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چکیده
حفظ نژادهای بومی از اهداف مهم اصالح نزادی محسوب میشود و جهت شناسایی ساختار ژنتیکی جمعیت باقیمانده اساس حفظ نژادی
است .لذا این پژوهش با هدف بررسی ساختار ژنتیکی اسب های استان اردبیل و مقایسه با دیگر نژادهای خارجی با استفاده از ناحیه کنترل
( )D- loopژنوم میتوکندریایی انجام گرفت .جهت انجام آزمایش  DNAژنومی استخراج و مستقیماً پس از تکثیر  430جفت بازی از ناحیه کنترل
با استفاده از روش سنگر از  100رأس اسب بومی مربوط به استان اردبیل توالییابی گردید .آنالیز توالیها منجر به شناسایی 43جایگاه چندشکلی
شد که منجر به ایجاد  40هاپلوتیپ مختلف گردید که براساس هاپلوگروههای شناسایی شده در  ۹هاپلوگروه ( P ،M ،L ،I ، G ،C ،B ،Aو)Q
قرار گرفتند .مقدار تنوع نوکلئوتیدی ،تنوع هاپلوتیپ و  Dتاجیما در اسبهای بومی استان اردبیل بهترتیب  0/877 ،0/0۲41۲و -0/۵71بهدست
آمد .میزان Dتاجیما انحراف معنیداری را نشان نداد .نتایج این مطالعه نشان داد که خط مادری در اسبهای اردبیل از تنوع باالیی برخوردار است.
کلمات کلیدی :اسب بومی ،هاپلوتیپ ،تنوع نوکلئوتیدی ،تنوع ژنتیکی ،ژنوم میتوکندریایی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Nhedayat@uma.ac.ir
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مقدمه
اسب نقش اساسی در پیشرفت جامعه بشری داشته است .منشأ
و تاریخ اهلیشدن اسب چندین دهه در زیستشناسی و باستانشناسی
مورد مطالعه قرار گرفته است .دانشمندان بر این عقیده هستند که
اهلیشدن اسب بهطور گسترده از چندین جمعیت وحشی  4000الی
 6000سال پیش اتفاق افتاده است ( Zhangو همکاران .)2012 ،بررسی
ژنوم میتوکندریایی اسب اهلی و تعیین  17هاپلوگروه متفاوت ،نشان
داد که اهلی کردن اسب وحشی ،در طی فرآیندی که چندین هزار
سال (در طی دوره نوسنگی) به طول انجامید ،در مناطق مختلف جهان
و به مرکزیت اورآسیای غربی ( Warmuthو همکاران )2012،صورت
گرفته است .شواهد باستانشناسی ( Outramو همکاران )2009 ،نیز
تا حدودی مؤید این یافتهها است .هرچند شواهدی نیز دال بر اهلی
کردن اسب در غرب اروپا وجود دارد ( Achilliو همکاران.)2012 ،
سرزمین پهناور ایران مهد پرورش و مبدأ نژادهای گوناگون اسب است.
از هزاران سال پیش تاکنون در نزد ایرانیان ،اسب بهعنوان موجودی
مفید مطرح بوده است .امروزه در ایران از اسب ،معموالً برای سوارکاری،
سرگرمی ،مسابقات شهرستانی و اسب درمانی استفاده میشود .اسب
درمانی دو شاخة اصلی دارد که یکی کمک به روان درمانی و دیگری
کمک به توسعة مهارتهای ارتباطی شخصی است (صارمیانفر و همکاران،
 )1394و حمل و نقل در مناطق روستایی مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس آمار فائو ( ،(2014در ایران حدود  140هزار رأس اسب وجود
دارد و جمعیتهای مختلف اسب ایرانی برحسب مناطق پراکنش یا
اقوام پرورشدهنده آنها نامگذاری میشوند .بدینترتیب که اسبهای
قرهباغ در شمالغرب ایران و جمهوری آذربایجان ،اسبهای ترکمن در
شمالشرق ،اسبهای کرد در غرب و مرکز ،اسبهای دره شوری یا
قشقایی در مرکز و جنوبغرب ،اسبهای عرب ایران در غرب و جنوب
غرب ،اسبهای سیستانی در شرق و جنوبشرق و اسبهای کاسپین
و تالشی در شمال کشور پراکند شدهاند ( .)2000 ،Fotovatiمناطق
مختلف استان اردبیل بهدلیل تاریخی و کوهستانی بودن و وجود عشایر
کوچنشین دارای اسبهای متنوع از لحاظ فنوتیپی است .متأسفانه در
قرن حاﺿر جمعیت بسیاری از نژادهای اسب موجود در دنیا کاهش
یافته و در این میان جمعیت اسبهای قرهباغ ایران بهدلیل نگهداری
غیراصولی و نادرست ،بیتوجهی به نحوه تولیدمﺜل و نبود مرکز پرورشی
مناسب ،سیر نزولی پیداکرده و در معرض انقراض قرارگرفته است.
علیرغم وجود جمعیتهای مختلف اسب بومی در ایران تاکنون مطالعات
ژنتیکی محدودی در این جمعیتها صورت گرفته است .ازجمله این
مطالعات میتوان به مطالعه  Moridiو همکاران ( )2012اشاره نمود
که محققان در آن با استفاده از نشانگر میتوکندریایی  D-loopتنوع
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ژنتیکی پنج جمعیت اسب بومی ایران شامل اسب عرب ،اسب کرد،
اسب ترکمن ،اسب سیستانی و اسب کاسپین را مورد بررسی قرار دادند.
ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی با توجه به نرخ جهش باال ،عدم
نوترکیبی و ارثبری مادری یک نشانگر قدرتمند در مطالعات فیلوژنتیک
و فیلوجئوگرافیک بهحساب میآید ( Cardinaliو همکاران.)2016 ،
 DNAمیتوکندریایی اسب بهطول 16.660جفت باز است و از یک
منطقه کدکننده  37ژن و غیرکدکننده منطقه  D-Loopحدود 1192
جفت باز است ( Bowlingو همکاران .)2000 ،مطالعات بر روی ژنوم
میتوکندریایی اسب نشان میدهد که این ژنوم بهویژه همراه با اطالعات
تاریخی ( Głażewskaو همکاران ،)2010 ،یک ابزار قدرتمند برای
شناسایی روابط خویشاوندی بین نژادی و دروننژادی میباشد ( Hillو
همکاران2002 ،؛  Khanshourو همکاران2013 ،؛  Kefenaو همکاران،
 )2008( Głażewska .)2014تنوع ژنتیکی اسب عرب لهستانی را با
استفاده از اطالعات شجره و نشانگر میتوکندریایی  D- loopبررسی
کردند .با آنالیز 4۵8جفت باز از ناحیه  32 ،D- loopجایگاه چندشکلی
را شناسایی کردند که منجر به ایجاد  14هاپلوتیپ شد .مطالعات محدود
در زمینه بررسی خط مادری اسبهای ایرانی بهخصوص در مورد
جمعیت اسبهای استان اردبیل ما را بر این داشت تا در این تحقیق ،با
مقایسه ناحیه کنترل( )D-loopژنوم میتوکندریایی در جمعیت اسبهای
استان اردبیل ،به بررسی جایگاههای نوکلئوتیدی متغیر ،تنوع و ساختار
ژنتیکی و ارتباط ژنتیکی اسبها با برخی از جمعیتهای دیگر جهان
بپردازیم .با انجام این تحقیق و با استفاده از مقادیر شاخص تﺜبیت
جمعیتهای موجود ،بهمیزان شباهت ژنتیکی و نحوه تالقیهای صورت
گرفته پی برده میشود که میتوان با آگاهی از ساختار ژنتیکی این
حیوانات برنامههای اصالح نژادی مناسبی را در این جمعیتها جهت حفظ
تنوعژنتیکی مطلوب در جمعیت و جلوگیری از افزایش همخونی بهکار برد.

