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چکیده
زمینۀ مطالعه :گلبولهای قرمز خون نقش اساسی در انتقال اکسیژن و سیستم ایمنی دارند .عالوه براین ،پارامترهای هماتولوژی به عنوان یک شاخص کلینیکی
مهم برای بیماریهای مختلف ،از جمله کمخونی و سندرم متابولیکی میباشند.
هدف :مطالعه پویش کل ژنوم بر ا ساس آنالیز مجموعههای ژنی برای شنا سایی جایگاههای ژنی مؤثر بر صفات هماتولوژی با ا ستفاده از آرایههای ژنومی 630K

بوده است.
روشکار :بدین منظور از اطالعات رکوردهای فنوتیپی و ژنوتیپی مرتبط با شمممارگ گلبولهای قرمز ( ،)RBCهموگلوبین ( ،)HGBهماتوکریت ( ،)HCTحجم
متوسمممط گلبول قرمز ( ،)MCHمیانگین غلظت هموگلوبین ( )MCHCو توزیع دامنه حجم گلبولهای قرمز ( 498 )RWD_CVنمونه از گوسمممفندان آلپاین
مرینو استفاده شد .ابتدا آنالیز پویش کل ژنومی برای صفات هماتولوژی در برنامه  TASSELانجام شد .سپس با استفاده از بسته نرم افزاری  biomaRt2برنامه
 Rژنهای معنیدار شمممناسمممایی گردید .در نهایت تفسمممیر مجموعه ژنی با بسمممته نرم افزاری  goseqبرنامه  Rاز طریق پایگاههای  DAVID ،KEGG ،GOو
 PANTHERانجام شد.

نتایج :در مطالعه حاضر تعداد  11نشانگر تک نوکلئوتیدی واقع روی کروموزومهای  14 ،11 ،10 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1و  20شناسایی شدند که با ژنهای ،TRPC4
 )HCT( PDGFRA ،HSPD1 ،RAC2 ،)HGB( EPAS1 ،GPLD1 ،KRT26 ،)RBC( TMCC2 ،SPTA1و،STXBP5 ،PIK3R3 ،HAG1 ،BBS1
 )RWD_CV ،MCHC ،MCH( FCER1Gمرتبط بودند .در تفسیر مجموعه ژنی تعداد  17مسیر هستیشناسی ژنی و بیوشیمیایی با صفات هماتولوژی
شناسایی شد ( .)P˂0/05مسیرهای شناسایی شده عملکردهای مهمی را در ارتباط با رشد و تفرق گلبولهای قرمز ،میزان دسترسی به اکسیژن ،فرآیند آداپتاسیون،
استرس محیطی ،تنظیم سیستم ایمنی و فعالسازی پالکتها بر عهده داشتند.
نتیجهگیری نهایی :با توجه به تأیید نتایج حاصل از مطالعه قبلی در زمینه پویش ژنومی صفات هماتولوژی و شناسایی مناطق ژنومی جدید استفاده از یافتههای
مطالعه حاضر میتواند در انتخاب ژنتیکی برنامههای اصالح نژادی گوسفند مفید باشد.
کلمات کلیدی :آنالیز مسیر ،صفات اریتروسایت ،پویش ژنومی ،گوسفند ،ژن کاندیدا
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
تغییر پارامترهای خونی در تشخیص بیماریهای مختلف
باکتریایی و انگلی بسیار با اهمیت میباشد ،بهطوریکه ارزیابی

