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چکیده
بهمنظور بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی روباه معمولی ( )Vulpes vulpesدر شمالشرق ایران 52 ،نمونه بافت از سه استان
(خراسان رضوی ،خراسان شمالی و گلستان) جمعآوری شد .پس از استخراج  ،DNAژن سیتوکروم  bتوسط واکنش زنجیرهای پلیمراز،
با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ،تکثیر و پس از خالصسازی و توالییابی ،قطعهای بهطول  8901جفت نوکلئوتید از این ژن برای هر
نمونه ویرایش شد .سپس با تجزیه و تحلیل این قطعه در نمونهها ،جایگاههای چندشکلی ،تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی ،میزان تفاوت
ژنتیکی براساس آماره  ،Fstگسترش و پراکنش تاریخی جمعیت با سه روش شاخص راجر-هارپندینگ ،آزمون تاجیما و آزمون

Fu Fs

محاسبه شد و درخت فیلوژنتیکی براساس منطق بیزین و همچنین شبکه هاپلوتایپی با منطق اتصال میانه رسم شد .نتایج نشان داد که 81
هاپلوتایپ متفاوت و  55جایگاه متغیر در بین نمونهها وجود دارد و تنوع هاپلوتایپی برابر با  9/11است .مقدار آماره )Fst (p<9/92

برابر با  9/2115بود که با توجه به این مقدار و نتایج تجزیه و تحلیل واریانس مولکولی ،جریان ژنی قوی بین جمعیتها وجود نداشته و
هر جمعیت تا حدی متمایز از جمعیت های دیگر است .درخت فیلوژنتیکی رسم شده بیانگر این مسئله است که ساختار ژنتیکی مستقلی
برای جمعیت های مورد بررسی ،قابل تشخیص است و شبکه هاپلوتایپی رسم شده نیز این نظر را تأیید میکند .بر همین اساس میتوان
گفت تاریخ تکاملی روباه معمولی پیچیده بوده و الگوی پراکنش این گونه در شمالشرق ایران حاصل یک فرآیند بسیار طوالنی است.
کلمات کلیدی :ساختار ژنتیکی ،تنوع ژنتیکی ،روباه معمولی ،سیتوکروم  ،bشمالشرق ایران
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

imanijalil@yahoo.com
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بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی روباه معمولی ( )Vulpes vulpesدر....

