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برآورد ضرایب همخونی در جمعیتهای گاومیش ایران با استفاده از دادههای ژنومی
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر برآورد ضرایب همخونی ژنومی در گاومیشهای ایران بود .بدین منظور بهترتیب از اطالعات ژنومی  123 ،262و
 27رأس گاومیش آذری ،خوزستانی و مازندارنی استفاده شد .نمونهها بهوسیله آرایههای ژنومی اختصاصی گاومیش تعیین ژنوتیپ شده
بودند .ضرایب همخونی ( )Fجمعیتهای مورد مطالعه با سه آمارهی ( F2 ،F1و  )F3بهوسیلهی نرمافزار  GCTAو نیز اطالعات اندازهی
موثر جمعیت برآورد گردید .در تمام موارد میانگین  F1و  F2برابر ارزش عددی  F3بهدست آمد .این میزان به عنوان معیاری از ضریب
همخونی برای جمعیتهای گاومیشهای آذری ،خوزستانی و مازندرانی بهترتیب برابر  )% 4/4( 0/044 ،)% 3/1( 0/031و 6/5( 0/065
 )%برآورد گردید .همچنین میزان نرخ افزایش همخونی با استفاده از اطالعات اندازهی موثر جمعیت برای گاومیشهای آذری ،خوزستانی
و مازندرانی بهترتیب برابر  0/2 ،0/1و  1/3برآورد گردید .هرچند برآوردها از هر کدام از روشها متفاوت بود ،ولی نتایج همهی آمارهها
نشان دادند که نژاد آذری کمترین و مازندرانی بیشترین ضریب و نرخ افزایش همخونی را دارند .بنابراین یک سیستم جفتگیری مناسب
برای جلوگیری از افزایش همخونی و حفظ تنوع ژنتیکی بخصوص برای نژاد مازندرانی ضرورت دارد.
واژههای کلیدی :ضریب همخونی ،آرایههای ژنومی  ،گاومیش

مقدمه
همخونی بهحالتی اطالق میگردد که در آن دو آلل در یک جایگاه ژنی منشأ اجدادی یکسانی داشته باشند .با این تعریف ،با آمیزش افراد
خویشاوند احتمال هموزیگوت شدن آللهای با منشاء یکسان و بهعبارت دیگر همخونی ،افزایش مییابد ( .)Parland et. al., 2007آمیزش
خویشاوندی به دلیل اثرات نامطلوبی که بر تنوع ژنتیکی و کاهش عملکرد صفات اقتصادی از قبیل زندهمانی ،سالمتی و تولیدمثل دارد،
همواره مورد توجه اصالحگران بوده و برای آنها حایز اهمیت است ( .)Cassell et. al., 2003شناسایی میزان همخونی اطالعات مفیدی
را در خصوص تنوع ژنتیکی جمعیت و نحوه ی کنترل میزان خویشاوندی و همخونی آن در اختیار پژوهشگر قرار میدهد .افت ناشی از
همخونی در واقع کاهش شایستگی فرزندان حاصل از تالقی افرادی است که دارای یک جد مشترک در شجرهی خود هستند .بهطور
معمول ،ضریب همخونی بر مبنای اطالعات خویشاوندی بین حیوانات موجود در شجره برآورد میگردد ( Meuwissen and Luo,
 .)1992اساس همخونی برآورد شده از اطالعات شجره ،احتماالت نمونهگیری مندلی است ،در این حالت ضرایب همخونی برای تمامی
برادر-خواهران تنی همیشه یکسان است .معموال در استفاده از اطالعات شجره جهت محاسبهی ضریب همخونی ،مقادیر ضریب همخونی
برآورد شده پایینتر از ضریب همخونی واقعی برآورد میشود .برآورد پایینتر از مقادیر واقعی بیشتر به علت ثبت ناقص اطالعات شجرهی
بهخصوص برای نسلهای دورتر میباشد ( .)Keller et. Al., 2011همچنین مطالعات شبیهسازی نشان میدهد در مواردی که در
جمعیتها انتخاب وجود دارد ،میزان همخونی برآورد شده از اطالعات شجره کمتر از ضریب همخونی واقعی خواهد بود .زیرا در برآورد
ضریب همخونی از طریق اطالعات جمعیت فرض بر این است که جایگاه مورد بررسی یک جایگاه خنثی در رابطه با شایستگی است و دو
آلل روی کروموزومهای همولوگ شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند .در حالی که برای یکسری از جایگاهها ،آللهای مختلف اثر
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متفاوتی بر طبیعت و عملکرد صفات تحت انتخاب مصنوعی دارند که منجر به انتخاب نامتعادل برای دو آلل جایگاه مورد نظر خواهد شد
( .)Forutan et. al., 2018امروزه در کنار روش مبتنی بر شجره ،تمایل به استفاده از روش های مبتنی بر اطالعات ژنومی افزایش پیدا
کرده است .روشهای مبتنی بر ژنوم محدودیتهای روش مبتنی بر شجره را ندارند و برآورد آنها به ضریب همخونی واقعی نزدیکتر
است (.)Forutan et. Al., 2018
میزان همخونی و تاثیر افزایش آن بر عملکرد دامهای اهلی از قبیل گاو ( ،)Cassell et. al., 2003; Li et. al., 2011گوسفند (García-
 )Gámez et. al., 2012و گاومیش ( )Santana et. al., 2011مورد بررسی قرار گرفته است )2006( Croquet .افت عملکرد شیر،
چربی و پروتئین شیر در طی شیردهی ناشی از یک درصد افزایش همخونی بهترتیب برابر  0/96 ،19/68و  0/69بهدست آوردند.
