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چکیده
در اصالح نژاد دام ،وجود توزیع نرمال صفات کمی و همچنین بهر مندی از اطالعات مبتنی بر ساختار  ،DNAنقشی
بنیادین در ایجاد و گسترش مدلهایی مناسب ارزیابی ژنومی را در پی داشته است .در این راستا ،در حال حاضر ،ثابت شده
است که حوزه فراژنتیک در بروز صفات مختلف نقشی اساسی بازی میکند .علم فراژنتیک به بررسی تغییرات قابل وراثت در
بیان ژنها که مستقل از تغییرات در توالی نوکلئوتیدی  DNAاست ،میپردازد .بنابراین ،فراژنتیک میتواند با روح حاکم بر
توسعه مدلهای ژنتیکی در تباین باشد ،زیرا ،مبتنی بر فرضیههای ژنتیکی به کار رفته در اصالح نژاد نیست .برای اولین بار،
سعی شد که سا زوکارهای فراژنتیک به طور موجز تقسیم بندی شوند و به صورت قابل فهم کاربرد آن در اصالح نژاد ،بررسی
شود .از میان سازوکارها و ابزارهای فراژنتیک ،متیالسیون  DNAو نشانهگذاری ژنومی در دامنه نسبتا وسیعی از گونههای
حیوانات اهلی مورد کنکاش قرار گرفتهاند .نشانهگذاری ژنومی به طور عملی ،در مدلسازیهای ژنتیکی در نظر گرفته شدهاند.
اما ،تغییرات هیستونی ،که روی چگونگی جایگیری نوکلئوزمها اثرگذار است ،سهم ناچیزی از پژوهشها را به خود اختصاص
داده است .چنین به نظر میرسد که آینده پژوهشهای اصالح نژادی تا حدی زیادی به درک فراژنتیک صفات وابسته باشد.
انتظار می رود که فراژنتیک شاید بیشترین اثر خود را در روشن ساختن اثر متقابل محیط و ژنتیک ،نشان دهد .از آنجاییکه،
فراژنتیک سطح انتقال اطالعات محیطی به ژنوم موجود است ،این امکان در آینده وجود خواهد داشت که با کنکاش این
سطح بتوان صفات نامطلوب – مثل دنبههای بزرگ در بعضی نژادهای گوسفند ایرانی را به روش فراژنتیکی مدیریت کرد .این
مدیریت به درک کامل فراژنتیک نیاز خواهد داشت.
کلمات کلیدی :اصالح نژاد ،فراژنتیک ،متیالسیون ،مدلهای اصالح نژادی ،نشانهگذاری ژنومی.
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تعریف واژه فراژنتیک
واژه فراژنتیک 1اولین بار ،در سال  1030توسط یک زیست شناس تکاملی 2به نام گونارد وادینگتون برای توصیف تعاملهای
تصادفی بین ژنها و محصوالت آنها که موجب ایجاد فنوتیپ میشود ،بکار گرفته شد ) .(Waddington, 1942اما ،تعریف
کنونی آن به صورت بررسی تغییرات قابل وراثت در بیان ژنها که مستقل از تغییرات در توالی نوکلئوتیدی  DNAرخ میدهد،
ارایه شده است ) .(Sharma et al, 2010در حال حاضر ،معمولترین تعریفی که از فراژنتیک ارائه میشود عبارت است از
سازوکارهایی که عالوه بر اثرگذاری بر بیان ژنی ،قادرند به نسل بعدی سلول (وراثت اتوزمی) و بعضاً به نسل دیگر به ارث
برسند ،در حالیکه ،در چیدمان نوکلئوتیدی  DNAهیچ تغییری ایجاد نمیکنند .برگشتپذیر بودن در عین وراثتپذیری و
انعطافپذیری در عین حفظ پایداری در طول تقسیم سلولی و نیز در طی نسلهای سازواره جلوه منحصر به فردی به فراژنتیک
بخشیده است )(Kubota,2008; Iwata et al, 2010

سازوکارها و ابزارهای فراژنتیک
فراژنتیک از ابزارهایی برخوردار است که آن را در انجام سازوکارهای ویژه یاری میرساند .مهمترین ابزارهای فراژنتیک
عبارتند از :متیالسیون  ، 3 DNAتغییرات هیستونی RNA ،4های نارمزگر ،5ساختارهای سطح عالی کروماتینی، 6کمپلکسهای
ریمدلینگ کروماتینی ،7طیفهای بخصوصی از فاکتورهای رونویسی ،8کمپلکسهای تریتراکس/پلیکمب .0همچنین مهمترین
سازوکارها و یا فرایندهای فراژنتیک که توسط این ابزارها هدایت میشوند عمدتاً عبارتند از :تمایز سلولی ، 19پاراموتاسیون،11
بوکمارکینگ ،12نشانهگذاری

ژنومی13

 ،تنوع اثر

مکانی14

 ،غیرفعالسازی کروموزوم  ،15Xبرنامهریزی مجدد ژنومی،16

ترانسوکشن ،17اثرات مادری ،18سرکوبی عناصر قابل تحرک در ژنوم ( ،)TEsزمانبندی

همانندسازی(Migicovsky et al, 10

) .2011نگاهی فهرستوار به این سازوکارها و ابزارهای یاد شده نشان می دهد که فراژنتیک پیچیدگی زیادی را در دنیای
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زیست شناسی به خود اختصاص داده است .در اینجا ،به بعضی از این سازوکارها و ابزارها که توجه پژوهشگران ژنتیک و اصالح
نژاد را بیشتر به خود اختصاص داده و یا انتظار میرود که سهم بیشتری از پژوهشهای آینده اصالح نژادی را به خود اختصاص
دهد ،پرداخته میشود.
متیالسیون DNA

متیالسیون  ،DNAمهمترین نشانگر فراژنتیک به شمار میرود و تنها تغییر فراژنتیکی است که به طور مستقیم روی
 DNAتاثیر می گذارد .الگوی متیالسیون از فردی به فرد دیگر و از بافتی به بافت دیگر متفاوت است .متیالسیون  DNAشامل،
اضافه شدن گروه متیل روی باز سیتوزین ،پس از ساخته شدن  DNAاست و در نتیجه این انتقال آنزیمی یک گروه متیل (-

 )CH3از  -Sآدنوزیل متیونین (دهنده متیل) به کربن موقعیت  5سیتوزین موجود در دینوکلئوتید  CpGمنتقل میشود .این
فرآیند ،برگشتپذیر است .این واکنش آنزیمی توسط  DNAمتیل ترانسفرازها 29انجام میشود DNA .متیل ترانسفرازها ،که
آنزیمهای انتقال دهندهی گروه متیل روی دینوکلئوتیدهای CpG

21

هستند ،هماهنگ با همانندسازی  DNAعمل کرده تا

الگوی متیالسیون  DNAرا حفظ کنند DNA .متیل ترانسفرازها دینوکلئوتیدهای  CpGمتیله شده روی رشتهی مادری را
شناخته و دینوکلئوتیدهای  CpGمرتبط روی رشتهی دختری را متیله میکنند و این الگو را طی فرایند تمایز 22حفظ و به
نسل بعدی سلول منتقل میکنند ) .(Bestor et al, 1988در پستانداران ،پنج عضو از خانواده  DNMTشناسایی شده است:
 DNMT3b ،DNMT3a ،DNMT2 ، DNMT1و  DNMT3Lکه از بین آنها فقط  DNMT3a ،DNMT3bو DNMT1

فعالیت متیل ترانسفرازی دارند .الگوی وراثت متیالسیون  DNAهمانند ،الگوهای تغییرات هسیتونی ،توسط ماشین فراژنتیکی
واسطهگری میشود .الگوی متیالسیون طی تکامل بافت ایجاد می شود و زمانی که این الگو در یک سلول ایجاد شد ،به شکل
پایداری طی همانندسازی  DNAدر هر تقسیم سلولی ،حفظ میشود ) .(Sakashita et al, 2001بنابراین وقتی سلولها دارای
اطالعات ژنتیکی یکسانی باشند ،ماهیت متمایز خود را حفظ میکنند .طی تکامل و در قالب برنامهریزی مجدد ژنومی،23
سیتوزین متیلهی یک دینوکلئوتید  CpGطی دآمیناسیون به تیمین تبدیل میشود .نواحی کوچکی از 1( DNAتا  )%2که
جزایر  CpGنامیده میشوند و عمدتاً در نواحی راهانداز 24ژنها قرار دارند ،شدیداً از متیالسیون محافظت میشوند و با نقاط
آغاز رونویسی در حدود  79درصد از ژنهای انسانی مرتبط هستند .توزیع  CpGدر ژنوم مهره داران همگن نبوده و بیشتر ژنوم
خالی از  CpGاست .بیشتر جزایر  CpGدر ژنوم پستانداران و انسان غیرمتیله است تا مانعی در راه رونویسی از ژن ایجاد نکند.
سازمانبندی ژنوم ،به واسطهی یک الگوی فراژنتیکی تنها در یوکاریوتهای عالی مثل پستانداران و انسان تسهیل میشود و در
20
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مگس سرکه و کرم لولهای  C. elegansچنین الگویی وجود ندارد ) .(Baylin et al, 1997الگوهای متیالسیون به طور نزدیکی
با الگوهای بیان ژن مرتبط هستند .نواحی شدیداً متیله شدهی ژنوم با نحوهای از سازمانبندی کروماتین که موجب مهار
رونویسی میشود ،مرتبط است .در انسان ،چنین نواحی متیله شدهای اغلب حاوی توالیهای تکراری است .همچنین متیالسیون
مانع از رونویسی توالیهای مزاحم میشود و از جابجایی آنها در ژنوم جلوگیری میکند .این توالیها طی تکامل ،توسط
توالیهای ترانسپوزونی و  DNAویروسی ،به ژنوم انسان وارد شدهاند ) .(Slotkin et al, 2007در مقابل ،جزایر CpG

غیرمتیلهی ژنها با نواحی فعال کروماتین که شدیداً رونویسی میشوند ،مرتبط است .معموال ًدر تمامی بافتهای طبیعی این
جزایر غیرمتیله بوده و غالباً انتهای ' 5تعدادی از ژنها را پوشش میدهند .زمانی که جزایر  CpGناحیه راهانداز فاقد متیالسیون
بوده و عوامل نسخهبرداری مناسب به آن دسترسی دارند ،بیان ژن میسر میشود؛ در مقابل متیالسیون جزایر  CpGراهانداز با
ساختار بسته کروماتین و در نتیجه عدم نسخهبرداری ژنهای مربوط همراه خواهد بود .الگوی متیالسیون در ژنوم پستانداران به
این صورت است که دینوکلئوتیدهای  CpGدر جزایر  CpGبه صورت غیرمتیله و در بدنه ژنوم متیله میباشند و تغییر این
الگو یعنی هایپومتیالسیون وسیع بدنه ژنومی منجر به ناپایداری کروموزومی و تغییر بیان ژنها شده و یا هایپرمتیالسیون جزایر
 CpGمنجر به بروز ژنهای دخیل در سرطانها و یا بیماریهای دیگر میشود .متیالسیون  DNAدر فرآیندهای تمایز سلولی،
نشانهگذاری ژنومی ،مرگ برنامهریزی شده سلول ،سرطانها ،پیری ،غیرفعال شدن تصادفی کروموزوم  Xو نظایر آن نقش
تعیینکنندهای دارد .(Mathers, 2008) .آنزیمهایی که قادر هستند گروههای متیل را از توالیهای  DNAبردارند ،دمتیالزها
نامیده میشوند .با اینکه متیل ترانسفرازهای  DNAنسبتاً خوب بررسی شدهاند ،اما ،پیدا کردن آنزیمهای مسئول دمتیالسیون
 DNAبسیار وقتگیر بوده است و تاکنون نیز با موفقیت انجام نشده است .حتی برای انسان و موش ،سازوکارهای دمتیالسیون
 DNAهنوز نامشخص است .چندین ژن ،از جمله  MBD2و  ،GADD45aدر ابتدا به عنوان دمتیالز در فرآیند دمتیالسیون
گزارش شدند .اما ،بعداً معلوم شد که آنها فاقد فعالیت دمتیالسیون هستند ) .(Cedar et al, 2009جدول  1نشان میدهد که
اخیرا ،پژوهشگران به کمک دادههای حاصل از فنآوریهای پروبرونداد زیستی ،تمرکز ویژهایی روی کنکاش متیالسیون
داشتهاند.
تغییرات هیستونی
هیستونها ،به عنوان واحدهای تشکیلدهنده ساختار نوکلئوزوم ،نقش اساسی در فراژنتیک دارند .وزن مولکولی هیستونها
 6تا  23کیلودالتون بوده و شامل هیستونهای  H3 ،H2B ،H2A ،H1و  H4هستند .هیستونهای  H3 ،H2B ،H2Aو H4

