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چکیده
 دهیدروژناز باNADH :هدف از این مطالعه توالییابی برخی از ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون شامل
 برای انجام. سنتاز در شتر تککوهانه و دوکوهانة ایرانی بودATP 6  و زیرواحدC  سیتوکرماکسیداز۱  زیرواحد،6  و5 ،۱ زیرواحدهای
این پژوهش ده و پانزده نمونة خون به ترتیب از شترهای تککوهانه و دوکوهانه و بهطور جداگانه از کشتارگاه مشهد و مرکز اصالح
 نتایج بررسی. افزایش و توالییابی شدندPCR  قطعههای مورد نظر به روش،DNA  پس از استخراج.نژاد مشکینشهر گردآوری شد
تغییرپذیری اسیدآمینهای بین دو گونه شتر تککوهانه و دوکوهانة ایرانی نشان داد که بیشترین تغییرپذیری مشاهدهشده مربوط به ژن
 گونة، نتایج درخت تبارزایی (فیلوژنی) نشان داد. بودC کمترین تغییرپذیری مشاهدهشده نیز مربوط به ژن سیتوکرماکسیداز. بودATP6
 با توجه به درختهای. بیشترین همانندی را با شترهای عربی دارد، در میان گونههای شترسانان دارای توالی ثبتشده،شتر ایرانی
ترسیمشده برای هر یک از ژنها بهطور جداگانه و پیوسته (مجموعة این ژنها) میتوان نتیجهگیری کرد که برای انجام بررسیهای
میتوان پیشنهاد
  بنابراین. استفاده از هر یک از این ژنها بهصورت جداگانه و یا استفاده از مجموعة آنها نتیجة همسانی دارد،تبارزایی
.کرد که با استفاده از یکی از این ژنها نیز میتوان بررسیهای تبارزایی شایانپذیرشی را انجام داد
. تبارزایی، شتر ایرانی، ژننامة میتوکندری، زنجیرة انتقال الکترون:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The present study aimed to determine the sequence of mitochondrial DNA genes encoding NADH dehydrogenase
subunits 1, 5 and 6, cytochrome c oxidase subunit 1 and ATP synthase subunit 6 in the Iranian single and
doublehumped camels. In this study, 10 Dromedary blood samples from Mashad slaughter house, and 15 blood
Bacterian camel's Meshkinshahr Breeding Center samples from were collected. After DNA extraction, the regions of
mtDNA was amplified by PCR and sequenced by chain termination method. Results showed that, the energy-related
mitochondrial genes showed amino acid substitutions according to their roles in energy metabolism in both camels.
ATP6 acquired the greatest changes because it controls the majority of energy production, and the COX1 acquired
the lowest changes. The phylogenetic test results showed that Iranian camels have the lowest genetic distance with
Arabian camels. Furthermore, it can be concluded that using either individual genes or a set of genes to draw a
phylogenetic tree will lead to the same result. Therefore, to perform phylogenetic studies, we can propose that using
only one of these genes can generate a tree, which represents a group of genes.
Keywords: Electron transport chain, Iranian camels, mitochondrial genome, phylogeny.
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مقدمه
3

