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Abstract  

In this study, we try  using Bioinformatic science to investigate important macromolecules such as cytochrome that 

involved in drug metabolism in humans and in animal models. But before then need to determine the degree of homology 

between the coding regions of genes is related to these proteins. In this way, the sequence of mRNA molecules 

corresponding to each exon of the gene coding regions to investigate homology between genes and proteins were related 

to each. So the reference gene sequences of cyp2D6 and cyp3A4 and proteins associated with them, were retrieved from 

the National Center For Biotechnology Information1 database, for the three species, including humans, cattle and chicken 

and Blast done. The results of blast showed that CYP3A4 gene transcript in the chicken and bovine were similar with 

CYP3A29 gene transcript in 73% and 85% higher respectively and CYP2D6 gene transcript in cow was similar with three 

different copies of the same gene in humans, respectively, 83%, 83% and 84% and cyp2d14 gene transcript in camel, 

86% .  The transcripts and exons of cyp3A4 and cyp2D6 genes in three organisms were retrieved from NCBI database. 

Then alignment and analysis was performed by CLC Genomic Workbench program to compare The rate of Homology.In 

general the results of this study showed that three of these genes have been linked developmentally. Also similarity and 

conservation of bases in the nucleotide sequences and amino acid in the sequences protein, is the level of significance in 

functional departments. 
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 چکیده

ر مدل هم در انسان و هم ددر این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با استفاده از علم بیوانفورماتیک به بررسی انواعی از سیتوکروم ها که نقش در متابولیسم داروها 

به بررسی هومولوژی بین نواحی کدینگ ژن مربوط به هر ژن و اگزون های آنها   mRNAهای حیوانی دارند، بپردازیم. در این راه با استفاده از توالی مولکول های

مرکز ملی که در پایگاه داده ای  CYP2D6و  CYP3A4و پروتئین مربوط به هر کدام پرداخته شد. بنابراین ابتدا توالی ژن ها و پروتئین های رفرنس مربوط به 

د و بلست انجام گرفت. نتایج بلست به ترتیب امتیاز نشان داد که رونوشت ژن وجود دارد، برای سه جاندار شامل انسان، گاو و مرغ بازیابی ش 1بیوتکنولوژی داده ها

                                                                 

-1 National Center for Biotechnology Information 

2- Workbech Genomic CLC 

3-alignment  
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CYP3A4  در مرغ و گاو با رونوشت ژنCYP3A29  و رونوشت ژن   %85و  %73در شتر به ترتیبCYP2D6   مربوط به گاو با سه رونوشت مختلف از همین

رونوشت ها و اگزون ها ی مربوط به سه جاندار ذکر شده  شباهت داشتند.   %86در شتر  CYP2D14و با رونوشت  %84و  % 83، % 83ژن در انسان به ترتیب 

انجام  3از نظر همولوژی، مقایسه وآنالیز همترازی  2CLC Genomicبازیابی شده و توسط نرم افزار  NCBIاز پایگاه  6D2CYPو  4A3CYPبرای هر دو ژن 

سه گونه دارای ارتباط تکاملی بوده و در بخش های عملکردی میزان شباهت و حفاظت بازها در توالی نوکلئوتیدی شد. نتایج تحقیق حاضر نشان دادکه این دو ژن در 

  و اسیدآمینه ها در توالی های پروتئینی مربوط، در سطح معنی داری می باشد.

 

 ، انسان، گاو، مرغ CYP 3A4 ، CYP2D6ولوژی، هومواژگان كلیدی: 

 

   مقدمه -1      

 در این پژوهش با توجه به اهمیت پروتئین های سیتوکروم 

در ارتباط با متابولیسم دارویی به بررسی این ماکرومولکول ها و ژن 

 CYP2D6و  CYP3A4های مربوط به آنها از جمله دو ژن 

تعیین فانکشن یک ژن یا پروتئین ناشناخته و پرداخته شده است.  