در گونههای مختلف تشابه بسیاری از نظر ساختمانی دارند .اما هیستون  H1از یک سازواره به سازواره دیگر متفاوت است .به
عنوان مثال H1 ،در گلبول قرمز پرندگان ،در اکتامرهای 25هیستونی وجود نداشته و گفته میشود بین اکتامرهای هیستونی و

Octamers
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 هیستون اتصال دهنده گفته، به همین دلیل به این نوع هیستون. به هر اکتامر هیستونی قرار داردDNA در محل ورود و خروج
.میشود
 شماری از نرم افزارهای پرکاربرد در بررسی متیالسیون:1 جدول
نرم افزار
RnBeads
Minfi
CpGassoc
MethLAB
IMA
Methylkit
MethylDMV
D3M
NIMBL
PyMAP
ADMIRE
Charm

کاربرد
Whole-genome bisulfite sequencing, reduced representation bisulfite
sequencing, Infinium microarrays and any other protocol that
produces high-resolution DNA methylation data
Illumina Infinium DNA methylation arrays
Association Between Methylation and a Phenotype of Interest
Array-based DNA methylation data
Ian R package for high-throughput analysis of Illumina's 450K
Infinium methylation data
DNA methylation analysis from high-throughput bisulfite sequencing
results
An R package that performs simultaneous detection of differential
methylation
Differential DNA-methylation sites based on underlying distributions
MATLAB code to quality control and prioritize differentially
methylated markers from illumina infinium arrays
A Python package for small and large scale analysis of Illumina 450k
methylation platform
Analysis of DNA methylation in genomic regions
Comprehensive high-throughput arrays for relative methylation
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 در شکلگیری ساختار کروماتین و در نتیجه تنظیم بیان ژن،هیستونها به عنوان واحدهای تشکیلدهنده ساختار نوکلئوزوم
 آمینیNt  کربنی و یک دمCt  حاوی یک دم، پروتئینهای هیستونی که هستهی نوکلئوزومی را در بردارند.نقش اساسی دارند
 هیستونها در معرض یک سری تغییرات پساترجمه قرارNt  دمهای.)Marinowich et al., 2003( فاقد ساختار هستند
 تغییرات هیستونی یاد شده شامل موارد. (Lawrence et al, 2016) میگیرند که به آنها تغییرات هیستونی گفته میشود
:ذیل است
استیالسیون
 این واکنش. آمینوی زنجیره جانبی اسید آمینهی الیزین است3  شامل اضافه شدن گروه استیل به گروه،این فرآیند
 داستیالسیون نامیده میشود، واکنش معکوس استیالسیون.به وسیله آنزیم هیستون استیل ترانسفراز کاتالیز میشود
 این واکنش توسط آنزیم هیستون داستیالز.که در آن گروه استیل از روی هیستونهای تغییر یافته برداشته میشود
 استیالسیون و. استیالسیون منجر به فعال شدن ژن و داستیالسیون منجر به خاموشی ژن میشود.انجام میشود
 انجام شده و با ایجاد سلسله واکنشهایی موجب بازH4،H3،H2B،H2A داستیالسیون برروی هر چهار هیستون
. (Liang et al, 2004) شدن ساختار کروماتین میشوند
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متیالسیون پروتئین
این فرآیند ،شامل اضافه شدن گروه متیل به انتهای زنجیرهی جانبی اسید آمینههای لیزین و آرژنین است و با
حالتهای مختلف اتصال ،یک واحد متیل (مونومتیالسیون) ،دو واحد متیل (دی متیالسیون) و سه واحد متیل (تری
متیالسیون) به گروه آمین انتهای این اسیدهای آمینه انجام میشود .دمتیالسیون منجر به فعال شدن ژن شده و
متیالسیون منجر به خاموشی ژن میشود )(Hu et al, 2013; Tachibana et al, 2008


فسفریالسیون پروتئین

اثر این فرآیند به این ص ورت است که اضافه شدن گروه فسفات به زنجیرههای جانبی اسید آمینههای سرین و ترئونین باعث
افزایش بار منفی این نواحی و تغییر الگوی واکنش هیستون  DNAمیشود ).(Martinowich et al, 2003


یوبیکویتیناسیون
این فرآیند شامل اضافه شدن یک مولکول پروتئینی به نام یوبیکوییتین به زنجیره جانبی اسید آمینه لیزین است.
عکس این واکنش دیوبیکوییتیناسیون نامیده میشود و هردو فرآیند یوبیکوییتیناسیون و دیوبیکوییتیناسیون در
فعال شدن ژن نقش دارند ).(Venkatesh et al, 2015



سومویالسیون
این فرآیند ،شامل اضافه شدن یک مولکول پروتئینی به نام ( )SUMOبه پروتئین هدف است .پروتئینهای کوچک
تغییر دهنده وابسته به یوبیکوئیتین ( ) SUMOکه دارای کنفورماسیون و اتصال با پروتئین های هدف هستند بسیار
مشابه یوبیکوئیتین بوده و در تنظیم رونویسی و جنبههای دیگر آن نقش دارند .در زمینه تأثیر تغییرات مختلف
هیستونی روی ساختار و عملکرد کروماتین واژهای به نام رمز هیستونی 26مطرح میشود که به معنی تلفیق چندین
تغییر مختلف و وجود ارتباط متقابل بین آنها در ایجاد یک عملکرد زیستی خاص است .به عنوان مثال فسفریله شدن
سرین شماره  19در هیستون  H3به همراه استیله شدن این هیستون در لیزین شماره  12و همچنین استیله شدن
لیزین شماره هشت در هیستون  H4باعث فعال شدن رونویسی در آن ناحیه میشود ) .(Song et al, 2005برخالف
متیالسیون  ،DNAتصحیحات هیستونی بسته به اینکه کدام هیستون تغییر میکند و همچنین بسته به نوع تغییر
هیستونی ،میتواند موجب فعال سازی یا سرکوب بیان ژن شود .به عنوان مثال ،استیالسیون لیزین با فعالسازی
رونویسی بسته به اینکه کدام ریشه تغییر میکند و نیز بسته به میزان متیالسیون رخ داده ،میتواند با فعالسازی یا
سرکوب رونویسی مرتبط باشد ) (Hebbes et al, 1988; Herrmann et al 2013به طور مثال ،تریمتیالسیون
لیزین شماره چهار ( )Lys4روی هیستون شماره سه ) (H3K4me3در راهانداز ژنهای فعال رخ میدهد

Histone Code
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) (Liang et al, 2004و تریمتیالسیون لیزین شماره نه روی هیستون شماره سه ) (H3K9me3و تریمتیالسیون
لیزین شماره  27روی هیستون شماره سه ) (H3K27me3در راهانداز یک ژن موجب سرکوب رونویسی آن ژن میشود
) .(Kouzarides et al, 2007تغییرات هیستونی فعالکننده و سرکوبکنندهی متنوعی شناخته شدهاند که یک
شبکهی تنظیم ژنی بسیار پیچیده را تشکیل داده و برای فعالیتهای زیستی سلولها ضروری هستند

).(Cedar et al, 2009


وضعیت قرارگیری نوکلئوزوم
 DNAدر محلهایی حدود دو دور در اطراف هشت مولکول هیستون میپیچد و ساختاری را به وجود میآورد که
نوکلئوزوم نام دارد .نوکلئوزوم واحد ساختمانی کروماتین است .در مرکز هر نوکلئوزوم چهار جفت پروتئین هیستون
وجود دارد که رشتههای  DNAتقریباً دو دور در اطراف آن گردش میکنند .نوکلئوزومهای همه سلولهای یوکاریوت
شامل  147باز  DNAاست .با بررسی مارپیچ دو رشته ای  DNAمشخص شده است که در نواحی از  DNAکه
نوکلئوزوم قرار دارد ،متیالسیون  DNAبیشتر از دیگر نواحی مارپیچ دو رشتهای اتفاق میافتد .همچنین ،مشخص
شده است که نوکلئوزومها به ترتیب در نواحی اگزون ،ناحیه اینترون  -اگزون و ناحیه اگزون  -اینترون بیشترین
مقدار را دارند ) .(Portella et al, 2013نوکلئوزومها دسترسی فعالکنندهها و فاکتورهای رونویسی به جایگاه هدف
را مهار میکنند .موقعیت قرارگیری نوکلئوزومها نسبت به جایگاه شروع رونویسی تأثیر زیادی روی شروع فرآیند
رونویسی دارد .موقعیت قرارگیری نوکلئوزوم در اطراف جایگاه شروع رونویسی ،اتصال  RNA Polymerase IIرا
تحت تاثیر قرار میدهد ) .(Xi et al, 2010در جدول  ،2فهرستی از نرمافزارهایی که در پیشبینی نوکلئوزم مورد
استفاده قرار میگیرند ،ارائه شده است .نگاهی ساده به این جدول نشان میدهد که انقالبهای اخیر در فنآوریهای
جدید زیستی ،دادههایی را ایجاد کردهاند که تحلیل و پیش بینی جایگیری نوکلئوزم در هسته سلول را امکانپذیر
کردهاند.

نشانهگذاری ژنومی
در موجودات دیپلوئید هر کدام از سلولهای بدن دو نسخه از ژنوم را دارند که یکی از مادر و دیگری از پدر به ارث میرسد.
در اکثر ژنهای بدنی بیان هر دو آلل ژن به طور همزمان صورت میگیرد .ولی تعداد کمی از ژنها (حدود  199الی  299ژن
در پستانداران) بر خالف اصول مندلی تحت تاثیر پدیدهای به نام نشانهگذاری ژنومی قرار میگیرند .این گونه ژنها از وراثت
مندلی تبعیت نمیکنند و نتایج آمیزش معکوس در آنها مانند وراثت مندلی یکسان نیست .یعنی با عوض شدن ژنوتیپ والدین
با یکدیگر فنوتیپ فرزندان عوض میشود .در حالیکه در وراثت مندلی تعویض ژنوتیپ والدین روی فنوتیپ فرزند تاثیری ندارد
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 نشانهگذاری ژنومی فرایند فراژنتیکی است که به وسیله متیالسیون و تغییر و تحول هیستونها به.(Hirasawa et al, 2010)
. عمل میکندDNA منظور کسب بیان تک آللی بدون تغییر توالی
 نرم افزارهای مورد استفاده برای پیشبینی نوکلئوزوم:2 جدول
نرم افزار
F-seq
TemplateFilter
DANPOS
BINOCh
PING
NUCwave
NucPosSimulator
NucHunter
DiNuP
NucTools
Dimnp
ArchAlign
SANEFALCON
NucDe
NucleR
NSeq
ArchTEx
PuFFIN
NPS
ChIPseqR
Skyline nucleosome browser

توالییابی
DNA sequence
Single-end NGS sequencing
Whole genome sequencing
Single and paired-end sequencing
MNase-based or sonicated short-read data
MNase-seq, ChIP-seq and CC-seq
MNase-seq data
ChIP-seq data
Identify regions of differential nucleosome
positioning
High-throughput sequencing data
Identifying differential nucleosome regions in
multiple samples)
Next-generation sequencing
Single end sequencing of cell-free DNA
MNase-ChIP-seq and MNase-seq data
NGS and Tiling Arrays
Sequencing data

