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در طول فرآيندهای انتخاب طبيعی و مصنوعی ،نژادهای اسب نيروی انتخاب را برای توسعه
ويژگیهای مطلوب تجربه کردهاند .اين امر منجر به تنوع زيادی در بين نژادهای مختلف شده
است که در بسياری از صفات فنوتيپی مانند اندازه بدن ،ترکيب عضله ،سرعت رشد ،توليد مثل و
رفتار با يکديگر متفاوت هستند .هدف از انجام اين پژوهش بررسی نشانههای انتخاب مرتبط با صفات

واژههای کلیدی


کنترلکننده اندازه بدن و نيز عملکرد ورزشی در نژادهای اسب میباشد .در اين مطالعه ،از

اندازه بدن

دادههای توالیيابی کل ژنوم  66راس اسب استفاده شد .برای بررسی نشانههای انتخاب از روش

ژنومیکس اسب

شاخص تثبيت ( )Fstو نسبت درستنمايی مرکب بين جمعيتی ( )XP-CLRاستفاده شد .برای صفت

عملکرد ورزشی

اندازه بدن ،مطالعه ژنتيکی بر مبنای اندازه کوچک بدن نژاد پونی دبائو انجام گرفت .بررسی
ژنتيکی نشان داد که مهمترين نشانه انتخاب مربوط به ژن  FGFR1برای قد کوتاه در اين جمعيت
میباشد که طی ساليان متمادی تحت انتخاب بودهاند .عالوه بر اين ،چهار جايگاه ژنومی ديگر در
انتخاب در ارتباط با شناسايی ژنهای کانديد مؤثر بر عملکرد ورزشی بر مبنای نژاد اسب
هانوواريان انجام گرفت .واکاوی ژنتيکی نشان داد که ژن  ACTA1در عملکرد ورزشی اين نژاد
دارای اهميت است ،که با نقش آن در جمعيت انسانی همخوانی دارد .عالوه بر اين ،سه جايگاه
ژنومی ديگر نيز در کروموزومهای  0و  11گزارش شد ،که میتوانند در عملکرد فيزيکی اسب موثر
باشند .ژنهای کانديد گزارش شده در اين پژوهش میتوانند درک روشنی از پايه ملکولی مربوط
به صفات اندازه بدن و عملکرد ورزشی در اسب را ايجاد نمايند .نتايج حاصل از اين پژوهش
میتواند ديدگاه جديدی در رابطه با معماری ژنتيکی صفات در برنامههای اصالح نژادی اسب
ايجاد نمايد.
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 .)et al. 2012همچنین پرورش دهندگان اسب تروبرد سعی

اسب یکی از کهنترین گونههایی است که در دشتهای اوراسیا

کردهاند که از بهترین نریان که قابلیت باالیی در مسابقات ورزشی

در حدود  0333-0333سال قبل اهلی شده است و از نظر

داشتهاند جهت جفتگیری با مادیان این نژاد استفاده کنند .البته

پراکنش جغرافیایی تقریباً در تمام سرزمینها وجود دارد

نژادهایی از اسب نیز وجود دارد که بهطور طبیعی در شرایط

( .)Petersen et al. 2013شواهد باستان شناسی نشان داده است

مختلف جغرافیایی سازگاری پیدا کردهاند و امروزه خصوصیات

که اهلی کردن اسب بهوسیله آریاییها (اجداد ایرانیان امروزی)

منحصر به فردی را نشان میدهند .برای مثال پونیهای دبائو در

شروع شده است ( .)Mostafavi et al. 2020آنها از اسب برای

طی قرنهای متمادی در قسمتهای کوهستانی مربوط به جنوب

مقاصد مختلفی از قبیل کشاورزی ،حمل و نقل و منبع غذایی

این کشور (گوآنجی) رشد و تکامل پیدا کردهاند .نواحی

استفاده میکردند .آریاییها با استفاده از انتخاب و اصالح نژاد

سنگالخی و صعبالعبور مربوط به این مناطق سبب ایجاد

نژادهای گوناگونی از اسب با خصوصیات متمایز را ایجاد کردهاند

تغییراتی در اندامهای حرکتی ،اندازه و وزن بدن این نژاد شده

( .)Moazemi et al. 2020نژادهای ایرانی امروزی و مدرن اسب

است .بهطوریکه امروزه پونیهای دبائو دارای وزن کم ،دست و

به پنج گروه اسبهای  ،Persian Plateauترکمن ،قرهباغ و قرهداغ،

پاهای کوتاه و ضخیم بوده که این حیوان را قادر به زندگی در

 Persian Arabو پونی کاسپین تقسیمبندی میشوند (

Mostafavi

مناطق کوهستانی کرده است (.)Jiang et al. 2011

 .)et al. 2020اعتقاد بر این است که نژادهای اسب مدرن دنیا از

از سویی دیگر ،استفاده از تکنیکهای مولکولی در سالهای اخیر

چهار تیپ اصلی (پونی تیپ  1یا پونی Celtic؛ پونی تیپ  2یا

جهت مطالعه جانوران بومی و حفاظتشده ،کاربرد گستردهای

پونی Tundra؛ اسب تیپ  1یا اسب Plain؛ اسب تیپ  )2که از

یافته است ( .)Mahmoodi et al. 2018میزان اطالعات بهدست

آمریکای شمالی به آسیا مهاجرت کردهاند مشتق شدهاند

آمده از این تکنیکهای ژنتیکی ،یکی از پارامترهای قابل ارزیابی

( .)Mostafavi et al. 2020بهعالوه ،فرض بر این است که اسب

برای مطالعه جمعیتهای مختلف و درک تفاوتهای ژنتیکی بین

سبک مدرن باید از اسب تیپ  1یا تیپ  2یا از هر دو تیپ منشا

جمعیتهاست (

گرفته باشد .در بین نژادهای اسب مدرن گوناگون در جهان ،گروه

 .)2020همچنین ،مطالعه نژادهای بومی با استفاده از تکنیکهای

ترکمن (قرهباغ) و پونی کاسپین هم از نظر آناتومیکی (استخوانی)

ملکولی بسیار مهم و برای طبقهبندی آنها مفید است

و هم از نظر ساختاری بهترتیب خیلی مشابه با اسب تیپ  1و 2

( .)Alinaghizadeh et al. 2007; Moazeni et al. 2016aحفاظت

هستند ( .)Moazemi et al. 2020فرضیه پیشنهادی دیگر این است

باید بر اساس دانش عمیقی از منابع ژنتیکی نژادهای خاص باشد،

که پونی کاسپین جد پیش تیپ ( )proto-typeعرب است.

