บทที่ 5
วิจารณผลการทดลอง
5.1 การตรวจสอบคุณภาพอารเอ็นเอ
อารเอ็นเอที่มีคุณภาพดีควรมีอัตราสวนของคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 ตอ 280
เทากับ 1.9-2.0 จึงจะแสดงวาอารเอ็นเอไมมีการปนเปอนของโปรตีนและดีเอ็นเอ และเมื่อตรวจสอบ
คุณภาพดวยวิธีอิเล็คโตรโฟริซิสดวยอกาโรสเขมขน 1.2% แลวตองเห็นแถบอารเอ็นเอที่ชัดเจนเพียง
สองแถบ ไมเปนปน และไมมีการปนเปอนของดีเอ็นเอ (Hongbo et al., 2008) ซึ่งการสกัดอารเอ็น
เอจากเอื้องดินใบหมาก 3 ชนิด 5 ตัวอยางที่มีสีดอกตางกัน ทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะดอกตูม (ระยะที่ 1)
ดอกแรกแยม (ระยะที่ 2) และดอกบาน (ระยะที่ 3) เมื่อวัดคาดูดกลืนแสงของอารเอ็นเอ ที่ความยาว
คลื่น 260 ตอ 280 ไดอัตรสวน 2.2 ซึ่งถือวามีคุณภาพคอนขางดี เมื่อตรวจสอบคุณภาพดวยวิธีอิเล็ค
โตรโฟริซิสดวยอกาโรสเขมขน 1.2% พบวาอารเอ็นเอที่ไดปรากฏเปนแถบชัดเจน แตยังมีการ
ปนเปอนของดีเอ็นเอในสวนบนของเจล ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มปริมาณซีดีเอ็นเอในขั้นตอนตอไป
หากไพรเมอรที่ใชสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ปนเปอนได อาจทําใหการแปลผลผิดพลาด (Maier
et al., 1992) การกําจัดดีเอ็นเอที่ปนเปอนออกจากอารเอ็นเอโดยเอนไซม DNase I พบวาแถบอาร
เอ็นเอมีความคมชัดขึ้น และไมมีสวนปนเปอนของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอที่ไดจัดวามีคุณภาพดี และ
สามารถใชเปนแมแบบในการสังเคราะหซีดีเอ็นเอ (Manoj et al., 2008)
5.2 การตรวจสอบคุณภาพซีดีเอ็นเอ
การตรวจสอบคุณภาพของซีดีเอ็นเอใชคูไพรเมอร ndhB ซึ่งออกแบบเพื่อตรวจสอบการ
แสดงออกของยีนในคลอโรพลาสต ที่เกี่ยวของกับกระบวนการสราง NADH ซึ่งเปนยีนที่ตองมีการ
แสดงออกตลอดเวลา จึงสามารถนํามาใชตรวจสอบไดวามีการสังเคราะหซีดีเอ็นเอไดจริง (Maier et
al., 1992) เมื่อนํามาทดสอบผลการทํา reverse transcription ของอารเอ็นเอที่สกัดไดจากกลีบดอก
ของเอื้องดินใบหมากพบแถบของซีดีเอ็นเอที่ได แสดงแถบที่ชัดเจนขนาดประมาณ 500 bp และมี
เพียงแถบเดียว แสดงใหเห็นวาการสังเคราะหซีดีเอ็นเอ ไมมีการปนเปอนของจีโนมิกดีเอ็นเอ
เนื่องจากถามีการปนเปอนจะทําใหเกิดแถบดีเอ็นเอซึ่งมีขนาดใหญกวาซีดีเอ็นเอที่ได เชนเดียวกับ

38

การใชคูไพรเมอร ndhB ในขาวโพดพบวาสามารถสังเคราะหแถบซีดีเอ็นเอ ขนาด 500 bp และมี
เพียงแถบเดียวเชนกัน (Maier et al., 1992)
5.3 การคัดกรองไพรเมอรที่เหมาะสมสําหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอกลวยไมเอื้องดินใบหมาก
คูไพรเมอรที่เหมาะสมสําหรับการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอคือ ตองสามารถเพิ่มดีเอ็นเอเปาหมาย
ได และไดผลผลิตปริมาณมาก (สุรินทร, 2545) แตการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอกลวยไมเอื้องดินใบหมาก
