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Abstract: Bibenzyl derivatives in Dendrobium Sw. are used as medicine composition for preventing and curing
several diseases. The genetic selection using specific molecular markers could reduce time and cost for
Dendrobium Sw. identification based on their main chemical constituents. The purpose of this study was to
examine the specific markers for some Dendrobium Sw. species in Thailand which contain bibenzyl derivatives
using ISSR technique. The specific fragments of 7 Dendrobium species in Thailand were analyzed with 96 ISSR
primers. The results revealed that 4 DNA fragments produced from 4 ISSR primers i.e. UBC-861, UBC-862,
UBC-881 and UBC-895 primers from 10 ISSR primers showed polymorphic bands patterns between
Dendrobium Sw. containing bibenzyl derivatives. Only the 350 bp DNA fragments amplified with UBC-895
primer were used for sequencing. The result of UBC-895_350 sequencing showed that DNA fragments length
was 289 base pairs. The sequence was identical to bibenzyl synthase-like of Dendrobium catenatum and
mRNA of D. catenatum in NCBI database. It was recommended that the results from this investigation could be
used as basic knowledge for developing the specific molecular markers to identify Dendrobium Sw. for further
research.
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บทคัดย่ อ: สารกลุม่ bibenzyl ในกล้ วยไม้ สกุลหวายได้ นามาใช้ ประโยชน์ทางด้ านสมุนไพรในการป้องกัน และเป็ นยารักษา
โรคมากขึน้ การคัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมด้ วยเทคนิ คทางเครื่ องหมายโมเลกุลเป็ นอี กวิธีการที่ สามารถช่ วยร่ น
ระยะเวลา และลดต้ นทุนในการจาแนกกล้ วยไม้ สกุลหวายกลุ่มที่ มีสารสาคัญต่าง ๆ ได้ งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
ตรวจหาเครื่ องหมายโมเลกุลที่จาเพาะเจาะจงกับกล้ วยไม้ สกุลหวายบางชนิดในประเทศไทยที่พบสารกลุม่ bibenzyl โดยใช้
เทคนิค ISSR จากการตรวจหาเครื่ องหมายโมเลกุลที่จาเพาะเจาะจงกับกล้ วยไม้ สกุลหวาย 7 ชนิด ที่พบในประเทศไทย
ด้ วยไพรเมอร์ ISSR จานวน 96 ไพรเมอร์ พบว่ามีจานวน 4 ไพรเมอร์ จาก 10 ไพรเมอร์ ได้ แก่ ไพรเมอร์ UBC-861, UBC862, UBC-881 และ UBC-895 ที่สามารถสร้ างแถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกต่างระหว่างกล้ วยไม้ สกุลหวายที่พบและไม่
พบสารกลุม่ bibenzyl จานวน 4 แถบ โดยแถบดีเอ็นเอขนาด 350 คู่เบส ที่ได้ จากไพรเมอร์ UBC-895 เป็ นเพียงแถบเดียวที่
สามารถวิเคราะห์ลาดับเบสได้ ผลการวิเคราะห์ลาดับเบสของแถบดีเอ็นเอ UBC-895_350 พบว่ามีขนาด 289 คู่เบส ลาดับ
เบสที่ ได้ มี ความเหมื อนกับ bibenzyl synthase-like ของกล้ วยไม้ Dendrobium catenatum และ mRNA ของกล้ วยไม้
D. catenatum ในฐานข้ อมูล NCBI ดังนันจึ
้ งสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการพัฒนาเป็ นเครื่ องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ ใน
การจาแนกกล้ วยไม้ สกุลหวายต่อไป
คาสาคัญ: พฤกษเคมี กล้ วยไม้ คณ
ุ สมบัติเป็ นยา เครื่ องหมายดีเอ็นเอ ลาดับเบสดีเอ็นเอ

