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Abstract
Histamine, an important biogenic amine, is produced
by many organisms and play a diverse role in living
organisms. Many micro-organisms synthesis and stored
histamine in food, especially in canned food products,
posing health threat to human. Diamine oxidase or
histaminase catalysis histamine in healthy individuals
and reduces its harmful side effects. In this study, a
full-length cDNA encoding an amine oxidase was
isolated from a chickpea (Cicer arietinum) landrace
(grit), deposited in Genbank database (KU058599) and
cloned in a binary expression vector. The cloned cDNA
had an ORF with 2013 bp length encoding a protein
with 670 amino acids and a molecular mass of 75.7
KDa. Multiple sequence alignments analysis showed
that the active site and important amino acids are highly
conserved in E.coli, pea and grit histaminases.
Bioinformatics analysis revealed differences in 4 amino
acids between grit histaminase and that of GenBank
deposited Cicer arietinum amine oxidase (CAA08855).
Phylogenetic analysis grouped grit histaminase
(KU058599)
with
plant,
especially
legume
histaminases with 99% bootstrapping.
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چکیده
 توسط بسیاری از ارگانیسمها تولید میشود و، یک آمین بیوژنیک مهم،هیستامین
 ذخیره هیستامین در غذا به.نقشهای متنوعی در حیات و زندگی جانداران دارد
 سالمتی انسانها را،خصوص در محصوالت غذایی کنسرو شده مانند تن ماهی
 هیستامین، دی آمین اکسیداز یا هیستامیناز.تهدید و به بدن فرد آسیب میرساند
 در این مطالعه.موجود در بدن انسان را تجزیه و از اثرات مضر آن میکاهد
 از نخود توده بومی گریت، کدکننده کامل یک آنزیم آمینواکسیدازcDNA
 ثبتKu058599  به شماره دسترسیGenBank جداسازی شد و در پایگاه
cDNA . بهعالوه این توالی در یک پالسمید بیانی همسانه سازی شد.گردید
 اسید آمینه670  پروتئینی با،2013bp  با طولORF جداسازی شده دارای یک
 نتایج آنالیزهای هم ردیفی توالی. را تولید میکند75/7 KDa و وزن مولکولی
چندگانه این پروتئین نشان داد که جایگاههای فعال و اسید آمینههای مهم در
 نخود زراعی و نخود بومی گریت بسیار حفاظت،هیستامیناز باکتری ایکوالی
 بررسیهای بیوانفورماتیکی نشان داد که هیستامیناز توده بومی.شده هستند
4 ) درCAA08855( Genbank گریت با هیستامیناز نخود موجود در پایگاه
 نتایج حاصل از آنالیز فیلوژنتیکی.اسید آمینه با هم اختالف داشتند
هیستامینازهای موجودات مختلف نشان داد که هیستامیناز نخود توده بومی
گریت با هیستامینازهای گیاهان و مخصوصا خانواده لگومینوزها با بوت استرپ
. در یک گروه قرار گرفتند99%

. نخود، همسانهسازی، فیلوژنی، جایگاه فعال، هیستامیناز:واژههای کلیدی
 فرهاد نظريان فیروزآبادی:* نويسنده مسئول
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مقدمه
آمینهای بیوژنیک از بنیادیترين ترکیباتی هستند که
توسط طیف وسیعی از موجودات زنده ،حیوانات ،گیاهان،
باکتریها و ويروسها تولید میشوند ( Alirezaei et
 .)al., 2014اين ترکیبات در طیف وسیعی از انواع
ترکیبات مهم بیولوژيکی از قبیل مونو ،دی و
پلیآمینها ،هیستامین ،آگماتین و کاتکول آمین وجود
دارند .اکسیداسیون آمینهای بیوژنیک توسط دو گروه
اصلی از آنزيمها؛ يعنی آمینواکسیدازهای حاوی مس و
آمینواکسیدازهای حاوی فالوين کاتالیز میشود که بر
اساس طبیعت شیمیايی کوفاکتورشان گروهبندی می
شوند (.)Massey 2000; Mondovi et al., 1997
به آمین اکسیدازهای حاوی مس (E.C1.4.3.6; Cu-
 ،)AOsدیآمین اکسیداز )DAOs( 1يا بهعبارتی
هیستامیناز نیز اطالق میشود ( Masini et al.,
 .)2007آمین اکسیداز حاوی مس يک پروتئین
همودايمر است که در هر يک از زير واحدهای خود يک
يون مس و در بیشتر موارد دارای  5،4،2تری
هیدروکسی فنیل آالنین کوئینونKlinman ( (TPQ)2
 )and Mu 1994; Mateescu et al., 1997است و
در هر دو مورد ،اکسیژن مولکولی پذيرنده الکترون و
پراکسید هیدروژن ( )H2O2محصول واکنش میباشد
(.)Federico et al., 2006
دی آمین اکسیدازها در پستانداران از جمله انسان،
پوترسین ،کاداوارين ،آگماتین و هیستامین را اکسید
کرده و آلدئیدها را تولید میکنند ( ;Duff et al., 2004
;.Federico et al., 2006; Masini et al., 2007
 .)Alirezaei et al., 2014در بدن انسان ،دیآمین
اکسیدازهای اليه موکوسی روده ،مانع تجمع هیستامین
تولیدی در بدن و مانع تجمع هیستامین در مواد غذايی
میشوند ( .)Maintz and Novak 2007بهعالوه،
تحقیقات نشان میدهند که دیآمین اکسیداز در پاسخ
). Diamine oxidase (DAOs
. 2,4,5-trihydroxyphenulalanine quinone

