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เรี ยชนิดใหม่ในกลุม่ นี ้จากธรรมชาติอาจนาไปสูก่ ารค้ นพบ bioactive
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gene-specific primers และ S. violaceusniger 16S rRNA gene clade-specific primers แสดงให้ เห็น
ว่าไม่มีการกระจายของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA gene clade ในตัวอย่างดิน
บริเวณรากของพืชทัง้ 5 ชนิด โดยข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั สามารถใช้ ประกอบการคัดเลือกตัวอย่างดินในการ
แยกแบคทีเรี ยชนิดใหม่ในกลุ่มนี ้ต่อไป
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Abstract:
Members of the S. violaceusniger 16S rRNA gene clade have been an important source
of bioactive compounds and have been known for their ability to produce a number of novel
secondary metabolites. Therefore, bacterial isolation of uncultured members of the clade might
permit the discovery of clinically significant bioactive compounds, especially antibiotics. The
objectives of this study were to investigate distribution and biodiversity of members of the S.
violaceusniger 16S rRNA gene clade in rhizosphere of plants in the family Fabaceae by
sequence-based molecular techniques. Peacock’s crest and tamarind (subfamily
Caesalpinioideae), leucaena (subfamily Mimosoideae) and butterfly pea and sesban (subfamily
Papilionoideae) were selected for the study. Metagenomic DNA was obtained from the plant
rhizosphere by DNeasy® plant mini kit and, then, subject to PCR amplification using eubacterial
16S rRNA gene-specific primers and S. violaceusniger 16S rRNA gene clade-specific primers.
The results did not support the distribution of the clade members in the rhizosphere of all 5
plants. Derived data could be helpful in recruiting plant rhizosphere for selective isolation of
uncultured members of the clade.
Keywords: S. violaceusniger 16S rRNA gene clade, rhizosphere, Fabaceae, sequence-based
molecular techniques, metagenomic DNA, eubacterial 16S rRNA gene-specific
primers, S. violaceusniger 16S rRNA gene clade-specific primers
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงการวิจัย
ในปั จจุบนั antibiotics ที่ใช้ ในทางคลินิกส่วนใหญ่เป็ น secondary metabolites จากธรรมชาติ
สารกึ่งสังเคราะห์จาก secondary metabolites จากธรรมชาติ หรื อสารสังเคราะห์โดยมี secondary
metabolites จากธรรมชาติเป็ นต้ นแบบ โดยแหล่งของ antibiotics ที่สาคัญในธรรมชาติ ได้ แก่
actinomycetes โดยเฉพาะ streptomycetes อย่างไรก็ตามพบว่าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผา่ นมาอัตราการ
ค้ นพบ antibiotics ชนิดใหม่จาก streptomycetes ลดลงอย่างมากเนื่องจากมีการแยกและสกัดซ ้าของ
streptomycetes และ antibiotics ชนิดเดิมจากธรรมชาติจากการใช้ วิธีดงเดิ
ั ้ ม (traditional techniques)
และไม่มีการจัดกลุม่ และพิสจู น์เอกลักษณ์ที่แน่นอนของ streptomycetes ในขณะที่ความต้ องการ
antibiotics ชนิดใหม่กลับเพิ่มขึ ้นจากปั ญหาการดื ้อยาของเชื ้อจุลชีพและโรคติดเชื ้อเกิดใหม่
จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้ มีการนาเทคนิคใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีดงเดิ
ั ้ ม เช่น การศึกษา
การกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของ streptomycetes โดยใช้ sequence-based molecular
techniques และการทา selective isolation มาใช้ เพื่อลดปั ญหาการแยกสกัดซ ้าของ streptomycetes
และ antibiotics ชนิดเดิมหรื อเพิ่มโอกาสในการค้ นพบ streptomycetes และ antibiotics ชนิดใหม่จาก
ธรรมชาติซงึ่ อาจมีประโยชน์ในสถานการณ์การรักษาโรคติดเชื ้อในปั จจุบนั
สมมติฐานของการศึกษานี ้ ได้ แก่ ดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae (พืชตระกูลถัว่ ) มี
องค์ประกอบและคุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับการอยูอ่ าศัยของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S
rRNA gene clade ซึง่ เป็ นแหล่งสาคัญของ bioactive compounds ดังนันการศึ
้
กษาการกระจายและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA gene clade ในดิน
บริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae โดยใช้ sequence-based molecular techniques จะทาให้ ทราบถึง
การมีอยู่และชนิด (species) ของแบคทีเรี ยในกลุม่ นี ้ในธรรมชาติซงึ่ เป็ นการพิสจู น์สมมติฐาน และเพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการคัดเลือกตัวอย่างสาหรับการแยกแบคทีเรี ยชนิดใหม่ในกลุม่ นี ้โดยวิธี
selective
isolation ต่อไป
องค์ ความรู้ใหม่ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ทราบการกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S
rRNA gene clade ในดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae ที่นามาศึกษา รวมทังทราบลั
้
กษณะของ
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของแบคทีเรี ยในกลุม่ นี ้

