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การคัดกรองความหนาแนนของธาตุเหล็กในเมล็ดโดยวิธีเพิรล พรัสเชียนบลู
ในประชากรขาวกลายพันธุขนาดใหญ
Screening of Grain Iron Density Using Perl’s Prussian blue Method
in a Large Mutate Rice Population
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บทคัดยอ
โรคโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กเปนปญหาทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปเอเชีย โรคนี้สงผล
กระทบอยางมากตอเด็กกอนวัยเรียน และหญิงมีครรภ ซึ่งสาเหตุมาจากอาหารหลักที่ประชากรบริโภคมีธาตุ
เหล็กไมเพียงพอโดยเฉพาะในขาว และธัญพืช ซึ่งเปนอาหารหลักของประชากรมากกวาครึ่งหนึ่งของโลก ขาวเปน
ธัญพืชที่จัดวามีปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดต่ํากวาธัญพืชชนิดอื่น ๆ ดังนั้นการเพิ่มความหนาแนนของธาตุเหล็กใน
เมล็ดขาวนาจะชวยแกปญหาของโรคนี้ได ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองขาวที่มีธาตุเหล็กสูง และ
มีความเปนประโยชนสูง รางกายสามารถดูดซึมไปใชไดมาก จากประชากรขาวเจาหอมนิลที่ถูกเหนี่ยวนําดวยรังสี
fast neutron จํานวน 12,000 สายพันธุ ดวยวิธีการใชสียอม Perl’s Prussian blue และหลังจากพบสายพันธุที่มี
ความหนาแน น ของปริ ม าณธาตุ เ หล็ ก ในเมล็ ด สู ง วิ เ คราะห ยื น ยั น ผลด ว ย การวิ เ คราะห ICP ที่ ส ถาบั น วิ จั ย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิเคราะหหาปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียในเมล็ดดวยวิธี High Inorganic P
method (HIP) ผลการทดลองพบขาวที่มีธาตุเหล็กสูงจํานวน 3 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ 4643,11716 และ
10595 มีปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดสูงกวาขาวเจาหอมนิล ที่ความเขมขน 29.2, 16.5 และ 15.8 mg/kg Fe
ตามลําดับ และคนพบสายพันธุที่มีปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียสูงประมาณ 4.6 – 13.9 mg/L P จํานวน 10 สาย
พันธุ
คําสําคัญ : ขาวกลายพันธุ ธาตุเหล็ก เพิรล พรัสเชียนบลู

ABSTRACT
Iron (Fe) deficiency anemia (IDA) is a worldwide problem particularly in Asia. It most affect on
the pre-school children and pregnant woman. IDA has been caused from staple food that the people
consume. It has not enough nutrients especially in rice and cereal. Rice is the most staple food for
people in a half of the world and has the lowest Fe concentration in grain among the cereal.
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Increased iron in a grain should have done to solve the symptom. The objective of this study was to
screen high iron density and bioavailability on rice from 12,000 varieties of Jao Hom Nin mutant that
were induced with fast neutron radiation. Five seeds per variety from mutant population was analyzed
with Perls' Prussian Blue method. High intensity of Prussian blue staining type was selected for ICP at
for institution of nutrition, Mahidol University. Furthermore, high iron type were analyzed for free
phosphorus with high inorganic P (HIP) method. It was found that 3 mutant types to include 4643,
11716 and 10595 have high iron density than Jao Hom Nin about 29.2, 16.5 and 15.8 mg/kg Fe
respectively. Furthermore, we found high inorganic phosphate mutant that have about 4.6 - 13.9 mg/L
P 10 types.
Keywords : Mutant rice, Iron and Perl’s Prussian blue
E-mail : pfusu_62@hotmail.com

