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بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالییابی کل ژنوم
زینب امیری قنات سامان ،1علی اسمعیلیزادة کشکوئیه *2و مسعود اسدی فوزی
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 .1دانشجوی دکتری اصالح نژاد دام ،بخش مهندسی علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
کرمان ،ایران و عضو انجمن پژوهشگران جوان ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 2و  .3استاد و دانشیار ،بخش مهندسی علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت -1331/11/6 :تاریخ تصویب)1331/2/22 :

چکیده
در این پژوهش ،از سه قالده سگ و سه قالدة گرگ بومی ایران نمونهگیری شد .توالییابی کل
ژنگان (ژنوم) برای هر نمونه سگ و گرگ با استفاده از روش توالییابی نسل جدید انجام شد.
دادهها توسط برنامة  BWAبا ژنگان مرجع (رفرنس) همردیف شدند .چندریختیهای تک
نوکلئوتیدی و حذف و اضافههای کوچک ژنگان با برنامة  GATKشناسایی شدند .تغییرپذیری
(واریانت)های ساختاری با برنامة  BreakDancer-1.1تعیین شدند .مستندسازی چندریختیهای تک
نوکلئوتیدی و حذف و اضافههای کوچک ژنگان با برنامة  SnpEffانجام شد .مقادیر تنوع
نوکلئوتیدی در نمونههای سگ و گرگ با  VCFtoolsمحاسبه شدند .در این پژوهش 12113611
چندریختی تک نوکلئوتیدی به دست آمد که  1213123و  19111331به ترتیب مربوط به
نمونههای سگ و گرگ بودند .از شمار کل چندریختیهای تک نوکلئوتیدی  31/323 ،13/11و

 9/211درصد به ترتیب در ناحیة بین ژنی ،اینترون و اگزون قرار گرفتند .نتایج تجزیهوتحلیل
داد هها نشان داد که تنوع ساختاری در ژنگان گرگ بیشتر از سگ است.
واژههای کلیدی :تغییرپذیری ساختاری ،حذف و اضافة کوچک ،چندریختی تک نوکلئوتیدی.
مقدمه
از دیدگاه تکاملی ،اهلی شدن سگ رویداد مهمی در
توسعة تمدن بشری است که زمان و مکان رخداد این
رویداد موردبحث است و اطالعات کمی دربارة
تغییرپذیریهای ژنتیکی همراه با تغییر شکل اجداد
گرگها به سگهای اهلی موجود است .بهطوریکه
ادعا شده است ،فسیلهایی از سگ با قدمت 99999
سال در کوههای آلتایی در سیبری مشاهده شده است
) .(Ovodov et al., 2011این در حالی است که
فسیلهای دیگری با قدمت  55999-52999سال،
همراه با انسان در فلسطین اشغالی یافت شده که
نشاندهندة نخستین شواهدی از وجود و نگهداری
* تلفن93932223323 :