لذا تالش برای شناسایی و تعیین خصوصیات ژنتیکی نژادهای

بنابراین ،بر اساس این فرضیه میتوان این اسب را بهعنوان منشا

بومی و محلی بسیار اهمیت دارد

( Askari et al. 2010; Moazeni

بیشتر اسبهای مدرن در نظر گرفت (.)Mostafavi et al. 2020

 )et al. 2016aتنوع ژنتیکی یک عنصر اساسی برای پیشرفت

در صنعت دامپروری ،اسب یکی از ارزشمندترین دامها محسوب

ژنتیکی ،حفظ جمعیتها ،تکامل و سازگاری به شرایط محیطی

میشود بهطوریکه در برخی از موارد قیمت یک رأس اسب

متغییر و مختلف میباشد (

Mohammadabadi 2017; Esfandiari et al.

اصیل با قیمت چند ده راس گاو ممتاز برابری میکند .انتخاب

 .)Ghasemi et al. 2010یکی از این تکنیکها پویش کل ژنوم

مصنوعی نقش مهمی را در بهبود عملکرد این حیوانات ایفا کرده

است .این تکنیک با هدف یافتن مکانهای ژنومی کنترل کننده

است .برای مثال با اعمال انتخابهای شدید در نژاد هانوواریان،

صفات کمی یکی از راهبردهای کار آمد برای تحلیل مولکولی

امروزه اسبهای این نژاد بهعنوان یکی از بهترین نژادهای اسب

صفات دارای مکانیسم توارثی پیچیده است .و در این میان ظهور

موجود در دنیا جهت حضور در مسابقات ورزشی و انجام

تکنیکهای نسل جدید توالییابی انقالبی شگرف را برای

( Hamann and Distl 2008; Schröder

(Kharrati-

حرکات نمایشی میباشند
051
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 .)Koopaee et al. 2019صفت اندازه بدن در اسب که یکی از

با تنوع موجود در اندازه بدن ندارد عالوه بر این مشخص شد که

معیارهای اصلی برای تعیین کارکرد و ارزشیابی حیوان بهشمار

ژن کاندید 2HMGAبههمراه  3TBXنقش مهمی را در ایجاد تنوع

میرود ،که بهعنوان یک صفت چند ژنی مطرح میباشد .مطالعه

در صفات مربوط به اندازه بدن دارند ( .)Kader et al. 2015اخیراً

ژنوتیپهای چند شکلی نوکلئوتیدی مربوط به  11نژاد اسب

نیز پژوهشگران نشان دادند که ژن  ANKRD11میتواند بهعنوان

مختلف نشان دادند که تنها چندشکلیهای موجود در چهار ژن

یک ژن کاندید جدید در اسبهای مینیاتور آمریکایی و در رابطه

 ZFAT ، 2HMGA ،LCORLو نیز  LCORL/NCAPGحدود 30

با تنوع اندازه بدن مطرح باشد ( .)Al-Abri et al. 2018با توجه

درصد از کل واریانس مربوط به تنوع در اندازه بدن اسب را

به پژوهشهای انجام شده هنوز پرسشهای مختلفی پیش روی

کنترل میکنند ( .)Makvandi-Nejad et al. 2012مطالعه پویش

پژوهشگران و پرورشدهندگان این حوزه مطرح میباشد .بنابراین

ژنومی روی  1311راس اسب متعلق به نژاد فرانسوی نشان داد که

نتایج این مطالعه در ارتباط با بررسی نشانههای انتخاب در

دو  QTLروی کروموزومهای شماره  0و  9وجود دارند که بخش

نژادهای مختلف اسب برای شناسایی ژنهای کاندید مرتبط با

قابل توجهی (حدود  13درصد) از تنوع در اندازه بدن را توجیه

اندازه بدن و عملکرد ورزشی میتواند راهگشای مفیدی برای این

میکند ( .)Signer-Hasler et al. 2012در مطالعه دیگری که بر

زمینه بهحساب آید (.)Asadollahpour Nanaei et al. 2020

روی  210راس اسب از نژاد هانووریان و نیز  02نژاد متفاوت
دیگر انجام شد ،مشخص شد که ژن  LCORLبهعنوان مهمترین
ژن کاندید جهت کنترل اندازه بدن در نژادهای مختلف اسب

مواد و روشها

مطرح میباشد ( .)Metzger et al. 2013نتایج پژوهش بر روی 02

در این پژوهش دادههای توالی کل ژنوم تعداد  30راس اسب

صفت مرتبط با اندازه بدن در اسبهای تانزانیایی نشان داد که

مربوط به  10نژاد از طریق پایگاه  NCBIدانلود و مورد استفاده

وجود جهش تک نوکلئوتیدی موجود در ناحیه تنظیمی ژن

قرار گرفت ( .)https://www.ncbi.nlm.nih.govجدول 1

 LCORLسبب بروز تنوع در بیان این ژن میشود که در ارتباط با

جزییات بیشتری از دادههای مورد استفاده در این پژوهش را نشان

چگونگی رشد استخوانها در دوران رشد حیوان میباشد

میدهد .کیفیت دادههای توالییابی شده توسط برنامه

( .)Staiger et al. 2016ده ژن کاندید مهم در ارتباط با صفات

بررسی شد .در این مرحله پارامترهایی مانند ،امتیاز هر باز و

اندازه بدن و حرکت در اسبهای نژاد خالص اسپانیایی

محتوای  GCدر هر باز پایه ،محتوای  GCدر هر خوانش ،محتوای

ژنهای

 Nدر باز ،توزیع اندازه قطعات خوانده شده در هر خوانش،

(آندالوسین)

گزارش

شده

است

که

شامل

FastQC

 K3KLF ،R1PTH ،B184FAM،MGPو  1SGKمیباشد

دانلود ژنوم مرجع ،نقشهگذاری خوانشها با ژنوم مرجع

(.)Sevane et al. 2016

پس از انجام مرحله کنترل کیفی ،فرآیند نقشهیابی برای  01جفت

اگرچه در پژوهشها چند شکلیهای موجود در ژن  LCORLو

کروموزوم اتوزوم و نیز کروموزومهای جنسی ( Xو  )Yانجام شد.