پارامترهای خونی حیوانات به تأیید کلینیکی دامپزشکان در دام
و آبزیان کمک میکند ( .)1-3پارامترهای خونی اندازهگیری
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شده شامل شمارگ گلبولهای قرمز ،میزان هموگلوبین،
هماتوکریت ،حجم متوسط گلبول قرمز ،میانگین غلظت
هموگلوبین و توزیع دامنه حجم گلبولهای قرمز میباشند (.)4
سنجش شمارگ گلبولهای قرمز خون پارامتر مهمی به
عنوان یک صفت شاخص در تعیین کمخونی و سندرم متابولیکی
است ( .)6-5صفت هماتوکریت ،درصد گلبولهای قرمز فشرده
شده خون میباشد .کمخونی را میتوان از نظر کارکردی به
صورت کاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون تعریف کرد.
دقیقترین و آسانترین عالمت آزمایشگاهی کمخونی ،کاهش
هماتوکریت تا میزان کمتر از دامنه نوسان طبیعی هماتوکریت
در هر گونه دامی است .سنجش میزان هموگلوبین کاربردیترین
راه برای بیان ظرفیت جابجایی اکسیژن خون است .همچنین
سنجش هموگلوبین برای تعیین حجم متوسط گلبول قرمز و
میانگین غلظت هموگلوبین ضروری میباشد .افزایش حجم
متوسط گلبول قرمز ممکن است نشانه افزایش رتیکولوسیتهای
خون باشد (.)7
هدف از مطالعات پویش ژنومی ( )GWASکه با شناسایی
ارتباط بین نشانگرهای  SNPو صفت مورد مطالعه با استفاده از
نشانگرهای با تراکم باال در سطح ژنوم همراه است ،پیدا کردن
جهشهای مؤثر یا مسببی میباشد که بر فنوتیپ صفت مورد
نظر اثر میگذراند .این اطالعات میتواند برای انتخاب به کمک
نشانگر مفید بوده و به درک مکانیسم مولکولی صفات مورد
مطالعه کمک نمایند ( .)8یکی از عیوب مطالعات  GWASدر
نظر گرفتن آستانه معنیداری محافظه کارانه برای جلوگیری از
اشتباه کاذب است ،در حالیکه پرهیز از اشتباه نوع اول باعث
افزایش خطای نوع دوم میگردد .لذا برای حل این مشکل ،یکی
از راه حلها استفاده از آنالیزهای غنیسازی مجموعههای ژنی
میباشد .در واقع در این روگ به جای انجام تجزیه برای یک
 SNPیا یک ژن ،ارتباط بین صفت مورد مطالعه و واریانتهای
ژنتیکی را در یک دسته یا گروه ژنی که به طور عملکردی با هم
مرتبط هستند بررسی میکند .به عبارتی دیگر آنالیز پیوستگی
بین یک مجموعه ژنی معنیدار زیستی با فنوتیپ مورد آزمون
قرار میگیرد .در حقیقت در این روگ به دنبال ژنهایی هستیم
که به تنهایی اثر آنها بر صفت مورد نظر معنیدار نشده ،ولی
اثر تجمعی آنها روی صفت دارای اثر معنیدار است (.)9
دادههای مورد استفاده در مطالعه حاضر ،در مطالعه قبلی
برای صفات هماتولوژی در گوسفند نژاد آلپاین مرینو مورد آنالیز

قرار گرفتند که در آن مطالعه از مدلهای خطی مختلط تک
نشانگری و از تصحیح بنفرونی برای تعیین آستانه معنیداری و
جلوگیری از خطای نوع اول استفاده شده است ( .)4برای اولین
بار  Peñagaricanoو همکاران در سال  2013نشان دادند که
تجزیه و تحلیل پویش ژنومی بر مبنای مسیر دقت شناسایی
مناطق ژنومی مؤثر بر صفت نرخ باروری گاوهای نر را باال برده
است ،زیرا با استفاده از این روگ تمام نشانگرهای معنیدار در
سطح  0/05آنالیز میشوند و در نتیجه میزان خطای نوع اول و
بیش برآوردها کاهش پیدا میکند.
اخیراً مطالعه پویش ژنومی بر مبنای مسیر با استفاده از
آنالیز غنیسازی مجموعههای ژنی روی صفت تولید مثلی تعداد
نتایج در نژادهای مختلف گوسفند انجام شده است .نتایج
بهدست آمده از آنالیز مسیر ،منجر به شناسایی  30طبقه مختلف
عملکردی هستیشناسی ژن و مسیرهای زیستی KEGG
معنیدار مرتبط شامل ،TGF-β signaling pathway
Estrogen signaling ،Oxytocin signaling pathway
 Prolactin signaling pathway ،pathwayو Insulin
 signaling pathwayو ژنهای کاندیدای ،DHCR24 ،BMP5

