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چکیده
) بهدستآمده برای دو صفت اقتصادی مهم تولید شیر و امتیاز سلولهایGEBV(  بررسی صحت ارزشهای اصالحی ژنومی،هدف پژوهش حاضر
 راس4561  اطالعات ژنوتیپی مربوط به. بودB  و بیزGBULP  بهکمک دو روش آماریLD ها و بلوکهای هاپلوتایپی مبتنی برSNP بدنی با استفاده از
 صحت ارزشهای اصالحی بهدستآمده هنگام.گاو نر که با استفاده از تراشههایی با تراکمهای مختلف تعیین ژنوتیپ شده بودند مورداستفاده قرار گرفت
 بهطوریکه برای صفت تولید شیر و امتیاز سلولهای بدنی صحت ارزیابیها با استفاده، بودGBLUP  نسبت بهB ها حاکی از برتری بیزSNP استفاده از
 صحت پیشبینیهای، برای صفت تولید شیر. درصد بود11/2  و67/7  بهترتیب برابرB  درصد و برای روش بیز13/7  و61/3  بهترتیب برابرGBLUP از
ها بود درحالیکه برای صفت امتیازSNP  باالتر از صحت حاصل هنگام استفاده از،حاصل با استفاده از بلوک های هاپلوتایپی در هر دو روش آماری
 این برتری تنها زمانیB  استفاده شد مشهود بود ولی هنگام استفاده از روش بیزGBLUP  زمانیکه از روش آماری، این افزایش صحت،سلولهای بدنی
 برای تشکیل بلوکهایr2 سطح بهینه آماره، براساس نتایج حاصل. بود0/2  مورد استفاده برای تشکیل بلوکها باالتر ازr2 بهدست آمد که مقدار آماره
، جهت تشکیل بلوک های هاپلوتایپی0/2  بیشتر ازr2  استفاده از آماره،هاپلوتایپی بستگی به نوع صفت و وراثتپذیری آن دارد ولی در مجموع
.ها شودSNP می تواند منجر به افزایش صحت ارزش ها ی اصالحی ژنومی در هر دو صفت در مقایسه با استفاده از
.SNP  نشانگرهای، عدم تعادل پیوستگی، صحت پیشبینی،LD  بلوکهای هاپلوتایپی مبتنی بر، انتخاب ژنومی:كلیدواژهها
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Abstract
The aim of current study was to evaluate the accuracy of genomic breeding values (GEBV) for two important economical
traits of milk yield and somatic cell score using SNP markers and LD-based haplotype blocks (haploblocks) by two statistical
methods of GBULP and Bayes B. The data set consisted of 1654 bulls genotyped with different marker densities. When
SNPs were used, the accuracy of breeding values obtained by Bayes B was better than GBLUP. In other words, for milk yield
and somatic cell score traits, the prediction accuracy of GBLUP was 0.54 and 0.44 and by Bayes B was 0.58 and 0.44,
respectively. For milk yield, the prediction accuracy of using haploblocks in both statistical methods was higher than the
prediction accuracy using SNPs, while for the somatic cell score, this increase was more pronounced when GBLUP was
used. However, when Bayes B was used this superiority was only obtained when the r2 statistic used to build the haploblocks
was higher than 0.2. The results showed that the optimum level of r 2 for building haploblocks depends on the trait type and its
heritability. As a result, using r2 statistic more than 0.2 for building haploblocks can increase the accuracy of breeding values
foe both traits compared to SNP markers.
Keywords: Genomic Selection, LD-based haplotype blocks, Linkage Disequilibrium, Prediction Accuracy, SNP Markers.
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از مزایای مهم استفاده از هاپلو بالکها در مقایسه با

مقدمه
انتخاب ژنومی شکلی از انتخاب بهکمک نشانگر است که

SNPها ،میتوان به این نکته اشاره کرد که یک  QTLشاید

با استفاده از نقشههای نشانگری با تراکم زیاد،

در عدم تعادل ناشی از پیوستگی ( )LDکامل با یک

بهخصوصSNPهایی که کل ژنوم را دربرمیگیرند و اغلب

نباشد ولی همین  QTLمیتواند در  LDکامل با یک

در عدم تعادل پیوستگی ( )LDبا QTLهای مجاور خود

هاپلوبالک (که چندین نشانگر در کنار هم هستند) باشد

هستند ،ارزش ژنتیکی کل را پیشبینی میکند [.]41 ،40

[ .]5عالوه بر آن ،مزیت دیگر هاپلوتایپها در مقایسه با

علیرغم پیشرفتهایی که با استفاده از انتخاب ژنومی در

SNPها ،توانایی باالی آنها در شناسایی جهشها میباشد.

