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الگوی ترجيح کدونی ( ،)CUBبهعنوان الگوی استفاده غيرتصادفی از کدونهای مشابه که
اسيدآمينههای مختلف را در ژنوم رمزگذاری میکنند ،تعريف میشود که عوامل مختلفی از جمله
جهش و انتخاب در شکلگيری آنها مؤثر هستند و از آنجايی که اين الگوها مرتبط با بيان و

واژههای کلیدی

الگوی ترجیح کدونی

ترجمه ژنها میباشند ،میتوان از آنها در فرآيند انتخاب دامها بهره جست .در اين مطالعه به
بررسی الگوی ترجيح کدونی ژنهای متفاوت بيان شده ين دو جمعيت گاو هلشتاين و کليستانی و
ارتباط آن با بيان ژن پرداخته میشود .در اين مطالعه ،از نتايج آناليز بيان ژن افتراقی دو
داده  RNA-Seqبهترتيب مربوط به ادغام  03و  04نمونه خون کامل از گاوهای ماده هلشتاين

گاو هلشتاین

( )Bos taurusو کليستانی ( )Bos indicusاستفاده شد .الگوی ترجيح کدونی بر اساس

گاو کلیستانی

شاخصهايی ازجمله  CAI ،GC3S ،ENCو  GCبرای ژنهای متفاوت بيان شده بين اين دو
جمعيت گاو محاسبه شد .آناليز ترجيح کدونی برای نواحی  ORFژنهای متفاوت بيان شده بين

ژنهای متفاوت بیان شده

دو جمعيت هلشتاين و کليستانی نشان داد که همبستگی بااليی بين مقادير شاخص  GCکل و

RNA-Seq

 GC3Sوجود دارد .اين موضوع حاکی از تأثير مقدار  GCو جهش بهعنوان عامل مهم در ايجاد
کدونهای مختلف میباشد .همچنين ،همبستگی بين شاخص  ENCو  GC3Sنشان داد که جهش
مهمترين عامل در شکلگيری کدونها بوده است .همبستگی بين شاخص  ،CAIکه عمدتاً برای
پيشبينی سطوح بيان ژن به کار میرود ،با شاخص  ENCنشاندهنده ارتباط بين الگوی ترجيح
کدونی و بيان ژن بود .اين مطالعه مقايسهای بين نمونههايی از دو زيرگونه گاو ،به درک بهتر ساز و
کارهای تکاملی شکلگيری الگوی ترجيح کدونی و نيز بررسی ارتباط آن با بيان ژن کمک
مینمايد.
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مقدمه

دیگر کاربردهای بیولوژیکی در طی دهههای اخیر مورد ارزیابی

زمانیکه در جمعیت انتخاب صورت میگیرد (درگذشته بر مبنای

قرارگرفته است (

فنوتیپ) بهدلیل محدودیت زمانی ،فرصت کافی برای ایجاد

 .)al. 2013پایه بیولوژی کدونها بر اساس مطالعات طول کامل

نوترکیبی فراهم نمیشود ،لذا پیوستگی بین جایگاه یا جایگاههای

توالی ترجمه ( )ORFاست که در گونههای مختلف مگس سرکه

اطراف حفظ میشود .بنابراین ،تنوع در داخل جمعیت کاهش و

و گونههای گیاهی مورد بررسی قرارگرفته است (

در بین جمعیتها افزایشیافته و عدم تعادل لینکاژی ( )LDرا

.)Mouchiroud 1999

افزایش میدهد ( .)Marais and Piganeau 2002ازاینرو زمانی

از طرف دیگر ،کدونهای مترادف (همهی کدونهای خاص یک

که انتخاب مثبت در جهت افزایش فراوانی آللهای مطلوب پیش

اسیدآمینه) در ژنوم یک موجود با فراوانی متفاوتی استفاده

میرود جایگاههای نزدیک به این جایگاه نیز حتی اگر اثرشان هم

میشوند به وقوع این رخداد در ژنوم ،ترجیح یا تمایل کدونی

خنثی باشد بهعلت پیوسته بودن با آلل مطلوب فراوانیشان زیاد

( )CUBگفته میشود .این پدیده در بین گونههای مختلف بهطور

میشوند .این پدیده در ژنتیک جمعیت بهنوعی مرتبط با

گستردهای متفاوت است و انتظار میرود که بهطور قابلمالحظهای

اصطالحات پاکسازی انتخابی ژنوم 1و ردپای انتخاب 2است.

تکامل ژنوم مولکولی را تحت تأثیر قرار دهد (

بنابراین ،هر اتفاقی در جمعیت رخ دهد قطعاً ردپایی از آن در

.)Petrov 2008; Sharp et al. 2010; Plotkin and Kudla 2011

سطح ژنوم باقی خواهد ماند که ردپای انتخاب نیز در جمعیت بر

کدونهای سهگانه ،واحدهای اساسی در mRNAها هستند،

جای گذاشتن تغییراتی (ایجاد الگوهای ترجیح کدونی مرتبط

نقشهایی را در برنامهریزی برای اسیدآمینه خاص ایفا میکنند و

بابیان جایگاههای متأثر از انتخاب) در سطح ژنوم است که این

یا باعث شروع و خاتمه ترجمه پروتئین میشوند (

Duret and

Hershberg and

Feng et al.