،PTGS2 ،INSR ،SMAD2 ،PLCB1 ،ESR2 ،ESR1 ،BMPR1B
 EGFR ،BMP7و  KCNMA1شده بود (.)10
هدف از انجام مطالعه حاضر ،تجزیه و تحلیل مجموعههای
ژنی و مسیرهای زیستی مرتبط با صفات هماتولوژی در گوسفند
با استفاه از تراشههای  630Kو براساس پویش کل ژنوم بر مبنای
مسیر میباشد .شناسایی این جایگاهها از دیدگاه علمی و
اقتصادی میتواند دارای اهمیت زیادی باشد.

مواد و روش کار
در مطالعه حاضر از  498نمونه خون گوسفندان نر نژاد
آلپاین مرینو از گله تحت رکورد برداری مرکز اصالح نژاد
 Huangchengاستفاده شد .صفات مورد مطالعه شامل شمارگ
گلبولهای قرمز خون ،میزان هموگلوبین ،هماتوکریت ،حجم
متوسط گلبول قرمز ،میانگین غلظت هموگلوبین و توزیع دامنه
حجم گلبولهای قرمز بودند ،آمار توصیفی صفات مورد بررسی
در جدول  1ارائه شده است.
پس از اطمینان از کمیت و کیفیت باالی  DNAاستخراج
شده ،نمونهها با استفاده از آرایههای شرکت افیمتریکس با
آرایههای  630Kتعیین ژنوتیپ شدند .جهت اطمینان از کیفیت
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دادههای تعیین ژنوتیپ مراحل مختلف کنترل کیفیت روی
دادههای اولیه تعیین ژنوتیپ شده انجام شد.
برای فیلتراسیون دادههای تعیین ژنوتیپ شده ،ابتدا
نمونههایی که فراوانی نرخ تعیین ژنوتیپ آنها کمتر از 95
درصد بود ،شناسایی و حذف شد .در مرحله بعد نشانگرهایی که
حداقل فراوانی آللی در آنها کمتر از  1درصد بود حذف شدند.
سپس نشانگرهایی که نرخ تعیین ژنوتیپ آنها در نمونهها کمتر
از  90درصد بود شناسایی و حذف شدند .مراحل مختلف
فیلتراسیون با استفاده از نرم افزار ( PLINKنسخه  )1/9انجام
شد ( .)11در نهایت 439398 ،نشانگر و  498نمونه توانستند
مراحل مختلف کنترل کیفیت را بگذرانند.
جهت ارتباط فنوتیپها با ژنوتیپها از نرم افزار TASSEL

استفاده شد .مدل مورد استفاده بر پایه مدل خطی مختلط تک
صفته به شکل زیر بود:

پایین دست آن ژن قرار داشت ،ارتباط داده شدند ()2 .)13
ارتباط ژنها به طبقات عملکردی و مسیرهای بیوشیمیایی از
ژن
هستیشناسی
شامل
اطالعاتی
پایگاههای
مسیرهای
،)GO,
(/http://www.geneontology.org
بیوشیمیایی (،)KEGG, /http://www.genome.jp/kegg
Metacyc
(،)http://www.pantherdb.org
Panther
Reactome
و
()http://www.metacyc.org
( )3 .)14( )http://www.reactome.orgپویش کل ژنومی بر
پایه آنالیز مسیر با استفاده از توزیع فوق هندسی و آماره
 Fisher’s exact testمورد آزمون قرار گرفت .تجزیه و تحلیل
غنیسازی مجموعههای ژنی با استفاده از بسته نرم افزاری
 )15( goseqدر محیط نرم افزار  Rانجام گردید .برای تفسیر
بهتر عملکرد ژنهای به دست آمده از پایگاههای اطالعاتی آنالین
 )http://www.genecards.org( GeneCardsو UniProtKB
( )http://www.uniprot.orgاستفاده شد.

