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Abstract

Objective—To examine and characterize putative leucine-rich repeat LBJ_2271 ortholog genes in genome of L. borgpetersenii serovar Sejroe, which was also an important serovar found in bovine and buffalo Leptospira reserviors in Thailand.
Materials and Methods—Specific primers for amplifying putative leucine-rich repeat LBJ_2271 ortholog genes were designed from LBJ_2271 orthologs’ conserved nucleotide sequences from serovar Hardjo-bovis strain LBJ197 and L550. DNA, as putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs, was amplified from L. borgpetersenii serovar Sejroe genomic DNA. Amplified DNA with preliminary confirmed
as LBJ_2271 orthologs was cloned into plasmid pCR8/GW/TOPO to produce recombinant plasmid. The
inserted gene and its predicted protein were analyzed using bioinformatics.
Results—A 630 bp DNA, as putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs, was amplified from L.
borgpetersenii serovar Sejroe genomic DNA by using the designed primers. Amplified DNA with preliminary confirmed as LBJ_2271 ortholog was cloned to produce KU-pCR8-R21_2271 recombinant plasmid
which contained inserted gene KU_SEJ_R21_2271. The KU_SEJ_R21_2271 gene has nucleotide sequence 98% identity to gene LBJ_2271, and it has predicted protein, KU_SEJ_LRR_2271, with deduced
amino sequence as 98.5% identity to LBJ_2271 protein. Characterized by bioinformatics, the protein
KU_SEJ_LRR_2271 was a LRR membrane protein containing a signal peptide domain, trans-membrane
domains, an N-glycosylation site and LRR motiff of LRR typical subfamily as LXXLXLXXNXL. The
study showed an existing of KU_SEJ_R21_2271 gene in serovar Sejroe genome as LBJ_2271 ortholog.
Conclusion—Gene KU_SEJ_R21_2271 was found in genome of L. borgpetersenii serovar Sejroe. It was
a leucine-rich repeat LBJ_2271 ortholog and its predicted protein, KU_SEJ_LRR_2271, was characterized as LRR membrane protein.
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การตรวจสอบยีน Putative Leucine-rich Repeat LBJ_2271
Orthologs ในจีโนมของเชื้อ Leptospira borgpetersenii
ซีโรวาร์ Sejroe
ศุภชัย นิติพนั ธ์1,a, จิติพร ประชุมวรรณ์1, ศิริวรรณ พราพงษ์1, 2 *

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ตรวจสอบการมีอยูแ่ ละท�ำนายคุณสมบัติของยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271
orthologs ในจีโนมของเชื้อ L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe อันเป็ นซีโรวาร์สำ� คัญที่พบในโค-กระบือ
ที่เป็ นแหล่งรังโรคฉี่ หนูในประเทศไทย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ท�ำการออกแบบไพรเมอร์ จากความเหมือนของล�ำดับนิวคลีโอไทด์ที่ถูก
อนุรักษ์ไว้ในกลุ่มยีน orthologs ของ LBJ_2271 ของเชื้อซี โรวาร์ Hardjo-bovis แต่ต่างสายพันธุ์คือ
สายพันธุ์ LBJ197 และ L550 ส�ำหรับเพิ่มปริ มาณชิ้นดีเอ็นเอ putative leucine-rich repeat LBJ_2271
orthologs จากจีโนมิคดีเอ็นเอของเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Sejroe ชิ้นดีเอ็นเอที่ตรวจสอบเบื้อง
ต้นว่าเป็ น putative LBJ_2271 orthologs ถูกโคลนเข้าสู่ พลาสมิด pCR8/GW/TOPO สร้างพลาสมิดลูก
ผสม และใช้โปรแกรมไบโออินฟอร์เมติกส์ชีวสารสนเทศท�ำนายคุณสมบัติของยีน และของโปรตีน
ที่ทำ� นายได้
