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علفهای هرز از جمله خردل وحشی يک مسئله جدی در توليد محصوالت زراعی هستند .مقاومت
به علفکشها در علفهای هرز و خردل وحشی به يک تهديد متداول در کشاورزی تبديل شده
است و امنيت غذای جهانی را به خطر انداخته است .در اين آزمايش ژن  ALSعلف هرز خردل
وحشی مشـکوك به مقـاومت ناشی از غربال مزرعهای و روشهای مبتنی بر  PCRاز مزارع گنـدم

واژههای کلیدی


استـان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت .سپس ژن  ALSشناسايی ،جداسازی و همسانهسازی شد.

جهش نوکلئوتیدی

برای اين منظور با توجه به اطالعات موجود در پايگاه  ،NCBIپرايمرهای مناسب طراحی و با

خردل وحشی
روش مبتنی بر PCR
مقاومت به علفکش بازدارندهALS

 RT-PCRتوالی ژنی مذکور تکثير و به منظور توالیيابی در وکتور  pTZ57R/Tدرون باکتری
 E. coliسويهی  DH5αهمسانهسازی شد .براساس نتايج مولکولی مبتنی بر  ،PCRتعداد شش
بيوتيپ ،جهش در جايگاه هدف را نشان دادند .نتايج توالیيابی براساس روش مبتنی بر ،PCR
جهشهای نوکلئوتيدی  GAC( Asp376-Glyبه  CCT( Pro197-Ser ،)GAGبه ،)TCT

اين جايگاههای جهش توسط روش توالیيابی تاييد شد .براساس نتايج اين تحقيق مقاومت به
علفکش در گياه خردل وحشی میتواند بهدليل مقاومت در جايگاه هدف بهدليل جهشهای
نوکلئوتيدی مذکور در جايگاه فعال آنزيم ،محل اتصال علفکشهای بازدارنده  ALSو خانواده
آن باشد ،يا بهدليل مقاومت جايگاه هدف که با تغييرات کنفورماسيونی میتواند باعث تغييراتی در
سطح جايگاه واکنش پروتئين با علفکش و در نتيجه تغيير در ميزان فعاليت و اتصال آنزيم-
علفکش شود .اين بدان معنی است که سطح مولکولی آنزيم نوع موتانت ،کمتر در معرض تماس
با علفکش قرار میگيرند و علفکش نمیتواند آنزيم را از فعاليت باز دارد و باعث ايجاد مقاومت
در برابر علفکش میشود.
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 TGG( Trp574-Leuبه  )TTGو  GCA( Ala122-Thrبه  )ACAدر شش بيوتيپ را تاييد نمود.
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مقدمه

