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 عنوان طرح پژوهشی

 COXIبررسی تنوع ميتوكندریایی و ساختار فيلوژنتيكی بزهاي بومی ایران با استفاده از توالی 

 مجري طرح: رضا سيد شریفی

  حميد رضا سيد آبادي، سيما ساور سفلی همكاران طرح:

 م دامیه علوگرو              و منابع طبيعی دانشگاه محقق اردبيلی                 دانشكده كشاورزي

 هاي ایران.بز تنوع ژنتيكی، آناليز فيلوژنی، ،Iسيتوكروم اكسيداز ها: كليد واژه
 

ات به وژنتيک در حيوانگرهاي مولكولی براي مطالعات فيلترین نشانميتوكندري یكی از گسترده DNA :چكيده

لی هاي ژنتيكی بزهاي بومی با استفاده از تجزیه و تحليل توااین مطالعه ویژگی در علت ساختار ژنوم ساده آن است.

DNA Cytochrome oxidase I (COXI)  ن به ایرا (براي شناسایی و تمایز بين سه نژاد )نجدي، عدنی و مرخز

و ژن مكی انجام نشده  بهينهبا استفاده از روش  DNAاستخراج . شدبررسی  نمونه از هر نژاد( 20) نمونه 60 تعداد

 Mega 6 نرم افزار درخت فيلوژنتيكی با استفاده از. شد تكثيربا یک جفت پرایمر،  PCR با روش I سيتوكروم اكسيداز

پلوتيپ اه 3غير و مكان مت 4شامل جفت باز  1286 به طولبزهاي ایرانی  I توالی ژن سيتوكروم اكسيداز .دست آمدهب

داد كه بزهاي  درخت فيلوژنی نشان .شدداده  شینما کيلوژنتيدرخت ف لهيوس بهنژادها  نيب یتكامل ارتباط .است

 دهاااین نژ ییايجغراف عیاز توز به طور گستردهاین نتيجه  .ندبندي شددر یک شاخه جداگانه خوشه مورد مطالعه ایرانی

 يرد.ه قرار گورد استفادمهاي حفاظت و مدیریت نژادهاي بز ایرانی در طراحی برنامهتواند ید و مكنیم يرويپ رانیدر ا
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 بوميبز هاي اهميت مطالعه توده -1-1

شوند و حفظ می محسوب نژادهاي بومی هر كشور به عنوان سرمایه ملی و ذخایر استراتژیک هر كشوري

 بز كه دریافت توانمی خوبی به گذشته با نگاهی به .و تكثير آنها از ارزش و اهميت بسياري برخوردار است

 توليد در اساسی و بسيار مهم نقش كه است داده نشان و نموده ثابت خوبی به را خود شایستگی بومی

 و سازگاري كشور، قدرت بومی بزهاي به توجه دالیل جمله دارد. از روستاها رد ویژه به حيوانی و شير پروتئين

 تكنولوژي و امكانات نگهداري، هزینه به كمتر نياز ها،بيماري و محيطی شرایط مقابل در بيشتر مقاومت

و  روستایی خانوار درآمد افزایش شهر، به روستا از مهاجرت روند كاهش به كمک و اشتغال ایجاد پرورشی،

آورده  1-1رده بندي جانوري بز در جدول  (.1378، توكليان (باشد می و غيره آنان نياز مورد پروتئين تأمين

 .(1393)فرودي،  شده است

 اهلي دي جانوري بزرده بن -1-1جدول 

  Kingdom جانوران سلسله

  Chordata طنابداران شاخه

  Vertebrata مهره داران زيرشاخه

  Mammailia پستانداران رده

  Placentalia جفت داران زير رده

  Artiodactyla زوج سمان راسته

  Ruminantia نشخواركنندگان زيرراسته

  Bovidea شاخداران خانواده

  Caprinae گوسفند و بز زيرخانواده

  Capra بز جنس

  hircus بز اهلی گونه
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 اهميت پرورش بز -1-2

ها از ماري از آنر جهان وجود دارد كه شهاي مختلف در سراسلی با ویژگینژاد بز اه 300امروزه بيش از 

ا به ها رآن وغذیه تها نظر اقتصادي اهميت فراوان دارند. بزها از علوفه، گياهان خشک و خار و خاشاک بيابان

ر و تطوالنی ييروارشكنند. پرورش بز به دليل توليد شير بيشتر، دوره توليدات با ارزش براي انسان تبدیل می

رورش پدوقلوزایی باالتر نسبت به گوسفند و همچنين قابليت پرورش در مناطق خشک و نيمه خشک كه 

شبی كه خمواد  استفاده بهتر ازادي مواجه است و از طرفی به دليل گوسفند و گاو در آنجا با محدودیت زی

 ه و نژاد بزودت 21 ایران حدود در. گيردمی، در مناطق مستعد مورد توجه قرار هستندداراي مزیت نسبی 

ادهاي بز نژتند. هسهاي توليدي و ظاهري با یكدیگر متفاوت شود كه از نظر ویژگیشناسایی و پرورش داده می

ی و نایع دستصولی كرک و مو نيز براي مصرف در شوند داده میایران بيشتر به منظور توليد گوشت پرورش 

  (.1378ليان، )توك دارداي ميت ویژههصادرات ا

 بزهاي بومي مورد بررسي در اين تحقيق -1-3

 مرخزبز  -1-3-1

از  بز مرخز یكی از نژادهاي منحصر بفرد استان كردستان و یكی از ذخایر ژنتيكی با ارزش كشور است.

