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Characterization of chicken antibody against CP39-based
DNA vaccine to inhibit adhesion of Pasteurella multocida
strains to chicken embryo fibroblast cell
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Abstract
Objective - To characterize chicken specific antibody conferred by immunization with the
CP39-based DNA vaccine to inhibit Pasteurella multocida strains adhered to chicken embryo
fibroblast cells (CEF).
Materials and Methods - Sixteen-week-old, fowl cholera-antibody-free chickens were
categorized into 2 groups. The experiment group was immunized with CP39-based DNA vaccine
while the control group was immunized with the uninserted pcDNA plasmid. P. multocida strains
were treated with chicken sera prior to perform the adhesion inhibition assay to CEF cells.
Results - The recombinant CP39 was expressed and the recombinant protein was able to induce
specific antibody in chickens. The induced antibody against recombinant CP39 was significantly
able to inhibit P. multocida strains adhered to CEF cells (P<0.05) when compared to the
control sera.
Conclusion - Specific chicken antibody conferred by vaccination with CP39-based DNA vaccine
was able to inhibit P. multocida strains adhesion to CEF cells.
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คุณสมบัติของแอนติบอดีของไก่ต่อวัคซีนดีเอ็นเอ CP39
ในการยับยั้งการจับเกาะของเชื้อ
Pasteurella multocida ต่อเซลล์ chicken embryo fibroblast
ณัฐวุฒิ สถิตเมธี1* ธัญญา วรินทร์รักษ์1 พัลลพ ตันแก้ว1 และ พิชญานุช พูลเพิ่ม2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ - เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัคซีนดีเอ็นเอ CP39 ในการเหนี่ยวน�ำการสร้างแอนติบอดี
ที่จ�ำเพาะเพื่อยับยั้งการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida ต่อเซลล์ chicken embryo
fibroblast (CEF)
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ - ไก่ไข่อายุ 16 สัปดาห์ ที่ไม่มีแอนติบอดีต่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีก จ�ำนวน
2 กลุ่ม กลุม่ ทดลองจะได้รบั การฉีดด้วยวัคซีนดีเอ็นเอของโปรตีน CP39 และในกลุ่มควบคุมจะเป็นไก่
ที่ฉีดด้วย พลาสมิด pcDNA ที่ไม่มียีนแทรก หลังจากนั้นท�ำการเก็บซีรั่มของไก่ เพื่อทดสอบ
คุณสมบัติในการยับยั้งการจับเกาะของเซลล์แบคทีเรีย P. multocida ต่อเซลล์ CEF ด้วยวิธี adhesion
inhibition assay
ผลการศึกษา - พบการสร้างโปรตีนลูกผสม CP39 ในร่างกายไก่และโปรตีนลูกผสมที่ได้สามารถ
เหนี่ยวน�ำร่างกายไก่ให้สร้างแอนติบอดีจ�ำเพาะได้ ซีรั่มของไก่ต่อโปรตีนลูกผสม CP39 สามารถ
ยับยั้งการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรีย P. multocida ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกต่อเซลล์ CEF ได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับซีรั่มของกลุ่มควบคุม
ข้อสรุป - แอนติบอดีของไก่ที่ได้รับการเหนี่ยวน�ำด้วยวัคซีนดีเอ็นเอ CP39 สามารถยับยั้งการ
จับเกาะของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกต่อเซลล์ CEF ได้
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บทน�ำ
Pasteurella multocida เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบที่เป็นสาเหตุของโรคอหิวาต์สัตว์