مقدمه
روابط تکاملی واحدهای تاکسونومیک را فیلوژنی ()Phylogeny
مینامند .گونه مهمترین واحد تاکسونومی ( )Taxonomyاست که
در منابع اکولوژیک مورد استفاده قرار میگیرد ( Allendorfو
 .)6002 ،Luikartبرنامههای مدیریتی به این منظور وضع میشوند
که با توجه به منابع موجود بتوان جمعیت را حفظ نمود (Hobbs
و 8991 ،Mooney؛  Hughesو همکاران .)8992 ،مسأله کلیدی
در مدیریت ،تعیین این موضوع است که چه شرایطی بر بقاء گونه
مؤثر است ( Nunneyو  .)8991 ،Campbellیک رویکرد کارآمد و
سریع در تأمین اطالعات مربوط به حفاظت از تنوع زیستی
میتواند نقش اساسی در سیاستگذاری و بهینهسازی تخصیص
منابع داشته باشد ( Marshو همکاران6002 ،؛  Naidooو ،Ricketts
 .)6002برای شناسایی و طبقهبندی گونهها ،آگاهی از ساختار
ژنتیکی ،ابزار ارزشمند و کارآمدی محسوب میشود و پیشرفتهای
جدید در ژنتیک مولکولی ،امکان مناسبی را جهت پاسخگویی به
بسیاری از پرسشها در زمینه ردهبندی گونهها ،بررسی روابط
فیلوژنی و تکاملی گونهها فراهم کرده است .با استفاده از روشهای
مولکولی میتوان برای شناسایی جمعیتها ،افراد و گونهها و
بررسی رفتار آنها به شکل غیرمستقیم و از طریق ژنهایشان در
آزمایشگاه اقدام کرد و زمانیکه این مطالعات با عملیات میدانی
همراه شود ،نتیجه بررسیها خیلی دقیقتر و قابل استنادتر است
( Taberletو همکاران.)8999 ،
در بین گونهها ،شناسایی ساختار ژنتیک جمعیتهای یک
محدوده نیز بسیار با اهمیت است ،زیرا آگاهی از ساختار ژنتیکی
یک جمعیت در شناخت پتانسیل حفاظت جمعیت مذکور و
ریسک در معرض انقراض گرفتن گونه ،امری مهم است (Hughes
و همکاران6002 ،؛  Hilbornو همکاران6001 ،؛  Luckو همکاران،
 .)6001عالوه بر این ،اغلب جمعیتهای محلی بهعنوان واحدهایی
فعال در ارتباط با اکوسیستم ،مورد بررسی قرار میگیرند .برای
برنامهریزی بهمنظور مدیریت واحدهای جمعیتی در یک منطقه
و حفاظت آنها باید ارتباطات هر جمعیت محلی با سایر جمعیتهای
منطقه را به دقت ارزیابی نمود ( Allendorfو .)6002 ،Luikart
روباه معمولی ( )Vulpes vulpes Linnaeus,8271یکی از
گوشتخواران کوچک است و بیشترین گستره پراکنش را در بین
گوشتخواران خشکیزی دارد و در تمام قارههای نیمکره شمالی
شامل مناطق شمال آمریکا ،آسیا ،اروپا و شمال آفریقا در
زیستگاههای توندرای قطبی تا بیابانهای گرم زیست میکند
( Steinmetzو 6001 ،Garshelis؛  Macdonaldو ،Reynolds
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6001؛  Lariviéreو  .)8992 ،Pasitschniak-Artsبا وجود
مطالعات متعدد انجام شده ،هنوز در بسیاری از مناطق جهان در
خصوص این گونه کمبود اطالعات وجود دارد که منطقه خاورمیانه
از مهمترین این مناطق است ( İbişو همکاران .)6082 ،روباه
معمولی از گونههای نسبتاً فراوان در ایران است که در اکثر مناطق
کشور پراکنش دارد ( Karamiو همکاران6001 ،؛ .)6007 ،Firouz
شمالشرق ایران بهدلیل برخورداری از تنوع اقلیمی ،اشکال
متفاوت ناهمواری و داشتن پوشش گیاهی متنوع ،دارای تیپهای
زیستگاهی خاص و منحصربهفردی است که سبب شده تا یکی از
متنوعترین فونهای جانوری کشور ایران را در خود جای دهد.
یکی از رایجترین گوشتخواران این نواحی روباه معمولی است که
با استفاده از قدرت سازگاری باال توانسته است در زیستگاههای
مختلف این نواحی حضورداشته باشد.
وضعیت ردهبندی و تنوع ژنتیکی روباه معمولی با توجه به
