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چکیده
این مطالعه با هدف شناسایی ژنهای موثر بر کیفیت نانوایی
در مرحله ابتدایی تشکیل دانه انجام گردید .پس از کشت و
نمونه برداری از دو رقم نوید و پیشتاز ،استخراج  RNAو
توالی یابی آنها انجام شد .نتایج نشان دهنده وجود  301ژن
با بیان متفاوت است .شبکه میان کنش پروتئینها شامل
 112گره و  346یال بوده که  10ژن نیز به عنوان ژنهای هاب
شناسایی گردیدند .ژن های هاب در مکانیسم های افزایش
نرخ تکثیر سلولی ،رشد و توسعه گیاه ،افزایش رشد جنین
و توسعه و نگهداری اندام ها فعالیت دارند .براین اساس،
نرخ فعالیت های مرتبط با رشد سلولی در رقم نوید باالتر از
پیشتاز است .نتایج بررسی شبکه میان کنش پروتئین-
پروتئین نشان داد که تشکیل اندوسپرم و پر شدن دانه در
رقم نوید (با کیفیت نانوایی پایین) سریعتر است.
عالوه براین تشکیل زودتر و سریعتر دانه نمی تواند عامل
معنی داری در افزایش کیفیت نانوایی بشمار رود.

نتایج

کلمات کلیدی :پرشدن دانه ،شبکه میان کنش ،کیفیت نانوایی ،گرده افشانی ،گندم.

مقدمه
کیفیت نانوایی گندم نان ،یکی از صفات پیچیده است که توسط عوامل مختلفی مانند
ژنتیک ،شرایط محیطی ،فرآیند تهیه و  ...کنترل می شود .مهمترین عامل منشا ژنتیکی
گیاه است که بیشترین تاثیر را بر صفت مزبور دارد که در عین حال چالش های فراوانی
را در رابطه با مطالعه صفت کیفیت نانوایی ایجاد می کند .با توجه به سطح پلوئیدی
گندم نان (هگزاپلوئید) و میان کنش تعداد زیادی ژن ،الزم است ژن های کلیدی موثر
بر کیفیت نانوایی از طریق مطالعه پروفایل بیانی حاصل از داده های توالی یابی نسل
جدید و بررسی ارتباط میان ژن ها توسط بررسی شبکه های ژنی و پروتئینی مورد
شناسایی قرار گیرد .هدف این بررسی شناسایی ژن های کلیدی موثر بر کیفیت نانوایی
دو رقم گندم نان ایرانی به عنوان عوامل ابتدایی ایجاد کننده تفاوت در مراحل اولیه
پر شدن دانه ( 5روز بعد از گرده افشانی) براساس مطالعه شبکه میان کنش پروتئین-
پروتئین می باشد.

مواد و روش ها
پس از کشت بذور دو رقم گندم نان نوید و پیشتاز با کیفیت های نانوایی باال و پایین
در مزرعه تحقیقاتی ،تاریخ گرده افشانی هر گیاه برچسب زنی شد 5 .روز بعد از
گرده افشانی ،نمونه برداری از بذور و سپس استخراج  RNAو توالی یابی انجام گردید.
داده های حاصل از توالییابی به صورت مقایسه اختالف پروفایل بیانی دو رقم گندم بر
مبنای ژنوم مرجع گندم بررسی شد .پس از شناسایی عملکرد و مسیرهای دربرگیرنده
ژنهای با بیان متفاوت ،از پروتئین های حاصل از این ژنها برای مطالعه شبکه
میان کنش پروتئین-پروتئین بین دو رقم با استفاده از ابزار آنالین  STRINGاستفاده
شد .جهت ترسیم بهتر و ارزیابی اطالعات شبکه پروتئینی ،نتایج شبکه میانکنش
حاصل به نرم افزار  Cytoscapeمنتقل گردید .پس از ترسیم شبکه با الگوی
موردنظر ،شاخصهای مرتبط توسط افزونه  CentiScaPeمحاسبه شد .با استفاده از
افزونه  ،CytoHubbaشبکههای با بیشترین ارتباط جهت شناسایی ژنهای هاب
مشخص گردید .ژنهای هاب این پروتئینها به عنوان ژنهای کلیدی ایجاد کننده
تفاوت در کیفیت نانوایی در مراحل ابتدایی پر شدن دانه مورد مطالعه قرار گرفتند.