منبع
2008, Boyle,et al
Weiner et al, 2017
Chen et al, 2013
He et al, 2010
Zhang et al, 2012
Quintales et al, 2014
Schopflin et al, 2013
Mammana et al, 2013

Lai et al, 2010
Straver et al, 2016
Kuan et al, 2009
Flores and Orozco, 2011
Nellore et al, 2012

Single-end next-generation sequencing

Lai et al, 2012

Paired-end sequencing data
Single-end NGS sequencing
CHIP seq data
Web-based application for the identification of
Nucleosome peaks over the genome

Polishko et al, 2014
Zhang et al, 2008
Humburg et al, 2011

Fu et al, 2012
Vainshtein et al, 2017
Liu et al, 2017

Belch et al, 2010

 در چنین. غیرفعال شده و نسخه دیگر به صورت فعال رونویسی میشود، یکی از دو نسخه یک ژن،در پدیده نشانهگذاری ژنومی
،X  پدیده غیرفعال شدن کروموزوم.حالتی آلل غیرفعال در تمامی سلولهای جاندار به صورت پایدار غیرفعال باقی خواهد ماند
 مادری غیرفعالX  پدری و در برخی از سلولها کروموزومX رخدادی تصادفی است که در آن در برخی از سلولها کروموزوم
 در نشانهگذاری ژنومی بیان یک ژن یا یک ناحیه کروموزومی طی تکامل موجب تفاوت بین آللی که از، به عبارت دیگر.میشود
 یعنی بیان ژن بستگی به این دارد که آلل به ارث رسیده از پدر باشد یا از مادر (وابسته به. میشود،پدر یا مادر به ارث میرسد
 چنین ژنهایی را.)28 طی این پدیده فقط یک آلل بیان میشود و آلل دیگر خاموش میماند (بیان تکآللی.)27والد منشاء
 فرآیند نشانهگذاری ژنومی اطالعات ژنتیکی در دوره شکلگیری.(Lawson et al, 2013) میگویند20ژنهای نشانهگذاری شده
 به همین دلیل ژنهای.سلول تخم یا اسپرماتوزوئید اتفاق میافتد و به این ترتیب تنها یک نسخه از این ژنها فعال میشود
نشانهگذاری شده ژنومی نسبت به فشارهای محیطی بسیار حساس هستند و اگر عملکرد تنها نسخه این ژنها خراب شود و یا
 در مورد بعضی از ژنهای نشانهگذاری شده.(Barlow et al, 2014) نسخه دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد،از بین برود
27

Parent of Origin Dependent
Monoallelic Experssion
29 Imprinted Genes
28
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ممکن است اثرات نشانهگذاری کامل نباشد .در بعضی از موارد سرکوب رونویسی از آلل پدری ژن نشانهگذاری شده ناقص است.
در حالی که بیان تک آللی در مرحله یا بافت بخصوصی میتواند توسعه پیدا کند .بنابراین ،میتوان گفت بعضی از ژنگاههای
نشانهگذاری شده نقش چندشکلی دارند .در نتیجه یک ژنگاه نشانهگذاری شده میتواند در میان افراد بعضی از گونهها بسیار
متغیر باشد ) .(Magee et al, 2014در بین پستانداران ،نخستین بار این گونه ژنها قبل ازسال  1089در موش مورد بررسی
قرار گرفتند ) .(Khatib et al, 2004اگر ژنهای نشانهگذاری شده روی کروموزومهای بدنی قرار داشته باشند روی هر دو نوع
جنسیت فرزند (نر یا ماده) حاصل اثرگذار است .پژوهشهای تکاملی در پستانداران نشان میدهد که ژنهای نشانهگذاری شده
محافظت شده هستند .به عنوان مثال از بین  70ژن نشانهگذاری شده در انسان که در پایگاه داده  39MetaImprintگزارش
شده است تنها تعداد  49ژن ( )%51در بین  132ژن نشانهگذاری شدهای که در موش گزارش شده است ،دیده میشود
( .)Sharman et al., 2007مدارک و مستندات نشان میدهد که کشف پدیدهی نشانهگذاری ژنومی به بیش از  39سال قبل
باز میگردد .حدود یک درصد از کل ژنهای پستانداران نشانهگذاری شده است .اولین ژن نشانهگذاری شده شناخته شده در
انسان ژن  H19با بیان مادری بوده و اولین ژن نشانهگذاری شده شناخته شده در گاو ژن  IGF2Rبا بیان مادری است
).(O’Doherty et al, 2015بسیاری از این ژنهای نشانه گذاری شده به صورت خوشهای روی کروموزمهای مختلف ژنوم
هستند و هر خوشه تحت کنترل یک ناحیه کنترلی به نام ناحیه مرکزی نشانهگذاری  31ICRقرار میگیرد .بیان مناسب این
ژنها به طور کلی برای رشد ،تکامل و توانایی زیست موجود مثل رشد جفت و جنین ،تکثیر سلولی ،تکامل مغز و سامانه عصبی
و ایجاد ساختارهای احشایی الزم است.
ریز  RNAها
در پژوهشهای مختلف مشخص شده است که  RNAهای نارمزگر کوچک و طویل از طریق توالیهای ویژهای با نواحی
تنظیم کننده بر هم کنش داشته و به این ترتیب این  RNAهای نارمزگر در تنظیم بیان ژن دخیل هستند

(Quan et al,

) .2017این RNAهای نارمزگر بر ا ساس تعداد نوکلئوتید و عملکردی که در بدن دارند در دسته های مختلفی قرار میگیرند.

 RNAهای نارمزگر را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود ).(Santosh et al, 2015
الف ANR :های مرتبط با ترجمه  32که شامل دو زیر گروه هستند:
 tRNA-derived RNA .1شامل  ANRهای کوچکی هستند که به وسیله فرایند آنژیوژنین به  AANRتبدیل
میشوند و میتوانند فرایند ترجمه را سرکوب کنند ).(Santosh et al, 2015

30
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 RNA .2ریبوزومی ( )rRNAجایگاهی را در ریبوزوم فراهم میسازد که در فرایند رمزخوانی و تبدیل RNA( mRNA

پیامبر) به اسیدهای آمینه نقش دارد .همچنین در جایگاهی که  RNAریبوزومی در ریبوزوم پدید آورده است ،به
برهمکنش  mRNAبا  tRNAدر فرایند رمزخوانی کمک میشود.
ب RNA :های نارمزگر طویلی )IncRNA( 33هستند که نارمزگر بوده و حدود بیش از  299نوکلئوتید طول داشته و به
مولکوهای  RNAکوچکتر شکسته نمیشوند .تولید  IncRNAها تحت تنظیم رونویسی است و با فرایندهای پردازش و پلی
آدنیالسیون و کالهکگذاری ساخته میشوند .پس از پردازش ،تعدادی از این مولکولها از هسته به سیتوپالسم انتقال مییابند.
 IncRNAها درتنظیم ژنهای رمزگر پروتئین نقش داشته و این نقش به سطوح رونویسی و پسارونویسی و مسیرهای رشد و
تمایز در سلولهای مختلف مربوط میشود ) .(Santosh et al, 2015انواع مختلف  IncRNAها عبارتند از H19 :که در
نشانهگذاری ژنومی نقش دارد RepA ،که در غیرفعالسازی کروموزوم  Xنقش ایفا میکند HOTAIR ،در فراخواندن و متصل
کردن مجموعههای بازآرایی کروماتین  HOXDنقش دارد lincRNA-p21 ،در سرکوب ژنهای زیادی که به واسطه P53

تنظیم میشوند نقش ایفا میکند ( Gas5 ،)Santosh et al, 2015در به دام انداختن گیرندههای گلوکوکورتیکوئیدی نقش
دارد  PANDAدر محدود کردن آپوپتوز از طریق اتصال به فاکتور رونویسی  NFYAنقش ایفا میکند 1/2-sbsRNA ،میانجی-
گری تخریب  mRNAرا بر عهده دارد BACE1-AS ،در افزایش پایداری  mRNAنقش دارد 1ARLdR ،در کنترل
پیشرفت چرخهی سلولی به واسطهی تنظیم  B-MYBنقش ایفا میکند 1LRLA ،تسریع تکثیر سلولهای کبدی به واسطه
فعالسازی مسیر پیامرسانی بتا کانتین را برعهده دارد lsninARs ،عامل تجمع لیپیدی است AnANR ،ها در غیرفعال کردن
کروموزوم  Xنقش دارند lTANR ،ها به عنوان تنظیم کنندههای فرایند ترجمه نقش ایفا میکنند ANR-nanln ،ها در
تغییرات کروماتین نقش دارند ) (Zho et al, 2013ج :دسته سوم  ANRهای نارمزگر کوتاه 34میباشند که شامل سه زیرگروه
 miRNAو  siRNAو  piRNAمیباشند ).(Santosh et al, 2015

 Small interacting RNA .1ها گروهی از  ANRهای نارمزگر  21تا  22نوکلئوتیدی هستند که از تقسیم دایسر
مکمل شده با  ANRدو رشتهای ایجاد شده و وظایف آنها شامل تنظیم بیان ژن ،کنترل جابجایی و دفاع سلولی در
مقابل ویروس ها است ).(Carthew et al, 2009

 piRNA .2ها گروهی از  ANRهای نارمزگر  21تا  36نوکلئوتیدی هستند که از سلولهای زایا و سوماتیک مشتق
میشوند و وظایف آنها عبارتند از تنطیم جابجایی و فعالیت و موقعیت کروماتین ).(Carthew et al, 2009

 AnANR .3ها زیر گروهی از  ANRهای نارمزگر  18تا  25نوکلئوتیدی هستند که نقش مهمی در بسیاری از
فرایندهای سلولی مانند :رشد ،تمایز ،توسعه و تکامل ارگانها ،پاسخ به عوامل استرسزا و آنکوژنی و آنکومیری نقش
دارند .همچنین مشخص شده است که  miRNAها نقش بسیار مهمی در تنظیم رونویسی و فرایندهای پسا
رونویسی ،خاموشی ژنها و دمتیالسیون  ANRبر عهده دارند .بررسی ها نشان داده است که مناطق اینترژنیک با
)Long non coding RNAs (lncRNAs

33

Short non-Coding RNAs

34
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بیان  ANRهای نارمزگر بیماریهای پیچیده در ارتباط بوده و استفاده از  miRNAها به عنوان نشانگر در تشخیص

بیماری و درمان بیماریها منطقی به نظر می رسد (.)2015 ,rA ns hniAolS ,.2012 ,rA ns Anrani
زیستزایی ریز  RNAها در هسته و سیتوپالسم صورت میگیرد و پس از آن  Pri-miRNAکه محصول رونویسی RNA

 polIIبوده ،ابتدا در هسته توسط  Dorshaبه  pre-miRNAتبدیل میشود و بعد توسط آنزیم  Exportin5به سیتوپالسم
منتقل شده و در سیتوپالسم توسط  Dicerپردازش نهایی صورت میگیرد و به صورت کمپلکس با  miRISCدر آمده و
 mRNAای که مکمل ها در اصالح نژاد حیوانات اهلی را میتوان در موارد زیر خالصه کرد .1 :حیوانات بدون ریز RNAها
قادر به ادامه حیات تیستند .2 .ریز RNAها نقش مهمی در تنظیم بیان ژنها و به ویژه در تغییرات پس از ترجمه به واسطه
شناسایی  mRNAهای هدف و تجزیه و یا ترجمه آنها برعهده دارند .3 .ریز RNAها یک مجموعه بزرگ از  RNAهای
نارمزگر حفاظت شده هستند .4.ریز RNAها بسیار زیاد بوده و دارای خاصیت بیان در یک بافت خاص هستند