طی چندین سال گذشته حاصل شده است ،این نوع

بهعبارت دیگر ،در مطالعات مربوط به اصالح نژاد دام،

انتخاب چالشهای خاص خودش را دارد .به بیان ساده،

SNPها را عموماً دو آللی در نظر میگیرند و حتی

در انتخاب ژنومی با استفاده از SNPها ،احتمال اینکه

زمانیکه جهش اتفاق میافتد ممکن است که فراوانی

SNPهای مختلف نزدیک  QTLو یا در  LDکامل با آنها

آللها نسبتاً بدون تغییر باقی بماند ،اما زمانیکه از

باشند بسیار کم است که از دالیل آن میتوان به تراکم

هاپلوتایپها استفاده میشود جهشهای اتفاق افتاده در

محدود نشانگرهای مورد استفاده در تعیین ژنوتیپ حیوانات،

جایگاههای مختلف باعث ایجاد تغییرات عمدهای در

پایین بودن احتمال سببیبودن و نیز پایینبودن میزان آگاهی

فراوانی هاپلوتایپها میشوند [ .]6بنابراین درصورتیکه

دهندگی این واریانتها اشاره کرد [ .]3عالوه بر آن ،در

از هاپلوبالکها استفاده شود میتوان اثر SNPها را

مدلهایی که از SNPها استفاده میکنند ،معموالً SNPها

بهصورت همزمان برآورد کرد که در نتیجه منجر به

بهصورت کامالً مستقل از یکدیگر در نظر گرفته میشوند و

افزایش صحت ارزشهای اصالحی ژنومی گردید.

SNP

امکان درنظرگرفتن اثر وقوع نوترکیبی در مدلهای ارزیابی

تاکنون مطالعهای در زمینه استفاده از SNPها و مقایسه

وجود ندارد ،درحالیکه نوترکیبی میتواند باعث تغییر فاز

آن با روشهای ارزیابی مبتنی بر بلوکهای هاپلوتایپی با

پیوستگی بین نشانگر و  QTLشود.

استفاده از دادههای واقعی ،بر جمعیت گاوهای هلشتاین

یکی از مفاهیم مهمی که در انتخاب ژنومی مطرح

ایران انجام نگرفته است .بنابراین هدف اصلی مطالعه

است ،هاپلوتایپ است .در واقع هاپلوتایپ ،گروهی از

حاضر ،محاسبه و مقایسه صحت ارزشهای اصالحی

آللهای کنار هم یا مجموعهای از چند شکلیهای تک

ژنومی بهدستآمده با استفاده از بلوکهای هاپلوتایپی و

نوکلئوتیدی ( )SNPبر روی یک کروموزوم هستند که

SNPها در ارزیابیهای ژنومی بود.

بهدلیل وجود عدم تعادل ناشی از پیوستگی ( ،)LDتمایل
دارند که بهصورت متصل به هم ،از فردی به فرد دیگر

مواد و روشها

منتقل شوند .یکی از بحثهایی که در رابطه با بلوکهای

این مطالعه با همکاری و مشارکت مرکز اصالح نژاد و

هاپلوتایپی (هاپلو بالکها) مطرح است ،استفاده از آنها

بهبود تولیدات دامی کشور انجام گرفت .در این مطالعه از

بهجای SNPها در ارزیابیهای ژنومی میباشد ،بهطوریکه

اطالعات ژنوتیپی مربوط به  4110راس گاو هلشتاین که

در مطالعات مختلف ،از هاپلوبالکها برای پیشبینی

با تراکمهای مختلف ( 47نوع تراشه مختلف با تراکم 7k

ارزشهای اصالحی استفاده شده است [41 ،1 ،3و .]22

تا  )410kتوسط شرکتهای تابعه مرکز اصالح نژاد دام
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بلوکهای هاپلوتایپی
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کشور تهیه شده بود ،استفاده گردید .پس از ویرایش ابتدایی

جدول  .2خالصه نتایج حاصل از کنترل کیفیت اطالعات

دادهها ،در مجموع اطالعات ژنوتیپی مربوط به  285راس

ژنومی

دام بهدلیل ایراداتی از قبیل تکراریبودن در اثر تعیین

تعداد کل حیوانات

2144

ژنوتیپ با تراکمهای مختلف ،عدم وجود شماره بینالمللی

حیوانات حذفشده براساس ویرایش ابتدایی اطالعات

182

ژنوتایپی

حیوان ژنوتیپ شده در فایل اطالعات ،خطا در نحوه

حیوانات با بیش از  5درصد ژنوتیپ از دست رفته

ژنوتایپینگ (تکرار جایگاههای ژنوتایپشده به دفعات زیاد)

4

حیوانات باقیمانده

2254

نهایت اطالعات ژنوتیپی مربوط به 4561راس گاو نر که با

تعداد نشانگر استفادهشده ()SNP

54442

تعداد نشانگرها با موقعیت فیزیکی نامشخص

2224

استفاده از تراشههایی با تراکمهای مختلف تعیین ژنوتیپ

نشانگرهای موجود بر روی کروموزومهای جنسی

2251

شده بودند مورداستفاده قرار گرفت.