جنس شتر ،1به دو گونه شتر تککوهان 2و دوکوهان
تقسیم میشود که به ترتیب ساکن آفریقای شمالی و
آسیای مرکزی است .این حیوان بهعنوان یک گونة
اقتصادی بسیار مهم بهویژه در نواحی بیابانی سراسر
جهان مطرح است ( .)Ahmed et al., 2013شتر انرژی
مورد نیاز خود را در قالب بافت چربی در نواحی
مختلف بدن از جمله کوهان و ناحیة شکمی ذخیره
میکند و به همین خاطر میتواند بدون خوردن غذا
مدت زمان زیادی زندگی کند (.)Kadim et al., 2002
این حیوان ویژگیهای منحصربهفردی دارد که باعث
سازگاری آن با نواحی بیابانی میشود ( Ahmed et al.,
 .)2013با وجود اهمیت اقتصادی ،فرهنگی و زیستی
(بیولوژیکی) این حیوان ،بررسیهای مولکولی مبتنی بر
ژننامة (ژنوم) شتر بسیار محدود بوده و اطالعات بسیار
اندکی بهویژه در مورد شتر ایرانی در دسترس است.
امروزه روشهای مولکولی ،مانند توالییابی ژننامة
میتوکندری ( )mtDNAیکی از کاربردیترین روشها
برای تعیین رابطة تبارزایی (فیلوژنتیکی) بین
جمعیتها و گونههای نزدیک به هم بهشمار میآید
(.)Bruford et al., 2003; Meadows et al., 2011
ژننامة میتوکندری برهمکنش شناختهشدهای با
محیط ندارد ،لذا بهنظر میرسد تنوع ژنتیکی
بهدستآمده بازتابی از وجود جدایی تولیدمثلی باشد
( .)Ovenden et al., 1994ژننامة میتوکندری در
ساختار و عملکرد در مقایسه با ژننامة هسته ساده
بوده و همة افراد  mtDNAهمسان والد مادة خود را
حمل میکنند و این بدان معنی است که یک نوع
منفرد از مولکول با تولیدمثل به ارث میرسد
( .)Aderson et al., 1981میتوکندری در سیتوپالسم
یاختهای واقع شده و نقش اصلی را در زندگی و مرگ
یاختهای ایفا میکند ( .)Nesheva, 2014بیش از 95
درصد انرژی یاختههای یوکاریوتی توسط این اندامک
تأمین میشود ( .)Fonseca et al., 2008میتوکندری
به واسطة تأمین انرژی مورد نیاز یاخته و شرکت

