ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7
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บทคัดยอ

การถายยีนเขาสูมันสําปะหลัง (Manihot esculenta, Crantz.) โดยใช Agrobacterium tumefaciens สาย
พันธุ EHA105 ที่มีพลาสมิด pCAM-EPSPS1304 ที่มียีนตานทานสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท (aroA) และยีน
รายงานผล gus โดยศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของคือ เวลาที่ใชในการปลูกเชื้อ (inoculation) 15, 30, 45 และ 60 นาที กับ
การเพาะเลี้ยงเชื้อรวมกับเนื้อเยื่อ (co-cultivation) 1, 3 และ 5 วัน ตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus แบบ
ชั่วคราวโดยวิธี GUS histochemical assay พบวา วิธีการที่ใหผลดีที่สุดคือ การใช A. tumefaciens สายพันธุ
EHA105 เปนพาหะและกระตุนเชื้อโดยใช acetosyringone ความเขมขน 100 ไมโครโมลารรวมกับการปลูกเชื้อ
นาน 60 นาที และเพาะเลี้ยงรวมกับเชื้อเปนเวลา 5 วัน ซึ่งทําใหเนื้อเยื่อทุกชิ้นไดรับการถายยีนและมีคาเฉลี่ย
คะแนนการติดสีน้ําเงินจากการตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus ดวยวิธี GUS hitochemical assay หลังจาก
ถายยีนเปนเวลา 7 วัน สูงสุด 9 คะแนนจากคาคะแนนเต็ม 10 สวนแคลลัสของมันสําปะหลังที่ปลูกเชื้อนาน 30 นาที
และเพาะเลี้ยงรวมกับเชื้อเปนเวลา 3 วัน พบวาเนื้อเยื่อทุกชิ้นไดรับการถายยีนและมีคาเฉลี่ยคะแนนการติดสีน้ําเงิน
สูงสุด 5 คะแนน หลังจากถายยีนเปนเวลา 14 วัน และหลังจากคัดเลือกบนอาหารคัดเลือกที่มีสารกําจัดวัชพืช
ไกลโฟเสทความเขมขน 5 มิลลิโมลาร พบแคลลัสจํานวน 8 ชิ้น สามารถเจริญเติบโตได และเมื่อตรวจสอบโดยวิธี
PCR และ Southern PCR hybridization พบวามีการคงอยูของยีน aroA ในแคลลัสจํานวน 4 ชิ้น
คําสําคัญ : มันสําปะหลัง, อะโกรแบคทีเรีย, ยีนตานทานสารกําจัดวัชพืช

Abstract

The parameters for Agrobacterium-mediated gene transferred into cassava, Manihot esculenta
Crantz, were optimized for Agrobacterium strain EHA105, harboring the pCAM-EPSPS1304 containing
glyphosate resistance gene (aroA) and gus reporter gene. Parameters were concurrently studied
including 1) inoculation periods of 15, 30, 45 and 60 minutes, 2) co-cultivation periods of 1, 3 and 5
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days. The GUS histochemical assay was performed on each explants after co-cultivation to determine
transient expression of gus gene. The results demonstrated that the best result was obtained by using
A. tumefaciens strain EHA105 activated by 100 mM acetosyringone, 60 min inoculation period and 5
days co-cultivation period. The results after transformation for 7 days using such technique revealed
that 100% of tissue pieces were transformed and the GUS histochemical assay showed the highest
score of 9 from 10. Whereas the inoculation time of 30 min combined with 3 days co-cultivation time
gave 100% of transformed tissue with the highest GUS histochemical assay scored of 5 after 14 days of
transformation. After selection on selective medium containing 5 µM glyphosate, 8 of putative
transformed calli were obtained. However, the result of PCR analysis and Southern PCR hybridization
for the transgenes revealed that 4 out of 8 pieces contained aroA gene.
