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رضا سیدشریفی* :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

 نجات بادبرین:

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه ،سازمان تحقیقات ،آموزش و

ترویج کشاورزی ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ دریافت :اسفند 1396

تاریخ پذیرش :خرداد 1397

چکیده
 DNAمیتوکندریایی یکی از گستردهترین نشانگرهای مولکولی برای مطالعات فیلوژنتیک در حیوانات بهعلت ساختار ژنوم ساده آن است.
این مطالعه ویژگی های ژنتیکی بزهای بومی را با استفاده از تجزیه و تحلیل توالی ) DNA Cytocrome oxidase I (COXIبرای شناسایی و
تمایز بین سه نژاد (نجدی ،عدنی و مرخز) ایران بررسی میکند .استخراج  DNAبا استفاده از روش بهینه شده نمکی انجام شد و ژن سیتوکروم
اکسیداز  Iبهروش  PCRبا یک جفت پرایمر ،تکثیر گردید .درخت فیلوژنتیکی با استفاده از نرمافزار  Mega6بهدست آمد .توالی  COXIاز 60
بز دارای تنوع هاپلوتیپی  0/47و تنوع نوکلئوتیدی  0/0005بود .تجزیه و تحلیلها بهکمک رویه  Compositionبرنامه  Edit Bioنشان داد این
توالی برای ناحیه  COXIشامل  28/97درصد نوکلئوتید  25/52 ،Aدرصد نوکلئوتید  15/86 ،Cدرصد نوکلئوتید  Gو  29/66درصد نوکلئوتید
 Tمیباشد که نسبت  42 ،C+Gدرصد و  58 ،A+Tدرصد است .ارتباط تکاملی بهوسیله درخت فیلوژنتیک نمایش داده شد .درخت فیلوژنی
نشان داد که بزهای ایرانی در یک شاخه جداگانه خوشهبندی شده است .این نتیجه بهطور گسترده از توزیع جغرافیایی این نژادها در ایران پیروی
میکند و می تواند در طراحی برنامههای حفاظت و مدیریت نژادهای بز ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی ، COXI :تنوع ژنتیکی ،آنالیز فیلو ژنتیکی ،بز ایران

