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บทคัดย่อ
Paenibacillus polymyxa เป็ นแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไซลาเนส ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรม
กระดาษและอาหารสัตว์ โดยการศึกษาเพื่อจาแนกและระบุสปี ชสี ข์ องแบคทีเรียเป็ นประโยชน์ต่อการเก็บรักษา
สายพันธุแ์ ละเลือกใช้แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ วิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ
ยีน 16S rRNA และศึกษาความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์หนึ่งตาแหน่ ง (SNP) พบว่า P. polymyxa จานวน
10 สายพันธุ์ มียนี 16S rRNA จานวน 11-14 ชุดซ้า ภายในจีโนม และพบบริเวณทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงชนิดของ
นิวคลีโอไทด์ทงั ้ หมด 29 ตาแหน่ ง โดยตาแหน่ งที่ 465-488 เป็ นบริเวณทีส่ ามารถเพิม่ ปริมาณชิน้ ดีเอ็นเอด้วย
ไพรเมอร์สากล ซึง่ สามารถจัดรูปแบบลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย P. polymyxa
ได้เป็ น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 สามารถระบุ Paenibacillus sp. ไอโซเลต BTK01 เป็ น P. polymyxa ไอโซเลต
BTK01 และมีค่ า ดัช นี ค วามแตกต่ า งกับ แบคทีเ รีย P. polymyxa 0.000-0.0017 ดัง นัน้ ความแตกต่ า งของ
รูปแบบลาดับนิวคลีโอไทด์ทงั ้ 2 รูปแบบ แสดงถึงความหลากหลายทีเ่ กิดขึน้ ภายในสปี ชสี ์ ส่งผลให้แบคทีเรีย
P. polymyxa มีแนวโน้มในการจาแนกได้ถงึ ระดับสปี ชสี ย์ ่อย และสามารถนารูปแบบลาดับนิวคลีโอไทด์มาเพิม่
แนวทางพัฒนาฐานข้อมูลยีน 16S rRNA เพื่อระบุสปี ชสี แ์ ละสปี ชสี ย์ ่อยของแบคทีเรีย P. polymyxa
คาสาคัญ : Paenibacillus; SNP; ยีน 16S rRNA; การจาแนก; สปี ชสี ย์ ่อย

Abstract
Paenibacillus polymyxa plays a major role in the production of xylanase enzyme, which can be
potentially applied in paper and animal feed industries. It is necessary to study the identification of the
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bacteria for preserving bacterial cultures and effectively bacterial utilization. In this study, we analyzed
nucleotide sequences and determined the single nucleotide polymorphisms (SNPs) in 16S rRNA gene
of P. polymyxa. The results showed that 10 strains of P. polymyxa contained 11 to 14 rRNA gene
copies of 16S rRNA gene, which are located within each genome. The polymorphic sites were found
among the multiple 16S rRNA genes and the alignment results showed that 29 variable sites were
detected. The region ranging from 465 to 488, which can be amplified using universal 16S rRNA gene
primers. This region could be divided into 2 nucleotide sequence patterns (pattern 1 and pattern 2).
The pattern 1 could be used to identify Paenibacillus sp. BTK01 as P. polymyxa BTK01 that
corresponded with the distance correlation coefficient (0.000 to 0.0017) of 10 reference strains. Thus,
the patterns represented the variation within species, which could be used for discrimination of P.
polymyxa at subspecies level. In conclusion, the results suggest that these 2 sequence patterns of
16S rRNA gene may improve the 16S rRNA database for species and subspecies identification of P.
polymyxa.
Keywords: Paenibacillus; SNP; 16S rRNA gene; identification; subspecies