𝑒 𝑦 = 𝑋𝑏 + 𝑍𝑢 +

در مدل فوق  yبردار مشاهدات فنوتیپی X ،و
ماتریسهایی هستند که مشاهدات را به ترتیب به اثر ثابت
نشانگر  SNPو اثر تصادفی ژنتیکی ربط میدهند .بردارهای ،b
 uو  eبه ترتیب در برگیرنده اثر نشانگر  ،SNPاثر پلیژنیک و اثر
تصادفی باقیمانده هستند.
Z

اساساً آنالیز پویش ژنومی بر پایه تجزیه و تحلیل
مجموعههای ژنی در سه مرحله انجام گردید )1 :تعیین مکان
SNPهای معنیدار که مقدار  Pآنها کمتر از  0/05بود با
استفاده از بسته نرم افزاری  )12( biomaRt2در محیط  Rو با
استفاده از ژنوم مرجع گوسفند نسخه ( )Oar_3.1به ژنهایی که
نشانگر  SNPمورد نظر در داخل آن ژن و یا  15 kbباالدست یا

نتایج
نتایج حاصل از پویش کل ژنومی برای شش صفت مورد
مطالعه در تصویر  1نشان داده شده است .تعداد مجموعههای
ژنی حاصل از پایگاههای دادهای مختلف شامل  248طبقات
هستی شناسی (فرایند زیستی ،عملکرد مولکولی و اجزای
سلولی) و  36مسیر بیوشیمیایی  KEGGبود .همانطور که در
جداول  2و  3مشاهده میشود ،طبقات عملکردی در هستی
شناسی فرایندهای زیستی ،عملکرد مولکولی ،اجزای سلولی و
مسیرهای  KEGGبا صفات مرتبط با هماتولوژی دارای ارتباط
هستند ( .)P˂0/05مسیرهای بیوشیمیایی که شامل بیش از 3
ژن و کمتر از  500ژن داشتند گزارگ شدهاند.

جدول  .1آمار توصیفی صفات هماتولوژی مورد بررسی.
تعداد

صفات (واحد)
(1012

در لیتر)
شمارگ گلبولهای قرمز خون
میزان هموگلوبین (گرم در لیتر)
هماتوکریت (درصد)
حجم متوسط گلبول قرمز (پیکوگرم)
میانگین غلظت هموگلوبین (گرم در لیتر)
توزیع دامنه حجم گلبولهای قرمز
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494
489
496
492
488
498

میانگین
7/66
98/60
0/27
13/24
377/47
0/39

انحراف معیار
1/69
11/64
0/08
2/64
103/77
0/07

ضریب تنوع
22/08
11/80
29/84
19/93
27/49
19/23
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. هموگلوبین و هماتوکریت،) مرتبط با صفات شمارگ گلبولهای قرمزP˂0/05(  تجزیه و تحلیل غنیسازی مجموعههای ژنی معنیداری.2 جدول
P-adjust

ژنهای کاندیدای مرتبط

ژنهای
معنیدار

کل ژنهای موجود
Term در

نام مسیر
فرایند زیستی
مسیرهای غنیشده با شمارگ گلبولهای قرمز خون
regulation of reactive oxygen species metabolic
process (GO:2000377)
regulation of blood circulation (GO:1903522)
positive regulation of cell development
(GO:0010720)
macromolecule metabolic
process (GO:0043170)
مسیرهای غنیشده با میزان هموگلوبین
regulation of blood coagulation (GO:0030193)

0/031

IFT27; PVALB; NCF4; CSF2RB; TRPC4; TEX33; TST

7

46

0/043
0/002

TMEM30A; SPTA1; SENP6; IMPG1; PHIP; LCA5
TMCC2; CAMKMT; PREPL; PPM1B

6
4

82
37

0/002

RNF135; ADAP2; TEFM; ATAD5; CRLF3

5

34

0/047

IFT27; PVALB; NCF4; CSF2RB; TEX33; TST; MPST;
TMPRSS6; IL2RB
KCTD17; GPLD1; HMGN3; LRPPRC; KRT26

9

37

5

28

0/012

TNFRSF19; SACS; SGCG; FGF9; EPAS1; MICU2;
ZDHHC20; MRPL57; SKA3; SAP18; LATS2;

11

50

response to oxygen-containing compound
(GO:1901700)
blood vessel development (GO:0001568)