به شوک آنافیالکسی در خوکچههندی ( Masini et

 )al., 2002و علیه آسیبهای ناشی از ايسکمی قلبی
(نرسیدن خون کافی به قلب) موش صحرايی مؤثر است
( .)Masini et al., 2003در حال حاضر ،از دیآمین
اکسیدازها جهت درمان ايسکمی میوکارد استفاده می
شود .به عنوان مثال؛ اخیراً يک شرکت دارويی آمريکايی
ادعا کرده است که میتواند با استفاده از يک هیستامیناز
گیاهی ،شوک آنافیالکسی ،آسم و همه بیماریهای
مرتبط با تجمع هیستامین از قبیل ورم آلرژيکی و
التهابات پوستی در انسان را درمان کند.
يکی از نکات جالب توجه در مورد دیآمین
اکسیدازهای گیاهی در مقايسه با دیآمیناکسیدازهای
جانوری تفاوتهای کلیدی است که آنها را از نظر
پزشکی حائز اهمیت میکند .بهطورکلی دیآمین
اکسیدازهای گیاهی دارای مزايای متعددی چون ()1
عمل کاتالیزوری بیشتر و اکسیداسیون کمتر مجدد
آنزيمها ( )2میل ترکیبی بیشتر با هیستامین و ()3
پايداری باالتری در مقايسه با انواع جانوری هستند
( Mondovi et al., 1983; Veronese and Pasut
 .)2005برای مثال ،ريا و همکاران ( )2004در تحقیقات
خود نشان دادند که بیان ژن آمینواکسیداز نخود در گیاه
توتون مقدار تولید  H2O2را در ديواره سلولی باال
میبرد ،تولید  H2O2در توسعه سلولی و مقاومت به
تنشهای زيستی و غیر زيستی نقش دارد .اين محققان
نشان دادند که هیچ تغییری در سطح لیگنینی شدن و
مورفولوژی گیاهان تراريخت در مقايسه با گیاهان غیر
تراريخت مشاهده نشد ( .)Rea et al., 2004در
تحقیقات مشابه ديگری ژن آمینواکسیداز مس دار در
گیاه توتون بیان شد و گیاه توتون تراريخت به تنش
شوری و خشکی (غیرزيستی) و بیماریهای قارچی
(زيستی) مقاوم گرديد (.)Waie and Rajam 2003
داون و همکاران ( )2008ژن اگزاالت اکسیداز را از
گندم جدا و در گیاه کلزا بیان کردند .گیاهان تراريخت
 90/2درصد کاهش بیماری نسبت به والدين غیر
تراريخت در برابر قارچ Sclerotinia sclerotiorum
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نشان دادند .ژن اگزالیک اکسیداز سم ترشح شده از
پاتوژن را به  CO2و  H2O2تبديل میکند ( Dong et
 .)al., 2008هو و همکاران ( )2003ژن اگزاالت
اکسیداز را به گیاه آفتابگردان انتقال دادند و نتايج اين
تحقیق نشان داد که گیاه آفتابگردان تراريخت به قارچ
 Sclerotinia sclerotiorumمقاوم بود ( Hu et al.,
 .)2003تحقیقات نشان میدهد که آمینواکسیدازهای
حاوی مس در کاتابولیسم پلیآمینها در گیاهان نقش
دارند و با غنی بودن گیاهان از پلیآمین ،سوبسترای
کافی برای واکنش آنزيم وجود دارد ( Poonpipatgul
 .)et al., 2012به دلیل اهمیت هیستامینازهايی با منشأ
گیاهی ،امروزه محققان اين آنزيم را با پلیاتیلنگلیکول
متصل 1میکنند تا اثرات دارويی اين آنزيم و ماندگاری
آن را حفظ کنند و در جريان تزريق به بدن پستاندارانی
مانند موش ،اثرات حفاظتی بیشتری روی بدن داشته
باشند.
تولید بسیار آسان هیستامیناز گیاهی و نیز خواص
بهبوديافته آن پس از اتصال به ترکیبات دارويی ديگر
هیستامینازهای گیاهی را به يک جايگزين دارويی
مناسب برای درمان بیماریهای ناشی از هیستامین
تبديل کرده است ( ;Federico et al., 2006
 .)Veronese and Pasut 2005به همین دلیل،
يک مکمل غذايی خوراکی حاوی هیستامیناز بذر
نخود به همراه نشاستهای دارای متیل کربوکسیل در
بازار وجود دارد که با مصرف آن سطح هیستامین
بدن کنترل میشود (.)Calinescu et al., 2012
از آنجايیکه منبع جداسازی هیستامیناز در میزان
فعالیت آن موثر است ( )Federico et al., 2006و
تاکنون در اين خصوص مطالعهای روی تودههای
محلی از جمله نخود زراعی صورت نگرفته است ،در
اين مطالعه ژن کدکننده آنزيم هیستامیناز از گیاه
نخود زراعی توده بومی گريت جداسازی گرديد.
. Conjugated

