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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�าการสร้างแอนติบอดี

ที่จ�าเพาะเพ่ือยับย้ังการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida ต่อเซลล์ chicken embryo 

fibroblast (CEF)

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ - ไก่ไข่อายุ 16 สัปดาห์ ท่ีไม่มีแอนติบอดีต่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีก จ�านวน  

2 กลุ่ม กลุม่ทดลองจะได้รบัการฉดีด้วยวคัซนีดีเอ็นเอของโปรตนี CP39 และในกลุ่มควบคมุจะเป็นไก่ 

ที่ฉีดด้วย พลาสมิด pcDNA ที่ไม่มียีนแทรก หลังจากนั้นท�าการเก็บซีรั่มของไก่ เพื่อทดสอบ

คุณสมบัติในการยับยั้งการจับเกาะของเซลล์แบคทีเรีย P. multocida ต่อเซลล์ CEF ด้วยวิธี adhesion  

inhibition assay 

ผลการศึกษา - พบการสร้างโปรตีนลูกผสม CP39 ในร่างกายไก่และโปรตีนลูกผสมท่ีได้สามารถ 

เหนี่ยวน�าร่างกายไก่ให้สร้างแอนติบอดีจ�าเพาะได้ ซีรั่มของไก่ต่อโปรตีนลูกผสม CP39 สามารถ 

ยับยั้งการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรีย P. multocida ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกต่อเซลล์ CEF ได้อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับซีรั่มของกลุ่มควบคุม

ข้อสรุป - แอนติบอดีของไก่ที่ได้รับการเหนี่ยวน�าด้วยวัคซีนดีเอ็นเอ CP39 สามารถยับยั้งการ 

จับเกาะของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกต่อเซลล์ CEF ได้

ค�าส�าคัญ: P. multocida  วัคซีนดีเอ็นเอ  การยับยั้งการจับเกาะเซลล์  chicken embryo fibroblast
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   บทน�า
 

 Pasteurella multocida เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบท่ีเป็นสาเหตุของโรคอหิวาต์สัตว์

ปีก (fowl cholera) [1] จากการส�ารวจพบว่าเชื้อแบคทีเรียชนิด capsular serogroup A และ somatic  

serotype 1, 3 หรือ 4 เป็นสาเหตุหลักของโรคอหิวาต์สัตว์ปีก [2] อาการที่พบได้ในสัตว์ปีกตั้งแต่ 

การติดเช้ือในทางเดินหายใจส่วนต้นไปจนถึงอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต จากการศึกษาพบว่า 

เยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้นเป็นต�าแหน่งที่เชื้อจะสามารถแทรกเข้าสู่ร่างกายสัตว์ [1] จากการศึกษา

เบื้องต้นพบว่าโปรตีนน�้าหนัก 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�าคัญ (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�าหรับวัคซีนดีเอ็นเอ (DNA vaccine) นั้นเป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่ก�าลังได้

รับการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาอย่างแพร่หลาย หลักการในการพัฒนาวัคซีนชนิดนี้ คือ การน�ายีน 

หรือช้ินดีเอ็นเอของเชื้อที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมาแทรกลงในพลาสมิด (plasmid)  

แล้วน�าพลาสมิดที่มีชิ้นส่วนดังกล่าวฉีดเข้าไปในตัวสัตว์เพื่อให้สร้างภูมิคุ ้มกันขึ้นมา [4-6]  

ข้อดีคือสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต้องการและยังลดปัญหาการกลับมาก่อโรค (reversion 

of virulence) ที่เกิดขึ้นในวัคซีนชนิดเชื้อเป็นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ข้อดีอีกประการหนึ่งคือวัคซีน 

ดีเอ็นเอนั้นมีประสิทธิภาพในการกระตุ้น humoral immunity และ cellular immunity ได้เป็น 

อย่างดี ส�าหรับในสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่ วัคซีนดีเอ็นเอโดยการแทรกช้ินส่วนของเช้ือลงใน 

พลาสมิดชนิด pcDNA (Invitrogen, Carlsbad, CA) ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการควบคุมและ 