دانیال کهریزی و همکاران

مزوسولفورون متیل ،سولفوسولفورون و تریبنورون متیل) در

فعالیتهای بشری در قالب کشاورزی تعادل موجود در بوم

استانهای گلستان ،خوزستان ،فارس و کرمانشاه گزارش شد .در


نظامهای طبیعی را به هم زده و باعث معرفی و سرایت علفهای

کشهای یکسان و مشابه با مقدار باال به
این شهرها عموماً از علف 

هرز و گیاهان مهاجم شده و این امر سبب ایجاد مشکالت جدی

صورت مکرر در سیستم زراعی تک کشت یا تناوب زراعی

در تولید گیاهان زراعی شده است (Di Tomaso. 2000؛

محدود استفاده شده است (.)Heap 2020; Nosratti et al. 2020

 .)Radosevich et al. 2003علفهای هرز مسئله ساز و در حال

عوامل مختلفی بر تکامل مقاومت به علفکش در علفهای هرز

توسعه به یکی از چالشهای مدیریت علفهای هرز تبدیل

مؤثر هستند که شامل جهش ژن ،فراوانی اولیه آللهای مقاومت،

شدهاند ( .)Nezamabadi et al. 2005به نحوی که مطالعات نشان

توارث ،شایستگی در حضور و عدم حضور علفکش ،روش

داد میانگین خسارت ناشی از رقابت علفهای هرز در مزارع

گرده افشانی و جریان ژن میباشند .در صورت شدید بودن

گندم ایران حدوداً  %02است ( .)Nosratti et al. 2020لذا از آنجا

آلودگی به علفهرز ،حتی اگر نرخ جهش نیز پایین باشد ،احتمال

که در گندم عملیات وجین معمول نبوده و روشهای مکانیکی

گزینش برای مقاومت باالست .گسترش مقاومت به علفکش در

مبارزه با علفهای هرز کارایی ندارند ،لذا برای مدیریت

علفهای هرز ،فرآیندی تکاملی است .در اثر تیمار مکرر با یک

علفهای هرز باید از روشهای پیشگیری ،زراعی و شیمیایی

خانواده خاص از علفکشها ،ترکیب ژنتیکی جمعیتهای

استفاده کرد (.)Zand et al. 2008

علفهرز و یا به عبارتی فراوانی آللهای مقاومت تغییر کرده و

کشها ،نمونه برجستهای از عمل تکامل
توسعه مقاومت به علف 

افراد مقاوم زیاد میشوند .به این طریق جمعیت علفهای هرز

گیاهان است .در پاسخ به کاربرد مکرر یک کالس یا یک خانواده

نسبت به فشار گزینشی ناشی از مصرف علفکش سازگار

خاص از علفکش ،ژنتیک جمعیت علفهای هرز به سمتی تغییر

میشوند .فشار گزینشی یک ویژگی خاص در تکامل مقاومت به

خواهد کرد که فراوانی آللهای مقاومت و مقاومت فردی افزایش

علفکش در علفهای هرز نسبت به سایر فرایندهای تکاملی

یابد .به این ترتیب ،توسعه استراتژی برای جلوگیری و مدیریت

است .اگر تنوع ژنتیکی مقاومت بدلیل جریان ژن یا جهش باشد،

مقاومت علفکش باید با تلفیق علم بیولوژی تکامل و جمعیت در

در این صورت در فراوانیهای بسیار کم نیز حتی مصرف مکرر

علم علفهای هرز همراه شود (.)Delye et al. 2014

علفکش افزایش سریع فراوانی گیاهان مقاوم را منجر شده و

در کشاورزی قدیم ،کنترل علفهای هرز یک کار مشکل و در

سرانجام جمعیت گیاهان مقاوم غالب میشود (

عین حال با اثر متوسط بود ،تا وقتی که در اواخر دهه  1992اولین

.)Baghestani 2008

علفکشها راهی بازار شدند .علفکشها تا به امروز مؤثرترین و

از آنجا که علفکشها با توانایی باال علفهای هرز را کنترل

Zand and

 92تا  %99علفهای هرز هدف را کنترل میکنند .تا سال 2219

از علفکشها ،مهمترین عامل تأثیرگذار سرعت توسعه مقاومت

حدود  112گونه علفهرز مقاوم به علفکش گزارش شده است.

به علفکش در جمعیت علف هرز است .چندین ویژگی در

امروزه معلوم گردیده که  161گونه علف هرز مقاوم به

علفکشها و نحوه استفاده بهمنظور افزایش کارایی آنها برای

بازدارندههای  ALSشناسایی شده است .اولین گونه مقاوم به این


کنترل علفهای هرز وجود دارد که عبارتند از :محل هدف آنها،

گروه بازدارنده در سال  1992شناسایی شد .اولین خردل وحشی

فعالیت طوالنی مدت بقایای آنها در خاک ،اختصاصی بودن

مقاوم به علفکش بازدارنده  ALSدر سال  1996به علفکش

مکانیسم عمل آنها ،و تعداد دفعات استفاده آنها (

کلروسولفورون در استرالیا مشاهده شد .در ایران برای اولین بار

.)Baghestani 2008

در مزارع گندم زمستانه در سال  2229خردل وحشی مقاوم به

مقاومت علفهای هرز به علفکش بازدارنده  ALSبه دو نوع

کشهای خانواده ( ALSیدوسولفورون متیل سدیم،
علف 


جهش جایگاه هدف و جایگاه غیرهدف اتفاق میافتد .مقاومت
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کاربردیترین روش جهت کنترل علفهای هرز بودهاند که حدود