بر هم کنش ژن ها و یا پروتئین ها بر اساس تعیین همولوژی بوده 

 و هم ترازی توالی ها نیز مشخص کننده میزان همولوژی است

(Ghahramani ،2112 .) در بیوانفورماتیک، اگر دو یا تعداد بیشتر

ه نوکلئوتیدی داشته باشند هم ساخت های بسیار مشابژن، توالی

در واقع هومولوگ واژه ای برای  .(Sattler ،1891)نامیده می شوند

توصیف دو توالی ژنی  یا پروتئینی که دودمان یکسان، توالی یکسان، 

، Claverie) عملکردهای مشابه و ساختارهای مشابه دارند،می باشد

در این مطالعه با کاربرد بیوانفورماتیک و زیست شناسی  .(2112

ساختار این ماکرومولکول ها از روی  محاسباتی به بررسی بیشتر

آنها پرداخته شده است، تا از این گذر بتوانیم مناطق مهم  توالی ژنی

عملکردی در این ژن ها و سپس پروتئین ها را تخمین زده و 

ه ه بررسی آنها بپردازیم . آنچه کهمچنین از نظر فیلوژنتیکی نیز ب

در شناخت مناطق عملکردی کمک کننده می باشد ویژگی های 

در زیست خاصی است که در این توالی ها قابل مشاهده است، 

شناسی مولکولی این را دریافته ایم که دو یا چند مولکول اسید 

مردر چند گونه  نوکلئیک، پروتئین و یا کربوهیدرات های پلی

که دارای عملکردهای مشابه هستند، در نقاط خاصی از متفاوت 

مولکول ها که از نظر فعالیت مولکول شیمیایی اهمیت دارند تشابه 

و یکسانی  واحدهای سازنده از نظر نوع و عملکرد مشاهده می شود 

مهم مجاز به جهش نبوده و  و در این نقاط واحدهای سازنده

ییر می کنند. نقاطی که باقیمانده های کم اهمیت تر آسان تر تغ

تغییر در واحدهای سازنده مجاز نیست، محافظت شده نامیده شده 

و این موقعیت ها از نظر عملکردی از موقعیت های محافظت نشده 

اهمیت بیشتری داشته و در شناخت منطقه عملکردی ژن و یا 

 (.M, Notredame-Claverie J) دارند ، بسیار اهمیت  نپروتئی

 های نوکلئوتیدی ویا اسید آمینه ای در سطح چند گونهاگر توالی 

مشابه باشند، ارتولوگ و اگربین مولکول های مختلف تولید شده در 

 یک ارگانیسم شباهت موجود باشد، پارالوگ نامیده می شود

(Studer ،2118و Sayers ،2111.)  در پژوهش های انجام شده

جونز و همکاران  و( Murcia ،2111مورسیا و همکاران ) توسط

(Jones ،2111) ،  سیتوکروم های انسانی با انواع  نیز ارتولوگ بودن

 مرغی نشان داده شده است و بر اساس یک بررسی دیگر توسط

نشان داده شد که  (Dharamainder ،2112هارامیندر و همکاران )

الگوی بیان ارتولوگ های سیتوکروم در موش بالغ و انسان 

و  CYP1A1 ،CYP1A2،CYP1B1 ،CYP2S1شامل

CYP2U1 .مولکول های سیتوکروم   به طور مشخص، مشابه است

p450   از واکنش های متابولیسم  دارویی از جمله  %75به میزان

را  4 ، دیازپام و اریتروماسینAاستامینوفن، کدئین، سیکلوسپورین 

ژن از آنها  6ژن فعال وجود دارد که  59بر عهده دارد. در انسان 

 نده آنزیم های مهم متابولیزه کننده دارویی هستندرمزکن

(Ingelman-Sundberg ،2111)شافنگ و  . بر اساس تحقیق

در انسان  CYP، ایزوفرم های اصلی (Shufeng ،2113همکاران )

 CYP3A  ،CYP2D6که در متابولیسم دارو دخالت دارند، 

،CYP1A2 ،CYP2C  وCYP2E1 .در این تحقیق  می باشند

 CYP3A37 ((NP_001001751.1نشان داد که در مرغیافته ها 

با  %59و  %51به ترتیب  .CYP3A80((XP_414782و 

CYP3A4 انسان همانند هستند و در خانواده 

D2CYP،49D2CYP  (001182486.1(NP_در ، )  مرغ بیش

انسان دارد. به این ترتیب  CYP2D6( را با %56ترین همانندی )

 CYP1A4 ،CYP1A5براساس تشابه توالی گمان می رود که 

،CYP2C45 ،CYP2C18 ،CYP2H1 ،CYP3A37 

،CYP3A80  وCYP2D49  ایزوفرم های اصلیCYP  در مرغ

باشند که در متابولیسم دارو نقش دارند. از طرف دیگر، 

هد گرفت، خوا که در این مطالعه درمورد بحث قرار CYP3A4آنزیم

در انسان خاصیت مونواکسیژنازی داشته و پلی مورف آن 

CYP3A5  از نظر فعالیت های آنزیمی خود دارای تنوع بین فردی

می باشند و در کبد انسان متابولیزه کننده بسیاری از داروها می 

گروه آنزیمی در   (. همچنین اینKitzmiller ،2111باشند )

که یک سم قارچی بوده و دارای اثرات  B1متابولیسم آفلاتوکسین 

سمی در کبد و سرطانزایی  در انسان و مدل های حیوانی مانند 

(. آنزیم دیگر Diaz ،2111) مرغ و بلدرچین می باشد، نقش دارند
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 CYP2D6از این خانواده که در این بررسی به آن پرداخته می شود،