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

reza_seyedsharifi@yahoo.com
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مقدمه
در ايران حدود  21توده و نژاد بز شناسايي و پرورش داده ميشود
كه از نظر ويژگيهاي توليدي و ظاهري با يكديگر متفاوت هستند.
نژادهاي بز ايران بيشتر بهمنظور توليد گوشت پرورش داده ميشوند
ولي كرك و مو نيز براي مصرف در صنايع دستي و صادرات اهميت
ويژهاي دارد .نژادهاي بومي هر كشور بهعنوان سرمايه ملي و ذخاير
استراتژيک آن كشور محسوب ميشوند و حفظ و تكثير آنها از ارزش
و اهميت بسياري برخوردار است .با نگاهي به گذشته بهخوبي ميتوان
دريافت كه بز بومي شايستگي خود را بهخوبي ثابت نموده و نشان داده
است كه نقش بسيار مهم و اساسي در توليد پروتئين و شير حيواني
بهويژه در روستاها دارد .ازجمله داليل توجه به بزهاي بومي كشور،
قدرت سازگاري و مقاومت بيشتر در مقابل شرايط محيطي و بيماريها،
نياز كمتر به هزينه نگهداري ،امكانات و تكنولوژي پرورشي ،ايجاد
اشتغال و كمک به كاهش روند مهاجرت از روستا به شهر ،افزايش
درآمد خانوار روستايي و تأمين پروتئين مورد نياز آنان و غيره ميباشد
(توكليان .)1378 ،ژنوم ميتوكندري در بيشتر جانوران منشأ مادري
دارد و توارث اكثراً بهصورت تکوالدي ميباشد ،البته در برخي جانوران
مانند درزوفيال و موش منشأ پدري هم گزارش شده است ( Brufordو
همكاران .)2003 ،هنگام لقاح ،تمام ميتوكندري تخمک از طريق اووسيت
وارد سلول تخم ميشود و پروتئينهاي درون اووسيت ،ميتوكندري
اسپرم را از بين ميبرند ،در نتيجه توارث ميتوكندري بهصورت مادري
ميباشد ( Davidzonو  .)2005 ،Dimauroبنابراين اگر مادر داراي جهش
در ژنوم ميتوكندريهاي خود باشد آن را به تمام فرزندانش (اعم از
دختر و پسر) انتقال ميدهد ،اما تنها دخترانش آن را به فرزندانشان
منتقل ميكنند ( .)1999 ،Graffژنوم ميتوكندري داراي دو رشته L
(زنجيره سبک) و ( Hزنجيره سنگين) است .رشته  Lغني از پيريميدين
( )C+Tو رشته  Hغني از پورين ( )A+Gاست 9 .ژن توسط رشته
سبک و  28ژن توسط رشته سنگين حمل ميشوند (هوشمند.)1384 ،
اطالعات ژنتيكي ژنوم ميتوكندري براي سنتز تمام پروتئينها و آنزيمهاي
موجود در اين اندامک كافي نيست .در گونههاي جانوري ژنوم ميتوكندريايي
 37ژن را كد ميكند كه شامل  13ژن كدكننده زنجيره تنفسي22 ،
ژن كدكننده  tRNAو  2ژن كدكننده  rRNAميباشد .كدكردن tRNA
و  rRNAبيانگر سنتز پروتئين در ميتوكندري است (هوشمند.)1384 ،
در بين نشانگرهاي ژنتيكي توالييابي ژنوم ميتوكندري يكي از
كاربرديترين روشها براي تشخيص تنوع ژنتيكي و تعيين رابطه
فيلوژنتيكي بين جمعيتها و گونههاي نزديک بههم ميباشد
( Hiendlederو همكاران .)1998 ،مقايسه تواليهاي مناطق مختلف
ژنوم ميتوكندري بهدليل سرعت باالي تكامل ژنوم ميتوكندري در
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مقايسه با ژنوم هسته شواهدي را در مورد تنوع ژنتيكي و منشا تكاملي
گونهها فراهم ميكند (لواليي .)1379 ،سيتوكروم اكسيداز  Cيک
پروتئين غشايي بزرگ است كه در باكتريها نيز يافت ميشود .آنزيم
سيتوكروم  cاكسيداز آنزيمي است كه بهطور عموم در كليه موجودات
زنده وجود دارد .اختالفات موجود در ناحيه ژن  COXIو COXII
ميتوكندريايي بين گونههاي جانوري به شكلي است كه از آن ميتوان
بهعنوان يک شناساگر ژنتيكي براي تشخيص هويت بيولوژيكي ،تشخيص
تنوع ژنتيكي و تعيين روابط فيلوژنتيكي بين جمعيتها و گونههاي
نزديک بههم استفاده نمود ( Zhangو همكاران .)2006 ،عباسيدلويي و
همكاران ( ،)1395چندشكلي ژن  COXIIIرا در جمعيت شترهاي
تک و دوكوهانه ايراني با استفاده از روش تعيين توالي مورد بررسي
قرار دادند .آنها در تحقيق خود مشاهده كردند هيچ تفاوت تک
نوكلئوتيدي بين شترهاي تک و دو كوهانه براي اين ناحيه وجود ندارد.
آلبوشكه و همكاران ( ،)1393چندشكلي ژن  COXIرا در جمعيت مرغ
بومي خراسان با استفاده از روش تعيين توالي مورد بررسي قرار دادند.
آنها در تحقيق خود  6ناحيه چندشكل را در جمعيت مورد مطالعه
گزارش كردند .با اينحال فقط سه جهش منجر به توليد اسيدهاي
آمينه غيرهمسان گرديـد Liu .و همكاران ( ،)2006براي تعيين منشأ
و تنوعژنتيكي بزهاي چيني ،توالي  D-Loopميتوكندريايي  183بز از
 13نژاد را مورد مطالعه قرار دادند .نتايج اين تحقيق نشان داد كه
دامنه تنوعهاپلوتيپي در بين نژادها از  0/9333تا  1و تنوعنوكلئوتيدي
بين  0/006337تا  0/025191ميباشد .همچنين جمعيتهاي مورد
مطالعه در  4هاپلوگروه قرار گرفتند كه فراواني هاپلوگروه  Aبيشترين،
هاپلوگروه  Bمتوسط و هاپلوگروههاي  Cو  Dكمترين گزارش گرديد.
هدف از اين پژوهش تعيين ساختار ژنتيكي و رابطه فيلوژنتيكي بزهاي
بومي (نجدي ،مرخز و عدني) ايران در ژنوم ميتوكندريايي ميباشد.