0/015
0/0260

PKIB; TBC1D32; RAC2; HSPD1
PHIP; BCKDHB; UBE3D; ME1; SNAP91; NCOA7;
NF217; NKAIN2; TRDN; PKIB; TBC1D32;
FAM184A; FIG4; PDGFRA

4
14

29
92

مسیرهای غنیشده با درصد هماتوکریت
regulation of response to stimulus (GO:0048583)
regulation of blood pressure (GO:0008217)

0/028

 میانگین غلظت هموگلوبین و توزیع دامنه،) مرتبط با صفات حجم متوسط گلبول قرمزP˂0/05(  تجزیه و تحلیل غنیسازی مجموعههای ژنی معنیداری.3 جدول
.حجم گلبولهای قرمز
P-adjust

ژنهای کاندیدای مرتبط

ژنهای
معنیدار

کل ژنهای موجود
Term در

0/0255

YARS2; DNM1L; TMPRSS6; BBS1; STXBP5

5

32

0/0150

CSF2RB; TEX33; TST; MPST; KCTD17; HAG1; IL2RB

7

26

0/0327

IL12RB2; PTGFR; CYM; OVGP1; ADORA3; ATP1A1

6

23

0/0010

APOLD1; CDKN1B; GPR19; CREBL2; DUSP16; SENP6;
BORCS5; TRNAC-GCA
TMEM30A; IMPG1; PIK3R3; PHIP; HMGN3; LCA5;
SH3BGRL2; ELOVL4; TTK; BCKDHB; IBTK; UBE3D;
DOPEY1; ME1; SNAP91; KIAA0408; ECHDC1; TRDN;

8

36

18

59

PRDM5; FABP2; SEC24D; PRSS12; NDST3; THADA;
HAAO; OXER1; MTA3; KCNG3
P2B1; SLFN14; SLFN11; FNDC8; RAD51D; RFFL; LIG3;
CCT6B
SESN1; STXBP5; HACE1

10

58

8

41

3

16

FCER1G; ROCK1; ADCY2; ADCY3; PLCB2

5

75

0/022

0/017
0/014

0/028

 همچنین مسیرهای زیستی. ارائه شده است2 کاندیدا در جدول
 موردKEGG مرتبط با صفات هماتولوژی با استفاده از پایگاه داده
بررسی قرار گرفته شد که با نتایج برخی از مطالعات قبلی مرتبط با
.)17( صفات هماتولوژی مطابقت داشت
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نام مسیر
فرایند زیستی
مسیرهای غنیشده با حجم متوسط گلبول قرمز
blood vessel endothelial cell migration
(GO:0043534)
positive regulation of lymphocyte activation
(GO:0051251)
positive regulation of lymphocyte differentiation
(GO:0045621)
مسیرهای غنیشده با میانگین غلظت هموگلوبین
Cellular response to estradiol stimulus
(GO:0071392)
Positive regulation of apoptotic process
(GO:0043065)
مسیرهای غنیشده با توزیع دامنه حجم گلبولهای قرمز
regulation of lymphocyte proliferation
)GO:0050670(
adaptive immune response )GO:0002250(
regulation of leukocyte apoptotic process
)GO:2000106(
KEGG مسیرهای
Platelet activation (oar04611)