همچنین  ) 2003( Cassell et al.با مطالعه بر روی تاثیر افزایش همخونی بر روی عملکرد تولیدی گاوهای جرزی و هلشتاین نشان
دادند که با یک درصد افزایش همخونی ،تولید شیر به میزان  0/06تا  0/12کیلوگرم در روز در نژادهای جرزی و هلشتاین کاهش مییابد.
همخونی به دلیل اثرات نامطلوب آن بر روی صفات مهم اقتصادی و وارایانس ژنتیک افزایشی ،باید کنترل شود ( Falconer and
 .)Mackay, 1996بنابراین هدف از پژوهش حاضر برآورد ضرایب همخونی ژنومی ،بهعنوان عامل مؤثر در کنترل تنوع و عملکرد جمعیت-
ها ،در گاومیشهای ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .نتایج به دست آمده از این بررسی میتواند در برنامهریزیهای اصالح
نژادی و کنترل همخونی در طراحی آمیزشها ،مفید باشد .همچنین مطالعه حاضر اولین مطالعهی انجام گرفته جهت تعیین میزان
همخونی از روی اطالعات ژنوم در گاومیشهای ایران میباشد.

مواد و روشها
در مطالعه حاضر به ترتیب از اطالعات ژنومی  123 ،262و  27رأس گاومیش آذری ،خوزستانی و مازندرانی استفاده شد .مراحل مختلف
کنترل کیفیت و فیلتراسیون افراد و جایگاه های مارکری با استفاده از نرم افزار  Plinkانجام گرفت ( .)Purcell et. Al., 2007در
مجموع تعداد  53196نشانگر  SNPبدون هیچ ژنوتیپ از دست رفته از  399حیوان شامل  256گاومیش آذری 116 ،گاومیش
خوزستانی و  25گاومیش مازندرانی جهت محاسبهی ضرایب همخونی ( )Fجمعیتهای مورد مطاله بهوسیلهی نرمافزار  GCTAاستفاده
شد ( .)Yang et. al., 2011ضرایب همخونی با استفاده از سه آمارهی مختلف ( F2 ،F1و  )F3نرمافزار  GCTAبرآورد شدند.
