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นิวคลีโอลิน (nucleolin) เป็ น multifunctional protein ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเมแทบอ
ลิซมึ ภายในเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้ างไรโบโซม พบมากบริเวณนิวคลีโอลัส ผลการศึกษา
พบว่ายีนนิวคลีโอลิน (OsNUC1) ในข้ าวพันธุ์ไม่ทนเค็ม คือ พันธุ์เหลืองประทิว 123 (LPT123) และ
พันธุ์ขาวดอกมะลิ (KDML105) และข้ าวสายพันธุ์ทนเค็ม คือ สายพันธุ์เหลืองประทิว 123-TC171
(LPT123-TC171) และ FL530-introgression line (FL530-IL) มีการแสดงออกเพิ่มขึ ้นหลังจาก
ได้ รับภาวะเค็มภายใน 24 ชัว่ โมง โดยมีระดับการแสดงออกสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ จนสูงสุดที่ 12 ชัว่ โมง
ชี ้นําว่ายีนนี ้น่าจะมีการแสดงออกแบบ circadian rhythm เมื่อศึกษาอิทธิพลของกรดแอบไซซิก
(ABA) ต่อการแสดงออกของยีน พบว่าเมื่อให้ ABA และ anti-ABA (abamineSG) จากภายนอก
แก่ข้าวทังในภาวะปกติ
้
และภาวะเค็ม ไม่มีผลต่อการควบคุมการแสดงออก ของยีน ชี ้ให้ เห็น ว่าการ
แสดงออกของยีน OsNUC1 ถูกควบคุมผ่านทาง ABA-independent pathway นอกจากนี ้
หลังจากให้ ภาวะเครี ยดทางกายภาพต่าง ๆ คือ ภาวะแล้ ง ภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก และภาวะ
เครี ยดจากอุณหภูมิตํ่าแก่ข้าวสายพันธุ์ LPT123-TC171 พบว่ายีนนี ้มีการแสดงออกเพิ่มขึ ้น
หลังจากได้ รับความเครี ยดจาก 100 µM CuSO4 100 µM CdCl2 หรื อภาวะแล้ ง ในการศึกษา
บทบาทของ RNA recognition motif (RRM) และ glycine-arginine rich (GAR) domain ของ
นิวคลีโอลินต่อความสามารถในการทนต่อโลหะหนักโดยนํา Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่าย cDNA
บางส่วนของนิวคลีโอลินที่สร้ าง RRM และ GAR domain ภายใต้ การควบคุมของ CaMV35S
promoter มาเลี ้ยงบนอาหารสูตร MS ที่มีการเติม 25 50 และ 75 µM CuSO4 หรื อ 50 75 และ
100 µM CdCl2 เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีนมีนํ ้าหนักสดและ
นํ ้าหนักแห้ งมากกว่าพันธุ์ปกติในทุกชุดการทดลอง ยกเว้ นในอาหารสูตร MS ที่มีการเติม 100 µM
้ ชที่ได้ รับการถ่ายยีนและพืชพันธุ์ปกติ ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
CdCl2 นํ ้าหนักแห้ งของทังพื
นัยสําคัญทางสถิติ
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Nucleolin is a multifunctional protein involving in metabolism of cells especially
ribosome biogenesis. It mainly presents in the nucleolus. In this study, we investigated
the Rice nucleolin (OsNUC1) gene expression in 4 rice cultivars/lines, which were saltsensitive lines (LPT123 and KDML105) and salt-tolerance lines (LPT123-TC171 and
FL530-IL). It was found that this gene was up-regulated after salt stress within 24 hours
and was moderately higher until reaching a peak at 12 hours after salt stress. These
characters suggest circadian rhythm expression pattern. To study the effects of abscisic
acid (ABA) on OsNUC1 gene expression, exogenous ABA and anti-ABA (abamineSG)
application does not regulate gene expression pattern. This suggested that OsNUC1
gene expression was regulated via ABA-independent pathway. Moreover, under various
abiotic stresses, OsNUC1 gene expression in LPT123-TC171 rice line was up-regulated
after stress with 100 µM CuSO4, 100 µM CdCl2 or drought. To investigate the influence
of RNA recognition motif (RRM) and glycine-arginine rich (GAR) domain of rice nucleolin
on heavy metal tolerance ability, transgenic Arabidopsis plants, containing partial
OsNUC1 cDNA encoding RRM and GAR domain under CaMV35S promoter were used.
It was found that transgenic Arabidopsis had a significant higher fresh weight and dry
weight when grew in MS medium or MS medium containing 25, 50, 75 µM CuSO4 or 50,
75 µM CdCl2 for two weeks. However, growing in MS medium supplemented with 100 µM
CdCl2, the transgenic lines showed the higher fresh weight than wild type, but the dry
weights of both transgenic lines and wild type plant were not statistically different.
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นาโนกรัม
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สารละลาย ABA ความเข้ มข้ น 100 ไมโครโมลาร์
สารละลาย abamineSG ความเข้ มข้ น 100 ไมโครโมลาร์
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ภาวะเค็มเป็ นปั จจัยทางกายภาพอย่างหนึง่ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึง่ ส่งผล
กระทบต่อปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต คาดว่าในอีก 25 ปี ข้ างหน้ าจะสูญเสียพื ้นที่การเกษตร
ถึง 30% (Wang และคณะ, 2003) ปั ญหานี ้มีผลต่อการปลูกพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ ของไทย เช่น
ข้ าว (Oryza sativa) ข้ าวโพด (Zea mays) ถัว่ เหลือง (Glycine max) เป็ นต้ น (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิยา, 2535)
ข้ าว (Oryza sativa L.) เป็ นพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมลู ค่าการส่งออก
เป็ นอันดับหนึง่ ของโลก (FAO Rice Market Monitor, 2009) ดังนันจึ
้ งมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ มี
ผลผลิตต่อไร่สงู มีความต้ านทานต่อโรคหรื อแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญ และทนต่อสภาวะแวดล้ อมที่มี
ปั ญหา เช่น ภาวะนํ ้าท่วม ภาวะแล้ ง และภาวะเค็ม เป็ นต้ น
จากงานวิจยั ที่ผา่ นมามีการค้ นพบยีนใหม่ที่ตอบสนองต่อภาวะเค็มในข้ าว ได้ แก่ OsD1B
18-18 (OsNUC1) (สมพร มณีประสพสุข, 2547) เป็ นยีนในกลุม่ ของ nucleolar protein ที่ยงั ไม่มี
การศึกษาบทบาทหน้ าที่ตอ่ การทนเค็มของพืช ดังนันการศึ
้
กษายีนกลุม่ นี ้จึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ที่ทํา
ให้ เข้ าใจกลไกการปรับตัวของพืชเมื่ออยูใ่ นภาวะเค็ม
กรดแอบไซซิก (ABA) ซึง่ เป็ นฮอร์ โมนพืชที่มีบทบาทสําคัญเมื่อพืชอยูใ่ นภาวะเครี ยด (He
และ Li, 2008) โดย ABA ทําหน้ าที่เป็ นสารสื่อสัญญาณกระตุ้นให้ ยีนที่ตอบสนองต่อความเครี ยดมี
การแสดงออกมากขึ ้นโดยผ่าน ABA-dependent pathway เช่น ยีน OsP5CS1 และ OsP5CS2
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการสร้ าง proline ในข้ าว (Hura และคณะ, 2004; Sripinyowanich และคณะ,
2010) และยีน protein kinase SnRK2 เกี่ยวข้ องกับกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณในภาวะเครี ยด
ออสโมติก (Kobayashi และคณะ, 2004) เป็ นต้ น อย่างไรก็ดียงั มียีนที่ตอบสนองต่อความเครี ยด
อีกหลายยีนที่ทํางานผ่านทาง ABA-independent pathway เช่น ยีน OsDREB เกี่ยวข้ องกับการ
ถอดรหัสของ DNA มีการแสดงออกเพิ่มขึ ้นเมื่อข้ าวได้ รับภาวะเค็มและอุณหภูมิตํ่า (Ito และคณะ,
2006) การหาความสัมพันธ์ของยีนกับ ABA จะช่วยทําให้ เข้ าใจกระบวนการการตอบสนองต่อ
ความเค็มมากขึ ้น

2

กระบวนการการสร้ าง ABA ในพืช (ABA biosynthesis pathway) จะมีเอนไซม์ควบคุม
ปฏิกิริยาที่สําคัญ คือ 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase (NCED) ซึง่ เอนไซม์นี ้จะถูกยับยัง้
โดย abamineSG ทําให้ ไม่สามารถสร้ าง ABA ในพืชได้ โดยที่ความเข้ มข้ น 100 µM จะยับยังการ
้
เพิ่มขึ ้นของ ABA ใน Arabidopsis ได้ ถึง 77% เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (Kitahata และคณะ,
2006) ส่วนในข้ าวเมื่อใช้ abamineSG ความเข้ มข้ น 50 µM จะยับยังการสร้
้
าง ABA ในใบได้ ถึง
62% เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (Sripinyowanich และคณะ, 2010) นอกจากนี ้ยังมีผลทําให้
ยีนที่ตอบสนองต่อ ABA ถูกยับยังไปด้
้ วย จึงเลือกใช้ abamineSG เป็ นส่วนหนึง่ ในการศึกษา
อิทธิพลของ ABA ต่อการแสดงออกของยีน OsNUC1
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงทําการศึกษารูปแบบการแสดงออกในระยะแรกของยีน OsNUC1 ใน
ข้ าวที่มีความสามารถในการทนเค็มแตกต่างกัน จะทําให้ ทราบการตอบสนองของยีนนี ้ในภาวะเค็ม
และความสัมพันธ์กบั ABA ตลอดจนการตอบสนองต่อภาวะเครี ยดทางกายภาพต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เปรี ยบเทียบรูปแบบการแสดงออกในช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่มีความสามารถ
ในการทนเค็มแตกต่างกัน และอิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีน รวมถึงการ
แสดงออกของยีนหลังจากได้ รับภาวะเครี ยดทางกายภาพต่าง ๆ
ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
ได้ รูปแบบการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่มีความสามารถในการทนเค็มแตกต่าง
กัน และการตอบสนองของยี นนี ้ต่อภาวะเครี ยดทางกายภาพอื่น ๆ นําไปสูค่ วามรู้ความเข้ าใจกลไก
การตอบสนองของพืชเมื่อได้ รับภาวะเครี ยด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาการแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่มีความสามารถในการทนเค็ม
แตกต่างกัน
2. ศึกษาอิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีน OsNUC1
3. ศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับภาวะเครี ยดทางกายภาพต่าง ๆ
4. ศึกษาความสามารถในการทนต่อภาวะเครี ยดจากโลหะหนักของ Arabidopsis thaliana L.
ที่ได้ รับการถ่ายยีน partial OsNUC1

บทที่ 2
ตรวจเอกสาร
1. ภาวะเค็มต่ อการแสดงออกของยีน
ภาวะเค็มเป็ นปั จจัยทางกายภาพที่สง่ ผลต่อเมแทบอลิซมึ ภายในพืช ลักษณะทางสรี รวิทยา
ภายนอก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของพืช รวมทัง้ ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต
(Mansour และ Salama, 2004) พืชที่ได้ รับภาวะเค็มจําเป็ นต้ องมีกลไกการปรับตัวเพื่อให้ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ โดยกลไกการปรับตัวนี ้เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน
จากการเปรี ยบเทียบการแสดงออกของยีนในข้ าวพันธุ์เหลืองประทิว 123 (LPT123) กับยีน
ในข้ าวทนเค็มสายพันธุ์เหลืองประทิว123-TC171 (LPT123-TC171) ภายใต้ ภาวะเค็มโดยใช้
เทคนิค differential display ค้ นพบชิ ้นส่วนของยีน OsD1B18-18 ซึง่ มีความคล้ ายกับยีน
OsNUC1 หรื อ นิวคลีโอลิน โดยการแสดงออกของยีนดังกล่าวในข้ าวทังสองพั
้
นธุ์ /สายพันธุ์มี
รูปแบบแตกต่างกัน คือ ในข้ าวพันธุ์ LPT123 ไม่พบการแสดงออกของยีนในภาวะปกติ แต่มีการ
แสดงออกของยีนสูงขึ ้นหลังจากได้ รับภาวะเค็มเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง สําหรับในข้ าวสายพันธุ์
LPT123-TC171 พบการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในภาวะปกติและสูงขึ ้นหลังจากได้ รับภาวะ
เค็มเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง (สมพร มณีประสพสุข, 2547) แต่ยงั ไม่พบการรายงานการแสดงออกใน
ระยะแรกของยีนนิวคลีโอลิน ในข้ าวในภาวะเครี ยดทางกายภาพต่าง ๆ
กรดแอบไซซิก (ABA) ซึง่ เป็ นฮอร์ โมนพืชที่มีบทบาทสําคัญเมื่อพืชอยูใ่ นภาวะเครี ยด (He
และ Li, 2008) โดย ABA ทําหน้ าที่เป็ นสารสื่อสัญญาณให้ ยีนที่ตอบสนองต่อความเครี ยดมีการ
แสดงออกมากขึ ้นโดยผ่านทาง ABA-dependent pathway ตัวอย่างเช่น ยีน OsP5CS1 และ
OsP5CS2 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการสร้ าง proline ในข้ าว (Sripinyowanich และคณะ, 2010; Hura และ
คณะ, 2004) อย่างไรก็ดียงั มียีนที่ตอบสนองต่อความเครี ยดอีกหลายยีนที่ทํางานผ่านทาง ABAindependent pathway เช่น ยีน OsDREB เกี่ยวข้ องกับการถอดรหัสของ DNA พบว่ามีการ
แสดงออกเพิ่มขึ ้นในข้ าวหลังจากได้ รับภาวะเค็มและอุณหภูมิตํ่า (Ito และคณะ, 2006) ดังนันการ
้
หาความสัมพันธ์ของยีนกับ ABA จะช่วยทําให้ เข้ าใจกระบวนการการตอบสนองต่อความเค็ม ยิ่งขึ ้น
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2. นิวคลีโอลิน
นิวคลีโอลิน (nucleolin) เป็ นโปรตีนที่สําคัญในยูคาริโอต เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
เมแทบอลิซมึ ภายในเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้ างไรโบโซม นิวคลีโอลิน ค้ นพบครัง้ แรกใน
Chinese hamster ovary (CHO) cells โดย Orrick และคณะ (1973) ในช่วงแรกจะเรี ยกว่า C23
ซึง่ เป็ นการเรี ยกตามตําแหน่งบน two-dimensional gel โดยพบนิวคลีโอลินมากถึง 10% ของ
โปรตีนทังหมดที
้
่พบในนิวคลีโอลัส มีนํ ้าหนักประมาณ 100 - 110 kDa แต่ในงานวิจยั ของ Lapeyre
และคณะ (1987) ทําการโคลน cDNA ของยีนนิวคลีโอลินจากแฮมสเตอร์ พบว่าได้ โปรตีนที่
ประกอบด้ วย 713 กรดอะมิโน คาดคะเนนํ ้าหนักได้ เท่ากับ 77 kDa ซึง่ ข้ อขัดแย้ งนี ้ภายหลังเชื่อว่า
มีสาเหตุมาจากส่วนประกอบของกรดอะมิโนในบริเวณ N-terminal domain ของนิวคลีโอลิน
small nucleolar RNAs (snoRNAs) จําเป็ นต่อกระบวนการการสร้ าง 28S, 18S, and
5.8S rRNA การลดการแสดงออก snoRNAs โดยเทคนิค antisense แสดงให้ เห็นว่าโปรตีนนี ้มี
บทบาทเกี่ยวข้ องกับ chaperone ในกระบวนการสร้ าง pre-rRNA และการที่พบส่วนของ U20
snoRNA ใน intron 11 ของยีนนิวคลีโอลินในสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม สอดคล้ องกับงานวิจยั อื่น ๆ ที่
ระบุวา่ หน้ าที่ของนิวคลีโอลินเกี่ยวข้ องกับการสร้ างไรโบโซม (Srivastava และคณะ, 1990)
การสร้ างไรโบโซม (ribosome biogenesis) เป็ นกระบวนการหนึง่ ในการสร้ าง
ribonucleo-particle เกี่ยวข้ องกับ complex rRNA maturation กระบวนการนี ้สําคัญในการ
ดํารงชีวิตของเซลล์ ซึง่ เกิดขึ ้นในนิวคลีโอลัส (Eichler และ Craig, 1994) เริ่ มต้ นที่การสร้ าง
ribosomal RNAs (5.8S, 18S, และ 28S) โดยเอนไซม์ RNA polymerase I ซึง่ การถอดรหัสนี ้จะมี
ความสัมพันธ์กบั โปรตีน
2 ประเภท คือ ribosomal protein ซึง่ พบใน mature cytoplasmic
ribosome และกลุม่ ของโปรตีนซึง่ หนึง่ ในนันคื
้ อนิวคลีโอลิน เกาะอยูก่ บั preribosome ในนิวคลี
โอลัส
ภายในนิวคลีโอลัส (nucleolus) ประกอบด้ วย pre-ribosome และโปรตีนที่ทําหน้ าที่
เฉพาะ เช่น RNA polymerase I, protein kinases, phosphatases, methylases และ nucleases
ส่วนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดในนิวคลีโอลัส ได้ แก่ ribosomal RNA (rRNA) transcription, rRNA
modification, rRNA maturation หรื อ rRNA รวมกับ ribosomal protein เรี ยกว่า pre-ribosomal
particles ซึง่ จะเกิดเพียงชัว่ คราว จากนันส่
้ งออกสู่ cytoplasm เพื่อเป็ น mature ribosome ต่อไป
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โครงสร้ างของนิวคลีโอลิน
การวิเคราะห์ลําดับกรดอะมิโนพบว่ามี domain ที่สําคัญอยู่ 3 ส่วนแสดงดังรูปที่ 1 ได้ แก่
N-terminal domain ประกอบด้ วย acidic region กระจายอยูแ่ ละมี phosphorylation site
Central domain ประกอบด้ วย RNA-binding domain เรี ยกว่า RBD หรื อ RRM domain
C-terminal domain ประกอบด้ วย NG,NG-dimethylarginines เรี ยกว่า GAR หรื อ RGG
domain ซึง่ มี glycine และ arginine residues เป็ นจํานวนมาก (Lischwe และคณะ, 1982)

