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Introduction Paratuberculosis, or Johne’s disease, is a chronic, granulomatous, 

gastrointestinal tract disease of goat and other ruminants caused by the bacterium 

Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP). The clinical signs of disease in goat are 

pipestream diarrhea, weight loss, and edema due to hypoproteinemia caused by protein-losing 

enteropathy. Knowledge concerning genetics of susceptibility to MAP infection can contribute 

to disease control programs by facilitating genetic selection for a less susceptible population to 

reduce incidence of infection in the future. The opportunity for genetic improvement in 

susceptibility to infection is evidenced by estimates of heritability of MAP infection ranging 

from 0.03 to 0.28 (Kirkpatrick and Lett, 2018). Domestication and selection has significantly 

changed the behavioral and phenotypic traits in modern domestic animals. The selection of 

animals by humans left detectable signatures on the genome of modern goat. The identification 

of these signals can help us to improve the genetic characteristics of economically important 

traits in goat. Over the last decade, interest in detection of genes or genomic regions that are 

targeted by selection has been growing. Identifying signatures of selection can provide valuable 

insights about the genes or genomic regions that are or have been under selection pressure, 

which in turn leads to a better understanding of genotype-phenotype relationships. The aim of 

this study was to identify the selection signatures using the unbiased Theta method associated 

with resistance to Johne’s disease in two Italian goat breeds.  

Materials and Methods: The work described here is a case–control association study using 

the Illumina Caprine SNP50 BeadChip to unravel the genes involved in susceptibility of goats 

to Johne’s disease. Goats in herds with a high occurrence of Johne's disease were classified as 

healthy or infected based on the level of serum antibodies against MAP, and 331 animals were 

selected for the study. For the Siriana breed 174 samples (87 cases and 87 controls) were 

selected from 14 herds and for the Jonica breed 157 samples (77 cases and 80 controls) were 



 

 

selected from 10 herds. Cases were defined as animals serologically positive for MAP by 

ELISA with a sample to positive ratio (S/P) higher than 0.7 and MAP negative animals had a 

S/P lower than 0.6. Positive animals were tested twice with the ID Screen Paratuberculosis 

confirmation test. The 331 samples were genotyped using the Illumina GoatSNP50 BeadChip. 

SNP missing 5% of data, with MAF of <1% and Hardy–Weinberg equilibrium p-values <10−6 

were removed. The genotyping efficiency for samples was also verified, and samples with more 

than 5% missing data were removed. Grouping was done to infer selection signatures based on 

FST statistic. The bioinformatics investigations were carried out using the Ensembl database 

(Cunningham et al., 2022) for caprine genes (assembly ARS1), to identify potential candidate 

genes which already have been reported in/or surrounding genomic regions containing the peak 

of absolute extreme FST values. The regions corresponding to the upper and lower 0.01% of 

positive and negative obtained FST scores were considered as regions under selection. Gene 

detection was performed by introducing a window of 250 Kb downstream and upstream of each 

core SNP. 

Results and Discussion with 99.90 percentile threshold of the obtained Theta (θ) values, 13 

genomic regions on chromosomes 1, 5, 7 (2 regions), 8, 9 (2 regions), 11, 16, 17, 18 and 20 (2 

regions) in Jonica breed and genomic regions on chromosomes 3, 5 (2 regions), 10, 12, 16, 17, 

18, 23, 24 and 29 in Siriana breed were identified. Further investigation using bioinformatics 

tools showed these genomic regions overlapped with the genes associated with immune system, 

resistance to disease and bacterial infection, response to oxidative stress, and suppresses 

tumours. The population used in our study is small, owing to the challenge of collecting a 

substantial amount of blood on goats on commercial herds having received the diagnosis of JD 

and ready to be culled. Diagnosis and culling of JD animals are ineffective preventive measures. 

Because of slow progression, the disease is systematically diagnosed too late, while subclinical 

goats would have excreted MAP sporadically in the environment. As the infection and disease 

progress, the fecal shedding of MAP increases and contributes to its horizontal transmission. In 

combination with genetic improvement (innate protection), vaccination (acquired protection) 

will support eradicating this incurable disease. 

Conclusions  

In conclusion, the results of this study may provide an important source to facilitate the 

identification of genomic regions and then, the genes affecting Johne’s disease in goat. 

