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ABSTRACT
Background and objectives: Tail in sheep is a valuable source of energy.
However, in the modern intensive and semi-intensive sheep industry, leantailed sheep breeds are more desirable and marketable. Therefore, due to
the negative effect of tail size on production efficiency, researchers are
looking for methods to eliminate this trait. Identification of genes involved
in the process of fat deposition in the tail is necessary for reducing tail size
in sheep. Several genomic methods such as genome-wide association and
selection signature studies or gene expression analysis for describing a
possible genetic background for deposition of fat in various fat-tail breeds
have been used. The aim of this study was to identify effective genes in fattailed sheep breeds (Afshari and Sunite) compared to breeds without tail
(Dorper and German Mutton) using selection signature and gene ontology
methods.
Materials and methods: In this study, genotype information of 366 sheep
(37 Afshari, 69 Sunite, 99 Dorper, and 161 German Mutton) genotyped
with Illumina Ovine SNP50K BeadChip genome arrays, were used. The
XP-EHH method using R software package version 1.9 was used to
identify the selection signature. Genomic version Oar_v4.0 database NCBI
was used for detecting the genomic position of SNPs in the sheep genome.
Candidate genes were identified by SNPs located at 1% upper range of XPEHH using Plink v1.9 software and the gene list of Illumina in R.
Additionally, the latest published version of Animal genome database was
used for defining QTLs associated with fat deposition traits in identified
locations.
Results: Based on the results of XP-EHH, 18 common genes were
identified by comparing the Afshari population with German Mutton and
Dorper breeds, in which five genes (LOC114116389, LOC114118754,
KCMF1, TCF7L1, and RASSF2) were associated with QTLs related to fat
deposition including carcass fat percentage, internal fat amount and fat tail
deposition. 15 common genes were also identified by comparing Sunite
population with German Mutton and Dorper populations, in which two
genes (SEMA5B and CDH9) were associated with QTLs related to fat
deposition. The results of gene ontology showed that some of these genes
play effective roles in signaling Wnt, growth, development, and
morphology of cells.
Conclusion: based on the results of the selection signature using the XPEHH method in Afshari and Sunite breeds, the RASSF2 gene was identified
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as a selection signature in Afshari breeds. This gene was also related to tail
fat storage QTL, which was identified for the first time in this study.
LOC11411689 and LOC114118754 genes related to carcass fat percentage
QTL, KCMF1, and TCF7L1 genes related to the QTL of the internal fat
amount in the Afshari breed were also identified. In addition, the SEMA5B
gene associated with the QTL of carcass fat percentage and the CDH9 gene
associated with subcutaneous fat weight were identified in the Sunite
breed. The results of this study could be used in sheep breeding programs
to reduce fat deposition in the tail, especially in the Afshari breed.
Cite this article: Roshandel Ghalezoo, M., Zerehdaran, S., Javadmanesh, A. (2022). Selection signature
and gene ontology for traits related to fat deposition in Afshari and Sunite fat-tailed sheep breeds.
Journal of Ruminant Research, 10 (2), 47-62.
© The Author(s).
DOI: 10.22069/ejrr.2022.19815.1829
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

48
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :با توجه به تمايل به کوچک کردن اندازهی دنبه در نژادهای دنبهدار به دلیل کاهش بازدهی

مقاله کامل علمی -پژوهشی

تولید ،محققین به دنبال يافتن راهکارهايی برای کوچکک شکدن دنبکه در ايکن نیوانکا

هسکتند .شناسکايی

ساختار ژنتیکی و ژنهای درگیر در فرآيند تشکیل دنبه ،برای طرانی برنامههای اصالح نکژادی در جهکت
تاريخ دريافت1400/10/14 :

کاهش اندازهی آن بسیار ضروری است .از روشهای مختلک

تاريخ ويرايش1401/2/16 :

معال ه ردپای انتخاب يا تجزيهوتحلیل بیان ژن برای توصی

تاريخ پذيرش1401/2/17 :

در انواع نژادهای مختل

ژنکومی ماننکد معال کا

گسکترده ژنکومی،

زمینهی ژنتیکی انتمالی برای رسوب چربکی

دنبهدار استفادهشده است .هدف از اين معال ه ،شناسايی ژنهای مؤثر در چربکی

دنبه در گوسفندان دنبه دار افشاری و سونیت در مقايسه با دو نژاد بکدون دنبکه دورپکر و مکوتن آلمکانی از

واژههای کلیدی:
دنبه
ردپای انتخاب
گوسفند
هستی شناسی ژن
XP-EHH

طريق روشهای شناسايی ردپای انتخاب و هستیشناسی ژن میباشد.
مواد و روشها :در اين پژوهش از اطالعا

ژنوتیپ  366رأس گوسکفند ( 37رأس نکژاد افشکاری 69 ،

رأس نژاد سونیت 99 ،رأس نژاد دورپر و  161رأس نژاد موتن آلمانی) که با استفاده از آرايههکای ژنگکانی
ايلومینا  Ovine SNP50K BeadChipت یین ژنوتیپ شده بودند ،استفاده شد .برای جستجوی نشانههای
انتخاب از آزمون  XP-EHHدر بسته نرمافزاری  Rنسخه  1/9استفاده شد .برای ت یکین موق یکت ژنکومی
 SNPها در سعح ژنوم گوسفند نیز از نسخه ژنومی  Oar_v4.0پايگاه اطالعاتی  NCBIاستفاده شد .ژن-
های کانديد با استفاده از  SNPهايی که در بازهی  %1باالی  XP-EHHواقک شکده بودنکد ،بکا اسکتفاده از
نرمافزار  Plink v1.9و توسط لیست ژنی شرکت ايلومینا در محیط  Rشناسکايی شکدند .همننکین ،بکرای
بررسی وجود  QTLهای مرتبط با صفا