مواد و روشها
در اين تحقيق از تعداد  60رأس بزهاي نژاد مرخز ،نجدي و عدني
بهترتيب از استانهاي كردستان ،خوزستان و بوشهر نمونهگيري صورت
گرفت .نمونههاي خون بهمقدار  5ميليليتر از سياهرگ وداج گردني،
در تيوبهاي حاوي ماده ضدانعقاد  EDTAاخذ و بالفاصله به آزمايشگاه
انتقال و تا زمان استخراج  DNAدر فريزر  -20ocنگهداري شدند .از
آنجا كه غلظت DNAاستخراج شده در نمونههاي مختلف متفاوت
ميباشد ،پس از بررسي تمامي نمونهها آنها را به  5گروه از نظر غلظت
تقسيم كرده و رقيق كردن آنها به كمک بافر  TEبهنحوي انجام شد
كه  DNAرقيق شده در هر ميكروليتر حاوي حدود  50نانوگرم DNA
باشد كه غلظت آن توسط نانودراپ مورد تأييد قرار گرفت .در اين
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تحقيق از پرايمرهاي اختصاصي طراحي شده براساس توالي نوكلئوتيدي
ناحيه  COXIژنوم ميتوكندري بز استفاده شد .از نرمافزارPrimer Premier
براي طراحي پرايمرها جهت تكثير نواحي  COXIژنوم ميتوكندريايي
به طول  1286جفت باز استفاده گرديد .توالي پرايمرها بهشرح زير بود:
F 5′-GACATCGGCACCCTCTAC-3′
R 5′-TCAGAGTATCGTCGTGGT-3′
 20ميكروليتر ( 400نانوگرم) از محصوالت  PCRخالصسازي شده به

همراه  20ميكروليتر ( 30پيكومول) از هر يک از رشتههاي آغازگر رفت
يا برگشت مورد استفاده در  PCRبهازاي هر نمونه در تيوبهاي 1/5
ميليليتري بهطور جداگانه براي هر نمونه جهت توالييابي به كره جنوبي
فرستاده شد و با سرويس  Value Readبهطور اتوماتيک توالييابي
شد .جهت توالييابي در دو رشته سمت َ 5به َ 3توسط پرايمر مستقيم
از رشته پيشرو و توسط پرايمر معكوس از رشته پيرو است .بههمين
دليل تواليهاي حاصل از پرايمر معكوس بايد مكملسازي شوند تا هر
دو رشته به درستي زير هم چيده شوند .تواليهاي بهدست آمده با
استفاده از برنامه  Chromas Liteتجزيه و تحليل شد .جهت تعيين
باالترين همولوژي توالي بز از رويه  Blastتحت پايگاه  NCBIاستفاده
گرديد .مقايسه تواليها و همرديف كردن آنها با استفاده از رويه
 ClastalWصورت گرفت .توالي Consensusبراي بز با استفاده از برنامه
نرمافزاري  Bio editتعيين شد و اين توالي توسط برنامه  Sequinپايگاه
اطالعاتي  NCBIثبت گرديد .جهت رسم نمودار فيلوژني از رويه
 Neighbor- joiningنرمافزار  MEGA6استفاده شد و براي مقايسات
فيلوژني توالي ناحيه  ،COXIيک فيلوژني با توالي بزهاي مرخز ،نجدي
و عدني با ساير نژادها در جهان براي تعيين گروه هاپلوتيپي رسم گرديد.

