ว.วิทย. มข. 40(3) 867-876 (2555)

KKU Sci. J. 40(3) 867-876 (2012)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ต้นปทุมรัตน์ (Curcuma sp.)
โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
In Vitro Culture and Agrobacterium Tumefaciens - Mediated
Transformation of Precious Patumma (Curcuma sp.)
วารุต อยู่คง 1 รัฐพร จันทร์เดช 2 และ ภพเก้า พุทธรักษ์ 1*
บทคัดย่อ
ปทุมรัตน์ (Curcuma sp.) เป็นพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากยังไม่มี
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ต้นปทุมรัตน์ รายงานนี้จึงศึกษาการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต้นอ่อนของ
ปทุมรัตน์บนสูตรอาหาร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนินชนิด TDZ ความเข้มข้น 0.0, 0.1
และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IMA ความเข้มข้น 0, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน
พบว่า ชิ้นส่วนต้นอ่อนปทุมรัตน์ที่เพาะเลี้ยงบน อาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ IMA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดการสร้างต้นอ่อนได้มากที่สุด 12 ต้นต่อต้นหลัก
และศึกษาความเหมาะสมของ Agrobacterium tumefaciens และเวลาที่ใช้ในการปลูกถ่ายเชื้อ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาการส่งถ่ายยีนของต้นปทุมรัตน์ต่อไป ในการศึกษาใช้ A. tumefaciens สายพันธุ์ AGLO ที่มีพลาสมิด
pBI121 ซึ่งมียีน neomycin phosphotransferase (nptII) เป็นยีนเครื่องหมายเพื่อการคัดเลือก และยีน αglucuronidase (gus) เป็นยีนรายงานผล จากการเลี้ยงเชื้อในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IMA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และ นํามาเขย่ารวมกับต้นอ่อนของปทุมรัตน์เป็น
เวลา 30 นาที จากนั้นนําต้นอ่อนมาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรMS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ IMA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 3 วัน ก่อนนํามาเลี้ยงในอาหารคัดเลือกที่มี kanamycin
เป็นเวลา 2 เดือน จากการนําใบของต้นที่รอดชีวิตมาตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus พบว่าการใช้ A.
tumefaciens สายพันธุ์ AGLO และเขย่ารวมกับต้นอ่อนปทุมรัตน์ นาน 30 นาที พบชิ้นส่วนที่มีการแสดงออกของ
ยีน gus 73.33 เปอร์เซ็นต์
1
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ABSTRACT
Precious Patumma (Curcuma sp.) was a promising ornamental plant that could benefit
from further development using modern biotechnology. In this study, In vitro retarded shoots
culture of Precious Patumma was conducted on MS medium supplemented with cytokinin of
TDZ at 0.0, 0.1 and 0.5 mg/l and IMA at 0, 2 and 4 mg/l . The results indicated that the highest
number of retarded shoots (12 retarded shoots per explant) could obtain when cultured on MS
medium supplemented with 0.5 mg/l TDZ combination with 4 mg/l IMA and developed the
Agrobacterium-mediated transformation protocol into Precious Patumma. The A. tumefaciens
strain AGLO harboring the binary vector pBI121 containing the neomycin phosphotransferase
gene (nptII) as a selectable marker and the α-glucuronidase (gus) gene as a reporter was
cultured in MS medium supplemented with 0.5 mg/l TDZ combination 4 mg/l IMA . The bacteria
were diluted incubated with in vitro propagated Precious Patumma retarded shoots in MS
medium supplemented with 0.5 mg/l TDZ combination 4 mg/l IMA for 30 minutes. Treated
retarded shoots were selected in MS medium containing 100 mg/l kanamycin for 6 weeks. GUS
bioassay was used to observe gus gene expression in leaves of transgenic plants. The results
revealed that the highest percentage of transformed Precious Patumma (73.33%) was obtained
when in vitro Precious Patumma retarded shoots were inoculated with A. tumefaciens at 30
minutes.
คําสําคัญ: ปทุมรัตน์ Agrobacterium tumefaciens pBI121 ยีน gus
Keywords: Precious Patumma, Agrobacterium tumefaciens, pBI121, gus gene