ق كردستان و مناطق كردنشين تركيه و عرا، آذربایجان غربی، هاي كرمانشاهبز مرخز در استانهاي قدیم زمان

ولی اكنون از تعداد آنها كاسته شده و تنها در  شدپرورش داده میكشور پهناور ایران بوده است  ءزمانی جزكه 

رنگ الياف پوششی بز . (1378 ،توكليان)شوند كردستان و آذربایجان غربی دیده می هايی از استانهایبخش

هاي به علت استفاده بيشتر در تهيه لباس آن ايرنگ قهوه است.سياه و  نباتی، سفيداي، هشامل قهومرخز 

ولی رنگ سفيد در بازار  ؛مجدد آن نيستمحبوبيت بيشتري دارد و احتياج به رنگرزي در بين دامداران محلی 

. (1388زندي باغچه مریم و همكاران، ) دارد بيشتري پذیريزیرا خاصيت رنگ، استارجحيت  رايصنعتی دا

هاي حدقه چشم برجسته و چشم به رنگ، سر مثلثی شكل و متوسط، اي كوچکاین بز چابک و زرنگ با جثه

كه در بز ماده باریک با پيچش مالیم دیده حالی رشاخ در بز نر ضخيم و پيچشی است د. باشدمختلف می



10 

 

 موهر پاها و زیر شكم از الياف، تمام سطح بدناست و  كوتاه و پوشيده از كرک بز مرخز شود. گردنمی

شيردهی دوره  ير توليدي یکش ، مقدارروز 196يردهی بز مرخز طول دوره ش ده است. متوسطشيده پوش

 ، درصدگرميلوك 40بلوغ  ، وزنگرميلوك 15 يرگيريوزن ش، گرمكيلو 6/2 وزن تولديتر، ل 150حدود 

قطر متر و ميانگين سانتی 14درصد، ميانگين طول الياف  5/4 شير یچرب درصد، درصد 33حدود  ییدوقلوزا

 .(1378، توكليان)شود ميكرون از خصوصيات این نژاد محسوب می 27الياف 

 

 ( http://wdg2017.areeo.ac.ir ) بز نژاد مرخز :1-1شكل 

 بز نجدي -1-3-2

ی و گياهاان خشابمحل اصلی پرورش آن در استان خوزستان است. به علت قابليت زیااد در اساتفاده از 

ن باشاد. ایایها در منطقه خوزستان مسلولزي، این بز یک منبع مهم تامين شير، گوشت و درآمد براي خانواده

ه آهویی باود پاي باریک و بلند، پوست نرم و براق با پوشش موي كوتاه است. رنگ غالب آن نژاد داراي دست و

 ياه از پس سرسشود. سر باریک، داراي خط نيز دیده می ايهاي حنایی، سفيد و ابلق سفيد و قهوهولی به رنگ

وكلياان، )ت درصد گلاه داراي شااخ اسات 50باشد. حدود تا نوک دم است و داراي دو منگوله در زیر گردن می

1378) . 

 

 ( http://wdg2017.areeo.ac.ir ) بز نژاد نجدي :2-1شكل 

http://wdg2017.areeo.ac.ir/
http://wdg2017.areeo.ac.ir/
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 )بز خليج فارس(بز عدني -1-3-3

اي، هاي حنایی، ابلق سافيد و قهاوهغالبا آهویی و بندرت به رنگآن  رنگبوده و  شيرياین نژاد یک نژاد 

 كيلاوگرم 25كيلاوگرم و باز مااده  36ميانگين وزن باز نار شود. نيز دیده میسفيد، ابلق سياه و سفيد، سياه 

ال متغير بوده و ليتر در س 180تا  120از آن  توليد شيربوده و  بوشهرآن عمدتا در استان  پراكندگیشد. ابمی

ژاد شاامل ناایان  سایر مشخصاات ليتر است. 5/3ليتر و ركورد آن  5/1ميانگين توليد شير روزانه هر بز عدنی 

ر هاات، زایش قدرت سازگاري باال به شرایط نامساعد محيطی، بازده مصرف خوراک، نياز كم به جایگاه و تجهيز

 .(1382) بی نام، باشدمی و بازار فروش مناسب در كشورهاي حاشيه خليج فارس اه یكبارم 8

 

 (http://wdg2017.areeo.ac.ir  ) بز نژاد عدني :3-1شكل 

 ساختار ژنوم ميتوكندري -1-4

 ايدر ماده زمينه ژنوم ميتوكندرياست. جایگاه   DNAميتوكندري تنها اندامک درون سلولی داراي

اندازه ژنوم آن در جانداران مختلف در محدوده  ي و برخی مواقع چسبيده به غشاي داخلی آن است.ميتوكندر

و بيشترین طول در  انسانی جفت باز در پارازیت ماالریاي 5967ترین طول حدود كيلو باز است. كم 26تا  14

جفت باز  16500 ± 500ن داراد. اندازه عمومی آن در اكثر مهرهباشكيلو باز می 200گياهان خشكی حدود 

اما  اي استتر از ژنوم هستهبرابر كوچک 510 -1010پستانداران حدود  ژنوم ميتوكندري در است.

