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Abstract

Objective—To develop E. coli F18, the bacterial strain isolated from pigs, to have fluorescent property 
for antibiotic and herb tests.

Materials and Methods—E. coli F18 was isolated from mesenteric lymph nodes of post weaning pigs 
with diarrhea and edema and was not resistant to amplicillin. The pGFPuv plasmid was transformed 
into E. coli F18 to make it having fluorescent property. Then, the transformed E. coli F18 was tested for 
fluorescent property, antibiotic resistance, presence of gene fedA, ability to grow in LB medium, and 
persistence of pGFPuv plasmids. E. coli F18 without the plasmid transformation was used as a control.  

Results—E. coli F18 with the plasmid transformation had ability to grow in LB agar and showed fluores-
cent property under UV light. It resisted to ampicillin, sulpha/trimethoprim, tetracycline, and lincomycin. 
E. coli F18 both with and without the plasmid transformation had gene fedA type F18ab.   There was not 
significantly different in bacterial count between E. coli F18 with and without the plasmid transforma-
tion (mean ± SD, 38.83±94.1×1010 CFU vs 34.33±7.3×1010 CFU, respectively; P>0.05).  In the test for 
persistence of pGFPuv plasmid, the pGFPuv plasmid was initially found lost in the third passage and the 
loss increased up to 73.6% in the tenth passage.

Conclusion—E. coli F18 with pGFPuv plasmid transformation exhibited fluorescent property and had a 
potential for use in antibiotic and herb tests.
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       การพฒันาเช้ือ Escherichia coli สายพนัธ์ุ F18 ให้มคุีณสมบัติ

เรืองแสง

ไพรบูรณ์ สุระโคตร1 , ปรียก์มล กลัน่ฤทธ์ิ2, นิยมศกัด์ิ อุปทุม3,

 เนตรชนก จิวากานนท์3, สาธร พรตระกลูพิพตัน์4,5*

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์  เพื่อพฒันาเช้ือ Escherichia coli (E. coli) สายพนัธ์ุ F18 ท่ีคดัแยกไดจ้ากสุกร ใหมี้

คุณสมบติัเรืองแสงเพื่อใชใ้นการทดสอบยาปฏิชีวนะและสมุนไพร 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ เช้ือ E.coli F18 ซ่ึงคดัแยกไดจ้ากปุ่มน�้าเหลืองบริเวณเยือ่แขวนล�าไส ้( mes-

enteric lymph node) ของสุกรท่ีป่วยดว้ยอาการทอ้งร่วงหลงัหยา่นม และมีอาการบวมน�้า เป็นเช้ือไม่

ด้ือต่อยา ampicillin ถกูน�ามาท�าการแปลงพนัธ์ุ (transformation) ใหมี้คุณสมบติัเรืองแสงโดยการใส่

พลาสมิด pGFPuv เขา้สู่เซลลข์องเช้ือดงักล่าว จากนั้น ท�าการทดสอบคุณสมบติัของเช้ือโดยดูการเรือง

แสง ความไวต่อยาปฏิชีวนะ การตรวจหายนี fedA ความสามารถในการเพิ่มจ�านวนของเช้ือ และการ

คงอยูข่องพลาสมิด pGFPuv การทดสอบดงักล่าวใชเ้ช้ือ E. coli F18 ท่ีไม่ถกูแปลงพนัธ์ุเป็นตวัเปรียบ

เทียบ

ผลการศึกษา พบวา่เช้ือ E.coli F18 ท่ีถกูแปลงพนัธ์ุแลว้สามารถเจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือ LB-agar และ

มีคุณสมบติัเรืองแสงเม่ือส่องผา่นเคร่ืองก�าเนิดแสงอลัตราไวโอเลต ด้ือต่อยาปฏิชีวนะชนิด Ampicil-

lin, Sulpha/Trimethoprim, Tetracyclin, และ Lincomycin  พบยนี fedA ในเช้ือ E. coli F18 ท่ีถกูแปลง

พนัธ์ุและไม่ถกูแปลงพนัธ์ุ เป็นชนิด F18ab และพบวา่เช้ือ E. coli F18 ท่ีถกูแปลงพนัธ์ุและไม่ถกูแปลง

พนัธ์ุมีความสามารถในการเพิม่จ�านวนไดดี้ไม่แตกต่างกนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 38.83±94.1×1010 CFU และ 

