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4. สรุปผลการทดลอง

ผลการศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองตางๆ ของใบยางพาราพันธุ BPM-24 และ RRIM600
ตอซูโอสปอรของเชื้อรา P. palmivora ไดแก การเกิดรอยไหม (necrosis) การสะสมปริมาณ
สคอพอลิติน การสังเคราะห PR-proteins คือ เอนไซมฟนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส และ
เปอรออกซิเดส รวมถึงลิกนิน สามารถใชบอกระดับความตานทานโรคของใบยางพาราได ซึ่ง
สรุปผลการทดลองไดดังนี้
4.1 การเกิดรอยไหม หลังบมใบยางพาราทั้งสองพันธุ 72 ชั่วโมง ดวยซูโอสปอรความ
เขมขน 5x107 ซูโอสปอรตอมิลลิลิตร สังเกตความแตกตางของขนาดรอยไหมไดชัดเจนที่สุด โดย
พันธุ RRIM600 เกิดรอยไหมแผกวาง จึงเห็นขนาดบาดแผลใหญกวาพันธุ BPM-24 ซึ่งสามารถ
กักบริเวณรอยไหมได แสดงวาซูโอสปอรความเขมขนนี้ทําใหใบยางพันธุ RRIM600 เกิดโรคขึ้น
(compatible) สวนพันธุ BPM-24 เกิดปฏิกิริยา incompatible ดังนั้นในการศึกษากลไกการ
ปองกันโรคของใบยางทั้งสองพันธุที่สภาวะการเกิดปฏิกิริยาใกลเคียงกันจะตองใชความเขมขน
ของซูโอสปอรของเชื้อรา P. palmivora ตางกัน คือ ความเขมขน 1x107 ซูโอสปอรตอมิลลิลิตร
สําหรับพันธุ RRIM600 และ 5x107 ซูโอสปอรตอมิลลิลิตร สําหรับพันธุ BPM-24
4.2 การสะสมสคอพอลิตินของชิ้นใบยางสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 ตารางเซนติเมตร ที่แชใน
ซูโอสปอรความเขมขนตางกันดังที่ระบุในขอที่ 1 พบวา ปริมาณสคอพอลิตินแบบสรางใหม และ
แบบเก็บสะสม จะมีการสะสมสคอพอลิตินสูงสุด 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกที่ 8-12 ชั่วโมง และครั้งที่ 2
ที่ 48 ชั่วโมง ซึ่งพันธุ BPM-24 จะมีการสะสมสคอพอลิตินสูงกวาพันธุ RRIM600 จึงสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของสายราไดดีกวา แตพบวาวิธีการสรางใหมทําใหเกิด reinfection นอย จึง
กระตุนใหสรางสคอพอลิตินในพีคที่ 2 ไดนอยกวา เนื่องจากการสะสมสคอพอลิตินในชวงแรกเกิด
เร็วแตสลายเร็วมาก จึงสงผลตอการศึกษาสคอพอลิตินแบบเก็บสะสม คือ สคอพอลิตินแบบเก็บ
สะสมในชวงแรกถูกกระตุนใหสรางมากในพันธุ BPM-24 แมวาจะมีการสลายเร็วก็ยังคงเห็นพีค
แรก สวนพันธุ RRIM600 จะเห็นเฉพาะพีคหลังที่ 48 ชั่วโมงเทานั้น แลวมีการสะสมสคอพอลิติน
เพิ่มขึ้นจนสูงสุดที่ 48 ชั่วโมง แลวคอยๆ ลดลง
4.3 การสังเคราะหเอนไซมเปอรออกซิเดส
4.3.1 การกระตุนการสังเคราะหเอนไซมเปอรออกซิเดส โดยวิธกี ารแชชิ้นใบ (ขนาด
2x2 ตารางเซนติเมตร) ในน้าํ พรอมเขยาตลอดเวลา ถือเปนวิธีที่รนุ แรงมาก ทําใหใบยางทั้งสอง
พันธุเ กิดโรค พบปริมาณเอนไซมเปอรออกซิเดสในเนื้อใบลดลง เนือ่ งจากเซลลใบแตกจนปลอย
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เอนไซมเปอรออกซิเดสออกมาในน้ําแชใบจํานวนมาก ปฏิกิริยา compatible ที่เกิดขึน้ อยางรวดเร็ว
นี้ ก็สามารถแยกระดับความตานทานของโรคได โดยพันธุ BPM-24 คาความวองไวของเอนไซมนี้
ถูกกระตุน ใหสรางขึ้น เพื่อตอบโตทั้งการเจาะและการลามของซูโอสปอรจึงเห็นเปน 2 พีค ในขณะ
ที่พนั ธุ RRIM600 ถูกสรางเพื่อตานการเจาะของซูโอสปอรเพียงอยางเดียวจึงเห็นพีคแรกพีคเดียว
ฉะนัน้ จึงไมมเี ซลลใบที่จะใหซูโอสปอรลุกลาม
4.3.2 การกระตุ น เอนไซม เ ปอร อ อกซิ เ ดส โดยวิ ธี ก ารวางชิ้ น ใบ (ขนาด 1x1