 :Aشبکه میان کنش پروتئین های حاصل از تفاوت بیان ژن ها .تغییر رنگ از سبز پررنگ به قرمز پر رنگ نشان
دهنده افزایش مقدار  Betweennessمربوط به هر ژن موجود در شبکه می باشد.
 :Bنمایش ژن های هاب در شبکه میان کنش پروتئین های حاصل از تفاوت بیان ژن ها .ژن های هابی که در
رقم نوید بیان باالتری داشتند با رنگ بنفش مشخص شده اند .تغییر رنگ از بنفش پررنگ به بنفش کمرنگ نشان
دهنده کاهش امتیاز ژن است .ژن های هابی که در رقم پیشتاز بیان باالتری داشتند با رنگ قرمز مشخص
شده اند .تغییر رنگ از قرمز پر رنگ به قرمز کمرنگ نشان دهنده کاهش امتیاز است.

بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
 7ژن اول با بیشترین ارتباط در شبکه میان کنش پروتئین-پروتئین (دو ژن مختلف رمزکننده آنکرین،2
پروتئین های حاوی دامین های  TAZو  ،BTB/POZفاکتور رونویسی  ،GTE9هیستون استیل ترانسفراز
 ،GCN5پروتئین های  Toplessو  )Polycomb group protein EMBRYONIC FLOWERبیشتر در
مکانیسم های پایه سلولی مانند مشارکت در افزایش نرخ تکثیر سلولی ،متابولیسم سلول و رشد و توسعه گیاه،
افزایش رشد جنین ،افزایش نسخه برداری از  ،DNAپاسخ به پیام های زنده و غیر زنده و توسعه و نگهداری
اندام ها فعالیت دارند ) .)Shen et al. 2010; Misra, 2011; de Lucas et al. 2016نقش این ژن های هاب در
سلول ،عمدتا تقویت کننده فرآیند مسیر مربوطه می باشد.
بر این اساس به نظر می رسد فرآیندهای مرتبط با رشد و تکثیر سلولی در دانه های در حال تشکیل با سرعت
بیشتر و نرخ باالتری در رقم نوید نسبت به پیشتاز انجام می شود .این در حالی است که  3ژن هاب آخر در شبکه
میان کنش فوق که در رقم پیشتاز نسبت به نوید از بیان باالتری برخوردارند (پروتئین های هیستون  ،H3زیرواحد
 B-1فاکتور رونویسی هسته ای Yو فاکتور رونوشت برداری  ،)A2عمدتا در مکانیسم های حفظ حالت فشرده
مولکول  ،DNAالقا رونوشت برداری از ژن های مختلف و نهایتا مکانیسم های ترمیم خطا در رونوشت برداری فعال
می باشند.
نتایج بررسی شبکه میان کنش پروتئین-پروتئین بین دو رقم گندم نان با کیفیت های نانوایی متفاوت نشان
می دهد که تشکیل اندوسپرم و پر شدن دانه در رقم نوید نسبت به رقم پیشتاز در مراحل اولیه تشکیل دانه با
سرعت بیشتری انجام می گیرد و باتوجه به اختالف کیفیت نانوایی نهایی مشاهده شده بین دو رقم ،می توان به
این نتیجه رسید که آغاز زودتر و سرعت باالتر تشکیل دانه ،نمی تواند نقش معنی داری در کیفیت نانوایی نهایی
دانه حاصل داشته باشد.
عالوه براین پیشنهاد می شود برای مطالعه اثر سرعت فعالیت های مرتبط با تشکیل دانه بر کیفیت نانوایی ،بررسی
بیشتری در سایر مراحل پر شدن دانه نیز صورت گیرد.

نتایج
نتایج آنالیز بیان افتراقی ژن ها نشان داد که  301ژن دارای بیان معنی دار بودند.
همردیفی این ژن ها در پایگاه داده بیانگر تطابق با  262ژن رمزکننده پروتئین های
مختلف گندم بود .نتیجه انتقال شبکه میان کنش پروتئینهای حاصل به نرم افزار
 Cytoscapeنشان دهنده وجود  112گره و  346یال در این شبکه می باشد 10 .ژن
به عنوان ژن های هاب شناسایی شدند .این  10ژن به ترتیب بیشترین امتیاز عبارتند از:
دو ژن مختلف رمز کننده آنکرین ،2پروتئین های حاوی دامین های TAZو
 ،BTB/POZفاکتور رونویسی ،GTE9هیستون استیل ترانسفراز  ،GCN5پروتئین های
 ،Polycomb group protein EMBRYONIC FLOWER ،Toplessپروتئین های
هیستون  ،H3زیرواحد B-1فاکتور رونویسی هسته ای Yو فاکتور رونوشت برداری
 .A2از میان این ژن ها ،فقط بیان ژن های رمزکننده پروتئین های هیستون ،H3
زیرواحد  B-1فاکتور رونویسی هسته ای Yو فاکتور رونوشت برداری در رقم پیشتاز
نسبت به نوید از بیان باالتری برخودار بودند.
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