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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 fluorescent 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 transformation (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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การพัฒนาเชื้อ Escherichia coli สายพันธุ์ F18 ให้ มคี ุณสมบัติ
เรืองแสง
ไพรบูรณ์ สุ ระโคตร1 , ปรี ยก์ มล กลัน่ ฤทธิ์2, นิยมศักดิ์ อุปทุม3,
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเชื้อ Escherichia coli (E. coli) สายพันธุ์ F18 ที่คดั แยกได้จากสุ กร ให้มี
คุณสมบัติเรื องแสงเพื่อใช้ในการทดสอบยาปฏิชีวนะและสมุนไพร
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เชื้อ E.coli F18 ซึ่งคัดแยกได้จากปุ่ มน�้ำเหลืองบริ เวณเยือ่ แขวนล�ำไส้ ( mesenteric lymph node) ของสุ กรที่ป่วยด้วยอาการท้องร่ วงหลังหย่านม และมีอาการบวมน�้ำ เป็ นเชื้อไม่
ดื้อต่อยา ampicillin ถูกน�ำมาท�ำการแปลงพันธุ์ (transformation) ให้มีคุณสมบัติเรื องแสงโดยการใส่
พลาสมิด pGFPuv เข้าสู่เซลล์ของเชื้อดังกล่าว จากนั้น ท�ำการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อโดยดูการเรื อง
แสง ความไวต่อยาปฏิชีวนะ การตรวจหายีน fedA ความสามารถในการเพิ่มจ�ำนวนของเชื้อ และการ
คงอยูข่ องพลาสมิด pGFPuv การทดสอบดังกล่าวใช้เชื้อ E. coli F18 ที่ไม่ถกู แปลงพันธุ์เป็ นตัวเปรี ยบ
เทียบ
ผลการศึกษา พบว่าเชื้อ E.coli F18 ที่ถกู แปลงพันธุแ์ ล้วสามารถเจริ ญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ LB-agar และ
มีคุณสมบัติเรื องแสงเมื่อส่ องผ่านเครื่ องก�ำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ดื้อต่อยาปฏิชีวนะชนิด Ampicillin, Sulpha/Trimethoprim, Tetracyclin, และ Lincomycin พบยีน fedA ในเชื้อ E. coli F18 ที่ถกู แปลง
พันธุแ์ ละไม่ถกู แปลงพันธุ์ เป็ นชนิด F18ab และพบว่าเชื้อ E. coli F18 ที่ถกู แปลงพันธุแ์ ละไม่ถกู แปลง
พันธุม์ ีความสามารถในการเพิม่ จ�ำนวนได้ดีไม่แตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.83±94.1×1010 CFU และ
34.33±7.3×1010 CFU ตามล�ำดับ; P>0.05) ส่ วนการทดสอบการคงอยูข่ องพลาสมิดในเชื้อ E. coli F18
ที่ถกู แปลงพันธุ์พบว่าการเพิ่มจ�ำนวนใน passage ที่ 3 เริ่ มเห็นการหลุดของพลาสมิด โดยพบโคโลนี
ของเชื้อที่ไม่เรื องแสง และในการเพิม่ จ�ำนวนใน passage ที่ 10 พบโคโลนีที่ไม่เรื องแสงร้อยละ 73.6
ข้ อสรุป เชื้อ E. coli F18 ที่ถูกแปลงพันธุ์โดยการใส่ พลาสมิด pGFPuv มีคุณสมบัติในการเรื องแสง
และมีศกั ยภาพในการน�ำมาใช้ทดสอบยาปฏิชีวนะและสมุนไพร
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 2555;22(2):223-233.		