1

ผลกระทบขององค์ ความรู้ ใหม่ ต่อความก้ าวหน้ าในเชิงวิชาการ
ข้ อมูลการกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S
rRNA gene clade ในดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae ที่นามาศึกษามีผลกระทบต่อ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการในแง่ของการวิจยั ต่อยอด โดยสามารถใช้ ประกอบการศึกษาการกระจายและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA gene clade ในดิน
บริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae ชนิดอื่นๆ และการคัดเลือกตัวอย่างดินสาหรับการแยกแบคทีเรี ยชนิด
ใหม่ในกลุม่ นี ้โดยวิธี selective isolation ซึง่ อาจนาไปสูก่ ารค้ นพบ streptomycetes และ bioactive
compounds ชนิดใหม่ที่มีประโยชน์ในสถานการณ์การรักษาโรคต่างๆ ในปั จจุบนั
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
ศึกษาการกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S
rRNA gene clade ในดินบริ เวณรากของพืชตระกูล Fabaceae
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
ศึกษาการมีอยูแ่ ละชนิดของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA gene clade ซึง่ ใน
ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
22 species ในดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae (พืชตระกูลถัว่ ) 5 ชนิด โดยใช้
sequence-based molecular techniques ได้ แก่ metagenomic DNA extraction, polymerase chain
reaction (PCR), molecular cloning, molecular sequencing และ sequence analysis
1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ทราบข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับใช้ ประกอบการศึกษาการกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA gene clade ในดินบริเวณรากของพืชตระกูล
Fabaceae ชนิดอื่นๆ และใช้ ในการคัดเลือกตัวอย่างดินสาหรับการทา selective isolation เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการค้ นพบแบคทีเรี ยชนิดใหม่ในกลุม่ นี ้ ซึง่ เป็ นการเพิ่มโอกาสในการค้ นพบ bioactive compounds ชนิด
ใหม่ด้วย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การแยกแบคทีเรี ยจากธรรมชาติและการสกัด bioactive compounds โดยเฉพาะ antibiotics จาก
แบคทีเรี ยในช่วงปี 1970s ได้ ประสบความสาเร็จอย่างสูง ทาให้ antibiotics จานวนมากถูกค้ นพบและ
นามาใช้ ในทางคลินิก ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า antibiotics ส่วนใหญ่ถกู สกัดแยกได้ จากแบคทีเรี ยใน order
Actinomycetales (actinomycetes) โดยเฉพาะใน genus Streptomyces (streptomycetes) เช่น S.
griseus ผลิต streptomycin, S. viridofaciens ผลิต tetracycline และ S. lincolnensis ผลิต lincomycin
เป็ นต้ น1 ทาให้ มีการแยกและสกัด antibiotics จาก streptomycetes อย่างกว้ างขวางและส่งผลให้ มีการ
ค้ นพบ
antibiotics
ชนิดใหม่จานวนมาก
อย่างไรก็ตามพบว่าในระยะหลังอัตราการค้ นพบ
streptomycetes และ antibiotics ชนิดใหม่ลดลงอย่างมาก ในขณะที่มีการแยก streptomycetes และ
antibiotics ชนิดเดิมที่เคยถูกค้ นพบมาแล้ วมากขึ ้นจนนาไปสูข่ ้ อสรุปที่วา่ มนุษย์ได้ ค้นพบ streptomycetes
รวมทัง้ antibiotics ทังหมดที
้
่สงั เคราะห์โดย streptomycetes แล้ ว1 แต่ข้อสรุปนี ้ขัดแย้ งกับการประมาณ
ทางสถิตทิ ี่วา่ แบคทีเรี ยที่ถกู ค้ นพบมีสดั ส่วนน้ อยกว่า 1% ของแบคทีเรี ยที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ1-3 และการวิจยั ที่
ค้ นพบ streptomycetes ชนิดใหม่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ4-9 นอกจากนี ้ยังมีสมมติฐานที่วา่ ในปั จจุบนั มนุษย์ร้ ูจกั
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เพียง 3% ของ antibiotics ที่ streptomycetes สังเคราะห์ได้ ทงหมดในธรรมชาติ
ั้
และจากการศึกษา
whole genome sequences ของ “S. coelicolor” A3(2)11, S. avermitilis12-13 and S. griseus14 พบว่า
แบคทีเรี ยเหล่านี ้สามารถสังเคราะห์ bioactive compounds หลายชนิดที่ยงั แยกสกัดไม่ได้ ดังนันใน
้
ธรรมชาตินา่ จะยังมีแบคทีเรี ยมากกว่า 99% และ bioactive compounds ที่มีประโยชน์ในทางคลินิก
จานวนมากที่ยงั ไม่ถกู ค้ นพบ
จากสมมติฐานดังกล่าวทาให้ มีการนาวิธีใหม่ๆ เช่น sequence-based molecular techniques
โดยใช้ specific primers และ selective isolation มาใช้ ร่วมกับหรื อแทนวิธีดงเดิ
ั ้ ม (traditional
techniques) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแยก streptomycetes รวมทังแบคที
้
เรี ยอื่นๆ และ bioactive
compounds ชนิดใหม่จากธรรมชาติ4,15-25 ซึง่ ในกรณีของ antibiotics อาจนาไปสูท่ างออกในการแก้ ปัญหา
การดื ้อยาของเชื ้อจุลชีพและการรักษาโรคติดเชื ้อเกิดใหม่ที่ยงั ไม่มียารักษาซึง่ เป็ นปั ญหาหลักของการรักษา
โรคติดเชื ้อในปั จจุบนั 1,26-27
หลักการของ sequence-based molecular techniques อาศัยการเปรี ยบเทียบความเหมือน
ของ gene sequence โดยการศึกษาในแบคทีเรี ยนิยมใช้ 16S rDNA sequence ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติในการ
บ่งชี ้ถึงความสัมพันธ์ เชิงวิวฒ
ั นาการของแบคทีเรี ย โดยระดับความเหมือนของ 16S rDNA sequence มี
ความสัมพันธ์ ตรงกับระดับความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการของแบคทีเรี ย จึงมักถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือหนึ่งใน
การจัดกลุ่มแบคทีเรี ย (bacterial taxonomy) อย่างไรก็ตามความเหมือนของ 16S rDNA sequence มี
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ประสิทธิภาพสูงในการจัดกลุ่มแบคทีเรี ยในระดับ domain ถึง genus เท่านัน้ ในขณะที่การศึกษา
DNA-DNA relatedness มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการจัดกลุ่มแบคทีเรี ยในระดับ species และถือเป็ น
gold standard สาหรับการแยก species ของแบคทีเรี ย โดยแบคทีเรี ยที่อยู่ใน species เดียวกันต้ องมี
DNA-DNA relatedness อย่างน้ อย 70% ซึ่งโดยทัว่ ไปพบว่าเทียบเท่ากับความเหมือนของ 16S rDNA
sequence ที่ 97%28 ดังนันจึ
้ งมีการใช้ ความเหมือนของ 16S rDNA sequence ที่ 97% เป็ น cut-off
value ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในระดับ species เบื ้องต้ นในธรรมชาติ
นอกจากนี ้ยังมีการประยุกต์ใช้ ความเหมือนของ 16S rDNA sequence ในการออกแบบ specific
primers ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแบคทีเรี ยใน taxonomic levels ต่างๆ19,23,25
แบคทีเรี ยในกลุ่ม S. violaceusniger 16S rRNA gene clade 29 (รู ปที่ 2.1) ซึ่งในปั จจุบนั มี
ทังหมด
้
22 species (ตารางที่ 2.1) จัดเป็ น streptomycetes ที่เป็ นแหล่งสาคัญของ bioactive
compounds ที่มีประโยชน์ในทางคลินิก เนื่องจากแบคทีเรี ยในกลุ่มนี ้สามารถสังเคราะห์ cladespecific secondary metabolites ได้ แก่ elaiophylin, geldanamycin, nigericin และ characteristic
polyene30-32
ในขณะที่แบคทีเรี ยบางชนิดสามารถสังเคราะห์
strain-specific secondary
metabolites33-35 นอกจากนี ้จากการศึกษา whole genome sequence ของ Streptomyces sp.
DSM4137 ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยในกลุ่ม S. violaceusniger 16S rRNA gene clade พบว่าใน genome
ประกอบด้ วย secondary metabolite biosynthetic gene clusters ที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถของ
แบคทีเรี ยในการสังเคราะห์ secondary metabolites หลายชนิดโดยส่วนใหญ่เป็ น secondary
metabolites ที่ยงั ไม่สามารถแยกสกัดได้ 36