คํานํา
ภาวะทุพโภชนาการเปนปญหาที่สําคัญยิ่ง การขาดธาตุเหล็ก เปนภาวะทุพโภชนาการหนึ่งที่พบไดใน
หลายประเทศทั่วโลก สาเหตุของการขาดธาตุเหล็กมีหลายประการ ไดแก (1) การมีธาตุเหล็กปริมาณนอยใน
อาหาร (2) ไมสามารถรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กที่เพียงพอได เนื่องจากธาตุเหล็กมีมากในเนื้อสัตว และ
เครื่องในสัตวที่มีราคาสูง (3) การไดรับธาตุเหล็กเพียงพอ แตไมสามารถนําไปใชได เพราะถูกขัดขวางการดูดซึม
โรคโลหิตจาง เนื่องจากการขาดธาตุเหล็กเปนปญหาสําคัญทางดานโภชนาการ( Oberleas and Prasad, 1969)
ซึ่งในปจจุบันพบวาประชากรของโลกประมาณ 3 พันลานคน โดยเฉพาะในผูหญิง และเด็กในวัยเจริญเติบโต
ประมาณ 1.48 พันลานคน(Graham et al.,1996) ธาตุเหล็กเปนสวนประกอบที่สําคัญของการสรางเม็ดเลือดแดง
แหลงอาหารธาตุเหล็กในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยสวนใหญไดมาจากพืชเปนหลัก ซึ่งรางกาย
สามารถนําไปใชไดนอย คนเราตองการธาตุเหล็กในแตละวันประมาณ 10-15 มิลลิกรัมตอวัน สวนใหญจะไดจาก
การบริโภคเนื้อสัตว รางกายสามารถดูดซึมไดประมาณรอยละ 20 แตธาตุเหล็กที่ไดจากธัญพืช รางกายจะไดซึม
ไปได รอ ยละ 3 - 5 (สาคร, 2552) เนื่ อ งจากมี ส ารยับ ยั้ง การดูด ซึม เชน ไฟเตท แทนนิน และ polyphenolic
compound ฟอสฟอรัสในเมล็ดพบในรูปของสารประกอบตาง ๆ ไดแก กรดไฟติก (phytic acid) สารประกอบ
ฟอสฟอรัสอนินทรีย ฟอสโฟลิปด ฟอสโฟโปรตีน และกรดนิวคลีอิก (Reddy et al., 1978) แตพบฟอสฟอรัสในรูป
ของกรดไฟติกมากที่สุดถึงประมาณ 65-85% ของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในเมล็ดพืช พืชสะสมฟอสฟอรัสใน
รูปกรดไฟติกเปนสวนใหญ (Coelho et al.,2002) กรดไฟติกสามารถจับกับธาตุเหล็ก สังกะสี และโปรตีน เกิดเปน
สารประกอบเชิงซอนที่ไมละลายน้ํา จึงไมสามารถถูกดูดซึมไปใชได (Oberleas and Prasad, 1969) ผลคือใน
ป จ จุ บั น นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช จะมี ค วามพยายามในการพั ฒ นาเทคนิ ค การวิ จั ย โดยการเพิ่ ม คุ ณ ค า ทางด า น
โภชนาการในอาหารหลักโดยเฉพาะในขาวใหมีธาตุเหล็กมากยิ่งขึ้น ซึ่งนาจะเปนสิ่งที่ชวยใหประชากรเหลานั้น
ไดรับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงพันธุขาวใหมีปริมาณธาตุเหล็กสูง จึงนาจะทําใหผูบริโภคไดรับธาตุ
เหล็กเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีโภชนาการที่ดีขึ้น และเปนวิธีการแกปญหาการขาดสารอาหารในมนุษยที่ยั่งยืนอีกดวย
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อุปกรณและวิธีการ
1. การวิเคราะหความหนาแนนของธาตุเหล็กในเมล็ดดวยวิธี Perl’s Prussian blue (Prom-u-thai. et al,
2003)
ขาวพันธุตรวจสอบ(Check) จํานวน 7 พันธุ คือ ขาวพันธุ IR68144 ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ขาวพันธุ
หอมนิล (BT) ขาวพันธุสินเหล็ก ขาวพันธุไรซเบอรี่ ขาว KDC 31-9-11-1-0 และ ขาวพันธุปนเกษตร ขาวพันธุ
ทดสอบคือขาวเจาหอมนิลกลายพันธุ (M4) ที่ถูกเหนี่ยวนําดวยรังสี Fast neutron จํานวน 12,000 สายพันธุ สุม
ตัวอยางเมล็ดขาวรุน M4 และแกะเปลือกหุมเมล็ดดวยมือ จํานวน 5 เมล็ด/ สายพันธุ แชสารฟอกขาว 10 นาที
เพื่อขัดสีที่ผิวเมล็ด ขั้นตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาเฉพาะสําหรับการทดสอบกับตัวอยางที่เปนขาวกลองซึ่งเมล็ดมีสีเขม
เชน สีดํา เนื่องจากการใชเทคนิค Perl’s Prussian blue พื้นฐานมีปญหาการยอมไมติดสีน้ําเงิน ซึ่งอาจเกิดจาก
สารประกอบบางตัว บริเวณ pericarp ของขาวดํามีผลยับยั้งปฏิกิริยา Prussian blue ซึ่งแตกตางจากการ
ทดสอบในขาวสีขาว วางเมล็ดบนกระดาษทิชชูที่ชื้น 15–20 ชั่วโมง ผาเมล็ดตามยาว แชใน Staining solution
(2% Potassium ferrocyanide+ 2% Hydrochloric acid) ที่เตรียมใหม เวลา 30 นาที ลางดวย distilled water
ครั้งละ 2 นาที 2 ครั้ง สังเกตการติดสีน้ําเงิน บริเวณ embryo เนื่องมาจาก Ferric Fe ที่ถูกปลดปลอยออกมาทํา
ปฏิกิริยากับสารละลาย Potassium ferrocyanide เกิดเปนสารประกอบที่ไมละลายน้ํา (insoluble compound,
ferric ferro cyanide; Prussian blue)
การใหคะแนนตามความเขมของการติดสีน้ําเงิน บริเวณเอมบริโอ