คานา

จากการศึกษาวิเคราะห์ สารสาคัญในกล้ วยไม้
สกุ ลหวายของประเทศไทยพบว่ ามี สารกลุ่ม bibenzyl
ได้ แก่ สาร moscatilin, gigantol, batatasin, dendrofalconerol
(Sritularak and Likhitwitayawuid, 2009; Sritularak et al.,
2011a, b) ยุพิน (2558) รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์หา
ปริ มาณสารกลุม่ bibenzyl 4 ชนิด ได้ แก่ สาร moscatilin,
gigantol, crepidatin และ chrysotoxine ในกล้ วยไม้ สกุล
หวายจานวน 10 ชนิ ด ที่ พบในประเทศไทย พบว่า เอื อ้ ง
ดอกมะเขือ (Dendrobium hercoglossum) และพวงหยก
(Dendrobium findlayanum) ไม่พบสารในกลุ่ม bibenzyl
และที่พบสารกลุม่ bibenzyl ได้ แก่ เอื ้องผึ ้ง (Dendrobium
lindleyi) เอื ้อ งต ะ ข า บ (Dendrobium acinaciforme)
ผาเวียง (Dendrobium albosanguineum) เอือ้ งครั่ งแสด
(Dendrobium unicum) เอื อ้ งจ าปาน่ า น (Dendrobium
sulcatum) เอื อ้ งสายสามสี (Dendrobium crystallinum)
เอื อ้ งสายน า้ นม (Dendrobium cretaceum) และเอื อ้ ง
ช้ า งน้ า ว (Dendrobium pulchellum) แ ต่ พ บ ว่ า วิ ธี
วิเคราะห์สารสาคัญต้ องใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์ที่มีราคาสูง
หรื อการจ้ างวิเคราะห์สารสาคัญมีค่าใช้ จ่ายต่อตัวอย่างที่
ค่ อนข้ างสูง การคัด เลื อ กลักษณะทางพัน ธุ ก รรมด้ วย
เทคนิคทางเครื่ องหมายโมเลกุล เป็ นอีกวิธีการที่สามารถ
ช่ ว ยร่ น ระยะเวลา และลดต้ นทุ น ในการวิ เคราะห์ ห า
สารสาคัญในกล้ วยไม้ สกุลหวายได้ ณั ฐดนัย และคณะ

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ อยู่ในเขตร้ อนชื น้ มี
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติเป็ นอย่างมาก
กล้ วยไม้ เป็ นพื ชที่ มี ความหลากหลายทัง้ ในด้ านความ
หลากหลายทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายในการ
นาไปใช้ ประโยชน์ และมีความต้ องการของผู้บริ โภคสูง จึง
ทาให้ เป็ นไม้ ดอกเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ปั จจุบนั มี
การนากล้ วยไม้ มาใช้ ประโยชน์ทางด้ านสมุนไพรมากขึน้
เนื่ องจากกล้ วยไม้ มี สารออกฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ
เช่ น สารกลุ่ ม alkaloids, flavonoids, carotenoid และ
phytosterols (Hossain, 2011) ซึ่งกล้ วยไม้ สกุลหวายเป็ น
สกุ ลที่ มี ก ารน ามาใช้ ประโยชน์ ท างด้ านสมุ น ไพรมาก
เนื่ องจากมี สารที่ มี หมู่ phenol ในโครงสร้ าง ได้ แก่ สาร
ก ลุ่ ม bibenzyl, phenanthrene แ ล ะ fluorenone เป็ น
องค์ประกอบหลัก (Yang et al., 2006) มีรายงานเกี่ยวกับ
การศึ ก ษาทางด้ านเภสัชวิ ท ยาของสารกลุ่ม bibenzyl
โดยเฉพาะสาร moscatilin มีฤทธิ์ ทางชีวภาพหลายอย่าง
คือ ฤทธิ์ต้านการเจริ ญของเนื ้องอกหรื อมะเร็ ง (antitumor)
ฤทธิ์ ต้ านการเจริ ญ ของหลอดเลื อ ด (anti-angiogenic)
ฤทธิ์ ต้ านการอักเสบ (anti-inflammation) ฤทธิ์ ต้ านสาร
อนุมลู อิสระ (antioxidant) (Liu et al., 2010; Kowitdamrong
et al., 2013; Tsai et al., 2010)
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(2560) รายงานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม
ของกล้ วยไม้ ช้ างโดยเทคนิ ค อาร์ เอพี ดี ที่ ใช้ ไพรเมอร์
OPF01 และ OPF06 สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทาง
พันธุกรรมและจัดแบ่งกลุม่ สายพันธุ์กล้ วยไม้ ช้างออกเป็ น
3 กลุ่ม ตามลักษณะสีที่ ปรากฏบนกลีบดอก สารให้ สีที่
เป็ นองค์ ป ระกอบของสี ด อก และความสั ม พั น ธ์ ท าง
พันธุกรรม Bhattacharyya et al. (2015a, b) ได้ ตรวจสอบ
เครื่ องหมายโมเลกุ ลด้ วยเทคนิ ค ISSR โดยใช้ ไพรเมอร์
ทังหมด
้
13 ไพรเมอร์ ที่สามารถให้ ความแตกต่าง และเป็ น
ไพรเมอร์ ที่มีความสัมพันธ์ กบั สารสาคัญใน Dendrodium
nobile และได้ ตรวจสอบเครื่ องหมายโมเลกุลด้ วยเทคนิ ค
ISSR โดยใช้ ไพรเมอร์ 7 ไพรเมอร์ ที่มีความสัมพันธ์กบั สาร
antioxidant activity ใ น Dendrobium thyrsiflorum แ ต่
ข้ อมูลการใช้ เครื่ องหมายโมเลกุลในกล้ วยไม้ สกุลหวายที่มี
ศักยภาพในการใช้ เป็ น สมุ นไพรของประเทศไทยยังไม่
แพร่หลาย
งาน วิ จั ย ค รั ้ง นี ้จึ งใช้ เท ค นิ ค Inter-simple
sequence repeat (ISSR) เพื่ อ ศึ ก ษาหาเครื่ องหมาย
โมเลกุลจาเพาะเจาะจงกับกล้ วยไม้ สกุลหวายในประเทศ
ไทย ที่ พบสารกลุ่ม bibenzyl เพื่ อคัดเลือกกล้ วยไม้ สกุล
หวายชนิดที่มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ ประโยชน์ด้านเภสัช
วิทยา และเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการปรับปรุ งพันธุ์ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพกล้ วยไม้ เชิงเภสัชอุตสาหกรรม เป็ นพืชทางเลือก
ใหม่แก่เกษตรกรในอนาคต

