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چکیده
هدف :هدف از اين مطالعه بررسی تفاوت هفت رقم بذر سويا تحت کشت در ايران بر اساس الگوی پروتئینهای ذخیرهای بذر با استفاده از
روش  SDS-PAGEمیباشد.
مواد و روشها :پروتئین محلول کل دانه از هفت رقم سويا تحت کشتت در ايتران شتامل ،L17 ،GK :ستاری ،034 ،033 ،تترر و ستحر
استخراج و اندازهگیری شد .سپس الگوی الكتروفورزی پروتئینهای ذخیرهای دانههتای هفتت رقتم ستويا بتا روش  SDS-PAGEبررستی
گرديد .تراکم نسبی باندهای پروتئینی به وسیله نرم افزار آنالیز شد .همچنین بر پايه حضور و غیاب بانتدها و بتا تحلیتل خوشتهای ،روابت
خويشاوندی ارقام سويا ارزيابی گرديد.
نتایج :نتايج حاصل از آنالیز محتوای پروتئین کل در بذرهای هفت رقم سويا نشان داد که تنها در يک رقم محتوای پروتئین کل به صورت
معنیداری نسبت به ساير واريتهها کمتر بود .در اين مطالعه بر روی ژل  33باند اصلی و پلی مورفیک برای بررسی تنوع ژنتیكتی تشتخی
داده شد و آنالیز گرديد .در اين باندها تفاوت در شدت بیان پروتئینها در میان ژنوتیپهای مختلف مشاهده شد .رواب

خويشاوندی میتان

هفت رقم سويا بر پايه الگوی پروتئینی دانههای سويا بررسی گرديد و رقمهايی که دارای بیشترين و کمترين شباهت بودند مشخ

شدند.

نتیجه گیری :الگوی پروتئینی بذرهای سويا بر پايه حضور و عدم حضور باندهای پروتئینی متیتوانتد تنتوع ژنتیكتی را مشتخ

ستازد و

همچنین شناساگرهای پروتئینی خاصی معرفی کند که در شناسايی ارقام مختلف استفاده گردد.
واژگان کلیدی :الكتروفورز ،سويا ،نشانگر پروتئینی
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مقدمه

