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مطالعۀ اثر افزایش شمار نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روشrrBLUP
هادی آتشی *1و نرجس گرگانی فیروزجاه

2

 1و  .2دانشیار و دانش آموخته کارشناسی ارشد ،بخش علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت - 1131/4/11 :تاریخ تصویب)1134/2/22 :

چکیده
انتخاب ژنومی ،روشی برای پیشبینی ارزشهای اصالحی ،با استفاده از شمار زیادی نشانگر
است .هزینۀ فراوان ژنوتیپکردن تعداد زیادی حیوان برای تعداد زیادی نشانگر ،کاربرد گستردۀ
انتخاب ژنومی را محدود میکند .هدف این مطالعه ،بررسی اثر استفاده از تراکم کم تا متوسط
نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از مدل  rrBLUPبود .صفات با وراثتپذیری ،11
 21و  41درصد شبیهسازی شد .ژنوم شبیهسازیشده دارای 22جفت کروموزوم بدنی ،هرکدام با
طول یک مورگان بود .شمار نشانگرها روی  22کروموزوم 22211 ،12211،و  21111نشانگر بود
که  211 ،221 ،122و  QTL 1111در طول کروموزومها توزیع تصادفی شدند .میانگین حداقل
مربعات صحت برآوردهای ژنومی ،بین سطوح متفاوت وراثتپذیری و بین تراکمهای متفاوت
نشانگرها ،متفاوت بود ) .(P< 0.05در صفات با وراثتپذیری کم ( 11درصد) ،افزایش تعداد
نشانگرها در تراکمهای کم ( )221یا زیاد ( QTL)1111بر صحت ارزیابی ژنومی تأثیر نداشت ،اما
در تراکمهای متوسط  221( QTLو  )QTL 211صحت ارزیابی ژنومی را افزایش داد .در صفات
با وراثتپذیری متوسط ( 21درصد) افزایش تعداد نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی تأثیر
نداشت .در صفات با وراثتپذیری باال ( 41درصد) افزایش تعداد نشانگرها در تراکمهای کم
 )122( QTLصحت ارزیابی ژنومی را افزایش داد ،اما در تراکمهای متوسط یا زیاد ،221( QTL
 211و  )1111بر صحت ارزیابی ژنومی تأثیر نداشت.
واژههای کلیدی :تراکم نشانگر ،صحت برآورد ارزشهای اصالحی ژنومی ،وراثتپذیری.
مقدمه
هدف اصلی بهنژادی دام ،بهبود صفات اقتصادی و
بیشینهکردن سود است .بازده برنامههای بهنژادی ،با
برآورد صحیح ارزشهای اصالحی افزایش مییابد.
صفات اقتصادی از نوع صفات کمّی هستند ،یعنی
شمار زیادی ژن و همچنین سازههای گوناگون
محیطی بر آنها تأثیر دارند .روشهای کالسیک
ارزیابی حیوانات ،نیازمند رکوردهای دقیق از صفات
هستند .در این روشها از رکوردهای فنوتیپی حیوانات
* تلفن23474172197 ،274-94491919 :

