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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ขยายแผนที่พนั ธุกรรมและเพิ่มความหนาแน่นของเครื่ องหมายในแผนที่พนั ธุกรรมที่สร้างด้วย
เครื่ องหมาย f-AFLP เครื่ องหมาย gSSR และเครื่ องหมายจําเพาะต่อยีน sucrose synthase (SuS) ที่สร้างขึ้นก่อน
หน้านี้ โดยการเติมเครื่ องหมาย EST-SSRs จํานวน 212 คู่ไพรเมอร์ โดยใช้ประชากรลูกผสม F1 จํานวน 283 สาย
พัน ธุ์ ที่ไ ด้จ ากการผสมข้ ามสปี ชี ส์ร ะหว่า งอ้ อยพัน ธุ์ ป รั บ ปรุ ง Phil6607 กับ อ้ อยสายพั นธุ์ ป่ า Saccharum
spontaneum พันธุ์ S6 เครื่ องหมายทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์แผนที่ประกอบด้วย เครื่ องหมาย simplex และ
double simplex จํานวน 1,511 และ 238 เครื่ องหมาย ตามลําดับ ในการสร้างแผนที่พนั ธุกรรมกําหนดค่า LOD
score ตั้งแต่ 4.0 ถึง 15 ค่า recombination fraction เท่ากับ 0.35 วิเคราะห์ลิงค์เกจได้ ทั้งหมด 232 ลิงค์เกจ มี 219
ลิงเกจที่สามารถนําไปวิเคราะห์ กลุ่มโฮโมโลกัสลิ งค์เกจได้ 11 กลุ่มโฮโมโลกัสลิ งค์เกจ แผนที่ ประกอบด้วย
เครื่ องหมายจํานวน 791 เครื่ องหมาย แบ่งเป็ นเครื่ องหมาย EST-SSRs จํานวน 537 เครื่ องหมาย เครื่ องหมาย gSSR
จํานวน 5 ,เครื่ องหมาย, เครื่ องหมาย f-AFLP จํานวน 246 เครื่ องหมาย และเครื่ องหมาย SuS จํานวน 3 เครื่ องหมาย
รวมความยาวกลุ่มลิงเกจทั้งหมดได้ 3,984 cM ความยาวของกลุ่มลิงค์เกจมีความยาวตั้งแต่ 0.4 cM ถึง 100 cM มี
ความหนาแน่นของเครื่ องหมายเท่ากับ 7.13 cM แผนที่พนั ธุกรรมที่สร้างได้คาดว่าจะครอบคลุมประมาณ 52.158.8 % ของทั้งจีโนม ในแผนที่พบเครื่ องหมาย EST-SSRs ที่เกี่ยวข้องกับยีนที่สนใจศึกษา เป็ นยีนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของนํ้าตาล (Sugarcane metabolism) จํานวน 6 EST-SSRs , ยีนที่เกี่ยวข้องกับการ
ต้านทานโรค (Disease response) จํานวน 7 EST-SSRs และยีนที่เกี่ยวข้องกับการทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม (Abiotic stress response) จํานวน 8 EST-SSRs แผนที่พนั ุกรรมที่สร้างได้จะมีประโยชน์อย่างมากในการ
เครื่ องหมายกํากับหน้าที่ (functional markers) ที่ สัมพันธ์กับ QTLs ของลักษณะที่สนใจซึ่ งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั การปรับปรุ งพันธุ์ออ้ ยโดยใช้เครื่ องหมายโมเลกุล
คําสําคัญ: แผนที่พนั ธุกรรม, เครื่ องหมาย EST-SSRs, เครื่ องหมาย SSR, เครื่ องหมาย f-AFLP,เครื่ องหมาย SuS
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Abstract