Keywords : Manihot esculenta, Crantz., Agrobacterium tumefaciens, aroA, EPSPS gene
E-mail : taam5626@hotmail.com

คํานํา

มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) เปนพืชอาหารที่สําคัญเปนอันดับ 5 ของโลกรองจากขาว
สาลี ขาวโพด ขาว และ มันฝรั่ง ปจจุบันมีการเพิ่มการใชมันสําปะหลังในการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน
ทดแทนและอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ทําใหแนวโนมการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยในป 2552
พื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยสูงถึง 8,292,146 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) แตปญหาใน
การปลูกมันสําปะหลังนอกจากสภาพแวดลอมที่แปรปรวน โรค และ แมลงที่เขาทําลายแลว วัชพืชก็ถือเปน
อุปสรรคสําคัญทีม่ ีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของมันสําปะหลัง
ถาการควบคุมวัชพืชในแปลงมัน
สําปะหลังไมดีจะทําใหผลผลิตลดลงมากถึง 50 เปอรเซ็นต (Leihner, 2002) เกษตรกรสวนใหญจะใชสารกําจัด
วัชพืชจําพวกไมเลือกทําลาย เชน ไกลโฟเสท และกลูโฟซิเนท ในการแกปญหาวัชพืช ซึ่งการทํางานของไกลโฟเสท
นั้น จะเขาไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม 5-enoylpyruvylshikimic acid-3-phosphate synthase (EPSPS) ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการสราง aromatic amino acid ในพืช (นิรนาม, 2549) แตปญหาของมันสําปะหลัง
เกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชนีค้ ือ ตนมันสําปะหลังที่ยังเล็กจะตายหรือชะงักการเจริญเติบโตเมื่อไดรับสารกําจัดวัชพืช
ดังนั้นการปรับปรุงพันธุเพื่อใหมันสําปะหลังมีความตานทานตอสารกําจัดวัชพืช จะชวยทําใหการกําจัดวัชพืชของ
เกษตรกรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดความสูญเสียผลผลิตมันสําปะหลังไดอีกดวย
ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลังชวยใหการทดสอบสารตางๆ ในเบื้องตนทําไดงายขึ้น โดยใชตุมใบ
ออน (immature leaflobe) โดยการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซินลงในอาหารสูตร MS
(Murashige and Skoog, 1962) เปนสูตรพื้นฐาน จะทําใหเกิด somatic embryo ได (Stamp and Henshaw,
1987; Szabados et al., 1987) ซึ่งยังมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนตนแมทุกประการ และสามารถชักนําใหเปน
ตนที่สมบูรณได (Raemakers et al., 1993) สวน Arnaud and Sailland (1998) ไดทดลองถายยีนตานทานสาร
กําจัดวัชพืชไกลโฟเสทโดยวิธีใชเชื้ออะโกรแบคทีเรียใหกับยาสูบ 3 สายพันธุ คือ HR WR และ S ซึ่งออนแอตอสาร
กําจัดวัชพืช พบวา สายพันธุ HR ที่ไดรับการถายยีนตานทานไดรับผลกระทบจากสารไกลโฟเสทเพียงเล็กนอย เมื่อ
เทียบกับสายพันธุ WR และ S ไมวาจะใชไกลโฟเสท 800 หรือ 1600 กรัม/เฮกตาร ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเทคนิคการถายยีนเขาสูมันสําปะหลังและสรางมันสําปะหลังดัดแปรพันธุกรรมที่มียีน
ตานทานและแสดงลักษณะตานทานตอสารกําจัดไกลโฟเสทโดยใช Agrobacterium เปนพาหะสําหรับการถายยีน
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อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมพืชที่ใชในการทดลอง
นําสวนลําตนมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 มาทําความสะอาดดวยโซเดียมไฮโปรคลอไรท 0.6% เปนเวลา
15-20 นาที แลวลางดวยน้ําปลอดเชื้อ 3 ครั้ง จากนั้นตัดผิวนอกของสวนยอดหรือตานํามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร
CM (Taylor et al, 2001)(สูตร MS ที่เติมน้ําตาลซูโครส 20 กรัมตอลิตร, CuSO4 2 ไมโครโมลาร, BA 0.05
มิลลิกรัมตอลิตร, GA3 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร, NAA 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร และ phytagel 2 กรัมตอลิตร) เปลี่ยน
อาหารทุก ๆ 2 สัปดาห ในสูตรอาหาร CM เปนเวลา 8 สัปดาห เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส ความ
เขมแสง 55 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน เพื่อชักนําใหเกิดแคลลัส
การถายยีน
ใชใบมีดตัดชิ้นสวนของแคลลัสขนาด 0.5 ตารางมิลลิเมตรวางลงในจานเลี้ยงเชื้อ โดยเลือกชิ้นสวนแคลลัส
ที่มีสีเขียวออนสม่ําเสมอ
ใชใบมีดที่คมกรีดใหเปนรอยแผล
แลวใสลงในภาชนะที่มีเชื้อ Agrobacterium
tumefaciens สายพันธุ EHA105 ที่มี พลาสมิด pCAM-EPSPS 1304 ซึ่งมียีนตานทานสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท
(aroA) และยีนรายงานผล gus โดยใชความเขมขนเชื้อตออาหารเหลวสูตร CM 1:50 (OD560=1.2) และใสรวมกับ
acetosyringone ความเขมขน 100 ไมโครโมลารปดฝา เขยาเบา ๆ ทิ้งไว 15 30 45 และ 60 นาที วางชิ้นแคลลัส
ลงบนกระดาษซับที่ปลอดเชื้อเพื่อซับเอาแบคทีเรียสวนเกินออก จากนั้นนําไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส ในที่มืด นาน 0 1 3 และ 5 วัน จากนั้นยายชิ้นสวนพืชไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS
เติม cefotaxime 300 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 2 สัปดาห เพื่อฆาเชื้อ A. tumefaciens แลวนํามาเพาะเลี้ยงตอ
บนอาหาร MS ที่เติม BA 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร และ สารไกลโฟเสทความเขมขน 5 มิลลิโมลาร รวมกับ cefotaxime
300 มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อคัดเลือกเซลลที่ไดรับยีนตานทานสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท ยายเนื้อเยื่อลงเพาะเลี้ยง
บนอาหารใหมทุก ๆ 14 วัน และตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus ดวยวิธี GUS histochemical assay
(Jefferson et al., 1987)
การตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus แบบชั่วคราวโดยวิธี GUS histochemical assay
นําชิ้นเนื้อเยื่อมันสําปะหลังที่ผานการถายยีนแลว มาตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus แบบชั่วคราวใน
เนื้อเยื่อพืชตามวิธีของ Jefferson (1987) โดยนําชิ้นเนื้อเยื่อ มาแชในสารละลาย X-gluc solution mix (0.1 M
NaPO4 buffer, 10 mM EDTA, 0.5 mM potassium ferriccyanide, 0.5 mM potassium ferroccyanide, 1.0 mM
X-Glucuronide และ 0.1%TritonX-100) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ชั่วโมง แลวกําจัด
คลอโรฟลลออกจากเนื้อเยื่อโดยแชในเอธานอล 95 เปอรเซ็นต นําชิ้นเนื้อเยื่อมาตรวจสอบการเกิดสีน้ําเงินดวยกลอง