1. คานา

(Kim et al., 2017) และสารประกอบไซแลน (Walia
et al., 2013) ที่เป็ นองค์ประกอบของผนังเซลล์พชื
ตามลาดับ โดยเอนไซม์ทงั ้ 2 ชนิด มีความสาคัญใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อย่อยกากอาหาร และ
อุตสาหกรรมกระดาษในขัน้ ตอนการฟอกขาวแทน
การใช้สารเคมี พบว่า P. polymyxa เป็ นแบคทีเรียที่
สามารถสร้างเอนไซม์ไซลาเนสได้ปริมาณสูง และ
P. pabuli สามารถสร้างเอนไซม์ได้ทงั ้ แมนนาเนส
และไซลาเนส ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมในอุตสาหกรรมกระดาษ
และอาหารสัตว์ และมีประโยชน์ใช้ในทางการเกษตร
การบาบัดทางสิง่ แวดล้อม และงานทางการแพทย์
เป็ นต้น ดังนัน้ การทราบชนิดของแบคทีเรีย จะทาให้
สามารถเลือกใช้แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประโยชน์ในการเก็บรักษาสายพันธุ์
P. polymyxa และ P. pabuli สามารถผลิต
เอนไซม์แตกต่างกัน จึงจาเป็ นต้องศึกษาและจาแนก
ชนิ ด แบคที เ รี ย การจ าแนกและระบุ ช นิ ด ของ
แบคทีเ รีย ด้ ว ยการวิเ คราะห์ล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์
บริเ วณยีน 16S rRNA เป็ น ที่นิ ย มมากในปั จ จุ บ ัน
ศึกษาโดยการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอบริเวณยีน 16S

Paenibacillus sp. จั ด เป็ นแบคที เ รี ย ที่ มี
รู ป ร่ า งเป็ นแท่ ง ย้ อ มติ ด สี ท ั ้ง แกรมบวกและ
แกรมลบ (variable gram) เนื่องจากมีผนังเซลล์ชนั ้
เพปติ โ ดไกลแคน (peptidoglycan) ที่ บ างมาก
แบคที เ รี ย Paenibacillus sp. ประกอบด้ ว ย P.
polymyxa, P. jamilae, P. peoriae, P. brasilensis,
P. pabuli, P. taichungensis และ P. Dongdonensis
เ ป็ น ต้ น Wang แ ล ะ ค ณ ะ ( 2013) ร า ย ง า นว่ า
Paenibacillus sp. เป็ นแบคที เ รี ย ที่ ส ามารถตรึ ง
ไนโตรเจนได้ (fixing nitrogen) ซึง่ ใช้จานวนยีนน้อย
ที่สุด ในการตรึง ไนโตรเจน (9 ยีน ) ประกอบด้ว ย
nifB, nifH, nifD, nifK, nifE, nifN, nifX, hesA แ ละ
nifV โดยแต่ ละยีนอยู่เรียงติดกัน แบคทีเรียชนิดนี้
พบได้ส่วนมากบริเวณดินปลูกพืชทางการเกษตร
ได้แ ก่ ข้า ว ข้า วสาลี (Niu et al., 2011) พริก ไทย
(Ma et al., 2011) แตงโม (Li et al., 2014) เป็ นต้น
Paenibacillus sp. สามารถสร้ า งเอนไซม์
แ ม น น า เ น ส ( mannanase) แ ล ะ ไ ซ ล า เ น ส
(xylanase) ซึ่งมีสมบัติย่อยสารประกอบแมนแนน
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2.1 ข้อมูลลาดับนิ วคลีโอไทด์ของยีน 16S

rRNA ด้วยไพรเมอร์สากล (universal primer) และ
หาลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ (sequencing) รายงานผล
โดยแสดงนิ ว คลีโ อไทด์ท่ีมีค วามถี่สูง สุ ด ที่พ บใน
ตาแหน่งนัน้ ของทัง้ จีโนม ซึง่ แต่ละชุดซ้าของยีนจะมี
ความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์ในบางตาแหน่ ง ทา
ให้ ข้อ มู ล ชนิ ด นิ ว คลีโ อไทด์ท่ีไ ม่ ไ ด้ แ สดงผลขาด
หายไป ส่งผลให้การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
ค ว า ม เห มื อ นแ ละ ค ว า มแต กต่ าง ข องล าดั บ
นิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA กับลาดับนิวคลีโอไทด์ อ้ า งอิ ง ในฐานข้ อ มู ล ได้ ผ ลไม่ ช ั ด เจ น
(Hakovirta et al., 2016) จึง ไม่ ส ามารถใช้จ าแนก
และระบุชนิดของแบคทีเรียบางชนิดในระดับสปี ชสี ์
การศึกษาความแตกต่ างของนิวคลีโ อไทด์
บริเ วณยีน 16S rRNA ยัง สามารถใช้เ พื่อ ก าหนด
รู ป แบบของล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ โดยแบคทีเ รีย
แต่ ละสปี ชีส์แ สดงผลลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ไ ด้ห ลาย
รูปแบบ ซึ่งเป็ นผลจากการวิเคราะห์ลาดับนิ ว คลี โอไทด์ใ นแต่ ละชุด ซ้ า ของยีน เพื่อ น ารูป แบบของ
ล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ท่ี ห ลากหลาย มาปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลของ 16S rRNA เพิม่ โอกาสให้สามารถใช้
ข้อ มู ล ในการอ้า งอิง ส าหรับ การวิเ คราะห์ เ ปรีย บ
เทียบความเหมือนของลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน
16S rRNA (sequence alignment) ของลาดับนิวคลีโอไทด์ท่ตี ้องการทราบชนิดของแบคทีเรีย (query
sequence) ( Fernández- No et al., 2015 แ ล ะ
Hakovirta et al., 2016) ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ตอ้ งการ
ศึกษาความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์หนึ่งตาแหน่ง
(SNP) บริเ วณยีน 16S rRNA ภายในสปี ชีส์เ พื่อ
กาหนดรูปแบบลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S
rRNA ในแบคที เ รี ย ภายในสปี ชี ส์ เ ดี ย วกัน เพื่ อ
ประโยชน์ในงานด้านการจาแนกและระบุชนิดของ
แบคทีเรียโดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S
rRNA ดังกล่าว

