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บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายของอารเคียในบอน้ํารอนเบตง จังหวัดยะลา โดยใชวิธีทางอณูชีววิทยา ได
นําตัวอยางดินตะกอนจากบอน้ํารอนที่ระดับความลึก 10-20 เซนติเมตร ดินตะกอนมีคาความเปนกรด-ดาง 8.0
และอุณหภูมิของน้ํา ณ จุดที่เก็บตัวอยาง คือ 65 องศาเซลเซียส จากนั้นทําการสกัดเมตาจีโนมิกดีเอนเอ จาก
ตัวอยางดินตะกอนดวยวิธี SDS-based เมตาจีโนมิก ดีเอนเอที่ไดนํามาใชเปนดีเอนเอแมแบบในการเพิ่มจํานวน
16S rDNA gene ของอารเคีย ไดผลผลิตพีซีอารที่มีขนาด 1.1 kb จากนั้นโคลนลงในเวคเตอร pGEM-T easy
และถายโอนเขาไปใน E. coli DH5α คัดเลือกโคลนโดยเทคนิค blue-white colony selection จากโคลนที่ไดซึ่ง
มีสีขาวทั้งหมด 230 โคลนสุมคัดเลือกมา 40 โคลน เพื่อนํามาวิเคราะหรูปแบบของดีเอนเอ ดวยเทคนิค RFLP ซึ่ง
ใชเอนไซมตัดจําเพาะ RsaI ทําใหได กลุมของ 16S rDNA gene อารเคียที่แตกตางกัน 9 กลุม
คําสําคัญ : บอน้ํารอน เมตาจีโนมิกดีเอ็นเอ RFLP

ABSTRACT
The diversity of archaea in the Betong hot spring in Yala province, Thailand was investigated
by a culture-independent molecular method. The hot spring sediment sample was taken at 10–20 cm
below the surface, with pH of 8 and a water temperature of 65°C. Metagenomic DNA was extracted
from the sediment sample by the SDS-based DNA extraction method. With Archaea-16S rDNA
specific primers, the 1.1 kb PCR products were amplified from the metagenomic DNA. The PCR
products were then cloned into a pGEM-T easy vector and transformed into E. coli DH5α. The
transformants were selected by blue-white colony selection; subsequently, the 40 of 230-white
colonies were randomly selected and RFL analysis was performed using RsaI. Nine Archaea groups
were differentiated.
Key Words : Hot spring, Metagenomic DNA, RFLP
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คํานํา
การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรียในอดีตจะทําโดยอาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อ การทดสอบทาง
ชีวเคมี ตลอดจนการใชกลองจุลทรรศน ทําใหมีขอจํากัดในการที่จะไดขอมูลเกี่ยวกับจํานวน และชนิดของจุลินท
รียที่มีอยูจริงในสิ่งแวดลอม นับตั้งแต Giovannoni et al, 1990 ไดทําการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของจุลินทรียในทะเลซากัสโซ (Sagasso sea) โดยใชเทคนิคทางอณูชีววิทยาในการเพิ่มจํานวนชิ้นสวน 16S
rRNA gene โดยตรงจากตัวอยางในสิ่งแวดลอม จนกระทั่งปจจุบันมีการศึกษาบทบาทของยีนใน เมตาจีโนมิก ดี
เอนเอหรือเรียกวา the culture-independence, metagenomic approach วิธีการดังกลาวนี้ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางที่จะศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรียที่มีอยูในสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก และเปนที่ยอมรับวา
เทคนิคทางอณูชีววิทยาไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ ความหลากหลาย และบทบาทของโปรคาริ
โอตที่มีอยูในสิ่งแวดลอม เชน น้ํา อากาศ และดิน เปนตน (Case et al, 2006) การศึกษาเมตาจีโนมจึงเปน
แนวทางที่จะนําไปสูการคนพบผลิตผลใหมและสิ่งมีชีวิตใหมๆ ตลอดจนเขาใจในบทบาทของจุลินทรียที่อาศัยอยู
รวมกันในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
การศึกษาเมตาจีโนมในบริเวณที่มีสภาวะรุนแรง (extreme condition) เชน แถบขั้วโลก ทะเล และ น้ําพุ
รอน จัดวาเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่นาสนใจ สิ่งมีชีวิตสวนใหญที่อาศัยอยูในสภาวะที่รุนแรงดังกลาวคือ
แบคทีเรียและอารเคีย เรียกวา extremophiles โดยจุลินทรียที่อาศัยอยูในน้ําพุรอน เรียกวา thermophiles ซึ่ง
สามารถที่จะเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิมากกวา 45 องศาเซลเซียส บางชนิดสามารถเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ
มากกวา 80 องศาเซลเซียส เรียกกวา hyperthermophiles (Madigan and Marrs, 1997) จากการศึกษาของ
Kanokratana et al (2004) ไดรายงานความหลากหลายของแบคทีเรียและอารเคีย จากบอน้ําพุรอนในประเทศ
ไทยซึ่งกวา 80% เปนจุลินทรียสายพันธุใหมจัดเปนพวก thermophile ที่ยังไมมีการรายงานวาเคยพบที่ใดมากอน
อารเคียจัดเปนกลุมสิ่งมีชีวิตที่นาสนใจที่จะทําการศึกษาในแงความหลากหลาย วิวัฒนาการ ตลอดจนสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพเชน เอนไซม โปรติเอส ไลเปส เซลลูเลส ไคติเนส และอะไมเลส ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ และอาหารสัตว เปนตน (Burg, 2003)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะหาความหลากหลายของอารเคียในดินตะกอนจากบอน้ํารอนเบตง
จังหวัดยะลา