 DNAپليمراز ميتوكندریایی ) DNAكه به دليل این ؛تهسته اسژنوم بار بيشتر از  15پذیري آن جهش

Polymerase γ فاقد )Proof- Readingگزینی ای(. سرعت ج1384باشد )مروتی و مدرسی، می

برابر بيشتر از ژنوم هسته است )لوالیی،  10تا  5نوكلئوتيدها در ژنوم ميتوكندري حيوانات عالی تقریبا 
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دليل حلقوي به  در آنهمانندسازي  اي است ودو رشته حلقوي ،ميتوكندري اغلب موجودات(. ژنوم 1379

هاي هيستونی ژنوم ميتوكندري فاقد هسته پروتيين. یابددو جهت ادامه می بودن آن از یک نقطه شروع و در

 و همكاران، دهد )چينريكننده تشكيل می آن را نواحی كد DNAدرصد  93 باشد و بسيار فشرده است ومی

هاي ناحيه ژن 2در  وجود ندارد و حتی هايتوكندري هيچ اینترونی بين ژنساختار ژنوم م(. در 2000

ATPase  و  4یر واحد ( و ز8و  6)زیر واحدL4 NADH  دارند. توالی  افتادگیدهيدروژناز روي هم

اند )چينري و همكاران، ها پيوسته بوده یا تنها با یک یا دو باز از یكدیگر جدا گشتهنوكلئوتيدهاي اغلب ژن

 غنی از L)زنجيره سنگين( است. رشته  H)زنجيره سبک( و  Lداراي دو رشته  ميتوكندري (. ژنوم2000

ژن توسط رشته  28ژن توسط رشته سبک و  9( است. A+Gغنی از پورین ) H( و رشته C+Tین )پيریميد

ها و ژنوم ميتوكندري براي سنتز تمام پروتيينژنتيكی  تاطالعا .(1384شوند )هوشمند، سنگين حمل می

كند ا كد میژن ر 37هاي جانوري ژنوم ميتوكندریایی هاي موجود در این اندامک كافی نيست. در گونهآنزیم

باشد. می rRNAژن كد كننده  2و  tRNAژن كد كننده  22ژن كد كننده زنجيره تنفسی،  13كه شامل 

ژنوم  (.1384نشان دهنده سنتز پروتيين در ميتوكندري است )هوشمند  rRNAو  tRNAكد كردن 

هاي خاص ها و ملكولم. این فرآیندها توسط آنزیشودرونویسی و ترجمه می ،ميتوكندري به طور مستقل تكثير

 هايRNA شوند شامل ميتوكندري رمز می DNAتوسط  گيرند. محصوالتی كهدامک صورت میخود ان

 هاي مسير تنفس سلولیهاي كد كننده برخی از پروتيين mRNAها و  tRNAریبوزومی ميتوكندري، 

ز ساخته شدن در سيتوزول، شوند و پس اهاي ميتوكندري در هسته نيز رمز میباشد. برخی از پروتيينمی

ولی منشا پدري ژنوم  دارد هر چند ژنوم ميتوكندري جانوري اغلب منشأ مادريشوند. اندامک میاین وارد 

با ( 2003پيترو و همكاران )(. 2000ميتوكندري در دروزوفيال و موش گزارش شده است )دنور و همكاران، 

تا  2/1 بز و گاو بين كه تفاوت بين دادندو گوسفند نشان بز، گاو در ئين پروت كنندهكد ژن 13مقایسه بين 

درصد(  7/4ميانگين )درصد  6/15تا  0از گوسفند این تفاوت بين بز و و  (درصد 3/7ميانگين )درصد  2/12

 است.



13 

 

. 

 

 (https://fa.wikipedia.org/wiki/mtDNA ) ژنوم ميتوكندري رساختا :4-1شكل

 

باشد. كشنده می وكندري مشخص شد جهش در آن بسيار مخرب وتر ژنوم ميتپس از مطالعات دقيق

ین اميتوكندري اغلب سبب نقص عملكردي در زنجيره تنفسی شده به طوري كه در  DNAهاي جهش

توكندري وكلئوتيدي در نواحی مختلف ژنوم ميد. سرعت تغييرات ننشوهاي غير طبيعی دیده میزنجيره آنزیم

)محمد هاشمی،  تر هستندها دست نخوردهسایر قسمتنسبت به  rRNAو  tRNAهاي متفاوت است. ژن

1388.) 

 نحوه توارث ژنوم ميتوكندري -1-5

؛ البته باشدبه صورت تک والدي می توارث اكثراژنوم ميتوكندري در بيشتر جانوران منشا مادري دارد و  

. (2003بروفورد و همكاران، ) درزوفيال و موش منشا پدري هم گزارش شده استدر برخی جانوران مانند 

هاي درون اووسيت، شود و پروتئينوارد سلول تخم میاز طریق اووسيت  نگام لقاح تمام ميتوكندري تخمکه

باشد )داویدزون و برند در نتيجه توارث ميتوكندري به صورت مادري میميتوكندري اسپرم را از بين می

آن را به تمام فرزندانش خود باشد  هايژنوم ميتوكندري درمادر داراي جهش اگر بنابراین (. 2005دیمارو، 

. (1999)گراف،  كنندرا به فرزندانشان منتقل می دخترانش آن دهد، اما تنها)اعم از دختر و پسر( انتقال می



14 

 

وراثت  و ازشود كه توسط ژنوم ميتوكندري تعيين میاست از صفتی  یجهت پيچش صدف در حلزون مثال

 .كندتبعيت میري مادسيتوپالسمی 

 

 كاربردهاي ژنوم ميتوكندري  -1-6

 هاي ميتوكندريايياختالالت و بيماري -1-6-1

قریبا ت ست.به طور كلی اختالالت ميتوكندري ناشی از انواع جهش و عملكرد غير طبيعی ميتوكندري ا

هاي رير بيمااكث. همراه هستند ATP به نحوي با متابوليسم اكسيداتيو و توليدmtDNA  صیتمام نقا

در  ATP  مصرف عضوهایی كهعضالنی( هستند كه بيشتر  -روپاتی )عصبی ونوع ميوپاتی و ن از ییميتوكندریا

ین از جمله ا .كندا درگير میرگوش داخلی و روده بزرگ  عضالت، چشم، ها،كليه مغز، ها باال است مثلآن

)زویانی و دوناتو، ایمر الت عصبی و بيماري آلزاختال (،1999)گراف،  دیابتو  چاقیتوان به میها بيماري

اره كرد. ( اش1999)گراف،  پيري (،2005)داویدزون و دیمارو،  مرگ نكروزي سلولی و آپوپتوز(، 2004

