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بررسی ساختار جمعیتی گاومیشهای ایران و برخی کشورهای منطقه با استفاده ازآرایههای ژنومی
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی گاومیشهای ایران ،ترکیه ،مصر و پاکستان بود .بهمنظور بررسی تنوع
ژنتیکی از اطالعات ژنومی  86رأس گاومیش استفاده شد .کنترل کیفی و فیلتراسیون دادهها با استفاده از نرم افزار  PLINKانجام شد.
پس از مراحل کنترل کیفی  49501نشانگر  SNPبرای مراحل آنالیز بعدی باقی ماند .ساختار جمعیت با استفاده از آنالیز  PCAتوسط
نرمافزار  GenABELو نرم افزار  Admixtureانجام گردید .نتایج حاصل از آنالیز مؤلفههای اصلی نشان داد که جمعیتهای مورد مطالعه
در سه دستهی مجزا قرار دارند .گروه اول شامل جمعیتهای ایرانی (آذری ،خوزستانی و مازندرانی) و ترکیهای (آناتولی) بود و نژادهای
مصری و پاکستانی در کالسترهای جدا از هم قرار گرفتند .همچنین نتایج بررسی ساختار جمعیتی با استفاده از  Admitxureنتایج آنالیز
مولفههای اصلی را تأیید کرد.
واژههای کلیدی :تنوع ژنتیکی ،ساختار جمعیتی ،گاومیش

مقدمه
گاومیش متعلق به خانواده گاوها بوده و شباهت خیلی زیادی با گاو دارد ( .)Khan et al., 2012این دام از نظر تولید شیر و گوشت دارای
خصوصیات ممتازی است .گاومیش در مناطقی که گاو قادر به زندگی در آن نیست ،به خوبی سازش یافته است ( Broghese et. al.,
 .)2011گاومیش رودخانه ای از نظر اقتصادی گونهی اهلی با اهمیتی در بیشتر کشورهای آسیایی و مدیترانه ای است ( Othman et. al.,
 .)2006شناسایی ساختار ژنتیکی جمعیتها امکان بررسی منشاء شکل گیری و ارتباط میان جمعیت ها را فراهم میآورد .مطالعه ساختار
ژنتیکی جمعیتها همگام با دسترسی روز افزون به دادههای ژنومی تسهیل شده است .نشانگرهای ژنتیکی اطالعات مفیدی در مورد مقدار
و توزیع اختالفات درون و بین جمعیتها فراهم میکند ( .)Bellti et. al., 2008مطالعاتی صورت گرفته بر روی ساختار ژنتیکی گاوهای
بومی ایران بر اساس نشانگرهای چند شکلی تک نوکلئوتیدی ( )SNPنشان داد که گاوهای بومی کشور از سه گروه ژنتیکی متفاوت
تشکیل شده اند (کریمی  )1394،و همچنین مطالعههایی که بر روی گاوهای وحشی بنگالدش با استفاده از آرایه های ژنومی  80Kگاوی
صورت گرفت ،نشان داد که نژاد گایال از نژاد بوس ایندیکوس مجزا تشکیل شده است ( .)Uzzaman et. al., 2014موفقیت برنامههای
اصالح نژادی بستگی به میزان تنوع ژنتیکی موجود در جمعیت داردو تنوع ژنتیکی ماده اصلی اصالح دام است .بنابراین مطالعه حاضر به
بررسی گاومیشهای ایران در کنار گاومیشهای بومی برخی از کشورهای همسایه میپردازد .این بررسی بیشتر به خاطر شناسایی و درک
روابط ژنتیکی دامهای کشور با دامهای منطقه انجام میگیرد و در صورت شناسایی روابط ژنتیکی نزدیک بین گاومیشهای بومی کشور
با گاومیشهای کشورهای همسایه ،انجام پروژههای ژنومی مشترک با کشورهای مربوطه قابل توصیه خواهد بود.
مواد و روشها
در این پژوهش برای بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت از تعداد  86رأس گاومیش آبی ( 9آذری ( 10 ،)Azariخوزستانی
( 8 ،)Khuzestaniمازندرانی ( ،)Mazandaraniاز ایران 15 ،آناتولی ( 16 ،)Anatolianمصری ( )Egyptianاز مصر 3 ،آزاخلی (،)Aza Kheli
 10کوندی ( 15 ،)Kundhiنیلی-راوی ()Nili-Raviکه با استفاده از آرایهی ژنومی گاومیش ( )Axiom® Buffalo Genotyping 90Kتعیین
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ژنوتیپ شده اند ،استفاده شده است ( .)Coli et. al., 2018کنترل کیفی و فیلتراسیون با استفاده از نرم افزار  PLINKانجام گرفته شده
است ،به طوری که حیوانات با بیش از  5%ژنوتیپ از دست رفته ( )Call rateو ژنوتیپهای مونومورف و ژنوتیپ های دارای حداقل فراوانی
آللی ( )MAFکمتر از  5%از مراحل بعدی ویرایش کنار گذاشته شدهاند .چون نمونههای با کیفیت پایین با احتمال بیشتری با دادههای
گمشده همراه هستند و منجر به افزایش خطای ژنوتایپ می شوند ( .)Barendse et. al., 2009برای تعیین ساختارژنتیکی و ساختار
جمعیت از آنالیز مولفههای اصلی ( )PCAدر محیط نرم افزار  Rصورت گرفته شده است  .برای بررسی اختالط میان جمعیتها از نرم
افزار Admixtureدر محیط  Rانجام شد.
نتایج و بحث
( Coli et.