مربوط به چربی در مناطق شناسکايیشکده م نکیدار ،از آخکرين

نسخه منتشرشده پايگاه  Animal genomeاستفاده شد.
یافتهها :نتايج ناصل از  XP-EHHنشان داد که در مقايسهی جم یت افشاری با دورپکر و مکوتن آلمکانی

 18ژن مشککتر شناسککايی گرديککد کککه پککنج ژن (،KCMF1 ،LOC114118754 ،LOC114116389
 TCF7L1و  )RASSF2مرتبط با  QTLهای چربی شامل درصد چربی الشکه ،مقکدار چربکی انشکا ی و
ذخیرهی چربی در دنبه بودند .همننین ،در مقايسکهی جم یکت سکونیت بکا دو جم یکت دورپکر و مکوتن
آلمانی 15 ،ژن مشتر شناسايی گرديد که دو ژن  SEMA5Bو  CDH9در ارتباط با  QTLهکای چربکی
بودند .نتايج هستیشناسی ژن نیز نشان داد که برخی از اين ژنها نقش مؤثری در مسیرهای سیگنال دهکی
 Wntتنظیمکننده رشد و توس هی سلولها و مورفولوژی سلولی دارند.
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نتیجهگیری :بر اساس نتايج ناصل از نشکانههکای انتخکاب در نژادهکای دنبکهدار افشکاری و سکونیت ،ژن
 RASSF2با استفاده از روش  XP-EHHبهعنوان نشانه انتخاب در نژاد دنبهدار افشاری شناسايی شد .ژن
مذکور با  QTLذخیرهی چربی دنبه نیز در ارتباط است که برای اولین بار در اين تحقیکق شناسکايی شکد.
همننکین ،ژنهکای  LOC11411689و  LOC114118754مکرتبط بکا  QTLدرصکد چربکی در الشکه و
ژنهای  KCMF1و  TCF7L1مرتبط با  QTLمقدار چربی انشا ی در نژاد افشاری شناسايی شد .عالوه
بر اين ،در نژاد سونیت ژن  SEMA5Bمرتبط با  QTLدرصکد چربکی در الشکه و ژن  CDH9مکرتبط بکا
 QTLوزن چربی زير جلدی شناسايی شدند .نتايج ناصل از اين معال ه میتواند در برنامکههکای اصکالح
نژادی گوسفند بهمنظور نذف دنبه به خصوص در نژاد افشاری مورداستفاده قرار گیرد.

استناد :روشندل قل ه زو ،م ،.زره داران ،س ،.جوادمنش ،ع .)1401( .نشانههای انتخاب و هستیشناسی ژن برای صفا
با ذخیره چربی در گوسفندان دنبهدار افشاری و سونیت .پژوهش در نشخوارکنندگان.47-62 ،)2( 10 ،
DOI: 10.22069/ejrr.2022.19815.1829

ناشر :دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبی ی گرگان
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مرتبط

نشانههای انتخاب و هستیشناسی ژن برای صفات / ...مریم روشندل قلعهزو و همکاران

مقدمه

با صفا

وزن بدن ،اطالعکا

الزم بکرای انتخکاب بکه

در بین گوسکفندان جهکان ،نکدود  %26دنبکهدار و

کمک نشانگر و بر اساس ژن را به وجود مکیآورد (،5

مابقی بدون دنبهاند .اين در نالی است که ندود %96

 .)8بککا کمککک پککويش ژنککومی و نقشککه ي کابی ژنتیک کی

از گوسفندان ايرانی دنبهدار و تنها  %4ديگر بی دنبهاند

اقتصکادی در

نیوانا  ،ژن های اصلی مؤثر بر صکفا

( .)1اعتقاد بر اين است که اجکداد ونشکی گوسکفند،

نیوانا

مزرعهای شناسايیشدهاند (.)9 ،6

بدون دنبه بکودهانکد و در نقیقکت نژادهکای گوسکفند

يکی از اهداف بزرگ در ژنتیک جم یت ،شناسايی

دنبککهدار بککهمنظککور سککازگاری در شککرايط سککخت و

نشانههای انتخکاب اسکت .شناسکايی مککانهکای ژنکی

چککالشبرانگیککز محیعککی ماننککد ت ییککرا

آبوهککوا،

دارای عملکرد و آشکار نمودن تنکوع ژنتیککی صکفا

خشکسالی و کاهش مناب خوراکی ظاهر شدند (.)14

کمی دارای اهمیت بااليی است .همننین بکا شناسکايی

علیرغم کارايی مناسب درگذشکته ،امکروزه دنبکه يکک

اين نوانی ،اطالعا

مفیکدی در ارتبکاط بکا تکامکل و

عامل نگرانی برای پرورشدهندگان محسکوب شکده و

سازوکارهای پايکه ککه روی تکامکل اثرگکذار هسکتند،

سبب کاهش رانکدمان اسکتفاده از خکورا و درنتیجکه

فککراهم م کیشککود ( .)3 ،16از گذشککته تککا بککه امککروز

کاهش کارايی اقتصادی پرورش گوسفند شکده اسکت.

