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چکیده
حفاظت از ذخایر ژنتیکی با آگاهی از ساختار ژنتیکی و بررسی ژنوم میتوکندری بین و درون گونهای یک شاخص مناسب از میزان تنوع
ژنتیکی جهت مطالعه ژنتیک جمعیت است .از آنجائیکه ژنهای غیرکدکننده  12sRNA ،16sRNAو tRNAها عناصر تنطیمی درگیر در
همانندسازی و رونویسی میتوکندری میباشند ،در این پژوهش توالیهای  rRNA2و  tRNA22موجود در ژنوم میتوکندریایی شترهای تک کوهانه
و دوکوهانه مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی قرارگرفت .نتایج نشان دادکه در مقایسه توالی ژنهای  RNAغیرکدکننده شترهای تک
کوهانه و دوکوهانه  46نوکلئوتید در توالی  45 ،16sRNAنوکلئوتید در  12sRNAو  44نوکلئوتید در tRNAها متغیر میباشد که تنها  2ژن
 rRNAو  4ژن از tRNAها نسبت به تستهای تکامل خنثی معنیدار بودند .بررسی پیامدهای ساختاری این نوکلئوتیدهای متغیر با استفاده از
مدلسازی تأیید کرد که تنها نوکلئوتیدهای متغیر در حلقه  Dاز ژن  tRNA-Trpسبب تغییر شکل فضایی ساختار برگ شبدری  tRNAتریپتوفان
و انرژی آزاد گیبس میشود .براساس تجزیه و تحلیلهای این پژوهش ژنهای  RNAغیرکدکننده ژنوم میتوکندری گونههای شتر حفاظت شدهاند.
کلمات کلیدی :ژنوم میتوکندری ،اثر انتخاب ،حفاظت ژنتیکی ،نواحی غیرکدکننده
* پست الكترونیكی نویسنده مسئول:
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مقدمه
منابع ژنتیکی شتر بیشتر از نوع شتر تک کوهانه است و به تعداد
خیلی کم شترهای دو کوهانه وجود دارد و براساس اطالعات موجود
بهدلیل عدم توجه به این دام ،تعداد آنها در حال کاهش میباشد که
در واقع یک جمعیت در معرض انقراض بهحساب میآید ( Hanو همکاران،
 .)2004در ایران نیز جمعیت شترهای تک کوهانه و دو کوهانه بهترتیب
در حدود  150000و  100نفر میباشند که نشان میدهد که شتر
دوکوهانه ایرانی جزء گونههای در معرض خطر میباشد (ازغندی و
طهمورثپور .)1394 ،مطالعات نشان ددند که شناسایی ساختار ژنتیک
جمعیتهای یک محدوده در بین گونهها که به برنامهریزی طرحهای
اصالح نژادی کمک میکند حائز اهمیت است ،زیرا آگاهی از ساختار
ژنتیکی یک جمعیت در شناخت پتانسیل حفاظت جمعیت مذکور و
ریسک در معرض انقراض قرار گرفتن گونه ،امری بسیار با اهمیت است
( Hughesو همکاران1997 ،؛  Hilbornو همکاران  .)2003یکی از
کاربردیترین راههای شناسایی موجودات در خطر انقراض شناسایی
تفاوتهای ژنتیکی در توالی ژنهای موجود در ژنوم میتوکندریایی با
استفاده از تکنیک مولکولی است .بهطوریکه امروزه نواحی ژنوم
میتوکندریایی به عنوان نشانگر ژنتیکی قوی بهصورت گسترده کاربرد
دارند ( Patwardhanو همکاران2014 ،؛  Hussainو همکاران.)2015 ،
در میان ژنومهای مختلف نرخ جهش متفاوت است و ژنهایی که روند
تکامل سریعتری دارند ،تنوع ژنتیکی باالتری در مقایسه با ژنهایی که
کندتر تکامل مییابند نشان میدهند .از ژن هایی که تکامل سریعتری
دارند در مطالعه گروههای نزدیک بههم (یعنی جمعیتها و زیرگونهها)
و از ژنهایی که دیرتر تکامل مییابند در مطالعه گروههای دورتر
(یعنی گونهها ،جنسها و خانوادهها) استفاده میشود (.)2000 ،Avise
بنابراین تفاوت در نرخ تکاملی ژنهای مختلف بدین معنی است که با
انتخاب ژنهایی که تکامل سریعتر یا آهستهتری دارند میتوان گروههای
مختلف تاکسونومیکی را مورد مطالعه قرار داد ( Freelandو همکاران،
 .)2011ژنهای ژنوم میتوکندریایی بهدالیل متعدد کاربرد زیادی در
مطالعه ژنتیک جمعیت دارند ( Drummondو همکاران .)2005 ،ویژگیهایی
نظیر کوچکی اندازه و یکسان بودن ترتیب قرارگیری ژنهای آن در
میان اغلب گونهها این امکان را فراهم میآورد که بتوان با استفاده از
آغازگرهای عمومی طیف وسیعی از موجودات مهرهدار و بیمهره را مورد
مطالعه قرار داد .ثانیاً با وجود حفاظتشده بودن و عدم تغییر در ترتیب
قرارگیری ژنها ،ژنوم میتوکندریایی در جانوران از نرخ جهش باالیی
برخوردار است ( Wallaceو همکاران1999 ،؛  Ballardو ،Whitlock
 .) 2004ژنوم میتوکندریایی در شتر مانند سایر پستانداران از  13ژن
کدکننده پروتئینهای مرتبط با زنجیره تنفسی ،ژنهای 16s rRNA
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و  12s rRNAو  22ژن  tRNAتشکیل شده است ( Kujothو همکاران،
220؛  Baoو همکاران2008 ،؛  .)2012 ،Grayبنابراین ژنوم میتوکندری
کدکننده تعداد محدودی پروتئین است که تمامی آنها از اجزای اصلی
سیستم فسفوریالسیون اکسیداتیو میباشند ،عالوه بر این rRNAها و
بسیاری از tRNAهای مورد نیاز برای ترجمه این پروتئینها در میتوکندری
نیز ،در ژنوم این اندامک وجود دارند .،دیگر پروتئینهای میتوکندریایی
توسط ژنهای هسته کد شده که تصور بر این است که این ژنها از
ژنوم میتوکندریهای اجدادی به هسته منتقل شدهاند ( Cooperو
 .)2007 ،Hausamnبرای اولینبار در سال  2007برای بررسی رابطه
تکاملی خانواده شترسانان ،ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه وحشی
بهطور کامل توالییابی شد ( Cuiو همکاران  .)2007 ،همچنین ،در سال
 2009برای بررسی ارتباط تکاملی شتر دوکوهانه اهلی و دوکوهانه
وحشی و بررسی منشاء پیدایش شتر دوکوهانه اهلی توالی ژن سیتوکروم
 bاز ژنوم میتوکندریایی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که
زیرگونهزایی از  700میلیون سال پیش از دو دودمان شروع شده است
و شتر دوکوهانه وحشی دارای اصل و نسب جداگانهای است و جد مشترک
مستقیم با شتر دوکوهانه اهلی ندارد ( Jiو همکاران .)2009 ،اغلب مطالعات
انجام شده روی شترهای تککوهانه و دوکوهانه مربوط به ژنهای کدکننده
پروتئین و ژنهای مرتبط با صفات اقتصادی بوده است .بنابراین باتوجه
به اهمیت توالی ژنوم میتوکندریایی در بررسی و مطالعه رابطه تکاملی،
هدف از این مطالعه بررسی تفاوتهای ژنتیکی در ژنهای RNA
ریبوزومی و ناقل ژنوم میتوکندریایی و همچنین ،اثر انتخاب وارد بر
ژنهای  RNAغیرکدکننده ژنوم میتوکندریایی در گونههای شتر بود.