http://vmj.kku.ac.th/
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บทนำ�
ปั จจุบนั การเลี้ยงสุ กรในประเทศไทยเป็ นการเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมมีการน�ำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาใช้มีการน�ำเอาน�้ำเชื้ อและพ่อพันธุ์สุกรพันธุ์ดีจากต่ างประเทศมาปรั บปรุ งสุ กรใน
ประเทศไทยให้มีความสามารถในการเจริ ญเติบโตเร็ วขึ้นเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่
ขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง ในและต่ า งประเทศแต่ อ ย่า งไรก็ ต ามมี ปั จ จัย หลายอย่า งที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิภาพการผลิตสุ กรเช่นการจัดการอาหารสายพันธุ์สุกรและโรคติดเชื้อที่เกิดในสุ กรโดยเฉพะ
อย่างยิง่ โรคบวมน�้ำ (edema disease) และท้องเสี ยในสุ กรหลังหย่านมซึ่ งเกิดจากเชื้อ Escherichia
coli(E. coli) โรคนี้เป็ นปัญหาส�ำคัญประการหนึ่งต่อการผลิตสุ กรโดยเฉพาะในสุ กรเพิง่ หย่านมท�ำให้
เกิดการสูญเสียต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็ นอย่างสูงลักษณะของโรคที่สำ� คัญคือสุกรที่เพิง่ หย่านม
จะแสดงอาการท้องเสี ยเป็ นน�้ำ (watery diarrhea) ร่ างกายสูญเสี ยน�้ำ ( dehydration)น�้ำหนักลดและบาง
ครั้งอาจถึงตายสุ กรบางตัวอาจแสดงอาการทางประสาทหรื อมีการบวมน�้ำของเปลือกตาและอาจมี
อาการท้องเสี ยร่ วมด้วยหรื อไม่กไ็ ด้ [2] นอกจากจะมีผลต่อสุ กรโดยตรงแล้ว (มีอาการทางประสาท
และท้องเสี ย) โรคนี้ ยงั ก่อให้เกิดผลทางอ้อมอีกหลายประการคือท�ำให้ผลผลิตสุ กรลดลงสุ กรเจริ ญ
เติบโตช้า ส่ งผลให้เกษตรกรเลี้ยงสุ กรนานขึ้นซึ่ งท�ำให้รายจ่ายของฟาร์มหรื อเกษตรกรสู งขึ้น
สาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อ E. coli ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชนิดที่สร้างแอนติเจนชนิด F18+
(fimbrial-antigen) เชื้อแบคทีเรี ยเหล่านี้จะท�ำให้เกิดโรคในสุ กรหลังหย่านมโดยการผลิตสารพิษออก
มา(enterotoxins และ/หรื อ shiga-like toxins) [5] fimbria F18 นั้นสามารถแยกด้วยการท�ำ PCR-RFLP
ได้เป็ นสองชนิดคือ F18ab และ F18ac ซึ่งความแตกต่างระหว่างสองชนิดคือการก่อโรคโดย E.coli ที่
ผลิต F18ab นั้นมักจะผลิต Shiga toxin 2e ซึ่งจะก่อให้เกิดโรค edema disease ส่ วน ชนิด F18ac นั้น
มักพบใน enterotoxigenic E. coli (ETEC) ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคท้องเสี ย fimbria F18 จะถูกควบคุมการ
สร้างสารพิษโดยยีน fed A ซึ่งมีขนาด 510 bp มีความส�ำคัญในการระบุชนิดของ F18 ซึ่ งวิธีที่นิยมใช้
ตรวจสอบคือ PCR-RFLP test โดยใช้เอ็นไซม์ NgoMI ตัดยีน fed A ถ้าเป็ นชนิด F18ab จะไม่มีตำ� แหน่ง
proline-encoding (CCG) เอ็นไซม์ NgoMI จะไม่สามารถตัดได้ และถ้าเป็ นชนิด F18ac จะมีตำ� แหน่ง
proline-encoding (GCCGGC) เอ็นไซม์ NgoMIจะสามารถตัดได้ [4, 6, 14]
ในปั จจุบนั มีวธิ ีการควบคุมโรค edema disease และท้องเสี ยที่เกิดจากเชื้อ E. coli หลายวิธีซ่ ึ ง
การใช้ยาปฏิชีวนะและสมุนไพรในการควบคุมและป้ องกันโรคดังกล่าวเป็ นวิธีหนึ่งในวิธีเหล่านั้นมี
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นักวิจยั หลายท่านได้ทำ� การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli ของยาปฏิชีวนะ
และสมุนไพรชนิดต่างๆโดยวิธีการป้ อนเชื้อ E. coli ให้สุกรแล้วท�ำการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะหรื อ
สมุนไพรและตรวจประสิ ทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโดยการตรวจปริ มาณของเชื้อ E. coli ที่ขบั ออกมา
พร้อมกับมูลของสุ กรแต่วธิ ีการที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อ E. coli นั้นไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าเชื้อ E.