However, further studies are warranted to refine the findings using a larger sample size, whole-

genome sequencing, and/or high density genotyping 
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 ( در نژادهای بزJDهای انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری یون )شناسایی نشانه
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 چکیده
هدف  است.در نشخوارکنندگان  ایالتهاب روده مزمنمهم های ( یکی از بیماریJDپاراتوبرکلوزیس یا بیماری یون )   

مرتبط با مقاومت به بیماری یون در دو نژاد بز ریب تتا اُبا استفاده از آماره ناِهای انتخاب شناسایی نشانهپژوهش حاضر 
-با استفاده از تراشه SNPجایگاه نشانگری  53335حیوان برای  331به این منظور مجموع  .باشدمی جانیکا و سیریانا

نشانگر  51112های اولیه در نهایت پس از کنترل کیفیت دادهشدند. تعیین ژنوتیپ  Caprine SNP50 BeadChipهای
SNP  ر دبادی سرم خون )اآلیزا( آنتی آزمونبراساس حیوانات مورد استفاده رأس دام وارد آنالیزهای بعدی شدند.  323و

های کل ارزش 9/99با در نظر گرفتن صدک  .بندی شدند( گروه133( و بیمار )132دو دسته مقاوم به بیماری یا سالم )
 22 و 11 ،17 ،13 ،11 ،(منطقه دو) 9 ،1 ،(منطقه دو) 7 ،5 ،1 هایکروموزوم رویدر نژاد جانیکا ناحیه ژنومی  سیزدهتتا، 

 ،13 ،12 ،12 ،)دو منطقه( 5 ،3های همچنین در نژاد سیریانا نواحی ژنومی روی کروموزومشناسایی شدند.  (منطقه دو)
شده در این مناطق نشان داد که های گزارش بررسی ژنشناسایی شدند. باالتر از این دامنه بودند،  29 و 23 ،23 ،11 ،17

، IL4 ،IL13 ،TLR2 ،TLR4 ،IFNGR1 ،PGLYRP1 ،CHI3L2های در داخل یا مجاورت این نواحی، ژن
PPFIBP1  وDENND5B های موجود در این مناطق با بررسی بیوانفورماتیکی این مناطق نشان داد، ژن .قرار داشتند

ط هستند. نتایج سرکوب سرطان مرتبپاسخ به استرس اکسیداتیو و ، و عفونت باکتریایی مقاومت به بیماریسیستم ایمنی، 

ماری یون های مرتبط با بیتواند منبع اطالعاتی ارزشمندی در زمینه شناسایی مناطق ژنومی و در نتیجه ژناین تحقیق می
 در نژادهای مختلف بز فراهم آورد.

 انتخاب هایسیگنالآماره تتا، بیماری یون، سیستم ایمنی، : های کلیدیواژه
 

 مقدمه
باشد مزمن روده باریک میهای مسری و از عفونتهای ( از بیماریJohne’s disease)پاراتوبرکلوزیس یا بیماری یون 

. (Sweeney et al., 2012) باشدمیدر نشخوارکنندگان پاراتوبرکلوزیس ویوم زیرگونه آکه عامل اصلی آن مایکوباکتریوم 
وب ها در صنعت دامپروری محسترین بیماریترین و از لحاظ اهمیت اقتصادی از مهماین بیماری از جنبه شیوع از گسترده

. کاهش شوداسهال شدید، کم خونی، الغری مفرط و در نهایت منجر به مرگ دام می شاملاین بیماری عالئم . شودمی
ها و حذف پیش از موعد دام از پیامدهای اقتصادی این بیماری است. یکی از سایر بیماری تولید، افزایش حساسیت به



 

 

( است که یک بیماری مزمن Crohn’s Diseaseهای مورد توجه در مورد بیماری یون، ارتباط آن با بیماری کرون )جنبه
 .(Kuenstner et al., 2017) باشدو مشابه بیماری یون در انسان می

اند رو به افزایش بوده است. شناسایی ها و نواحی ژنومی که هدف انتخاب بودههای اخیر تمایل به شناسایی ژنطی دهه
ها و یا مناطق ژنومی که تحت فشار انتخاب بوده و یا هستند های ارزشمندی در مورد ژنتواند دیدگاههای انتخاب مینشانه

ش چنانچه یک جهش جدید باعث افزای شود.تباط ژنوتیپ و فنوتیپ میفراهم کند که به نوبه خود منجر به درک بهتر ار
 شود افرادی که دارای شایستگی بیشتریشایستگی افراد حامل آن نسبت به سایر افراد جامعه شود، انتخاب باعث می

ه سهم آن در بهستند در تشکیل نسل بعد مشارکت بیشتری داشته باشند. بدین ترتیب فراوانی واریانت جهش یافته، بسته 

(. به عبارت دیگر Asadollahpour Nanaei et al., 2022افزایش شایستگی به سرعت شروع به افزایش خواهد کرد )
 های نزدیک به این جایگاه اگر همرود، جایگاههنگامی که انتخاب مثبت به سمت افزایش فراوانی آلل مطلوب پیش می