میکنند ،مدلهای ریاضی بیانگر آن است که فشار گزینش حاصل
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جایگاه هدف به بازدارنده  ALSدر نتیجه کاهش میل ترکیبی

خالدی و همکاران ( ،)Khaledi et al. 2019برای توالییابی جهت

Saari et al.

بررسی و تأیید شش جایگاه آمینواسیدی جهش یافته ایجاد کننده

 ،)1994همچنین گزارشهایی در رابطه با مقاومت  ALSتوسط

مقاومت به  ALSبراساس آرابیدوپسیس و خردل وحشی در

مکانیسم جایگاه غیر هدف وجود دارد ( .)Heap 2020مقاومت

جایگاه فعال و مورد هدف علفکش مورد بررسی قرار گرفت.

جایگاه هدف توسط جهش تک نقطهای در ژن  ALSایجاد

این بیوتیپها با روش مبتنی بر  PCRمشکوک به مقاومت به

میشود .موقعیتهای گزارش شده در علف دمروباهی بهعنوان

علفکش بازدارنده  ALSمیباشند .مراحل انجام آزمایش به شرح

علفکش نسبت به آنزیم  ALSحادث میشود (

گیاه مدل به مراتب شامل جهشهای

Ala122, Pro197, Ala205,

،)Tranel and Wright 2002( Trp574, Ser653
(

Asp376

Whaley et al. 2007; Warwick et al. 2008; Ashigh et al.

 )Massa et al. 2011( Arg377 ،)2009و

ذیل میباشد:
نمونه  DNAژنومی از بافت برگی بیوتیپهای مقاوم و حساس
گزارش شده با استفاده از کیت استخراج ( DNA

Qiagene,

Laplante et ( Gly654

 )DNeasy Plant Mini Kit, Germanyبه روش ذکر شده در کیت

 )al. 2009میباشد .برخی از جایگزینیهای آمینواسیدی در ژن

انجام شد .برای بررسی حضور و ارزیابی خلوص  DNAاز روش

ALS

بیوفتومتری ( )Germany, AG Eppendorfو الکتروفورز افقی

جهشهای خاص باعث کاهش کارایی علفکش

میشود .این


( )USA, powerpac RAD-BIOروی ژل آگارز یک درصد

برای اتصال به آنزیم جهش یافته و در نتیجه باعث بروز مقاومت

استفاده شد (.)Sambrook and Russell 2001

میشود ( .)Devine and Preston 2000بهطور ویژه،


طراحی پرایمر توسط این تیم تحقیقاتی انجام شد .قطعه مورد نظر

کشهای مهار کننده  ،ALSاز زمان ظهور آنها در بازار
علف 

از ژن  ALSدر بیوتیپهای مقاوم با استفاده از آغازگرهای

توسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفته و یکی از مهمترین

پیشرونده جایگاه  )FW116( 116و پسرونده جایگاه 667

Jhala et al.

(( )RW667جدول  )1با واکنش  PCRتکثیر شد که انتظار تکثیر

 .)2017با توجه به مسئله مقاومت علفهای هرز از جمله خردل

قطعهای بهطول  1616جفت باز میرفت .مواد و شرایط واکنش

وحشی در مزارع گندم ،هدف از این پژوهش مطالعه جهشهای

 PCRبهترتیب در جدول  2و جدول  0ارائه شده است .پس از

نوکلئوتیدی درگیر در مقاومت به علفکش در جایگاه فعال ژن

انجام  01چرخه  PCRو قبل از ورود به مرحلهی گسترش نهایی،

میباشد.
 ALSگیاه خردل وحشی به بازدارندههای  ALS

مخلوطی از آنزیم  dATP ،Taqو بافر به واکنش تکثیر ژن

کشهای مهار کننده
علف 

 ALSمنجر به مقاومت در برابر

علفهای هرز محسوب میشود (

روشهای کنترل


ALS

اضافه شد .هدف از این کار افزودن نوکلئوتید  Aبه انتهای قطعات
تکثیر شده ژن  ALSبود .بهعلت اینکه آنزیم  Pfuقطعاتی با انتهای