(Schizosaccharomyces pombe)

รูปที่ 1 ส่วนประกอบสําคัญของนิวคลีโอลิน และ nucleolin-like protein (Ginisty และคณะ, 1999)
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2.1. N-Terminal Domain
ส่วนนี ้ประกอบด้ วย acidic sequence ซํ ้ากันหลายอันกระจายตัวอยู่ ซึง่ จํานวนซํ ้าจะ
แตกต่างกันตามชนิดของสิ่งมีชีวิต เช่น หนู คน และไก่ มี 4 ซํ ้า nucleolin-like protein จากถัว่
(pea) และ Arabidopsis มี 7 ซํ ้า และใน alfalfa มี 9 ซํ ้า จะเห็นว่า nucleolin-like proteins ในพืช
มีจํานวนซํ ้ามากกว่า แต่ เป็ นส่วนสัน้ ๆ เมื่อเทียบกับในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีความยาวประมาณ 10
ถึง 20 กรดอะมิโน จากโครงสร้ างที่ประกอบด้ วย lysine และ proline residues ทําให้ ในส่วนนี ้มี
ประจุเป็ นลบและแตกต่างกัน ดังนันการหามวลโมเลกุ
้
ลจาก SDS-PAGE จึงได้ คา่ ที่แตกต่างกับการ
ประมาณโดยคํานวณจากนํ ้าหนักกรดอะมิโน การเคลื่อนที่ของโปรตีน เหล่านี ้ใน SDS-PAGE จะช้ า
กว่าปกติ ทําให้ ได้ มวลโมเลกุลมากขึ ้น ตัวอย่างเช่น ในยีสต์คํานวณมวลโมเลกุลจากลําดับกรดอะมิ
โนได้ เท่ากับ 44 kDa แต่จาก SDS-PAGE ได้ เท่ากับ 67 kDa (Lee และคณะ, 1991)
ส่วนปลายของ N-terminal domain พบว่ามีสว่ น bipartite NLS motifs และจดจํา
monopartite NLS motifs ชนิด SV-40 ซึง่ หน้ าที่ของ bipartite NLS จะเป็ นตัวกําหนดให้ โปรตีน
เคลื่อนที่ไปยังนิวเคลียส ตัวอย่างเช่น KRKKEMAKQAAPEAKKQK ในนิวคลีโอลินของคน
KKRKSEDAEEEEDEESSNKKQK ในยีสต์ (NSR1) KKGKRQAEEEIKKVSAKKQK ในถัว่ และ
KKGKRNAEDEIEKAVSAKKQK ในข้ าว (OsNUC1) แต่วา่ ไม่พบ signal sequence ที่กําหนดให้
นิวคลีโอลินเคลื่อนที่ไปยังนิวคลีโอลัส จึงสันนิษฐานว่าการ ที่นิวคลีโอลินมีการสะสมในนิวคลีโอลัส
เป็ นผลมาจากการที่นิวคลีโอลินจับอย่างจําเพาะกับส่วนประกอบของนิวคลีโอลัสอื่น ๆ โดยเฉพาะ
rDNA rRNA และโปรตีนที่เป็ นส่วนประกอบของโครงสร้ าง nucleolar matrix (SchmidtZachmann และ Nigg, 1993)
2.2. Central Domain
บริ เวณนี ้เป็ นส่วนของ RNA recognition motifs (RRM) หรื อ consensus RNA-binding
domain (CS-RBD) ซึง่ จะถูกอนุรักษ์ไว้ ในหลายสิ่งมีชีวิต เกี่ยวข้ องในกระบวนการ package ของ
heterogeneous RNA, pre-mRNA splicing และเป็ นส่วนประกอบของ pre-ribosomes เกี่ยวข้ อง
กับการสร้ าง poly(A) tail และ maturation การควบคุมการแปลรหัส และ mRNA stability โดย
ส่วนมาก RRM มักจะมีกรดอะมิโน 80 ถึง 90 ชนิด (Query และคณะ, 1989) ซึง่ ในข้ าวพบ RRM-1
2 ส่วน คือ LFVGNLPYNVEQEQVKQFFQEAGEVVDIRFSTFEDGNFRGFGHVEFATAEAAKK
ALELAGHDLMGRPVR และ IFIKGFDTSLDIHQIRNSLEEHFGSCGEITRVSIPRDYETGASKG
MAYMDFADNGSLSKAYELNGSDLGGYSLY ซึง่ RRM จะจับอย่างจําเพาะกับโครงสร้ าง short
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RNA stem-loop ของ 18S และ 28S ribosomal สลับกันระหว่าง hydrophilic และ hydrophobic
segments และเหมือนกับโปรตีนของ spliceosomes บางส่วน
2.3. C-Terminal Domain
C-terminal domain ประกอบด้ วยส่วนของ glycine-arginine-rich (GAR) ทัว่ ไปเรี ยกว่า
RGG domain นอกจากนี ้ยังพบว่ามี phenylalanine และ NG,NG-dimethylarginine residues ซึง่
เป็ นการเปลี่ยนแปลงบน arginine ใน GAR domain โดยเอนไซม์ methyltransferase ซึง่ การ
เปลี่ยนแปลงนี ้ไม่จําเป็ นต่อความจําเพาะระหว่าง GAR domain กับ RNA หรื อโปรตีนเสมอไป
แต่จะช่วยให้ เกิด interaction ระหว่างนิวคลีโอลินกับ RNA-binding domain (RBD) ได้ ดีขึ ้น
เมื่อมีการจับของ GAR domain กับ RBD อย่างน้ อย 1 แห่ง จะทําให้ มีการสะสมใน นิวคลีโอลัส
นอกจากนี ้ GAR domain ยังเป็ นส่วนที่เกิด protein-protein interaction อีกด้ วย (Bogre และ
คณะ, 1996)
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หน้ าที่ของนิวคลีโอลิน
จากโครงสร้ างของนิวคลีโอลิน จะเห็นว่าประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ ที่สามารถจับกับ DNA,
RNA และโปรตีนได้ ชี ้ให้ เห็นว่าบทบาทหน้ าที่เกี่ยวข้ อง ในการควบคุมกิจกรรมภายในเซลล์ แสดง
ดังรูปที่ 2 ซึง่ เป็ นภาพรวมบทบาทหน้ าที่ของนิวคลีโอลินในการควบคุม cell cycle และ ribosome
biogenesis ในสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม

รูปที่ 2 หน้ าที่ของนิวคลีโอลินในการควบคุม cell cycle และ ribosome biogenesis
a.) Chromatin condensation and decondensation b.) Nucleolin and pre-RNA
c.) Maturation of 48S RNA d.) Cell surface functions e.) Secretory vesicle expression
f.) Shuttling activities g.) Export activities h.) Cell death and apoptosis (Srivastava และ
Pollard, 1999)
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การศึกษาเกี่ยวกับหน้ าที่ของนิวคลีโอลิน โดยส่วนมากจะเป็ นการศึกษาในสัตว์ คน และ
ยีสต์ สํา หรับในพืชยังมีไม่มากนัก จากการศึกษาในฐานข้ อมูลของ NCBI พบว่ามียีนที่คล้ ายกับ
นิวคลีโอลินในพืชหลายชนิด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างยีนนิวคลีโอลินในพืชชนิดต่าง ๆ
Accession No.

Organism

ชื่อ

จํานวนเบส

L43510

Pisum sativum (Pea)

putative nucleolin

2188 bp

AB087677

Nicotiana tabacum (Tobacco)

NNF1

2156 bp

AY644645

Oryza sativa (indica cultivar-group) putative nucleolin

2039 bp

X88845

Medicago sativa (Alfalfa)

NucMs1

2255 bp

AK103446

Oryza sativa (Japonica group)

putative nucleolin

2447 bp

NM_103785

Arabidopsis thaliana

AtNuc-L1

1966 bp

นิวคลีโอลินในพืชค้ นพบครัง้ แรกใน เซลล์รากหัวหอมใหญ่ พบว่าทําหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการ
คลายตัวของโครมาติน rDNA transcription และในระยะแรกของการสร้ าง pre-rRNA โดยจะพบ
นิวคลีโอลินร่วมกับส่วนประกอบอื่นของนิวคลีโอลัสระหว่างการเกิด mitosis และระยะหลังในการ
แบ่งตัวของ daughter cell nucleoli แสดงว่าการสร้ างไรโบโซมจะเริ่ มหลังจากการเกิด mitosis
ในระดับ transcription และในขณะสร้ าง pre-rRNA (Medina และคณะ, 1995)
Kojima และคณะ (2007) ศึกษาผลของนํ ้าตาลต่อการแสดงออกของยีนนิวคลีโอลิน ใน
Arabidopsis พบว่า sucrose หรื อ glucose สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน AtNUC-L1 ได้
เนื่องจาก sucrose จะเพิ่มการแสดงออกของยีนที่สร้ าง C/D และ H/AC small nucleolar
ribonucleoprotein subunit และ ribosomal protein แต่ non-metabolizable mannitol หรื อ
2-deoxyglucose ไม่สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีนได้ และการให้ 10 mM glucose แก่
sugar-starved cells สามารถเพิ่มการแสดงออกของยีน AtNUC-L1 ทําให้ เซลล์กลับสู่การเจริ ญ
ปกติ แสดงให้ เห็นว่า คาร์ โบไฮเดรตสามารถควบคุม de novo ribosome biogenesis ได้
การศึกษาพืชกลุม่ ribonucleoprotein gene mutant ทําให้ ร้ ูวา่ อัตราในการสร้ างไรโบโซมมีผลต่อ
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การเจริ ญและโครงสร้ างของพืชด้ วย จากการยับยังยี
้ น AtNUC-L1 ทําให้ การแสดงออกของ sugarinduced ribonucleoprotein gene ลดลง แสดงว่า AtNUC-L1 เกี่ยวข้ องในการแสดงออกของ
sugar-induced ribonucleoprotein gene
Pontvianne และคณะ (2007) ศึกษายีนนิวคลีโอลินใน Arabidopsis (AtNUC-L1 และ
AtNUC-L2) พบว่านิวคลีโอลินเกี่ยวข้ องในระยะแรกของการสร้ างไรโบโซม มีการแสดงออกของยีน
AtNUC-L1 ทัว่ ไปในภาวะปกติ การขัดขวางการทํางานของยีนนี ้ทําให้ เกิดผลรุนแรงต่อการเจริญ
และการพัฒนาของพืช และการขาดโปรตีนนี ้ใน พืช Atnuc-L1 mutant จะชักนําให้ เกิด nucleolar
disorganization การคลายตัวของนิวคลีโอลัส (nucleolus organizer region decondensation)
และมีผลต่อการสะสมระดับของ pre-rRNA precursor นอกจากนี ้ใน Atnuc-L1 mutant พบว่ายีน
AtNUC-L2 ถูกกระตุ้นให้ มีการแสดงออก จากผลการทดลองชี ้ให้ เห็นว่ายีน AtNUC-L2 เป็ นตัว
ช่วยเหลือเมื่อขาดโปรตีน AtNUC-L1 บางส่วนหรื อทังหมด
้
ซึง่ งานวิจยั นี ้เป็ นงานแรกที่ศกึ ษาการ
ขัดขวาง nucleolin-like protein ในยูคาริโอตชันสู
้ ง และบทบาทใหม่ ๆ สําหรับนิวคลีโอลินใน
โครงสร้ างของนิวคลีโอลัส และ rDNA chromatin organization

บทที่ 3
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
พืชทดลอง
เมล็ดข้ าว (Oryza sativa L.) พันธุ์เหลืองประทิว123 (LPT123)
เมล็ดข้ าว (Oryza sativa L.) พันธุ์เหลืองประทิว123 สายพันธุ์ทนเค็ม (LPT123-TC171)
เมล็ดข้ าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 (KDML105)
เมล็ดข้ าว (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ FL530-introgression line (FL530-IL) (ข้ าวสาย
พันธุ์ทนเค็มซึง่ ได้ รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา)
เมล็ด Arabidopsis thaliana ecotype Columbia สายพันธุ์ปกติและสายพันธุ์ที่ผา่ นการ
ถ่ายยีน partial OsNUC1 ซึง่ ประกอบด้ วย RNA-recognition motif (RRM) และ GAR domain
3 สายพันธุ์ คือ 35S-2 35S-5 และ 35S-7 (Sripinyowanich และคณะ, 2009)
สถานที่ปลูกพืชทดลอง
โรงเรื อนปฏิบตั กิ ารวิจยั ข้ าว
หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั สิ่งแวดล้ อมและสรี รวิทยาของพืช
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้ องเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์ การศึกษา
1. วัสดุอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการปลูกข้ าว
- กระบะพลาสติก
- ทราย
- ขวดแก้ ว
- ขวดสเปรย์สําหรับพ่นสารเคมี
2. วัสดุอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการเก็บตัวอย่ างพืช
- อลูมิเนียมฟอยล์
- กรรไกร
- เครื่ องชัง่ ทศนิยม 4 ตําแหน่ง
- ภาชนะใส่ไนโตรเจนเหลว
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3. วัสดุอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการสกัด RNA
- โกร่งบด
- อ่างนํ ้าควบคุมอุณหภูมิ
- dry bath incubator (MD-01N-220, Taiwan)
- microcentrifuge (Sorvall Biofuge Pico, Germany)
- refrigerated centrifuge (Universal 32R, Hettich, Germany)
- ตู้แช่แข็งสําหรับเก็บตัวอย่าง (deep freezer) อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส
(New Brunswick Scientific Co.,Inc, Belgium)
- ตู้แช่แข็งสําหรับเก็บตัวอย่าง อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (Sanyo, Thailand)
- spectrophotometer (Agilent 8453E UV-Visible Spectroscopy System,
Germany)
- gel electrophoresis system (MiniRun GE-100, Hangzhou Bioer
Technology Co.,ltd)
- เครื่ องกําเนิดแสง UV และถ่ายรูปเจล (Gel DocTM 2000, Bio-Rad, California,
USA)
- micropipette (Gilson, France)
- microcentrifuge tube
4. วัสดุอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษาการแสดงออกของยีนด้ วยวิธี real-time polymerase
chain reaction (real-time PCR)
- iCycler™ Thermal Cycler (Bio-Rad, California, USA)
- dry bath incubator (MD-01N-220, Taiwan)
- microcentrifuge (Sorvall Biofuge Pico, Germany)
- refrigerated centrifuge (Universal 32R, Hettich, Germany)
- ตู้แช่แข็งสําหรับเก็บตัวอย่าง อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (Sanyo, Thailand)
- gel electrophoresis system (MiniRun GE-100, Hangzhou Bioer
Technology Co.,ltd)
- spectrophotometer (Agilent 8453E UV-Visible Spectroscopy System,
Germany)
- vortex mixer (Labnet, USA)
- 96-well plate (Bio-Rad, California, USA)
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- micropipette (Gilson, France)
- microcentrifuge tube
5. วัสดุอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษาการแสดงออกของยีนด้ วยวิธี reverse transcription
polymerase chain reaction (RT-PCR)
- เครื่ องเพิ่มปริ มาณ DNA (Peltier Thermal Cycler รุ่น PTC-100TM, USA)
- microcentrifuge (Sorvall Biofuge Pico, Germany)
- gel electrophoresis system (MiniRun GE-100, Hangzhou Bioer
Technology Co.,ltd)
- vortex mixer (Labnet, USA)
- micropipette (Gilson, France)
- microcentrifuge tube
6. วัสดุอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษาความสามารถในการทนต่ อภาวะเครียดจากโลหะ
หนักของ Arabidopsis thaliana L. ที่ได้ รับการถ่ ายยีน partial OsNUC1
- vortex mixer (Labnet, USA)
- micropipette (Gilson, France)
- microcentrifuge tube
- glass Petridish
- เครื่ องชัง่ ทศนิยม 4 ตําแหน่ง