34.33±7.3×1010 CFU ตามล�าดบั; P>0.05) ส่วนการทดสอบการคงอยูข่องพลาสมิดในเช้ือ E. coli F18 

ท่ีถกูแปลงพนัธ์ุพบวา่การเพิ่มจ�านวนใน passage ท่ี 3 เร่ิมเห็นการหลุดของพลาสมิด โดยพบโคโลนี

ของเช้ือท่ีไม่เรืองแสง และในการเพ่ิมจ�านวนใน passage ท่ี 10 พบโคโลนีท่ีไม่เรืองแสงร้อยละ 73.6 

ข้อสรุป เช้ือ E. coli F18 ท่ีถูกแปลงพนัธ์ุโดยการใส่พลาสมิด pGFPuv มีคุณสมบติัในการเรืองแสง 

และมีศกัยภาพในการน�ามาใชท้ดสอบยาปฏิชีวนะและสมุนไพร
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บทน�า

 ปัจจุบนัการเล้ียงสุกรในประเทศไทยเป็นการเล้ียงในเชิงอุตสาหกรรมมีการน�าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เขา้มาใช้มีการน�าเอาน�้ าเช้ือและพ่อพนัธ์ุสุกรพนัธ์ุดีจากต่างประเทศมาปรับปรุงสุกรใน

ประเทศไทยใหมี้ความสามารถในการเจริญเติบโตเร็วข้ึนเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดท่ี

ขยายตัวเพิ่มข้ึนทั้ งในและต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายอย่างท่ีส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตสุกรเช่นการจดัการอาหารสายพนัธ์ุสุกรและโรคติดเช้ือท่ีเกิดในสุกรโดยเฉพะ

อยา่งยิง่ โรคบวมน�้ า (edema disease) และทอ้งเสียในสุกรหลงัหยา่นมซ่ึงเกิดจากเช้ือ Escherichia 

coli(E. coli) โรคน้ีเป็นปัญหาส�าคญัประการหน่ึงต่อการผลิตสุกรโดยเฉพาะในสุกรเพ่ิงหยา่นมท�าให้

เกิดการสูญเสียต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรเป็นอยา่งสูงลกัษณะของโรคท่ีส�าคญัคือสุกรท่ีเพิง่หยา่นม

จะแสดงอาการทอ้งเสียเป็นน�้า (watery diarrhea) ร่างกายสูญเสียน�้า ( dehydration)น�้าหนกัลดและบาง

คร้ังอาจถึงตายสุกรบางตวัอาจแสดงอาการทางประสาทหรือมีการบวมน�้ าของเปลือกตาและอาจมี

อาการทอ้งเสียร่วมดว้ยหรือไม่กไ็ด ้ [2] นอกจากจะมีผลต่อสุกรโดยตรงแลว้ (มีอาการทางประสาท

และทอ้งเสีย) โรคน้ียงัก่อใหเ้กิดผลทางออ้มอีกหลายประการคือท�าใหผ้ลผลิตสุกรลดลงสุกรเจริญ

เติบโตชา้ ส่งผลใหเ้กษตรกรเล้ียงสุกรนานข้ึนซ่ึงท�าใหร้ายจ่ายของฟาร์มหรือเกษตรกรสูงข้ึน 

 สาเหตุของโรคน้ีเกิดจากเช้ือ E. coli ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนิดท่ีสร้างแอนติเจนชนิด F18+  

(fimbrial-antigen) เช้ือแบคทีเรียเหล่าน้ีจะท�าใหเ้กิดโรคในสุกรหลงัหยา่นมโดยการผลิตสารพิษออก

มา(enterotoxins และ/หรือ shiga-like toxins) [5]  fimbria F18 นั้นสามารถแยกดว้ยการท�า PCR-RFLP 

ไดเ้ป็นสองชนิดคือ F18ab และ F18ac ซ่ึงความแตกต่างระหวา่งสองชนิดคือการก่อโรคโดย E.coli ท่ี

ผลิต F18ab นั้นมกัจะผลิต Shiga toxin 2e ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดโรค edema disease ส่วน ชนิด F18ac นั้น

มกัพบใน enterotoxigenic E. coli (ETEC) ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดโรคทอ้งเสีย fimbria F18 จะถกูควบคุมการ