ป้องกันโรคหลายชนิด ได้แก่ Infectious bursal disease virus vaccine, Chlamydia psittaci vaccine 

[4,6] เป็นต้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ได้น�าโปรตีน CP39 มาพัฒนาเป็นวัคซีนดีเอ็นเอต้นแบบ 

ส�าหรับป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีก โดยการแทรกยีนลงในพลาสมิดชนิด pcDNA น�าไปฉีดกระตุ้น 

ให ้ไก ่ เพื่อให ้ เกิดการสร ้างแอนติบอดีและทดสอบคุณสมบัติของแอนติบอดีในการยับยั้ง 

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 ช่ัวโมง ก่อนท่ีจะน�าไปเลี้ยงต่อ 

บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด dextrose starch agar (DSA; Difco) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็น 

เวลา 18 ช่ัวโมง ในการเตรียมยีน cp39 ของเชื้อ P. multocida สายพันธุ์ P-1059 จะท�าตามวิธีที่ได ้

รายงานไว้แล้วก่อนหน้านี้ [3] โดยใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ P-1059 ไปสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี CTAB  

precipitation เพื่อน�าไปเป็นดีเอ็นเอต้นแบบส�าหรับการเพิ่มจ�านวนยีน cp39 ด้วยวิธี Polymerase  

chain reaction ด้วยไพรเมอร์และองค์ประกอบตามที่ได้รายงานไว้แล้วก่อนหน้านี้ [3] และน�ายีน  

cp39 มาเชื่อมต่อกับพลาสมิด pcDNA 3.1 (Invitrogen, Carlsbad, CA) แล้วท�าการสกัดพลาสมิด  

pcDNA 3.1 ที่มียีน cp39 แทรกอยู่เพื่อใช้เป็นพลาสมิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

 การเหนี่ยวน�าการสร้างโปรตีนลูกผสม 

 น�าพลาสมิด pcDNA 3.1 ที่มีล�าดับเบสของยีน cp39 ถูกต้องและตรงต�าแหน่งของล�าดับ 

การถอดรหัสโปรตีน มาตรวจสอบล�าดับเบสด้วยวิธี sequencing เพ่ือเลือกพลาสมิดท่ีมีล�าดับเบส 

ถูกต้องในการน�าเข้าสู่เซลล์โฮสท์จ�าเพาะด้วยวิธีการ transfection และโฮสท์ตามที่แนะน�าไว้ใน  

instruction manual ของพลาสมิดแต่ละชนิด ต่อด้วยการเหนี่ยวน�าให้เซลล์โฮสท์ที่รับพลาสมิด 

เข้าไปสร้างโปรตีนลูกผสมและท�าโปรตีนลูกผสมให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี affinity chromatography  

ตามที่แนะน�าไว้ใน instruction manual ของ พลาสมิดแต่ละชนิดหลังจากนั้นน�าโปรตีนลูกผสม 

ที่ได้ไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะใช้งาน

 ไก่ทดลอง

 ไก่ไข่พันธุ์ Hisex (RPM Farm & Feed Co. Ltd., Chiang Mai, Thailand) อายุ 16 สัปดาห์  

และตรวจสอบแล้วว่าปลอดต่อแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกจ�านวน 15 ตัว โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับพลาสมิด pcDNA 3.1 ที่มียีน cp39 จ�านวน 10 ตัว และกลุ่มที่ได้รับ 

พลาสมิด pcDNA 3.1 ที่ไม่มียีนแทรก จ�านวน 5 ตัว การปฏิบัติต่อสัตว์และหัตถการที่เกิดขึ้น 

ในการทดลองนี้ อยู ่ภายใต้ค�าแนะน�าและควบคุมโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวทางปฏิบัติ 

เกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ

 การเตรียม Chicken antiserum

 น�าพลาสมิดที่ได้จากขั้นตอนข้างต้นมาวัดความเข้มข้นด้วยเครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอแล้ว 

ปรับความเข้มข้นของพลาสมิดเป็น 10 ไมโครกรัมต่อ 100 ไมโครลิตรด้วยน�้ากลั่น แล้วจึงน�าไปฉีด 

