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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی دکتری ژنتیک و اصالح نژاد ،استاد و استادیاران گروه مهندسی علوم دامی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .5استاد و مدیر بخش ژنومیک مرکز تحقیقات  ،Padanoایتالیا
(تاریخ دریافت -1333/11/22 :تاریخ تصویب)1334/4/2 :

چکیده
شناسایی مناطق ژنومی که هدف انتخاب بودهاند ،از بحثبرانگیزترین مباحث در حوزة تحقیقات ژنتیک
حیوانی ،بهخصوص در حیوانات اهلی است .در این مطالعه ،پویش کل ژنوم برای شناسایی مناطقی از
ژنوم که در گاومیشهای خوزستانی و مازندرانی هدف انتخابهای طبیعی یا مصنوعی قرار گرفتهاند،
اجرا شده است .بدین منظور  141رأس گاومیش رودخانهای شامل جمعیتهای خوزستانی (121
رأس) و مازندرانی ( 22رأس) ،به وسیلة آرایههای ژنومیکی
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تعیین ژنوتیپ شدند .جهت جستجوی نشانههای انتخاب از برآوردگر نااُریب  )θ( FSTاستفاده شد .در
مجموع  23منطقه که نشانگرهای  SNPآنها باالتر از  0/1درصد حد باالی توزیع تجربی  FSTبود،
بهعنوان نشانههای انتخاب شناسایی شده و مورد بررسیهای بیشتر قرار گرفتند .بعد از انطباق مناطق
ژنومی انتخابشده با مناطق ژنومی متناظر آن روی ژنوم گاو (24 ،)UMD3.1 Bos Taurus Genome
ژن و  QTL 22شناسایی شد .تعدادی از این ژنها در مطالعات قبلی نیز بهعنوان نشانههای انتخاب
گزارش شدهاند .برخی از این ژنها احتماالً در مسیرهای بیولوژیکی که با اهلیشدن حیوانات (توسعة
مغز و عملکردهای رفتاری ،پیگماسیون و آداپتهشدن به محیط زندگی و شرایط جغرافیایی) و تولید شیر
مرتبط میباشند ،درگیرند .بررسیها همچنین نشان داد که QTLهای شناساییشده در این تحقیق با
صفات مهم اقتصادی از جمله صفات مرتبط با راندمان تبدیل غذایی ،وزن بدن ،چربی زیرپوستی،
افزایش وزن روزانه ،تیپ ،تردی گوشت ،ترکیبات شیر ،اتصاالت پستانی ،اندازة گوساله و گوسالهزایی
آسان ارتباط دارند .به هرحال جهت شناسایی نقش دقیق این ژنها و QTLها الزم است مطالعات
پیوستگی و عملکردی بیشتری انجام گیرد.
واژههای کلیدی :پویش ژنوم ،شاخص تمایز جمعیتی ،گاومیش خوزستانی و مازندرانی،
نشانههای انتخاب.
مقدمه
عبارت ژنومیک جمعیت اولین بار در
 )1998( Stefanssonبه کار رفت و برای آنالیز تنوع
جمعیتی درون و بین جمعیتها بر اساس دادههای کل
ژنوم استفاده شد و خصوصیات خاص جمعیتها از
& Gulcher

* تلفن23424442462 :

قبیل اندازة مؤثر جمعیت و تمایز جمعیتها با استفاده
از روشهای آنالیز ژنومیک جمعیت استنباط گردید.
یکی از جنبههای مهم و کاربردی آنالیزهای مربوط به
ژنومیک جمعیت شناسایی نشانههای انتخاب است.
نشانههای انتخاب در واقع الگوهایی روی ژنوم هستند
E-mail: moradim@ut.ac.ir
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که در اثر نیروهای انتخاب روی نواحی خاصی از ژنوم
تشکیل میشوند ( .)Simianer et al., 2014در
سالهای اخیر با توجه به دسترسی وسیع به دادههای
چند شکلی مولکولی ،شناسایی الگوهای درون ژنومی
اهمیت یافته است ،زیرا این الگوها نشاندهندة انتخاب
مثبت درون جمعیتهاست .دیدگاه کلیدی در این
خصوص پدیدة انتقال همراه ()Genetic Hitchhiking
است ( .)Maynard-Smith & Haigh, 1974در نتیجة
این پدیده ،الگوی تنوع ژنتیکی و عدم تعادل لینکاژی
در اطراف جایگاه مورد انتخاب تغییر خواهد کرد و
هرچه به آلل مورد انتخاب نزدیکتر شویم ،تنوع
ژنتیکی در اطراف آن کاهش و عدم تعادل لینکاژی
افزایش مییابد .در نهایت ممکن است هاپلوتایپ خاص
که حاوی چندین ژن است تنها هاپلوتایپ یا مهمترین
هاپلوتایپ موجود در جمعیت باشد .به کاهش یا حذف
تنوع در جایگاههای مجاور یک آلل جهشیافتة
سودمند طی انتخاب مثبت  Selective Sweepگفته
میشود (.)Fan et al., 2010; Akey et al., 2009
بنابراین هنگامی که که یک آلل سودمند در زمانهای
مختلف هدف انتخاب مثبت قرار میگیرد ،باعث ایجاد
نشانههایی در سطح ژنوم میگردد ( Biswas & Akey,
 .)2006این نشانهها شامل کاهش مکانی تنوع ژنتیکی،
انحراف از توزیع فراوانی آللی ( Site Frequency
 )Spectrumو افزایش عدم تعادل لینکاژی ( Linkage
 )Disequilibriumو توسعة ساختار هاپلوتایپی
( )Haplotype Structureهستند ( Qanbari et al.,
 .)2014در حال حاضر ابزارها و روشهای مختلفی
برای شناسایی این نشانههای انتخاب در سطح ژنوم
جمعیتهای مختلف ،بهطور موفقیتآمیز توسعه یافته
و استفاده میگردد ( .)Li et al., 2014با اینکه
روشهای موجود برای شناسایی نشانههای انتخاب
روی دادههای ژنومیکی در فرضها و اجرا متفاوت
هستند و انتظار میرود رابطة ضعیفی بین نتایج آنها
وجود داشته باشد ،مناطقی که با روشهای مختلف
بهعنوان نشانههای انتخاب شناسایی میشوند ،بر
اساس شواهد قطعی نشاندهندة وجود انتخاب در این
نواحی هستند ( .)Utsunomiya et al., 2013بر اساس
مکانیسم عملکرد شناسایی نشانههای انتخاب،