17

سپس ژن جداسازیشده با ژنهای همولوگ و
ارتولوگ با منشا موجودات مختلف ،از نظر توالیهای
اسید نوکلئیک و پروتئین هیستامیناز مقايسه شده و
پتانسیل آنزيم حاصل برای خالصسازی و يا تولید
انبوه از طريق همسانهسازی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
مواد گیاهی

بذر نخود توده محلی گريت از مرکز تحقیقات کشاورزی
استان لرستان تهیه شد .بذرها به مدت يک دقیقه در
الکل  70درصد و  10دقیقه در هیپوکلرايت سديم يک
درصد ضدعفونی شدند .سپس بذرها سه بار با آب
استريل شستشو داده شدند و پس از خشک شدن در
شرايط کامالً استريل کشت شدند .بذور در يک محیط
تاريک در دمای  25درجه سانتیگراد تا ظهور جوانههای
سفید رنگ نگهداری شدند (.)Rea et al., 1998
استخراج RNA

از جوانههای سفیدرنگ هفتروزه ساقهچه نخود،
RNAی کل به روش کلريد لیتیم ) (LiClاستخراج
شد ( .)Nazarian Firouzabadi et al., 2007از
RNAی استخراج شده برای تولید cDNA
تکرشتهای با استفاده از کیت Fermentas First
( Strand cDNA Synthesis Kitشرکت فرمنتاز)
استفاده شد.
جدول  -1مواد استفاده شده در هر واکنش PCR
مواد موردنیاز
بافر کامل ()10X
)dNTPs (10mM

آغازگر پیشرو ()10pm
آغازگر برگشتی ()10pm
 DNAالگو ()20 ng/ µl
)Pfu (5u/ µL

آب استريل
حجم واکنش

میزان به میکرولیتر
2.5
1
1.5
1.5
2
1
15.5
25
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جدول  .2سیکل گرمايی استفاده شده در هر واکنش
مرحله واکنش
واسرشتسازی اولیه
واسرشتسازی
اتصال آغازگرها
تکثیر  DNAالگو
تکثیر نهايی

تعداد سیکل دما (درجه سانتیگراد)

زمان

1

94

5 min

40

94

1 min

40

68

45 Sec

40

72

1.5-3 min

1

72

15 min

يک جفت آغازگر اختصاصی (آغازگر رفت5'- :
TTAGAGCTCATGGCTTCCACCACCA
'5برگشت:
آغازگر
'CCAT-3؛
TACCCCGGGTTAATTGGAGCAACC
' )AGGC-3بر اساس توالی ژن هیستامیناز نخود (به