سگ هستند ( .)Davis & Valla, 1978الگوهایی از
تغییرپذیری ژنتیکی نشان میدهد که اهلی شدن سگ
دستکم  59999سال پیش ( Skoglund et al.,
 )2011در جنوب شرقی آسیا ( )Pang et al., 2009یا
آسیای میانه ) (Pollinger et al., 2010آغاز شده است.
این مسئله که چرا و چگونه سگ اهلی شده است،
ناشناخته است .دو فرضیه در ارتباط با اهلی شدن
سگ وجود دارد .فرض اول این است که انسانها
ممکن است از نوزادان گرگ برای نگهبانی و شکار
استفاده کرده باشند و درنتیجه منجر به انتخاب صفات
مهمی برای این وظایف شده است .فرض دوم این است
که همزمان با تغییر زندگی انسان از عشایری به
E-mail: aliesmaili@uk.ac.ir
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روستایی ،گرگها به سمت زبالههای نزدیک به محل
سکونت انسانها جذب شده و بهتدریج با منابع غذایی
جدید سازگار شدهاند ( Coppinger & Coppinger,
 .)2002با توجه به اینکه سگهای مدرن ازنظر
ویژگیهای مانند کاهش رفتار تهاجمی و قابلیتهای
شناخت اجتماعی تغییریافتهاند ،از گرگها متفاوتاند.
بنابراین بهاحتمال تغییرپذیری رفتاری از جمله
هدفهای اولیة فرآیند اهلیشدن بودهاند ( & Hare
 .)Wrangham, 2012بررسی بیان شمار محدودی ژن
در هیپوتاالموس سگ و گرگ نشان داد که میزان بیان
این ژنها در سگ و گرگ متفاوت است ( Saetre et
 .)al., 2004فرآیند اهلی شدن از راه انتخاب مصنوعی
و طبیعی سبب تغییر فراوانی ژنها بین گونههای اهلی
و وحشی شده است .بهطوریکه با انجام انتخاب
مصنوعی برای صفت دوستی در روباه نقرهای ،فراوانی
ژنهای مرتبط با صفات ریختشناختی (مورفولوژیکی)
و رفتاری تغییر کرد (.)Hare & wrangham, 2012
همچنین در جانوران ژنهایی وجود دارد که باعث
جدایی جور (تیپ)های وحشی از اهلی میشوند.
ازجمله میتوان به ژن ( 5MC1Rمسئول تنوعهای
پوشش رنگی) در خوک ( )Fang et al., 2009و ژن
( 2TSHRژن مؤثر در تولیدمثل فصلی) در مرغ
) (Rubin et al., 2010اشاره کرد .ژنگان (ژنوم) در
برگیرندة تنوعهای ژنتیکی پرشماری ازجمله،
چندریختیهای تک نوکلئوتیدی ( ،9)SNPsحذف و
اضافههای کوچک ( 7)Indelsو تغییرپذیری (واریانت)های
ساختاری (حذف ،اضافه ،معکوس و جابهجایی) است.
در بسیاری از پژوهشها از تنوعهای ژنتیکی برای
بررسی روابط تکاملی و شناسایی نژادهای مختلف
استفاده میشود .در دهههای اخیر روشهای پرشماری
در راستای تعیین تنوع ساختار ژنتیکی به یاری
متخصصان آمدهاند که از میان آنها میتوان به روش
توالییابی نسل جدید ( 1)NGSاشاره کرد .این روش
توانایی و دقت شناسایی باالیی دارد .پژوهشهای
1. Melanocortin 1 receptor
2. Thyroid Stimulating Hormone Receptor
3. Single Nucleotide Polymorphisms
4. Small Insertions and Deletions
5. Next Generation Sequencing

چندی با استفاده از دادههای توالییابی نسل جدید
توسط پژوهشگران انجام شده است که میتوان به
پژوهش  )2013( Wang et al.اشاره کردWang et al. .
( )2013در رابطه با شناسایی ژنهای مشترک بین
انسان و سگ در فرآیند تکامل ،گزارش کردند که
شماری از ژنهای مرتبط با هضم ،فرآیندهای عصبی و
سرطان در هر دو تحت انتخاب بودهاند .در یک
پژوهش دیگر  )2011( Stothard et al.با بررسی ژنگان
گاوهای هولشتاین و آنگوس گزارش کردند تفاوتهای
ژنتیکی عمدهای بین ژنگان این دو نژاد وجود دارد.
سگ و گرگ بومی ایران از منابع ارزشمند کشور هستند.
به دلیل اینکه تابهحال بررسی ژنگانی (ژنومیک) کاملی
روی ژنگان سگ و گرگ بومی ایران صورت نگرفته است.
لذا در این پژوهش ،ژنگان سگ و گرگ بومی ایران
بهمنظور بررسی ساختار آن و مقایسة تنوعهای ساختاری
آنها ،با پوششدهی باال توالییابی و بررسی شد.
مواد و روشها
در این پژوهش ،از بافت و خون سه قالده گرگ از
استانهای تهران ،کرمان و همدان ،و سه قالده سگ
یکی از شهرستان گلپایگان (بومجور قدرجان) و دو
قالدة دیگر از شهرستانهای بیجار و سنندج (سگ
تازی یا سالوکی) نمونهگیری شد (جدول .)5
جدول  .5محل نمونهگیری و نوع بومجور
Table 1. Sampling location and ecotypes
ID Sample
YPi2849
YPi2860
YPi2776
YPi2985
YPi3649
YPi3656