دستهبندیهای مختلفی برای روش شناسایی وجود
دارد .در حالت کلی میتوان این روشها را در  5دستة
مجزا شامل آزمونهای آماری بر پایة تمایز جمعیتها
( ،)Akey et al., 2002آزمونهای آماری مبتنی بر عدم
تعادل لینکاژی و طول هاپلوتایپی ( Sabeti et al.,
 ،)2002آزمونهای آماری مبتنی بر توزیع فراوانی آللی
( ،)Tajima, 1989آزمونهای آماری مبتنی بر کاهش
مکانی تنوع ژنتیکی ( )Rubin et al., 2010و
آزمونهای آماری مبتنی بر جهشهای تغییردهندة
عملکرد ( )Nielsen & Yang, 1988قرار داد .همچنین
آزمونهایی ارائه شدهاند که ترکیبی از روشهای
جستجوی نشانههای انتخاب هستند .نتایج بررسیها
نشاندهندة توانایی و حساسیت بیشتر روشهای
ترکیبی در شناسایی نشانههای انتخاب است
( .)Grossman et al., 2010عالوه بر روشهای
ترکیبی ،روشهای دیگری نیز جهت افزایش دقت
جستجوی نشانههای انتخاب در یکسری از مطالعات
استفاده شده است که از این دسته میتوان به ترکیب
اطالعات جستجوی نشانههای انتخاب با مطالعات
پیوستگی ژنوم ( ،)GWASپویش تکراری جمعیت
( )Scanning replicated populationو آنالیز
عملکردی ( )Functional analysisاشاره کرد
(.)Oleksyk et al., 2010
در دهة اول قرن  24با تکمیل پروژههای توالییابی
 DNAانسان و بسیاری از گونههای دیگر ،شناسایی
نشانههای انتخاب در سطح ژنوم نیز وارد مرحلة
جدیدی شده و تحقیقات زیادی در این زمینه در
گونههای مختلف طراحی شده است و در برخی موارد
ژنهای موجود در مناطق مختلف ژنومی شناسایی و
حتی عملکرد بیولوژیکی آنها نیز تعیین شده است .در
بررسی نشانههای انتخاب در سطح ژنوم ،تمام ژنوم و
ژنهای موجود در آنها ،همزمان بررسی میشود.
بنابراین دیگر نیازی به اطالعات قبلی از عملکرد تک
تک ژنهای مورد بررسی نیست ( ;Sabeti et al., 2002
 .)Akey, 2002همچنین در این روش میتوان تا حدود
زیادی اُریب ناشی از عوامل دموگرافیک مثل دریفت
ژنتیکی ،مهاجرت و غیره را کنترل کرد .بنابراین
بررسی همزمان جایگاههای مختلف با استفاده از
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آرایههای  SNPامکان شناسایی مناطقی از ژنوم را که
تنها تحت تأثیر انتخاب قرار گرفتهاند ،فراهم میآورد
(.)Akey, 2009; MacEachern et al., 2009
با توجه به اینکه پویش ژنوم در حد وسیع در
انسان انجام گرفته ،پژوهشهای فراوان دیگری در این
خصوص روی انسان اجرا شده و گزارشهای آنها در
دسترس است .انواع روشها و فناوریهایی که همزمان
با مراحل تکمیل پروژة ژنوم انسان و بعد از آن توسعه
پیدا کردهاند ،بهطور کامل وارد حوزة مطالعات ژنومیک
حیوانات اهلی شده است ( ;Fan et al., 2010
 .)Goddard, 2009از آن رو که حیوانات اهلی عالوه بر
انتخاب طبیعی ،بهخصوص در سالهای اخیر در
معرض انتخابهای مصنوعی شدیدی نیز قرار
گرفتهاند ،نمونههای مناسبتری برای شناسایی
سیگنالهای انتخاب در سطح ژنوم هستند و از آنها
برای شناسایی ژنهای کنترلکنندة فنوتیپهای
مختلف استفاده میگردد (.)Biswas & Akey, 2006
اولین گزارش در خصوص استفاده از آرایههای
ژنومیکی روی گاومیش ،به مطالعه و پویش ژنوم
گاومیش با استفاده از آرایههای ژنومیکی گاو
( )Illumina BovineSNP50K BeadChipبرمیگردد
که توسط  )2011( Michelizzi et al.انجام گرفته
است .این مطالعه به منظور بررسی کارایی استفاده از
آرایههای طراحیشده برای گاو در پویش ژنوم
گاومیش صورت گرفت .این آرایه دارای SNP 56224
است و  42گاومیش آبی با این آرایهها تعیین ژنوتیپ
شدند .نتایج آن تحقیق نشان داد که  69434جایگاه از
مجموع کل SNPهای روی آرایه ،با جایگاههای
گاومیش همخوانی داشت و در روی ژنوم گاومیش
وجود داشت ولی از این تعداد فقط  4453جایگاه
حالت چند شکلی نشان داد .این نتیجه گویای این
مطلب است که با وجود اینکه این جایگاهها چند شکل
نیستند ولی در بین این دو گونه حفظ شدهاند .اولین
گزارش مربوط به مطالعات پویش ژنوم گاومیش با
آرایههای اختصاصی طراحیشده برای گاومیش توسط
 (2013) Iamartino et al.ارائه شد .این مطالعه در
واقع گزارش اولیهای از کیفیت ژنوتایپینگ با استفاده
از آرایههای ژنومیکی مربوط به گاومیش ( ®Axiom
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مطالعات پیوستگی کل ژنوم روی  324گاومیش از
نژادهای مدیترانهای ( )Mediterraneanایتالیا و مورای
( )Murrahبرزیل انجام گرفت .در این مطالعه کارایی
آرایههای ژنومیکی توسط این محققان مثبت ارزیابی شد
و همچنین مطالعات پیوستگی کل ژنوم وجود  3جایگاه
را که با صفات مربوط به تولید شیر ارتباط داشتند ،تأیید
کرد (.)Iamartino et al., 2013
گاومیش به خانوادة گاوها ( )Bovinaeمتعلق است
و شباهت خیلی زیادی با گاو دارد ( Khan et al.,
 .)2012این دام از نظر تولید شیر و گوشت دارای
خصوصیات ممتازی است .گاومیش در مناطقی که گاو
قادر به زندگی در آن نیست ،به خوبی سازش یافته و
به تولید خود ادامه میدهد (.)Borghese, 2011
گاومیش رودخانهای از نظر اقتصادی گونة اهلی با
اهمیتی در بیشتر کشورهای آسیایی و مدیترانهای
است .بهبود ژنتیکی آن بهویژه در عملکرد تولیدمثلی و
کمیت تولید گوشت و شیر ،به رتبههای باالیی در
میان تحقیقات وابسته به کشاورزی در این کشورها
نیاز دارد (.)Othman, 2006
هدف از مطالعة حاضر استفاده از آرایههای
ژنومیکی گاومیش ( Axiom® Buffalo Genotyping
 )90K Arrayجهت تعیین ژنوتیپ نژادهای گاومیش
خوزستانی و مازندرانی و شناسایی مناطقی از ژنوم بود
که در سالهای متمادی تحت تأثیر نیروهای انتخاب
طبیعی یا مصنوعی قرار گرفتهاند .این مناطق ژنومی
میتوانند جزو مناطق ژنومی متمایزکنندة نژادهای
مذکور باشند .نتایج این بررسی میتواند در تحلیل
تفاوتهای بین دو نژاد و برنامهریزیهای اصالح نژادی
مفید باشد .همچنین مطالعة حاضر اولین مطالعة
انجامگرفته روی ژنوم گاومیش جهت شناسایی
نشانههای انتخابی است و اهمیت علمی فراوان دارد.
مواد و روشها
در مطالعة حاضر از  463نمونه ( 424نمونة مو مربوط
به جمعیت گاومیش خوزستانی از شهرستانهای اهواز،
شوش ،شوشتر ،سوسنگرد و قصر شیرین و  24نمونة
خون مربوط به جمعیت گاومیش مازندرانی از میانکالة
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شهرستان بهشهر) از گلههایی که تحت سیستم ثبت
شجره و رکوردگیری مرکز اصالح نژاد کشور قرار
داشتند ،جمعآوری شد .در مجموع  3رأس از نمونهها
شامل  4رأس خوزستانی و  4رأس مازندرانی ،نر بودند.
نمونههای مو به همراه ریشة مو از بخشهایی از بدن
دام که آلودگی کمتری داشت ،به دست آمد
( )Campbell et al., 1997و نمونههای خون از وداج
زیر دمی گاومیش تهیه گردید .استخراج  DNAاز مو
طبق روش  (2010) Alberts et al.با اندکی تغییر
انجام گرفت DNA .نیز با استفاده از روش بهینه نمکی
( )Grimberg et al., 1989از خون استخراج و در 42
میکرولیتر بافر  TEحل شد .تعیین کمیت و کیفیت
 DNAاستخراجی به وسیلة دستگاه نانودراپ
( )Thermo 2000Cو ژل آگارز  4/2درصد صورت
گرفت .میانگین مقدار و خلوص  DNAاستخراجشده از
مو به ترتیب  24/44میکروگرم و )4/45 -2/24( 4/34
بود ،این مقادیر برای خون  44/34میکروگرم و 4/39
( )4/49-4/33گزارش شد .سپس نمونهها برای مراحل
بعدی توالییابی به آزمایشگاه ژنومیک مرکز تحقیقات
پادانو ( )Parco Tecnologico Padanoدر کشور ایتالیا
منتقل شدند .در آزمایشگاه مرکز تحقیقات پادانو ،قبل
از تعیین ژنوتیپ ،دوباره کمیت نمونهها بررسی شد.
این قسمت از کار با استفاده از Quant-it dsDNA
 Assay Kitشرکت  Life Technologyصورت گرفت .در
این روش کمیت  DNAدو رشتهای با مقدار نور فلورسنت
ساطعشده از نمونهها تعیین شد .برای خواندن کمیت
فلورسنت از دستگاه Spectrophotometer-fluorometer
 Tecan Genios Readerو نرمافزار  Magellanاستفاده
شد .بعد از تعیین کمیت  ،DNAنمونهها در غلظت 52
( )ng/ulرقیقسازی شدند .تعیین ژنوتیپ نمونهها با
استفاده از آرایههای Axiom® Buffalo Genotyping
 90Kمربوط به شرکت افیمتریکس ()Affymetrix
صورت گرفت .کیفیت و فیلتراسیون اولیة دادههای
خام توسط نرمافزار  Affypipeتعیین شد ( Nicolazzi
 .)et al., 2014اساس فیلتراسیون در این مرحله،
اطالعات بهدستآمده از کیفیت دادههای خام بوده و
حیوانات بر اساس معیارهای Dish Quality ( DQC
 )Controlو  )Call rate( CRانتخاب شدند .در