 DMRT3نقش مهمی در ایجاد تنوع در صفات مرتبط با اندازه بدن

برای همردیفی توالیهای کوتاه با ژنوم مرجع ابتدا اخرین نسخه

در نژادهای متعددی از اسبهای موجود در جهان داشته است

ژنوم مرجع اسب ( )Ensembl 95از سایت  Ensemblدانلود شد.

( ،)Moazemi et al. 2020; Mostafavi et al. 2020اما در این

شاخصبندی ژنوم مرجع با استفاده از الگوریتم  bwtswو

میان نتایج متفاوتی نیز در رابطه با بعضی از نژادهای کوچک جثه

نقشهگذاری نمونههای توالییابی شده با ژنوم مرجع با استفاده از

وجود دارد .با استفاده از اطالعات حاصل از نشانگرهای تک

الگوریتم  MEMدر محیط برنامه  BWAانجام شد.

نوکلئوتیدی مربوط به  320راس اسب متعلق به  00نژاد مشخص
شد که چند شکلیهای موجود در ژن  LCORLارتباط معنیداری
Burrows-Wheeler Aligner
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،1A24COL ،MECR ،31USP ،2HMGA ،LCORL/NCAPG

سطوح تکرار هر توالی مورد بررسی قرار گرفت.
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جدول  -1اطالعات نمونههای ژنوم دانلوده شده از پایگاه NCBI
شماره

نوع نژاد

کشور

تعداد

نوع تیپ

1

دبائو

چین

11

پونی

2

آخال-تکه

ترکمنستان

0

اسب

0

مینیاتور آمریکایی

آمریکا

1

پونی

0

عرب

خاورمیانه

2

اسب

0

فریبرگر

فرانسه

0

اسب

0

هانوواریان

آلمان

0

اسب

1

اسب آلمانی-خونگرم

آلمان

0

اسب

3

مانگاالرگا-مارچادور

برزیل

1

اسب

9

پرچرون

فرانسه

1

سنگین (کاری)

13

کوارتر

آمریکا

0

اسب

11

سریا

پرتقال-آلمان

2

اسب

12

استانداردبرد

آمریکا

23

اسب

10

تنسی

آمریکا

1

اسب

10

تروبرد

آلمان

11

اسب

10

مونگلیا

مشخص نشده

1

پونی

10

یاکوتیان

روسیه

1

پونی

در نهایت فایلهای نقشهگذاری شده با پسوند  SAMبا استفاده

 Megaاستفاده شد .بهمنظور رسم درخت فیلوژنی با استفاده از

از نرمافزار  Samtoolsبه فایل باینری با پسوند  BAMتبدیل

نرمافزار فوق 13333 ،تکرار بوت استراپ جهت ارزیابی درخت

شدند ( .)Li and Durbin 2009در این فرآیند ،با استفاده از

تشکیل شده بهکار گرفته شد .تحلیل مؤلفههای اصلی جهت

فایلهای  ،BAMشناسایی چندریختیهای تک نوکلئوتیدی طی

شناسایی ارتباط بین جمعیتها بهکمک  PLINKو نیز نرمافزار

مراحل زیر انجام پذیرفت  .1حذف  PCR duplicatesبا کمک

 GCTAانجام شد (.)Price et al. 2010

برنامه

()https://github.com/broadinstitute/picard

Picard

مدل  Admixtureیکی از روشهای دستیابی به ساختار جمعیت

انجام شد .2 .نقشهگذاری مجدد موضعی اطراف حذف و اضافه-

با استفاده از دادههای کل ژنوم ارائه میباشد .در این مطالعه از این

های کوچک ژنوم بهمنظور بهینه کردن نقشهگذاری خوانشها ،این

مدل و فراوانیهای آللی تصحیح شده جهت آنالیز ساختار

مرحله با استفاده از ابزار  RealignerTargetCreatorدر

دادههای ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفت .فایل ورودی نرمافزار

برنامه  )Genome analysis toolkit(GATK v3.8انجام شد.0 .

 Admixtureبه فرمت  )file.bed( PLINKتهیه شد و مقادیر

کالیبرهکردن مجدد نمرههای کیفیت بازها با استفاده ابزارهای

مختلف ( Kتعداد جمعیتهای فرض شده )0به تعداد  1مرتبه

Genome

( )K=2, K=3, K=4,… K=8و همراه با  13333تکرار بوت

 BaseRecalibratorو  PrintReadsشده در برنامه (

نوکلئوتیدی با استفاده از ابزار  UnifiedGenotyperدر برنامه

برآورد هموزیگوت ژنومی ( )ROH0بهعنوان معیاری مناسب در

 GATKبهدست آمدند.

برآورد همخونی واقعی در سطح ژنوم محاسبه شد .بهمنظور

بهمنظور بررسی روابط فیلوژنتیکی بین جمعیتهای مورد مطالعه

مطالعه سطح همخونی در جمعیتهای مورد بررسی از نرمافزار

از روش اتصال مجاورین ( )NJاستفاده شد .در روش اتصال

 PLINKو دو دامنه باالتر از  133کیلو باز و باالتر از  1333کیلو

مجاورین ،برای رسم درخت فیلوژنی از نرمافزار ()version 7

باز ،برای هر نژاد اسب استفاده شد .نمودار تغییرات تعداد و

1

3

Sequence Alignment/Map
Binary Alignment Map
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)Runs of homozygosity (ROH
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 .GATK v3.8 )analysis toolkitدر نهایت ،چندریختیهای تک-

استراپ (در هر مرتبه) انجام شد .میزان همخونی با استفاده از

ژنوميکس مقايسهايی اسب های پونی و هانوواريان در...

علی اسمعیلیزاده و همکاران

متوسط طول ROHها در بین نژادهای مختلف با استفاده نرمافزار

برای تمامی نمونههای مورد بررسی بین  30تا  90بود که نشان

( R )https://www.r-project.org/رسم شد.