อุปกรณและวิธีการ
เก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยางดินตะกอน 1 ตัวอยางที่ระดับความลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร จากบอน้ํารอนเบตง
จังหวัดยะลา ตั้งอยูในภาคใตของประเทศไทย
การสกัดเมตาจีโนมิก ดีเอนเอจากดินตะกอนดวยวิธี SDS- based DNA (Zhou et al.,1996)
ชั่งตัวอยางดิน 1g เติม lysis buffer 2.7 ml (100 mM Tris-HCl pH 8.0, 100 mM EDTA pH 8.0, 100
mM Sodium phosphate pH 8.0, 1.5 M NaCl และ 1% (CTAB) และเติม protinase K (10 mg/ml) 20 μl เขยา
ในแนวนอนที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที จากนั้นเติม 20% SDS 300 μl บมที่อุณหภูมิ 65
องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง นําไปเซนตริฟวกที่ความเร็ว 7,000 rpm เปนเวลา 20 นาที ถาย supernatant

1552

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

จากนั้นทําการสกัดเมตาจีโนมิก ดีเอนเอซ้ําอีกครั้ง ถาย supernatant ไปรวมกับ supernatant ที่ไดในครั้งแรก
สกัด supernatant ดวย 1 volume chloroform/isoamyl alcohol (24:1 v/v) นําไปเซนตริฟวกที่ความเร็ว 7,000
rpm เปนเวลา 15 นาที เก็บของเหลวดานบนนําไปตกตะกอน เมตาจีโนมิก ดีเอนเอ ดวย 0.7 volume
isopropanol จากนั้นนําไปเซนตริฟวกที่ความเร็ว 14,000 rpm เปนเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เทสวนใสทิ้ง ลางตะกอน เมตาจีโนมิก ดีเอนเอ ดวย 70% ethanol ที่แชเย็น เซนตริฟวกที่ความเร็ว 14,000 rpm
เปน 10 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เทสวนใสทิ้ง จากนั้นตั้งทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง แลวละลายตะกอน
เมตาจีโนมิก ดีเอนเอดวย 1X TE buffer
เพิ่มจํานวน 16S rDNA gene ของอารเคีย จากเมตาจีโนมิก ดีเอนเอดวยเทคนิคพีซีอาร
ใชไพรเมอรที่จําเพาะตอ 16S rDNA gene ของอารเคีย (archaea forward 16S rDNA sequence 5’ACGGGGCGCAGCAGGCGCGA-3´)และ(archaea reverse 16S rDNA sequence 5’- ACGGCTACCTT
GTTACGACTT- 3´) (Yeates et al, 1998) ทําการเพิ่มปริมาณในหลอดทดลอง ซึ่งประกอบดวย 200 μM dNTP,
0.2 μM primer, 0.5 units Pfu:Taq DNA polymerase, 1X reaction buffer และเมตาจีโนมิก ดีเอนเอ และปรับ
ปริมาตรเปน 20 μl ดวยน้ํากลั่น โดยใชสภาวะที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาพีซีอาร ดังนี้ denaturation ที่ 94
องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที, annealing ที่ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที และ extension ที่ 72
องศาเซลเซียส เปนเวลา 1.45 นาที จํานวน 35 รอบ นําผลผลิตพีซีอารที่ได มาทําการวิเคราะหโดยใชอะกาโรส
