
درستنمایی برای ب هدست آوردن میزان جانشینی به
جایگزینی نوکلئوتیدها در بازهای پورینی و پیریمیدینی

شکل  .2الکتروفورز قطعه به طول  800جفتباز از جایگاه

استفاده شد .بررسی تغییرات نوکلئوتیدی که باعث تغییر

ژن  GPX-1بر روی ژل آگارز  1درصد

اسیدهای آمینه شدهاند ( 𝑁𝑑) نسبت به تغییرات
کانتیگ برهمگذاری توالیهای رفت و برگشت تمام

نوکلئوتیدی که تأثیری در اسید آمینه حاصله نداشتهاند
( 𝑆𝑑) ،یک روش مفید و بسیار کارآمد جهت تشخیص

نمونهها برای قطعه  ۸۰۰جفتبازی جایگاه ژنی

روند انتخاب طبیعی در طول تکامل برای ژنها میباشد.

دو جمعیت خزک و راس  ۳۰۸جهت ترمیم خطاهای

بنابراین ،با استفاده از مقدار عددی این نسبت ( 𝑆𝑑)𝑑𝑁 /

احتمالی و اشکاالت توالییابی انجام شد (شکل .)۳
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شکل  .3کانتیگ برهمگذاری قطعات توالییابی رفت و برگشت جایگاه ژنی  GPX-1یکی از نمونههای مربوط به سویه راس 308

یکی از راههای شناسایی جهشهای مؤثر و غیرمؤثر

بهمنظور تعیین همولوژی و مقایسه میزان تفرق


در محصول پروتئین تولیدی ،مطالعه تغییرات در قابهای

دستآمده از دو سویه مرغان راس  ۳۰۸و
توالیهای ب ه 

خواندنی ۱است .یک قاب خواندنی ( )ORFکه میتواند

خزک با توالیهایی که تاکنون از ژن  GPX-1در بانک ژنی

یک پروتئین را رمزگردانی کند ،با یک رمز کدکننده

 NCBIثبت شده است 4۰ ،توالی از گونهها و نژادهای

متیونین شروع و با یک رمز پایان ،خاتمه مییابد (شکل.)4

مختلف حیوانات استخراج شد .اطالعات مربوط به

این قابهای خواندنی ،قابهای خواندنی باز نامیده

توالیهای جایگاه ژنی GPX-1در گونههای مورد بررسی

میشوند ].[۳

در جدول  2آورده شده است.
1. Open reading frame
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شکل  .4شناسایی نواحی  ORFجایگاه ژنی  GPX-1در دو توده مرغان خزک و راس 308

با تجزیهوتحلیل توالیهای ژن  ،GPX-1وجود نه

پیریمیدینی گزارش کردهاند ،مطابقت دارد ] ۳9 ،۳۳و ،[42

هاپلوتایپ در جمعیت توده خزک و راس  ۳۰۸مشاهده

علت این تغییرات را میتوان به متیلهشدن سیتوزین

دستآمده از
شد که محتوای توالی مورد توافق به 

(جزایر  )CpGنسبت داد که میزان رونویسی را کاهش

هاپلوتایپها شامل  ۱6/۸۸درصد آدنین ۱5/52 ،درصد

میدهد .درصد جهش انتقالی ( )Tsیا جانشینی نوع اول

تیمین ۳۸/۸۸ ،درصد سیتوزین و  2۸/72درصد گوانین

نسبت به جهش تقاطعی ( )Tvیا جانشینی نوع دوم بیشتر

بود .همانطورکه مشاهده میشود ،مجموع سیتوزین و

بود؛ زیرا جهش به نوکلئوتید مشابه نسبت به نوکلئوتید

گوانین بیشتر از  6۰درصد ( 67/6درصد) میباشد که

نامشابه پایدارتر است و این جهشها میتوانند

بهعلت داشتن سه پیوند
همین میزان باالی  Cو  G

برگشتپذیر هم باشند .نسبت جهش انتقالی به تقاطعی نیز

هیدروژنی ،یکی از عوامل اصلی محافظت این ناحیه از

در این برآورد ۱/5۸ ،ب هدست آمد که نشان میدهد

ژن  GPX-1در مقابل عوامل جهشزا است و مقادیر باالی

گونههای مورد بررسی برای ژن  GPX-1روند تکاملی

جایگزینی مربوط به بازهای پیریمیدینی بود ،به طوریکه

داشتهاند.