จุลทรรศนแบบสเตอริโอ บันทึกเปอรเซ็นตจํานวนชิ้นที่ติดสีน้ําเงินและใหคะแนนพื้นที่ติดสีน้ําเงิน โดยมีเกณฑคือ 010 คะแนน ตั้งแต 1 คะแนนขึ้นไป ชวงหางแตละคะแนนเทากับ 10 เปอรเซ็นต วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ
ทํา 3 ซ้ํา โดยวิเคราะหความแปรปรวนโดยวิธี analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีท
เมนตโดยวิธี Duncan’s New Mulitple Range Test (DMRT)
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การตรวจสอบการมีอยูของยีน aroA ในมันสําปะหลังที่ไดรับการถายยีนโดยวิธี Polymerase Chain
Reaction (PCR)
สกัดดีเอ็นเอจากแคลลัสที่ไดรับการถายยีนเมื่อผานการคัดเลือกแลว 4-6 สัปดาห โดยใชวิธี CTAB
(Aldrich and Cullis, 1993) แลวนําดีเอ็นเอที่สกัดไดไปตรวจสอบการคงอยูของยีน aroA โดยวิธี PCR โดยใช
ไพรเมอรดังนี้
Forward – 5’ CCATTCCGCTCGAGATGGCACAAATTAACAACATGGC 3’
Reverse – 5’ ATCCACCGCTCGAGCGGTCATCAGGCAGCCTTCGTAT 3’
โดยขั้นตอนแรก ใชอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ขั้นตอนที่ 2 จํานวน 30 รอบประกอบดวย
อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 2 นาที ตามดวยอุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส 1 นาทีและอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 90
วินาที ตามลําดับ และขั้นตอนสุดทายอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 10 นาที เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดตรวจสอบผลโดยวิธี
gel electrophoresis ใน agrose gel 0.8 %
การตรวจสอบการมีอยูของยีน aroA ในมันสําปะหลัง โดยเทคนิค Southern PCR hybridization
ยายดีเอ็นเอจากการทํา electrophoresis ไปยังไนลอนเมมเบรน (Hybond-N+ บริษัท Amersham) ผึ่ง
ไนลอนเมมเบรนใหแหง แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อตรึงดีเอ็นเอใหติดกับ
ไนลอนเมมเบรนและนําไปทําปฏิกิริยาไฮบริไดเซชันในสารละลาย hybridization ปริมาตรสารละลาย 10 มิลลิลิตร
ตอพื้นที่ไนลอนเมมเบรน 100 ตารางเซนติเมตร บมที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง จากนั้นนําดีเอ็นเอ
ตรวจสอบ (probe) คือยีน aroA ที่ติดสลากดวย DIG ปริมาตร 2 ไมโครลิตร ใสลงในหลอดเซนตริฟวจที่มีน้ํากลั่น
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร แลวนําไปตมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 8 นาที แลวแชในน้ําแข็งที่มีเอธานอล 95
เปอรเซ็นตทันที หลังจากนั้นเติมสารละลาย hybridization 1 มิลลิลิตรในหลอดดังกลาว นําสารละลายที่ไดทั้งหมด
เติมลงในหลอด hybridization ที่มีไนลอนเมมเบรนอยูเพื่อทําปฏิกิริยา hybridization นําไนลอนเมมเบรนไปประกบ
แผนฟลมโดยทําในหองมืดนาน 60 นาที เมื่อครบกําหนดจึงลางฟลมดวยสารละลาย developer และ fixer แลว
ตรวจดูภาพที่ปรากฎบนแผนฟลม

ผลและวิจารณ
การถายยีนเขาสูมันสําปะหลังโดยใชเชื้อ A. tumefaciens
ระยะเวลาที่ใชในการปลูกเชื้อ (inoculation) มีผลตอความสําเร็จในการถายยีน เนื่องจากเปนชวงที่ชวยทํา
ใหเชื้อยึดเกาะกับผิวของชิ้นสวนพืชได (Yong et al., 2006) ซึ่งจากการถายยีนตานทานสารกําจัดวัชพืชเขาสูมัน