 )2013و گزارش شدهاست که با فرآیندهای طبیعی نظیر جهش،

)Marais and

.(Piganeau 2002

انتخاب و دریفت ژنتیکی مرتبط هستند و بهعنوان مدل ترکیبی

یکی از حوزههای ضروری در پژوهشهای گونههای اهلی

(جهش –انتخاب -دریفت ژنتیکی) شناخته میشوند (

شناسایی ژنهایی است که صفات تولیدی مهم را تحت تأثیر قرار

 .)1991کاهش ترجیح کدونی در مناطقی از ژنوم با نوترکیبی

میدهند ( .)Pasandideh et al. 2015کدونها مرکز تمام

محدود مرتبط است (.)Marais and Piganeau 2002

فعالیتهای بیولوژیکی یا بهعنوان واحدهای کدکننده خاص و

حال بر طبق این فرضیه ،کاهش تمایل کدونی در منطقه ژنومی با

همچنین برای شناسایی اجزا  mRNAsضروری هستند .معموالً

نوترکیبی محدود بهدلیل اثر  Roberston-Hillو منطبق با تئوری

آمینواسیدها با چندین کدون مترادف رمزگذاری میشوند که دامنه

نشانههای انتخاب  Signature of selectionاست (

آنها بین  2تا  9کدون است ،البته تنها استثناء مربوط به اسیدهای

 .)Piganeau 2002با توجه به این ارتباط میتوان بر مبنای الگوی

آمینه میتونین و تریپتوفان است که فقط یک کد رمز یا کدون

ترجیح کدونی موجود در سراسر ژنوم مناطقی را که درگذشته

شناسایی دارند (.)Novoa et al. 2012

مورد انتخاب قرارگرفتهاند بهتر شناسایی کرد ،چراکه ژنهای

اگرچه جهشهای بیمعنی در توالی پروتئینها خاموش هستند ،اما

موجود در این مناطق دارای بیان بیشتری هستند .آنچه امروز

کدونهای مترادف بهطور وسیعی در داخل و بین ژنوم حیوانات

جمعیتهای مختلف را بر مبنای یکسری صفات از یکدیگر

دیده میشوند ( .)Plotkin and Kudla 2011لذا مطالعه الگوی

متمایز میکند تفاوت میزان بیان ژنهای موجود در این مناطق

کاربرد کدونها برای درک بهتر بیولوژی مولکولی و تکامل،

است که تحت تأثیر انتخاب قرارگرفتهاند (.)Misawa et al. 2011

ترجمه  ،mRNAطراحی ترانس ژنها ،کشف ژنهای جدید و

تحقیقات گسترده ژنومی از الگوهای کدونی دارای اهمیت ویژهای

1

3
4

Selective sweep
Footprint of selection

02

2

ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /1بهار 1317

Bulmer

Marais and

Codon usage bias
Signature of selection

Downloaded from mg.genetics.ir at 13:07 +0330 on Wednesday September 22nd 2021
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در درک ویژگیهای اساسی از سازمان مولکولی یک ژنوم

 1181تولید شیر دارای یکروند رو به رشد بوده است (

میباشد .امروزه مشخص شدهاست که عوامل دیگری جز جهش

 .)Koopaei et al. 2011باوجود روند افزایشی تولید شیر در کشور

و انتخاب در این فرایند تأثیرگذار هستند .بامطالعه ژنومی صورت

اما هنوز سرانه مصرف شیر از حد استاندارد جهانی پایینتر است.