To extent the density of a previous sugarcane linkage map constructed from f-AFLP gSSRs and
sucrose synthase (SuS) markers, 212 EST-SSRs were employed for integration of the markers using 283 F1
progenies derived from an interspecific cross between a cultivated sugarcane and the wild relative Saccharum
spontaneum. With the markers already analyzed in the previous map, 1,511 and 238 markers of simplex and
double simplex markers were constructed using a LOD score ≥ 4.0 and a recombination fraction of 0.35. The
integrated genetic linkage map comprised 791 linked markers, including 537 EST-SSRs, 5 gSSRs, 246 f-AFLPs
and 3 SuS markers that were assigned to 232 linkage groups forming 11 putative homologous linkage groups.
All linkage groups represented a total map length of 3,984 cM, ranging from 0.4 cM to 100 cM with with a
marker density of 7.13 cM. The expected proportion of a genome covered by the linkage map with 791 markers
randomly placed was 52.1 - 58.8%. Based on high nucleotide homology searched 6, 7 and 8 EST-SSR showing
putative functions of sucrose metabolism, disease response and abiotic stress response, respectively, were
scattered in 5 homologous linkage groups. The integrated genetic linkage map of sugarcane constructed in this
experiment can provide useful information to develop functional markers associated with QTLs of interest of
which they can further applied in marker assisted breeding in sugarcane.
Keyword: Genetic linkage map, EST-SSRs, SSR, f-AFLP, SuS

1. บทนํา

sequence repeat (EST-SSR) และครื่ องหมาย genomic
simple sequence repeat (gSSR) เติ มลงในแผนที่
เครื่ องหมาย fluorescent-amplified fragment length
polymorphism (f-AFLP) และ เครื่ องหมายจําเพาะต่อ
ยีน sucrose synthase (SuS) ที่สร้างก่อนหน้านี้ แล้ว
เพื่อเป็ นการสร้างแผนที่พนั ธุ กรรมของอ้อยที่มีความ
หนาแน่ น ของเครื ่ อ งหมายมากขึ้ น ข้อ มู ล แผนที ่
พันธุ กรรมที่ได้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญในการ
ประยุก ต์ใ ช้เ พื ่อ การสื บ หาเครื ่ อ งหมายโมเลกุล ที ่มี
ความสัมพันธ์กบั ความหวานของอ้อยต่อไป

อ้อย เป็ นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมนํ้าตาลที่
มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยัง
เป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญของการผลิตเอทานอล แต่ปัญหา
ที ่สํ า คั ญ คื อ ความหวานของอ้ อ ยตํ่ า ดั ง นั้ นการ
ปรับปรุ งพันธุ์ออ้ ยให้มีระดับความหวานเพิ่มขึ้น จึงมี
ความสําคัญ แต่วิธีการคัดเลื อกพันธุ์แบบมาตรฐาน
ต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกผสมมี
คุณสมบัติเด่นดังที่ ตอ้ งการ การนําความรู ้ทางพันธุ
ศาสตร์ ม าใช้ ค วบคู่ กั บ การคัด เลื อ กพัน ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี
มาตรฐาน ก็จ ะเป็ นประโยชน์ต่อการปรั บปรุ งพัน ธุ์
อ้อย ในงานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาพันธุศาสตร์ พ้ืนฐาน
ของอ้อยโดยการสร้างแผนที่เครื่ องหมายโมเลกุล โดย
ใช้เครื่ องหมาย expressed sequence tags-simple
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2. อุปกรณ์ และวิธีการ

หน้านี้ แล้ว โดยกัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง [2] ข้อมูลการ
วิเ คราะห์ ก ารกระจายตัว ในประชากรลู ก ผสมของ
เครื่ องหมาย gSSR, f-AFLP และเครื่ องหมาย ยีน
sucrose synthase (SuS) จํานวน 28, 675 และ 7
ตามลําดับ ถูกนํามาวิเคราะห์แผนที่รวมกับข้อมูลการ
วิเคราะห์การกระจายเครื่ องหมาย EST-SSR ที่ได้จาก
ทดลองนี้