ت ط اختالالارتباكشف  در آینده ممكن است باعثبيولوژي مولكولی و ژنتيک ميتوكندري در زمينه پيشرفت 

 (. 2000نيز شود )روزوودوسكا و همكاران،  هاي دیگريبيماريميتوكندري با 

 تشخيص تقلبات -1-6-2

طيور و  (، با استفاده از آغازگرهاي اختصاصی ميتوكندریایی اسب سانان،1385هروي و همكاران )

موفق شدند وجود بقایاي طيور و  PCRو استفاده از روش  CB71و  CBuآغازگرهاي عمومی 

 .در ماهی اثبات نمایندهایی پونشخواركنندگان را در نمونه

 هاتشخيص اختصاصي گونه -1-6-3

ها براي تشخيص ترین روشیابی ژنوم ميتوكندري یكی از كاربرديهاي ژنتيكی، توالیدر بين ماركر

و  b ،12sRNA سيتوكروم ،(. از بين نواحی مختلف ژنوم ميتوكندري1998باشد )هایندلدر، ها میگونه

16sRNA كه (. با توجه به این2006تشخيص گونه مطرح هستند )گوها و همكاران، نشانگرهاي  به عنوان

خاصيت باعث تشخيص بهتر اختالفات ژنتيكی در ژنوم ميتوكندریایی  ميتوكندري منشا مادري دارد، این

نشانگر خوبی براي تشخيص بين  ميتوكندريDNA نسبت به ژنوم هسته شده است. به همين جهت 
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(. فاجاردو و همكاران 1379سال از هم جدا بودند )لوالیی،  10000تا  100هایی است كه براي گروه

هاي گاو، هاي محدود كننده توانستند گونهو به كمک آنزیم PCR-RFLP(، با استفاده از روش 2006)

 گوسفند، بز و آهو را به خوبی از هم تشخيص دهند.

 تشخيص انساب -1-6-4

كی قانونی بسيار حایز اهميت شدر تحقيقات نظامی و پز مطالعه ژنوم ميتوكندري در تشخيص هویت

شود )مروتی و ژنوم ميتوكندري استفاده می 2HVRو  1HVRاست. براي تعيين هویت از نواحی استاندارد 

شود، اما در مواردي كه استفاده میاي هسته DNAهاي تعيين هویت از (. در اكثر سيستم1384مدرسی، 

هایی نظير استخوان، دندان و مو بسيار كم باشد یا در مواردي كه نمونه بافت استخراج شده از DNAمقدار 

ن نسخه از ژنوم ميتوكندري در یک سلول منفرد اكه تا هزاربيولوژیک قدیمی و تخریب شده باشد به دليل این

انده قابل باقيم DNAژنوم هسته آخرین  تواند وجود داشته باشد و به علت اندازه كوچک آن در مقایسه بامی

دست آوردن مقدار كافی ژنوم احتمال به ،باشدهاي تخریب شده، قدیمی و جزئی میاستخراج در نمونه

 Yهاي كروموزوم ميتوكندري نسبت به ژنوم هسته بسيار بيشتر است. صفات اجدادي پدري را توسط شاخص

منحصرا از پدر  Yچرا كه كروموزوم توان ردیابی كرد. و صفات اجدادي مادري را از طریق ژنوم ميتوكندري می

گيرد. این خصوصيت هاي ميتوكندري نيز منحصرا از طریق مادر صورت میشود و وراثت ژنبه پسر منتقل می

ها و هاي متمادي كم و بيش دست نخورده به ارث رسيده در ردیابی خانوادهژنوم ميتوكندري كه در طول نسل

تواند اختالف جدیدي را در ميان اعضا هش در ژنوم ميتوكندري میهاي خویشاوند مفيد است. اگرچه جنسل

ها در چند نسل زیاد نيست. از این روش در شناسایی  تفاوت نواده به وجود آورد اما مقدار اینیک خا

( و نيز شناسایی بقایاي 1993هاي بسيار قدیمی سربازان گمنام جنگ ویتنام )هوالند و همكاران، استخوان

جهت كاربرد در  HVR1منطقه  ،ايمطالعه چنين درسيه استفاده شده است. هميكالس دوم روجسد تزار ن

تشخيص هویت از طریق نسل مادري در اداره تشخيص هویت نيروي انتظامی ایران انجام شد و پلی مورفيسم 

ده غير خانوا 10در سه نسل متوالی مادري از  D-loopاز منطقه غير رمز كننده  HVR1موجود در ناحيه 

محل نوكلئوتيدي چندشكل  32هاي مورد بررسی نفر بررسی شد. در این ناحيه در خانواده 30وابسته جمعا 
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(. مطالعات مربوط به بررسی روابط خویشاوندي، آزمون انساب و تعيين 1384یافت شد )مروتی و مدرسی، 

اي برخوردار است، نيز بسيار يت ویژهچون اسب كه اصيل بودنشان از اهماصالت نژادي در انسان و حيواناتی هم

چنين مطالعاتی براي مدیریت جمعيت اهلی و درک الگوهاي آميزشی در حيات وحش  باشد.مورد توجه می

باشد. به دليل انتقال ژنوم از طرف مادري به صورت مستقيم به همه فرزندان، جهت تشخيص انساب مفيد می

ها داراي تعداد كمی شود، زیرا اسپرموم ميتوكندري استفاده میو بررسی ارتباط خویشاوندي و اجداد از ژن

 (.1388هاشمی، محمد روند )ميتوكندري هستند كه در هنگام لقاح از بين می

 طالعات تنوع ژنتيكي و فيلوژنتيکم -1-6-5

ها براي تشخيص ترین روشیابی ژنوم ميتوكندري یكی از كاربرديهاي ژنتيكی توالیدر بين نشانگر 