บทนํา
ปทุมรัตน์ (Curcuma sp.) มีชื่อสามัญว่ า
Precious Patumma ชื่อทางการค้า Khmer-Pearl
Pink เป็น พืชที่มีช่อดอกสวยงาม สามารถนํ าไปใช้
ประโยชน์เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง (สุรวิช, 2540)
ปทุมรัตน์เป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศกัมพูชา
ปั จ จุ บั น ได้ รั บ ความนิ ย มในตลาดโลก (เยาวลั ก ษณ์ ,
2544) ปทุมรัตน์อยู่ในกลุ่มของปทุมมา มีการส่งออกหัว
พันธุ์ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และแอฟริกา
(อรัญญา, 2541) แต่ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกได้

เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของตลาดโลก เนื่ อ งจาก
ปัญหาโรคเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Psuedomonas
solanacearum ตลาดต่างประเทศจึงห้ามนําเข้าหัว
พันธุ์ที่มีเชือ้ แบคทีเรียชนิดนี้อยู่ ทําให้ไม่สามารถส่งออก
ได้ ต ามจํ า นวนที่ ต้ อ งการ และการปลู ก ปทุ ม รั ต น์ อ ยู่
ในช่วงต้นฤดูฝน ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ระยะเดียว จึงทํา
ให้การควบคุมระบบตลาดไม่อยู่ในทิศทางที่ดี (สุรวิช,
2539) การส่ ง ออกในรู ป ดอกไม้ ส ดยั ง มี น้ อ ยมาก
เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเก็บดอกตลอดฤดูปลูกได้
(ประสบ, 2543)
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ปทุมรัตน์เป็นไม้ดอกที่มีโอกาสขยายตลาดใน
ต่างประเทศได้อีกมากรัฐบาลจึงมีการกําหนดนโยบาย
เพื่ อพั ฒนาทั้ งด้ านการผลิ ต และการตลาดไม้ด อกไม้
ประดับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 โดยดําเนินการ
วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตของไม้ดอกไม้ประดับโดยเน้นการ
วิ จั ย และพั ฒ นาการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ พั น ธุ์ ที่ มี
ลักษณะแปลกใหม่ ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี อายุการใช้
งานนาน ทนทานต่อการเข้าทําลายของโรค และแมลง
และทนทานต่อการขนส่ง เพื่อจะเป็นการช่วยลดปัญหา
ที่เกิดจากการผลิต และการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับ
ของไทย สําหรับการส่งออกก็ต้องเผชิญการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้น โดยประเทศคู่แข่งทั้งรายเก่าและราย
ใหม่เจาะขยายตลาดส่งออกเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
จากไทย ผู้ประกอบการของไทยต้องอาศัยการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต การคิดค้นพันธุ์ใหม่ๆ ทั้งในด้าน
สีสัน และรูปทรง รวมทั้งการเน้นการขยายประเภทการ
ส่งออกไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ มี ค วามหลากหลาย เน้ น การตอบสนองความ
ต้องการของตลาดให้มากขึ้ น เนื่ องจากในปัจ จุบั น
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พัน ธุ วิ ศ วกรรม และชี ววิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล ได้ มี ก าร
พัฒนา และมีบ ทบาทกับ การดัด แปลง หรื อปรับ ปรุ ง
พันธุ์พืช รวมทั้งเพิ่มผลผลิต และมูลค่าของพืชทําให้มี
ผลต่อการค้า และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน
การถ่ายยีนโดยใช้ Agrobacterium tumefacience
เป็นพาหะประสบความสําเร็จในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหลาย
ชนิด เช่น Eustoma grandiflorum Raf. (Ledger et
al., 1997) ข้าว ข้าวโพด และ ธัญพืช (Cheng et al.,
2004) Festuca arundinacea Schreb.(Wang and
Ge, 2005) Aloe barbadensis Mill. (He et al.,
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2007) และ Festuca pratensis Huds. (Gao et al.,
2009) นอกจากนี้ Spelt et al. (2000) ศึกษาการส่ง
ถ่ายยีน dfr (dihydroflavonol-4-reductase) ใน
ดอกพิทูเนียโดยใช้ A. tumefaciens พบการแสดงออก
ของยีน dfr และดอกของพิทูเนียเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการชักนําให้เกิดต้นอ่อนจํานวน
มากจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการส่งถ่าย
ยี น เข้ า สู่ ต้ น อ่ อ นปทุ ม รั ต น์ ด้ ว ยแบคที เ รี ย
A.
tumefacience