ประชากรลู ก ผสมสํ า หรั บ ทํ า แผนที เ่ ครื ่อ งหมาย
โมเลกุล
ในการวิ จั ย นี้ ใช้ ป ระชากรลู ก ผสม F1
จํานวน 283 ต้นที่เกิดจากการผสมข้ามสปี ชีส์ระหว่าง
อ้อยปลูกพันธุ์ Phil6607 และอ้อยป่ า S. spontaneum
(S6) ตัวอย่างใบอ้อยทั้งหมดได้รับความอนุ เคราะห์
จาก รศ ประเสริ ฐ ฉัตรวชิระวงษ์ ภาควิชาพืชไร่ คณะ
เกษตรมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
นครปฐม ตัวอย่างใบอ่อนจากลูกผสม F1 ทั้งหมด
รวมทั้ง Phil6607 และ S6 มาสกัดดี เอ็นเอด้วยวิธี
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) ขั้นตอน
การสกัด ทําตามวิธีของ Gawel and Jarnet [1] โดยดี
เอ็นเอทั้งหมดได้จากการทดลองของกัลยารัตน์ ภู่สุด
แสวง [2]

การวิเคราะห์ ก ารกระจายตัวและการวิเคราะห์ จีโ น
ไทป์ ของเครื่องหมายโมเลกุล
การกระจายตัว ของเครื ่ อ งหมายโมเลกุ ล
จําแนกได้จากการอ่านค่าการกระจายตัวในประชากร
ลู ก ทั้ ง 283 ต้น การกระจายตัว ของเครื ่ อ งหมาย
simplex และ double simplex คือ อัตราส่ วน 1:1 และ
3:1 ต า ม ลํ า ดั บ ( มี แ ถ บ DNA:ไ ม่ มี แ ถ บ DNA)
วิเคราะห์อตั ราส่วนทางสถิติ ด้วยการทดสอบทางสถิติ
ไค-สแควร์ (χ2)

เครื่องหมาย EST-SSR
เครื่ องหมาย EST-SSR พัฒนาและออกแบบ
จากงานวิจยั ของ เพ็ญจันทร์ ทิพย์มงคลเจริ ญ [3] ที่
ใช้ฐานข้อมูล SUCEST (the Sugarcane Expressed
Sequence Tag project) จํานวน 212 คู่ไพรเมอร์ การ
ทํา PCR ปฏิ บัติตามงานวิจัยของ เพ็ญจัน ทร์ ทิ พ ย์
มงคลเจริ ญ [3] ตรวจสอบผลเบื้องต้นด้วยการแยก
แถบดี เ อ็ น เอด้ ว ยกระแสไฟฟ้ า agarose
gel
eletrophoresis แล้วนําไปวิเคราะห์หาโพลีมอฟิ ซึ มใน
6% polyacrylamide gel eletrophoresis จากนั้นอ่าน
ผลและวิเคราะห์การกระจายตัวในประชากรลูกผสม

การวิเคราะห์ ลงิ ค์ เกจและการสร้ างแผนทีพ่ นั ธุกรรม
วิเคราะห์ลิงค์เกจและสร้างแผนที่พนั ธุกรรม
เครื่ อ งหมายโมเลกุล ชนิ ด simplex และ double
simplex ด้วยโปรแกรม JoinMap Version 3.0 [4] โดย
กําหนดค่า LOD score ตํ่าสุ ดที่ 4.0 recombination
fraction (r) ที่ 0.35 ระยะทางระหว่า งเครื่ องหมาย
โมเลกุลใช้ mapping function แบบ Kosambi function
พิจารณารู ปแบบลิงค์เกจทั้ง coupling และ repulsion
ขั้นตอนการจัดลําดับเครื่ องหมายโมเลกุล กําหนดค่าที่
ใช้ในการวิเคราะห์ดงั นี้ LOD มากกว่า 4.0, r น้อยกว่า
0.45, jump น้อยกว่า 5, ripple มากกว่า 1คํานวณหา
ขนาดประมาณของจี โนมด้วยวิธีของ Hulbert และ
คณะ [5]