Score 0 = ไมติดสีเลย
Score + = ติดสีบางเล็กนอย
Score ++ = ติดสีปานกลาง
Score +++ = ติดสีเขมมาก

Score +++

Score +

Score ++

Score 0

ภาพที่ 1 ระดับการติดสียอมบริเวณ Embryo
2. นําเมล็ดที่ใหการติดสีมากที่สุดวิเคราะหที่สถาบันวิจยั โภชนาการเพื่อยืนยันผลดวยวิธี Inductively
Coupled Plasma (ICP)
3. การวิเคราะหขาวกลายพันธุที่ใหระดับกรดไฟติกต่ํา โดยวิธี HIP method (High Inorganic P) (Larson
S.R. et al, 2000)
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การวิเคราะหขาวกลายพันธุทใี่ หระดับกรดไฟติกต่ําโดยวิธี HIP method (High Inorganic P) เปนวิธีการ
เบื้องตนในการตรวจหาตัวอยางที่มีปริมาณกรดไฟติกต่ํา เปน indirect method เพราะเปนการตรวจหาตัวอยางที่
มีปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียสูงแทน บันทึกผลโดยวัดความเขมของสีดวยเครื่อง Micro plate reader ที่ความ
ยาวคลื่น 820 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับความเขมมาตรฐานฟอสฟอรัสอนินทรียที่ระดับความเขมขนดังนี้ 0, 1.5,
4.6, 9.3, 13.9 ถาพบวาใหความยาวคลื่นแสงที่เทากับหรือสูงกวา 4.6 ไมโครกรัม ถือวาเปน High Inorganic P
ซึ่งคาดวามีระดับของกรดไฟติกต่ํา
ขั้นตอนการสกัด ชั่งเมล็ด และบันทึกผล เติม 0.4 M HCl 10 เทาของน้ําหนักเมล็ด (10 μl ตอ น้ําหนัก
mg ของเมล็ด) บมไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 3 ชั่วโมง บดเมล็ด บมไวที่อณ
ุ หภูมิ 4 °C overnight นําตัวอยาง
สกัด มาวางทิ้งไวประมาณ 10 นาที เพื่อให suspension ใสขึ้น กรณีที่สารสกัดเปนขาวมีสี ใหเติม 3% H2O2 ลง
ไป 1 μl และตั้งทิ้งไวจนสารละลายไมมีสี ดูดสารสกัด 20 μl ใสใน micro titer plate เติมน้ํากลั่นลงไป 79 μl เติม
colorimetric reagent ปริมาตร 100 μl ประกอบดวย อัตราสวนสารละลาย ดังนี้
3 M H2SO4
20 μl
2.5% (w/v) Ammonium molybdate
20 μl
10% (w/v) Ascorbic acid
20 μl
Distilled water
40 μl
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง ประมาณ 30 นาที วัดความเขมของสีดวยเครื่อง Micro plate reader ที่ความยาวคลื่น
820 นาโนเมตร หาความเขมขนจากกราฟมาตรฐานโดยนําคาการดูดกลืนแสงที่วัดไดไปเปรียบเทียบกับความ
เขมมาตรฐานฟอสฟอรัสอนินทรีย ที่ 0, 1.5 mg/L P, 4.6 mg/L P, 9.3 mg/L P ,13.9 mg/L P สูงกวา 4.6 mg/L
P จัดเปน HIP