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ผลของ IMA (Imazalil) และ TDZ (Thidiazuron)
ต่อการพัฒนาต้นอ่อนปทุมรัตน์ในสภาพปลอดเชื้อ
นําต้นอ่อนปทุมรัตน์ (retarded shoots) ที่
อยู่ ใ นสภาพปลอดเชื้ อ (ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดเชียงราย) (รูปที่ 1A) ลอกกาบ
หุ้มออก และตัดให้ได้ขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร
นําไปเลี้ ยงบนสูต รอาหาร MS (Murashige and
Skoog, 1962) ที่เติม IMA ความเข้มข้น 0, 2 และ 4
มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ความเข้มข้น 0, 0.1 และ
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําการทดลองทั้งหมด 10 ซ้ํา
แล้วนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความ
สว่างของแสง 1,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน
วางแผนทด ลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ ( completely
randomized design; CRD) เพาะเลี้ยงต้นอ่อนปทุม
รัตน์เป็นเวลา 2 เดือน บันทึกจํานวนยอด ความยาว
ยอด จํ า นวนใบ และจํ า นวนราก วิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนของข้อมูลจากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วย Duncan's multiple test
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retarded shoots

gus expansions

gus expansions

รูปที่ 1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ต้นอ่อนปทุมรัตน์ (A): ตัวอย่างต้นของปทุมรัตน์ที่ใช้ในการ
ทดลอง ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดเชียงราย (B): ต้นอ่อนปทุมรัตน์ที่เพาะเลี้ยง
บนสูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IMA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน (C): ต้นปทุมรัตน์ที่รอดชีวิตหลังจากนําออกปลูกในสภาพโรงเรือน (D): ต้นอ่อน
ปทุมรัตน์ที่ไม่ได้รับการส่งถ่ายยีน (control) หลังการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน เมื่อตรวจสอบการ
แสดงออกของยีน gus ด้วยเทคนิค GUS histochemical assay เนื้อเยื่อไม่ติดสีน้ําเงิน (E และ F): ปทุม
รัตน์ที่ได้รับการส่งถ่ายยีน หลังการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน เมื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus
ด้วยเทคนิค GUS histochemical assay เนื้อเยื่อติดสีน้ําเงิน
นําต้นปทุมรัตน์ทมี่ รี ากจากการเพิ่มปริมาณใน
สภาพปลอดเชื้อมาปรับสภาพในอุณหภูมิห้องนาน 1
สัปดาห์ก่อนย้ายปลูกหลังจากนั้นนํามาย้ายปลูกในวัสดุ
ปลูกในกระถางที่ประกอบด้วย ดินร่วน ทราย และขี้เถ้า
แกลบ อัตราส่วน 1:1:1 รดน้ําให้ชุ่ม เป็นเวลานาน 3
สัปดาห์
แบคทีเรีย และพลาสมิดที่ใช้ในการทดลอง
การส่ ง ถ่า ยยี น ครั้ ง นี้ ใ ช้ Agrobacterium
tumefaciens สายพันธุ์ AGLO ที่มีพลาสมิด pBI121
(ที่มียีน dfr (dihydroflavonol-4-reductase) ได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทั้งนี้พลาสมิด pBI121 จะถูก