(Liu et al,

).2010

شکل  :1تقسیم بندی  RNAهای نارمزگر

همکاری ابزارهای مختلف فراژنتیکی در راستای اهداف مشترک زیستی – محیطی
متیالسیون  DNAو تصحیحات هیستونی عالوه بر عملکردهای مجزا ،به منظور تعیین وضعیت بیان ژن ،سازماندهی
کروماتین و ماهیت سلولی ،در سطوح متعددی با همدیگر همکاری و برهمکنش دارند ) .(Cedar et al, 2009دو تغییر
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هیستونی ( H3K9me3و  )H3K27me3که نوعی سازوکار خاموشی را در سلولهای پستانداران القا میکنند ،هماهنگ با
متیالسیون  DNAعمل مینمایند .به عالوه یک هیستون متیل ترانسفراز ( 35)HMTمیتواند از طریق جذب  DNAمتیل
ترانسفرازها به ژنهای خاموش ،موجبمتیالسیون  DNAدر نواحی خاص شود ) ،(Tachibana et al, 2008و یک هیستون
دمتیالز  (HDM)36با پایدار کردن و ثبات  DNAمتیل ترانسفراز شماره  )DNMT1( 1موجب حفظ متیالسیون  DNAشود
) DNA .(Wang et al, 2009متیل ترانسفرازها میتوانند با جذب پروتئینهای اتصالی به متیل ( 37)MBDو داستیالزهای
هیستونی 38موجب خاموشی ژن و تراکم کروماتین شوند ) .(Nan et al, 1998; Jones et al, 2002همچنین متیالسیون
 DNAمیتواند از طریق یک پروتئین اتصالی به متیل ) (MeCP2موجب متیالسیون هیستونی ( )H3K9me3و در نتیجه
سرکوب یوکروماتین شود) . (Fuks et al, 2003تأثیر این تغییرات یک چشمانداز فراژنتیکی ایجاد میکند که نحوهی بیان ژنوم
پستانداران در سلولهای مختلف ،مراحل تکامل و حاالت سالمت و بیماری را تنظیم میکند .الگوهای مجزای این تغییرات در
حاالت مختلف سلولی حضور دارد و محافظ محتویات سلولی است ) .(Sharma et al, 2012فراژنتیک ،به دلیل ماهیت
دینامیک و در عین حال قابلیت وراثتپذیری ،قادر است نه تنها در یک نسل ،بلکه در طی چندین نسل حیات سازواره
(فراژنتیک بین نسلی) ،30پیامدهای مختلف اثرات این عوامل را تبیین کند .برخی عوامل محیطی به طور مستقیم (همچون
مکملهای غذایی فوالت جهت تأمین منبع گروه متیل بدن) و اکثر عوامل محیطی به طور غیرمستقیم و از طریق فعالسازی
مسیرههای متابولیکی داخل سلولی باعث ریمدلینگ 49فراژنوم و نهایتاً بروز تغییرات در الگوهای بیان ژنی و عملکردهای عصبی
میگردند) .(Zhang et al, 2010در حقیقت آشفتگیهای فراژنتیکی (جهشهای فراژنومی) ،هم به جهشهای ژنتیکی و هم به
شرایط نامساعد محیطی قابل انتساب هستند .برای مثال طیف وسیعی از اختالالت فیزیکی همچون آسم ،دیابت و اختالالت
ایمنی ،هم میتوانند توسط جهشهای ژنتیکی در ژنهای بخصوصی ایجاد شوند و هم میتوانند به واسطه مواجهه با
استرسهای روحی  -روانی در ایام بارداری و پس از تولد پدید آیند .به نظر میرسد عامل تنش قادر است این بیماریها را در
طیف گستردهتری از بیماران توجیه کند ( .)Kofman et al, 2002; Wong et al, 2012از این رو هم به دلیل ارتباط
بنیادینی که فراژنوم با عوام ل محیطی دارد و هم به دلیل تنوع و گستردگی عوامل مضر محیطی ،توجه اغلب متفکرین این
حوزه به این موضوع معطوف شده و از این رو سؤاالت بسیاری در این زمینه هنوز بیپاسخ ماندهاند .پژوهشهای مختلف به ویژه
در چند سال اخیر ،نقش فاکتورهای فراژنتیکی را در بیماریزایی اوتیسم مسلم کردهاند ( .).Iwata et al, 2010در واقع

35

Histone Methyl-Transferase
Histone Demethylase
37 Methyl Binding Domain
38 Histone Deacethylase
39 Transgenerational Epigenetics
40 Remodeling
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عملکرد اصلی اپیژنوم (مجموعه نشانگرهای فراژنتیک در یک زمان خاص و در یک سلول معین) ،ایجاد تعادل بین اثرات عوامل
ژنتیکی و محیطی بر فنوتیپ است.

تغییرات فراژنتیکی نابهجا و بیماریهای مرتبط با برخی خطاهای فراژنتیکی ارثی
وضعیت فراژنتیکی طبیعی میتواند در شرایط خاص بیماری مختل شود .مثالً اپیژنوم سرطان از طریق هیپومتیالسیون
گسترده و هایپرمتیالسیون اختصاصی جایگاهِ جزایر  CpG1راهاندازها ،مشخص میشود ).(Jones et al, 2002

هیپرمتیالسیون سراسری  DNAنقش مهمی در ایجاد تومور دارد و در توالیهای متنوعی از ژنوم از جمله ،توالیهای تکراری،
رتروترانسپوزونها ،راهاندازها و اینترونها رخ میدهد ) .(Rodriguez et al, 2006فعال شدن رتروترانسپوزونها در اثر
هیپرمتیالسیون سبب افزایش ناپایداری ژنومی از طریق بازآراییهای کروموزومی میشود

(Eden et al, 2002; Jones et al,

) .2002; Howard et al, 2008به عالوه  ،متیالسیون سبب پایداری توالیهای تکراری متعدد میشود .به عنوان مثال،
هیپومتیالسیون تکرارهای سهتایی  CAGدر یک موش فاقد  DNAمتیل ترانسفراز شماره  1سبب افزایش ناپایداری توالیهای
تکراری شد ) . (Dion et al, 2008بر خالف متیالسیون که سبب افزایش ناپایداری ژنومی و فعال شدن پروتوانکوژنها

41

می شود ،هایپرمتیالسیون اختصاصی یک ناحیه از طریق خاموشی ژنهای سرکوبگر تومور نظیر  RB ،BRCH1و  P16با ایجاد
تومور در ارتباط است ) .(Sharma et al, 2010این ژنها در فرآیندهای سلولی دخیل در پیشرفت و توسعهی سرطان از جمله
ترمیم  ،DNAتنظیم چرخه ی سلولی ،چسبندگی سلولی ،مرگ برنامه ریزی شده سلول و رگزایی دخالت دارند .خاموشی
ژنهای ترمیم  ،DNAموجب تجمع آسیبهای ژنتیکی در سلول و در نتیجه پیشرفت سریع سرطان میشود .هایپرمتیالسیون
در جایگاه اتصالی فاکتور اتصالی به  ،(CTCF) CCCTCنوعی محافظ کروماتینی بوده که مانع از گسترش ساختارهای
کروماتینی شده و با مهار اتصال  CTCFموجب ناپایداریهای توالیهای تکراری میشود .این سازوکار عامل بیماریهای
نورودژنراتیو متعدد است ) .(Castel et al, 2010متیالسیون و دمتیالسیون هیستونی نابجا در سلولهای سرطانی مشاهده
شده است .این تغییرات با افزایش بیان داستیالزهای هیستونی و اختالل در تنظیم هیستون متیل ترانسفرازها مرتبط است
) .(Halkidou et al, 2004; Song et al 2005تغییرات در الگوهای متیالسیون  H3K9و  H3K27با خاموشی نابهجای ژن-
ها در سرطانها ارتباط دارد .اخیراً مشخص شده که جایگیری نابه جای نوکلئوزومی که توسط یک کمپلکس کورپرسور به نام
 42Nerdرخ میدهد ،با جذب و فراخوانی ( PML-Paraیک فاکتور رونویسی آنکوژن) ،Polycomb Repressor Complex2
 DNMT3Aو  MBD2صورت گرفته و سبب خاموشی نابهجای ژنها در لوسمی میشود

(Feng et al, 2001., Morey et

) .al, 2008پژوهشهای نقشهیابی فراژنتیک پتانسیل بالقوهای برای تقویت سه حوزهی اصلی علم شامل فرآیندهای پایهی

Protooncogenes
Nucleosome Remodeling & Deacetylase

41
42
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تنظیم بیان ژن ،تمایز سلولی ،برنامهریزی مجدد و نقش تنظیم فراژنتیکی در بیماریها دارد ) .(Satterlee et al, 2010کنترل
فراژنتیکی ژنها ،یک سازوکار ذاتی برای تکامل طبیعی بافت است و ناهنجاری در مولکولهای مرتبط با این سازوکار،
بیماریهای ارثی متنوعی ایجاد میکند .این بیماریها بیشتر در انسان گزارش شدهاند که به اختصار بررسی میشوند.
بیماریهای نشانهگذاری ژنومی که نمونهای از این بیماریها در تکامل نورونی نظیر پرادر ویلی و آنجلمن 43مشاهده میشود.
بیماریهای مرتبط با غیرفعال شدن کروموزوم  Xنیز از جمله این بیماریها است .کروموزم  Xتعداد ژنهای بیشتری در
مقایسه با کروموزوم  Yدارد .برای ایجاد تعادل ژنتیکی بین زنان و مردان ،یکی از دو کروموزوم  Xاز طریق سازوکار فراژنتیکی
در زنان غیرفعال میشود ) .(Kubota et al, 1999غیرفعال شدن نادرست  Xیک شرایط کشندهی جنینی است .اگر یکی از

X

ها به دلیل یک حذف انتهایی بزرگ ،به شدت کوچک شده باشد ،تأثیر میزان باالی ژنهای وابسته به  Xبه حداقل میرسد و
این فرد تأخیر ارثی شدیدی در تکامل نورونی خود نشان میدهد ) .(Kubota et al, 2002بنابراین ،سرکوب مناسب ژن توسط
سازوکار فراژنتیکی ،برای تکامل طبیعی ضروری است .یکی دیگر از این بیماریها ،بیماریهای مرتبط با پروتئینهای متیله
کننده  DNAاست .نقص در یک نوع  DNAمتیل ترانسفراز (مثل  )DNMT3Bمیتواند موجب سندرم  ICFشود.
خصوصیات این بیماری عبارت است از :نقص ایمنی ،ناپایداری سانترومری ،ناهنجاریهای صورت و عقبماندگی ذهنی خفیف
) .(Okano et al, 1999; Ehlrich et al 2008پروتئینهای اتصالی به متیل ،مولکولهای مهم در کنترل بیان ژن نیز هستند.
جهش در یک پروتئین اتصالی به متیل مهم (مثل )MeCP2موجب ایجاد این سندورم میشود که از جمله مشخصات بالینی
آن میتوان به صرع ،راه رفتن بیقاعده ،اختالل در زبان و رفتارهای اوتیسمی اشاره کرد

(Amir et al, 1999; Chunshu et

) .al 2006بنابراین اختالل در عملکرد  MeCP2سبب بیان نابهجای ژن در مغز میشود که با خصوصیات عصبشناسی این
بیماری مرتبط است MeCP2 .گروهی از ژنهای عصبی را کنترل میکند ) (Chen et al, 2003; Eden et al 2003و اختالل
در تنظیم فراژنتیکی ژنهای نورونی ،خصوصیات عصبشناسی این بیماری را ایجاد میکند.
بررسی متیالسیون  DNAاز جنبه اصالح نژادی
با استفاده از فناوری نوین MeDIP-seq

44

تعداد  145218ناحیه دارای متیالسیون باال در بافت جفت ژنوم گاو گزارش

شد) (Su et al, 2014در این پژوهش حدود  80/5درصد از ژنوم توسط متیالسیون باال پوشش داده میشود .اکثر متیالسیون
باال دارای تعداد  5تا  25دی نوکلئوتید  CpGبوده و نشان داده شد که بیشترین تعداد  CpGمتیله شده به ترتیب در ناحیه
اینترون (6/36درصد) ،نواحی بین ژنی ( 2/32درصد) و پس از آن نواحی رمزگر ژنی (51/21درصد) وجود داشتند