Type of ecotype
Tazi or Saluki
Tazi or Saluki
Qahderijan

Location
Sanandaj
Bijar
Esfahan
Hamadan
Tehran
Kerman

Sample
Dog
Dog
Dog
Wolf
Wolf
Wolf

استخراج  DNAاز نمونههای خون با روش
استخراج نمکی و از نمونههای بافت با روش کلروفورم
ایزوآمیل انجام شد .توالییابی کل ژنگان
بهصورت  Paired-Endتوسط شرکت ایلومینا Hiseq
شد
انجام
چین
کشور
در
2500
( .)www.berrygenomics.comکیفیت دادهها توسط
fastqc (http://www.bioinformatics.
برنامة
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) bbsrc.ac.uk/projects/fastqc/بررسی شد .برای
2
5
همردیفی  Short readsبا ژنگان مرجع (canfam
)ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-82/fasta/ ( 3.1
 )canis_familiaris/dna/از الگوریتم  MEMدر برنامة
7
( 9 BWA )Li & Durbin, 2009استفاده شدSAM .
فایلهای تولیدشده توسط برنامة Li et al., ( Samtools
1
 .)2009به  BAMفایل تبدیل شدند .سپس BAM
فایلها بر پایة موقعیت ژنگانی مرتب و نمایه
(ایندکس) 3شدند .کیفیت  BAMفایلها توسط دو
فراسنجة (درصد همردیفی Short reads 4با ژنگان
3
2
مرجع و پوششدهی ) بررسی شدند .خطاهای PCR
برنامة
با
(https://github.com/broadinstitute/picard) picard
حذف و چندریختیهای تک نوکلئوتیدی ( )SNPsو

حذف و اضافههای کوچک ( )Small Indelsتوسط
برنامة (GATK3.4-46- )Mckenna et al., 2010
 59 gbc02625شناسایی و بنا بر پیشفرض این برنامه
پاالیش شدند .تغییرپذیریهای ساختاری (حذف،
اضافه ،معکوس ،جابهجاییهای درون و بین
کروموزومی) توسط برنامة Chen ( BreakDancer-1.1
55
 )et al., 2009تعیین شدند .مستندسازی
چندریختیهای تک نوکلئوتیدی با برنامة ( Cingolani
 SnpEff 4.0e )et al., 2012انجام شد .تنوع
نوکلئوتیدی برای  92کروموزوم اتوزومی در نمونههای
سگ و گرگ با برنامة Danecek et al., ( vcftools
 )2011محاسبه شد ( .)window size 50 kbشمار
جهشهای جابهجایی 52و معکوس 59در
چندریختیهای تک نوکلئوتیدی با برنامة SnpSift

) (Cingolani et al., 2012محاسبه شدند .شمار
خالصی (هموزیگوس)ها و ناخلصی (هتروزیگوس)ها در
1.Alignment
2. Genome Reference
3. Burrows-Wheeler Aligner
4. Sequence Alingnment MAP
5. Binary Alingnment MAP
6. Index
7. Alignment
8. Coverage
 9. Mark duplicates
10. Genome Analysis Toolkit
11. Annotation
12. Transition
13. Transversion
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چندریختیهای تک نوکلئوتیدی و حذف و اضافههای
کوچک نیز با برنامة  SnpSiftمحاسبه شدند.
نتایج و بحث
نتایج کنترل کیفیت دادهها نشان داد که
 Shortکیفیت باال و بدون آلودگی اولیه (پرایمری)
داشتند .طول  Short Readsبرای همة دادهها 521
بود .درصد همردیفی برای چهار نمونه باالی  33درصد
و دو نمونة دیگر باالی  49درصد بود .که نشاندهندة
کیفت باالی همردیفی با ژنگان مرجع است (جدول.)2
میزان پوششدهی در نمونههای توالییابیشده بین
 57/15Xتا  54/51Xبود.
در این پژوهش شمار  52713315چندریختی تک
نوکلئوتیدی به دست آمد که  4253423چندریختی
تک نوکلئوتیدی در نمونههای سگ و 59717337
چندریختی تک نوکلئوتیدی در نمونههای گرگ دیده
شد (جدول  .)9همچنین شمار کل حذف و اضافههای
کوچک  9724972بود که  2932332و  9999753به
ترتیب مربوط به نمونههای سگ و گرگ بودند .این
نتایج نشاندهندة تنوع ژنتیکی بیشتر در ژنگان گرگ
نسبت به سگ است )2013( wang et al. .با استفاده از
دادههای توالییابی کل ژنگان59329229 ،
چندریختی تک نوکلئوتیدی را در یازده نمونه سگ و
گرگ گزارش نمودند ،بهطوریکه ،59479944
 4537593و  3312223بهترتیب در چهار نمونه
گرگ ،سه نمونه سگ بومی چین و چهار نمونه سگ با
نژاد مشخص دیده شدند.
شمار چندریختیهای تک نوکلئوتیدی و حذف و
اضافههای کوچک ناخالصی در مقایسه به خالصی در
همة نمونهها بیشتر بود (جدول  .)7با تجزیهوتحلیل
بیشتر چندریختیهای تک نوکلئوتیدی مشخص شد
که شمار جهشهای از نوع جابهجایی دو برابر شمار
جهشهای از نوع معکوس است (جدول  .)7به علت
سازوکارهای مولکولی ایجادکنندة جهشها در مولکول
 ،DNAشمار چندریختیهای تک نوکلئوتیدی که
توسط جهشهای جابهجایی تولید میشوند ،در
مقایسه با چندریختیهای تک نوکلئوتیدی که توسط
جهشهای معکوس ایجاد میشوند ،نزدیک به دو برابر
Reads