یا خویشاوندان به همراه شجرة آنها ،برای برآورد
ارزشهای اصالحی با روش بهترین پیشبینی نااُریب
خطی ) 4(BLUPاستفاده میشود .اگرچه بهبود
ژنتیکی بهدستآمده از روشهای کالسیک ارزیابی
ژنتیکی شایان توجه است؛ آنچه مشخص است این
است که هرگونه افزایش در صحت انتخاب ،پاسخ به
انتخاب را افزایش میدهد و از این رو پژوهشگران
پیوسته به دنبال یافتن روشهای کاملتر در اصالح
نژاد هستند .ارزشهای اصالحی حیوانات میتواند با
E-mail: Atashi@shirazu.ac.ir
)1. Best linear unbiased prediction (BLUP
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استفاده از اطالعات  DNAصحیحتر برآورد شود .به
همین دلیل در دهۀ  ،32پژوهشهای زیادی دربارة
انتخاب به کمک نشانگرها (MAS)4انجام گرفت.
پژوهشهای اجراشده در رابطه با  MASبسیار گسترده
هستند ،ولی اجرای آن محدود و پیشرفت ژنتیکی
بهدستآمده از آن ،اندک بوده است ( Dekkers,
 .)2004از آنجا که شمار ژنهای مؤثر بر صفات
اقتصادی زیاد هستند ،بررسی شمار اندکی از
نشانگرهای ژنتیکی تنها نسبت کوچکی از واریانس
ژنتیکی را شامل میشود و این اصلیترین محدودیت
روش انتخاب به کمک نشانگرهاست .امروزه امکان
ژنوتیپکردن همزمان هر حیوان برای چند صد نشانگر
چندریختی تکنوکلئوتیدی 2در سطح ژنوم و استفاده
از شمار زیادی نشانگر برای پیشبینی ارزش اصالحی
حیوانات وجود دارد؛ این شیوة ارزیابی ژنتیکی ،انتخاب
ژنومی 9نامیده میشود ( .)Meuwissen et al., 2001در
انتخاب ژنومی ،نشانگرها در کل ژنوم پراکنده هستند،
بهگونهای که همۀ واریانس ژنتیکی بهوسیلۀ نشانگرها
تشریح میشود .انتخاب ژنومی هزینههای ارزیابی ژنتیکی
را کاهش میدهد و پیشرفت ژنتیکی را با کاهش فاصلۀ
نسل و افزایش صحت انتخاب ،افزایش میدهد ( Hayes
 .)et al., 2009صحت برآورد ارزشهای اصالحی ژنومی،
به عدم تعادل پیوستگی 6بین نشانگرها و QTLها ،شمار
حیوانات در جمعیت مرجع ،وراثتپذیری صفت ،توزیع
احتمال اثرات QTLها و مدلهای آماری استفادهشده
بستگی دارد ( .)Goddard, 2009تراکم نشانگرها،
مهمترین سازة مؤثر بر صحت پیشبینیهای ژنومی
است ( ;Solberg et al., 2008; Habier et al., 2009
.)Meuwissen, 2009; Weigelet al., 2009
 )2006( Schaefferگزارش کرد ،اگر ارزشهای
اصالحی یک حیوان تنها بر اساس نشانگرها و با صحت
 12درصد پیشبینی شود ،دیگر به آزمون نتاج 1در
گاوهای شیری نیاز نیست؛ همچنین هزینۀ ارزیابی
ژنتیکی گاوهای نر تا  32درصد کاهش مییابد و
)1. Marker assisted selection (MAS
)2. Single nucleotide polymorphisms (SNP
3. Genomic selection
4. Linkage disequilibrium
5. Progeny test

سرعت پیشرفت ژنتیکی به دلیل کاهش فاصلۀ نسل و
افزایش صحت انتخاب 9 ،تا  6برابر افزایش مییابد .در
انتخاب ژنومی نخست اثر هر نشانگر بر صفت در
جمعیت مرجع برآورد میشود ،سپس ارزشهای
اصالحی ژنومی 4افراد جمعیت کاندیدا از رابطۀ زیر به
دست میآید:

GEBV  i X i ĝ i
n

در این رابطه X ،ماتریس ژنوتیپ نشانگرها و ̂ gبردار
تأثیرات برآوردشدة هرکدام از نشانگرهاست .اگرچه با
پیشرفت تکنولوژی مولکولی استفاده از شمار زیادی
نشانگر در انتخاب ژنومی امکانپذیر شده است ،اما هزینۀ
فراوان ژنوتیپکردن شمار زیادی حیوان برای شمار
زیادی نشانگر ،کاربرد گستردة انتخاب ژنومی را برای
نژادهای بومی گاو و سایر گونهها محدود میکند .یکی از
راهحلهای این محدودیت ،پیشبینی  GEBVبا استفاده
از تراکمهای کم تا متوسط نشانگر است .در این مطالعه
تأثیرات تراکمهای متفاوت نشانگر ( 27122 ،42122و
 12222نشانگر) ،شمار متفاوت 122 ،212 ،421( QTL
و  )4222و سطوح متفاوت وراثتپذیری ( 22 ،42و 62
درصد) ،بر صحت ارزیابی ژنومی بررسی شد.
مواد و روشها
شبیهسازی