ปีก (fowl cholera) [1] จากการส�ำรวจพบว่าเชื้อแบคทีเรียชนิด capsular serogroup A และ somatic
serotype 1, 3 หรือ 4 เป็นสาเหตุหลักของโรคอหิวาต์สัตว์ปีก [2] อาการที่พบได้ในสัตว์ปีกตั้งแต่
การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นไปจนถึงอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต จากการศึกษาพบว่า
เยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้นเป็นต�ำแหน่งที่เชื้อจะสามารถแทรกเข้าสู่ร่างกายสัตว์ [1] จากการศึกษา
เบื้องต้นพบว่าโปรตีนน�้ำหนัก 39 กิโลดาลตัน หรือ CP39 ใน crude capsular extract (CCE) ของ
P. multocida สายพันธุ์ P-1059 (serovar A:3) มีคุณสมบัติเป็น adhesive protein และจากการศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าวัคซีนที่ผลิตจากโปรตีนลูกผสม CP39 โดยอาศัยการผลิตจาก E. coli expression
vector system [3] สามารถป้องกันไก่จากการเกิดโรคอหิวาต์สัตว์ปีกได้อย่างมีนัยส�ำคัญ (P<0.05)
และยังสามารถให้ภูมิคุ้มกันข้ามกันระหว่างสายพันธุ์ P-1059 และ X-73 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ก่อโรค
หลักอีกด้วย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า CP39 เป็น cross protective antigen ของ P. multocida capsular
serogroup A อีกด้วย [3] ส�ำหรับวัคซีนดีเอ็นเอ (DNA vaccine) นั้นเป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่ก�ำลังได้
รับการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาอย่างแพร่หลาย หลักการในการพัฒนาวัคซีนชนิดนี้ คือ การน�ำยีน
หรือชิ้นดีเอ็นเอของเชื้อที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมาแทรกลงในพลาสมิด (plasmid)
แล้ ว น� ำ พลาสมิ ด ที่ มี ชิ้ น ส่ ว นดั ง กล่ า วฉี ด เข้ า ไปในตั ว สั ต ว์ เ พื่ อ ให้ ส ร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ขึ้ น มา [4-6]
ข้อดีคือสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต้องการและยังลดปัญหาการกลับมาก่อโรค (reversion
of virulence) ที่เกิดขึ้นในวัคซีนชนิดเชื้อเป็นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ข้อดีอีกประการหนึ่งคือวัคซีน
ดีเอ็นเอนั้นมีประสิทธิภาพในการกระตุ้น humoral immunity และ cellular immunity ได้เป็น
อย่ า งดี ส� ำ หรั บ ในสั ต ว์ ป ี ก โดยเฉพาะไก่ วั ค ซี น ดี เ อ็ น เอโดยการแทรกชิ้ น ส่ ว นของเชื้ อ ลงใน
พลาสมิดชนิด pcDNA (Invitrogen, Carlsbad, CA) ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคหลายชนิด ได้แก่ Infectious bursal disease virus vaccine, Chlamydia psittaci vaccine
[4,6] เป็นต้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำโปรตีน CP39 มาพัฒนาเป็นวัคซีนดีเอ็นเอต้นแบบ
ส�ำหรับป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีก โดยการแทรกยีนลงในพลาสมิดชนิด pcDNA น�ำไปฉีดกระตุ้น
ให้ ไ ก่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งแอนติ บ อดี แ ละทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องแอนติ บ อดี ใ นการยั บ ยั้ ง
การจับเกาะของเชื้อก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกต่อเซลล์โฮสท์ในระดับห้องปฏิบัติการ

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ
เชื้อแบคทีเรีย ยีนและพลาสมิด
เชื้อแบคทีเรีย P. multocida สายพันธุ์ X-73 และ P-1059 จะถูกเลี้ยงใน tryptose broth (TB;