دهنده دقت باالی مرحله نقشهیابی میباشد.

برای بررسـی سـطح تمـایز بـین جمعیـتهـا و شناسایی

نتایج بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت

نشانههای انتخاب ،از روش شاخص تثبیت  Fstاستفاده شد .در این

در این مطالعه تعداد  13/10میلیون چندریختی تک نوکلئوتیدی از

روش ،ارزیابی تفرق جمعیتی بر پایه دادههای چندشکلی ژنتیکی

 30ژنوم اسب متعلق به  10نژاد بهدست آمد .جهت بررسی

صورت میگیرد .ارزشهای حاصل میتوانند بین صفر (بدون

ساختار ژنتیکی مربوط بهنژادهای مختلف اسب ،آنالیزهای مختلفی

تفاوت) تا یک (تفاوت کامل ،که هر جمعیت برای آلل متفاوتی

از جمله رسم درخت فیلوژنی ،تعیین مؤلفههای اصلی و نیز

فیکس شدهاند) متغیر باشد.

آنالیزهای ساختاری مختلفی انجام شد .نتایج آنالیز درخت

در این مطالعه از آماره  Fstو نرمافزار  Vcftoolsجهت شناسایی

فیلوژنتیکی بر اساس روش اتصال مجاورین نشان داد که تمام 11

Weir and

راس پونی نژاد دبائو در یک خوشه ژنتیکی قرار گرفتهاند و با

 .)Cockerham 1984همچنین بهدلیل اینکه انتخاب عالوه بر

سایر نژادها متفاوت هستند .نژادهای هانوواریان و آلمانی-

جهشهای سودمند ،نشانگرهای مجاور را نیز تحت تاثیر خود

خونگرم بیشترین شباهت را در بین نژادها داشتند ،که البته منطقی

قرار میدهد و نیز برای نمایش بهتر نشانههای انتخاب در سطح

بهنظر میرسد .زیرا منشاء این دو نژاد از کشور آلمان بوده و

ژنوم ،محاسبه ارزشهای  Fstبر اساس میانگین ارزش مربوط به

تشابهات ژنتیکی فراوانی دارند .شکل  1نشان میدهد که تمام

هر دامنه  03کیلو جفتبازی در نظر گرفته شد.

اسبهای مربوط به نژادهای تروبرد ،استانداردبرد ،فریبرگر ،آخال

این روش بر اساس عدم تعادل پیوستگی و تفاوت فراوانی آللی

–تکه و نیز نژاد عرب بهطور مجزا در خوشههای ژنتیکی متفاوتی

بین جایگاههای دو جمعیت متفاوت میباشد .در این آزمون فرض

قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از آنالیز مؤلفههای اصلی بهخوبی

بر این است که فراوانی آللی دو جمعیت که از یک جمعیت

تمایز بین نژادها را نشان میدهد .بهطوریکه بیشترین فاصله

اجدادی مشتق شدهاند از توزیع نرمال پیروی میکنند .قابل ذکر

ژنتیکی بین نژادهای دبائو ،استانداردبرد و تروبرد وجود دارد.

CLR

نتایج حاصل از این روش نیز همانند درختهای فیلوژنتیکی،

( )Nielsen et al. 2009و  )Tajima 1989( Tajima's Dجهت

همپوشانی دو نژاد هانوواریان و آلمانی-خونگرم را تایید میکند.

پیدا کردن نشانههای انتخاب بر اساس فراوانی آللی بین دو

در این روش نیز دو نژاد مونگلیا و یاکوتیان ارتباط ژنتیکی

جمعیت میباشد .در این مطالعه جهت شناسایی نشانههای انتخاب

نزدیکی را نسبت به یکدیگر نشان دادند .نژادهای آخال-تکه و

( Chen et al.

عرب نیز با فاصله بسیار کم از یکدیگر قرار گرفتند که با توجه به

نشانههای تحت انتخاب مورد استفاده قرار گرفت (

است که روش  XP-CLRقدرتمندتر از روشهایی مانند

از نرمافزار  XP-CLR v1تحت لینوکس استفاده شد
.)2010

منشاء آسیایی این دو نژاد (خاورمیانه) قابل توجیه میباشد.
نتایج بررسی سطوح همخونی بین نژادهای مختلف

نتایج کنترل کیفیت دادههای ژنومی و نقشهگذاری در برابر ژنوم
مرجع
نتایج کنترل کیفیت دادهها با استفاده از نرمافزار  FastQCنشان داد
که پارامترهای ارزیابی کیفیت دادهها دارای شرایط مطلوبی
میباشند بنابراین ویرایش قابل توجهی بر روی دادهها انجام نشد.
نتایج نقشهگذاری نشان داد که درصد همردیفی با ژنوم مرجع

آمیختهگری در مجموع دادههای حاصل از توالییابی کل ژنوم
استفاده شد .همانگونه که در شکل  2مشخص است پونیهای
دبائو در تمام Kهای فرضی بهصورت یک رنگ میباشند که
نشاندهنده خلوص نژادی میباشد .این نژاد در طی سالیان
متمادی بهصورت خالص باقی مانده است .همچنین در ارتباط با
نژاد مونگلیا نشان داده شد که این نژاد بهصورت خالص بوده و
آمیختهگری صورت نگرفته است.
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نتایج

از نرمافزار  Admixtureبهمنظور شناسایی ساختار ژنتیکی و

ژنوميکس مقايسهايی اسب های پونی و هانوواريان در...