coli ที่ขบั ออกมานั้นเป็ นเชื้อที่สนใจในการศึกษา (เชื้อที่ป้อนให้กบั สุ กร) หรื อเป็ นเชื้อที่อาศัยอยูใ่ น
ตัวของสุ กร ซึ่ งนักวิจยั ได้พยายามหาวิธีที่ใช้เพื่อการบ่งชี้วา่ เชื้อที่เจริ ญบนอาหารเลี้ยงเชื้อเป็ นชนิ ด
เดียวกับที่ป้อนให้แก่สุกรหลากหลายวิธีเช่นการคัดเลือกโคโลนีของเชื้อ E. coli ในอาหารเลี้ยงเชื้อ
[15] โดยอาศัยคุณสมบัติในการต่อต้านยาปฏิชีวนะซึ่ งในปั จจุบนั พบว่าเชื้อ E. coli หลายสายพันธุ์มี
การพัฒนาในการต่อต้านยาปฏิชีวนะและเป็ นเชื้อที่อาศัยอยูท่ วั่ ไปในล�ำไส้ของสัตว์วธิ ีน้ ีจึงไม่เหมาะ
ที่จะน�ำมาใช้ในปัจจุบนั [11] หรื อการใช้เทคนิค PCR และ DNA probe [3] ซึ่ งเป็ นวิธีที่มีขอ้ จ�ำกัดใน
การปฏิบตั ิงานมากมาย เช่น มีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงานหลายขั้นตอนและใช้เวลานานในการทดสอบ
และมีราคาแพง
ส�ำหรับการทดลองนี้ จะใช้เทคนิ คทางด้าน molecular มาประยุคใช้ในการตรวจสอบและ
ติดตามเชื้อแบคทีเรี ยโดยวิธีการ transformation พลาสมิด pGFPuv ซึ่ งเป็ นพลาสมิดที่มียนี green
fluorescent protein (gfp) เข้าสู่ เซลล์ของแบคทีเรี ยซึ่ งจะท�ำให้แบคทีเรี ยที่ได้รับพลาสมิดชนิ ดนี้ มี
คุณสมบัติในการเรื องแสงเมื่อส่ องผ่านแสง UV และดื้อต่อยาปฏิชีวนะชนิด ampicillin ดังนั้นการ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้จึงมุง่ ที่จะพัฒนาเชื้อ E.coli สายพันธุ์ F18 ให้มีคณ
ุ สมบัติในการเรื องแสงเพือ่ ติดตาม
เชื้ อ ได้อ ย่า งชัด เจนซึ่ งจะเป็ นอี ก หนึ่ งแนวทางในการทดสอบยาปฏิ ชี ว นะและสมุ น ไพรให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
เชื้อแบคทีเรี ย
เชื้ อแบคทีเรี ยที่ใช้ในการทดลองเป็ นเชื้ อ E. coli ที่ได้รับการสนับสนุ นจากศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ผ่านการตรวจพิสูจน์วา่ เป็ น E. coli F18 ด้วย
การตรวจหายีน fedA ด้วยเทคนิค PCR-RFLP ซึ่ งมีวธิ ีการดังนี้ เชื้อ E. coli F18 ถูกน�ำมาสกัดดีเอ็นเอ
ด้วย Trizol® LS Reagent จากนั้นดีเอ็นเอของเชื้อ E. coli F18 จะถูกน�ำมาตรวจหายีน fed A ด้วยวิธี
PCR-RFLP ตามวิธีของ Imberechts et al,1992 [7] ดังมีวธิ ีการโดยสังเขปต่อไปนี้ คือท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่
โพลิเมอร์เรส (Polymerase Chain Reaction) โดยใช้ 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 ใช้อณ
ุ หภูมิ 94 °C นาน 1 นาที ขั้นตอน annealing ใช้อณ
ุ หภูมิ
55 °C นาน 1 นาที และ ขั้นตอน extension ใช้อุณหภูมิ 72 °C นาน 2 นาที จ�ำนวน 25 รอบจากนั้นน�ำ
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ผลิตผลของ PCR ที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ย gel electrophoresis และน�ำมาตรวจสอบยืนยันว่าเป็ นเชื้อ E.