کل 464حیوان از  463حیوان مراحل کنترل کیفیت
از  Affypipeرا گذراندند و  2حیوان به دلیل DQC
کمتر از  2/32و  CRکمتر از  2/34حذف شدند .در
مجموع از بین  33346جایگاه بررسیشده49395 ،
جایگاه که ژنوتیپ آنها به لحاظ کیفی مناسب بوده و
در گروهبندیهای ژنوتیپی تعریفشده در نرمافزار
 Affypipeقرار گرفته بودند ،انتخاب شدند و خروجی
آن در فرمت ورودی نرمافزار  Plinkذخیره شد .برای
اطمینان از باالبودن کیفیت دادههای مورد استفاده در
آنالیزهای بعدی ،با اعمال فیلترهایی دادههای با
کیفیت پایین و دادههای دارای اطالعات کم حذف
شدند .این بخش با نرمافزار  Plinkانجام گرفت
( .)Purcell et al., 2007دادههای با اطالعات کم شامل
ژنوتیپهای دارای حداقل فراوانی آللی ( )MAFکمتر
از  2/22و جایگاههای با بیش از  2/25ژنوتیپ از
دسترفته ( )CRSNPهستند .سپس SNPهایی که
 p-valueتعادل هاردی -واینبرگ ( )HWEبرای آنها
کمتر از سطح معناداری بود ،کنار گذاشته شدند .سطح
معناداری بهعنوان معیاری از خطای تعیین ژنوتیپ
( )Teo et al., 2007در نظر گرفته میشود .سطح
معناداری در این تحقیق با استفاده از تصحیح بنفرونی
( 4/3×42-4 ،)β=α/nتعیین شد .در این رابطه n ،تعداد
آزمون است که در اینجا برابر تعداد )n=49395( SNP
و  αخطای آزمایش است که در این بررسی  2/25در
نظر گرفته شده بود .کنترلهای کیفی دادههای
ژنوتیپی جداگانه روی جمعیتهای مورد مقایسه اعمال
شد (جدول  .)4سپس جهت داشتن دیدگاهی کلی در
خصوص ساختار جمعیتی حیوانات و نژادهای مورد
مطالعه و شناسایی حیواناتی که خارج از گروه نژادی
خود قرار گرفتهاند ،آنالیز مؤلفههای اصلی ( Principal
 )ComponentA nalysisبا استفاده از دستور prcomp
در محیط  Rصورت گرفت .در انتها و قبل از آنالیزهای
شناسایی نشانههای انتخاب ،جمعیتهای مورد مطالعه
برای خویشاوندیهای نزدیک با تعیین IBS
( )Identical by Stateیا به عبارت دیگر ضرایب
خویشاوندی ژنومیکی که توسط Leutenegger et al.
) (2003ارائه شده ،غربال شدند .این بخش در محیط
 Rو با استفاده از پکیج  GenABELصورت گرفت و
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 42رأس حیوان به دلیل داشتن  IBSباالی  2/5از
آنالیزهای بعدی حذف شدند (جدول  .)4البته در
شرایطی که بر طبق گفتة P’erez O’Brien et al.
( ،)2014حد آستانه بیشتر از  2/3در نظر گرفته شود،
هیچ حیوانی حذف نمیشود.
جهت بررسی الگوی ژنومیکی انتخاب مثبت در دو
جمعیت گاومیش ایرانی ،ارزشهای  FSTبرای هر SNPبه
روش نااُریب تتا و در محیط  Rمحاسبه گردید ( & Weir
 .)Cockerham, 1984مزیت این روش به روش پایهای
 FSTکه توسط رایت ارائه شده ،این است که در روش تتا
اندازة نمونهها در فرمول لحاظ گردیده و در واقع خطای
نمونهگیری در نظر گرفته شده است ( & Weir
 .)Cockerham, 1984با توجه به اینکه این روش نااُریب
است ،احتمال بهدستآمدن ارزشهای منفی نیز وجود
دارد ( .)Akey et al., 2002ارزشهای ( FSTتتا) برای
هر SNPو جداگانه برای کروموزومهای اتوزومی و
کروموزوم  Xمحاسبه شد .جهت شناسایی بهتر
سیگنالهای انتخاب در سطح ژنوم به جای در نظر
گرفتن ارزش عددی هر  SNPاز میانگینگیری ارزشهای
عددی SNPهای مجاور به روش Creeping Window
( )CWبا طول  922کیلو جفت باز استفاده شد
( )Qanbari et al., 2012و تنها  2/4درصد مناطقی از
ژنوم که در آن تمام نشانگرهای مجاور ارزش باالیی
داشتند ،بهعنوان نشانههای انتخاب شناسایی و تعیین
شدند .حد آستانة در نظر گرفتهشده سختگیرانه بود و
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فقط مناطقی که بیشترین تمایز جمعیتی را بین دو نژاد
نشان دادند ،انتخاب شدند .جهت بررسی بصری
نشانههای انتخاب ،گراف منهتن پالت به وسیلة بستة
نرمافزاری  QQmanدر محیط  Rرسم شد (شکل  .)2در
مرحلة بعد اطالعات مربوط به این نواحی (شامل
کروموزوم و موقعیت SNPهای انتخابی بر روی
کروموزوم) جهت شناسایی ژنهایی که احتماالً با نواحی
انتخابی مرتبط هستند ،تعیین شدند .موقعیت کرموزومی
این جایگاهها با موقعیت ژنهای لیستشده برای ژنوم گاو
( )UMD3.1 Bos Taurusدر Ensemble Biomart Tool
)EntrezGene
(http://www.ensembl.org/biomart
تعیین شدند .همچنین این جایگاهها با موقعیت
QTLهای موجود برای ژنوم گاو ( UMD3.1 Bos
 )Taurusدر پایگاه اطالعاتی آنالین QTLهای گاو
( http://www.animalgenome.org/cgi-bin/QTLdb
 )/BT/browseمقایسه شدند .در نهایت ژنها و QTLهای
مرتبط با مناطق انتخابی به دست آمد و مورد بررسیهای
بیشتر قرار گرفت.
نتایج و بحث
پس از مراحل مختلف غربالگری بر اساس اطالعات
کنترل کیفی دادههای خام و خویشاوندی حیوانات ،در
نهایت  44439نشانگر  SNPمربوط به  496حیوان
( 444گاومیش خوزستانی و  29گاومیش مازندرانی)
برای آنالیزهای بعدی انتخاب شدند (جدول .)4

