BMO1
โปรตีนบ่ งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยาในเมล็ดของผลลาไยทีเ่ จริญเติบโต
โดยใช้ เทคนิค 2-D gel ตามด้วย LC-MS/MS
Protein Biomarkers from Physiological Disorder Syndrome in Seed of Longan
on Fruit Growth using 2-D gel Coupled with LC-MS/MS
อังคณา เปี่ ยมพร้อม (Angkana Paimprom)* ดร.วินยั วิริยะอลงกรณ์ (Dr.Winai Wiriya along gon)**
ดร.เอกวิทย์ ตรี เนตร (Dr.Ekawit Threenet)***
บทคัดย่ อ
กลุ่มอาการผิดปกติทางสรี รวิทยาของผลลาไย เป็ นอาการที่ ผลลาไยมีลกั ษณะสี ค่อนข้างแดงในระหว่างช่วง
ระยะการเจริ ญเติบโตของผลทาให้เกิดความเสี ยหายและมีผลกระทบต่อผลผลิตลาไย การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาและพัฒนากระบวนการหาตัวบ่งชี้ชีวภาพด้านโปรตีนจากส่ วนของเมล็ดของผลลาไย (Dimocarpus longan
Lour.) ที่ มีอาการความผิดปกติทางสรี รวิทยาของผลลาไยในระยะการพัฒนาการเจริ ญเติบโต ผลการศึกษาโดยการใช้
เทคนิ ค 2-D gel พบว่าโปรตีน 2 ชนิ ดคือ 14-3-3 family protein (29.5 KDa) และ NBS-LRR disease resistance protein
NBSS54 (93.5 KDa) ซึ่ งโปรตี นทั้ง 2 ชนิ ดนี้ ได้แสดงออกเพิ่มขึ้ นในลาไยเป็ นโรค ขณะที่ acetyl-coenzyme A
carboxylase carboxyl transferase subunit beta (59.5 KDa) และ transport inhibitor response 1-like protein (72.9 KDa)
แสดงออกเพิ่มขึ้ นในลาไยปกติ ตลอดระยะ 20 และ 30 สัปดาห์ หลังการติ ดช่ อผล นอกจากนี้ พบว่า ATP synthase
subunit beta (53.5 KDa) มีการแสดงออกในลาไยปกติ เฉพาะในระยะ 20 สัปดาห์หลังการติดช่อผล ขณะที่ โปรตีน 3
ชนิ ด ได้แก่ APX (37.4 KDa), WRKY transcription factor 72-3 (61.0 KDa) และ ramorin-4 protein (52.5 KDa) มีการ
แสดงออกในลาไยที่เป็ นโรคเฉพาะระยะ 30 สัปดาห์หลังการติดช่อผล
ABSTRACT
The physiological disorder syndromes in longan, The purpose of this research was to study and develop the
process for finding the biological indicators of the protein from the seed of longan fruits (Dimocarpus longan Lour.)
with symptoms of physiological disorders in longan fruits The research showed that 14-3-3 family protein (29.5 KDa)
and NBS-LRR protein resistance protein NBSS54 (93.5 KDa) were expressed in longan disease. Actyl-coenzyme A
carboxylase carboxyl transferase subunit beta (59.5 KDa) and transport inhibitor response 1-like protein (72.9 KDa)
were expressed in normal longan throughout the 20 and 30 weeks after fruition. In addition, ATP synthase subunit
beta (53.5 KDa) was expressed in normal longan only at 20 weeks after fruition. Three proteins, APX (37.4 KDa),
WRKY transcription factor 72-3 (61.0 KDa) and ramorin-4 protein (52.5 KDa) are expressed in the fruit at only 30
weeks after fruition.
คาสาคัญ: ลาไย อิเล็กโทรโฟรี ซีส
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บทนา
ลาไยเป็ นไม้ผลเศรษฐกิ จสาคัญที่ทางรัฐบาลจัดหมวดหมู่ในกลุ่มสิ นค้าเพื่อการส่ งออก สาหรับลาไยกลุ่มชื่ อ
พันธุ์ดอ เป็ นลาไยสายพันธุ์หนึ่งที่ชาวสวนนิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเจริ ญเติบโตดี ยอดอ่อนมีท้ งั ยอด
สี เขียวและสี แดง ลาต้นแข็งแรงเปลือกผลหนา ออกดอกติดผลค่อนข้างสม่าเสมอ ทรงผลกลมแป้ นและเบี้ยวยกบ่าข้าง
เดียว ผิวผลสี น้ าตาล มีกระหรื อตาห่ าง เนื้ อค่อนข้างเหนี ยว สี ขาวขุ่น เมล็ดใหญ่ ปานกลาง (สานักประชาสัมพันธ์เขต 3