 فرآیندهای زیستی،)GO( براساس تحلیل هستی شناسی ژن
مختلفی برای ژنهای مؤثر بر صفات هماتولوژی مشاهده شد که
 جزئیات.)3،16( مطابق با نتایج به دست آمده از مطالعات پیشین بود
کامل ترمهای هستیشناسی معنیدار به همراه اسامی ژنهای
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بحث
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که ژن  TRPC4با
سطح معنیداری  0/031با فرآیند regulation of reactive
 ،oxygen species metabolic processژن  SPTA1با سطح
معنیداری  0/043با فرآیند regulation of blood circulation
و ژن  TMCC2در فرایند زیستی positive regulation of cell
 developmentکه مرتبط با شمارگ گلبولهای قرمز خون
بودند ،شناسایی شدند .برخی از ژنهای این فرآیند زیستی در
مطالعات مختلف بررسی ژنهای کاندیدای مرتبط با صفات
هماتولوژی به خصوص شمارگ گلبولهای قرمز خون در ارتباط
میباشند.
مطالعه پویش کل ژنومی با هدف بررسی معماری ژنتیکی
مقاومت به بیماری براساس صفات هماتولوژی گونه خوک ،ژن
 SPTA1در ارتباط با صفت شمارگ گلبولهای قرمز خون
گزارگ شد .ژن  SPTA1نقش کلیدی در تولید پروتئینهای
مرتبط با غشای گلبولهای قرمز خون داشت ( .)18همچنین در
مطالعه پویش کل ژنومی جمعیت خوکهای نژاد
 ،Duroc×Erhualianمرتبط با شمارگ گلبولهای قرمز ،ژن
کاندیدای  TMCC2شناسایی شد .ژن  TMCC2نقش کلیدی در
حجم گلبولهای قرمز خون و اندازهگیری آنمی داشت (.)6
مطالعه اخیر پویش ژنومی در گوسفندان بومی مدیترانهای نشان
داد ،ژن کاندیدای  TRPC4نقش کلیدی در ارتباط با آداپتاسیون
دارد .ژن  TRPC4نقش مهمی در تنظیم سیستم عصبی شامل
فرآیندهای مرتبط با دوپامین دارد (.)19
ژنهای  KRT26و  GPLD1با سطح معنیداری  0/028با
فرآیند  response to oxygen-containing compoundو ژن
 EPAS1با سطح معنیداری  0/012با فرآیند blood vessel
 developmentمرتبط با صفت میزان هموگلوبین مشاهده شد.
 GPLD1و  EPAS1دو ژن مهم دیگر مرتبط با صفات هماتولوژی
میباشند که تأثیر این دو ژن در صفت هموگلوبین در مطالعات
اخیر مشاهده شد.
مطالعه پویش کل ژنومی در گونه یاک ( )yakبا هدف
شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با صفات هماتولوژی ،ژن
 GPLD1با صفات هموگلوبین و شمارگ گلبولهای قرمز
گزارگ شده است ( .)3ژن  GPLD1در ارتباط با عملکرد ایمنی
در سلولهای خونی مرتبط میباشد .عالوه براین مطالعه ژنومی
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با هدف شناسایی نشانههای انتخاب در شش نژاد گاوهای
آفریقای جنوبی ،ژن کاندیدای  KRT26در ارتباط با آداپتاسیون
به شرایط آب و هوایی گرم و خشک گزارگ شده است (.)20
مطالعه پویش ژنومی در گونه گاو در ارتباط با شناسایی
مناطق ژنومی مرتبط با آداپتاسیون در ارتفاع باال ،ژن کاندیدای
 EPAS1گزارگ شده است .ژن  EPAS1همچنین به نام ژنی
 HIF2aشناخته میشود که جزئی از خانواده  HIFبوده که
مسئول دسترسی به اکسیژن در پاسخ سلولی به شرایط محیطی
در ارتفاع باال میباشد (.)21
فرایندهای زیستی معنیدار مشاهده شده مرتبط با صفت
درصد هماتوکریت ،شامل ژنهای  RAC2و  HSPD1با سطح
معنیداری  0/015با فرایند regulation of response to
 stimulusو ژن  PDGFRAبا سطح معنیداری  0/028با فرایند
 regulation of blood pressureمشاهده شدند RAC2 .و
 HSPD1دو ژن مهم در ارتباط با صفات هماتولوژی میباشند و
میتوانند بر صفت درصد هماتوکریت نیز تأثیر گذار باشند.
مطالعه پویش کل ژنومی با هدف شناسایی مناطق ژنومی
مرتبط با مقاومت به پارازیتهای معدهای-رودهای در گوسفندان
نژاد  ،Santa Inêsژن کاندیدای  RAC2در ارتباط با صفات
هماتولوژی درصد هماتوکریت و میزان هموگلوبین شناسایی
گردید .ژن  RAC2جزء ژنهای پاسخ ایمنی مقاومت به
پارازیتها میباشد ( .)22همچنین در مطالعه پویش کل ژنومی
با هدف شناسایی ژنهای کلیدی مرتبط با استرس دمایی در
گاوهای شیری هلشتاین ،ژن کاندیدای  HSPD1شناسایی
گردید که نقش مهمی در ایمنی ذاتی داشت ( .)23اخیراً مطالعه
پویش ژنومی با  15نژاد بومی کشور روسیه با هدف شناسایی
مناطق ژنومی مرتبط با تطابق پذیری انجام شده است ،ژن
کاندیدای  PDGFRAمرتبط با استرس دمایی در شرایط سرما
گزارگ شده است (.)24
فرایندهای زیستی مشاهده شده با صفات حجم متوسط
گلبول قرمز خون و میانگین غلظت هموگلوبین ،ژنهای BBS1
و  STXBP5با سطح معنیداری  0/025با فرایند blood vessel
 ،endothelial cell migrationژن  HAG1با سطح معنیداری
 0/015با فرایند positive regulation of lymphocyte
 activationو ژن  PIK3R3با سطح معنیداری  0/022با
فرایند Positive regulation of apoptotic processبود.
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تصویر  .1پالت منهتن برای صفات هماتولوژی )A .شمارگ گلبولهای قرمز خون )B ،میزان هموگلوبین )C ،هماتوکریت )D ،حجم متوسط گلبول قرمز)E ،
میانگین غلظت هموگلوبین )F ،توزیع دامنه حجم گلبولهای قرمز.