0
1.5
4.6
9.3
13.9 (mg/L P)
ภาพที่ 2 ความเขมมาตรฐานฟอสฟอรัสอนินทรีย

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการวิเคราะหความหนาแนนของธาตุเหล็กในเมล็ดดวยวิธี Perl’s Prussian blue ขาวเจาหอมนิล
กลายพันธุ จํานวน 12,000 สายพันธุ ผลการทดสอบไดจาํ นวนการใหคะแนนดังนี้ Score 0 = 2 สายพันธุ
Score + = 11,920 สายพันธุ Score ++ = 78 สายพันธุ และ Score +++ = 0 สายพันธุ นําเมล็ดที่ไดจากการ
วิเคราะหโดยวิธี Perl’s Prussian blue สงวิเคราะหที่สถาบันวิจัยโภชนาการเพื่อยืนยันผลดวยวิธี Inductively
Coupled Plasma(ICP) ในขาวเจาหอมนิลกลายพันธุที่ใหการติดสียอม Perl’s Prussian blue ที่ score ++ และ
score 0 จํานวน 6 สายพันธุ เพราะการวิเคราะหดว ยวิธี Perl’s Prussian blue เปนการวิเคราะหเบื้องตนสามารถ
บอกไดวาในเมล็ดขาวสายพันธุใดมีธาตุเหล็กมากหรือนอยขึน้ อยูกับการยอมสี ไมสามารถบอกไดวาในขาวสาย
พันธุนั้นมีธาตุเหล็กปริมาณเทาไหร จึงตองสงวิเคราะห ICP ดังตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะห ICP พบสายพันธุที่มี
ปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดสูง 29.2, 16.5 และ 15.8 mg/kg Fe ไดแก สายพันธุ 4643, 11716 และ 10595
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ตามลําดับ ผลสวนใหญสอดคลองกับ Prom-u-thai et al (2003) และ ทรายคํา(2549) ที่วิเคราะหขาวพื้นเมือง
ดวยวิธีการยอมสี Perl’s Prussian Blue กับการวิเคราะหดวยวิธีทางเคมีพบวามีปริมาณความแปรปรวนของธาตุ
เหล็ก ในเมล็ดขาวอยูระหวาง 7.5 -24.4 mg/kg Fe(Senahira et al., 1998)

สายพันธุ 4643 Score ++

ขาวเจาหอมนิล Score +

สายพันธุ 10595 Score ++

สายพันธุ11716 Score ++

ภาพที่ 3 ขาวกลายพันธุท ี่มีความหนาแนนของธาตุเหล็กในเมล็ดสูง เมื่อเทียบกับขาวเจาหอมนิลจากการ
ตรวจสอบดวยวิธี Perl’s Prussian blue
ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดที่วิเคราะหดวยวิธี Inductively Coupled Plasma (ICP)
พันธุ/สายพันธุ

Fe (mg/kg)

Perl 's Prussian Blue

สายพันธุ 4643
สายพันธุ 11183
สายพันธุ 10595
สายพันธุ 11930
สายพันธุ 11716
สายพันธุ 8097
ขาวพันธุปนเกษตร
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105
ขาวพันธุI R68144
ขาวพันธุสินเหล็ก
ขาวพันธKDC 31-9-11-1-0
ขาวพันธุไรซเบอรี่
ขาวพันธุหอมนิล (BT)