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Difco Laboratories, MD) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะน�ำไปเลี้ยงต่อ
บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด dextrose starch agar (DSA; Difco) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 18 ชั่วโมง ในการเตรียมยีน cp39 ของเชื้อ P. multocida สายพันธุ์ P-1059 จะท�ำตามวิธีที่ได้
รายงานไว้แล้วก่อนหน้านี้ [3] โดยใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ P-1059 ไปสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี CTAB
precipitation เพื่อน�ำไปเป็นดีเอ็นเอต้นแบบส�ำหรับการเพิ่มจ�ำนวนยีน cp39 ด้วยวิธี Polymerase
chain reaction ด้วยไพรเมอร์และองค์ประกอบตามที่ได้รายงานไว้แล้วก่อนหน้านี้ [3] และน�ำยีน
cp39 มาเชื่อมต่อกับพลาสมิด pcDNA 3.1 (Invitrogen, Carlsbad, CA) แล้วท�ำการสกัดพลาสมิด
pcDNA 3.1 ที่มียีน cp39 แทรกอยู่เพื่อใช้เป็นพลาสมิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
การเหนี่ยวน�ำการสร้างโปรตีนลูกผสม
น�ำพลาสมิด pcDNA 3.1 ที่มีล�ำดับเบสของยีน cp39 ถูกต้องและตรงต�ำแหน่งของล�ำดับ
การถอดรหัสโปรตีน มาตรวจสอบล�ำดับเบสด้วยวิธี sequencing เพื่อเลือกพลาสมิดที่มีล�ำดับเบส
ถูกต้องในการน�ำเข้าสู่เซลล์โฮสท์จ�ำเพาะด้วยวิธีการ transfection และโฮสท์ตามที่แนะน�ำไว้ใน
instruction manual ของพลาสมิดแต่ละชนิด ต่อด้วยการเหนี่ยวน�ำให้เซลล์โฮสท์ที่รับพลาสมิด
เข้าไปสร้างโปรตีนลูกผสมและท�ำ โปรตีนลูกผสมให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี affinity chromatography
ตามที่แนะน�ำไว้ใน instruction manual ของ พลาสมิดแต่ละชนิดหลังจากนั้นน�ำโปรตีนลูกผสม
ที่ได้ไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะใช้งาน
ไก่ทดลอง
ไก่ไข่พันธุ์ Hisex (RPM Farm & Feed Co. Ltd., Chiang Mai, Thailand) อายุ 16 สัปดาห์
และตรวจสอบแล้วว่าปลอดต่อแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกจ�ำนวน 15 ตัว โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับพลาสมิด pcDNA 3.1 ที่มียีน cp39 จ�ำนวน 10 ตัว และกลุ่มที่ได้รับ
พลาสมิด pcDNA 3.1 ที่ไม่มียีนแทรก จ�ำนวน 5 ตัว การปฏิบัติต่อสัตว์และหัตถการที่เกิดขึ้น
ในการทดลองนี้ อยู ่ ภ ายใต้ ค� ำ แนะน� ำ และควบคุ ม โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ
การเตรียม Chicken antiserum
น�ำพลาสมิดที่ได้จากขั้นตอนข้างต้นมาวัดความเข้มข้นด้วยเครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอแล้ว
ปรับความเข้มข้นของพลาสมิดเป็น 10 ไมโครกรัมต่อ 100 ไมโครลิตรด้วยน�้ำกลั่น แล้วจึงน�ำไปฉีด
เข้ า กล้ า มเนื้ อ อกของไก่ตัว ละ 0.1 มิล ลิลิตร จ� ำ นวนทั้ งสิ้ น 4 ครั้ ง ในวั นที่ 0, 7, 14 และ 21
ของการทดลองโดยจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดไก่เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันระหว่างการทดลอง
ด้ ว ยวิ ธี ELISA ในวั น ที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42 และ 49 ของการทดลอง ตามล� ำ ดั บ
ท�ำการเจาะเลือดเพื่อเก็บซีรั่ม โดยซีรั่มที่เก็บได้จะน�ำผ่านกระบวนการ absorb ด้วยแอนติเจนของ
โฮสท์เซลล์ตามวิธีที่ได้รายงานไว้แล้ว [7] ก่อนที่จะน�ำไปใช้ในการทดลองต่อไป
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Indirect Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
ท�ำการตรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกโดยใช้ชุดทดสอบส�ำเร็จรูป ProFLOK®