สําปะหลังดวยเชื้อ A. tumefaciens สายพันธุ EHA105 ที่มี พลาสมิด pCAM-EPSPS1304 ในการทดลองพบวา
หลังจากการถายยีนแลวเปนเวลา 7 วัน เมื่อสุมนําเนื้อเยื่อทีผ่ านกระบวนการถายยีนมาจํานวน 25% เพื่อตรวจสอบ
การคงอยูของยีน gus แบบชั่วคราวดวยวิธี GUS histochemical assay ไดเนือ้ เยื่อที่ติดสีน้ําเงินดีที่สุดในขั้นตอน
ปลูกเชื้อทีใ่ ชระยะเวลา 60 นาที และใชระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับเชื้อ (co-cultivation) เปนเวลา 5 วัน
ซึ่งไดคะแนนพื้นที่การติดสีน้ําเงินเฉลี่ยสูงถึง 9 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 แตเมื่อสุมเอาเนื้อเยื่อที่ไดรับการถายยีน
แลวเปนเวลา 14 วัน มาตรวจสอบ พบวาการปลูกเชื้อที่ 30 นาที และระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับเชื้อ
เปนเวลา 3 วันใหผลดีที่สุดคือ ไดเนื้อเยือ่ ที่ติดสีน้ําเงินมากที่สุดเปนคะแนน 5 คะแนน (ตารางที่ 1) ซึ่งจากรายงาน

202

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

ของ Wu et al. (2003) ไดเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการปลูกเชื้อนาน 0 0.25 0.5 1 2 3 และ 5 ชม. พบวา
เมื่อระยะเวลาในการปลูกเชื้อนานขึ้นการแสดงออกของยีน gus สูงขึ้น ซึ่งการปลูกเชือ้ นาน 5 ชม. พบการ
แสดงออกของยีน gus เทากับ 100 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตามการใชระยะเวลานานเกินไปเนื้อเยื่อพืชจะถูก
ทําลายโดยเชื้อ A. tumefaciens มากขึ้น ทําใหความสามารถในการพัฒนาเปนตนและอัตราการรอดชีวิตลดลง
เมื่อสังเกตปจจัยระยะเวลาในการบมเชื้อกับแคลลัสมันสําปะหลังที่ระดับตาง ๆ พบวา เมื่อตรวจสอบที่ 7
และ 14 วันหลังจากทําการถายยีน จํานวนจุดสีน้ําเงินเฉลี่ยตอแคลลัสไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยคา
Pr>0.05 คือ 0.3969 และ 0.1919 ตามลําดับ(ตารางที่ 1) สวนระยะเวลาที่ใชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับเชื้อจะมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ที่ 7 วันหลังจากทําการถายยีน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับเชื้อเปนเวลา
5 วัน จะไดคาคะแนนเฉลี่ยการเกิดจุดสีน้ําเงินบนแคลลัสมากทีส่ ุดเทากับ 8.3 โดยคา Pr<0.05 คือ <0.0001 สวนที่
14 วันหลังจากทําการถายยีน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับเชื้อเปนเวลา 3 วัน ไดคะแนนเฉลี่ยการเกิดจุดสีน้ําเงิน
บนแคลลัสมากที่สุดเทากับ 3.3 โดยคา Pr<0.05 คือ 0.0049
เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธระหวางขั้นตอนการบมเชื้อกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับเชื้อ พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยคา Pr<0.05 คือ 0.0032 และ 0.018 ตามลําดับ โดยการปลูกเชื้อ 60 และ 30 นาที
รวมกับการเพาะเลี้ยงรวมกับเชื้อ 5 และ 3 วัน มีคาเฉลี่ยการเกิดจุดสีน้ําเงินบนแคลลัสเปน 9.0 และ 5.0 ภายหลัง
การถายยีน 7 และ 14 วันตามลําดับ (ตารางที่ 1)
จากการสังเกตพบวาหลังจากการถายยีนเปนเวลา 7 วัน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับเชื้อนาน 5 วัน