تنوع  گیرد که در نتیجه این پدیده، الگویلل مطلوب، تحت تأثیر قرار میاثرشان خنثی باشد به علت پیوسته بودن با آ
های اطراف این جهش انتخابی تغییر خواهد کرد، به طوریکه هر چه به ( در جایگاهLDژنتیکی و عدم تعادل لینکاژی )

های انتخاب وها نشانهکند. به این الگافزایش پیدا می LDشویم میزان تنوع ژنتیکی کاهش و این آلل جدید نزدیک می
(Selection Signatures( یا ردپای انتخاب )Selection footprintsگفته می )( شودRostamzadeh Mahdabi et 

2021 al., .) های انتخاب، آماره تمایز جمعیتی یا شاخص تثبیتشناسایی نشانه های آماریترین آزمونمهمیکی از (STF )
اده از گیرد که این مورد با استفگیری را در نظر نمیباشد که خطای نمونهیکی از مشکالت اصلی روش این می باشد.می

های انتخاب مرتبط با مقاومت به در پژوهشی با هدف شناسایی نشانه تصحیح شده است.( Theta, θروش نااریب تتا )
انجام شده بود. نتایج این تحقیق  STF آماره از استفاده ایران باتنش حرارتی و پاسخ سیستم ایمنی در نژادهای مرغ بومی 

های انتخاب هستند. این مناطق ژنومی دارای نشانه 13و  12، 1، 7، 5، 3، 1های نشان داد، نواحی ژنومی روی کروموزوم
یستم بودند که نقش کلیدی در آداپتاسیون، س PLCB4و  HSP70 ،HSPA9 ،HSP90AB1های کاندیدای شامل ژن

 (.Asadollahpour Nanaei et al., 2022ایمنی و مقاومت به تنش حرارتی دارند )

مرتبط با بیماری لکوز  STFهای انتخاب با استفاده از آماره طی پژوهشی روی گاوهای هلشتاین با هدف شناسایی نشانه
گزارش کردند  22و   22، 13، 1های ( انجام شده بود. نتایج این تحقیق چهار منطقه ژنومی روی کروموزومBLVگاوی )
 (. Nikkhah, 2019Javan) های کاندیدای موجود در این مناطق با سیستم ایمنی و سرکوب سرطان مرتبط بودندکه ژن

 STFهمچنین مطالعه پویش ژنومی با هدف شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با صفات تولیدی و بیماری با استفاده از آماره 
 27و  9، 7، 3، 3های گاو شیری انجام شده بود. نتایج این تحقیق مناطق ژنومی روی کروموزوم در نژادهای مختلف

 مرتبط با بیماری ورم پستان بودند DEFB10و  DEFB4 ،DEFB7های کاندیدای که حاوی ژن شناسایی کردند
(Saravanan et al., 2021.) 

نشان داد که چندین منطقه ژنومی  STF و بررسی تمایز جمعیتی با استفاده از آماره نژاد گاو نلورشناسایی مناطق ژنومی در 
باشند. بررسی مناطق کاندیدا نیز حاکی دارای شواهدی از انتخاب می 23و  11، 11، 12، 9، 3، 3، 1های روی کروموزوم
 ،آداپتاسیون به آب و هوای گرم و خشکاین مناطق با صفات مهم اقتصادی مرتبط با های موجود در ژناز آن بود که 

 (.Maiorano et al., 2022همپوشانی دارند ) بازده خوراکو  رشد و اندازه بدن

به طور کلی مناطقی از ژنوم که تحت انتخاب هستند بایستی اهمیت شایستگی و عملکردی داشته باشند، در غیر این 

ده های عمتوجه به مطالب بیان شده، این مناطق ژنومی عمدتاً با ژندهد. با صورت انتخاب آنها را تحت تأثیر قرار نمی
از طرف دیگر با توجه به اهمیت صفات سالمت اشند. باثر و صفات مهم اقتصادی همراه هستند و دارای اهمیت زیادی می



 

 

ی اب و شناسایهای انتخهدف از این تحقیق، کاوش ژنومی نشانهها در صنعت دام سبک، های ناشی از بیماریو آسیب
 ( در سطح ژنوم نژادهای مختلف بز بود.JDنواحی کاندیدای مرتبط با بیماری یون )

 

 هامواد و روش

رأس  77) جانیکا نژاد نمونه 157بزهای غیر خویشاوند مربوط به  رأس 331 پژوهش حاضر از اطالعات ژنوتیپی مجموع در
رأس  17رأس مقاوم به بیماری یا سالم و  17نژاد سیریانا ) هایبز نمونه 173 و( رأس بیمار 12مقاوم به بیماری یا سالم و 