122

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی ▐دورۀ  77شمارۀ 1401 ،2

تصویر  .2مسیر سیگنالی  Platelet activationو ژنهای کاندیدای مرتبط (پایگاه داده .)KEGG

در مطالعه ژنومی با هدف شناسایی نشانههای انتخاب در
گوسفندان نژاد تبتی ،مناطق ژنومی مرتبط با آداپتاسیون در
ارتفاع باال گزارگ شده است که شامل ژن کاندیدای  HAG1در
ارتباط با صفات هماتولوژی شامل حجم متوسط گلبول قرمز
خون و میانگین غلظت هموگلوبین میباشد ( .)25همچنین
مطالعه پویش کل ژنومی در جمعیت نژادهای خوک در ارتباط
با صفات هماتولوژی ،ژن کاندیدای  BBS1در ارتباط با صفت
حجم متوسط گلبول قرمز خون گزارگ شده است ( .)16اخیراً
در مطالعه پویش کل ژنومی گونه خوک ،با هدف شناسایی
مناطق ژنومی مرتبط با صفات سالمتی ،ژن کاندیدای PIK3R3
در ارتباط با صفات هماتولوژی حجم متوسط گلبول قرمز خون
و میانگین غلظت هموگلوبین گزارگ شده است (.)26
جزئیات کامل مسیر زیستی  KEGGبه همراه اسامی
ژنهای کاندیدا در جدول  3ارائه شده است .با بررسی نتایج
حاصل شده مشاهده شد که ژنهای  FCER1Gو  PLCB2با
سطح معنیداری  0/028با مسیر زیستی Platelet activation
123

در ارتباط با صفات میزان هموگلوبین ،درصد هماتوکریت و
میانگین غلظت هموگلوبین خون مرتبط بود (تصویر .)2
در مطالعه ژنومی بر پایه آنالیز مقایسهای فایل
ترانسکریپتوم بافت طحال گوسفندان نژاد سافوک و قزاق با هدف
شناسایی تفرق معنیدار بیان ژنهای صفات مرتبط با
آداپتاسیون ،ژن  FCER1Gگزارگ شد که با سیستم ایمنی
ارتباط داشت ( .)17همچنین ژن کاندیدای در مطالعهای در
گاوهای شیری ،با بررسی پروفایل  RNA-Seqدر غدد پستانی
آلوده به باکتری استافیلوکوکوس آرئوس ،تفرق معنیدار بیان
ژن  PLCB2گزارگ شده است ( .)27ژن  PLCB2از خانواده
ژنی  PLCBبوده و نقش کلیدی در تفرق و تولید گلبولهای
قرمز خون و تنظیم عملکرد ماکروفاژها دارند .در مطالعه قبلی
آنالیز پویش ژنومی نژاد آلپاین مرینوس ،ژن  PLCB1به عنوان
ژن کاندیدای مرتبط با صفت میانگین غلظت هموگلوبین خون
شناسایی شده بود (.)4