คะแนนเฉลี่ยจะอยูที่ 8.33 ซึ่งถือวามากที่สุด แตเมื่อระยะเวลาหลังจากการถายยีนเพิ่มเปน 14 วัน คะแนนเฉลี่ย
กลับลดลงเหลือ 2.0 ซึ่งอาจเปนไปไดวาการถายยีนเขาสูมันสําปะหลังนั้น ยีนที่ถกู สงผานเขาไปในเซลลพืชไมไดเขา
ไปรวมตัวกับจีโนมพืช จึงทําใหบางสวนถูกยอยสลายดวยเอนไซม nuclease ที่อยูภายในเซลลพืชไดงาย (Cooper,
2000) ทําใหการแสดงออกของยีนรายงานผลลดลงเมื่อระยะเวลานานขึ้น
ตารางที่ 1 ปฏิสัมพันธระหวางระยะเวลาการปลูกเชื้อ (inoculation) กับการเพาะเลี้ยงแคลลัสรวมกับเชื้อ (cocultivation) ที่มีตอการแสดงออกแบบชั่วคราวของยีน gus
7 วันหลังถายยีน
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คาเฉลี่ยในคอลัมนที่ตามดวยอักษรเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
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การตรวจสอบการคงอยูของยีน aroA ในมันสําปะหลังที่ไดรับการถายยีนโดยวิธี Polymerase Chain
Reaction (PCR) และ Southern PCR hybridization
จากการตรวจสอบการมีอยูของยีน aroA ในมันสําปะหลังที่ไดรับการถายยีนจํานวน 8 ตัวอยาง ทีส่ ามารถ
เจริญเติบโตไดบนอาหารคัดเลือก พบแถบดีเอ็นเอ ซึ่งมีขนาด 1,600 คูเบส จํานวน 4 ตัวอยาง (ภาพที่ ก) ทั้งนี้
พบวาแคลลัสมันสําปะหลังบางชิ้นเมื่อตรวจสอบเบื้องตนมีการแสดงออกของยีน gus โดยเกิดสีน้ําเงินขึ้นที่แคลลัส
แตเมื่อนํามาตรวจสอบความคงอยูของยีน aroA ดวยวิธี PCR แลวไมพบยีน aroA นั้นอาจเนือ่ งมาจากการถายยีน
โดยใช A. tumefaciens นั้น กระบวนการสงถายและแทรกตัวของ T-DNA เขาสูจีโนมพืชนั้นมักนําสวน right
border เขาสูจีโนมพืชกอน (Sheng and Citovsky, 1996) และพลาสมิด pCAM-EPSPS 1304 ที่ใชในการทดลองนี้
มียีน gus เปนยีนที่อยูบริเวณ right border ของ T-DNA ซึ่งเปนดานที่ยายเขาไปเชื่อมกับโครโมโซมของเซลลพืช
กอน ดังนั้นจึงเปนไปไดวาสวนของยีน aroA ที่อยูทางดาน left border ของ T-DNA อาจเกิดการขาดหายไประหวาง
การถายยีน จึงทําใหเมื่อตรวจสอบดวยวิธี GUS histochemical assay แลวเนื้อเยื่อติดสีน้ําเงิน แตเมื่อนําตัวอยาง
ดังกลาวมาตรวจสอบหายีน aroA ดวยวิธี PCR กลับไมพบยีนดังกลาว
สําหรับกรณีที่บางแคลลัสที่มียีน gus เพียงยีนเดียว แตยังสามารถเจริญและพัฒนาเนือ้ เยื่อบนอาหาร
คัดเลือกที่มีสารไกลโฟเสทได อาจเนื่องจากในงานวิจัยนี้ใชแคลลัสที่มีความหนาพอควร จึงอาจมีเนื้อเยื่อบางสวน
ไมสัมผัสกับอาหารคัดเลือกโดยตรง
ดังนั้นความเขมขนของสารไกลโฟเสทที่เคลื่อนยายเขาไปในสวนบนของ
เนื้อเยื่อเหลานี้อาจเจือจางลง ทําใหไมสามารถกําจัดเซลลทไี่ มไดรับการถายยีนไดหมด เซลลปกติจึงเจริญขึ้นมาได
บนอาหารคัดเลือก หรืออาจเกิดจากการที่แคลลัสดังกลาวมีลักษณะเปน chimera คือ ในแคลลัสที่พัฒนาขึ้นใหมมี
เซลลบางสวนมียีนที่ถูกถายเขาไปปะปนอยูกับเซลลที่ไมไดรับการถายยีน ทําใหแคลลัสสามารถเจริญไดในอาหาร
คัดเลือก ซึ่งการเกิดลักษณะดังกลาวนี้ Zhong et al. (1996) รายงานวาในการสรางพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่นํา
เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอดมาใชเปนเนื้อเยื่อเปาหมายในการถายยีนนั้น ทําใหเกิดลักษณะที่เรียกวา chimera ไดมาก
ซึ่งจัดเปนปญหาหลักของการถายยีน การเลือกใชเนื้อเยือ่ ชนิดนี้เปนเนื้อเยื่อเปาหมายในการถายยีนจึงมีขอจํากัด