rRNA
2.1.1 ข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ทงั ้ จีโนม
ของตั ว อย่ า งแบคที เ รี ย P. polymyxa จ านวน
10 สายพัน ธุ์ จากฐานข้อ มูล NCBI (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov) ใช้สาหรับการศึกษา SNP ศึกษา
การจัดรูปแบบนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA และ
ใช้เป็ นลาดับนิวคลีโอไทด์อา้ งอิงเพื่อระบุสปี ชสี ์
2.1.2 ข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์บางส่วน
บริเวณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียที่ทราบสปี ชสี ์
จานวน 3 สายพันธุ์ (P. polymyxa H-5 ขนาด 1,455
คู่เบส, P. pabuli SW12 ขนาด 1,431 คู่เบส และ P.
pabuli JCM9074 ขนาด 1,507 คู่ เ บส) ซึ่ง ใช้ เ ป็ น
ลาดับนิวคลีโอไทด์ทดสอบการจัดรูปแบบและใช้เป็ น
ลาดับนิวคลีโอไทด์อา้ งอิงเพื่อระบุสปี ชสี ์
2.1.3 ข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์บางส่วน
บริเวณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย Paenibacillus
sp. ทีเ่ ก็บเกีย่ วจากนาข้าว จังหวัดกาญจนบุรซี ง่ึ ไม่
ทราบสปี ชีส์จ านวน 3 ไอโซเลต (BTK01 ขนาด
1,332 คู่ เ บส, BTK04 ขนาด 1,336 คู่ เ บส และ
BTK05 ข น า ด 1,331 คู่ เ บ ส ) ใ ช้ เ ป็ น ล า ดั บ
นิวคลีโอไทด์ตวั อย่างทีต่ อ้ งการทราบสปี ชสี ์
2.2 การตรวจสอบจานวนชุดซ้าของยี น
16S rRNA ในจีโนม
จ านวนชุ ด ซ้ า ของยี น 16S rRNA ใน
จีโนม P. polymyxa แต่ ละสายพันธุ์ตรวจสอบโดย
ค้ น หาจากข้ อ มู ล ทั ง้ จี โ นมในฐานข้ อ มู ล NCBI
เปรีย บเทีย บจ านวนชุ ด ซ้ า ของยีน 16S rRNA ใน
ฐานข้อมูล และค้นหาแบคทีเรีย P. polymyxa โดย
ใช้ช่ือ ของแบคทีเ รีย แต่ ล ะสายพัน ธุ์ใ นฐานข้อ มูล
rrnDB database (https://rrndb.umms.med.umich.
edu)
2.3 การวิ เคราะห์ รู ป แบบและความ
หลากหลายของลาดับนิ วคลีโอไทด์บริ เวณยีน
16S rRNA ภายในสปี ชีส์