เข้ากล้ามเน้ืออกของไก่ตัวละ 0.1 มิลลิลิตร จ�านวนท้ังส้ิน 4 คร้ัง ในวันท่ี 0, 7, 14 และ 21  

ของการทดลองโดยจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดไก่เพ่ือตรวจระดับภูมิคุ ้มกันระหว่างการทดลอง 

ด้วยวิธี ELISA ในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42 และ 49 ของการทดลอง ตามล�าดับ  

ท�าการเจาะเลือดเพื่อเก็บซีรั่ม โดยซีรั่มที่เก็บได้จะน�าผ่านกระบวนการ absorb ด้วยแอนติเจนของ 

โฮสท์เซลล์ตามวิธีที่ได้รายงานไว้แล้ว [7] ก่อนที่จะน�าไปใช้ในการทดลองต่อไป
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 Indirect Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

 ท�าการตรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกโดยใช้ชุดทดสอบส�าเร็จรูป ProFLOK® 

(Synbiotic, Kansas City, MO, USA) 

 SDS-PAGE 

 เพื่อท�าการวิเคราะห์ขนาดของโปรตีนลูกผสมท่ีสร้างข้ึน โดยจะใช้เจล SDS-PAGE  

ที่ความเข้มข้น 12.5% [8] แล้วน�าไปย้อมสี Coomassie brilliant blue เพื่อเปรียบเทียบขนาดโปรตีน 

กับแถบโปรตีนมาตรฐานต่อไป

 การเตรียมเซลล์ Chicken Embryo Fibroblast (CEF)

 น�าไข่ไก่ฟักอายุ 10 วัน เช็ดท�าความสะอาดด้วย ethyl alcohol ความเข้มข้น 70% ใช้ forceps  

เจาะด้านช่องอากาศเปิดออกให้เห็น embryo ภายใน คีบบริเวณล�าคอยกออกมาใส่ใน petri dish 

ที่เติม PBS ผสมยาปฏิชีวนะไว้ ใช้กรรไกร ตัดส่วนหัว ปีก และขาออก เปิดช่องท้องและล�าตัว  

น�าอวัยวะภายในออก ล้างเลือดออกจากเนื้อเยื่อที่แยกได้ ย้ายไปยัง petri dish ใหม่ ล้างด้วย PBS  

ผสมยาปฏิชีวนะจ�านวน 1-2 ครั้ง น�าเนื้อเยื่อใส่ลงในบีกเกอร์ ใช้กรรไกรสับย่อยเนื้อเยื่อจนละเอียด  

เทลงใน Erlenmeyer flask เติม PBS ให้ท่วมเนื้อเยื่อ แล้วตั้งท้ิงไว้ให้เนื้อเยื่อตกตะกอนแล้วเท 

ส่วนบนทิ้ง 2-3 ครั้ง เติมสารละลาย trypsin 100 มิลลิลิตรน�าไปปั่นย่อย นาน 30 นาที กรองเนื้อเยื่อ 

ชิ้นใหญ่ออก เติม fetal bovine serum ความเข้มข้น 5% ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อหยุดปฏิกิริยา  

น�าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,000 รอบต่อนาทีที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที แล้ว 

เทสารละลายส่วนบนทิ้ง หลังจากนั้นละลายเซลล์ให้มีความเข้มข้น 1×106 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�าไป

ลนไฟ ทิ้งไว้ให้เย็นลง จากนั้นจุ่มลงใน PBS แล้วใส่ลงใน small petri dish น�าเซลล์ CEF ที่มีความ 

เข้มข้น 1×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เติมลงไป 1 มิลลิลิตร แล้วน�าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

ที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5% นาน 24 ช่ัวโมง เซลล์จะมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นช้ันเดียว 

บนแผ่น cover slip

 Adhesion inhibition assay 

 วิธีการและสารเคมีตามรายงานของ Borrathybay et al. [9] ท่ีได้รายงานไว้แล้วก่อนหน้านี้ 

โดยใช้เซลล์ CEF ที่เตรียมจากไข่ไก่ฟักที่มีอายุประมาณ 9 ถึง 10 วัน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 

สัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนบน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง)  

ซึ่งจะถูกเตรียมและเลี้ยงเป็น monolayer บน cover slip ในจานเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาดเล็ก หลังจากนั้น 

เตรียมเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ X-73 หรือ P-1059 ให้มีปริมาณของเช้ือแบคทีเรียประมาณ 1×106 

CFUs ต่อมิลลิลิตร เลือกโคโลนีที่มีขนาดใหญ่มีผิวหน้ามัน ละลายลงใน DMEM ปรับความเข้มข้น 
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โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตร ให้ได้เท่ากับ 0.1 หรือประมาณ 1×108 CFUs ต่อมิลลิลิตร 

น�าเช้ือแบคทีเรียที่ได้ไปบ่มกับซีรั่มที่จะท�าการทดสอบ โดยใช้สารละลายเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมไว้ 

ข้างต้นปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร ผสมกับซีรั่มไก่ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ซึ่งจัดให้ซีรั่มไก่ที่ได้รับวัคซีน

ดีเอ็นเอเป็นกลุ่มทดลอง โดยที่ใช้ PBS และ normal chicken serum เป็นกลุ่มควบคุมแล้วน�าไป 

บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง หลังจากครบเวลาแล้วน�าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 

11,000×g นาน 10 นาที เทส่วนบนทิ้ง เติม PBS 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วน�าไปปั่นเหวี่ยง 

ที่ความเร็ว 11,000×g นาน 10 นาที ท�าซ�้า 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นท�าการละลายเชื้อแบคทีเรียด้วย 

DMEM ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แล้วพักไว้ ท�าการล้าง monolayer cell ด้วย PBS 2-3 ครั้ง แล้วจึงเติม  

DMEM ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมสารละลายเชื้อแบคทีเรียปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงไปในจาน 

เลี้ยง monolayer cell แล้วน�าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ท่ีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

5% นาน 1 ชั่วโมง แล้วน�า cover slip ออกมาล้างด้วย PBS 2-3 ครั้ง fix ด้วยสารละลาย ethyl alcohol  

ความเข้มข้น 95% ทิ้งไว้ให้แห้ง น�าไปย้อมด้วยสี Giemsa เพื่อนับจ�านวนแบคทีเรียที่เกาะอยู่กับ 

เซลล์ CEF จ�านวน 100 เซลล์ หลังจากนั้นน�าจ�านวนแบคทีเรียที่นับได้ไปค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ 

ทางสถิติ 

 Statistical analysis 

 เพื่อที่จะพิจารณาการยึดเกาะของเซลล์แบคทีเรียต่อเซลล์ CEF จะท�าการย้อมสีเซลล ์

ก่อนที่จะนับจ�านวนเซลล์แบคทีเรียที่ยึดกับเซลล์ CEF แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง 

กลุ่มการทดลองทางสถิติด้วยวิธี Independent t-test

   ผลการศึกษา

 การผลิตโปรตีนลูกผสม

 จากการทดลองเหนี่ยวน�าการผลิตโปรตีนลูกผสม CP39 ในหลอดทดลอง พบว่า โปรตีน

ลูกผสมที่เหนี่ยวน�าขึ้นมามีขนาดโมเลกุลประมาณ 39 กิโลดาลตัน ซึ่งเป็นไปตามท่ีคาดไว้ ซึ่งขนาด

โปรตีนปกติของ CP39 คือ ประมาณ 35.6 กิโลดาลตัน ซ่ึงเมื่อรวมกับโปรตีนจากพลาสมิดโปรตีน

ลูกผสมที่ได้จะมีขนาดประมาณ 39 กิโลดาลตัน ซ่ึงขนาดท่ีมากข้ึนของโปรตีนลูกผสมเกิดจาก 

การรวมกันกับโปรตีนของ 6-His tagged อีกประมาณ 3 กิโลดาลตัน รวมกันเป็นขนาดโปรตีน 

ลูกผสมที่ต้องการ (Figure 1)
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Figure1. A12.5% SDS-PAGE of recombinant CP39 stained with Coomassie blue