گستره پراکنش وسیع آن و لکهلکه شدن زیستگاهها و وجود
جمعیتهای کوچک با تفاوتهای ریختی زیاد ،بسیار مبهم و
پیچیده است و برای تعیین وضعیت تنوع ژنتیکی و ساختار
ژنتیکی این گونه ،نیاز مبرمی به انجام مطالعات متعدد وجود دارد
و به همین دلیل است که در سالهای اخیر یکی از گونههای مهم
مورد مطالعه در جهان بوده است ،از میان مطالعات انجام شده
بروی این گونه میتوان به مطالعات بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی
و فیلوژئوگرافی ( )Phylogeographyروباه معمولی در مناطق
مختلف جهان با استفاده از ژن سیتوکروم )Cytochrome b( b
میتوکندری ( Stathamو همکاران 6082 ،؛ Kutscheraو
همکاران6081 ،؛  Edwardsو همکاران6086 ،؛  Stathamو
همکاران6086 ،؛  Yuو همکاران6086 ،؛  Sacksو همکاران،
6088؛  Stathamو همکاران6088 ،؛  Teacherو همکاران،
6088؛  Sacksو همکاران6080 ،؛  Aubryو همکاران6009 ،؛
 Fernandesو همکاران6001 ،؛  Inoueو همکاران6002 ،؛
 Perrineو همکاران6002 ،؛  Fratiو همکاران )8991 ،اشاره نمود.
ژن سیتوکروم  ،bژن میتوکندریایی کدینه است که تاکنون
به فراوانی برای تاکسونهای گوناگون تعیین توالی شده است .این
ژن نشانگری مناسب در سطح جنس و گونه است و تغییرات درون
و بین گونهای را بهخوبی نشان میدهد ( Winkو ،Heidrich
 )6000و فاقد تغییرات حذف ،الحاق و واژگونی است .اگرچه این
ژن توانایی نشان دادن واگراییهای قدیمیتر از  60میلیون سال
را ندارد ( Konigو همکاران )6001 ،اما برای پرداختن به بررسی
روابط تکاملی بسیار ارزشمند است ( Meyerو .)8990 ،Wilson
بر اساس نتایج بهدست آمده از مطالعات پیشین ،چنین
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بهنظر میآید که بررسی ژن سیتوکروم  bمیتواند ابزار مناسبی
در بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی این گونه باشد.
در ایران ،تاکنون مطالعهای در مورد بررسی ساختار جمعیتی
و تنوع ژنتیکی روباه معمولی انجام نشده است ،این در حالی است
که با توجه به وجود جمعیتهای مختلفی از این گونه در ایران،
شناسایی ساختار ژنتیکی و تعیین میزان تنوع ژنتیکی آنها
میتواند در حفاظت جمعیتهای این گونه کمک شایانی نماید.
از آنجاکه شمالشرق ایران یکی مناطقی است که روباه معمولی
در زیستگاههای متفاوت آن زیست میکند ،در این پژوهش تالش
شده است تا با استفاده از دادهها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
مولکولی پلیمورفیسم ( )polymorphismژن سیتوکروم ،bساختار
ژنتیکی جمعیتهای روباه معمولی را در شمالشرق کشور بررسی
شده و میزان تنوع ژنتیکی موجود در آنها تعیین شود.
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مواد و روشها
از آنجایی که روباه معمولی بهعنوان یک گونه گوشتخوار،
بهشدت مخفیکار و شب فعال بوده و نمونهبرداری از آن به سختی
امکانپذیر است ،در این مطالعه نمونهگیری از طریق تلفات
جادهای این گونه ،انجام گرفت .تعداد  67نمونه بافت روباه
معمولی از  1استان در شمالشرقی ایران شامل استانهای خراسان
رضوی ،خراسان شمالی و گلستان در طی سال  8196و 8191
با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست این استانها
جمعآوری شد که بهترتیب شامل 1 ،81 :و  9نمونه بافت بوده
است (شکل  ،)8در جدول  8نام نمونهها و موقعیت مکانی آنها
آورده شده است .نمونه بافت بهدست آمده ،در الکل اتیلیک 92
درجه نگهداری و به آزمایشگاه منتقل گردید.