นํ า เข้ า สู่ เ ซลล์ แ บคที เ รี ย โดยวิ ธี electroporation
สํ า หรั บ โครงสร้ า งของเวคเตอร์ pBI121 มี ยี น
neomycin phosphotransferase (nptII) เป็นยีน
เครื่องหมายเพื่อการคัดเลือกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม
ของโปรโมเตอร์ NOS และยีน α-glucuronidase
(gus) เป็นยีนรายงานผล ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
โปรโมเตอร์ CaMV 35S
ศึกษาการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ต้นอ่อนปทุมรัตน์โดย A.
tumefaciens สายพันธุ์ AGLO
นําต้นอ่อนปทุมรัตน์ (retarded shoots) ที่
ปลอดเชื้อ ขนาดประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อมาบ่มร่วมกับอาหารเหลวสูตร MS ที่
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เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, IMA
ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารละลายเชื้อ A.
tumefaciens สายพันธุ์ AGLO ที่มีพลาสมิด pBI121
(เจือจางจากสารละลายเชื้อที่ OD600 = 0.65) โดยเขย่า
ร่วมกันเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นซับส่วนเกินของเชื้อ
A. tumefaciens แล้วนําต้นอ่อนปทุมรัตน์ไปเลี้ยงบน
สูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, IMA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น
เวลา 3 วัน จากนั้นกําจัดเชื้อ A. tumefaciens โดย
ล้ า งต้ น อ่ อ นปทุ ม รั ต น์ ด้ ว ยน้ํ า กลั่ น ปลอดเชื้ อ ที่ มี
cefotaxime ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น
เวลา 5 นาที ล้างด้วยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 3 ครั้ง หลังจาก
นั้นจึงนําต้นอ่อนปทุมรัตน์ไปเพาะเลี้ยงต่อบนอาหาร
คัดเลือกที่เติม kanamycin ความเข้มข้น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร และ cefotaxime ความเข้มข้น 500
มิลลิกรัมต่อลิตร เปลี่ยนอาหารทุก ๆ 2 สัปดาห์ เป็น
เวลา 2 เดือน
การตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus ด้วยเทคนิค
GUS histochemical assay
นํา ต้ น อ่ อ นปทุ ม รั ต น์ ที่ผ่ า นการคัด เลื อ กบน
อาหารที่มีสารปฏิชีวนะ kanamycin มาตรวจสอบการ
แสดงออกของยีน gus โดยใช้ส่วนของต้นอ่อนจากการ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ มาตรวจสอบโดยวิ ธี
GUS
histochemical assay โดยตัด ต้ นอ่ อ นมาแช่ ใ น
สารละลายบัฟเฟอร์ 5-bromo-4-chloro-3-indolylDglucuronide (X-Gluc) [50 mM NaHPO4, pH 7;
10 mM EDTA, pH 7; 0.5 mM K3Fe(CN)6; 0.5 mM
K4Fe(CN)6; 0.1% Triton X-100; 1 mM XGluc] เป็น
เวลา 1 คืน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยการ
แสดงออกของยีน gus จะทําให้เกิดการทําปฏิกิริยากับ
X-Gluc และเห็นเป็นสีน้ําเงิน จากนั้นล้างชิ้นส่วนต้น
อ่อนโดยแช่แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกําจัดสี
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เขียวของคลอโรฟิลล์ออก ซึ่งจะทํ าให้เห็น สีน้ําเงิ น
ชัดเจนขึ้น