   โดยที่  M=molecular weight marker, 

   1 = cell lysate suspension, 

   2 = purified recombinant CP39

 ELISA 

 ซีรั่มของไก่กลุ่มที่ได้รับพลาสมิดที่มียีน cp39 แทรกอยู่จะตรวจพบระดับแอนติบอดีไตเตอร์

ทีเ่พ่ิมสงูขึน้ตลอดระยะเวลาการทดลอง ในขณะทีไ่ม่พบว่ามคีวามเคลือ่นไหวของระดบัแอนตบิอดไีต

เตอร์ในซีรั่มของไก่กลุ่มที่ได้รับพลาสมิดที่ไม่มียีนแทรกอยู่ (Figure 2)

 

Figure 2. Average antibody titers of chicken by ELISA (ProFLOK®)
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สงูขึน้ตลอดระยะเวลาการทดลอง ในขณะท่ีไมพ่บวา่มีความเคลื่อนไหวของระดบัแอนตบิอดีไตเตอร์ในซีร่ัม
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Adhesion inhibition assay 
จากการทดลองพบวา่เม่ือทําการบม่เซลล์แบคทีเรีย P. multocida สายพนัธุ์ P-1059 และ X-73 

ด้วยซีร่ัมตา่งๆ โดยมี PBS normal chicken serum และซีร่ัมของไก่ท่ีได้รับพลาสมิด pcDNA เป็นกลุม่
ควบคมุ พบวา่ ซีร่ัมท่ีสร้างขึน้จากการเหน่ียวนําของโปรตีนลกูผสมตา่งๆ ในการทดลองนี ้ สามารถยบัยัง้
การจบัเกาะของเชือ้แบคทีเรียตอ่เซลล์ CEF ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ (P<0.01) (Figures 3 และ 4) 
และยงัพบวา่ซร่ัีมจากไก่ท่ีได้รับพลาสมิดสามารถเหน่ียวนําให้เกิดการสร้างแอนตบิอดีท่ีมีประสทิธิภาพใน
การยบัยัง้การจบัเกาะกบัเซลล์ CEF ตา่งกนักบักลุม่ควบคมุ  

 
Figure 3. The mean number of adherent P. multocida strains to the CEF cells. 



152 KKU  Vet  J    Vol. 24 No. 2  July - December  2014

 Adhesion inhibition assay

 จากการทดลองพบว่าเมื่อท�าการบ่มเซลล์แบคทีเรีย P. multocida สายพันธุ์ P-1059 และ 

X-73 ด้วยซีรั่มต่างๆ โดยมี PBS normal chicken serum และซีรั่มของไก่ท่ีได้รับพลาสมิด pcDNA  

เป็นกลุ่มควบคุม พบว่า ซีรั่มที่สร้างขึ้นจากการเหนี่ยวน�าของโปรตีนลูกผสมต่างๆ ในการทดลอง

นี้ สามารถยับยั้งการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรียต่อเซลล์ CEF ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.01)  

(Figures 3 และ 4) และยังพบว่าซีรั่มจากไก่ที่ได้รับพลาสมิดสามารถเหนี่ยวน�าให้เกิดการสร้าง

แอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการจับเกาะกับเซลล์ CEF ต่างกันกับกลุ่มควบคุม 
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   Figure 4.  The photographs of P. multocida strains attached to the CEF cells prepared from  

 10-day-old embryonated chicken eggs (1,000×magnifications).
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 (B) CEF cells incubated with PBS-treated P. multocida

 (C) CEF cells incubated with recombinant CP39 immunized chicken sera-treated 

  P. multocida
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Figure4. The photographs of P. multocida strains attached to the CEF cells prepared from 10-   
    day-old embryonated chicken eggs (1,000×magnifications). 