شکل  :1موقعیت مکانی نمونههای جمعآوری شده در استانهای مورد مطالعه
استخراج  DNAو بررسی کمی و کیفی  :DNAاستخراج  DNAاز نمونههای بافت ،با استفاده از کیت AccuPrep® Genomic DNA
( Extractionشرکت  ،Bioneerکره جنوبی) و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گرفت .پس از استخراج  DNAبرای تأیید کیفیت DNA

استخراجی از روش الکتروفورز بر روی ژل آگارز  % 8و همچنین دستگاه نانودراپ استفاده شد.
چرخه  PCRو توالییابی قسمتی از ژن سیتوکروم  :bواکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCR= polymerase chain reactionبا استفاده
از پرایمرهای ( L82262 )Primerو  Irwin( H 87987و همکاران )8998 ،در دستگاه Applied Biosystems Thermal Cycler6260
(ساخت آمریکا) بهشرح زیر انجام گرفت:
واسرشتسازی اولیه در دمای  97درجه سانتیگراد بهمدت  80دقیقه ،واسرشتسازی در دمای  97درجه سانتیگراد بهمدت  8دقیقه،
اتصال آغازگرها در دمای  79درجه سانتیگراد و به مدت  90ثانیه ،مرحله بسط در دمای  26درجه سانتیگراد به مدت  90ثانیه و در پایان
مرحله بسط نهایی در دمای  26درجه سانتیگراد بهمدت  2دقیقه .حجم واکنش برابر با  67میکرولیتر و اجزای آن شامل  800نانوگرم
 ،DNAیک واحد آنزیم  Taqدیانای پلیمراز 7 ،میلیمول  70 ،dNTPsمیلیمول  7 ،MgCl6پیکوموالر از هر آغازگر 6/7 ،میکرولیتر بافر
 80Xو  81میکرولیتر آب دوبار تقطیر بود.
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جدول  :1موقعیت مکانی نمونه و شماره مربوط به هر نمونه
موقعیت مکانی

نام نمونهها

خراسان رضوی ()KH-R
خراسان شمالی ()KH-N
گلستان ()G

)C.F-KH.R(8،6،1،2،7،2،2،1،9،80،88،86،81
)C.F-KH.N(8،6،1
)C.F-G(8،6،1،2،7،2،2،1،9

بهمنظور تأیید تکثیر ناحیه مورد نظر طی واکنشهای PCR

ریشهدار شد (شماره اختصاری ثبت شده در بانک ژن بهترتیب

الکتروفورز محصوالت بهدست آمده روی ژل آگارز  6درصد با
رنگ آمیزی اتیدیومبروماید انجام شد .پس از اطمینان از تکثیر و
عدم وجود آلودگی ،مقدار  60میکرولیتر از محصوالت  PCRبرای
تعیین توالی به شرکت  Bioneerکره جنوبی ارسال شد .این نمونهها
با استفاده از دستگاه  ABI 1210بهطور خودکار توالی یابی شد.

KP124243,

تجزیه و تحلیل دادهها :از ابزار  BLASTو رویه BLASTN

در پایگاه  NCBIجهت تعیین همولوژی توالیها استفاده گردید،
سپس توالیهای دریافت شده توسط نسخه  6/2نرمافزار SeqScape
بررسی و خطاهای موجود اصالح گردید (Thermo Fisher
) .Scientificدر مرحله بعد ،در نسخه  7نرمافزار Tamura( Mega
و همکاران )6088 ،و با استفاده از  ،Clustal Wهمردیفسازی
( )Alignmentانجام شد.
برای تعیین فاصله ژنتیکی بین افراد ،فراوانی بازهای مختلف
و تعیین میزان جانشینیهای نوع اول و دوم توسط نسخه 7
نرمافزار  MEGAانجام گردید ( Tamuraو همکاران.)6088 ،
تعیین تعداد هاپلوتایپها ،جایگاههای چندشکلی با استفاده از
نسخه  7/80نرمافزار  DNAspتخمین زده شد ( Libradoو ،Rozas
 )6009و از همین نرمافزار برای بررسی تاریخچه جمعیتی
( )Demographic historyبین افراد با استفاده از توزیع عدم
تطابق ( )Mismatch distributionبراساس شاخص راجرز هارپندینگ
( ،)Harpending's raggedness indexشاخص بیطرفی ( Neutrality
 )testsتاجیما ( )Tajima,8919و تست (Fu,8992( Fu's Fs
استفاده شد .برای تعیین بهترین مدل جهت رسم درخت
فیلوژنتیکی از نرمافزار  jModelTestو دو آماره ( Akaike
 AIC )information criterionو Bayesian information ( BIC
 )criterionاستفاده شد ( Posadaو همکاران .)6001 ،سپس با
توجه به مدل انتخاب شده از نسخه  1/6/6نرمافزار MrBayes
برای محاسبه و ترسیم درخت بیزین استفاده شد (Huelsenbeck
و  .)6008 ،Ronquistتحلیلهای بیزین براساس چرخه زنجیره
مارکو ( )Markov chain Monte Carloبا  80میلیون تکرار و
فراوانی نمونه ( 800 )Sample frequencyانجام شد .درخت بیزین
بهوسیله برون گروههای ( V. corsac )Outgroupsو V. laopus
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NC941040,
.)KJ329310