جدول  .4مراحل مختلف کنترل کیفیت دادههای حاصل از تعیین ژنوتیپ گاومیش خوزستانی و مازندرانی
نژاد مازندرانی

نژاد خوزستانی

مجموع بین دو نژاد

24

443

464

تعداد کل نشانگرها قبل از کنترل کیفیت

49395

49395

49395

نرخ ژنوتایپینگ در افراد باقیمانده

2/3349

2/3356

-

تعداد افراد حذفشده بر اساس  IBSبیشتر از 2/5

2

3

42

تعداد افراد باقیمانده بعد از غربالگری برای کنترل کیفیت و خویشاوندی حیوانات

29

444

496

تعداد افراد با نرخ ژنوتیپ از دست رفتة بیشتر از 2/25

2

2

2

تعداد SNPها با موقعیت ناشناخته بر روی ژنوم

43

44

-

44959

3623

-

تعداد کل حیوانات برای هر نژاد

تعداد SNPها با فراوانی آلل نادر کمتر از 2/22
-7

تعداد SNPهای خارج از تعادل هاردی واینبرگ ( )P<6.8×10
تعداد SNPها با نرخ ژنوتیپ گمشدة بیشتر از 2/25
تعداد کل SNPها بعد از کنترل کیفیت

2

443

-

499

269

-

44344

46493

44439
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با این تعداد نشانگر  SNPدر مجموع
 2463/64از ژنوم با میانگین فاصلة  69/9 Kbpتحت
پوشش قرار گرفت .در این مطالعه ،ساختار جمعیتی
نژادهای گاومیش خوزستانی و مازندرانی کشور بررسی
شد .نتایج آنالیز  PCAبر اساس  PC1و  PC2نشان داد
که این دو نژاد در گروهها ی کامالً مجزا قرار دارند و در
هیچ نقطهای همپوشانی ندارند .این دو  PCAدر
مجموع حدود 46/2درصد واریانس (42درصد برای
ویژه بردار یک و 2/2درصد برای ویژه بردار دو) را
توجیه میکنند (شکل .)4در گونههای اهلی دیگر از
قبیل گاو و گوسفند و خوک نیز ،حیوانات فقط بر
اساس ویژه بردارهای یک و دو بر اساس نژاد و منطقة
جغرافیایی دستهبندی شدهاند ( ;Yang et al., 2014
Mbp