coli F18 ชนิด F18ab หรื อ F18ac โดยน�ำผลิตผล PCR มาตัดด้วยเอ็นไซม์ NgoMI บ่มที่อุณหภูมิ 37°C
นาน 2 ชัว่ โมง และวิเคราะห์แถบ DNA ด้วย gel electrophoresis และเชื้อไม่ด้ือต่อยา ampicillin
การใส่ พลาสมิด pGFPuv เข้ าสู่ เซลล์ ของเชื้อ E. coli F18 ด้ วยวิธีการ chemical transformation
เตรี ยม Competent cell [1] โดยใช้สารละลาย 0.1 M CaCl2 และท�ำการใส่ พลาสมิด pGFPuv
เข้าสู่ เซลล์ของ E.coli F18 [1] ด้วยวิธี heat shock และตรวจหาเซลล์ของเชื้อ E.coli F18 ที่ได้รับพลา
สมิด pGFPuv โดยน�ำเซลล์ดงั กล่าวมาเพาะเลี้ยงบนจานอาหาร LB agar ที่มียา ampicillin ผสมอยู่ ใช้
ที่เกลี่ยเชื้อที่ปลอดเชื้อเกลี่ยให้เซลล์กระจายทัว่ ผิวหน้าของจานอาหาร น�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C นาน
24 ชั่ว โมง นับ จ�ำ นวนโคโลนี ข องเชื้ อ ที่ ข้ ึ น บนจานอาหารเลี้ ย งเชื้ อ โดยผ่า นเครื่ อ งก�ำ เนิ ด แสง
อัลตราไวโอเลต
การทดสอบความไวต่ อยาปฏิชีวนะของเชื้อ E. coli F18
การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ 7 ชนิดได้แก่ Enrofloxacin, Sulpha/Trimethoprim,
Ampicillin, Tetracyclin, Gentamicin, Kanamycin และ Lincomycin โดยวิธี Disc diffusion ซึ่ งมีข้ นั
ตอนดังนี้นำ� เชื้อแบคทีเรี ยที่เลี้ยงให้เจริ ญในอาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase soy broth (TSB) มาแล้ว 5
ชัว่ โมง มาปรับความขุ่นใน Normal saline solution จากนั้นใช้สำ� ลีพนั ที่ไม้ที่ปราศจากเชื้อจุ่มเชื้อที่
ปรับความขุน่ ป้ ายให้ทวั่ ผิวหน้าจานเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar plate(MHA) ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที แล้ว
น�ำแผ่นยามาวางลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อนั้น จากนั้นน�ำจานเลี้ยงเชื้อที่ทำ� การทดสอบไปอบ (Incubate) ในสภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิ 35-37 °C แล้วปล่อยให้เชื้อเจริ ญเติบโตในตูอ้ บนาน
18-20 ชัว่ โมง น�ำจานเลี้ยงเชื้อมาอ่านผลการทดลอง
การเพิม่ จ�ำนวนของเชื้อ E. coli F18 ทีไ่ ด้ รับและไม่ ได้ รับพลาสมิด pGFPuv
เปรี ยบเทียบการเพิ่มจ�ำนวนระหว่างเชื้อ E.coli F18 ที่ได้รับและไม่ได้รับพลาสมิด pGFPuv
โดยการน�ำเอาเชื้อจ�ำนวน 3 โคโลนีเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ LB-broth ที่ไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin
บ่มในเครื่ องแบบเขย่าที่ความเร็ ว 250 rpm ที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นน�ำเอาเชื้อมา
เจือจางด้วย PBS ลดลงแบบสิ บเท่า ดูดสารละลายเชื้อที่เจือจางปริ มาตร 100 µl ลงในจานอาหารเลี้ยง