การตรวจสอบยีน gus โดยวิธี Polymerase chain
reaction (PCR)
ยี น gus จะถู ก ตรวจสอบโดยเทคนิ ค
Polymerase chain reaction (PCR) โดยการใช้
พลาสมิด pBI121 เป็น positive control และต้นอ่อน
ที่ไม่ได้รับการส่งถ่ายยีนเป็น negative control โดย
ตัวอย่า งที่ ใช้ ทดสอบจะถูก นํา ไปเพิ่ม ปริ มาณดี เอนเอ
โดยใช้ไพรเมอร์ gusF (5' -CTG TAG AAA CCC CAA
CCC GTG- 3') และ gusR (5' -CAT TAC GCT GCG
ATG GAT CCC-3') ในแต่ละปฏิ กิริยาใช้ DNA
template (10 ng/µl) 1 µl, 10x PCR buffer 2 µl,
50 mMMgCl2 0.5 µl, 25 mM dNTP 0.16µl,
Primer F (20 pmol/µl) 1 µl, Primer R (20
pmol/µl) 1 µl, Taq DNA polymerase 0.5 unit,
steriled ddH2O 15 µl ปริมาตรสุดท้าย 20 µl
ปฏิกิริยา PCR เริ่มจากการแยกสายดีเอ็นเอเกลียวคู่
ออกจากกัน (denaturation) โดยใช้อุณหภูมิ 94 องศา
เซลเซียส นาน 30 วินาที ทําปฏิกิริยาจํานวน 30 รอบ
โดยใช้อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั บ ของไพร์ เ มอร์ กั บ ดี เ อ็ น เอแม่ แ บบ
(annealing) จากนั้นจึงใช้อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส
นาน 45 วินาที ต่อด้วย 72 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
เพื่อให้เกิดการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจากไพร
เมอร์ (extension) เมื่อปฏิกิริยาครบ 30 รอบแล้วจึง
นําสารที่ได้มาแยกโดยวิธี gel electrophoresis บน
agarose gel เข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับ 0.5X
บัฟเฟอร์ TBE และ นําแผ่น agarose gel ไปตรวจดู
แถบดีเ อ็ นเอด้ว ย UV transilluminator พร้ อ ม
บันทึกภาพเก็บไว้
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ผลการทดลอง
ผลของ IMA (Imazalil) และ TDZ (Thidiazuron)
ต่อการพัฒนาต้นอ่อนปทุมรัตน์ในสภาพปลอดเชื้อ
การศึกษาผลของ IMA และ TDZ ในระดับ
ความเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ ต่ อ การเพิ่ ม ปริ ม าณต้ น อ่ อ นของ
ปทุมรัตน์ หลังจากการเพาะเลี้ยงนาน 2 เดือน พบว่า
ต้นอ่อนปทุมรัตน์ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่ได้
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต มีจํานวนต้นอ่อน 0.6
ต้นต่อต้นหลัก ขณะที่ผลของการใช้ TDZ เพียงอย่าง
เดียวที่ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้
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ต้นใหม่จํานวน 4.6 และ 9.2 ต้นต่อต้นหลักตามลําดับ
ต้นที่ได้มีกาบใบขนาดเล็กและไม่มีการแผ่ของใบ ส่วน
การใช้ IMA ร่วมกับ TDZ สามารถเพิ่มจํานวนต้นใหม่
ได้มากที่สุด และมากกว่าใช้ TDZ เพียงอย่างเดียว นั่น
คือ IMA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 1 เดือนเริ่มมีการสร้างต้นอ่อนเกิดขึ้น (รูปที่ 1B)
เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือนให้ต้นใหม่จํานวน 12
ต้นต่อต้นหลัก (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลของ IMA และ TDZ ต่อการพัฒนาต้นอ่อนปทุมรัตน์ในสภาพปลอดเชื้อ
IMA
(mg/l)
0
2
4
0
2
4
0
2
4