در این پژوهش،که هدف بررسی ما ساختار جمعیت است ،تعداد  86رأس گاومیش در  55033جایگاه تعیین ژنوتیپ شدند
 .)al., 2018کنترل کیفیت دادهها براساس حداقل فراوانی ( 0/05 )MAFدرصد و نیز ژنوتیپ های از دست رفته  0/05درصد با استفاده
از نرم افزار  )Purcell et. al., 2007( PLINK 1.07انجام گرفت ،ورودی نرم افزار  PLINKکه بصورت فایل باینری بود و فایل حاصل
ازکنترل کیفیت به صورت دو فایل Pedو  Mapاست ،فایل  Pedحاوی ژنوتیپهای هر فرد در تمامی لوکاسهای موردنظر و فایل Map
شامل محل و موقعیت این نشانگر روی کرموزومها است .پس از انجام کنترل کیفی بر روی مجموعه دادهها تعداد  SNP 49601جهت
آنالیزهای بعدی مورد انتخاب قرار گرفتند .آنالیز مولفه های اصلی ( )PCAکه ساختار جمعیت را براساس همبستگی ژنتیکی میان افراد
بیان میکند PCA .که با استفاده از فایل  Pedو در محیط  Rانجام شد .نتایج حاصل از  PC1و  PC2نشان داد که حیوانات از ایران
وآناتولی از ترکیه در یک گروه قرار دارند  .نتایج حاصل از  PCAنشان دهنده ی نزدیکی ژنتیکی میان حیوانات نژاد مازندرانی ،آذری
وخوزستانی از ایران با نژاد آناتولی از ترکیه است .که به ترتیب به رنگهای سبز ،آبی و سیاه و بنفش است .بیش ترین فاصله را حیوانات
از کشور مصر با سایر نژادها دارد .نتایج حاصل از آنالیز این است که میان حیوانات نژادهای ایران و ترکیه هم پوشانی است .پایین بودن
واریانس توجیهی نشان دهنده ی این است که در کل جمعیتهای مورد مطالعه تمایز پایینی دارند. .

شکل  -1آنالیز PCAمربوط به نژادهای ترکیه( ،)ANAایران( ،)KHU, MAZ, AZAمصر( ،)EGپاکستان () AZK,KUN,NILبا استفاده از
نشانگر SNP

در مرحله بعد برای بررسی آمیختگی بین جمعیتها آنالیز اختالط نژاد با استفاده از نرمافزار )Alexander et. al, 2009( Admixture
انجام گرفت .از فرمت دادههای استاندارد و باینری  PLINKبه عنوان دادههای ورودی این نرم افزار استفاده شد و فایل خروجی آن یک
فایل متنی بود و گراف مربوط به این فایل خروجی در محیط  Rرسم شد .فاکتور  Kبه عنوان یک فرض اولیه جهت تعیین تعدادجمعیتهای
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اجدادی از 1تا 10در نظر گرفته شده است و نتایج  3گراف مربوط به فرض های جمعیتهای اجدادی از  2تا  4معتبرتر بوده و گزارش
شدند .فرض 3جمعیت اجدادی حداکثر درستمایی مربوط به آزمون  cross-validationرا نشان داد.
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شکل -2ساختار  Admixtureهر ﻓرد توسﻂ خطوط ﻋمودی به  kبﺨش ZA
رنگی با ارتفاﻉ متناسﺐ با سﻬﻢ ژنوتیﭗ در خوشه ها تقسیﻢ شده است

.که نژادهای مصر از ﻓرد شماره 1تا  15و نژادهای ایران از اﻓراد 16تا  45و AZ
نژادهای پاکستانی 46تا  70و آناتوای از ترکیه از  71تا  86را شامل می-
شوند .هر ستون نشان دهنده ی یک ﻓرد است.
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 نتایج. جمعیت اجدادی بهدست آمده از آنالیز اختالط جمعیتی وجود سه جمعیت ژنتیکی را تایید میکند4  تا2 نتایج مربوط به فرض
 بررسی جزئیات بیشتر گرافهای.)2 همچنین نشان میدهد که در بین جمعیتهای مورد مطالعه اختالط ژنتیکی وجود دارد (شکل
 خوزستانی و مازندرانی از ایران به لحاظ ژنتیکی منشاء مشترکی با جمعیت،آنالیز ساختار جمعیتی نشان میدهد که جمعیتهای آذری
 همچنین نتایج گویای این است که جمعیتهای مصری و پاکستانی عالرغم اختالط جمعیتی که با جمعیتهای.آناتولی از ترکیه دارند
3  نتایج به دست آمده از مطالعات اختالط جمعیت با فرض، در کل. از این گروه و از همدیگر کامالً مجزا هستند،ایرانی و ترکیهای دارند
. گروه جمعیتی در مطالعهی حاضر قابل پذیرش است3  بنابراین وجود. استPCA جمعیت و بیشتر منطبق بر نتایج آنالیز
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Abstract
The aim of this study was to investigate of diversity and population structure of Iran, Egypt and Pakistan water
buffalo populations. For this purpose, genomic data of 86 genotyped animals were used. Quality control of the
data was done by PLINK software. In total, 49501 SNP from 86 genotyped animals were used for further
analysis. Principal component analysis (PCA) carried out for population structure analysis by GenABEL
software. The PCA result was shown that the studied animals related to three distinct genetic groups. First
group includes Iranian (Azeri, Khuzestani and Mazandarani) and Turkey (Anatoli) populations, and Egyptian
and Pakistani populations related to distinct groups. Also population structure of studied animals were
surveyed by Admixture (Assuming 2 until 4 ancestral populations) and the results were confirmed the PCA
clusters.
Keywords: Genetic diversity, population structure, water buffalo
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