ผลการศึกษา ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 630 คู่เบสของ putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs ถูก
เพิม่ ปริ มาณจากจีโนมิคดีเอ็นเอของเชื้อ L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe โดยใช้ไพรเมอร์ที่ออกแบบ
เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็ น putative LBJ_2271 orthologs จึงโคลนและได้พลาสมิดลูกผสม
KU-pCR8-R21_2271 ที่มียนี KU_SEJ_R21_2271 ซึ่ งยีนนี้ มีความเหมือนล�ำดับนิวคลีโอไทด์เป็ น
ร้อยละ 98 เทียบกับล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน LBJ_2271 และท�ำนายโปรตีนเป็ น KU_SEJ_LRR_2271
มีความเหมือนในระดับกรดอะมิโนเท่ากับร้อยละ 98.5 เทียบกับโปรตีนของ LBJ_2271 ใช้โปรแกรม
ไบโออินฟอร์เมติกส์ชีวสารสนเทศท�ำนายได้วา่ KU_SEJ_LRR_2271 มีคุณสมบัติเป็ น LRR โปรตีน
พบบนผิวเซลล์มี signal peptide domain trans-membrane domains และต�ำแหน่ง N-glycosylation
รู ปแบบของ LRR motif จัดอยูใ่ นกลุ่ม LRR typical subfamily เป็ น LXXLXLXXNXL ผลการศึกษา
พบการมีอยูข่ องยีน KU_SEJ_R21_2271 ในเชื้อซี โรวาร์ Sejroe และเป็ น LBJ_2271 ortholog
ข้ อสรุ ป พบยีน KU_SEJ_R21_2271 ในจีโนมของเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Sejroe จัดเป็ น
leucine-rich repeat LBJ_2271 ortholog และท�ำนายคุณสมบัติโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 เป็ น LRR
โปรตีนบนผิวเซลล์
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บทนำ�
โปรตีน leucine-rich repeat (LRR) คือโปรตีนที่ประกอบด้วยชุดซ�้ำของกรดอะมิโนลิวซี น
(Luecine) แต่ละชุดมีความยาว 20-29 กรดอะมิโน และมีคุณสมบัติไม่ชอบน�้ำ (hydrophobic) กระจาย
อยูใ่ นโครงสร้างของโปรตีนท�ำให้มีโปรตีนมีรูปร่ างคล้ายกับรู ปเกือกม้า [1] พบว่าโปรตีน leucine-rich
repeat ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อโรคในแบคทีเรี ยบางชนิด เช่น โปรตีน internalin (Inl)
ของเชื้อ Listeria monocytogenes [2-7] โปรตีน Yops ของเชื้อ Yersinia pestis [8, 9] และโปรตีน LRRA
ของเชื้อ Treponema denticola [10] เป็ นต้น นอกจากนี้มีรายงานในเชื้อ Streptococcus agalactiae
(GBS) มีนกั วิจยั น�ำโปรตีน leucine rich repeat G (LRRG) ซึ่ งเป็ นโปรตีนบนผิวเซลล์มาใช้สำ� หรับ
สร้างวัคซี นใช้สำ� หรับป้ องกันโรคในหนูทดลองได้ และท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจับยึดระหว่างเชื้อ
S. agalactiae และเซลล์ของหนู CBA/ca อีกด้วย[11] จากข้อมูลรายงานข้างต้นแสดงว่าโปรตีนที่มี
ส่ วน LRR เป็ นโปรตีนที่มีความส�ำคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดโรคต่างๆ ดังนั้นส�ำหรับโรคเลป
โตสไปโรซี ส การที่มีจำ� นวนยีนที่ได้รับการท�ำนายว่าเป็ นตัวก�ำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน LRR
แตกต่างกัน อาจจะส่ งผลให้เชื้อเลปโตสไปราแต่ละซี โรวาร์มีลกั ษณะการก่อโรคในสัตว์แต่ละชนิด
แตกต่างกัน มีรายงานข้อมูลพันธุกรรมของ Leptospira interogans ซี โรวาร์ Lai ถูกน�ำมาศึกษาและ
ออกแบบชุดไพรเมอร์ เพื่อคัดเลือกยีนที่มีส่วน LRR ส�ำหรับสร้างเครื่ องหมายโมเลกุลในการจ�ำแนก
กลุม่ ของเชื้อ Leptospira ssp. สายพันธุต์ า่ งๆ [12] รวมทั้งรายงานการกระจายของยีนที่ได้รับการท�ำนาย
ว่าเป็ นตัวก�ำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน LRR ของเชื้อ L. interrogans ซีโรกรุ๊ ป Icterohaemorrhagiae ซีโรวาร์ Lai (AE010300 และ AE010301) โดย Hniman และ Prapong (2007) และพบว่าจีโนม
ของเชื้อเลปโตสไปราอ้างอิงซี โรวาร์ต่างๆ ทั้งสายพันธุ์ก่อโรคและสายพันธุ์ไม่ก่อโรคแสดงโอกาส