TDZ
(mg/l)
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.5
0.5
0.5

Shoot number
/explants
0.60±0.24a
0.40±0.24a
2.20±0.20b
4.60±0.24c
10.20±0.39f
8.20±0.37d
9.20±0.30e
11.20±0.37g
12.00±0.31g

Shoot length
/explants
1.00±0.44a
0.60±0.40a
3.20±0.37b
1.40±0.24a
1.40±0.24a
0.82±0.09a
1.40±0.24a
0.80±0.12a
058±0.11a

Leaf number
/explants
1.00±0.44a
1.00±0.63a
2.20±0.20b
1.40±0.24ab
1.00±0.31a
1.40±0.24ab
0.80±0.37a
0.60±0.24a
0.60±0.24a

Root number
/explants
1.60±0.62bcd
1.40±0.87bcd
3.20±0.20e
1.60±0.24bcd
2.00±0.31cde
2.60±0.24de
0.80±0.37abc
0.00±0.00a
0.40±0.24ab

Values represent means ±SE means followed by the same letter within columns are not significantly different (p ≤ 0.05)
using Duncan's multiple test.

การนํ า ต้ น ปทุ ม รั ต น์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ จ ากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทีม่ ีความแข็งแรงและเกิดราก ปลูกใน
วั ส ดุ ป ลู ก ที่ มี ส่ ว นผสมของดิ น ร่ ว น ทราย และขี้ เ ถ้ า
แกลบ อัตราส่วน 1:1:1 ในสภาพแวดล้อมภายนอก
เมื่อย้ายปลูกเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า ต้นปทุมรัตน์
เจริญเติบโตได้ดี โดยมีการเจริญของยอดใหม่เกิดขึ้น
และอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด 80 เปอร์เซ็นต์ (รูปที่
1C)

การตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus ด้วยเทคนิค
GUS histochemical assay
จากการนําต้นปทุมรัตน์ที่ทําการส่งถ่ายด้วย
A. tumefaciens สายพันธุ์ AGLO ที่มีพลาสมิด
pBI121 ที่ต้านทานต่อ kanamycin นํามาตรวจสอบ
การแสดงออกของยีน gus โดย GUS bioassay พบว่า
ต้นอ่อนที่ได้รับการถ่ายยีน และมีการแสดงออกของยีน
gus มีสีน้ําเงินตามบริเวณเส้นใบ (รูปที่ 1E และ 1F)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

และต้นควบคุมจะกลายเป็นสีเหลืองอ่อน (รูปที่ 1D)
โดยต้นอ่อนที่เขย่าร่วมกับ A. tumefaciens เป็นเวลา
30 นาที มี GUS activity 73.33 เปอร์เซ็นต์
การตรวจสอบยีน gus โดยวิธี Polymerase chain
reaction (PCR)
จากการนําต้นอ่อนที่มีการแสดงออกของยีน
gus มาตรวจสอบการมีอยู่ของยีน gus โดยใช้พลาสมิด
pBI121 เป็น positive control และต้นอ่อนปทุมรัตน์
ที่ไม่ได้รับการส่งถ่ายยีนเป็น negative control โดย
การทํา PCR ด้วยคู่ไพรเมอร์ที่จําเพาะ พบว่ามีแถบที่
ระบุขนาดของยีน gus ประมาณ 510 bp (รูปที่ 2)