จังหวัดเชียงใหม่, 2556) สาหรับกลุ่มชื่อพันธุ์ดอมีท้ งั สิ้ น 21 ชื่อพันธุ์ ซึ่ งมีความหลากหลายทางด้านการปรับปรุ งพันธุ์
รวมถึงการพัฒนาสี ผิวลาไย ซึ่งมีผลต่อการซื้อขายผลผลิตสด พ่อค้าที่รับซื้ อลาไยผลสดนอกจากจะดูขนาดแล้วยังดูสีผิว
ของลาไยด้วย เพราะลักษณะที่ตลาดต้องการคือลาไยที่มีผิวสี เหลืองทอง ไม่มีรอยด่างดา ซึ่ งทาให้ราคาที่ขายได้แตกต่าง
กันอย่างชัดเจนแม้ว่าผลลาไยจะมี ขนาดไม่แตกต่างกันเลย อิ ทธิ พลของสี ผิวลาไยต่อราคาซื้ อขายมี ความสาคัญต่ อ
เกษตรกรที่ปลูกลาไยอย่างมาก สี ผิวลาไยเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่จะละเลยเสี ยไม่ได้ (ธี รนุช และพาวิน, 2548) ดังนั้น
การศึกษาปั จจัยภายในด้านองค์ประกอบเคมีของผลลาไย จึ งควรเป็ นวิธีการหนึ่ งในการแก้ปัญหาในเรื่ องนี้ สาหรับ
โปรตีนผลลาไยแม้จะมีปริ มาณน้อยเมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่น (บัวเรี ยม และคณะ, 2554) แต่จะมีความสาคัญเพราะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนิดของโปรตีนบางตัวจะสามารถสะท้อนถึงการ
แสดงออกของยีนของสายพันธุ์ลาไยชนิดนั้นตลอดจนสะท้อนสภาวะการพัฒนาในระยะต่างๆ ซึ่ งเรี ยกโปรตีนเหล่านี้ วา่
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพด้านโปรตีน (protein biomarker) ดังนั้นการหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพด้านโปรตีนในผลลาไยพันธุ์ดอที่
เป็ นกลุ่ ม อาการความผิ ด ปกติ ท างสรี ร วิท ยาของผลล าไย จะมี ป ระโยชน์ ท้ ัง ในด้า นการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ แ ละเข้า ใจ
กระบวนการเจริ ญเติบโตของผลเพื่อใช้ในกระบวนการเร่ งการพัฒนาของผลลาไยต่อไป
ปั จจุบนั การศึกษาหาองค์ความรู ้ในกระบวนการทางด้าน proteomic เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ที่สาคัญในการใช้
อธิ บายกระบวนการต่างๆในสิ่ งมีชีวิต และจาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องสาหรับอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านโปรตีนสามารถประยุกต์ในการวิเคราะห์การพัฒนาการเจริ ญเติบโต การวินิจฉัย การเกิด
โรค ตลอดจนใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ได้ ก็นบั ว่ากระบวนการด้าน proteomic นี้ เป็ นแนวทางที่ดีสาหรับ
การพัฒนาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการหาตัวบ่งชี้ชีวภาพด้านโปรตีนจากส่ วนของผลลาไยที่มีอาการของกลุ่ม
อาการความผิดปกติทางสรี รวิทยาของผลลาไย
2. เพื่อศึ กษาระยะที่เหมาะสมของการป้ องกันกลุ่มอาการความผิดปกติทางสรี รวิทยาของผลลาไยที่มีต่อผล
การพัฒนาการเจริ ญเติบโต
วิธีการวิจยั
สาหรับตัวอย่างในการวิเคราะห์ได้ใช้ลาไยพันธุ์ดอปกติและลาไยที่มีความผิดปกติทางสรี รวิทยาของผลช่วง
ระยะผลอ่อนได้จากแหล่งเพาะปลูก 2 แหล่ง ได้แก่ ฟาร์ ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยมีประวัติการเกิ ด
การระบาดของอาการล าไยที่ มี ค วามผิ ดปกติ ทางสรี ร วิท ยาของผล และคาดว่าจะเกิ ด ขึ้ น อี ก เพื่ อจะได้ติ ด ตามการ
พัฒนาการเกิดโรคตั้งแต่ระยะการพัฒนาหลังการติดช่อผลไปจนกระทัง่ เกิดโรค โดยทาการเก็บตัวอย่างลาไยตั้งแต่หลัง
ติดช่อผลเป็ นระยะเวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 สัปดาห์ โดยการเก็บ 10 ต้นแบ่งออกเป็ นต้นปกติ 5 ต้น ต้นผิดปกติ
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5 ต้น ทาการเก็บต้นล่ะ 20 ผล โดยสวนดังกล่าวปรากฏพบการระบาดของความผิดปกติทางสรี รวิทยาในผลช่วงระยะผล