(Su et al,

) .2014در پژوهش هوو و همکاران روی ژنوم جوجههای گوشتی مشخص شد که کمترین تراکم متیالسیون در جزایر CpG

Prader-Willi and Angelman syndrome
Methylated DNA Immunoprecipitation Sequencing

43
44
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واقع در راهانداز ژنها است و در بدنه ژنها تراکم متیالسیون جزایر واقع در اینترون بیشتر از اگزون و  UTRها است و جزایر
 CpGمتیله شده در نواحی بین ژنی توزیع شده نیز قابل توجه هستند ) .(Hu et al, 2013همچنین ،کوواک و همکاران در
پژوهشی روی نمایه متیالسیون در ژنوم خوک ،نتایج مشابه با نتایج هو و همکاران به دست آوردند ).(Kwak et al, 2014
کلدری و همکاران درپژوهش روی گوسفند نشان دادند که نواحی نزدیک  TSSژنها دارای متیالسیون پایینتری هستند
) .(Couldrey et al, 2014وانگ و همکاران با بررسی سطح متیالسیون راهانداز جزایر  CpGاز ژن  CD4در نژاد هولشتاین
چینی و ارتباط آن با ورم پستان بالینی نشان دادند که در راهانداز ژن  ،CD4گروههای متیل در گاوهای مبتال به ورم پستان در
مقایسه با گروه کنترل به مقدار  16درصد بیشتر است .سطح بیان ژن  CD4در گاو مبتال به ورم پستان بالینی با افزایش سطح
متیالسیون  DNAدر راهانداز ژن  CD4کاهش یافت ) .(Wang et al, 2013والکر و همکاران بیان کردند که متیالسیون
 DNAبا بیان ژن در مراحل اولیه آبستنی های گاو رابطه دارد .محیط ناپذیرای رحم ممکن است یک نقش کلیدی در سقط
جنین داشته باشد .متیالسیون  DNAمی تواند عاملی در تنظیم رویدادها در اوایل بارداری در رحم محسوب شود .این محققین
این فرضیه را مورد آزمایش قرار دادند که متیالسیون  DNAبیان ژنهای کلیدی در رحم در دوران بارداری را تنظیم میکند.
لذا ارتباط بین متیالسیون  DNAو بیان ژن مورد آزمایش قرار گرفته و نشان داده شد که متیالسیون  DNAبا بیان ژن در
چند مسیر دخیل در رخدادهای اوایل حاملگی در ارتباط است ) .(Walker et al, 2013لو و همکاران بیماری مارک در طیور
را مورد مطالعه قرار دادند .عامل بیماری مارک آنکوویروس است که باعث تومورهای لنفاوی در جوجههای حساس میشود و
ممکن است روی ثبات فراژنتیک در ژن  CD4تاثیر بگذارد .نتایج این مطالعه نشان داد که متیالسیون راهانداز ژن  CD4در در
جوجههای سویه  L72پس از آلودگی به ویروس مارک درسطح پایینی تنظیم میشود .همچنین نشان داده شد که متیالسیون
 DNAکه در سطح پایین راهانداز  CD4تنظیم میشود ،همبستگی منفی با تنظیم بیان ژن  CD4در طحال در سویه L72

دارد ) .(Luo et al, 2011آنچه از بررسی نمایه متیالسیون  CpGدر این پژوهش و سایر پژوهشهای بررسی شده حاصل
میشود این است که نمایه کلی متیالسیون در اکثر پستانداران و حتی پرندگان مشابه هم بوده و به نظر میرسد که بین
گونههای مختلف به صورت محافظت شده است.
بررسی نشانه گذاری ژنومی از جنبه اصالح نژادی
اخیراً ،مشخص شده است که در گاو حذف یک ناحیه پروگزیمال  119کیلو بازی در  ICRبیان پدری یا مادری ژن
نشانهگذاری شده  ،PEG3موجب حذف بیان پدری ژن نشان گذاری شده  MIMT1در مغز و کوتیلدون همه جنینهای حامل
میشود .به نظر می رسد که نقش این جهش در مرگ و میر در هنگام تولد باشد .از میان کل جمعیت نتاج 85 ،درصد نتاج
حاصل ،این جهش را از والد پدری به ارث میبرند و  15درصد باقیمانده جمعیت که این جهش را به ارث میبرند ،از طریق
خاموش شدن ناقص آلل مربوط به ژن  MIMT1که بیان مادری دارد ،در جمعیت باقی میمانند

(Flisikowski et al,
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) .2012در پژوهش دیگری مشخص شده است که در جنین منحصراً نسخه پدری ژن فاکتور رشد شبه انسولینی  IGF2فعال
بوده و نسخه مادری این ژن به علت نشانهگذاری ژنومی غیرفعال است .آزمایشها نشان دادهاند که جنینی با دو نسخه مادری از
ژن  IGF2به علت فقدان ژن فعال ،بقا نخواهد داشت .همچنین جنینهایی که فاقد عملکرد  DNAمتیل ترانسفرازی هستند
نشانهگذاری ژنومی در آنها رخ نخواهد داد و محکوم به مرگ میشوند .بنابراین متیالسیون اختصاصی یکی از دو نسخه ژن،
جهت نشانهگذاری ضروری است) .(Giannoukakis et al, 1993در پژوهشی روی نشانهگذاری جایگاههای صفات کمی به
وسیله اسکن کل ژنوم گاو برای صفات مربوط به رشد و وزن الشه در گاو ،از بین مجموع  1442ژن 32 ،ژن به عنوان مناطق
 QTLشناسایی شدند .اگر چه تعدادی از این  32ژن با صفات کمی در گاو همبستگی داشتند ولی از میان آنها تنها دو ژن
 PEG3و  GNASدچار نشانهگذاری ژنومی بودند ) .(Imumorin et al, 2011جدولهای  3و  4فهرستی از ژنهای
نشانهگذاری شده ژنومی شناخته شده به ترتیب در گاو و گوسفند را نشان میدهند ) .(Szabo et al, 2004در طیور نیز در
زمینه ژنهای نشانهگذاری ژنومی و نشانهگذاری  ، QTLپژوهشهای زیادی انجام شده است .در این مطالعات سلولهای گلبول
قرمز گوسفند ) (SRBCبرای ایجاد پاسخ آنتی بادی در طیور مورد استفاده قرار گرفته و مشاهده شد که طیور مورد آزمایش
مقاومت باالیی را در ابتال به بعضی از عفونتها مثل مارک ،نیوکاسل و کوکسیدیوز به دست آوردند .در مرغهای تخمگذار یک
 QTLنشانهگذاری شده با بیان پدری برای پاسخ ایمنی به سلولهای گلوبول قرمز گوسفند ) (SRBCروی کروموزوم شماره 1
مرغ بین نشانگر  ADL0191و  LEI0101گزارش شده است) .(Siwek et al, 2013همچنین برای یافتن  QTLهای مهم
برای صفات مربوط به اسکلت در نتاج حاصل از تالقی جوجههای گوشتی با مرغ تخم گذار ،نشان داده شد که از  QTL 61که
مرتبط با صفات مربوط به اسکلت بودند QTL 12 ،به صورت  QTLنشانهگذاری شده بودند ولی بیشتر  QTLهای
نشانهگذاری شده اثر معنیداری اندکی داشتند ) .(Sharman et al, 2007فهرست این  QTLهای نشانهگذاری شده نیز در
جدول  5آمده است .ژنگاههای صفات کمی ( )QTLمناطقی هستند که شامل ژنهایی برای صفات کمی هستند .اثرات
نشانهگذاری ژنومی روی  QTLها زمانی که اثرات پدری آللها شناسایی شود ،میتواند تخمین زده شود

(Zhang et al,

) .2004با توجه به این امر ،نیاز مبرمی برای ترکیب اثرات با منشا پدری در مدلهای  QTLاحساس میشود .راههای مختلفی
برای مدلسازی اثرات  QTLوجود دارد .دو نمونه از مدلهای استفاده شده در شکلهای  1و  2ارائه شده است .به عنوان مثال
همانطور که در شکل نیز  1مشخص شده است ،مدل افزایشی همبستگی خطی با سه گروه ژنوتیپی ( QTLشاملQq ، QQ :

 )qq ،دارد .در بسیاری از موارد فنوتیپ هتروزیگوت از میانگین دو هموزیگوت متفاوت است .در این موارد فنوتیپ هتروزیگوت
به یکی از فنوتیپهای هموزیگوت نزدیک تر است که این اثر را اثرات غالبیت نامند و آللی که اثرات فنوتیپی آن غالبتر است
آلل غالب نامیده میشود.
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 فهرست ژنهای نشانهگذاری شده ژنومی شناخته شده در گاو:3 جدول
ژنها

بیان آللی

مکان کروزموزمی

پژوهش

MEG9

مادری

21

Zhang et al, 2004

MEST

پدری

4

O’Doherty et al, 2015

PEG10

پدری

4

Khatib et al, 2007

NAP1L5

پدری

6

Zaitoun et al, 2006

PLAGL1

پدری

0

Zaitoun et al, 2006

IFG2R

مادری

0

O’Doherty et al, 2015

NNAT

پدری

13

Zaitoun et al, 2006

GNAS

مادری

13

Sikora et al, 2012

USP29

پدری

18

Kim et al, 2007

PEG3

پدری

18

Kim et al, 2004

MIMT1

پدری

18

Kim et al, 2007

APEG3

پدری

18

Choo et al, 2008

SNRPN

پدری

21

O’Doherty et al, 2015

MEG3

مادری

21

O’Doherty et al, 2015

TSSC4

مادری

20

Zaitoun et al, 2007

H19

مادری

20

Zaitoun et al, 2006

ASCL2

مادری

20

Arnold et al, 2006

PHLDA2

مادری

20

Sikora et al, 2012

IGF2

پدری

20

Dindot et al, 2004

XIST

پدری
مادری

X
4

Dindot et al. 2004

PPP1R9A
LOC508098

مادری

18

Chen et al, 2016

PON3

مادری

4

Chen et al, 2016

Chen et al, 2016

 فهرست ژنهایی نشانهگذاری شده ژنومی شناخته شده در گوسفند:4 جدول
ژنها

بیان آللی

مکان کروزموزمی

پژوهش

BEGAIN

پدری

18

Smith et al, 2005

MEST

پدری

8

Thurston et al, 2008

DIO3

پدری

4

Colosimo et al, 2009

GRB10

پدری

4

Thurston et al, 2008

MEG8

مادری

18

Hagan et al, 2009

IFG2R

مادری

8

Young et al, 2003

MIRG

مادری

18

Hagan et al, 2009

GNAS

مادری

13

Thurston et al, 2008

AK053394

مادری

18

Hagan et al, 2009

PEG11

پدری

18

Hagan et al, 2009

DLK1

پدری

18

Colosimo et al, 2009

AK050713

مادری

18

Hagan et al, 2009

PEG3

پدری

18

Hagan et al, 2009

DAT

پدری

18

Charlier et al, 2001

MEG3

مادری

18

Charlier et al, 2001

H19

مادری

21

Young et al, 2003

PEG11-AS

مادری

18

Charlier et al, 2001

ASCL2

مادری

21

Thurston et al, 2008

IGF2

پدری

21

Young et al, 2003

CDKN1C

مادری

21

Thurston et al, 2008
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 نشانهگذاری ژنومی میتواند به وسیله آللهای پدری و. استفاده میشوندQTL اثرات افزایشی و غالبیت هر دو در نقشهیابی
 نیز استفادهQTL  مدلهای ژنتیکی شامل نشانهگذاری ژنومی برای نقشهیابی،ً اخیرا. مدلسازی شود،مادری به صورت جداگانه
.(Carlborg et al, 2002) میشوند
های نشانهگذاری شده ژنومی شناخته شده در طیورQTL  فهرست: 5 جدول
QTLها