مواد و روشها
در این تحقیق  7بیوتیپ خردل وحشی (شش بیوتیپ مشکوک به
مقاومت به روش مبتنی بر  PCRو یک نمونه حساس از این گیاه

آنزیم بهصورت  ،T/Aاضافه کردن نوکلئوتید  Aبه انتهای قطعات
ضروری است.

جدول  -1جفت پرایمرهای طراحی شده برای تکثیر ژن  ALSدر ژنوم  DNAگیاه خردل وحشی
طول قطعه تکثیری (نوکلئوتید)

)Tm (°C

توالی  1′به 0′

پرایمر

CGCTTACCCAGGAGGTGCATCCATG
GTGCGACCATCCCCTTCTGTTATGACATC

FW116
RW667

69
1656
68
 :Fپرایمر پیشرونده :R ،پرایمر پسرونده :W ،تیپ وحشی C ،A ،T ،و  :Gنوکلئوتیدها
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بهعنوان شاهد) گزارش شده توسط این تیم تحقیقاتی یعنی

صاف تولید میکند برای همسانهسازی قطعات تکثیری با این
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جدول  -2اجزاء و مقادیر واکنش PCR

مقادیر

اجزاء واکنش

2.5 µl
0.5 µl
1 µl
1 µl
0.5 µl
1 µl
to 25 µl

)Buffer (10X
)dNTPs (10 mM
)Forward primer (10 pm/µl
)Reverse primer (10 pm/µl
)Pfu (2.5 u/μl
)Template (100 ng/ µl
Water
جدول  -0شرایط دمایی واکنش  PCRژن ALS
مرحله واکنش

Initial denaturation
Denaturation
35 cycle
Annealing
Extention
Final extention

دما (درجه سانتی گراد)

مدت

95
95
58
72
72

5 min
30 sec
30 sec
120 sec
30 min

قطعات تکثیری دنبالهدار شده ژن  ALSروی ژل آگارز یک درصد

استخراج شده توسط دو آنزیم ،برش داده شدند .آنزیمهای

الکتروفورز شد .قطعه مورد نظر توسط کیت خالصسازی

و  BglIIبرای برش دوتایی پالسمید استفاده شدند .برش با این

 GeneJETشرکت  Thermo Fisher Scientificبر اساس

آنزیمها دو قطعه مورد انتظار  0106و  1919نوکلئوتیدی حاصل

دستورالعمل خالص سازی قطعات از ژل با استفاده از کیت مذکور

میشود.

خالص سازی شد.

پس از انجام واکنش کلونی  ،PCRکلونیهای مثبت حاوی قطعات

ناقل همسانهسازی  ،pTZ57R/Tناقلی دارای طول 2997

ژنی مختلف بهصورت جداگانه در حجم  12میلیلیتر محیط

نوکلئوتید است .به صورت خطی بوده و انتهای  1′آن دارای یک

مایع حاوی آمپیسیلین کشت داده شدند و پس از گذشت یک

نوکلئوتید تیمین اضافه است .این نوکلئوتید تیمین امکان کلون

شبانه روز از کشتهای باکتریایی با استفاده از کیت

سازی در این پالسمید با استراتژی  TAکلونینگ را فراهم میکند.

شرکت  Thermo Fisher Scientificاستخراج پالسمید انجام شد.

