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บทคัดยอ
วิธีการเมตาจีโนมิกสเปนวิธีการที่ใชในการศึกษาวิเคราะหจีโนมของจุลินทรียทั้งหมดที่มีในหนึ่งชุมชีพ
(community) หรือในตัวอยางธรรมชาติ โดยวิธีการสกัดดีเอ็นเอออกมาจากตัวอยางที่ตองการศึกษาโดยตรง ไม
ตองทําการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย ดังนั้นวิธีการเมตาจีโนมิกสจึงครอบคลุมไปถึงการศึกษาจุลินทรียที่ไมสามารถ
เพาะเลี้ยงได (unculturable microbes) ซึ่งพบวามีมากถึงรอยละ 99 ของจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางธรรมชาติ
วิธีการทางเมตาจีโนมิกสเริ่มตั้งแตการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางในสิ่งแวดลอม จากนั้นจึงวิเคราะหดีเอ็นเอเหลานั้น
ดวยวิธีการตาง ๆ กันไป ซึ่งสวนใหญจะมุงเนนไปที่การคนหายีนที่ถอดรหัสสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและยาชนิด
ใหม ๆ โดยวิธีที่นํามาใชคนหาสารชีวภาพใหม ๆ จากฐานขอมูลเมตาจีโนม (metagenomic library) สามารถแบง
ออกไดเปน 2 วิธีหลัก ๆ คือ การอางอิงจากคุณสมบัติจําเพาะที่ตองการศึกษา (function-based screening) หรือ
อางอิงจากลําดับเบสของยีนที่ตองการ (sequence-based screening) ที่ผานมามีชีวโมเลกุลมากมายที่ถูกคนพบดวย
วิธีเมตาจีโนมิกส เชน DNA polymerase, lipase, cellulase, protease หรือยีนที่สรางสารปฏิชีวนะ โดยสรุปวิธีเมตา
จีโนมิกสนับเปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนที่ใชในการคนหาสารชีวโมเลกุลใหม ๆ และใชวิเคราะหความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรียในชุมชีพ การคนพบยีนชนิดใหม ๆ ทําใหเราทราบถึงโครงสรางและ
หน า ที่ ข องจุ ลิ น ทรี ย ภ ายในชุ ม ชี พ ซึ่ ง อาจจะนํ า ไปสู ก ารใช แ ก ป ญ หาทั้ ง ด า นการแพทย การเกษตร และ
อุตสาหกรรมได
คําสําคัญ : เมตาจีโนมิกส, การวิเคระหจีโนมของจุลินทรีย, ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรีย
Abstract
Metagenomics is a genomic analysis of a population of microorganisms in one community or one
environmental sample by direct isolation of environmental DNA. Since no culture-based method is required,
metagenomics therefore includes a study of unculturable microbes, which are as many as 99 % of the total
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microorganisms in environmental sample. Metagenomic approaches start from direct isolation of nucleic acids
from environmental sample, then different methods can be used to analyze the isolated DNA. So far, the main
application area of metagenomics is mining of metagenomes for genes encoding novel biocatalysts and drugs.
In principle, the techniques for the recovery of novel biomolecules from metagenomic library can be divided
into two main approaches: function-based and sequence-based screening. A large number of novel biomolecules
have been idientified by metagenomics approach such as DNA polymerase, lipase, cellulase, protease,
antibiotics. In conclusion, metagenomics is an important and indispensable tool for the identification of novel
biomolecules and analysis of the genetic diversity of microbial communities. Discovery of new genes can
provide insight into microbial community structure and function that can be used to solve medical, agricultural,
or industrial problems.