نتایج
الكتروفورز تمام نمونههاي استخراج شده بر روي ژل آگارز يک
درصد نشاندهنده باندهاي كامالً شفاف و روشن ،فاقد شكستگي و
بدون كشيدگي در اثر آلودگي با نمک يا  RNAبودند .همچنين شفاف
و متراكم بودن باندها بيانگر غلظت باالي  DNAميباشد كه اين امر
نشاندهنده موفقيت اين روش در استخراج  DNAاز خون كامل در
نمونههاي مورد بررسي ميباشد (شكل  .)1توالييابي بهروش كامالً
اتوماتيک انجام گرفت .در كل  60نمونه توالييابي گرديد .كيفيت توالييابي
مناسب و موارد خوانش نشده بهجز در ابتداي توالي كه محل اتصال
پرايمر است و معموالً بهدليل اتصال پرايمر خوانش نميشود وجود
نداشت .با استفاده از نرمافزار  Chromas Liteتواليهاي خوانش شده
با فرمت  ABIبهصوت منحني و قلههاي رنگي قابل مشاهده درآمدند.
سپس با تغيير ميزان كشيدگي قلههاي رنگي صحت خوانش نوكلئوتيدها
در تمام تواليها بررسي شد .بررسيها نشان داد قسمت
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ابتداي توالي بهخوبي مورد خوانش قرار نگرفته بود كه محل اتصال پرايمر
است .اين امر معموالً در توالييابي محصوالت  PCRكه كلون نشدهاند
ديده ميشود .توالييابي در ساير نقاط با كيفيت بسيار مناسبي صورت
گرفته بود .بهطوركلي كيفيت توالييابي مناسب بود كه ناشي از خالص
سازي قطعات تكثيري قبل از ارسال نمونهها ميباشد (شكل .)2

شکل DNA :1استخراج شده روي ژل آگارز

شکل :2بررسی صحت توالییابی نمونهها

قبل از انجام آناليزهاي ديگر بر روي نمونهها الزم است ،نمونهها
همرديف شوند .بههمين منظور توالي همه نمونهها توسط رويه ClustalW
نرمافزار  Bio Editهمرديف شدند .نتايج نشان داد همرديف شدن قطعات
مورد آناليز بهخوبي صورت گرفته است و نمونهها در سطح  100درصد
با يكديگر همپوشاني داشتند .به اين منظور نمونههاي همرديف شده
جهت تعيين توالي  Consensusبا استفاده از نرمافزار  Bio Editو با
طول تقريباً  1286جفت باز براي ژن  COXIبهدست آمد (شكل .)3

شکل  :3توالی  Consensusشده براي ناحيه COXI
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ترکيب نوکلئوتيدي توالی  :Consensusآناليزها بهكمک رويه
 Compositionبرنامه  Bio Editنشان داد اين توالي براي ناحيه COXI

شامل  28/97درصد نوكلئوتيد  25/52 ،Aدرصد نوكلئوتيد 15/86 ،C
درصد نوكلئوتيد  Gو  29/66درصد نوكلئوتيد  Tميباشد (شكل )4كه
نسبت  42 ،C+Gدرصد و  58 ،A+Tدرصد است.

مورد بررسي قرار دادند كه مطابق با تحقيق حاضر ،تنوع نوكلئوتيدي
پائيني را گزارش كردند كه بيانگر محفاظت شدگي ناحيه مذكور ميباشد.
در تأييد با موضوع حفاظت شدگي ناحيه كدشونده ميتوكندري ميتوان
مشاهده نمود كه در مطالعات انجام شده بيشترين تنوعژنتيكي در توالي
ناحيه غيركدشونده گزارش شده و در ناحيه كدشونده با توجه به طول
بيشتر جفت بازهاي اين ناحيه در مقايسه با ناحيه غيركدشونده ،تنوع
ژنتيكي نسبي بسيار كمتري مشاهده ميشود.
 Seyedabadiو همكاران ( )2016با بررسي ناحيه غيركدشونده
در جمعيت بز مرخز 20 ،ناحيه چندشكل را مشاهده كردند .نتايج اين
مقايسهها وجود اختالف شديد را در اين ناحيه از ژنوم ميتوكندري،
مابين آنها نشان ميدهد.
مقایسه توالی بهدست آمده با توالیهاي موجود در: NCBI