این مقدار برای تبدیل تیمین به سیتوزین  4۱/۳6درصد و

در تجزیه و تحلیل توالیهای نوکلئوتیدی در دو توده

برای تبدیل سیتوزین به تیمین برابر  ۱6/5۱درصد برآورد

خزک و راس  ۳۰۸با سایرگونهها ،باز سیتوزین ،بیشترین

شد .این مقادیر برای بازهای پورینی کمتر و بهترتیب برای

فراوانی و باز تیمین کمترین فراوانی را داشت (جدول .)4

تبدیل آدنین به گوانین و گوانین به آدنین برابر ۳/79

مجموع سیتوزین و گوانین نیز در حدود  6۰/5درصد بود

درصد و  2/2۳درصد بودند (جدول  .)۳مقادیر جایگزینی

بهعلت داشتن سه پیوند
که این میزان باالی  Cو  G

حاصل در این بررسی با مقادیر ذکرشده از سوی سایر

هیدروژنی ،یکی از عوامل اصلی در ثابت ماندن این ناحیه

محققین که بیشترین میزان جانشینی را جانشینی بازهای

میباشد.
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 استفاده شده در تجزیه فیلوژنی و روند تکاملیGPX-1  اندازه ژن و شماره دسترسی توالیهای ژن، اسم علمی، گونه.2 جدول
)اندازه ژن (جفت باز

شماره دسترسی

۱۱۸۳
۱۰99
۱26۳
۱۱۳۳
۱۱24
۱۱69
۱۱62
۱۰69
۱۰۸4
۱۰۰۸
942
۱۰9۱
۱۸42
۱۰۸9
5۰74
۱۰۰2
629
۱۰95
۸92
۱۱۳6
۱5۰2
۱۱24
۱642
۱۱4۳
۱۱4۰
۱۱22
979
۱۰95
۱۱2۰
۱۰۱7
92۳
۱۱94
۱۱94
۱۰7۳
۳7۳7
۱۱7۱
۱۰۸۰
۱۱27
994
972

NC_000003
NC_005107
NC_000075
NW_015351229
NW_008355774
AC_000179
NW_005784513
NC_010455
NT_176411
NC_013677
NC_006099
NC_015024
NC_013910
NC_006602
NC_030680
NC_011476
NW_005357736
NW_003613788
NC_006490
NC_027894
NW_016804422
NW_010788472
NC_023663
NW_012018354
NW_012184106
NW_015131163
NW_014650485
NW_012267323
NW_011590974
NW_011517149
NW_010972438
NW_007673843
NW_007673843
NW_006770548
NW_014552422
NC_030829
NC_012589
NC_018724
NC_029527
NC_029281