et al. (2012) ที่ พ บสารกลุ่ ม bibenzyl จ านวน 1 ชนิ ด
ได้ แก่ D. officinale
การสกัดดีเอ็นเอ
สกัดจีโนมดีเอ็นเอจากส่วนใบอ่อนของกล้ วยไม้
สกุ ลหวายด้ วยวิ ธี CTAB ที่ ดัดแปลงจากวิ ธี ของ Doyle
and Doyle (1987) ชัง่ น ้าหนักใบอ่อนตัวอย่างละ 0.2 กรัม
เติ ม ไนโตรเจนเหลวและบดให้ ละเอี ย ดด้ วยโกร่ ง น า
ตัวอย่างที่บดแล้ วใส่หลอดไมโครทิวบ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตร
จากนันเติ
้ มสารละลาย CTAB buffer ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร
(2% (w/v) CTAB, 1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, 100
mMTris-HCl (pH 8.0), 0.2% (v/v) ß-mercaptoethanol)
นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
หลังจากนัน้ วางให้ เย็ นลงที่ อุณหภูมิ ห้ อง เติม RNase A
(ความเข้ มข้ น 10 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) ปริ ม าตร 4
ไมโครลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30
นาที เติ ม chloroform : isoamyl alcohol (24:1) ปริ มาตร
200 ไมโครลิ ต ร กลั บ หลอดขึ น้ ลงเบา ๆ ปั่ นเหวี่ ย งที่
อุณหภูมิห้อง ด้ วยความเร็ วประมาณ 8,000 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 10 นาที ดูดของเหลวใสส่วนข้ างบนใส่หลอด
ใหม่ ตกตะกอนด้ วย isopropanol ที่เย็นจัดปริ มาตร 600
ไมโครลิตร กลับหลอดไปมาเบา ๆ ทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง 15
นาที นาไปปั่ นเหวี่ยงความเร็ ว 10,000 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 10 นาที ดูดของเหลวใสส่วนบนทิง้ เติมสารละลาย
wash buffer (70% ethanol ผสมกับ 10 mM ammonium
acetate) ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร กลับหลอดไปมาเบา ๆ ปั่ น
เหวี่ ยงที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อง และดู ด ของเหลวใสส่ วนบนทิ ง้
จากนัน้ ตากตะกอนดี เอ็ นเอให้ แห้ งที่ อุณหภูมิ ห้ อง และ
ละลายตะกอนดีเอ็นเอด้ วยสารละลาย TE buffer ปริ มาตร
50 ไมโครลิตร ตรวจสอบปริ มาณดีเอ็นเอด้ วยวิธีอิเล็กโตร
โฟรี ซิสในเจลอะกาโรส (ความเข้ มข้ น1เปอร์ เซ็นต์) จากนัน้
นามาวัดการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น
260 กับ 280 นาโนเมตร (A260/A280) และเก็บรักษาดีเอ็นเอ
ไว้ ที่ อุณ หภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส จนกว่าจะน ามาใช้ ใน
ขันตอนต่
้
อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืชที่ใช้ ในการทดลอง
กล้ วยไม้ สกุลหวายที่พบในประเทศไทย จานวน
7 ชนิ ด จากรายงานของยุ พิ น (2558) ที่ พ บสารกลุ่ ม
bibenzylจ านวน 5 ชนิ ด ได้ แก่ เอื อ้ งสายสามสี (D.
crystallinum) เอื อ้ งสายน า้ นม (D. cretaceum) เอื อ้ ง
ช้ างน้ าว (D. pulchellum) ผาเวียง (D. albosanguineum)
และเอือ้ งผึง้ (D. lindleyi) และกล้ วยไม้ ที่ ไม่พบสารกลุ่ม
bibenzyl จ านวน 2 ชนิ ด ได้ แก่ เอื อ้ งดอกมะเขื อ (D.
hercoglossum) และพวงหยก (D. findlayanum) และ
กล้ วยไม้ สกุลหวายในประเทศจีน จากรายงานของ Chen
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ผลการศึกษา