(Synbiotic, Kansas City, MO, USA)
SDS-PAGE
เพื่ อ ท� ำ การวิ เ คราะห์ ข นาดของโปรตี น ลู ก ผสมที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยจะใช้ เ จล SDS-PAGE
ที่ความเข้มข้น 12.5% [8] แล้วน�ำไปย้อมสี Coomassie brilliant blue เพื่อเปรียบเทียบขนาดโปรตีน
กับแถบโปรตีนมาตรฐานต่อไป
การเตรียมเซลล์ Chicken Embryo Fibroblast (CEF)
น�ำไข่ไก่ฟักอายุ 10 วัน เช็ดท�ำความสะอาดด้วย ethyl alcohol ความเข้มข้น 70% ใช้ forceps
เจาะด้านช่องอากาศเปิดออกให้เห็น embryo ภายใน คีบบริเวณล�ำคอยกออกมาใส่ใน petri dish
ที่เติม PBS ผสมยาปฏิชีวนะไว้ ใช้กรรไกร ตัดส่วนหัว ปีก และขาออก เปิดช่องท้องและล�ำตัว
น�ำอวัยวะภายในออก ล้างเลือดออกจากเนื้อเยื่อที่แยกได้ ย้ายไปยัง petri dish ใหม่ ล้างด้วย PBS
ผสมยาปฏิชีวนะจ�ำนวน 1-2 ครั้ง น�ำเนื้อเยื่อใส่ลงในบีกเกอร์ ใช้กรรไกรสับย่อยเนื้อเยื่อจนละเอียด
เทลงใน Erlenmeyer flask เติม PBS ให้ท่วมเนื้อเยื่อ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เนื้อเยื่อตกตะกอนแล้วเท
ส่วนบนทิ้ง 2-3 ครั้ง เติมสารละลาย trypsin 100 มิลลิลิตรน�ำไปปั่นย่อย นาน 30 นาที กรองเนื้อเยื่อ
ชิ้นใหญ่ออก เติม fetal bovine serum ความเข้มข้น 5% ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อหยุดปฏิกิริยา
น�ำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,000 รอบต่อนาทีที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที แล้ว
เทสารละลายส่วนบนทิ้ง หลังจากนั้นละลายเซลล์ให้มีความเข้มข้น 1×10 6 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ด้วย DMEM ที่ผสมยาปฏิชีวนะ fetal bovine serum ความเข้มข้น 5% L-glutamine ความเข้มข้น 1%
การเตรียม cell monolayer on cover slip
จุ่ม cover slip ในสารละลาย ethyl alcohol ความเข้มข้น 95% ทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่ก่อนน�ำไป
ลนไฟ ทิ้งไว้ให้เย็นลง จากนั้นจุ่มลงใน PBS แล้วใส่ลงใน small petri dish น�ำเซลล์ CEF ที่มีความ
เข้มข้น 1×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เติมลงไป 1 มิลลิลิตร แล้วน�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5% นาน 24 ชั่วโมง เซลล์จะมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นชั้นเดียว
บนแผ่น cover slip
Adhesion inhibition assay
วิธีการและสารเคมีตามรายงานของ Borrathybay et al. [9] ที่ได้รายงานไว้แล้วก่อนหน้านี้
โดยใช้เซลล์ CEF ที่เตรียมจากไข่ไก่ฟักที่มีอายุประมาณ 9 ถึง 10 วัน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนบน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง)
ซึ่งจะถูกเตรียมและเลี้ยงเป็น monolayer บน cover slip ในจานเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาดเล็ก หลังจากนั้น
เตรียมเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ X-73 หรือ P-1059 ให้มีปริมาณของเชื้อแบคทีเรียประมาณ 1×106
CFUs ต่อมิลลิลิตร เลือกโคโลนีที่มีขนาดใหญ่มีผิวหน้ามัน ละลายลงใน DMEM ปรับความเข้มข้น
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โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตร ให้ได้เท่ากับ 0.1 หรือประมาณ 1×108 CFUs ต่อมิลลิลิตร
น�ำเชื้อแบคทีเรียที่ได้ไปบ่มกับซีรั่มที่จะท�ำการทดสอบ โดยใช้สารละลายเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมไว้