گونه
)Human( انسان
)Norway Rat( موش نروژ
)House Mouse( موش خانگی
)Alpine Marmot Rat( موش خرمایی کوهی آلپ
)Upper galilee mountains blind mole Rat( موش کور
)Cattle( گاو
)Water Buffalo( گاو میش اهلی شده آسیایی
)Pig( خوک
)Domestic Guinea Pig( خوک گینه
)Rabbite( خرگوش
)Chicken( جوجه
)Turkey( بوقلمون
)White – Tuted – ear Marmoset( مارموست سفید
)Dog( سگ
)Tropical Clawed Frog( قورباغه چنگالدار گرمسیری
)Zebra Finch( ماهی زبرا فیش
)Brandt’s Bat( خفاش برانت
)Ghinese Hamster( هامستر چینی
)Chimpanzee( شپانزه
)Rhesus Monkey( میمون زرد
)Black snub – nosed Monkey( میمون سیاه
)Golden snub – nosed Monke( میمون طالیی
)Green Monkey( میمون سبز
)Pig – tailed Macaque( میمون خوک دم
)Ma’s night Monkey( میمون شب
)Cheetah( یوزپلنگ
)Common Starling( سار اروپایی
)Ord’s Kangaroo Rat( موش کانگرو
)Arabian Camel( شتر عرب
)Bactrian Camel( شتر دوکوهانه
)Bald Eagle( عقاب گر
)Horse( اسب
)Przewalski’s Horse( اسب شوالسکی
)Yangtze River Dolphin( دلفین رودخانه یانگ تسه
)American Alligator( تمساح امریکایی
)Goat( بز
)Channel Cat Fish( گربه ماهی
)Domestic Cat( گربه خانگی
)Japanese Quail( بلدرچین ژاپنی
)Great Tit( چرخ ریسک بزرگ
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ردیف
۱
2
۳
4
5
6
7
۸
9
۱۰
۱۱
۱2
۱۳
۱4
۱5
۱6
۱7
۱۸
۱9
2۰
2۱
22
2۳
24
25
26
27
2۸
29
۳۰
۳۱
۳2
۳۳
۳4
۳5
۳6
۳7
۳۸
۳9
4۰
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جدول  .3ماتریس برآورد الگوی جایگزینی نوکلئوتیدی

جدول  .5ماتریس برآورد الگوی جایگزینی نوکلئوتیدی ژن

جایگاه ژنی  GPX-1در دو توده مرغان خزک و راس 308

 GPX-1دو توده خزک و راس  308با سایر گونهها

From\To

G

C

T/U

A

From\To

12/80

6/49

3/70

-

A

5/00

25/15

-

3/80

T/U

5/00

-

14/34

3/80

C

-

6/49

3/70

9/73

G

G
3/79

C
7/02

T/U
2/80

A
-

A

5/18

41/36

-

3/05

T/U

5/18

-

16/51

3/05

C

-

7/02

2/80

2/23

G

میزان جانشینی نوع اول و جانشینی نوع دوم در جمعیت توده خزک و راس

احتمال جایگزینی هر ورودی از یک پایه (ردیف) به پایه دیگر (ستون) است.

با سایر حیوانات براساس روش آماری

در این جدول درصدهای جهش انتقالی (جایگزینی پورین به پورین دیگر و

اعدادی که بهصورت پررنگ نشان داده شدهاند نرخ جانشینی نوع اول را بیان

یا پیریمیدین به پیریمیدین دیگر) بهصورت ضخیم و جهش تقاطعی

میکند و سایر اعداد (مورب) نشاندهنده نرخ جانشینی نوع دوم هستند.

(جایگزینی پورین به پیریمیدین و برعکس) بهصورت ایتالیک نشان داده

الگوهای جانشینی و نرخها براساس مدل تامورا -نئی برآورد شده است ].[۳7

ML

برآورد شد .در این جدول

شدهاند .الگوی جایگزینی تحت مدل تامورا -نئی و با استفاده از روش آماری
 MLبرآورد شده است ].[4۰

نتایج تنوع تکاملی و فاصله ژنتیکی در دو توده خزک

جدول  .4درصد فراوانی نوکلئوتیدهای مختلف در جایگاه
ژنی  GPX-1در جمعیت خزک ،راس  308و کل

نوکلئوتید

فواصل ژنتیکی بین حیوانات مختلف بهصورت دو به دو
است ،اعداد حاصله ،نمایانگر جانشینی نوکلئوتیدها بین

گونههای حیوانی

تعداد

ازآنجاییکه
و راس  ۳۰۸در جدول  6آورده شده است .

توالیهای مورد بررسی میباشند .فاصله ژنتیکی بین دو

A

T/U

C

G

توده خزک (درصد)

5

۱7/۸

۱5/4

۳7/9

2۸/9

خواهد بود .در نتیجه از این شاخص هم میتوان برای

راس ( ۳۰۸درصد)

4

۱7/7

۱4/۸

۳۸/4

29/۱

دوری و نزدیکی ژنتیکی حیوانات مختلف استفاده کرد.