ها نمونهو تعیین ژنوتیپ  DNAالزم به ذکر است که مدیریت استخراج  .( 3202et al., Minozzi) شد استفادهبیمار( 
ها استخراج شده، نمونه DNAپس از اطمینان از کمیت و کیفیت باالی . انجام شد کشور ایتالیامیالن  نیز توسط دانشگاه
های مورد دادهتعیین ژنوتیپ شدند.  Caprine SNP50 BeadChipهای های شرکت ایلومینا با آرایهبا استفاده از آرایه

( u8yfoXKCaIPxelQ) اره دسترسیمبا ش ownCloud های ژنومیداده ذخیره استفاده در این پژوهش در پایگاه برخط
 باشد. در دسترس می

فیت ها و مراحل مختلف کنترل کیهای حاصل از تعیین ژنوتیپ در تجزیه نهائی، ویرایش دادهاطمینان از کیفیت دادهجهت 
های اولیه تعیین ژنوتیپ شده انجام شد. روی داده( Purcell et al., 2007)( 9/1)نسخه  PLINKنرم افزار با استفاده 

نوتیپ از دست رفته از آنالیزهای بعدی حذف شدند. سپس از دو عامل هایی با بیش از پنج درصد ژدر نخستین مرحله دام
هایی که در SNPمحاسبه شده و  SNP( برای هر نشانگر Call rate( و نرخ تعیین ژنوتیپ )MAFفراوانی آللی نادر )

درصد بودند از مراحل بعدی آنالیزها کنار  95به ترتیب کمتر از یک درصد و  Call rateو  MAFها دارای مجموع دام
به ( values-p˂12-3)واینبرگ انحراف داشتند -سپس نشانگرهای باقیمانده که به شدت از تعادل هاردی گذاشته شدند.

 عنوان معیار دیگری از خطای تعیین ژنوتیپ از آنالیز نهایی کنار گذاشته شدند.

محاسبه  PLINK V1.9افزار ها با استفاده از نرم( پس از گذراندن مراحل کنترل کیفیت دادهPCAهای اصلی )مؤلفهآنالیز 
هایی که خارج از توده نژادی ترسیم شد تا عالوه بر تفکیک نژادها، دام 2/3نسخه  Rبرنامه  افزارنرمتوسط  PCAو گراف 

 خود قرار دارند، برای حذف شناسایی شوند.

 های انتخابآنالیز آماری شناسایی نشانه
بیماری یون ابتدا حیوانات براساس ابتال به این مقاومت به های انتخاب مرتبط با برای شناسایی نشانهدر این پژوهش 

های ندی دامببندی شدند. برای شناسایی و دستهسالم )موردی( و بیمار )شاهد( دستهمقاوم به بیماری یا بیماری به دو گروه 
های سرم مثبت، بیمار )شاهد( ها استفاده شده و دامبادی سرم خون )اآلیزا( داممورد بررسی در این پژوهش از آزمایش آنتی

بندی شدند. سپس برای شناسایی نواحی تحت انتخاب از سالم )موردی( دستهمقاوم به بیماری یا های سرم منفی، و دام
( و روش برآوردگر Wright, 1965به دو روش رایت ) STFآزمون تمایز جمعیتی  استفاده شد. STFآزمون تمایز جمعیتی 

یکی از مشکالت اصلی روش رایت، عدم در نظر  شود.( محاسبه میθ( )Weir and Cockerham, 1984نااریب تتا )
ل از شمار مستقگیری است که این مشکل توسط ویر و کوکرهام با ارائه روش تتا تصحیح شد که گرفتن خطای نمونه

ها بین صفر تا یک دست آمده از این روشهای به. ارزشستگیری شده و شمار افراد داخل هر گروه اهای نمونهگروه
های جهت شناسایی بهتر سیگنالنویسی شد. برنامه Rمربوط به دو روش رایت و تتا در محیط  هایمتغیر است. محاسبه

های مجاور SNPهای عددی گیری ارزشاز میانگین SNPانتخاب در سطح ژنوم به جای در نظر گرفتن ارزش عددی هر 

درصد  1/2( و تنها Kim et al., 2015کیلو جفت باز استفاده شد ) 522( با طول CW) Creeping Windowبه روش 
ی داشتند، به عنوان نشانه های انتخاب شناسایی و تعیین مناطقی از ژنوم که در آن تمام نشانگرهای مجاور ارزش باالی



 

 

در   Win10های. در این تحقیق برای ترسیم گراف ارزش(Kijas et al., 2012; Saravanan et al., 2021) شدند
 استفاده گردید. Rدر برنامه  ggplotافزاری بسته نرممقابل موقعیت ژنومی از 

 های انتخابژنومی حاوی نشانههای گزارش شده در مناطق بررسی ژن
محاسبه و مناطقی که  9/99صدک  Excelافزار پس از مرتب کردن نشانگرها برپایه ارزش محاسبه شده با استفاده از نرم