مواد و روشها
آمادهسازی توالی ژنوم میتوکندری شتر 30 :توالی نوکلئوتیدی
ژنوم میتوکندری مربوط به شترهای تککوهانه و دوکوهانه ایران و سایر
کشورها از طریق بانک جهانی ژن ( )NCBIبهمنظور انجام آنالیز بهدست
آمد .شماره توالیهای مورد استفاده در این پژوهش در جدول  1آورده
شدهاند .توالی نوکلئوتیدی مربوط به ژنوم میتوکندری گونههای شتر
مورد مطالعه با استفاده از گزینه  Clustal Wدر نرمافزار Mega 6
( Tamuraو همکاران )2013 ،همردیفسازی چندگانه ( Multiple
 )Alignmentشدند و بهصورت دستی توالیهای مربوط به ژنهای
 tRNAو  rRNAدر ژنوم میتوکندری شترهای تککوهانه و دو کوهانه
جهت انجام آنالیزهای بعدی آمادهسازی شدند.
آنالیز تنوعژنتیکی و شناسایی اثرات انتخاب :ابتدا توالیهای
نوکلئوتیدی مربوط به ژنهای  tRNAو rRNAابتدا با استفاده از رویه
 Clustal Wدر نرمافزار  Mega 6همردیفسازی چندگانه شدند.
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جدول : 1شماره دسترسی ،کشور و گونه شترهای مورد استفاده در این پژوهش
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شماره دسترسی
NC009849.1
KX554931.1
KX554932.1
KX554933.1
KX554934.1
KU605072.1
KU605073.1
KU605074.1
KU605075.1
KU605076.1
KU605077.1
KU605078.1
KU605079.1
KU605080.1
EU159113.1