KP499005,

NC945440,

در نهایت ،درختهای ترسیم شده ،بهوسیله قانون
اکثریت ( ) Majority- ruleیکپارچه ( )Consensusشدند .فراوانی
و واگرایی هاپلوتایپها با استفاده از نسخه  1/7نرمافزار Arlequin
محاسبه شد ( Excoffierو همکاران )6080 ،و همان برنامه برای
برآورد تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی ( )±SEبراساس ضریب
( )8912 ،NEIو برآورد تفاوت بین جفت جمعیتهای فرضی با
استفاده از آماره  FSTمورد استفاده قرار گرفت .بررسی ارتباط بین
هاپلوتایپها و ترسیم شبکه هاپلوتایپی با استفاده از منطق اتصال
میانه و نسخه  2/2/8/1نرمافزار  Networkانجام گرفت (Bandelt
و همکاران.)8999 ،

نتایج
در این مطالعه که بروی ژنوم میتوکندری  67نمونه روباه
معمولی در سه استان خراسان شمالی ،رضوی و گلستان انجام
شد  8091جفت باز از ژن سیتوکروم  bتکثیر و توالییابی شد و
مورد تحلیل قرار گرفت که در مجموع ،فراوانی بازها بهترتیب
( C )62 ،9( ،T)69 ،2( ،A )61،2و ( G )82 ،8تعیین شد .بر
همین اساس در قطعه مطالعه شده 81 ،هاپلوتایپ و  66جایگاه
متغیر شناسایی شد (جدول .)6
میزان جانشینی نوع اول (جانشینی بازهای پورینی با
یکدیگر و جانشینی بازهای پریمیدینی با یکدیگر) و جانشینی
نوع دوم (جانشینی بازهای پورین و پریمیدین با یکدیگر) در
نمونههای سه استان مورد مطالعه ،محاسبه شده است (جدول .)1
در این جدول اعدادی که بهصورت پررنگ نشان داده شدهاند نرخ
جانشینی نوع اول را بیان میکنند و سایر اعداد نشاندهنده نرخ
جانشینی نوع دوم هستند .الگوهای جانشینی و نرخها براساس
مدل تامورا -نئی برآورد شده است ( Tamuraو .)8991 ،Nei
آزمون معیارهای اطالعات بیزین ) (BICو اطالعات آکایکه
( )AICدر نرمافزار  jModelTestنشان داد که مدل  HKY+Gبا
مقدار آماره  Gبرابر با  0/6910بهعنوان بهترین مدل تکاملی
نوکلئوتیدی برای قطعه سیتوکروم  bشناسایی شد.
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استان

جدول  :2هاپلوتیپهای یافت شده گونه روباه معمولی ) (V. vulpesبراساس نمونههای توالییابی شده
شماره نوکلئوتید(های) متفاوت با هاپلوتایپ 2C
هاپلوتایپ سیتوکرومb
نام نمونه
8018-8017
Haplotype-8C
C.F-KH.R8