สร้างสารพิษโดยยนี fed A ซ่ึงมีขนาด  510 bp มีความส�าคญัในการระบุชนิดของ F18 ซ่ึงวธีิท่ีนิยมใช้

ตรวจสอบคือ PCR-RFLP test โดยใชเ้อน็ไซม ์NgoMI ตดัยนี fed A ถา้เป็นชนิด F18ab จะไม่มีต�าแหน่ง 

proline-encoding (CCG) เอน็ไซม ์NgoMI จะไม่สามารถตดัได ้และถา้เป็นชนิด F18ac จะมีต�าแหน่ง 

proline-encoding (GCCGGC) เอน็ไซม ์NgoMIจะสามารถตดัได ้[4, 6, 14]

 ในปัจจุบนัมีวธีิการควบคุมโรค edema disease และทอ้งเสียท่ีเกิดจากเช้ือ E. coli หลายวธีิซ่ึง

การใชย้าปฏิชีวนะและสมุนไพรในการควบคุมและป้องกนัโรคดงักล่าวเป็นวธีิหน่ึงในวธีิเหล่านั้นมี
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นกัวจิยัหลายท่านไดท้�าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือ E. coli ของยาปฏิชีวนะ

และสมุนไพรชนิดต่างๆโดยวธีิการป้อนเช้ือ E. coli ใหสุ้กรแลว้ท�าการรักษาโดยใหย้าปฏิชีวนะหรือ

สมุนไพรและตรวจประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือโดยการตรวจปริมาณของเช้ือ E. coli ท่ีขบัออกมา

พร้อมกบัมลูของสุกรแต่วธีิการท่ีใชใ้นการตรวจหาเช้ือ E. coli นั้นไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่เช้ือ E.  

coli ท่ีขบัออกมานั้นเป็นเช้ือท่ีสนใจในการศึกษา (เช้ือท่ีป้อนใหก้บัสุกร) หรือเป็นเช้ือท่ีอาศยัอยูใ่น

ตวัของสุกร ซ่ึงนกัวิจยัไดพ้ยายามหาวิธีท่ีใชเ้พื่อการบ่งช้ีวา่เช้ือท่ีเจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือเป็นชนิด

เดียวกบัท่ีป้อนใหแ้ก่สุกรหลากหลายวิธีเช่นการคดัเลือกโคโลนีของเช้ือ E. coli ในอาหารเล้ียงเช้ือ 

[15] โดยอาศยัคุณสมบติัในการต่อตา้นยาปฏิชีวนะซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่เช้ือ E. coli หลายสายพนัธ์ุมี

การพฒันาในการต่อตา้นยาปฏิชีวนะและเป็นเช้ือท่ีอาศยัอยูท่ ัว่ไปในล�าไส้ของสตัวว์ธีิน้ีจึงไม่เหมาะ

ท่ีจะน�ามาใชใ้นปัจจุบนั [11] หรือการใชเ้ทคนิค PCR และ DNA probe [3] ซ่ึงเป็นวธีิท่ีมีขอ้จ�ากดัใน

การปฏิบติังานมากมาย เช่น มีขั้นตอนในการปฏิบติังานหลายขั้นตอนและใชเ้วลานานในการทดสอบ

และมีราคาแพง 

 ส�าหรับการทดลองน้ีจะใชเ้ทคนิคทางดา้น molecular มาประยคุใชใ้นการตรวจสอบและ

ติดตามเช้ือแบคทีเรียโดยวิธีการ transformation พลาสมิด pGFPuv ซ่ึงเป็นพลาสมิดท่ีมียนี green 

fluorescent protein (gfp) เขา้สู่เซลลข์องแบคทีเรียซ่ึงจะท�าให้แบคทีเรียท่ีไดรั้บพลาสมิดชนิดน้ีมี

คุณสมบติัในการเรืองแสงเม่ือส่องผา่นแสง UV และด้ือต่อยาปฏิชีวนะชนิด ampicillin ดงันั้นการ

ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจึงมุ่งท่ีจะพฒันาเช้ือ E.coli สายพนัธ์ุ  F18 ใหมี้คุณสมบติัในการเรืองแสงเพือ่ติดตาม

เช้ือได้อย่างชัดเจนซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการทดสอบยาปฏิชีวนะและสมุนไพรให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 

เช้ือแบคทเีรีย

 เช้ือแบคทีเรียท่ีใชใ้นการทดลองเป็นเช้ือ E. coli ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยว์ิจยัและ

พฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ผา่นการตรวจพิสูจนว์า่เป็น E. coli F18 ดว้ย

การตรวจหายนี fedA ดว้ยเทคนิค PCR-RFLP ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี เช้ือ E. coli F18 ถกูน�ามาสกดัดีเอน็เอ

ดว้ย Trizol® LS Reagent จากนั้นดีเอน็เอของเช้ือ E. coli F18 จะถกูน�ามาตรวจหายนี fed A ดว้ยวธีิ 

PCR-RFLP ตามวธีิของ Imberechts et al,1992 [7] ดงัมีวธีิการโดยสงัเขปต่อไปน้ี คือท�าปฏิกิริยาลกูโซ่

โพลิเมอร์เรส (Polymerase Chain Reaction) โดยใช ้forward primer 5’-GTG AAA AGA CTA GTG 

TTT ATT TC -3’ และ reverse primer 5’-CTT GTA AGT AAC CGC GTA AGC -3’  ในขนาด 0.5 

µM primers โดยในขั้นตอน denaturation ใชอุ้ณหภมิู 94 °C นาน 1 นาที ขั้นตอน annealing ใชอุ้ณหภมิู 

55 °C นาน 1 นาที และ ขั้นตอน extension ใชอุ้ณหภมิู 72 °C นาน 2 นาที จ�านวน  25 รอบจากนั้นน�า
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ผลิตผลของ PCR ท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ย gel electrophoresis และน�ามาตรวจสอบยนืยนัวา่เป็นเช้ือ E. 

coli F18 ชนิด F18ab หรือ F18ac โดยน�าผลิตผล PCR มาตดัดว้ยเอน็ไซม ์NgoMI บ่มท่ีอุณหภมิู 37°C 

นาน 2 ชัว่โมง และวเิคราะห์แถบ DNA ดว้ย gel electrophoresis และเช้ือไม่ด้ือต่อยา ampicillin

การใส่พลาสมิด pGFPuv เข้าสู่เซลล์ของเช้ือ E. coli F18 ด้วยวธีิการ chemical transformation 

 เตรียม Competent cell [1] โดยใชส้ารละลาย 0.1 M CaCl
2
 และท�าการใส่พลาสมิด pGFPuv 

เขา้สู่เซลลข์อง E.coli F18 [1] ดว้ยวธีิ heat shock และตรวจหาเซลลข์องเช้ือ E.coli F18 ท่ีไดรั้บพลา

สมิด pGFPuv โดยน�าเซลลด์งักล่าวมาเพาะเล้ียงบนจานอาหาร LB agar ท่ีมียา ampicillin ผสมอยู ่ใช้

ท่ีเกล่ียเช้ือท่ีปลอดเช้ือเกล่ียใหเ้ซลลก์ระจายทัว่ผวิหนา้ของจานอาหาร น�าไปบ่มท่ีอุณหภมิู 37°C นาน 

24 ชั่วโมง นับจ�านวนโคโลนีของเช้ือท่ีข้ึนบนจานอาหารเล้ียงเช้ือโดยผ่านเคร่ืองก�าเนิดแสง

อลัตราไวโอเลต

การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ E. coli F18 

 การทดสอบความไวของเช้ือต่อยาปฏิชีวนะ 7 ชนิดไดแ้ก่ Enrofloxacin, Sulpha/Trimethoprim, 

Ampicillin, Tetracyclin, Gentamicin, Kanamycin และ Lincomycin โดยวธีิ Disc diffusion ซ่ึงมีขั้น

ตอนดงัน้ีน�าเช้ือแบคทีเรียท่ีเล้ียงใหเ้จริญในอาหารเล้ียงเช้ือ Trypticase soy broth (TSB) มาแลว้ 5 

ชัว่โมง มาปรับความขุ่นใน Normal saline solution จากนั้นใชส้�าลีพนัท่ีไมท่ี้ปราศจากเช้ือจุ่มเช้ือท่ี

ปรับความขุน่ ป้ายใหท้ัว่ผวิหนา้จานเล้ียงเช้ือ Mueller-Hinton agar plate(MHA) ตั้งท้ิงไว ้15 นาที แลว้