حسین محمّدی و همکاران\ پویش ژنومی برپایه آنالیز مسیر مرتبط با پارامترهای هماتولوژی

گوسفندان بومی و نتایج بهدست آمده را برای مطالعات اصالحی
.به کار برد

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از دکتر یانگ و همکاران در گروه علوم
دامی آکادمی علوم کشاورزی چین به خاطر فراهم نمودن اطالعات
.مورد نیاز مطالعه حاضر صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارگ نشده است

بررسی مناطق ژنومی به دست آمده با استفاده از پایگاه
 نشان داد که بیشترUniProtKB  وGeneCards ،BioMart داده
این مناطق شناسایی شده روی کروموزومهای مختلف با صفات
 با توجه به.هماتولوژی در گونههای مختلف مرتبط میباشند
،عملکرد بیولوژیکی مسیرهای شناسایی شده در مطالعه حاضر
به نظر میرسد این ژنها در بروز فنوتیپی صفات مرتبط با
 در نتیجه میتوان کارآیی روگ،هماتولوژی نقش ایفا میکنند
تجزیه و تحلیل غنیسازی مجموعههای ژنی برای پویش ژنومی
 همچنین با.صفات مهم اقتصادی را نیز مورد تأیید قرار داد
بررسی چند شکلی موجود در ژنهای کاندیدای شناسایی شده
از تجزیه و تحلیل غنیسازی مجموعه ژنی مرتبط با پارامترهای
هماتولوژی از طریق مطالعات آزمایشگاهی در نژادهای
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Abstract
BACKGROUND: Red blood cells play an essential role in the oxygen transport and the immune system. Moreover,
hematologic parameters are an important clinical indicator of various diseases including anemia and metabolic
syndrome.
OBJECTIVES: The present study aimed to conduct genome-wide association studies (GWAS) based on gene-set
enrichment analysis to identify the loci associated with hematological traits using 630K arrays.
METHODS: For this purpose, the phenotype records included 498 genotyped Alpine Merino sheep were used for red
blood cell count (RBC), hemoglobin (HGB), hematocrit (HCT), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean
corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), and RBC volume distribution width coefficient of variation
(RWD_CV). Genome-wide association study was performed with hematological traits using TASSEL software. Using
biomaRt2 R package R, SNP was assigned to genes. GO, KEGG, DAVID, and PANTHER databases were used to
assign the genes to functional categories.
RESULTS: 11 SNP markers on chromosomes 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, and 20 located in TRPC4, SPAT1, TMCC2
(RBC), KRT26, GPLD1, EPAS1 (HGB), RAC2, HSPD1, PDGFRA (HCT) and BBS1, HAG1, PIK3R3, STXBP5,
FCER1G (MCH, MHCH, RWD_CV) genes were identified. Based on the pathway analysis, 17 pathways from gene
ontology and biological pathways were associated with hematological traits (P˂0.05). The pathways have important
functions in the development and differential of red blood cells, hypoxia, adaptation process, environmental stress, and
platelet activation.
CONCLUSIONS: In total, this study supported previous results from the GWAS of hematological traits, and also
revealed additional regions in the sheep genome associated with important traits, using these findings could be
potentially useful for genetic selection in the breeding programs.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Descriptive statistics of hematological traits.
Table 2. Gene set enrichment analysis significantly (P<0.05) associated with the red blood cell count, hemoglobin and
hematocrit traits.
Table 3. Gene set enrichment analysis significantly (P<0.05) associated with the mean corpuscular hemoglobin, mean
corpuscular hemoglobin concentration and RBC volume distribution width coefficient of variation traits.
Figure 1. Manhattan plots for hematological traits. (a), red blood cell count (b), hemoglobin (c), hematocrit (d), mean
corpuscular hemoglobin (e), mean corpuscular hemoglobin concentration (f), RBC volume distribution width
coefficient of variation.
Figure 2. Platelet activation pathway and candidate genes related (KEGG database).
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