B

A

รู ปที่ 2.1 ลักษณะเฉพาะของแบคทีเรี ยในกลุ่ม S. violaceusniger 16S rRNA gene clade37;
A: colonies with dark grey and hygroscopic aerial spore mass on oatmeal medium และ
B: electron micrograph showing rugose-ornamented spores on spiral spore chains
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ตารางที่ 2.1 แบคทีเรี ยในกลุ่ม S. violaceusniger 16S rRNA gene clade37
กลุ่ม
S. violaceusniger 16S rRNA gene clade

แบคทีเรี ย
S. violaceusniger
S. hygroscopicus
S. antimycoticus
S. melanosporofaciens
S. sporocinereus
S. malaysiensis
S. asiaticus
S. cangkringensis
S. indonesiensis
S. javensis
S. rhizosphaericus
S. yogyakartensis
S. yatensis
S. albiflaviniger
S. demainii
S. griseiniger
S. geldanamycininus
S. castelarensis
S. himastatinicus
S. mordarskii
S. rapamycinicus
S. ruanii

แบคทีเรี ยในกลุ่ม S. violaceusniger 16S rRNA gene clade ส่วนใหญ่ถูกค้ นพบและแยกได้
จากดินบริ เวณรากของพืชตระกูล Fabaceae (พืชตระกูลถั่ว) ได้ แก่ Paraserianthes falcataria
(subfamily Mimosoideae), Colutea arborescens (subfamily Papilionoideae) และ Wisteria
sinensis (subfamily Papilionoideae)4,37 (รู ปที่ 2.2)
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A

B

C

D

F

E

รู ปที่ 2.2 พืชตระกูล Fabaceae ที่มีรายงานการค้ นพบแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA
gene clade จากดินบริเวณราก; A และ B: Paraserianthes falcataria38, C และ D: Colutea
arborescens39-40 และ E และ F: Wisteria sinensis41-42
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี
เครื่ องมือ
- Autoclave (TOMY, SX-500)
- Electrophoresis system (Mupid®-exu)
- Gel documentation system (MiniBis Pro, DNR Bio-imaging Systems, Inc.)
- Incubating shaker (TAITEC, BR-12FP)
- Microcentrifuge (TOMY, MX-301) และ rotors
- Microwave oven (TURBORA®, TRX-4314)
- PCR thermocycler (Biometra®, TGRADIENT)
-

UV transilluminator (SYNGENE)
Mixer (VORTEX-GENIE 2TM, Scientific Industries, Inc.)
Water bath (Memmert)
เครื่ องชัง่ 4 ตาแหน่ง (Sartorius, BP 221 S)