الی مناطق دارای ارزش با برای همه نشانگرهای مجاور ارزش باالیی داشتند به عنوان نشانه انتخاب در نظر گرفته شدند.
های سالم )موردی( و بیمار )شاهد( به صورت متمایز هدف دهنده مناطقی از ژنوم باشند که در گروهنشانتوانند تتا می

باز اطراف آنها از پایگاه کیلو جفت 252های گزارش شده در این مناطق و برای بررسی ژن انتخاب قرار گرفته باشند.
( مورد www.ensembl.org/biomart)  BioMartبوسیله  Genes 108  Ensembl  Databaseعاتی برخطاطال

 GeneCardsهای اطالعاتی آنالین های به دست آمده از پایگاهبررسی قرار گرفت. برای تفسیر بهتر عملکرد ژن
(http://www.genecards.org و )UniProtKB (http://www.uniprot.org.استفاده شد ) 

 

 

 نتایج و بحث
مقاوم به رأس  77) بز جانیکارأس بز نژاد  157در  SNPنشانگر  53335روی مجموع  مراحل مختلف کنترل کیفیت

 95تعیین ژنوتیپ شده کمتر از  SNPرأس بز به علت درصد  5( انجام شد. ابتدا تعداد بیماررأس  12و  بیماری یا سالم
 ربودن به ترتیب فراوانی آللی ناد دلیل پاییننشانگر به 931و  1135های اولیه نیز تعداد SNPدرصد حذف شدند. از بین 

واینبرگ از مراحل -به خاطر انحراف از تعادل هاردی SNPنشانگر  37در نهایت تعداد  و نرخ تعیین ژنوتیپ حذف شدند.
سالم  75رأس دام ) 152نشانگر و  51112ها، پس از اجرای مراحل کنترل کیفیت دادهدر پایان  بعدی کنار گذاشته شدند.

 .باقی بمانندهای بعدی ها را بگذرانند و برای تجزیه و تحلیلتوانستند مراحل مختلف فیلتراسیون داده بیمار( 77و 
، هیچ حیوانی رأس بیمار( 17رأس مقاوم به بیماری یا سالم و  17رأس بز نژاد سیریانا ) 173همچنین در ارتباط با تعداد 

 725و  1332های اولیه نیز تعداد SNPدرصد حذف شدند. از بین  95تعیین ژنوتیپ شده کمتر از  SNPبه علت درصد 
نشانگر  73بودن به ترتیب فراوانی آللی نادر و نرخ تعیین ژنوتیپ حذف شدند. و در نهایت تعداد دلیل پایین نشانگر به

SNP گذاشته شدند. در پایان پس از اجرای مراحل کنترل  واینبرگ از مراحل بعدی کنار-به خاطر انحراف از تعادل هاردی
 .ها را بگذرانندرأس دام توانستند مراحل مختلف فیلتراسیون داده 173نشانگر و  51115ها، کیفیت داده

با بکارگیری اطالعات تعیین  PCAهای نژادی، تجزیه و تحلیل به منظور بررسی نحوه قرار گرفتن حیوانات در گروه
به عنوان راهی متمایز به منظور توصیف واگرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  سیریاناو جانیکا ژنوتیپی بین نژادهای 

به خوبی از یکدیگر تفکیک و جدا شدند و در هیچ  نژاد جانیکا PC2و  سیریانانژاد  PC1نشان داد که با  PCAنتایج آنالیز 
 با هم همپوشانی ندارند. اینقطه

 



 

 

 
 از اطالعات ژنوتیپی تمام حیواناتبا استفاده  PCAبندی حیوانات براساس آنالیز خوشه -1شکل 

Figure 1. Animals clustered on the basis of principal components analysis (PCA) using genotyping information 
animals. 

 

 ,.Akey et alدهد )های مجاور آن را هم تحت تأثیر قرار میعالوه بر جهش سودمند جایگاه با توجه به اینکه انتخاب،

های انتخاب در سطح ژنوم به جای در نظر گرفتن ارزش عددی هر این پژوهش جهت شناسایی بهتر سیگنال( در 2002
SNPهای عددی گیری ارزش، میانگینSNP های مجاور به روشCW  12با طول SNP  1/2صورت گرفت و تنها 

یی های انتخاب شناسادرصد مناطقی از ژنوم که در آن تمام نشانگرهای مجاور دارای ارزش باالیی باشند، به عنوان نشانه
گیرانه بود و فقط مناطقی که بیشترین تمایز جمعیتی حد آستانه در نظر گرفته شده سخت .(3و 2های و تعیین شدند )شکل

 بر روی گوسفندان نژاد مختلف بود.  2215و همکاران در سال  Zhuدهند و مشابه با مطالعه نشان می راها را در این نژاد
های سالم و بیمار به صورت دهنده مناطقی از ژنوم باشند که در گروهتوانند نشانکه دارای ارزش باالی تتا میمناطقی

کاندیدا برای این صفت مهم اقتصادی در نژادهای مورد مطالعه توانند به عنوان متمایز هدف انتخاب قرار گرفته و می
 باشند.

