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เทคนิคการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสตบนผิวใบพืช เปนเทคนิคทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ เพือ
่ ใชในการศึกษาความหลากหลายของยีสต
เอนโดไฟต (endophytic yeast) ซึง่ เปนยีสตทอ
่ี าศัยอยูภ
 ายในสวนตางๆ ของพืชทีม
่ คี วามสมบูรณโดยไมกอ
 ใหเกิดโรค โดยวิธกี ารไมเพาะเลีย้ งเชือ
้
(culture-independent method) เทคนิคนี้จะบงชี้วาวิธีการที่ใชในการทำความสะอาดผิวใบพืช สามารถชะลางและทำลายดีเอ็นเอบนผิว
ชิ้นสวนพืชออกไปจนไมมีผลกระทบตอการศึกษาความหลากหลายของยีสตเอนโดไฟต โดยวิธีการไมเพาะเลี้ยงเชื้อ
โดยทัว่ ไปการทำความสะอาดผิวใบพืชเพือ
่ ชะลางจุลน
ิ ทรียอ
 พ
ี ไิ ฟตทอ
่ี ยูบ
 นผิวใบพืช นิยมใชเอทานอลลางชิน
้ สวนของพืช เพือ
่ ฆาทำลาย
จุลน
ิ ทรียแ
 ละ sodium hypochlorite เพือ
่ ทำลายดีเอ็นเอ จากนัน
้ ลางดวยน้ำกลัน
่ ปลอดเชือ
้ หลายๆ ครัง้ และตรวจสอบสภาพปลอดเชือ
้ บน
ชิ้นสวนพืชดวยการเพาะเลี้ยงเชื้อ ซึ่งวิธีการนี้ไดรับการยอมรับในระยะแรกของการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย โดยวิธีการ
ไมเพาะเลีย
้ งเชือ
้ แตในระยะ 2-3 ปทผ
่ี า นมานี้ นักวิจย
ั สวนใหญเล็งเห็นวาวิธน
ี ไ้ี มสามารถบอกไดวา ชิน
้ สวนพืชทีผ
่ า นการลางนัน
้ ปราศจาก
ดีเอ็นเอ จึงไดพฒ
ั นาเทคนิคเพือ
่ ใชตรวจสอบความสามารถในการชะลางและทำลายดีเอ็นเอ บนผิวชิน
้ สวนพืชดวยปฏิกริ ย
ิ าพีซอ
ี าร (PCR;
Polymerase Chain Reaction) โดยทำความสะอาดผิวใบและตรวจสอบความสามารถในการชะลางดีเอ็นเอของยีสตอพ
ิ ไิ ฟตในแตละขัน
้ ตอน
ของการลางดวยปฏิกิริยาพีซีอาร
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊÀÒ¾»ÅÍ´´ÕàÍç¹àÍ¢Í§ÂÕÊµº¹¼ÔÇãº¾×ª