อุปกรณ์
- Aluminium foil
- Centrifuge tubes ขนาด 15 ml และ 50 ml
- Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml
- Micropipettes และ pipette tips ขนาด 0.2-2 l, 2-20 l, 20-200 l และ 200-1,000 l
- Paraffin film
- PCR tube ขนาด 0.2 ml
- โกร่งและลูกโกร่ง
- ขวดเตรี ยม agarose gel
- ช้ อนตักสาร
- ถาดผึง่ ดิน
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สารเคมี
- Agarose (InvitrogenTM)
- Boric acid (UNIVAR)
- CTAB (UNILAB)
- Disodium EDTA (UNIVAR)
- Disodium hydrogen orthophosphate (UNIVAR)
- DNeasy® plant mini kit (Qiagen)
- Ethanol (J.T.Baker)
- Ethidium bromide (Vivantis)
- GelStar® nucleic acid gel stain (Lonza)
- GeneRulerTM 100 bp plus DNA ladder (Fermentas)
- Isopropanol (CARLO ERBA)
- Oligonucleotide primers (Eurofins MWG Operon)
27F: 5’-AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-3’
1525R: 5’-AAG GAG GTG WTC CAR CC-3’
SVNF: 5’-ACG ATG AAC CGG TTT CGG CC-3’
SVNR: 5’-CAC CTC ACG GCT TCG CAG CT-3’
- Phenol:chloroform:IAA (25:24:1) (Pierce Biotechnology, Inc.)
- Proteinase K (Vivantis)
- SDS (aMResco®)
-

SDW
Sodium chloride (UNIVAR)
S. malaysiensis DSM 41697T genomic DNA
TopTaq master mix kit (Qiagen)

- Tris (aMResco®)
3.2 ตัวอย่ างดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae (รู ปที่ 3.1)
- หางนกยูงไทย (Caesalpinia pulcherrima, subfamily Caesalpinioideae)
- มะขาม (Tamarindus indica, subfamily Caesalpinioideae)
- กระถินไทย (Leucaena leucocephala, subfamily Mimosoideae)
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- อัญชัน (Clitoria ternatea, subfamily Papilionoideae)
- แค (Sesbania grandiflora, subfamily Papilionoideae)

A

B

C

D

E
รู ปที่ 3.1 พืชตระกูล Fabaceae ที่ใช้ ดนิ บริเวณรากในการวิจยั ; A: หางนกยูงไทย43 B: มะขาม44 C: กระถิน
ไทย45 D: อัญชัน46 และ E: แค47
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3.3 วิธีการวิจัย
3.3.1 การเตรี ยมตัวอย่างดิน
- เช็ดถาดผึง่ ดิน โกร่ง ลูกโกร่ง และช้ อนตักสารด้ วย 70%v/v ethanol เพื่อทาให้ ปราศจากเชื ้อ
- ผึง่ ตัวอย่างดินในถาดให้ แห้ งสนิทในที่ร่ม
- บดตัวอย่างดินให้ เป็ นผงละเอียดโดยใช้ โกร่งและลูกโกร่ง
- เก็บตัวอย่างดินใน centrifuge tubes ขนาด 50 ml ที่อณ
ุ หภูมิ 4C
3.3.2 การสกัด Metagenomic DNA
Salt-SDS-Heat Method37,48
- ชัง่ ตัวอย่างดิน 5 g ใส่ใน centrifuge tubes ขนาด 50 ml
- เติม Zhou’s extraction buffer (ภาคผนวก) 13.5 ml และ 10 mg/ml proteinase K 100 l
- เขย่าที่อตั ราเร็ ว 225 rpm อุณหภูมิ 37C เป็ นเวลา 30 นาที
- เติม 20%w/v SDS 1.5 ml
-

บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 65C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยกลับ centrifuge tubes ทุก 15 นาที
ปั่ นเหวี่ยงที่อตั ราเร็ว 6,000 rpm เป็ นเวลา 10 นาที
ถ่าย supernatant ลงใน centrifuge tubes ขนาด 50 ml
เติม phenol:chloroform:IAA (25:24:1) ปริมาตร 1 เท่าของ supernatant
เขย่าด้ วยมือเป็ นเวลา 1 นาที
ปั่ นเหวี่ยงที่อตั ราเร็ว 6,000 rpm เป็ นเวลา 5 นาที
ถ่ายชันน
้ ้าลงใน microcentrifuge tubes ขนาด 1.5 ml
เติม isopropanol ปริมาตร 0.6 เท่าของชันน
้ ้า
บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
ปั่ นเหวี่ยงที่อตั ราเร็ว 14,000 rpm เป็ นเวลา 20 นาทีแล้ วทิ ้ง supernatant
เติม 70%v/v ethanol แล้ วกลับ centrifuge tubes ช้ าๆ
ปั่ นเหวี่ยงที่อตั ราเร็ว 14,000 rpm เป็ นเวลา 5 นาทีแล้ วทิ ้ง supernatant
ผึง่ DNA ใน microcentrifuge tubes ให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เติม TE buffer (ภาคผนวก) 300 l