 ،DAF ،RAPDو  SCARو میكرو ستريتها میباشتند .البتته

سويا از محصوالت مهم دانههای روغنی میباشد و در کشورهايی

استفاده از روشهای نیازمند به اين نشانگرها اغلو پیچیده بتوده

مثل ايران هم در فصل بهار و هم در فصل پايیز بته ختوبی رشتد

و در مقايستته بتتا مارکرهتتای پروتئینتتی مستتتلزم صتترف وقتتت و

میکند .سويا از خانواده  Fabaceaeو تیره بقوالت ،گیاهی استت

هزينههای بسیار زياد متیباشتد ( .)2تكنیتک الكتروفتورز SDS-

يكساله به طول  00تا  00سانتیمتر با برگهتای سته قستمتی و

 PAGEبه طتور وستی بترای بررستی تنتوع پروتئینتی دانته در

دارای گلهای کوچک سفید يا بنفش میباشد .اين گیاه بهختاطر

محصوالت زراعی استفاده شتده استت ( .)2ايتن روش همچنتین

دانههای سرشار از پروتئین آن کشت داده متیشتود .محصتوالت

میتواند به عنوان يک ابزار مفید و مورد اطمینان برای تشتخی

ستتويا حتتاوی هتتر ستته متتاده غتتذايی اصتتلی يعنتتی پتتروتئینهتتا،

رقمهتای زراعتی ختاس استتفاده گتردد ( 0و  .)0پتروتئینهتای

کربوهیدراتها و چربی بوده و همچنین حاوی ساير عناصر غذايی

ذخیرهای دانه به دلیل اينكه به میزان زيادی مستقل از نوستانات

از جمله ويتامینها ،کلسیم ،آهن ،امرح معتدنی و استید فولیتک

محیطی هستند بترای مطالعته تنوعتات ژنتیكتی ارزشتمندتر از

می باشد .اين گیاه از نظر پروتئین بسیار غنی بتوده و يتک منبت

پروتئینهای رويشتی ) (vegetative proteinsمتیباشتند (.)7

خوبی از ايزوفرونها میباشد که دارای فوايتد زيتادی در تتامین

بررسی تنوع ژنتیكی و الگوی تنوع در جمعیتهای سويا در آسیا

سرمتی است .دانه سويا شتامل آمینتو استیدهتای سیستتئین و

تاکنون از طريو پروتئینهای دانه انجام گرديتده استت ( 1و .)9

متیونین است که بدن به هیچ وجته نمتیتوانتد آنهتا را بستازد.

 )30( Dabhalتنوع معنیداری در میان برختی رقتمهتای ستويا

سويا حاوی  20تا  24درصد پروتئین با کیفیت خوب و  31تا 44

شناسايی کترد کته ستبو گتروه بنتدی در  37خوشته گرديتد.

درصد روغن (شامل  10درصد استیدهای چترب اشتباع نشتده و

 Bushehriو همكاران ( )33پیشنهاد کردنتد کته SDS-PAGE

فاقد کلسترول) میباشد و از لحاظ تغذيهای در رژيم غذائی انسان

يک ابزار قوی برای شناسايی رقمهای سويا در مقايسه بتا الگتوی

مطلوب و حائز اهمیت است ( .)3سويا در میان لگومهای غتذايی

ايزوزيمی آنها میباشد .پروتئینهای ذخیترهای دانته همچنتین

از محصوالت مهم در سراسر جهان شناخته شده است .رقمهتای

برای بررسی و مطالعه ارتباط تكاملی و فیلوژنی چندين محصتول

سويای کشت شده از نظر نتوع و محتتوای پروتئینتی بته میتزان

زراعی ديگر نیز به کار گرفته شتده انتد .بترای مثتال  Ahmadو

زيادی از يكديگر متفاوتنتد .بنتابراين درت تنتوع ژنتیكتی ارقتام

همكاران ( )34رواب فیلوژنتیكی را در میان گونههای  Cicerبر

زراعی و ارتباط بین آنهتا ارزشتمند استت و ستبو ستهولت در

استاس دادههتای حاصتل از  SDS-PAGEگتزارش و پیشتنهاد

انتخاب نوع رقم و انتقال ژنهای مفید در میان ارقام کشت شتده

نمودنتتد کتته  Cicer reiculatumنیتتای وحشتتی ارقتتام نختتود

میگتردد .همچنتین حتداکثر استتفاده از منتاب ژرم پرستم در

) (chickpeaاست.

دسترس و موجود فراهم میشود .وسعت و محدوده تنوع ژنتیكی

تحقیقاتی که روی ژرم پرسم گیاهان زراعتی صتورت متیگیترد

در ژرم پرستتم متتیتوانتتد از طريتتو خصوصتتیات مورفولتتوژيكی و

میتواند تولید روغن خوراکی و ارزش تغذيهای اين محصتوالت را

شده بته

از نظر کیفیت روغن و پروتئین آنها افزايش دهد .در کشتورهای

اصرح کنندگان گیاهان کمک خواهد کرد تا رقتمهتای مناستبی

در حال توسعه که تقاضای بااليی برای ستويا وجتود دارد چنتین

برای برنامههای هیبريداسیون و دورگه گیری انتخاب کننتد (.)4

اطرعاتی کمتر در دستترس متیباشتد .بتر استاس مطالعتات متا

به هر حال علی رغم اهمیت وجود تنوع ژنتیكی در میان گونههتا

بررسی های دقیتو در متورد تنتوع ژرم پرستم ستويا بتر استاس

و کتتاربرد آن ،هنتتوز ستتاختار ژنتیكتتی جمعیتتت ستتويا در آستتیا

الكتروفورز پتروتئینهتای بتذر در ايتران صتورت نگرفتته استت.