باشد )هایندلدر و هاي نزدیک به هم میها و گونهتنوع ژنتيكی و تعيين رابطه فيلوژنتيكی بين جمعيت

 هاي مناطق مختلف ژنوم ميتوكندري به دليل سرعت باالي تكامل ژنوم(. مقایسه توالی1998همكاران، 

كند ها فراهم میملی گونهدر مقایسه با ژنوم هسته شواهدي را در مورد تنوع ژنتيكی و منشا تكا ميتوكندري

شروع  1979ها با استفاده از این مولكول از سال (. بررسی تنوع ژنتيكی درون و بين جمعيت1379)لوالیی، 

هاي جانوري افزوده درباره جمعيت بشرشد. از آن زمان به بعد مطالعات تئوري و تجربی این مولكول به دانش 

(، بز 2002)هایندلدر و همكاران،  (، گوسفند1996همكاران، است. چنين مطالعاتی روي گاو )برادلی و 

( و برخی دیگر از حيوانات اهلی انجام شده 2000(، خوک )جيوفرا و همكاران، 2003)لویكارت و همكاران، 

سازي، زمان و مكان وقوع آن تاریخ اهلیزمينه را براي بررسی  تواندتر میتر و كامل. مطالعات گستردهاست

اي بر روي جمعيت گاوهاي مطالعه(، در 1996(. برادلی و همكاران )2003د )تاپيو و همكاران، مشخص نمای

B.Taurus هاي متفاوت این جمعيت از گاوها در اروپا و نشان دادند توزیع توالی ژنوم ميتوكندري بر خاستگاه

دو گونه كفال ماهيان از نه ماهی نمو 16تعداد با استفاده از  ،(1386سيادتيان و همكاران )آفریقا اشاره دارد. 

و ها بررسی ميتوكندري را براي مشخص كردن توالی نوكلئوتيدي آن  DNAازD-Loop ناحيه دریاي خزر 

هر كدام از این نشان داد  . نتایجها را مشخص كردندآنفيلوژنی رابطه مطالعات مورفولوژي و مولكولی با 

(، با به 2006. گوها و همكاران ) اتی نسبت به یكدیگر قرار گرفتندهایی جداگانه و با اختالفها در شاخهگونه

از ژنوم ميتوكندري اقدام به شناسایی و كشف رابطه  16s rRNAو  bكارگيري نشانگرهاي سيتوكروم 
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دست سانان به ویژه گوزن زرد با گاوسانان نمودند و موفق شدند كه ميزان خویشاوندي را بهفيلوژنی گوزن

  آورند.

 ها و رسم رابطه فيلوژنيمزاياي ژنوم ميتوكندري در تشخيص گونه -1-7

                  ( فاقد فعاليتDNA Polymerase γپليمراز ميتوكندریایی ) DNAكه به دليل این -1

Proof- Reading (.1384باشد، سرعت باالي جهش در ژنوم ميتوكندري باال است )مروتی و مدرسی، می 

طی فرآیندهاي  DNA شود اي باعث میهسته DNAميتوكندري نسبت به  DNA اندازه كوچک -2

 (. 2005حرارتی كمتر آسيب ببيند )تلتكا و همكاران، 

 ،كندهاي مربوط به ترجمه و همانندسازي را رمزدهی نمیينپروتي ژنوم ميتوكندريجایی كه از آن -3

    (. 2005ند )داویدزون و دیمارو، این امكان وجود دارد كه تغييرات در ژنوم آن باقی بمان

از  DNAكه در هر سلول تعداد زیادي نسخه از ژنوم ميتوكندري وجود دارد، استخراج به دليل این -4

 (.2005مقدار كم امكان پذیر است )تلتكا و همكاران، 

 .(2005دهد )داویدزون و دیمارو، هاي جانوري وراثت مادري از خود نشان میهدر اكثر گون -5

هاي هحفاظت شده است كه امكان شناسایی با استفاده از پرایمرهاي عمومی در گون داراي نواحی -6

 (.2005مختلف را دارد )زدر و همكاران، 

طالعات مكه براي   D-Loop وع بوده مانند ناحيهاي است كه بسيار متناراي نواحی حفاظت نشدهد -7

 شود. هاي وابسته استفاده میتكاملی گونه

فاق ات در آنكراسينگ اوور در نتيجه و  يتوكندري تقسيم ميوزژنوم م به دليل هاپلوئيد بودن -8

قرار  ر اختيارسبی داطالعات منا این نواحی به همين دليل مطالعه ؛افتدافتد و فقط تقسيم ميتوز اتفاق مینمی

 .دهدمی

رسد . در نتيجه به نظر میافتداتفاق نمی ژنوم ميتوكندري هايفرآیند نوتركيبی بين مولكول -9 

 (. 2005)داویدزون و دیمارو،  شوندخودي ایجاد بههاي خودتنها توسط جهش ژنوم ميتوكندري هاي جدیدآلل
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افت مورد نظر بایستی از جهش یافته در ب ژنوم ميتوكندري ميزانبه عالیم و اختالالت بافتی  ظهور -10

یجاد اتواند بدون همين دليل تغييرات با شدت كمتر از این حد میبه آستانه هتروپالسمی عبور كند  حد یک

 .(2005مشكل تجمع یابد )داویدزون و دیمارو، 

هسته از آن یک كاندیداي خوب و  DNAر مقایسه با د ژنوم ميتوكندريسرعت باالي تكامل  -11

داران عالی مهره وكندريميت ژنومگزینی نوكلئوتيدها در سازد. سرعت جایطالعات تكاملی میمناسب براي م

هر ميليون سال است. این موارد  درصد تغيير به ازاي 2اي است كه برابر بيشتر از ژنوم هسته 10تا  5تقریبا 