Keywords: metagenomics, genomic analysis of microorganisms, genetic diversity of microbial communities
จํานวนชุมชีพจุลินทรียที่ป ระมาณค าโดยวิธีเจือจาง
และเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงกับวิธีประมาณโดยใช
กลองจุลทรรศน [2] ความแตกตางนี้พบมากเปนพิเศษ
ในตั ว อย า งที่ เ ป น แหล ง น้ํ า ซึ่ ง เมื่ อ นํ า จํ า นวนชุ ม ชี พ
จุลินทรียที่ไดจากวิธีนับโคโลนีบนอาหารเพาะเลี้ยง
(plate count) มาเปรียบเทียบกับจํานวนชุมชีพ
จุลินทรียที่ไดจากการยอมสีเซลลที่มีชีวิตในตัวอยาง
ดวย acridine orange นั้น พบวามีความแตกตางของ
จํานวนประชากรตั้งแต 104 ถึง 106 ชนิด [3] และไดมี
การศึกษาลําดับเบส 16S rRNA จากสารพันธุกรรมที่
สกั ด ได จ ากตั ว อย า งดิ น จากการคํ า นวณในระดั บ
พื้นฐานพบวาในดิน 1 กรัม จะพบจีโนมอยูประมาณ
3,000 ถึง 11,000 จีโนม ซึ่งมีเพียงรอยละ 1 หรือนอย
กวาเทานั้นที่สามารถไดมาจากการเพาะเลี้ยงภายใต
สภาวะหองปฏิบัติการ [4]
เพื่ อ เลี่ ย งข อ จํ า กั ด ในการเพาะเลี้ ย งดั ง กล า ว
ขางตน Pace และคณะ [4] ไดเสนอความคิดในการใช
วิธีการทางอณูวิทยาเพื่อเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมจาก
ตัวอยางธรรมชาติเปนครั้งแรก และตอมาในป 1991
นักวิจัยกลุมนี้ก็ไดรายงานวาสามารถเพิ่มจํานวนสาร

1. บทนํา
โพรแคริ โ อตเป น กลุ ม ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี
สัดสวนของจํานวนประชากรมากที่สุด โดยประกอบ
ไปดวยจุลินทรียตาง ๆ จํานวน 106 ถึง 108 ชนิด [1]
จี โ นมของจุ ลิ น ทรี ย เ หล า นี้ เ ป น แหล ง รวมของยี น ที่
เกี่ยวของกับการผลิตเอนไซมและสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพมากมาย ซึ่งที่ผานมานั้นเอนไซมและสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพตาง ๆ ไดถูกคนพบจากจุลินทรียที่ถูก
คัดแยกจากตัวอยางธรรมชาติโดยวิธีแบบดั้งเดิม ซึ่ง
นักวิจัยจะเพาะจุลินทรียในอาหารเพาะเลี้ยงซึ่งมีสวน
ประกอบที่แตกตางกันไปตามคุณสมบัติจําเพาะของ
จุลินทรียที่ตองการคัดแยก อยางไรก็ตามจุลินทรียที่
สามารถเพาะเลี้ยงไดนั้นมิไดเปนตัวแทนของชุมชีพ
จุลินทรีย (microbial community) จํานวนมากที่มีอยู
ในตัวอยางธรรมชาติดังที่ Staley และ Konopka [2]
ไดรายงานถึงปรากฏการณที่สังเกตพบจากการเพาะ
เลี้ ย งจุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหารเพาะเลี้ ย งและได เ รี ย ก
ปรากฏการณนี้วา “great plate count anomaly” ซึ่ง
หมายความถึ ง ความแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ของ
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เชน การศึกษาโดยตรงถึงความหลากหลายของลําดับ
เบสของยีน 16S rRNA จากตัวอยางสิ่งแวดลอม ไป
จนถึ ง การสกั ด และวิ เ คราะห ดี เ อ็ น เอจากตั ว อย า ง
สิ่งแวดลอมโดยไมตองเพาะเชื้อ [11] ทั้งนี้อาจจะมีขอ
โตแ ยงวา ถามีการเพาะเลี้ยงเชื้อในตัวอยาง ๆ หนึ่ง
ก อ นเพื่ อ เป น การเพิ่ ม จํ า นวนประชากรสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