;The Bovine HapMap Consortium et al., 2009
 .)Kijas et al., 2012با اینکه پایینبودن مقدار

واریانس توجیهی نشاندهندة ساختارهای جمعیتی
کمتر تمایزیافته است ولی این جمعیتها همانطور که
گراف نشان میدهد ،کامالً از هم تفکیک شدهاند.
بخشی از واریانس پایین میتواند به خاطر تنوع باالی
نمونهگیری ( 54محل نمونهبرداری) باشد .در
مطالعهای که توسط  (2012) Kijas et al.روی
جمعیتهای گوسفند دنیا صورت پذیرفت 22 ،تا PC
اول در مجموع فقط  44درصد واریانس را توجیه
کردند که بزرگترین مقدار مربوط به  PC1به مقدار
 2/33درصد بود و  PC2و  PC3به ترتیب  4/66و
 4/43درصد از واریانس توجیه کردند .در مطالعة et al.
 (2009) Barendseواریانس توجیهی برای  PC1وPC2
به ترتیب برابر  4/4و  9/4درصد بود .با همین مقدار
تفرق جمعیتی میتوانیم امیدوار به یافتن نقاطی از
ژنوم باشیم که بهطور معنادار انتخاب شدهاند.
با توجه به اینکه SNPهای موجود روی کروموزوم
 Xدر حیوانات نر هموزیگوت است ،میتواند باعث
ایجاد تفاوت در ارزش عددی میانگین  FSTشود .ولی
در این بررسی ارزشهای عددی میانگینهای  FSTتتا
در کروموزومهای اتوزومی و جنسی به هم نزدیک بود
و تفاوت معناداری بین آنها مشاهده نشد .میانگین
ارزشهای  FSTبرای هر SNPبه روش نااُریب تتا در
کروموزومهای اتوزومی  2/292با انحراف استاندارد

 2/253و در کروموزوم جنسی  2/223 ،Xبا انحراف
استاندارد  2/264بود .اینکه این میانگینها در
کروموزومهای اتوزومی و جنسی به هم نزدیک هستند
و نبود تفاوت معنادار بین آنها ،میتواند به سبب
تعداد کم نرها در این بررسی باشد .همچنین این
تفاوت اندک میتواند به علت استفادة کمتر از
SNPهایی باشد که در بخشهای غیرهمولوگ
کروموزوم جنسی  Yاست.
جهت شناسایی بهتر سیگنالهای انتخاب در سطح
ژنوم به جای در نظر گرفتن ارزش عددی هر ،SNP
میانگینگیری ارزشهای عددی SNPهای مجاور به
روش  CWبا طول  SNP 42صورت گرفت و تنها 2/4
درصد مناطقی از ژنوم که در آن تمام نشانگرهای
مجاور دارای ارزش باالیی باشند ،بهعنوان نشانههای
انتخاب شناسایی و تعیین شدند (شکل  .)2حد آستانة
در نظر گرفتهشده سختگیرانه بود و فقط مناطقی که
بیشترین تمایز جمعیتی را در بین دو نژاد نشان
میدهند ،انتخاب شدند .این حد آستانه در مطالعات
مختلف از  2/24درصد ( )Moradi et al., 2012تا 2/5
درصد ( )Qanbari et al., 2012متغیر بوده است .در
نهایت  29ناحیه روی ژنوم برای بررسیهای بعدی
انتخاب شدند که حد آستانه را رد کرده بودند.

شکل  .4آنالیز  PCAمربوط به دو نژاد گاومیش خوزستانی
( )KHUو مازندرانی ( )MAZبا استفاده از اطالعات
نشانگری  SNPاز سطح ژنوم

از آنجا که حاشیهنویسی ( )Annotatedژنوم
گاومیش هنوز کامل نشده و توالیاش با توالی ژنوم گاو
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هم ردیف شده است ،بنابراین مشخصات توالی
ژنومیکی گاومیش بر اساس اطالعات توالی ژنوم گاو
ارائه شده که از جمله مشخصات جایگاه نشانگر SNP
مربوط به گاومیش بر اساس موقعیتهای ژنومیکی
کروموزومهای گاو است و نتایج بهدستآمده بر اساس
ترتیب ژنوم گاوی بود .به دالیل عنوانشده استخراج
اطالعات ژنهایی که در مناطق انتخابی قرار دارند،
آسانتر شده است .این همردیفسازی و حاشیهنویسی
ژنوم گاومیش بر اساس اطالعات ژنوم گاو به این دلیل
بود که ژنوم گاو و گاومیش برخالف تفاوت در تعداد
کروموزومها (92جفت کروموزوم گاو در مقایسه با 25
جفت کروموزوم گاومیش آبی) باهم همولوگ هستند.
همچنین ترتیب ژنها در هر دو گونه با هم منطبق
بوده و به لحاظ سیتوژنتیکی کل ژنوم دو گونه با در
نظر گرفتن بازوهای کروموزمی به جای کروموزوم
کامل ،در کنارهم قرار میگیرد ( Amaral et al.,
 29 .)2007منطقه که  FSTارزش عددی باالتر از
2/43را داشتند به ترتیب روی کروموزومهای 4( 2 ،4
منطقه) 9( 4 ،منطقه) 9( 42 ،3 ،منطقه) 2( 44،
منطقه)  2( 42،منطقه) 23 ،24 ،43 ،43 ،44 ،و X
قرار دارند (شکل  .)2جهت شناسایی ژنهای مرتبط
با بخشهای انتخابی ژنوم ،مناطق ارتولوگوس با
مناطق انتخابی و  222کیلو جفت باز قبل و بعد از
نقاط شروع و پایان توالی ( 42/93مگا جفت باز)
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مرتبط با مناطق انتخابی به وسیلة
( ،)www.ensembl.org/biomart/martviewبررسی
شد .از  29منطقة مورد بررسی تنها  49منطقه حاوی
مناطق کدکنندة ژنها بودند .در مجموع  54ژن که در
ارتباط با منطقة انتخابی بودند از این طریق تعیین شدند.
اطالعات مربوط به  52مورد از ژنها در جدول  2آورده
شده است .غیر از این  52ژن  46پروتئین نامشخص
( )Uncharacterized proteinدیگر نیز در منطقة انتخابی
روی کروموزوم  56499942 -59449464( 4جفت
بازی) شناسایی شدند که همة این موارد جزو گروه
پروتئینی پروتوکادهرین هستند (جدول  .)2در این بخش
برخی از ژنها که احتماالً تحت انتخاب بودهاند مورد
بحث و تحلیل قرار میگیرند .تعدادی از این ژنها که در
این بررسی بهعنوان نشانههای انتخاب گزارش شدهاند ،با
مطالعات قبلی همخوانی داشت ( ;Bernard et al, 2007
.)Ogorevc et al., 2009; Utsunomiya et al., 2013
برخی از این ژنها احتماالً در مسیرهای بیولوژیکی
دخالت دارند که با اهلیشدن حیوانات و سازگار شدن با
محیط زندگی و شرایط جغرافیایی مرتبط هستند .از
مسیرهای بیولوژیکیای که با اهلیشدن حیوانات در
ارتباط بوده است ،میتوان به توسعة مغز و عملکردهای
رفتاری ،ادراکات حسی ،پیگماسیون (تجمع رنگدانهها در
بافتها) ،سیستم ایمنی و سیستم انعقاد خون ،اشاره کرد
(.)Qanbari et al., 2014
Biomart