- เก็บสารละลาย DNA ที่อณ
ุ หภูมิ -20C
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DNeasy® Plant Mini Kit
- ชัง่ ตัวอย่างดิน 100 mg ใส่ใน microcentrifuge tubes ขนาด 1.5 ml
- ทาตามขันตอนต่
้
างๆ ที่ระบุใน protocol ของ DNeasy® plant mini kit
- เก็บสารละลาย DNA ที่อณ
ุ หภูมิ -20C
3.3.3 PCR Amplification
Eubacterial 16S rDNA Fragment
การเพิ่มจานวน eubacterial 16S rDNA fragments ใช้ metagenomic DNA, S. malaysiensis
DSM 41697T genomic DNA (positive control) และ SDW (negative control) เป็ น DNA templates
และใช้ eubacterial 16S rRNA gene-specific primers (27F และ 1525R) ใน PCR mixtures
(ภาคผนวก) โดยกาหนด PCR conditions37 ดังนี ้
- Initial DNA denaturation
95C, 5 นาที
-

DNA denaturation
Primer annealing
Primer extension
Final primer extension

95C, 1 นาที
50C, 1 นาที
72C, 1 นาที 15 วินาที
72C, 10 นาที

30 รอบ

S. violaceusniger Clade 16S rDNA Fragment
การเพิ่มจานวน S. violaceusniger clade 16S rDNA fragments ใช้ metagenomic DNA,
eubacterial 16S rDNA fragments, S. malaysiensis DSM 41697T genomic DNA (positive control)
และ SDW (negative control) เป็ น DNA templates และใช้ S. violaceusniger 16S rRNA gene cladespecific primers (SVNF และ SVNR) ใน PCR mixtures (ภาคผนวก) โดยกาหนด PCR conditions37
ดังนี ้
- Initial DNA denaturation
- DNA denaturation
- Primer annealing

95C, 2 นาที 30 วินาที
95C, 1 นาที
60C, 50 วินาที

- Primer extension
- Final primer extension

72C, 1 นาที
72C, 10 นาที
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30 รอบ

3.3.4 Gel Electrophoresis และ DNA Visualization
การเตรี ยม Agarose Gel
- ชัง่ agarose 250 mg ใส่ในขวดเตรี ยม agarose gel
- เติม 0.5x TBE buffer (ภาคผนวก) 25 ml
- ให้ ความร้ อนใน microwave oven จน agarose ละลายหมด
- ปล่อยให้ agarose gel เย็นลงจนมีอณ
ุ หภูมิประมาณ 60C
- เติม ethidium bromide หรื อ GelStar® nucleic acid gel stain 1 l
- เท agarose gel ลงใน gel tray
- ปล่อยให้ agarose gel แข็งตัวที่อณ
ุ หภูมิห้อง
Gel Electrophoresis และ DNA Visualization
การตรวจสอบ metagenomic DNA และ PCR products (eubacterial 16S rDNA fragments
และ S. violaceusniger 16S rDNA fragments) ใช้ electrophoretic conditions ดังนี ้
- DNA
2 l
- DNA marker
GeneRulerTM 100 bp plus DNA ladder
- Buffer
0.5x TBE buffer
- Voltage
100 V
- เวลา
30 นาที
การถ่ายภาพ DNA bands บน agarose gel ภายใต้ รังสี UV ทาโดยใช้ gel documentation
system หรื อ UV transilluminator
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
4.1 การสกัด Metagenomic DNA
ลักษณะของสารสกัด metagenomic DNA จากตัวอย่างดินโดย salt-SDS-heat method และ
DNeasy® plant mini kit รวมทังผลการตรวจสอบ
้
DNA โดย gel electrophoresis แสดงดังตารางที่ 4.1
และรูปที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ลักษณะของสารสกัด metagenomic DNA และผลการตรวจสอบ DNA โดย gel
electrophoresis
ตัวอย่ างดินบริเวณราก
Salt-SDS-Heat
ลักษณะของสารสกัด
- หางนกยูงไทย
- มะขาม
- กระถินไทย
- อัญชัน
- แค
ผลการตรวจสอบ DNA
- หางนกยูงไทย
- มะขาม
- กระถินไทย
- อัญชัน
- แค

วิธีการสกัด
DNeasy® Plant Mini Kit

สีน ้าตาลเข้ ม
สีน ้าตาลเข้ ม
สีน ้าตาลเข้ ม
สีน ้าตาลเข้ ม
สีน ้าตาลเข้ ม

สีเหลืองอ่อน ใส
สีเหลืองอ่อน ใส
สีเหลืองอ่อน ใส
สีเหลืองอ่อน ใส
สีเหลืองอ่อน ใส

ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

พบ (ขนาดใหญ่กว่า 3 kb)
พบ (ขนาดใหญ่กว่า 3 kb)
พบ (ขนาดใหญ่กว่า 3 kb)
พบ (ขนาดใหญ่กว่า 3 kb)
พบ (ขนาดใหญ่กว่า 3 kb)

4.2 PCR Amplification และ Gel Electrophoresis
4.2.1 Eubacterial 16S rDNA Fragment
การตรวจสอบและเพิ่มจานวน eubacterial 16S rDNA fragments โดยใช้ eubacterial 16S
rRNA gene-specific primers (27F และ 1525R) พบว่าปรากฏ specific DNA bands ใน lanes ของ
metagenomic DNA (DNeasy® plant mini kit) จากตัวอย่างดินทัง้ 5 ตัวอย่าง โดย DNA bands มีขนาด
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ประมาณ 1.5 kb ซึง่ เท่ากับ DNA band ใน lane ของ S. malaysiensis DSM 41697T genomic DNA
(positive control) และไม่ปรากฏ DNA band ใน lane ของ SDW (negative control) ดังแสดงในรูปที่ 4.2
1 23 456