สนใจใหมากขึ้น หรือเพื่อใหสปอรในตัวอยางนั้น ๆ
แตกออกมากอนแลวจึงทําการศึกษา ก็อาจจะเรียกวา
เป น วิ ธี เ มตาจี โ นมิ ก ส ได เ ช น กั น ดั ง นั้ น คํ า นิ ย าม
ดั ง กล า วจึ ง ควรที่ จ ะมี ไ ว แ บบกว า ง ๆ ไม จํ า กั ด ให
เฉพาะลงไปใหมากนัก [9] โดยสรุปแลวคํานิยามที่ใช
ในป จ จุ บั น ของเมตาจี โ นมิ ก ส คือ การศึ ก ษาดี เ อ็ น เอ
ทั้ ง หมดที่ ส กั ด ได จ ากตั ว อย า งธรรมชาติ ซึ่ ง รวมถึ ง
จีโนมของจุลินทรียทั้งหมดที่มีในหนึ่งตัวอยาง ทั้งนี้
จุลินทรียที่อ ยูในตัวอยางธรรมชาติที่ศึกษานั้นสวน
ใหญเพาะเลี้ยงไมได (unculturable) ดังนั้นเมตาจีโน
มิกสจึงครอบคลุมไปถึงการศึกษาจุลินทรียที่เพาะเลี้ยง
ไมไดดวย

พันธุกรรมจากธรรมชาติในฝาจเวคเตอรไดเปนครั้ง
แรก [5] ตอมา Healy และคณะ ประสบความสําเร็จใน
การสราง metagenomic library หรือในครั้งนั้นคณะ
นักวิจัยไดเรียกวา zoolibraries จากสารพันธุกรรมที่
สกั ด ได จ ากชุ ม ชีพ จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ จริญ บนหญ า แห ง ใน
หองปฏิบัติการ และจากฐานขอมูลนี้ไดมีรายงานการ
คนพบจุลินทรียซึ่งมีการแสดงออกของเอนไซมที่มี
กิจกรรมยอยสลายเซลลูโลส [6] นอกจากนี้ไดเริ่มมี
การคนพบลําดับเบสของยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย
ในกลุม Archaea ที่ไดมาจากตัวอยางน้ําทะเล ซึ่งไม
เคยมีรายงานวาสามารถเพาะเลี้ยงมากอนอีกดวย [7]
ตอมา Rondon และคณะ ไดใชคําวา “metagenomics”
ในการเรี ย กวิ ธี ก ารศึ ก ษาประชากรจุ ลิ น ทรี ย ที่ ไ ม
สามารถเพาะเลี้ยงได [8]

2. เมตาจีโนมิกสคืออะไร
คํานิยามเบื้องตนของเมตาจีโนมิกส คือ การ
วิเคราะหจีโนมของจุลินทรียทั้งหมดที่มีในหนึ่งชุมชีพ
(community) โดยคํานิยามนั้นจะแตกตางจาก genomics ซึ่งเปนการวิเคราะหดีเอ็นเอในจีโนมของเซลล
หนึ่งเซลลหรือสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิดเทานั้น [9] ในภาษา
กรีก คําแปลที่เหมาะสมที่สุดของคําวา “meta” ก็คือ
“เกินกวา” หรือ “เหนือกวา” (หรือคําวา beyond ใน
ภาษาอั ง กฤษ) ดั ง นั้ น ศั พ ท คํ า นี้ จึ ง แปลได ว า “การ
ศึกษาจีโนมที่เกินกวาหนึ่งจีโนมขึ้นไป” [9] ศัพทคํา
นี้ไดถูกนํามาใชครั้งแรกในงานตีพิมพเมื่อป ค.ศ.1998
ในงานวิ จั ย ศึ ก ษาจุ ลิ น ทรี ย ใ นดิ น โดยใช ก ารโคลน
ดีเอ็นเอที่สกัดจากตัวอยางสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ
ดวยวิธีแบบสุม [10] ตอมาคํานิยามนี้ก็ไดเปลี่ยนแปลง
ไป โดยได ร วมถึ ง การศึ ก ษาใด ๆ ก็ ต ามที่ เ ป น การ
วิ เ คราะห ดี เ อ็ น เอของสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง หมด (ในที่ นี้ คื อ
จุลินทรีย) ในหนึ่งชุมชีพ ตัวอยางของการวิเคราะห

3.แนวทางในการศึกษาเมตาจีโนมิกส
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการศึกษาเมตาจีโน
มิ ก ส นั้ น เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารสกั ด ดี เ อ็ น เอจากตั ว อย า งใน
สิ่ ง แวดล อ มโดยตรง จากนั้ น จึ ง วิ เ คราะห ดี เ อ็ น เอ