ان بوده دارای چند شکلی های بسیار فراو CYP2D6می باشد. ژن 

آلل برای آن شناسایی شده است. در بسیاری از  75و بیشتر از 

 موعه آنزیمی روی متابولیسمجپژوهش های مستند اثرات این م

و نتایج درمانی آنها به تفسیر بیان شده است 5 تاموکسیفن

(Kitzmiller ،2111.)  به این ترتیب شناسایی هر چه بیشتر و بهتر

اربرد داروهای مناسب از نظر نوع و دوز این ماکرومولکول ها برای ک

دارو اهمیت فراوانی دارد. به این منظور در این بررسی کوشش بر 

این است که همراه با مقایسه یکسانی و هومولوژی در ژن این 

ماکرومولکول ها بین انسان ، گاو و مرغ، ساختار و بخش های 

 د ممکنعملکردی ژن های کد کننده این مولکولهای آنزیمی، تا ح

تا این مطالعات، با توجه به وظایف  آنزیم های  پیش بینی شود

CYP آنها شاید راهی انسانی و اهمیت کلینیکی 2در بیماری های

برای تولید دارو برای این نوع بیماری ها و درمان آنها با هزینه کمتر 

 باشد
 

 مواد و روش ها: -2      
ژن های رفرنس مربوط  NCBIدراین مطالعه با استفاده از پایگاه داده 

در سه گونه انسان، گاو و مرغ فراخوانی   CYP2D6و  CYP3A4به 

در سه گونه به  CYP3A4شد که شماره دسترسی  برای ژن رفرنس

و   |gi 213218552 و  |182313218gi| ،322122532giترتیب 

 |gi |478245394در سه گونه به ترتیب  CYP2D6برای ژن رفرنس 

258513362، gi 358485511و |gi  تئین می باشد. در هر مورد  پرو

با شماره  CYP3A4مربوطه نیز به ترتیب در ژن 

برای ایزوفرم یک در انسان،  gi|13435386دسترسی

gi|322302351 دسترسی  برای ایزوفرم دو در انسان و شماره

gi|529007336  برای ایزوفرمX1  ،در گاوgi|150247092  برای

 X2برای ایزوفرم  513207966 ایزوفرم دیگر گاو و شماره دسترسی

با شماره دسترسی های  CYP2D6مرغ و همچنین در ژن 

gi|578836983  برای ایزوفرمX1  ،انسانgi|392513721  برای

برای ایزوفرم دو انسان و شماره  gi|392513723ایزوفرم یک انسان و 

برای ایزوفرم گاو و همچنین شماره  gi|27806959دسترسی 

توالی های  برای مرغ بازیابی شدند. gi|307078128دسترسی 

 (CLCژنومیک سی ال سی ) پروتئینی مربوطه توسط نرم افزار

های لازم  ساخته شد. به منظور  آنالیز شد و همترازی 6 0/0ورژن

تعیین میزان یکسانی ژن های مربوطه بین سه گونه، در ژن 

CYP3A4  مولکول هایmRNA  رونوشت ها( با شماره دسترسی(

gi|322960990 ر انسان،برای واریانت یک دgi|322960937  برای

                                                                 

4 - NCBI,updated on2014 

5- Tamoxifen 

برای واریانت  gi|529007335واریانت دو در انسان و شماره دسترسی 

X1  ،در گاوgi|150247091  برای واریانت دیگر در گاو و شماره

در مرغ  و اگزون های  X1برای واریانت  gi|513207965دسترسی 

  NCBIای هر رونوشت به تفکیک ژن و واریانت های آنها از پایگاه داده 

شت ها( در ژن .)رونو mRNAهمچنین مولکول های . بازیابی گردید

CYP2D6 با شماره دسترسیgi|578836982 برای واریانتX1 

 gi|392513722برای واریانت یک انسان و gi|392513720انسان،

برای گاو و  gi|31341742برای واریانت دو انسان و شماره دسترسی 

برای مرغ و اگزون های هر رونوشت  gi|307078127شماره دسترسی 

بازیابی   NCBIبه تفکیک ژن و واریانت های آنها از پایگاه داده ای 

اگزون های  متناظر در هر ژن،   CLC سپس توسط نرم افزار  گردید.

بین انواع واریانت ها  در سه گونه مشخص شده و به منظور تعیین 

فریم های  CLCزارپروتئین های مربوط به هر اگزون، توسط نرم اف

متفاوت پروتئینی برای هر اگزون ساخته شده و پروتئین های متناظر. 