علی اسمعیلیزاده و همکاران

در نژادهای تجاری اسب بسیار باالتر از نژادهای دیگر میباشد.
یافتههای حاصل از این آنالیز نشان داد که نژاد سریا و پس از آن
تروبرد باالترین تعداد  ROHرا در بین جمعیتها دارند.
راهبردهای شدید انتخابی ،جمعیت را از تعادل هاردی وینبرگ
خارج و باعث افزایش همخونی شده است که این حالت در مورد
این دو نژاد بیشتر ملموس است .همچنین این نتایج نشان داد که
کمترین تعداد  ROHمربوط به هر دو سطح ،متعلق به نژاد پونی
دبائو میباشد ،که نشاندهنده آن است که این نژاد تحت انتخاب
مصنوعی برای اهداف خاص اصالح نژادی نبوده است.
شناسایی جایگاههای تحت انتخاب مرتبط با اندازه بدن
در این روش افراد موجود به دو گروه تقسیم شدند ،پونیهای
دبائو در گروه اول و سایر نژادها ( 10نژاد) در گروه دوم قرار
شکل  -1نمایش ارتباط ژنتیکی میان نژادهای اسب مورد بررسی با استفاده از

گرفتند .برای شناسایی بهتر نشانههای تحت انتخاب در سطح ژنوم

روش اتصال مجاورین ( )NJو تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از دادههای

بهجای در نظر گرفتن ارزش عددی هر  ،SNPمیانگین گیری

توالییابی مربوط به نژادهای مختلف اسب

ارزشهای عددیSNPهای مجاور (بهطول  03کیلو باز که در هر

از  K=2تا  ،K=0تمام افراد مربوط به نژاد استانداردبرد رنگهای
یکسانی را نشان دادند ،اما زمانی که جمعیت فرضی  K=0اعمال
شد ،افراد به دو رنگ متفاوت ظاهر شدند و این روند در

K= 3

نیز ادامه داشت .بررسی ساختار ژنتیکی دو اسب عرب مورد
استفاده در این مطالعه نیز نشان داد که بهصورت خالص نبودهاند
و حاصل از آمیختهگری چندین نژاد میباشد ( K=2تا .)K=3
نتایج حاصل از خوشه بندی نژادهای هانوواریان و آلمانی-
خونگرم نشان میدهد که این دو نژاد بهصورت آمیخته از چند
نژاد ( )K=0تشکیل شدهاند و نیز شباهت زیادی بین این دو نژاد
وجود دارد .اما در ارتباط با اسبهای تروبرد ،ساختار ژنتیکی
اسنتنتاج شده نشان میدهد که این نژاد بهصورت خالص در تمام
کمترین خطا )3/020( 1را نشان داد .در این مطالعه،

ROHها

بهعنوان قطعاتی از ژنوتیپهای هموزیگوس تعریف شدند که
طول آنها بهترتیب بلند تر از  133و  1333کیلوباز بوده است
(شکل  -2ب) .همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود تعداد
قطعات  ROHکه بیانگر سطح همخونی در یک جمعیت میباشد

Cross-validation error
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ارزشهای  Fstکه دارای باالترین سطح تفاوت بین گروهی بودند
(سطح  )3/31بهعنوان نشانههای انتخاب شناسایی و تعیین شدند.
پس از انجام آنالیزهای مرتبط با ژن آنتولوژی و همچنین
تصحیحات مربوطه ( ،)False discovery rateتعداد  000ژن
کاندید مورد شناسایی قرار گرفت (شکل .)0
در این ارتباط ژنهای مهمی شامل ،IGF2BP3 ،FGFR1
 BMPR1B ،FOXO3 ،CLIP1 ،IGFBP1و  SCG5مرتبط با اندازه
بدن گزارش شدند .این ژنها عمدتاً در رشد و تکامل سیستم
اسکلت بدن ،رشد و نمو بافت های عضالنی و نیز تکامل سیستم
عصبی بدن دخالت دارند.
نتایج آنالیز  XP-CLRنشان داد که تعداد  000ژن کاندید ،تفاوت
معنیداری (سطح  )3/31را در بین دو گروه مورد آزمایش نشان
میدهند .در این روش نیز همانند روش  Fstژنهای ،FGFR1
 SCG5و  BMPR1Bحاوی سیگنالهای قوی در ارتباط با
تفاوتهای بین گروهی بودند .همچنین ژنهای

HMGA1 ،FBN2

و  CABLES1نیز که در ارتباط با صفات مختلف رشد مؤثر
هستند نیز مورد شناسایی قرار گرفته شد
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Kهای فرضی بوده است .در این مطالعه جمعیت فرضی

K= 2

 20کیلوباز تکرار میشد) انجام گرفت.در این مطالعه ،تنها آن

ژنوميکس مقايسهايی اسب های پونی و هانوواريان در...
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شکل  -2الف) ساختار ژنتیکی بهدست آمده از نرمافزار  Admixtureب) روند تغییرات مقادیر  ROHدر جمعیتهای مختلف مورد مطالعه

شکل  -0توزیع ارزشهای  Fstو  XP-CLRبرای صفات مرتبط با اندازه بدن

پرش و حرکات نمایشی در اسب

با استفاده از روش  Fstتعداد ( SNP 030سطح معنیدار )3/31

جهت مشخص کردن جایگاه های تحت انتخاب مربوط به این

متعلق به  299ژن کاندید مورد شناسایی قرار گرفت .سپس با

صفات از نژاد هانوواریان بهعنوان نژاد هدف و از نژادهای

بررسی ژنهای شناسایی شده مشخص شد که ژن کاندید

فریبرگر ،آخال-تکه و استانداردبرد بهعنوان گروه کنترل ( 0فرد به

که در کروموزوم شماره یک قرار دارد دارای نشانه انتخاب

ازای هر نژاد) استفاده شد .نژاد هانوواریان یکی از بهترین نژادهای

معنیداری بین دو گروه میباشد (شکل .)0

اسب موجود در دنیا میباشد که در مسابقات بین المللی همیشه

نتایج روش  XP-CLRنشان داد که تعداد  003ژن کاندید با سطح

رکورد دار حرکات پرش ،درساژ 1و نیز حرکات نمایشی میباشد.

معنیداری یک درصد برای نواحی تحت انتخاب صفات حرکات

لذا جهت پی بردن به پتانسیل ژنتیکی این نژاد بهعنوان گروه مورد

نمایشی در اسب وجود دارد .نتایج ژن آنتولوژی نشان داد که

Dressage

ACTA1

1
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نتایج شناسایی جایگاههای تحت انتخاب مرتبط با خصوصیات

هدف انتخاب شد ( .)Schröder et al. 2012در این مطالعه ابتدا

ژنوميکس مقايسهايی اسب های پونی و هانوواريان در...