نشانگرهای باقیمانده قبل از ایمپیوتیشن

52285

و عدم وجود اطالعات شجرهای کنار گذاشته شد .در

کنترل کیفیت نشانگرهای ایمپیوتشده

با توجه به اینکه برای انجام آنالیزهای ژنومی به

-2

نشانگرهای حذفشده براساس  HWEکمتر از 24

تراشههایی با تراکمهای همگن نیاز بود بنابراین الزم

نشانگرهای حذفشده براساس  MAFکمتر از  2درصد

بود که کلیه تراشهها به یک تراکم واحد ایمپیوت

تعداد نشانگرهای باقیمانده

شوند .برای این منظور تراشه با تراکم  61004بهعنوان
تراشه مرجع در نظر گرفته شد .برای ایمپیوت صحیح،

22111
141
34251

در این پژوهش ،دو صفت تولید شیر و شمارش

ابتدا یک کنترل کیفیت اولیه بر روی تراشه 61004

سلولهای پیکری ( )SCCبهدلیل وراثتپذیری متفاوت و

انجام گرفت و SNPهایی که در این تراشه دارای

قرارگرفتن در اهداف اصالح نژادی ،موردمطالعه قرار

موقعیت فیزیکی نامشخص و یا بر روی کروموزومهای

گرفتند .از امتیاز سلول های بدنی ( )SCSبه جای شمارش

جنسی  Xو  Yبودند ،حذف شدند .در نتیجه با حذف این

سلولهای بدنی ( )SCCاستفاده شد که از طریق رابطه ()4

SNPها تراشه  61004به  64486کاهش یافت و سپس

بهدست آمد [:]4

کلیه تراشهها با استفاده از عمل ایمپیوتیشن و بهکمک

(رابطه )4

نرمافزار ( FImputeنسخه  ]48[ )2.2به تراکم 64486

اطالعات فنوتیپی استفادهشده برای برآورد اثرات

رسیدند.
بعد از انجام ایمپیوتیشن ،کیفیت دادههای ژنومی

SNPها و صحت ارزشهای اصالحی ژنومی بهصورت

ایمپیوتشده ،با استفاده از فاکتورهایی از قبیل تعداد

ارزشهای اصالحی غیررگرسیونی گاوهای نر ( )DRPبود

حیوانات ژنوتایپشده بهازای هر  ،SNPتعادل هاردی-

که از طریق ارزشهای اصالحی کالسیک ( )EBVو تعداد

وینبرگ ( )HWEو حداقل فراوانی آللی ( )MAFانجام

دختران آن گاو نر بهدست آمد [ .]20بههمین منظور ابتدا

گرفت .برای کنترل کیفیت دادههای ژنومی ،از برنامه

با استفاده از مدل تابعیت تصادفی ارزشهای اصالحی

( PLINKنسخه  ]45[ )4.07استفاده شد .در جدول 4

کالسیک برآوردشده و سپس بهکمک ارزشهای اصالحی

خالصه نتایج حاصل از کنترل کیفیت اطالعات ژنومی

حاصل ،مقادیر  DRPگاوهای نر برای هر صفت به

مورد استفاده آورده شده است.

تفکیک با استفاده از رابطه ( )2بهدست آمد [:]20
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)

(رابطه )2

(

برای دو جایگاه دو آللی با آللهای  A1/A2و  B1/B2مقدار
2

آماره  rبهصورت رابطه  3تعریف میشود [:]44 ،43
.

2

2

(رابطه )3
2

.

4

4

2

در رابطه فوق
)4

در این رابطه Rel PA ،Rel EBV ،و  Rel DDبهترتیب بیانگر

2

میباشد .مقدار  rهمبستگی بین دو جایگاه را نشان

قابلیت اعتماد ارزشهای اصالحی برآوردشده ،میانگین

2

میدهد که مقدار آن بین صفر و  4تغییر میکند .مقدار r

والدین و انحراف دختران بوده و  DEprgنشاندهنده معادل

برابر با  4نشاندهنده وجود  LDکامل بین دو جایگاه و

دختر است که با استفاده از اطالعات نتاج بهدست آمد.

مقدار  r2برابر با صفر بیانگر استقالل کامل دو جایگاه از

بهدلیل اندازه کوچک جمعیت ،بهجای استفاده از
تاریخ تولد برای تشکیل جمعیتهای مرجع و تأیید از
روش  5-fold-Cross Validationاستفاده شد و میانگین این
 6تکرار برای هر صفت گزارش شد .اندازه جمعیتهای
مرجع و تأیید برای هر صفت در جدول  2نشان داده شده
است .با توجه به اینکه تعداد افراد دارای رکورد برای صفات
مختلف یکسان نبودند ،بنابراین تعداد افراد موجود در
جمعیتهای مرجع و تأیید براساس نوع صفت متغیر بود.

2

(

)2

4

(

)2

2

(

)4

4

(

یکدیگر است .در این مطالعه ،بلوکهای هاپلوتایپی برای هر
کروموزوم بهصورت مجزا تشکیل شد .برای این منظور از
مقادیر  r2برابر  0/26 ،0/2 ،0/46 ،0/4و  0/3برای تشکیل
بلوکهای هاپلوتایپی استفاده شد .بهعبارت دیگر
درصورتیکه مقدار  LDبین SNPها باالتر از آستانه تعریف
شده ( )r2بود آن گروه بهعنوان بلوک هاپلوتایپی در نظر گرفته
شد .استفاده از  LDبرای تشکیل بلوکهای هاپلوتایپی باعث
جلوگیری از گروهبندی تصادفی نشانگرها شده و در نتیجه
باعث کاهش تعداد واریانتها در هر بلوک و در نهایت

جدول  .1اندازه جمعیتهای مرجع و تأیید مورد استفاده

باعث کاهش تعداد متغیرهای موردنیاز برای پیشبینیهای

برای پیشبینیهای ژنومی

ژنومی میگردد [ .]5طول بلوکها بستگی به نوع کروموزوم

صفت

و آستانهی در نظر گرفته شده داشت ولی بهطور متوسط

جمعیت

تولید شیر

امتیاز سلول های بدنی

مرجع

183

284

تایید

142

214

در این مطالعه ،از دو روش آماری  GBLUPو بیز

کل

2111

854

برای پیشبینی ارزشهای اصالحی حیوانات استفاده شد.