خزک +راس ( ۳۰۸درصد)

9

۳۸/۸۸ ۱5/52 ۱6/۸۸

2۸/72

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،در برآورد

کل جمعیت (درصد)

۳4/۱9 ۱9/49 2۰/۰۱ 49

26/۳۱

فواصل ژنتیکی دو توده خزک و راس  ۳۰۸برای ژن

نمونه

حیوان با همبستگی فیلوژنتیکی بین حیوانات مرتبط

 GPX-1مشخص شد که تنوع پایینی در بین دو جمعیت
در برآورد جایگزینی نوکلئوتیدی دو توده خزک و راس

مشاهده میگردد ،اما تنوع درون جمعیتها بیشتر است.

 ۳۰۸با سایر گونهها نیز مقادیر باالی جایگزینی مربوط به

همچنین ،در برآورد میانگین فاصله ژنتیکی بین گروهی،

بهطوریکه این مقدار برای تبدیل
بازهای پیریمیدینی بود ،

فاصله ژنتیکی بین دو گروه خزک و راس  ۳۰۸در حدود

تیمین به سیتوزین  25/۱5درصد و برای تبدیل سیتوزین به

 ۰/۰۰6جفت باز محاسبه شد و میانگین فاصله ژنتیکی

تیمین برابر  ۱4/۳4درصد مشاهده شد .این مقادیر برای

داخل گروهی توده خزک و راس  ۳۰۸نیز در حدود

بازهای پورینی کمتر و بهترتیب برای تبدیل آدنین به گوانین

 ۰/۰۰6با خطای استاندارد  ۰/۰۰2بود که خود نشاندهنده

و گوانین به آدنین برابر  ۱2/۸۰درصد و  9/7۳درصد بودند

قرابت و شباهت زیاد بین دو توده خزک و راس  ۳۰۸در

(جدول  .)5نسبت جهش انتقالی به تقاطعی در این برآورد،

جایگاه مذکور است .همچنین ،نتایج حاصل از جدول

 ۱/5۸محاسبه شد که نشان میدهد گونههای مورد بررسی

فواصل ژنتیکی و میزان اختالف نوکلئوتیدی صحت

نیز برای ژن  GPX-1روند تکاملی داشتهاند.

ترسیم درخت فیلوژنتیک را تأیید میکند.
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جدول  .6ماتریس برآورد فاصله ژنتیکی (پایین قطر) و اختالف نوکلئوتیدی (باالی قطر) بین توالیهای نوکلئوتیدی ژن  GPX-1در
توده خزک و راس 308
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0/003

0/003

0/003
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0/002

0/002

0/002

0/003

0/002
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0/003

0/003

0/003

0/003
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0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003
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0/005

1
Ross1
0/009

Ross2
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0/005

Ross3

0/006

0/010

0/004

Ross4

0/010

0/004

0/002

0/009
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0/006

0/009

0/002

0/006

0/005

Khazak1

0/007

0/004

0/009

0/005

0/004

0/004

Khazak2

0/006

0/006

0/007

0/005

0/004

0/007

0/004

Khazak3

0/006

0/006

0/010

0/005

0/006

0/010

0/004

Khazak5

در برآورد واگرایی تکاملی بین توالیهای نوکلئوتیدی ژن  GPX-1توده خزک و راس  ،۳۰۸تعداد جایگزینی نوکلئوتیدی بهازای هر موقعیت از بین توالی نشان داده شده
است .برآورد خطای استاندارد باالتر از قطر نشان داده شده است .تجزیه و تحلیل  9توالی نوکلئوتیدی با استفاده از حداکثر مدل حداکثر درستنمایی ] [۳7و برآورد
موقعیتهای حاوی شکافها و

واریانس ،با استفاده از روش بوت استراپ با تکرار  ۱۰۰۰۰انجام شد .موقعیت کدون شامل  + ۳ + 2 + ۱غیر رمزگذار بود و تمام
دادههای گم شده ،حذف شدند .در مجموع  ۸۱7موقعیت در مجموعه دادههای نهایی وجود دارد .هر عدد در ردیف نشاندهنده اختالف نوکلئوتیدی و اعداد موجود در

ستون بیانگر میزان فاصله ژنتیکی است.