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
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เตรี ย มข้ อ มู ล ล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ท่ี
สมบู ร ณ์ บ ริเ วณยีน 16S rRNA ของแบคทีเ รีย P.
polymyxa จ านวน 10 สายพัน ธุ์ ในรู ป แบบไฟล์
.fasta โดยสกัดข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ท่สี มบูรณ์
ทุกจานวนชุดซ้าของยีน 16S rRNA ในแบคทีเรีย P.
polymyxa แต่ละสายพันธุ์จากจานวนชุดซ้าของยีน
16S rRNA จากข้อ 2.2 แล้ว วิเ คราะห์ด้ว ยการท า
multiple sequence alignment จากนั น้ เลือ กเลือ ก
นิวคลีโอไทด์ทม่ี คี วามถี่สูงสุดในแต่ละตาแหน่ งของ
ยีน 16S rRNA ทัง้ หมดในจีโนมทีเ่ ป็ นลาดับพ้องกัน
(consensus sequence) ของแต่ละสายพันธุ์
จากนัน้ นา consensus sequence มาทา
multiple sequence alignment ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
MEGA 7.0 (Kumar et al., 2015) ตรวจหาบริเวณที่
มีความแตกต่างของลาดับนิวคลีโอไทด์โดยใช้แถบ
เครื่อ งมือ mark variable sites ก าหนดใช้รูป แบบ
ไฟล์ .mas เพื่อ ใช้ใ นการศึก ษาความหลากหลาย
ของล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ บ ริ เ วณยี น 16S rRNA
ภายในสปี ชีส์ และวิเ คราะห์ก ารจัด รูป แบบลาดับ
นิ ว คลีโ อไทด์ส มบูร ณ์ บ ริเ วณยีน 16S rRNA ด้ว ย
การวิเคราะห์แผนภูมทิ างพันธุกรรม
2.4 ศึกษาการใช้รปู แบบของลาดับนิ วคลีโอไทด์เพื่อระบุสปี ชีส/์ สปี ชีสย์ ่อยของแบคทีเรีย
ทดสอบรูปแบบของลาดับนิวคลีโอไทด์
บริ เ วณ 16S rRNA ของแบคที เ รี ย P. polymyxa
จานวน 10 สายพันธุ์ วิเคราะห์ร่วมกับลาดับนิวคลีโอไทด์ท ดสอบที่ท ราบสปี ชีส์จ านวน 3 สายพัน ธุ์
(P. polymyxa H-5, P. pabuli SW12 และ P. pabuli
JCM9074) และล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ ท ดสอบที่ไ ม่
ทราบสปี ชสี จ์ านวน 3 ไอโซเลต (Paenibacillus sp.
ไอโซเลต BTK01, BTK04 และ BTK05) โดยการทา
multiple sequence alignment สร้า ง phylogenetic
tree ด้วยวิธี UPGMA, neighbor-joining (NJ) และ
maximum likelihood (ML) ก าหนดค่ า bootstrap
เท่ า กั บ 1,000 replications และวิ เ คราะห์ ค วาม

สัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรมโดยเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่ างของนิวคลีโอไทด์ทงั ้ หมด แล้ว คานวณหา
ค่ า ดั ช นี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ( distance correlation
coefficient) รวมถึงศึกษาการจัดกลุ่มของแบคทีเรีย
P. polymyxa ด้วยโปรแกรม MEGA 7.0 (Kumar et
al., 2015)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ความหลากหลายและรูป แบบของ
ล า ดั บ นิ วคลี โอไท ด์ บ ริ เวณยี น 16S rRNA
ภายในสปี ชีส์
การตรวจสอบจ านวนซ้ า ของยีน 16S
rRNA ภายในจีโนมแบคทีเรีย P. polymyxa ทัง้ หมด
10 สายพั น ธุ์ พบว่ า แบคที เ รี ย P. polymyxa มี
จานวนซ้าทัง้ หมด 11-14 ซ้า (copy) และมีขนาดยีน
(length) 1,542-1,565 คู่ เ บส (ตารางที่ 1) โดย
แบคทีเรีย P. polymyxa ทัง้ 10 สายพันธุ์ มีจานวน
ซ้าและขนาดของยีนใกล้เคียงกัน แสดงว่าจานวนซ้า
และขนาดของยีน ไม่ เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด รูป แบบ
นิ ว คลี โ อไทด์ แต่ เ ป็ นปั จจั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด ความ
หลากหลายของนิวคลีโอไทด์แต่ละตาแหน่ งภายใน
สปี ชสี ์ การมีจานวนซ้าของยีนจานวนมากในจีโนม
พบได้ใ นยีน ที่มีความสาคัญ ต่ อ การดารงชีวิตของ
แบคทีเ รีย สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ Pettersson
และคณะ (1996) และ Reischl และคณะ (1998) ซึง่
ได้ศกึ ษาจานวนซ้าของยีน 16S rRNA ในแบคทีเรีย
Mycoplasma mycoides แ ล ะ Mycobacterium
celatum ตามลาดับ พบความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์ แ ต่ ล ะต าแหน่ ง ภายในสปี ชีส์ ข อง Mycoplasma mycoides และ Mycobacterium celatum
ความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์ในแต่ละ
ต าแหน่ งของแบคที เ รี ย P. polymyxa ทั ้ง 10
สายพันธุ์ พบบริเวณที่มกี ารเปลี่ยนแปลงชนิดของ
นิ ว คลีโ อไทด์ ท ัง้ หมด 29 ต าแหน่ ง (ตารางที่ 2)
ต าแหน่ ง ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงของนิ ว คลีโ อไทด์มี
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สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างเบสพิวรีน
(purine transition) การเปลี่ย นแปลงระหว่ า งเบส
ไพริมดิ นี (pyrimidine transition) การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างเบสพิวรีนและไพริมดิ นี (transversion) การ
เพิ่ม ของเบส (insertion) และการขาดหายไปของ
เบส (deletion) บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงลาดับ
นิวคลีโอไทด์ (SNP) ตาแหน่ งที่ 465-488 สามารถ
จัดรูปแบบลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA
ของแบคทีเรียออกเป็ น 2 รูปแบบ โดยแสดงลาดับ
นิวคลีโอไทด์อนุรกั ษ์ (conserve sequence) บริเวณ

ยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย P. Polymyxa ทัง้ 10
สายพันธุ์ (รูปที่ 1) รูปแบบที่ 1 คือ 5-TCTTGTAGA
GTAACTGCTACAAGA- 3 ไ ด้ แ ก่ P. polymyxa
SC2, P. polymyxa M1, P. polymyxa CF05, P.
polymyxa YC0573, P. polymyxa YC0136, P.
polymyxa J, P. polymyxa sb3-1 และ P. polymyxa
ATCC 15970 และรูปแบบที่ 2 คือ 5-TTGAGAGA
GTAACTGCTCTTGAG- 3 ไ ด้ แ ก่ P. polymyxa
SQR-21 และ P. polymyxa HY96-2 (รูปที่ 2)

ตารางที่ 1 จานวนชุดซ้าและขนาดของยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย P. polymyxa ทัง้ หมด 10 สายพันธุ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สายพันธุแ์ บคทีเรีย
P. polymyxa SC2
P. polymyxa M1
P. polymyxa CF05
P. polymyxa SQR-21
P. polymyxa YC0573
P. polymyxa YC0136
P. polymyxa J
P. polymyxa sb3-1
P. polymyxa ATCC 15970
P. polymyxa HY96-2

Accession No.
CP002213.2
HE577054.1
CP009909.1
CP006872.1
CP017968.3
CP017967.3
CP015423.1
CP010268.1
CP011420.1
CP025957.1

จานวนยีน (ชุดซ้า)
13
14
14
13
12
11
14
14
13
14

ขนาดของยีน (คู่เบส)
1,559
1,542
1,563
1,542
1,565
1,565
1,565
1,559
1,565
1,552

รู ป ที่ 1 รู ป แบบของล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ บ ริ เ วณยี น 16S rRNA ที่ พ บจากแบคที เ รี ย ภายในสปี ชี ส์
P. polymyxa จ านวน 10 สายพัน ธุ์ ต าแหน่ ง ที่ 465-488 สามารถจัด รูป แบบลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์
บริเวณยีน 16S rRNA ได้ 2 รูปแบบ
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์แต่ละตาแหน่งของแบคทีเรีย P. polymyxa ทัง้ 10 สายพันธุ์
SNP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ตาแหน่ง alignment
74
75
76
93
94
95
215
465
466
468
469
470
483
484
485
486
487
488
656
714
1,012
1,031
1,275
1,281
1,282
1,283
1,455
1,463
1,470