ขั้นตอนมีดังนี้

1. ทำความสะอาดใบพืชโดยแชใบพืชในเอทานอลเขมขน 70% นาน 2.5
run gel คำนวณปริมาณ PCR นาที และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทเขมขน 5% นาน 2.5 นาที
สกัด DNA และเพิ่มปริมาณ DNA
ใบพืชกอนลาง (R0)
product ที่เกิดขึ้นและหาคา
จากนั้นลางดวยน้ำกลั่นปลอดเชื้อ 5 ครั้งๆ ละ 2 นาที
น้ำลาง (R1-R5) และ บริเวณ D1/D2 ของ LSU rDNA
ประสิทธิภาพในการชะลาง
2. นำใบพืชกอนลาง (R0) และใบพืชทีล
่ า งแลว (R6) มาชะลางจุลน
ิ ทรีย
ดวยวิธี semi-nested PCR
ใบพืชที่ลางแลว (R6)
DNA บนผิวใบพืช
และดีเอ็นเอบนผิวใบพืชดวยคลืน
่ ความถีส
่ งู วิธขี อง Yang et al. (2001)
โดยนำใบพืชทีแ่ ชอยูใ น washing buffer (1X phosphate buffered saline,
R0
sonicated & centrifuged
Tween 20) ไปผานคลื่นความถี่สูง นาน 7 นาที
R6
DNA
Pellet
template 3. นำบัฟเฟอรที่ไดจากขอ 1 (R0 และ R6) และน้ำลางใบพืช (R1-R5)
centrifuged
R1-R5
ไปปนเหวี่ยงและเก็บตะกอนที่ไดไวเพื่อใชเปนดีเอ็นเอตนแบบ
4. เพิ่มปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอบริเวณ D1/D2 ของ large subunit
Semi-nested PCR ribosomal DNA (LSU rDNA) ซึ่งเปนยีนเครื่องหมาย (gene marker)
M R1 R2 R3 R4 R5 R6 R0
ที่นิยมใชในการระบุชนิดและการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของยีสต
Agarose gel
ดวยวิธี semi-nested PCR เพือ
่ ปองกันการเพิม
่ ปริมาณชิน
้ สวนดีเอ็นเอ
electrophoresis บริเวณ D1/D2 ของใบพืช โดยใชไพรเมอร 2 คู คือ ITS1-F_KYO1 (Toju
et al., 2012) และ NL4 (outer set) เพือ
่ เพิม
่ ปริมาณชิน
้ สวนดีเอ็นเอ
~600 bp
บริเวณ ITS - D1/D2 (~1300 bp) และ NL1/NL4 (inner set) D1/D2
Sterilization process
(~ 600 bp) (Kurtzman & Robnett, 1998) และใชตะกอนดีเอ็นเอทีไ่ ด
จากขอ 3 เปนดีเอ็นเอตนแบบ (Tantirungkij et al., 2015)
5. ตรวจสอบการเพิม
่ ปริมาณชิน
้ สวนดีเอ็นเอบริเวณ D1/D2 ของยีสต ในแตละ
ITS1-F_KYO1
NL1
LSU
ตัวอยางดวยวิธี agarose gel electrophoresis วัดความเขมของแถบดีเอ็นเอทีเ่ กิดขึน
้
5.8S
D1/D2
SSU
ITS1
ITS2
และคำนวณหาประสิทธิภาพสัมพัทธ (relative efﬁciency) ของการชะลางดีเอ็นเอ
region
region
NL4
ในแตละขัน
้ ตอน

Relative efficiency of
surface DNA removal (%)
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ประสิทธิภาพสัมพัทธของการชะลาง (%)

=

100 -

ความเขมของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นของแตละตัวอยาง x100
ความเขมของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นของใบพืชกอนลาง (R0)

สำหรับเทคนิคการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสตบนผิวใบพืชที่พัฒนาขึ้นนี้ิ เปนเทคนิคใหมที่ทำไดงายและสามารถใชกับ
การศึกษาความหลากหลายของยีสตเอนโดไฟตในพืชโดยเฉพาะพืชทีย
่ งั ไมเคยมีการศึกษาถึงความหลากหลายของยีสตเอนโดไฟตมากอน
นอกจากนีย
้ งั สามารถนำเทคนิคนีไ้ ปประยุกตใชกบ
ั การศึกษาจุลน
ิ ทรียเ อนโดไฟตชนิดอืน
่ ๆ ไดเชนกัน ซึง่ เทคนิคนีต
้ า งจากวิธขี อง Burdorf
และคณะ (2014) ทีไ่ ดเสนอแนะใหเพาะเชือ
้ ควบคุมลงบนชิน
้ สวนพืชกอนทำความสะอาดผิวชิน
้ สวนพืช และตรวจหา PCR product ของ
เชื้อควบคุมในดีเอ็นเอที่สกัดไดจากชิ้นสวนพืชที่ผานการทำความสะอาด แตอยางไรก็ตามวิธีนี้มีขอจำกัดคือ เชื้อควบคุมตองเปนเชื้อที่
ไมมีรายงานวาเปนเอนโดไฟตของพืชชนิดนั้น และ PCR product ของเชื้อควบคุมตองมีขนาดตางจาก PCR product
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