روشهای آماری مختلفی برای شناسايی نوانی تحکت

سکالمتی انسکان در

انتخاب به کار گرفتهشده است که هکر يکک م ايکب و

ارتبککاط بککا سککوختوسککاز چربکی و چککاقی ،نژادهککای

مزايايی نسبت به يکديگر دارند .توانکايی آزمکونهکای

گوسککفند دنبککهدار يکک مککدل نیکوانی معلککوب بککرای

مختل

در شناسايی اين سیگنال های تحکت انتخکاب،

صن ت پرورش گوسفند نیسکتند و ايکن نکتکه معال که

به اهداف ،فراوانی و سن گونه مکوردنظر بسکتگی دارد

فرآيند ژنتیکی کنترل رسوب چربی و ذخیره انرژی بکه

( .)19در اين تحقیق بکرای شناسکايی نکوانی ژنکومی

شکل دنبه را اجتنابناپذير میکند (.)23 ،11

تحت انتخاب مثبت برای چربی دنبه از آزمون آمکاری

عالوه بر اين ،با توجه به مشکال

کیفیککت و ترکیککب الشککه از مهککمتککرين صککفا

هموزايگوسیتی هاپلوتیپهکای بسکط يککافته جم یکت

اقتصادی گوسفند و گاو بوده و میزان چربی انشا ی و

تالقی ( )XP-EHHبر پايه عدم ت ادل لینکاژی و طول

دنبه ازجمله عوامل اثرگذار بر کیفیت گوشت هر نکژاد

هککاپلوتی ی اسککتفاده م کیشککود .بنککابراين ،هککدف اي کن

مککیباشککد ( .)7خالککداری و همکککاران ( )2009طککی

پژوهش ،شناسايی ژنهای مؤثر بر ايجاد دنبه از طريق

مربکوط بکه

ردپککای انتخککاب در گوسککفندان دنبککهدار (افشککاری و

کیفیت الشه گوسفند در ايران گزارش کردنکد ،تکالش

سونیت) در مقايسه با گوسکفندان بکدون دنبکه (مکوتن

بککرای نککذف دنبککه در نژادهککای بککومی بککا اسککتفاده از

آلمانی و دورپر) و همننین شناخت ساختار ژنتیکی و

بررسی نتايج ناصل از تحقیقا

مختلک

روش های فیزيکی و يا آمیزش با نژادهای بدون دنبکه،

عملکرد ژنهای درگیر در فرآيند تولید دنبه

است.

روش مناسبی به نظر نمیرسد و تالقیهای غیراصولی
آسیب جبرانناپکذيری بکه ذخکاير ژنتیککی گوسکفندان

مواد و روشها
در پککژوهش ناضککر ،دادههککای OvineSNP50K

تحقیقا

گوناگونی برای شناسايی جايگاه های مکرتبط

مربوط به سه نژاد گوسفند سونیت ( 69عدد شامل 57

با صفا

مهم اقتصادی در گوسفند انجامشکده اسکت.

نر و  12ماده) ،موتن آلمانی ( 161عدد شامل  71نر و

شناسايی چندشکلی  DNAو همننین ژن های مکرتبط

 90ماده) و دورپر ( 99عدد شامل  49نر و  50ماده) از

بککومی وارد مکیکنککد ( .)9در طکی سککالهککای گذشککته
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پژوهش در نشخوارکنندگان ،دوره  ،10شماره 1401 ،2

معال ه ژانگ و همککاران ( )2013جمک آوری شکدند

مبتنی بر عدم ت ادل پیوستگی و طول هاپلوتی ی است.

ژنککوتی ی مربککوط بککه نککژاد

آمککاره  XP-EHHدارای تککوان بککااليی بککرای شناسککايی

دنبهدار افشاری ( 37نمونه) نیز از پکروژه  HapMapو

مناطق تثبیتشده دارد .در روش مذکور ،مناطق ژنومی

از پايگککککککککککککککککککککککککککککککککککککککاه دادهای

متأثر از انتخاب مثبت بهوسکیله آلکلهکايی بکا  EHHو

( )http://widde.toulouse.inra.fr/widde/اسکککککتفاده

فراوانککی بککاال قابککل شناسککايی هسککتند .در آزمککون

( .)25همننککین ،اطالعککا

 XP-EHHبککهمنظککور در نظرگیککری تنککوع در میککزان

گرديد.

کنترل کیفیت دادهها :ابتدا موق یت ژنومی  SNPها بر

نوترکیبی مناطق مختلک

روی کروموزومها در گوسفندان موردمعال ه به نسکخه

جم یت با يکديگر مقايسه میشکوند .بکرای شناسکايی

ژنومی  Oar_v4.0گوسفندی آپديت شد .س س بکرای

نشانههکای انتخکاب در چهکار مقايسکه از پککیج

اطمینان از کیفیت دادههای ناشی از ت یین ژنوتیکپ در

نرمافکزار  R x64 4.0.4اسکتفاده شکد .بکرای شناسکايی

کنتکرل

سکیگنالهکای انتخکاب در سکعح ژنکوم از ارزشهککای

بکا

عددی هر  SNPاستفاده شد و تنها  0/1درصد مناطقی

بیش از  10درصد ژنوتیپ از دست رفته از تجزيههای

از ژنوم که در آن تمام نشکانگرها دارای ارزش بکااليی

ب ککدی کنککار گذاشککته شککدند .سک س  SNPهککايی کککه

بودند ،بهعنوان نشانه های انتخکاب شناسکايی و ت یکین

دارای کمترين فراوانی هکمرديفکی

شدند .برای محاسبه اين آمکاره از برنامکههکای مشکابه،

ژنی ( )MAFکمتر از  1درصد و درصدی از نمونههکا

شامل فايل هاپلوتی ی و فايل نقشههای SNPها استفاده

که برای آن نشانگر ت یین ژنوتیکپ شکدهانکد کمتکر از

شد .فايل نقشه ورودی ،شامل  5ستون بکود ککه در آن

 99/9درصد داشکتند ،نکذف شکدند .درنهايکت بکرای

نام  ،SNPموق یت فیزيکی ،ژنتیککی و آلکل هکايی ککه

 SNPهای باقیمانده ،ت ادل هاردی-واينبکرگ بررسکی

بیانگر عدد  0و  1در فايل هاپلوتیپ مشخصشده بود.