شماره دسترسی )AJ009825با استفاده از نرمافزار
 Vector NTI10بهگونهای طراحی شدند تا ناحیه
کد کننده ژن هیستامیناز به طول کامل 2013 bp
تکثیر شود .برای سهولت همسانهسازی محصول
 ،PCRجايگاه برشی آنزيم  SacIو کدون شروع در
توالی آغازگر رفت و جايگاه آنزيم  SmaIدر توالی
آغازگر برگشت به همراه کدون پايان طراحی شدند.
واکنش مربوط به  PCRدر (جدول  )1و برنامه
 PCRبرای تکثیر ژن هیستامیناز در (جدول  )2گزارش
شده اند .محصول  PCRروی ژل آگارز  0/8درصد
الکتروفورز گرديد و از ( ladder 1kbشرکت Bioron
آلمان) بهعنوان نشانگر استفاده شد .محصول  PCRژن
هیستامیناز با کیتGeneJET Gel Extraction Ki
(شرکت فرمنتاز) از ژل خالصسازی شد و در ناقل
همسانهسازی ( pTZ57RTشرکت فرمنتاز)
همسانهسازی گرديد تا پالسمید pTZ57/RT-Hista
حاصل شود .هیستامیناز اين مطالعه برای صحت تکثیر
به روش سانگر و با کمک آغازگرهای آشیانهای
توالیيابی شد.
مطالعات بیوانفورماتیکی

توالی اسید آمینهای و نوکلئوتیدی ژن کدکننده  45ژن
هیستامیناز با منشأ گیاهی ،حیوانی ،قارچی و باکتريايی از

بانک اطالعات ژنی در پايگاه  NCBIو پايگاه پروتئینی
 UniProtKBاخذ شد .از پايگاه دمینهای حفاظت
شده برای پیدا کردن دمینها استفاده شد
( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Structure/
 .)cdd/wrpsb.cgiهمرديفی چندگانه توالیهای
هیستامیناز گیاهان ،قارچها ،باکتریها و حیوانات به
کمک الگوريتم  CLUSTAL-Omegaانجام شد.
رسم درخت فیلوژنی بهکمک نرمافزار  MEGA7با
روش حداکثر درستنمايی صورت گرفت ( Kumar et
 .)al., 2016برای رسم ساختار سهبعدی پروتئینها و
هرکدام از دمینها ،از نرمافزار آنالين  Phyre2استفاده
شد ( .)Lawrence et al., 2015برای تعیین تعداد
ساختار دو بعدی آن از نرمافزارهای بر خط ،PDBsum
از سايت  SignalPبرای تعیین سیگنال پپتید و از سايت
 CDDبرای بررسی اجزای ساختار ژن استفاده شد
(.)Ganguly et al., 2015
نتایج و بحث
 RNAکل استخراج شده از کمیت و کیفیت خوبی
برخوردار بود و نتايج حاصل نشان داد که جوانههای
هفت روزه نخود دارای مقادير متنابهی از RNA
هستند .همچنین نتايج اين بخش از مطالعه نشان داد
که استفاده از کلريد لیتیم برای جداسازی RNAی
کل ،قادر است تا  1000 ng/µlعملکرد داشته باشد.
همچنین دادههای مربوط به نسبتهای 260/280
و  260/230بهترتیب در محدوده  1/9-2و تقريباً 2
بود .همانطوریکه در شکل  A1ديده میشود ،دو
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باند RNAی ريبوزومی ) (28S, 18Sبه خوبی از
هم تفکیک شدهاند و هیچ شکستگی در طول مسیر
حرکت  RNAمشاهده نمیشود .اين موضوع نشان
میدهد که روش کلريد لیتیم از کارايی خوبی برای
جداسازی  RNAاز جوانههای نخود برخوردار بود.
همسانهسازی محصول PCR

واکنش  PCRروی  cDNAحاصل از جوانههای
نخود زراعی توده گريت با استفاده از آغازگرهای
اختصاصی ،به تکثیر قطعهای شامل ژن هیستامیناز به
طول  2013جفت باز منجر گرديد (شکل .)B1
محصول  PCRپس از خالص سازی از ژل ،در ناقل
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همسانهسازی  pTZ57/RTهمسانهسازی شد.
آزمون کلنی  PCRروی کلنیهای باکتريايی نشان
داد که ژن هیستامیناز به درستی در ناقل مربوطه
همسانه سازی شده است (شکل  .)C1همچنین
هضم آنزيمی با آنزيمهای  SmaIو  SacIمنجر به
جداسازی قطعهای به طول تقريبی  2 Kbاز پالسمید
 pTZ57RT/Histaشد (شکل  .)D1برای اطمینان
از صحت توالی نوکلئوتیدی ژن هیستامیناز ،پالسمید
 pTZ57RT/Histaبه روش سانگر توالی يابی شد.
نتايج توالیيابی نشان داد که ژن کدکننده آنزيم
هیستامیناز به درستی همسانهسازی شده است و
پروتئینی به طول  670اسید آمینه را بیان خواهد کرد.