แผนทีพ่ ันธุ กรรม f-AFLP, gSSR และเครื่องหมาย
ยีน sucrose synthase
แผนที ่พ นั ธุ ก รรม f-AFLP, gSSR และ
เครื่ องหมาย ยีน sucrose synthase ได้ถูกสร้างไว้ก่อน
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การวิเคราะห์ กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์ เกจ
เครื่ องหมาย simplex และ double simplex
ที่ได้จากเครื่ องหมาย gSSR, EST-SSR และ SuS ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องหมายโมเลกุลที่มีตาํ แหน่งจําเพาะในจีโนม
สามารถช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ลิ ง เกจที ่เ ป็ นโฮ
โมโลกัสกันโดยพิจารณาจากกลุ่มลิงเกจ 2 กลุ่ม หรื อ
มากกว่า 2 กลุ่มลิงเกจ ที่มีเครื่ องหมาย simplex หรื อ

double simplex ที่เกิ ดจากคู่ไพรเมอร์ เดียวกันปรากฏ
อยู่ ในการวิเคราะห์ กลุ่มลิงเกจที่เป็ นโฮโมโลกัสกัน
โดยใช้เครื่ องหมายโมเลกุลที่มีตาํ แหน่งจําเพาะในจี โนม อยู่บ นสมมุ ติฐ านที ่ว่า กลุ่ม ลิ ง เกจที ่เป็ นโฮโมโลกั ส กั น ต้อ งอยู่ บ นชิ้ น โครโมโซมที่ เ ป็ นโฮโมโลกัสกัน

3. ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ตารางที่ 1 เครื่ องหมายโมเลกุล simplex และ double simplex ที่สามารถวิเคราะห์ลิงเกจได้
Markers

Simplex
Phil6607
S6
Double simplex
Sum
Total

No of markers
EST-SSRs SSR f-AFLP
478
377
184
1,039

15 321
12 301
1
53
28 675
1,749(100%)

SuS

No of linked markers
EST-SSRs SSR f-AFLP SuS

4
3
0
7

256
196
85
537

5
112
0
99
0
35
5
246
791(45.2%)

0
3
0
3

No of unlinked markers
EST-SSRs SSR f-AFLP SuS
222
181
99
502

9
209
12 202
1
18
22 429
958(54.7%)

4
0
0
4

เครื่ องหมายโมเลกุลคิดเป็ น 32.81% ของเครื่ องหมาย
ทั้งหมด จากงานวิจยั ของ Grivet และคณะ [6] Ming
และคณะ [7] Garcia และคณะ [8] Oliveira และคณะ
[9] มีอตั ราส่ วนของเครื่ องหมายโมเลกุลที่วเิ คราะห์
ลิงค์เกจประมาณ 30 - 50% ของเครื่ องหมายโมเลกุล
ทั้งหมดที่นํามาวิเคราะห์
ในงานวิจัยนี้ ได้
เครื ่ อ งหมายโมเลกุล ที ่วิเ คราะห์ ลิ ง ค์เ กจได้จ ํ านวน
791 เครื ่ อ งหมาย คิ ด เป็ นอัต ราส่ ว น 45.2% ของ
เครื่ องหมายทั้งหมด ซึ่ งมีอตั ราส่ วนของเครื่ องหมาย
โมเลกุล ที่วิเ คราะห์ ลิ งค์เ กจได้ใกล้เคี ยงกับงานวิจัย
ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากในงานวิจยั นี้ และงานวิจัย
ดังกล่าวข้างต้นใช้ประชากรลูกผสมที่เกิดจากการผสม
ข้ามสปี ชีส์ ทําให้ออ้ ยพันธุ์พ่อแม่มีความแตกต่างทาง
พื้น ฐานพัน ธุ ก รรมมาก การเข้ าคู่ ข องโฮโมโลกัส