1. Camelidae
2. Camelus dromedaries
3. Camelus bactrianus

مستقیم در طیف گستردهای از رخدادهای یاختهای
مانند :نشانه (سیگنال)های یاختهای ،سوختوساز
(متابولیسم) ،زندهمانی و مسیر مرگومیر یاختهای،
نقش اساسی در حفظ هموستاز یاختهای ایفا میکند
(.)Wang et al., 2015
تاکنون بیشتر بررسیهای تبارزایی انجامشده بر
مبنای توالییابی ناحیة کنترلی ( )D-Loopو سیتوکرم
 bصورت گرفته است درحالیکه این دو ناحیه کمتر از
 12درصد از ژننامة میتوکندری را شامل میشوند
( .)Meadows et al., 2011چون میتوکندری مسئول
تولید  95درصد انرژی مورد نیاز یاخته است ،در نتیجه
هرگونه تنوعی در ژنهای کدکنندة پروتئین درگیر در
فسفرافزایی (فسفوریالسیون) اکسایشی (اکسیداتیو) در
میتوکندری میتواند بهطور مستقیم سوختوساز و
عملکرد بدن را تحت تأثیر قرار دهد .نظر به اهمیت
این مسیر بیوشیمیایی بررسی ژنهای کدکنندة
پروتئینهای دخیل در این مسیر میتواند بینشی
کلیدی در مورد تکامل  mtDNAو قدرت سازگاری
موجودهای مختلف با شرایط محیطی را ارائه دهد
(.)Fonseca et al., 2008
پروتئینهای دخیل در فسفرزایی اکسایشی که
توسط میتوکندری کد میشوند عبارتاند از :هفت
زیرواحد از  NADHدهیدروژناز (5 ،4L ،4 ،3 ،2 ،1 ،ND
و  ،)6سیتوکرم ب ( ،)CytBسه زیر واحد از سیتوکرم
اکسیداز سی ( 2 ،1 ،COXو  )3و دو زیر واحد از ATP
سنتاز ( ATP6و .)Saraste, 1999( )ATP8
کمپلکس تنفسی  )NADH( Iیک نقطة ورودی در
زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندری بسیاری از
یوکاریوتیها بوده و یک نقطة آغاز برای انتقال انرژی
است (.)Bridges et al., 2010; Ahmed et al., 2013
 NADHدهیدروژناز نخستین و بزرگترین کمپلکس
آنزیمی درگیر در زنجیرة تنفسی است و الکترون ناشی
از اکسایش (اکسیداسیون)  NADHرا دریافت میکند
(.)Fonseca et al., 2008
سیتوکرم اکسیداز سی ( )COXیک کمپلکس
نهایی در زنجیرة انتقال الکترون است و در غشای
درونی میتوکندری واقع شده است .زیرواحدهای
سیتوکرم اکسیداز سی (زیرواحد  II ،Iو  )IIIتوسط
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ژننامة میتوکندری کدگذاری میشوند .فعالیت عمدة
 COXجلوگیری از تجمع بیشازحد گونههای اکسیژن
فعال است (.)Ahmed et al., 2013
 ATPسنتاز یکی از مهمترین موتورهای مولکولی
در یاختة زنده بوده و بهعنوان کوچکترین محرک
الکتریکی ماکرومولکولی در طبیعت شناخته میشود
( ،)Romanovsk & Tikhonov, 2010و یک مکان
خاص را در میان ماکرومولکولهای مبدل انرژی اشغال
کرده است و بیشتر مولکولهای  ATPمورد نیاز یاخته
توسط این کمپلکس پروتئینی ساخت (سنتز) میشوند
(.)Ahmed et al., 2013
توالیهای مربوط به ژنهای ،ND6 ،ND5 ،ND1
 COX1و  ATP6ثبتشده در بانک ژن ،مربوط به گونة
شترهای عربی بوده و تا کنون هیچ بررسی مبنی بر
توالییابی این ژنها در دو گونه شتر تککوهانه و
دوکوهانة ایرانی انجام نشده است .با توجه به موارد
یادشده شناسایی توالی این مناطق بهعنوان مشخصه
ژنتیکی ثابت بهشمار میآید و میتواند به تهیة
شناسنامة ژنتیکی و نگهداری خلوص نژادهای بومی
کمک فراوانی کند .هدف از این تحقیق ،تعیین توالی
ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون
( )ND1, ND5, ND6, COX1, ATP6در دو گونه
شترهای تککوهانه و دوکوهانة ایرانی و بررسی
تفاوتهای ژنتیکی این نژادها با دیگر گونهها بود تا
افزون بر بهدست آوردن اطالعاتی از وضعیت توالی این
نواحی از ژننامة میتوکندری شتر ایرانی ،توالی
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بهدستآمده برای این نژادها در بانک جهانی ژن نیز
ثبت شود.
مواد و روشها
نمونة خون شترهای یککوهانه و دوکوهانة بومی ایران به
ترتیب از کشتارگاه مشهد و ایستگاه تحقیقات منابع
طبیعی و امور دام استان اردبیل ،تهیه و به ترتیب شمار
ده و پانزده نمونة خون انتخاب شد (در مورد نمونههای
تهیهشده از ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و امور دام
استان اردبیل همة نمونهها با اطمینان از نداشتن رابطة
خویشاوندی انتخاب شدند) .نمونهها تا هنگام استخراج در
لولههای حاوی  EDTAو در دمای  20درجة سلسیوس
زیر صفر نگهداری شدند .استخراج  DNAبا استفاده از
کیت  Bioneerآمریکا) )Cat .NO: K-3032انجام شد.
کمیت و کیفیت  DNAاستخراجشده به روش
طیفسنجی با استفاده از دستگاه طیفسنج نوری
(اسپکتوفتومتر) ( Nano Drop-ND 2000شرکت
 Thermoآمریکا) و الکتروفورز ژل آگارز سنجیده شد.
طراحی آغازگرها برای افزایش ژنهای مورد بررسی در
این پژوهش با استفاده از نرمافزار Primer premier 5و
ژننامة کامل میتوکندری شتر (شمارة دسترسی
 NC_009628برای شتر دوکوهانه و  NC_009849برای
شتر تککوهانه) انجام شد .توالی آغازگرهای طراحیشده
در جدول  1مشاهده میشود .الزم به یادآوری است که
برای ژنهای با طول بیش از  1000نوکلئوتید  2جفت
آغازگر (پرایمر) طراحی شد.

جدول  .1ویژگیهای آغازگرهای مورد استفاده برای افزایش ژنهای میتوکندریایی شتر
Table 1. PCR primers used for amplification of camel mitochondrial genes
)Annealing temperature (°C

)PCR product length (bp

60

1023

61

960

59

1073

58

954

58

765

62

988

58

1215

Gene

)’Sequence (5’-3
TCCAGGTCGGTTTCTATCTAT
AGTAGCAGTGTTTTGGCTACG
CGCAACCTTTACACTACTTACA
AAGTGAGGCTGGTTGATGC

Forward
Reverse
Forward
Reverse

CATTATTTACAGCCCTTTGCG
TTAGTGAGGAGGCAATGGG
CTAGACCTACTTTGACTGGAG
GTGTGCGACTGAAGAGAAG
ACTGGCTTCAATCTACTTCTC
AGAGAACGGCAGTGATTAG

Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse

TTGAAGCAGGAGCAGGCAC
TAGGCATCGGGGTAGTCAGAG
GAAACTCTTAGTTTCGACTCC
TACATAGGCTTGGATCATAGC

Forward
Reverse
Forward
Reverse

ND1

ND5

ND6

COX1

ATP6
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آنگاه ،با استفاده از رویة  ،BLASTمیزان
همپوشانی آنها با توالیهای موجود مقایسه شد.
واکنش زنجیرهای پلیمراز برای افزایش قطعههای مورد
نظر توسط دستگاه ترموسایکلر  Biometraمدل
 T-personalآلمان انجام شد .اجزای واکنش در حجم
نهایی  25میکرولیتر در جدول  2نشان داده شده است
و برنامة گرمایی نیز عبارت بود از :واسرشتسازی در
دمای  94درجة سلسیوس برای سی ثانیه ،اتصال در
دمای اتصال (جدول  )1برای سی ثانیه ،افزایش در
دمای  72درجه برای  45ثانیه در  34چرخه (سیکل)،
یک مرحله واسرشتسازی اولیه در دمای  94درجة
سلسیوس برای ده دقیقه و یک مرحله افزایش نهایی
در دمای  72درجه برای ده دقیقه .الکتروفورز
محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز روی ژل آگارز
 0/۸درصد و رنگآمیزی ژل با اتیدیوم بروماید
صورت گرفت .این نمونهها با استفاده از دستگاه
 ABI 3130به روش خودکاری (اتوماتیک)
سانگر توالییابی شدند ( MacroGenکرة جنوبی) .در
آغاز کیفیت نتایج تعیین توالی به کمک برنامة
 CLC Main workbench 5.5بررسی شد
( .(http://www.clcbio.comسپس با استفاده از ابزار
 BLASTو رویة  blastnدر پایگاه  NCBIمیزان
همساختی (همولوژی) توالیهای بهدستآمده سنجیده
(.)http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
شد
بهمنظور بررسی رابطة تبارزایی نژادهای مورد بررسی،
نمودار درختی با استفاده از رویة Neighbor-Joining
و با  10000تکرار برای تکتک ژنهای مورد بررسی
به کمک نرمافزار CLC Genomics Workbench 8
((http://www.clcbio.comترسیم شد افزون بر این به
منظور بررسی این موضوع که آیا برای انجام
بررسیهای تبارزایی استفاده از یکی از این ژنها
بهصورت تکی و یا مجموعة این ژنها تفاوتی خواهد
داشت یا خیر؟ توالی تکتک ژنهای مورد بررسی در
دو گونه شتر ایرانی و توالیهای مرجع (رفرنس)
ثبتشده برای گونههای شترسانان ،به کمک نرمافزار
 CLC Genomics Workbench 8پشت سر هم قرار
داده شد و دوباره درخت تبارزایی برای مجموعة این
ژنها به روش  Neighbor joiningو با  10000تکرار

رسم شد .برای تعیین تکجور (هاپلوتیپ)ها در
توالیهای مورد بررسی از نرمافزار  dnasp5استفاده شد
(.)Librado & Rozas, 2009
نتایج و بحث
استخراج  DNAاز همة نمونهها با موفقیت انجام
گرفت .نتایج طیفسنجی نیز نشان داد که DNA
استخراجشده کیفیت مناسبی دارد .الکتروفورز
محصوالت افزایششده روی ژل آگارز  0/۸درصد نشان
داد که آغازگرهای طراحیشده بهخوبی فعالیت کرده و
قطعههای اختصاصی را برای همة ژنها بهخوبی
افزایش کردند .تعیین توالی قطعههای مورد بررسی
برای همة نمونهها انجام گرفت و نتایج بهدستآمده از
توالیهای مربوط به نمونهها از لحاظ کیفیت توالییابی
برای هر باز ،توسط نرمافزارهای CLC Main
 workbench 5.5ارزیابی شد .نتایج نشان داد که
توالییابی برای همة نمونهها با کیفیت بسیار باالیی
صورت گرفته است .تجزیهوتحلیل توالیها به کمک
نرمافزار  dnasp5وجود تکجورهایی را در جمعیت
شترهای تککوهانه و دوکوهانة مورد بررسی در این
بررسی را ثابت کرد (جدول  .)2الزم به یادآوری است
که در هیچیک از تکجورهای مشاهده شده ،تغییر
نوکلئوتیدی منجر به تغییر اسیدآمینه نشده بود .با
توجه به هاپلوتیپهای بهدستآمده ،توالی مورد
توافق برای شترهای تککوهانه و دوکوهانه بهصورت
جداگانه برای هرکدام از ژنها به کمک نرمافزار
 CLC Main workbench 5.5بهدست آمد و ترکیب
نوکلئوتیدی این توالیها نیز محاسبه (جدول  )3و
برای انجام دیگر بررسیهای اطالعات زیستی
(بیوانفورماتیکی) از توالیهای موردتوافق بهدستآمده
استفاده شد.
جدول  .2تکجورهای مشاهدهشده در نمونههای مورد بررسی
Table 2. Haplotype observed in the studied samples
Haplotype identified
in Camelus
bactrianus
1
2
0
3
1