گرفته عواملی ازجمله طول ژنوم ،مقدار  ،GCنسبت نوترکیبی،

سرانه مصرف شیر در کشور برای هر نفر برابر با  94کیلوگرم

Sueoka and Kawanishi 2000; Zeeberg

میباشد ،درحالیکه سرانه مصرف شیر در جهان برابر با 199

 ،)2002; Wan et al. 2004; Palidwor et al. 2010ساختار

( Kharrati

کیلوگرم و در اروپا برابر با  141کیلوگرم در سال است

 ،RNAساختار پروتئین ،طول اینترون ،اندازه جمعیت ،سن تکاملی

 .)Koopaei et al. 2011با توجه به آمار و اطالعات موجود میتوان

ژن ،استرس محیطی ،پروتئینهای آبگریز همهی اینها منجر به

دریافت که اهداف اصالح نژادی در ایران بایستی برای افزایش

استفاده غیر تصادفی از کدونهای مترادف در فرآیند ترجمه

تولید شیر در کشور برنامهریزی شود .لذا مطالعه و بررسی ژنهایی

Sueoka

که روی تولید و ترکیب شیر نقش مؤثری دارند اهمیتی دوچندان

;and Kawanishi 2000; Zeeberg 2002; Wan et al. 2004
.)Palidwor et al. 2010

مییابد ( .)Kharrati Koopaei et al. 2012بهدلیل اینکه در ایران

میشوند که تأثیرگذار بر تکامل مولکولی ژنوم هستند (

با استفاده از اطالعاتی که در حال حاضر از توالی ژنوم موجودات
مختلف موجود است ،میتوان الگوهای ترجیح کدونی را در
سراسر ژنوم موجودات مختلف شناسایی نمود و از الگوهایی که
مرتبط با بیان و ترجمه ژن هستند در جهت انتخاب بهره جست و
یا حتی از آن برای بررسی وقایعی که در اثر عواملی نظیر انتخاب،
جهش درگذشته رخ میدهد یا بهعبارتی جایگاههایی که کاندیدای
انتخاب قرارگرفتهاند استفاده کرد .با این تفاوت که عالوه بر
استفاده از اطالعات SNPهای گسترده شده در کل ژنوم از

گاو مهمترین تولیدکننده شیر است ،مطالعه الگوی ترجیح کدونی
ژنهای بابیان متفاوت و همچنین ارتباط آن بابیان ژن اهمیت
زیادی دارد .بهعالوه ،در حوزه ژنتیک و اصالح ،اطالع از ساختار
ژنتیکی جمعیتها میتواند کمک بزرگی برای برنامهریزی برای
طرحهای اصالح نژادی و از همه مهمتر ،حفظ ذخایر ژنتیکی باشد؛
بنابراین ،هدف از مطالعه حاضر آنالیز الگوی ترجیح کدونی
ژنهای با بیان متفاوت و همچنین ارتباط آن با بیان ژن در دو نژاد
هلشتاین و کلیستانی با استفاده از دادههای  RNA-Seqمیباشد.

اطالعات الگوی ترجیح کدونی موجود در سراسر ژنوم به یک گام
فراتر از سطح ترجمه (ترانسکریپتوم و پروتئوم) گام برداشت،

مواد و روشها

بدون اینکه ترانسکریپتوم و یا حتی پروتئوم سلول را بررسی نمود.

در این مطالعه از دادههای  RNA-Seqمربوط به ادغام  1نمونه از

الگوی ترجیح کدونی در بسیاری از گونهها ازجمله ویروسها،

گاو هلشتاین مربوط به مرکز گاو شیری دانشگاه ویسکانسین

پروکاریوتها و همچنین در تعدادی از گونههای یوکاریوتی

آمریکا ( )Bos taurusو  4گاو ماده کلیستانی ( )Bos indicusدر

Stenico et al. 1994; Powell and

مزرعه گوجایتپیر شهر باهاوالپور واقع در ایالت پنجاب پاکستان

Moriyama 1997; Ermolaeva 2001; Jenkins and Holmes
2003; Gu et al. 2004; Mitreva et al. 2006; Behura and
 ،)Severson 2012ولی تاکنون تحقیقات اندکی بر روی گونههای

استفاده شد .این دادهها در مطالعه ( Huang et al. )2012بهدست

موردبررسی قرارگرفته است (

دامی صورت گرفته که با رشد دادههای ترانسکریپتومی امکان
بررسی الگوی ترجیح کدونی و بررسی ارتباط آن بابیان ژن
فراهمشدهاست.
از طرفی ،طبق آخرین آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی ،تعداد
 18811واحد صنعتی گاوداری با ظرفیت  21 8491رأس گاو

آمده بودند .در پژوهش ( Salimpour )2016که بر روی این
دادهها انجام شد 1 ،ژن با بیان متفاوت در بین این دو گروه گاو
هلشتاین و کلیستانی را گزارش شد که مبنای مطالعه حاضر قرار
گرفت .اطالعات مربوط به این ژنها در جدول  1آورده شده
است .اطالعات مربوط به توالی این ژنها از بانک اطالعاتی
 www.ebi.ac.ukاخذ شدند.

شیرده در کشور مشغول فعالیت هستند .طی سالهای  1181تا
ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /1بهار 1317
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 نام اختصاری و جایگاه ژنهای با بیان متفاوت در بین دو جمعیت هلشتاین و کلیستانی،کد-1جدول
کد ژنهای حاشیه نویسی