مواد و روشها
نمونهگیری و استخراج  :DNAبرای اجرای این تحقیق نمونه
خون از 100رأس از اسبهای مختلف استان (شامل  ۵6نریان و 44
مادیان) اردبیل شامل اسبهای مناطق دهستان غربی استان اردبیل
( ۵6نمونه) ،باشگاههای اسب سواری ( 34نمونه) و اسبهای مناطق
شهرستان بیلهسوار ( 10نمونه) جمعآوری شدند .کلیه نمونههای خون
از سیاهرگ گردنی اسب تهیه شده و تا زمان استخراج در دمای -20
درجه سانتیگراد نگهداری شد .کل محتوای  DNAبا استفاده از روش
کیت استخراج  DNAاز خون پستانداران شرکت  Exgeneاستخراج شد.
کمیت و کیفیت  DNAاستخراج شده بهروش ژل اگارز 0/8درصد با
استفاده از دستگاه الکترو فوز سنجیده شد (شکل .)1همچنین جهت
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تعیین هاپلوگروه برای جمعیت اسبهای مورد مطالعه 80،توالییابی
متعلق به  18هاپلوگروه ()A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
که در مطالعه  Achiliو همکاران ( )2012برای جمعیت اسبهای
مختلف جهان مشخص شده بود با کد دسترسی  JN398457الی N398377
از بانک ژن دریافت شد.
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از طریق الگوریتم  Clustal Wبا استفاده از نرمافزار Tamura( MEGA 6.0