به دنبال آن در جهت تعیین میزان یکسانی، عمل . نیز به دست آمد

نه سه گو همترازی بین اگزون های متناظر و  پروتئین های متناظر در

 انسان، گاو و مرغ انجام

                                                                                     .شد

 ایج و بحث:تن -3
در انسان  CYP3A4طبق بررسی های انجام شده مشخص شد که ژن 

( و در مرغ روی 25(، در گاو روی کروموزوم ) 7) روی کروموزوم

در انسان روی کروموزوم  CYP2D6( واقع شده است. ژن 14کروموزوم )

( واقع شده 1) ( و در مرغ روی کروموزوم5روی کروموزوم )(، در گاو 22)

در سه گونه انسان،  CYP3A4است. همچنین تعداد رونوشت های ژن 

( 13مرغ و گاو به ترتیب دو رونوشت در انسان شامل واریانت یک با )

باز و یک رونوشت  2789( اگزون و 13باز، واریانت دو با ) 2792اگزون و 

باز و دو رونوشت در گاو می باشد که از  2766اگزون و  13در مرغ با 

باز در آنالیز  1717( اگزون و 13دو رونوشت گاو فقط یکی از آنها  با )

تعداد رونوشت ها در سه گونه انسان،  CYP2D6استفاده شد ودر ژن 

(  9با ) X1مرغ و گاو  به ترتیب سه رونوشت در انسان شامل واریانت 

با  2باز و واریانت  1659( اگزون و 9با ) 1واریانت  باز، 1447اگزون و 

در  2و  1باز بوده که از سه رونوشت انسان واریانت  1506( اگزون و 8)

باز و دو  2810( اگزون و 9آنالیز استفاده شد و یک رونوشت در مرغ با )

اگزون  9رونوشت درگاو می باشد که ازرونوشت گاو فقط یکی از آنها با 

 نتایجدارای اگزون مشخص بوده و در آنالیز استفاده شد.  باز، 1615و 

مشخص کرد که رونوشت ژن  NCBIبلست در پایگاه داده ای 

CYP3A4  513207965در مرغ و گاو به ترتیب با شماره دسترسی| 

gi  150247091و| gi با رونوشت ژنCYP3A29   در شتر با شماره
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رونوشت ژن  و %85و %73به ترتیب   gi|560910012دسترسی  