14

สารเคมี
1. สารเคมีท่ ใี ช้ ในการปลูกข้ าว
- สารละลายธาตุอาหารสูตรดัดแปลง WP no.2 (Vajrabhaya and Vajrabhaya,
1991) (ภาคผนวก ก)
- NaCl (Merck, Germany)
- (±) Abscisic acid (ABA) (Sigma)
- NCED inhibitor (anti-ABA : abamineSG) ได้ รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Dr.
Tadao Asami, RIKEN, 2-1 Hirosawa,Wako, Saitama 351-0198, Japan
2. สารเคมีท่ ใี ช้ ในการสกัด RNA
- RNA Extraction Buffer (ภาคผนวก ก)
- phenol:chloroform:isoamyl alcohol (25:24:1) (V/V)
- ethyl alcohol
- LiCl 2 (Fluka)
- DEPC-treated TE Buffer (ภาคผนวก ก)
- agarose (USB Corporation, Ohio, USA)
- 5X TBE (ภาคผนวก ก)
- RNA loading dye (ภาคผนวก ก)
- ethidium bromide (Promega)
3. สารเคมีท่ ใี ช้ ในการศึกษาการแสดงออกของยีนด้ วยวิธี real-time polymerase chain
reaction (real-time PCR)
- Cloned DNase I (RNase-free) (Takara Bio Inc., Japan)
- M-MLV Reverse Transcriptase (Promega)
- iQ™ SYBR® Green Supermix (Bio-Rad, USA)
- phenol: chloroform: isoamyl alcohol (25:24:1) (V/V)
- ethyl alcohol
- sodium acetate (Sigma)
- DEPC-treated TE Buffer (ภาคผนวก ก)
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4. สารเคมีท่ ใี ช้ ในการศึกษาการแสดงออกของยีนด้ วยวิธี reverse transcription
polymerase chain reaction (RT-PCR)
- FastStart Taq DNA Polymerase (Roche Applied Science, Germany)
- 5X TBE
- agarose (USB Corporation, Ohio, USA)
- DNA loading dye (ภาคผนวก ก)
- ethidium bromide (Promega)
5. สารเคมีท่ ใี ช้ ในการศึกษาความสามารถในการทนต่ อภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก
ของ Arabidopsis thaliana L. ที่ได้ รับการถ่ ายยีน partial OsNUC1
- Clorox® (Spain)
- MS medium (Sigma)
- CuSO 4 (Fluka)
- CdCl 2 (Sigma)
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วิธีการทดลอง
1. ศึกษาการแสดงออกช่ วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่มีความสามารถในการทน
เค็มแตกต่ างกัน
1.1 เพาะเมล็ดข้ าว 4 พันธุ์/สายพันธุ์เป็ นพันธุ์ไม่ทนเค็มและสายพันธุ์ทนเค็ม ทําการ
เปรี ยบเทียบ 2 ชุด คือ พันธุ์เหลืองประทิว 123 (LPT123) กับสายพันธุ์เหลืองประทิว
123-TC171 (LPT123-TC171) และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) กับสาย
พันธุ์ FL530 โดยนําเมล็ดข้ าวแช่นํ ้า 1 คืน แล้ วนํามาเพาะบนทรายเป็ นเวลา 7 วัน
1.2 คัดเลือกต้ นกล้ าที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน ย้ ายปลูกในขวดแก้ วที่มีสารละลายธาตุ อาหาร
WP No.2 (Vajrabhaya and Vajrabhaya, 1991) (ภาคผนวก ก) ขวดละ 10 ต้ น เป็ น
เวลา 2 สัปดาห์ โดยเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารทุกสัปดาห์ วางในโรงเรื อนทดลองที่
ได้ รับแสงตามธรรมชาติ และเติมนํ ้าทุกวันเพื่อควบคุมระดับของสารละลายให้ อยูใ่ น
ระดับเดียวกับเมื่อเริ่ มต้ นการทดลอง
1.3 ย้ ายต้ นกล้ าลงปลูกในขวดแก้ วที่มีสารละลายธาตุอาหาร WP No.2 แบ่งเป็ นชุดการ
ทดลอง ดังนี ้
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0.5% NaCl (w/v)
1.4 เก็บตัวอย่างพืชที่ 0 0.5 1 2 6 12 และ 24 ชัว่ โมงภายหลังการย้ ายปลูกในข้ อ 1.3 โดย
ตัดใบข้ าวใส่ในอลูมิเนียมฟอยล์หอ่ ละ 0.1 กรัม แช่ในไนโตรเจนเหลวแล้ วนําไปเก็บที่
ตู้แช่แข็งสําหรับเก็บตัวอย่างอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส จนกว่าจะสกัด total RNA
ในขันต่
้ อไป
1.5 สกัด total RNA จากใบข้ าวจากข้ อ 1.4 ด้ วยวิธี Hot phenol ดัดแปลงจากวิธี Hot
phenol ของ Thikart และคณะ (2005) (ภาคผนวก ข)
1.6 วัดความเข้ มข้ นของสารละลายที่สกัดได้ ด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาว
คลื่น 260 นาโนเมตร เพื่อคํานวณปริมาณ RNA
1.7 ตรวจสอบคุณภาพของ RNA ด้ วย 0.8% agarose gel (w/v) ในสารละลาย 0.5x TBE
โดยใช้ gel electrophoresis system (MiniRun GE-100, Hangzhou Bioer
Technology Co.,ltd) ย้ อมแถบ RNA ด้ วย ethidium bromide นําไปตรวจสอบด้ วย
เครื่ องกําเนิดแสง UV และบันทึกภาพ (Gel DocTM 2000, Bio-Rad, California, USA)
1.8 กําจัด DNA ออกจาก RNA ด้ วยเอนไซม์ DNase I (Takara) ตามวิธีที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
(ภาคผนวก ข ) คํานวณปริ มาณและตรวจสอบคุณภาพ RNA ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ
1.6 และ 1.7
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1.9 สร้ าง cDNA สายแรก ด้ วยการทํา reverse transcription โดยใช้ เอนไซม์ M-MLV
reverse transcriptase (Promega) ตามวิธีที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ (ภาคผนวก ข)
1.10 นํา cDNA ที่ได้ จากข้ อ 1.9 มาใช้ เป็ นแม่แบบในการทํา real-time PCR ด้ วยเครื่ อง
iCycler™ Thermal Cycler (Bio-Rad) โดยใช้ เอนไซม์ iQ™ SYBR® Green
Supermix (Bio-Rad) ตามวิธีที่ระบุในคูม่ ือ (ภาคผนวก ข)
primer สําหรับยีน OsActin มีลําดับเบสดังนี ้
OsAct (F) 5’- AGC TAT CGT CCA CAG GAA -3'
OsAct (R) 5’- ACC GGA GCT AAT CAG AGT -3'
primer สําหรับยีน OsNUC1 มีลําดับเบสดังนี ้
OsNUC1 (F) 5'- ATG GAT CTG ACC TCG GTG GA -3'
OsNUC1 (R) 5'- GTC TTC CTC CTC TCC CAC TG -3'
1.11 นําผลที่ได้ จากข้ อ 1.10 มาคํานวณหาค่าการแสดงออกของยีน OsNUC1 ด้ วยวิธี
∆∆CT method (Pfaffl, 2001) โดยใช้ สตู ร

(E )
Ratio =
(E )

∆CTt arg et

t arg et

∆CTref

ref

E target
E ref

คือ 101/slope ของยีน OsNUC1
คือ 101/slope ของยีน actin

∆CT target คือ CT control-treatment ของยีน OsNUC1
∆CT ref
คือ CT control-treatment ของยีน actin
จากนันนํ
้ าค่าที่ได้ มาสร้ างกราฟแสดงผลการแสดงออกของยีนในช่วงเวลาต่าง ๆ โดย
ให้ ชวั่ โมงที่ 0 เป็ นจุดเริ่ มต้ นมีคา่ เท่ากับ 0
2. ศึกษาอิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่ อการแสดงออกของยีน OsNUC1
2.1 การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับกรดแอบไซซิก (ABA)
(ภาคผนวก ข) จากภายนอกในภาวะปกติและภาวะเค็ม
2.1.1 เพาะเมล็ดข้ าว 4 พันธุ์/สายพันธุ์ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1
2.1.2 นําต้ นข้ าวจากข้ อ 2.1.1 มาปลูกในสารละลายธาตุอาหาร WP No.2 โดย
แบ่งเป็ นชุดการทดลองดังนี ้
อิทธิพลของ ABA ในภาวะปกติ
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0 µM ABA
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- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 100 µM ABA
อิทธิพลของ ABA ในภาวะเค็ม
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0.5% NaCl
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0.5% NaCl + 0 µM ABA
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0.5% NaCl + 100 µM ABA
จากนันเก็
้ บตัวอย่างพืชที่ 0 0.5 1 2 6 12 และ 24 ชัว่ โมง เพื่อนําไปสกัด total
RNA คํานวณปริ มาณและตรวจสอบคุณภาพ RNA โดยวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.5
ถึง 1.7
2.1.3 กําจัด DNA ออกจาก RNA ในข้ อ 2.1.2 ด้ วยเอนไซม์ DNase I และแปลงให้
เป็ น cDNA จากนันนํ
้ าไปทํา real-time PCR และคํานวณหาค่าการ
แสดงออกของยีน ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.8 ถึง 1.11
2.2 การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับ ABA inhibitor (abamineSG)
(ภาคผนวก ข) จากภายนอกในภาวะปกติและภาวะเค็ม
2.2.1 เพาะเมล็ดข้ าว 4 พันธุ์/สายพันธุ์ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1
2.2.2 นําต้ นข้ าวจากข้ อ 2.2.1. มาปลูกในสารละลายธาตุอาหาร WP No.2 โดย
แบ่งเป็ นชุดการทดลองดังนี ้
อิทธิพลของ abamineSG ในภาวะปกติ
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0 µM abamineSG
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 100 µM abamineSG
อิทธิพลของ abamineSG ในภาวะเค็ม
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0.5% NaCl
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0.5% NaCl + 0 µM abamineSG
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 0.5% NaCl + 100 µM abamineSG
จากนันเก็
้ บตัวอย่างพืชที่ 0 0.5 1 2 6 12 และ 24 ชัว่ โมง เพื่อนําไปสกัด
RNA คํานวณปริ มาณและตรวจสอบคุณภาพ RNA ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.5
ถึง 1.7
2.2.3 กําจัด DNA ออกจาก total RNA ในข้ อ 2.2.2. ด้ วยเอนไซม์ DNase I และ
แปลงให้ เป็ น cDNA จากนันนํ
้ าไปทํา real-time PCR และคํานวณหาค่าการ
แสดงออกของยีน ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.8 ถึง 1.11
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3. ศึกษาการแสดงออกช่ วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับภาวะเครี ยดทาง
กายภาพต่ าง ๆ
3.1 เพาะเมล็ดข้ าวพันธุ์เหลืองประทิว123-TC171 (LPT123-TC171) ตามวิธีที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 1.1
3.2 นําต้ นข้ าวจากข้ อ 3.1. มาปลูกในสารละลายธาตุอาหาร WP No.2 โดยแบ่งเป็ นชุด
การทดลองดังนี ้
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 20% PEG6000
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 100 µM CuSO4
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 + 100 µM CdCl2
- สารละลายธาตุอาหาร WP No.2 ปลูกที่ 4 องศาเซลเซียส
จากนันเก็
้ บตัวอย่างพืชที่ 0 0.5 1 2 6 12 และ 24 ชัว่ โมง เพื่อนําไปสกัด total RNA
คํานวณปริ มาณและตรวจสอบคุณภาพ RNA ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.5. ถึง 1.7.
3.3 กําจัด DNA ออกจาก RNA ในข้ อ 3.2 ด้ วยเอนไซม์ DNase I และแปลงให้ เป็ น cDNA
ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.8 และ 1.9
3.4 นํา cDNA ที่ได้ จากข้ อ 3.3. มาใช้ เป็ นแม่แบบในการทํา PCR
primer สําหรับยีน OsActin มีลําดับเบสดังนี ้
Forward primer: OsAct (F1) 5’- CTG CCG AGC GGG AAA TTG TC -3'
Reverse primer: OsAct (R1) 5’- CTG GCG GAG CGA CAA CCT TG -3'
primer สําหรับยีน OsNUC1 มีลําดับเบสดังนี ้
Forward primer: OsNUC1 (F) 5'- ATG GAT CTG ACC TCG GTG GA -3'
Reverse primer: OsNUC1 (R1) 5'- GCT CTG CTT GAA CGG TGT AC -3'
สําหรับสารเคมีที่ใช้ ในการทําปฏิกิริยา PCR 20 µl ประกอบด้ วย
Reverse transcription reaction
1 µl
PCR Buffer
1X
Magnesium chloride
2 mM
dNTPs
0.2 µM
Forward primer
0.5 µM
Reverse primer
0.5 µM
FastStart Taq DNA polymerase
1U
นํ ้ากลัน่ ให้ มีปริมาตรเป็ น
20 µl
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นํา PCR product มาแยกขนาดด้ วย electrophoresis จากนันย้
้ อมแถบ DNA ด้ วย
ethidium bromide นําไปตรวจสอบด้ วยเครื่ องกําเนิดแสง UV และบันทึกภาพ
3.5 ทําการวัดความเข้ มแถบ DNA (band intensity) ด้ วยโปรแกรม Quality One
(Bio-Rad, California, USA) นําค่า intensity ของยีน OsNUC1 มาปรับเทียบด้ วยค่า
intensity ของยีน OsActin
3.6 นําค่า intensity ที่ปรับเทียบจากข้ อ 3.5 ของแต่ละเวลาที่ทําการเก็บตัวอย่างมาหาร
ด้ วยค่า intensity ของชัว่ โมงที่ 0 สร้ างกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับการ
แสดงออกของยีนในระยะเวลาต่าง ๆ

4. ศึกษาความสามารถในการทนต่ อภาวะเครี ยดจากโลหะหนักของ Arabidopsis thaliana
L. ที่ได้ รับการถ่ ายยีน partial OsNUC1
4.1 เพาะเมล็ด Arabidopsis thaliana L. โดยทําการฟอกฆ่าเชื ้อด้ วย 30% clorox เป็ น
เวลา 10 นาที แล้ วล้ างด้ วยนํ ้ากลัน่ 3 รอบ รอบละ 5 นาที จากนันนํ
้ าเมล็ดวางบน
อาหารสูตร MS ที่มีการเติม 3% (w/v) นํ ้าตาลทราย (Murashige และ Skoog, 1962)
และ 0.8% (w/v) วุ้นผง นําไปวางที่ 4 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 2 วัน
4.2 นําพืชจากข้ อ 4.1 ย้ ายมาปลูกที่ 22 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 4 วัน จากนันย้
้ ายต้ น กล้ าที่
มีขนาดเท่ากันมาวางบนอาหารสูตร MS เช่นเดียวกับที่ระบุในข้ อ 4.1 ที่มีการเติม 25 50
และ 75 µM CuSO 4 หรื อเติม 50 75 และ 100 µM CdCl2 ปลูกที่ 25±2 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 14 วัน โดยให้ แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ความเข้ ม 35 µmol m-2 s-1
ระยะเวลาให้ แสง 16 ชัว่ โมงต่อวัน วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomize
Design (CRD) ทําการทดลองชุดละ 4 ซํ ้า ซํ ้าละ 5 ต้ น
4.3 เมื่อครบกําหนดนําพืชจากข้ อ 4.2 มาทําการชัง่ นํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ ง บันทึกผล
4.4 คํานวณหาค่าเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ ง อันเนื่องมาจาก
โลหะหนัก (% weight comparison ) โดยใช้ สตู ร
% weight comparison = นํ ้าหนัก heavy metal stress – นํ ้าหนัก MS medium x 100
นํ ้าหนัก MS medium
นํ ้าหนัก heavy metal stress คือ นํ ้าหนักของพืชที่ปลูกในอาหารที่มี CuSO 4 หรื อ CdCl 2
คือ นํ ้าหนักของพืชที่ปลูกในอาหารสูตร MS
นํ ้าหนัก MS medium
4.5 นําค่าที่ได้ มาทดสอบทางสถิตโิ ดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยนํ ้าหนักสด นํ ้าหนักแห้ ง และเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนัก
ของพืชทัง้ 4 สายพันธุ์ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

บทที่ 4
ผลการทดลอง
1. ศึกษาการแสดงออกช่ วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่มีความสามารถในการทนเค็ม
แตกต่ างกัน
การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในภาวะปกติและภาวะเค็ม
จากการศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวพันธุ์/สายพันธุ์ตา่ ง ๆ
หลังจากได้ รับภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงพบว่า ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1
ในข้ าวทัง้ 4 พันธุ์/สายพันธุ์เพิ่มขึ ้นหลังจากได้ รับภาวะเค็มเมื่อเปรี ยบเทียบกับในข้ าวที่
ปลูกในภาวะปกติ โดยมีระดับการแสดงออกเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาที่ได้ รับภาวะเค็ม
จนกระทัง่ สูงสุดที่ 12 ชัว่ โมงและลดลงที่ 24 ชัว่ โมง (รูปที่ 3 และ 4, ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาสายพันธุ์ที่มีลกั ษณะทางพันธุกรรมใกล้ เคียงกัน (isogenic lines)
พบว่าในข้ าวสายพันธุ์ทนเค็ม LPT123-TC171 มีระดับการแสดงออกของยีนมากกว่าใน
ข้ าวพันธุ์ไม่ทนเค็ม LPT123 ทังในภาวะปกติ
้
และภาวะเค็ม แต่ในอีกคูส่ ายพันธุ์หนึ่ง
ระดับการแสดงออกของยีนในข้ าวพันธุ์ไม่ทนเค็ม KDML105 กลับมีระดับมากกว่าใน
ข้ าวสายพันธุ์ทนเค็ม FL530-IL ทังในภาวะปกติ
้
และภาวะเค็ม
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(ก)

(ข)

รูปที่ 3 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123 (ก) LPT123-TC171 (ข) หลังจาก
ได้ รับภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 4 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว KDML105 (ก) และ FL530-IL (ข)
หลังจากได้ รับภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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ตารางที่ 2 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวพันธุ์/สายพันธุ์ LPT123 LPT123-TC171
KDML105 และ FL530-IL ที่ระยะเวลาต่าง ๆ หลังจากได้ รับภาวะเค็มเป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง (mean ± standard error)
พันธุ์/สายพันธุ์
LPT123