علی اسمعیلیزاده و همکاران
0

ژنهای کاندید شناسایی شده در گروه های ژنی حرکت ،1تکامل

نویسندگان از نژادهایی استفاده کردهاند که (مانند نژادهای یونان

سلولی ،2پروسههای تکاملی 0و توسعه ساختار آناتومیک 0قرار

(استانی در جنوب کشور چین) ،مونگلیا ،ژینی 0و ژنگدیان)1

میگیرند که دارای ارتباط زیادی با توسعه و تکامل اندامهای بدن

فاصله جغرافیایی بسیار کمی با منشاء اهلیسازی نژاد دبائو دارد.

برای حرکات نمایشی میباشد .در این روش نیز سیگنالهای قوی

در مطالعه دیگری که ( Kader et al. )2015با استفاده از دادههای

از ژن کاندید  ACTA1مورد شناسایی قرار گرفت (مانند روش

حاصل از نشانگرهای ملکولی با تراکم باال ()SNP 65 Bead Chip

 .)Fstعالوه بر این ژنهای مهم دیگری شامل  IGF1R ،RYR2و

و نیز دامنه جغرافیایی وسیعتری انجام دادند ،مشخص شد که نژاد

نیز  PPARDکه نقش مؤثری در توانایی بدن جهت حرکات ویژه

پونی دبائو بههمراه دو نژاد چینی دیگر (ییلی و مونگلیا) بهخوبی

ورزشی دارد نیز مورد شناسایی قرار گرفت.

نسبت به سایر نژادهای اسب تفکیک شده است.
آنالیزهای فیلوژنتیک همچنین نشان داد که نزدیکترین نژادها به
پونی دبائو ،اسبهای یاکوتیان و مونگلیا میباشد .امروزه نژاد
یاکوتیان متعلق به مناطق سیبری در کشور روسیه (مناطق جنوبی
کشور روسیه) میباشد .اسب یاکوتیان یک نژاد مقاوم نسبت به
مناطق سردسیر است .مطالعات انجام شده تایید میکند که قوم
مونگلیان که در زمانهای گذشته در مناطق شمالی کشور چین
ساکن بودهاند این نژاد را پرورش میدادند .این قبیله در طی
قرنهای  10و  10به ناحیه سیبری روسیه مهاجرت کردهاند .این

شکل  -0توزیع ارزشهای محاسبه شده برای  Fstو  XP-CLRبرای صفات

شواهد تاریخی نشان میدهد که دو نژاد دبائو و یاکوتیان از یک

مرتبط با خصوصیات پرش و حرکات نمایشی در اسب

کشور مبدا منشاء گرفتهاند و نیز از نظر ژنتیکی شباهتهای
بسیاری با یکدیگر دارند (.)Librado et al. 2015
درخت فیلوژنتیکی ایجاد شده از نژادهای مختلف اسب نشان داد

بحث
PCA

که دو نژاد عرب و آخال-تکه ،که هر دو در منطقه خاورمیانه

نشان داد که نژاد پونی دبائو بهطور کامل از سایر نژادهای مورد

ایجاد شدهاند ،فاصله ژنتیکی نزدیکی با یکدیگر دارند .نتیجه

بررسی تفکیک شده است .در نخستین مطالعهای که با استفاده از

مشابهی در خصوص این تقسیمبندی نیز توسط

توالیهای مربوط به قسمت میتوکندری پونیهای دبائو جهت

( )2013گزارش شده است .بهطوریکه این محققین با استفاده از

تعیین روابط فیلوژنتیکی با سایر نژادهای اسب انجام شد،

 03نژاد مختلف اسب در آنالیزهای فیلوژنتیکی مربوطه نشان دادند

مشخص شد که این نژاد بهصورت مخلوط با سایر نژادهای اسب

که این دو نژاد در یک خوشه ژنتیکی قرار دارند .در تحقیق حاضر

میباشد ( .)Jiang et al. 2011اما با نگاه دقیق به نژادهای مورد

نشان داده شد که اسب مونگلیا که بهعنوان اسب وحشی 3نیز

استفاده در این مطالعه بهنظر میرسد که شباهت موجود بیشتر

شناخته میشود فاصله ژنتیکی بسیار نزدیکی نسبت به سایر

بهدلیل توزیع محدود دامنه جغرافیایی نمونههایی است که جهت

نژادهای اهلی دارد .اگرچه اسب وحشی نسبت به سایر نژادهای

آنالیزهای خوشهبندی بهکار گرفته شده است .در این مطالعه

اسب در تعداد کروموزوم متفاوت است (یک جفت کروموزوم

نتایج حاصل از آنالیزهای مربوط به رسم درخت فیلوژنی و

Locomotion
Cell development
3 Developmental process
4 Anatomical structure development
2
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بیشتر دارد  )2n=66اما مطالعات انجام شده نشان داده است که
5
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Xinihe
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6
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ژنوميکس مقايسهايی اسب های پونی و هانوواريان در...