بیان آللی

مکان کروزموزمی

پژوهش

QTL for immune response

پدری

1

Siwek et al, 2003

Femur weight

پدری

1

Sharman et al, 2007

Tibia weight

پدری

1

Sharman et al, 2007

Plateau angle QTL

پدری

1

Sharman et al, 2007

Leg bowing score QTL

پدری

1

Sharman et al, 2007

Plateau angle QTL

پدری

2

Sharman et al, 2007

QTL for immune response

پدری

3

Siwek et al, 2003

Tibia radiodensity QTL
QTL for corticosterone
response
Crooked digit score QTL

پدری

4

Sharman et al, 2007

پدری

5

Buitenhuis et al, 2003

پدری

5

Sharman et al, 2007

QTL for immune response

پدری

6

Siwek et al, 2003

Leg bowing score QTL
Tibia marrow diameter
QTL
Tibia diameter QTL

پدری

0

Sharman et al, 2007

پدری

11

Sharman et al, 2007

پدری

11

Sharman et al, 2007

Tibia cortex width QTL

پدری

28

Sharman et al, 2007

. غیرفعال است، با فرض اینکه آللی که از والد مادری به ارث میرسدQTL  مدلسازی اثرات: 1 شکل
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شکل  : 2مدلسازی اثرات  QTLبا فرض اینکه آللی که از والد پدری به ارث میرسد ،غیرفعال است.
در شکل 3دو سناریو به تصویر کشیده شده است .در سمت چپ اثر جایگزینی آللی نمایش داده شده است .این همان سنگ
بنای ژنتیک جمعیت است که توسط فیشر بنیان نهاده شد )2011(Santure et al .مفهوم نشانهگذاری ژنومی را در قالب
مدل استاندارد ژنتیک کمی به خوبی توضیح دادهاند .این محققین تصحیحاتی که بایستی در مدل استاندارد ژنتیکی ایجاد شود
و ارتباط آن با میزان و نحوه محاسبه همخونی و تاثیر آن در پیشرفت ژنتیکی در صورت وجود نشانهگذاری ژنومی را توصیف
کردهاند ) .(Santure et al, 2011انتخاب ژنومی همانند پیشینهاش یعنی نقشهیابی ژنگاههای موثر بر صفات کمی

)(QTL

مبحث جدیدی در آم ار نیست .در علم آمار نوع داده و نحوه و نوع تخمین زننده فراسنجه و ناهمگنی داده از مهمترین چالشها
محسوب میشود  .به همین دلیل نیز از دیدگاه یک متخصص علم آمار ،مبحث جدیدی مطرح نشده است .با وجود این ماهیت
داده و حجم وسیع آن معموالً باعث میشود که محقق از روشهای مرسوم آماری فاصله گرفته و به روشهایی نظیر یادگیری
ماشین روی آورد .یکی از دالیل این موضوع مواجه شدن با مفهومی به نام مصیبت دامنه 45است .این مفهوم بیانگر این است که
هرگاه تعداد فراسنجه های یک سامانه از تعداد مشاهدات آن بیشتر باشد آنگاه امکان محاسبه مقدار هر فراسنجه وجود ندارد .به
عبارت دیگر و از دیدگاه آماری ،همگرایی تخمین زننده فراسنجه در فضای هزاران بعدی یا وجود ندارد و یا اینکه به ندرت
اتفاق میافتد .مثال اگر فرض شود  SNP 1999روی  199فرد اندازهگیری شده باشد واین  SNPها دو آللی باشند آنگاه
بایستی فقط برای همین  SNPها  2999فراسنجه محاسبه میشود .این کار با روشهای معمول آماری امکانپذیر نیست .به
خاطر نوع و نگاهی که الگوریتم های یادگیری ماشین برای حل مسایل با ساختار درستنمایی پیچیده دارند ،میتوانند به راحتی
در این حوزه و در انواع تصحیحات و  FDRو بنفرونی به کار گرفته

شوند )(Weiner et al, 2011

Curse of Dimensionality
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شکل  :3اثرات ژنتیکی افزایشی  ،غالبیت و نشانهگذاری ژنومی استفاده شده برای نقشه یابی QTL
p

به عنوان مثال ،اجزای مدل ساده  y i = + x ij b j +e iعبارتند از ، y i :مقدار صفت ،  ،عوامل ثابت (میانگین کلی
j =1

صفت) ، x ij ،ماتریس ضرایبی که اثر  jاُمین  SNPرا به  iاُمین فرد مرتبطمیسازد ، b j ،اثر ژنتیکی افزایشی  jاُمین  SNPو
 ، e iاثرات باقیمانده p .تعداد  SNPها و  nنیز تعداد افراد میباشد .هرگاه رابطه  p < nبرقرار باشد ،با فرض اینکه اثرات
باقیمانده به صورت مستقل و مشابه و نرمال توزیع میشوند ،هیچگاه نمیتوان مقدار اثر  jاُمین  SNPرا روی صفت مورد نظر
(حتی اگر دارای بهترین شکل توزیع (یعنی نرمال) باشد) محاسبه کرد .باید ت وجه نمود که اگر روی این مدل عالوه بر اثرات
افزایشی هر ژن ،اثرات دیگری نیز برای هر  SNPبرازش داده شود (نظیر اثرات انحراف غالبیت یا اپیستازی) ،آنگاه تعداد
فراسنجه هایی که باید برآورد شوند بسیار بیشتر خواهد شد .از طرف دیگر اگر به تعداد فراسنجههای یاد شده ،اثرات نشانه-
گذاری ژنومی نیز افزوده گردند ،تعداد فراسنجه در حد بسیار وسیعی افزایش مییابد .در گذشته ،افزایش افراد کار راحتی بوده
و به دست آوردن اطالعات ژنومی آن ها بسیار سخت بود .ولی امروزه این امر برعکس شده است .در سطح ملی نیز به خاطر
هزینههای بسیار زیاد ،امکان داشتن  nنزدیک به  pبسیار دشوار است .از طرف دیگر ،در توسعه نظری انتخاب ژنومی تاکید شده
است که داشتن مقدار باالی  nبسیار مهمتر از مقدار باالی  pاست .به عنوان مثال ،در مطالعات درون نژادی در گاو شیری ،به
ازای مقدار ثابت  ، nدقت انتخاب حاصل از p = 59999با حالتی که  p = 777999است ،برابری میکند .اما چنانچه از
 n = 1999به n = 3999افزایش یابد ،دقت انتخاب ارتقا مییابد .در این بین علم بیوانفورماتیک میتواند با ارایه لیستی از
ژنهایی که اثرات آنها و و نوع وراثت آنها مشخص شده باشد ،به موثر واقع شدن روشهای بیزی کمک کند

(Santure et

) . al, 2011البته باید توجه نمود که اساساً در انتخاب ژنومی ،نوکلئوتیدها نه ژنها .زیرا در انتخاب ژنومی تصور میشود که کل
ژنوم دارای اثر باشد .با این حال می توان نوکلئوتیدهای آن ژن را مشخص کرده و در مدل لحاظ نمود .در شکافتن واریانس
فنوتیپی برای صفات اقتصادی در ایران که بیشتر برپایه روش درستنمایی و تا حد کمی بر پایه روش بیزی استوار است ،هدف
پیدا نمودن اثر یا اثرات ژنتیکی افزایشی بوده و معموالً پیدا نمودن مولفههای دیگر نظیر انحراف غالبیت در درجه بعدی اهمیت
قرار دارد .زیرا یکی از مواردی که عموماً از انحراف غالبیت استفاده میشود در برنامههایی آمیختهگری و آمیزشهای بیننژادی
است .عمالً در ایران اینگونه برنامه ها وجود نداشته و اگر هم وجود داشته باشد ،بسیار محدود است .جدای از مطالعات
بیوانفورماتیکی که تعداد زیادی از سازوکارهای فراژنتیکی در آنها مورد بحث و بررسی قرار میگیرند ،در ژنتیک کمی و اصالح
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نژاد ،به غیر از مطالعه روی نشانه گذاری ژنومی ،از سایر سازوکارهای فراژنتیکی استفاده نمیشود .به عبارت دیگر ،مدل ریاضی
که این سازوارهها را مورد پژوهش و آزمایش قرار دهد ،توسعه نیافته است .بنابراین بعد از معرفی فراژنتیک ،بحث تنها معطوف
به کنکاش نشانه گذاری ژنومی در انتخاب ژنومی و محدوده فعالیت آن خواهد شد .همانگونه که قبالً نیز اشاره شد ،طبق تعریف،
نشانه گذاری ژنومی عبارت است از :بیان یا عدم بیان آلل یک ژن خاص بسته به اینکه از چه جنسی به نسل بعد منتقل شده
باشد .بیان ژنی که نشانهگذاری شده باشد ،تک آللی بوده و از وراثت غیرمندلی پیروی میکند .اگر آلل ژن انتقال یافته به فرزند
در والد نر دچار نشانهگذاری شده باشد ،آنگاه در فرزند آن آللی از ژن بیان میشود که از مادرش به ارث رسیده باشد .بنابراین
وقتی نشانهگذاری والد نر 46رخ میدهد ،به معنای بیان آلل مادری 47در نتاج بوده و هرگاه نشانهگذاری والد ماده 48اتفاق بیفتد،
به معنای بیان آلل پدری 40خواهد بود .بنابراین در هر صورت کل بروز صفت ناشی از بیان یک آلل بوده و طیبعتاً این وضعیت با
قانون مندل در تضاد است ).(Weiner et al, 2011
علیرغم اینکه آنالیز ژنوم پستانداران نشان میدهد که کمتر از یک درصد از کل تعداد ژنها تحت نشانهگذاری ژنومی قرار
دارند ،ولی در چندین مورد اثرات  QTLنشانهگذاری شده ژنومی برای این ژنها گزارش شده است .به عنوان مثال ،در پژوهش-
های مختلفی که روی موش صورت گرفته است ،مشخص شد که ژنهای نشانهگذاری شده ژنومی با صفات مختلفی نظیر وزن
بدن و صفات مربوط به عضله و متابولیسم و حساسیت به بیماری و مقاومت به بیماریهای عفونی