การสังเคราะห์ ดีเอ็นเอด้ วยเทคนิค ISSR
เตรี ยมสารละลายเพื่ อ สั ง เคราะห์ ดี เอ็ น เอ
ปริ ม าตร 25 ไมโครลิ ต ร ในหลอดพี ซี อ าร์ ข นาด 200
ไมโครลิตร โดยมี ส่วนประกอบและความเข้ มข้ นสุดท้ าย
ดั ง นี ้ ดี เอ็ น เอตั ง้ ต้ น (DNA template) 50 นาโนกรั ม ,
10xTaq15 buffer with (NH4)2SO4 2.5 ไมโครลิ ต ร, 0.06
U Taqpolymerase, 4 mM MgCl2, 0.8 mM dNTP แ ล ะ
100 mM ของ ISSR primer โดยใช้ ไพรเมอร์ ทัง้ หมด 96
ไพรเมอร์ ชุ ด UBC-801 ถึ ง 896 (University of British
Columbia, Canada) ใช้ อุ ณ หภู มิ ใ นการสั ง เคราะห์ ที่
ประกอบด้ วย initiation denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส
นาน10 นาที จ านวน 1 รอบ และ denaturation ที่ 94
องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที annealing ที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซี ย ส นาน 45 วิ น าที extension ที่ 72 องศา
เซลเซียส โดยใช้ เวลา 2 นาที จ านวน 35 รอบ และ final
extension ที่ 72 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที หลังจาก
สังเคราะห์ดีเอ็นเอแล้ วนาดีเอ็นเอที่เตรี ยมได้ 1 ไมโครลิตร
มาตรวจสอบด้ วยวิ ธี อิ เล็ ก โตรโฟรี ซิ สบนเจลอะกาโรส
(ความเข้ มข้ น 1 เปอร์ เซ็นต์) ในสารละลาย 1xTBE buffer
ย้ อ ม เจ ล แ ล้ ว ต รว จ ส อ บ ด้ ว ย UV-transilluminator
วิเคราะห์ รูปแบบของแถบดี เอ็นเอเพื่ อหาแถบดี เอ็ นเอที่
แสดงความแตกต่าง (polymorphism) ระหว่างกลุ่มที่พบ
และไม่พบสารกลุม่ bibenzyl