อ่อนใน 20 สัปดาห์หลังการติดช่อผล (เดื อนกรกฎาคม ถึง สิ งหาคม 2560) ซึ่ งไม่ปรากฏลาไยที่มีความผิดปกติทาง
สรี รวิทยาของผล แบบที่ 2 คือระยะผลแก่เกิดขึ้นในสวนดังกล่าว ใน 30 สัปดาห์หลังติดช่อผลซึ่ งเป็ นระยะการเก็บเกี่ยว
ตัวอย่างของผลลาไยได้ทาการเก็บผลสดในระยะต่างๆดังที่ กล่าวมาได้นามาศึ กษาลักษณะทางกายภาพ (ความกว้าง
ความยาว น้ าหนัก และ ค่าสี )โดยใช้เครื่ องวัดสี colorimeter ยี่ห้อ MINOLTA รุ่ น CR-10 และวัดค่าทางเคมีของผลลาไย
ได้แก่ ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ า (total soluble solids, TSS) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่าปริ มาณวิตามินซี
ตามรายงานงานวิจยั ของเอกวิทย์ และคณะ (2561) หลังจากนั้นนามาแยกชิ้นส่วนเปลือก เนื้อ และเมล็ดผ่านกระบวนการ
เก็บรักษาที่ –20 ๐C ณ ห้องปฏิบตั ิการชีวเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทาการสกัดโปรตีน
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ก่อนที่จะนาลาไยไปสกัดด้วย extraction solution ในส่ วนเมล็ดของลาไยจาเป็ นต้องนามา
ผ่านกระบวนการตามวิธีของ เอกวิทย์ และคณะ(2560) โดยนาเมล็ดมาล้างให้สะอาด แล้วนามาผ่าครึ่ ง เพื่อนาส่ วนต่างๆ
มาแยกองค์ประกอบเพื่อทาการศึกษา และนาไปตัดให้มีขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 เซนติเมตร หลังจากนั้น
นาไปบดในโกร่ งที่อยูใ่ นสภาวะเย็นจัดโดยใส่ ไนโตรเจนเหลวเล็กน้อย และใส่ ส่วนต่างๆของลาไยที่ตดั ให้เป็ นชิ้นเล็ก
จากนั้นเทไนโตรเจนเหลวลงไปจนท่วม และทาการบด หากบดแล้วตัวอย่างยังไม่ละเอียด ให้นาตัวอย่างบดปั่ นด้วย
เครื่ องปั่ น จนเป็ นผงละเอียดและนาไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20 ๐C เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
สาหรับขั้นตอนการสกัดสารละลายโปรตีนจากเมล็ดใช้เงื่ อนไขเจลอิเล็กโทรโฟรี ซีสสาหรับวิเคราะห์เมล็ด
(2% SDS ใน Tris-HCl buffer pH 6.8) ที่ได้จากการสกัดตามวิธีของ ขนิ ษฐา (2558) การทาอิเล็กโทรโฟรี ซิสแบบ 2-DE
เป็ นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงไม่สามารถกระทากับทุกตัวอย่างได้จึงเลือกตัวอย่างปกติและตัวอย่างที่เป็ นโรคใน
สัปดาห์ 20 และ 30 หลังการติดช่อผล การทดลองส่ วนอิเล็กโทรโฟรี ซิสได้ใช้การแยกแบบ 2 มิติ โดยที่ มิติที่ 1 แยก
โปรตีนด้วยเทคนิ ค IEF และมิติที่ 2 ใช้เทคนิ ค SDS-PAGE หลังจากนั้นนาแผ่นเจลมาทาการย้อมสี โดยวิธี Coomassie
brilliant blue R-250 แล้วนาไปวิเคราะห์หาชนิดของโปรตีนโดยใช้เทคนิค liquid chromatography-mass spectrometry
ผลการวิจยั
ตัวอย่างลาไยตั้งแต่หลังติดช่อผลเป็ นระยะเวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 สัปดาห์ โดยสวนที่ทาการทดสอบ
ปรากฏพบการระบาดของความผิดปกติทางสรี รวิทยาในผลช่วงระยะผลอ่อน ตามรายงานวิจยั ของเอกวิทย์ และคณะ
(2561) ที่ปรากฏลักษณะค่าสี a และ Hue ของลาไยผลผิดปกติมีค่ามากกว่าผลปกติและแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.005) ในสัปดาห์ที่ 20 หลังการติดช่อผล
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(A)
(B)
ภาพที่ 1 ลักษณะสี ผลลาไยปกติ (A) และลาไยที่ มีความผิดปกติทางสรี รวิทยา (B) ระยะที่ เริ่ มเกิ ดความผิดปกติทาง
สรี รวิทยาของผลในสัปดาห์ที่ 20 หลังการติดช่อผล
สาหรับผลการศึกษาเจลเล็กโทรโฟรี ซิสแบบ 2D-gel ตามด้วยเทคนิค LC-MS/MS ที่ระยะการเจริ ญเติบโตของ
ผลลาไยที่ 20 และ 30 สัปดาห์หลังการติดช่อผลเท่านั้น ดังแสดงภาพที่ 2 และ 3 และตารางที่ 1

