
 

 
 

شتر های دو  جهت استفاده تنوع زیستی درای ریزماهواره نشانگرهای شناسایی
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 چکیده

 ی. برخالف شترهاکنندیم یسرد و گرم جهان زندگ یهاابانیدارند که در ب یمردم یغذا برا نیدر تام یدیکل یشترها نقش

در در خطر انقراض قرار دارند.  ران،یکشورها مانند ا یدوکوهانه کوچکتر بوده و در برخ یشترها تیکوهانه، اندازه جمعتک

جهت  مطالعه حاضر ژنوم شتر های دو کوهانه توالی یابی و گردآوری گردید و پراکنش ریزماهواره ها مورد بررسی قرار گرفت.

انجام آزمایش توالی یابی کامل ژنوم با استفاده از پلتفرم ایلومینا انچام گردید سپس بعد از تعیین کیفیت و ارزیابی وضعیت 

. نتایج ارزیابی ها و آنالیزهای منجر به برای شناسایی ریز ماهواره های گسترده ژنوم استفاده شد MISAاز برنامه توالیها، 

را تشکیل می دهد. که ژنوم شتر های دو کوهانه  Mb 3که تقریباً  گردید ریزماهواره برای شترهای دوکوهانه 45753 شناسایی

با به توجه به شناسایی موثر نشانگرهای ریزماهوره ای می توان  مشابه سایر پستانداران می باشند.نتایج بدست آمده تقریبا 

طراحی استرانژی آمیزشی مناسب باعث کاهش هم خونی و متعاقبا افزایش تنوع زیستی شده و از انقراض احتمالی در آینده بخصوص در 

 مورد گونه های در حال انقراض مانند شتر بهره جست.

 .تنوع زیستیشترهای دوکوهانه، نشانگرهای ریزماهواره ای، ژنوم، : کلمات کلیدی

 

 مقدمه. 1

 Camelus( یعنی شتر های دو کوهانه Camelinaشترسانان در حال حاضر متعلق به دو گونه ی قدیمی ) خانواده 

Bactrianus  و شتر های تک کوهانهCamelus Dromedarius  خانواده( و چهار گونه جدیدLamini که شامل گواناکو )

Lama Guanicoe الما ،Lama Glama آلپاکا ،Lama Pacos  و ویکوناLama Vicugna  هستند. به نظر می رسد

شتر دوکوهانه وحشی تنها بازمانده گونه ی وحشی از خانواده شتر های قدیمی است با توجه به یافته های فسیلی شترسانان در 

شترهای دو کوهانه حیوانات پر . [1]میلیون سال پیش تکامل یافته اند  40-45تقریباً  Eoceneآمریکای شمالی در دوره ی 

طاقتی هستند که می توانند در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی زندگی کنند. این حیوانات می توانند شرایط سخت و خشن مانند 

ا تحمل کنند. شتر ها همچنین برای حمل و نقل، تولید شیر، گوشت، پوست و پشم خشکی ها، خوراک ضعیف، سرما و گرما ر
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آل برای شرح سازگاری بیابانی به دلیل توانایی این حیوانات  نگهداری می شوند. طبق یافته ها شتر های دو کوهانه مدلی ایده

 .[2]در تحمل شرایط اکولوژیکی بیابانی هستند 

( شناخته می شوند STR( یا تکرار های کوتاه پشت سر هم )SSRعنوان تکرار های توالی ساده )ریز ماهواره ها که به  

مشهورترین نشانگر ها در بررسی های ژنتیک جمعیت به شمار می روند. آنها از موتیف های یک تا شش نوکلئوتیدی تشکیل 

( شناخته junk DNAآشغال ) DNAتحت عنوان ریزماهواره ها در ابتدا  .[3]یافته اند که رفتار های جهشی خاصی دارند 

در حالی که در مطالعات اخیر مشخص  [4]می شدند یا به طور گسترده به عنوان نشانگر ژنتیکی طبیعی استفاده می شدند 

-ایفا می  DNAشده که ریزماهواره ها می توانند نقش بسزایی در فعالیت ژن ها، تشکیل کروماتین و فرآیند های متابولیکی 

را با تشکیل حلقه ها و  DNAد تغییرات ساختار ثانویه ندر مناطق مصنوعی می توان (STRتکرارهای پشت سرهم ) .[5]کنند 

بیش از سه درصد از  .[6]شود تغییر کروماتین ایجاد کند که به طور غیر مستقیم باعث تغییرات در بیان ژن های نزدیک می 

( و پراکنش باال co-daminatشکیل یافته است. ریزماهواره ها نسبتاً فراوان، داری غالبیت ناقص )ژنوم انسان از ریزماهواره ها ت

. [7]مورفیسم را در ژنوم های یوکاریوتی و پروکاریوتی نشان می دهند )حاضر در همه جا( هستند و سطوح گسترده پلی

ریزماهواره ها  .[9]تر هستند ر مناطق غیرکدینگ فراواناما د [8] ریزماهواره ها در مناطق کدینگ و غیر کدینگ حضور دارند 