شکل  .1تجزيه و تحلیلهای مولکولی ژن کدکننده هیستامیناز جداسازیشده از تودهبومی نخود گريت (A).الکتروفورز
RNAی کل استخراج شده از جوانههای هفت روزه ساقچه بذر نخود .چاهک  Mنشانگر اندازه  ،1kbچاهکهای  2 ،1و 3
 RNAاستخراج شده از سه نمونه بذر نخود توده بومی گريت (B) .الکتروفورز محصول  PCRحاصل از تکثیر ناحیه کد کننده
ژن هیستامیناز ،چاهک ) (Mنشانگر اندازه  1Kbچاهک 1کنترل منفی و چاهک  2محصول  PCRحاصل از تکثیر ژن
هیستامیناز (C) .الکتروفورز محصول کلنی  PCRاز کلونیهای نوترکیب به منظور تشخیص پرگنههای دارای ژن هیستامیناز.
چاهک ) (Mنشانگر اندازه  ،1 kbچاهک  1کنترل منفی ،چاهکهای  16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2قطعه
 2013bpمربوط به ژن هیستامیناز ،چاهک  ،18 ،17کنترل مثبت (محصول  (D) .)PCRالکتروفورز محصول هضم آنزيمی
ناقل  pTZ57RT/Histaبا استفاده از آنزيمهای برشی  SacIو  .SmaIچاهک ( )Mنشانگر اندازه  ،1kbچاهک ( )1پالسمید
هضم شده و چاهک ( )2پالسمید هضم نشده.
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همسانهسازی ژن هیستامینازدر

ناقل

بیانی

.pGSA1285

قطعه کامل ناحیه کدکننده ژن هیستامیناز پس از
جداسازی از ناقل  pTZ57RT/Histaبا آنزيمهای
 SmaIو  SacIدر همین جايگاهها در ناقل بیانی
 pGSA1285همسانهسازی شد تا ناقل بیانی
 pGSA1285/Histaتولید شود .اين ناقل با تراريزش
به  E. coliوارد شد.
توالی ژن هیستامیناز نخود گريت به طول bp
 2013و تعداد 670اسیدآمینه به شماره دسترسی
 KU058599در پايگاه داده  NCBIثبت شد.
مقايسه اين توالی با توالی پروتئینهای اين خانواده با
استفاده از  Blastnنشان داد که اين توالی با توالی
ژن هیستامیناز نخود زراعی ( 99 )AJ009825درصد
مشابهت دارد .نتايج آنالیز بالست اين توالی نشان داد
که اين پروتئین با پروتئینهای عدس ( 85درصد)،
خلر ( 85درصد) ،باقال ( 85درصد) ،يونجه (86
درصد) ،نخودفرنگی ( 85درصد) ،شیر سگ (83
درصد) ،سويا ( 79درصد) و ذرت ( 86درصد)،
همولوگ است .همرديفی جفتی توالی نوکلئوتیدی
نخود توده گريت با توالی همین ژن در نخود زراعی