การพบจ�ำนวนยีนที่ควบคุมการสร้างของโปรตีน LRR ที่แตกต่างกัน [12] ซึ่ งอาจมีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถและความรุ นแรงในการก่อโรคของซี โรวาร์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากพบว่าจ�ำนวนยีนที่
ควบคุมการสร้างโปรตีน LRR ในสายพันธุ์ไม่ก่อโรคมีนอ้ ยมากจนถึงไม่พบ[12] ทั้งนี้ตรงกับรายงาน
ที่แสดงว่าสามารถตรวจพบจ�ำนวนกลุ่มยีน ที่มีส่วน LRR จากจีโนมของ L. interrogans ซีโรวาร์ต่างๆ
ได้มากกว่าและง่ายกว่าการตรวจหา ยีนที่มีส่วน LRR จากจีโนมของ L. borgpetersenii [10]
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ในประเทศไทยพบว่ารายงานผูป้ ่ วยด้วยโรคเลปโตสไปสไปโรซีส หรื อโรคฉี่หนู จ�ำนวนมาก
ในปี พ.ศ. 2543 พื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ ต่อมามีรายงานว่าเชื้อเลปโตสไปราก่อโรคในเหตุการณ์ครั้งนั้น
มีสาเหตุจากเชื้อ L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe ทั้งนี้สาเหตุจะมีความสัมพันธ์กบั การปลดปล่อย
เชื้อจากสัตว์ที่ปนเปื้ อนมากับปัสสาวะ [13] โดยรายงานดังกล่าวระบุวา่ โคและกระบือในพื้นที่สำ� รวจ
มีค่าภูมิคุม้ กันในระดับสูง ต่อเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Tarassovi และ Sejroe คิดเป็ นร้อยละ 56
และ 37 ตามล�ำดับ [13] ซึ่งผลรายงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการส�ำรวจแหล่งรังโรคของเชื้อ
เลปโตสไปราในโคและกระบือ พบว่าส่ วนใหญ่แล้วโคจะเป็ นแหล่งรังโรคของเชื้อ L. borgpetersenii
ซี โรวาร์ Tarassovi และ Sejroe [14, 15] ปัจจุบนั มีรายงานล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนมของเชื้อ L.
borgpetersenii ซีโรวาร์ Hardjo-bovis สองสายพันธุ์ คือ JB197 และ L550 ซึ่งเป็ นเชื้อในกลุ่มเดียวกับ
L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe จากข้อมูลดังกล่าว กลุม่ นักวิจยั ในประเทศไทยได้รายงานและท�ำนาย
ว่ายีนที่กำ� หนดการสร้างโปรตีน LRR ชื่อยีน LBJ_2271 (ABJ76745) ของเชื้อ L. borgpetersenii ซีโร
วาร์ Hardjo-bovis เป็ นโปรตีนบนผิวเซลล์และมีส่วนของโปรตีนที่เมื่อค�ำนวณค่าการเป็ นอิพิโทป์ จะ
เป็ นอิพโิ ทป์ ที่ดีและจะสามารถแสดงศักยภาพในการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันได้ [16] ดังนั้นงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั
จึงท�ำการตรวจสอบการมีอยูข่ องยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs จากเชื้อ L.
borgpetersenii ซี โรวาร์ Sejroe ซึ่ งเป็ นเชื้ อสาเหตุหลักของการเป็ นแหล่งรังโรคของโคกระบือใน
ประเทศไทย [14, 15] และท�ำการตรวจสอบล�ำดับนิวคลีโอไทด์ และใช้เทคนิคไบโออินฟอร์เมติกส์
ชีวสารสนเทศวิเคราะห์คุณสมบัติของยีนดังกล่าว ส�ำหรับใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาต่อยอด
พัฒนาวัคซี นป้ องกันโรคเลปโตสไปโรซิสส�ำหรับปศุสตั ว์ในประเทศไทยต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การออกแบบไพรเมอร์ ส�ำหรั บปฏิกริ ิ ยาลูกโซ่ โพลีเมอร์ เรสเพือ่ เพิม่ ปริ มาณชิ้นดีเอ็นเอของยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs ในจีโนมของเชื้อ L. borgpeterseni ซีโรวาร์ Sejroe
ไพรเมอร์ที่ใช้ในปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส (Polymerase Chain Reaction: PCR) ถูกออกแบบ
จากการใช้ตำ� แหน่งบริ เวณอนุรักษ์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์ (conserve region) ของยีน LBJ_2271 ของเชื้อ
L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Hardjo-bovis สายพันธุ์ JBL197 เนื่องจากรายงานโดย [16] ว่า ยีน LBJ_2271
มีความเหมือน (identity) 100 เปอร์ เซนต์กบั ยีน LBL_0836 (ABJ78391.1) จากจีโนมของเชื้ อ L.