ในงานวิจัยนี้ เครื่ องหมายทั้งหมดที่ได้จาก
เครื่ องหมายทั้ง 4 ชนิ ด มี จํานวน 1,749 เครื่ องหมาย
(ตารางที่ 1) แยกเป็ นเครื่ องหมาย gSSR, EST-SSR, fAFLP และเครื่ องหมาย SuS จํานวน 27, 1,039, 675
และ 7 ตามลําดับ แยกเป็ นเครื่ องหมาย simplex ได้
1,511 เครื่ องหมาย (86.3%) , เครื่ องหมาย double
simplex ได้ 238 เครื่ องหมาย (13.6.%) มีเครื่ องหมาย
ที่ วิเ คราะห์ ลิ งค์เกจได้จ ํานวน 791 เครื่ องหมายจาก
ทั้งหมด 1,749 เครื่ องหมาย คิดเป็ นอัตราส่ วน 45.2%
ของเครื ่ อ งหมายทั้ งหมด ซึ่ งมี อ ั ต ราส่ ว นของ
เครื่ องหมายที่วิเคราะห์ลิงเกจได้เพิ่มขึ้น จากงานวิจยั
ของ กัล ยารั ต น์ ภู่ สุ ด แสวง [1] ที่ วิ เ คราะห์
เครื ่ อ งหมายโมเลกุล ทั้ง หมด 701 เครื ่ อ งหมาย มี
เครื่ องหมายโมเลกุลที่วเิ คราะห์ลิงค์เกจได้จาํ นวน 230
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โครโมโซมจึ ง มี ค วามยากมากกว่ า การเข้า คู่ ข อง
โครโมโซมที่เกิ ดจาก การผสมตัวเองหรื อผสมข้า ม
ระหว่างพ่อแม่ที่มีพ้ืนฐานพันธุกรรมใกล้เคียงกันเช่น
การผสมระหว่ า งอ้อ ยพัน ธุ์ ป รั บ ปรุ ง เครื ่ อ งหมาย
โมเลกุลที่วิเคราะห์ลิงค์เกจได้จึงมีจาํ นวนน้อย ส่ งผล
ให้ โ อกาสของการตรวจสอบลิ ง ค์ เ กจระหว่ า ง
เครื ่ อ งหมายโมเลกุ ล ลดลง ส่ ว นงานวิ จ ั ย ที ่มี
เครื่ องหมายโมเลกุลที่วิเคราะห์ลิงเกจได้จาํ นวนมาก
ซึ่งมีอตั ราส่วนเครื่ องหมายโมเลกุลที่วเิ คราะห์ลิงค์เกจ
ประมาณ 60 - 90% ของเครื่ องหมายโมเลกุลทั้งหมดที่

นํามาวิเคราะห์ (Al-Janabi และคณะ [10] Da Silva
และคณะ [11] Hoarau และคณะ [12] Aitken และ
คณะ [13]) เนื ่อ งจากประชากรลู ก ผสมที ่ใ ช้เ ป็ น
ประชากรลูกผสมที่เกิ ดจากการผสมตัวเองหรื อผสม
ข้ามระหว่างพ่อแม่ที่มีพ้ืนฐานพันธุกรรมใกล้เคียงกัน
ในงานวิ จ ั ย นี้ สามารถเพิ่ ม จํ า นวนลิ ง ค์ เ กจและ
กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจจากเดิม 70 ลิงค์เกจมี 6 กลุ่ม
โ ฮ โ ม โ ล กั ส ลิ ง ค์ เ ก จ เ ป็ น 232 ลิ ง ค์ เ ก จ มี 11
กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจ (รู ปที่ 1)
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ลิงค์เกจที่ไม่สามารถจัดกลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจได้
(Unassigned linkage)