NcoI

LB

GeneJET

پالسمید  pTZ57R/Tدارای ژن مقاومت به آمپیسیلین است و از
یک ناحیه آغاز همانندسازی مشتق از پالسمید  ColE1استفاده
میکند که بهدلیل حذف عوامل مهار کننده همانندسازی دارای

تعداد کپی بسیار باالیی است .همچنین این پالسمید دارای

نتایج و بحث
غربال مولکولی مبتنی بر

PCR

f1 ori

در این تحقیق بیوتیپ شماره  9در موقعیت ،Asp376-Gly( 076

مشتق از باکتریوفاژ  f1است تا در صورت لزوم از قطعات کلون

 GACبه  ،)GAGبیوتیپهای  19و  19در موقعیت 197

دارای یک توالی کد دهنده به دمین  LacZaتغییر یافته است که

موقعیت  TGG ،Trp574-Leu( 179به  )TTGو بیوتیپ شماره

حاوی چندین جایگاه برشی (در دو طرف محل کلونینگ محصول

 20در موقعیت  GCA ،Ala122-Thr( 122به  )ACAجهش را

T7

نشان دادند .سایر بیوتیپها که مقاومت آنها از نوع جهش در

 ،)PCRتوالیهای هدف پرایمرهای  M13و توالی پروموتر

میباشد .بیان ژن  LacZaتوسط پروموتور  Lacکنترل میشود.


جایگاه هدف نبود ،احتماالً بهدلیل مقاومت در جایگاه غیر هدف

میتوان از این پروموتر و یا  T7پروموتر برای بیان ژنهای


میباشند .غربال ملکولی مبتنی بر  PCRبراساس پرایمرهای ویژه

نوترکیب نیز استفاده کرد.

گزارش قبلی این تیم تحقیقاتی ( ،)Khaledi et al. 2019که شش

در آخرین مرحله قبل از ارسال نمونهها برای توالییابی ،جهت

بیوتیپ را بهعنوان بیوتیپهای جهش یافته معرفی نمودند ،بود.

اطمینان بیشتر نسبت به صحت کلونهای نوترکیب ،پالسمیدهای
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رشتهای تولید کرد .قسمت  MCSپالسمید

شده بتوان DNA

( CCT ،Pro197-Serبه  ،)TCTبیوتیپهای  20 ، 17و  29در

مطالعه ژنتيکی و مولکولی مقامت علفهرز خردل...

دانیال کهریزی و همکاران

مکانیسمهای مبتنی بر جایگاه غیر هدف شامل افزایش غیرسمی

بهدلیل افزایش طول ،نسبت به پالسمید غیر نوترکیب در محل

علفکش ،کاهش جذب و انتقال و افزایش تجزیه شدن علفکش

باالتری از ژل قرار گرفتند ،انتخاب شدند .بعد از ترنسفورماسیون،

میباشد ( .)Yuan et al. 2007این نوع مقاومت خیلی کمتر از

کلنیهای سفید بر روی پلیتهای چند خانهای گسترش داده شده

مقاومت مبتنی بر جایگاه هدف گزارش شده است و مکانیسم

و با تست  Quick-Checkو سپس  Colony-PCRمورد بررسی

مولکولی آن کمتر شناخته شده است (.)Powles and Yu 2010

قرار گرفتند .در این تست باکتریها مستقیماً در واکنش

همسانهسازی و توالییابی ژن  ALSخردل وحشی

بهکار گرفته شدند (بدون تخلیص یا حتی استخراج  .)DNAبرای

قطعه مورد نظر از ژن  ALSخردل وحشی ،مربوط به بیوتیپهای

تست  Colony-PCRاز پرایمرهای  M13که توالی هدف آنها بر

شماره  20 ،17 ،19 ،19 ،9و  29بههمراه بیوتیپ حساس (شاهد)

روی پالسمید قرار دارد استفاده شده است بههمین دلیل طول باند

با آغازگرهای پیشرونده ( )FW116و پسرونده ()RW667

از محصول  PCRمربوط به  DNAژنومیک اندازه بزرگتری دارد.