Haplotype identified
in Camelus
dromedaries
0
1
2
4
1

Gene
ND1
ND5
ND6
COX1
ATP6
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جدول  .3درصد فراوانی نسبی نوکلئوتیدها در نواحی مورد بررسی در شترهای تککوهان و دوکوهان ایرانی
Table 3. The frequency of nucleotide distribution of studied genes in Bactrianus and Dromedaries camels
C+G%

A+T%

46.1
45.4
41.3
41.8
39.8
39.6
43.6
43.9
39.6
40.2

53.9
54.6
58.7
58.2
60.2
60.4
56.4
56.1
60.4
59.8

Guanine
)(%G
13.9
14.1
12.5
12.7
10.2
9.3
18.6
19.0
12.8
12.6

Cytosine
)(%C
32.2
31.2
28.8
29.0
29.5
30.3
25.0
24.9
26.9
27.6

Thymine
)(%T
25.7
26.9
28.4
27.9
21.0
20.5
30.5
30.5
30.1
28.8

Adenine
)(%A
28.1
27.8
30.3
30.3
39.2
40.0
25.9
25.6
30.2
31.0

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود درصد
باز گوانین بسیار پایین بهدست آمده است که این
نتایج با بررسی  (2013) Ahmad et al.همخوانی دارد،
افزون بر این بررسیهای پیشین نیز گزارش کردهاند
که شمار کم باز گوانین در رشتة سبک ژننامة
میتوکندری یکی از ویژگیهای مشترک در بین
چندیاختهایها است (.)Asakawa et al., 1991
در ادامه با استفاده از ابزار  BLASTدرصد
همسانی توالیهای نواحی مورد بررسی در شترهای
ایرانی با توالیهای ثبتشده در پایگاه  NCBIتعیین
شد ،که بیشتر توالیهای ثبتشده در سطح 100

Gene
Camelus dromedaries Camelus bactrianus

ND1

Camelus dromedaries Camelus bactrianus

ND5

Camelus dromedaries Camelus bactrianus

ND6

Camelus dromedaries Camelus bactrianus

COX1

Camelus dromedaries Camelus bactrianus

ATP6

درصد ،بیشترین همسانی را با توالیهای بهدستآمده
داشتند که این نتایج داللت بر این دارد که این نواحی
حفاظت شده بوده و تغییرپذیری نوکلئوتیدی در آنها
بهندرت رخ میدهد .نتایج مقایسة توالیهای
بهدستآمده برای شترهای تک کوهانه و دوکوهانه با
توالیهای مرجع ثبتشده در پایگاه NCBI
(شمارههای دسترسی  NC_009849و NC_009628
به ترتیب برای شترهای تککوهانة عربی و دوکوهانة
باختری) و شترهای تککوهانه و دوکوهانة به دست
آمده باهم به ترتیب در جدولهای  4و  5آورده شده
است.