جمعیتها با استفاده از نرمافزار  QMSimشبیهسازی
شدند ) .(Sargolzaei & Schenkel, 2009جمعیت
پایه از  4222حیوان غیرخویشاوند ( 122نر و 122
ماده) تشکیل شد .این جمعیت در  4222نسل اول،
آمیزش تصادفی داشت و اندازة آن ثابت بود و در
 4222نسل بعدی (نسلهای  4224تا  )2222برای
ایجاد  ،LDاندازة جمعیت بهتدریج از  4222به 222
کاهش یافت .سپس  422نر و  422ماده از آخرین
نسل پایه انتخاب شدند .در این گام  42نسل
شبیهسازی انجام گرفت که در آن هر مادر ،پنج فرزند
داشت .آمیزش در این گام تصادفی بود و انتخاب وجود
نداشت .سپس در گام بعد 422 ،نر و  4222ماده
بهگونهای تصادفی آمیزش داده شدند تا دو نسل با
6. Genomic estimated breeding value
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اندازة  4222فرد ایجاد شود .نخستین نسل بهعنوان
جمعیت مرجع و نسل دوم بهعنوان جمعیت کاندیدا
تعیین شد .در این پژوهش ،یک صفت با وراثتپذیری
 22 ،42و  62درصد و واریانس فنوتیپی برابر با یک
شبیهسازی شد .ارزش اصالحی واقعی از جمع تأثیرات
افزایشی QTLها به دست آمد .ارزش فنوتیپی از جمع
آثار تصادفی باقیماندهها و ارزشهای اصالحی به دست
آمدند .در این پژوهش ،یک ژنوم با  21جفت کروموزوم
بدنی ،با طول یک مورگان در هر کروموزوم،
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شبیهسازی شد .سه تراکم نشانگرهای دو اللی
( 27122 ،42122و  12222نشانگر) با فراوانی یکسان
در نخستین نسل جمعیت پایه شبیهسازی شد.
نشانگرها به گونۀ تصادفی در طول ژنوم پراکنده بودند.
نرخ جهش برای نشانگرها و QTLها در هر جایگاه و در
-1
هر نسل  2/142فرض شد ( Solberg et al.,
 .)2008فراوانی اللی اولیه برای نشانگرها  12درصد
بود .توزیع احتمالQTLها نیز گاما فرض شد .همۀ
فرایندهای شبیهسازی  42بار تکرار شدند.

جدول  .4میانگین کمترین مربعات (خطای استاندارد) صحت ارزیابی ژنومیک در وراثتپذیری  2/4و تراکمهای متفاوت نشانگرها و QTL

تراکم نشانگر

وراثتپذیری

42122
27122
12222

2/4
2/4
2/4

QTL

421

99/72 )4/11(a
94/41 )4/11(a
91/22 )4/11(a

212

122

92/16 )4/11(b
97/44 )4/11(a
96/72 )4/11(ab

4222

99/22 )4/11(a
96/94 )4/11(a
94/14 )4/11(a

21/12 )4/11(b
92/11 )4/11(ab
94/23 )4/11(a

میانگینهای دارای بندواژههای مشترک در هر ستون ،تفاوت معنادار ندارند (.)P ≥ 2/21
جدول .2میانگین کمترین مربعات (خطای استاندارد) صحت ارزیابی ژنومیک در وراثتپذیری  2/2و تراکمهای متفاوت نشانگرها و QTL