29.2
11.4
15.8
13.7
16.5
7.3
11.1
10.6
15.0 -17.0
15.0 – 21.0
28.0
18.0

++
++
++
++
++
0
+
+
++
++
++
++

12.3

+
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ผลการวิเคราะหขาวกลายพันธุที่ใหระดับกรดไฟติกต่ํา โดยวิธี HIP method (High Inorganic P) ในขาว
เจาหอมนิลกลายพันธุที่มีธาตุเหล็กสูงจากการวิเคราะหโดยวิธี Perl’s Prussian Blue จํานวน 94 สายพันธุ เมือ่
นํามาวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียดวยวิธี HIP method ทําใหไดสายพันธุที่มีปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรีย
สูงกวาปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียมาตรฐาน หรือมากกวา 4.6 mg/L P จํานวน 10 สายพันธุ และสายพันธุที่มี
ปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียสูงไดแก สายพันธุ 6654 และ 4814 มีปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรีย 17.61 และ 8.92
ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 แตปญหาของเมล็ดที่มีปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียสูงหรือกรดไฟติกต่ํา คือมีเปอรเซนต
การงอกต่ํามาก ยิ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียมาก เปอรเซ็นตการงอกก็ยิ่งต่ํา ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคคตอการ
ขยายพันธุเมล็ดที่มีไฟเตทต่ําไฟเตทมีบทบาทสําคัญในการงอกของเมล็ดอยางมาก กลาวคือเมื่อเริ่มงอก embryo
ตองใชธาตุอาหารมาก เชน แมกนีเซียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ดวยเหตุนี้จึงพบวาเมื่อเมล็ดเริ่มงอกจะมี
การสลายอนุภาคไฟเตทซึ่งถูกหอหุมดวยแผนโปรตีนภายในใบเลี้ยงกอนเอนไซมที่กระตุนการสลายคือไฟเตท จึง
ทําใหปริมาณไฟเตทในเมล็ดลดลง (Mukherji et al.,1971) ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากเพาะเมล็ด ไฟเตทเริ่ม
สลายตัวปลดปลอยฟอสเฟตออกมาสรางฟอสฟโฟลิพิด แสดงวามีการสังเคราะหเยื่อซึ่งจําเปนตองใชในการแบง
เซลลและจัดสัดสวนภายในเซลล เพื่อควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลลนั้น การเพิ่มขึ้นของ Pi และ
ฟอสเฟตเอสเทอรแสดงวาเริ่มมีอัตราการหายใจ ฟอสฟอรีเลชันและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสูงขึ้น การสลาย
ของไฟเตทยังเกิดตอเนื่องตลอดเวลาและในชวงทายจะพบฟอสฟอรัสอยูใ น DNA และ RNA มากขึ้น แสดงวามี
การแบงเซลลและสังเคราะหโปรตีนรวดเร็วขึ้นดวย สําหรับอัตราการสลายของไฟเตทถูกควบคุมโดย Pi กลาวคือ
หากมี Pi ออกมามากการสังเคราะหเอนไซมไฟเตสจะลดลง ทั้งนี้เพื่อใหอัตราการสลายของไฟเตทสอดคลองกับ
ความตองการใชฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ในเมแทบอลิซึมสวนอื่น ๆ ของกระบวนการงอก
(ยงยุทธ, 2546)
ตารางที่ 2 ปริมาณฟอสฟอรัสที่วิเคราะหดวยวิธี High Inorganic P ในขาวเจาหอมนิลกลายพันธุ
พันธุ/สายพันธุ
ขาวพันธุหอมนิล
สายพันธุ 783
สายพันธุ 1463
สายพันธุ 3130
สายพันธุ 4814
สายพันธุ 4821
สายพันธุ 4913
สายพันธุ 5483
สายพันธุ 5614
สายพันธุ 6138
สายพันธุ 6158
สายพันธุ 6654

ปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรีย (mg/L)
3.23
4.61
5.28
5.53
8.92
5.59
4.93
4.97
6.20
5.22
4.90
17.61
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สรุปผลการทดลอง
วิธีการหาความหนาแนนของธาตุเหล็กในเมล็ดดวยการยอมสี Perl’s Prussian blue สามารถคัดกรอง
ขาวเจาหอมนิลกลายพันธุ 12,000 สายพันธุไดรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ และทําใหคนพบขาวเจาหอมนิล
กลายพันธุที่มีธาตุเหล็กสูงถึง 29.2 mg/kg Fe คือ สายพันธุ 4643 ซึ่งจะเปนประโยชนแกนักปรับปรุงพันธุในการ
คัดเลือกแหลงพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุขาวใหมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูงตอไป การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส
อนินทรีย (HIP method) ในขาวเจาหอมนิลกลายพันธุที่มีธาตุเหล็กสูงจากการวิเคราะหโดยวิธี Perl’s Prussian
blue ได ส ายพั น ธุ ที่ มี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส อนิ น ทรี ย สู ง จํ า นวน 10 สายพั น ธุ ซึ่ ง จะเป น ประโยชน ม ากในด า น
โภชนาการที่ไดคนพบ ขาวธาตุเหล็กสูง และ High inorganic phosphate หรือมีกรดไฟติกต่ํา จะทําใหมนุษย
สามารถดูดซึมธาตุเหล็กไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีตัวขัดขวางการดูดซึม
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