(جدول  ،)1جهت همسانهسازی در ناقل  T/Aتکثیر شد .نتایج

باکتریهایی که تستهای غربالگری کلنی آبی-سفید،

حاصل از تکثیر ،برای قطعه ژن  ALSبه طول  1616جفتبازی در

 Checkو  Colony-PCRرا پشت سر گذاشتهاند ،بهصورت مایع

Taq

کشت شده و از آنها استخراج پالسمید صورت گرفت.

 DNAپلیمراز در  21سیکل انجام شده است .بعد از

پالسمیدهای استخراج شده برای بررسی  Shift-Upبر روی ژل

ترنسفورماسیون ،کلنیهای سفید بر روی پلیتهای چند خانهای

آگارز مورد ارزیابی قرار گرفتند .این تست مشابه

گسترش داده شده و با تست  Quick-Checkمورد بررسی قرار

است ولی فاقد بسیاری از خطاها و مشکالت  Quick-Checkبوده

گرفتند .در این تست  DNAباکتریایی آزاد شده و بهوسیله

و دقت باالتری دارد.

شکل  1ارائه شده است .واکنشهای  PCRتوسط آنزیم

PCR

Quick-

Quick-Check

الکتروفورز بر روی ژل آگاروز بررسی شدند .پالسمید نوترکیب
C+ C-

8

7

6

5

4

3

2

1

2000 bp
1656 bp

1500 bp

چاهک  -1مارکر  ،1kbچاهک  ،2نمونه شاهد (حساس) ،چاهکهای  0تا  :9محصول  PCRاز نمونههای موتانت شماره  1تا  ،6چاهکهای  C+و :C- .بهترتیب کنترل
مثبت و کنترل منفی.
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شکل  -1نتیجه  PCRاز  DNAژنومیک نمونههای شماره دو تا هشت.
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پالسمیدهای سوپرکویل و حلقوی ممکن است در هر بار

نتایج حاصل از توالییابی

بارگذاری کردن بر روی ژل آگاروز بسته به متغییرهای مختلف در

بعد از توالییابی ،نمونههای موتانت و حساس با توالی نمونه

محل متفاوتی نسبت به باندهای مارکر  DNAقرار بگیرند و با

خردل وحشی الگو مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از هر

تکیه بر آنها نمیتوان اندازه پالسمید را پیشبینی کرد .لذا از

بیوتیپ به شرح ذیل میباشد.

کلونهایی که تستهای اولیه تایید نوترکیبی را پشت سر گذاشته

بیوتیپ شماره  9عالوه بر جهش نقطهای  GAC( Asp376-Glyبه

بودند استخراج پالسمید صورت گرفت و سپس برای تعیین

 ،)GAGجهش نقطهای  ACG( Thr457-Alaبه  )GCGو

اندازه ،پالسمیدهای نوترکیب استخراج شده توسط برش آنزیمی

 AAG( Lys500-Gluبه  )GAGرا هم نشان دادند (جدول  .)9هر

خطی شدند (قطعات خطی همواره متناسب با باندهای مارکر در

چند که جهشها نوکلئوتیدی دیگر را نشان دادند که از نوع

ژل حرکت میکنند) .برای خطی کردن پالسمید از آنزیم بررشی

جهشهای بیمعنی بودند.

 NcoIاستفاده شده است.

بیوتیپهای شماره  19و  19خردل وحشی مورد مطالعه با روش
BglII

مبتنی بر  PCRجهش  CCT( Pro197-Serبه  )TCTرا نشان

جهت اطمینان از کلونهای نوترکیب با آنزیمهای  NcoIو

برش دوتایی پالسمید انجام شد .برش با این آنزیمها دو قطعه

دادند .این جهش با روش توالییابی در دو بیوتیپ مذکور مورد

مورد انتظار  0106و  1919نوکلئوتیدی را نشان داد (شکل .)2

تأیید قرار گرفت .عالوه بر جهش جایگاه  ،197جهشهای
دیگری در هر بیوتیپ بهدست آمد.