انگروهی با
درخت فیلوژنتیکی بیان روابط تکاملی می 

میدهد که در بسیاری از موارد ،هموپالزی (وقتی که در چند

استفاده از خصوصیات همولوگ است .بر اساس نظریه

جاندار ،یک ویژگی حالت آپومورف خود را بهصورت

 Fitchهمولوژی رابطه دو خصوصیت به ارث رسیده و

جداگانه چند بار نشان دهد) باعث ب هوجود آمدن صفات

معموالً همگرا است و این خصوصیت در جد آنها وجود

مشابه ،بدون جد مشترک شده است که عوامل محیطی عامل

داشته است .صفت میتواند ،توالی  ،DNAتوالی پروتئین،

اصلی بهوجود آمدن آنها هستند ] ۳2و .[4۱

باشد .قبل از

در این پژوهش ،برای رسم درخت فیلوژنتیکی

صفات ظاهری یا ویژگیهای رفتاری

استفاده از خصوصیات ژنومی ،مرسوم است که اطالعات

توالیهای نوکلئوتیدی دو توده مرغان خزک و راس ۳۰۸

مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد تا قرابت بین

و سایر گونههای حیوانی از روش اتصال مجاور ( )NJبا

گونهها را بررسی کنند .پس از تأیید روابط مورفولوژیکی،

بوتاستراپ  ۱۰۰۰۰و مدل تامورا -نئی استفاده شد

اطالعات مولکولی و توالیها برای رسم درختچه مورد

(شکلهای  5و  .)6همانطور که در شکل  5مشاهده

استفاده قرار میگیرند .با توجه به اینکه ژنوم جانداران

میگردد ،بررسی درخت فیلوژنتیکی نشان داد که تمام

حجم گستردهای از اطالعات را در خود دارد و بررسی

نمونهها در دو گروه  Aو  Bقرار دارند .هر چند فواصل

تمام این توالیها بسیار دشوار است ،لذا بایستی یک یا

بین آنها خیلی کم است ،اما تفکیک بین دو جمعیت اتفاق

چند توالی را از بین توالیهای ژنوم انتخاب کرد و میان

نیفتاد و نتایج نشان داد هرچند جمعیت راس  ۳۰۸یک

دو یا چند جاندار مورد بررسی قرار داد .بهتر است که در

هیبرید تجاری گوشتی است ،اما تعادل در این جایگاه رخ

انتخاب توالی بسیار دقت شود .توالی انتخابی باید میان

داده تا در مواقع آسیبهای محیطی عمدتاً ناشی از

موجودات انتخابشده همولوگ باشد .این عمل به ما نشان

استرس گرمایی بتوانند مقابله کنند.

دوره   20شماره   2تابستان 1397

234

تهای مرغ خزک و راس 308
مطالعه روابط تکاملی و فیلوژنتیکی ژن گلوتاتیون پراکسیداز 1-در جمعی 

Ross2
Ross5

0.0012

0.0010

0.0012

A
0.0020

0.0014

Khazak2
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Ross4
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0. 0005

شکل  .5درخت فیلوژنتیک ژن  GPX-1براساس روش  NJدر دو توده مرغان خزک و راس
( 0/0005نرخ جایگزینی نوکلئوتیدها در هر جایگاه).