و همکاران )2011 ،همتراز گردید .درخت فیلوژنتیکی با بیشترین
درستنمایی و مدل کیمورا دو پارامتری و بوت استراپ  1000با استفاده
از نرمافزار  MEGA 6.0ترسیم گردید .برای شناسایی هاپلوتیپها و آماره
تاجیما  Dو همچنین تعیین پارامترهای تمایز ژنتیکی و فاصله ژنتیکی
از نرمافزار  DNAsp 6.0استفاده شد ( Rozasو همکاران.)2009 ،
جهت آنالیز شبکهای هاپلوتیپهای بهدستآمده از نرمافزار Network
 V 4.6.1.2استفاده شد ( Bandeltو همکاران.)1999 ،

نتایج

شکل :1کیفیت  DNAژنومی استخراجی در جمعیت اسبهای
استان اردبیل

تکثیر جایگاه ناحیه کنترل ( )D-loopژنوم میتوکندریایی:
در تحقیق حاﺿر و بهمنظور تکﺜیر قطعه  430جفت بازی ناحیه D-loop
از آغازگرهای بهکار برده شده در مطالعه Takasuو همکاران ()2014
استفاده گردید .توالی آغازگرها بهشرح زیر بود:

قطعه  430جفت بازی ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی با استفاده
از پرایمرهای اختصاصی با کیفیت عالی تکﺜیر گردید (شکل .)2سپس
تمامی نمونهها مورد توالییابی سنگر قرار گرفتند که همه توالییابیها
کیفیت باالیی برخوردار بودند .پس از بررسی کیفیت توالییابیها،
نوکلئوتیدهایی که دارای کیفیت پایینی بودند از دو انتهای توالیها
حذف شدند .میانگین فراوانی نوکلئوتیدیها شامل  ٪29/6۵آدنین،
 ٪26/92تیمین ٪28/68 ،گوانین و  ٪14/7۵سیتوزین بهدست آمد.
میزان  A+Tبیشتر از  G+Cدر ناحیه  D- loopژنوم میتوکندریایی بود.

forward: 5′ CTAGCTCCACCATCAACACC-3′
reverse: 5′-ATGGCCCTGAAGAAAGAACC-3′
واکنشهای  PCRدر حجم  2۵میکرولیتری حاوی 12/۵