เหลานั้นโดยใชแนวทางหลัก ๆ 3 แนวทาง คือ
3.1 ดีเอ็นเอทั้งหมดที่ไดจะถูกนําไปใชเปน
template เพื่อเพิ่มจํานวนในสวนลําดับเบสของยีน
16S rRNA หรือ 18S rRNA ดวยวิธีการ polymerase
chain reaction (PCR) เพื่อศึกษาชนิดจุลินทรียในชุม
ชีพนั้น ๆ [12]
3.2 ดีเอ็นเอที่ส กัดไดจ ะถูกนําเขาสูเวคเตอร
พาหะที่เหมาะสมและนําเขาสูเซลลเจาบาน เพื่อสราง
เปน metagenomic library [13] เพื่อศึกษาวิเคราะห
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วิธีการโคลนนิ่งแบบสุมใน E. coli นั้นมีเพียงรอยละ
40 เทานั้น [18] จึงไดมีการใชเซลลเจาบานที่เปน
แบคทีเรียชนิดอื่นเพิ่มเติมเขามาเพื่อขยายขอบเขตใน
การตรวจสอบกิจกรรมของสารชีวภาพที่ตองการจาก
metagenomic library ใหกวางมากขึ้น เซลลเจาบาน
อื่น ๆ ที่ไดมีการนํามาใชในการสราง metagenomic
library ตัวอยาง เชน Streptomyces spp. [19], Thermus
thermophilus [20], Sulfolobus solfataricus [21] และ
แบคทีเรียในกลุม Proteobacteria อีกหลายชนิด [22]
Metagenomic library ไดถูกสรางโดยใช
เวคเตอรพาหะหลากหลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาด
ของชิ้นสวนดีเอ็นเอ โดยพลาสมิดจะรับชิ้นดีเอ็นเอที่
เล็กกวา 15 กิโลเบส ในขณะที่ฟอสมิด คอสมิด และ
โครโมโซมจําลองของแบคทีเรีย (BAC, bacterial
artificial chromosome) จะรับชิ้นดีเอ็นเอไดถึง 40
กิโลเบส [23] ซึ่งการเลือกใชระบบเวคเตอรพาหะใด
นั้นขึ้นอยูกับคุณภาพของดีเอ็นเอ ยีนเปาหมาย และ
วิธีการในการคัดเลือก [15] โดย library ที่มีชิ้นดีเอ็นเอ
ขนาดเล็กสามารถใชในการบงชี้สารชีวภาพที่แสดง
ออกจากยีนเดี่ยว ๆ หรือ operon ขนาดเล็ก ในขณะที่
library ที่มีชิ้นดีเอ็นเอขนาดใหญจะถูกใชเมื่อตองการ
กลุมยีนขนาดใหญที่ตองแสดงออกรวมกัน ซึ่งกลุมยีน
เหลานี้มักจะเกี่ยวของกับ pathway ที่ซับซอน [15]
4.1 การคัดเลือกเอนไซมหรือสารออกฤทธิ์ทาง
ชี ว ภาพด ว ยวิ ธี อ า งอิ ง คุ ณ สมบั ติ จํ า เพาะที่ ต อ งการ
ศึกษา (function-based screening)
ในการคัดเลือกและคัดแยกยีนที่สรางชีว
โมเลกุลใหม ๆ นั้น สวนใหญจะยึดเอากิจกรรมหรือ
คุ ณ สมบั ติ จํ า เพาะของโคลนซึ่ ง มี metagenomic
library เปนหลัก และเนื่องจากวิธีการนี้ไมจําเปนตอง
มีขอมูลลําดับเบส จึงเปนวิธีเดียวที่จะสามารถคนพบ
ยีนประเภทใหมหรือชนิดใหมที่สรางชีวโมเลกุลที่มี

คุ ณ สมบั ติ ที่ น า สนใจได นั บ ตั้ ง แต ก ารบ ง ชี้ ลํ า ดั บ
วิวัฒนาการ (phylogenic marker) เชน การเปรียบ
เทียบลําดับเบสของยีน 16S rRNA ยีน recA หรือยีน
อื่น ๆ ดวยวิธี hybridization หรือ multiplex PCR [7]
จนไปถึ ง การค น หาเอนไซม ห รื อ สารออกฤทธิ์ ท าง
ชีวภาพใหม ๆ [14] ซึ่งแบงออกไดเปนวิธีคัดเลือกโดย
อ างอิ งคุณ สมบั ติจําเพาะที่ตอ งการศึกษา (functionbased) หรือคัดเลือกโดยอางอิงลําดับเบสของยีนที่
ตองการ (sequence-based) [14,15]
3.3 การวิเคราะหลําดับเบสทั้งหมดของ metagenome ที่สกัดมาได ซึ่งวิธีการนี้ไดกลายเปนเครื่อง