3,000 bp
2,000 bp
1,500 bp
1,200 bp
1,000
bp
900
bp
800
bp
700
bp
600
500 bp
bp
400 bp
300 bp
200 bp
100 bp

รู ปที่ 4.1 ภาพถ่าย agarose gel แสดง metagenomic DNA bands ที่สกัดโดย DNeasy® plant mini kit
จากดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae; lane 1: GeneRulerTM 100 bp plus DNA ladder, lane 2:
อัญชัน, lane 3: กระถินไทย, lane 4: หางนกยูงไทย และ lane 5: แค
1 234

5 67 8

1,500 bp

รู ปที่ 4.2 ภาพถ่าย agarose gel แสดง PCR products (eubacterial 16S rDNA fragments) ที่ได้ จาก
metagenomic DNA ที่สกัดโดย DNeasy® plant mini kit จากดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae;
lane 1: GeneRulerTM 100 bp plus DNA ladder, lane 2: S. malaysiensis DSM 41697T genomic DNA
(positive control), lane 3: อัญชัน, lane 4: กระถินไทย, lane 5: หางนกยูงไทย, lane 6: แค, lane 7:
มะขาม และ lane 8: SDW (negative control)
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4.2.2 S. violaceusniger Clade 16S rDNA Fragment
การตรวจสอบและเพิ่มจานวน S. violaceusniger clade 16S rDNA fragments โดยใช้ S.
violaceusniger 16S rRNA gene clade-specific primers (SVNF และ SVNR) พบว่าไม่ปรากฏ specific
DNA band ใน lanes ของ metagenomic DNA (DNeasy® plant mini kit) และ eubacterial 16S rDNA
fragments จากตัวอย่างดินทัง้ 5 ตัวอย่างและ SDW (negative control) โดยปรากฏ DNA band เฉพาะ
ใน lane ของ S. malaysiensis DSM 41697T genomic DNA (positive control) ซึง่ มีขนาดประมาณ 1.2 kb
ดังแสดงในรูปที่ 4.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,200 bp

รู ปที่ 4.3 ภาพถ่าย agarose gel แสดง PCR products (S. violaceusniger clade 16S rDNA
fragments) ที่ได้ จาก metagenomic DNA ที่สกัดโดย DNeasy® plant mini kit (lane 3-7) และ
eubacterial 16S rDNA fragments (lane 8-12) จากดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae; lane 1:
GeneRulerTM 100 bp plus DNA ladder, lane 2: S. malaysiensis DSM 41697T genomic DNA
(positive control), lane 3 และ 8: อัญชัน, lane 4 และ 9: กระถินไทย, lane 5 และ 10: หางนกยูงไทย, lane
6 และ 11: แค, lane 7 และ 12: มะขาม และ lane 13: SDW (negative control)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger
16S rRNA gene clade เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการคัดเลือกตัวอย่างดินสาหรับการแยก
แบคทีเรี ยชนิดใหม่ในกลุม่ นี ้โดยวิธี selective isolation จะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้ นพบ streptomycetes
และ bioactive compounds ชนิดใหม่ เนื่องจากในการศึกษา whole genome sequence ของแบคทีเรี ย
ในกลุม่ นี ้พบว่าเป็ นแบคทีเรี ยที่มีความสามารถในการผลิต secondary metabolites หลายชนิดที่ยงั ไม่เคย
สกัดแยกได้ มาก่อน โดยแบคทีเรี ยในกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่แยกได้ จากดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae
(พืชตระกูลถัว่ ) subfamilies Mimosoideae และ Papilionoideae ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานว่าดิน
บริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae มีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยของแบคทีเรี ยในกลุม่
S.
violaceusniger 16S rRNA gene clade และได้ คดั เลือกตัวอย่างดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae
5 ชนิดซึง่ กระจายอยูใ่ นทัง้ 3 subfamilies ได้ แก่ หางนกยูงไทยและมะขาม (subfamily
Caesalpinioideae) กระถินไทย (subfamily Mimosoideae) และอัญชันและแค (subfamily
Papilionoideae) เพื่อเปรี ยบเทียบการกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ นี ้ใน
ดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae ที่อยูใ่ น subfamily แตกต่างกันด้ วย
การสกัด metagenomic DNA จากตัวอย่างดินโดย salt-SDS-heat method และ DNeasy® plant
mini kit พบว่าได้ สารสกัด metagenomic DNA ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน โดย metagenomic DNA ที่สกัด
โดย salt-SDS-heat method จากตัวอย่างดินทัง้ 5 ตัวอย่างมีสีน ้าตาลเข้ มและไม่ปรากฏ DNA band บน
agarose gel ในขณะที่ metagenomic DNA ที่สกัดโดย DNeasy® plant mini kit จากตัวอย่างดินทัง้ 5
ตัวอย่างมีสีเหลืองอ่อนใสและปรากฏ DNA bands บน agarose gel จึงสรุปว่า salt-SDS-heat method
ไม่เหมาะสมกับการสกัด metagenomic DNA จากตัวอย่างดินที่ใช้ ในงานวิจยั เนื่องจากไม่สามารถสกัด
metagenomic DNA จากตัวอย่างดินและไม่สามารถกาจัดสิ่งปนเปื อ้ นต่างๆ ซึง่ รวมถึง humic acid ที่พบ
ในตัวอย่างดิน โดย humic acid เป็ นสารที่มกั พบในดินและทาให้ ดินมีสีน ้าตาลถึงดา รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติ
ยับยังการท
้
างานของ Taq DNA polymerase ซึง่ เป็ นองค์ประกอบใน PCR mixture ในทางตรงกันข้ าม
®
DNeasy plant mini kit มีความเหมาะสมกับการสกัด metagenomic DNA ตัวอย่างดินที่ใช้ ในงานวิจยั
เนื่องจากสามารถสกัด metagenomic DNA จากตัวอย่างดินและสามารถกาจัด humic acid ที่พบใน
ตัวอย่างดิน ทังนี
้ ้อาจมีสาเหตุจากการที่การจัดเรี ยงโครงสร้ างของเนื ้อดินมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับการจัดเรี ยง
โครงสร้ างของเซลล์พืช ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือก metagenomic DNA ที่สกัดโดย DNeasy® plant mini kit
สาหรับการวิจยั ในขันตอนต่
้
อไป