CYP2D6 31341742مربوط به گاو با شماره دسترسی | gi  با رونوشت

های مربوط به واریانت های مختلف از همین ژن در انسان از جمله با 

 83و  %84به ترتیب  gi|392513720و  gi|50960848شماره دسترسی

مربوط به گاو با   CYP2D6شباهت داشتند. همچنین رونوشت ژن  %

در شتر  CYP2D14با رونوشت ژن  gi | 31341742سی شماره دستر

 CYP2D6و رونوشت ژن  gi| 560896560  95% با شماره دسترسی 

با سه رونوشت در  gi|392513720مربوط به انسان با شماره دسترسی 

 gi| 293و gi | 31341742و  gi|157743153گاو با شماره دسترسی  

نوشت در شتر با شماره و با یک رو % 84و  % 83، % 83به ترتیب 

اگزون های شباهت وجود داشت.  gi|   ،84% 560896560دسترسی

در سه گونه انسان، گاو و مرغ به صورت   CYP3A4در ژن نیز متناظر 

زیر در هر گونه و به ترتیب مشخص شد. اولین اگزون متناظر در ژن 

4A3CYP می 5در سه گونه انسان، گاو و مرغ که حاوی کدون شروع

و  1باشد، دارای طول های متفاوت در سه گونه بوده، فقط دو واریانت 

 3در انسان دارای طول مساوی می باشند.  2

نتیجه همترازی در این اگزون در سه گونه و تمام واریانت ها نشان می 

ما د ادهد که در نواحی ابتدایی میزان حفاظت شدگی نسبتا کاهش دار

به بعد حفاظت شدگی و همسانی افزایش قابل توجهی حداقل  50از باز 

نشان  می دهد. بین مولکول های پروتئینی مربوط به  %70در حدود 

یکسانی مشاهده می شود، آنچه  %25این اگزون در سه گونه نیز حداقل 

این نظر را تقویت می کند، توجه به این قانون است که اگر توالی ها 

نوکلئوتید یا اسید آمینه طول داشته باشند، برای مولکول  100ز بیش ا

DNA  25یکسانی نوکلئوتیدها و برای مولکول پروتئین  %70حداقل% 

 2)  یکسانی اسیدآمینه ها لازم است تا هومولوگ بودن معنی دار شود

( که در هر سه گونه و 2) اگزون  (. نتیجه همترازی در اگزون  بعدی2و

می باشد، دلالت بر تشابه بسیار بالا در  94ها دارای طول  تمام واریانت

می باشد. این نتیجه  ( داشته، هومولوژی معنی دار%70توالی ها )بالاتر از 

در مورد پروتئین مربوط به آن نیز صادق است. تفاوت های بازی در این 

اگزون در ذیل نشان داده شده  است و به طوریکه مشاهده می شود در 

داشته و برای گاو و مرغ   وجود Cموقعیت دهمین باز برای انسان باز 

مشاهده می  سایر تفاوت ها در شکل قابل شده است. Cجانشین  Aباز 

 الف و ب(. 1باشد)شکل 

باز می باشد،   53در اگزون سوم نیز که در سه گونه دارای طول 

طبق آنالیز همترازی همسانی، در توالی نوکلئوتیدی اگزون و اسید 

آمینه ای پروتئین مربوط به آن، معنی دار می باشد. نتایج همردیف 

ن آمینه ای پروتئیسازی در توالی های نوکلئوتیدی اگزون ها و اسید 

ها در اگزون های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم یکسانی و 

حفاظت شدگی بالایی را نشان می دهد. در اگزون نهم توالی اگزونی 
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باز  20مرغ در یک ناحیه چند بازی در وسط اگزون و داشتن حدود 

 1-50ایجاد نموده است اما از باز  gapاضافه در بخش انتهایی اگزون 

میزان تشابه بالا می باشد. همچنین نتایج همترازی در اگزون های 

دهم، یازدهم  و دوازدهم معنی دار بودن هومولوژی را تایید می کند. 

در اگزون سیزدهم به دلیل طول های متفاوت بازی در سه گونه، 

همسانی کاهش یافته و فقط در بخش های ابتدایی تا میانه اگزون 

فاظت و همسانی بالا می باشد. به طور کلی بر ح 1278یعنی تا باز 

، یافته های مربوط (Gloria ،2112گلوریا و همکاران ) اساس بررسی

به همتاهای ارتولوگ اگزون هایی که در مناطق کد شونده قرار دارند، 

نشان می دهندکه این اگزون ها بسیار محافظت شده هستند و 

ه هستند از نظر طول همچنین بسیاری از اگزون هایی که کد شوند

نیز حفاظت شده می باشندکه این پدیده در طول اگزون های متناظر 

کاملا قابل مشاهده می باشد.  CYP2D6و  CYP3A4در ژن های 

  در حالیکه این پدیده در نواحی غیر کد شونده کاهش می یابد.

: اگزون های متناطر، تعداد  CYP3A4ویژگی اگزون ها  در ژن 

انسان )دو واریانت(،  ،در سه گونه CYP3A4و طول آنها در ژن 

واریانت( و مرغ) یک واریانت( به ترتیب مشخص شد. در ک گاو)ی

اگزون وجود دارد که طول آنها به ترتیب، اگزون  13واریانت یک انسان 

باز،  53باز، اگزون سه دارای  94اگزون دو دارای  باز، 178یک دارای 

باز، اگزون شش  114باز، اگزون پنج دارای 100اگزون چهار دارای 

 128باز، اگزون هشت دارای  149باز، اگزون هفت دارای  89دارای 

باز، اگزون یازده  161باز، اگزون ده دارای  67اگزون نهم دارای  باز،

زون سیزده دارای و اگ باز  163دارای   12باز، اگزون  227دارای 

اگزون وجود دارد که  13در واریانت دو انسان نیز  باز می باشد.1269

 94باز، اگزون دو دارای  178طول آنها به ترتیب، اگزون یک دارای 

باز، اگزون پنج 100باز، اگزون چهار دارای  53باز، اگزون سه دارای 

 149 باز، اگزون هفت دارای 89باز، اگزون شش دارای  114دارای 

باز، اگزون ده  67باز، اگزون نهم دارای 125باز، اگزون هشت دارای 

 163دارای   12باز، اگزون  227باز، اگزون یازده دارای  161دارای 

باشد. همچنین در رونوشت  باز می 1269باز و اگزون سیزده دارای 

اگزون وجود دارد که  13مربوط به گاو که در این مطالعه بررسی شد، 

 94باز، اگزون دو دارای  158ها به ترتیب، اگزون یک دارای طول آن

باز، اگزون پنج 100باز، اگزون چهار دارای  53باز، اگزون سه دارای 

 149باز، اگزون هفت دارای  89باز، اگزون شش دارای  114دارای 

باز، اگزون ده  67باز، اگزون نهم دارای  128باز، اگزون هشت دارای 

 163دارای   12باز، اگزون  227باز، اگزون یازده دارای  161دارای 

باز می باشد. در رونوشت مربوط به  214باز و اگزون سیزده دارای 

اگزون وجود دارد که طول آنها به ترتیب، اگزون یک دارای  13مرغ  

باز، اگزون چهار  53باز، اگزون سه دارای  94باز، اگزون دو دارای  228
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باز،  89باز، اگزون شش دارای  114زون پنج دارای باز، اگ100دارای 