و  SNPهايی که در ت ادل نبودند بهعنکوان م یکاری از

موق یت فیزيکی هر  SNPبه نسکخه ژنکومی گوسکفند

خعککای ت یککین ژنوتیککپ کنککار گذاشککته شککدند (.)21

 Oar_v4.0به هنگام آوری شد.

تجزيه وتحلیکل هکای پايکانی ،مرانکل مختلک

کیفیت روی دادهها انجام شکد .در آغکاز نیوانکا

درمجموع نیوانا

ژنکوم ،هاپلوتايکپهکا در دو
rehh

بدين جهت سعح انتمال  10-6در نظر گرفته شکد ککه
بککا اسککتفاده از تصککحیح بنفرونککی بککه دسککت آمککد.
تجزيهوتحلیل اين بخش با نرمافکزار  PLINK v1.9در

در ايککن م ادلککه  naو  nAنشککاندهنککده ت ککداد

محیط  Rانجام شد ( .)17عالوه بر اين ،بهمنظور ايجاد

هاپلوتیپهايی که در آنهکا  aو  Aبکه ترتیکب وجکود

يک ديدگاه کلی در مورد ساختار جم یتی نمونکههکای

دارند ،هستند و  hxگويای ت داد هاپلوتیپهای مجکزا

بکار رفته در پژوهش ،آنالیز مؤلفه های اصکلی ()PCA

در يک منعقه ژنومی تا فاصله  xاست .ب د از بکرآورد

بر پايه ماتريس خويشاوندی ژنگانی ،باهدف شناسايی

 EHHآماره  xp-ehhاز م ادله زير قابل محاسبه است.

دامهايی که خارج از گروه نژادی خود قرارگرفتکهانکد،
در محیط نرمافزار )15( R i386 3.6.2انجام شد.
روش آماری برای شناسایی نشانههای انتخاب :برای

در م ادله فوق IA ،و  IBبکه ترتیکب نشکاندهنکده

XP-EHH

میزان انتگرال  EHHبا توجه به فاصکله ژنتیککی در دو

استفاده شد .اين آماره يکی از مهکمتکرين آزمکونهکای

جم یت  Aو  Bهستند ( .)21برای شناسايی نشانههای

شناسککايی نشککانههککای انتخککاب از آزمککون
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انتخاب در چهار مقايسه ککه هکر يکک از دو جم یکت

ژنها ،هستیشناسکی ژنهکا و آنکالیز مسکیر  KEGGاز

R i386

برنامه  CluoGo v2.5.6که يکک افزونکه در نکرمافکزار

تشکیلشده اسکت ،از پککیج  rehhنکرمافکزار

 Cytoscape v3.8.2است ،استفاده شد.

 3.6.2استفاده شد.
شناسایی ژنها و  QTLهای گزارششده در منااط

نتایج و بحث

ژنومی شناسایی شاده در روش  :)XP-EHHبکرای

کنترل کیفیت داده :از سه نکژاد دورپکر بکا  99نمونکه،

ت یین موق یت ژنومی  SNPها در سعح ژنوم گوسفند
از نسخه ژنکومی  Oar_v4.0پايگکاه اطالعکاتی

موتن آلمانی با  161نمونه و سونیت با  69نمونه ب کد

NCBI

از مرنلککه کنتککرل کیفیککت 98 ،نمونککه نککژاد دورپککر بککا

استفاده شد .با استفاده از نرمافزار  Plink v1.9و توسط

 160 ،SNP 42329نمونه نژاد موتن آلمانی بکا 42792

لیسککت ژنککی شککرکت ايلومینککا در محککیط  ،Rژنهککای

 SNPو  69نمونه نکژاد سکونیت بکا  SNP44234بکاقی

کانديد با استفاده از  SNPهايی که در بازهی  %1باالی

ماندند .در نژاد افشاری نیز از مجموع  SNP 46819از

 XP-EHHواق شده بودند ،شناسايی شدند .همننکین،

 37نمونه ب د از کنترل کیفیکت ت کداد  SNP 44826و

در اين معال ه برای بررسی وجود  QTLهکای مکرتبط
با صفا

 37نمونه برای آنالیزهای ب دی انتخاب شدند .به دلیل

مربوط بکه چربکی در منکاطق شناسکايیشکده

م نیدار ،از آخرين نسخه منتشرشده پايگکاه

بررسی نشانههای انتخکاب و شناسکايی منکاطق تحکت

Animal

انتخاب مثبت مربوط به چربی دنبه ،نژادهای دنبهدار با

https://www.animalgenome.org/cgi-bin(QTLdb

نژادهای بدون دنبه ادغام شد .پکس از ادغکام نژادهکای

 )/QTLdb/indexاسککتفاده شککد .ازجملککه  QTLهککای

افشاری و دورپر  SNP 35954با  135نمونه ،نژادهای

موردبررسی در اين تحقیکق تکراکم چربکی در الشکه و
گوشت ( ،)Fat Densityدرصد چربی الشه (

Carcass

Fat Weight

نژادهای سونیت با دورپر  SNP 40151با  167نمونکه

 ،)Inذخیککککککره چربککککککی دنبککککککه

و در نژادهای سونیت با موتن آلمانی  SNP 40757بکا

 ،)Fat Percentageوزن چربی در الشه (
Carcass

افشاری با موتن آلمکانی  SNP 36351بکا  197نمونکه،

 229نمونه برای تجزيه وتحلیکل مرانکل ب کدی بکاقی

( ،)Fat Tail depositionکل سعح چربیTotal Fat ( 1

ماندند.