میکرولیتر مواد  1/۵ ،master mixمیکرولیتر پرایمر رفت1/۵ ،
میکرولیتر پرایمر برگشت 7 ،میکرولیتر آب مقطر استریل شده و 2/۵
میکرولیتر  DNAانجام شدند .تمام واکنشهای  PCRبا استفاده از
برنامه استاندارد شامل  10دقیقه واسرشتسازی آغازین در دمای 9۵
درجه سانتیگراد 30،سیکل شامل  30ثانیه واسرشتسازی در 94
درجه سانتیگراد ۵0،ثانیه در دمای اتصال  63درجه سانتیگراد و 30
ثانیه در  72درجه سانتیگراد بسط اولی و در نهایت تکﺜیر نهایی به
مدت 10دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد انجام گرفت .سپس
محصوالت  PCRبهدست آماده با استفاده از ژل اگارز 1/۵درصد ارزیابی
شد .کل نمونههای  PCRاز طریق شرکت زیستفناوری پیشگام خالص
سازی و با استفاده از روش سنگر توالییابی گردید.
آنالیز توالیهای میتوکندریایی :کیفیت توالیها با استفاده از
نرمافزار  Chromasمورد بررسی قرار گرفت و نواحی دارای کیفیت پایین
ویرایش گردید .سپس توالیهای بهدست آمده جهت اطمینان و بررسی
دقت ابتدا از طریق ابزار  Blastدر وبسایت  NCBIمورد تأیید قرار
گرفت .بعد از تأیید تمام توالیها جهت شناسایی چندشکلیهای موجود

شکل :۲تکثیر ناحیه  D-loopمربوط به جمعیت اسبهای اردبیل

نتایج تغییرات نوکلئوتیدی منجر به شناسایی  43جایگاه چندشکلی
شد که منجر به ایجاد  40هاپلوتیپ برای جمعیت اسبهای اردبیل شد
که میزان جایگزینی جهشها از نوع  transitionو  transversionبهترتیب
با  %97/42و  %2/۵8بهدست آمد .با توجه به اینکه در نمونهگیریها
تالش بر این بود که از افراد غیرخویشاوند نمونهگیریها بهعمل آید و
با توجه به اینکه ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی از میزان جهش
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باالیی برخوردار است لذا بهدست آوردن تنوع هاپلوتیپی باال مورد
انتظار بود .میزان  Dتاجیما برای کل نمونهها  -0/۵7118بهدست آمد
ولی از لحاظ آماری معنیدار نبود ( .)p<0/1آزمون Dتاجیما براساس
جهشهای خنﺜی در توالیهای مورد نظر میباشد .در زمانیکه  Dتاجیما
برابر با صفر باشد (عدم معنیداری) نشاندهنده اندازه ثابت جمعیت
و یا نبود انتخاب برای جایگاه بهشمار میرود 43 .جایگاه جهش شناسایی
شده در این پژوهش منجر به ایجاد  40هاپلوتیپ مختلف با تنوع
نوکلئوتیدی و تنوع هاپلوتیپی بهترتیب  0/0241و  0/877گردید که
نشاندهنده تنوع مادری باال در جمعیت اسبهای استان اردبیل میباشد.

ترسیم درخت فیلوژنتیکی برای جمعیت اسبهای استان
اردبیل :یکی از اهداف ایجاد درختهای فیلوژنتیکی براساس توالیهای
مولکولی ،بازسازی تاریخچه تکاملی گونههای موردنظر است .طبق
دندوگرام فاصله ژنتیکی رسم شده برای جمعیت اسبهای موردمطالعه
سه کالستر تقسیم شد که هرکدام به زیر گروههای دیگری تقسیم
شدند و با توجه به وجود تعداد بیشتر گروهها و زیرگروهها بیانگر تنوع
ژنتیکی باال در جمعیت اسبهای مورد مطالعه است و همچنین همگروه
شدن جمعیتهای مورد بررسی با یکدیگر در هر کالستر بیانگر منشأ
مشترك و یا وجود جریان ژنی میان آنها است (شکل.)3