باز، اگزون نهم  128باز، اگزون هشت دارای  149اگزون هفت دارای 

باز،  227باز، اگزون یازده دارای  161باز، اگزون ده دارای  88دارای 

باز می باشد.  1172باز و اگزون سیزده دارای  163دارای   12اگزون 

در سه گونه انسان،   CYP2D6در ژن  همچنین اگزون های متناظر

گاو و مرغ به صورت زیر در هر گونه و به ترتیب مشخص شد. اولین 

 5در سه گونه که حاوی کدون شروع CYP2D6اگزون متناظر در ژن 

می باشد، دارای طول های متفاوت در سه گونه بوده، فقط دو واریانت 

همترازی دراین  در انسان دارای طول مساوی می باشند. نتیجه 2و  1

اگزون در سه گونه و تمام واریانت ها نشان می دهد که در نواحی 

شباهت دارند، همچنین در همترازی  %70انتهایی اگزون ها حداقل 

گونه و تمام واریانت ها شباهت  پروتئین مربوط به این اگزون بین سه

 %25بین توالی ها معنی دار به نظر می رسد زیرا میانگین یکسانی از 

( که در 2نتیجه همترازی در اگزون  بعدی ) اگزون  بالاتر می باشد.

می باشند، یکسانی  172هر سه گونه و تمام واریانت ها دارای طول 

( بوده، هومولوژی معنی دار می باشد. تفاوت %70بسیار بالا )بالاتر از 

های بازی در این اگزون در ذیل نشان داده شده  است و به طوریکه 

وجود  Gمشاهده می شود در موقعیت باز نوزدهم برای انسان باز 

شده است. سایر تفاوت  Gجانشین  Aداشته  و برای گاو و مرغ باز 

  ب(.الف و  ،2)شکل . ای در شکل قابل مشاهده می باشه
باز بوده، فقط  153در اگزون سوم که در سه گونه دارای طول 

ایزوفرم پروتئینی در  4انسان، مطابق با نتیجه همترازی  2در واریانت 

 8سه گونه، اگزون سوم حذف گردیده است و به این دلیل دارای 

اگزون  توالیِ 4است. همچنین طبق آنالیز همترازی بین اگزون شده 

سوم در سه گونه، همسانی معنی دار است.  نتایج همردیف سازی در 

توالی های نوکلئوتیدی اگزون ها و اسید آمینه ای پروتئین ها در 

اگزون های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم یکسانی و حفاظت 

. در اگزون نهم نیز همسانی با می دهد      شدگی بالایی را نشان 

درصد بالا مشاهده می شود، با این تفاوت که طول زیاد توالی اگزونی 

 کرده است. فراوانی را ایجاد  gapمرغ در بخش های انتهایی 

: اگزون های متناظر، تعداد و  CYP2D6ویژگی اگزون ها در ژن 

در سه گونه انسان )دو به ترتیب  CYP2D6طول آن ها در ژن 

) یک واریانت( و مرغ )یک واریانت ( می باشد. در واریانت  واریانت(، گاو

اگزون وجود دارد که طول آنها به ترتیب، اگزون یک  9یک انسان 

باز،  153باز، اگزون سه دارای  172باز، اگزون دو دارای  270دارای 

باز، اگزون شش  177باز، اگزون پنج دارای  161اگزون چهار دارای 

 142باز، اگزون هشت دارای  188باز، اگزون هفت دارای  142دارای 

 8باز می باشد. در واریانت دو انسان نیز  254باز و اگزون نهم دارای 

                                                                 

7- P450 Oxido Reductase (POR) 