 ،)Areaمقدار چربی انشا ی ()Internal Fat Amount
Subcutaneous Fat

آنالیز  :PCAبکه منظکور بررسکی نحکوه قکرار گکرفتن

 )Weightبود .گزارش  QTLمربوط به هکر سکه روش

نیوانا

در گروههای نژادی ،تجزيهوتحلیکل  PCAبکا

و همننین ژنهای مرتبط با اين  QTLها با استفاده از

بهککارگیری اطالعکا

نرمافزار  Plink v1.9در محیط  Rانجام شد.

دنبهدار افشاری و سونیت و بدون دنبه دورپر و مکوتن

شناسایی مسایر بیوشایایایی و عالکاردی ژنهاای

آلمککانی بککهعنککوان راهککی متمککايز بککه منظککور توصککی

و وزن چربککی زيککر جلککدی (

ت یکین نژادگکان بکین نژادهکای

واگرايی ،مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفت .نتايج نشکان

کاندید :برای تفسیر بهتر عملکرد ژنهای به دستآمده

داد که با استفاده از دو مؤلفه  PC1و  PC2ايکن چهکار

در ايککن روش ،از پايگککاههککای اطالعککاتی آناليککن

نژاد در گروههکای جداگانکه قرارگرفتکهانکد و در هکی

 GeneCardsو  UniProtKBو  KEGGاسکتفاده شککد.

نقعهای با هم هم وشکانی ندارنکد .همکانطکور ککه در

برای شناسکايی فرآينکدهای بیولکوژيکی و عملککردی

شکل  1مشاهده میشکود ،نیوانکا

بکه چهکار دسکته

دورپر ،موتن آلمانی ،سونیت و افشاری تفکیک شکدند

.1مقدار کل مسانت اش ال شده توسط بافت چربی در اسکن مقع ی

53

پژوهش در نشخوارکنندگان ،دوره  ،10شماره 1401 ،2

که  99رأس دورپر 161 ،رأس موتن آلمانی 69 ،رأس

انتخاب برای چهار دسکته مکورد تجزيکهوتحلیکل قکرار

سونیت و  37رأس افشاری مشخص شد و نشانههکای

گرفت.

PC1
شکل  -1تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی  )PCAبین نژادهای افشاری ،سونیت ،دورپر و موتن آلاانی
Figure 1- PCA among Dorper, German Mutton, Sunite and Afshari sheep breeds

شکل -2منهتن پالت برای شناسایی نشانههای انتخاب در جاعیت نژاد افشاری در مقایسه گوسفند افشاری با دورپر :پالت اول مقدار
 XP-EHHرا در کروموزومهای مختلف نشان میدهد و پالت دوم  -logمعنیداری  XP-EHHرا نشان میدهد .محور  Xموقعیت
 SNPها روی کروموزومهای مختلف و محور  Yارزشهای  XP-EHHرا نشان میدهد.
Figure 2- Manhattan plot to identify selection cues in Afshari population by comparing Afshari sheep and
Dorper: The first plot shows the amount of XP-EHH on different chromosomes and the second plot shows the
–log significance of XP-EHH. The X-axis shows the position of SNPs on different chromosomes and the Y-axis
shows the XP-EHH values.
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بررساای نشااانههااای انتخاااب :محاساا ه ارزش

( )XP-EHH=4/10وکم ترين ارزش محاسبه شده بکر

 XP-EHHبرای گوسفندان نژاد افشااری و دورپار:

روی کروموزوم  )XP-EHH=2/28( 8بودند.

برای شناسايی سیگنالهای انتخاب در سکعح ژنکوم از

محاس ا ه ارزش  XP-EHHباارای گوساافندان نااژاد

ارزش عددی هر  SNPاستفاده شد و تنها  0/1درصکد

افشاری و موتن آلاانی :برای شناسايی سکیگنالهکای

مناطقی از ژنوم که در آن تمام نشکانگرها دارای ارزش

انتخککاب در سککعح ژنککوم از ارزش عککددی هککر

بااليی بودند ( )23و ارزش  XP-EHH <2/28داشتند،

استفاده شد و تنها  0/1درصد مناطقی از ژنکوم ککه در

.)2

آن تمام نشانگرها دارای ارزش بااليی بودنکد و ارزش

اول نشاندهنده اسکور  XP-EHHاست ککه بکر

 XP-EHH <2/30داشتند ،بهعنوان نشانههای انتخکاب

اساس  EHHنوانی تحت انتخاب را نسکبت بکه يکک

شناسايی شدند (شکل .)3نتايج نشان داد که از مجموع

دوم  –logاسکت ککه

 SNP 36351در دو جم یت افشاری و مکوتن آلمکانی

به عنوان نشانههای انتخاب شناسايی شدند (شککل
پال

جم یت بررسی میکنکد .پکال

نشاندهنده م نیداری اختالف  EHHها است .درواق
اين پال

SNP

 SNP 364انتخاب شکدند ککه بکا  99ژن بکر روی 26

بیانگر م نیداری نقاط تحت انتخاب ،با اين

کروموزوم در ارتباط بودند ،همننین ،بیشکترين ارزش

اسکور  XP-EHHمیباشد .بر اساس نتايج اين آماره،

محاسبه شده  XP-EHHبکرای نکژاد افشکاری بکر روی

از مجمککوع  SNP 35954در دو جم یککت افشککاری و

کرومککوزوم  )XP-EHH=3/72( 22و کککمتککرين ارزش

دورپکر  SNP 360انتخکاب شکدند ککه بکا  77ژن در

محاسبهشده بر روی کرومکوزوم )XP-EHH=2/30( 2

ارتباط بودند ،همننین ،بیشکترين ارزش محاسکبهشکده

بودند.