تراکم نشانگر

وراثتپذیری

42122
27122
12222

2/2
2/2
2/2

QTL

421

69/21 )4/11(a
62/23 )4/11(a
69/64 )4/11(a

212

122

64/27 )4/11(a
64/96 )4/11(a
61/12 )4/11(a

4222

66/12 )4/11(a
66/41 )4/11(a
69/43 )4/11(a

66/47 )4/11(a
66/17 )4/11(a
61/41 )4/11(a

میانگینهای دارای بندواژههای مشترک در هر ستون ،تفاوت معنادار ندارند (.)P ≥ 2/21
جدول .9میانگین کمترین مربعات (خطای استاندارد) صحت ارزیابی ژنومیک در وراثتپذیری  2/6و تراکمهای متفاوت نشانگرها و QTL
QTL

تراکم نشانگر

وراثتپذیری

421

212

122

4222

42122
27122
12222

2/6
2/6
2/6

16/29 )4/11(b
14/92 )4/11(ab
13/24 )4/11(a

11/67 )4/11(a
14/61 )4/11(a
17/16 )4/11(a

19/42 )4/11(a
14/64 )4/11(a
17/13 )4/11(a

16/34 )4/11(a
14/42 )4/11(a
17/79 )4/11(a

میانگینهای دارای بندواژههای مشترک در هر ستون ،تفاوت معنادار ندارند (.)P ≥ 2/21
60
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شکل  .2میانگین کمترین مربعات صحت برآورد ارزشهای اصالحی ژنومیک در تراکمهای متفاوت نشانگر
( Meuwissen et al.,

مدل آماری
rrBLUP4

تأثیرات نشانگرها ،با استفاده از مدل
( )Meuwissen et al., 2001; Habier et al., 2007در
نرمافزار )R Development Core Team, 2011( R
برآورد شدند .مدل آماری استفادهشده چنین بود:

y  1   Xgi  e

μ

در این رابطه y ،بردار ارزشهای فنوتیپی،
میانگین کل X ،ماتریس ژنوتیپهای نشانگر برای هر
حیوان (صفر برای ژنوتیپ  4 ،A1A1برای ژنوتیپهای
 A1A2و  A2A1و  2برای ژنوتیپ  ،g ،)A2A2بردار
تأثیرات نشانگرها و  eبردار باقیماندة مدل با توزیع

نرمال ،میانگین صفر و واریانس برابر با  e2

است.

معادلۀ مختلط استفادهشده برای برآورد تأثیرات
نشانگرها چنین است:

1n 1n 1n X
 ˆ  1n y 
X 1 XX  I   ĝ   X y

n

  
در این رابطه X ،ماتریس ژنوتیپهای نشانگر برای هر
حیوان I ،ماتریس واحد (شمار کل نشانگرها × شمار کل
نشانگرها)  ،فاکتور  ridge regressionبرابر است با:

 e2
 g2
  e2واریانس باقیمانده  g2 ،واریانس تأثیرات
نشانگرها و برابر است با:

 e2

2i1 p i q i
n

1. Ridge regression BLUP

و  nشمار کل نشانگرها است
 .)2001; Habier et al., 2007پس از برآورد تأثیرات
نشانگرها در جمعیت مرجع GEBV ،حیوانات در
جمعیت کاندیدا از رابطۀ زیر برآورد شد:

GEBV  Xi ĝ i
در این رابطه X ،ماتریس ژنوتیپهای نشانگر برای
هر حیوان و ̂ gبردار تأثیرات برآوردشدة نشانگرهاست.
صحت ارزیابیهای ژنومی با برآورد همبستگی بین
ارزشهای اصالحی ژنومی برآوردشده ) (GEBVsو
ارزشهای اصالحی واقعی ) (TBVsبه دست آمد .اثر
سطوح متفاوت وراثتپذیری ،تراکمهای متفاوت
نشانگرها و شمار متفاوت QTLها بر صحت
پیشبینیهای ژنومی با استفاده از رویۀ  GLMدر
نرمافزار  SASارزیابی شد .میانگینهای کمترین
مربعات در سطح معناداری  1درصد با یکدیگر مقایسه
شدند (.)SAS, 2003
عدم تعادل پیوستگی