در مطالعه روابط تکاملی و فیلوژنتیک در مهرهداران

طبقهبندی شدند ] .[2۳تجزیه تکاملی توالی نوکلئوتیدی


توالی اسیدهای آمینه جایگاه ژن  GPXبیانگر وجود چهار

ژن  GPX-1گونههای مختلف جانوری را در چهار گروه

گروه اصلی با سطوح باالی بوت استراپینگ (باالی ۸6

طبقهبندی

شامل پستانداران ،پرندگان ،ماهیان و مخمرها

درصد) بودند .اولین گروه شامل پستانداران ،پرندگان و

نمود که شباهت زیاد در بین گونههای پستانداران را

ماهیها هستند ،که توسط جایگاه ژنی  GPX-1رمزگذاری

گزارش نمودند .هرچند جهشهای معدودی نیز یافت شد

میشوند و سایر گروهها مربوط به سایر گروههای فامیلی

].[4۰

جایگاه ژنی  GPXشامل ،GPX-4 ،GPX-3 ،GPX-2

نتایج حاصل از تغییرات نوکلئوتیدی که باعث تغییر

 GPX-5و  GPX-6میباشند .نتایج این مطالعات پیشنهاد

اسیدهای آمینه شدهاند ( )dNنسبت به تغییرات نوکلئوتیدی

نمود که مضاعف شدن در جایگاه  GPX-1قبل از تفرق

که تأثیری در اسید آمینه حاصله نداشتهاند ( ،)dSیک روش

پرندگان و پستانداران رخ داده است ].[27

مفید و بسیار کارآمد جهت تشخیص روند انتخاب طبیعی در

تجزیه فیلوژنتیک توالی ژن  GPX-1هرچند شباهت

طول تکامل برای ژنها میباشد ] .[۳۱اگر این نسبت بیشتر از

باالیی را در بین مهرهداران نشان داد ،اما تفاوتهای جزئی

یک باشد انتخاب مثبت ،اگر کمتر از یک باشد انتخاب

با هم داشتند که موجب گردید تا زیرگروههای کوچکتر

خالص و اگر برابر یک باشد انتخاب خنثی را در طی تکامل

شامل انسان و میمون ،موش ،خرگوش و در نهایت گاو و

این ژنها نشان میدهد ] .[۳۳مقدار عددی این نسبت

خوک ایجاد گردد ] .[۱4همچنین ،در مطالعه دیگر تجزیه

( )dN/dSبرای ژن  GPX-1در دو توده مرغان خزک و راس

فیلوژنتیک در مهرهداران در ناحیه ژنی  GPX-1چهار

 ۳۰۸برابر  ۱/6۰بود (جدول  )7که روند انتخاب مثبت در

زیرگروه شامل انسان ،خوک و گاو ،موش و ماهیان

طی تکامل برای این ژن را نشان میدهد.
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جدول  .7تعیین روند انتخاب طبیعی در ژن  GPX-1در دو

تبدیل پورین به پیریمیدین است رخ داده است .در جایگاه

توده مرغان خزک و راس 308

ژن  GPX-1تاکنون بیش از  ۳۸ناحیه چندشکل گزارش

پارامتر

مقدار عددی

انحراف استاندارد

گردیده است که بیشتر این نواحی چندشکل در دو انتهای

dN

۰/۰۰74

۰/۰۰24

dS

۰/۰۰5۳

۰/۰۰۱9

ژن قرار دارند که یکی از متداولترین آنها تبدیل باز تیمین

*dN\dS

۱/4۰

۰/۰۰2۱

* مقدار عددی ( )dN/dSنشاندهنده روند انتخاب طبیعی.

به سیتوزین است که منجر به تغییر اسیدآمینه پرولین با
لوسین میشود ].[۱۳
بهدلیل اینکه تعداد جایگاههای چندشکل به تعداد