เชื้อ LB-agar ที่ไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin ตามระดับความเข้มข้น บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 oC นาน 24 ชัว่ โมง
หลังจากนั้นท�ำการนับจ�ำนวนโคโลนีและหาค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
การทดสอบการคงอยู่ของพลาสมิด
น�ำเอาเชื้อ E.coli F18 ที่ได้รับพลาสมิด pGFPuv เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ LB-agar ที่มียา
ปฏิชีวนะ ampicillin ความเข้มข้น 100 µg/ml ให้ได้โคโลนีเดี่ยว ๆ หลังจากนั้นท�ำการเพิ่มจ�ำนวนเชื้อ
ใน LB broth 2 ml ที่ไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin ในเครื่ องบ่มเพาะแบบเขย่า ความเร็ วรอบ 250 rpm
ที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 24 ชัว่ โมง จ�ำนวน 3 โคโลนีเป็ นจ�ำนวน 10 passage ท�ำการนับจ�ำนวนเชื้อภาย
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ใต้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อให้สารถมองเห็นโคโลนีที่เรื องแสง (เชื้อที่มีพลาสมิด pGFPuv) และเชื้อ
ที่ไม่เรื องแสง (เชื้อที่ไม่มีพลาสมิด pGFPuv) ได้อย่างชัดเจน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติทางสถิติ
เปรี ยบเทียบการเพิ่มจ�ำนวนระหว่างเชื้อ E.coli F18 ที่ได้รับและไม่ได้รับพลาสมิด pGFPuv
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบทางสถิติแบบ Student’s t-test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้
โปรแกรม SPSS for WindowVersion 11.5

ผลการศึกษา
การตรวจหายีน fedA ด้ วยวิธี PCR-RFLP
ท�ำการตรวจตรวจหายีน fed A ที่มีขนาด 510 bp โดยใช้เทคนิค PCR พบว่าเชื้อ E.coli F18
ที่ได้รับและไม่ได้รับพลาสมิด pGFPuv มียนี fed A แสดง (Figure1) และผลการทดสอบระบุชนิด
ของเชื้ อ E.coli F18 ว่าเป็ นชนิ ด F18ab หรื อ F18ac โดยใช้เทคนิ ค PCR-RFLP โดยใช้เอ็นไซม์
NgoMIตัดยีน fed A พบว่าเอ็นไซม์ NgoMI ไม่สามารถตัดยีน fed A ได้ แสดงว่าไม่มีตำ� แหน่ง prolineencoding (CCG) ดังนั้นเชื้อ E. coli F18 ที่นำ� มาศึกษาในครั้งนี้จึงเป็ นชนิด F18ab ดังแสดงใน (Figure2)
การใส่ พลาสมิด pGFPuv เข้ าสู่ เซลล์ ของเชื้อ E. coli F18 ด้ วยวิธีการ chemical transformation
พบว่าเชื้อ E.coli F18 เมื่อผ่านกระบวนการ transformation แล้วสามารถเจริ ญบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ LB-agar ที่มียาปฏิชีวนะชนิด ampicillin ที่ความเข้มข้น 100 µg/ml ได้ และเมื่อน�ำเชื้อ E. coli F18
