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تحلیل کارایی اطالعات ژنومی آرایههای ژنومی اختصاصی گاومیش در مطالعات ارتباطی کل ژنوم
( )GWASو انتخاب ژنومی ( )GSدر گاومیشهای ایران
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چکیده
دقت مطالعات پیوستگی ارتباطی کل ژنوم و موفقیت در برنامههای انتخاب ژنومیبه سطوح عدم تعادل لینکاژی ( )LDدر طول ژنوم و
تدارم فاز  LDدر بین جمعیتها بستگی دارد .در مطالعهی حاضر میانگین  LDبین نشانگرهای  SNPمجاور و روند زوال  LDبا
افزایش فاصلهی بین نشانگرها در گاومیشهای ایران محاسبه شده و کارایی آن در مطالعات گاومیشهای بومی ایران مورد تحلیل قرار
گرفت .میانگین آمارهی r2برای نشانگرهای مجاور گاومیشهای آذری ،خوزستانی و مازندرانی بهترتیب برابر  0/28 ،0/26و  0/32به-
دست آمد.میزان  LDبین نشانگرهای  SNPجفتی با افزایش فاصلهی فیزیکی کاهش یافت .این میزان برای نژادهای آذری ،خوزستانی
و مازندرانی در فاصلهی  1 Kbبهترتیب برابر  0/564 ،0/540و  0/569بود که با افزایش فاصلهی فیزیکی به  1Mbبه  0/026 ،0/013و
 0/094کاهش یافت.نتایج نشان داد که آرایههای ژنومی اختصاصی گاومیش ( )Axiom Buffalo Genotyping 90K Arrayبرای
مطالعات مبتنی بر آنالیز ژنوم از قبیل  GWASو  GSکاربرد دارد .بعالوه اطالعات بهدست آمده از کاربرد آرایهی مذکور برای ارزیابی
ژنومی توأم دو نژاد آذری و خوزستانی مناسب است.
واژههای کلیدی :گاومیش ،عدم تعادل لینکاژی ،آرایههایژنومی 90Kاختصاصیگاومیش

مقدمه
توسعهی فناوریهایتوالییابی  DNAو دستیابی به اطالعات صدها هزار جایگاه نشانگر چندشکلی تک نوکلئوتیدی ()SNPامکان ارزیابی
کل ژنوم و شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با صفات کمی و انتخاب ژنومی را بهجای استفاده از برنامهی ارزیابیهای اصالح نژاد سنتی
فراهم آورده است و از این راه با امکان شناسائی و انتخاب دامهای جوان سبب کاهش فاصله بین نسلها و در نتیجه تسریع در بهبود
ژنتیکی حیوانات اهلی شده است .در روش ارزیابی ژنومی که اثر تمام نشانگرهای ژنتیکی موجود درسراسرژنوم بهطور همزمان برآورد
میشوند ،فرض اصلیوجود عدم تعادل پیوستگی بین حداقل یک نشانگر با یکی از جایگاههایژنیمؤثر بر صفت میباشد( Meuwissen et
 .)al., 2001عدم تعادل پیوستگی بهعنوان ارتباط غیر تصادفی میان آللهای جایگاههای مختلف درون یک جمعیت تعریف میشود که
بهطور عمومی ناشی از ارتباط فیزیکی بین جایگاههای ژنی است( .)Khatkar et al., 2008عدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها و
جایگاههای ژنی کنترل کننده صفات کمی( )QTLدر برآورد اثر نشانگری جمعیت مرجع در برآورد ارزش اصالحی جمعیت تأیید
استفاده میشودبه همین دلیل صحت انتخاب ژنومی تحت تأثیر میزان و پایداری فاز عدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها و جایگاه صفت
کمی قرار میگیرد .هرچه این پایداری بین جمعیت مرجع و تأیید باالتر باشد صحت انتخاب ژنومی بیشتر میشود .در هر صورت با
افزایش تعداد نسل بین جمعیت مرجع و تأیید ضرایب رگرسیونی برآورد شده در جمعیت مرجع ،ارزیابی جمعیت¬های تائید با فاصله
نسلی دور محدود خواهد شد و محاسبهی بایستی ضرایب رگرسیونی مجدداً محاسبه شود ( .)Meuwissen et al., 2001شناخت عدم
تعادل پیوستگی در سطح ژنوم اطالعات مهمی در مورد پیدا کردن سادهتر ژنها و جهشهای مرتبط با صفات کمی در بررسیهای
پویش مطالعات پیوستگی در سطح ژنوم( ،) GWASاستنباط و توزیع کراسینگ اور ،بررسی تنوع و ساختار جمعیتی و تشخیص مناطق
ژنومی که تحت انتخاب قرار گرفتهاند را فراهم میکند ( .)Mokry et al., 2014الگوی عدم تعادل پیوستگی به طور گسترده در انواع
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حیوانات اهلی از قبیل گاو ( ،)Khatkar et al., 2008; McKay et al., 2007گاومیش ( Borquis et al., 2014; Cardoso et al.,

; ،)2015بز ( )Brito et al., 2015و گوسفند ( )Al-Mamun et al., 2015صورت گرفته است.