(به شماره دسترسی  )AJ009825در تعدادی از
نوکلئوتیدها متفاوت بود و چند شکلی نشان داد.
تفاوت در نوکلئوتیدهای مشاهده شده منجر به تغییر
در تعدادی از اسیدآمینههای هیستامیناز نخود گريت
نسبت به توالی پروتئین نخود موجود در پايگاه
 NCBIشد .برای مثال ،اسیدآمینه شماره  257در
توالی نخود تیروزين ،اما در توالی پروتئین نخود
گريت هیستیدين بود .همچنین اسیدآمینه موقعیت
 291در نخود زراعی پايگاه سرين و در نخود گريت
پرولین و اسید آمینه موقعیت  346در توالی نخود
پايگاه گلوتامین ،اما در توالی پروتئین نخود گريت
لوسین بود .همچنین اسیدآمینه موقعیت  362لوسین
نخود زراعی پايگاه اسیدآمینه سرين تعويض شده
بود .از آنجايیکه ممکن است اين جايگزينیها منجر
به تغییرات اساسی در فعالیت و يا ساختار سه بعدی
هیستامیناز نخود توده گريت شود ،مقايسه بین ساختار
سهبعدی اين پروتئین با همولوگهای مربوطه صورت
گرفت .نتايج اين مقايسه نشان داد که هیچکدام از
اين تغییرات در جايگاه فعال آنزيم قرار ندارند و به
نظر میرسد که اين جابجايیها تأثیری روی فعالیت
آنزيم نداشته باشد (شکل .)2

شکل  .2شکل کلی ساختار سه بعدی آمینواکسیدازهای مربوط به نخودفرنگی ( ،)Pisum sativum; PSAOقارچ
( ،)Aspergillus niger; ANAOباکتری ايکوالی ( ،)Escherichia coli; ECAOانسان ( ;Homo sapiens
 ،)HSAOموش ( )Mus musculus: MMAOو نخود زراعی توده گريت ( ;Cicer arietinum landrace grit
 ،)CAAOبا استفاده از نرمافزار .phyre2
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مقایسه بین دمینها

مقايسههای بیوانفورماتیکی دمینهای توالی
هیستامیناز در گیاهان ،باکتریها ،قارچها و حیوانات
نشان داد که پروتئینهای اين خانواده از سه تا چهار
دمین تشکیل شدهاند .هیستامیناز اين مطالعه از 3
دمین تشکیل شده است .همانطورکه در شکل 2
مشاهده میشود ،هر دايمر بهصورت کلی دارای چهار
دمین میباشد که به شکل قارچ ديده میشوند .دمین
يک بهصورت دسته قارچ در ساختار سهبعدی پروتئین
ديده میشود و در همه گونهها وجود ندارد .دمینهای
 2و  3در حاشیه قرارگرفتهاند .دمین  3در کانالهای
ورودی و خروجی سوبسترای آمینها دخالت دارد.
دمین  4از  440اسیدآمینه در انتهای کربوکسیلی
پروتئین قرار دارد و حاوی اتمهای فعالی است که
توسط  TPQو مس احاطه شدهاند.
دمین  Cu-amine oxidN2با طول تقريب ًا 100
اسید آمینه در بین همه موجودات مشترک است .نقش
اين دمین ،اکسیداسیون دی آمینها است بهطوریکه
گروهی از آمینهای اولیه را به آلدهیدها تبديل میکنند.
در واقع ،اين آنزيمها مواد پرخطر را به مواد کمخطرتر
تبديل میکنند ،در نتیجه اکسیژن مولکولی را کاهش
داده و به پراکسید هیدروژن تبديل میکنند .دمین
 Cu_amine_oxidN3در هیستامینازهای گیاهی،
باکتريايی و جانوری وجود دارد و در قارچها مشاهده
نمیشود ( Parsons et al., 1995; Elovaara et al.,
 .)2015نقش اين دمین در تشکیل ساختار دوم و سوم
آمینواکسیدازهای حاوی مس است که عمل کاتالیزوری
را بر عهده دارند .دمین  TynAدر هیستامینازهای
جانوری ،باکتری و قارچی وجود دارد ،اما در
هیستامینازهای گیاهی مشاهده نمیشود و عملکرد آن
معلوم نیست .دمین موسوم به family
 Cu_amine_oxidN3 superدر هر چهار دسته از
موجودات مشاهده میشود ،ولی در همه گونهها وجود
ندارد و همچنین دمین Cu_amine_oxidN2 super
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 familyدر حیوانات مشاهده نشده و دمین
 Cu_amine_oxidN1 super familyفقط در
دمین
میشود.
مشاهده
باکتریها
 Cu_amine_oxidN1فقط در باکتریها مشاهده
شده و دمین  PrpEفقط در بعضی از باکتریها يافت
شده است .دمین  PLNO2566فقط مخصوص
گیاهان بوده و در همه گیاهان وجود دارد و عملکرد آن
ناشناخته است ( Marchler et al., 2016; Elovaara
.)et al., 2015
ژن کدکننده هیستامیناز نخود دارای  5اگزون
است ( .)Lu et al., 2014اين ژن دارای يک
سیگنال پپتید به طول  72bpاست که برای  24اسید
آمینه کد میشود و در ابتدای دمین شماره يک قرار
گرفته است (.)Yu et al., 2014
جایگاه فعال آنزیم هیستامیناز