شکل  :۳درخت فیلوژنتیکی جمعیت اسبهای استان اردبیل شامل اسبهای بومی اردبیل

ترسیم شبکهای هاپلوتیپها :جهت نشان دادن ارتباط میان
هاپلوتیپهای مشخص شده و توالیهای بهدست آمده از بانک اطالعات
ژنوم ترسیم شد (شکل 24 .)4هاپلوتیپ از  40هاپلوتیپ بهدستآمده
در  9هاپلوگروه ( P ،،M ،L ،I ، G ،C ،B ،Aو )Qبهدست آمده در
مطالعه  Achiliو همکاران ( )2012قرار گرفتند .بیشترین تعداد
هاپلوتیپها (10درصد از کل هاپلوتیپها) شامل هاپلوتیپهای H17,
 H9, H3و H27بودند که با نژادهای اسب Unspecified ،Akhal teke
 Iranو  Giara Horseدر هاپلوگروه Gهمکالستر شدند .هاپلوتیپهای
 H29, H28, H16و  10( H30درصد از کل هاپلوتیپها) با نژادهای
 Amercan point ,Arabian ,Akhal tekeو  Unspecified Iranدر
هاپلوگروه  Lهمکالستر شدند .هاپلوتیپهای H21, H14, H1و H31
( 10درصد از کل هاپلوتیپ) با نژادهای ,Akhal teke Caspian
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 pony ,Fricsiahو  Clydesdaleدر هاپلوگروه  Mهمکالستر شدند.
 7/۵( H40, H39, H13درصد از کل هاپلوتیپها) با نژاد Maremmeno
در هاپلوگروه  Qهمکالستر شدند 7/۵( H11 ,H10 ,H7 .درصد از کل
هاپلوتیپها) با نژادهای  Maremmanoو  Caspian ponyدر هاپلوگروه
 Aهمکالستر شدند .هاپلوتیپهای  H24و  %۵( H6از کل هاپلوتیپها)
با نژاد  Unspecified Iranو  Caspian ponyدر هاپلوگروه Iهمکالستر
شدند %۵( H36, H15.از کل هاپلوتیپها) با نژاد ItalyUnspecified
در هاپلوگروه  Bهمکالستر شدند .کمترین تعداد هاپلوتیپها شامل
 2/۵( H5درصد از کل هاپلوتیپها) با نژادهای  Unspecified Iranو
 Akhal tekeدر هاپلوگروه  Cهمکالستر شدند .هاپلوتیپ 2/۵( H2
درصد از کل هاپلوتیپها) با نژاد  Arabianدر هاپلوگروه  Pهمکالستر
شدند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

شکل :۴شبکه بههمپیوسته هاپلوتایپ مربوط به ژنوم میتوکندریایی جمعیت اسبهای استان اردبیل (شامل اسبهای اردبیلو هاپلوگروهها) 

بحث
در پژوهش حاﺿر ساختار ژنتیکی اسبهای استان اردبیل با
استفاده از اطالعات ژنوم میتوکندریایی مشخص شده و نتایج بهدست
آمده با اطالعات ژنوم میتوکندریایی اسبهای خارجی مورد مقایسه
قرار گرفت .درخت فیلوژنی برای این هاپلوتیپها و توالیهای بهدست
آمده از بانک اطالعات ژنوم مشخص نمود که  24هاپلوتیپ از 40
هاپلوتیپ بهدست آمده برای جمعیت اسبهای استان اردبیل در 9
هاپلوگروه ( P ،،M ،L ،I ، G ،C ،B ،Aو )Qقرار گرفتند .نتایج بهدست
آمده در این پژوهش با نتایج بهدست آمده برای پنج نژاد اسب بومی
ایران شامل نژاد عرب ،نژاد کرد ،نژاد ترکمن ،نژاد سیستانی و نژاد کاسپین
که تنوع ژنتیکی باالیی داشتند مطابقت دارد ( Moridiو همکاران،
2012؛  Hedayat evrighو همکاران .)2018 ،وجود هاپلوتیپهای
موجود در آسیای مرکزی ،امریکای شمالی و ایتالیا در اسبهای استان
اردبیل مؤید این مطلب است که بهوجود آمدن اسبهای استان اردبیل
مادیانهای متعددی دخیل بودند که بیانگر تنوع ژنتیکی باال میباشد.
بیشتر هاپلوتیب جمعیت اسبهای استان اردبیل در هاپلوگروههای
که اسب ترکمن وجود دارد همکالستر شدند .اسب قرهباغ قرابت

