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 عنوان پروژه: -

 كشور براساس عامل پژوهش و آموزش  يعلوم دام قاتيموسسه تحق يدرون يابيارز -
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در مركز اطالعات و           58109با شماره         5/6/99اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل   

 

 
 

 

 

 

 



 چكيده : 

هاي ارزيابي و انتخاب بهترين هاي خالص والديني يكي از روشمطالعه ترانسكريپتومي آميخته و مقايسه آن با پايه

، تحمل هابيماري ت بهمقاومهاي مطلوب نژادهاي بومي شامل حفظ ويژگي حالينتوليد مناسب و درعتوان  با تركيب 

هاي باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسي پروفايل بيان ژن و شناسايي ژنميبا اقليم منطقه  يمحيطي و سازگار يهاتنش

 RNA-Seqهاي هاي خالص و آميخته سيستاني و سيمنتال با استفاده از دادهدار در بين جمعيتبا بيان متفاوت معني

سياهرگ دمي نژادهاي خالص و آميخته سيستاني و سيمنتال در شرايط يكسان  بود. به همين منظور، خونگيري از

و  RNAاي و مديريتي واقع در مركز اصالح نژاد گاو سيستاني شهر زابل انجام شد. پس از استخراج يهتغذ محيطي،

 BGIو تعيين توالي به شركت  cDNAها جهت تشكيل كتابخانه ها، نمونه RNAاطمينان از كميت و كيفيت مطلوب 

سازي و كنترل كيفيت و آناليز بيوانفورماتيكي در محيط ي مراحل آمادهتمام ها،شدند. پس از اخذ دادهچين ارسال 

مورد بررسي  Fastqcافزار ها با استفاده از نرمها، كيفيت خوانشلينوكس انجام شد. در مرحله اول تجزيه و تحليل داده

كيفيت با استفاده از نرم هاي بيها، ويرايش خوانشقرارگرفت و بر اساس نتايج كنترل كيفيت خوانش

هاي با انجام شد. پس از آن آناليز بيوانفورماتيكي جهت بررسي پروفايل بيان ژن و شناسايي ژنTrimmomaticافزار

در نژاد خالص سيستاني و  رورو و پسهاي پيشراي خوانشيابي كل بدار انجام شد. درصد مكانبيان متفاوت معني

ها از ي بعد جهت همرديفي ترانسكريپتدر مرحله درصد بودند. 86/90و  65/85آميخته آن با سيمنتال به ترتيب 

Bowtie2ها از ، تلفيق ترانسكريپتcuffmerge  و در نهايت آناليز بيان افتراقي ازcuffdiff 134ت استفاده شد. در نهاي 

و سيمنتال  هاي خالص و آميخته سيستانيجمعيت داري را در بينژن در اين تحقيق شناسايي شدند كه بيان متفاوت معني

توان دليلي براي ايجاد تقاوت را مي ژنوميهاي تک نوكلئوتيدي، محيط و تغييرات اپيعواملي از جمله جهش داشتند.

نشان داد كه اين  هادانست. آناليز آنتالوژي براي اين ژن آميخته سيستاني و سيمنتالها در بين نژاد خالص و بيان اين ژن

دار هاي مرتبط و معنيبا بررسي ژن. متفاوت هستندفعالیت بیولوژیکی مختلف معنی دار  13مسیر و  6ها درگير در ژن

ها مرتبط با عملكرد كه اين ژنها، مشخص شد هاي موجود براي عملكرد اين ژنبراي اين مسير و بر اساس گزارش

ها ازجمله ورم پستان، هموستازي و پايداري در برابر شرايط نامطلوب محيطي، سيستم ايمني هستند كه در برابر بيماري

باروري و رشد جنين و زايمان نقش اساسي دارند. اين مسيرها ممكن است كه در سطوح مختلف در تحمل شرايط 

مقاومت در برابر بيماري در آميخته سيستاني و سيمنتال نقش داشته باشند. از اين رو نامطلوب محيطي و گرمايي و 

اي مناسب براي نژاد سيستاني در شرايط تواند به عنوان آميختهتوان اظهار داشت كه آميخته سيستاني و سيمنتال ميمي

 منطقه سيستان و بلوچستان ايران باشد.
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