การตรวจสอบเครื่ องหมายโมเลกุลของกล้ วยไม้ สกุล
หวายด้ วยเทคนิค ISSR
ดีเอ็นเอที่สกัดได้ เมื่อนามาตรวจสอบคุณภาพดี
เอ็ นเอโดยวิ ธี การวัดการดู ดกลื น แสงอัลตราไวโอเลตที่
ความยาวคลื่น 260 กับ 280 นาโนเมตร (A260/A280) มีค่า
การดูดกลืนแสง 1.6-1.9 ซึ่งดีเอ็นเอที่ได้ ทงหมดมี
ั้
คณ
ุ ภาพ
ค่ อ นข้ างดี ลัก ษณะแถบดี เอ็ น เอที่ ได้ ไม่ เกิ ด ลัก ษณะ
smear band แต่ยงั มีการปนเปื อ้ นของโปรตีน และสารพอ
ลีแซคคาไรด์บ้างเล็กน้ อย แต่พบว่าความเข้ มข้ นของดีเอ็น
เอที่ ได้ มี ป ริ ม าณน้ อยประมาณ 3-15 นาโนกรั ม ต่ อ
ไมโครลิตร
จากการตรวจสอบด้ วยไพรเมอร์ ISSR จานวน
96 ไพรเมอร์ ได้ ตรวจสอบเฉพาะกล้ วยไม้ ที่พบในประเทศ
ไทย 7 ชนิด พบว่ามีไพรเมอร์ ที่สามารถเพิ่มปริ มาณ และ
ปรากฏแถบดีเอ็นเอชัดเจน (major band) และแถบดีเอ็น
เอที่จาง (miner band) โดยเครื่ องหมาย “+” หมายถึงการ
ปรากฏของแถบดีเอ็นเอ และ “-” หมายถึงการไม่ปรากฏ
แถบดี เอ็ นเอซึ่ งแถบดี เอ็ น เอที่ ป รากฏนัน้ สามารถแยก
ความแตกต่างจนเกิ ดเป็ นพหุสัณ ฐาน (polymorphism)
ในกล้ วยไม้ สกุลหวายได้ ไพรเมอร์ ทังหมด
้
10 ไพรเมอร์ คิด
เป็ น 10.4 เปอร์ เซ็ นต์ จากจ านวนไพรเมอร์ ทัง้ หมดที่ ใช้
ได้ แก่ ไพรเมอร์ UBC-830, UBC-834, UBC-861, UBC862, UBC-865, UBC-866, UBC-867, UBC-874, UBC881 และ UBC-895 (ตารางที่ 1) แล้ วคัดเลือกไพรเมอร์ ที่
สามารถเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอได้ อย่างชัดเจนและจาเพาะ
เจาะจงกับกล้ วยไม้ สกุลหวายในประเทศไทยที่ พบสาร
กลุ่ม bibenzyl ได้ แก่ เอื อ้ งสายสามสี (D. crystallinum)
เอื อ้ งสายน า้ นม (D. cretaceum) เอื อ้ งช้ างน้ าว (D.
pulchellum) ผาเวียง (D. albosanguineum) และเอื ้องผึ ้ง
(D. lindleyi) และไม่ พ บสารกลุ่ม bibenzyl ได้ แก่ เอื อ้ ง
ด อ ก ม ะ เขื อ (D. hercoglossum) แ ล ะ พ ว ง ห ย ก
(D. findlayanum) ทั ง้ หมด 4 ไพรเมอร์ ได้ แก่ ไพรเมอร์
UBC-861 ให้ แถบดี เอ็ นเอขนาด 600 คู่เบส ในกล้ วยไม้
สกุลหวายที่พบสารกลุม่ bibenzyl ไพรเมอร์ UBC-862 ให้
แถบดีเอ็นเอขนาด 1,500 คู่เบส ในกล้ วยไม้ สกุลหวายที่ไม่
พบสารกลุม่ bibenzyl ไพรเมอร์ UBC-881 ให้ แถบดีเอ็นเอ

การวิเคราะห์ ลาดับเบสของแถบดี เอ็ นเอที่ จาเพาะ
เจาะจงกับกล้ วยไม้ สกุลหวายที่พบสารกลุ่ม bibenzyl
ตั ด แถบดี เอ็ น เอที่ แ สดงความแตกต่ า งของ
กล้ วยไม้ สกุ ลหวายที่ พ บ และไม่ พ บสารกลุ่ม bibenzyl
และสกัดดีเอ็นเอออกจากเจลอะกาโรส น าสารละลายดี
เอ็นเอไปตรวจสอบด้ วยวิธีอิเล็กโตรโฟรี ซิสบนเจลอะกาโรส
เพื่ อ ยื น ยั น แถบดี เอ็ น เอที่ แ สดงความจ าเพาะเจาะจง
จากนันวิ
้ เคราะห์ ลาดับเบสของแถบดีเอ็นเอจาเพาะด้ วย
วิ ธี Sanger et al. (1977) หลังจากได้ ล าดั บ เบสแล้ วจึ ง
นามาเปรี ยบเทียบความเหมือนของลาดับเบสกับดีเอ็นเอ
อื่ น ๆ โดยใช้ โปรแกรม Blast ในฐานข้ อมู ลพั น ธุ ก รรม
National Center for Biotechnology Information (NCBI)

334

การวิเคราะห์ หาเครื่องหมายโมเลกุลที่จาเพาะเจาะจงกับกล้ วยไม้ สกุลหวายบางชนิดในประเทศไทย
ที่มีสารอนุพันธ์ กลุ่ม Bibenzyl โดยเทคนิค Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR)

Table 1. Polymorphic fragment profiles of two groups of Dendrobium Sw. using 10 ISSR primers
Primers

1

Primer sequences
5’- 3’

Polymorphic
fragment
length
(bp)
UBC-830 TGTGTGTGTGTGTGTGG
500
UBC-834 AGAGAGAGAGAGAGAGYT
700
300
UBC-861 ACCACCACCACCACCACC
600
UBC-862 AGCAGCAGCAGCAGCAGC
1,500
UBC-865 CCGCCGCCGCCGCCGCCG
900
UBC-866 CTCCTCCTCCTCCTCTCT
1,300
600
UBC-867 GGCGGCGGCGGCGGCGG
1,200
600
UBC-874 CCCTCCCTCCCTCCCT
400
UBC-881 GGGTGGGGTGGGGTG
400
UBC-895 AGAGTTGGTAGCTCTTGATC
350

bibenzyl presence

No bibenzyl

(D1) (D2) (D3) (D4) (D5)