نشانگرهای ژنتیكی بررسی گردد .سپس نشانگر مشخ

نامشخ

است (.)3

بنابراين هدف از مطالعه حاضر بررسی تنوع ژنتیكتی و پروتئینتی

تكنیکهای مولكولی امكان بررسی ژنتیكتی دقیتوتتر و بررستی

بذر هفت واريته مختلف سويا تحت کشت در ايران و گروه بنتدی

عوامل محیطی تنوع را امكان پذير میسازد و سبو دقت بیشتتر

آنها با استفاده از نشتانگرهای پروتئینتی ،از نتوع پتروتئینهتای

در انتتدازهگیتتری و ارزيتتابی تنتتوع ژنتیكتتی متتیگتتردد .از میتتان

ذخیرهای بذر میباشد .اطرعات حاصل میتواند در انتخاب ارقتام

تكنیک های بیوشیمیايی ،انواع نشانگر های  DNAشامل ،RFLP

سويا با اندوخته پروتئینی غنیتر برای کشت کمک نمايد.

 STS ،AFLP ،ARMS ،DGGE ،SSCP ،PBRو،ALP
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مواد و روشها

 Preotein ladder PLUS PS11انجتام گرفتت ( .)30پتس از

ابتدا دانههای هفت رقم سويا به نامهای  ،L17 ،GKساری،033 ،

الكتروفورز در  330ولت ،باندهای پروتئینی با استفاده از نیتترات

 ،034ترر و سحر از مرکز تولید دانههتای روغنتی وزارت جهتاد

نقره رنگ آمیزی شده و تراکم نسبی باندهای پروتئینی به وسیله

کشاورزی استان اصفهان تهیه گرديد .پتس از جداستازی پوستته

نرم افزار  Image Jآنالیز گرديد.

دانههای سويا ،لپهها و جنین موجتود در آنهتا توست نیتتروژن

همه آزمايشها در  3تكرار انجام و دادهها با کمک نرم افزار SAS

ماي تبديل به پودر گرديدند .سپس جهت چربی زدايی پودرهای

و آنالیز  ANOWAو آزمون دانكتن در ستط  p<0/00مقايسته

حاصله از هر رقم ،به آنها استون سرد اضافه شد ( .)33پودرهای

گرديدند .همچنین بر پايته حضتور و غیتاب بانتدها و بتا تحلیتل

فاقد چربی د انه برای هر رقم سويا در دمتای اتتاو و بته متدت 1

خوشتتتهای  UGMAو استتتتفاده از ضتتتريو  Jacardروابتتت

ساعت در جريان هوا خشک گرديدند .سپس به پودر های خشک

خويشاوندی ارقام سويا با کمک نرم افتزار  NTSYSpc2ارزيتابی

شده هر رقم ،محلول  00میلیموالر بافر تريس محتتوی 3میلتی

گرديد.

متتتوالر  4 ،DTTمیلتتتی متتتوالر  EDTAو  4میلتتتی متتتوالر
مرکاپتواتانول  pH=7/0به نسبت  3به  40وزنی/حجمی اضتافه و