 (.1379شود )لوالیی، می ژنوم ميتوكندريباعث افزایش قابليت تفكيک براي مطالعات ژنتيكی در بررسی 

 هاپلوتيپي گروه و هاپلوتيپ -1-8

شود. به دليل هاي مختلف مینوكلئوتيدها باعث به وجود آمدن هاپلوتيپ و هاپلوگوروپجایی جابه

تيپ ورت هاپلوشود و تفاوت نوكلئوتيدها به صهاپلوئيد بودن ژنوم ميتوكندري تقسيمات آللی در آن انجام نمی

 20ز یگر بيش ادر فرد دشود. اگر تعداد نوكلئوتيدهاي تغيير یافته در یک توالی نسبت به همان توالی بيان می

 (.1388عدد باشد این دو فرد داراي گروه هاپلوتيپی متفاوتی هستند )محمد هاشمی، 

   C 1 اكسيداز سيتوكروم -1-9

است و وظيفه انتقال الكترون از سيتوكروم احيا شده به  ميتوكندري آخرین آنزیم زنجيره تنفسی

این  اكسيژن را برعهده دارد. سيتوكروم اكسيداز خود یک كمپلكس پروتئينی در غشا داخلی ميتوكندري است.

سط مانده توعدد باقی ۳عدد آن توسط ژنوم هسته و  ۱۰زیر واحد پروتئينی تشكيل شده كه  ۱۳كمپلكس از 

زیر واحدهاي كد شده توسط ژنوم ميتوكندري نقش اساسی را در فعاليت آن به  شود.ژنوم ميتوكندري كد می

یک پروتئين غشایی بزرگ است كه  C سيتوكروم اكسيداز .است KD 200وزن این كمپلكس  .دارندعهده 

ي موجودات طور عموم در كليهاكسيداز آنزیمی است كه به  c آنزیم سيتوكروم .شودها نيز یافت میدر باكتري

 (.2011)ابومراد و همكاران،  زنده وجود دارد

                                                 

1 - Cytochrome C oxidase 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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 آن از كه است شكلی به جانوري هايبين گونه ميتوكندریایی COXIژن  ناحيه در موجود اختالفات

 روابط تعيين و ژنتيكی تشخيص تنوع ،بيولوژیكی هویت تشخيص براي ژنتيكی یک شناساگر بعنوان توانمی

 .(2009و همكاران،  زونمود ) استفاده هم به نزدیک هايگونه و هاجمعيت بين یفيلوژنتيك

 ها و فيلوژنيهاي مولكولي براي تشخيص نژادها، بررسي ساختار جمعيتروش -1-10

1-10-1- PCR-RFLP  

اصی در اختص در این تكنيک ابتدا ناحيه مورد مطالعه از ژنوم ميتوكندري با استفاده از پرایمرهاي

از  ول استفادهجهت تكثير قطعات ژنوم ميتوكندري دو راه وجود دارد. روش ا د.نشوتكثير می PCRكنش وا

انتریفيوژ ساز  DNAژنوم ميتوكندري استخراج شده از ميتوكندري است كه به این منظور قبل از استخراج 

و سپس قطعات  استخراجها از آن DNAها جداسازي و سپس ميتوكندري ؛شودخون در دور باال استفاده می

 اي از خون كامل به كمکهدوم استخراج ژنوم ميتوكندري به همراه ژنوم هست شوند. روشمورد نظر تكثير می

 باشد.تكثير با پرایمرهاي اختصاصی می

هستند  DNAهاي برشی متفاوتی بر روي هایی كه داراي سایتسپس این قطعات با استفاده از آنزیم 

وي شوند. الگگيرند. محصوالت هضم شده بر روي ژل پلی آكریالميد از هم جدا میقرار میمورد هضم آنزیمی 

گيرند و در می سی و آناليز قرارمورد برر Pop Geneافزارهایی از قبيل دست آمده توسط نرمباندهاي به

هاي ر دهه(. د2006شود )زانگ و همكاران، نهایت پس از تشخيص نژاد، رابطه فيلوژنی بين نژادها بررسی می

 DNAز اها در قطعات خاصی گذشته متخصصان ژنتيک از اندونوكلئازها براي بررسی تنوع داخل و بين گونه

  باشد.می به وجود جایگاه برش داراي محدودیتگی وابست كه این روش به دليل كردنداستفاده می

  PCRتعيين توالي ژنوم ميتوكندري با روش بر پايه  -1-10-2

به كمک  b ،D-loop ،12sRNAخاصی از ژنوم ميتوكندري مانند سيتوكروم ن تكنيک قطعاتدر ای

ه دليل باشت كه دد. باید توجه نشوپرایمرهاي اختصاصی اليگونوكلئوتيدي تكثير می و با پليمراز DNAیک 

هایی د كه پرایمرروهاي زیادي دارد انتظار نمیهاي مختلف حيوانی تفاوتدر بين گونه ژنوم ميتوكندريكه این

 ند. هاي دیگر را تكثير كنگونه قطعات مشابه در ،اختصاصی یک گونه
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 واكنش زنجيره پليمراز  -1-11

هاي بيوشيميایی است كه در یک تيوب كوچک انجام اي از واكنشمجموعه اي پليمرازواكنش زنجيره

هاي مكمل در دو سوي قطعه ه رشتهستفاده از دو آغازگر اليگو نوكلئوتيدي كه باشود و در طی آن با می

 یاديشوند و به طور اختصاصی و با حساسيت باال قطعه مورد نظر را به تعداد زمتصل می DNAمشخصی از 

نماید. به این ترتيب قطعه كوچكی از ژنوم تكثير می Taqپليمراز  DNAبه كمک آنزیم هزار برابر  10تا 