16

การเพิ่มจานวน eubacterial 16S rDNA fragments โดย PCR ที่ใช้ eubacterial 16S rRNA
gene-specific primers มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ของ metagenomic DNA ที่สกัดโดย
DNeasy® plant mini kit เนื่องจากการปนเปื อ้ นด้ วย humic acid ในปริมาณเล็กน้ อยอาจมีผลยับยังการ
้
ทางานของ Taq DNA polymerase ได้ โดยในการวิจยั พบว่าสามารถเพิ่มจานวน eubacterial 16S rDNA
fragments จาก metagenomic DNA ที่สกัดจากตัวอย่างดินทัง้ 5 ตัวอย่าง จึงสรุปว่า metagenomic DNA
มีความบริ สทุ ธิ์เพียงพอสาหรับการเพิ่มจานวน DNA fragments โดย PCR และสามารถใช้ ในการศึกษา
การกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA gene
clade ต่อไป
การตรวจสอบและเพิ่มจานวน S. violaceusniger clade 16S rDNA fragments โดย PCR ที่ใช้
S. violaceusniger 16S rRNA gene clade-specific primers มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายหรื อ
การมีอยู่ของแบคทีเรี ยในกลุ่มนี ้ในตัวอย่างดิน พบว่าไม่สามารถเพิ่มจานวน S. violaceusniger clade 16S
rDNA fragments จาก metagenomic DNA และ eubacterial 16S rDNA fragments ที่ได้ จากตัวอย่าง
ดินทัง้ 5 ตัวอย่าง จึงสรุปเบื ้องต้ นบนพื ้นฐานของ sequence-based molecular techniques ว่าไม่มีการ
กระจายของแบคทีเรี ยในกลุ่ม S. violaceusniger 16S rRNA gene clade ในตัวอย่างดิน หรื ออีกนัยหนึง่
คือดินบริเวณรากของหางนกยูงไทย มะขาม กระถินไทย อัญชัน และแค ซึง่ เป็ นพืชที่กระจายอยูใ่ น 3
subfamilies ของตระกูล Fabaceae ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของแบคทีเรี ยในกลุม่ นี ้
จากผลการวิจยั เบื ้องต้ นที่วา่ ไม่มีการกระจายของแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA
gene clade ในตัวอย่างดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae ที่ใช้ ในการวิจยั จึงทาให้ ไม่สามารถ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยในกลุม่ นี ้ได้ นอกจากนีย้ งั พบว่าผลการวิจยั ไม่สนับสนุน
สมมติฐานที่ว่าดินบริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของแบคทีเรี ยใน
กลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA gene clade ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากพืชสร้ างและหลัง่ สารบางชนิดที่
สามารถยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ย หรื อดินบริเวณรากของพืชเป็ นแหล่งอาศัยของแบคทีเรี ยในกลุม่ อื่นๆ
ที่สร้ างและหลัง่ สารต้ านแบคทีเรี ยในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA gene clade
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั ดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ ชดั เจนว่าดินบริเวณรากของพืชเหล่านี ้
ไม่เหมาะสมในการเป็ นตัวอย่างสาหรับการแยกแบคทีเรี ยชนิดใหม่ในกลุม่ S. violaceusniger 16S rRNA
gene clade โดยวิธี selective isolation และไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าวโดยสิ ้นเชิง เนื่องจาก
การวิจยั ใช้ ตวั อย่างดินจากพืชในตระกูล Fabaceae เพียง 5 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่างหรื อ 1 ต้ น) และใช้
วิธีการสกัด metagenomic DNA จากตัวอย่างดินเพียง 2 วิธีจากหลายๆ วิธีที่มีรายงานว่าเหมาะสมกับดิน
ที่มีโครงสร้ างและองค์ประกอบในดินที่หลากหลายและให้ metagenomic DNA ที่มีคณ
ุ ภาพและความ
บริ สทุ ธิ์สงู เช่น CTAB method37,49 และ SDS-chloroform-bead-beating method37,50 รวมทังการใช้
้
ชดุ
สาหรับสกัด genomic DNA จากพืชในการสกัด metagenomic DNA จากตัวอย่างดิน37 อย่างไรก็ตาม
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ในทางปฏิบตั พิ บว่าวิธีการสกัดส่วนใหญ่มกั จะมีความเหมาะสมกับดินที่มีโครงสร้ างและองค์ประกอบในดิน
บางประเภทเท่านัน้ หรื อสามารถสกัด genomic DNA ของแบคทีเรี ยกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ได้ มากกว่า genomic
DNA ของแบคทีเรี ยกลุม่ อื่นๆ ที่มีอยู่ในดินนันๆ
้ ดังนันการที
้
่ไม่พบการกระจายของแบคทีเรี ยในกลุม่ S.
violaceusniger 16S rRNA gene clade ในตัวอย่างดินบริเวณรากของพืชอาจมีสาเหตุมาจาก DNeasy®
plant mini kit ไม่เหมาะสมกับโครงสร้ างและองค์ประกอบในดินและ/หรื อมีความเฉพาะเจาะจงในการสกัด
genomic DNA จากแบคทีเรี ยบางกลุม่ เท่านัน้ จึงส่งผลให้ ไม่สามารถสกัด S. violaceusniger clade
genomic DNA จากตัวอย่างดิน นอกเหนือจากข้ อสรุปที่วา่ ไม่มีการกระจายของแบคทีเรี ยในกลุม่ นี ้ในดิน
บริเวณรากของพืชตระกูล Fabaceae ที่ใช้ ในการวิจยั จริงๆ ซึง่ จากที่กล่าวมาทังหมดการเพิ
้
่มชนิดและ
จานวนพืชตระกูล Fabaceae ที่เก็บตัวอย่างดินบริเวณรากในการวิจยั รวมทังการสกั
้
ด metagenomic
DNA โดยวิธีที่หลากหลายน่าจะเป็ นแนวทางที่นาไปสูข่ ้ อสรุปที่แน่นอนต่อไป
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ภาคผนวก
0.5 M EDTA (pH 8.0) 100 ml
- Disodium EDTA
- SDW
- ปรับให้ มี pH 8.0
- SDW จนครบ