ชนิดนิวคลีโอไทด์ (ความถี)่
A(0.8), G(0.2)
A(0.5), T(0.4) และ G(0.1)
T(0.8), G(0.2)
A(0.7), C(0.3)
A(0.6), C(0.2) และ T(0.2)
T(0.8), C(0.2)
A(0.7), G(0.3)
T(0.8), C(0.2)
C(0.8), T(0.2)
T(0.8), G(0.2)
G(0.8), A(0.2)
T(0.8), G(0.2)
A(0.8), C(0.2)
C(0.8), T(0.2)
A(0.8), T(0.2)
A(0.8), G(0.2)
G(0.8), A(0.2)
A(0.8), G(0.2)
G(0.8), A(0.2)
G(0.7), T(0.3)
C(0.8), T(0.2)
A(0.7), G(0.3)
C(0.5), T(0.4) และ G(0.1)
G(0.8), T(0.2)
Indels base T
G(0.8), C(0.2)
A(0.6), G(0.4)
Indels base C
Indels base G
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ลักษณะการกลาย
purine transition
transversion, purine transition
transversion
transversion
transversion
pyrimidine transition
purine transition
pyrimidine transition
pyrimidine transition
transversion
purine transition
transversion
transversion
pyrimidine transition
transversion
purine transition
purine transition
purine transition
purine transition
transversion
pyrimidine transition
purine transition
pyrimidine transition, transversion
transversion
insertion, deletion
transversion
purine transition
insertion, deletion
insertion, deletion
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รูปที่ 2 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมบริเวณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย P. polymyxa ทัง้ 10 สาย
พัน ธุ์ สร้ า งด้ ว ยวิธี maximum likelihood (ML) ก าหนดค่ า bootstrap เท่ า กับ 1,000 replications
สามารถจาแนกแบคทีเรีย P. polymyxa ได้เป็ น 2 กลุ่ม ตามรูปแบบของข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์

รูปที่ 3 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมบริเวณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย P. polymyxa ทัง้ 10 สาย
พั น ธุ์ และ Paenibacillus sp. ไอโซเลต BTK01, BTK04 และ BTK05 สร้ า งด้ ว ยวิ ธี maximum
likelihood (ML) โดยกาหนดค่า bootstrap เท่ากับ 1,000 replications
ตาแหน่งลาดับนิวคลี-โอไทด์อนุรกั ษ์บริเวณยีน 16S
rRNA อยู่ในช่วงทีถ่ ูกเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอได้โดยใช้
ไพรเมอร์สากล เช่น ไพรเมอร์ 20F (5-AGTTTGAT

CCTGGCTCAG-3) ในต าแหน่ ง ที่ 9-27 ของยีน
16S rRNA และไพรเมอร์ 1500R (5-GTTACCTTG
TTACGACTT-3) ในตาแหน่ งที่ 1,492-1,509 ของ
72

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 1 • มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

Thai Journal of Science and Technology

3. 2 ก า ร ระ บุ สปี ชี ส์ / สปี ชี ส์ ย่ อ ยของ
แบคที เรียโดยใช้รปู แบบของลาดับนิ วคลีโอไทด์
บริเวณยีน 16S rRNA
แผนภู มิค วามสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรม
(phylogenetic tree) ด้ ว ยวิ ธี UPGMA, neighborjoining (NJ) และ maximum likelihood (ML) ค่ า
bootstrap เท่ า กั บ 1,000 replications เพื่ อ ดู ก าร
จัด ท ารูป แบบลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์บ ริเ วณยีน 16S
rRNA พบว่ า สามารถจ าแนกข้อ มู ล ล าดับ นิ ว คลี โอไทด์เป็ น 2 รูปแบบ ซึง่ แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมจากทัง้ 3 วิธี แสดงการจัดรูปแบบลาดับ
นิวคลีโอไทด์ทส่ี อดคล้องกัน
รูป แบบของลาดับ นิ วคลีโ อไทด์บริเวณ
ยีน 16S rRNA สอดคล้องกับความหลากหลายของ
นิวคลีโอไทด์ (ตารางที่ 2) และการกาหนดรูปแบบ
ของลาดับนิวคลีโอไทด์ (รูปที่ 1) เมื่อดูความสัมพันธ์
ของลาดับนิวคลีโอไทด์ 16S rRNA ของแบคทีเรีย
P. polymyxa จานวน 10 สายพันธุ์ วิเคราะห์ร่วมกับ
ลาดับนิวคลีโอไทด์ทดสอบทีท่ ราบสปี ชสี ์ จานวน 3
สายพันธุ์ (P. polymyxa H-5, P. pabuli SW12 และ
P. pabuli JCM9074) แ ละ ล า ดั บ นิ ว ค ลี โ อไทด์
ทดสอบที่ ไ ม่ ท ราบสปี ชี ส์ จ านวน 3 ไอโซเลต
(Paenibacillus sp.ไอโซเลต BTK01, BTK04 และ
BTK05) พ บ ว่ า สา ม า รถ จ า แ นกข้ อ มู ล ล า ดั บ
นิ ว คลีโ อไทด์ แ ละสายพัน ธุ์ข องแบคทีเ รีย เป็ น 2
รูปแบบ (รูปที่ 2) โดยแบคทีเรีย Paenibacillus sp.
ไอโซเลต BTK01 จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับรูปแบบที่ 1
ของ P. polymyxa และมี ค วามใกล้ ชิ ด กั น ทาง
พันธุกรรมกับแบคทีเรีย P. polymyxa H-5 (รูปที่ 3)
จึงสามารถระบุ Paenibacillus sp. ไอโซเลต BTK01
เป็ น P. polymyxa ไอโซเลต BTK01
การวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามแตกต่ า ง
(distance correlation coefficient) ล า ดั บ นิ ว ค ลี โอไทด์ บ ริ เ วณยี น 16S rRNA ของแบคที เ รี ย
Paenibacillus sp. ไอโซเลต BTK01 มีค่าดัชนีความ