)دو منطقه(،  9، 1)دو منطقه(،  7، 5، 1های ناحیه ژنومی بر روی کروموزوم 13دست آمده در نژاد جانیکا نشان داد نتایج به
(. 1باشند )شکل درصد می 1/2ر )دو منطقه( تفرق جمعیتی باالیی داشته و دارای ارزش تتای باالت 22و  11، 17، 13، 11

، 12، 12، 5، 3های دست آمده حاکی از آن بود که مناطق ژنومی روی کروموزومهمچنین در ارتباط با نژاد سیریانا نتایج به

تفرق جمعیتی باالیی داشته و دارای ارزش تتای باالیی بین دو جمعیت مقاوم به بیماری یا  29و  23، 23، 11، 17، 13
 (.  2مار قرار داشت )شکل سالم و بی

 

 



 

 

 
های و ارزش Xها بر روی محور SNPتتا در سطح ژنوم حیوانات سالم و بیمار به بیماری یون در نژاد بز جانیکا. موقعیت ژنومی  win10های توزیع ارزش -2شکل 

 ها است.صدک کروموزوم 9/99نشان داده شده است. خط ترسیم شده نشان دهنده  Yها بر روی محور تتای آن
Figure 1- Distribution of 10 windowed theta values for healthy and patient in Jonica breed of Johne’s disease: the 
SNP position on different chromosomes shown on the X-axis, and theta values are plotted on the Y-axis. The 
values above the line are in the 99.9 percentile of all Theta values. 

 

 
 

های و ارزش Xها بر روی محور SNPتتا در سطح ژنوم حیوانات سالم و بیمار به بیماری یون در نژاد بز سیریانا. موقعیت ژنومی  win10های توزیع ارزش -3شکل 
 ها است.صدک کروموزوم 9/99نشان داده شده است. خط ترسیم شده نشان دهنده  Yها بر روی محور تتای آن

Figure 1- Distribution of 10 windowed theta values for healthy and patient in Siriana breed of Johne’s disease: 

the SNP position on different chromosomes shown on the X-axis, and theta values are plotted on the Y-axis. The 
values above the line are in the 99.9 percentile of all Theta values. 

 
 ای اهلیهدامهای مختلف در های انتخاب و آماره تتا تاکنون جهت شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با بیماریاز روش نشانه

 لمانیآ استفاده شده است. در یک بررسی با هدف شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین

، 5، 3، 1ای هاز آماره تمایز جمعیتی تتا استفاده کردند. نتایج آنها منجر به شناسایی مناطق ژنومی کاندیدا روی کروموزوم



 

 

ی، های موجود در این مناطق با سیستم ایمنانفورماتیکی این مناطق نشان داد که ژنشده بود و بررسی بیو 21و  21، 13، 3

 (.Abbasi Moshaii, 2018باشند )انواع سرطان و سیستم عصبی مرتبط میهای خود ایمنی، بیماری

ا بررسی ههای موجود در این مناطق شناسایی و عملکرد بیوشیمیایی آنژنومی تحت انتخاب، ژن نواحیپس از شناسایی 

مقاومت به ، بدن عملکردهای متفاوتی در سیستم ایمنی 1-2جداول های مشخص شده در ژن (.2و1 جداولشدند )

توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم با صفت مقاومت به بیماری یون مرتبط بوده که میی باکتریایی و انگلی هاعفونت

 .باشند

ا در هژن که در ارتباط با منطقه انتخابی بودند از این طریق تعیین شدند. اطالعات مربوطه به این ژن 75در مجموع 

اند ودهبمثبت مرتبط با سیستم ایمنی ها که احتماالً تحت انتخاب آورده شده است. در این بخش برخی از ژن 1-2جداول 

اند، با بررسیهای انتخاب گزارش شدهبررسی به عنوان نشانه ها در اینگیرند. شماری از ژنمورد بحث و تحلیل قرار می

 .های پیشین همخوانی داشت

دید زای جهای بیماریانتخاب قوی برای عملکرد سامانه ایمنی ممکن است پس از قرار گرفتن حیوانات در معرض عامل

ها (. اینترلوکینRamey et al., 2013هنگام تغییر در مدیریت پرورشی برای اهلی شدن و شکل گیری نژاد رخ دهد )