เจล อิเล็กโตรโฟรีซิส ตัดแถบดีเอนเอที่ได เพื่อนําไปทําใหบริสุทธิ์โดยใช QIAgen gel extraction kit
โคลนนิ่งชิ้นสวน 16S rDNA gene ของอารเคีย
ทําการเชื่อมตอผลผลิตพีซีอาร 16S rDNA ของอารเคีย เขากับ pGEM-T Easy Vector จากนั้นทําการ
ถายโอนเขา Escherichia coli DH5α ดวยวิธี electroporation แลวนํามาเลี้ยงบน LB/ampicillin/IPTG/X-Gal
plates บมที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง คัดเลือกเฉพาะ transformants ที่มีโคโลนีสีขาว
สกัดพลาสมิดลูกผสมจากโคลนดวยเทคนิค alkaline lysis (Sambrook and Russell, 2001)
นําโคลนที่สุมคัดเลือกไวแลว โดยแตละโคลนจะนํามาเลี้ยงใน อาหารเหลว LB/ampicillin ปริมาตร 5
มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส ความเร็ว 150 rpm เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง จากนั้นนําไปเซนตริฟวกที่
ความเร็ว 4,000 rpm เปนเวลา 10 นาที นําตะกอนเซลลที่ไดมาเติม solution I ปริมาตร 100 μl เขยาใหเปนเนื้อ
เดียวกัน จากนั้นเติม solution II 200 μl ผสมใหเขากัน และsolution III 150 μl ผสมใหเขากัน นําไป เซนตริฟวกที่
10,000 rpm เปนเวลา 10 นาที ดูดเฉพาะสวนใส เติม phenol:chloroform (1:1 v/v) ผสมใหเขากัน นําไปเซนตริ
ฟวกที่ 10,000 rpm เปนเวลา 10 นาที ถายสวนใสชั้นบนในหลอดใหม ตกตะกอนดวย 2 volume absolute
ethanol ลางตะกอนพลาสมิดดวย 70% ethanol นําไปเซนตริฟวก 10,000 rpm เปนเวลา 10 นาที ละลายดวย
1X TE buffer แลวนํามาวิเคราะหพลาสมิด โดยการทําอะกาโรสเจล อิเล็กโตรโฟรีซีส
คัดเลือกพลาสมิดลูกผสมของ 16S rDNA gene อารเคียดวยเอนไซมตัดจําเพาะ EcoRI
นําพลาสมิดที่สกัดไดในขางตนมาตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ EcoRI ซึ่งมีตําแหนงขนาบอยูทั้งสองขาง
ของชิ้นสวน 16S rDNA gene ที่สอดแทรกอยู จากนั้นนําไปวิเคราะหวามีชิ้นสวนที่ตองการอยูดวยการทําอะกา
โรสเจล อิเล็กโตรโฟรีซีส
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จัดกลุมของ 16S rDNA gene อารเคีย ดวยเทคนิค RFLP
นําพลาสมิดลูกผสมที่ยืนยันแลววามีชิ้นสวน 16S rDNA gene ของอารเคีย จากนั้นนํามาตัดดวย
เอนไซมตัดจําเพาะ RsaI และวิเคราะหรูปแบบของดีเอนเอดวยการทําอะกาโรสเจล อิเล็กโตรโฟรีซิส จากนั้นก็
จัดรูปแบบตางๆ ที่ไดออกเปนกลุม

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การสกัดเมตาจีโนมิก ดีเอนเอ
จากการสกัดเมตาจีโนมิก ดีเอนเอ ในดินตะกอนของบอน้ํารอนเบตง จังหวัดยะลา ซึ่ง ณ จุดที่เก็บ
ตัวอยางมีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดาง ประมาณ 8.0 เมตาจีโนมิก ดีเอนเอที่ไดมีลักษณะสี
เหลืองออน เมื่อทําการวิเคราะหดวยเทคนิคเจล อิเล็คโตโฟรีซิส จะไดเมตาจีโนมิก ดีเอนเอสวนใหญมีขนาด
ประมาณ 23 kb (Figure 1)