ดวยปฏิกิริยาพีซีอารครั้งที่ 1 ยังไมเห็นแถบดีเอ็นเอที่ชัดเจน และมองเห็นเปนแถบปนยาว ซึ่งอาจ
เกิ ด จากการที่ไ พรเมอร มีลํ าดั บ เบสไมเ หมาะสม จับ กับ ดีเ อ็ น เอตน แบบได ไ มดี จึง ไม ส ามารถ
สังเคราะหแถบดีเอ็นเอที่มีขนาดยาวตอออกไปได หรือภายในดีเอ็นเอตนแบบนั้นมีลําดับเบสคูสม
กับไพรเมอรจํานวนมาก ทําใหไพรเมอรเขาคูกับดีเอ็นเอตนแบบไดหลายตําแหนง เกิดผลผลิต
พีซีอารที่มีขนาดแตกตางกันจํานวนมาก แตมีปริมาณนอย หรืออาจเนื่องจากเงื่อนไขของสภาวะการ
ทําปฏิกิริยาไมเหมาะสมกับไพรเมอรชนิดนี้ จึงทําใหเกิดผลผลิตพีซีอารเปนแถบปนยาว (สุรินทร,
2545) นอกจากนั้นการใชไพรเมอรที่มีความยาวนอยเพียง 10 นิวคลีโอไทด ทําใหไมเจาะจงกับ
ดีเอ็นเอตนแบบ เนื่องจากไพรเมอรสามารถเขาจับกับดีเอ็นเอตนแบบไดหลายตําแหนง จึงปรับการ
ทดลองโดยการทําปฏิกิริยาพีซีอาร 2 ครั้ง พบวาแถบดีเอ็นเอชัดเจนขึ้น แสดงใหเห็นวาการเขาจับ
ของไพรเมอรมีความจําเพาะมากยิ่งขึ้น มองเห็นปนลดนอยลง ซึ่งสอดคลองกับ Roux et al. (1998)
ซึ่งศึกษายีนที่ตอบสนองตอออกซินในยาสูบโดยวิธี mRNA differential display โดยเริ่มตนทํา
ปฏิกิริยาพีซีอารครั้งแรก 40 รอบ ผลพบวาแถบดีเอ็นเอที่ไดไมชัดเจน และพบแถบปนยาวชัดมาก
ทําใหไมสามารถมองเห็นแถบดีเอ็นเอไดอยางชัดเจน จึงเพิ่มปฏิกิริยาอีกครั้งโดยใชผลผลิตพีซีอาร
ครั้งที่ 1 ไปเจือจางกับน้ําในอัตราสวน 1 : 10 โดยมีสวนผสมของปฏิกิริยาเชนเดิม ทําปฏิกิริยาอีก 25
รอบ พบวาสามารถมองเห็นแถบดีเอ็นเอไดอยางชัดเจน แถบปนยาวนอยลง สามารถนํามาใชจัด
กลุมแสดงความสัมพันธทางพันธุกรรมได
จากการคัดกรองไพรเมอรทั้งหมด 58 ไพรเมอร พบวามีไพรเมอรเพียง 8 ชนิดเทานั้นที่
สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายได สวนอีก 50 ไพรเมอรที่ไมสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
เป า หมายได นั้ น อาจเกิ ด จากไพรเมอร ไ ม มี เ บสคู ส มกั บ ดี เ อ็ น เอต น แบบ หรื อ ช ว งของ primer
annealing อาจไมเหมาะสมกับไพรเมอร จึงทําใหไพรเมอรไมสามารถจับกับดีเอ็นเอตนแบบเพื่อ
สังเคราะหแถบดีเอ็นเอตอไปได จึงไมเกิดผลผลิตพีซีอาร (สุรินทร, 2545) ไพรเมอร 8 ชนิดที่
สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณดี เ อ็ น เอเป า หมายได นั้ น พบว า มี 5 ชนิ ด ที่ ใ ห ลั ก ษณะแถบที่ แ ตกต า ง
(polymorphic) แตแถบที่ไดไมมีความจําเพาะตอกลุมตัวอยางที่ศึกษา เนื่องจากไมสามารถเพิ่ม
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ปริมาณดีเอ็นเอของตัวอยางไดครบทั้ง 5 ชนิด 3 ระยะ จึงมีไพรเมอรเพียง 3 ชนิด ไดแก OPD16,
OPF14 และ OPAB19 เทานั้นที่สามารถสังเคราะหดีเอ็นเอของทุกตัวอยาง และสามารถจําแนกความ
แตกตางระหวางตัวอยางได เชนเดียวกับการศึกษาการแสดงออกของยีนที่จําเพาะตอการสรางรวง
ของขาวสาลีดวยเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร โดยสกัดอารเอ็นเอจากรวงขาวสาลี ใบแก เกสรเพศผู
เกสรเพศเมีย รังไข และราก และคัดเลือกไพรเมอรแบบสุม 76 ชนิด เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ พบวามี
ไพรเมอร 43 ชนิดไมสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายได และมี 19 ชนิดที่สามารถเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอเปาหมายได ใหลักษณะแถบที่แตกตาง (polymorphic) แตแถบที่ไดไมมีความจําเพาะตอ
ตัวอยางทั้ง 6 ระยะ และมีเพียง 13 ชนิด เทานั้นที่ใหแถบที่มีความจําเพาะเจาะจงตอรวงขาวสาลี ซึ่ง
สามารถวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด พบวามีความคลายคลึงกับยีน LEAFY และ APETALA1 ใน
Arabidopsis ที่เกี่ยวของกับการสรางเนื้อเยื่อเจริญ และยังคลายกับยีน UFO ซึ่งเปนยีนที่จําเพาะตอ
การสรางดอกใน Arabidopsis (Ogihara et al., 1998)
5.4 การวิเคราะหการแสดงออกของยีนโดยใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร
ผลการวิเคราะหการแสดงออกของยีนที่ตางกันระหวางกลีบดอกเอื้องดินใบหมากทั้ง 5
ตัวอยาง 3 ระยะดวยไพรเมอร 3 ชนิด ไดแก OPD16, OPF14 และ OPAB19 รวมกับ anchored
primer dT12VG พบแถบดีเอ็นเอที่มีความแตกตางกันทั้งหมด 9 แถบ ที่แตกตางกันตามกลุมของ
เอื้องดินใบหมากทั้ง 5 ชนิด แถบกลุมนี้มีความเขมแถบเทากันในกลีบดอกแตละระยะ แสดงใหเห็น
ถึงระดับการแสดงออกของยีนตลอดระยะการพัฒนาดอก จากความแตกตางกันนี้แสดงใหเห็นถึง
การแสดงออกของยีนที่แตกตางกันของเอื้องดินใบหมากแตละชนิด ที่เกิดจากการเพิ่มปริมาณโดย
ไพรเมอรแบบสุม และแถบที่ไดมีความจําเพาะเจาะจงกับกลวยไมเอื้องดินใบหมากทั้ง 5 กลุมสี
เชนเดียวกับการศึกษาแบบแผนลายพิมพดีเอ็นเอและแถบเครื่องหมายดีเอ็นเอในกลวยไมกลุม
เขาแกะและกลุมชาง โดยใชไพรเมอรแบบสุม 24 ชนิด พบวามีไพรเมอรที่ไมสามารถเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอได 2 ชนิด และไพรเมอรอีก 15 ชนิด สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของกลวยไมทั้ง 2 กลุมได
แตไมเหมาะสําหรับการใชจัดกลุมแสดงความสัมพันธทางพันธุกรรมของกลวยไมทั้ง 2 กลุมได
และพบวามีไพรเมอรเพียง 7 ชนิดเทานั้นที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอไดและสามารถนํามาจัดกลุม
แสดงความสัมพันธทางพันธุกรรมของกลวยไมทั้ง 2 กลุมได (สุพัตรา, 2547)
สวนไพรเมอร OPF14 ใหแถบขนาด 373 bp และไพรเมอร OPAB19 ใหแถบขนาด 445 bp
ที่มีความเขมของแถบเพิ่มมากขึ้นในแตละระยะการเจริญเติบโตแสดงใหเห็นวาเปนยีนที่แสดงออก
เพิ่มขึ้นเมื่อระยะการพัฒนามากขึ้น เชนเดียวกับการศึกษาการแสดงออกของยีนในระหวางการ
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พัฒนาดอกของคารเนชั่นในระยะดอกตูมและดอกบาน โดยพบวามี 21 โคลนจาก 35 โคลน ที่มีการ
