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การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้ง
ํ ปะหล ัง
ในระด ับ transcription ของต้นม ันสา
จากการวิเคราะห์ขอ
้ มูลการแสดงออกของยีน
มันสําปะหลังเป็นพืชที่มีความสําคัญระดับโลก เป็นแหล่งอาหารและพลังงานสีเขียว สําหรับประเทศไทยมันสําปะหลังเป็น
พืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง นํารายได้เข้าสู่ประเทศ มีความโดดเด่นที่คุณลักษณะของรากที่มีแป้งสะสมสูง จึงให้ผลผลิตแป้งสูง
เมื่ อ เที ย บกั บ พื ช ที่ ใ ห้ แ ป้ ง ชนิ ด อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง เป็ น พื ช ที่ ท นต่ อ สภาพการเพาะปลู ก ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ไ ด้ ดี แม้ ว่ า มั น สํ า ปะหลั ง จะเป็ น พื ช
ที่มีความสําคัญแต่ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการควบคุมการสร้างแป้งในรากของมันสําปะหลังที่จะนําไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ให้ได้
คุณสมบัติตามต้องการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังมีอยู่อย่างจํากัด โดยเฉพาะในระดับ transcription มีผลการศึกษาแล้ว
ในพืชต้นแบบ เช่น Arabidopsis และมันฝรั่ง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุน ดร.ตรีนุช สายทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการสังเคราะห์แป้งในระดับยีน รวมถึงการแสดงออกของยีน (transcription) ที่ควบคุม
การสร้างแป้ง โดยอาศัยข้อมูลการแสดงออกของยีนที่มีรายงานไว้ในฐานข้อมูล และสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบที่ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญ สร้างแบบจําลองเชิงคุณภาพของกลไกการควบคุมกระบวนการสร้างแป้ง
ในมันสําปะหลัง ในระดับ transcription นําไปประยุกต์ใช้หายีนที่สําคัญในการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในมันสําปะหลัง เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสายพันธุ์ของมันสําปะหลังที่สร้างแป้งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว สอดคล้องต่อความต้องการในระดับอุตสาหกรรม
ต่อไป โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
• แบบจําลองเชิงคุณภาพของเครือข่ายการควบคุมระดับยีนของรากมันสําปะหลังได้ ประกอบด้วยยีน 2,474 ยีน เป็นยีนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแป้ง 34 ยีน โปรตีนควบคุม 264 โปรตีน และอื่นๆ จํานวน 1,885 ยีน เพื่อใช้ศึกษาเครือข่ายการ
ควบคุมระดับทรานสคริปชันของกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแป้งต่อไป โดยวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีนในมัน
สําปะหลัง 2 ชุดข้อมูล (Li et al. และ Yang et al.) และสร้างแบบจําลองเครือข่ายการควบคุมระดับยีนโดยการรวมผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 2 รูปแบบ คือ การผนวกข้อมูล 2 ชุดเข้าด้วยกันและการวิเคราะห์แบบชุดข้อมูลเดี่ยว
• การวิเคราะห์ยีนในเครือข่าย โดยแยกพิจารณายีนชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแป้งและยีนที่ทําหน้าที่เป็น transcription
factor พบว่ามียีนสําคัญที่มีความสัมพันธ์กับยีนอื่นมากที่สุด ได้แก่ ยีนที่ทําหน้าที่เป็น transcription factor จํานวน 7 ยีน
(เช่น cell division cycle5, histone deacetylase3, SET domain group37 และ NAC domain containing
protein87 เป็นต้น) และยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแป้ง จํานวน 2 ยีน คือ alpha-glucan phosphorylase1 และ ADP
glucose pyrophosphorylase1 factor และพบว่ามี 5 ยีนที่ไม่สร้างความสัมพันธ์กับยีนที่ทําหน้าที่เป็น transcription
factor ได้ ได้แก่ ยีน Inositol monophosphatase family protein, hexokinase-like 1, phosphoenolpyruvate
carboxykinase1, Aldolase superfamily protein และ Glycosyl hydrolases family 31 protein
• การพิจารณายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแป้งในแบบจําลองเครือข่ายของ Arabidopsis และมันสําปะหลัง พบว่ากลุ่มยีน
ในแบบจําลองสะท้อนให้เห็นกระบวนการควบคุมการสร้างแป้งที่แตกต่างกันของพืชทั้ง 2 ชนิด โดยยีนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างแป้งใน Arabidopsis ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการย่อยสลายแป้ง เช่น ยีน BAM5 และ GWD แต่ในทางกลับกัน ยีนที่พบใน
มันสําปะหลังเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมแป้งหลากหลายกว่า และมีสัดส่วนอยู่ในวิถีการสร้างแป้งมากกว่าที่พบใน
Arabidopsis
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รูปที่ 1 แบบจําลองเครือข่ายการควบคุมการสร้างแป้งในรากของมันสําปะหลัง เมื่อพิจารณาเฉพาะคู่ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยีนแป้ง
(first neighbour): ยีนแป้ง (วงกลมสีเขียว), ยีนที่ทําหน้าที่เป็น transcription factor (สี่เหลี่ยมสีชมพู), และยีนอื่นๆ (ข้าวหลามตัดสีเหลือง),
ความสัมพันธ์ที่เป็นไปทางบวก (เส้นสีน้ําเงิน), ความสัมพันธ์ที่เป็นไปทางลบ (เส้นสีแดง)

รูปที่ 2 เครือข่ายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยีนแป้งและยีนที่ทําหน้าที่เป็น transcription factor ในรูปที่ 1:
ยีนแป้ง (วงกลมสีเขียว), ยีนที่ทําหน้าที่เป็น transcription factor (สี่เหลี่ยมสีชมพู), และยีนอื่นๆ (ข้าวหลามตัดสีเหลือง),
ความสัมพันธ์ที่เป็นไปทางบวก (เส้นสีน้ําเงิน), ความสัมพันธ์ที่เป็นไปทางลบ (เส้นสีแดง)
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