نتايج

به مدت  4تا  3ساعت بر روی شیكر مدل ،POLE IPI PARSبا

نتايج حاصل از آنالیز محتوای پروتئین کل در بذرهای هفت رقتم

سرعت  00دور در دقیقه ) (rpmدر دمای  2درجته ستانتیگتراد

سويا به نتامهتای  ،(B) L17 ،(A) GKستاری )، (D)033 ،(C

تكان داده شدند ( .)33پس از اين مدت سوسپانسیونهای حاصله

 ،(E) 034ترر ) (Fو سحر ) (Gنشان داد که تنها در واريتته C

به متدت  40دقیقته در  30000 rpmدر  2درجته ستانتیگتراد

محتوای پروتئین کل به طور معنی داری کمتر از ساير واريتتههتا

ستتانتريفوژ ستتاخت شتترکت  SIGMAمتتدل 3K20

می باشد .در حالیکه در بین ستاير ارقتام تفتاوت معنتی داری از

توستت

سانتريفوژ گرديدند .پس از اين مرحله ،محلتول رويتی از رستوب
جدا و پروتئینها توس اضافه نمودن استون بته نستبت  3بته 2
وزنی/حجمی رسوب داده شدند .رسوبهای پروتئینتی بترای هتر
رقتتم ستتويا بتته متتدت  40تتتا  30دقیقتته در دمتتای  -40درجتته
ستانتیگتراد نگتهداری شتده و ستپس بته متدت  40دقیقته در
 30000rpmدر  2درجه سانتی گراد سانتريفوژ گرديدند .در ايتن
مرحلته پتس از جداستتازی محلتول رويتتی از رستتوب ،رستتوب
پروتئینها در دمای اتاو و به مدت  3ساعت خشک شدند .رسوب
پروتئینی هر رقم سويا در نهايتت در  200میكرولیتتر از محلتول
استخراج ذکر شده ،حل شتده و ستپس بته متدت  30دقیقته در
 30000rpmدر  2درجه سانتیگراد سانتريفوژ گرديدند .پتس از
اين مرحله ،محلول رويی هر رقتم ستويا بترای ارزيتابی پتروتئین

لحاظ میزان پروتئین محلول مشاهده نشد (شكل .)3
آنالیز الگوی پروتئینی بذرهای هفت رقم سويا در شكل  4التف و
ب نشتتان داده شتتده استتت .بتتر استتاس میتتزان حرکتتت نستتبی
پروتئینهای دانه بر روی ژل ،در اين مطالعه  33باند اصلی و پلی
مورفیک برای بررسی تنوع ژنتیكتی تشتخی

داده شتد و آنتالیز

گرديد .پلی مورفیسم مشاهده شده در اين باندها بر اساس تفاوت
در تعداد و شتدت بیتان پتروتئینهتای ذخیترهای بتذر در میتان
ژنوتیپهای مختلف میباشد .الگوی پروتئینی دانههای هفت رقم
سويا مشخ

کرد که باند ( 4با وزن تقريبی  330کیلو دالتون) و

باند ( 30با وزن تقريبی  30کیلو دالتون) تنها در رقتم  Bحضتور
داشته و بیان آنها در ساير رقمهای سويا مشاهده نشد.

استفاده شد .اندازه گیری پروتئین کل (میلیگترم در گترم پتودر

پس از بررسی میزان بیان باندهای پروتئینی مشخ

فاقد چربی) بر اساس روش تغییر يافته  Bradfordبا استتفاده از

باند ( 3با وزن تقريبی  370کیلو دالتون) در رقتمهتای  Eو  Gو

آلبومین سترم گتاوی ) (Bovine Serum Albominبته عنتوان

باند ( 3با وزن تقريبی  04کیلو دالتون) در رقم  Aقابل تشخی

استاندارد انجام گرفت (.)32

نبوده در حالیکه بیان اين باندهای پروتئینی در ساير ارقام ستويا

آنالیز  SDS-PAGEبا استفاده از ژل متمرکزکننده )(Stacking

با غلظت  0درصد و ژل جداکننده ) (Separatingبتا غلظتت 34
درصد به وسیله تانتک الكتروفتورز ستاخت شترکت PEQLAB

متتتتدل  20-3032و بتتتتا استتتتتفاده از متتتتارکر پروتئینتتتتی

گرديد کته

مشاهده شد .سط بیان باند  3در رقم  Cدر مقايسه با ساير ارقام
به طور معنی داری بیشتر بود .باند  3بیشترين بیان را در ارقام B