(A) normal CEF cells in DMEM medium 
(B) CEF cells incubated with PBS-treated P. multocida 
(C) CEF cells incubated with recombinant CP39 immunized chicken sera-treated  

P. multocida 
 
วิจารณ์ และสรุป 

พลาสมิดท่ีมียีน cp39 แทรกอยูภ่ายใน สามารถสร้างโปรตีนลกูผสม CP39 ได้ในระดบัหลอด
ทดลอง และเม่ือทําการนําพลาสมิดดงักลา่วไปฉีดให้แก่ไก่ท่ีไมมี่ภมูิคุ้มกนัตอ่โรคอหิวาต์สตัว์ปีก พบวา่
สามารถเหน่ียวนําให้ร่างกายไก่สร้างแอนตบิอดีจําเพาะตอ่โปรตีนลกูผสมท่ีพลาสมิดสร้างขึน้มา นัน่แสดง
ให้เห็นวา่พลาสมิดนีส้ามารถถอดรหสัยีนและผลติโปรตีนลกูผสม CP39 ภายในร่างกายของไก่ได้ และ
แอนตบิอดีท่ีร่างกายไก่ตอบสนองขึน้มานัน้สามารถยบัยัง้การจบัเกาะของเซลล์แบคทีเรีย P. multocida
สายพนัธุ์ P-1059 และ X-73 ท่ีก่อโรคอหิวาต์สตัว์ปีกตอ่เซลล์ CEF ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตเิม่ือ
เปรียบเทียบกบัไก่กลุม่ควบคมุ  

โรคตดิเชือ้แบคทีเรีย อาทิเช่น โรคอหิวาต์สตัว์ปีกนัน้ ลําดบัขัน้ตอนการเกิดโรคจะเร่ิมจากการจบั
เกาะ (adhesion) เพิ่มจํานวน (colonization and multiplication) แทรกซมึเข้าสูโ่ฮสท์ (invasion) และ
ทําลายโฮสท์ (host damage) ตามลําดบั ดงันัน้ จดุเร่ิมต้นท่ีเชือ้ก่อโรคจะสมัผสักบัโฮสท์ คือ ชว่งการจบั
เกาะจงึมีความสําคญั จากการศกึษาท่ีผา่นมาพบวา่แคปซลูของเชือ้แบคทีเรีย P. multocida สายพนัธุ์ P-
1059 และ X-73 ท่ีก่อโรคอหิวาต์สตัว์ปีกนัน้ ทําหน้าท่ีหลกัในการจบัเกาะกบัเซลล์เย่ือบทุางเดนิหายใจของ
โฮสท์ จากการทดลองดงักลา่วยงัพบอีกวา่เชือ้แบคทีเรีย P. multocida สายพนัธุ์ท่ีมีแคปซลูหนากวา่จะมี
ความสามารถในการจบัเกาะกบัเซลล์แมคโครฟาจท่ีถงุลมของไก่งวงได้ดีกวา่แบคทีเรียสายพนัธุ์ท่ีมีแคปซลู

(A) (B) (C) 
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   วิจารณ์ และสรุป

 พลาสมิดที่มียีน cp39 แทรกอยู่ภายใน สามารถสร้างโปรตีนลูกผสม CP39 ได้ในระดับ 

หลอดทดลอง และเม่ือท�าการน�าพลาสมิดดังกล่าวไปฉีดให้แก่ไก่ท่ีไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต ์

สัตว์ปีก พบว่าสามารถเหนี่ยวน�าให้ร่างกายไก่สร้างแอนติบอดีจ�าเพาะต่อโปรตีนลูกผสมท่ีพลาสมิด 

สร้างขึ้นมา นั่นแสดงให้เห็นว่าพลาสมิดนี้สามารถถอดรหัสยีนและผลิตโปรตีนลูกผสม CP39  

ภายในร่างกายของไก่ได้ และแอนติบอดีที่ร่างกายไก่ตอบสนองข้ึนมานั้นสามารถยับยั้งการจับเกาะ

ของเซลล์แบคทีเรีย P. multocida สายพันธุ์ P-1059 และ X-73 ท่ีก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกต่อเซลล์  

CEF ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับไก่กลุ่มควบคุม 

 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย อาทิเช่น โรคอหิวาต์สัตว์ปีกนั้น ล�าดับข้ันตอนการเกิดโรคจะเร่ิม

จากการจับเกาะ (adhesion) เพิ่มจ�านวน (colonization and multiplication) แทรกซึมเข้าสู่โฮสท์  