اندازه هر بلوک بین  2الی  8نشانگر بود.
B

برای این منظور سناریوهای متعددی با استفاده از )4
برای اندازهگیری میزان  LDجهت بلوکبندی

استفاده از کل SNPها )2 ،استفاده از بلوکهای هاپلوتایپی

هاپلوتایپها از سه آماره  D′ ،Dو  r2استفاده میشود .با

و SNPهای بلوکبندینشده )3 ،استفاده از بلوکهای

توجه به اینکه آماره  r2نسبت به سایر آمارهها کمتر به

هاپلوتایپی با  6آستانه تعریفشده برای  r2انجام گرفت.

فراوانی آللی وابسته است [ ،]48بنابراین در این مطالعه،

در مجموع 44 ،آنالیز مختلف برای هر صفت

جهت تشکیل بلوکهای هاپلوتایپی از آماره  r2استفاده شد.

صورتگرفته و پیشبینیهای ژنومی برای هر یک از این
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ارزیابی صحت ارزشهای اصالحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNPها و

آنالیزها انجام و با یکدیگر مقایسه شدند .مدل آماری  1در

در این رابطه ،M ،نشاندهنده تعداد نشانگرها،

،

(

،

روش  GBLUPاستفاده شد [.]24

فراوانی آلل بزرگ،

(رابطه )1

انحراف استاندارد میباشد .در این روش اثر نشانگرها از

 ،بیانگر میانگین و

)

در این رابطه ،y ،بردار فنوتیپ تصحیحشده ()DRP

توزیع نرمال تبعیت میکنند بهعبارت دیگر نشانگرها

حیوانات جمعیت مرجع؛  ،μمیانگین کل؛  ،uبردار

بهصورت تصادفی و با واریانس یکسان در نظر گرفته

ارزشهای اصالحی ژنومی و  ،Zماتریس ضرایب با ابعاد

میشوند.

 n×mاست ( ،nتعداد حیوانات و  ،mتعداد نشانگرها) که

در روش بیز  Bفرض بر این است که تنها یکسری از

مشاهدات را به بردارهای ارزشهای اصالحی مرتبط می

جایگاههای ژنی وجود دارد که کل واریانس ژنتیکی

کند؛  ،eبردار اثرات تصادفی باقیمانده و  ،1بردار یکه

صفت را توجیه میکند و در نتیجه بخش اعظمی از

میباشد .در این مدل فرض میشود که
و

)

2

(

ندارند .به عبارت دیگر فرض اصلی این روش این است

 ،G ،ماتریس خویشاوندی ژنومی؛ ،R

(

ماتریس قطری؛

)

2

جایگاههای ژنی نقشی در ایجاد واریانس ژنتیکی صفت

2

 ،واریانس باقیمانده و

2

که بسیاری از SNPها در محلهایی از ژنوم قرار دارند که

 ،واریانس

فاقد  QTLاست و بر صفت تأثیر ندارند درحالیکه فقط

ژنتیکی افزایشی میباشد .در روش بلوکهای هاپلوتایپی،

بخش اندکی از SNPها در عدم تعادل پیوستگی با

ممکن است برای هر بلوک هاپلوتایپی بیش از یک متغیر

بوده و در نتیجه دارای اثر میباشند .مدل آماری مورد

وجود داشته باشد ،زیرا در هر بلوک هاپلوتایپی ممکن

استفاده در روش بیز  Bبه صورت رابطه  7بود.

است بیش از دو  SNPوجود داشته باشد .در این حالت
یک ستون خواهد داشت و دارای ابعاد  :n( n×qتعداد

میانگین کل ،m ،تعداد نشانگر ،X ،نشاندهنده ژنوتیپ

خواهد بود که در آن اعداد  4 ،0و  2به این معنی خواهند

نشانگر در جایگاه  iمربوط به jامین حیوان ،β ،اثر جایگزینی

بود که هر فرد چند کپی از هر بلوک هاپلوتایپی موجود در

آللی در جایگاه  iو  ،δiمتغیر اختصاصی این مدل بوده و

هر ستون را دارا میباشد .برای برآورد اثر نشانگرها

نشاندهنده عدم حضور (با احتمال  )πیا حضور (با احتمال

معادالت مختلط هندرسون بهصورت رابطه  6تشکیل شد.
(رابطه )6

] [ ]

 )4-πجایگاه  iدر مدل است (رابطه .)1

̂

(رابطه )1

در این رابطه α ،باز رابطه  5محاسبه شد.
(رابطه )5

(

)

α

(رابطه )7

)
)

(

4
0

در روش بیز  Bاثرات نشانگری با احتمال  πبرابر صفر
و با احتمال  4-πاز توزیع  tبهدست میآید .برای محاسبه

رابطه  7بهدست آمد [:]23
()

)

2

(

0.