ข้างต้นปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร ผสมกับซีรั่มไก่ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ซึ่งจัดให้ซีรั่มไก่ที่ได้รับวัคซีน
ดีเอ็นเอเป็นกลุ่มทดลอง โดยที่ใช้ PBS และ normal chicken serum เป็นกลุ่มควบคุมแล้วน�ำไป
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง หลังจากครบเวลาแล้วน�ำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว
11,000×g นาน 10 นาที เทส่วนบนทิ้ง เติม PBS 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วน�ำไปปั่นเหวี่ยง
ที่ความเร็ว 11,000×g นาน 10 นาที ท�ำซ�้ำ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นท�ำการละลายเชื้อแบคทีเรียด้วย
DMEM ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แล้วพักไว้ ท�ำการล้าง monolayer cell ด้วย PBS 2-3 ครั้ง แล้วจึงเติม
DMEM ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมสารละลายเชื้อแบคทีเรียปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงไปในจาน
เลี้ยง monolayer cell แล้วน�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
5% นาน 1 ชั่วโมง แล้วน�ำ cover slip ออกมาล้างด้วย PBS 2-3 ครั้ง fix ด้วยสารละลาย ethyl alcohol
ความเข้มข้น 95% ทิ้งไว้ให้แห้ง น�ำไปย้อมด้วยสี Giemsa เพื่อนับจ�ำนวนแบคทีเรียที่เกาะอยู่กับ
เซลล์ CEF จ�ำนวน 100 เซลล์ หลังจากนั้นน�ำจ�ำนวนแบคทีเรียที่นับได้ไปค�ำนวณเพื่อเปรียบเทียบ
ทางสถิติ
Statistical analysis
เพื่อที่จะพิจารณาการยึดเกาะของเซลล์แบคทีเรียต่อเซลล์ CEF จะท�ำการย้อมสีเซลล์
ก่อนที่จะนับจ�ำนวนเซลล์แบคทีเรียที่ยึดกับเซลล์ CEF แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
กลุ่มการทดลองทางสถิติด้วยวิธี Independent t-test

ผลการศึกษา
การผลิตโปรตีนลูกผสม
จากการทดลองเหนี่ยวน�ำการผลิตโปรตีนลูกผสม CP39 ในหลอดทดลอง พบว่า โปรตีน
ลูกผสมที่เหนี่ยวน�ำขึ้นมามีขนาดโมเลกุลประมาณ 39 กิโลดาลตัน ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ ซึ่งขนาด
โปรตีนปกติของ CP39 คือ ประมาณ 35.6 กิโลดาลตัน ซึ่งเมื่อรวมกับโปรตีนจากพลาสมิดโปรตีน
ลูกผสมที่ได้จะมีขนาดประมาณ 39 กิโลดาลตัน ซึ่งขนาดที่มากขึ้นของโปรตีนลูกผสมเกิดจาก
การรวมกันกับโปรตีนของ 6-His tagged อีกประมาณ 3 กิโลดาลตัน รวมกันเป็นขนาดโปรตีน
ลูกผสมที่ต้องการ (Figure 1)

CP39 คือ ประมาณ 35.6 กิโลดาลตัน ซึง่ เมื่อรวมกับโปรตีนจากพลาสมิดโปรตีนลูกผสมที่ได้ จะมีขนาด
ประมาณ 39 กิโลดาลตัน ซึง่ ขนาดที่มากขึ ้นของโปรตีนลูกผสมเกิดจากการรวมกันกับโปรตีนของ 6-His
tagged
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ELISA
ซีรั่มของไก่กลุ่มที่ได้รับพลาสมิดที่มียีน cp39 แทรกอยู่จะตรวจพบระดับแอนติบอดีไตเตอร์
ทีเ่ พิม่ สูงELISA
ขึน้ ตลอดระยะเวลาการทดลอง ในขณะทีไ่ ม่พบว่ามีความเคลือ่ นไหวของระดับแอนติบอดีไต
เตอร์ในซี
ของไก่กกลุลุม่ ่มทีที่ไ่ได้ด้รรับับพลาสมิ
พลาสมิดดทีที่ม่ไม่ียมีนียีนcp39
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่ (Figureจ่ ะตรวจพบระดั
2)
ซีรรั่มั่มของไก่
แทรกอยู
บแอนติบอดีไตเตอร์ ที่เพิ่ม
สูงขึ ้นตลอดระยะเวลาการทดลอง ในขณะที่ไม่พบว่ามีความเคลื่อนไหวของระดับแอนติบอดีไตเตอร์ ในซีรั่ม
ของไก่กลุม่ ที่ได้ รับพลาสมิดที่ไม่มียีนแทรกอยู่ (Figure 2)

Figure 2. Average antibody titers of chicken by ELISA (ProFLOK®)
Figure 2. Average antibody titers of chicken by ELISA (ProFLOK®)
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Adhesion inhibition assay