( خانواده بزرگی از مولکول های قابل حل در آب هستند Cytokinesها )باشند. سایتوکینها میجزوی از خانواده سایتوکین

د. به های محلولی هستند که در تنظیم ایمنی نقش دارنها پروتئینکه نقش تنظیمی در پاسخ به التهاب دارند. سایتوکین

 هاهم جزو گروه سایتوکین IL13و  IL4 ،IL5 هاییکه هم در ایمنی ذاتی و هم در ایمنی اکتسابی نقش دارند. ژنطور

(c-IL1a, IL1ß, IL4R, IL5, IL7, IL15, IL23A, IFNنقش کلیدی در پاسخ ) های ایمنی دارند

(https://www.genecards.org در مطالعه .)Gao  5، ژن 2211و همکاران در سالIL  وIL23R  در ارتباط با ایمنی

  .کردندرا گزارش  پاراتوبرکلوزیس در گاوهای هلشتاین چینی گونهذاتی با بیماری مایوباکتریوم آویوم زیر 

با هدف  SNPنشانگر  39222بارکی بومی مصر با نژاد در گوسفند و بز با استفاده از آماره تتا شناسایی مناطق ژنومی 

شناسایی نواحی ژنومی تحت انتخاب مثبت به آب و هوای گرم و خشک نشان داد که چندین منطقه ژنومی روی 

های گزارش شده باشند. بررسی ژندارای شواهدی از انتخاب می 21و  19، 17، 13، 12، 12، 7، 3، 1های کروموزوم

(IL2 ،IL7 ،IL21  وIL1R1 حاکی از آن بود که این مناطق )های مرتبط به استرس گرمایی، سیستم عصبی و با ژن

 (. Kim et al., 2016پاسخ سیستم ایمنی همپوشانی دارند )

 
 های شناسایی شده در این مناطق ژنومی مرتبط با مقاومت به بیماری یون در نژاد جانیکانواحی ژنومی تحت انتخاب و ژن -1جدول 

Table 1- Genomic regions containing selection signatures in resistant animals with Johne’s disease, and genes reported in these 

genomic regions in Jonica breed 
 شماره کروموزوم

Number of chromosome 

 موقعیت ژنومی )جفت باز(

Genomic position (bp) 

در ناحیه ژنومی های موجودژن  

Reported genes in the region 

1 85422458:85922458 U6, FXR1 

5 43264473:43764473 BEST3, LRRC10, CCT2, FRS2 

7 88434373:88934373 SLC22A4, IRF1, IL5, RAD50, IL13, IL4 

7 54412582:54912582 KIF3A, KIF4A 

8 106466079:106966079 TLR4, PEX7, SLC35D3  

9 42736335:43236335 IL20RA, IL22RA2 



 

 

9 61948202:62448202 IL22RA2, IFNGR1 

11 4221335:4721335 LIPT1, MITD1, MRPL30, LYG2, LYG1, TXNDC9, EIF5B, REV1 

16 20765529:21265529 LYPLAL1 

17 66587333:67087333 MND1, TMEM131L, TLR2, RNF175,  SFRP2 

18 
54312264:54812264 

QPCTL, FBXO46, DMPK, FOXA3, IRF2BP1, MYPOP, CCDC61, 

PGLYRP1, IGFL1, PPP5C 

20 38685759:39185759 PRLR, AGXT2 

20 38757897:39257897 DNAJC21, BRIX1 

 

 مگابازی 71/123و  13/33در نواحی ژنومی  1و  17های روی کروموزومبه ترتیب  TLR4و  TLR2های کاندیدای ژن
 بدون تغییر مانده و حفظ های شناسایی الگو هستند که در سیر تکامل،ای از گیرندهخانواده ها،TLR قرار دارند. بزگونه 

ء ا ایفاههای ایمنی ذاتی بر ضد میکروبشوند و نقش اساسی را در پاسخها بیان میو در بسیاری از انواع سلول اند،شده
 ژن کاندیدایداری بین (. در مطالعات پویش ژنومی مختلفی ارتباط معنیhttps://www.genecards.orgکنند )می

TLR2  سیستم ایمنیو  حرارتی تنشمقاومت به با ( در بز گزارش شده استAbioja et al., 2023) 

، IFNGR1ژن . داردقرار  بز گونهبازی مگا جفت 19/32در ناحیه ژنومی  9روی کروموزوم شماره  IFNGR1ژن کاندیدای 
ا هنقش مرکزی در پاسخ ایمنی ذاتی به پاتوژن ها را دارد. همچنین در فرآیندهای مسیرهای یبولوژیکی در تولید سایتوکین