و  Gماتریس خویشاوندی ژنومی است که از طریق
(

4

در رابطه فوق ،y ،نشاندهنده فنوتیپ حیوان (،μ ،)DRP

حیوانات و  qتعداد کل بلوکهای هاپلوتایپی میباشد)

[

∑

(رابطه )8

ماتریس ژنوتیپی یا  Zبرای هر بلوک هاپلوتایپی بیش از

QTL

اثر نشانگرها از الگوریتم  MCMCاستفاده شد .به این
منظور از یک زنجیره با طول  60000تکرار استفاده شد که

∑
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 20000نمونه اول بهعنوان دوره قلقگیری حذف شده و

آماری اختالف معنیداری با هم دارند .از نرمافزار

 30000نمونه باقیمانده برای برآورد میانگین توزیع پسین

(نسخه  ]8[ )4/0/8برای اجرای روشهای  GBLUPو بیز

هر پارامتر استفاده گردید .صحت ارزیابیهای ژنومی هر

 ،Bاز نرمافزار ( Haploviewنسخه  ]2[ )1/2برای تشکیل

یک از مدلها برای هر یک از روشها (SNPها و

بلوکهای هاپلوتایپی و از نرمافزار  REMLF90برای

بلوکهای هاپلوتایپی) از همبستگی بین  DRPو ارزش

برآورد وراثتپذیری و مؤلفههای واریانس برای هر صفت

اصالحی ژنومی محاسبه میشود .بهکمک اطالعات در

استفاده شد.

BGLR

دسترس ،مقدار  DRPمحاسبهشده و از طریق ضریب
همبستگی پیرسون بین  GEBVو  DRPصحت برآورد

نتایج و بحث

ارزشهای اصالحی ژنومی رابطه  40بهدست آمد [.]7

تعداد و انواع بلوکهای هاپلوتایپی بههمراه تعداد

)
)

(رابطه )40

(
(

)

SNPهای بلوکبندینشده برای  31461جایگاه نشانگری

(

)

در جدول  3نشان داده شده است .زمانیکه مقدار آستانه

(

.

برای تشکیل بلوکهای هاپلوتایپی پایین ( )0/4است ،در

√ 2

جهت بررسی وجود اختالف آماری بین استفاده از

اینصورت تعداد زیادی از SNPها این شانس را دارند که

SNPها و بلوکهای هاپلوتایپی ،قابلیت اعتماد پیشبینیها با

در داخل بلوکها قرار گیرند .بنابراین در این شرایط ،بلوک

استفاده از آزمون هتلینگ [ ]42مقایسه شد .درصورتی

هایی تشکیل خواهد شد که طول آنها بزرگ ،ولی تعداد

مربوط به پیشبینی اول برابر
)

(

دوم باشد .اگر
و

مدل اول برابر

[

)]

)]

[

پیشبینی دوم است که

آنها کمتر میباشد و چون اکثر نشانگرها در داخل بلوکها

مدل

قرار گرفتهاند ،بنابراین تعداد SNPهای بلوکبندینشده

بوده

کمتر خواهد بود .در مقابل ،به موازات افزایش حد آستانه

(

)
(

باشد آماره

(

استفاده شده برای آزمون فرض صفر
)

2

t

آماره  ،rبلوکهای هاپلوتایپی شکستهشده و در نتیجه

(

اندازه بلوکها کوتاهتر ولی تعداد آنها بیشتر خواهد شد.
بنابراین تعداد SNPهایی که نتوانستهاند حد آستانه الزم را

بهصورت رابطه  44خواهد بود.

(رابطه )44

) (4+

کسب کرده و در داخل بلوک قرار بگیرند افزایش مییابد.
√)

(

2

جدول  .3تعداد و انواع بلوکهای هاپلوتایپی بههمراه تعداد
SNPهای بلوکبندینشده برای  34251نشانگر

در رابطه فوق ،r ،نشاندهنده همبستگی مشاهدهشده،
 ،nنشاندهنده درجه آزادی (

) با  Nمشاهده و

آماره

تعداد بلوکهای

تعداد آللهای

تعداد SNPهای

r

هاپلوتایپی

هاپلوتایپی

بلوکبندینشده

4/ 2

4414

28312

1111

4/25

4181

21243

3842

4/ 1

5882

12254

5413

4/15

2411

11534

2182

4/ 3

2153

14422

8845

1

 ،Dترانهاده ماتریس همبستگی بین  DRPو  GEBVبرای
مدلهای  iو  jمیباشد .اگر مقدار  Pمحاسبهشده کمتر از
سطح خطای موردنظر ( )α=0/06باشد در این صورت
فرض  H0رد خواهد شد .بنابراین نتیجهگیری میشود که
با سطح احتمال  αهمبستگیهای بهدست آماده به لحاظ
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ارزیابی صحت ارزشهای اصالحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNPها و

میتواند باعث کاهش مدت زمان محاسابات در تراکمهای

افزایش تعداد بلوکها ،منجر به افزایش تعداد آللهای

باالتر نشانگری شود.