نام اختصاری ژن

*جایگاه ژنی

ENSBTAG00000001321

IL1B

11:46410276-46418787

ENSBTAG00000001785

TGM3

13:53261634-53304213

ENSBTAG00000004322

FOS

10:86883738-86887169

ENSBTAG00000007101

F3

3:49110155-49121034

ENSBTAG00000007296

-

1:82549641-82550013

ENSBTAG00000010069

EGR1

7:51438726-51442500

ENSBTAG00000011161

-

8:38683732-38684116

ENSBTAG00000012046

JUNB

7:13851130-13852933

ENSBTAG00000014332

-

5:99647122-99701630

ENSBTAG00000016688

-

X:66722398-66723397

ENSBTAG00000017448

EFEMP1

11:38338743-38408288

ENSBTAG00000018506

-

5:58013469-58014035

ENSBTAG00000020350

DUSP2

11:2250454-2252492

ENSBTAG00000021166

FAM71A

16:72811910-72814133

ENSBTAG00000027787

-

18:65621141-65621509

ENSBTAG00000030735

COX7B

7:42303402-42303827

ENSBTAG00000031458

-

4:101019787-101021837

ENSBTAG00000031814

SDS

17:63302946-63311098

ENSBTAG00000032308

U1

3:21433393-21433557

ENSBTAG00000034170

DYNLL1

20:11746000-11746270

ENSBTAG00000037147

U3

20:64476312-64476463

ENSBTAG00000037600

RPS15A

8:84843153-84843546

ENSBTAG00000037778

CXCL3

6:90811061-90813079

ENSBTAG00000038064

-

2:11700813-11701755

ENSBTAG00000038411

-

8:62722029-62722587

ENSBTAG00000039813

GZMB

21:35135770-35137852

ENSBTAG00000044208

DUSP4

27:24815380-24828237

ENSBTAG00000045497

-

21:66764060-66764393

ENSBTAG00000045544

EIF2S3Y

X:144159055-144234222

ENSBTAG00000045750

DDX3Y

X:143364825-143375658

ENSBTAG00000045914

-

7:21247238-21247649

ENSBTAG00000047277

PNKD

18:46516556-46516985

ENSBTAG00000047354

-

5:32529438-32529956
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16:6155902-6156793

-

ENSBTAG00000047966

X:143736737-143800954

-

ENSBTAG00000048102

X:142664999-142690152

ZRSR2Y

ENSBTAG00000048172

20:2680573-3054892

-

ENSBTAG00000034824

* در ستون جایگاه ژن ،عدد سمت چپ شمارهی کروموزوم و اعداد بعد از آن شماره نوکلئوتید شروع و پایان ژن را نشان می دهد.

بهمنظور بررسی الگوی ترجیح کدونی برای این ژنها در ابتدا

( Sharp and Li )1986محاسبه شده و مقدار آن در محدودهی -1

نواحی  ORFبرای هر ژن بهصورت آنالین در سایت

 1است.

( )bioinformatics.org/sms2/orf_find.htmlشناسایی شد و

 :)Codon Bias Index( CBIاین شاخص بیانگر این است که یک

همچنین پس از آن ویرایش بر روی این نواحی صورت گرفت

ژن تا چه حد از کدون مطلوب ( )optimalاستفاده میکند .مشابه

بدینصورت که نواحی  ORFبا طول کمتر از  111 bpو نواحی

با شاخص  FOPبوده و در محدودهی بین  +1تا  -1قرار دارد که

دارای کدون پایانی میانی حذف شدند.

اگر مقدار آن یک باشد یعنی تمایل به استفاده از کدون مطلوب

 :)Effective Number of Codon( ENCنسبت کدونهای مؤثر

زیاد و اگر مقدار آن صفر باشد نشانگر استفاده تصادفی از کدونها

استفاده شده در بیان ژن محسوب میشود که بر اساس فرمول

میباشد .در برخی موارد ممکن است تعداد کدونهای مطلوب

ارائه شده توسط ( wright )1990محاسبه شد .دامنه شاخص

کمتر از حد مورد انتظار باشد ،در این صورت مقدار این شاخص

مذکور بین  21-91است که در صورت استفاده فقط یک کدون از

منفی برآورد میشود.

کدونهای مترادف برای یک ژن مقدار آن  21و در صورت

محاسبه شاخصهای الگوی ترجیح کدونی برای هر ژن با استفاده
نرمافزار

استفاده همهی کدونهای مترادف یک ژن مقدار آن  91خواهد

از

بود.

 )http://codonw.sourceforge. netانجام شد .برای بررسی ارتباط

 :)GC content at third codon base( GC3Sمقدار کلی  GCدر

و وجود همبستگی بین شاخصهای مدنظر و همچنین ارتباط بین

موقعیت سوم کدون میباشد که اغلب نشاندهنده قدرت جهش

شاخص الگوی ترجیح کدونی بابیان ژن و در نهایت رسم

میباشد.

گرافها از نرمافزار آماری )http://www.r-project.org( R 3.4.2

 :)Relative Synonymous Codon Usage( RSCUشاخصی

استفاده شد.

W

CODON

(

J

Peden,

است که بهمنظور بررسی تنوع کدونی مشترک استفاده شده در بین
ژنها مورد استفاده قرار میگیرد .بهطور کلی کسری از فراوانی

نتایج و بحث

کدون مشاهده شده به فراوانی کدون مورد انتظار است که

تعداد کل نواحی  ORFبرای  1ژن با بیان متفاوت در بین دو

برحسب فرمول ارائه شده توسط ( Sharp and Li )1986محاسبه

جمعیت هلشتاین و کلیستانی در این تحقیق  1144ناحیه شناسایی

میشود و دامنه تغییرات این شاخص هم در محدوده بین 1-1

شدند .شاخصهای ترجیح کدونی برای این نواحی محاسبه شد

است که فراوانی باالتر از یک نشاندهنده ترجیح یا تمایل کدونی

که در جدول  2میانگین این شاخصها برای نواحی  ORFژنهای

است.