همبستگی دارند (Leighton

) et al, 1995; York et al, 1997; Clapcott et al,2000; Lawson et al., 2011در هر شرایط تولیدی ،رفتار و خلق و
خوی گاو تاثیر زیادی روی عملکرد حیوان دارد .بنابراین رفتار میتواند از لحاظ اقتصادی مهم باشد و در نتیجه مطالعه روی آن
منطقی به نظر میرسد .در این زمینه محققین چندین  QTLرا برای صفت رفتار گاو شناسایی کردهاند .از جمله این  QTLها
میتوان به یک  QTLنشانهگذاری شده ژنومی با بیان پدری در فاصله صفر سانتیمورگان روی کروموزوم شماره هشت گاو
اشاره کرد .این ناحیه از کروموزوم شماره هشت در گاو با یک ناحیه از کروموزوم شماره هشت انسان که با بیماری اسکیزوفرنی
مرتبط است ،همپوشانی دارد ) .(Wegenhoft, 2005عالوه بر این مطالعه ،در پژوهش دیگری محققین به بررسی  QTLهای
مربوط به صفت رفتار روی کروموزوم شماره هشت گاو پرداختند .در ابتدا دو ژن  BMP1و  BIN3که مسئول ایجاد بیماری
اسکیزوفرنی در انسان بودند به دلیل اینکه در مطالعات پیشین به عنوان ژنهای نشانهگذاری شده ژنومی در انسان و موش
گزارش شده بودند ،انتخاب شدند .عالو بر این دو ژن  CTSBو  FDFT1هم به دلیل نقش آنها بر صفت رفتار و نزدیکی به
موقعیت  QTLپیش بینی شده انتخاب شدند .در این پژوهش برای ژن  BMP1هیچ  SNPشناسایی نشده ولی برای ژنهای
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 BIN3و  CTSBو  SNP،FDFT1هایی شناسایی شدند .با جمعآوری نمونههای کبد بعد از کشتار و انجام آنالیز  SNPبرای این
سه ژن مشخص شد که هیچ شواهدی مبنی بر نشانهگذاری ژنومی برای این سه ژن وجود ندارد ) .(Boldt et al, 2008در
پژوهش دیگری محققین به بررسی  QTLهای نشانهگذاری شده ژنومی برای صفات مربوط به رشد در خوک پرداختند .نتایج
این پژوهش که با اسکن بخشی از ژنوم خوک انجام شد ،یافتن چهار  QTLمرتبط با صفات مربوط به رشد بوده که که از بین
آنها دو  QTLنشانهگذاری ژنومی شده بودند ( .)Magee et al., 2014در چندین پژوهش که روی ژن  IGF2در گاو انجام
شده بود مشخص شده است که ژن  IGF2با صفات مربوط به گوشت و وزن بدن در گاوهای گوشتی همبستگی دارد
) .(Williams,, 2008; Imumorin et al, 2011; Wright, 2015همچنین در بررسی دیگری مشخص شد که بین ژن
 IGF2و تخمین ارزش اصالحی QTLهای صفات تولید شیر و تولید چربی و پروتئین شیر در گاوهای نر نژاد هلشتاین فریزین
همبستگی وجود دارد ) .(Haile et al, 2015مطالعات محدودی روی  QTLهای نشانهگذاری شده ژنومی در طیور انجام شده
است که نتایج حاصل از این مطالعات با هم در تضاد هستند .در پژوهشی دیگر QTL ،های نشانهگذاری شده ژنومی برای
صفات وزن تخم مرغ ،سن مرغ هنگام گذاشتن اولین تخم ،مصرف غذا ،کیفیت تخم مرغ و وزن بدن شناسایی شدند
) .(Tuiskula et al, 2004همچنین محققین در پژوهشی اثرات نشانهگذاری ژنومی را برای صفات مربوط به سیستم ایمنی و
صفات مربوط به تخمگذاری در طیور شناسایی کردند ) .(Siwek et al, 2003محققین در پژوهشی دیگر به بررسی QTL

های نشانهگذاری شده ژنومی م رتبط با صفات درصد گوشت سفید و صفات مربوط به رشد و وزن الشه در جوجه های گوشتی
تجاری پرداختند .در این مطالعه  68مورد  QTLشناسایی شد که از میان آنها شش  QTLمربوط به صفت درصد گوشت سفید
بوده است .ازبین ده  QTLکه در ناحیه پنج درصد مهم ژنوم قرار گرفته بودند ،تنها یک  QTLکه روی  Gga2قرار داشت ،با
صفت درصد گوشت سفید همبستگی داشته است .پیدا کردن  SNPهایی که در وراثت نشانهگذاری ژنومی اثرگذار باشند ،یکی
از محورهای احتمالی پژوهشهای آینده در اصالح نژاد خواهد بود ).(McElroy et al, 2006
بررسی اهمیت ریز  RNAها در اصالح نژاد
در این زمینه در پژوهشی برای اولین بار وجود ریز  RNAدر شیر گاو تشخیص ،و پروفایل بیانی ریز  RNAهای خاص
شیر به عنوان یک نشانگر استاندارد برای کنترل کیفیت شیر خام و همچنین محصوالت تجاری مرتبط با آن پس از فرآوری
توسط کارخانهها ی شیر گزارش شد .در این مطالعه ابتدا با استفاده از روش توالی یابی  Solexaو پس از آن ویرایش دادههای
حاصل از توالییابی تعداد  245ریز  RNAدر شیر خام شناسایی شد که هفت مورد از آنها شامل،miR-26b ،miR-26a :
 miR-99a ،miR-30d ،miR-21 ،miR-200cو  miR-148برخالف نشانگرهای معمول بیان پایداری در تمام دورههای
شیردهی داشتند .بنابراین میتوان از این ریز  RNAها به عنوان یک نشانگر زیستی جهت تشخیص شیر با کیفیت پایین یا
دستکاری شده و نیز جهت کنترل کیفیت محصوالت تجاری شیر نظیر شیرهای خشک استفاده کرد ) .(Chen et al, 2010در
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پژوهش دیگری با استفاده از تکنیک ریزآرایه و آنالیز  PCRکمی به بررسی تفاوت میان آغوز و شیر در گاو شیری پرداخته شد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که از میان  192ریز  RNAها موجود در شیر ،ریز  RNAهای ، miR-27b ، miR-15b
 miR-155 ، miR-130a ، miR-106b ، miR-34aو  miR-223مرتبط با سیستم ایمنی در شیر گاو بودند .حضور این ریز
 RNAها در شیر و باالتر بودن غلظت آن در آغوز در ارتباط با سامانه ایمنی بوده و از طریق مصرف شیر مادر توسط نوزاد و
جذب آن در دستگاه گوارش بیان ژنهای مرتبط با سیتم ایمنی نوزاد را تنظیم میکنند ) .(Izumi et al, 2012در این زمینه
 Jafariو همکاران ( )2916نمونههای شیر گاوهای سالم و آلوده در طی  36،24 ،12و  48ساعت پس از آلودگی را جمعآوری
کردند .سپس دادههای  miRNA-seqاز نمونههای شیر را به دست آورده و با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی پیشرفته،
ریز RNAهای جدید ،ژنهای هدف و عملکرد احتمالی آنها و همچنین ایزومیرها را شناسایی کردند .نتایج این پژوهش منجر
به شناسایی  02ریز  RNAجدید شد که تعداد  26ریز  RNAدارای ژن همولوگ و  66ریز  RNAفاقد ژن همولوگ در دیگر
گونهها بودند .بررسی گروههای کارکردی ژنهای هدف ،مؤید نقش ریز  RNAهای جدید در بسیاری از مکانیسمهای مقابله با
التهاب و آلودگی از جمله ،پاسخ به تحریکات داخلی و خارجی ،مرگ سلولی و تولید ایمنوگلوبین بود .عالوه بر این 135 ،ریز
 RNAجدید نیز شناسایی شدند .در این مطالعه  403ایزومیر جدید شناسایی شدند که در گونههایی نظیر انسان و موش دارای
عملکردهای مرتبط با ایمنی بودند .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ژنهای هدف ریز  RNAهای جدید در مسیرهای
مرتبط با بیماری ورم پستان از جمله ایمنی ،مرگ سلولی و التهاب نقش داشته و این مطلب میتواند مؤید نقش احتمالی و

تنظیمی ریز  RNAهای جدید شناسایی شده در بروز ورم پستان باشد ).(Jafari et al, 2016
بررسی اهمیت تغییرات هیستونی در اصالح نژاد
تغییرات هیستونی تغییراتی هستند که به طور غیرمستقیم بر  DNAاثر میکنند .سازوکار اثر تصحیحات هیستونی به دو
صورت است )1 :تأثیر تغییرات مستقیم روی ساختار کروماتین و  )2تنظیم تغییرات (مثبت یا منفی) اتصال به مولکولهای
تاثیرگذار ) .(Cairns, 2009در این زمینه محققین نقشه  H3K27me3را از لنفوسیتهای خون گاوهای شیری تهیه کردند.
نتایج این آزمایشها نشان داد که تغییرات در  H3K27me3با خاموشی ژن در لنفوسیتهای گاوها همبستگی دارد .پنج ناحیه
تغییر یافته در  H3K27me3شناسایی شد که این نواحی شامل ناحیه راهانداز و نقطه شروع رونویسی و نقطه پایان رونویسی و
روبروی منطقه بدنه ژن و منطقه سه بودند .حاصل این پژوهش نشان داد که تغییرات  H3K27me3بیان ژن را در لنفوسیتها
خون تنظیم میکند ) .(He et al, 2012مشخص شده است که تغییرات هسته هیستون نه تنها مستقیماً روی تنظیم رونویسی
اثر میگذارند بلکه روی فرایندهایی نظیر تعمیر  DNAو همانندسازی و تغییرات در مراحل سلولی نیز اثر گذار هستند
) .(Lawrence et al, 2016عالوه بر این ،تغییرات هیستونی ژنهای ویژه ای در بالستوسیستهای گاو در شرایط آزمایشگاهی
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بررسی شده است .ژنهای انتخاب شده شامل ) SLC2A3 ،GAPDH ،INFT ،NANOG ، POU5F1 (OCT4وIGF

بودند .با استفاده از روش ایمنسازی کروماتین 59از مخازن بالستوسیستهای گاوی استفاده شده و تعدادی از تغییرات هیستون
H3در رابطه با پروتئین بیان  mRNAشناسایی شدند .در این پژوهش روی دو بخش سلول بالستوسیست ،توده سلولی داخلی
)(ICMوتروفکتودرم ( )TEتمرکز شد .نتایج حاصل نشان داد که الگوهای بیان ژن در  ICMو  TEبالستوسیست گاو با الگوهای
تغییرات هیستونی در پروموتر ژنهای ذکر شده منطبق بودند .نتایج این پژوهش نشاندهنده یک الگوی پیچیده اپیژنتیکی
اشغال پروموتر به وسیله تغییرات سرکوبگرانه هیستون  H3بود ) .(Hebbes et al, 1988در پژوهشی دیگر ،دادههای ژنومیک
تحت دو نوع آنالیز جداگانه قرار گرفتند )1 :ایمنسازی کروماتین ) (ChIPبرای جداسازی کروماتین فعال و کروماتین خاموش
که با توالیهای DNAمرتبط بودند .برای این منظور تغییرات هیستونهای  H3K4me3 / H3K36me3و H3K9me3 /

 H3K27me3به ترتیب به عنوان ویژگیهای دُمینهای فعال و خاموش کروماتین در نظر گرفته شدند )2 .توالییابی بی-
سولفیت برای شناسایی سیتوزینهای متیله شده در ژنوم .حاصل این پژوهش شناسایی متیالسیون  DNAو تهیهی نقشه ای با
کیفیت باال از تغییرات هیستونی در سراسر ژنوم گاو بود ).(He et al, 2012
بررسی اهمیت وضعیت قرارگیری نوکلئوزومها از جنبه اصالح نژادی
شواهد نشان داده است که توالی  DNAژنومی میتواند در موارد بسیاری برای پیش بینی موقعیت نوکلئوزوم ژنوم به طور
گسترده مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین دسترسی به یک ابزار سریع نرمافزاری برای پیشبینی موقعیت نوکلئوزوم میتواند
کمک شایانی به درک چگونگی سازماندهی نوکلئوزومها در یک ژنوم داشته باشد NuPoP .یک نرم افزار کارآمد برای پیش-
بینی نوکلئوزوم و محتملترین نوکلئوزوم است که نقشه موقعیت نوکلئوزوم در توالی ژنومی را ارائه میدهد ).(Xi et al, 2010
موقعیت قرارگیری نوکلئوزوم بر سرکوب رونویسی توسط هایپرمتیالسیون راهانداز موثر است ) .(Lin et al, 2012متیالسیون
سیتوزین یک فرآیند اپیژنتیکی است که در تنظیم بیان ژن نقش مهمی ایفا میکند .محققین اثر اپیژنتیکی متیالسیون
 DNAرا روی ثبات نوکلئوزوم و با استفاده ازمدلها و شبیهسازیهای دینامیک مولکولی مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان
داد که متیالسیون جزایر  CpGیک عامل مهم در بیثباتی نوکلئوزوم به شمار میرود ) .(Chen et al, 2016تغییرات
متیالسیون موقعیت و فاز  DNAنوکلئوزومی ،باعث تغییر در دسترسی به پروتئینهای تنظیمی و متعاقب آن تاثیر بر بیان ژن
میشود .در این زمینه ارتباط بین موقعیت نوکلئوزوم روی  DNAو متیالسیون  DNAبررسی شده است .محققین با بررسی
مارپیچ دو رشتهای  DNAدریافتند که در نواحی از  DNAکه نوکلئوزوم قرار دارد متیالسیون  DNAبیشتر از دیگر نواحی
مارپیچ دو رشتهای اتفاق میافتد .همچنین مشاهده شد که نوکلئوزومها به ترتیب در نواحی اگزون ،نواحی اینترون-اگزون و
نواحی اگزون-اینترون بیشترین مقدار را دارند .نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت نوکلئوزوم کامالً روی متیالسیون