یکی از پر کاربرد ترین نشانگر های مولکولی در ژنتیک جمعیت هستند که می توانند برای بررسی تنوع زیستی، اثر انگشت، 

در  SSRتغییرات  .[10]مطالعات جمعیت، نقشه برداری ژنتیکی در میان جمعیت ها و تاریخ تکاملی مورد استفاده قرار گیرند 

5’-UTR  3ها می تواند بیان ژن را با تأثیر بر رونویسی و ترجمه تنظیم کند، اما گسترش در’-UTR  ها باعث افت رونویسی

را مختل کند و  ممکن است دیگر عملکرد های سلولی را  اسپالیسینگگسترش یافته می کند، که می تواند  mRNAو تولید 

به سیتوپالسم را تحت تاثیر قرار  انتقالیا  mRNAهای اینترونی میتوانند رونویسی ژن، اسپالیسینگ SSR مختل کند. 

ریزماهواره ها همچنین به خاطر نقش داشتن  .[11]تمام این اثرات در نهایت می توانند منجر به تغییرات فنوتیپی شوند دهند. 

 Ataxia Friedreich (FRDA ،)Spoinocelebellar Ataxiasبیماری عصبی ازجمله بیماری هانتیگون،  40در حدود 

(SCA) سندروم ،X Fragile (FRAXA و دیستروفی ماهیچه ایی نوع )2و  1 (DM1  2و)  این  .[12] شناخته شده اند

ارزشیابی تنوع مطالعه با هدف توالی یابی کامل ژنوم شترهای دوکوهانه و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره ای جهتاستفاده برای 

 زیستی در شترهای دوکوهانه انجام گرفت.

 روش و  مواد. 2

توالی یابی گردید. نمونه های خون از رگ جگوالر شتر استان اردبیل  نفر شتر دوکوهانه متعلق به منطقه 6 در این مطالعه ژنوم

با  استفاده از کیت های       DNAدرجه سانتی گراد تا زمان استفاده نگهداری شدند. استخراج  -20ها گرفته شد و در دمای 

به  260استخراج شده از دستگاه نانودرآپ استفاده شد که نسبت  DNAصورت گرفت. جهت کنترل کمی  GeanAllتجاری 

استخراج شده با استفاده از الکتروفورز ژل  DNAاندازه گیری شد. کنترل کیفیت   96/1برای شتر های دو کوهانه   280

با روش  Illumina Hiseq 2000 (Illumina, USA)با استفاده از سیستم  DNAآگاروز سنجیده شد. نمونه های 

paired end  با اندازهbp 100  کتابخانه با اندازه ورودی  توالی یابی شدند که یکbp  360  .ایجاد شد 



 

3 

 

جهت کنترل کیفیت خوانش های خام در ابتدا نرم 

مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به  http://www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/projects/fastqc/( FastQC (افزار

دست آمده از این برنامه نشان داد که آلودگی آداپتوری در این توالی ها وجود ندارد. جهت پاالیش کیفی خوانش ها بعد از 

استفاده شد. برای پاالیش خوانش ها در  MAXINFOرویکرد با  Trimmomatic v0.36 [13]کنترل کیفیت از برنامه 

مورد  FastQCباز حذف شدند. بعد از این مرحله مجدداً خوانش ها توسط نرم افزار  40این برنامه، خوانش ها با طول کمتر از 

یش یافته است. با استفاده ارزیابی کیفیت قرار گرفتند که نتایج به دست آمده از این برنامه نشان داد که کیفیت خوانش ها افزا

گردآوری دنو وو خوانش ها صورت  CLC Genomics Workbench (CLC Bio, Aarhus, Denmark)از برنامه 

 برای  0.5برای جریمه حذف و درج،  3برای هزینه عدم تطابق،  3گرفت. پارامتر های استفاده شده در این برنامه عبارتند از : 

length fraction  برای  0.8و similarity fraction اعمال شد. 

 ای ژنوم در شترهای دوکوهانه. شناسایی نشانگرهای ریزماهواره2-1

برای شناسایی ریز ماهواره های گسترده ژنوم استفاده شد.  MISA (MIco SAtelllite identification tool)از برنامه  

این برنامه قادر به شناسایی ریز ماهواره های کامل و مرکب است. جهت شناسایی تکرار های مونو، دی، تری، تترا، پنتا، هگزا، 

ایی که بین ریزماهواره های اصلهدر نظر گرفته شد. حداکثر ف 3و  3، 4، 4، 5، 5، 6، 12هپتا و اکتا نوکلئوتید به ترتیب حداقل 

 باز است.    100مرکب در نظر گرفته می شود 

 بحث و نتیجه گیری     . 3

باشند، ها میهای میانی خوانشتا حدودی کمتر از قسمت ’5و  ’3ها در انتهای از آنجایی که به طور کلی کیفیت خوانش

هایی که به طول انتها ویرایش شدند. بعد از اعمال این نوع پاالیش، خوانش از دو 5( و بازهای با نمره کمتر از Nبازهای ناخوانا )