از آمارة  ،r2یعنی مربع همبستگی اللها دو جایگاه،
برای اندازهگیری عدم تعادل پیوستگی استفاده شد
(.)Hill&Robertson, 1968
D
)f (A) f (A) f (B) f (b
2

r2 

در این رابطه D= f (AB)–f (A) f (B) ،و )،f(AB
) f(B) ،f(a) ،f(Aو ) f(bبه ترتیب فراوانی دیدهشده
برای هاپلوتایپ  ABو فراوانیهای دیدهشده برای
اللهای  B ،a ،Aو  bهستند.
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نتایج و بحث
پس از  2292نسل آمیزش تصادفی ،بهطور میانگین،
 9141از  42122نشانگر 1932 ،از  27122نشانگر،
 41273از  12222نشانگر و همچنین  64/27از 421
 12/74 ،QTLاز  446/62 ،QTL 212از  QTL 122و
 923/34از  ،QTL 4222چندریخت بودند
( )MAF>2/4در یک پژوهش (2009) Habier et al.
گزارش کرد که پس از  4242نسل آمیزش تصادفی از
 122 ،422و  QTL 4222به ترتیب  222 ،63و 124
 QTLچندریخت بودند .صحت برآورد ارزشهای
اصالحی ژنومی ،همبستگی بین GEBVها و TBVها،
برای سطوح متفاوت وراثتپذیری در نمودار  4ارائه
شده است .با افزایش وراثتپذیری از  42به  62درصد،
میانگین صحت از ( 99/32 )2/64به (14/23 )2/64
افزایش یافت ( )P<2/21که با پژوهشهای پیشین
همسو است ( Calus et al., 2008; Saatchi et al.
 .)2010در مطالعهای  (2008) Calus et al.صحت
ارزیابی ژنومی را برای صفات با وراثتپذیری  42و 12
درصد به ترتیب  61و  47درصد گزارش کردند .در
مطالعۀ دیگری  (2010) Saatchi et al.صحت ارزیابی
ژنومی برای  42و  12درصد را به ترتیب  62و 72
درصد گزارش کردند .بیشتربودن وراثتپذیری ،یعنی
بیشتربودن نسبت واریانس افزایشی به واریانس
فنوتیپی ،به معنای بیشتربودن نقش ژنها در ایجاد
پراکنش در صفت است که باعث برآورد صحیحتر
تأثیرات نشانگرها میشوند.
صحت برآورد ارزشهای اصالحی ژنومی ،برای
تراکمهای متفاوت نشانگرها در نمودار  2ارائه شده است.
اگرچه تراکم نشانگر ،بر صحت ارزیابی ژنومی مؤثر است،
اما تغییرات کوچکی در صحت دیده شد؛ با افزایش تراکم
نشانگرها از  42122به  ،12222صحت از (69/99 )2/14
به ( 61/42 )2/14درصد افزایش یافتSolberg et al. .
) (2008گزارش کردند که با افزایش نشانگرها از  422به
 122نشانگر در هر مورگان صحت ارزیابی ژنومی از 43
درصد به  14درصد افزایش یافت .افزایش تعداد نشانگرها
باعث افزایش عدم تعادل پیوستگی بین ژنها و نشانگرها
میشود و بدین ترتیب صحت ارزیابی ژنومی را افزایش
میدهد ( .)Muir, 2007; Habier et al., 2009در یک
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پژوهش (2007) Muir ،با شبیهسازی  422نشانگر و
تغییر اندازة ژنوم و فاصلۀ بین نشانگرها ،نشان داد که
هرچه احتمال نوترکیبی بین نشانگرها بیشتر (فاصلۀ بین
نشانگرها کمتر) باشد ،صحت ارزیابی ژنومی افزایش
مییابد.
نتایج این پژوهش نشان داد که شمار QTLها بر
صحت برآورد ارزشهای اصالحی ژنومی تأثیر ندارد
( )P≥2/21که با گزارشهای پیشین هماهنگ است
(.)Daetwyer et al., 2010; Zhang et al., 2011
 (2011) Zhang et al.گزارش کردند که شمار QTLها
تأثیر اندکی بر صحت برآورد پیشبینیهای ژنومی
دارند و با افزایش QTLها ،صحت ارزیابی ژنومی،
اندکی افزایش مییابد .اثر متقابل بین تراکم نشانگرها،
تعداد QTLها و سطوح وراثتپذیری معنادار بود
( .)P<2/21در صفات با وراثتپذیری کم ( 42درصد)،
افزایش تعداد نشانگرها در تراکمهای کم ( )212یا زیاد
( QTL )4222بر صحت ارزیابی ژنومی تأثیر نداشت،
اما در تراکمهای متوسط ( 212و  QTL )122صحت
ارزیابی ژنومی را افزایش داد .در صفات با وراثتپذیری
متوسط ( 22درصد) افزایش تعداد نشانگرها بر صحت
ارزیابی ژنومی تأثیر نداشت .در صفات با وراثتپذیری
باال ( 62درصد) افزایش تعداد نشانگرها در تراکمهای
کم  )421( QTLصحت ارزیابی ژنومی را افزایش داد،
اما در تراکمهای متوسط یا زیاد  122 ،212( QTLو
 )QTL 4222بر صحت ارزیابی ژنومی تأثیر نداشت.
مطالعات نشان دادهاند که اگر شمار ژنهای مؤثر بر
صفت اندک باشد ،کارایی تراکم باالی نشانگرها ،در
ارزیابی ژنومی زیاد است ( Meuwissen&Goddard,
 ،)2010اما اگر شمار ژنهای مؤثر بر صفت زیاد باشد،
کارایی تراکم باالی نشانگرها ،در ارزیابی ژنومی کم
است (.)VanRaden et al., 2011
نتیجهگیری کلی