Adhesion inhibition assay
จากการทดลองพบว่าเมื่อท�ำการบ่มเซลล์แบคทีเรีย P. multocida สายพันธุ์ P-1059 และ
ด้ วยซีรั่มต่างๆ โดยมี PBS normal chicken serum และซีรั่มของไก่ที่ได้ รับพลาสมิด pcDNA เป็ นกลุม่
X-73 ด้วยซีรั่มต่างๆ โดยมี PBS normal chicken serum และซีรั่มของไก่ที่ได้รับพลาสมิด pcDNA
พบว่า มซีรพบว่
ั่มที่สร้าางขึ
วนําของโปรตี่ยนวน�
ลูกผสมต่
างๆ ในการทดลองนี
้ สามารถยั
บยัง้
เป็ควบคุ
นกลุม่มควบคุ
ซีร้นจากการเหนี
ั่มที่สร้างขึ้น่ยจากการเหนี
ำของโปรตี
นลูกผสมต่างๆ
ในการทดลอง
บเกาะของเชื
้อแบคที
เรี ยต่อเซลล์ ้อCEF
ได้เอรีย่ยาต่งมีอนเซลล์
ยั สําคัCEF
ญทางสถิ
4)
นีการจั
้ สามารถยั
บยั้งการจั
บเกาะของเชื
แบคที
ได้อตย่ิ า(P<0.01)
งมีนัยส�ำ(Figures
คัญทางสถิ3 ตและ
ิ (P<0.01)
(Figures
4) และยั
าซีดรสามารถเหนี
ั่มจากไก่ท่ยี่ไวนํ
ด้ราับให้พลาสมิ
ดสามารถเหนี
ำให้ทธิเกิภดาพใน
การสร้าง
และยังพบว่3าและ
ซีรั่มจากไก่
ที่ได้ รับงพบว่
พลาสมิ
เกิดการสร้
างแอนติบอดีท่ยี่มวน�
ีประสิ
แอนติ
ระสิทบธิเซลล์
ภาพในการยั
บยัน้งกัการจั
เกาะกัม บเซลล์ CEF ต่างกันกับกลุ่มควบคุม
การยับบยัอดี
งการจั
้ ที่มีปบเกาะกั
CEF ต่างกั
บกลุม่ บควบคุ
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วิจารณ์ และสรุป
พลาสมิดที่มียีน cp39 แทรกอยู่ภายใน สามารถสร้างโปรตีนลูกผสม CP39 ได้ในระดับ
หลอดทดลอง และเมื่อท�ำการน�ำพลาสมิดดังกล่าวไปฉีดให้แก่ไก่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์
สัตว์ปีก พบว่าสามารถเหนี่ยวน�ำให้ร่างกายไก่สร้างแอนติบอดีจ�ำเพาะต่อโปรตีนลูกผสมที่พลาสมิด
สร้างขึ้นมา นั่นแสดงให้เห็นว่าพลาสมิดนี้สามารถถอดรหัสยีนและผลิตโปรตีนลูกผสม CP39
ภายในร่างกายของไก่ได้ และแอนติบอดีที่ร่างกายไก่ตอบสนองขึ้นมานั้นสามารถยับยั้งการจับเกาะ
ของเซลล์แบคทีเรีย P. multocida สายพันธุ์ P-1059 และ X-73 ที่ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกต่อเซลล์
CEF ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับไก่กลุ่มควบคุม
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย อาทิเช่น โรคอหิวาต์สัตว์ปีกนั้น ล�ำดับขั้นตอนการเกิดโรคจะเริ่ม
จากการจับเกาะ (adhesion) เพิ่มจ�ำนวน (colonization and multiplication) แทรกซึมเข้าสู่โฮสท์
(invasion) และท�ำลายโฮสท์ (host damage) ตามล�ำดับ ดังนั้น จุดเริ่มต้นที่เชื้อก่อโรคจะสัมผัสกับ
โฮสท์ คือ ช่วงการจับเกาะจึงมีความส�ำคัญ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแคปซูลของเชื้อแบคทีเรีย
P. multocida สายพันธุ์ P-1059 และ X-73 ที่ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกนั้น ท�ำหน้าที่หลักในการจับ
เกาะกับเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจของโฮสท์ จากการทดลองดังกล่าวยังพบอีกว่าเชื้อแบคทีเรีย
P. multocida สายพันธุ์ที่มีแคปซูลหนากว่าจะมีความสามารถในการจับเกาะกับเซลล์แมคโครฟาจ
ที่ถุงลมของไก่งวงได้ดีกว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีแคปซูลบางๆ [10] รวมทั้งยังพบอีกว่า outer
membrane protein (OMP) ยั ง เป็ นปั จจั ย หนึ่งที่ ช่ ว ยในการเกาะยึ ด อี กด้ว ย [11] นอกจากนั้ น
จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยยังพบอีกว่า เชื้อแบคทีเรีย P. multocida สายพันธุ์ P-1059
ที่คัดแยกได้จากตัวอย่างสัตว์ป่วยนั้นมีทั้งแบบที่มีแคปซูลหนาและบาง ซึ่งความหนาของแคปซูล