มื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการศึ ก ษาจุ ลิ น ทรี ย ที่ ไ ม
สามารถเพาะเลี้ยงได โดยใชเทคโนโลยีการวิเคราะห
ลําดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม เชน pyrosequencing [17]

4. การคัดเลือกเอนไซมหรือสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจาก metagenomic library
ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวาเทคนิคที่ใช
ในการคนพบสารชีวภาพใหม ๆ จากตัวอยางสิ่งแวด
ลอมนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 วิธี คือ วิธีคัดเลือก
โดยอางอิงจากคุณสมบัติจําเพาะที่ตองการศึกษา หรือ
คัดเลือ กโดยอางอิงจากลําดับเบสของยีนที่ ตองการ
[14,15] (รูปที่ 1) ซึ่งทั้ง 2 วิธี นี้ประกอบไปดวยการ
โคลนดีเอ็นเอที่สกัดไดจากตัวอยางสิ่งแวดลอมและ
การสราง metagenomic library ซึ่งอาจจะมีชิ้นสวน
ของดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ได จากนั้น
metagenomic library เหลานี้จะถูกนําเขาสูเซลลเจา
บาน ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนแบคทีเรีย Escherichia
coli [12,14] แตเนื่องจากรูปแบบการแสดงออกของ
ยีนระหวางโพรแคริโอตที่อยูตางกลุมอนุกรมวิธาน
กั น นั้ น มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ และ
กิจกรรมของเอนไซมที่สามารถตรวจสอบพบไดดวย
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รูปที่ 1 วิธีการสรางและคัดเลือกเอนไซมหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก metagenomic library (ดัดแปลงจาก
Handelsman, 2005) [24]
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ที่วา การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข องกับการสลาย
สารตาง ๆ นั้นสวนใหญจะถูกกระตุนโดยสารตั้งตนที่
จําเพาะและมักจะมีโพรโมเตอรตั้งอยูใกลกับยีนนั้น ๆ
[27] ในวิธี SIGEX นี้ เมตาจีโนมิกสดีเอ็นเอจะถูก
โคลนอยูดานหนาของยีน gfp ซึ่งทําใหการแสดงออก
ของยีน gfp อยูภายใตการควบคุมของโพรโมเตอรที่
อยูในเมตาจีโนมิกสดีเอ็นเอ โคลนที่มีการแสดงออก
ของยีน gfp หลังจากเติมสารตั้งตนที่สนใจลงไปจะถูก
แยกออกมาโดยวิธีการ fluorescence-activated cell
sorting [27] ขอเสียของวิธีนี้คืออาจมีการกระตุนการ
แสดงออกยีนโดยปจจัยอื่นที่ไมใชสารตั้งตนจําเพาะ
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการคัดเลือกที่
มีความคลายคลึงกันกับวิธี SIGEX อีกหนึ่งวิธีคือวิธีที่
เรียกวา metabolite-regulated expression (METREX)
[29] วิธีนี้ใชในการบงชี้โคลนในเมตาจีโนมิกสที่สราง
โมเลกุลขนาดเล็ก โดยจะมีตัวรับรูชีวภาพ (biosensor)
อยูในเซลลเดียวกันกับเวคเตอรพาหะที่มีชิ้นเมตาจีโน
มิกสดีเอ็นเอ ตัวรับรูชีวภาพนี้จะดักจับโมเลกุลขนาด
เล็กซึ่งถูกผลิตจากยีนในเมตาจีโนมิกสดีเอ็นเอ และ
สามารถแพรกระจายไปไดทั่วเซลล ซึ่งโมเลกุลเหลานี้
ทํา หน าที่ เ ป น สัญ ญาณให กั บ ตัว รั บ รู ชี ว ภาพเพื่ อ ไป
กระตุนระบบการควบคุมการทํางานของยีนที่เรียกวา