LPT123-TC171

KDML105

FL530-IL

ระยะเวลา
(ชัว่ โมง)
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24

ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ± standard error*
ภาวะปกติ
ภาวะเค็ม
0.35 ± 0.02A
0.46 ± 0.12AB
1.31 ± 0.06CD
0.18 ± 0.01A
1.12 ± 0.05BC
1.02 ± 0.02AB
0.82 ± 0.06B
3.09 ± 0.11C
2.10 ± 0.10E
5.84 ± 0.64D
1.63 ± 0.30D
1.27 ± 0.45B
0.75 ± 0.02A
0.76 ± 0.02A
2.66 ± 0.05B
2.81 ± 0.07B
3.60 ± 0.01C
5.39 ± 0.39D
4.36 ± 0.18C
10.74 ± 0.27E
9.21 ± 0.42D
12.50 ± 0.53F
4.12 ± 0.38C
4.35 ± 0.14C
1.88 ± 0.10A
0.44 ± 0.02A
2.50 ± 0.04AB
1.16 ± 0.04B
3.85 ± 0.16BC
3.72 ± 0.20C
4.33 ± 0.09C
7.62 ± 0.37D
6.63 ± 0.98D
28.55 ± 0.19E
2.86 ± 0.36AB
4.24 ± 0.01C
0.64 ± 0.00A
0.71 ± 0.03A
2.25 ± 0.21B
0.64 ±0.03A
2.48 ± 0.01B
2.38 ± 0.06B
2.15 ± 0.08B
5.81 ± 0.04D
2.87 ± 0.13C
7.31 ± 0.03E
0.54 ± 0.02A
2.64 ± 0.08B

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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2. ศึกษาอิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่ อการแสดงออกของยีน OsNUC1
2.1. การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับกรดแอบไซซิก (ABA) จาก
ภายนอกในภาวะปกติและภาวะเค็ม
การศึกษาอิทธิพลของ ABA ต่อการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวพบว่า
หลังจากได้ รับ ABA จากภายนอกในภาวะปกติ ระดับการแสดงออกของยีนในข้ าว 2 คู่
สายพันธุ์มีรูปแบบการแสดงออกแตกต่างกัน โดยในข้ าวพันธุ์ ไม่ทนเค็ม LPT123 มีระดับ
การแสดงออกลดลงเล็กน้ อย แต่ไม่มีความแตกต่างกับ ชุดควบคุมที่ไม่ได้ รับ ABA จาก
ภายนอก แต่ในข้ าวสายพันธุ์ทนเค็ม LPT123-TC171 มีระดับการแสดงออกของยีนลดลง
อย่างเห็นได้ ชดั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (รูปที่ 5, ตารางที่ 3) ในทางกลับกันระดับการ
แสดงออกของยีนในข้ าวพันธุ์ไม่ทนเค็ม KDML105 มีระดับเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ รับ ABA จากภายนอก แต่ ใน
สายพันธุ์ทนเค็ม FL530-IL มีระดับการแสดงออกของยีนเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้ อยอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (รูปที่ 6, ตารางที่ 3)
เมื่อศึกษาอิทธิพลของ ABA ในภาวะเค็มต่อการแสดงออกของยีน OsNUC1 ใน
ข้ าวพบว่า ระดับการแสดงออกของยีน ในข้ าวพันธุ์ LPT123 และสายพันธุ์ LPT123TC171 มีระดับการแสดงออกลดลงในชัว่ โมงที่ 6 และ 12 จากนันเพิ
้ ่มขึ ้นในชัว่ โมงที่ 24
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (รูปที่ 7, ตารางที่ 4) แต่ในข้ าวอีกหนึง่ คูส่ ายพันธุ์กลับมีรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน โดยในข้ าวพันธุ์ KDML105 มีระดับการแสดงออกลดลงในชัว่ โมงที่ 6 และ
12 ส่วนในข้ าวสายพันธุ์ FL530-IL มีระดับการแสดงออกลดลงในชัว่ โมงที่ 6 แต่มีการ
เพิ่มขึ ้นในชัว่ โมงที่ 12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (รูปที่ 8, ตารางที่ 4)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 5 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123 (ก) LPT123-TC171 (ข) หลังจาก
ได้ รับ ABA จากภายนอกในภาวะปกติเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 6 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว KDML105 (ก) และ FL530-IL (ข)
หลังจากได้ รับ ABA จากภายนอกในภาวะปกติเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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ตารางที่ 3 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวพันธุ์/สายพันธุ์ LPT123 LPT123-TC171
KDML105 และ FL530-IL ที่ระยะเวลาต่าง ๆ หลังจากได้ รับ ABA จากภายนอก
ในภาวะปกติเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (mean ± standard error)
พันธุ์/ ระยะเวลา
สายพันธุ์ (ชัว่ โมง)
LPT123

LPT123TC171

KDML105

FL530-IL

0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24

ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ± standard error*
ภาวะปกติ
0 µM ABA
100 µM ABA
1.23 ± 0.03bB
2.06 ± 0.17cB
0.7832 ± 0.00aA
2.64 ± 0.13abC
2.79 ± 0.06bC
2.4064 ± 0.06aC
2.68 ± 0.06bC
2.42 ± 0.10bBC
2.0689 ± 0.10aB
2.94 ± 0.30aC
4.37 ± 0.11bD
2.4164 ± 0.07aC
3.53 ± 0.08aD
7.66 ± 0.34bE
3.1366 ± 0.07aE
0.75 ± 0.02aA
1.43 ± 0.09bA
2.7037 ± 0.07cD
1.00 ± 0.05aA
0.74 ± 0.01bA
0.9133 ± 0.03aA
0.91 ± 0.00aA
1.38 ± 0.07bB
1.4050 ± 0.06bC
3.12 ± 0.07cB
1.64 ± 0.03bC
1.2876 ± 0.00aB
3.28 ± 0.14bB
3.62 ± 0.08cD
1.2362 ± 0.03aB
5.32 ± 0.11bC
5.28 ± 0.14bE
1.8937 ± 0.00aD
1.00 ± 0.04aA
1.34 ± 0.06bB
2.9412 ± 0.05cE
0.67 ± 0.09aA
0.85 ± 0.07aA
0.8510 ± 0.03aA
0.59 ± 0.04aA
0.61 ± 0.05aA
0.9944 ± 0.1bA
0.62 ± 0.01aA
0.97 ± 0.07bA
2.2187 ± 0.04cA
3.01 ± 0.11bB
2.46 ± 0.11aB
4.4305 ± 0.11cB
10.35 ± 0.23aC
14.21 ± 0.06bD
25.8048 ± 1.66cC
3.25 ± 0.07aB
6.92 ± 0.29cC
5.9288 ± 0.14bB
1.34 ± 0.06bA
1.10 ± 0.04aA
2.4225 ± 0.05cC
1.03 ± 0.04aA
1.10 ± 0.02aA
1.0959 ± 0.12aA
1.22 ± 0.03aA
3.15 ± 0.08cB
2.1963 ± 0.07bC
5.66 ± 0.40aB
6.47 ± 0.15aC
7.7627 ± 0.17bB
15.27 ± 0.59aD
16.36 ± 0.37aE
15.3892 ± 0.29aE
8.11 ± 0.02bC
7.08 ± 0.17aD
9.3583 ± 0.22cD

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 7 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123 (ก) LPT123-TC171 (ข) หลังจาก
ได้ รับ ABA จากภายนอกในภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 8 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว KDML105 (ก) และ FL530-IL (ข)
หลังจากได้ รับ ABA จากภายนอกในภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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ตารางที่ 4 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวพันธุ์/สายพันธุ์ LPT123 LPT123-TC171
KDML105 และ FL530-IL ที่ระยะเวลาต่าง ๆ หลังจากได้ รับ ABA จากภายนอก
ในภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (mean ± standard error)
พันธุ์/ ระยะเวลา
สายพันธุ์ (ชัว่ โมง)
LPT123

LPT123TC171

KDML105

FL530-IL

0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24

ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ± standard error*
ภาวะเค็ม
0 µM ABA
100 µM ABA
1.86 ± 0.04cB
1.34 ± 0.03aA
1.47 ± 0.03bA
1.71 ± 0.11aB
2.12 ± 0.05bB
1.93 ± 0.07abAB
2.42 ± 0.07aC
2.66 ± 0.10aC
2.53 ± 0.07aB
2.66 ± 0.05cC
1.23 ± 0.09aA
2.09 ± 0.09bAB
5.10 ± 0.13cD
2.56 ± 0.13bC
1.75 ± 0.00aAB
1.39 ± 0.05aA
1.86 ± 0.05aB
7.62 ± 0.63bC
1.07 ± 0.07aA
1.09 ± 0.05aA
1.95 ± 0.04bAB
1.18 ± 0.03aA
2.52 ± 0.01bC
1.42 ± 0.31aA
1.41 ± 0.00aA
1.68 ± 0.00bB
1.36 ± 0.10aA
3.54 ± 0.09cB
1.80 ± 0.04aB
2.93 ± 0.25bC
5.90 ± 0.15cC
1.67 ± 0.04aB
2.50 ± 0.18bBC
3.23 ± 0.19aB
2.55 ± 0.11aC
6.88 ± 0.46bD
0.61 ± 0.08aA
1.24 ± 0.12bAB
0.86 ± 0.06aA
0.60 ± 0.03aA
0.76 ± 0.09aA
0.80 ± 0.02aA
1.13 ± 0.03aA
1.98 ± 0.01bB
3.36 ± 0.20cB
12.42 ± 0.52bB
12.47 ± 0.34bD
7.61 ± 0.03aC
16.08 ± 0.37bC
20.87 ± 0.47cE
13.43 ± 0.51aE
11.42 ± 1.26bB
5.49 ± 0.41aC
10.73 ± 1.46bD
2.15 ± 0.06bA
1.04 ± 0.04aA
1.90 ± 0.15bA
2.01 ± 0.05cA
0.49 ± 0.05aA
1.25 ± 0.02bA
3.69 ± 0.20bB
1.33 ± 0.03aA
3.71 ± 0.09bB
14.66 ± 0.49cD
9.64 ± 0.37bB
8.23 ± 0.17aC
16.63 ± 0.33aE
22.53 ± 0.99bC
30.83 ± 0.08cD
5.15 ± 0.12aC
8.94 ± 0.17bB
3.78 ± 0.84aB

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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2.2. การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับ ABA inhibitor (abamineSG)
จากภายนอกในภาวะปกติและภาวะเค็ม
การศึกษาอิทธิพลของ ABA ต่อการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวโดยการ
ให้ abamineSG จากภายนอกเพื่อยับยังการสร้
้
าง ABA ภายในเซลล์พบว่า หลังจากได้ รับ
abamineSG จากภายนอกในภาวะปกติ ระดับการแสดงออกของยีนในข้ าว คูส่ ายพันธุ์
LPT123 และ LPT123-TC171 มีระดับการแสดงออกของยีนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม โดยในข้ าว พันธุ์ LPT123 มีระดับการแสดงออกลดลงที่ 1 และ
2 ชัว่ โมง จากนันเพิ
้ ่มขึ ้นที่ 6 ชัว่ โมงจนสูงสุดที่ 12 ชัว่ โมง แล้ วลดลงอีกครัง้ ที่ 24 ชัว่ โมง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนในสายพันธุ์ LPT123-TC171 มีระดับการแสดงออกเพิ่มขึ ้น
ที่ 0.5 และ 6 ชัว่ โมงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ระดับการแสดงออกสูงสุดอยูท่ ี่ 12
ชัว่ โมงแต่ไม่แตกต่างกับชุดควบคุม (รูปที่ 9, ตารางที่ 5) ส่วนในอีกหนึง่ คูส่ ายพันธุ์
KDML105 และ FL530-IL พบว่าระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 แตกต่างกัน โดย
ในข้ าวพันธุ์ KDML105 มีระดับการแสดงออกของยีนลดลงที่ 0.5 2 และ 6 ชัว่ โมงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตเิ มื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม แต่มีระดับสูงกว่าชุดควบคุมที่ 12 ชัว่ โมง
แต่ในสายพันธุ์ FL530-IL มีระดับการแสดงออกขึ ้นลงในระยะเวลา 24 ชัว่ โมง โดยไม่พบ
การเพิ่มขึ ้นที่ 12 ชัว่ โมงเหมือนในพันธุ์ KDML105 (รูปที่ 10, ตารางที่ 5)
ในส่วนของภาวะเค็มหลังจากที่ข้าวได้ รับ abamineSG จากภายนอกพบว่าระดับ
การแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวทัง้ 4 พันธุ์/สายพันธุ์สว่ นใหญ่แล้ วมีระดับการ
แสดงออกของยีนลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมในภาวะเค็ม แต่เมื่อพิจารณา
ร่วมกับชุดการทดลองที่พน่ ตัวทําละลายเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ วา่ การลดลงของการ
แสดงออกของยีนไม่ได้ เป็ นผลจาก abamineSG เพราะการพ่นตัวทําละลายมีผลทําให้ การ
แสดงออกของยีน OsNUC1 ลดลงด้ วย (รูปที่ 11 และ 12, ตารางที่ 6)

33

(ก)

(ข)

รูปที่ 9 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123 (ก) LPT123-TC171 (ข) หลังจาก
ได้ รับ abamineSG จากภายนอกในภาวะปกติเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 10 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว KDML105 (ก) และ FL530-IL (ข)
หลังจากได้ รับ abamineSG จากภายนอกในภาวะปกติเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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ตารางที่ 5 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวพันธุ์/สายพันธุ์ LPT123 LPT123-TC171
KDML105 และ FL530-IL ที่ระยะเวลาต่าง ๆ หลังจากได้ รับ abamineSG จาก
ภายนอกในภาวะปกติเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (mean ± standard error)
พันธุ์/ ระยะเวลา
สายพันธุ์ (ชัว่ โมง)
LPT123

LPT123TC171

KDML105

FL530-IL

0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24

ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ± standard error*
ภาวะปกติ
0 µM abamineSG 100 µM abamineSG
0.35 ± 0.02aA
0.62 ± 0.27aA
0.41 ± 0.01aA
1.31 ± 0.06cCD
0.60 ± 0.04bA
0.40 ± 0.02aA
1.12 ± 0.05bBC
0.73 ± 0.02aA
0.64 ± 0.05aA
0.82 ± 0.05aB
1.35 ± 0.10bB
2.29 ± 0.21cB
2.10 ± 0.10aE
4.53 ± 0.11bC
4.94 ± 0.13cC
1.63 ± 0.30bD
1.22 ± 0.08bB
0.54 ± 0.14aA
0.75 ± 0.02aA
0.51 ± 0.01aA
2.36 ± 0.28bA
2.66 ± 0.05aB
3.51 ± 0.07bD
2.33 ± 0.17aA
3.60 ± 0.01bC
1.93 ± 0.01aB
3.54 ± 0.09bA
4.36 ± 0.18aC
4.55 ± 0.12aE
9.36 ± 1.39bB
9.21 ± 0.42aD
10.30 ± 0.46aF
9.72 ± 0.24aB
4.12 ± 0.38bC
2.76 ± 0.13aC
4.10 ± 0.11bA
1.88 ± 0.10bA
0.96 ± 0.03aA
0.79 ± 0.03aA
2.50 ± 0.04aAB
3.80 ± 0.13bC
2.28 ± 0.05aB
3.85 ± 0.16bBC
2.26 ± 0.23aB
2.79 ± 0.07aB
4.33 ± 0.09abC
5.79 ± 0.40bD
2.72 ± 0.85aB
6.63 ± 0.98aD
10.15 ± 0.69bE
14.02 ± 0.54cC
2.86 ± 0.36bAB
1.36 ± 0.09aAB
2.66 ± 0.20bB
0.64 ± 0.00aA
1.41 ± 0.20bB
0.49 ± 0.00aA
2.25 ± 0.21bB
1.03 ± 0.00aAB
1.46 ± 0.22aB
2.48 ± 0.01aB
2.28 ± 0.05aC
3.14 ± 0.11bC
2.15 ± 0.08bB
2.66 ± 0.12cC
1.58 ± 0.03aB
2.87 ± 0.13aC
5.47 ± 0.52bD
2.88 ± 0.37aC
0.54 ± 0.02aA
0.52 ± 0.01aA
0.71 ± 0.01bA

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 11 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123 (ก) LPT123-TC171 (ข) หลังจาก
ได้ รับ abamineSG จากภายนอกในภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 12 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว KDML105 (ก) และ FL530-IL (ข)
หลังจากได้ รับ abamineSG จากภายนอกในภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (bar=SE)
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ตารางที่ 6 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวพันธุ์/สายพันธุ์ LPT123 LPT123-TC171
KDML105 และ FL530-IL ที่ระยะเวลาต่าง ๆ หลังจากได้ รับ abamineSG จาก
ภายนอกในภาวะเค็มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (mean ± standard error)
พันธุ์/ ระยะเวลา
สายพันธุ์ (ชัว่ โมง)
LPT123

LPT123TC171

KDML105

FL530-IL

0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24
0.5
1
2
6
12
24

ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ± standard error*
ภาวะเค็ม

0 µM abamineSG

100 µM abamineSG

0.46 ± 0.12aAB
0.18 ± 0.01aA
1.02 ± 0.02aAB
3.09 ± 0.10bC
5.84 ± 0.64cD
1.27 ± 0.45aB
0.76 ± 0.02aA
2.81 ± 0.07aB
5.39 ± 0.39bD
10.74 ± 0.27bE
12.50 ± 0.53bF
4.35 ± 0.14bC
0.44 ± 0.02aA
1.16 ± 0.04cB
3.72 ± 0.20cC
7.62 ± 0.37bD
28.55 ± 0.19cE
4.24 ± 0.01bC
0.71 ± 0.03aA
0.64 ± 0.03aA
2.38 ± 0.07aB
5.81 ± 0.04cD
7.31 ± 0.03cE
2.64 ± 0.08cB