گونه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه
تککوهانه

کشور
دبی
ایران
ایران
ایران
ایران
قطر
عربستان
عربستان
عربستان
اتریش
دبی
کنیا
سودان
پاکستان
دبی

سپس در این مقایسه پارامترهای اساسی تنوعژنتیکی مانند تعداد
کل جهشها ،تعداد هاپلوتایپ و تنوع نوکلئوتیدی با استفاده از نرمافزار
 Librado( DnaSP5.10.05و  )2009 ،Rozasمحاسبه گردید .بهمنظور
هرگونه انحراف از فرضیه صفر تکامل خنثی ،تستهای تکامل خنثی
( )Neutrality Testشامل  Tajima´s Dو  Fu´s Fsبا استفاده از نرمافزار
 DnaSP 5.10.05محاسبه و از معنیداری آنها اطمینان حاصل شد.
سطوح معنیداری برای تستهای  Tajima´s Dو  Fu´s Fsبهترتیب
 0/05و  0/01درنظر گرفته شد .همچنین جهت بررسی وقوع نوترکیبی
در ژنهای  RNAژنوم میتوکندری گونههای شتر از نرمافزارهای SimPlot
( Loleو همکاران )1999 ،و  DnaSP5.10.05استفاده شد.
مدلسازی ساختار دوم ژنهای غیرکدشونده  tRNAدر ژنوم
میتوکندری شتر :ژنهای غیرکدشونده  tRNAموجود در ژنوم میتوکندری

شتر که بیشترین جهش را داشتند با تستهای تکامل خنثی در این پژوهش
انتخاب شدند و برای بررسی پیامدهای ساختاری مورد آنالیز قرار گرفتند،
ساختار دوم tRNAهای ژنوم میتوکندری شتر با استفاده از مدلسازی
براساس ساختار دوم حفاظتشده ژنوم میتوکندری پستانداران ( Helmو
همکاران )2000 ،و با استفاده از نرمافزار Xayaphoummine( kinefoldو
همکاران )2005 ،انجام شد و جهت بررسی ویژگیهای ساختاری tRNAهای
پیشبینی شده از نرمافزار  )2003 ،Zuker( mfoldاستفاده شد.

نتایج
پارامترهای تنوع ژنتیکی مانند تعداد کل جهشها ،تعداد هاپلوتایپ
و تنوع نوکلئوتیدی محاسبه و نتایج در جدول  2نشان داده شده است.

ردیف
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

شماره دسترسی
JN632608.1
NC009628.2
KX554925.1
KX554926.1
KX554927.1
KX554928.1
KX554929.1
KX554930.1
EF212037.2
EF212038.2
EF507798.2
EF507799.2
EF507800.2
EF507801.2
AP003423.1

گونه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه
دو کوهانه

کشور
فرانسه
آمریکا
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
چین
چین
چین
چین
چین
چین
ژاپن