น�าแผน่ยามาวางลงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือนั้น จากนั้นน�าจานเล้ียงเช้ือท่ีท�าการทดสอบไปอบ (Incu-
bate) ในสภาวะท่ีมีคาร์บอนไดออกไซดอุ์ณหภมิู 35-37 °C แลว้ปล่อยใหเ้ช้ือเจริญเติบโตในตูอ้บนาน 

18-20 ชัว่โมง น�าจานเล้ียงเช้ือมาอ่านผลการทดลอง

การเพิม่จ�านวนของเช้ือ E. coli F18 ทีไ่ด้รับและไม่ได้รับพลาสมิด pGFPuv 

 เปรียบเทียบการเพิ่มจ�านวนระหวา่งเช้ือ E.coli F18 ท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บพลาสมิด pGFPuv 

โดยการน�าเอาเช้ือจ�านวน 3 โคโลนีเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ LB-broth ท่ีไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin 

บ่มในเคร่ืองแบบเขยา่ท่ีความเร็ว 250 rpm ท่ีอุณหภมิู 37 oC นาน 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นน�าเอาเช้ือมา

เจือจางดว้ย PBS ลดลงแบบสิบเท่า ดูดสารละลายเช้ือท่ีเจือจางปริมาตร 100 µl ลงในจานอาหารเล้ียง

เช้ือ LB-agar ท่ีไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin ตามระดบัความเขม้ขน้ บ่มท่ีอุณหภมิู 37 oC นาน 24 ชัว่โมง 

หลงัจากนั้นท�าการนบัจ�านวนโคโลนีและหาค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ

การทดสอบการคงอยู่ของพลาสมิด 

 น�าเอาเช้ือ E.coli F18 ท่ีไดรั้บพลาสมิด pGFPuv เล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ LB-agar ท่ีมียา

ปฏิชีวนะ ampicillin ความเขม้ขน้ 100 µg/ml ใหไ้ดโ้คโลนีเด่ียว ๆ  หลงัจากนั้นท�าการเพิ่มจ�านวนเช้ือ

ใน  LB broth  2 ml ท่ีไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin ในเคร่ืองบ่มเพาะแบบเขยา่ ความเร็วรอบ 250 rpm 

ท่ีอุณหภมิู 37  oC นาน 24 ชัว่โมง จ�านวน 3 โคโลนีเป็นจ�านวน 10 passage ท�าการนบัจ�านวนเช้ือภาย
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ใตแ้สงอลัตราไวโอเลตเพื่อใหส้ารถมองเห็นโคโลนีท่ีเรืองแสง (เช้ือท่ีมีพลาสมิด pGFPuv) และเช้ือ

ท่ีไม่เรืองแสง (เช้ือท่ีไม่มีพลาสมิด pGFPuv) ไดอ้ยา่งชดัเจน

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิทางสถติิ

 เปรียบเทียบการเพิ่มจ�านวนระหวา่งเช้ือ E.coli F18 ท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บพลาสมิด pGFPuv 

วิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติแบบ Student’s t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์ โดยใช้

โปรแกรม SPSS for WindowVersion 11.5

ผลการศึกษา

การตรวจหายนี fedA ด้วยวธีิ PCR-RFLP 

 ท�าการตรวจตรวจหายนี fed A ท่ีมีขนาด 510  bp โดยใชเ้ทคนิค PCR พบวา่เช้ือ E.coli F18 

ท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บพลาสมิด pGFPuv มียนี fed A แสดง (Figure1) และผลการทดสอบระบุชนิด

ของเช้ือ E.coli F18 ว่าเป็นชนิด F18ab หรือ F18ac โดยใชเ้ทคนิค PCR-RFLP โดยใชเ้อ็นไซม ์

NgoMIตดัยนี fed A พบวา่เอน็ไซม ์NgoMI ไม่สามารถตดัยนี fed A ได ้แสดงวา่ไม่มีต�าแหน่ง proline-

encoding (CCG) ดงันั้นเช้ือ E. coli F18 ท่ีน�ามาศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นชนิด F18ab ดงัแสดงใน (Figure2)  

การใส่พลาสมิด pGFPuv เข้าสู่เซลล์ของเช้ือ E. coli F18 ด้วยวธีิการ chemical transformation 

 พบวา่เช้ือ E.coli F18 เม่ือผา่นกระบวนการ transformation แลว้สามารถเจริญบนอาหารเล้ียง

เช้ือ LB-agar ท่ีมียาปฏิชีวนะชนิด ampicillin ท่ีความเขม้ขน้ 100 µg/ml ได ้และเม่ือน�าเช้ือ E. coli F18 

