50401209: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คําสําคัญ: แอคติโนมัยสีท, ฤทธิ์ตานจุลชีพ, รากหนอไมฝรั่ง, Micromonospora
ลลิดา วชังเงิน : การคัดกรองและการพิสูจนเอกลักษณแอคติโนมัยสีทหายากที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพ. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ , รองศาสตราจารย ดร.
สมบูรณ ธนาศุภวัฒน และ ภญ.รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัต.ิ์ 115 หนา.
ทําการคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากตัวอยางดินรอบราก และจากรากหนอไมฝรั่งจากแปลงเกษตร
อินทรียในจังหวัดประจวบคีรีขันธและเพชรบุรีไดจํานวน 25 สายพันธุ มาทําการทดสอบฤทธิ์ในการตาน
จุลินทรียขั้นตน พบวาสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได 10 สายพันธุ (40%) สวนที่ยับยั้งแบคทีเรียแกรม
บวกและแกรมลบได 8 สายพันธุ (32%) ไมยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได 7 สายพันธุ (28%) และ
ไมสามารถยับยั้งยีสตไดเลย ทําการคัดเลือกแอคติโนมัยสีท 14 สายพันธุซึ่งมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียไดดีมา
ทําการศึกษาลักษณะทางฟโนไทปพบวา 13 สายพันธุ จัดอยูในสกุล Micromonospora และ 1 สายพันธุจัดอยู
ในสกุล Microbispora แลวจึงทําการคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียไดหลายชนิดมา
จํานวน 5 สายพันธุไดแก สายพันธุ PKB32-7-12, PKB32-7-22, PKB32-13-13 และ PKB32-19 ซึ่งจัดอยูใน
สกุล Micromonospora และ PKB32-24 ซึ่งจัดอยูในสกุล Microbispora เพื่อทําการศึกษาลักษณะทางฟโน
ไทปตอไป นอกจากนี้ไดคัดเลือกสายพันธุ PKB32-7-22 และPKB32-24 เพื่อศึกษาลักษณะทางเคโมไทป
และจีโนไทปเฉพาะสองสายพันธุ เนื่องจากมีฤทธิ์การตานแบคทีเรียหลายชนิด พบวาทั้งสองสายพันธุมี
meso-diaminopimelic acid เปนองคประกอบของผนังเซลล สายพันธุ PKB32-7-22 มีกรดไขมันชนิด isoC15:0 (21.2%), iso-C16:0 (23.1%) และ anteiso- C17:0 (10.3%) และเมนาควิโนนชนิด MK-9H4 และ MK-9H8 เปน
องคประกอบหลัก สรุปวาสายพันธุ PKB32-7-22 มีความใกลเคียงกับ M. chersinia DSM 44151T, M.
inositola DSM 43819Tและ M. endolithica DSM 44398T เปน 99 %ของลําดับเบสในชวง 16S rRNA gene ซึ่ง
จัดเปนสปชี่สใหมของMicromonospora สวนสายพันธุของ PKB32- 24 มีเมนาควิโนนชนิด MK-9H0 และ
MK-9H2 เปนองคประกอบหลัก พบวา มีความใกลเคียงกับ Mb. corallina DSM 44682T และ Mb. rosea subsp.
rosea DSM 43839T เปน 98 % ของลําดับเบสในชวง 16S rRNA gene จัดเปนสปชี่สใหม ของสกุ ล
Microbispora นอกจากนี้พบวาสารสกัดหยาบจากไดคลอโรมีเทนของสายพันธุ PKB32-24 สามารถยับยั้ง
Bacillus subtilis ATCC 6633 ไดที่ระดับความเขมขน 20 มิลลิกรัม/ดิสก
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ASSOC. PROF. CHUTIMA LIMMATVAPIRAT, Ph.D., 115 pp.
Twenty-five actinomycete strains were isolated from soil around asparagus root and
from asparagus root of healthy plants grown in organic farm from Prachuabkhirikan and
Phetchaburi provinces. On primary screening for antimicrobial activities, 10 strains (40%)
showed the activities against Gram-positive bacteria and 8 strains (32%) inhibited Grampositive and Gram-negative bacteria. Sevens strains showed no activities against Grampositive and Gram-negative bacteria including yeast strain. Fourteen potent strains were
selected for their phenotypic characterization. Thirteen strains were belonged to the genus
Micromonospora and one strain was Microbispora. PKB32-7-12, PKB32-7-22, PKB32-13-13 and
PKB32-19 identified as Micromonospora and PKB32-24 identified as Microbispora were
selected for further phenotypic characterization. Strains PKB32-7-22 and PKB32-24 were
selected for chemotaxonomic and genotypic characterization based on their antibacterial
activities. Both strains contained meso-diaminopemelic acid in cell wall. Strains PKB32-7-22
contained iso-C15:0 (21.2%), iso-C16:0 (23.1%) and anteiso- C17:0 (10.3%) as major cellular
fatty acids and MK-9H4 and MK-9H8 as major menaquinones. Phylogenetic analysis using 16S
rRNA gene sequences showed that strain PKB32-7-22 was a novel species of the genus
T
Micromonospora which was closely related to M.chersinia DSM 44151 , M. inositola DSM
T
T
43819 and M. endolithica DSM 44398 with 99% similarity. Strain PKB32-24 contained MK9H0 and MK-9H2 as major menaquinones. Phylogenetic analysis using 16S rRNA gene
sequences showed that strain PKB32-24 was a novel species of the genus Microbispora
which was closely related Mb. corallina DSM 44682T and Mb. rosea subsp. rosea DSM
T
43839 with 98% similarity. In addition, the dichloromethane crude extract of strain PKB3224 inhibited Bacillus subtilis ATCC 6633 at 20 mg/disc.
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วาภิรัติ์ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในดานตางๆ พรอม
ทั้งแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ ภญ.ผศ.ดร. สุนีย เตชะอาภรณกุล ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการ
และ ดร.สุชาดา จงรุงเรืองโชค ซึ่งกรุณารับเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ
นี้
ขอขอบคุ ณ นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละเจ า หน า ที่ ภ าควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา คณะเภสั ช ศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ไดอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือในดานตางๆ
ทายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่งสําหรับบิดา มารดา นอง และครอบครัว
ผูวิจัย ที่คอยใหกําลังใจ ใหการและสนับสนุนในทุกดานเปนอยางดีมาโดยตลอด
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