18.612 g
80 ml
100 ml

- ทาให้ ปราศจากเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 121C และความดัน 15 psi เป็ นเวลา 20 นาที
PCR Mixture for Eubacterial 16S rDNA Fragment (x1, 25 l)
- TopTaq master mix (2x)
12.5 l
- CoralLoad concentrate (10x)
2.5 l
- 27F (10 M)
0.5 l
- 1525R (10 M)
0.5 l
- SDW
8 l
- DNA template
1 l
PCR Mixture for S. violaceusniger Clade 16S rDNA Fragment (x1, 25 l)
- TopTaq master mix (2x)
12.5 l
- CoralLoad concentrate (10x)
2.5 l
- 27F (10 M)
0.25 l
- 1525R (10 M)
0.25 l
- SDW
8.5 l
- DNA template
1 l
10x TBE Buffer 1 L
- Tris
- Boric acid
- Disodium EDTA
- SDW จนครบ

108
55
7.44
1,000

g
g
g
ml

- ทาให้ ปราศจากเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 121C และความดัน 15 psi เป็ นเวลา 20 นาที
24

0.5x TBE Buffer 1 L
- 10x TBE buffer
- SDW จนครบ

50 ml
1,000 ml

TE Buffer (10 mM Tris and 1 mM EDTA; pH 8.0) 1 L
- 0.5 M EDTA (pH 8.0)
2 ml
- 1 M Tris-HCl (pH 8.0)
10 ml
- SDW จนครบ
1,000 ml
- ทาให้ ปราศจากเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 121C และความดัน 15 psi เป็ นเวลา 20 นาที
1 M Tris-HCl (pH 8.0) 500 ml
- Tris
- SDW
- ปรับให้ มี pH 8.0 ด้ วย 0.1 M HCl
- SDW จนครบ

60.55 g
400 ml
500 ml

- ทาให้ ปราศจากเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 121C และความดัน 15 psi เป็ นเวลา 20 นาที
Zhou’s Extraction Buffer 1 L
- Tris
12.12 g
- EDTA
37.23 g
- Na2HPO4
14.2 g
- NaCl
87.66 g
- CTAB
10 g
- SDW จนครบ
1,000 ml
- ปรับให้ มี pH 8.0
- ทาให้ ปราศจากเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 121C และความดัน 15 psi เป็ นเวลา 20 นาที
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คาย่ อ
bp

Base pair

C
CTAB
DNA
EDTA
g
IAA
kb
L
l
M
mg
mg/ml
ml
PCR
psi
rpm
rRNA
SDS
SDW
SVNF
SVNR
Taq
TE
TBE
UV
V
%w/v
%v/v

Degree Celsius
Cetyl trimethylammonium bromide
Deoxyribonucleic acid
Ethylenediamine tetraacetic acid
Gram
Isoamyl alcohol
Kilobase pair
Liter
Microliter
Micromolar
Milligram
Milligram per milliliter
Milliliter
Polymerase chain reaction
Pound per square inch
Round per minute
Ribosomal ribonucleic acid
Sodium dodecylsulfate
Sterile distilled water
S. violaceusniger 16S rRNA gene clade-specific primer (forward)
S. violaceusniger 16S rRNA gene clade-specific primer (reverse)
Thermus aquaticus
Tris-ethylenediamine tetraacetic acid buffer
Tris-borate-ethylenediamine tetraacetic acid buffer
Ultraviolet
Volt
Percent (weight by volume)
Percent (volume by volume)
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27F
1525R

Eubacterial 16S rRNA gene-specific primer (forward)
Eubacterial 16S rRNA gene-specific primer (reverse)
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