5931  تابستان،2  شمارة،74  دورة،علوم دامی ایران

 و9/995497  و درون نمونههای گرگ9/995222
) روند کاهشی2013( Wang et al. . بود9/995393
برای تنوع ژنتیکی به ازای هر نوکلئوتید از نمونههای
گرگ به نمونههای سگ (نژاد مشخص مانند
 نتایج مستندسازی نشان داد.ژرمنشفر) گزارش کردند
که بیشتر چندریختیهای تک نوکلئوتیدی بین ژنها و
Stothard et al. .)1 درون اینترونها قرار دارند (جدول
) نیز نتایج یکسانی را با استفاده از دادههای2011(
توالییابی نسل جدید گاوهای نژاد هولشتاین و آنگوس
.گزارش کردند
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 یکی از سازوکارهای.)Collins & Jukes, 1994( است
عمدة ایجادکنندة جهش (موتاسیون)های جابهجایی
 سیتوزین2 متیل1 . است5دی آمیناسیون آکسیداتیو
 به علت دی، متیلهشدهCPG در دی نوکلئوتیدهای
آمیناسیون خودبهخودی بیشتر مستعد به سیتوزین
غیر متیله و درنهایت سبب تبدیل سیتوزین به تیمین
 در ژنگان9CPG  همین دلیل نادر بودن جزایر.میشود
.)Ebersberger et al., 2002( است
 کروموزوم92 میانگین و میانة تنوع نوکلئوتیدی در
 و9/995991 اتوزومی درون نمونههای سگ

 خروجی توالییابی برای شش نمونه.2 جدول
Table 2. Sequencing output for six samples
ID
Sample
YPi2849
YPi2860
YPi2776
YPi2985
YPi3649
YPi3656

Total number
of short reads
300830756
321722012
327604955
285864970
334497849
313534286

Short reads
length
125
125
125
125
125
125

Total number
of short reads aligned
299566646
320224240
326163070
284280842
332944929
311172864

Mean depth
or coverage
15.02X
16.24X
16.82X
14.51X
17.15X
16.03X

 شمار چندریختیهای تک نوکلئوتیدی و حذف و اضافههای کوچک برای شش نمونه پیش و پس از پاالیش کردن.9 جدول
Table 3. Number of single nucleotide polymorphisms and small insertions and deletions for 6 samples before and
after filtering
Sample
dog
dog
dog
dog
dog
dog
wolf
wolf
wolf
wolf
wolf
wolf
total raw
total filtered

ID sample
Ypi2849
Ypi2849
Ypi2860
Ypi2860
Ypi2776
Ypi2776
Ypi2985
Ypi2985
Ypi3649
Ypi3649
Ypi3656
Ypi3656

Raw or filtered
raw
filtered
raw
filtered
raw
filtered
raw
filtered
raw
filtered
raw
filtered
raw
filtered

Number of SNPs
5060098
4658554
5043139
4624244
5144922
4741165
6876898
6360953
6916727
6430171
6921297
6467804
13519228
12459651

Number of Indels
1285825
1282911
1268977
1266491
1347439
1344338
1776196
1773198
1794569
1790888
1772691
1769908
3497597
3487342