مقدار عددی این نسبت ( )dN/dSبرای ژن  GPX-1در

نمونه وابسته میباشند ،لذا از پارامتر تنوع نوکلئوتیدی یا

دو توده مرغان خزک و راس  ۳۰۸با گونههای دیگر برابر

هتروزیگوسیتی در سطح نوکلئوتید استفاده شد که به طول

دو محاسبه شد (جدول  )۸که روند انتخاب مثبت در طی

 DNAو اندازه نمونه بستگی ندارد و عبارت از متوسط

تکامل برای این ژن را نشان میدهد .این نوع انتخاب

تفاوت نوکلئوتیدی بین دو توالی در هر جایگاه میباشد

سبب بهوجود آمدن واریتههای جدید ،پروتئینهای جدید

] .[۳۰تنوع نوکلئوتیدی در جمعیت مرغان خزک و راس

و عملکرد جدید برای این پروتئینها میشود .این نوع

 ۰/۰۰9 ،۳۰۸تخمین زده شد .ازآنجاییکه مقدار تنوع

انتخاب عالوه بر بهوجود آمدن واریتههای جدید از طرفی

نوکلئوتیدی حاضر در محدودهی ( )۰/۰۰2 -۰/۰۱9است

سبب تثبیت عملکرد آنها در طی روند تکامل و پیشرفت

که برای موجودات یوکاریوت ذکر شده است ] ،[۳۰حاکی

در جهت خالصسازی عملکرد آنها شده است که ناشی

از سطح تنوع بسیار پایین در نواحی ژن  GPX-1در دو

از تبدیل نواحی غیرکدکننده ژنی (اینترونها) به نواحی

توده مرغان خزک و راس  ۳۰۸است ،علت آن نیز

کدکننده ژنی (اگزونها) است.

حفاظت شدید نواحی زیادی از ژن مذکور میباشد .مناطق
حفاظتشده  DNAدر توالیهای نوکلئوتیدی ژن


GPX-1

جدول  .8تعیین روند انتخاب طبیعی در ژن  GPX-1در دو

در دو توده مرغان خزک و راس  ،۳۰۸شامل ناحیه یک

توده مرغان خزک و راس  308با سایر گونهها

( )۱6۸-456و ناحیه دو ( )45۸-72۰بودند که حد آستانه

پارامتر

مقدار عددی

انحراف استاندارد

dN

۰/۰۰6

۰/۰۰2

dS

۰/۰۰۳

۰/۰۰۱

*dN\dS

2

۰/۰۰۱

* مقدار عددی ( )dN/dSنشاندهنده روند انتخاب طبیعی.

حفاظت این نواحی برابر با یک و حداقل طول حفاظت
آنها  ۱47باز بود.
بنابراین ،نتایج مطالعه حاضر بیانگر میزان تنوع پایین
در بین دو توده مرغان خزک و راس  ۳۰۸در مقایسه با
درون جمعیتها در جایگاه ژن  GPX-1بود .البته جهش-

نتایج مطالعه جایگاه ژنی  GPX-1در دو توده مرغان

های معدودی در نواحی اگزونی شناسایی گردید که با

خزک و راس  ۳۰۸بیانگر پنج جهش تک نوکلئوتیدی بود

تغییر رمز یا کدون همراه بود .بنابراین ،انتخاب در طی

که سه جایگاه ( 99 ،۱67و  )4۱جهش انتقالی رخ داده

سالیان متمادی و تکامل گونهها موجب شده است که

است یعنی نوکلئوتیدهای پورینی به پورینی تبدیل شدهاند

جایگاه مذکور در مقابل تغییرات ژنتیکی محافظت شود تا

و دو جایگاه ( ۸۱5و  )72۱جهش تقاطعی که حاصل

در مواجهه با آسیبها و استرسهای گرمایی بتوانند مقابله
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Abstract
Heat stress is one of the most important environmental stressors challenging poultry production worldwide,
especially in warm regions such as Sistan and Baluchestan province of Iran. Heat stress increases the production of
free radicals in the chicken’s body. Glutathione peroxidase plays important roles as cellular antioxidants in heat
stress. The aim of this study was to conduct an analysis of the evolutionary and phylogenetic of GPX-1 in Ross 308
and Khazak populations. Boold samples were collected from 10 birds selected randomly from two stocks of Khazak
and Ross 308 population (5 Ross 308 and 5 Khazak birds). DNA was extracted from whole blood. PCR amplification
of 800 bp of GPX-1 was performed using one pairs of special primers. Then, PCR product sent for DNA sequencing.
Sequence alignment of the GPX-1 fragment revealed a total of 9 haplotypes and 13 variable sites. Out of 13
polymorphic sites, 5 were singletons. Dendrogram of phylogenetic showing genetic similarity between the two
populations, but probably diversity within populations indicate the possibility to improve genetic changes and
increase the resistance to environmental stresses using selection. The results of genetic distance and polymorphic site
of GPX-1 in different species approved phylogenetic tree findings. Study of positive- selection process showed that
selection and evolution are playing major roles in understanding the biological function of this gene.
Keywords: Evolution, glutathione peroxidase, hemologous, mutation, phylogenetic.
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