شکل  .2تصویر منهتن پالت مربوط به ارزشهای میانگینگیریشدة  FSTتتا با طول پنجرة  922کیلوجفت بازی مقایسة بین دو نژاد
گاومیش خوزستانی و مازندرانی را نشان میدهد .خط آبی حد آستانة نشانههای انتخاب روی کروموزومهای بدنی و خط قرمز حد آستانة
نشانههای انتخاب روی کروموزوم جنسی  )92( Xرا نشان میدهد .حد آستانه در این مطالعه بر اساس توزیع تجربی  FSTتعیین شده است.
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جدول  .2فهرست ژنهای شناسایی شدة مربوط به نواحی مورد انتخاب مربوط به دو نژاد گاومیش خوزستانی و مازندرانی
کروموزوم

شروع

انتها

ژنهای شناساییشده

4

44293342

44634345

2

4243439

4443439

صفت مرتبط با

QTL

QTL_ID

KIAA0226 - MUC20
SLC51A
PTPN18 – AMER3
ARHGEF4

میانگین افزایش وزن روزانه

22444

-

-

2

96439244

95439244

-

چربی زیر پوستی

6544

2

52433545

54233545

-

باقیماندة غذای مصرفی

5234

راندمان تبدیل غذایی

5233

وزن کشتار

6543

4

65442232

64242232

ONEC3
SCAM4
CSNK2
SOWA

زاویة پا

4544

عمق بدن

4542

طول بدن

4432

راندمان تبدیل غذایی

6644

-

-

4

52452644

52333222

PSD2- PURA- IGIP

4

59264342

56499942

CYSTM1-SLC4A9 EIF4EBP3SLC35A4
 TMCO6 - IK -WDR55 HARS2ZMAT2 PCDHA3 - PCDHA5
PCDHA11 - PCDHA13
DNAJB1 - PCDHB11
PCDHGA2-PCDHGA3
PCDHGB2-PCDHGA5

3

49523422

49443422

FOXE1 - NANS

42

46436635

45236635

MAP2K5 – SKOR1
PIAS1 – FEM1B

42

22333324

29233324

TRAC

44

3259642

3659642

-

رفرنس

QTL

(Peters et al.,
)2012

(Takasuga et
)al., 2007
(Sherman et al.,
)2008
( Sherman et al.,

)2008
(Takasuga et
)al., 2007
(Ashwell et al.,
)2005
(Ashwell et al.,
)2005
(Schnabel et al,
)2005
(Nkrumah et al.,
)2007
-

تولید پروتئین شیر

4432

باقیماندة غذای مصرفی

44652

(Daetwyler et
)al, 2008
(Marquez et al.,
)2010

-

-

-

درصد آلفا کازئین شیر

24564

طول بدن

4532

عمق بدن

4543

محل استقرار سر پستان

6496

اتصاالت پستانی

6499

وزن بدن

6564

میانگین افزایش وزن روزانه

6953

مصرف مادة خشک

6953

42

2242343

2642343

DIAPH3

44

42334434

44234434

RASAL2

43

53322245

53452635

-

43

93429224

62424334

MRPL45 – SOCS7 ARHGAP23MLLT6 CISD3 – PSMB3 LASP1

24

42626243

42322643

ERICH1

کیفیت و تردی گوشت

23

6669366

6369366

FMN2

کیفیت و تردی گوشت

(Schopen et al.,
)2009
(Ashwell et al.,
)2005
(Ashwell et al.,
)2005
(Schrooten et
)al, 2000
(Schrooten et
)al, 2000
(Takasuga et
)al., 2007
(Nkrumah et al.,
)2007
(Nkrumah et al.,
)2007

-

-

-

-

-

-

اندازة گوساله

92565

گوسالهزایی آسان

92562

شاخص تولد

92594

درصد اسید کاپریلیک شیر

42229

درصد اسید کاپریک شیر

42226

درصد اسید لوریک شیر

42225
22346
22323

(Höglund et al.,
)2012
(Höglund et al.,
)2012
(Höglund et al.,
)2012
(Morris et al.,
)2007
(Morris et al.,
)2007
(Morris et al.,
)2007
(McClure et al,
)2012
(McClure et al,
)2012