ตารางนิ้ว) บนกระดาษกรองชื้น เปนวิธีการที่สามารถลดความรุนแรงของโรคได และกระตุนใหมี
การสรางเอนไซมเปอรออกซิเดสเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กราฟที่เห็นคือพีคแรกที่พบในวิธีการแชชิ้น
ใบในน้ํา เนื่องจากปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยางชาๆ ในพันธุ BPM-24 มีปริมาณเอนไซมเปอรออกซิเดสสูง
กวาพันธุ RRIM600 ซึ่งบงบอกถึงระดับความตานทานโรคของยางพาราได
4.4 การทําบริสุทธิ์เอนไซมเปอรออกซิเดสจากสารใบยางพาราพันธุ RRIM600 เพียง
บางสวน ดวยวิธีการตกตะกอนโปรตีนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต และการใชคอลัมน PD-10
พบวา คอลัมน PD-10 สามารถกําจัดสีไดดีกวาการตกตะกอนโปรตีน สงผลใหคาความวองไวของ
เอนไซมเปอรออกซิเดสเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากสภาพใบยาง 3 ชวง ไดแก ใบยางชวงปลอดเชื้อ
ชวงกําลังติดเชื้อและชวงติดเชื้อเต็มที่ พบวา ใบยางชวงที่กําลังติดเชื้อมีตัวยับยั้งมากที่สุด เพราะมี
การสะสมสารฟนอลิก ทําใหวัดคาความวองไวของเอนไซมเปอรออกซิเดสไดนอยกวาความเปนจริง
สั น นิ ษ ฐานว า ในสารสกั ด ใบยางมี ตั ว ยับ ยั้ ง ปะปนอยู น า จะเป น สารในกลุ ม ฟ น อลิ ก ที่ มี ข นาด
โมเลกุลเล็กกวา 5,000 ดาลตัน จึงสามารถแยกตัวยับยั้งดังกลาวดวยคอลัมน PD-10 (เปน
sephadex G-25)
4.5 ไอโซไซมของเปอรออกซิเดสที่เกีย่ วของกับการตานทานโรคของยางพารา
การสกัดใบยาง (ที่ถูกกระตุนดวยซูโอสปอร) ดวยบัฟเฟอร 0.1 M Tris- HCl, pH 7.5
สามารถสกั ด เอนไซม เ ปอร อ อกซิ เ ดสจากไซโทซอล ชนิ ด อะซิ ดิก เปอร อ อกซิ เ ดส มี บ ทบาทใน
ขบวนการสังเคราะหลิกนิน เมื่อนํามาแยกดวยวิธีอิเล็กโตรโฟริซีสแบบ native PAGE และ SDSPAGE ใหผลการทดลองเหมือนกัน คือ ตรวจพบความวองไวได 3 ไอโซไซม (X, Y และ Z) ซึ่งมี
ไอโซไซม Y เทานั้น ที่เกี่ยวของกับการตานทานโรค โดยจะทําหนาที่โพลิเมอรไรซโมโนลิกนอลให
เป น ลิ ก นิ น ชนิ ด ต า งๆ กั น และไอโซไซม Y
สามารถย อ มติ ด ความว อ งไวของเอนไซม
เปอรออกซิเดสดวยสับสเตรทหลายชนิด ไดแก o-dianisidine, guaiacol, scopoletin, coniferyl
alcohol และ syringaldazine ซึ่ง coniferyl alcohol และ syringaldazine เกี่ยวของกับการสราง
ลิกนินโดยตรง โดยเฉพาะ syringaldazine สามารถยอมติดทั้งไอโซไซมที่เกี่ยวกับการสราง
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ลิกนินตามธรรมชาติ (ไอโซไซม Z) และลิกนินที่เพิ่งสรางใหมหลังถูกกระตุนดวยซูโอสปอร (Y)
ส ว นสคอพอลิ ติ น เกี่ ย วข อ งกั บ สคอพอลิ ติ น เปอร อ อกซิ เ ดส ใช กํ า จั ด สคอพอลิ ติ น
และ
o-dianisidine กับ guaiacol จะตรวจวัดเอนไซมเปอรออกซิเดสทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง แต
guaiacol เปนสับสเตรทที่ควรใชในการศึกษาเอนไซมเปอรออกซิเดสที่เกี่ยวกับลิกนินรวมกับ
เอนไซมอื่นที่เกี่ยวของกับกลไกการปองกันโรคของยางพาราดวย เชน เอนไซมฟนิลอะลานีน
แอมโมเนียไลเอส ซุปเปอรออกไซดิสมิวเทส แคตทาเลส แลคเคส และโพลีฟนอลออกซิเดส เพื่อ
ทําใหเขาใจปฏิกิริยาของเอนไซมเปอรออกซิเดสมากขึ้น
4.6 การสังเคราะหลิกนิน สามารถศึกษาไดจากวิธีการบมใบยางแบบไมรุนแรง เริ่มมีการ
สะสมลิกนิน 24 ชั่วโมงหลังการกระตุนดวยซูโอสปอร วัดไดจากคาการดูดกลืนแสงของลิกนิน
ไธโอไกลคอลิกที่ความยาวคลื่น 290 นาโนเมตร พบปริมาณการสะสมลิกนินในพันธุ BPM-24
มากกวาพันธุ RRIM600