شکل :4درصد ترکيب نوکلئوتيدي توالی  Consensusبراي ناحيه COXI

بحث
آناليزها نشان داد اين توالي براي ناحيه  COXIشامل 28/97
درصد نوكلئوتيد  25/52 ،Aدرصد نوكلئوتيد  15/86 ،Cدرصد نوكلئوتيد
 Gو  29/66درصد نوكلئوتيد  Tميباشد (شكل )4كه نسبت 42 ،C+G
درصد و  58 ،A+Tدرصد است .اين يافته با اكثر نتايج تحقيقاتي كه
درصد  A+Tرا نسبت به درصد  G+Cدر ناحيه  ،COXIبيشتر گزارش
كردهاند ،مطابقت دارد ( Hiendlederو همكارانHiendleder .)1998 ،
و همكاران ( )2002در بررسي كامل ناحيه ژنوم ميتوكندري گوسفندان
وحشي و بومي ،مشابه با تحقيق حاضر هيچ حذف و اضافه نوكلئوتيدي
در ناحيه  COXIمشاهده نكردند و همه آنها از نوع جايگزيني بودند.
تنوعژنتيکی  :COXIمقادير تنوع هاپلوتيپي ( )Hdو تنوع
نوكلئوتيدي ( )πدر جمعيت بزهاي ايراني ()π =0/0005 ،Hd =0/47
گزارش شد .تنوع نوكلئوتيدها و تنوع هاپلوتيپ در منطقه mtDNA
 COXIشاخصهاي مهم براي ارزيابي چندشكلي جمعيت و تمايز ژنتيكي
هستند .مقادير برآورد شده بسيار پايينتر از منطقه  D-loopبود كه
نشان ميدهد كه ژن  COXIنسبتا محافظت شده استJavanrouh .
و همكاران ( )2009با بررسي DNAهاي هستهاي با استفاده از نشانگر
 ،RAPDبراي شش جمعيت بومي بز نشان دادند كه محتواي اطالعات
چندشكلي  6نژاد پايين ميباشد .همچنين عباسيدلويي و همكاران
( )1395و آلبوشكه و همكاران ( ،)1393چندشكلي ژن سيتوكروم
اكسيداز را در جمعيت شترهاي ايراني و جمعيت مرغ بومي خراسان
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ارتباط تكاملي بين موجودات بهوسيله درخت فيلوژنتيک نمايش داده
ميشود .از آنجاكه تكامل در طول دورههاي زماني طوالني كه بهطور
مستقيم قابل مشاهده نيست اتفاق ميافتد ،زيستشناسان بايد فيلوژنيها
را با استنباط روابط تكاملي ميان جانداران امروزي بازسازي كنند
( Bradleyو همكاران .)1996 ،امروزه ،دادههاي مولكولي ،شامل پروتئين
و رشتههاي  ،DNAبراي تشخيص روابط تبارزايي و ساخت درختهاي
فيلوژنتيک استفاده ميشوند.
در اين مطالعه از توالي نواحي  COXIژنوم ميتوكندريايي بزهاي
نجدي ،عدني و مرخز براي بررسي روابط فيلوژنتيكي استفاده شد .به
اين صورت كه در مرحله اول ،توالي مورد توافق اين نواحي با تواليهاي
موجود در پايگاه  NCBIتحت فرآيند BLASTمورد مقايسه قرار گرفت.
طي اين فرآيند تعدادي توالي نواحي  COXIژنوم ميتوكندريايي بز از
كشورهاي مختلف كه با نواحي مورد مطالعه همپوشاني داشتند ،از اين
پايگاه دريافت و تحترويه  Clustalبرنامه  MEGA6با تواليهاي بهدست
آمده در اين مطالعه همرديفسازي شد .درخت فيلوژنتيک توالي بز بومي
ايران با استفاده از رويه Neighbor-joiningبا تواليهاي بز گزارش شده از
ايتاليا ) ،(KJ192235, KR349363چين ), KP677511, KY523508
 )KY523509, KM233163عربستان سعودي ) (KT750041و ايرلند
( )KY564254,KY564266, KY564248 KY564252ايجاد شد (شكل
.)5
درخت فيلوژني نوكلئوتيد ژن  COXIنشان داد كه بزهاي ايراني
در يک شاخه جداگانه خوشهبندي شده است .دليل اين فاصله احتماال
ناشي از فاصلة جغرافيايي زياد بين محل پراكنش بزهاي مورد مطالعه با
ساير نژادهاي بز و وجود موانع جغرافيايي عمده مانند كوهستان و
محدوديت تبادل ژنتيكي طبيعي اين جمعيتها با ساير جمعيتها و
همچنين تفاوتهاي فنوتيپي آشكار آن با ساير نژادها ميباشد.
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