شروع و انتهای توالی جهت خالصهکردن ژنهای مجاور هم در یک ردیف آورده شده است .این نتایج بر اساس توالی ژنوم گاو ( )UMD3.1 Bos Taurusاست.
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ژنهای ،)Protocadherin Alpha 3( PCDHA3
،PCDHB11 ،PCDHA13 ،PCDHA11 ،PCDHA5
 PCDHGB2 ،PCDHGA3 ،PCDHGA2و  ،WDR55و
چندین ژن دیگر مرتبط با خانوادة ژنی پروتوکادهرین در
ناحیة بین  59و  56/49مگا جفت باز روی کرموزوم 4
گاوی قرار گرفتهاند که در این مطالعه نشانههای انتخاب
را نشان دادند .این ژنها عضو گروه ژنی پروتوکادهرین
آلفا ( )Protocadherin Alphaهستند .گروه ژنی آلفا یکی
از سه دستة ژنی مرتبط به هم است .این گروه ژنی مرکب
از  45باال خانواده است که  49تا از آنها به لحاظ توالی
به هم خیلی شبیهاند و دو باال خانوادة دیگر فاصلة
بیشتری با توجه به توالیهایشان دارند .این گروه
پروتئینهای عصبی ( neural cadherin-like cell
 )proteins adhesionجزو پروتئینهای غشای پالسمایی
هستند که احتماالً نقش اساسی در ساختار و عملکرد
ارتباطات عصبی بین سلولی در مغز دارند .به عالوه این
پروتئینها در توسعة سیستم عصبی ،تجمع سیناپسی و
انتقال سیناپسی دخالت دارند ( .)EntrezGeneژنهای
 PCDHB13 ،PCDHB7 ،PCDHB6 ،PCDHB4و چند
ژن دیگر از گروه ژنی پروتوکادهرین بتا بهعنوان نشانههای
انتخاب در بین نژادهای گاو انتخاب شدند ( Qanbari et
 .)al., 2014در مطالعة  )2013( Utsunomiya et al.ژن
 PCDHA5بهعنوان نشانة انتخاب شناسایی شده و
احتماالً تحت انتخاب مثبت قرار داشتند .همچنین ژن
 WDR55یک پروتئین مولتی دوماین انتقال غشایی است
که بهطور قابل توجهی در مغز بیان میشود
(.)EntrezGene
ژن DnaJ )ENSBTAG00000045858(( DNAJB1
 )(Hsp40) homolog, subfamily B, member 1در
ناحیة بین  59/35و  59/34مگا جفتباز روی کرموزوم 4
گاوی قرار گرفته است و ژن پروتئین بیندینگ استرس
گرمایی را کد میکند .این ژن کو -چاپرون Hsp70
(پروتئین با وزن مولکولی  42کیلو دالتونی ،از مهمترین
پروتئینهای استرس گرمایی) است که میتواند آثار
ترکیبی روی عملکردهای بیولوژیکی داشته باشد .به طور
مثال یک ژن از همین خانواده با ( Hsp70ترکیب
 )DNAJA1/Hsp70بهطورمستقیم از آپوپتوسیز
(مرگومیر سلول) جلوگیری میکند ( Gotoh et al.,
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 .)2004به دلیل نقش ضد آپوپتوسیزی این ترکیب
میتواند نقش مهمی در تردی گوشت در گاوهای گوشتی
داشته باشد ( .)Bernard et al., 2007در مطالعة دیگری
 )2010( Marcos-Carcavilla et al.نشان دادند که
جهش در بخشهای خاصی از ژن  ،HSP90AA1با
سازگارشدن گوسفندان در شرایط محیطی مختلف
ارتباط دارد .این محققان نتیجه گرفتند در گوسفندانی
که درمناطقی با دامنة دمایی کمتر ،میانگین دمای ساالنة
بیشتر و طول و عرض جغرافیایی کمتر زندگی میکنند،
ژنوتیپهای خاصی از این ژن بیشترین فراوانی را دارد.
ژنهای  SLC35A4 ،SLC51Aو  SLC4A9از
خانوادة ژنی  SLCنیز در ناحیة بین  59/26و 59/35
مگا جفت باز روی کرموزوم  4گاوی قرار گرفتهاند که
در این مطالعه نشانههای انتخاب را نشان دادند.
خانوادة ژنی  SLCکه بیشتر در جمعیتهای انسانی
مورد تمایز و انتخاب قرار گرفتهاند ،نقشهای متنوعی
در مکانیسمهای زیستی دارند .در مطالعات مختلف
ارتباط این خانوادة ژنی با رنگدانههای پوست
( Lamason et al., 2005; Pardridge, 2005; Voight
 ،)et al., 2006فرایندهای از قبیل باال بردن
( )SLC27A4و اکسیداسیون ( )SLC25A20اسیدهای
چرب غذا ( )Voight et al., 2006نشان داده شده است.
این خانوادة ژنی نقشهای بیولوژیکی بسیار گستردهای
از قبیل سیگنالدهی پروالکتین ،ترشح انسولین ،جذب
طیف وسیعی از مواد مغذی ،سنتز هورمون تیروئید و
مسیرهای متابولیکی مختلف دیگر دارند
( .)EntrezGeneبه عالوه در مطالعات دیگری ارتباط
این خانوادة ژنی با صفات تولید و ترکیبات شیر از
قبیل چربی و پروتئین گزارش شده است .از این میان
میتوان به ارتباط ژنهای ،SLC34A2 ،SLC39A8
،SLC6A2 ،SLC7A5 ،SLC30A4 ،SLC1A4
 SLCA3و  SLC35B1با صفات مربوط با تولید و کیفیت
شیر اشاره کرد ( .)Ogorevc et al., 2009ولی با توجه به
طیف فعالیتی وسیع ژنهای انتخابی این خانوادة ژنی،
اختصاص دقیق ژنهای انتخابی این خانوادة ژنی به مسیر
بیولوژیکی خاصی امکانپذیر نیست.
از جایگاههای ژنی مهم دیگر که در این بررسی
بهعنوان نشانههای انتخاب شناسایی شدند ،ژنهای
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( NANSدر ناحیة بین  49/4-49/5مگا جفتبازی
کروموزوم  3گاوی) و ( SOCS7در ناحیة بین -93/4
 62/4مگا جفتبازی کروموزوم  43گاوی) هستند .در
مطالعات قبلی ارتباط این ژنها با صفات تولیدی شیر
گزارش شده است ( .)Ogorevc et al., 2009ژن
 NANSدر مسیر بیوسنتز اسید سیالیک و لیپوئیک
اسید دخالت داشته و در نهایت در تعداد سلولهای
سوماتیکی شیر نقش دارد (.)Ogorevc et al., 2009
واریانتهای ژن  SOCS7در مقاومت به انسولین و
متابولیسم لیپیدها و صفات مرتبط با چربی نقش دارد
( .)Tellechea et al., 2013این ژن همچنین
ممانعتکنندة پروالکتین ،هورمون رشد و لپتین است
و این کار را با جلوگیری از فعالشدن  STAT3و
 STAT5و جداکردن آنها در سیتوپالسم و کاهش
قدرت اتصال آنها به  DNAانجام میدهد ()GeneCards
و با توجه به اینکه دو هورمون پروالکتین و رشد در تولید
شیر نقش عمده دارند ،نقش این ژن در شیردهی نمایان
میشود (.)Biswas et al., 2006
همچنین ژنهای  MAP2K5و  FOXE1که در
این بررسی به عنوان نشانة انتخاب تعیین شدند،
احتماالً با مکانیسمهای مرتبط با تولید شیر ارتباط
دارند .ژنهای  MAP2K5و  FOXE1به ترتیب به
عنوان سیگنالهای مسیر تولید اکسیتوسین و
هورمون تیروئید نقش دارند .در ضمن ارتباط ژنهایی
از همین خانوادهها مثل FOXH1 ،FOXP1 ،FOXB1
با صفات تولید شیر و ژنهای Mitogen ( MAP2K7
 )Activated Protein Kinase 7و  MAP3K8با ورم
پستان گزارش شده است (.)Zheng et al., 2006
عالوه بر ژنهای شناساییشده در مناطق تحت
انتخاب ،یکسری  QTLدر مناطق تحت انتخاب
شناسایی شدند (جدول  .)2این QTLها بیشتر با
صفات مرتبط با راندمان تبدیل غذایی ،وزن بدن،
افزایش وزن روزانه ،تیپ ،تردی گوشت ،ترکیبات شیر،
اتصاالت پستانی ،اندازة گوساله و گوسالهزایی آسان
ارتباط دارند .وجود این QTLها و نیز ژنهای مرتبط
با آداپتاسیون و تولید در این دو نژاد ،نشانگر وجود
تفاوت و تنوع در صفات بین دو نژاد مورد بررسی است.
با توجه به اینکه نمونههای مورد استفاده (دادهها