در مقایسه توالی شترهای تککوهانه و دوکوهانه  46نوکلئوتید در توالی
 45 ،16sRNAنوکلئوتید در  12sRNAو  44نوکلئوتید در tRNAها
وجود دارد که در ژنهای  rRNAهمه جهشها مختص به یک نژاد
هستند و هیچ جهش مشترکی بین شترهای تککوهانه و دوکوهانه
وجود نداشت اما در بین ژنهای  tRNAچهار جهش مشترک بین
شترهای تککوهانه و دو کوهانه در ژنهای tRNA-Asn ،tRNA-Trp
و  tRNA-Glyوجود دارد .از میان  22ژن  tRNAو  2ژن rRNA
میتوکندریایی ،بیشترین تعداد هاپلوتایپها بهترتیب مربوط به ژن
( 12sRNAهاپلوتایپ  )11با طول توالی  967نوکلئوتید و سپس ژن
 8( 16sRNAهاپلوتایپ) با طول توالی  1560نوکلئوتید بود .با توجه
به اینکه ژنهای  tRNAدارای توالی  61-74نوکلئوتیدی میباشند اما
برخی از ژنهای  tRNAجهش بیش از یک جایگاه داشتند بهطوریکه
بیشترین تعداد جهش در ژنهای  4 tRNAنوکلئوتید بود که در توالی
نوکلئوتیدی ژنهای  tRNA( tRNA-Trpتریپتوفان)tRNA-Asn ،
( tRNAآسپارژین) و  tRNA( tRNA-Glyگالیسین) مشاهده شدند
به گونهای که این جهشها 3 ،هاپلوتایپ تشکیل میدهند (جدول .)2
مقادیر تنوع نوکلئوتیدی در این ژنهای  tRNAحدود  0/03است که
نسبت به ژنهای  )0/02( 12sRNAو  )0/013( 16sRNAباالتر
میباشد .بنابراین تنوعژنتیکی پایین ژنهای  rRNAباتوجه به محاسبه
پارامترهای اساسی تنوع مشهود است (جدول .)2مقادیر تنوع نوکلئوتیدی
در این ژنهای  tRNAحدود  0/03است که نسبت به ژنهای 12sRNA
( )0/02و  )0/013( 16sRNAباالتر میباشد .بنابراین تنوعژنتیکی
پایین ژنهای  rRNAباتوجه به محاسبه پارامترهای اساسیتنوع مشهود
است (جدول.)2
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جدول :2پارامترهای تنوع ژنتیکی در مقایسه توالی شترهای تککوهانه و دوکوهانه
نام ژن
16sRNA
12sRNA
tRNA-phe
tRNA-Val
tRNA-Leu
tRNA-Ile
tRNA-Gln
tRNA-Met
tRNA-Trp
tRNA-Ala
tRNA-Asn
tRNA-Cys
tRNA-Tyr
tRNA-Ser
tRNA-Asp
tRNA-Lys
tRNA-Gly
tRNA-Arg
tRNA-His
tRNA-Ser
tRNA-Leu
tRNA-Glu
tRNA-Thr
tRNA-Pro

تعداد جایگاه متغیر
46
45
3
2
2
2
3
1
4
0
4
2
1
0
3
1
4
2
1
1
1
1
4
2

تعداد هاپلوتایپ
8
11
3
2
2
3
2
2
3
1
3
2
2
1
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2

تنوع نوکلئوتیدی
0/013
0/020
0/022
0/015
0/013
0/014
0/021
0/007
0/03
0
0/03
0/015
0/007
0
0/023
0/007
0/029
0/015
0/007
0/008
0/007
0/007
0/029
0/015

تستهای خنثی شامل  Tajima´s Dو  Fu´s Fsبهمنظور بررسی
هرگونه انحراف از فرضیه صفر تکامل خنثی و شناسایی اثرات انتخاب
طبیعی بر این ژنها در شترهای تککوهانه و دوکوهانه محاسبه و از
معنیداری مقادیر بهدست آمده اطمینان حاصل شد (جدول  .)2نتایج
این مطالعه نشان داد که مقادیر تستهای تکامل خنثی بهطور معنیداری
فقط برای ژنهای ،tRNA-Asn ،tRNA-Trp ،16sRNNA ،12sRNA
 tRNA-Glyو  tRNA-Thrمثبت است و در این پژوهش هیچکدام از ژنها
مقادیر عددی  Dو  Fsمنفی نشان ندادند .نتایج آنالیز نوترکیبی نشان
داد هیچ جایگاه نوترکیبی در توالی ژنهای مورد مطالعه وجود ندارد
که به منزله عدم نوترکیبی است .برای بررسی پیامدهای ساختاری
جهشهای موجود در ژنهای tRNA-Gly ، tRNA-Asn ، tRNA-Trp
و  tRNA-Thrساختار دوم آنها مدلسازی شد و این ژنهای tRNA
با tRNAهای ژنوم میتوکندری پستاندارن که توسط  Helmو همکاران
( )2000ارائه شده است مقایسه شدند و نتایج پیشبینی و مقایسه
ساختار  tRNAهای شتر با سایر پستانداران در شکل  1نشان داده
شده است .جهشهای موجود در توالی  tRNA-Trpسبب تغییر شکل
فضایی ساختار برگ شبدری  tRNA-Trpو انرژی آزاد گیبس نسبت
به سایر پستاندارن شده است در  tRNA-Trpدو جهش از چهار جهش
در ناحیه حلقه  Dهستند و دو جهش دیگر در نواحی حلقه  TѱCو
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تست
**2/888
**2/798
*2/340
*2/130
*2/130
*2/055
*2/447
1/621
**2/582