quorum sensing อีกตอหนึ่ง สวนประกอบหลักของ
ตั ว รั บ รู ชี ว ภาพก็ คื อ โพรโมเตอร ที่ เ ป น ของระบบ
quorum sensing โดยโพรโมเตอรนี้จะควบคุมยีน gfp
ซึ่งจะใชเปนยีนรายงานผล (reporter gene) เมื่อระดับ
ความเขมขนของโมเลกุลสัญญาณที่ผลิตโดยยีนใน
metagenomic library เกินระดับต่ําสุด green fluorescent protein (GFP) ก็จะถูกผลิตขึ้น หลังจากนั้นโคลน
ที่มี GFP อยูก็จะถูกคัดแยกโดยใชกลองจุลทรรศน
ชนิด fluorescence [29]
ตอมาในป ค.ศ. 2010 และ Uchiyama และ

หน า ที่ ซึ่ ง เป น ที่ รู จั ก อยู แ ล ว หรื อ มี ห น า ที่ ใ หม โ ดย
สิ้นเชิง [16] ที่ผานมาไดมีผูนําแนวทางการคัดเลือก
ด ว ยวิ ธี ก ารนี้ ม าประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ค น หาชี ว โมเลกุ ล
ใหม ๆ โดยแบงออกเปน 3 วิธีการยอย ๆ ดวยกัน คือ
การตรวจสอบฟโนไทปของกิจกรรมที่ตองการ [25]
complementation ของเซลลเจาบานหรือสายพันธุ
กลายของเซลลเจาบาน [26] และการเหนี่ยวนําใหเกิด
การแสดงออกของยีน [26-28]
ในวิ ธี ก ารตรวจสอบฟ โ นไทป นั้ น โดย
สวนใหญจะใชสารเคมีที่เปนสียอมและสารตั้งตนที่
ไมละลายน้ําหรือที่มีกลุมโครโมฟอรติดอยูใสรวมเขา
กับอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งจะทําใหสังเกตความแตกตาง
ของโคลนที่มีกิจกรรมของเอนไซมหรือมีคุณสมบัติที่
สามารถเปลี่ยนแปลงสารตั้งตนไดงายขึ้นโดยสังเกต
จากการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อบริเวณที่มีโคโลนี
ที่ตองการอยู [16]
ส ว นในวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กโดยใช ห ลั ก การ
complementation ของเซลลเจาบานหรือสายพันธุ
กลายของเซลลเจาบานนั้น สิ่งที่จําเปนคือยีนเปาหมาย
จะต อ งสามารถทํ า ให เ ซลล เ จริ ญ ได ใ นสภาวะที่ ใ ช
คัดเลือก เทคนิคนี้ไดชวยทําใหการคัดเลือกโคลนที่
ตองการจาก metagenomic library ที่มีความซับซอน
และประกอบไปดวยโคลนนับลานโคลนนั้นงายและ
รวดเร็วขึ้น วิธีการนี้นับวามีความจําเพาะสูงมากและ
แทบจะไมมี false positive เลย [26]
ในป ค.ศ. 2005 Uchiyama และคณะ ได
นํ า เสนอวิ ธี คั ด เลื อ กในแบบที่ ส ามขึ้ น วิ ธี นี้ เ รี ย กว า
substrate-induced gene expression screening
(SIGEX) ซึ่งสามารถคัดเลือกโคลนไดครั้งละจํานวน
มาก (high-throughput) โดยวิธีการนี้จะใชโพรโม
เตอรรวมกับเวคเตอรพาหะที่มียีน gfp (green fluorescence protein) หลักการของวิธีการนี้มาจากขอเท็จจริง
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Miyazaki ไดนําเสนอวิธีการคัดเลือกซึ่งอิงการกระตุน
การแสดงออกของยี น อี ก หนึ่ ง วิ ธี คื อ วิ ธี ที่ มี ชื่ อ ว า
product induced gene expression (PIGEX) ในระบบ
นี้กิจกรรมของเอนไซมจะถูกตรวจจับโดยการแสดง
ออกของยีน gfp เชนกัน ซึ่งยีน gfp จะถูกกระตุนโดย
ผลิ ตภั ณฑ ที่ เป น ผลจากการเปลี่ ย นแปลงสารตั้ง ต น
ของเอนไซมที่ตองการคัดเลือก [28]
4.2 การคัดเลือกเอนไซมหรือสารออกฤทธิ์ทาง
ชี ว ภาพด ว ยวิ ธี อ า งอิ ง ลํ า ดั บ เบสของยี น ที่ ต อ งการ