8- 4-(METHYLNITROSAMINO)-1-(3-PYRIDYL)-1-BUTANON 

باز،  270اگزون وجود دارد که طول آنها به ترتیب، اگزون یک دارای 

باز، اگزون سه مطابق با نتیجه همترازی حذف  172اگزون دو دارای 

اگزون سوم آن متناظر با اگزون چهارم سه رونوشت  گردیده بنابراین

باز،  177باز می باشد. اگزون چهار دارای  161دیگر بوده و دارای 

باز، اگزون هفت  188باز، اگزون شش دارای  142اگزون پنج دارای 

می باشد. همچنین در  باز 254باز، اگزون هشت دارای  142دارای 

 227ها به ترتیب در اگزون یک اگزون طول اگزون  9رونوشت گاو با 

باز، اگزون چهار  153باز، اگزون سه دارای  172باز، اگزون دو دارای 

 142باز، اگزون شش دارای  177باز، اگزون پنج دارای  161دارای 

باز و اگزون  142باز، اگزون هشت دارای  188باز، اگزون هفت دارای 

اگزون  9به مرغ با  باز می باشد و در رونوشت مربوط 253نهم دارای 

باز در اگزون  172باز در اگزون یک، طول  362به ترتیب دارای طول 

 174باز در اگزون چهار، طول  161در اگزون سه، طول  153دو، طول 

در اگزون هفت،  188در اگزون شش، طول  142در اگزون پنج، طول 

به باشد.  در اگزون نهم می 1316در اگزون هشت و طول  142طول 

این ترتیب نتایج همترازی به میزان بالایی حاکی از حفاظت شدگی 

در سه گونه  CYP2D6و  CYP3A4بخش های مهم توالی ژنومی 

مورد بحث می باشند. این نظر توسط پژوش های دیگر توسط 

سیا ایک در یک بررسی توسطمحققین، قابل تایید است. آنچنانکه، 

شده است که یک بخش مشخص   (Zhou ،2112اوجی و همکاران )

 (POR) 2اکسی دو ردوکتاز 450pاز ژن سیتوکروم   orfبازی  2031

اسید آمینه ای  676کلون شده از کبد مرغ رومی، کد کننده آنزیمی 

می باشد. آنالیز این توالی نشان داد که این آنزیم دارای همسانی بالایی 

مربوط  PORبا همان آنزیم در دیگر مهره داران دارد.توالی ژنومی ژن 

به مرغ و چهار گروه دیگر که سطوح حد واسط بیان در فوق کلیه، 

ای اگزونی اما در توالی ه تخمدان و غدد شیری نیز مشاهده شده است.

ابتدایی و انتهایی در هر دو ژن نسبت به توالی ها ی دیگر میزان 

حفاظت کاهش نشان می دهد که احتمالا مربوط به تفاوت در نقش 

می باشد. همچنین در واریانت دو  تنظیم کنندگی این بخش از ژن 

)سوم( حذف شده، مشاهده شد.   یک اگزون CYP2D6در ژن  انسان

CYP2D6 از هموپروتئین های  یک عضوP450  می باشد که بیان

دد. و ترکیبات متشابه آن می گر متغییرآن منجر به متابولیسم ضعیف

می دهند که پلی مورفیسم در  اطلاعات ژنتیکی و اپیدمیولوژی نشان

افزایش خطر ابتلا به انواع سرطان  با CYP2D6کننده آنزیم  ژن کد

ر و گردن و ریه همراه می مثانه، س ها از جمله پروستات، تخمدان،

حاکی از آن است که نیترو  In Vitroانجام شده  آزمایشات. باشد

متابولیزه  D2CYPموجود در دود سیگار توسط آنزیم  (NNK) 8آمین

    1   (. Sohrabi ،2112)د می گردن
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مشخص  (Kitzmiller ،2111کیتزمیلر و همکاران ) بر اساس پژوهش

شده است که علت عملکرد ضعیف بعضی آنزیم های  متابولیزه کننده 

دارویی ناشی از تنوع آللی است که روی مکانیسم عمل انواع آنزیم 

های این گروه تاثیر کامل دارد. تنوع آللی در این آنزیم ها منجر به 

آن داروی خاص می باشد. در -10تفاوت واکنش افراد نسبت به یک 

اثر جهش ساختار جایگاه فعال آنزیم تغییر یافته، بنابراین  این حالت در

قادر به انجام واکنش اتصال پیش ماده و آنزیم نبوده و داروی  مذکور 

نبرت و  نمی شود و طبق بررسی به صورت متابولیت فعال ظاهر

در حد  CYPگاهی نیزمحصول ژن های  (Nebert ،2115همکاران )