DNA

Chromatin Immunoprecipitation
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تاثیر دارد ) .(Chodavarapu et al, 2010به دلیل ضعیف بودن سیستمهای پیشبینی نوکلئوزوم در سلولهای سوماتیک ،از
روشی استفاده شد که در آن نقشههای نوکلئوزوم ژنوم فیبروبالستهای جنینی خوک ( )FEPتوسط انتقال هسته سلول های
سوماتیک ( )hNNdو سلولهای تخم بارور ( )PFبا استفاده از توالی  ANnlrو با تنها  1999سلول بازسازی شد .نتایج نشان
داد که کروماتین فیبروبالستهای جنینی خوک ( )FEPبه ویژه کروموزوم  Xبعد از انتقال به درون اووسیتهای خوک بیشتر
باز شده و در نتیجه اشباع نوکلئوزوم در پروموتورها کاهش ولی در مناطق ژنتیکی افزایش مییابد .توالیهای نوکلئوزومی در
اطراف نقاط شروع رونویسی ژنهای با سطوح بیان مختلف در سلولهای سوماتیک تمایل به رونویسی خاموش در

()hNNd

دارند ) .(Tao et al, 2017در ایران در پژوهشی احتمال همبستگی بین سطح بیان ژن اینترلوکین  19در خون و شیر  25نمونه
دام سالم و  25نمونه ورم پستانی در گاوهای منطقه فارس با استفاده از تکنیک  Arns dnAr FNAانجام شد .تقسیمبندی گروه-
های آزمایشی بر اساس تعداد گوسالهزایی گاوها بوده است .نتایج نشان داد که میزان بیان  IL10در نمونههای خون و شیر
گاوهای مبتال به ورم پستان به طور معنیداری بیشتر از گاوهای سالم است .همزمان با افزایش تعداد گوسالهزایی ،افزایش کمی
بیان  IL10نیز در خون مشاهده شد ( .)F >9/95عالوه بر این تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن  IL10برای پیشبینی
نوکلئوزوم در ناحیه پروموتر و ناحیه اگزون-اینترن انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که نواحی نوکلئوزومی در راهانداز قرار
ندارند .این موضوع به نوبه خود به پیشبینی موقعیت و بیان ژن  IL10در گاوهای مبتال به ورم پستان کمک میکند
) .(Varzandian et al, 2017نقشه نوکلئوزومی ژن بتا الکتوگلوبولین در گوسفند نیز با استفاده از تکنیک توالییابی پُربرونداد
برونتنی تهیه شد .در این رابطه محققین به دنبال روشی برای توصیف توالی ژنوم از نظر موقعیت نوکلئوزوم بودند که بر روش-
های قبلی از نظر پوشش ،دقت وضوح و مهمتر از همه ،سادگی ،سرعت و ارزانی نسبی ،برتری داشته باشد .حاصل بررسی این
محققین ارتباط یکنواختی را بین پژوهشهای درونتنی و برونتنی در اطراف راهانداز ژن نشان داد ).(Fraser et al, 2009
همچنین با استفاده از روش توالییابی پُربرونداد ،موقعیت نوکلئوزومها در شرایط آزمایشگاهی در چهار پالسمید  sNRحاوی
اجزای  sNRمشتق شده از ژنوم گوسفند ،دزوفیال ،انسان و مخمر بررسی شد .کروماتینها به وسیله بازسازی با استفاده از
هسته هیستونهای مرغ ،قورباغه و مخمر تهیه شدند .همچنین کروماتین مخمر جمعآوری شده و در آن هیستون  3Hرا با
هیستون اختصاصی  4Nlrسانترومر جایگزین شد .نتایج نشان داد که موقعیتهای اشغال شده نوکلئوزوم توسط قورباغههای
نوترکیب و هیستونهای مرغ بومی بسیار مشابه بود ).(Allan et al, 2013
بحث و نتیجهگیری
انجام کارهای مولکولی در زمینه اصالح دام روی تعداد محدودی ژن به تنهایی نمیتواند موجب پیشبرد حداکثری
برنامههای اصالح نژادی شود و استفاده از دانش فراژنتیک در این زمینه میتواند به دانش اصالح دام کمک شایان توجهی کند.
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فراژنتیک چالشی جدید در عصر پساژنومیک حیوانات اهلی است .بهبود ژنتیکی مهمترین روش افزایش سودآوری و عملکرد
حیوانات اهلی در سالهای گذشته بوده است .در سالهای اخیر روشهای ژنومیک نیز عالوه بر فنوتیپ و شجره جهت ارزیابی
حیوانات استفاده میشوند و افزایش روزافزون اطالعات ژنومی سبب تغییرات مهمی در اصالح نژاد حیوانات اهلی شده است.
فنوتیپ نتیجه اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط است .اکنون مشخص شده است که تاثیرگذاری بخش زیادی از عوامل محیطی
موثر بر فنوتیپ از طریق فراژنتیک است .فراژنتیک سبب واریانس فنوتیپی در سطح بیوشیمیایی سلولی و فردی میشود.
بنابراین توجه به فراژنوم در کنار ژنوم موجب میشود تا پیشبینی فنوتیپ در سطح افراد با دقت بیشتری صورت گیرد .در
مطالعات فراژنتیکی به دنبال کشف و شناسایی عوامل بیرونی بر بیان ژنها و نقش آن در بیماریهای مختلف و در واقع درصدد
کشف نشانگرهایی هستند که بتوانند این تغییرات را در زمان کوتاه شناسایی نمایند .واریانس فنوتیپی ناشی از فراژنتیک در
سطح بیوشیمیایی سلولی و فردی تحت عنوان واریانس نامشهود نامیده میشود .بنابراین توجه به اپیژنوم در کنار ژنوم موجب
میشود تا پیشبینی فنوتیپ در سطح افراد با دقت بیشتری صورت گیرد .ضرورت بهکارگیری فراژنتیک در مطالعات مربوط به
اصالح نژاد تا حدی است که به جرات میتوان گفت بدون استفاده از دانش اپیژنتیک تحقیقات دارویی و زیستشناسی مدرن
متوقف خواهد شد .تمرکز بر انتخاب ژنومی دامنه وسیعی از فعالیتهای علمی را در گستره اصالح نژاد به خود اختصاص داده
است و چون اولین بار یک نظریه ژنتیک کمی ،انقالبی شگرفی در صنعت اصالح نژاد ایجاد نمود ،لذا توجه متخصصین اصالح
نژاد و تولیدکنندگان را به شدت به خود معطوف داشته است .در این میان تنها تمرکز روی این رهیافت بدون نگاه جامعگرا به
نوع وراثت نشانگرها که انتخاب ژنومی روی آنها بنا شده است (از جمله وراثت فراژنتیک) میتواند از دیدگاه نظری و در دراز
مدت به صورت عملی مشکل ساز باشد .عمده منابع ژنتیکی که ناشی از انتخاب ژنومی هستند ،به صورت اسپرم وارد ایران
میشود .سوگمندانه این مقاله بعد از تحلیل نظری و آماری فراژنتیک ،که تاکنون حتی یک مقاله در باب روشن کردن اثرات
یکی از زیرمجموعه های این فراروایت در اصالح نژاد ایران چاپ نشده است ،باید به این نکته ظریف تاکید نماید که تکیه بر
ذخایر ژنتیکی خارجی که در شکل واردات اسپرم صورت میگیرد ،موجب نادیده انگاشتن اثرات فراژنتیک در صفات اقتصادی
می شود .اثراتی که چون روی آن تدبیرنشده است ،متاسفانه به ضرر بدنه اصالح نژاد دام ایران تمام میشود .همانطور که اشاره
شد ،اثر آللی ناشی از جنس (نشانهگذاری ژنومی) میتواند در مدلهای ژنومی که برای راستیآزمایی گاوهای نر برتر توسعه
یافتهاند ،ورود پیدا کند .تا آنجا که نگارندهگان بررسی کردهاند ،اساس محاسبات و مفروضات و مدلهای به کار رفته در فرایند
انتخاب ژنومی بر وراثت مندلی نشانگرهای ژنتیکی استوار بوده و وراثت فراژنتیکی در آن دخیل نبوده است ).(Baylin., 1997
بنابراین ،میتوان ن تیجه گرفت که برای استفاده از اثرات فراژنتیکی در ارزیابیهای ژنتیکی ،بایستی مدلها و روشهایی توسعه
یابند که مکانها و ژنگاههایی که اثرات و وراثت فراژنتیکی آنها به اثبات رسیده را در خود بگنجانند .از میان خیل عظیم
سازوکارهای فراژنتیکی ،تنها نشانهگذاری ژنو می به طور عمده در مطالعات تکاملی و به طور جزیی در اصالح نژاد دام مورد
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 هدف از نگارش این. در این مقاله سازوکارهای فراژنتیکی فهرستوار و به طور موجز برشمرده شدهاند.استفاده قرار گرفته است
 باالخص آنهایی که روی توسعه مدلهای آماری ژنتیکی کار میکنند به این،مقاله این بوده است که متخصصین اصالح نژاد
نکته توجه داشته باشند که با رشد سریع فنآوری چه بسا دادههای حاصل از سازوکارهای یاد شده به زودی قابل دسترس
 به عبارت دیگر آینده فراژنتیک نقش پُر رنگی را در.شوند و فصل جدیدی از محاسبات و رهیافت های محاسباتی گشوده شود
 با این حال با توجه به اینکه صفات اقتصادی مهم درجهای از واریانس فنوتپی.شکل دهی محاسباتی اصالح نژاد بازی خواهد کرد
 مدل سازی این تنوع و سنجیدن میزان آن در شرایط مختلف طرحهای اصالح نژادی،خود را از ماهیت نشانهگذاری ژنومی دارند
 یک دلیل برای این مدعا که آینده اصالح نژاد به طور حتم توسط دادههای فراژنتیک تحت تاثیر قرار خواهد.اهمیت دارد
 چون یکی از اهداف اصالح نژاد باال بردن، به عبارت دیگر. باال رفتن سطح استاندارد میزان سالمت حیوانات است،گرفت
ماندگاری حیوانات است و از آنجا که فراژنتیک و ابزارها و سازوکارهای آن نقشی بنیادین در بروز انواع ناهنجاریها (نظیر
 بنابراین سمت و سوی اصالح نژاد جهتی پیش خواهد رفت که بتواند به، سرطانها و غیره) بازی می کنند،بیمارهای متابولیک
.طور سامانهای با این بیماریها مبارزه کند
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Abstract
Normal distribution and DNA structure-based data, have paramount role in constructing and extending
animal and plant breeding models. Nowadays, it has been proven that epigenetics plays an essential role in the
appearance of different traits. Epigenetics examines acceptable changes in the expression of genes those are
independent of changes in the nucleotide DNA. Thus, the epigenetics with the spirit of the development of
genetic models can be contrasted, because it is not based on genetic assumptions used in animal breeding. For
the first time, attempts have been made to divide and explain the epigenetic mechanisms and tools in a
succession and to return to the comprehension of its application in animal breeding. Through the mechanism and
tools of epigenetics, DNA methylation and genomic imprinting have been identified in a relatively large range of
domestic animal species. Genomic imprinting is considered to be practical in genetic modeling. But histone
corrections, which affect the way the nucleosomes are located, have a relatively small contribution to researches.
It seems that the future of breeding research depends to a large extent on the epigenetic understanding of traits.
epigenetics is expected to have perhaps the greatest effect in elucidating the interaction between environment
and genetics. Since the transgenic is the level of environmental information transmission to the available
genome, there will be a possibility in the future that, by examining this epigenetic level, undesirable traits, such
as the great tail fat in some Iranian sheep breeds, can be managed. This management will require a full
understanding of the transgenic.
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