รู ปที่ 1 แผนที่พนั ธุกรรมอ้อยที่สร้างจากประชากรลูกผสม F1 จํานวน 283 สายพันธุ์ทีเ่ กิดจากการผสมระหว่างอ้อยปรับปรุ ง
พันธุ์ Phil6607 และ S6 (S. spontaneum) ประกอบด้วย 791 เครื่ องหมายโมเลกุลของเครื่ องหมาย simplex และ double
simplex ระยะห่างในแผนที่มีหน่วยเป็ น centi-Morgans (cM) โดยใช้ Kosambi function; เครื่ องหมายของ Phil6607 นําหน้า
ด้วยอักษร p; เครื่ องหมายของ S6 นําหน้าด้วยอักษร s; เครื่ องหมาย double simplex ใช้สัญญลักษณ์ xด้านหน้า ; ตัวเลข
โรมันหมายถึง หมายเลขกลุ่มโฮโมโลกัสลิงเกจของกลุ่มลิงเกจ; HG หมายถึงกลุ่มโฮโมโลกัสลิงเกจ ;กรอบสี่ เหลี่ยมแสดง
กลุ่มโฮโมโลกัสลิงเกจ ; เส้นปะกรอบสี่ เหลี่ยมแสดงลิงค์เกจแยกตามชนิดของอัลลีลเครื่ องหมาย
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สร้างได้ ช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจ
ให้มีจ ํ านวนใกล้เ คี ย งกับกลุ่ม โฮโมโลกัสลิ ง ค์เ กจที ่
ควรจะเป็ นคือ ตั้งแต่ 8 กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจ ขึ้น
ไป (ภายใต้สมมุติฐานของ autooctaploid) โดยการ
วิเ คราะห์ ก ลุ่ ม โฮโมโลกัส ลิ ง ค์เ กจในงานวิจัย นี้ ใช้
เครื่ องหมายที่มีตาํ แหน่ งจําเพาะ (gSSR , EST-SSR
และ SuS) ในการวิเ คราะห์ ซ่ ึ งเป็ นวิธีการเดี ย วกับ
งานวิจยั ของ Oliveira และคณะ[9] ซึ่ งวิเคราะห์กลุ่ม
โฮโมโลกัสลิ งค์เกจได้จาํ นวน 14 กลุ่มโฮโมโลกัส
ลิงค์เกจ

จากการวิเคราะห์ กลุ่ มโฮโมโลกัสลิ งค์เกจ
พบว่าเครื่ องหมายที่มีตาํ แหน่งจําเพาะ gSSR , ESTSSR และ SUS สามารถจัดกลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจได้
ทั้ง หมด 11 กลุ่ ม โฮโมโลกัสลิ ง ค์เ กจ ประกอบด้ว ย
กลุ่มลิงเกจทั้งหมด 219 ลิงค์เกจ แบ่งเป็ นกลุ่มลิงค์
เกจที่เป็ น Phil6607 จํานวน 101 ลิงค์เกจ, กลุ่มลิงค์เกจ
ที่เป็ น S6 จํานวน 84 ลิงค์เกจ และกลุ่มลิงค์เกจที่เป็ น
ลิ ง เกจผสมระหว่า ง Phil6607, S6 และ double
simplex จํานวน 34 ลิงค์เกจ ในแต่ละกลุ่มโฮโมโลกัส
ลิงค์เกจประกอบด้วยลิงค์เกจตั้งแต่ 4 - 45 ลิงค์เกจ
กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจที่ใหญ่ที่สุดประกอบด้วย 43
ลิงค์เกจมีเครื่ องหมายจํานวน 160 เครื่ องหมาย (HGIV) กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจที่เล็กที่สุดประกอบด้วย
4 ลิงค์เกจ มีเครื่ องหมายจํานวน 9 เครื่ องหมาย (HGXI) ซึ่ งมี เพียงกลุ่มโฮโมโลกัสลิ งค์เกจเดี ยว และมี
ลิงค์เกจที่ไม่สามารถจัดกลุ่มโฮโมโลกัสลิ งค์เกจได้
จํานวน 13 ลิงค์เกจ (รู ปที่ 1)
กลุ่ ม โฮโมโลกั ส ลิ งค์ เ กจ ของแผนที ่
พัน ธุ ก รรมอ้ อยที ่วิเคราะห์ ไ ด้จ ากงานวิจ ัย ที ่ผ่า นมา
([6] [8] [9] [14] [15]) สามารถวิเคราะห์กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจได้ 10, 7, 8, 8, 12 และ 14 กลุ่มโฮโมโลกัสลิ งค์เกจ ตามลํา ดับ ซึ่ งในแต่ละงานวิจ ัย
วิเคราะห์กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจจากอ้อยที่มีสายพันธุ์
พ่อแม่แตกต่างกัน ทําให้ชุดของโครโมโซมพื้นฐาน
ต่า งกัน ลู กผสมที ่ไ ด้ จึ ง มี โ ครโมโซมอนิ ว พลอยด์ดี
เกิ ด ขึ้ น ขณะการเข้ าคู่ กัน ในการแบ่ ง เซลล์ไ มโอซิ ส
[16] ในงานวิจยั นี้วเิ คราะห์กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจได้
จํานวน 11 กลุ่มโฮโมโลกัสลิ งค์เกจ ซึ่ ง เพิ่ มขึ้ น จาก
แผนที่พนั ธุกรรมเดิมในงานวิจยั ของ กัลยารัตน์ ภู่สุด
แสวง [2] ที ่วิเคราะห์ ก ลุ่ มโฮโมโลกัสลิ ง ค์เกจได้
จํานวน 6 กลุ่มโฮโมโลกัสลิ ง ค์เกจ แสดงให้เ ห็ นว่า
จํานวนเครื่ องหมายที่เพิ่มขึ้ นในแผนที่พนั ธุ กรรมที่