را بالا می برند. در بین خانواده های  لازم بیان نشده و ریسک بیماری

منحصر به فرد  CYP2Cو  CYP3Aدو خانواده  P450سیتوکروم 

  بوده و دارای فرم های مختلفی می باشند

این پروتئین های آنزیمی در مقایسه با سایر شکل ها ی)فرم  

روزوم های کبد انسان ، در مقادیر بالایی در میکP450های( سیتوکروم 

 CYP2D6فعالیت متابولیسمی   (.Hashimoto ،1883) رندحضور دا

مهره داران از نظر ساختار سازمان یافته اگزونی/ اینترونی به میزان 

دیوید و همکاران  بالایی حفاظت شده، هستند و بر اساس پژوهش

(Nelson ،2113) ، شواهد دلالت بر وجود یک لوکوس منفرد می کند

می نامند. یک ژن اجدادی  P450که آن را منبع پیدایش سیتوکروم 

CYP  دودمان  11برای ایجاد ردیفی از ژن ها که پیشگامCYP 

، 2دودمان شامل: دودمان های  11جانوری بودند، مضاعف شد. این 

و دودمان میتوکندریایی می باشد.  74، 51، 46، 26، 20، 19، 7، 4، 3

، Martignoniمارتیگنونی و همکاران ) در بررسی دیگری نیز توسط

در موش به عنوان ارتولوگ آنزیم  CYP2D22ایزوآنزیم (، 2115

CYP2D6  مقدار فراوان در کبد ه پیشنهاد شده است و بدر انسان

که با کمک میانجیگرها  تاموکسیفن روییافت شده است، در حالی 
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( شبیه مکانیسم NIH) 9انجام می گیرد، یک نوع هیدروکسیله شدن

می  هیدروکسیله شدن در میکروزوم های کبدی انسان، مرغ و رت

همچنین قابل به ذکر است که آنزیم های (. Hynd ،2113)باشد

CYP450  وCYP450 3A   به همان میزان دیگروابستگانCYP3A 

کبدی نشخوارکنندگانی مانند گاو، گوسفند و بز،  های در میکروزوم

به این ترتیب در مطالعات  (.Dacasto ،2112) اندازه گیری شده است

آشکار شده است. CYPمتعددی شباهت های بین گونه ای آنزیم های 

اما باید دانست یک چالش بزرگ برای پیش رفت علوم دارویی، تعریف 

یک مدل از متابولیسم بدن  گونه های جانوری بهینه که به عنوان

انسان عمل می کنند، می باشد و لازم است پژوهش های بیشتری در 

تورپینن و همکاران  این جهت انجام گیرد. در مطالعه ذیل که توسط

(Turpeinen ،2112 ) انجام شد،  به مقایسه ویژگی های متابولیسمی

آزمایش گونه جانوری که به طور گسترده در  6دارو در کبد انسان و

بهترین مشابهت ها مورد استفاده قرار می گیرند، پرداخته است. 

با انسان در میکروزوم های کبدی موش، همانند  CYPفعالیت 

و سگ مشاهده شد و بیش ترین ناهمگونی در رت  11میمون، خوکچه

ها آشکار گردید. به این ترتیب با توجه به اهمیتی که این آنزیم ها در 

در انسان دارند و با توجه به این شباهت ها در  متابولیسم دارویی

)نوکلئوتیدها( در حد ها حفظ شدگی باز میزانعملکردی که  منطقه

بالاتر از نقاط دیگرمی باشد، شاید بتوان با استفاده از شباهت توالی 

های ژنی در گونه های مختلف با انسان، به روش های جدید مهندسی 

گامی بزرگ در رفع کاربرد در انسان، ژنتیک با ساخت این آنزیم ها و 

مشکل بیماران دارای آنزیم های متابلیک کم فعال یا غیر فعال  

برداشته شود که البته به منظور دسترسی به این هدف نیاز به پژوهش 

                                                                  های بیشترمی باشد.
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در سه گونه و واریانت های آنها در موقعیت های مختلف بازی  CYP3A4نشان دهنده ستون های دارای تفاوت های بازی در ژن   -(:  الف1شکل )

یت های دارای تفاوت های بازی در گاو و مرغ با انسان به رنگ سبز  نمایش داده شده است.  نقاط بازهای حفاظت شده را نشان عدر اگزون دوم، موق

می دهد و بازهای غیر حفاظت شده كه نماینده تغییرات بازی بین انسان ، گاو و مرغ می باشند با حروف مشخص شده است. به عنوان مثال در 

 گراف مربوط به همترازی اگزون دوم از ژن  -جایگزین شده است. ب Cوجود دارد اما در گاو و مرغ باز  Tسان باز در ان 80موقعیت باز 

CYP3A4 .)بین سه گونه انسان )دو واریانت(، گاو)یک واریانت( و مرغ)یک واریانت 

 
در سه گونه و واریانت های آنها در موقعیت های مختلف بازی در اگزون دوم،   CYP2D6ستون های دارای تفاوت های بازی در ژن -(: الف2) 

 نقاط بازهای حفاظت شده را نشان می یت های دارای تفاوت های بازی در گاو و مرغ با انسان به رنگ صورتی نمایش داده شده است.عموق

یت عدهد و بازهای غیر حفاظت شده كه نماینده تغییرات بازی بین انسان ، گاو و مرغ می باشند، با حروف مشخص شده است. به عنوان مثال در موق

 بین سه CYP3A4گراف مربوط به همترازی اگزون دوم از ژن  -ب جایگزین شده است. Aوجود دارد اما در گاو و مرغ باز  Cدر انسان باز  140باز 

 گونه انسان )دو واریانت(، گاو)یک واریانت( و مرغ)یک واریانت(.
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