بابیان متفاوت آورده شدهاست.

 :)Codon Adaptation Index( CAIنسبت کدونهای مترادف

برای شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر شکلگیری کدون ،همبستگی

استفاده شده به کدونهای مترادف با فراوانی باال (ترجیح

بین شاخصهای مهم الگوی ترجیح کدونی مورد محاسبه قرار

دادهشده) برای یک ژن است که بر اساس فرمول ارائه شده توسط

گرفت که در جدول  1نشان داده شدهاست.
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جدول  -2میانگین شاخصهای ترجیح کدونی برای نواحی  ORFژنهای مورد مطالعه در بین دو نژاد هلشتاین و کلیستانی
ژن های با بیان متفاوت
COX7B

0/91

-0/050

0/73

0/00

CXCL3

0/93

-0/00

0/0

0/71

00/33

DDX3Y
DUSP2
DUSP4

0/93
0/93
0/93

-0/010
0/000
-0/009

0/75
0/00
0/00

0/75
0/00
0/50

00/30
00/77
03/03

DUYNLL1

0/00

0/00

0/00

0/50

50/77

EFEMP1
EGR1
EIF2SY
ENSBTAG00000007296

0/93
0/90
0/93
0/00

-0/003
-0/070
-0/003
-0/00

0/73
0/73
0/75
0/05

0/73
0/55
0/73
0/0

07/17
05/73
00/30
55/73

ENSBTAG00000011161
ENSBTAG00000014332

0/00
0/93

-0/000
-0/011

0/75
0/70

0/00
0/79

09/05
00/19

ENSBTAG00000016688

0/91

-0/90

0/70

0/70

00/71

ENSBTAG00000018506
ENSBTAG00000027787
ENSBTAG00000031458

0/00
0/91
0/93

0/9
-0/07
-0/90

0/03
0/00
0/70

0/07
0/03
0/01

01/70
00/30
71/31

ENSBTAG00000034824

0/91

0/097

0/07

0/03

07/90

ENSBTAG00000038064
ENSBTAG00000038411
ENSBTAG00000045497

0/93
0/91
0/93

-0/090
-0/030
-0/03

0/73
0/73
0/73

0/50
0/71
0/03

50/05
00/09
00/05

ENSBTAG00000045914
ENSBTAG00000047354
ENSBTAG00000047966
ENSBTAG00000048102
F3
FAM71A

0/09
0/93
0/93
0/91
0/93
0/93

-0/00
-0/050
-0/00
-0/053
-0/077
-0/005

0/00
0/70
0/71
0/73
0/73
0/00

0/75
0/00
0/50
0/73
0/05
0/59

00/51
00/39
07/9
00/09
03/00
05/01

FOS
GOS2
GZMB

0/90
0/97
0/93

0/001
0/09
0/07

0/09
0/00
0/00

0/57
0/00
0/57

05
03/77
05/59

ILIB
JUNB
PNKD
RPS15A
SDS
TGM3

0/91
0/90
0/93
0/00
0/93
0/93

-0/003
0/0053
-0/05
0/00
0/000
-0/070

0/00
0/00
0/73
0/07
0/00
0/73

0/05
0/03
0/73
0/03
0/50
0/00

00/00
03/39
71/0
03/05
07/05
05/1

U1
U3
ZRSR2Y

0/93
0/91
0/91

0/000
0/097
-0/070

0/09
0/07
0/71

0/53
0/03
0/73

07/13
07/90
00/35

مقدار  GCبرای ژنهای مورد مطالعه در محدودهی  1/14-1/98و

معنیدار بین این دو شاخص ،انتخاب عامل اصلی در شکلگیری

مقدار  GC3Sنیز در محدودهی  1/29-1/98محاسبه شد (جدول

کدونها میباشد ( .)Sueoka and Kawanishi 2000همانگونه که

 .)2بررسی ارتباط بین مقادیر کلی  GCو این مقدار در موقعیت

در جدول  1آورده شدهاست ،همبستگی بین این دو شاخص از

سوم راهی برای بررسی نقش جهش در شکلگیری کدونهای

نظر آماری معنیدار بوده و مقدار آن  1/9با خطای استاندارد

ژنهای مورد مطالعه است (شکل  .)1بدینصورت که اگر

 1/111برآورد شد و نشاندهنده این است که جهش عامل مهمی

همبستگی بین این دو مقدار از لحاظ آماری معنیدار شود جهش

در شکلگیری کدونها در این تحقیق بوده است.