علی اسمعیلیزاده و همکاران

جفتگیری میان اسبهای وحشی و نژادهای اهلی منجر به تولید

توسعه اندامها و نیز اندازه بدن دارد (.)Doan et al. 2012

کره اسبهایی میشود که توان تولید مثلی برای نسل آینده را

پژوهشها نشان دادهاند که ژنهای کاندید ذکر شده ارتباط

دارند (.)Benirschke et al. 1965; Sarkissian et al. 2015

مستقیمی با رشد سیستم اسکلتی و نیز صفات مربوط به اندازه

در بررسی سطح همخونی در جمعیت مورد مطالعه مشخص شد

بدن دارند .همچنین ژن کاندید  IGFBP1در ناحیه کروموزومی

که در فرض  ،K=2یک تقسیمبندی واضح میان دو نژاد تروبرد و

شماره  2جوجههای گوشتی ،هبستگی زیادی با یک  QTLبزرگ

پونیهای دبائو مشاهده شد .در این فرض مشخص شد که سایر

اثر مرتبط با صفات مربوط به رشد دارد (.)Zhao et al. 2012

نژادها بهصورت مخلوطی از دو رنگ میباشند .زمانی که فرض

عالوه بر این ،با بررسی نتایج حاصل از شناسایی نواحی تحت

 K=3مورد بررسی قرار گرفت ،سومین خوشه ژنتیکی که تمام

انتخاب توسط روش  Fstو  XP-CLRمشخص شد که دو ژن

افراد نژاد استاندارد برد را شامل میشد ،بهصورت مستقل از سایر

کاندید  SCG5و  BMPR1Bدارای سیگنالهای معنیداری

نژادها نمایان شد .با اعمال فرضهای  K=4تا  ،K=8نیز مشخص

میباشند .ژن  SCG5مسئول ساخت پروتئین هایی میباشد که

شد که دو نژاد پونی دبائو و تروبرد بهصورت خالص و در

بهصورت بالقوه نقش مهمی در صفات مربوط به رشد در موش

خوشههای ژنتیکی مستقل قرار دارند .اگرچه در مطالعهای که

دارد .مطالعات در خصوص این پستاندار نشان داده است که ژن

توسط ( Kader et al. )2015انجام گرفته است تمام اسبهای

 SCG5در ارتباط با یک  QTLبزرگ اثر میباشد که در ناحیه

مربوط به نژاد تروبرد بهصورت خالص در جمعیتهای فرضی

کروموزوی شماره  2قرار گرفته است و نقش مهمی در صفات

( K=2تا  )K=12قرار گرفتهاند ،اما این محققین نشان دادند که

1

مربوط به وزن بدن و توده بدنی دارد ( .)Farber et al. 2008در

پونیهای دبائو در فرض  K=2بهصورت مخلوطی از دو رنگ

پژوهش حاضر ،ژن  BMPRB1بهعنوان یک ژن کاندید در

میباشند .همچنین زمانی که جمعیت  K=4و  K=12فرض شده

موقعیت ژنومی کروموزوم شماره  0پونیهای دبائو مورد شناسایی

است ،بهترتیب با  0و  0رنگ مختلف نشان داده شده است .نتیجه

قرار گرفته شد .لیگاندهایی که به این پروتئین متصل شده و آن را

حاصل از این مطالعه نشان میدهد که جمعیت مورد بررسی

در سیستم بیولوژیک بدن فعال نگه میدارند از خانواده

توسط این محققین ،از یک نژاد خالص نبوده و ممکن است

بوده ،که خود این پروتئینها نیز عضوی از خانواده انتقال

BMPs

2

پونیهای مورد مطالعه بهصورت یک جمعیت آمیخته از چند نژاد

فاکتورهای رشد بتا (  )TGF-βمیباشند .در مطالعات مختلف

Petersen et al.

نشان داده شده است که  BMPsنقش مهمی در ارتباط با شکل

( )2013انجام دادند نیز مشخص شد که اسبهای تروبرد در تمام

گیری استخوانهای بدن داشته و نقشهای بیولوژیکی متعددی نیز

جمعیتهای فرضی ( K=2تا  )K=36بهصورت خالص و در یک

در مراحل رشد ابتدایی جنین دارد

( Chen et al. 2010؛ Wang et

خوشه ژنتیکی قرار داشتهاند و تاییدکننده نتایج پژوهش حاضر در

 .)al. 2016سیگنالهای شناسایی شده مربوط به جایگاه ژنومی که

ارتباط با آمیخته بودن اسبهای عرب میباشد.

در موقعیت کروموزومی شماره  21قرار داشت ،این جایگاه ژنومی

مختلف شکل گرفته باشد .در مطالعهای که

در این پژوهش ،نتایج مشابهی توسط روشهای  Fstو

برای بررسی نشانههای انتخاب گزارش شد .با بررسی مناطق

در اسب بهوسیله هر دو روش  Fstو  XP-CLRمورد شناسایی

ژنومی تحت انتخاب توسط آماره  ،Fstژنهای کاندید  IGFBP1و

قرار گرفت .مطالعات گذشته نشان داده است که این ژن نقش

 IGF2BP3در ارتباط با اندازه بدن در موقعیت ژنتیکی کروموزوم

مهمی در تشکیل بافت ماهیچه و نیز استخوانهای صورت،

شماره  0گزارش شد .مسیرهای متابولیکی  IGFشامل لیگاندهای

جمجمه ،0استخوانهای بلند دست و پا و نیز استخوانهای مربوط

مختلف ( IGFIIو ،)IGFIگیرندهها ( IGF-IRو  )IGF-IIRو نیز

1

پروتئینهای باند کنندهای ( IGFBP-1تا  )IGFBP-6میباشد .این

Body mass
2 Transforming growth factor beta

Skull

مسیرهای متابولیکی دارای نقش کلیدی در تنظیم متابولیسم بدن،
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(Bruck et al. ;Yamaguchi et al. 1994