(A)
(B)
ภาพที่ 2 โปรตีนในเมล็ดของผลลาไยที่ มีความผิดปกติทางสรี รวิทยา (A) และลาไยปกติ (B) ในระยะ 20 สัปดาห์หลัง
การติดช่อผล

(A)
(B)
ภาพที่ 3 โปรตีนในเมล็ดของผลลาไยที่มีความผิดปกติทางสรี รวิทยา (A) และลาไยปกติ (B) ในระยะ 30 สัปดาห์หลังการ
ติดช่อผล
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระบุชนิดโปรตีนจากเมล็ดลาไยในระยะ 20 และ 30 สัปดาห์หลังการติดช่อผลด้วย
วิธี 2D-gel และเทคนิค LC-MS/MS
Types

Accession

Calculeted
MW (MS)

Score

Sequence

Matches

Expression in
physiological
disorder
syndrome

ATP synthase subunit beta

ATPB NICRU

53.3 KDa

43

2(1)

4(2)

decrease

PERA2 ARMRU

32.3 KDa

79

2(1)

6(4)

-

APX[Dimocarpus longan]

AFF18848.1

37.4 KDa

21

1(1)

3(1)

-

WRKY transcription factor
72-3
[Dimocarpus longan]

AEO31479.2

61.0 KDa

19

2(1)

2(1)

increase

Ramorin-4 protein

AGC39090.1

52.5 KDa

18

6(1)

8(1)