ซึ่ งมีพลาสมิดpGFPuv ไปส่ องผ่านแสงอัลตราไวโอเลตพบว่าเชื้อสามารถเรื องแสง (Figure3)
การทดสอบความไวต่ อยาปฏิชีวนะของเชื้อ E. coli F18
จากผลการทดสอบพบว่าเชื้อ E. coli F18 ที่ไม่ได้รับพลาสมิด pGFPuv นั้นมีความไวต่อยา
ปฏิชีวนะ Enrofloxacin, Ampicillin, Gentamicin และ Kanamycin และดื้อต่อยาปฏิชีวนะ Sulpha/
Trimethoprim, Tetracyclin และ Lincomycin ส่ วนเชื้อ E. coli F18 ที่ได้รับพลาสมิด pGFPuv นั้นมี
ความไวต่อยาปฏิชีวนะ Enrofloxacin, Gentamicin และ Kanamycin และดื้อต่อยาปฏิชีวนะ Ampicillin, Sulpha/Trimethoprim, Tetracyclin, และ Lincomycin
การเพิม่ จ�ำนวนของเชื้อ E. coli F18 ทีไ่ ด้ รับพลาสมิดและไม่ ได้ รับ พลาสมิด pGFPuv
จากผลการทดลองเปรี ยบเทียบการเพิ่มจ�ำนวนระหว่างเชื้อ E.coli F18 ที่ได้รับพลาสมิดและ
ไม่ได้รับพลาสมิด pGFPuv โดยการน�ำเอาเชื้อทั้งสองเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ LB-broth ที่ไม่มียา
ปฏิชีวนะ ampicillin บ่มในเครื่ องแบบเขย่าที่ความเร็ ว 250 rpm ที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 24 ชัว่ โมง พบ
ว่าเชื้อทั้งสองชนิ ดมีการเพิ่มจ�ำนวนไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยเชื้อ E.coli F18 ที่ได้รับพลาสมิด
pGFPuv มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ38.83±94.1×1010CFU/ml และเชื้อ E.coliF18 ที่ไม่ได้รับพลาสมิด pGFPuv
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 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
การทดสอบการคงอยูข่ องพลาสมิด ท�ำการทดลองโดยการเพิ่มจ�ำนวนเชื้อที่ได้รับพลาสมิด
pGFPuv และเรื องแสงมาเพาะเลี้ยงใน อาหารเลี้ยงเชื้อ LB-broth ที่ไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin เป็ น
จ�ำนวน 10 Passage พบว่าในการเพิม่ จ�ำนวนใน passage ที่ 3 เริ่ มเห็นการหลุดของพลาสมิดคือพบเห็น
โคโลนีของเชื้อที่ไม่เรื องแสง และในการเพิ่มจ�ำนวนใน passage ที่ 10 พบโคโลนีที่ไม่เรื องแสงร้อย
ละ 73.6 แสดงใน Table 1
Figure 3. E.coli F18 After pGFPuv Plasmid Transformation

Table1. Results from Testing the Existence of Plasmids pGFPuv
Passage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sample with fluorescent Sample without fluorescent
(×1010CFU/ml)
(×1010CFU/ml)
31
0
37
0
42
5
39
15
40.5
20
36
21
49.5
29
46
27
38
23
47.5
35

Percent (%) of colony
without fluorescent
0
0
11.9
38.4
49.3
58.3
58.5
58.6
60.5
73.6
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วิจารณ์
เชื้อ E.coli ต้นแบบที่นำ� มาท�ำการวิจยั เป็ นเชื้อที่คดั แยกได้จากสุ กรอนุบาลที่เป็ นโรค edema