و  Cو کمترين سط بیان را در ارقام  Fو  Gنشان داد.
در مورد باندهای ( 2با وزن تقريبی  00کیلو دالتون) و  ( 0با وزن
تقريبی  00کیلو دالتون) و ( 0با وزن تقريبی  03کیلو دالتتون) و
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( 33با وزن تقريبی  40کیلو دالتون) نیز بیشترين سط بیتان در

در اين مطالعه ،رواب خويشاوندی میان هفت رقم سويا بتر پايته

واريته  Bمشاهده شد در حالی کته بانتد ( 9بتا وزن تقريبتی 30

الگوی پروتئینی دانههای سويا بررسی گرديد .دندروگرام حاصتل

کیلو دالتون) کمترين سط بیان را در واريته  Bداشت.

نشان داد که رقمهای  Eو  Gو رقتمهتای  Cو ( Dبتا  10درصتد

در مورد باندهای ( 7با وزن تقريبی  22کیلو دالتون) و ( 1با وزن
تقريبی  20کیلو دالتون) و  9حداکثر میزان بیان پتروتئینهتا در
رقم  Cمشاهده شد .کمترين ستط بیتان بانتدهای  7و  1و 33
مربوط به واريته  Fبود.

شباهت) دارای بیشترين شباهت با يكديگر هستتند و پتس از آن
رقمهای  Aو ( Fبا بیش از  70درصد شباهت) بیشترين شتباهت
را نشان دادند .درحالیکه رقتم  Bکمتترين شتباهت (حتدود 33
درصد) را با ساير ارقام داشت (شكل .)3

شكل  :3محتوای پروتئین محلول ذخیرهای دانههای هفت رقم سويا به ترتیو  ،(B) L17 ،(A) GKساری ) ،(E )034 ،(D) 033 ،(Cترر ) (Fو سحر
) :dp ،(Gپودر فاقد چربی( .)defatted powderدادهها میانگین  3تكرار SD±و حروف نامشابه نشان دهنده اخترف معنیدار ( )P≤0/00بر اساس آزمون
دانكن میباشد.

شكل  :4الف -الگوی الكترفورزی) (SDS-PAGEپروتئینهای ذخیرهای دانه در رقمهتای ستويا بته ترتیتو  ،(B) L17 ،(A) GKستاری )، (D)033 ،(C
 ،(E) 034ترر ) (Fو سحر ) (Gو  :Mمارکر پروتئینی
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شكل  :4ب  -آنالیز میزان نسبی بیان پروتئینهای ذخیرهای دانه در رقمهای سويا به ترتیو  ،(B) L17 ،(A) GKساری ) ،(E) 034 ،(D) 033 ،(Cترر
) (Fو سحر ) .(Gدادهها میانگین  3تكرار SD±و حروف نامشابه نشان دهنده اخترف معنیدار ( )P≤0/00بر اساس آزمون دانكن میباشد.
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شكل  :3دندروگرام بررسی رواب خويشاوندی بر اساس باندهای پروتئینی دانه در رقمهای سويا به ترتیتو ،(B) L17، (A) GK :ستاری )،(D) 033 ،(C
 ،(E) 034ترر ) (Fو سحر )(G