عامل اصلی شکلگیری کدونها بوده و در صورت عدم همبستگی
02
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شکل  -2رابطهی بین شاخصهای  ENCو  GC3Sدر ژنهای با بیان متفاوت دربین دو نژاد هلشتاین و کلیستانی

در پژوهشی ( Wu et al. )2015الگوی ترجیح کدونی را برای

متنوع و بهعبارتی کدونهای مترادف متنوع استفاده شده ،در بین

گونههای گیاهی بهدست آوردند و گزارش کردند که جهش عامل

ژنهای مورد مطالعه در این تحقیق بود.

اصلی در شکلگیری کدونهای موردمطالعه بوده و همبستگی

شکل  2ارتباط بین  ENCو  GC3Sدر بین ژنهای با بیان متفاوت

معنیدار  1/49را بین دو شاخص  GC3Sو  GCکل بهدست

در دو توده جمعیتی را نمایش میدهد .از این ارتباط برای بررسی

آوردند .در پژوهشی دیگر ( Yang et al. )2014نیز همبستگی

اینکه کدون مطلوب مورد استفاده تحت تأثیر عامل جهش و یا

Taenia

انتخاب شکلگرفته است ،استفاده میشود .همانگونه که در شکل

 saginataکه بهعنوان انگل رودهای در انسان شناخته میشود را

 2نمایان میشود ،در نقاط نزدیک به منحنی ،جهش بهعنوان عامل

گزارش کردند.

اصلی در شکلگیری کدونهای مطلوب بوده و در نقاط دورتر از

مقدار  ENCهمانگونه که در جدول  2آورده شدهاست شاخصی

منحنی ،انتخاب نیز عاملی در شکلگیری این کدون میباشد .در

برای بررسی نسبت کدون مؤثر استفاده شدهاست که مقدار آن در

این تحقیق همبستگی بین این دو شاخص  1/21بهدست آمد که

دامنه  21-9متغیر است .در این تحقیق ،مقدار این شاخص در

خود نشاندهنده این است که جهش عامل مؤثر شکلگیری

دامنه  18/11-49/11محاسبه شد که نشاندهنده کدونهای مؤثر

کدونهای مطلوب میباشد.

معنیدار  1/21را برای این دو شاخص بر روی گونه
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 در ژنهای با بیان متفاوت دربین دو نژاد هلشتاین و کلیستانیCAI  وENC  رابطهی بین-1 شکل
 همبستگی بین شاخصهای مهم الگوی ترجیح کدونی در ژنهای با بیان متفاوت دربین دو نژاد هلشتاین و کلیستانی-1 جدول
ENC

CAI

GC3S

-

-

-

-

-

-

1/28

-1/ 1
)1/18(

**

GC
1/ 9
)1/12(

پارامتر
GC3S

)1/111(

-1/ 9** )1/112(

)1/119(

1/21

**

1/12

CAI
ENC

)1/111(

 درصد1/11 ** معنیدار در سطح
 با بیان متفاوت در بین دو نژاد هلشتاین و کلیستانیTGM3  ژنORF  کدونهای مترادف شناسایی شده در نواحیRSCU  مقدار- جدول
Amino acids

Codon

Rscu

Phe

UUU
UUC
UUA
UUG
CUC
CUA
CUG

0
0
9/00
0
0
0/00
0

AUU
AUC
AUA
GUU
GUC
GUA
GUG
UCU
UCC
UCA
UCG

7
0
0
0
0
0
0
9/77
0
9/77
0

AGU
AGC

0/03
0/0

Leu

lle

Val

Ser

Ser

Amino
acids
Pro

His
Glu

Thr

Cys
Ala

Codon

Rscu

CCU
CCC
CCA
CCG
CAU
CAC
GAA

9/39
9/39
0
0/53
0
0
9

GAG
ACU
ACC
ACA
ACG
CAA
CAG
UGU
UGC
GCU
GCC

9
9/77
0/03
9/77
0/03
0
0
0
0
0/30
0/30

GCA
GCG

9/00
0/30

Amino
acids
Asn
Tyr
Asp
Arg

Arg
Gly

Codon

Rscu

AAU
AAC
UAU
UAC
GAU
GAC
CGU

9/77
0/03
0
0
0
0
0

CGC
CGA
CGG
AGA
AGG
GGU
GGC
GCA
GGG

9/50
9/50
9/50
0
9/50
0
9/77
0/03
0
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شاخص  1/11گزارش شد .همچنین در پژوهشی دیگر ()2014

فرضیههایی برای نحوهی شکلگیری الگوی ترجیح کدونی وجود

 Yang et al.نیز همبستگی معنیداری برای این دو شاخص در

داشته که میتوان به تئوری انتخاب و مدل تعادل جهش و انتخاب

گونهی مورد مطالعه گزارش کردند.