 FastQCباز رسیده بودند نیز حذف گردیدند. بعد از انجام مرحله پاالیش، کنترل کیفی مجددی با استفاده از  40کمتر از 

های حاضر، پیش از به طور کلی داده(. هر چند 1ها مشاهده شد )شکل خوانش ’3صورت پذیرفت و افزایش کیفیت در انتهای 

 .پاالیش نیز دارای کیفیت باالیی بودند

http://www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/projects/fastqc/
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( پاالیش کیفی و همچنین 2( و بعد از )الف 1قبل )الف  Aدوکوهانه های مربوط به شتر : کیفیت خوانش1شکل 

 ( پاالیش کیفی2( و بعد از )ب 1قبل )ب  Bدوکوهانه های مربوط به شتر کیفیت خوانش

 

در  باز شد. 100خوانش دو طرفه با اندازه  933365664 دیمنجر به تول یرانیدوکوهانه ا یکل ژنوم دو نفر از شترها یابییتوال

 یابی بیشتری دست پیدا کردیم. که باعث افزایش دقت آنالیزهای بعدی می گردد.مطالعه کنونی به میزان عمق توالی

ژنوم گرد آوری شده دنو وو شترهای دوکوهانه ایرانی را را برای شناسایی ریزماهواره ها بررسی کردیم. زنوم هفت پستاندار دیگر 

جایگاه ریزماهواره  45753شد و ریزماهواره ها برای مقایسه با شتر ها جستجو شدند. به طور کلی  دانلود NCBIنیز از سایت 

 Mb 3نتایج به دست آمده نشان داد که توالی نیز متعلق به جایگاه مرکب هستند.  15646د. برای شتر دوکوهانه شناسایی ش

در شتر دو کوهانه کمتر از شتر تک کوهانه  SSRاز کل ژنوم شترهای دو کوهانه با ریز ماهواره ها پوشیده شده است. محتوای 

، این تفاوت ها ممکن است به دلیل سطح گرد آوری شتر های (1)جدول  بود Mb 10.3و شتر دوکوهانه با   Mb 10عربی با 

و همچنین در سطح اسکافلد دوکوهانه در سطح کانتینگ در مقایسه با شترهای تک کوهانه عربی و شترهای دو کوهانه 

  باشد. تر ژنوم برای شترهای دوکوهانه ایرانی  گردآوری کوتاه

 و هفت ژنوم پستاندار دیگرالس های مختلف ریزماهواره ها در شتر دوکوهانه کتوزیع 
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 مجموع mono di tri Tetra penta hexa hepta Okta گونه

 3360913 19936 35532 41286 111500 276960 497862 1271138 1290139 دوکوهانه ایرانی

 10775950 89456 97986 129516 401970 1390196 685755 3859778 4121293 تک کوهانه عربی

 10320464 92632 99785 125718 366725 1147212 615105 3791158 4082129 دو کوهانه

 8591882 72032 152278 123546 348420 1100084 627525 4102030 2065967 آلپاکا

 13918210 26576 94374 54444 1537845 254296 2046501 4858676 5045498 گاو

 13498261 57312 78764 62922 1589625 392980 1770183 4889182 4657293 گوسفند

 7809695 37848 64001 47934 180225 532720 577437 3025388 3344142 اسب

 25765762 149072 304525 291282 1439420 3001280 1537530 6754988 12287665 انسان

 

است که به دلیلی گستردگی و توزیع آن در سطح ژنوم و قابل شناسایی بودن آسان می نتایج آنالیزهای ریزماهواره ای نشان دهنده این 

توان در شناسایی تنوع ژنتیکی در دامهای اهلی بهره جست. و با توجه به بارز بودن نشانگر به راحتی می توان از وضعیت ساختار ژنتیکی 

ده و میزان هم خونی موجود در جمعیت را شناسایی کرد و با طراحی استرانژی آمیزشی مناسب باعث کاهش هم خونی و جمعیت باقیمان

 متعاقبا افزایش تنوع زیستی شده و از انقراض احامالی در آینده بخصوص در مورد گونه های در حال انقراض مانند شتر بهره جست.
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Identification of microsatellites for biodiversity analysis in the Bactrian camel  
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Abstract 

Camels play a key role in providing of food for people in hot and cold deserts. Unlike the 

dromedary camels, the population size of Bactrian camels is small and in some countries, 

such as Iran, they are at risk of extinction. In this study, whole genomes of Bactrian camel 

were sequence using Illumina Hiseq 2000 and assembled. To identify microsatellite markers, 

we use MISA program with some restriction. The results caused to identify 45753 

microsatellite markers in Bactrain camels, which include 3 MB of camel genome similar to 

others mammalian. Regards to identification of affective microsatellite in this study, we could 

organized a suitable strategy to management of inbreeding level in the residual population that 

could help us to improve biodiversity in Bactrian camel. 

Keywords: Bactrian camel, microsatellite markers, Genome, Biodiversity. 

 