(D6) (D7)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+1
+
+
+
-

+: Appearance of DNA bands; -: The absence of DNA bands
D1: D. cretaceum; D2: D. crystallinum; D3: D. pulchellum; D4: D. albosanguineu; D5: D. lindleyi; D6: D. hercoglossum; D7: D. findlayanum

ขนาด 400 คู่ เบส ในกล้ วยไม้ สกุ ลหวายที่ พ บสารกลุ่ม
bibenzyl และไพรเมอร์ UBC-895 ให้ แถบดี เอ็ นเอขนาด
350 คู่เบส ในกล้ วยไม้ สกุลหวายที่พบสารกลุ่ม bibenzyl
(ภาพที่ 1) และคัดเลือกไพรเมอร์ ที่ปรากฏแถบดีเอ็นเอที่ให้
ความแตกต่ างชัดเจน ได้ แก่ ไพรเมอร์ UBC-862 แสดง
แถบดีเอ็นเอปรากฏในกล้ วยไม้ สกุลหวายที่ไม่พบสารกลุม่
bibenzyl และไพรเมอร์ UBC-895 แสดงแถบดี เอ็ น เอ
ปรากฏในกล้ วยไม้ สกุ ลหวายที่ พ บสารกลุ่ม bibenzyl
น ามาทดสอบกับกล้ วยไม้ สกุลหวายที่ มี ถิ่ นก าเนิ ดจาก
ประเทศจีน D. officinale ซึง่ มีรายงานว่าเป็ นกล้ วยไม้ สกุล
หวายชนิดที่พบสาร bibenzyl พบว่าแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏ
จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกล้ วยไม้ สกุลหวายที่พบสารกลุ่ม
bibenzyl ที่พบในประเทศไทย (ภาพที่ 2)
การวิเคราะห์ ลาดับเบสของแถบดี เอ็ นเอที่ จาเพาะ
เจาะจงกับกล้ วยไม้ สกุลหวายที่พบสารกลุ่ม bibenzyl
แถบดี เอ็ นเอที่ ขนาด 350 คู่เบส ที่ ได้ จากไพรแถบดีเอ็เอ็นนเอที
เอที่ส่สามารถสกั
ามารถสกั
เมอร์ UBC-895 เป็เป็นนแถบดี
ดดีดเดีอ็นเอ็เอนเอ
.

ออกจากเจลอะกาโรสได้ เมื่อนามาตรวจสอบเป็ นตาแหน่ง
เดียวกับตาแหน่งที่ให้ ความแตกต่าง และความเข้ มข้ นดี
เอ็นเอมีปริ มาณเพียงพอต่อการนาไปวิเคราะห์ลาดับเบส
ผลการวิเคราะห์ลาดับเบสมีขนาด 289 คู่เบส ลาดับเบส
ของดี เอ็ นเอจากปลาย 5’ ไป 3’ (ภาพที่ 3) น ามา
เปรี ยบเทียบความเหมือนของลาดับเบสกับดีเอ็นเออื่น ๆ
หรื อมีความคล้ ายกับยีนหรื อโปรตีนชนิดใดในฐานข้ อมูล
โดยใช้ โปรแกรม Blast ใน NCBI พบว่าลาดับเบสของแถบ
ดีเอ็นเอ UBC895_350 ที่ได้ มีความเหมือนกับลาดับเบส
mRNA uncharacterized (LOC110109128) transcript
variant X1 ของ Dendrobium catenatum มีค่า identities
75 เปอร์ เซ็นต์ ที่ความยาว 76 คูเ่ บส จาก 101 คู่เบส (ภาพ
ที่ 4) และมี ค วาม เห มื อ นกั บ ล าดั บ เบ ส bibenzyl
synthase-like ข อ ง Dendrobium catenatum
(LOC110105791) มี ค่ า identities 100 เปอร์ เซ็ นต์ ที่
ความยาว 11 คู่ เบส ซึ่ งระบุ ว่ า มี ค วามเหมื อ นกั บ การ
แสดงออกของยีน bibenzyl synthase (ภาพที่ 5)
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Figure 1. ISSR band profiles of Dendrobium Sw. obtained from using UBC-861 primer (a), UBC-862 primer
(b), UBC-881 primer (c), UBC-895 primer (d), (M: GeneRulerTM DNA Ladder; D1: D. cretaceum;
D2: D. crystallinum; D3: D. pulchellum; D4: D. albosanguineum; D5: D. lindleyi; D6:
D. Hercoglossum and D7: D. findlayanum)