 معکوس و خالصی و ناخالصی، شمار جابه جایی.7 جدول
Table 4. The number of transition, transversion and homozygous, hetrozygous
Sample

ID
sample

dog
dog
dog
wolf
wolf
wolf

Ypi2849
Ypi2860
Ypi2776
Ypi2985
Ypi3649
Ypi3656

The number of
homozygous /
hetrozygous in SNP
1873778/2784776
1849780/2774464
1768009/2973156
2712589/3648364
2534357/3895814
2637476/3830328

1. Oxidative deamination
2. 5-Methylcytosine
3. CPG islands

The number of
homozygous /
hetrozygous in indel
624450/658461
606987/659504
612488/731850
872036/901162
836374/954514
850707/919201

The number
of transition
in SNP
3108871
3083331
3156044
4283743
4328066
4362918

The number
of transversons
in SNP
1549683
1540913
1585121
2077210
2102105
2104886

Transition/
transversion
ratio in SNP
2.0061
2.0009
1.991
2.0622
2.0589
2.0727
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جدول  .1شمار اثرگذاریهای چندریختی تک نوکلئوتیدی در نواحی مختلف ژنگان
Table 5. Number of SNP effects in different regions of genome
_Utr_5
prime

_Utr_3
prime

Upstream

Transcript

446942
40668
12115
642810
56747
17714
732293
66712
19332
(4.831)% (0.44)% (0.127)%

62
94
90
(0.001)%

_Splice
_site
region
6722
9172
10828
(0.071)%

_Splice
_Site
donor
193
289
282
(0.002)%

_Splice
_site
acceptor
243
334
336
(0.002)%

از شمار کل چندریختیهای تک نوکلئوتیدی
 95/323 ،19/14 ،7/295 ،7/399و  9/255درصد به
ترتیب درون نواحی پاییندست ژن ،باالدست ژن ،بین
ژنی ،اینترون و اگزون یافت شدند (جدول .)1
همچنین از شمار کل  522233چندریختیهای تک
نوکلئوتیدی واقعشده در ناحیة اگزون،13/113 ،
 9/729و  79/925درصد از آنها به ترتیب از نوع
جهشهای خاموش ،بیمعنی و بدمعنی بودند
(جدول (2013) Atanur et al. .)3در پژوهش روی
ژنگان  23سویة موش  3331979چندریختی تک
نوکلئوتیدی گزارش کردند بهطوریکه از شمار 34353
چندریختی واقعشده در توالی رمزکنندة پروتئین،
 23595و  92721به ترتیب غیر هممعنی و هممعنی
بودند )2003( Stenson et al. .در پژوهش معرفی
پایگاه جهش انسان ( 5)HGMDگزارش کردند که
شمار زیادی از فنوتیپها (هردوی مندلی و کمی) در
انسان و دیگر حیوانات با چندریختیهای تک
نوکلئوتیدی غیر هممعنی مرتبط هستندda Silva et .
 )2015( al.با بررسی تغییرپذیریهای ژنگانی در
ژنگان گاو نلور گزارش کردند که از شمار کل
چندریختیهای تک نوکلئوتیدی ،1/2 ،29/13 ،37/34
 9/22 ،7/7و  9/93درصد به ترتیب درون نواحی بین

None

Intron

Inter
genic

328247
421329
533853
(3.522)%

2909718
4166631
4849376
(31.989)%

4895571
7053895
8121058
(53.57)%

Exon

Down
stream

429701
76811
607610
105255
702305
122896
(4.633)% (0.811)%

Sample
Dog
Wolf
Totall

ژنی ،اینترون ،باالدست ژنها ،پاییندست ژنها،
 3’ UTRو  5’ UTRدر ژنگان قرار گرفتند .همچنین
 9/33و 9/39درصد از چندریختیهای تک نوکلئوتیدی
بهترتیب غیرهممعنی و هممعنی بودند.
در این پژوهش شمار کل تغییرپذیریهای
ساختاری از نوع حذف ،اضافه ،معکوس ،جابهجاییهای
درون کروموزومی و جابهجاییهای بیرون کروموزومی
به ترتیب  5392 ،5252 ،9399 ،23799و  9243به
دست آمد .شمار کل تغییرپذیریهای ساختاری بهجز
نوع اضافه در نمونههای گرگ باالتر از سگ است
(جدول  .)4بهطورکلی نتایج نشان داد که تنوع
ساختاری ژنگان گرگ بیشتر از سگ است و باالتر
بودن تنوع ساختاری در ژنگان گرگ تأییدکنندة رابطة
اجدادی بین سگ و گرگ است .نتایج همسانی در
پژوهش  )2014( Freedman et al.نیز گزارش شد.
 )2013( Atanurشمار  453323تغییرپذیری
ساختاری را در ژنگان  23سویة موش توالییابیشده
توسط پالتفرم ایلومینا گزارش کرد)2005( Varki .
در پژوهشی تفاوت بین ژنگان انسان و شامپانزه را
حدود  7درصد گزارش کرد که  91میلیون
چندریختیهای تک نوکلئوتیدی و  39مگابایت حذف
و اضافهها را شامل میشد.