AEK05512.1

23.2 KDa

26

3(1)

3(1)

Actryl-coenzyme A
carboxylase carboxyl
subunit beta

ACCD_CUCSA

59.5 KDa

42

2(1)

2(1)

Transport inhibitor
response 1-like protein

AKN10574.1

72.9 KDa

21

6(1)

6(1)

NBS-LRR disease
resistance protein
[Dimocarpus longan]

AKE49469.1

93.5 KDa

20

5(1)

5(1)

14-3-3 family protein
[Dimocarpus longan]

ADD79961.1

29.5 KDa

18

8(1)

7(1)

Transport inhibitor
response 1-like protein
[Dimocarpus longan]

AKN10574.1

72.9 KDa

21

6(1)

6(1)

Peroxidase A2

[Dimocarpus longan]
MYB transcription factor
[Dimocarpus longan]
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BMO1-6
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วผลการศึ กษา 2D-gel ในระยะ 20 และ 30 สัปดาห์หลังการติดช่อผลทั้งลาไยที่ มี
ความผิดปกติและลาไยปกติ พบโปรตีน peroxidase A2 (32.3 KDa) ใน 2D-gel ทั้งระยะ 20 และ 30 สัปดาห์หลังการติด
ช่อผล ทั้งลาไยที่มีความผิดปกติและลาไยปกติ โดยไม่มีความแตกต่างในการแสดงออก ซึ่ งหมายความว่าโปรตีนชนิ ดนี้
น่าจะเป็ นโปรตีนทัว่ ไปของตัวอย่าง
ส่ วนโปรตีนชนิ ดอื่นน่าจะเป็ นโปรตีนบ่งชี้ความผิดปกติทางสรี รวิทยาของผลใน 2 ลักษณะ แบบที่หนึ่ งบ่งชี้
อาการผิดปกติตลอดระยะเวลาการเจริ ญเติบโตของผล โดยโปรตีนชนิดนี้จะปรากฏในลักษณะที่แตกต่างระหว่างลาไยที่
ผิดปกติและลาไยปกติท้ งั ระยะ 20 และ 30 สัปดาห์หลังการติดช่อผล ได้แก่ โปรตีนชื่ อ 14-3-3 family protein (29.5
KDa) ซึ่ งเป็ นโปรตี นที่ เกี่ ยวข้องหลายกระบวน (Muslin and Lau, 2004) เช่น การเจริ ญเติบโต กระบวนการรับรู ้
สารอาหาร และ กระบวนการอยูร่ อดของเซลล์ และ โปรตีน NBS-LRR disease resistance protein NBSS54 (93.5 KDa)
ซึ่ งเป็ นโปรตีนต้านการเป็ นโรคของพืช (Belkhadir et al., 2004) โดยโปรตีนทั้งสองชนิ ดนี้ ได้แสดงออกในลาไยที่
ผิดปกติ แต่ไม่แสดงออกในลาไยปกติในระยะเริ่ มเกิดอาการของโรคที่สามารถตรวจสอบได้จากการแสดงลักษณะทาง
กายภาพของผล (20 สัปดาห์หลังการติดช่อผล) และเมื่อมีการบารุ งรักษาสวนจนลักษณะทางกายภาพของผลไม่แตกต่าง
ระหว่างลาไยที่ ผิดปกติและลาไยปกติ (30 สัปดาห์หลังการติดช่อผล) โปรตีนทั้งสองชนิ ดนี้ ก็จะปรากฏในลาไยทั้งที่
ผิดปกติและลาไยปกติ เพียงแต่ในลาไยที่ผิดปกติจะมีการแสดงออกที่มากกว่า นอกจากนี้ ในทางกลับกันโปรตีน acetylcoenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta (59.5 KDa) ซึ่ งเป็ นเอ็นไซม์โปรตีนที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการเมทาบอลิซึมของไขมัน ในวิถีการสร้าง malonyl-CoA (UniProt, 2018a) และ Transport inhibitor response
1-like protein (72.9 KDa) ซึ่ งเป็ นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ ubiquition ที่เป็ นการเติม ubiquitin ให้กบั โปรตีน