 XP-EHHبرای نژاد افشاری بکر روی کرومکوزوم 25

شکل -3منهتن پالت برای شناسایی نشانههای انتخاب در جاعیت گوسفند افشاری در مقایسه افشاری و موتن آلاانی :پالت اول مقدار
 XP-EHHرا در کروموزومهای مختلف نشان میدهد و پالت دوم  -logمعنیداری  XP-EHHرا نشان میدهد :محور  Xموقعیت
 SNPها روی کروموزومهای مختلف و محور  Yارزشهای  XP-EHHرا نشان میدهد.
Figure 2- Manhattan plot to identify selection cues in Afshari population by comparing Afshari sheep and
German Mutton: The first plot shows the amount of XP-EHH on different chromosomes and the second plot
shows the –log significance of XP-EHH. The X-axis shows the position of SNPs on different chromosomes and
the Y-axis shows the XP-EHH values.
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شناسایی ژنها و  QTLهای گزارششده در منااط

 5ژن با  QTLهای چربی ماننکد درصکد چربکی الشکه

ژنومی تحت انتخاب با استفاده از آماره : XP-EHH

( ،)FATPمقدار چربی انشا ی ( )INTFATو ذخیکره

برای شناسايی ژنهای مرتبط بکا بخکشهکای انتخکابی

چربککی دنبککه ( )TAILFDمککرتبط بودنککد (جککدول .)1

ژنوم ،از نسخه  OAR V4.0گوسفندی استفاده شد .در

ژنهکککای  LOC114116389و  LOC114118754بکککر

اين معال ه  QTLهايی ککه مکرتبط بکا چربکی بودنکد،

روی کروموزوم  1و به ترتیب در منعقه ژنومی 94/63

انتخاب شدند .اين  QTLها شامل سکعح ککل چربکی

تا  94/67کیلوجفکت بکاز و  199/0921تکا 199/0935

( )TFAREAو تراکم چربی ( )FATDENSدر معال ه

کیلو جفت باز قرار دارند و مکرتبط بکا درصکد چربکی

ماتیکککا و همکککاران ( ،)2016درصککد چربککی الشککه

الشه شناسايی شدند .ژنهکای ( KCMF1

Potassium

( ،)FATPمقککدار چربککی انشککا ی ( ،)INTFATوزن

 )Channel Modulatory Factor 1و

TCF7L1

چربی در الشه ( )FATWTو وزن چربی زيکر جلکدی

( )Transcription Factor 7 Like 1بر روی کروموزوم

( )SCFWTدر معال ککه کاوانککا و همکککاران ( )2010و

 3و به ترتیکب در منعقکه ژنکومی  60/86تکا  60/94و

ذخیککره چربککی دنبککه ( )TAILFDدر معال ککه يککوان و

 61/00تا  61/19کیلوجفت باز قرار دارنکد و بکا

همکاران ( )2017شناسايیشده بودنکد ( .)23،3،13در

مقدار چربی انشا ی در ارتبکاط بودنکد .ژن

مقايسه  XP-EHHبرای افشاری -دورپکر و افشکاری-

( )Ras Association Domain Family Member 2بکر

موتن آلمانی تنهکا پکال هکای گوسکفندان افشکاری و

روی کرومککوزوم  13و در منعقککه ژنککومی  48/74تککا

ژنهای مرتبط با اين نژاد مدنظر قکرار گرفکت .نتکايج

 48/76کیلو جفت باز قرار دارد و در ايکن معال که بکا

نشان داد که  18ژن مشتر بین دو مقايسه بودنکد ککه

 QTLذخیره چربی دنبه مرتبط بود.

QTL

RASSF2

شکل-4گراف منهتن برای شناسایی نشانههای انتخاب در جاعیت گوسفند سونیت در مقایسه گوسفند سونیت و دورپر :پالت اول مقدار
 XP-EHHرا در کروموزومهای مختلف نشان میدهد و پالت دوم  -logمعنیداری  XP-EHHرا نشان میدهد محور  Xموقعیت
 SNPها روی کروموزومهای مختلف و محور  Yارزشهای  XP-EHHرا نشان میدهد.
Figure 2- Manhattan plot to identify selection cues in Sunite population by comparing Sunite sheep and
Dorper: The first plot shows the amount of XP-EHH on different chromosomes and the second plot shows the
– log significance of XP-EHH. The X-axis shows the position of SNPs on different chromosomes and the Y-axis
shows the XP-EHH values.
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جدول  -1ژنهای مشترک و  QTLهای شناساییشده مربوط به نواحی تحت انتخاب بر اساس آماره  XP-EHHبین دو مقایسه
گوسفندان افشاری – دورپر وگوسفندان افشاری  -موتن آلاانی
Table 1- Common genes and identified QTLs related to selected areas based on XP-EHH statistics between
two comparisons of Afshari-Dorper sheep and Afshari-German Mutton sheep
Mean XP-EHH
)QTL(Trait /QTL ID
Gene names
Position
CHR
)(AD1/AMG2
1