زیادی به اسب آخال تکه ترکمنستان و اسب ترکمن ایران دارد (،Alakbarl
 )2016در واقع میتوان اینجور استنباط کرد جمعیت اسبهایی که
در استان اردبیل نگهداری میشوند احتماالً بیشترشان اسب قرهباغ
هستند ولی از لحاظ ژنتیکی مشخص نشده و بهعنوان اسبهای بومی
نگهداری میشوند Takasu .و همکاران ( )2014یک مطالعه بر روی
اسبهای بومی نژاد  Kisoژاپن با استفاده از ژنوم میتوکندریایی D-Loop
انجام دادند 7 .هاپلوتیپ شناسایی شده در هاپلوگروههای E ،C ،Bو
 Fقرار گرفتند .درحالیکه در این پژوهش  24هاپلوتیپ از  40هاپلوتیپ
شناسایی شده برای جمعیت اسبهای استان اردبیل در  9هاپلوگروه
( P ،،M ،L ،I ، G ،C ،B ،Aو  )Qدستهبندی شدند Xiao .و همکاران
( )2016برای مشخص کردن تنوع و ارتباط ژنتیکی نژاد jianchang
با برخی نژادهای دیگر ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی را مورد بررسی
قرار دادند و با ترسیم درخت فیلوژنی با توالی نژادهای متعدد ،مشخص
شد نژاد  Jianchangبهطور قابلتوجهی با نژاد  Debaoو نژاد Yunnan
همخوشه شد .با توجه به اینکه یافتههای باستانشناسی گواه آن است
که نژادهای خاصی از اسبهای عرب امروزی در  2۵00سال قبل از
میالد مسیح وجود داشته است (شرقی و همکاران )1387 ،و هم
کالستر شدن جمعیت اسبهای استان اردبیل نشان میدهد که اسب
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عمریکوالنکوه و همکاران

نژاد عرب در خط مادری جمعیت اسبهای استان اردبیل سهم داشته
D- loop  نتایج بررسی حاﺿر نشان داد که ژنوم میتوکندریایی.است
از توان باالیی در تعیین روابط فیلوژنتیک جمعیت اسبهای استان
 همچنین همکالستر شدن جمعیت اسبهای.اردبیل برخوردار است
مورد بررسی با اسبهای دیگر نقاط جهان مؤید این مطلب است که
.بهوجود آمدن اسبهای استان اردبیل مادران متعددی دخیل بودند
 اسبهای استان اردبیلD-loop آنالیز توالی ناحیه ژنوم میتوکندریایی
و مقایسه با توالیهای بهدست آمده از بانک اطالعات ژنوم نشاندهنده
.ارتباط ژنتیکی و پیوستگی ناحیه کنترل با نژادهای متعدد میباشد
اسب یک ثروت ملی بهشمار میرود و فعالیت آن توجیه اقتصادی دارد
و در رقابت اقتصادی بهدلیل داشتن پتانسیلهای ژنتیکی پایانناپذیر
 ذخیره ژنتیکی اسب بهراحتی میتواند از.حضور پایدار و مستمر دارد
دست برود و بایستی با شناخت تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتها به
.حفظ آن توجه بیشتری کرد
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