จึงมักใชในกรณีที่การชักนําใหเกิดยอดจากเซลลหรือจากแคลลัสทําไดยากเทานั้น แตอยางไรก็ตามปญหาการเกิด
chimera สามารถแกไขไดโดยการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตรวมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับการเปลี่ยน
ถายอาหารใหมในระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อชักนําใหไดยอดจํานวนมากและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะไดยอดที่ไม
เปน chimera แลวคัดเลือกยอดที่ไดบนอาหารคัดเลือกซ้ําอีกครั้งเพื่อกําจัดตนที่ไมไดรับการถายยีน สวนการ
ตรวจสอบการคงอยูของยีน aroA ดวยเทคนิค Southern PCR hybridization โดยการไฮบริไดซผลผลิตของปฏิกิริยา
PCR ที่ไดดวยดีเอ็นเอตรวจสอบของยีน aroA ที่ติดฉลากดวยสารไรรังสี digoxigenin (DIG) พบวา เกิดแถบสีดํา
บนแผนฟลมตรงกับแถบดีเอ็นเอขนาด 1,600 คูเบส ของยีน aroA ซึ่งตรงกันกับดีเอ็นเอเปรียบเทียบที่ใช คือ พลาส
มิด pCAM-EPSPS 1304 และไมพบแถบสีดําในตัวอยางทีไ่ มไดรับการถายยีนและน้ํากลั่น (ภาพที่ ข) จึงเปนการ
ยืนยันซ้ําวายีนที่ตรวจพบดวยวิธี PCR เปนยีน aroA จริงและอาจสามารถสอดแทรกเขาไปรวมตัวกับจีโนมของมัน
สําปะหลังได ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบโดยวิธี Southern hybridization โดยใชจีโนมิคดีเอ็นเอตอไป

สรุป

มันสําปะหลังที่ไดรับการถายยีนโดยเชื้อ A. tumefaciens สายพันธุ EHA105 ที่มีพลาสมิด pCAM-EPSPS
1304 และยีนตานทานสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท พบวา การปลูกเชื้อนาน 60 นาที รวมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รวมกับเชื้อเปนเวลา 5 วัน จะไดผลการถายยีนโดยการตรวจสอบการแสดงออกของยีนรายงานผลแบบชั่วคราวดวย
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วิธี GUS histochemical assay เมื่อตรวจสอบที่เวลา 7 วันหลังการถายยีนดีที่สุด แตเมื่อเวลาผานไป 14 วัน พบวา
การแสดงออกของยีนรายงานผลลดลงและ พบวาการปลูกเชื้อนาน 30 นาที รวมกับการเพาะเลี้ยงรวมกับเชื้อเปน
เวลา 3 วัน กลับไดผลการตรวจสอบสูงกวา และการใชเทคนิคการถายยีนดังกลาวสามารถถายยีนใหกับแคลลัสมัน
สําปะหลังได โดยเมื่อตรวจสอบการคงอยูของยีนตานทานสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท ทั้งโดยวิธี PCR และ Southen
PCR hybridization ในแคลลัสที่รอดชีวิตจากาการคัดเลือกในอาหารที่เติมสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท พบวาจํานวน
ครึ่งหนึ่งของแคลลัสที่คัดเลือกไวมียีนที่ถายเขาไปอยูจริง

ภาพที่ 1 แถบดีเอ็นเอของยีน aroA ขนาด 1,600 คูเบส ที่ตรวจพบเมื่อใชจีโนมิคดีเอ็นเอจากแคลลัสที่รอดชีวิตบนอาหาร
คัดเลือกนํามาทําปฏิกิริยา PCR (ก.) และแถบดังกลาวใหสัญญาณสีดําบนแผนฟลมจากการตรวจสอบโดยวิธี
Southern PCR hybridization (ข.)
M
= ดีเอ็นเอมาตรฐาน 1 kb ladder (บริษัท Fermentas)
N
= น้ํา (negative control)
C
= ดีเอ็นเอของมันสําปะหลังที่ไมไดรับการถายยีน (negative control)
P
= พลาสมิด pCAM-EPSPS 1304
1-8
= ดีเอ็นเอของแคลลัสมันสําปะหลังที่ไดรับการถายยีน
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