แสดงออกที่สัมพันธกับยีนที่เกี่ยวกับการพัฒนาของดอก โดย 13 โคลน มีการแสดงออกเฉพาะใน
ดอกบานแลวเทานั้น และอีก 8 โคลน มีการแสดงออกในดอกตูมและเพิ่มมากขึ้นในระยะดอกบาน
(Ok et al., 2003)
5.5 การวิเคราะหแถบดีเอ็นเอ
จากการวิเคราะหแถบดีเอ็นเอที่ไดจากการคัดกรองยีนของกลวยไมเอื้องดินใบหมากโดย
เทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร พบวาไพรเมอร OPD16, OPF14 และ OPAB19 มีเปอรเซ็นตแถบดีเอ็นเอที่
แสดงความแตกตางกันระหวางกลุมตัวอยาง 14.29%, 13.95% และ 1.66% ตามลําดับ ซึ่งความ
แตกตางของแถบดีเอ็นเอที่ไดนั้นเกิดจากใช ไพรเมอรชนิดสุม ขนาด 10 นิวคลีโอไทดเพิ่มปริมาณ
ชิ้นสวนดีเอ็นเอ ไพรเมอรที่ใหเปอรเซ็นตแถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกตางกันระหวางกลุมตัวอยาง
สูง แสดงวาตําแหนงที่ไพรเมอรเขาไปจับและเพิ่มปริมาณนั้นเปนตําแหนงที่บงบอกความแตกตาง
ระหวางกลุ มตัวอยางไดดี สวนไพรเมอรที่ใหเปอรเ ซ็นตแถบดี เอ็นเอที่แสดงความแตกตางกัน
ระหวางกลุมตัวอยางต่ําแสดงวาตําแหนงที่ไพรเมอรเขาไปจับและเพิ่มปริมาณนั้นยังใชบงบอกความ
แตกตางระหวางกลุมตัวอยางไดไมดีเทาที่ควร อยางไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกไพรเมอร
ทั้ง 3 ชนิด แมวาจะมีเปอรเซ็นตแถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกตางกันระหวางกลุมตัวอยางคอนขาง
ต่ํา เนื่องจากคัดเลือกแถบที่ใหความแตกตางระหวางกลุมที่ชัดเจน ที่คาดวาจะพบขอมูลที่ใชบงบอก
ความแตกตางระหวางกลุมของกลวยไมทั้ง 5 ชนิดได
5.6 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของแถบที่คัดเลือก
ภายหลั งจากการตัดแถบดีเอ็นเอที่นาสนใจมาเพิ่ มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาพีซีอาร
อยางไรก็ตามพบวาแถบดีเอ็นเอที่ไดเปนแถบที่มีขนาดตรงตามที่ตองการ ในบางตัวอยางมีแถบ
ดีเอ็นเอที่ไมตรงกับขนาดที่ตองการอยูดวย ซึ่งอาจเปนเพราะความไมสม่ําเสมอในการทําปฏิกิริยา
อาจมีผลจากการเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลอง เชนมีการปนเปอน หรือเสื่อมสภาพของ
องค ป ระกอบพี ซี อ าร แ ละปฏิ กิ ริ ย าพี ซี อ าร นั้น มี ค วามไวสู ง มาก เมื่ อทํ า ซ้ํ า จึ ง ไม เ หมื อนเดิ ม ทุ ก
ประการ (สุรินทร, 2545) อีกทั้งไพรเมอรที่ใชมีขนาดคอนขางสั้น ทําใหสามารถเขาจับกับดีเอ็นเอ
ตนแบบไดหลายตําแหนง ผลที่ไดจึงไมสม่ําเสมอ (Weising et al., 1995) ซึ่งในการเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอของแถบที่คัดเลือกนี้จึงตองทําหลายครั้ง โดยเพิ่มเวลาของการตรวจสอบผลผลิตพีซีอารบน
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6% polyacrylamide gel ใหนานขึ้นกวาเดิม เพื่อใหแถบดีเอ็นเอแยกออกจากกันชัดเจน และทําการ
ตัดแถบดีเ อ็นเอที่ ตองการนั้ นไปเพิ่มปริมาณอีกครั้งหนึ่ง จนได แ ถบดี เ อ็นเอที่มีเพี ย งแถบเดีย ว