در مطالعهی حاضر ،کاراییاطالعاتژنومیبهدست آمده از آرایههای ژنومی اختصاصی گاومیش در مطالعات ارتباطی کل ژنوم ( )GWASو
انتخاب ژنومی ( )GSدرگاومیشهای ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .پژوهش حاضر نخستین مطالعه در زمینه بررسی
ساختارهای عدم تعادل لینکاژی در سطح کل ژنوم گاومیشهای آبی کشور میباشد .نتایج این پژوهش میتواند در تبین استراتژیهای
آتی مراکز اصالح نژادی گاومیش کشور مفید باشد.
مواد و روشها
مراحل نمونهگیری ،استخراج  DNAتوسط شرکت دانش بنیان نواندیش البرز و با همکاری مرکز اصالح نژاد جهاد کشاورزی کشور و
دانشگاه تهران انجام شده و تعیین ژنوتیپ  412راس گاومیش (شامل  262رأس آذری 123،راس خوزستانی و  27رأس مازندرانی) در
موسسهی تحقیقاتی پادانوی ایتالیا تکمیل شد .ویرایش دادهها با استفاده از نرمافزار  Plinkانجام گرفت ( .)Purcell et al., 2007بعد
از کنترل کیفیت و فیلتراسیونSNP ،های مربوط به کروموزومهای جنسی از آنالیزهای بعدی کنار گذاشته شدند .نسبت کم ژنوتیپ-
های از دست رفته با استفاده از نرم افزار  BEAGLEایمپیوت گردیدند( .)Browning & Browning, 2007سپس هرکدام از
جمعیتها با استفاده ازنرمافزار )Sargolzaei M, University of Guelph, Canada(SnppLDبهطور مجزا ویرایش شده و مقادیر
آماره عدم تعادل پیوستگی  r 2بین جفت بازها در فواصل تعیین شده و با استفاده از فرمول ()Hill & Robertson, 1968بهدست آمد.
در نهایت میانگین  r 2برای فواصل مختلف تعیین شده و همبستگی r 2های مربوط به جمعیتهای مختلف در محیط  Rمحاسبه شد.