Figure 2. ISSR band profiles of Dendrobium Sw. obtained from using UBC-862 primer (a) and UBC-895
primer (b). (M: GeneRulerTM DNA Ladder; D1: D. cretaceum; D2: D. crystallinum; D3:
D. pulchellum; D4: D. albosanguineum; D5: D. lindleyi; D81: D. officinale (tree); D82: D. officinale
(tissue culture); D6: D. hercoglossum and D7: D. findlayanum)

Figure 3. DNA sequences of UBC-895_350
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Figure 4. Comparative sequencing of UBC-895_350 information to the database in genbank

Figure 5. Comparative sequencing of UBC-895_350 information to the database in genbank
วิจารณ์

ไพรเมอร์ ISSR ที่ สามารถเพิ่ มปริ มาณดีเอ็นเอ
ในกล้ วยไม้ สกุลหวายได้ นนั ้ เนื่องจากไพรเมอร์ ดงั กล่าวมี
ความจาเพาะกับช่วงดีเอ็นเอ หรื อยีนหนึ่ง ๆ โดยไพรเมอร์
จะต้ องจับอยูบ่ นดีเอ็นเอทังสองเส้
้
น ส่วนของดีเอ็นเอที่เพิ่ม
ปริ มาณได้ เป็ นส่วนที่อยู่ระหว่างตาแหน่งไมโครแซทเทล
ไลท์ หรื อ SSR 2 บริ เวณที่อยู่ใกล้ กนั (สุรินทร์ , 2552) การ
เกิ ดโพลี ม อร์ ฟิ ซึ ม (polymorphism) เป็ นผลมาจากไพร
เมอร์ จบั กับช่วงดีเอ็นเอตาแหน่งต่างกันส่งผลทาให้ จานวน
และขนาดของดีเอ็นเอที่เพิ่มปริ มาณได้ ไม่เท่ากัน โดยจะ
แสดงผลในลักษณะการมีหรื อไม่มีแถบดีเอ็นเอที่ตาแหน่ง
ต่าง ๆ มากกว่าการเปลี่ยนขนาดของแถบดีเอ็นเอ แถบดี
เอ็น 4 แถบ ในการแยกความแตกต่างของกล้ วยไม้ ทัง้ 2
กลุ่ ม ได้ นั น้ แถบดี เอ็ น เอที่ ป รากฏบางแถบไม่ ชั ด เจน
เนื่ องจากความเข้ มข้ นของดีเอ็นเอตัง้ ต้ นมี ปริ มาณน้ อย
และเมื่ อต้ องตัดแถบดีเอ็นเอจากอะกาโรสเจลอาจมีการ
ปนเปื อ้ นจากแถบดีเอ็นเออื่น หรื อปริ มาณดีเอ็ นเอที่สกัด
ออกจากอะกาโรสเจลมี ปริ มาณน้ อย ยากต่อการน าไป
วิเคราะห์ ลาดับเบส ซึ่งแถบดีเอ็นเอที่ขนาด 350 คู่เบส ที่
ได้ จากไพรเมอร์ UBC-895 เป็ นแถบดี เอ็ น เอที่ สามารถ
สกัดดีเอ็นเอออกจากเจลอะกาโรสได้ เมื่อนามาตรวจสอบ
เป็ นตาแหน่งเดียวกับตาแหน่งที่ให้ ความแตกต่าง ความ
เข้ มข้ นดีเอ็นเอมี ปริ มาณเพี ยงพอต่อการนาไปวิเคราะห์