94,633,303-94,675,016

LOC114116389

2.2872 / 2.4567

)(FATP3 / 14277

1

199,092,103-199,093,544

LOC114118754

2.3624 / 2.4855

)(FATP /14277

2

219,148,328-219,224,898

CARF

2.7659 / 2.6736

2

219,227,369-219,386,024

NBEAL1

2.9027 / 2.8124

3

60,868,432-60,946,368

KCMF1

2.4092 / 2.5462

)(INTFAT4 / 14281

3

61,007,289-61,199,015

TCF7L1

2.8455 / 2.6437

)(TNTFAT / 14281

4

71,593,820-71,724,293

ITPRID1

2.5733 / 2.4446

4

94,821,736-95,396,545

LOC101104231

2.3575 / 2.4306

4

70,965,558-71,497,667

PDE1C

2.8833 / 1.9100

5

92,751,392-92,791,326

LOC114114910

2.3920 / 2.9628

5

60,228,930-60,774,162

PPP2R2B

2.4701 / 2.4422

7

80,928,743-81,244,180

FUT8

1.8140 / 1.8197

13

48,742,453-48,769,371

RASSF2

2.7196 / 2.3616

17

52,215,633-52,221,585

LOC101114644

2.3335 / 2.6204

17

52,042,590-52,106,764

ZNF10

2.8064 / 2.9321

19

40,852,269-41,626,842

PTPRG

2.5972 / 2.5552

22

15,305,067-15,368,561

TNKS2

2.4250 / 3.3123

26

39,936,028-40,174,230

ANK1

2.3898 / 2.4500

)(TAILFD5 / 127011

-1افشاری-دورپر-2 ،افشاری-موتن آلمانی-3 ،درصد چربی در الشه-4 ،مقدار چربی انشا ی و -5ذخیره چربی دنبه

محاس ا ه ارزش  XP-EHHباارای گوساافندان نااژاد

( )XP-EHH=3/78و کم ترين ارزش محاسبهشکده بکر

سونیت و دورپر :برای شناسايی سیگنالهای انتخکاب

روی کروموزوم  )XP-EHH=2/20( 4بودند.

در سعح ژنوم از ارزش عددی هر  SNPاستفاده شد و

محاس ا ه ارزش  XP-EHHباارای گوساافندان نااژاد

تنهککا  0/1درصککد منککاطقی از ژنککوم کککه در آن تمککام

سونیت و موتن آلاانی :برای شناسايی سکیگنالهکای

نشککانگرها دارای ارزش بککااليی بودنککد و ارزش 2/20

انتخککاب در سککعح ژنککوم از ارزش عککددی هککر

 XP-EHHداشککتند ،بککهعنککوان نشککانههککای انتخککاب

استفاده شد و تنها  0/1درصد مناطقی از ژنکوم ککه در

شناسککايی شککدند (شکککل  .)4نتککايج نشککان داد کککه از

آن تمام نشانگرها دارای ارزش بااليی بودنکد و ارزش

مجموع  SNP 40151در دو جم یت سونیت و دورپر

 XP-EHH <2/26داشتند ،بهعنوان نشانههای انتخکاب

 SNP 402انتخاب شکدند ککه بکا  121ژن در ارتبکاط

شناسککايی شککدند (شکککل  .)5نتککايج نشککان داد کککه از

بودند ،همننین بکرای نکژاد سکونیت ،بکاالترين ارزش

مجموع  SNP 40757در دو جم یت سونیت و مکوتن

محاسکککبهشکککده  XP-EHHبکککر روی کرومکککوزوم 24

آلمکانی  SNP408انتخکاب شکدند ککه بکا  123ژن در
57
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ارتباط بودند ،همننین بیشکترين ارزش محاسکبه شکده

( )XP-EHH=3/74وکم ترين ارزش محاسبه شده بکر

 XP-EHHبرای نکژاد سکونیت بکر روی کرومکوزوم 4

روی کروموزوم  )XP-EHH=2/26( 1بودند.

شکل-5منهتن پالت برای شناسایی نشانههای انتخاب در جاعیت سونیت در مقایسه سونیت و موتن آلاانی :پالت اول مقدار XP-
 EHHرا در کروموزومهای مختلف نشان میدهد و پالت دوم  -logمعنیداری  XP-EHHرا نشان میدهد .محور  Xموقعیت SNP
ها روی کروموزومهای مختلف و محور  Yارزشهای  XP-EHHرا نشان میدهد.
Figure 2- Manhattan plot to identify selection cues in Sunite population compared to Sunite sheep and
German Mutton: The first plot shows the amount of XP-EHH on different chromosomes and the second plot
shows the – log significance of XP-EHH. The X-axis shows the position of SNPs on different chromosomes and
the Y-axis shows the XP-EHH values.

شناسایی ژنها و  QTLهای گزارششده در منااط

نشککانههککای انتخککاب در جم یککت بزهککای فرانسککوی

ژنومی تحت انتخاب با استفاده از آماره :XP-EHH

انجامشکده بکود ،بکر روی کرومکوزوم  20و در نانیکه

نتکايج آمککاره  XP-EHHنشکان داد کککه  15ژن در بکین

 46/5تا  50/1جفت باز شناسايیشده است (.)16

سکونیت-دورپکر بکا سکونیت-مکوتن آلمکانی

شناسایی مسیر بیوشایایایی و عالکاردی ژنهاای

مشابه بود که تنها  2مورد مرتبط با  QTLهکای چربکی

کاندیااد :بککرای شناسککايی مسککیرهای بیوشککیمیايی از

شامل درصد چربی در الشه و وزن چربی زير جلکدی

برنامکه  ClueGo v2.5.8کککه يکک افزونککه نککرمافککزار

ژن Semaphorin ( SEMA5B

 Cytoscapeاست ،استفاده شد .مسیرهايی ککه مقکدار

 )5Bبر روی کروموزوم  1و در منعقکه ژنکومی 20/53

آنها کامالً م نیدار بکود ( P_Valueکمتکر از )0/01

تا  20/54شناسکايی شکد ککه مکرتبط بکا  QTLدرصکد

به عنوان مسیرهای تحت انتخاب مثبت م رفی شدند.