آمارهای برآورد شده شامل  -1آمارهی  F1بر مبنای واریانس ارزش ژنتیک افزایشی (اعداد قطری ماتریس خویشاوندی ژنومیکی
( -2 ،))FGRMآمارهی  F2بر مبنای فزونی هموزایگوتی نشانگرهای  SNPو  -3آمارهی  F3بر اساس همبستگی اتحاد گامتی ،تعیین
شدند ( .)García-Gámez et. al., 2012بهعالوه ،نرخ افزایش همخونی در هر نسل با استفاده از اطالعات اندازهی مؤثر جمعیت
برآورد شد .اندازهی موثر جمعیت در این حالت با استفاده از  NeEstimatorمحاسبه شد (.)Do et. al., 2014

نتایج و بحث
پس از انجام مراحل مختلف غربالگری بر اساس اطالعات کنترل کیفی دادههای خام و خویشاوندی حیوانات ،در نهایت  64884نشانگر
 SNPبا فاصلهی  40 Kbpبرای نشانگرهای  SNPمجاور مربوط به  399حیوان جهت انجام آنالیزهای بعدی انتخاب شدند .میزان ضریب
همخونی برای کل حیواناتی که تعیین ژنوتیپ شده بودند برابر  0/037برآورد شد .برخی از این افراد غیرخویشاوند بودند (.)F=<0
ارزشهای عددی جزئی منفی (متمایل به صفر) به دست آمده برای ضرایب همخونی مربوط به حیواناتی است که میزان هموزیگوسیتی
آنها کمتر از میانگین جمعیت است .ارزشهای منفی بهدست آمده میتواند در نتیجهی تخمین فراوانی آللی در جمعیت حاضر بهجای
جمعیت پایه باشد .ارزشهای منفی از محاسبهی میانگین همخونی کنار گذاشته شد .ارزش میانگین برای آمارههای  F2 ،F1و  F3در
جمعیتهای آذری بهترتیب برابر  0/020 ،0/042و  ،0/031خوزستانی به ترتیب برابر  0/063 ،0/025و  0/044و مازندرانی به ترتیب
برابر  0/086 ،0/044و 0/065برآورد گردید .در تمام موارد میانگین  F1و  F2برابر ارزش عددی  F3است .که بهترتیب برای نژادهای
آذری ،خوزستانی و مازندرانی برابر  )% 4/4( 0/044 ،)% 3/1( 0/031و  )% 6/5( 0/065برآورد شد .هرچند برآوردها از هر کدام از روشها
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 پژوهشهای کمی. ولی همهی آن ها نشان دادند که نژاد آذری کمترین و مازندرانی بیشترین ضریب همخونی را نشان داد،متفاوت بود
) نرخ2011( Santana et al. ، از این میان.در خصوص تعیین ضریب همخونی گاومیش با استفاده از داده ژنومی انجام گرفته است
) بهF3  وF2( ) وF3  وF1( ،)F2  وF1(  همبستگی بین سه روش. درصد گزارش کردند2/14 همخونی در گاومیشهای آبی برزیل را
García-  همبستگیهای بین روشهای مختلف بیشتر از همبستگیهای گزارش شده توسط. بهدست آمد3/93  و0/91 ،0/70 ترتیب برابر
، گرنزی، ) میانگین همخونی برای نژادهای گاوهای شیری ایرشایر1995( Wiggans et. al.  همچنین.) بود2012( Gámez et al.
 افزایش نرخ همخونی، در کنار سه روش قبلی. درصد گزارش کردند3  و3/3 ،2/6 ،3 ،4/7  جرزی و براون سوئیس به ترتیب برابر،هلشتاین
 خوزستانی و مازندرانی به ترتیب، میزان افزایش نرخ همخونی در هر نسل برای جمعیتهای آذری. محاسبه شدNe ) با استفاده ازΔF(
 مقادیر بهدست آمده نشان میدهد که جمعیت مازندرانی گاومیشهای ایران بیشتر در معرض. درصد برآورد گردید1/3  و0/2 ،0/1 برابر
 با توجه به تأثیر منفی افزایش همخونی در عملکرد تولیدی.آمیزشهای خویشاوندی بوده و افت ناشی از افزایش همخونی قرار دارد
 یک سیستم جفتگیری مناسب برای فرار از افزایش همخونی و حفظ تنوع ژنتیکی بخصوص برای نژاد مازندرانی، دامهای پرورشی
.ضرورت دارد
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Abstract
Genome-wide SNP data provide a powerful tool to estimate pairwise relatedness among individuals and
individual inbreeding coefficient. The aim of this study was to estimate inbreeding coefficient of Iranian
buffalo breeds using genomic data. In total number of 53196 non-miss SNPs from 399 genotyped animals
were used to calculate inbreeding coefficient (F) using three different metrics (F1, F2 and F3) of GCTA
software and Ne information. In all cases, average of F1 and F2 parameter was equal to F3 that were 0.031
(3.1%), 0.044 (4.4%) and 0.065 (6.5%) for Azeri, Khuzestani and Mazandarani, respectively. Also, increase
in inbreeding coefficient (ΔF) that obtained based on effective population size was 0.1, 0.2 and 1.3 % for
for Azeri, Khuzestani and Mazandarani, respectively, respectively. Although the estimates from various
methods were different, the results indicate that Azeri had the lowest and Mazandarani had the highest
inbreeding coefficient. Then, controlled mates are necessary to avoid inbreeding and maintain the genetic
diversity, especially for Mazandarani population.
Keywords: Inbreeding Coefficient, Genomic Array, Buffalo.
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