خراسان رضوی

خراسان شمالی

گلستان

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

C.F-KH.R6

Haplotype-6C

-

C.F-KH.R1

Haplotype-6C

-

C.F-KH.R2

Haplotype-1C

927-8061-8018

C.F-KH.R7

Haplotype-2C

11-802-8018-8017

C.F-KH.R2

Haplotype-6C

-

C.F-KH.R2

Haplotype-6C

-

C.F-KH.R1

Haplotype-6C

-

C.F-KH.R9

Haplotype-7C

8017

C.F-KH.R80

Haplotype-2C

8011-8019-8028

C.F-KH.R88

Haplotype-2C

927

C.F-KH.R86

Haplotype-6C

-

C.F-KH.R81

Haplotype-6C

-

C.F-KH.N8

Haplotype-1C

222-8012-8028

C.F-KH.N6

Haplotype-9C

287-222-179-8006-8012-8028

C.F-KH.N1

Haplotype-80C

210-287-222-8012-8028

C.F-G8

Haplotype-88C

222-226-102-182-8092

C.F-G6

Haplotype-86C

676-102-8092

C.F-G1

Haplotype-81C

226-102-182-8092

C.F-G2

Haplotype-81C

226-102-182-8092

C.F-G7

Haplotype-81C

226-102-182-8092

C.F-G2

Haplotype-86C

676-102-8092

C.F-G2

Haplotype-81C

226-102-182-8092

C.F-G1

Haplotype-88C

222-226-102-182-8092

C.F-G9

Haplotype-86C

676-102-8092

جدول  :3تخمین الگوهای جانشینی نوکلئوتیدی براساس قطعه سیتوکروم b
G
C
T/U
A
نوکلئوتید
8/05
7/12
2/81
A
1/07
11/20
7/11
T/U
1/07
11/21
7/11
C
7/12
2/81
11/22
G

درخت فیلوژنتیکی نمونهها براساس این مدل محاسبه و
ترسیم شد که پس از تعداد تکرار  70میلیون بار ،میزان انحراف
معیار فراوانی خرد شده برای قطعه سیتوکروم  bبرابر با 0/00089

بود که مقدار قابل قبولی محسوب میگردد .شکل  6درخت
فیلوژنتیکی حاصل را نشان میدهد.
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بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی روباه معمولی ( )Vulpes vulpesدر....

شکل  :2درخت فیلوژنتیکی نمونههای سه استان مورد مطالعه حاصل از نرمافزار  MrBayesبراساس ژن سیتوکرم .b

درخت ترسیم شده نشان میدهد نمونههای بهدست آمده
بهخوبی از دو گونه دیگر استخراج شده از ژن بانک (روباه کورساک
و روباه قطبی) تفکیک شدهاند .نمونههای هر استان نیز در یک
کالد جدا قرار میگیرد و بهخوبی ساختار مشخصی برای هر

جمعیت قابل تصور است (اعداد بیانگر بوت استرپ میباشند).
براساس دادههای بهدست آمده ،شبکه هاپلوتایپی ژن سیتوکروم
 bدر نمونههای مورد مطالعه مطابق شکل  1است.

شکل  :3شبکه هاپلوتایپی نمونههای بهدست آمده از سه استان با استفاده از نرمافزار .Network

شبکه هاپلوتایپی نیز تفکیک ساختار ژنتیکی جمعیتها را
بهخوبی نشان میدهد هاپلوتایپ  6Cفراوانترین هاپلوتایپ بوده
و هاپلوتایپ مرکزی نمونهها محسوب میشود .نتایج تجزیه و
تحلیل واریانس مولکولی (Analysis of Molecular Variance
= )AMOVAدر جدول  2نشان داده شده است .برای مقایسه
10

جمعیتهای مورد مطالعه ،مقایسه دوبهدوی جمعیتها انجام شد
که در این مطالعه ،نمونههای مربوط به هر استان ،یک جمعیت
فرضی در نظر گرفته شدند و آنالیزها بر همین اساس انجام گرفت
(جدول .)7
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جدول  :2نتایج آنالیز واریانس مولکولی ( )AMOVAحاصل از نرم افزار Arlquine