(invasion) และท�าลายโฮสท์ (host damage) ตามล�าดับ ดังนั้น จุดเริ่มต้นท่ีเช้ือก่อโรคจะสัมผัสกับ 

โฮสท์ คือ ช่วงการจับเกาะจึงมีความส�าคัญ จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าแคปซูลของเช้ือแบคทีเรีย  

P. multocida สายพันธุ์ P-1059 และ X-73 ที่ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกนั้น ท�าหน้าที่หลักในการจับ

เกาะกับเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจของโฮสท์ จากการทดลองดังกล่าวยังพบอีกว่าเชื้อแบคทีเรีย  

P. multocida สายพันธุ์ที่มีแคปซูลหนากว่าจะมีความสามารถในการจับเกาะกับเซลล์แมคโครฟาจ 

ที่ถุงลมของไก่งวงได้ดีกว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ท่ีมีแคปซูลบางๆ [10] รวมท้ังยังพบอีกว่า outer  

membrane protein (OMP) ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการเกาะยึดอีกด้วย [11] นอกจากนั้น 

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�าขึ้นมานี้สามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกาย 

สัตว์สร้างแอนติบอดีที่จ�าเพาะต่อแอนติเจนท่ีได้รับเข้าไป ท่ียืนยันได้จากการผลทดลองด้วย 

เชื้อสายพันธุ์ก่อโรคทั้งสองสายพันธุ์ ได้แก่ X-73 และ P-1059 นั้น จะมีประสิทธิภาพในการจับเกาะ 

กับเซลล์  CEF ลดลงเมื่อน�าเซลล์แบคทีเรียไปบ่มด ้วยซีรั่มของไก ่ ท่ีได ้ รับวัคซีนดี เอ็นเอ 

และเป็นแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติในการยับย้ังการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีก 

ต่อเซลล์ CEF รวมทั้งเซลล์ของโฮสท์ได้

 นอกจากนั้น จากการศึกษาของ Gong et al. [16] ได้น�ายีนของ OmpH ของเชื้อแบคทีเรีย  

P. multocida สายพันธุ์พื้นเมืองในประเทศจีน ไปเชื่อมต่อกับพลาสมิด pcDNA 3.1 แล้วน�าพลาสมิด 
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ที่ได้ไปฉีดในไก่เพื่อเป็นวัคซีนดีเอ็นเอ ซึ่งเมื่อท�าการฉีดเช้ือพิษทับในไก่ท่ีได้รับวัคซีนดีเอ็นเอ 

พบว่าไก่มีแอนติบอดีที่สามารถป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์สัตว์ป ีกได้เ ม่ือเปรียบเทียบกับ 

กลุ่มควบคุม ซึ่งมีรายงานทางระบาดวิทยาของโปรตีน CP39 ว่า โปรตีน CP39 ของสายพันธุ์ P-1059 

นั้นมีล�าดับกรดอะมิโนคล้ายกับ major outer membrane protein H (OmpH) ของเชื้อสายพันธุ์ 

P-1059 และมีคุณสมบัติในการเหนี่ยวน�าให้ร่างกายสัตว์สามารถสร้างแอนติบอดีที่ยับยั้งการจับเกาะ 

ของเชื้อสายพันธุ์ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีก ซึ่งได้แก่ สายพันธุ์ X-73 และ P-1059 รวมท้ังยังให ้

ภูมิคุ้มกันข้ามสายพันธุ์ก่อโรคทั้งสองสายพันธุ์อีกด้วย [3,17,18] ซึ่งตรงกับการศึกษาของผู้วิจัย 

ในครั้งนี้ที่วัคซีนดีเอ็นเอนั้นสามารถถอดรหัสออกมาเป็นโปรตีนลูกผสมในร่างกายสัตว์ และโปรตีน

ลูกผสมสามารถเหน่ียวน�าให้ร่างกายสัตว์สร้างแอนติบอดีจ�าเพาะท่ีมีคุณสมบัติในการยับยั้งการ 

จับเกาะของเช้ือสายพันธุ์ก่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกท้ังสองสายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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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