ยี น 16S rRNA (Brosius et al., 1981) ดั ง นั ้ น จึ ง
สามารถใช้ ต าแหน่ ง ล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ อ นุ ร ัก ษ์
บริเวณดังกล่าวเป็ นรูปแบบในการจาแนกและระบุ
ส ปี ชี ส์ ย่ อ ย ( subspecies) ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย P.
Polymyxa ได้
การเปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทด์ท่เี กิดขึน้
ภายในสปี ชสี ม์ อี ตั ราการเปลี่ยนแปลงของเบสกลุ่ม
เดียวกัน (transition) มากกว่าการเปลีย่ นแปลงของ
เบสต่ า งกลุ่ ม กัน (transversion) (ตารางที่ 2) เกิด
จากกระบวนการจาลองตัวเองของดีเอ็นเอ ในการ
เพิ่ ม ปริ ม าณภายในเซลล์ เ พื่อ ให้ เ ซลล์ มีโ ปรตี น
เพียงพอในการทาหน้าทีเ่ พื่อการดารงชีวติ ของเซลล์
การจาลองตัวเองของดีเอ็นเออาจเกิดการต่อนิวคลีโอไทด์ผดิ พลาดและเซลล์ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไข
ได้ (DNA repair) ส่งผลให้ดเี อ็นเอสายใหม่มนี ิวคลีโอไทด์ทผ่ี ดิ ไปจากดีเอ็นเอต้นแบบ และเมื่อดีเอ็นเอ
สายใหม่ มีก ารจ าลองตัว เองจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ผิดพลาดต่อเนื่องไป ความผิดพลาดในตาแหน่ งนัน้
เกิด เป็ น point mutation (กิต ติพ ัฒ น์ , 2557) การ
เปลีย่ นแปลงของนิวคลีโอไทด์ในตาแหน่งนัน้ ๆ อาจ
ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหน้าทีก่ ารทางานของ
โปรตีน หรืออาจไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเกิด
point mutation เป็ นสาเหตุ ห ลัก ของการเปลี่ ย น
แปลงนิวคลีโอไทด์หนึ่งตาแหน่ ง (SNP) เมื่อมีการ
ถ่ า ยทอดพัน ธุ ก รรมของ point mutation ส่ง ผลให้
เกิด สปี ชีส์ย่ อ ยของแบคทีเ รีย P. polymyxa เช่ น
งานวิจ ัย ของ Kozak-Muiznieks และคณะ (2018)
ใช้ SNP ในการศึกษาระบุสปี ชสี ย์ ่อยของแบคทีเรีย
Legionella pneumophila (Lp) ร่ ว มกับ การศึก ษา
แผนภูมิทางพันธุกรรมบริเวณยีน 16S rRNA, mip
และ gyrB เป็ น ต้น โดยการศึก ษาสปี ชีส์ย่ อ ยของ
แบคทีเ รีย มีป ระโยชน์ ต่ อ การเลือ กใช้แ บคทีเ รียที่
เหมาะสมกับงานทีต่ ้องการศึกษา เนื่องจากภายใน
แบคทีเรียสปี ชสี เ์ ดียวกันบางสายพันธุ์ แต่ละสปี ชสี ์
ย่อยมีสมบัตใิ นการสร้างผลผลิตจากเชือ้ ทีต่ ่างกัน
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แตกต่ า งตัง้ แต่ 0.000 (แตกต่ า ง 0 ต าแหน่ ง จาก
นิวคลีโอไทด์ 1,332 คู่เบส) ถึง 0.017 (แตกต่าง 22
ต าแหน่ งจากนิ ว คลี โ อไทด์ 1,332 คู่ เ บส) กั บ
แบคที เ รี ย P. polymyxa (รู ป ที่ 4) สามารถระบุ
Paenibacillus sp. ไ อ โ ซ เ ล ต BTK01 เ ป็ น P.
polymyxa ไ อ โ ซ เ ล ต BTK01 จ า ก แ ผ น ภู มิ
ความสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรมและค่ า ดัช นี ค วาม
แตกต่ า งของจ านวนนิ ว คลี โ อไทด์ ภ ายใน P.