0.33 ± 0.02aA
0.57 ± 0.01abAB
1.24 ± 0.02bC
2.31 ± 0.12aD
0.89 ± 0.17aBC
0.83 ± 0.19aB
0.87 ± 0.07aA
2.90 ± 0.07aB
2.33 ± 0.05aB
8.46 ± 0.54aD
9.15 ± 0.24aD
6.80 ± 0.27cC
1.30 ± 0.16cA
0.84 ± 0.06bA
2.05 ± 0.11aB
9.35 ± 0.33cD
18.90 ± 0.40aE
3.60 ± 0.17aC
1.31 ± 0.03bA
2.57 ± 0.05cB
3.39 ± 0.07cC
4.94 ± 0.23bD
6.63 ± 0.25bE
1.56 ± 0.07bA

0.34 ± 0.01aA
1.20 ± 0.41bBC
1.84 ± 0.09cC
4.05 ± 0.36cE
3.04 ± 0.26bD
0.67 ± 0.15aAB
1.06 ± 0.02bA
2.69 ± 0.35aB
4.42 ± 0.52bC
9.30 ± 0.44abD
12.69 ± 0.26bE
3.45 ± 0.18aBC
0.93 ± 0.08bA
0.67 ± 0.02aA
2.67 ± 0.12bB
4.08 ± 0.36aC
21.12 ± 0.80bE
6.63 ± 0.16cD
1.35 ± 0.07bB
1.23 ± 0.25bB
2.87 ± 0.01bC
3.83 ± 0.10aD
5.26 ± 0.02aE
0.87 ± 0.02aA

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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3. ศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับภาวะเครี ยดทางกายภาพต่ าง ๆ
เมื่อทําการศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 โดยใช้ เทคนิค RT-PCR ในข้ าวสาย
พันธุ์ทนเค็ม LPT123-TC171 ที่ได้ รับภาวะเครี ยดทางกายภาพต่าง ๆ ได้ แก่ ภาวะเครี ยดจาก
ความแล้ ง ภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก (CuSO4 และ CdCl2) และภาวะเครี ยดจากความเย็น
พบว่าการแสดงออกของยีนมีการตอบสนองที่แตกต่างกันดังนี ้ (รูปที่ 13 และ 14)
ภาวะแล้ ง (drought stress) และภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก (heavy metal stress)
CdCl2 ชักนําให้ ยีน OsNUC1 แสดงออกเพิ่มขึ ้นในช่วงแรกตังแต่
้ 0.5 ถึง 2 ชัว่ โมงหลังจากได้ รับ
ภาวะเครี ยด ในขณะที่ CuSO4 ชักนําให้ ยีน OsNUC1 มีการแสดงออกเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน
หลังจากได้ รับภาวะเครี ยดตลอดระยะเวลา 24 ชัว่ โมง ส่วนภาวะเครี ยดจากความเย็น (cold
stress) มีผลต่อการแสดงออกของยีน OsNUC1 ที่แตกต่างจากภาวะเครี ยดอื่น โดยระดับการ
แสดงออกของยีนจะลดลงตามเวลาที่ได้ รับภาวะเครี ยดจนตํ่าที่สดุ ที่ 6 ชัว่ โมง และค่อย ๆ
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยที่ 12 และ 24 ชัว่ โมงแต่ยงั คงมีระดับการแสดงออกน้ อยกว่าชุดควบคุม

รูปที่ 13 การแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123-TC171 หลังจากได้ รับภาวะเครี ยดทาง
กายภาพต่าง ๆ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง

40
2.20

Relative level of band intensity

2.00
1.80
1.60
control

1.40

drought

1.20

CuSO4

1.00

CdCl2

0.80

cold

0.60
0.40
0.5

1

2

6

12

24

time after treatment (hours)

รูปที่ 14 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123-TC171 หลังจากได้ รับภาวะเครี ยด
ทางกายภาพต่าง ๆ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงด้ วยวิธี RT-PCR

ตารางที่ 7 ระดับการแสดงออกของยีน OsNUC1 ที่ได้ จากการวัด band intensity ด้ วยโปรแกรม
Quality One ในข้ าวสายพันธุ์ LPT123-TC171 หลังจากได้ รับภาวะเครี ยดทาง
กายภาพต่าง ๆ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงด้ วยวิธี RT-PCR
ระยะเวลา
(ชัว่ โมง) control

ชุดการทดลอง
drought

CuSO4

CdCl2 cold

0.5

1.08

1.48

1.18

1.30

1.17

1

1.22

1.29

1.40

1.38

1.08

2

1.23

1.31

1.54

1.44

1.00

6

1.60

1.13

1.78

1.57

0.88

12

1.53

1.30

1.76

1.46

0.99

24

1.06

1.01

1.42

1.24

0.99
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4. ศึกษาความสามารถในการทนต่ อภาวะเครี ยดจากโลหะหนักของ Arabidopsis thaliana
L. ที่ได้ รับการถ่ ายยีน partial OsNUC1
จากผลของการศึกษาการแสดงออกของยีนในภาวะเครี ยดทางภายภาพต่าง ๆ ในข้ อ 3
พบว่ามีการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวสูงขึ ้นหลังจากได้ รับภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก
ทัง้ 2 ชนิด ดังนันจึ
้ งนํา Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีน partial OsNUC1 (Sripinyowanich
และคณะ, 2009) มาทดสอบความสามารถในการทนต่อภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก (CuSO4
และ CdCl2) ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ ผลการทดลองพบว่า ในชุดการทดลองที่มีการเติม CuSO4
ความเข้ มข้ นต่าง ๆ Arabidopsis พันธุ์ปกติและสายพันธุ์ที่ได้ รับการถ่ายยีนมีนํ ้าหนักสดและ
นํ ้าหนักแห้ งลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติตามความเข้ มข้ นของ CuSO4 ที่เพิ่มขึ ้น ยกเว้ นใน
ชุดการทดลองที่มี 25 µM CuSO4
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างสายพันธุ์พบว่า Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีน คือ
35S-2 35S-5 และ 35S-7 มีนํ ้าหนักสด (รูปที่ 15, ตารางที่ 8) และนํ ้าหนักแห้ ง (รูปที่ 16,
ตารางที่ 9) มากกว่าพันธุ์ปกติ (wild type) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง
้ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ งของ 35S-5 ไม่แตกต่าง
ยกเว้ นชุดการทดลองที่มี 75 µM CuSO4 ทังนํ
กับพันธุ์ปกติ ส่วนเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ ง พบว่า CuSO4 ที่
ความเข้ มข้ น 50 µM ทําให้ Arabidopsis ทุกสายพันธุ์มีนํ ้าหนักสด (รูปที่ 18, ตารางที่ 11) และ
นํ ้าหนักแห้ ง (รูปที่ 18, ตารางที่ 11) ตํ่ากว่าชุดควบคุมโดย Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีน มี
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ ง
ลดลงน้ อยกว่าพันธุ์ปกติอย่างมีนยั
สําคัญทางสถิติ ยกเว้ นการเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดของ Arabidopsis สายพันธุ์ 35S-2 ที่ไม่
แตกต่างจากพันธุ์ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ CuSO4 ในความเข้ มข้ นระดับตํ่า คือ 25 µM มี
ผลในการลดนํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis สายพันธุ์ 35S-7 เพียงสายพันธุ์
เดียว และที่ CuSO4 ความเข้ มข้ น 75 µM มีผลต่อ Arabidopsis แต่ละสายพันธุ์ไม่แตกต่างกัน
ในชุดการทดลองที่มีการเติม CdCl2 พบว่าความเข้ มข้ นของ CdCl2 ที่เพิ่มขึ ้นมีผลทําให้
นํ ้าหนักสด (รูปที่ 19, ตารางที่ 12) และนํ ้าหนักแห้ ง (รูปที่ 20, ตารางที่ 13) ของ Arabidopsis ทุก
สายพันธุ์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้ นในชุดการทดลองที่มี 75 µM CdCl2 และชุด
การทดลองที่มี 100 µM CdCl2 นํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีนไม่แตกต่าง
กับสายพันธุ์ปกติ
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เมื่อพิจารณาผลของ CdCl2 ต่อเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสด (รูปที่ 21, ตาราง
ที่ 14) และนํ ้าหนักแห้ ง (รูปที่ 22, ตารางที่ 15) พบว่า CdCl2 มีผลต่อเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
นํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis ทัง้ 4 สายพันธุ์ คือมีผลทําให้ เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ งลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเข้ มข้ น 50 µM ทําให้ พนั ธุ์ปกติมีเปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ งลดลงมากกว่า
สายพันธุ์ 35S-5 และ 35S-7 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เมื่อมีความเข้ มข้ นสูงขึ ้น คือ 75 µM
และ 100 µM CdCl2 Arabidopsis สายพันธุ์ 35S-7 กลับมีเปอร์ เซ็นต์การลดลงของนํ ้าหนัก
แห้ งมากกว่าพันธุ์ปกติอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติ
โลหะหนักทัง้ 2 ชนิดมีผลทําให้ การเจริ ญเติบโตของ Arabidopsis ทุกสายพันธุ์ลดลง
แต่ Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีนสามารถทนต่อภาวะเครี ยดจากโลหะหนักได้ มากกว่าพันธุ์
ปกติ โดยมีนํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ งมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อปลูกในภาวะ
ปกติและในภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก
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รูปที่ 15 นํ ้าหนักสดของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่มีการเติม CuSO4 ที่ความ
เข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน (bar=SE)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) ทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะค่าที่ได้ จากการปลูกเลี ้ยงในภาวะเดียวกันเท่านัน้

ตารางที่ 8 นํ ้าหนักสดของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่มีการเติม CuSO4 ที่
ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน (mean ± standard error)
นํ ้าหนักสดของ Arabidopsis (มิลลิกรัม) ± standard error*
ชุดการทดลอง

wild type

35S-2

35S-5

35S-7

0 µM CuSO4

24.6 ± 0.9aC

35.4 ± 0.2cC

27.7 ± 1.2bC

43.0 ± 1.2dD

25 µM CuSO4

34.6 ± 0.7aD

47.6 ± 0.3cD

37.4 ± 0.3bD

38.2 ± 0.9bC

50 µM CuSO4

14.3 ± 0.1aB

20.6 ± 1.8bB

25.0 ± 0.8cB

33.2 ± 0.3dB

75 µM CuSO4

8.6 ± 0.2aA

9.6 ± 0.2bA

8.3 ± 0.2aA

10.8 ± 0.1cA

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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รูปที่ 16 นํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่มีการเติม CuSO4 ที่ความ
เข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน (bar=SE)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) ทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะค่าที่ได้ จากการปลูกเลี ้ยงในภาวะเดียวกันเท่านัน้

ตารางที่ 9 นํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่มีการเติม CuSO4 ที่
ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน (mean ± standard error)
นํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis (มิลลิกรัม) ± standard error*
ชุดการทดลอง

wild type

35S-2

35S-5

35S-7

0 µM CuSO4

2.1 ± 0.1aC

2.7 ± 0.1bC

2.3 ± 0.1aB

3.6 ± 0.1cC

25 µM CuSO4

2.6 ± 0.1aD

3.6 ± 0.1bD

2.9 ± 0.0aC

2.9 ± 0.1aB

50 µM CuSO4

1.1 ± 0.0aB

1.7 ± 0.1bB

2.2 ± 0.1cB

2.7 ± 0.0dB

75 µM CuSO4

0.6 ± 0.1aA

0.9 ± 0.1bcA

0.7 ± 0.1abA

1.1 ± 0.0cA

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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รูปที่ 17 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่
มีการเติม CuSO4 ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับพืชที่ปลูกใน
อาหารวุ้นสูตร MS (bar=SE)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) ทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะค่าที่ได้ จากการปลูกเลี ้ยงในภาวะเดียวกันเท่านัน้

ตารางที่ 10 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร
MS ที่มีการเติม CuSO4 ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับ
พืชที่ปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS (mean ± standard error)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดของ Arabidopsis ± standard error*
ชุดการทดลอง

wild type

35S-2

35S-5

35S-7

25 µM CuSO4

40.9 ± 2.9b

34.4 ± 0.2b

35.8 ± 5.0b

-11.1 ± 1.0a

50 µM CuSO4

-41.7 ± 1.5c

-45.5 ± 6.5c

-9.4 ± 1.5a

-22.8 ± 1.5b

75 µM CuSO4

-64.9 ± 0.5a

-67.2 ± 5.7a

-70.1 ± 0.9a

-75.0 ± 0.5a

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)

46

รูปที่ 18 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS
ที่มีการเติม CuSO4 ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับพืชที่ปลูก
ในอาหารวุ้นสูตร MS (bar=SE)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) ทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะค่าที่ได้ จากการปลูกเลี ้ยงในภาวะเดียวกันเท่านัน้

ตารางที่ 11 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร
MS ที่มีการเติม CuSO4 ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับ
พืชที่ปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS (mean ± standard error)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis ± standard error*
ชุดการทดลอง

wild type

35S-2

35S-5

35S-7

25 µM CuSO4

28.9 ± 3.3b

33.4 ± 1.0b

25.4 ± 5.2b

-19.8 ± 1.9a

50 µM CuSO4

-47.6 ± 0.1d

37.3 ± 3.1c

-4.2 ± 1.7a

-24.9 ± 2.3b

75 µM CuSO4

-69.7 ± 1.8a

-66.0 ± 2.2a

-71.0 ± 4.0a

-68.5 ± 0.4a

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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รูปที่ 19 นํ ้าหนักสดของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่มีการเติม CdCl2 ที่ความ
เข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน (bar=SE)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) ทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะค่าที่ได้ จากการปลูกเลี ้ยงในภาวะเดียวกันเท่านัน้

ตารางที่ 12 นํ ้าหนักสดของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่มีการเติม CdCl2 ที่
ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน (mean ± standard error)
นํ ้าหนักสดของ Arabidopsis (มิลลิกรัม) ± standard error*
ชุดการทดลอง

wild type

35S-2

35S-5

35S-7

0 µM CdCl2

24.6 ± 0.9aC

35.4 ± 0.2bC

27.7 ± 1.2cC

43.0 ± 1.2dD

50 µM CdCl2

12.7 ± 0.5aA

19.2 ± 0.2cB

16.6 ± 0.4bB

20.4 ± 0.6cB

75 µM CdCl2

21.7 ± 0.4aB

38.2 ± 0.6cD

31.6 ± 0.7bD

37.1 ± 0.6cC

100 µM CdCl2

12.1 ± 0.8aA

14.0 ± 0.6bcA

12.9 ± 0.2abA

15.5 ± 0.3cA

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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รูปที่ 20 นํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่มีการเติม CdCl2 ที่ความ
เข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน (bar=SE)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) ทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะค่าที่ได้ จากการปลูกเลี ้ยงในภาวะเดียวกันเท่านัน้

ตารางที่ 13 นํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่มีการเติม CdCl2 ที่
ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน (mean ± standard error)
นํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis (มิลลิกรัม) ± standard error*
ชุดการทดลอง

wild type

35S-2

35S-5

35S-7

0 µM CdCl2

2.1 ± 0.1aC

2.7 ± 0.1bD

2.3 ± 0.1aC

3.6 ± 0.1cC

50 µM CdCl2

1.2 ± 0.1aA

1.6 ± 0.0bB

1.7 ± 0.1bB

2.5 ± 0.1cB

75 µM CdCl2

1.5 ± 0.0aB

1.9 ± 0.1bC

1.7 ± 0.1abB

2.3 ± 0.0cB

100 µM CdCl2

1.0 ± 0.1A

1.2 ± 0.0A

1.1 ± 0.1A

1.2 ± 0.1A

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่เหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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รูปที่ 21 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS ที่
มีการเติม CdCl2 ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับพืชที่ปลูกใน
อาหารวุ้นสูตร MS (bar=SE)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) ทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะค่าที่ได้ จากการปลูกเลี ้ยงในภาวะเดียวกันเท่านัน้

ตารางที่ 14 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร
MS ที่มีการเติม CdCl2 ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับพืช
ที่ปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS (mean ± standard error)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดของ Arabidopsis ± standard error*
ชุดการทดลอง

wild type

35S-2

35S-5

35S-7

50 µM CdCl2

-48.3 ± 0.4a

-9.2 ± 36.4a

-40.0 ± 1.0a

-52.6 ± 0.5a

75 µM CdCl2

-11.4 ± 1.6a

31.1 ± 23.4a

14.8 ± 3.3a

-13.6 ± 1.0a

100 µM CdCl2

-51.1 ± 1.8a

-61.3 ± 1.8b

-53.4 ± 1.6a

-63.8 ± 0.3b

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
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รูปที่ 22 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS
ที่มีการเติม CdCl2 ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับพืชที่ปลูกใน
อาหารวุ้นสูตร MS (bar=SE)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) ทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะค่าที่ได้ จากการปลูกเลี ้ยงในภาวะเดียวกันเท่านัน้

ตารางที่ 15 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis เมื่อปลูกในอาหารวุ้นสูตร
MS ที่มีการเติม CdCl2 ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับพืช
ที่ปลูกในอาหารวุ้นสูตร MS (mean ± standard error)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักแห้ งของ Arabidopsis ± standard error*
ชุดการทดลอง

wild type

35S-2

35S-5

35S-7

50 µM CdCl2

-44.0 ± 1.2c

-42.6 ± 1.1c

-24.5 ± 1.3a

-30.0 ± 1.2b

75 µM CdCl2

-26.6 ± 2.0a

-31.7 ± 3.0ab

-24.8 ± 1.9a

-34.8 ± 1.2b

100 µM CdCl2

-52.7 ± 4.4a

-57.7 ± 1.2ab

-54.4 ± 0.9a

-66.8 ± 1.3b

* ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่เหมือนกันตามแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)