เป้ าหมาย เพื่อให้โปรตีนนั้นถูกกาจัดต่อไป (UniProt, 2018b) โดยโปรตีนทั้งสองชนิ ดนี้ มีแสดงออกในลาไยปกติแต่ไม่
แสดงออกในลาไยที่ผิดปกติในระยะ 20สัปดาห์หลังการติดช่อผล และพบการแสดงออกของโปรตีนทั้งสองชนิ ดนี้ ใน
ลาไยทั้งที่เป็ นโรคและลาไยปกติแต่ในลาไยปกติจะมีการแสดงออกที่มากกว่า ดังนั้นสิ่ งบ่งชี้โปรตีนทั้งสี่ ชนิ ดดังกล่าว
น่าจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาของความผิดปกติในระยะการเจริ ญเติบโตของผลได้
สาหรับแบบที่ สองบ่งชี้การเป็ นโรคชนิ ดเฉพาะเจาะจงต่อบางระยะเวลาการเจริ ญเติบโตของผล โดยโปรตีน
ชนิดนี้จะปรากฏในลักษณะที่แตกต่างระหว่างลาไยที่ผิดปกติและลาไยปกติเฉพาะระยะ 20 หรื อ 30 สัปดาห์หลังการติด
ช่อผลเท่านั้น ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่าในระยะ 20 สัปดาห์หลังการติดช่อผล พบโปรตีน ATP synthase subunit beta
(53.5 KDa) เฉพาะในลาไยปกติเท่านั้น ขณะที่ในระยะ 30 สัปดาห์หลังการติดช่อผล พบโปรตีน APX (37.4 KDa) ซึ่ ง
เป็ นโปรตีนมีบทบาทสาคัญในการกาจัด hydrogen peroxide (UniProt, 2018c) โปรตีนWRKY transcription factor 723 (61.0 KDa) ซึ่งเป็ นโปรตีนช่วยในขบวนการ DNA transcription และ remorin-4 protein (52.5 KDa) (UniProt, 2018d)
ซึ่ งเป็ นโปรตีนที่ ยงั ไม่สามารถระบุหน้าที่ที่แน่ ชดั (UniProt, 2018e) โดยโปรตีนทั้ง 3 ชนิ ดนี้ พบได้เฉพาะในลาไยที่
ผิดปกติเท่านั้น
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาลาไยที่มีความผิดปกติทางสรี รวิทยาของผลในระยะผลแก่ โดยตรวจสอบเทคนิ ค 2 D-gel
พบโปรตีนบ่งชี้สองแบบคือ แบบแรกเป็ นโปรตีนบ่งชี้การเป็ นโรคตลอดระยะเวลาการเจริ ญเติบโตของผล ได้แก่ 14-3-3
family protein และ NBS-LRR disease resistance protein NBSS54 ซึ่ งโปรตีนทั้งสองชนิ ดนี้ ได้แสดงออกสอดคล้อง
เด่นชัดในลาไยที่ ผิดปกติทางสรี รวิทยาของผล ขณะที่โปรตีน actyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase
subunit beta และ transport inhibitor response 1-like protein แสดงออกสอดคล้องเด่นชัดในลาไยปกติ ดังนั้นตัวบ่งชี้
โปรตีนทั้งสี่ ชนิ ดนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาของโรคในระยะการเจริ ญเติบโตของผลได้ สาหรับตัวบ่งชี้โปรตีนแบบที่
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สองบ่งชี้การเป็ นโรคชนิดเฉพาะเจาะจงต่อบางระยะเวลาการเจริ ญเติบโตของผล พบว่าในระยะ 20 สัปดาห์หลังการติด
ช่อผล พบโปรตีน ATP synthase subunit beta เฉพาะในลาไยปกติเท่านั้น ขณะที่ในระยะ 30 สัปดาห์หลังการติดช่อผล
พบโปรตีน APX ,WRKY transcription factor 72-3 และ ramorin-4 protein ได้เฉพาะในลาไยที่เป็ นโรคเท่านั้น
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