مقايسه ساختار کريستالی آمینواکسیدازهای پروکاريوتی
( )E. coliو نخود فرنگی ( )P. sativumبا ساختار
هیستامیناز نخود توده گريت اين مطالعه نشان داد که
جايگاههای فعال آنزيم در باکتریها و گیاهان مشترک
هستند .در دو جايگاه از جايگاههای فعال يون مس و در
جايگاه ديگری کوفاکتور  TPQاستقرار دارند که
واکنشهای مشابهی را انجام میدهند .مقايسه ساختار
کريستالوگرافی هیستامیناز اين موجودات نشان میدهد
که ژن کدکننده اين آنزيم در پروکاريوتها و يوکاريوتها
شباهت زيادی به هم دارند ( ; Chen et al., 2000
 .)Kumar et al., 1996برای درک اين موضوع ،بین
توالی پروتئینی آمینواکسیداز توده گريت اين مطالعه با
آمینواکسیدازهای  ECAOو  PSAOهمرديفی صورت
گرفت (شکل .)3
همانطورکه در هم رديفی شکل  3مشاهده
میشود ،دو توالی  PSAOو  CAAOهرکدام از سه
دمین تشکیل شدهاند که برحسب تقسیمبندی به
نامهای دمین  ،)D2( 2دمین  )D3( 3و دمین )D4( 4
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نامگذاری شدند (شکل  .)3اين دمینها شبیه به سه
دمین از چهاردمین ساختار مولکولی  ECAOهستند.
دمین اضافی پايانه  D1 Nاز  ECAOدر آنزيمهای
 PSAOو  CAAOوجود ندارد و آنزيم  ECAOبا اين
دمین  D1به شکل يک قارچ ديده میشود ( Parsons
 )et al., 1995با وجود اين ،مشابهت قابل توجهی بین
اين سه پروتئین وجود دارد .همانطورکه در همرديفی
شکل  3ديده میشود ،دمین يک در  PSAOو
 CAAOوجود ندارد ،ولی دمینهای  4 ،3 ،2بین
 CAAO ،PSAOو  ECAOتا حدودی مشابه هستند
و جايگاه فعال مس که با دايره آبیرنگ نشان داده شده

است در هر سه پروتئین مشترک و کامالً حفاظت شده
است .به عالوه ،توالی ناحیه  TPQدر بین هر سه
پروتئین کامالً حفاظت شده بود و در دمین چهارم قرار
گرفته است (.)Klema and Wilmot 2012
تجزیه فیلوژنتیکی هیستامیناز نخود توده گریت

تجزيه و تحلیلهای فیلوژنتیکی ،چگونگی ارتباط
اعضای يک خانواده پروتئینی را نشان میدهند .اين
روابط بهوسیله مطالعه جهشهای جايگزينی ،حذف،
ازدياد و جهش با آرايش مجدد تعیین میشود
(.)Golovnina et al., 2007

شکل  .3همرديفی چندگانه توالیهای ساختار پروتئینی آمینواکسیداز با منشأ باکتری ( ،)ECAOنخودفرنگی ( )PSAOو
نخود گريت ( )CAAOدمینهای  2و  3و  4بهترتیب به رنگهای قرمز ،سبز و نارنجی نشان داده شدهاند .اسیدآمینه متصل
به مس با دايرههای توپر آبی و  TPQبه شکل مثلث سیاه معکوس نشان داده شدهاند .همرديفی توسط الگوريتم
 CLUSTALWو ايجاد تغییرات و های اليت مناطق توالی توسط  GenDoc ،BioEditو  CorelDrawصورت گرفت.