นั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคแล้วยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจับเกาะกับ
เซลล์ของโฮสท์อีกด้วย [9,12-15] และโปรตีนขนาด 39 (CP39) กิโลดาลตัน ในสารสกัดแคปซูล
ของเชื้อแบคทีเรีย P. multocida สายพันธุ์ P-1059 นั้นพบว่าเป็น cross reactive antigen [3] และเป็น
cross protective antigen ของเชื้อแบคทีเรีย P. multocida สายพันธุ์ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีก [3] อีกด้วย
นั่นแสดงให้เห็นว่าโปรตีนลูกผสมที่ได้รับการเหนี่ยวน�ำขึ้นมานี้สามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกาย
สั ต ว์ ส ร้ า งแอนติ บ อดี ที่ จ� ำ เพาะต่ อ แอนติ เ จนที่ ไ ด้ รั บ เข้ า ไป ที่ ยื น ยั น ได้ จ ากการผลทดลองด้ ว ย
เชื้อสายพันธุ์ก่อโรคทั้งสองสายพันธุ์ ได้แก่ X-73 และ P-1059 นั้น จะมีประสิทธิภาพในการจับเกาะ
กั บ เซลล์ CEF ลดลงเมื่ อ น� ำ เซลล์ แ บคที เ รี ย ไปบ่ ม ด้ ว ยซี รั่ ม ของไก่ ที่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ดี เ อ็ น เอ
และเป็นแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีก
ต่อเซลล์ CEF รวมทั้งเซลล์ของโฮสท์ได้
นอกจากนั้น จากการศึกษาของ Gong et al. [16] ได้น�ำยีนของ OmpH ของเชื้อแบคทีเรีย
P. multocida สายพันธุ์พื้นเมืองในประเทศจีน ไปเชื่อมต่อกับพลาสมิด pcDNA 3.1 แล้วน�ำพลาสมิด
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ที่ได้ไปฉีดในไก่เพื่อเป็นวัคซีนดีเอ็นเอ ซึ่งเมื่อท�ำการฉีดเชื้อพิษทับในไก่ที่ได้รับวัคซีนดีเอ็นเอ
พบว่ า ไก่ มี แ อนติ บ อดี ที่ ส ามารถป้ อ งกั น การเกิ ด โรคอหิ ว าต์ สั ต ว์ ป ี ก ได้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
กลุ่มควบคุม ซึ่งมีรายงานทางระบาดวิทยาของโปรตีน CP39 ว่า โปรตีน CP39 ของสายพันธุ์ P-1059
นั้นมีล�ำดับกรดอะมิโนคล้ายกับ major outer membrane protein H (OmpH) ของเชื้อสายพันธุ์
P-1059 และมีคุณสมบัติในการเหนี่ยวน�ำให้ร่างกายสัตว์สามารถสร้างแอนติบอดีที่ยับยั้งการจับเกาะ
ของเชื้อสายพันธุ์ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีก ซึ่งได้แก่ สายพันธุ์ X-73 และ P-1059 รวมทั้งยังให้
ภูมิคุ้มกันข้ามสายพันธุ์ก่อโรคทั้งสองสายพันธุ์อีกด้วย [3,17,18] ซึ่งตรงกับการศึกษาของผู้วิจัย
ในครั้งนี้ที่วัคซีนดีเอ็นเอนั้นสามารถถอดรหัสออกมาเป็นโปรตีนลูกผสมในร่างกายสัตว์ และโปรตีน
ลูกผสมสามารถเหนี่ยวน�ำให้ร่างกายสัตว์สร้างแอนติบอดีจ�ำเพาะที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการ
จับเกาะของเชื้อสายพันธุ์ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกทั้งสองสายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นแสดง
ให้เห็นว่าโปรตีนลูกผสมที่เกิดขึ้นนั้น ยังคงคุณสมบัติของการเป็น cross protective immunogen
ดังเช่นในการทดลองที่ได้รายงานไว้แล้วก่อนหน้านี้ [3]
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการใช้วัคซีนดีเอ็นเอที่เป็นพลาสมิดที่แทรกด้วยยีน cp39
ที่เป็นสมาชิกของ OmpH ของเชื้อแบคทีเรีย P. multocida เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ต่อไปเป็นวัคซีนดีเอ็นเอต้นแบบที่สร้างสรรจากเชื้อก่อโรคในพื้นที่ และใช้เป็นวัคซีนเพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีกโดยในการศึกษาขั้นต่อไปจะเริ่มในระดับห้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง
และการทดสอบในระดับภาคสนาม
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