چربی در الشه بود .ايکن ژن نقکش مهمکی در سیسکتم

ازجملککه مسککیرهای شناسککايیشککده در ايککن معال ککه،

عصبی مرکزی ايفا میکنکد .ژن )Cadherin 9( CDH9

میتوان بکه مسکیر سکیگنال دهکی  ،Wntمورفولکوژی

بر روی کروموزوم  16و در نانیکه ژنکومی  50/02تکا

سلولی ،رشد و توس ه سلول و سیسکتمهکای عصکبی

 50/16کیلو جفت باز و مکرتبط بکا  QTLوزن چربکی

اشاره کرد .ژن  TCF7L1در مسیر سیگنال دهی

زير جلدی شناسايی شد .اين ژن در معال که اوگکت و

نقککش دارد .پککروتنینهککای  ،Wntمورفککوژنهککای

همکاران ( )2019که با هکدف آنکالیز تنکوع ژنتیککی و

ترشح شده ای هستند که برای فرآيندهای اولیکه رشکد

مقايسا

مشاهده شد (جدول.)2
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مانند ت یین سرنوشت سلول ،تکثیر سلولهکای پکیش

اطالعا

ساز و کنترل تقسیم نامتقکارن سکلولی در گونکههکا و

ژن ها د ر گوسفند ،نتايج کاربردی نیازمنکد کامکلتکر

موردنیاز هستند ( )KEGGهمننین

در پايگاههای اطالعکاتی مربوطکه

اندامهای مختل

نکاقص در مکورد اطالعکا

شدن اين اطالعا

هسکتیشناسکی

اين مسیر نقش مهمی در رشد جنین ،بازسازی بافکت

است .بنابراين ،پکس از کامکل شکدن ناشکیه نويسکی

و نساسیت به بیماریها بهويکژه سکرطان دارد (.)18

عملکردی ژن ها در گوسفند ،نتايج باقابلیت اطمینکان

ژن  SEMA5Bنیز در مورفولوژی سلولی و همننین

بیشتر ناصل خواهد شد.

در رشد و توسک ه سکلول نقکش دارد .بکا توجکه بکه
جدول  -2ژنهای مشترک و  QTLهای شناسایی شده مربوط به نواحی تحت انتخاب بر اساس آماره  XP-EHHبین دو مقایسه
گوسفندان سونیت  -دورپر و گوسفندان سونیت -موتن آلاانی
Table 2- Common genes and identified QTLs related to selected areas based on XP-EHH
statistics between two comparisons of Sunite-Dorper sheep and Sunite-German mutton sheep
Mean
)QTL(Trait / QTL ID
Gene names
Position
CHR
)XP-EHH(SD1/SMG2
2.5427 / 2.5208
PIK3CB
272,987,282-273,171,44
1
)(FATP3 /14277
3.1379 / 2.5524
SEMA5B
205,324,708-205,457,86
1
2.6534 / 2.5206
ACVR2A
173,020,628-173,111,29
2
2.5186 / 2.4730
KCND2
92,712,656-93,269,396
4
7

9,924,370-10,163,664

AP3B1

2.2123 / 2.4204

7

10,464,569- 10,634,363

LHFPL2

2.6095 / 2.9275

12

82,961,782-83,058,150

CAMSAP2

2.3586 / 2.4873

15

33,008,560-33,080,960

NECTIN1

2.4741 / 2.6252

16

50,026,218-50,164,105

CDH9

2.4588 / 2.5537

16

69,618,287-70,174,939

SEMA5A

2.5592 / 2.5524

17

70,956,372-71,024,245

PTPN11

2.6630 / 2.6920

19

7,801,209-7,861,864

TRIM71

2.7056 / 2.4688

20

39,270,021-39,672,011

LOC105603828

2.5352 / 2.5352

24

20,857,367-20,929,749

OTOA

2.3662 / 2.4347

25

13,227,048-13,282,709

RET

2.7534 / 2.3398

)(SCFWT4 / 14309

-1سونیت-دورپر-2 ،سونیت-موتن آلمانی-3 ،درصد چربی در الشه و -4وزن چربی زيرجلدی

نتیجهگیری

افشککاری شناسککايی شکد .ژن مککذکور بککا  QTLذخیککره

بهطورکلی پژوهش ناضر نشان داد که بر اسکاس

چربی دنبه نیز در ارتباط است که برای اولکین بکار در

نتايج ناصل از نشانههای انتخاب در نژادهای دنبکهدار

ايککن تحقیککق شناسککايی شککد .همننککین ،ژنهککای

بککا QTL

بکا QTL

سککونیت و افشککاری ،ژن  SEMA5Bمککرتبط

درصد چربی در الشه و ژن  CDH9مکرتبط بکا

 LOC11411689و  LOC114118754مرتبط

QTL

درصد چربی در الشه ،ژنهکای  KCMF1و

TCF7L1

وزن چربی زير جلدی در نژاد سونیت شناسايی شدند.

مرتبط با  QTLمقدار چربی انشا ی در نکژاد افشکاری

عککالوه بککر ايککن ،ژن  RASSF2بککا اسککتفاده از روش

نیز شناسايی شد .نتايج ناصل از اين معال ه میتوانکد

 XP-EHHبککهعنککوان نشککانه انتخککاب در نککژاد دنبککهدار
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در برنامه های اصالح نژادی گوسفند بهمنظکور نکذف
دنبه بهخصوص در نژاد افشاری مورداستفاده قرارگیرد.
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