بحث

سويا بر پايه حضور و عدم حضور بانتدهای پروتئینتی بته عنتوان

داشتن اطرعات کافی در متورد درجته تشتابه ژنتیكتی در میتان

نشانگرهای پروتئینی میتوانتد تنتوع ژنتیكتی را در میتان ارقتام

ژنوتیپهای مختلف گیاهتان اهمیتت خاصتی در برنامته اصترح

مشخ

سازد .در اين مطالعه حضور باند ( 4با وزن تقريبتی330

گیاهان دارد .چنین اطرعاتی برای شناسايی گروههای نتاهمگون

کیلو دالتون) و بانتد ( 30بتا وزن تقريبتی  30کیلتو دالتتون) در

و انتخاب والدها در دورگه گیری و ايجتاد هیبريتدها مفیتد و بتا

پروتئینهای دانه ستويا رقتم  Bمتیتوانتد بته عنتوان شناستاگر

ارزش است ( .)30الكتروفورز پروتئینهتا يتک ابتزار قتوی بترای

پروتئینی برای اين رقم سويا معرفی گردد .همچنین عدم حضتور

تنتتتوع ژنتیكتتی استتتت و مخصوصتتتا SDS-PAGE

باند  (3با وزن تقريبی 370کیلو دالتون) در الگوی پروتئینی دانه

پروتئینهای دانه به عنوان يک تكنولوژی قابل اطمینتان در نظتر

در رقمهای  Eو  Gو عدم حضور باند ( 3با وزن تقريبی  04کیلتو

گرفته میشود .به دلیل اينكه اکثر روشهای الكتروفورزی تولیتد

دالتون) در رقم  Aمیتواند بته عنتوان نشتانگر بترای ايتن ارقتام

تعداد زيادی باند بر روی ژلها مینمايند که معموال بیشتتر از آن

پیشنهاد گردد.

چیزی است که از طريو يک الگوی ايتزوزيم بته دستت متیآيتد

مشابه با مطالعه حاضر ،الگوهای  SDS-PAGEپروتئینهای بذر

( .)37شناستتاگرهای مولكتتولی نظیتتر نشتتانگر  DNAو نشتتانگر

بته عنتوان شناستاگرهای پروتئینتی بترای شناستايی و مقايسته

پروتئینتی متی تواننتد بته عنتوان ابتزار مفیتد و قابتل اعتمتاد در

رقتتمهتتای  ،)39( Poa pratensisجتتو دو ستتر )،)43( (oat

شناسايی و تعیین تنتوع ژنتیكتی و بررستی روابت خويشتاوندی

گونتتتههتتتای وحشتتتی آلتتتو )،)40( (pronusگونتتتههتتتای

رقمها و گونتههتای گیتاهی استتفاده شتوند ( 31و  .)39الگتوی

aestivum

 40( Triticumو  ،)47رقتتتتمهتتتتای Timothy

الكتروفورزی پروتئینها میتواند بانتدهايی را بته عنتوان نشتانگر

) ،)41( (Phleum pratenseرقمهای براسیكا ( )49و گونههتای

مولكتتولی معرفتتی نمايتتد و در ايتتن خصتتوس بررستتی الگتتوی

پسته ( )30استفاده شدهاند.

تشتتخی

الكتروفورزی پروتئینهای ذخیترهای بتذر بته دلیتل عتدم تتا یر
پذيری آنها از محی اهمیت خاصی دارند ( 44 ،43 ،40و .)43
از طرف ديگر پروتئینها در بذرهای بتال ابتتتتر از بافتتهتای
رويشی گیاهی میباشند ( .)42بنابراين الگوی پروتئینی بذرهتای
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Abstract
Aim: The purpose of this study is evaluation of seven different varieties of soybean seeds cultivated in
Iran based on seed storage protein patterns using SDS-PAGE method.
Material and methods: First, total soluble protein extracted from seeds of seven different varieties of
soybean cultivated in Iran including: GK, L17, Sari, 033, 032, Talar and Sahar were measured. The
electrophoretic pattern of storage proteins of soybean seeds was evaluated by SDS_PAGE method.
Relative density of protein bands was analyzed. Relationships among the seven varieties of soybeans
were evaluated based on the presence or absence of protein bands and cluster analysis.
Results: Protein content of soybean seeds showed that total protein in only one variety decreased
compared to other varieties. In this study, 11 polymorphic bands on a gel for evaluation of genetic
variation were detected and analyzed. Differences in intensities of protein expression were observed
among different genotypes. Relationships among the seven varieties of soybeans were studied based
on protein patterns and the highest and lowest similarities among varieties were identified.
Conclusion: The protein pattern of soybean seeds based on the presence or absence of protein bands
can identify genetic variation and will also introduce specific protein markers that might be used to
identify different varieties.
Keywords: Electrophoresis, Protein marker, Soybean
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