Figure 1 Agarose gel electrophoresis of the metagenomic DNA. Lane 1: λ/HindIII standard marker
Lane 2: Metagenomic DNA from hot spring sediment sample.
การเพิ่มจํานวน 16S rDNA gene ของอารเคียโดยเทคนิคพีซีอาร
จากการเพิ่มจํานวน 16S rDNA gene ของอารเคีย ผลการทดลองไดผลผลิตพีซีอารขนาดประมาณ 1.1
kp (Figure 2)
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Figure 2 Agarose gel eletrophoresis of 1.1 kb of 16S rDNA PCR products using archaea primers.
Lane 1: 1 kb standard marker Lane 2: PCR products Lane 3: Negative control.
การวิเคราะห 16S rDNA gene ของอารเคีย ดวยวิธี RFLP
จากการสุมเลือกทรานฟอรแมนที่ไดของ 16S rDNA ของอารเคียจํานวน 40 โคลนจากทั้งหมด 230
โคลน มาวิเคราะหดวยเอนไซมตัดจําเพาะ EcoRI และ RsaI ผลการทดลองเมื่อใชเอนไซมตัดจําเพาะ EcoRI
พบวาทุกพลาสมิดลูกผสมที่คัดเลือกมามีชิ้นสวนของ 16S rDNA gene ของอารเคียอยู โดยจะเห็นในสวนของ
เวคเตอร (3.0 kb) และชิ้นสวน 16S rDNA gene (1.1 kb) พบวามีอยูอยางชัดเจน (Figure 3)

Figure 3 The recombinant plasmid was cut by EcoRI. Lane 1: 1 kb standard marker Lane 2: Uncut
recombinant plasmid Lane 3-12: recombinant plasmid cut by EcoRI.
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เมื่อไดพลาสมิดลูกผสมที่ตรวจสอบแลววามีชิ้นสวนดีเอนเอที่ตองการอยูจริง จะนําไปตัดดวยเอนไซม
ตัดจําเพาะ RsaI สามารถยอยชิ้นสวนพลาสมิดลูกผสมของอารเคียไดรูปแบบตางๆ ทั้งหมด 9 กลุม (Figure 4)
แตเนื่องจากวาอารเคียที่อยูในดินตะกอนมีหลากหลายชนิดที่อยูรวมกัน ซึ่งอาจจะมีอารเคียบางชนิดที่มีตําแหนง
ที่ใหเอนไซมตัดจําเพาะ RsaI เขาตัดไดในตําแหนงที่เหมือนกัน ดังนั้นก็จะตองหาเอนไซมตัดจําเพาะอื่นๆ มาตัด
เพิ่ม เชน Sau3AI และ HaeIII เพื่อที่จะไดจัดกลุมรูปแบบดีเอนเอตางๆ ไดถูกตอง

Figure 4 The recombinant plasmid was cut by RsaI. Lane 1: λ/PstI standard marker Lane 2: Uncut
recombinant plasmid Lane 3-11: recombinant plasmid cut by RsaI.

สรุป
จากการศึกษาหาความหลากหลายของอารเคีย โดยใช 16S rDNA gene ซึ่งเปรียบเสมือนยีนลายเซ็น
(Signature gene) จึงสามารถใชเปนยีนที่นํามาหาความหลากหลายของอารเคียแตละชนิด ที่มีอยูในดินตะกอน
จากบอน้ํารอนเบตง จังหวัดยะลา เมื่อคัดเลือกพลาสมิดลูกผสมแลวดวยวิธี RFLP ปรากฏวาทําใหไดรูปแบบของ
ดีเอนเอที่แตกตางกัน 9 กลุม ซึ่งจะเลือกตัวแทนของแตละกลุมเพื่อทําการหาลําดับเบสตอไป ทําใหจะไดทราบ
ชนิดของอารเคียที่ทําการศึกษาจากดินตะกอนในบอน้ํารอนเบตง จังหวัดยะลา วาเปนอารเคียชนิดใดบางที่
อาศัยอยูรวมกันไดในสภาวะที่รุนแรง (extreme condition) นี้ได
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