polymyxa แสดงถึ ง ความหลากหลายที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในสปี ชีส์ ส่ง ผลให้แ บคทีเ รีย P. polymyxa มี
แนวโน้มในการจาแนกสายพันธุใ์ นระดับสปี ชสี ย์ ่อย
(subspecies) ในทิศทางเดียวกับแบคทีเรียกลุ่ม B.
subtilis (Yi et al., 2014) ที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด ทาง
พันธุกรรมของลาดับนิวคลีโอไทด์ 16S rRNA แต่ยงั
มีความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์ภายในสปี ชสี ท์ ่ี
ทาให้สามารถแยกได้ถงึ ระดับสปี ชสี ย์ ่อยได้

รู ป ที่ 4 ค่ า ดั ช นี ค วามแตกต่ า งของแบคที เ รี ย P. polymyxa และ P. pabuli ที่ วิ เ คราะห์ จ ากล าดั บ
นิวคลีโอไทด์ยนี 16S rRNA
ในขณะที่ลาดับนิ วคลีโอไทด์บริเวณยีน
16S rRNA ของ Paenibacillus sp. ไอโซเลต BTK04
และ BTK05 แยกออกมาจากกลุ่มของ P. polymyxa
และมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ แบคที เ รี ย P. pabuli
(รูปที่ 3) สอดคล้องกับ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
แตกต่ างลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA
ซึง่ Paenibacillus sp. ไอโซเลต BTK04 และ BTK05
มีค่าใกล้เคียงกับ P. pabuli (รูปที่ 4) ทาให้สามารถ

ระ บุ Paenibacillus sp. ไ อโ ซเลต BTK04 แ ละ
BTK05 เป็ น P. pabuli ไ อโ ซเลต BTK04 แ ละ
BTK05 ตามลาดับ

4. สรุป
แบคที เ รี ย P. polymyxa จ านวน 10 สาย
พัน ธุ์ ที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ มีจ านวนยีน 16S
rRNA ทัง้ หมด 11-14 ซ้ า (copy) และมีข นาดของ
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ยีน (length) ประมาณ 1,542-1,565 คู่เบส พบความ
แตกต่ า งของนิ ว คลีโ อไทด์ใ นแต่ ล ะต าแหน่ ง ของ
แบคทีเ รีย P. polymyxa โดยมีก ารเปลี่ย นแปลง
ล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ท ั ง้ หมด 29 ต าแหน่ ง และ
ตาแหน่งที่ 465-488 สามารถจัดรูปแบบของลาดับนิ
วคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA ได้ 2 รูปแบบ ซึง่
แสดงแนวโน้ มการเกิดสปี ชีส์ย่อยในแบคทีเรีย P.
polymyxa และพบว่ารูปแบบที่ 1 สามารถระบุชนิด
ของแบคทีเรีย Paenibacillus sp. ไอโซเลต BTK01
เป็ น P. polymyxa ไอโซเลต BTK01 สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมโดยมี
ค่ า ดั ช นี ค วามแตกต่ า งตั ง้ แต่ 0.000-0.017 กั บ
แบคทีเรีย P. polymyxa
การศึกษาความแตกต่ างของนิวคลีโ อไทด์
สามารถน ามาปรับ ปรุ ง ฐานข้อ มู ล ยีน 16S rRNA
ด้วยการกาหนดชุดรูปแบบของลาดับนิวคลีโอไทด์
เพื่อ เพิ่ม แนวทางในการวิเ คราะห์จาแนกและระบุ
สปี ชีส์/สปี ชีส์ย่อยของแบคทีเรีย P. polymyxa ที่มี
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