بزهای بر روی  های انتخاببا هدف شناسایی سیگنال 2222همکاران در سال و  Chen در مطالعه IFNGR1دارد. ژن 
 . کردندرا گزارش   Du’an Goat نژاد 

 

 های شناسایی شده در این مناطق ژنومی مرتبط با مقاومت به بیماری یون در نژاد سیریانانواحی ژنومی تحت انتخاب و ژن -2جدول 
Table 2- Genomic regions containing selection signatures in resistant animals with Johne’s disease, and genes reported in these 
genomic regions in Siriana breed 

 شماره کروموزوم

Number of 

chromosome 

 موقعیت ژنومی )جفت باز(

Genomic position (bp) 

در ناحیه ژنومی های موجودژن  

Reported genes in the region 

3 88164235:88664235 LRIF1, DRAM2, CEPT1, DENND2D, CHI3L2, CHIA 

5 80466907:80966907 AMN1, DENND5B, KLHL42 

5 76769745:77269745 REP15, PPFIBP1, SMCO2 

10 31739033:32239033 - 

12 67882523:68382523 RCBTB2, RB1, LPAR6 

16 13346634:13846634 - 

17 44288137:44788137 - 

18 39462315:39962315 ZFHX3, U6 

23 9537704:10037704 ATXN1 

24 58027182:58527182 MALT1, ZNF532, GRP, RAX, CPLX4, LMAN1 

19 25815212:26315212 SAA4, OR8D4, OR4D5, OR6T1, OR10S1, OR10G6 



 

 

 

ژن  .است گرفته قرار بز 11 کروموزوم روی باز جفت مگا 533/53 و 532/53 بین ناحیه در PGLYRP1ژن کاندیدای 

PGLYRP1  نقش تنظیمی فعال کنندهT-cell هایهای سلولهای لنفوسیتباشد. گیرندهمی T باشد که در پاسخ می
ها تواند با عفونترای واکنش ایمنی ضروری است و بدون آنها، بدن نمیب  Tهایجود سلولنقش دارند. و ذاتی ایمنی

در گاوهای شیری  های سوماتیکشمارش سلولبا  PGLYRP1داری بین چندشکلی در ژن ارتباط معنی .مقابله کند
با  PGLYRP1داری بین چندشکلی در ژن همچنین ارتباط معنی(. Wang et al., 2013گزارش شده است )هلشتاین 

 (.Cui et al., 2022انواع سرطان در انسان گزارش شده است )
در قرار داشتند.  71/12و  31/11 در نواحی ژنومی 5و  3های به ترتیب روی کروموزوم PPFIBP1و CHI3L2های ژن

پنج نژاد گاوهای سوئدی، ژن کاندیدای   مطالعه پویش ژنومی با هدف شناسایی مناطق ژنومی تحت انتخاب مثبت در
PPFIBP1  های باکتریایی گزارش شده است مرتبط با مقاومت به عفونت(Ghoreishifar et al., 2020) همچنین .

ی در اروده-های انگلی معدههای انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماریدر مطالعه پویش ژنومی با هدف شناسایی نشانه
 (.McRae et al., 2014گزارش شده است )  CHI3L2گوسفند، ژن کاندیدای 

قرار دارد. در مطالعه  گونه بز مگابازی 21/77ژنومی  و در ناحیه 5کروموزوم روی  DENND5Bژن کاندیدای همچنین 
 DENND5B، ژن کاندیدای Canchimهای انتخاب در گاوهای گوشتی نژاد پویش ژنومی با هدف شناسایی نشانه

 (.Duarte et al., 2022نقش کلیدی دارد )و سیستم عصبی های انگلی که در مقاومت به بیماری گزارش شد

 

 گیری کلینتیجه
هایی خشهای انتخاب در بهای انتخاب از آماره تمایز جمعیتی تتا استفاده شد و نشانهدر این مطالعه برای شناسایی نشانه

د. های اهلی دیگر نیز تأیید شده بودنهای پیشین در انسان و داماز ژنوم شناسایی شد که برخی از این مناطق در بررسی

 و بیماری به مقاومتهای موجود در این مناطق با سیستم ایمنی، ها در نواحی تحت انتخاب نشان داد، ژنبررسی ژن
واند منبع تمرتبط هستند. در مجموع نتایج این تحقیق می سرطان سرکوب و اکسیداتیو استرس به پاسخ باکتریایی، عفونت

ن ای بیشتر در ایههای مهارکننده بیماری یون ارائه دهد و آغازی برای بررسیاطالعاتی با ارزشی در جهت شناسایی ژن
های ژنتیکی این بیماری مهم اقتصادی در صنعت پروش بز دست آمده در شناسایی ویژگیزمینه و استفاده از اطالعات به

 باشد.
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