ซ่ึงมีพลาสมิดpGFPuv ไปส่องผา่นแสงอลัตราไวโอเลตพบวา่เช้ือสามารถเรืองแสง (Figure3)  

การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ E. coli F18

 จากผลการทดสอบพบวา่เช้ือ E. coli F18 ท่ีไม่ไดรั้บพลาสมิด pGFPuv นั้นมีความไวต่อยา

ปฏิชีวนะ Enrofloxacin, Ampicillin, Gentamicin และ Kanamycin และด้ือต่อยาปฏิชีวนะ Sulpha/

Trimethoprim, Tetracyclin และ Lincomycin ส่วนเช้ือ E. coli F18 ท่ีไดรั้บพลาสมิด pGFPuv นั้นมี

ความไวต่อยาปฏิชีวนะ Enrofloxacin, Gentamicin และ Kanamycin และด้ือต่อยาปฏิชีวนะ Ampicil-

lin, Sulpha/Trimethoprim, Tetracyclin, และ Lincomycin                                                                  

การเพิม่จ�านวนของเช้ือ E. coli F18 ทีไ่ด้รับพลาสมิดและไม่ได้รับ พลาสมิด pGFPuv

 จากผลการทดลองเปรียบเทียบการเพิ่มจ�านวนระหวา่งเช้ือ E.coli F18 ท่ีไดรั้บพลาสมิดและ

ไม่ไดรั้บพลาสมิด pGFPuv โดยการน�าเอาเช้ือทั้งสองเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ LB-broth ท่ีไม่มียา

ปฏิชีวนะ ampicillin บ่มในเคร่ืองแบบเขยา่ท่ีความเร็ว 250 rpm ท่ีอุณหภมิู 37 oC นาน 24 ชัว่โมง พบ

วา่เช้ือทั้งสองชนิดมีการเพิ่มจ�านวนไม่แตกต่างกนั (p>0.05) โดยเช้ือ E.coli F18 ท่ีไดรั้บพลาสมิด 

pGFPuv มีค่าเฉล่ียเท่ากบั38.83±94.1×1010CFU/ml และเช้ือ E.coliF18 ท่ีไม่ไดรั้บพลาสมิด pGFPuv 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 34.33±7.3×1010CFU/ml 
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Figure 1. Detection of Gene fedA by PCR
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Analysis of the DNA by gel electrophoresis lane 1 and lane 5: Marker 100 bp, lane 2: Gene fed A positive 
control, lane 3: fed A gene from bacteria E.coli F18 a plasmid pGFPuv. , lane 4: fed A gene from bacteria E.coli 
F18 that are not plasmid pGFPuv.

Figure 2. Test results Indicating the Type of Infection E.coli F18 ( F18ac and F18ab ) Using 

PCR-RFLP
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Analysis of the DNA by gel electrophoresis lane 1: DNA Marker 50 bp, lane 2 to lane 7: fed A gene with the 
enzymes NgoMI.
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การทดสอบการคงอยู่ของพลาสมิด

 การทดสอบการคงอยูข่องพลาสมิด ท�าการทดลองโดยการเพิ่มจ�านวนเช้ือท่ีไดรั้บพลาสมิด 

pGFPuv และเรืองแสงมาเพาะเล้ียงใน อาหารเล้ียงเช้ือ LB-broth ท่ีไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin เป็น

จ�านวน 10 Passage พบวา่ในการเพิม่จ�านวนใน passage ท่ี 3 เร่ิมเห็นการหลุดของพลาสมิดคือพบเห็น

โคโลนีของเช้ือท่ีไม่เรืองแสง และในการเพิ่มจ�านวนใน passage ท่ี 10 พบโคโลนีท่ีไม่เรืองแสงร้อย

ละ 73.6 แสดงใน Table 1

Table1. Results from Testing the Existence of Plasmids pGFPuv

 Passage Sample with fluorescent 
(×1010CFU/ml)

Sample without fluorescent 
(×1010CFU/ml)

Percent (%) of colony 
without fluorescent

1 31 0 0

2 37 0 0

3 42 5 11.9

4 39 15 38.4

5 40.5 20 49.3

6 36 21 58.3

7 49.5 29 58.5

8 46 27 58.6

9 38 23 60.5

10 47.5 35 73.6

Figure 3. E.coli F18 After pGFPuv Plasmid Transformation
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วิจารณ์