อภิปรายผลการทดลอง
การศึกษาผลของ IMA และ TDZ ในระดับ
ความเข้มข้น ต่าง ๆ ต่อการเพิ่ มปริมาณต้นอ่ อนปทุ ม
รั ต น์ หลั ง จากการเพาะเลี้ ย งนาน 2 เดื อ น บนสู ต ร
อาหาร MS พบว่า ต้นปทุมรัตน์ที่เพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ที่ไม่ได้เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตมี
จํานวนต้นอ่อน 0.6 ต้นต่อต้นหลัก ขณะผลของการใช้
TDZ ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้ต้น
ใหม่จํานวน 4.6 และ 9.2 ต้นต่อต้นหลักตามลําดับ Lu
(1993) รายงานว่า TDZ มีผลทําให้เกิดการแบ่งเซลล์
และชั กนํ าให้ เกิ ดต้ นพิ เศษ (adventitious shoot)
จํานวนมาก โดยอาหารที่เติม TDZ สามารถชักนําให้
เกิด ต้นได้มากกว่ าอาหารที่เติ มไซโตไคนิน ชนิด อื่น ๆ
(BA, kinetin และ zeatin) สูงถึง 42 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ Werbrouck and Debergh (1996)
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รายงานผลของ TDZ ที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิ ต ร สามารถชั ก นํ า ให้ เ กิ ด ยอดจากปลายยอดของ
Spathiphyllum flouribundum จํานวนมากถึง 50
ยอดต่อชิ้นส่วนพืช การใช้ IMA ความเข้มข้น 2 และ 4
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเพิ่มจํานวนต้นใหม่ได้เพียง
0.4 และ 2.2 ต้นต่อต้นหลักตามลําดับ แต่การใช้ IMA
ร่วมกับ TDZ สามารถเพิ่มจํานวนต้นใหม่ได้มาก และ
มากกว่าใช้ TDZ เพียงอย่างเดียว ผลของ IMA ความ
เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น
0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้ต้นใหม่จํานวน 10.20
และ 11.20 ต้นต่อต้นหลักตามลําดับ และ IMA ความ
เข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น
0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้ต้นใหม่จํานวน 8.20
และ 12.00 ต้ น ต่ อ ต้ น หลั ก ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง IMA มี
บทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพของ TDZ ต่อการเพิ่ม
ปริมาณต้นอ่อนปทุมรัตน์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ
Werbrouck and Debergh (1996) ที่ใช้ IMA ความ
เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ 0.5 มิลลิกรัม
ต่อ ลิ ต รให้ จํ านวน 77 ต้ น มากกว่ า TDZ เพี ยงอย่ า ง
เดี ย วที่ ใ ห้ จํ า นวน 50 ต้ น ในการขยายพั น ธุ์ S.
flouribundum บทบาทของ IMA ในการช่วยให้ TDZ
ทํ า งานได้ ดี ขึ้ น ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ สรี ร วิ ท ยา แต่
Werbrouck and Debergh (1996) สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นการทําให้ระดับฮอร์โมนพืชหลายชนิดภายใน
ต้ น เปลี่ ย นแปลงไปในระดั บ ที่ เ หมาะสมต่ อ การเพิ่ ม
ปริมาณต้น
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รูปที่ 2 การตรวจสอบยีน gus โดยวิธี PCR โดยใช้ primer จําเพาะต่อยีน gus M: DNA marker, P: positive
control, N: negative control, 1-5:
5: transgenic plant (ลู
( กศรชี้แถบที่ปรากฏเป็นตําแหน่งของยีน gus
ขนาดประมาณ 510 bp)
ก า ร ส่ ง ถ่ า ย ยี น ด้ ว ย แ บ ค ที เ รี ย A.
tumefaciens สายพันธุ์ AGLO พบว่า สามารถส่งถ่าย
ยีนเข้าสู่ต้นอ่อนปทุมรัตน์ โดยการบ่มในอาหารเหลว
อาหารเหลว
MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
IMA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกั บ
สารละลายเชื้อ A. tumefaciens สายพันธุ์ AGLO ที่
มีพลาสมิด pBI121 โดยมียีน dfr เป็นเวลา 30 นาที
ต้นอ่อนปทุมรัตน์ที่มีการแสดงออกของยีน gus มีมาก
ถึง 73.33 เปอร์เซ็นต์ และสามารถยืนยันการมีอยู่ของ
ยีนได้โดยการใช้ปฏิกิริยา PCR ซึ่งการศึกษานี้สามารถ
ทดสอบ และยืนยันการแสดงออกของยีน gus ได้ จาก
การศึกษาของ Buddharak (2010) รายงายการส่งถ่าย
ยีน gus เข้าสู่ช่อดอกย่อย (coinflorescense) ของ
ปทุ มมาโดย A. tumefaciens สายพั นธุ์ AGLO
ตร ว จส อบผ ล กา ร ส่ ง ถ่ าย ยี นด้ ว ยเ ทคนิ ค GUS
histochemical assay พบว่าเนื้อเยื่อช่อดอกย่อยของ