บทที่ 5
อภิปรายผลการทดลอง
1. ศึกษาการแสดงออกช่ วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่มีความสามารถในการทนเค็ม
แตกต่ างกัน
ภาวะเค็มส่งผลกระทบต่อเมแทบอลิซมึ ภายในพืช ทําให้ พืชจําเป็ นต้ องมีกลไกการ
ปรับตัวเพื่อให้ อยูร่ อดได้ พืชที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ ดีกว่าย่อมเจริญในภาวะเค็มได้
ดีกว่า ซึง่ การปรับตัวนี ้เป็ นผลมาจากการกระตุ้นการแสดงออกของยีนเมื่อได้ รับภาวะต่าง ๆ เช่น
ภาวะเครี ยดจากความเค็ม ความแล้ ง อุณหภูมิตํ่า หรื อจากโลหะหนัก เป็ นต้ น
สมพร มณีประสพสุข (2547) เปรี ยบเทียบการแสดงออกของยีนในข้ าวพันธุ์เหลือง
ประทิว123 (LPT123) กับยีนในข้ าวสายพันธุ์เหลืองประทิว123-TC171 (LPT123-TC171)
ภายใต้ ภาวะเค็มโดยใช้ เทคนิค differential display พบว่ายีน OsNUC1 ในข้ าวพันธุ์ LPT123
ไม่พบการแสดงออกของยีนในภาวะปกติ แต่มีการแสดงออกของยีนสูงขึ ้นหลังจา กได้ รับภาวะ
เค็มเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ส่วนในข้ าวสายพันธุ์ LPT123-TC171 พบการแสดงออกของยีน
OsNUC1 ในภาวะปกติและสูงขึ ้นหลังจากได้ รับภาวะเค็ม
ในการศึกษานี ้จึงทําการศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่มีลกั ษณะ
ทางพันธุกรรมใกล้ เคียงกัน 2 คูส่ ายพันธุ์พบว่าในข้ าวสายพันธุ์ทนเค็ม LPT123-TC171 มีระดับ
การแสดงออกของยีนมากกว่าในข้ าวพันธุ์ไม่ทนเค็ม LPT123 แต่ในอีกคูส่ ายพันธุ์หนึง่ ระดับการ
แสดงออกของยีนในข้ าวพันธุ์ไม่ทนเค็ม KDML105 กลับมีระดับมากกว่าในข้ าวสายพันธุ์ทนเค็ม
FL530-IL จะเห็นได้ วา่ ระหว่าง 2 คูส่ ายพันธุ์มีรูปแบบการตอบสนองในทางตรงกันข้ าม อาจจะ
เป็ นผลเนื่องมาจากความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างคูส่ ายพันธุ์ ทําให้ รูปแบบการแสดงออก
ของยีนแตกต่างกัน (Walia และคณะ, 2005)
เมื่อเปรี ยบเทียบการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในภาวะปกติกบั ในภาวะเค็มพบว่า
ในทุกพันธุ์/สายพันธุ์มีระดับการแสดงออกของยีนในภาวะเค็มสูงกว่าในภาวะปกติ แสดงให้ เห็น
ว่ายีน OsNUC1 เป็ นยีนที่ตอบสนองต่อภาวะเค็ม อีกทังยั
้ งถูกกระตุ้นได้ ภายใน 24 ชัว่ โมง โดย
ระดับการแสดงออกสูงสุดอยูท่ ี่ 12 ชัว่ โมง จากจุดนี ้ชี ้ให้ เห็นว่า OsNUC1 อาจจะมีรูปแบบการ
แสดงออกแบบ circadian rhythm (Heintzen และคณะ, 1997)
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นอกจากนี ้ยีนอื่นในกลุ่มของ glycine-rich RNA-binding proteins ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่
ใกล้ เคียงกับโปรตีน OsNUC1 (glycine-arginine-rich RNA-binding proteins) พบว่ามี
รูปแบบการแสดงออกแบบ circadian rhythm เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น AtGRP7 Ccr1
(Ccr, cold, circadian rhythm and RNA binding) และ Ccr2 (Carpenter และคณะ, 1994;
Heintzen และคณะ, 1997) โดยลักษณะการแสดงออกของยีนจะค่อย ๆ มีระดับที่สงู ขึ ้นจน
สูงสุดที่ 12 ชัว่ โมงจากนันจะลดตํ
้
่าลง และมีการรายงานว่าบางชนิดมีบทบาทในการทนต่อ
ภาวะเครี ยด เช่น บทบาทของโปรตีน AtGRP2 ใน Arabidopsis ภายใต้ ภาวะเครี ยดจากความ
เค็ม อุณหภูมิตํ่าและออสโมติก พบว่า GRP2 มีผลต่อการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดในภาวะ
เค็ม เร่งการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้ นกล้ าในภาวะเย็น แต่ไม่สง่ ผลต่อการงอกของ
เมล็ดและการเจริ ญของต้ นกล้ าในภาวะเครี ยดออสโมติก อีกทังยั
้ งเพิ่มความสามารถในการทน
ต่อภาวะเย็นและภาวะเยือกแข็งได้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ GRP2 กับ ABA และกลูโคส
พบว่าทัง้ ABA และกลูโคสไม่มีผลต่อการงอก ชี ้ให้ เห็นว่า GRP2 ถูกควบคุมผ่านทาง ABAindependent pathway (Kim และคณะ, 2007)
จากการวิเคราะห์ลําดับเบสของ putative indica OsNUC1 promoter (ภาคผนวก ค)
โดยใช้ PLACE (Higo และคณะ, 1999) พบว่ามีสว่ นจดจําที่เกี่ยวข้ องกับภาวะเครี ยด ฮอร์ โมน
transcription factors และ circadian rhythm (ตารางที่ 16) ซึง่ การมีของส่วนจดจําบน
promoter จะควบคุมให้ ยีนตอบสนองต่อสิ่งเร้ านันได้
้
ตารางที่ 16 ส่วนจดจําบน putative indica OsNUC1 promoter
ลําดับเบส
ACGTG
ACCGAGA
GTAC
CCGAC
CAANNNNATC
GATAA
CATATG
WAACCA
TGAC

ชนิดของ cis-element
ABA-responsive element (ABRE)
dehydration responsive element (DRE)
copper-responsive element (CuRE)
low temperature responsive element (LTRE)
region necessary for circadian expression
conserved sequence upstream of lightregulated genes
auxin-responsive element
MYB recognition site
WRKY recognition site (W box)

Reference
Nakashima และคณะ (2006)
Kizis และ Pages (2002)
Quin และ Merchant (1995)
Baker และคณะ (1994)
Piechulla และคณะ (1998)
Terzaghi และ Cashmore
(1995)
Xu และคณะ (1997)
Abe และคณะ (2003)
Eulgem และคณะ (2000)
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2. ศึกษาอิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่ อการแสดงออกของยีน OsNUC1
2.1. การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับกรดแอบไซซิก (ABA) จากภายนอก
ในภาวะปกติและภาวะเค็ม
จากการให้ ABA จากภายนอกทังในภาวะปกติ
้
และภาวะเค็ม พบว่าการแสดงออก
ของยีน OsNUC1 ในข้ าวแต่ละพันธุ์/สายพันธุ์มีรูปแบบการแสดงออกที่ไม่แน่นอน
โดยที่ในภาวะปกติ ABA สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว
KDML105 และ FL530-IL แต่ลดการแสดงออกของยีนในข้ าว LPT123 และ LPT123TC171 ส่วนในภาวะเค็ม ABA ส่งผลให้ ยีนมีการแสดงออกทังเพิ
้ ่มขึ ้นและลดลง เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ รับ ABA นอกจากนี ้การที่ พน่ ตัวทําละลายก็มีผลต่อการ
แสดงออกของยีนเช่นกัน อาจเป็ นผลเนื่องมาจากการควบคุมการทํางานของยีน OsNUC1
ถูกควบคุมโดยผ่านทาง ABA-independent pathway
จากการวิเคราะห์สว่ นของ promoter จะพบส่วนของ ABA-responsive element
(ABRE) ที่ทําให้ ยีนตอบสนองต่อ ABA ได้ แต่การมีสว่ นจดจํา ABRE เพียงหนึง่ ซํ ้าไม่
เพียงพอต่อการกระตุ้นการแสดงออกของยีนด้ วย ABA เนื่องจากกระบวนการนี ้ต้ องการ
ABRE หลายซํ ้า หรื อการรวมกันระหว่าง ABRE กับส่วน coupling element (CE) ซึง่ เป็ น
ABA-responsive complex (ABRC) ที่เล็กที่สดุ สําหรับ promoter ของยีนที่ถกู ควบคุม
ด้ วย ABA และกลุม่ ของ coupling element ที่เคยมีการรายงาน ได้ แก่ CE1 CE3 และ
DRE (Shen และคณะ, 2004; Gómez-Porras และคณะ, 2007) จะเห็นได้ วา่ ส่วนของ
putative OsNUC1 promoter พบ ABRE เพียงหนึง่ ซํ ้าและ DRE เท่านัน้ ไม่พบส่วนของ
CE3 หรื อ CE1 จึงอาจทําให้ ABA ไม่มีผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีน OsNUC1
ผ่านทาง ABA-dependent pathway แต่อาจจะถูกกระตุ้นด้ วย ABA ในบางภาวะได้
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2.2. การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับ ABA inhibitor (abamineSG) จาก
ภายนอกในภาวะปกติและภาวะเค็ม
จากการให้ abamineSG ซึง่ เป็ นสารยับยังการทํ
้
างานของเอนไซม์ NCED ส่งผลให้
การสร้ าง ABA ในพืชลดลง ใช้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของยีน OsNUC1 กับ ABA
(Kitahata และคณะ, 2006) พบว่าหลังจากข้ าวได้ รับ abamineSG การแสดงออกของยีน
OsNUC1 มีระดับสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ รับ abamineSG แต่หาก
เปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองที่พน่ ตัวทําละลาย พบว่าการแสดงออกของยีนถูกกระตุ้นโดย
ตัวทําละลายได้ เช่นกัน ดังนันแสดงว่
้
าระดับการแสดงออกของยีนที่เพิ่มขึ ้นไม่ได้ เป็ นผลมา
จาก abamineSG แต่เป็ นผลจากการฉีดพ่นตัวทําละลาย
Sripinyowanich และคณะ (2010) ทําการหาปริมาณ ABA ในข้ าว LPT123 และ
LPT123-TC171 พบว่าการให้ abamineSG จากภายนอกสามารถลดปริมาณ ABA
ภายในได้ ทงในภาวะปกติ
ั้
และภาวะเค็ม ซึง่ ก่อนหน้ านี ้มีงานวิจยั อื่นที่ใช้ abamineSG ใน
การลดประสิทธิภาพการสังเคราะห์ ABA ในพืช ตัวอย่างเช่น Arabidopsis (Kitahata และ
คณะ, 2006) ผลการทดลองนี ้สนับสนุนว่า การแสดงออกของยีน OsNUC1 ถูกควบคุมผ่าน
ทาง ABA-independent pathway เนื่องจากเมื่อ ABA ภายในเซลล์ลดลงไม่มีผลทําให้
การแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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3. ศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับภาวะเครี ยดทางกายภาพต่ าง ๆ
จากการศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123-TC171 หลังจาก
ได้ รับภาวะเครี ยดต่าง ๆ พบว่าภาวะเครี ยดจากความแล้ งและโลหะหนักทัง้ 2 ชนิด คือ คอป
เปอร์ (CuSO4) และ แคดเมียม (CdCl2) สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีนได้ แต่ภาวะ
เครี ยดจากอุณหภูมิตํ่ามีผลทําให้ การแสดงออกของยีนลดลง
จากการวิเคราะห์สว่ นของ promoter พบส่วนจดจํา dehydration-responsive
element (DRE) ซึง่ ตอบสนองต่อภาวะแล้ ง จากงานวิจยั ของ Yamaguchi-Shinozaki และ
Shinozaki (1994) พบว่าส่วน DRE เกี่ยวข้ องกับการตอบสนองอย่างรวดเร็วของยีน Rd29A ใน
ภาวะเครี ยดจากความแล้ งและความเค็ม อีกทังยั
้ งเกี่ยวข้ องกับการตอบสนองต่อภาวะเครี ยด
จากอุณหภูมิตํ่า
ส่วน copper-responsive element (CuRE) เป็ นส่วนจดจําที่ตอบสนองต่อคอป
เปอร์ มีการรายงานว่าโปรตีน Cu Response Regulator (CRR1) ใน Chlamydomonas ซึง่
เป็ น transcription factor ที่ควบคุมการตอบสนองต่อภาวะการขาดคอปเปอร์ โดยบริ เวณ
เป้าหมายของโปรตีน CRR1 จะมีสว่ นของ Cu-responsive regulatory element ซึง่ รวมถึง
GTAC core motif ทัง้ 2 ส่วนนี ้เป็ นส่วนที่ต้องการสําหรับกระบวนการที่กระตุ้นด้ วย CRR1 ใน
ภาวะที่มีคอปเปอร์ ตํ่า (Burkhead และคณะ, 2009)
นอกจากนี ้ยังพบส่วนจดจํา low temperature responsive element (LTRE) ซึง่
ตอบสนองต่ออุณหภูมิตํ่า (Dunn และคณะ, 1998) แต่จากการศึกษาการแสดงออกของยีน
พบว่า ภาวะเครี ยดจากอุณหภูมิตํ่าทําให้ การแสดงออกของยีนลดลงในชัว่ โมงที่ 2 และ 6 แทนที่
จะมีการแสดงออกมากขึ ้น อาจเนื่องมาจากมีการควบคุมอื่น ๆ ที่มีผลต่อการทํางานของยีน
จากการมีสว่ นจดจําต่าง ๆ บน promoter ดังที่กล่าวข้ างต้ นทําให้ การแสดงออกของ
ยีน OsNUC1 สามารถตอบสนองเพิ่มขึ ้นต่อภาวะเครี ยดจากความเค็ม ความแล้ ง และโลหะ
หนัก ส่วนภาวะเครี ยดจากอุณหภูมิตํ่ากลับมีผลลดการแสดงออก แม้ วา่ จะพบ LTRE ในบริเวณ
ที่เป็ น putative promoter ของ OsNUC1 แสดงว่าในภาวะดังกล่าวอาจมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ ามา
เกี่ยวข้ องนอกเหนือจาก cis-element LTRE

56

4. ศึกษาความสามารถในการทนต่ อภาวะเครี ยดจากโลหะหนักของ Arabidopsis thaliana
L. ที่ได้ รับการถ่ ายยีน partial OsNUC1
จากการที่ยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123-TC171 มีระดับการแสดงออกมากขึ ้น
ในภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก จึง ใช้ Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีน partial OsNUC1 ภายใต้
การควบคุมของ CaMV35S promoter ซึง่ Sripinyowanich และคณะ (2009) พบว่า
Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีนนี ้มีความสามารถในการทนต่อภาวะเค็ม ในการทดลองนี ้จึง
นํามาเลี ้ยงบนอาหารสูตร MS ที่มีการเติม 25 50 และ 75 µM CuSO4 หรื อ 50 75 และ 100 µM
CdCl2 เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีน มีนํ ้าหนักสดและนํ ้าหนัก
แห้ งมากกว่าพันธุ์ปกติในทุกชุดการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้ นในอาหารสูตร MS
ที่มีการเติม 100 µM CdCl2 นํ ้าหนักแห้ งของทังพื
้ ชที่ได้ รับการถ่ายยีนและพืชพันธุ์ปกติไม่มี
ความแตกต่างกัน
จากการพิจารณาเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ ง
พบว่า
Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีน มีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ งลดลง
น้ อยกว่าพันธุ์ปกติในชุดการทดลองที่มีการเติม 50 µM CuSO4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ
มีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักแห้ งลดลงน้ อยกว่าพันธุ์ปกติ ในชุดการทดลองที่มีการเติม
50 µM CdCl2 ส่วนที่ความเข้ มข้ นสูงขึ ้นเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญ แสดงให้ เห็นว่า Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีนมีความสามารถในการรักษา
นํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ งเมื่อได้ รับภาวะเครี ยดจากโลหะหนักได้ ในระดับหนึ่ ง แต่เมื่อ ความ
เข้ นข้ นของโลหะหนักมากขึ ้น ความสามารถในก ารรักษานํ ้าหนักจะลดลง ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลมา
จากการที่สว่ นของ RRM และ GAR domain ของโปรตีน OsNUC1 ทําให้ กลไกการปรับตัวของ
พืชมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่มความสามารถในการกําจัด H2O2 ที่เกิดขึ ้นภายในเซลล์หลังจาก
ได้ รับภาวะเครี ยด ซึง่ H2O2 ถูกชักนําให้ เกิดขึ ้นได้ จากภาวะเครี ยดหลายชนิดได้ แก่ ภาวะเครี ยด
จากโลหะหนัก ความแล้ ง และความเค็ม (Maksymiec, 2007) โดยการกําจัด H2O2 ทางหนึง่
คือ การ เพิ่มการทํางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องในระบบ antioxidant system ตัวอย่างเช่น
ในงานวิจยั ของ Chamnanmanoontham และคณะ (2010) ทําการศึกษาการแสดงออกของยีน
AtSOS1 แอกทิวิตีของ H+-ATPase รวมถึง antioxidant enzymes ได้ แก่ ascorbate
peroxidase (APX) และ guaiacol peroxidase (PX) และปริ มาณ H2O2 ใน Arabidopsis ที่
ได้ รับการถ่ายยีน partial OsNUC1 หลังจากได้ รับภาวะเครี ยดจากความเค็มเป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง พบว่าพืชที่ได้ รับการถ่ายยีนมีระดับการแสดงออกของยีน AtSOS1 และแอกทิวิตีของ
เอนไซม์ H+-ATPase เพิ่มมากขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับพันธุ์ปกติ และในส่วนของ antioxidant