 เช้ือ E.coli ตน้แบบท่ีน�ามาท�าการวจิยัเป็นเช้ือท่ีคดัแยกไดจ้ากสุกรอนุบาลท่ีเป็นโรค edema 

disease และทอ้งเสียโดยแยกไดจ้ากตอ่มน�้าเหลืองบริเวณเยือ่แขวนล�าไสข้องสุกรป่วย คุณสมบติัส�าคญั

ของเช้ือน้ีท่ีท�าใหไ้ดรั้บการคดัเลือกมาใชใ้นการทดลองคือ เป็นเช้ือท่ีไม่ด้ือต่อยา ampicillin ซ่ึงจะถกู

น�ามาใชเ้ป็นมาร์คเกอร์ในการคดัเลือกในขั้นตอนการท�า transformation ซ่ึงเช้ือตน้แบบท่ีไม่ไดรั้บ 

pGFPuv ซ่ึงมียนีตา้นยาampicillinจะไม่สามารถมีชีวติรอดไดใ้นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมยา ampicillin 

ขณะท่ีเช้ือตน้แบบท่ีไดรั้บ pGFPuv จะสามารถมีชีวติรอดบนอาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมยา ampicillin ได ้

และสามารถผลิตโปรตีน gfp ซ่ึงจะเรืองแสงเม่ือส่องผา่นแสง UV ซ่ึงคุณสมบติัน้ีจะมีประโยชนใ์น

แง่ของการติดตามจ�านวนของเช้ือในการทดลองต่างๆ เช่นการติดตามการปนเป้ือนของเช้ือในส่ิง

แวดลอ้มและอาหาร และท่ีส�าคญัสามารถน�ามาใชใ้นการติดตามเช้ือในเน้ือเยือ่สตัว ์หรือในสตัวท่ี์ยงั

มีชีวติได ้[12] หรือเม่ือนกัวจิยัตอ้งการติดตามกลไกการเกิดโรคหรือการแพร่กระจายของเช้ือในสุกร

กส็ามารถน�าเช้ือน้ีไปใชใ้นการทดลองไดซ่ึ้งจะท�าใหส้ามารถติดตามเช้ือท่ีป้อนใหแ้ก่สุกรและแน่ใจ

ไดว้า่เช้ือท่ีติดตามนั้นเป็นเช้ือชนิดเดียวกบัเช้ือท่ีป้อนใหแ้ก่สุกร ไม่ใช่เช้ือชนิดอ่ืนท่ีอาศยัอยูก่่อนใน

ทางเดินอาหาร เน่ืองจากมีรายงานวา่ในทางเดินอาหารของสุกรมีเช้ือ E. coli อยูป่ระจ�าถ่ินเฉล่ีย 2.4 

ชนิด [8] ท�าใหก้ารนบัจ�านวนโคโลนีของเช้ือท่ีศึกษาอาจรวมเช้ือประจ�าถ่ินไปดว้ยกไ็ด ้ในปัจจุบนัผู ้

ทดสอบการเจริญเติบโตของเช้ือในทางเดินอาหารมกัใชคุ้ณสมบติัการด้ือยาปฏิชีวนะของเช้ือมาใช้

ใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อใชแ้ยกเช้ือประจ�าถ่ินออกจากเช้ือท่ีป้อนใหแ้ก่สุกร [5] อยา่งไรกต็ามโอกาสท่ี

จะพบวา่เช้ือประจ�าถ่ินมียนีท่ีด้ือต่อยาปฏิชีวนะชนิดเดียวกบัเช้ือท่ีเราทดสอบกมี็อยู ่ท�าใหก้ารใชเ้ช้ือ

ท่ีมีคุณสมบติัเรืองแสง UV มาใชใ้นการทดสอบจึงเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ อยา่งไรกต็ามเช้ือท่ีไดรั้บพลา

สมิด นั้นควรมีคุณสมบติัคงเดิมเหมือนก่อนการไดรั้บพลาส-มิดซ่ึงมีผูศึ้กษาถึงคุณสมบติัของเช้ือท่ีได้

รับพลาสมิดท่ีท�าใหมี้คุณสมบติัเรืองแสง UV เพื่อเป็นมาร์คเกอร์พบวา่การ transform พลาสมิดชนิด 

high-copy numberใหแ้ก่เช้ือ E. coli K-12 จะไปลดการเจริญเติบโตของเช้ือโดยไม่สมัพนัธ์กบัการก