بر اين اساس ،درخت فیلوژنی حاصل از بررسی
توالیهای هیستامیناز گیاهان ،باکتریها ،قارچها و
حیوانات با توالی هیستامیناز نخود رقم گريت چهار
گروه اصلی مختص به هر يک از گروههای چهارتايی
گیاهان ،باکتریها ،قارچها و جانوران را نشان داد
(شکل .)4رابطه تکامل گونهها در قالب درخت
فیلوژنی بهروش حداکثر درستنمايی با  1000بوت

استرپ ترسیم شد .همانطورکه در شکل  4مشاهده
میشود ،گیاهان خانواده لگومینوز در يک گروه و
تکلپهایها هم در گروههای نزديک به هم قرار
گرفتهاند .اين موضوع نشان میدهد که
هیستامینازهای گیاهی قرابت ژنتیکی بیشتری در بین
خانوادههای گیاهی نسبت به هم دارند .بهعالوه
هیستامینازهای باکتريايی قرابت ژنتیکی بیشتری با
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هیستامینازهای گیاهان دارند.
همانطوریکه ديده میشود ،قرابت ژنتیکی
هیستامینازهای حیوانات با هیستامینازهای گیاهی
نسبت به قارچها و باکتریها کمتر است .هیستامیناز
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توده گريت ( )Ku058599با يک بوت استرپ باال
( 100درصد) با توالی هیستامیناز نخود زراعی پايگاه
( )CAA08855در يک گروه با بیشترين قرابت (99
درصد) قرار گرفتند.

شکل  .4درخت فیلوژنی حاصل از مقايسه توالیهای پروتئینی هیستامینازهای برخی از گیاهان ،باکتریها ،قارچها و حیوانات.
اين درخت به کمک روش حداکثر درست نمايی با بوت استرپ 1000ترسیم گرديد.

همچنین گیاهان سیبزمینی ،توتون نیز با بوت
استرپ باال ( 99درصد) در يک کالد هستند .در
دندروگرام حاصل از آنالیز فیلوژنتیکی در اين بررسی
اکثر گروههای شکل گرفته از بوت استرپ باالی 70
درصد برخوردار هستند (شکل .)4
تحقیقات انجامشده روی هیستامینازها نشاندهنده

اين نکته است که دمین چهارم ،بهدلیل حضور جايگاه
فعال و توالیهای حفاظتشده مشترک ،مهمترين دمین
هیستامیناز در بین موجودات است ( Dawkes and
 .)Phillips, 2001رسم درخت فیلوژنی با روش
حداکثر درستنمايی و با استفاده از توالی اين دمین نیز
نشان داد که دمین چهارم مهمترين دمین در بین
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دمینهای ژن هیستامیناز است ،بهطوریکه دندروگرام
حاصل از توالی کامل هیستامینازهای گیاهان با
دندروگرام حاصل از دمین چهارم کامالً مطابقت داشت
(شکل  .)5نتايج مشابهی نیز از آنالیز فیلوژنتیکی
توالیهای ژن کدکننده هیستامیناز گیاهان و باکتریها
نیز بهدست آمده است ،بهطوریکه گیاهان با هم يک
گروه اصلی و باکتریها دو گروه اصلی را تشکیل دادند
و اکثر زير گروهها دارای بوت استرپ باالی  %70بودند
(.)Sun et al., 2012
مقايسه اين درخت (شکل  )5با درخت شکل 4
نشان میدهد که اين دو درخت بر هم منطبق
هستند .همچنین هیستامینازهای کرچک ( Ricinus

 )communuisو انگور ( )Vitis viniferaدر تجزيه
فیلوژنی بر اساس توالی کل ،دارای جد مشترک واحد
هستند ،درحالیکه در تجزيه فیلوژنی بر مبنای دمین
چهارم با هم متفاوت هستند .اين موضوع نشاندهنده
اين مطلب است که دمین  2و  3در ترسیم درخت
فیلوژنتیکی تأثیرگذار بودهاند .در رسم کامل درخت با
توالیهای ( DNAشکل  )6گیاهان در يک دسته
جداگانه با بوت استرپهای باالی %96قرار گرفتهاند
و از اين نظر ،دو درخت تقريباً شبیه به هم هستند .در
تحقیق حاضر و همسو با مطالعه سان و همکاران
( ،)2012باکتریها در سه گروه با بوت استرپ باال
قرار گرفتهاند (.)Sun et al., 2012

شکل  .5درخت فیلوژنی حاصل از مقايسه توالیهای دمین چهارم هیستامینازهای برخی گیاهان ،باکتریها ،قارچها و حیوانات
با استفاده از روش حداکثر درست نمايی و بوت استرپ .1000
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 اين درخت. قارچها و حیوانات، باکتریها، هیستامینازهای گیاهیDNA  درخت فیلوژنی حاصل از مقايسه توالیهای.6 شکل
. ترسیم گرديد1000به کمک روش حداکثر درست نمايی با بوت استرپ
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