نتایج و بحث
پس از انجام مراحل مختلف غربالگری ،درنهایت  60198 ،61166و  57151نشانگرSNPاتوزومی به ترتیب برای نژادهای آذری،
خوزستانی و مازندرانیجهت محاسبهی  r2استفاده شد .میانگین فاصلهی بین نشانگرهای مجاور برای گاومیشهای آذری ،خوزستانی و
مازندرانی بهترتیب برابر  42 ،41و  43کیلوجفت باز بود .با این میزان فاصله برای هر نژاد ،میانگین آمارهی  r2برای نشانگرهای مجاور
گاومیشهای آذری ،خوزستانی و مازندرانی بهترتیب برابر  0/28 ،0/26و  0/32بهدست آمد .این مقادیر با میزان r2گزارش شده برای
گاومیشهای شیری برزیل که با استفاده از آرایههای ژنومیکی اختصاصی گاومیش بهدست آمده بود ( ،)0/29مطابقت داشت
(.)Cardoso et al., 2015همچنین این مقادیر با نتایج مطالعهی )2014( et al. Borquisمطابقت داشت .در این پژوهشمیانگین
r2برای نشانگرهای  SNPمجاور برابر)0/07- 0/34( 0/29گزارش شد ،البته در این پژوهش گاومیشهای برزیل با استفاده از آرایههای
با تراکم باالی گاوی ( )700kتعیین ژنوتیپ شده بودند(.)Borquis et. al., 2014
میانگین زوال  LDبا افزایش فاصله برای تمام نژادهای مورد بررسی کاهش یافت .شدت این کاهش در فواصل کمتر از  300کیلوجفت
باز ،باال بود و در فواصل باالتر از  1مگا جفت باز شدت کاهش بسیار پایین بود .بهطوریکه ،نتایج نشان داد که میزان LDبین
نشانگرهای  SNPجفتی با افزایش فاصلهی فیزیکی بین نشانگرها از  0/564 ،0/54و  0/569در فاصلهی 1کیلوجفت باز به ، 0/013
 0/026و  0/094در فاصلهی 1مگا جفت باز برای نژادهای آذری ،خوزستانی و مازندرانی کاهش یافت .بنابراین در مقایسهی  LDبین
جمعیت ها ،در تمامی فواصل باالترین میزان پیوستگی مربوط به نژاد مازندرانی و پایینترین میزان مربوط به نژاد آذری بود .مقایسهی
زوال  LDنژادهای مورد بررسی نشان داد که الگوی زوال  LDدو نژاد آذری و خوزستانی در مقایسه با نژاد مازندرانی به یکدیگر شباهت
بیشتری دارند .تفاوت کم الگوی زوال LDبین دو نژاد میتواند در اثر منشاء مشترک این دو جمعیت و یا اختالط ژنتیکی آنها باشد
( .)Brito et. al., 2015با توجه به شرایط پرورشی نژاد مازندرانی که بخش عمدهای از جمعیت آن در منطقه محافظت شدهی
میانکاله پرورش داده میشود که تبادل مادهی ژنتیکی در آن نسبتاً پایین است ،الگوی  LDکامالً متفاوت نژاد مازندرانی میتواند
مربوط به محیط ایزولهی این نژاد از نژادهای دیگر کشور باشد.
همبستگی ارزشهای r2نشان دهندهی درجهی ارتباط ژنتیکی بین نژادها است ( .)Daetwyler et. Al., 2010مقادیر عددی تداوم فاز
 LDبین سه نژاد گاومیش کشور برای فواصل ژنتیکی کوتاهتر با افزایش فاصله این مقادیر کاهش نشان داد .بهطوریکه تداوم فاز LD
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 مگا1  تعیین شد و این میزان در فواصل باالتر از0/9  برای همهی نژادهای مورد بررسی باالتر از200 Kb برای فواصل مارکری کمتر از
- نتایج نشان میدهد که آرایه. بین نژادهای خوزستانی و مازندرانی متغییر بود0/1  بین نژادهای آذری و خوزستانی تا0/71 جفت باز از
 وGWAS ) برای مطالعات مبتنی بر آنالیز ژنوم از قبیلAxiom Buffalo Genotyping 90K Array( های ژنومی اختصاصی گاومیش
. بعالوه آرایهی مذکور برای ارزیابی ژنومی توأم دو نژاد آذری و خوزستانی مناسب است. کاربرد داردGS
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Abstract
Accuracy of genome-wide association studies (GWAS) and successful application of genomic selection (GS)
is depend on level of linkage disequilibrium (LD) across the genome and the persistence of the LD phase
across populations. In the present research, LD between adjacent SNPs and LD decay according to physical
distance between SNPs were calculated in three Iranian buffaloes. Average r2between adjacent SNP pairs
across all chromosomes was 0.26, 0.28 and 0.32 for Azeri, Khuzestani and Mazandarani breeds, respectively.
The LD between bi-allelic SNPs decreased with increasing physical distance between markers from 0.540,
0.564 and 0.569 at marker distance 1 kb to 0.013, 0.026 and 0.094 at marker distance 1Mb for AZI, KHU
and MAZ, respectively. The persistence of LD phase between all populations with marker distances less than
200 Kb was higher than 0.9 and decreased with increasing marker distance. These results indicate that SNP
dense is enough for GWAS and implementation of GS. For multi-breed genomic evaluation, used SNP
panels is suitable for AZI-KHU buffalo breeds.
Keywords: Buffalo, Linkage disequilibrium, Axiom Buffalo Genotyping 90K Array
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