ระตุน้ใหมี้การสร้างโปรตีนgfp [10]  ส่วน ลกัษณะส�าคญัของเช้ือเช่น รูปร่าง ลกัษณะทางซีร่ัมวทิยา 

ลกัษณะทาง biochemical และยนีท่ีบ่งความรุนแรงของเช้ือไม่เปล่ียนแปลงไปเม่ือ transform พลาสมิด

ซ่ึงมียนี gfpใหแ้ก่เช้ือ E. coli O157:H7 [13]  ซ่ึงการแกไ้ขในเร่ืองการลดการเจริญเติบโตของเช้ือนั้น 

[10]  ไดแ้นะน�าใหใ้ชพ้ลาสมิดท่ีเป็น low copy number หรือไม่กท็ �าการแทรกยนีเรืองแสงเขา้ไปใน

โครโมโซมของเช้ือท่ีจะศึกษา ตามล�าดบั ซ่ึงวธีิแรกจะท�าใหก้ารตรวจหาเช้ือท่ีผลิตโปรตีน gfp ค่อน

ขา้งยากเน่ืองจากมีการผลิตโปรตีน gfp นอ้ย ขณะท่ีวธีิท่ีสองนั้นยุง่ยากและซบัซอ้น ดงันั้นการทดลอง

น้ีจึงใชพ้ลาสมิด pGFPuv ซ่ึงเป็น high-copy number มาใชใ้นการ transform ใหแ้ก่เช้ือ E. coli F18 

ซ่ึงเม่ือท�าการทดสอบคุณสมบติัต่างๆ ของเช้ือ E.coli F18 ท่ีไม่ไดรั้บ พลาสมิด pGFPuv เทียบกบัเช้ือ 

E.coli F18 ท่ีไดรั้บ พลาสมิดพบวา่เช้ือ E. coli F18  ยงัคงรักษายนี fed A ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ถึงลกัษณะ
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ความรุนแรงของเช้ือไดแ้ก่การสร้างสารพิษ STa, STb และ SLT-IIV [9]  เอาไวไ้ด ้และภายใตส้ภาวะ

ไร้แรงกดดนัท่ีไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin เช้ือ E. coli F18 ยงัคงสามารถรักษาพลาสมิด pGFPuv เอา

ไวไ้ดร้้อยละ 100 ถึง 2 passages และใน passages ท่ีสามมีเช้ือเพียง 11.9 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้นท่ีสูญเสีย  

pGFPuv ส�าหรับการเจริญเติบโตของเช้ือ E. coli F18 ท่ีไม่ไดรั้บ พลาสมิด pGFPuv เทียบกบัเช้ือ E.coli 

F18 ท่ีไดรั้บพลาสมิดนั้นบ่งช้ีวา่การเจริญเติบโตของเช้ือท่ีไดรั้บ pGFPuv  นั้นไม่แตกต่างจากเช้ือท่ี

ไม่ไดรั้บ pGFPuv ในสภาพท่ีไม่เติม ampicillin ในอาหารเล้ียงเช้ือ ซ่ึงในการน�าไปใชใ้นการทดสอบ

โดยเฉพาะในสตัวน์ั้นมกัจะไม่มีการเติม ampicillin ลงไป ท�าใหเ้ช้ือ  E. coli F18 ซ่ึงไดรั้บ pGFPuv 

มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกบัเช้ือ E. coli F18 ท่ีไม่ไดรั้บ pGFPuv  ดงัแสดงในการทดสอบ in vit-

ropGFPuv ซ่ึงหากพิจารณาจากคุณสมบติัของเช้ือท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปไดว้า่ เช้ือ E. coli F18 

ซ่ึงไดรั้บ pGFPuv เหมาะส�าหรับใชใ้นการทดสอบในสตัวโ์ดยเฉพาะในแง่ของการศึกษาการขบัเช้ือ

ออกมากบัมูลสุกรภายหลงัการไดรั้บเช้ือ

 อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาในคร้ังน้ีควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการทดสอบในตวัสัตวโ์ดย

เฉพาะในแง่ของการศึกษาการขบัเช้ือออกมากบัมูลสุกรภายหลงัการไดรั้บเช้ือ
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