Tajima´s D

0

**2/676
*2/130
1/621
0

*2/447
1/507
**2/623
*2/139
1/635
1/621
1/621
1/621
**2/670
*2/130

تست Fu and Li's D

تست Fu and Li's F

1/360
**1/666
0/949
0/806
0/806
0/806
0/949
0/594
*1/564
0
*1/564
0/806
0/594
0
0/949
0/594
*1/554
0/806
0/594
0/594
0/594
0/594
*1/558
0/806

**2/197
**2/325
1/562
1/362
1/362
1/338
1/598
1/010
*1/848
0
*1/776
1/362
1/010
0
1/598
0/974
*1/758
1/365
1/014
1/010
1/010
1/010
*1/774
1/362

بازوی اضافی ساختار  tRNAهستند اما برای سه tRNA- ،tRNA-Asn

 Glyو  tRNA-Thrبهترتیب جهشها در بازوی  Dو بازوی آنتیکدون،
حلقه  TѱCو بازوی  ،Dبازوی TѱCو بازوی آنتیکدون وجود دارند و
این جهشها تغییری در شکل فضایی ساختارهای برگ شبدری پیشبینی
شده با ساختار tRNAهای ژنوم میتوکندری پستانداران نشدهاند.

بحث
کاهش در اندازه جمعیت شترهای تککوهانه و بهخصوص دوکوهانه
منجر به نگرانیهایی در مورد حفظ نژادهای کمیاب در بسیاری از نواحی
جهان شده است .بنابراین مشخص کردن ویژگیهای ژنتیکی و عملکردی
شکل گرفته در جمعیتهای باقیمانده برای حفظ و توسعه جمعیت
باقیمانده ضروری میباشد .از نتایج مطالعاتی که تاکنون بر روی ژنوم
میتوکندری شتر در سراسر جهان انجام شد میتوان به نتایج تجزیه و
تحلیل توالی ژنوم میتوکندریایی توسط  Cuiو همکاران ( )2007اشاره
کرد که نشان داد که دو گونه شتر دوکوهانه وحشی و  Lamaحدود
 25میلیون سال پیش از یک جد مشترک جدا شدهاند و همچنین
منشا اصلی شتر دوکوهانه اهلی و وحشی در شمال آمریکا رخ داده
است و شترهای اهلی و وحشی دارای منشأ جدا از هم میباشند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل :1پیشبینی ساختار tRNAهایی که بیشترین جهش را داشتند
و مقایسه ساختار آنها با  tRNAپستاندارن
ساختارهای برگ شبدری سبز رنگ در سمت چپ ،مربوط به ساختارهای پیشبینی
شده در این پژوهش و ساختارهای مشکی در سمت راست مربوط به پستانداران
میباشند که از پژوهش  Helmو همکاران ( )2000اقتباس شدهاند.

در مطالعه دیگر ازغندی و طهمورثپور ( )1393بر روی ناحیه
 D-loopژنوم میتوکندری شتر تککوهانه و دوکوهانه