57

enzyme activity พบว่ามีแอกทิวิตีของเอนไซม์ APX สูงขึ ้น ในทางกลับกันมี แอกทิวิตีของ
เอนไซม์ PX ลดลง ซึง่ การที่ แอกทิวิตีของเอนไซม์ APX สูงขึ ้นทําให้ ปริมาณ H2O2 ในพืชที่ได้ รับ
การถ่ายยีนลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับในพันธุ์ปกติ จากผลการทดลองนี ้ชี ้ให้ เห็นว่าหน้ าที่ของ
RRM motif บน OsNUC1 น่าจะเกี่ยวข้ องกับ mRNA stabilization ของยีนที่เกี่ยวข้ องใน ion
homeostasis และการตอบสนองของ antioxidant system ขณะที่ได้ รับภาวะเครี ยดจากความ
เค็ม ซึง่ อาจจะพบลักษณะนี ้ในภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก ได้ เช่นเดียวกัน
ยีนที่ตอบสนองต่อภาวะเค็มยังอาจพบว่ามีการตอบสนองกับภาวะเครี ยดทางกายภาพ
อื่น ๆ อีกด้ วย ดังเช่น ยีน aldehyde dehydrogenase (AtALDH) จาก Arabidopsis (Sunkar
และคณะ, 2003) ซึง่ เป็ นยีนที่ตอบสนองต่อความเครี ยด โดยมีการแสดงออกมากขึ ้นภายใน 8
ชัว่ โมงหลังจากได้ รับภาวะเค็ม อย่างไรก็ดีภาวะเครี ยดจาก H2O2 (oxidative stress) คอปเปอร์
และ แคดเมียม (heavy metal stress) สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน AtALDH3 ได้
เช่นกัน อีกทังผู
้ ้ วิจยั ได้ ทําการถ่ายยีน AtALDH3 เข้ าสู่ Arabidopsis เพื่อศึกษาหน้ าที่ของยีน
พบว่านอกจาก Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีนจะมีความสามารถในการทนต่อภาวะเค็มแล้ ว
ยังสามารถทนต่อภาวะเครี ยดจากความแล้ ง ออกซิเดชัน และโลหะหนักได้ อีกด้ วย
พิษของโลหะหนักต่อพืชมีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ 1. พิษอันเกิดจากโลหะหนักเข้ า
จับกับโปรตีนบริเวณหมู่ thioyl-, histidyl-, หรื อ carboxyl- โดยตรงทําให้ มีผลต่อกิจกรรมและ
หน้ าที่ของโปรตีนต่างๆ ภายในเซลล์ 2. โลหะหนักก่อให้ เกิด reactive oxygen species ซึง่ เป็ น
พิษต่อเซลล์ และ 3. โลหะหนักบางชนิดไปเข้ าแทนที่การทํางานของไอออนบางชนิด เช่น Cd2+
เข้ าแทนที่ Ca2+ ในการทํางานของ Photosystem II (PSII) reaction center ทําให้ เกิดการยับยัง้
การกระตุ้นการทํางานของ PSII โดยแสง (Sharma และ Dietz, 2008) การป้องกันตนเองของ
พืชจากโลหะหนักมีหลายกระบวนการ
ทังการกระตุ
้
้ นการทํางานของระบบขจัดอนุมลู อิสระ
(Schützendübel และ Polle, 2002; Sharma และ Dietz, 2008) การสังเคราะห์
phytochelatin ซึง่ มี glutathione เป็ นสารตังต้
้ น (Cobbet และ Goldsbrough, 2002) ซึง่
glutathione ยังมีบทบาทร่วมในระบบการขจัดอนุมลู อิสระอีกด้ วย (May และคณะ, 1998)
มีการรายงานว่า
การเพิ่มการสังเคราะห์ phytochelatin (Zhu และคณะ, 1999) หรื อ
glutathione (Moontongchoon และคณะ, 2008) ในพืชดัดแปรพันธุกรรมทําให้ เพิ่มความ
ต้ านทานต่อโลหะหนักแคดเมียมได้ แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการสร้ าง phytochelatin และการใช้
glutathione ในระบบการจัดอนุมลู อิสระต้ องอยูใ่ นสมดุล มิฉะนันก็
้ อาจทําให้ เกิด oxidative
stress ได้ (Schützendübel และ Polle, 2002; Nocito และคณะ, 2006) นอกจากนี ้ใน
การศึกษาล่าสุดพบว่า การทํางานของ OXS3 gene จาก Brassica juncea อาจมีกลไกการ
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ทํางานให้ เซลล์ทนทานต่อแคดเมียมโดยการดัดแปรโครมาทินทําให้ สามารถปกป้องสาย DNA
จากพิษของโลหะหนักหรื ออาจทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ transcription ซึง่ นําไปสูก่ าร
แสดงออกของยีนเพื่อใช้ ในการปรับตัวต่อโลหะหนัก (Blanvillain และคณะ, 2009) ดังนันการที
้
่
Arabidopsis ดัดแปรพันธุกรรมที่มีการเพิ่มการแสดงออกของยีน OsNUC1 บางส่วนนี ้ สามารถ
ต้ านทานต่อโลหะหนักได้ ดีขึ ้น อาจเป็ นผลมาจากกระบวนการทํางานอย่างใดอย่างหนึง่ ดังกล่าว
ข้ างต้ น ซึง่ น่าจะได้ มีการศึกษาต่อไปในอนาคต

บทที่ 6
สรุ ปผลการทดลอง
1. ศึกษาการแสดงออกช่ วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่มีความสามารถในการทนเค็ม
แตกต่ างกัน
การแสดงออกของยีน OsNUC1 มีการตอบสนองต่อภาวะเค็ม ซึง่ ระดับการแสดงออก
ในภาวะเค็มมากกว่าในภาวะปกติในข้ าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์ และสามารถถูกกระตุ้นได้ ภายใน
24 ชัว่ โมง โดยระดับการแสดงออกสูงสุดอยูท่ ี่ 12 ชัว่ โมง แสดงให้ เห็นว่ามีแนวโน้ มว่าอาจจะมี
รูปแบบการแสดงออกของยีนเป็ นแบบ circadian rhythm แต่ยงั ต้ องทําการศึกษาให้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น
2. ศึกษาอิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่ อการแสดงออกของยีน OsNUC1
2.1. การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับกรดแอบไซซิก (ABA) จากภายนอก
ในภาวะปกติและภาวะเค็ม
การให้ ABA จากภายนอกทังในภาวะปกติ
้
และภาวะเค็ม ไม่มีผลควบคุมการ
แสดงออกของยีน OsNUC1 เนื่องจากในข้ าวแต่ละพันธุ์/สายพันธุ์มีรูปแบบการแสดงออก
ที่ไม่แน่นอน ABA ส่งผลให้ ยีนมีการแสดงออกทังเพิ
้ ่มขึ ้นและลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุด
ควบคุมที่ไม่ได้ รับ ABA นอกจากนี ้การที่พน่ ตัวทําละลายก็มีผลต่อ การแสดงออกของยีน
OsNUC1 เช่นกัน
2.2. การแสดงออกช่วงแรกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับ ABA inhibitor (abamineSG) จาก
ภายนอกในภาวะปกติและภาวะเค็ม
การให้ abamineSG ไม่มีผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนทังในภาวะปกติ
้
และภาวะเค็ม จากผลการทดลองทัง้ 2 ส่วนนี ้สนับสนุนว่าการแสดงออกของยีน OsNUC1
ถูกควบคุมผ่านทาง ABA-independent pathway

60

3. ศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าวที่ได้ รับภาวะเครี ยดทางกายภาพต่ าง ๆ
การแสดงออกของยีน OsNUC1 ในข้ าว LPT123-TC171 หลังจากได้ รับภาวะเครี ยด
จากอุณหภูมิตํ่ามีผลทําให้ การแสดงออกของยีนลดลง ภาวะเครี ยดจากความแล้ งและจากโลหะ
หนัก cadmium สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีนได้ ในช่วงแรกตังแต่
้ 0.5 ถึง 2 ชัว่ โมง และ
ภาวะเครี ยดจากโลหะหนัก copper สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
4. ศึกษาความสามารถในการทนต่ อภาวะเครี ยดจากโลหะหนักของ Arabidopsis thaliana
L. ที่ได้ รับการถ่ ายยีน partial OsNUC1
เมื่อนํา Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีน OsNUC1 บางส่วนเฉพาะบริเวณ RRM และ
GAR domain ภายใต้ การควบคุมของ CaMV35S promoter มาเลี ้ยงบนอาหารสูตร MS ที่มี
25 50 และ 75 µM CuSO4 หรื อ 50 75 และ 100 µM CdCl2 เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า
Arabidopsis ที่ได้ รับการถ่ายยีน สามารถรักษานํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ งได้ มากกว่าพันธุ์ปกติ
ในทุกชุดการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้ นในอาหารสูตร MS ที่มีการเติม 100 µM
CdCl2 นํ ้าหนักแห้ งของทังพื
้ ชที่ได้ รับการถ่ายยีนและพืชพันธุ์ปกติไม่มีความแตกต่างกัน

61

ข้ อเสนอแนะ
1. ทําการศึกษาการแสดงออกของยีน OsNUC1 ต่อเนื่องจนถึงประมาณ 2-3 วัน โดยไม่ให้ มีปัจจัย
ของแสงมาเกี่ยวข้ อง โดยปลูกในที่มืดหรื อที่มีแสงตลอดเวลาที่ทําการทดลอง เพื่อเป็ นการยืนยัน
การแสดงออกของยีนในรูปแบบ circadian rhythm
2. ควรหาข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่างในการศึกษาการแสดงออกในระยะแรกของ
ยีนหลังจากที่มีการพ่นสารละลาย เนื่องจากการแสดงออกของยีนอาจเป็ นผลมาจากการพ่น ตัว
ทําละลายไม่ได้ เกิดจากผลของสารนันจริ
้ ง หากไม่มีชดุ ควบคุมที่พน่ ตัวทําละลายเพียงอย่าง
เดียว อาจทําให้ วิเคราะห์ผลการทดลองผิดพลาดได้
3. ศึกษาอิทธิพลอื่น ๆ ต่อการทํางานของยีน OsNUC1 เนื่องจากการวิเคราะห์บริเวณ promoter
พบส่วนจดจําของฮอร์ โมน ABRE DRE CuRE LTRE และ transcription factor ที่เกี่ยวข้ องกับ
ภาวะเครี ยด เป็ นที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของยีน เพื่อที่จะทราบถึงกลไกการ
ทํางานของ OsNUC1 ภายใต้ ภาวะเครี ยดได้ มากยิ่งขึ ้น
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1. สารเคมีสาํ หรั บเตรี ยมสารละลายธาตุอาหารสูตรดัดแปลง WP No.2 (Vajrabhaya and
Vajrabhaya, 1991)
สารเคมี
Macroelements
Potassium nitrate (KNO3)
Calcium sulfate(CaSO4)
Magnesium sulfate (MgSO4.7H2O)
Triple superphosphate
Ammonium sulfate ((NH4)2SO4)
Microelements
Di-sodium ethylene diamine tetraacetate (Na2EDTA) a
Ferrous sulfate (FeSO4.7H2O)a
Manganese sulfate (MnSO4.H2O)
Boric acid (H3BO3)
Zinc sulfate (ZnSO4.7H2O)
Potassium iodide (KI)
Sodium molybdate (Na2MoO4. 2H2O)
Copper sulfate(CuSO4. 5H2O)
Cobalt chloride (CoCl2. 6H2O)
a

ปริมาณสาร (mg/l)
580
500
450
250
100
160
120
15
5
1.5
1.0
0.1
0.05
0.05

การเตรี ยม FeSO4 stock ความเข้ มข้ น 30 g/L (1 ลิตร)
1. ชัง่ Na2EDTA 40 กรัม และ FeSO4.7H2O 30 กรัม
2. แยกละลายในนํ ้ากลัน่ 500 ml ทีละตัว ที่อณ
ุ หภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส
3. ผสมสารละลายทังสองเข้
้
าด้ วยกัน แล้ วพ่นฟองอากาศประมาณ 3-4 ชัว่ โมงจนกระทัง่ ได้
สารละลายใส
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สารละลายที่ใช้ ในการทดลอง
สารละลาย
RNA Extraction Buffer

RNA loading dye and DNA loading dye

5x TBE

DEPC-treated TE buffer

Tris.Cl (pH 8.0)

EDTA (pH 8.0)

ส่วนประกอบ
100 mM Tris pH 9.0
100 mM NaCl
20 mM EDTA pH 8.0
1% lauryl sarcosinate
0.1% (v/v) β-mercaptoethanol
0.1% DEPC
50% glycerol
0.25% bromophenol blue
0.25% xylene cyanol FF
54 g Tris-base
27.5 g boric acid
20ml 0.5 M EDTA pH 8.0
10mM Tris pH 8.0
1mM EDTA
0.1% DEPC
121.1 g Tris-base
distilled water 800 ml
conc.HCl 42 ml, adjust pH to 8.0
186.1 g EDTA
distilled water 800 ml
20 g NaOH, adjust pH to 8.0
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1. วิธีการสกัด RNA ดัดแปลงจากวิธี Hot Phenol ของ Thikart และคณะ (2005)
1.1 บดตัวอย่างใบข้ าวที่แช่แข็งกับไนโตรเจนเหลว ในโกร่งบดที่ผา่ นการทําลาย RNase แล้ ว
จากนันตั
้ กตัวอย่างพืชที่บดเป็ นผงละเอียดใส่หลอด microcentrifuge ที่ทําให้ เย็นจัดด้ วย
ไนโตรเจนเหลว
1.2 เติม RNA extraction buffer และ phenol: chloroform: isoamyl alcohol (25:24:1) (v/v)
อย่างละ 500 µl ซึง่ อุน่ ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส พลิกกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ ว
จากนันแช่
้ ในนํ ้าแข็งทันที
1.3 ปั่ นเหวี่ยงที่ 14,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที
1.4 ปิ เปตสารละลายชันบนใส่
้
หลอดใหม่ นํามาสกัดซํ ้าด้ วย phenol: chloroform: isoamyl
(25:24:1) (v/v) ปริ มาตรเท่ากับสารละลายในหลอด
1.5 ปั่ นเหวี่ยงที่ 14,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที
1.6 ปิ เปตสารละลายชันบนใส่
้
หลอดใหม่ เติม absolute ethanol ปริ มาตร 2 เท่าของ
สารละลายในหลอด ผสมให้ เข้ ากัน จากนันนํ
้ าไปตกตะกอนที่ -20 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 30 นาที
1.7 ปั่ นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที ล้ างตะกอน
ด้ วย 80% ethanol ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้อง
1.8 ละลายตะกอนใน DEPC-treated TE buffer 160 µl จากนันเติ
้ ม 10 M LiCl 2 40 µl นําไป
ตกตะกอนที่ -20 องศาเซลเซียสเป็ นเวลาประมาณ 18 ชัว่ โมง
1.9 ปั่ นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้
ปิ เปตสารละลายชันบนทิ
้
้ง ล้ างตะกอนด้ วย 80% ethanol ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้อง
1.10 ละลายตะกอนใน DEPC-treated TE buffer 20 µl
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2. วิธีการกําจัด DNA ด้ วยเอนไซม์ DNase I
2.1 สารเคมีที่ใช้ ในปฏิกิริยากําจัด DNA ประกอบด้ วย
Total RNA
20 µg
Cloned DNase I buffer
1X
Cloned DNase I (RNase-free)
10 U
DEPC-treated water
up to 50 µl
บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
2.2 นําสารละลายในข้ อ 2.1 มาเติม DEPC-treated water 100 µl จากนันเติ
้ ม phenol:
chloroform: isoamyl alcohol (25:24:1) (v/v) 150 µl เขย่าให้ เข้ ากัน
2.3 ปั่ นเหวี่ยงที่ 14,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที
2.4 ปิ เปตสารละลายชันบนใส่
้
หลอดใหม่ เติม 3M sodium acetate ปริ มาตร 1 ใน 10 เท่าของ
สารละลายในหลอด และ isoamyl alcohol ปริ มาตร 0.6 เท่าของสารละลายในหลอด
ผสมให้ เข้ ากัน จากนันนํ
้ าไปตกตะกอนที่ -20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
2.5 ปั่ นเหวี่ยงที่ 14,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้
ปิ เปตสารละลายชันบนทิ
้
้ง ล้ างตะกอนด้ วย 80% ethanol ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้อง
2.6 ละลายตะกอนใน DEPC-treated TE buffer 10 µl
3. วิธีการสร้ าง cDNA สายแรกด้ วยเอนไซม์ reverse transcriptase
3.1 สารเคมีที่ใช้ ในปฏิกิริยาการสร้ าง cDNA สายแรกประกอบด้ วย
DNase-treated RNA
2 µg
M-MLV reaction buffer
1X
RNase-free dNTPs
100 ng
OligodT
100 ng
M-MLV reverse transcriptase
200 U
DEPC-treated water
up to 20 µl
3.2 นําสารละลายไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 42 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 1 คืน จากนันนํ
้ า cDNA ที่ได้
ไปใช้ เป็ นแม่แบบในการทํา PCR ต่อไป
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4. วิธีการเตรี ยมสารละลายกรดแอบไซซิก (ABA)
4.1 วิธีการเตรี ยม stock 1000 µM ABA
ชัง่ กรดแอบไซซิกหนัก 5.27 กรัม ละลายด้ วย ethanol 500 µl คนให้ เข้ ากันจนได้
สารละลายใส จากนันเติ
้ มนํ ้ากลัน่ ลงไปผสมให้ เข้ ากัน เติม Triton X-100 ปริ มาตร 100 µl
จากนันปรั
้ บปริ มาตรสุดท้ ายด้ วยนํ ้ากลัน่ ให้ ได้ 20 ml
4.2 วิธีการเตรี ยม working concentration ของสารละลายกรดแอบไซซิก
เจือจาง stock solution ด้ วยนํ ้ากลัน่ โดยใช้ stock 1000 µM ABA : นํ ้ากลัน่ ในอัตรา
1:9 ตามลําดับ ผสมให้ เข้ ากัน
4.3 วิธีการเตรี ยมสารละลาย 0 µM ABA
ผสม ethanol 500 µl กับนํ ้ากลัน่ 10 ml และเติม Triton X-100 ปริ มาตร 100 µl ลงไป
คนให้ เข้ ากันจนได้ สารละลายใส จากนันปรั
้ บปริมาตรสุดท้ ายด้ วยนํ ้ากลัน่ ให้ ได้ 20 ml ใช้
สําหรับเป็ น stock solution หากต้ องการเตรี ยม working solution ใช้ วิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ
4.2 แต่เปลี่ยนมาใช้ stock 0 µM ABA แทน
5. วิธีการเตรี ยมสารละลาย abamineSG
5.1 วิธีการเตรี ยม stock 1000 µM abamineSG
ปิ เปต 1 M abamineSG (ใน DMSO) 10 µl ผสมกับนํ ้ากลัน่ 5 ml ผสมให้ เข้ ากัน และ
เติม Triton X-100 ปริ มาตร 100 µl จากนันปรั
้ บปริมาตรสุดท้ ายด้ วยนํ ้ากลัน่ ให้ ได้ 10 ml
5.2 วิธีการเตรี ยม working concentration ของสารละลาย abamineSG
เจือจาง stock solution ด้ วยนํ ้ากลัน่ โดยใช้ stock 1000 µM abamineSG : นํ ้ากลัน่
ในอัตรา 1 : 9 ตามลําดับ ผสมให้ เข้ ากัน
5.3 วิธีการเตรี ยมสารละลาย 0 µM ABA
เติม DMSO 100 µl ในนํ ้ากลัน่ 9 ml และเติม Triton X-100 ปริ มาตร 100 µl ลงไปคน
ให้ เข้ ากันจนได้ สารละลายใส จากนันปรั
้ บปริมาตรสุดท้ ายด้ วยนํ ้ากลัน่ ให้ ได้ 10 ml ใช้
สําหรับเป็ น stock solution หากต้ องการเตรี ยม working solution ใช้ วิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2 แต่เปลี่ยนมาใช้ stock 0 µM abamineSG แทน
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1. ลําดับเบสของยีน OsNUC1
AK103446: full-length japonica OsNUC1
>gi|32988655|dbj|AK103446.1| Oryza sativa Japonica Group cDNA
clone:J033129G11, full insert sequence
1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961
1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501
1561
1621
1681
1741
1801
1861
1921
1981
2041
2101
2161
2221
2281
2341
2401