ความเข้ ม ข้ น ของดี เอ็ น เอที่ ได้ มี ป ริ มาณน้ อย
ทั ้ ง นี ้ เ นื่ อ งจ า ก ก ล้ ว ย ไม้ มี ส า รโพ ลี แ ซ ค ค า ไรด์
(polysaccharide) แ ล ะ โ พ ลี ฟี น อ ล (polyphenol)
สารละลายที่ได้ มีลกั ษณะเป็ นเมือกเหนียวหนืด สีเขียวเข้ ม
ระหว่างสกัดดีเอ็นเอสารดังกล่าวมี ผลยับยัง้ การทางาน
ของเอนไซม์ ต่ าง ๆ ได้ แก่ ligase, polymerase และ
nucleases (Barra et al., 2012) ถึ งแม้ สกัดดี เอ็ นเอด้ วย
วิ ธี CTAB ที่ ดั ด แปลงจากวิ ธี ของ Doyle and Doyle
(1987) นั ้ น จ ะ ส า ม า รถ ช่ ว ย ต ก ต ะ ก อ น ก า จั ด
สารประกอบฟี นอลได้ ก็ ตาม ความเข้ มข้ นของดีเอ็นเอที่
สกั ด ได้ ยั ง มี ป ริ ม าณน้ อย มี ร ายงานว่ า การเติ ม สาร
polyvinyl pyrrolidone (PVP) โดยสาร PVP จะจับกับสาร
โพลีแซคคาไรด์ และอยู่ในสภาพไม่ละลายน า้ จนแยกชัน้
ออกมา ส่ ง ผลให้ ดี เอ็ น เอมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ม ากยิ่ ง ขึ น้
(Porebski et al., 1997) และถ้ าต้ องการให้ ได้ ดีเอ็นเอที่มี
ปริ มาณมากยิ่งขึ ้นต้ องเพิ่มปริ มาณพืช และเพิ่มปริ มาณ
บัฟเฟอร์ การเพิ่มปริ มาณบัฟเฟอร์ จะช่วยลดความหนื ด
ของสารละลายในขัน้ ตอนการแยกดีเอ็ นเอได้ (Salzman
et al., 1999)
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ลาดับเบสและเป็ นไพรเมอร์ ที่นามาตรวจสอบกับกล้ วยไม้
สกุ ลหวายที่ พ บในประเทศจี น ได้ แก่ D. officinale ซึ่ งมี
รายงานว่าเป็ นกล้ วยไม้ สกุลหวายชนิดที่พบสาร bibenzyl
พบว่าแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏจัดอยูใ่ นกลุม่ เดียวกับกล้ วยไม้
สกุลหวายที่พบสารกลุม่ bibenzyl ที่พบในประเทศไทย จึง
เลือกแถบดี เอ็นเอดังกล่าวนาไปวิเคราะห์ ลาดับเบส ผล
การวิ เคราะห์ ล าดับ เบส มี ขนาด 289 คู่ เบส เมื่ อน ามา
เปรี ยบเทียบความเหมือนของลาดับเบสกับดีเอ็นเออื่น ๆ
พบว่าล าดับเบสของแถบดี เอ็ นเอ UBC895_350 ที่ ได้ มี
ความเหมื อ นกั บ ล าดับ เบส mRNA ของ D. catenatum
แ ล ะ ล า ดั บ เบ ส bibenzyl synthase-like ข อ ง D.
catenatum ซึง่ ระบุวา่ มีความเหมือนกับการแสดงออกของ
ยี น bibenzyl synthase แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามล าดั บ เบส
ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถระบุ ได้ ว่ า เป็ นยี น ที่ ค วบคุ ม การ
แสดงออกของ bibenzyl synthase เนื่องจากว่าแถบดีเอ็น
เอที่ได้ มาจากเทคนิค ISSR เป็ นการเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอ
โดยใช้ จีโนมดีเอ็นเอซึ่งเป็ นปริ มาณดีเอ็นเอทัง้ หมด จึงมี
ส่วนที่ถูกแปลรหัส (translation) และไม่ถูกแปลรหัส และ
พบว่าลาดับเบสไมโครแซทเทลไลท์ มีการกระจายตัวทัง้
จีโนม และการกระจายตัวของไมโครแซทเทลไลท์สว่ นใหญ่
อยู่ในบริ เวณที่ ไม่ ใช่ ยี น หรื อส่วนน ารหัสของยี น (noncoding region) (สุ ริ น ทร์ , 2552) แสดงว่ า เครื่ อ งหมาย
โมเลกุลที่ให้ แถบดีเอ็นเอแสดงความแตกต่างของกล้ วยไม้
สกุลหวายที่พบสาร และไม่พบสารกลุ่ม bibenzyl นัน้ ยัง
ไม่สามารถยืนยันได้ วา่ เป็ นเครื่ องหมายที่มีความเกี่ยวข้ อง
กั บ การแสดงออกของยี น ที่ ค วบคุ ม การผลิ ต สารกลุ่ ม
bibenzyl ข้ อมูลลาดับเบสที่ได้ จึงใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นใน
การนาลาดับเบสที่ได้ ไปพัฒนาเป็ นเครื่ องหมายโมเลกุล
เพื่อใช้ ในการจาแนกกล้ วยไม้ สกุลหวายต่อไป

ตัดแถบดีเอ็นเอขนาด 350 คู่เบส ที่ได้ จากไพรเมอร์ UBC895 ผลการวิเคราะห์ลาดับเบสมีขนาด 289 คู่เบส พบว่า
ลาดับเบสที่ได้ มีความเหมือนกับลาดับเบส mRNA ของ
D. catenatum และล าดั บ เบส bibenzyl synthase-like
ของ D. catenatum ในฐานข้ อมูล NCBI จึ งสามารถน า
ข้ อมูลลาดับเบสที่ได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการพัฒนา
เป็ นเครื่ องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ ในการจาแนกกล้ วยไม้ สกุล
หวายต่อไป
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