disease และท้องเสียโดยแยกได้จากต่อมน�้ำเหลืองบริ เวณเยือ่ แขวนล�ำไส้ของสุกรป่ วย คุณสมบัติสำ� คัญ
ของเชื้อนี้ที่ทำ� ให้ได้รับการคัดเลือกมาใช้ในการทดลองคือ เป็ นเชื้อที่ไม่ด้ือต่อยา ampicillin ซึ่ งจะถูก
น�ำมาใช้เป็ นมาร์ คเกอร์ ในการคัดเลือกในขั้นตอนการท�ำ transformation ซึ่ งเชื้อต้นแบบที่ไม่ได้รับ
pGFPuv ซึ่ งมียนี ต้านยาampicillinจะไม่สามารถมีชีวติ รอดได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมยา ampicillin
ขณะที่เชื้อต้นแบบที่ได้รับ pGFPuv จะสามารถมีชีวติ รอดบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมยา ampicillin ได้
และสามารถผลิตโปรตีน gfp ซึ่งจะเรื องแสงเมื่อส่ องผ่านแสง UV ซึ่ งคุณสมบัติน้ ีจะมีประโยชน์ใน
แง่ของการติดตามจ�ำนวนของเชื้ อในการทดลองต่างๆ เช่นการติดตามการปนเปื้ อนของเชื้ อในสิ่ ง
แวดล้อมและอาหาร และที่สำ� คัญสามารถน�ำมาใช้ในการติดตามเชื้อในเนื้อเยือ่ สัตว์ หรื อในสัตว์ที่ยงั
มีชีวติ ได้ [12] หรื อเมื่อนักวิจยั ต้องการติดตามกลไกการเกิดโรคหรื อการแพร่ กระจายของเชื้อในสุ กร
ก็สามารถน�ำเชื้อนี้ไปใช้ในการทดลองได้ซ่ ึ งจะท�ำให้สามารถติดตามเชื้อที่ป้อนให้แก่สุกรและแน่ใจ
ได้วา่ เชื้อที่ติดตามนั้นเป็ นเชื้อชนิดเดียวกับเชื้อที่ป้อนให้แก่สุกร ไม่ใช่เชื้อชนิดอื่นที่อาศัยอยูก่ ่อนใน
ทางเดินอาหาร เนื่องจากมีรายงานว่าในทางเดินอาหารของสุ กรมีเชื้อ E. coli อยูป่ ระจ�ำถิ่นเฉลี่ย 2.4
ชนิด [8] ท�ำให้การนับจ�ำนวนโคโลนีของเชื้อที่ศึกษาอาจรวมเชื้อประจ�ำถิ่นไปด้วยก็ได้ ในปั จจุบนั ผู ้
ทดสอบการเจริ ญเติบโตของเชื้อในทางเดินอาหารมักใช้คุณสมบัติการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อมาใช้
ให้เป็ นประโยชน์เพื่อใช้แยกเชื้อประจ�ำถิ่นออกจากเชื้อที่ป้อนให้แก่สุกร [5] อย่างไรก็ตามโอกาสที่
จะพบว่าเชื้อประจ�ำถิ่นมียนี ที่ด้ือต่อยาปฏิชีวนะชนิดเดียวกับเชื้อที่เราทดสอบก็มีอยู่ ท�ำให้การใช้เชื้อ
ที่มีคุณสมบัติเรื องแสง UV มาใช้ในการทดสอบจึงเป็ นทางเลือกที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามเชื้อที่ได้รับพลา
สมิด นั้นควรมีคุณสมบัติคงเดิมเหมือนก่อนการได้รับพลาส-มิดซึ่งมีผศู ้ ึกษาถึงคุณสมบัติของเชื้อที่ได้
รับพลาสมิดที่ทำ� ให้มีคุณสมบัติเรื องแสง UV เพื่อเป็ นมาร์คเกอร์พบว่าการ transform พลาสมิดชนิด
high-copy numberให้แก่เชื้อ E. coli K-12 จะไปลดการเจริ ญเติบโตของเชื้อโดยไม่สมั พันธ์กบั การก
ระตุน้ ให้มีการสร้างโปรตีนgfp [10] ส่ วน ลักษณะส�ำคัญของเชื้อเช่น รู ปร่ าง ลักษณะทางซี รั่มวิทยา