هاپلوتایپی مشاهدهشده در جمعیت گردیده است .با این

2

وجود ،تعداد آللهای هاپلوتایپی تشکیل شده کمتر از

برای مقادیر مختلف  ،rصحت ارزشهای اصالحی

تعداد SNPهای استفاده شده ( 31461نشانگر) بود که

ژنومی (

) صفات موردمطالعه با دو روش

حاکی از آن است که استفاده از  LDبرای تشکیل

 GBLUPو بیز  Bو با استفاده از SNPها و بلوکهای

بلوکهای هاپلوتایپی ،میتواند منجر به کاهش تعداد

هاپلوتایپی بهعنوان متغیر مستقل محاسبه و با یکدیگر

متغیرها جهت انجام آنالیزهای ژنومی گردد که همین امر

مقایسه شدند (شکلهای  4و .)2

4.24

روش GBLUPبا استفاده از SNPها

4.51

روش بیز Bبا استفاده از SNPها

4.51

روش GBLUPبا استفاده از بلوک ها

4.52
4.55

روش GBLUPبا استفاده از بلوک ها و SNPهای بلوک بندی نشده

4.54

روش بیز Bبا استفاده از بلوک ها

4.53

روش بیز Bبا استفاده از بلوک ها و SNPهای بلوک بندی نشده

4.51

صحت ارزش اصالحی ژنومی

4.58

4.52
4.34

4.15

4.25

4.14

4.24

4.44

آماره r2

شکل  .2صحت ارزشهای اصالحی ژنومی (

) بهدستآمده با استفاده از  GBLUPو بیز  Bبرای صفت تولید شیر براساس

SNPها و بلوکهای هاپلوتایپی تشکیلشده براساس مقادیر مختلف آماره

1

r

4.42
روش GBLUPبا استفاده از بلوک ها

4.44

روش GBLUPبا استفاده از بلوک ها و SNPهای بلوک بندی نشده

4.43

روش بیز Bبا استفاده از SNPها

4.41

روش بیز Bبا استفاده از بلوک ها

4.42

روش بیز Bبا استفاده از بلوک ها و SNPهای بلوک بندی نشده

4.44
4.34

4.15

4.14

آماره

شکل  .1صحت ارزشهای اصالحی ژنومی (

4.25

4.24

4.44

r1

) بهدستآمده با استفاده از  GBLUPو بیز  Bبرای صفت امتیاز سلولهای

بدنی بر اساس SNPها و بلوکهای هاپلوتایپی تشکیلشده براساس مقادیر مختلف آماره
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1

r

صحت ارزش های اصالحی ژنومی

روش GBLUPبا استفاده از SNPها

4.45
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برای صفت تولید شیر ،صحت پیشبینیهای حاصل با

روشهای  GBLUPو بیز  ،Bبهترتیب برابر  0/51و 0/58

استفاده از بلوکهای هاپلوتایپی در هر دو روش آماری،

و برای تعداد سلولهای سوماتیک شیر بهترتیب برابر

باالتر از صحت حاصل هنگام استفاده از SNPها بود،

 0/11و  0/11بود [ ]46که باالتر از مقادیر بهدستآمده در

درحالیکه برای صفت امتیاز سلولهای بدنی ،این افزایش

مطالعه حاضر بود .علت این امر را میتوان به استفاده از

صحت ،زمانی که از روش آماری  GBLUPاستفاده شد

 EBVبهجای  DRPبهعنوان متغیر پاسخ و در نتیجه بیش

مشهود بود ولی هنگام استفاده از روش بیز  Bاین برتری

برآورد صحت ارزشهای اصالحی ژنومی در آن مطالعه

تنها زمانی بهدست آمد که مقدار آماره  r2مورد استفاده

نسبت داد.

برای تشکیل بلوکها باالتر از  0/2بود .علت این برتری را

جهت بررسی معنیداری تفاوت مشاهدهشده بین

میتوان بهدلیل واردشدن بخشی از اثرات متقابل بین آللها

روشهای مختلف آماری و همچنین مقایسه استفاده از

به مدل هنگام استفاده از بلوکهای هاپلوتیپی بهجای

بلوکهای هاپلوتایپی به جای SNPها ،صحت ارزشهای

SNPها نسبت داد که باعث افزیش در صحت ارزشهای

اصالحی بهدستآمده از طریق سناریوهای مختلف ،با

اصالحی ژنومی شده است.

استفاده از آزمون هتلینگ آزمون شدند .برای صفات تولید

صحت ارزشهای اصالحی بهدستآمده هنگام

شیر و امتیاز سلول های بدنی ،زمانیکه از SNPها استفاده

استفاده از SNPها حاکی از برتری بیز  Bنسبت به

شد اختالف معنیداری بین دو روش آماری مشاهده شد

 GBLUPبود بهطوریکه برای صفت تولید شیر و امتیاز

( .)p<0/06در مقابل ،وقتی از بلوکهای هاپلوتایپی و

GBLUP

SNPهای

سلولهای بدنی صحت ارزیابیها با استفاده از

بهترتیب برابر  61/3و  13/7درصد و برای روش بیز

همچنین بلوکهای هاپلوتایپی بههمراه

B

بلوکبندینشده استفاده شد تنها برای صفت تولید شیر

بهترتیب برابر  67/7و  11/2درصد بود .در مطالعهای که

اختالف معنیداری بین دو روش آماری مشاهده گردید و

بر روی گاوهای هلشتاین ایران انجام گرفت صحت

برای صفت امتیاز سلولهای بدنی تفاوتی بین دو روش

پیشبینیهای ژنومی برای صفت تولید شیر برای

آماری مورد استفاده مشاهده نشد (جدول .)1

جدول  .4مقادیر  Pآزمون  tهتلینگ برای مقایسه صحت ارزشهای اصالحی بهدستآمده با استفاده از  GBLUPو بیز
آماره