جدول  .3شمار اثرگذاریهای چندریختی تک نوکلئوتیدی با دستة عملکردی
Table 6. Number of SNP effects by functional class
)Silent (Percent
)42732 (59.078%
)57712 (58.336%
)68899 (59.556%

)Nonsense (Percent
)290 (0.401%
)447 (0.452%
)489 (0.423%

)Missense (Percent
)29309 (40.521%
)40771 (41.212%
)46300 (40.021%

Sample
Dog
Wolf
Total

جدول  .4شمار تغییرپذیریهای ساختاری در نمونههای سگ و گرگ
Table 7. Number of structural variants in samples of dog and wol
Intra chromosomal
Translocations
2535
3125
3876

Inter chromosomal
Translocations
1048
1269
1608

Inversions

Insertion

Deletion

Sample

800
1020
1212

3255
1163
3630

23063
32065
29433

Dog
Wolf
Total

1. Human Gene Mutation Database

5931  تابستان،2  شمارة،74  دورة،علوم دامی ایران
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 سگ بهعنوان مدل حیوانی در بسیاری از.هستند
 بنابراین اطالعات بهدستآمده از این.تحقیقات است
پژوهش برای مقایسههای بینگونهای سودمند خواهند
.بود
سپاسگزاری
از مسئوالن ادارة کل محیطزیست استان تهران و همة
افرادی که در روند نمونهگیری همکاری الزم را
 نمونهگیری برای اجرای. قدردانی میشود،داشتهاند
این پژوهش با دریافت مجوز از ادارة کل محیطزیست
 مورخ39/97923 استان تهران با شمارة
. صورت پذیرفت5939/94/22

نتیجهگیری کلی

در این پژوهش برای بررسی تنوع ساختار ژنگان سگ
 کل ژنگان شش نمونه سگ و گرگ بومی،و گرگ
 بهصورت،ایران توسط روش توالییابی نسل جدید
 با پوششدهی باال توالییابی و بررسیPaired-End
 تجزیهوتحلیل دادههای توالییابی نسل جدید.شد
تفاوتهای ساختاری بین ژنگان سگ و گرگ را
 تفاوت بین ژنگان سگ و گرگ.بهخوبی نشان داد
بهعنوان نشانههایی برای تخصیص دادن تفاوتهای
 رفتاری و همچنین بیماری،ژنتیکی به صفات فیزیکی
هستند و بیانگر تغییر ژنگان گرگ در طی فرآیند
اهلی شدن همراه با ایجاد صفات جدید در سگ
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ABSTRACT
In this research, samples were collected from three Iranian native dogs and three wolves. Whole-genome
sequencing for each individual was performed using next-generation sequencing technology. All short
reads were aligned to the reference genome using BWA tool. Single-nucleotide polymorphisms (SNPs)
and small insertions and deletions (Indels) were detected using the genome analysis toolkit (GATK).
Structural variants were predicted using the BreakDancer software. Annotating single-nucleotide
polymorphisms and small insertions and deletions was done using SnpEff Software. Nucleotide diversity
values in dogs and wolves samples were calculated using VCFtools. In current researche, 12459651 SNPs
were detected that 7819789 and 10454994 were for dog and wolf, respectively. Of the total number of
Single-nucleotide polymorphisms, 53.57%, 31.989% and 0.811% were located within intergenic, introns
and exon regions. The results showed that structural diversity of wolf genome is higher than that in dog.
Keywords: Single-nucleotide polymorphism, small insertions and deletions, structural variant.

* Corresponding author E-mail: aliesmaili@uk.ac.ir

Tel: +98 936 2889629