หน้ าทีค่ าดหมายของ EST-SSR ในแผนทีพ่ นั ธุกรรม
การพัฒนาเครื่ องหมายโมเลกุลจาก EST
(expressed sequence tag) เป็ นการใช้ขอ้ มูลจากลําดับ
เบสของยีนที่มีการแสดงออกมาออกแบบไพรเมอร์
เพือ่ วางเครื่ องหมายโมเลกุลที่คาดว่าเป็ นยีนลงในแผน
ที่พนั ธุกรรม คุณสมบัติที่สาํ คัญของเครื่ องหมาย ESTSSR คือ ความจําเพาะเจาะจงของตําแหน่งเครื่ องหมาย
โมเลกุลต่อยีนที่ใช้ออกแบบไพรเมอร์ พบว่า ลําดับ
เบส EST-SSRs ทั้งหมด 212 EST-SSRs มีลาํ ดับเบส
EST-SSRs จํานวน 186 EST-SSRs ที่วิเคราะห์ลิงค์เก
จและกลุ่ ม โฮโมโลกัส ลิ ง ค์เ กจได้, มี EST-SSRs
จํานวน 5 EST-SSRs ที่สามารถกวิเคราะห์ลิงค์เกจแต่
ไม่สามารถวิเคราะห์กลุ่มโฮโมโลกัสลิงค์เกจ และอีก
21 EST-SSRs ไม่สามารถวิเคราะห์ลิงค์เกจได้ จาก
ลําดับเบส EST-SSRs จํานวน 186 EST-SSRs ที่
วิ เ คราะห์ ลิ ง ค์เ กจและกลุ่ ม โฮโมโลกัส ลิ ง ค์เ กจได้
พบว่าแบ่งเป็ น EST-SSRs ที่ไม่มีความคล้ายคลึงกับ
ฐานข้อมูลจํานวน 40 EST-SSRs, โปรตีนสมมุติฐาน
(hypothetical protein) จํานวน 23 EST-SSRs และ
เป็ น EST-SSRs ที่ทราบหน้าที่คาดหมาย (putative
function) จํานวน 123 EST-SSRs ซึ่ งในจํานวนนี้ พบ
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และ 3 เครื่ องหมาย ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
และ รู ปที่ 1
กล่าวโดยสรุ ปแผนที่พนั ธุกรรมที่วิเคราะห์
ได้จากการทดลองนี้ประกอบด้วยเครื่ องหมายโมเลกุล
ที่วิเคราะห์ลิงเกจได้จาํ นวน 791 เครื่ องหมาย ได้กลุ่ม
ลิงเกจ 219 กลุ่มลิงเกจและสามารถวิเคราะห์กลุ่มโฮ
โมโลกัสได้ 11 กลุ่มโฮโมโลกัส ซึ่ งข้ อมู ลที ่ได้จ าก
งานวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับการพัฒนา
เครื่ องหมายโมเลกุลที่แสดงความสัมพันธ์กบั ลักษณะ
QTLs ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบผลผลิตและความ
หวานของอ้อยได้