تراکم نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی در صفات با
وراثتپذیری متوسط تأثیر ندارد و از آنجا که بیشتر
صفات اقتصادی در نژادهای بومی گاو از دستۀ صفات با
وراثتپذیری متوسط هستند ،میتوان از  42122نشانگر
برای برآورد ارزشهای اصالحی ژنومی استفاده کرد.

4936  تابستان،2  شمارة،64  دورة،علوم دامی ایران
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ABSTRACT

Genomic selection is a method to predict the breeding values of individuals using a large number of
single nucleotide polymorphism markers. The cost of the high-density marker panel genotyping is very
high, which prevents the widely application of genomic selection. The present simulation study was
carried out to evaluate the use of low to medium marker density panels to predict direct genomic values.
In this study, a trait with heritability of 0.10, 0.20, and 0.40 was simulated. The simulated genome was
consisted of 25 autosomes with the same distance (1morgan). Different marker density (12.5, 27.5 and 50
k) and 125, 250, 500 and 1000 random distributed QTL were simulated. The least square means of
genomic accuracy varied between the different levels of heritability and the different marker density
(P<0.05). For low heritable trait (10℅), increasing the markers density had no effect on genomic accuracy
with low (125) or high (1000) number of QTL, but did with the moderate number of QTLs (250 and 500
QTLs). The results showed that along with increasing in the number of markers, genomic accuracy was
not changed in traits with medium heritability (20℅). For high heritable trait (40℅), increasing the marker
density had no effect on genomic accuracy whit the moderate to high QTL density (250, 500 or 1000
QTLs), but it increased the accuracy with low number of QTLs (125 QTLs).
Keywords: accuracy of genomic estimated breeding value, heritability, marker density.
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