8

7

6

5

4

3

2

 1

3500 bp

3136 bp

3000 bp

1500 bp

1419 bp

1000 bp

چاهک  -1مارکر  ،1kbچاهک  :2نمونه شاهد (حساس) ،چاهک  0تا  :9نتیجه برش دوتایی پالسمیدهای نوترکیب بهدست آمده از نمونههای جهش یافته  1تا .6
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شکل  -2هضم دوگانه یا .Double-Digest
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در بیوتیپ شماره  ،19جهشهای  GGA( Gly147-Argبه )CGA

روشهای مولکولی حاصل شد با روش توالییابی هم مورد تأیید

و  AGT( Ser290-Glyبه  )GGTو در بیوتیپ شماره ،19

قرار گرفت .عالوه بر این دو جهش مذکور ،جهش آمینو اسیدی

جهشهای  GGA( Gly147-Argبه ،)CGA

GTC( Val190-Ala

 AGT( Ser290-Glyبه  )GGTنیز مشاهده شد (جدول .)9

به  )GCCو  AGT( Ser290-Glyبه  )GGTمشاهده شد (جدول

در جدول  1نقاط اسیدآمینهای جهش یافته بیوتیپها را نشان داده

.)9

شده است .در همه بیوتیپهای توالییابی شده خردل وحشی

در بیوتیپهای شماره  17و  29خردل وحشی که با روشهای

عالوه بر جهشهای  ،Missenseجهشهای نوکلئوتیدی دیگر را

مولکولی جهش  TGG( Trp574-leuبه  )TTGگزارش شده بود،

نشان دادند که از نوع جهشهای خاموش ( )Silentبودند در این

با روش توالییابی این جهش را نشان دادند .این بیوتیپها عالوه

نوع جهش تغییر یک کدون به جهت فزونی کد ژنتیکی همان

بر جهش مذکور ،جهشها دیگری را نشان دادند .در بیوتیپ

اسیدآمینه ،همان اسید آمینه را در پروتئین منجر میشود .اصطالح

شماره  ،17جهشهای  GAA( Glu443-Aspبه  )GACو

 Missenseیک جهش نقطهای است که باعث تغییر در یک کدون

 CAC( His643-Argبه  )CGCو در بیوتیپ شماره ،29

رمزکننده یک اسیدآمینه میشود و در نهایت به یک اسید آمینهای

جهشهای  CCG( Phe161-Argبه

GAC( Asp185-Asn ،)CGG

دیگری تبدیل میشود (.)Kahrizi et al. 2007

به  )AACو  TCT( Ser287-Proبه  )TTCمشاهده شد (جدول

این تغییرات اسید آمینه که در توالی ژنوم  ALSو در جایگاه فعاال

Ala122-

آنزیم بوجود می آید باعث تغییرات کنفورماسیونی در سااختارهای

 .)9در بیوتیپ شماره  20خردل وحشی جهشهای

 GCA(Thrبه  )ACAو  TGG( Trp574-leuبه  )TTGکه با

پروتئین میشود.

جدول  -9جهشهای نقطهای نشان داده شده حاصل از توالیهای نمونههای خردل وحشی مورد مطالعه
بیوتیپ شماره 9
جایگاه