ชัดเจน และตรงกับขนาดที่ตองการ
5.7 การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของแถบดีเอ็นเอ
จากการคัดเลื อกแถบดีเอ็นเอทั้ง 10 แถบ ที่คัดเลือกจากแถบที่มีความนาสนใจ มีความ
คมชัด และสามารถบงบอกความแตกตางระหวางกลุมของกลวยไมทั้ง 5 ชนิดไดอยางชัดเจน ซึ่ง
คาดวาจะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการคัดเลือกเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอ และคาดวาจะมีศักยภาพ
ในการบงชี้ความแตกตางทางพันธุกรรมที่สัมพันธกับลักษณะของดอกเอื้องดินใบหมาก
ตัวอยางแถบที่คัดเลือกมา alignment เพื่อยืนยันความถูกตองของทั้ง 2 สายโดยใช
โปรแกรม DNAMAN คือ แถบขนาด 270 bp จาก S. plicata สีชมพู ระยะดอกตูม โดยไพรเมอร
OPF14 ซึ่งมีเบสที่มีความเหมือนกัน (identity) สูงที่สุด และเมื่อนําไปวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
ในฐานขอมูลของ GenBank ดวยโปรแกรม BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov) พบวามีความ
คลายคลึงกับยีน Sorghum bicolor hypothetical protein, Zea mays tousled-like kinase 2 และ Oryza
sativa Japonica Group Os03g0113500 (Os03g0113500) mRNA ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับพืช
ทั้งสิ้น ไดแก ขาวฟาง ขาวโพด และ ขาว ตามลําดับ ยกเวนเพียงแตยีน Plasmodium yoelii yoelii str.
17XNL chloroquine resistance marker protein (PY02945) partial mRNA ที่เปนยีนที่เกี่ยวของกับ
การสรางโปรตีนที่ตานทานตอเชื้อมาลาเรีย ผลการเปรียบเทียบกับฐานขอมูลแมวาจะเปนยีนที่
เกี่ยวของกับพืช ซึ่งยังไมพบขอมูลที่เกี่ยวของกับพันธุกรรมกลวยไมแตอยางใด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เทคนิ ค ดี ดี อ าร ที -พี ซี อ าร นี้ ใ ช ไ พรเมอร ช นิ ด สุ ม ที่ มี ลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด เ พี ย ง 10 เบส จึ ง ทํ า ให
ความสามารถในการเขาจับกับดีเอ็นเอตนแบบจับไดหลายตําแหนง ทําใหผลที่ไดจึงไมสม่ําเสมอ
(Weising et al., 1995) ในการศึกษาเพิ่มเติมตอไปอาจมีการปรับการทดลองโดยเพิ่มความยาวของ
ไพรเมอรขึ้นเพื่อความจําเพาะเจาะจงในการเขาจับทําปฏิกิริยา หรือหากตองการบงชี้ในระดับสูงกวา
นี้เพื่อใหโพลีมอรฟซึมจํานวนมากและทําซ้ําไดมาก อาจใชเทคนิคอื่นเชน เทคนิค RFLP หรือ
เทคนิค AFLP อยางไรก็ตามเทคนิคเหลานี้มีความซับซอนยุงยาก ตองใชความชํานาญสูง หรืออาจ
ใชเทคนิค SSR ที่สามารถใหโพลีมอรฟซึมจํานวนมาก ไมซับซอนยุงยาก แตตองมีขอมูลทาง
พันธุกรรมมากกวาเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร ดังนั้นเทคนิคดีดีอารที-พีซีอารจึงยังเปนที่นิยมเนื่องจาก
สามารถปฏิบัติงานไดงาย และไมตองมีขอมูลทางพันธุกรรมมากนัก (Chen et al., 2004)