เครื่ องหมาย EST-SSR จํานวน 43 เครื่ องหมาย ที่ มี
ลําดับเบส EST-SSRs ที่เกี่ยวข้องกับยีนที่สนใจศึกษา
21 EST-SSRs (ตารางที่ 2) โดยแบ่งตามหน้าที่ของยีน
ได้แก่ ยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
นํ้าตาลซูโครส (sucrose metabolism) จํานวน 6 ESTSSRs, ยีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรค (disease
response) จํานวน 7 EST-SSRs และยีนที่เกี่ยวข้องกับ
การทนต่ อ สภาพแวดล้อ มที ่ไ ม่ เ หมาะสม (abiotic
stress response) จํา นวน 8 EST-SSRs ซึ่ งพบ
เครื่ องหมาย EST-SSR ที่เกี่ย วข้องกับยีน เหล่า นี้
กระจายอยูใ่ นกลุ่มโฮโมโลกัสลิงเกจที่ HG-II, HG-III,
HG-IV, HG-VI และ HG-VII จํานวน 14 , 16 ,7 ,3
ตารางที่ 2 EST-SSRs ที่เกี่ยวข้องกับยีนที่สนใจศึกษา
Group of
gene function

Cluster

SCSFAD1070E12.g
SCVPAM1059C01.g
Sugarcane SCRUSB1064F09.g
metabolism SCJLST1019B07.g
SCSBST3094H07.g
AY302083.1
SCEZLB1007E12.g
SCJLRT1021D04.g
SCQSRT2031C10.g
SCACSB1117C07.g

HG-LG

II-84
III-65
II-28,II-53,II-70
VI-15
IV-72
VII-98,VII-163
III-16,III-65
III-85,III-127
II-43,II-170
II-64,II-68,II-69,II73,II-114
SCSFSB1097B02.g
IV-71,IV-115
Disease
response SCACSD1018E05.g III-1,III-58,III-67
SCMCST1057C10.g IV-79,IV-130
SCQGLR1041A05.g III-174,VI-15,VI-104
SCRLAD1040D08.g III-40,III-65,III-186
SCRLAD1043B06.g III-40,III-108
SCBGAD1027C03.g IV-48,IV-50
SCCCCL3001D10.b VII-86
Abiotic stress SCEZFL5083C02.g III-16,III-40
response SCEZLB1006B07.g II-28,II-38
SCBFRZ2045E11.g II-69

Motif

Putative function

E-value

(gcc)5
(at)5
(cgg)5
(gc)6
(cga)6
(tgc)6
(ta)7
(tcc)5
(tc)5
(cgg)6

Fructose-1,6-bisphosphatase
Sugar transporter family protein
putative sucrose synthase
Sugar transporter family protein
putative diphosphate-fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase
soluble acid invertes
disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class), putative
disease resistance response protein-related
NBS-LRR disease resistance protein homologue
putative Pathogenesis-related protein PR-1

2.00E-26
1.00E-14
7.00E-40
3.00E-70
3.00E-42

(ta)8
(gac)5
(gct)5
(ga)5
(at)5
(ggt)7
(ggc)7
(ccg)5
(gc)5

putative disease resistance protein I2
disease resistance-responsive family protein
putative disease resistance protein
putative stress-induced protein sti1
early-responsive to dehydration protein
dehydration responsive element binding protein
Dehydration-responsive element-binding protein 2D
putative cold shock protein-1
low temperature and salt responsive protein-like

2.00E-14
2.00E-24
4.00E-49
1.00E-31
6.00E-59
9.00E-13
9.00E-15
1.00E-29
4.00E-12

(gcc)5
(ggc)5

Heat shock protein 81-1
cold induced protein-like

5.00E-99
4.00E-26
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Saccharum mRNA

8.00E-07
6.00E-45
2.00E-16
2.00E-19
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