نوع واریانس

درجه آزادی

مجموع مربعات

واریانس

درصد واریانس

بین جمعیتها
درون جمعیتها
کل

6
66
62

61/102
66/122
70/210

8/29
8/06
6/18

26/16
12/81
-

شاخص تثبیت ()FST

5/1382

جدول  :0نرخ واگرایی جمعیتها براساس روش  Pairwise differencesدر نرمافزار Arlquine

خراسان شمالی

گلستان

خراسان شمالی

0/000

گلستان

0/272

0/000

خراسان رضوی

0/282

0/202

میزان شاخص  Harpending's raggednessبرابر با 0/6
( )p>0/7و نمودار آن تکنمایی بهدست آمد (شکل  )2و شاخص
تاجیما برابر با  )p>0/8( -8/61و آماره آمون  FUبرابر با -8/71
( )p>0 /8محاسبه گردید .با توجه به تک نمایی بودن نمودار،
امکان گسترش گونه در گذشته وجود دارد.

شکل  :2نمودار مربوط به شاخص Harpending's raggedness
رسم شده در نرم افزار .DnaSp

بحث
نتایج بهدست آمده نشان داد که پرایمر مورد استفاده دارای
قابلیت مناسب برای تکثیر ژن سیتوکروم  bبوده و میتواند تقریباً
قطعه کامل سیتوکروم  bرا جداسازی کند .اگرچه طول قطعه
نهایی مورد استفاده در آنالیزها 8091 ،جفت باز بود که این قطعه
 26جفت باز کمتر از طول کامل سیتوکروم  bاست ،اما این

خراسان رضوی

0/000

کوتاهی بهدلیل یکسان کردن طول قطعه در تمامی نمونهها انجام
گرفته است.
براساس نتایج حاصل در  67نمونه مورد بررسی  81هاپلوتایپ
شناسایی شد .تاکنون تقریباً تمام مطالعات انجام شده بروی این
ژن با قطعات کوتاهتری انجام شده است و بر همین اساس ممکن
است مقایسه نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه دارای تفاوت
اندکی باشد Frati .و همکاران ( )8991با بررسی  127جفت باز
از ژن سیتوکروم  bدر بین  28نمونه از حوزه دریای مدیترانه81 ،
هاپلوتایپ مختلف را شناسایی کردند Inoue ،و همکاران ()6002
با بررسی  127جفت باز در  11نمونه شمال ژاپن  82هاپلوتایپ،
 YUو همکاران ( (6086با بررسی  111جفت باز در  66نمونه
شرق آسیا  9هاپلوتایپ Perrine ،و همکاران ( )6002و  Aubryو
همکاران ( )6009بهترتیب با بررسی  172جفت باز در  21فرد
 82هاپلوتایپ و با بررسی  172جفت باز در  660فرد 69
هاپلوتایپ İbiş ،و همکاران ( )6082با بررسی  127جفت باز در
 78نمونه در ترکیه توانستند  80هاپلوتایپ متفاوت را شناسایی
کنند ،درصورتیکه قطعه سیتوکروم  bکوتاهتر و در حدود اندازه
قطعات مطالعات قبلی در نظر گرفته شود (بین  160تا  110جفت
نوکلئوتید) ،تعداد هاپلوتایپهای شناسایی شده به  2تا  2هاپلوتایپ
تغییر خواهد کرد که این امر بیانگر اهمیت اندازه قطعه مورد
مطالعه در بررسی تنوع ژنتیکی است ،اگرچه طول قطعه کوتاه
سبب کم شدن تعداد و تنوع هاپلوتایپی می شود اما درمجموع،
مقایسه تعداد و تنوع هاپلوتیپی شناسایی شده در این پژوهش با
سایر مطالعات انجام شده با توجه به تعداد نمونه و گستره
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