gattacctcc
ccgccgcccg
aattaattaa
acctacctct
agatgagatt
gccctcaaag
cagcagttct
gactgtccaa
tgatgatagc
tgcactttct
tgaacctgtg
atcaaaaaag
tgaggatgat
gaagacccag
gccgactaaa
tgaaagtgat
tgatagctca
tattcctgca
tgaagatagt
taaggattct
cagcagtgat
taagcaaaaa
cgatgaatct
aaagaaggaa
ggaaccaaaa
tggaaattta
tgaagttgtt
tgttgaattt
gatgggacgg
cgggagggac
taaaggcttt
tggctcgtgt
caaagggatg
gaatggatct
taacaacaga
aagacgtggt
ctttggtagg
tacacctagt
ccgattttgt
gccgtgaatt
gttgggaccg

ccgcccgcgc
cagtggtcgc
gcaatactta
gtctcagtct
gagaaagctg
gaggaagcca
gaggaggatt
ccgaagaagg
tcctcagatg
accaacagta
aaaaagcctg
gttgagacag
aaaaaaactg
gagtctgaca
gcaccagcag
tcagactctg
gacagtgact
aaaaggccac
tctgatgaga
acaacttctg
gacgaaagtg
caaactcaag
tctgaagaag
actgctgtgt
acgcctgcca
ccatacaatg
gatattcgtt
gccacagcgg
ccggtcaggc
aatagttctt
gatacttctc
ggagagatta
gcgtacatgg
gacctcggtg
gagggtggct
ggacgtggtg
ggtgacaggg
gcaggaaaga
tctagtactg
ggctacctcc
tgttggtaaa

acctcgagcc
cggccgcgcg
atatgggcaa
cagaggggaa
tgagtgccaa
aaaaagtgaa
cttcagaatc
ctgcacaacc
atgagcctgc
gcagcagtga
ctgccccttt
acagcagcag
ctgctccagt
gttctgatag
tagccaagaa
atgatgaggc
ctgaatctga
tgacaaaaga
gttctgagga
gtactaccaa
atgaagatga
ctaagaagca
atagtgacat
ctgttggttc
gcaaccaaaa
tggagcaaga
tcagtacctt
aagctgctaa
ttgacctggc
tcaagaagcc
ttgacataca
cacgggtttc
attttgcgga
gatacagctt
tcagcggtgg
atggtagccg
gccatggtgg
agacaacatt
tagtaatctc
ggactgttac
tttgcccgac

cccaggtccg
gggcttcgcc
gtcaagcaag
atctgggaag
gaaacaaaag
gaagcagccc
tgaagaggag
tgctaaagag
aaaaaaacct
tgatagcagt
gaagaagcca
ctctgatagc
gaagaaacct
tgactctgat
aaaggaagaa
tgctgctgtt
gtctgattct
cacaaagaag
aagtggtgat
gccttcccct
cagttctgat
agcaccagta
ggaaagtgat
gaataagtct
tcaagctacc
acaagtgaag
tgaagatggg
gaaggcactt
tcgtgagaga
tgctcaaagc
ccagatccgg
aattccaaag
caacggttcc
gtatgttgat
aagagacttt
tggacgcggt
acggggtaca
cggtgacgac
catcccccct
attctagccg
agatttggca

cctcgcctct
ggtgtcgctt
aaatctgctg
aagggaaaga
actgtacgtg
ccaccgaaga
gtaaaggccc
gagtcaagtg
gttgctcgtc
gatgagagtt
gttgcacttg
agctctgatg
tcagttgctg
tctgaatcag
tccagtgaaa
aaaaaggaag
gatgaaccag
ggacaatcca
gaacctccgc
aaggctacca
gaaagctctg
gcacaagaga
gaaccagcaa
gcgacaaaac
gggtcaaaga
caatttttcc
aacttcaggg
gaacttgctg
ggcgcgtata
tcaggaaaca
aattcacttg
gattatgaaa
ttgtcgaaag
gaagcgaggc
aacagcagtg
gaccgtggac
ccgttcaagc
gactagacga
aatatatgcg
tgttatgtac
attttgg

ccgtcgcttg
cctcgtttgg
ttgaagttgc
gaaatgcaga
agaaggttgt
aggttgagag
aaccaaagaa
atgatagcag
caaataaggc
tatcagatga
ctaccaatgg
aggagtctga
ctatacaaaa
atgaggatgt
gctctgattc
aagaatccag
caaaacctac
aggatgaatc
aaaagaagat
agaaagaaat
atgaggatgt
gtagcagctc
aaactcccca
cgggacaaga
ctctttttgt
aggaggcagg
gctttggaca
gtcatgacct
ctcctggcag
ctatatttat
aagaacattt
ccggtgcaag
catacgaact
ctaggcccga
ggagaggagg
gtggtagagg
agagcgctgg
acaatttgag
attctagtga
tttgttggca
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AK063918: truncated japonica OsNUC1
>gi|32973936|dbj|AK063918.1| Oryza sativa Japonica Group cDNA
clone:001-123-B06, full insert sequence
1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961
1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501
1561
1621
1681
1741
1801
1861
1921

cagtagcagc
gcctgctgcc
gacagacagc
aactgctgct
tgacagttct
agcagtagcc
ctctgatgat
tgactctgaa
gccactgaca
tgagagttct
ttctggtact
aagtgatgaa
tcaagctaag
agaagatagt
tgtgtctgtt
tgccagcaac
caatgtggag
tcgtttcagt
agcggaagct
caggcttgac
ttctttcaag
ttctcttgac
gattacacgg
catggatttt
cggtggatac
tggcttcagc
tggtgatggt
caggggccat
aaagaagaca
tactgtagta
cctccggact
gtaaatttgc
cataatatag

agtgatgata
cctttgaaga
agcagctctg
ccagtgaaga
gatagtgact
aagaaaaagg
gaggctgctg
tctgagtctg
aaagacacaa
gaggaaagtg
accaagcctt
gatgacagtt
aagcaagcac
gacatggaaa
ggttcgaata
caaaatcaag
caagaacaag
acctttgaag
gctaagaagg
ctggctcgtg
aagcctgctc
atacaccaga
gtttcaattc
gcggacaacg
agcttgtatg
ggtggaagag
agccgtgggc
ggtggacggg
acattcggtg
atctccatcc
gttacattct
ccgacagatt
tgctttgtgg

gcagtgatga
agccagttgc
atagcagctc
aaccttcagt
ctgattctga
aagaatccag
ctgttaaaaa
attctgatga
agaagggaca
gtgatgaacc
cccctaaggc
ctgatgaaag
cagtagcaca
gtgatgaacc
agtctgcgac
ctaccgggtc
tgaagcaatt
atgggaactt
cacttgaact
agagaggcgc
aaagctcagg
tccggaattc
caaaggatta
gttccttgtc
ttgatgaagc
actttaacag
gcggtgaccg
gtacaccgtt
acgacgacta
cccctaatat
agccgtgtta
tggcaatttt
ctt

gagtttatca
acttgctacc
tgatgaggag
tgctgctata
atcagatgag
tgaaagctct
ggaagaagaa
accagcaaaa
atccaaggat
tccgcaaaag
taccaagaaa
ctctgatgag
agagagtagc
agcaaaaact
aaaaccggga
aaagactctt
tttccaggag
caggggcttt
tgctggtcat
gtatactcct
aaacactata
acttgaagaa
tgaaaccggt
gaaagcatac
gaggcctagg
cagtgggaga
tggacgtggt
caagcagagc
gacgaacaat
atgcgattct
tgtactttgt
ggaacctctt

gatgatgaac
aatggatcaa
tctgatgagg
caaaagaaga
gatgtgccga
gattctgaaa
tccagtgata
cctactattc
gaatctgaag
aagattaagg
gaaatcagca
gatgttaagc
agctccgatg
ccccaaaaga
caagaggaac
tttgttggaa
gcaggtgaag
ggacatgttg
gacctgatgg
ggcagcggga
tttattaaag
cattttggct
gcaagcaaag
gaactgaatg
cccgataaca
ggaggaagac
agaggctttg
gctggtacac
ttgagccgat
agtgagccgt
tggcagttgg
gacttcgtaa

ctgtgaaaaa
aaaaggttga
atgataaaaa
cccaggagtc
ctaaagcacc
gtgattcaga
gctcagacag
ctgcaaaaag
atagttctga
attctacaac
gtgatgacga
aaaaacaaac
aatcttctga
aggaaactgc
caaaaacgcc
atttaccata
ttgttgatat
aatttgccac
gacggccggt
gggacaatag
gctttgatac
cgtgtggaga
ggatggcgta
gatctgacct
acagagaggg
gtggtggacg
gtaggggtga
ctagtgcagg
tttgttctag
gaattggcta
gaccgtgttg
tcattcttat
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2. ลําดับเบสของ putative indica OsNUC1 promoter
>gi|21741993:154233-155800 Oryza sativa genomic DNA, chromosome 4,
BAC clone: OSJNBa0058K23, complete sequence
CATCGTCGTCATGGTGGCCGAGAGACGAGAATGACGCCCGGGCGGCCGCCGGGGACGACGCGAGGGAGGA
GGGAGAAAAAGGCCTTTAACCAGCAGAAGTGGAGGTAAAAAATAGACGCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
AGGTCGCCCTTGCTTTATACTGCGGAGAGGCGCCTCACAAAGTCACAATCCGCGGTCCCGACATGTCCGC
CCGCGCGCGGGAACGACGACGACGACGAAGCCATTCTTCCTCGCTACGTCACGTCACCCGTTTGATCGAT
CGCTTGTGGATTTTTTTTTACATTTTAGCCCTTTTTGAAAACTTATTTTATAATTAAATTCTTAAATAAA
CTTATTATGTTAACACCGAGGTTCAATATCTCACCCTCATTCTCCTATAGAAATTAAGGACTTGTTTGGT
TTAGTACCCTACCAATATATTGGTAGTGCTAAACTCTAGGCAATTTTTGGGACTATCAATAGTTTGGTAA
GGTATAATTGTAAATGAGTCTTTTTGGATTTATGCCAATGAGAGCCAAATTTCAAATTGTGGTGAAGAAT
TTTCAAAATTTGTATCAAATTAAGTATAGACATTACCAAACATTTGGCTTTAAACCAAATCATCACATTT
ACTATTTAAACTACCAAAAGATTGGTATGATAACATTTTGGTATCAAACCAAAAAGCCCCTAAGTCACAT
ATGTAAAACTAAGCCAATGTCATTGGCGCCAAAGACACTAGCATAAACGACCTGTCTGAAGAATTTTTTT
ACATTTTAATCCTTTTTATTTTTTTACAAATAGATCCTCAACACCGATTCTCTTAACATTAGTGACGTAG
CTTCTGCGGAAAGGGAGGGTGTCGGTGCCAATATCATTAAGACAGTGACATGAACCTCAACGTCGGGGTC
ACTGACACCGAGAGAAGGGTTCATTTCTTTAATAAATTTTTCAAGAGTCTATTTGTAAAATACTACCTCC
GTCCCATTTTAAATGCGGTTATAGATTTTCGTCTCCAACGCTTGACCGTCCGTTTTATTTGTCAACAAGA
ATGGCAGATGGGGCCCATATGTCAGTGGGTTCCACAATTTTTTCTCGTGCGAATGACAAATGAGTCCCAC
ATATTTTTTTTAAATTCTAATATCACATAAGCGCCACGCCAAACGCCGCATGAGACGAACACCAAGTCAA
CAACGTCACGTCAGCGAAACCATTCTCCAAAACCATCGAGCGAGTCAAATTGCACCGGTTTCAATAGTTC
GGGAGTCGGGATATCCGAATTGTAGATTAGGGATACAAATCATATCCACTCACTTATTAAGGGACCCAAA
GTGAACTTATTCCCCGATGAAACCTACGTGAGGAGGTCCAGCCCGGTCTGGGCCGGCCCAAGCTACAGCC
CACAGACACTGGTGGCCCCGTGGCCTGGCGGCGGGCAGGGACAACCCTAGCAGCAGGTGCCGCCATATAA
AAGGATCGCCCGTGCGGTCTCGCCTCCCCCATTACCTCCCCGCCCGCGCACCTCGAGCCCCCAGGTCCGC
CTCGCCTCTCCGTCGCTTGCCGCCGCCC
ACGTG

ABRE-like sequence required for etiolation-induced
expression of erd1 (early responsive to dehydration) in
Arabidopsis
TGACG
motifs are found in many promoters and are involved in
transcriptional activation of several genes by auxin
and/or salicylic acid; May be relevant to light regulation
CATATG
sequence found in NDE element in soybean SAUR (Small
Auxin-Up RNA) 15A gene promoter; Involved in auxin
responsiveness
CGCG
box recognized by AtSR1-6 (Arabidopsis thaliana signalresponsive genes); Multiple CGCG elements are found in
promoters of many genes; Ca++/calmodulin binds to all
AtSRs
CAANNNNATC region necessary for circadian expression of tomato Lhc
gene
GTAC
is the core of a CuRE (copper-response element) found in
Cyc6 and Cpx1 genes in Chlamydomonas; Also involved in
oxygen-response of these genes; For CuRE
ACCGAGA
"DRE1" core found in maize rab17 gene promoter; "DRE1" was
protected, in in vivo footprinting, by a protein in
embryos specifically, but in leaves, was protected when
was treated with ABA and drought; rab17 is expressed
during late embryogenesis,and is induced by ABA
GATAA
"I box"; "I-box"; conserved sequence upstream of lightregulated genes; Conserved sequence upstream of lightregulated genes of both monocots and dicots
CCGAC
core of low temperature responsive element (LTRE) of
cor15a gene in Arabidopsis; A portion of repeat-C
(C-repeat), TGGCCGAC, which is repeated twice in cor15a
promoter; ABA responsiveness; Involved in cold induction
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WAACCA

CANNTG

GAGAC

TGAC

of BN115 gene from winter Brassica napus; LTRE; Light
signaling mediated by phytochrome is necessary for coldor drought- induced gene expression through the C/DRE in
Arabidopsis
MYB recognition site found in the promoters of the
dehydration-responsive gene rd22 and many other genes in
Arabidopsis; W=A/T
MYCCONSENSUSAT MYC recognition site found in the promoters
of the dehydration-responsive gene rd22 and many other
genes in Arabidopsis; Binding site of ATMYC2 (previously
known as rd22BP1)
core of sulfur-responsive element (SURE) found in the
promoter of SULTR1; 1 high-affinity sulfate transporter
gene in Arabidopsis; SURE contains auxin response factor
(ARF) binding sequence (GAGACA)
"A core of TGAC-containing W-box" of, e.g., Amy32b
promoter; Binding site of rice WRKY71, a transcriptional
repressor of the gibberellin signaling pathway
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