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

ایران  3هاپلوتایپ در نژادهای تککوهانه و  6هاپلوتایپ در نژادهای
دوکوهانه مشاهده کردند .نتایج این محققین نشان داد که گونه شتر
در میانه گونههای دارای توالی ثبت شده در بانک ژنی ،بیشترین
شباهت را با توالیهای مرجع ثبت شده که مربوط به شترهای عربی
میباشند دارد که این امر ممکن است بهدلیل قرابت ژنتیکی بسیار
نزدیک شترهای ایرانی با نژادهای عربی باشد .شهابی و طهمورث پور
( )1393در مقایسه توالی نوکلئوتیدی و اسیدامینهای ژنهای
 NADH3و  NADH4Lژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه ایران با سایر
گونهها نشان دادند که این گونه با شتر دوکوهانه اهلی دارای قرابت
ژنتیکی نزدیکی است و با  Lamaکه شتر دوکوهانه وحشی کمترین
قرابت ژنتیکی را دارند .عباسی و همکاران ( )1395در نتایج خود مبنی
بررسی ژن  COX3از ژنوم میتوکندری شتر تککوهانه و دوکوهانه
ایران گزارش کردند که توالی نوکلئوتیدی در این دو گونه شتر با توالی
نوکلئوتیدی شتر تککوهانه عربی و شتر دوکوهانه باختری بیشتری
همولوژی را دارد و این دوگونه شتر ایرانی دارای فاصله ژنتیکی
نزدیکی دارند و با گونه شتر  Lamaکمترین قرابت ژنتیکی را دارند.
نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که تفاوتها در پارامترهای تنوع
ژنتیکی نشان میدهد که فرایند تکامل برای هر کدام از ژنها (RNA
ریبوزومی و ناقل) متفاوت است یعنی فشار انتخاب متفاوتی به آنها
اعمال شده است .در بین گونههایی که انتخاب جهتدار عمل کرده باشد
یا افزایش معنیدار در اندازه جمعیت موثر شده باشد ،مقادیر تستهای
خنثی منفی و معنیدار میباشد ،درحالیکه مقادیر مثبت و معنیدار
این تستها نشاندهنده اثرات مربوط به رانش ژنتیکی ،تنگناهای ژنتیکی
و یا اثر انتخاب متعادلکننده در طول تاریخ تکاملی گونهها است .در
این پژوهش هیچکدام از ژنها مقادیر عددی  Dو  Fsمنفی نشان ندادند
که این نتایج میتواند بهدلیل اینکه ژنوم میتوکندری تک والدی و
هاپلوئید است نسبت به تنگناهای ژنتیکی و رانش ژنتیکی حساس است
رخ دهد ( Chenو همکاران1995 ،؛  Manfrediو همکاران .) 1997 ،از
طرف دیگر مطالعات نشان دادهاند که تست  Fu´s Fsبرای جمعیتهای
با اندازه کوچک و تست  Tajima´s Dو برای جمعیتهای با اندازه بزرگ
کاراتر است ( Ramos-Onsinsو  .) 2002 ،Rozasعدم معنیداری نتایج
تستها برای برخی ژنهای مورد مطالعه در جدول  2ممکن است
بهدلیل تعداد اندک نمونههای بهکار گرفته شده در این آنالیز باشد.
در توالی ژنهای مورد مطالعه در این پژوهش هیچ جایگاه نوترکیبی
وجود نداشت که بهمنزله عدم نوترکیبی است این نتایج حاکی از این
است که ژنوم میتوکندری پستانداران بدون هیچگونه تغییری از مادر
به فرزند منتقل میشود ( Yiو همکاران .)2017 ،همچنین میتوان بیان
کرد که عدم وجود نوترکیبی در ژنوم میتوکندری و توارث تک والدی
و هاپلوئید بودن ژنوم که منجر به کاهش قابل توجه در اندازه ژنوم
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رودباری و نصیری

 تأثیرپذیری آن را از،میتوکندری در مقایسه با ژنوم هستهای میشود
مشکالت رایج مانند رانش ژنتیکی و بروز تنگناهای ژنتیکی در
 بهطور کلی از.جمعیت در مقایسه با ژنوم هستهای افزایش میدهد
tRNA این تجزیه و تحلیل میتوان چنین نتیجه گرفت که ژنهای
ای که تنوع ژنتیکی باالتری دارند فشار انتخاب آنها نسبت به ژنهای
 منفیتر است که حاکی از این است که تحت فشار انتخاب منفیrRNA
شدیدتری میباشند و براساس این تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی
پیشنهاد داده میشود که برخی از موقعیتهای متغیر نوکلئوتیدی
 غیرکدشونده ممکن است برای عملکردRNA شناسایی شده در ژنهای
میتوکندری و تنظیم آن مهم باشد و این جهشها در شناسایی روابط
 همچنین با توجه به اینکه.تکاملی گونههای شتر میتوانند موثر باشند
 ریبوزومی و ناقل جزء ژنهای ساختاری و غیر کدکنندهRNA ژنهای
 میتوانند بهعنوان نشانگر مناسب برای رمزنگار،میتوکندریایی میباشند
.مولکولی در گونههای شتر بهکار روند
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