منتشر نشده است) از این دو نژاد در این بررسی از
لحاظ صفات تیپ و تولید شیر تفاوتهای معناداری
داشتند و همچنین به دلیل وجود تفاوتهای اقلیمی
محل پرورش این دو نژاد ،وجود این تفاوتها محتمل بود
و شناسایی این محلهای ژنتیکی از مقایسة ژنومیکی بین
این دو نژاد ،وجود این تفاوتها را تأیید میکند.
نتیجهگیری

در این تحقیق پویش ژنومی جهت شناسایی نشانههای
انتخاب در نژادهای گاومیش ایرانی خوزستانی و
مازندرانی انجام گرفت و نشانههای انتخاب در
بخشهایی از ژنوم شناسایی شد که در مطالعات قبلی
در انسان ،گاو و دامهای اهلی دیگر نیز تأیید شده
بودند .همانطور که در بخش نتایج و بحث نیز آورده
شد ،ژنهای مربوط به نواحی انتخابی احتماالً با
مسیرهای بیولوژیکی که با اهلیشدن حیوانات از جمله
توسعة مغز و عملکردهای رفتاری ،پیگماسیون و
آداپتهشدن به محیط زندگی و شرایط جغرافیایی و نیز
یکسری از صفات تولید شیر نقش دارند ،در ارتباط
هستند .البته یکسری از این مسیرهای بیولوژیکی در
مطالعات قبلی مشخص شدهاند و تأثیر ژنهای انتخابی
نیز اثبات شده است .همین نتایج گویای این است که
احتماالً انتخاب شدیدی روی صفات تولیدی انجام
نگرفته و فقط تعداد اندکی ژن مرتبط با صفات تولید
شیر در این بررسی نشانههای انتخاب را نشان دادند.
همچنین QTLهای شناسایی عمدتاً با صفات رشد و
تیپ ارتباط داشتند .در هر صورت با توجه به اینکه
این دو نژاد به شرایط محیطی مختلف آداپته شدهاند و
همچنین به لحاظ عملکردی و تولید شیر با هم
متفاوتند ،وجود این تفاوتها در بین دو نژاد منطقی
بهنظر میرسد .با وجود این ژنهایی در مجاورت
مناطق و SNPهای انتخابی شناخته شدهاند که نقش
بیولوژیکی تعدادی از آنها بهطور کامل شناخته نشده
است و همچنین برای برخی از این ژنها احتمال
وجود تأثیرات متقابل نیز وجود دارد که شناختهشده
نیستند .بههرحال جهت شناسایی نقش دقیق این
ژنها الزم است مطالعات پیوستگی و عملکردی بیشتری
همراه با مطالعات سیستم بیولوژیک انجام گیرد.
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 بهخاطر کمکهایPadano از مؤسسة تحقیقاتی
ارزندهشان در خصوص تعیین ژنوتیپ و از جناب آقای
دکتر صابر قنبری و دکتر محمدحسین مرادی بهجهت
راهنماییهای ارزندة ایشان در خصوص آنالیز دادهها و
از جناب آقای مهندس جواد رحمانی برای مشارکت در
 قدردانی،مراحل نمونهبرداری و کارهای آزمایشگاهی
.میگردد

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات
،دامی کشور و مراکز امور دام استانهای خوزستان
کرمانشاه و مازندران و شرکت دانشگاهی و دانشبنیان
نواندیشالبرز که حمایت مالی این پروژه را بر عهده
داشتند و در نمونهبرداری و ثبت رکورد صفات تیپ و
 همچنین. کمال تشکر را دارند،تولید همکاری کردند
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ABSTRACT
Identification of selection targeted genomic regions is one of the most challenging areas of research in
animal genetics, particularly in livestock. We carried out a genome-wide scan for signatures of positive
selection to identify genomic regions that had been under selection in Iranian Khuzestani and Mazandrani
buffalo breeds. A total of 148 water buffalo from Khuzestani (N=121) and Mazandrani (N=27) buffalo
breeds were genotyped using Axiom® Buffalo Genotyping 90K Array. Unbiased method of population
differentiation index (FST) was applied to detect signatures of selection. In total, 23 regions exceeding the
0.1 percent threshold of the empirical posterior distribution were identified as extremely differentiated.
These selected genomic regions were surveyed to find encoding putative candidate genes and 64 genes
and 27 QTL were extracted from the corresponding areas in UMD3.1 Bos Taurus Genome Assembly.
Some of these genes have previously reported as signature of positive selection in the last studies. Some
of these genes were also found to be involved in milk production traits and domestication-related changes
include sensory perceptions, brain and neural system development, pigmentation, and geographic
adaptation. Also, survey on extracted QTLs was shown that these QTLs involved in some economicl
important traits in buffalo such as feed conversion ratio, subcutaneous fat, body weight, average daily
gain, type, Meat tenderness, milk production conentent, udder attachment, calf size and calving ease
traits. However, it will be necessary to carry out more association and functional studies to demonstrate
the implication of these genes.
Keywords: genome-wide survey, Khuzestani and Mazandrani buffalo breeds, population differentiation
index, signatures of selection.
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