اندازهگیری میزان بیان ژن در بافتهای مختلف نشان داده است

 .)Wang et al. 2001 ; 1993در آزمایشی که با استفاده از

که سطح بیان ژن  ACTA1در بافتهای عضالنی اسکلتی اسب

FGFR1

باال میباشد ( .)McGivney et al. 2010در مطالعهای که توسط

درجنین موش شد ،مشاهده شد که موشهای مورد مطالعه مرده

( Gu et al. )2009انجام شد ،نشان داده شد که جهشهای تک

متولد میشوند و با بررسی قسمتهای مختلف الشه آنها

نوکلئوتیدی موجود در این ژن ارتباط معنیداری با میزان عملکرد

مشخص شد که استخوانهای مربوط به اندام حرکتی نسبت به

ورزشی 0اسبهای نژاد تروبرد دارد .عالوه بر این ،در مطالعهای

گروه کنترل کوتاه بوده و نیز تغییر شکل پیدا کرده است

که اخیرا محققین روی اسبهای ورزشی نژاد فرانسوی انجام داده

( .)Verheyden et al. 2005در مطالعه مشابهی که بر روی

اند نیز مشخص شده است که این ژن در ارتباط با یک

مربوط به انگشتان دارد

تکنیکهای ملکولی اقدام به حذف قسمتی از ژن

اسبهای دیبائو پونی چینی برای شناسایی نشانههای انتخاب برای

بزرگ

اندازه بدن انجام گرفت گزارش شد که ژن  NELL1بهعنوان

( )BIEC2_31196و در ارتباط با صفت پرش 0میباشد (

مهمترین ژن کاندید برای اندازه بدن مطرح میباشد .این ژن

.)and Ricard 2014

بهعنوان یک پروتیین کیناز در استخوانبندی بدن دارای اهمیت

در تایید نتایج پژوهش حاضر ،در مطالعهایی که برای شناسایی

است

(.)Asadollahpour Nanaei et al. 2020

اثر

در

ژنومی

موقعیت

کروموزوم

QTL

شماره

1

Brard

نشانههای انتخاب بین دو جمعیت اسبهای ورزشی و غیر

شناسایی ژنهای کاندید جدید مرتبط با صفت اندازه بدن میتواند

ورزشی انجام شد ،تعداد  09ژن کاندید گزارش شد که مهم ترین

اطالعات ما را در خصوص چگونگی تکامل این صفت ،که

فعالیت آنها در ارتباط با توسعه ماهیچههای اسکلتی ورشد

بهعنوان یکی از مهمترین صفات در بحث های تکاملی میباشد،

اندامها بود .این نتایج میتواند نشان دهنده اهمیت توسعه مناسب

ارتقاء دهد .بهدنبال این هدف مهم ،در این مطالعه ژنهای کاندید

توده بدنی در اسبهای ورزشی برای حرکات نمایشی میباشد

مرتبط با اندازه بدن در نژاد پونی دبائو را شناسایی شد .یافتههای

(.)Salek Ardetani et al. 2020

این مطالعه موجب کشف چند ژن جدید مرتبط با اندازه وزن بدن

در مطالعه حاضر ،همچنین سه ژن کاندید دیگر

0

0

RYR2

در اسبهای پونیهای دبائو شد که پیش از این در مطالعات

(کروموزوم شماره ( PPAR ،)1کروموزوم شماره  )23و

مرتبط با نژادهای مختلف اسب شناسایی نشده بود.

1

در این پژوهش از نژاد هانوواریان (گروه هدف) بهعنوان یکی از

بدن پروتئین گیرنده ریانودین شماره  2را تولید میکند .این

شناخته شدهترین نژادهای اسب دنیا که پتانسل ژنتیکی باالیی در

پروتئین بخشی از خانواده گیرنده ریانودین میباشد که نقش

رابطه با حرکات نمایشی دارد و نیز بهمیزان زیادی در مسابقات

فیزیولوژیکی آن در بدن ،انتقال یونهای حاوی بار مثبت کلسیم

بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد ،استفاده شد .یافتههای

( ;et al. 2010

IGF-

( 1Rکروموزوم شماره  ،)1گزارش شد .ژن کدکننده  RYR2در
3

در کانالهای بین سلولی ماهیچههای قلب میباشد

که در ناحیه کرموزومی شماره  1قرار دارد .پروتئین کدشده توسط

( 0.55

حاصل از این تحقیق نشان داد که ژن کدکننده

پروتئینACTA1

فرانسوی نشان داده است که این ژن ارتباط بسیار نزدیکی

این ژن در بدن رشتههای ماهیچهای آلفا اکتین 2را میسازد.

 )Mbبا یک  QTLبزرگ اثر مربوط به عملکرد پرش دارد

رشتههای اکتین یکی از اجزای اصلی تولید سارکومر (سارکومرها

 ،IGF-1 .)and Ricard 2014بهعنوان یک فاکتور رشد

از رشتههای نازک به نام فیالمنتهای اکتین و نیز رشتههای

پلیوتروپیک ،نقش مهمی در تنظیم و تکثیر ،تفرق و نیز زنده ماندن

ضخیم به نام میوزین تشکیل شده است) در بافتهای عضالنی

3

حیوان بالغ میباشد ( .)Laing et al. 2009آزمایشات مرتبط با
Actin alpha 1 gene
Skeletal muscle α-actin
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 نژاد پونی دبائو، برای مطالعه صفت اندازه بدن،در این پژوهش

 همچنین بهعنوان یک فاکتور رشد ضروری.سلولهای بدن دارد

بهدلیل اندازه کوچک بدن بهعنوان گروه هدف مورد استفاده

 عملکرد.در تکامل بافتهای ماهیچههای اسکلتی دخالت میکند

 واکاوی ژنتیکی نشان داد که مهمترین ژن تحت انتخاب.گرفت

) در بدنIGF-1R(1  توسط گیرندههای آنIGF-1 بیولوژیکی

 برای قد کوتاه در این جمعیت میباشدFGFR1 مربوط به ژن

.)Yakar et al. 2010; Delafontaine et al. 2004( تنظیم میشود

 و0 ،2  چهار جایگاه ژنومی دیگر در کروموزومهای،عالوه بر این

 موجود در استخوانهای بلند2در مطالعهای از بافت کندروسیت

 بررسی نشانههای انتخاب. برای صفت اندازه بدن گزارش شد0

 نشان داده شد که این عمل، حذف شده بودIGF-1R  ژن،بدن

در ارتباط با شناسایی ژنهای کاندید مؤثر بر عملکرد ورزشی بر

باعث اختالل در رشد و نیز آسیب رسیدن به بافت مربوطه شده

 بررسیهای ژنتیکی.مبنای نژاد اسب هانوواریان انجام گرفت

 در تنظیم بیانPPARD  ژن کاندید.)Yakar et al. 2010( است

 در عملکرد ورزشی این نژاد دارایACTA1 نشان داد که ژن

مجموعهای از ژنهای دخیل در فرآیند سوخت و ساز

 جایگاه های ژنومی دیگری نیز در، عالوه بر این،اهمیت است

Barbier et al.

 که میتوانند در عملکرد، گزارش شد23  و1 کروموزومهای

 بهطوریکه مشاهد شده است که سطح بیان این ژن در.)2002

 نتایج حاصل از این پژوهش میتواند.فیزیکی اسب مؤثر باشند

 در جهت تحریک سایر،زمانهای گرسنگی و ورزش کردن

یافتههای جدیدی از پایه ملکولی مربوط به صفات اندازه بدن و

De Lange et (

( کربوهیدراتها و چربیها در بدن دخالت دارد

فرآیندهای سوخت و ساز بدن افزایش پیدا میکند

عملکرد ورزشی در اسب را ارایه نمایند و از این اطالعات در
.سود جست

تدوین برنامههای اصالح نژادی

.)al. 2008
1
2
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