(sequence-based screening)
การประยุกตใชวิธีที่อางอิงลําดับเบสนั้น
จะตองมีการออกแบบไพรเมอรหรือดีเอ็นเอที่จะใช
สําหรับตรวจสอบซึ่งจะไดมาจากบริเวณอนุรักษของ
ยีนหรือโปรตีนที่ทราบอยูแลว ซึ่งจะสามารถคัดแยก
ไดเฉพาะยีนหรือโปรตีนที่มีความแตกตางบางสวน
เทานั้น อยางไรก็ตามวิธีการนี้ทําใหมีการคนพบยีนที่
สรางเอนไซมใหม ๆ เชน เอนไซมที่ยอ ยสลายสาร
dimethylsulfoniopropionate (DMSP) [30] เอนไซม
dioxygenase [31] nitrite reductase [32] [Fe-Fe]hydrogenase [33] [NiFe] hydrogenase [34] hydrazine
oxidoreductase [35] chitinase [36] และ glycerol
dehydratase [14]
ไดมีการรวมวิธี PCR ผสานเขากับเทคนิค
pyrosequencing ของ amplicon ที่ไดจากกระบวนการ
PCR เพื่อที่จะทําใหสามารถศึกษาลําดับเบสของยีนที่
สนใจซึ่งมีอยูในกลุมชุมชีพจุลินทรียที่ตองการศึกษา
ได อ ย า งครอบคลุ ม มากขึ้ น ข อ มู ล ของลํ า ดั บ เบสที่
รวบรวมจากวิธีการดังกลาวสามารถนํามาใชในการ
ออกแบบดีเอ็นเอ probe ที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชใน
การกู ยี น เป า หมายให ไ ด ค รบสมบู ร ณ (full-length)
เรียกวิธีการนี้วา gene-targeted metagenomics(GTmetagenomics) [37]

5. ตัวอยางของชีวโมเลกุลที่ไดรับการคนพบ
จากวิธีเมตาจีโนมิกส
นอกเหนือจากตัวอยางชีวโมเลกุลที่ไดยกมา
ขางตนแลว ไดมีการคนพบชีวโมเลกุลมากมายจาก
metagenomic library ทั้งที่เปนชีวโมเลกุลชนิดใหม
และที่เปนชีวโมเลกุลซึ่งเปนที่รูจักอยูแลว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเอนไซมตาง ๆ เชน DNA polymerase [26]
lipase [38] esterase [39] cellulase [6] chitinase [365]
protease [40] oxidoreductase [35] bacterial alkaline
protease [41] nitrilase [42] methyl coenzyme M
reductase A [43]
นอกจากนี้ยังมีการคนพบยีนและโปรตีนอื่น ๆ
เชน ยีนที่สรางสารปฏิชีวนะ [44] ยีนที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงแปงและน้ําตาลหลายโมเลกุล เชน
alpha-amylase [46] alpha-glucosidase [16] ยีนที่สราง
เอนไซมที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
4-hydroxybutyrate [45] ยีนที่สรางเอนไซมในวิถีการ
สังเคราะห biotin [47] ยีนที่เกี่ยวของกับการยอยสลาย
สารประกอบ aromatic hydrocarbons [48] RadA
protein [49] proteorhodopsin [50] เมมเบรนโปรตีน
[51]
จนถึงปจจุบันนี้เอนไซมที่ถูกคนพบบอยที่สุด
จากเมตาจีโนมคือ lipase และ esterase [15,16]

6. บทสรุป
วิ ธี ก ารเมตาจี โ นมิ ก ส ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย น
แปลงและพัฒนาในงานวิจัยหลาย ๆ ดาน ทําใหนัก
วิจัยสามารถเขา ถึงขอ มูล จีโ นมของเชื้อ ที่เ พาะเลี้ย ง
ไม ไ ด และยั ง ทํ า ให เ กิ ด การค น พบยี น ใหม ๆ ได
รวดเร็วขึ้นอีกดวย นอกจากนี้วิธีการเมตาจีโนมิกสยัง
สามารถนํ าไปใช กับ งานดานเทคโนโลยีชี วภาพได
อยางมาก มาย แตวิธีการนี้ก็ยังมีขอจํากัดอยูบาง เชน
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