جایگاه

نوع جهش

آمینواسید موتانت

376
457
500

1127
1369
1498

147
197
290

439
589
868

Missense
Missense
Missense

443
574
643

1329
1721
1928

Missense
Missense
Missense

147
190
197
290

439
569
589
868

Missense
Missense
Missense
Missense

Arginine
Alanine
Serine
Glycine

122
290
574

364
868
1721

Missense
Missense
Missense

Threonine
Glycine
Leucine

161
185
287
574

482
553
859
1721

Missense
Missense
Missense
Missense

Arginine
Asparagine
Proline
Leucine

موتانت

طبیعی

GAC-GGC
ACG-GCG
AAG-GAG

G
G
G

C
A
A

1
2
3

GGA-CGA
CCT-TCT
AGT-GGT

C
T
G

G
C
A

1
2
3

GAA-GAC
TGG-TTG
CAC-CGC

C
T
G

A
G
A

1
2
3

Glycine
Valine
Proline
Serine
بیوتیپ شماره 20

GGA-CGA
GTC-GCC
CCT-TCT
AGT-GGT

C
C
T
G

G
T
C
A

1
2
3
4

Alanine
Serine
Tryptophan
بیوتیپ شماره 29

GCA-ACA
AGT-GGT
TGG-TTG

A
G
T

G
A
G

1
2
3

CCG-CGG
GAC-AAC
TCT-CCT
TGG-TTG

G
A
C
T

C
G
T
G

1
2
3
4

Aspartic Acid
Glycine
Threonine
Alanine
Lysine
Glutamic Acid
بیوتیپ شماره 19
Arginine
Serine
Glycine

ردیف

Glycine
Proline
Serine
بیوتیپ شماره 17

Glutamic Acid
Aspartic Acid
Tryptophan
Leucine
Histidine
Arginine
بیوتیپ شماره 19

Phenylalanine
Aspartic Acid
Serine
Tryptophan
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آمینواسید

نوکلئوتیدی

Missense
Missense
Missense

آمینواسید طبیعی

آمینواسید

نوکلئوتید

نوکلئوتید
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جدول  -1آنالیز حاصل از توالییابی ،توالیهای شش بیوتیپ موتانت ( Biotype-23 ،Biotype-19 ،Biotype-17 ،Biotype-14 ،Biotype-9و  )Biotype-28بههمراه
بیوتیپ شاهد ( )Check-Biotypeو مقایسه آن با توالی هدف ( )FJ655877خردل وحشی

تغییرات کنفورماسیونی در جایگاه هدف آنزیم میتواند باعث

شکل و سطح آنزیم میشود که این تغییرات میتواند باعث

ایجاد مقاومت به علفکش شود .جهش در ساختار پروتئینی

مقاومت بهدلیل عدم اتصال علفکش بر روی آنزیم شود.

میتواند تغییراتی در ساختار پروتئین ایجاد کند که سطح دسترسی

( Choe et al. )2015نشان دادند که جهشهای نقطه

لیگاند بر روی رسپتور را محدود یا افزایش دهد ،در نهایت در

 Pro197-Ala ،Thrیا  Pro197-Serتغییرات کنفورماسیونی قابل

روند برهمکنش رسپتور-لیگاند دخیل است

( Tehranchian et al.

Pro197-

توجهی در پاکت اتصال بازدارنده  ALSایجاد کرده است.

.)Casale et al. 2019; 2019

براساس پیشنهادات ( Zhang et al. )2004ساختار ترکیبات

تغییراتی که در ساختار و کارکرد آنزیم در اثر جهش اتفاق میافتد

بازدارنده دمین کربوکسیل ترانسفراز  ACCaseیک تغییرات

الزم است بررسی شود .ضمناً الزم است که بررسی شود که علت

کنفورماسیون قابل توجهی در جایگاه فعال آنزیم ایجاد میکند که

اصلی مقاومت به علفکش به چه دلیلی است .در گزارشی توسط

یک مجموعه اتصال بسیار حفاظت شده و بسیار آبگریز ایجاد

Ile1871-Leu

میکند که خیلی محکم به داخل دایمر متصل میشود .دو جایگاه

و  Ile2041-Asnدر برابر بازدارندههای  ACCaseدر گیاه یوالف

 Trr1738و  Phe1956در محل اتصال وجود دارند که حساسیت

وحشی را گزارش و بیان نمودند که این تغییرات آمینو اسیدی،

علفکش را تحت تأثیر قرار میدهند و جهش در این جایگاهها،

اتصال علفکش بر روی آنزیم را تحت تأثیر قرار میدهد.

ساختار دمین را مختل میکند .دیگر جایگاهها محل اتصال به

همچنین گزارش کردند که جهشهای مذکور باعث تغییرات در

شدت در بین دمینهای  CTحفظ شده است.

( Akbarabadi et al. )2018جهشهای نوکلئوتیدی
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