جدول  .4مقایسة تفاوت نوکلئوتیدی و اسیدآمینهای موردتوافق شترهای تککوهانه و دوکوهانة مورد بررسی با توالیهای مرجع
Table 4. Comparison of Nucleotide and Amino acid substitutions among consensus sequence and reference sequences
Amino acid substitutions
Camelus
Camelus
dromedaries bactrianus
1
0
2

1

0
0
0

0
1
1

Nucleotide substitutions
Camelus
bactrianus
0
3 (position 663, 1297 and
)1631
0
)1 (position 489
)2 (position 183 and 297

Camelus dromedaries
)1 (position 29
10 (position 243, 984, 1053, 1095, 1107, 1173, 1260, 1565,
)1677 and 1704
0
)6 (position 48, 103, 294, 336, 601 and 801
)2 (position 125 and 127

Gene
ND1
ND5
ND6
COX1
ATP6

جدول  .5مقایسة تغییرپذیری نوکلئوتیدی و اسیدآمینهای بین شترهای تککوهانه و دوکوهانة مورد بررسی در این تحقیق
Table 5. Comparison of Nucleotide and Amino acid substitutions among Camelus dromedaries and Camelus bactrianus
Amino acid substitutions
2
20
5
1
8

Nucleotide substitutions
79
160
48
102
57

همانطور که در جدول  4مشخص است بین
توالیهای بهدستآمده از شتر تککوهانه و دوکوهانة
ایرانی با توالیهای مرجع ثبتشده در بانک جهانی ژن
که مربوط به شترهای عربی هستند ،اختالف

)Size of sequenced fragment (bp
957
1820
528
1545
681

Gene
ND1
ND5
ND6
COX1
ATP6

نوکلئوتیدی بسیار کمی وجود دارد که این موضوع،
میتواند به دلیل نزدیکی جغرافیایی و یا تفرق این دو
جمعیت در فاصلة زمانی کم باشد ،که نتایج درخت
تبارزایی (شکل  )1نیز تأییدکنندة این موضوع است.
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a) ATP6

b) COX 1

c) ND1

d) ND 5

e) ND 6

 به کمک نرمافزار، تکرار10000  و باNeighbor joining  درخت تبارزایی رسمشده به روش.1شکل
 مربوط به ژنهای مورد بررسی در این پژوهش در دو گونه شتر تککوهانه و دوکوهانة ایران با توالیهای مرجعWorkbench 8
. استND6  وND5 ،ND1 ،COX1 ،ATP6  به ترتیب مربوط به ژنهایe  وd ،c ،b ،a  قسمتهای،ثبتشده برای آنها
CLC Genomics

Figure 1. Phylogenic tree of study genes in Bactrianus and Dromedaries camels and reference sequences, using CLC
Genomics Workbench 8 Software and Neighbor joining method with 10000 replications. The part a, b, c, d and e for
ND1, ND5, ND6 and COX1 gene respectively.
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با توجه به جدول  5میتوان نتیجه گرفت ،اختالف
اسیدآمینهای در ژن  ND1بین دو گونه شتر ایرانی
بسیار کم است .چون  ND1یک نقطة آغاز برای انتقال
انرژی است ( )Bridges et al., 2010شاید بتوان این
اختالف کم را به نقش بیوشیمیایی همسان این
پروتئین در دو گونه شتر نسبت داد .بیشترین
تغییرپذیری نوکلئوتیدی مشاهدهشده مربوط به ژن
 ND6بوده و بیشتر تغییرپذیری نوکلئوتیدی
مشاهدهشده در  COX1در کدون شماره  3رخ داده
است ،در نتیجه تغییر اسیدآمینهای کمی بین دو گونه
شتر مشاهده میشود ،سیتوکرماکسیداز  Cدر زنجیرة
انتقال الکترون ،از تجمع بیشازحد گونههای اکسیژن
فعال جلوگیری میکند ( ،)Chen et al., 2009که
ممکن است این امر توضیح همانندی محتویات
اسیدآمینهای در هر دو گونه شتر باشد .بیشترین درصد
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تغییرپذیری اسیدآمینهای نیز مربوط به ژن  ATP6است،
چون این ژن بهعنوان یکی از کمپلکسهای ساختکنندة
 ،ATPبیشتر مولکولهای  ATPمورد نیاز یاخته را
ساخت میکند ( ،)Feldkamp et al., 2005و با توجه به
فنوتیپ متفاوت دو گونه شتر شاید بتوان درصد باالی
تغییر اسیدآمینهای در این ژن را به نیاز متفاوت انرژی در
این دو گونه نسبت داد.
همانطور که در شکل  1مشخص است در همة
درختهای رسمشده ،شتر تککوهانة ایرانی و توالی
مرجع ثبتشده برای اینگونه (شمارة دسترسی
 ،NC_009849شتر عربی) در یک کالد 1و شتر
دوکوهانة ایرانی و توالی مرجع ثبتشده برای آن
(شمارة دسترسی  ،NC_009628شتر عربی) نیز در
یک کالد قرار گرفتهاند .درخت فیلوژنتیک رسمشده
برای همة قطعههای ژنی نیز رسم شد (شکل .)2

