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โรคไวรัสในมันฝร่ังชนิด X (Potato virus X; PVX) เปนโรคที่มีการระบาดทั่วไปในเขตที่มี

การปลูกมันฝร่ัง ไวรัสนี้ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตและทอนพันธุ การทดลองนี้ได
ทําการศึกษาการสราง RNAi เพื่อรบกวนตอการแสดงออกของยีนที่ใชสรางโปรตีนหอหุมอนุภาค
ไวรัส (coat protein; CP) PVX โดยวิธี transient expression ในใบยาสูบ (Nicotiana bentamiana)  
PVX CP cDNA ถูกโคลนมาจากใบมันฝร่ังที่เปนโรค PVX ในแปลงปลูก และทําการโคลนยีน  
PVX CP สวนที่เปน conserved fragment เขาสู RNAi vector, pHellsgate12 และถายเขาสูพืช        
เพื่อสรางความตานทานตอ PVX ในพืช  การศึกษา  transient expression  ของ  hairpin CP 
นี้ใชเทคนิคการถายยีนเขาสูพืชผานเชื้อ Agrobacterium (Agroinfiltration) และทดสอบความ
ตานทานตอการเขาทําลายของไวรัสโดยวิธีสังเกตลักษณะการแสดงออกภายนอก  และการ
ตรวจสอบดวย เทคนิค  DAS-ELISA ผลการทดสอบพบว า  มันฝ ร่ังที่ ถูกถ ายยีนด วยวิ ธี 
Agroinfiltration สามารถตานทานตอ PVX ได 100% นอกจากนี้ยังไดทําการพัฒนาหาเทคนิคที่
เหมาะสมสําหรับการถายยีนนี้เขาสูเนื้อเยื้อของมันฝร่ัง ซ่ึงพบวาเนื้อเยื้อของมันฝร่ังถูกดัดแปลงยีน
สามารถตรวจสอบการถายยีนโดยเทคนิค PCRได ในอนาคตงาน ทดลองที่เกี่ยวของกับการดัดแปลง
ยีนในมันฝรั่งเพื่อสรางความตานทานตอ PVX สามารถใชเทคนิคที่กลาวมาขางตนได 
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Potato virus X (PVX) is widespread in the world, causing yield losses and seed 

degeneration of potato. The interference effect of a PVX coat protein (CP) based 

construct was studied by transient expession in Nicotiana bentamiana. Potato leaves 

with PVX infection symptoms in the fields were collected to obtain the PVX CP 

cDNA. A conserved fragment of the PVX CP gene was subcloned into pHellsgate12, 

an RNAi vector, with the aim of achieving the resistance to PVX. Transient expression 

of the hairpin CP via agroinfiltration was performed in model plant, Nicotiana 

bentamiana. Virus challenging assay followed by phenotype observation and 

DAS-ELISA detection demonstrated that 100% of the tobacco plants infiltrated with 

Agrobacterium harboring the construct were resistant to PVX. Furthermore, 

optimization of the system for Agrobacterium mediated potato transformation led to 

detection of transgenic potato calli by PCR. This work revealed the possibility of 

achieving transgenic potato plants resistant to PVX. 
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