هایی كه بر نماید. از مزیت روشترس مینبوه توليد و قابل دسیابی نيست را به صورت ابزرگ كه قابل دست

العه شوند یكی سرعت باالي این تكنيک و دیگري دقت زیاد آن است و این امكان مطانجام می PCRاساس 

ه نسبت كنمونه است  DNAدهد. مزیت دیگر مربوط به منبع دقيق تعداد زیادي نمونه در زمانی كوتاه را می

صر به فرد را یک تكنيک منح PCRت و این مورد است كه اي برخوردار اساز ارزش فوق العاده به سایر موارد

الص خها كه به مقادیر فراوان یا سازد. در این تكنيک بر خالف سایر تكنيکدر ارتباط با مطالعات ژنتيكی می

 تهيه یوانفرا DNAت و لزومی ندارد كه از باف استنياز  DNAبه مقادیر ناچيزي از  ،نياز استDNA  از

اي براي هاي موزهدست آورد كه امكان مطالعه نمونهالگو به DNAتوان می به عالوه از منابع گوناگونی ؛شود

 آورد.هاي مختلف را فراهم میها و مكانآوري شده در زمانهاي جمعها و نمونهمقایسه جمعيت

 طراحي پرايمرها  -1-11-1

اي است. طراحی توالی آغازگر بر تک رشته DNAمكمل خود بر روي  شناسایی رشته ،نقش آغازگرها

راي طراحی به تنهایی ب DNAاما مشخص نمودن توالی  ؛گيرداساس توالی قطعه مورد تكثير صورت می

هاي ن بازپرایمر كافی نيست و خصوصيات دیگري از قبيل نزدیک بودن دماي ذوب یک جفت پرایمر، نداشت

ا رعایت هاي كامپيوتري بغيره نيز باید در نظر گرفته شود. طراحی پرایمر توسط برنامهو  3′مكمل در انتهاي 

ي مرها روندگيرد. سنتز پرایتمام نكات بر اساس ترادف و مقدار هر یک از نوكلئوتيدها به سهولت انجام می

 باشد. طوالنی و پيچيده است كه نيازمند تجهيزات و مواد آزمایشگاهی پر هزینه می

  PCRبرنامه حرارتي واكنش  -1-11-2

  :است هاي حرارتی به شرح زیراین واكنش شامل دوره
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شود. انجام می PCRالگو با گرم كردن مخلوط  DNA: واسرشت كردن كامل  1دماي واسرشت -1

چه تنها قسمتی كافی است. چنان DNAدقيقه براي واسرشت كردن  2به مدت  C º95 – 94معموال دماي 

( سریع دارد در نتيجه از اتصال مناسب Snap- backو واسرشت شود تمایل به بازسرشت )الگ DNAاز 

و نتایج مثبت اشتباه  Selfprimingكه منجر به واكنش كند و یا اینپرایمر و طویل شدن آن جلوگيري می

دستگاه  ثانيه معموال كافی است وليكن به نوع 20 – 30درجه به مدت  94 – 95شود. واسرشت در دماي می

PCR  و نوع تيوب مورد استفاده نيز بستگی دارد. برايDNA  هاي غنی ازGC  واسرشتزمان و یا دماي 

زمان بيش از حد براي واسرشت منجر به كاهش فعاليت از طرفی باید توجه داشت كه  .افزایش یابدباید 

 گردد.پليمراز می

یابد تا امكان اتصال درجه كاهش می 60-50سازي دما به شته: پس از مرحله واسر 2دماي اتصال -2

تنظيم دما با توجه به درجه حرارت ذوب   .هاي مكمل در روي رشته اصلی فراهم شودآغازگرها به ردیف

يم نبودن دما در این مرحله باعث ایجاد محصول ظاي برخوردار است زیرا تنالگو از اهميت ویژه –هيبرید پرایمر

شود و پرایمرها و رشته الگو جدا از هم باقی خيلی باال باشد اتصال انجام نمی شود. اگر دماغير اختصاصی می

 گيرد. هاي نادرست انجام میاتصال در محل ،مانند و اگر درجه حرارت خيلی پایين باشدمی

پليمراز مناسب است. در این مرحله آنزیم به  DNA: این دما براي فعاليت آنزیم  3دماي بسط -3

كند. پس از طی زمان كافی براي غازگر اضافه شده و ساخت و بسط رشته جدید را آغاز میهر آ 3′انتهاي

یابد و چرخه جدیدي درجه افزایش می 95هاي جدید و كامل شدن یک چرخه، دما مجددا تا ساخت رشته

 شود.شود و سه مرحله قبل جهت ساخت یک رشته جدید مجددا تكرار میآغاز می

هاي بعدي استفاده باشد و چون محصوالت هر چرخه به عنوان الگو در چرخهمی 30–40ها تعداد چرخه

رونوشت  402-302یابد. نتيجه این تعداد چرخه مقدار توالی هدف به صورت تصاعدي افزایش می ،شوندمی

هاي واكنش براي كامل شدن قطعات طویل تيوب ،جدید از قطعه مورد نظر است. بعد از اتمام آخرین چرخه

                                                 

1 . Denaturation 

2 . Annealing 

3 . Extension 
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ها در یخ قرار گرفته و شوند. بعد از آن سریعا نمونهدقيقه قرار داده می 5 – 15به مدت  C72 ºدر دماي  شده

 شوند.نگهداري می C4ºیا در دماي 

 نرم افزارهاي مورد استفاده -1-12

مک نرم كبه  ندارانیكی از ابزار مهم در بيولوژي مولكولی مقایسه توالی نوكلئوتيدي و پروتيينی جا

توانند وظيفه ها میهاي ميان توالیها و تفاوتافزارهاي مختلف است. دانشمندان علم ژنتيک با یافتن شباهت