ปทุมมาที่ส่งถ่ายด้วยพลาสมิด pSCV1.6 เมื่อนํามา
ต ร ว จ ส อ บ พ บ ก า ร เ กิ ด จุ ด สี น้ํ า เ งิ น ( transient
expression) มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง ยี น gus 65
เปอร์เซ็นต์ ส่วนเนื้อเยื่อปทุมมาที่ส่งถ่ายด้วยพลาสมิด
pBI121 เมื่อตรวจสอบพบการเกิดจุดสีน้ําเงินมีการ
แสดงออกของยีน gus 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทคนิคการ
เลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับเชื้อ นี้มีการใช้ศึกษาการถ่ายยีนเข้า
สู่ใบแอปเปิ้ล (Malus zumi Matsum.) โดยใช้ A.
tumefaciens สายพันธุ์ EHA105 ที่มีพลาสมิด
pBI121 ที่ระดับเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรีย 1:10 และ
เขย่าร่วมกับใบนาน 10 นาที ก่อนนํามาเลี้ยงในอาหาร
เป็นเวลาต่าง ๆ กัน พบว่าเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ร่วมกับเชื้อแบคทีเรียส่งผลต่อการกําจัดเชื้อออกจาก
เนื้อเยื่อ ซึ่งแม้ว่าการเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย
นาน 4 วัน ให้ผลการตรวจสอบการแสดงออกของยีน
gus สูงสุดคือ 22 เปอร์เซ็นต์ แต่การใช้เวลาเลี้ยง

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

เนื้อเยื่อร่วมกับเชื้อแบคทีเรียนาน 2 วัน ทําให้สามารถ
กําจัดเชื้อแบคทีเรียออกจากเนื้อเยื่อได้ดีกว่า (Xu et
al., 2009) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Petri (2004)
รายงานถึงการใช้สารละลายเชื้อ A. tumefaciens บ่ม
กับใบของอัลมอนด์ พบว่าการบ่มเป็นเวลานานกว่า 30
นาที ไม่มีผลเพิ่มความสามารถในการส่งถ่ายยีน แต่เพิ่ม
ปัญหาในการกํ าจัด แบคทีเรีย ภายหลัง การส่งถ่ ายยี น
ดังนั้นในการศึกษาระยะเวลาในการเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับ
เชื้ อ แบคที เ รี ย ทั้ ง ระยะเวลาในการเขย่ า รวมกั บ เชื้ อ
แบคที เ รี ย และระยะเวลาในการเลี้ ย งบนอาหาร
เพาะเลี้ ย งก่ อ นนํ า มากํ า จั ด เชื้ อ แบคที เ รี ย จึ ง มี
ความสําคัญ

สรุป
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปทุมรัตน์โดยใช้สิ้นส่วน
ต้นอ่อน (retarded shoots) มาเพาะเลี้ยงบนสูต ร
อาหาร MS พบว่าสูตรอาหารที่เหมาะที่สุดในการชักนํา
ให้เกิดต้นใหม่จํานวนมาก คือสูตรอาหาร MS ที่เติม
TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IMA
ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตรอาหาร MS ที่
เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ
IMA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ผลไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ A. tumefaciens สายพันธุ์ AGLO
(pBI121) มีประสิทธิภาพในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ต้นอ่อน
ปทุมรัตน์โดยมีแสดงการออกของยีน gus ถึง 73.33
เปอร์เซ็นต์
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