بهعنوان شاخص اشاره کرد .در مدل جهش انتخاب ،الگوی

شاخص  CAIمعموالً برای پیشبینی سطح بیان ژن مورد استفاده

ترجیح کدونی بهوسیله تعادل بین فشار جهش ،دریفت ژنتیکی و

قرار میگیرد .مقدار آن در این تحقیق در دامنه 1/11-1/29

انتخاب ضعیف شکل میگیرد .بدینصورت که اگر یک ژن تحت

بهدست آمد (جدول  .)2برای بررسی همبستگی بین نسبت کدون

انتخاب شدید قرار بگیرد ممکن است که تمایل بیشتری به استفاده

مؤثر استفاده شده و سطح بیان ژن از ضریب همبستگی شاخص

از کدونهای مترادف داشته باشد .از طرفی دیگر بر طبق تئوری

 CAIو  ENCاستفاده میشود که در این تحقیق همبستگی بین این

انتخاب خنثی ،جهش عامل شکلگیری کدونها در زمان

دو شاخص همبستگی مثبت و  1/28داشت .همچنین ،ارتباط بین

برنامهنویسی میباشد .با اینحال در سالهای اخیر ،با تکمیل

شاخص  ENCو  CAIنیز در شکل  1آورده شدهاست .این نتایج

پروژههای ژنوم بسیاری از ارگانیسمها این دو فرضیه دیگر برای

نشان میدهد که ژنهایی که بیان متفاوتی دارند از کدونهای مؤثر

توضیح الگوی ترجیح یا تمایل کدونی کافی نیستند .گزارش

بیشتری استفاده کردند و فرآیند ترجمه تحت تأثیر کدونهای

شدهاست که فاکتورهای دیگری در شکلگیری  CUBتأثیرگذار

مورد استفاده قرار دارد Yang et al. )2014( .نیز ارتباط بین سطح

میباشند ازجمله :طول ژن ،مقدار  ،GCمیزان نوترکیبی ،سطح بیان

بیان ژن و الگوی ترجیح کدونی را مورد بررسی قرار دادند و از

ژن ،ساختار  ،RNAساختار پروتئین ،طول اینترون ،اندازه جمعیت،

 CAIبهعنوان شاخصی برای سطح بیان ژن استفاده کردند و

سن تکامل ژن و استرسهای محیطی .در این مطالعه عوامل دخیل

همبستگی بین این شاخص را با  ENCمورد بررسی و گزارش

در شکلگیری استفاده کدونی یا همان الگوی ترجیح کدونی ژنوم

کردند که همبستگی بین این دو شاخص معنیدار بوده و

گاو هلشتاین و کلیستانی شامل سطوح بیان ژن ،مقدار  GCو

کدونهای مؤثر مورداستفاده بابیان ژن در ارتباط هستند .در

جهش هست.

پژوهش دیگری ( Hajjari et al. )2016ارتباط سطوح بیان ژن در

الگوی کدونهای مترادف ( )CUBبهعنوان کاربرد غیر تصادفی از

بافتهای مختلف انسان را با الگوی ترجیح کدونی مورد بررسی

کدونهایی که یک اسیدآمینه را در ژنوم رمزگذاری میکنند

قرار دادند و گزارش کردند که همبستگی بین شاخص کدونی

تعریف میشود .این پدیده در تمام ارگانیسمها مشابه هم است و

 CAIبا سطوح بیان ژن در بافتهای مختلف انسان وجود دارد .در

عواملی که در این تغییر شکل درگیر هستند هنوز بهطور کامل

این تحقیق همبستگی بین  GC3S ،CAIو  GCکل بهترتیب

شناسایی نشدهاست .مکانیسم  CUBپیچیده و نامشخص است و

 -1/ 1و  -1/ 9محاسبه شد.

بهنظر میرسد فاکتورهای بیولوژیکی متعددی در انتخاب کدون

مقدار  RSCUکدونهای یکی از جایگاههای ژنی بابیان متفاوت

بهینه مرتبط باشند که بعضی از این عوامل شامل محتوای  GCهم

ذکرشدهاست.

در سطح ژن و هم در سطح کل ژنوم ،طول ژنوم ،ساختار ژنتیکی

کدونهای با فراوانی بیش از یک نشاندهنده ترجیح داده شدن آن

ارگانیسم ،سطح بیان ژن و راندمان ترجمه کدونها به پروتئین،

کدون نسبت به کدون مترادف برای ژن موردمطالعه میباشد .در

وفور  ،tRNAانتخاب ،جهش و رانش تصادفی از مهمترین این

در دو نژاد هلشتاین و کلیستانی در جدول

بین کدونهای این ژن ،کدونهای

،AUU، CUA ،UUA،UUU

فاکتورها میباشند (.)Xie et al. 1998; Sharp et al. 1993

،GCA ،ACA ،ACU ،UCA ،UCC ،CGC ،UAU ،AAU ،CAC

مطالعات وسیعی در ارتباط با کدونهای مترداف ( )CUBدر

 GGC ،GGGنسبت به کدونهای مترادف ترجیح دادهشدهاند.