ها را بررسی نمایند. بررسی شباهت ميان آن جدیدي را كشف و روابط يهاها را مشخص كرده و حتی ژنژن

ها و نواحی ی كد كننده پروتييننی محل و عملكرد نواحبيتوالی كل ژنوم به پيشها به كمک تعيين توالی

 ژنومی منجر خواهد شد. DNAتنظيم رونویسی در 

  Chromas Life 2.0نرم افزار  -1-12-1

يت را تعيين كرد. این نرم افزار عوتيد در هر موقتوان صحت تشخيص نوكلئمی به كمک این نرم افزار

دهد كه هركدام از نوكلئوتيدها با رنگی متفاوت مشخص شان مییاب را به شكلی نهاي دستگاه توالیداده

توان با تغيير باشد. به كمک این نرم افزار مید. هر رنگ نشان دهنده یک باز دي دزوكسی خاص مینشومی

رت ص داد و در صوصحت وجود یک نوكلئوتيد خاص در یک جایگاه را تشخي ،هاي رنگیميزان كشيدگی قله

گاه ر آن جایدوتيد تغيير داد. مثال اگر بلندترین قله در یک جایگاه آبی رنگ باشد نوكلئ صحيح نبودن آن را

(Cاست. هم )ها یا اشتباه توان نوكلئوتيدي را كه در یک جایگاه خاص به علت نزدیک بودن قلهچنين می

اد. البته اگر يزان كشيدگی تشخيص دم( با افزایش و تغيير Nیابی تشخيص داده نشده )دستگاه در توالی

اي كه با پرایمر از طریق رشته ،هاي مختلف در آن موقعيت بسيار به هم نزدیک باشندرنگمربوط به هاي قله

 تشخيص داد.  را در آن جایگاهموجود نوكلئوتيد  توانمی دیگر خوانش شده است

 BLASTابزار  -1-12-2
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 BLASTشود. در این ها استفاده میتوالی ابزاري است كه به طور وسيع براي بررسی شباهت ميان

هاي به داري آماري شباهتشود. سپس معنیها بررسی میتوالیبه عنوان پایه با سایر  روش شباهت یک توالی

 م در دسترسه NCBIاز طریق صفحات وب و در پایگاه  BLASTشود. ابزار دست آمده ارزیابی می

كند. بررسی میرا  NCBIاه هاي موجود در پایگتوالی باشد كه شباهت توالی مورد نظر را با سایرمی

   .                      هستند  tblastxو  blastp ،blastn ،blastx ،tblastnمانند  BLASTهاي مختلفی از قسمت

 BioEditبرنامه  -1-12-3

باشد. این می BioEditمه و پروتيين، برنا DNAهاي یف كردن توالیدرهاي همیكی دیگر از برنامه

سی، هاي مورد برراطالعاتی مثل تركيب نوكلئوتيدهاي توالی ،هایف كردن توالیدربرنامه عالوه بر هم

ها را معكوس توان توالیكند. عالوه بر آن به كمک این برنامه میهاي تفاوت و شباهت را تعيين میماتریس

 CLUSTAL Wهاي مهم تحت این برنامه ویهز پركاربردترین راهاي فيلوژنی رسم نمود. یكی نمود و درخت

كند تا به ک میمه كماست. البته این نرم افزار به صورت مجزا هم وجود دارد ولی استفاده از آن تحت این برنا

و  DNAهاي یف كردن توالیدرگر هم قابل دسترسی باشند. این جز همزمان اطالعات مهم دیطور هم

دهد. یم نمایش مها را از طریق رسم نمودارهاي كالدوگرام و فيلوگراميان آن دهد و روابطپروتيين را انجام می

شوند. سپس یک ها با هم مقایسه میها به این صورت است كه ابتدا همه توالیردیف كردن توالیمراحل هم

كند و هایشان توصيف میها را به وسيله شباهتبندي تقریبی توالیشود كه گروهدندروگرام درختی رسم می

 CLUSTAL W .شودردیف شدن نهایی انجام میدر نهایت با استفاده از دندروگرام به عنوان راهنما، هم

طور مستقيم خروجی درختی ندارد )تامپسون و تواند روابط فيلوژنيک را بررسی كند اما به چنين میهم

 (.1994همكاران، 

 MEGA 6برنامه  -1-12-4

ردیف شده نمودار هاي هموالیتقادر است براي  ،BioEditهاي برنامه قابليتاین برنامه عالوه بر داشتن 

 هاي مورد استفاده در این تحقيق رویهد. یكی از رویهایهاي مختلف رسم نمهایی به شكلفيلوژنی با خروجی

Neighbor-joining 
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Abstract 

Mitochondrial DNA is one of the broadest molecular markers for phylogenetic studies in 

animals due to its simple genome structure. In this study, the genetic characteristics of native 

goats were investigated using DNA sequencing of Cytocrome oxidase I (COXI) to identify and 

distinguish between three breeds (Najdi, Adeni and Markaz) of Iran in 60 samples (20 samples 

of each race). DNA extraction was performed using an optimized salt method and the 

cytochrome oxidase I gene was amplified by PCR with a pair of primers. The phylogenetic 

tree was obtained using the Mega 6 software. The sequence of the cytochrome oxidase I gene 

of 1286 bp, including 4 variable locations and 3 haplotypes, is 1288 bp. The evolutionary 

relationship between beings is represented by a phylogenetic tree. The phyllogenic tree 

showed that Persian goats were clustered in a separate branch. This result is widely followed 

by the geographical distribution of these breeds in Iran and can be used in the design of 

conservation and management programs for Iranian goat breeds. 

Keywords: Cytochrome Oxidase I, Genetic diversity, Phylogenetic analysis, Iranian goat. 
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