ลักษณะทาง biochemical และยีนที่บ่งความรุ นแรงของเชื้อไม่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ transform พลาสมิด
ซึ่ งมียนี gfpให้แก่เชื้อ E. coli O157:H7 [13] ซึ่งการแก้ไขในเรื่ องการลดการเจริ ญเติบโตของเชื้อนั้น
[10] ได้แนะน�ำให้ใช้พลาสมิดที่เป็ น low copy number หรื อไม่กท็ ำ� การแทรกยีนเรื องแสงเข้าไปใน
โครโมโซมของเชื้อที่จะศึกษา ตามล�ำดับ ซึ่งวิธีแรกจะท�ำให้การตรวจหาเชื้อที่ผลิตโปรตีน gfp ค่อน
ข้างยากเนื่องจากมีการผลิตโปรตีน gfp น้อย ขณะที่วธิ ีที่สองนั้นยุง่ ยากและซับซ้อน ดังนั้นการทดลอง
นี้จึงใช้พลาสมิด pGFPuv ซึ่งเป็ น high-copy number มาใช้ในการ transform ให้แก่เชื้อ E. coli F18
ซึ่ งเมื่อท�ำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของเชื้อ E.coli F18 ที่ไม่ได้รับ พลาสมิด pGFPuv เทียบกับเชื้อ
E.coli F18 ที่ได้รับ พลาสมิดพบว่าเชื้อ E. coli F18 ยังคงรักษายีน fed A ซึ่ งมีความสัมพันธ์ถึงลักษณะ
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ความรุ นแรงของเชื้อได้แก่การสร้างสารพิษ STa, STb และ SLT-IIV [9] เอาไว้ได้ และภายใต้สภาวะ
ไร้แรงกดดันที่ไม่มียาปฏิชีวนะ ampicillin เชื้อ E. coli F18 ยังคงสามารถรักษาพลาสมิด pGFPuv เอา
ไว้ได้ร้อยละ 100 ถึง 2 passages และใน passages ที่สามมีเชื้อเพียง 11.9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สูญเสี ย
pGFPuv ส�ำหรับการเจริ ญเติบโตของเชื้อ E. coli F18 ที่ไม่ได้รับ พลาสมิด pGFPuv เทียบกับเชื้อ E.coli
F18 ที่ได้รับพลาสมิดนั้นบ่งชี้วา่ การเจริ ญเติบโตของเชื้อที่ได้รับ pGFPuv นั้นไม่แตกต่างจากเชื้อที่
ไม่ได้รับ pGFPuv ในสภาพที่ไม่เติม ampicillin ในอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่ งในการน�ำไปใช้ในการทดสอบ
โดยเฉพาะในสัตว์น้ นั มักจะไม่มีการเติม ampicillin ลงไป ท�ำให้เชื้อ E. coli F18 ซึ่ งได้รับ pGFPuv
มีการเจริ ญเติบโตไม่แตกต่างกับเชื้อ E. coli F18 ที่ไม่ได้รับ pGFPuv ดังแสดงในการทดสอบ in vitropGFPuv ซึ่ งหากพิจารณาจากคุณสมบัติของเชื้อที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุ ปได้วา่ เชื้อ E. coli F18
ซึ่ งได้รับ pGFPuv เหมาะส�ำหรับใช้ในการทดสอบในสัตว์โดยเฉพาะในแง่ของการศึกษาการขับเชื้อ
ออกมากับมูลสุ กรภายหลังการได้รับเชื้อ
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในครั้งนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการทดสอบในตัวสัตว์โดย
เฉพาะในแง่ของการศึกษาการขับเชื้อออกมากับมูลสุ กรภายหลังการได้รับเชื้อ
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