شکل  .2درخت تبارزایی رسمشده به روش  Neighbor joiningو با  10000تکرار ،به کمک نرمافزار
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 .Workbench 8درخت رسمشده مربوط به مجموعة همة ژنهای مورد بررسی در این پژوهش ،در دو گونه شتر تککوهانه و
دوکوهانة ایرانی و توالیهای مرجع ثبتشده برای گونههای شترسانان است.
Figure 2. Phylogenic tree of all of study genes in Bactrianus and Dromedaries camels and reference sequences, using
CLC Genomics Workbench 8 Software and Neighbor joining method with 10000 replications.

با توجه به شکل  2بهکلی مشخص است که
شترهای تککوهانه و دوکوهانة ایرانی با توالیهای
مرجع ثبتشده برای آنها (شتر عربی) هرکدام در یک
کالد قرار گرفتهاند .از مقایسة این شکل با درختهای
رسمشده برای هرکدام از ژنها بهصورت جداگانه
(شکل  )1میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برای انجام

بررسیهای تبارزایی استفاده از یکی از این ژنها و یا
استفاده از مجموعة این ژنها باهم ،نتیجة همسانی را
در پی خواهد داشت ،در نتیجه میتوان پیشنهاد کرد
که برای انجام بررسیهای آینده ،با استفاده از یکی از
این ژنها نیز میتوان به بررسی رابطههای تبارزایی
پرداخت و نتایج شایانپذیرشی را ارائه کرد.
1. Clade

1395  زمستان،4  شمارة،47  دورة،علوم دامی ایران

 بود و ازآنجاییکه نقش اصلی این ژن درATP6 به ژن
 در نتیجه احتمال دارد این،کنترل تولید انرژی است
تغییرپذیریها وابسته به نیاز متفاوت انرژی در این دو
 کمترین تغییرپذیریها نیز مربوط به ژن.گونه باشد
 که بهاحتمال این شباهت باال در بین دو، بودCOX1
گونه شتر ایرانی مربوط به نقش مهم این ژن در
جلوگیری از تجمع بیشازحد گونههای اکسیژن فعال
.در زنجیرة انتقال الکترون است
در کل اطالعات ژنتیکی به دست آمده از این
 میتواند گامی مؤثر در راهبردهای آینده باشد،پژوهش
و به شناسایی ژنتیکی منابع ارزشمند شترهای بومی
.ایران نیز کمک کند
سپاسگزاری
از همکاری مسئوالن محترم کشتارگاه مشهد و مرکز
اصالح نژاد شهر مشکینشهر استان اردبیل به خاطر در
اختیار گذاشتن نمونههای خون برای اجرای این
. تشکر و قدردانی میگردد،پژوهش
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نتیجهگیری

 وCOX1 ،ND6 ،ND5 ،ND1 توالییابی ژنهای
در دو گونه شتر تککوهانه و دوکوهانة ایرانی برای
 نتایج بررسیهای تبارزایی روی.نخستین بار انجام شد
ژنهای مورد بررسی نشان داد که ارتباط نزدیکی بین
 با توجه.شترهای بومی ایران و شترهای عربی وجود دارد
 و1 به نتایج درختهای تبارزایی رسمشده (شکلهای
 میتوان پیشنهاد کرد که برای بررسی رابطة تبارزایی،)2
بین گونهها نیاز به بررسی مجموعة این ژنهای
میتوکندریایی نبوده و با بررسی روی یکی از این ژنها
.نیز میتوان به بررسی رابطة تبارزایی پرداخت
تغییر اسیدآمینهای موجود در ژنهای
 با توجه به نقش آنها در سوختوساز،میتوکندریایی
انرژی در دو گونه شتر ایرانی متفاوت است و به نظر
میرسد که این تغییرها با فنوتیپ متفاوت و در نتیجه
سوختوساز متفاوت انرژی در دو گونه شتر تککوهانه
 بیشترین درصد تغییر.و دوکوهانة ایرانی مرتبط باشد
اسیدآمینة مشاهدهشده در دو گونه شتر ایرانی مربوط
ATP6
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