SNPها

r2

بلوکهای هاپلوتایپی

B

بلوکها و SNPهای بلوکبندینشده

تولید شیر

امتیاز سلول های بدنی

تولید شیر

امتیاز سلولهای بدنی

تولید شیر

امتیاز سلولهای بدنی

-

*4/418

*4/444

-

-

-

-

4/ 2

-

-

*

4/425

4/234

*

4/423

4/811

4/25

-

-

*4/422

4/111

*4/413

4/811

4/ 1

-

-

*4/444

4/814

*4/421

4/144

4/15

-

-

*

4/423

4/225

4/ 3

-

-

*

4/441

4/141

* نشاندهنده معنیداری در سطح  5درصد (.)p<4/45
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*

4/424

*

4/425

4/32
4/221

بلوکهای هاپلوتایپی

ارزیابی صحت ارزشهای اصالحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNPها و

برای مقایسه صحت ارزشهای اصالحی بهدستآمده

تفاوتهای مشاهدهشده تنها در برخی سطوح  r2معنیدار

با SNPها و بلوکهای هاپلوتایپی ،مقادیر  Pآزمون

بود ،ولی برای صفت تولید شیر این تفاوت در اکثر سطوح

هتلینگ محاسبه گردید .برای هر دو صفت مورد مطالعه،

 r2معنی دار بود (جدول .)6

زمانیکه از  GBLUPاستفاده شد تنها درصورتیکه مقدار

در مقابل ،زمانیکه از روش آماری بیز  Bاستفاده شد

آماره  r2مورد استفاده برای تشکیل بلوکهای هاپلوتایپی

برای صفت تولید شیر نتایج نسبتاً مشابهی با روش

باالتر از  0/2بود بلوکهای هاپلوتایپی نسبت به SNPها

 GBLUPبهدست آمد ولی برای صفت امتیاز سلولهای

تفاوت معنیداری نشان داد .درحالیکه وقتی از بلوکهای

بدنی تفاوت معنیداری بین استفاده از SNPها و

هاپلوتایپی بههمراه SNPهای بلوکبندینشده استفاده

بلوکهای هاپلوتایپی در سطوح مختلف  r2مشاهده

گردید .علیرغم اینکه برای صفت امتیاز سلولهای بدنی

نگردید (جدول .)5

جدول  .5مقادیر  Pآزمون  tهتلینگ بهمنظور مقایسه صحت ارزشهای اصالحی بهدستآمده با SNPها و بلوکهای هاپلوتایپی با
استفاده از روش
بلوکهای هاپلوتایپی

r2

آماره

GBLUP

بلوکهای هاپلوتایپی و SNPهای بلوکبندینشده

تولید شیر

امتیاز سلولهای بدنی

تولید شیر

امتیاز سلولهای بدنی

4/2

4/211

4/382

*4/43

4/428

4/25

4/218

4/223

4/481

*4/431

4/1

*4/445

4/425

4/423

4/241

4/15

*4/441

*4/442

*4/442

*4/431

*

*

*

4/3

4/45

4/441

4/432

4/221

* نشاندهنده معنیداری در سطح  5درصد (.)p<4/45

جدول  .2مقادیر  Pآزمون  tهتلینگ بهمنظور مقایسه صحت ارزشهای اصالحی بهدستآمده با SNPها و بلوکهای هاپلوتایپی با
استفاده از روش بیز
آماره

بلوکهای هاپلوتایپی

r2

4/2

بلوکهای هاپلوتایپی و SNPهای بلوکبندینشده

تولید شیر

امتیاز سلولهای بدنی

تولید شیر

امتیاز سلولهای بدنی

4/485

4/112

*4/44

4/582

4/25

*

4/443

4/1

*

4/418

4/15

*

4/3

B

4/482

4/832

4/411

4/115

4/243
4/151

4/441

4/121

4/458

4/188

*4/434

4/131

4/455

4/814

* نشاندهنده معنیداری در سطح  5درصد (.)p<4/45
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نتایج بهدستآمده در این مطالعه با نتایجی که بر روی