بسیاری از گونههای ویروس ،پروکاریوتها و همچنین تعدادی از

بهطور کلی ،الگوی ترجیح کدونی یک پدیده تکاملی مهم و

یوکاریوتها بهعنوان مدل حیوانی انجامگرفته است ،اما در

پیچیده است که در انواع ارگانیسمها اعم از پروکاریوتها،

( Mitreva

مهرهداران تعداد معدودی از مطالعات در دسترس است
ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /1بهار 1317
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در پژوهش ( Wu et al. )2015مقدار همبستگی بین این دو

یوکاریوتها تا تکسلولیها و چند سلولیها وجود دارد.

الگوی ترجيح کدونی در ژنهای متفاوت بيان شده...

حسین بنابازی و همکاران

مترادف بهطور مستقیم در تعیین ویژگی مولکولی گونهها و

شکلگیری کدونهای استفاده شده در بین ژنهای مورد مطالعه

همچنین بهعنوان یک نشانگر در تکامل مولکولی مورداستفاده قرار

بود CAI .نیز بهطور گستردهای برای بررسی بیان ژن توسط

میگیرد (.)Mitreva et al. 2006

بسیاری از محققین مورد استفاده قرار گرفته است و یک شاخص

گزارش شدهاست فاکتورهای متعددی شاخص کدون مترداف

قابل قبولی برای بررسی بیان ژن میباشد .همانگونه که ذکر شد

( )CUBرا تغییر میدهند ازجمله انتخاب طبیعی و شدت جهش

همبستگی با شاخص  ENCدارد که نشاندهنده این است که

که فاکتورهای اصلی در تنوع شاخص  CUBدر میان ژنها در

سطوح بیان ژنهای مورد مطالعه در این تحقیق عاملی تأثیرگذار

ارگانیسمهای مختلف هستند .تجزیه و تحلیل شاخص

CUB

در شکلگیری کدونها هستند.

کاربردهای متعددی ازجمله بیان متمایز ژنها ،طراحی پرایمرهای

نتیجهگیری کلی

آغازین سنتز کننده کدونها ،پیشبینی سطح بیان ژنها و همچنین

شواهد مطالعه حاضر نشان داد که الگوی ترجیح کدونی درنتیجه

( Ahn et al. 2006; Zheng

تعادل بین عواملی ازجمله جهش ،انتخاب طبیعی ،محتوای  GCو

پیشبینی عملکرد و نقش ژنها دارند
.)et al. 2007; Naya et al. 2001

سطح بیان ژن بهوجود میآید ،که این اطالعات در جهت بررسی

مطالعات ژنتیک جمعیت نشان میدهد که سایتهای مترادف با

روند تکاملی و تغییرات در ژنوم و پیشبینی سطوح بیان ژن در

انتخاب ضعیف همراه هستند .شاخص کدونهای مترادف با تعادل

گونهها مفید هستند .شاخص  CAIبرای پیشبینی سطوح بیان و

بین انتخاب ،جهش و رانش ژنتیکی حفظ میشود .این نشان

بازده رونویسی از ژنهای ناشناخته و یا متفاوت بیان شده بهکار

میدهد که عاملهای اصلی انتخاب روی الگوی کدونها با دقت

میرود .از طرف دیگر کدونها دارای پیامدهای عمیق در بازسازی

Hershberg and

فیلوژنتیک مبتنی بر کدون هستند که میتواند برای جلوگیری از

 .)Petrov 2008شدت الگوی کدونها در بین ارگانیسمها متفاوت

برآوردهای بیش از حد تفرق در گونههای دور و برآوردهای کمتر

است .در بعضی از ارگانیسمها شاخص کدون مترداف قوی

از حد تفرق برای گونههای نزدیک بههم مؤثر باشند.

و راندمان باالیی به پروتئین ترجمه میشوند (

درحالیکه در بعضی دیگر ضعیف هستند (

Shields and Sharp

 .)1987; Shields et al. 1988همچنین شاخص کدون مترادف در

سپاسگزاری

میان ژنها در هر ژنوم نیز متفاوت است .بعضی از ژنها از

مولفین بر خود الزم میدانند بدینوسیله مراتب قدردانی خود را

شاخص کدون باال استفاده میکنند ،اما بعضی دیگر شاخص کدون

از پروفسور حسن خطیب و تیم تحقیقاتی ایشان از دانشگاه

Gouy and Gautier

ویسکانسین آمریکا بخاطر تولید دادههای  RNA-Seqو نیز از

مترادف متفاوت با فراوانی مشابه دارند (
.)1982; Ikemura 1985

سرکار خانم مهندس مینا سلیمپور ،دانش آموخته کارشناسی ارشد

ترکیبات نوکلئوتیدی میتواند یکی از مهمترین عوامل در

گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

شکلگیری کدونهای استفاده شده در بین ژنها باشد .همانگونه

بهخاطر در اختیار قرار دادن نتایج آنالیز بیان ژن افتراقی ،ابراز

که ذکر شد مقدار  GCدر بین این ژنها باال بوده و همبستگی

دارند.

معنیداری با کدونهای استفاده شده دارد که نشاندهنده نقش این
عامل در شکلگیری کدونهای استفاده شدهاست و از طرفی دیگر
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