طول ثابت با تعداد  SNPمشخص برای هر هاپلوتایپ

جمعیت گاوهای هلشتاین کشورهای اسکاندیناوی

تعریف کردهاند که این طول ثابت بهصورت تعداد مشخصی

(دانمارک ،نروژ ،سوئد و فنالند) گزارش شد [ ]5مطابقت

 SNPدر کنار هم که تشکیل یک بلوک هاپلوتایپی را میدهند

داشت .در مطالعه مذکور ،نشان داده شد که استفاده از

تعریف میشود [ .]22 ،3برخی دیگر از پژوهشگران برای

بلوکهای هاپلوتایپی بهجایSNPها باعث افزایش

تعریف بلوک ،از بین  40جایگاه ژنی پشت سر هم تنها اولین

معنیداری در صحت پیشبینی ارزش اصالحی ژنومی

جایگاه ژنی را در نظر گرفته و بلوکها را تعریف کردهاند

برای صفت پروتئین شیر که دارای معماری ژنتیکی و

[ .]41درحالیکه در تعریف بلوکهای هاپلوتایپی این نگرانی

وراثتپذیری مشابه صفت تولید شیر است میشود،

وجود دارد که ایجاد بلوکهای هاپلوتایپی ممکن است منجر

درحالیکه برای صفت ورم پستان که دارای وراثتپذیری

به افزایش تعداد متغیرها شود زیرا درصورتیکه SNPها را

پایینی است تفاوت معنیداری بین استفاده از بلوکهای

بهصورت تصادفی گروهبندی شود در این صورت تعداد

هاپلوتایپی در مقایسه با SNPها مشاهده نگردیده است.

متغیرها میتواند بهشدت افزایش یابد.

صحت ارزشهای اصالحی بهدستآمده نشان داد که

در تحقیق حاضر از  LDبرای تشکیل هر بلوک

برای صفاتی که وراثتپذیری باالیی دارند (صفت تولید

هاپلوتایپی استفاده شد .این روش عالوه بر کاهش تعداد

شیر با  )h2=0/3استفاده از بلوکهای هاپلوتایپی بهجای

متغیرها باعث عدم کاهش اطالعات بهدستآمده نیز

SNPها میتواند باعث افزایش صحت پیشبینیها شود.

میشود [ .]1با تعریف حداقل مقدار  LDبین SNPها

در مقابل برای صفات با وراثتپذیری پایین (صفت امتیاز

میتوان آنها را در گروههایی دستهبندی کرد که این

سلولهای بدنی با  )h2=0/41تفاوت چندانی بین استفاده

گروهها طول ثابتی ندارند و بهدلیل وجود  LDنسبتاً قوی،

از بلوکهای هاپلوتایپی و SNPها مشاهده نگردید .با

تعداد واریانتها بهازای هر بلوک هاپلوتایپی در مقایسه

توجه به اینکه اطالعات فنوتیپی استفادهشده در این

با زمانیکه بلوکهای هاپلوتایپی براساس تعداد ثابتی از

مطالعه ،بهصورت  DRPبود بهبود پیشبینیها برای صفت

SNPهای نزدیک هم تعریف میشوند ،بهصورت

تولید شیر را میتوان به صحت باالی دادههای استفادهشده

قابلمالحظهای کاهش یافته و در نتیجه تعداد بلوکهای

برای این صفت در مقایسه با صفت امتیاز سلولهای بدنی

هاپلوتایپی موردنیاز برای ارزیابیهای ژنومی کاهش

نسبت داد .هنگامیکه از آزمون هتلینگ استفاده شد

مییابد .بهعبارت دیگر ،بلوکهای مبتنی بر  LDبراساس

اختالفات مشاهده شده بین روشهای آماری و نوع متغیر

حداقل  LDموردنیاز بین نشانگرها تعریف میشوند .در

استفادهشده به لحاظ آماری تأیید شد و برای صفت تولید

واقع ،در یک گروه از نشانگرها که بهصورت متوالی و

شیر ،برتری استفاده از بلوکهابهجای SNPها در هر

پشت سر هم قرار گرفتهاند اگر میزان  LDبین هر جفت

سناریو ثابت شد ولی برای صفت امتیاز سلولهای بدنی

نشانگر باالتر از مقدار  LDمدنظر باشد ،در این صورت

تنها درصورتیکه مقدار آماره  r2مورداستفاده برای تشکیل

این گروه بهعنوان یک بلوک هاپلوتایپی در نظر گرفته

بلوکها باالتر از  0/2بود بلوکهای هاپلوتایپی نسبت به

میشود .بهدلیل وجود  LDبین نشانگرها در بلوکهای

SNPها تفاوت معنیداری نشان دادند.

هاپلوتایپی ،تعداد ترکیبات مربوط به SNPها یا بهعبارتی
تعداد آللهای هاپلوتایپی کم خواهد بود .بنابراین میتوان

برخی پژوهشگران بلوکهای هاپلوتایپی را بهصورت
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ها وSNP ارزیابی صحت ارزشهای اصالحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از
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چنین استنباط کرد که بلوکهای هاپلوتایپی مبتنی بر

میتواند باعث کاهش تعداد متغیرهای مورد استفاده
.بهعنوان پیشبینیکننده در مدلها شود
 برای تشکیلr2 سطح مختلف آماره6 در مطالعه حاضر
بلوکهای هاپلوتایپی ارزیابیشده و با روشهای آماری
 نتایج نشان داد که سطح. مقایسه شدندB  و بیزGBLUP
 برای تشکیل بلوکهای هاپلوتایپی بستگی بهr2 بهینه آماره
،نوع صفت و وراثتپذیری آن دارد ولی در مجموع
 جهت تشکیل بلوکهای0/2  بیشتر ازr2 استفاده از آماره
 میتواند منجر به افزایش صحت ارزشهای،هاپلوتایپی
اصالحی ژنومی در هر دو صفت (با وراثتپذیری
.ها شودSNP متفاوت) در مقایسه با استفاده از
تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد
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