borgpetersenii ซีโรวาร์ Hardjo-bovis สายพันธุ์ L550 ดังนั้น ล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน LBJ_2271
(ABJ76745) ถูกท�ำการตรวจหาความเหมือนโดยวิธี multiple sequence alignment กับล�ำดับนิวคลีโอ
ไทด์ของยีน LBL_0836 (ABJ78391.1) โดยใช้โปรแกรมและข้อมูลจากฐานข้อมูลของ NCBI (National Center for Biotechnology Information) เพื่อหาบริ เวณอนุรักษ์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์ของยีนดัง
กล่าวจากทั้งสองสายพันธุ์ น�ำต�ำแหน่งบริ เวณอนุรักษ์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์ของยีนมาใช้เป็ นต้นแบบ
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เพือ่ ออกแบบไพรเมอร์โดยใช้โปรแกรม MacVecter™ 7.2.3 ตั้งค่าพารามิเตอร์ตามที่โปรแกรมก�ำหนด
เพื่อให้โปรแกรมเลือกต�ำแหน่งของไพรเมอร์ ที่ดีที่สุด ไพร์ เมอร์ ที่ออกแบบได้จะถูกสังเคราะห์โดย
บริ ษทั Macrogen (ประเทศเกาหลี) ส�ำหรับใช้ในการตรวจสอบยีน putative leucine-rich repeat
LBJ_2271 orthologs จากจีโนมของเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Sejroe โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่
โพลีเมอร์เรสต่อไป
การตรวจสอบการมีอยู่ของยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs จากจีโนมของ
เชื้อ L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe โดยปฏิกริ ิ ยาลูกโซ่ โพลีเมอร์ เรส
ท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสกับจีโนมิคดีเอ็นเอของเชื้อ L. borgpeterseni ซี โรวาร์ Sejroe
และจีโนมิคดีเอ็นเอของเชื้อไม่ก่อโรค L. biflexa ซีโรวาร์ Patoc ที่สกัดตามวิธีที่ได้รายงานโดย Nitipan,
et al. [17] และโดย Hniman and Prapong [12] ด้วยไพร์เมอร์ที่ออกแบบดังอธิบายข้างต้น ส่วนประกอบ
ใน PCR reaction ปริ มาตรทั้งหมด 50 ไมโครลิตร ประกอบด้วย 10 พิโคโมล ของไพรเมอร์แต่ละ
ชนิด 0.8 มิลลิโมลาร์ ของ deoxynucleotid triphosphates (dNTPs) 1.5 มิลลิโมลาร์ ของ MgCl2 และ
1U platinum Taq DNA polymerase (Invitrogen, USA) ภายใต้อุณหภูมิดงั นี้ 95 องศาเซลเซี ยส เวลา
5 นาที แล้วตามปฏิกิริยาแบบทัชดาวน์ เริ่ มจาก 95 องศาเซลเซี ยส เวลา 45 วินาที 55 องศาเซลเซี ยส
เวลา 40 วินาที และ 72 องศาเซลเซียส เวลา 40 วินาที จนรอบที่ annealing เหลือ 52 องศาเซลเซี ยส
เป็ นจ�ำนวน 15 รอบ โดยคงอุณหภูมิและเวลาของขั้นตอนอื่นไว้เช่นเดิม รอบสุ ดท้ายใช้อุณหภูมิ 72
องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที จากนั้นเก็บผลผลิต PCR ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส ท�ำการตรวจสอบ
ขนาดของชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่เป็ นผลผลิตจากการท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส โดยการท�ำการเคลื่อน
ผ่านกระแสไฟฟ้ าอิเลกโตรฟอร์เรซีสใน ร้อยละ 2 agarose gel ชิ้นส่ วนดีเอ็นเอที่เป็ นผลผลิตจากการ
ท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลีเมอร์ เรสที่มีขนาดตามที่คาดหมายจะถูกท�ำให้บริ สุทธิ์ เพิ่มขึ้นด้วยชุด QIAquick PCR Purification kit (QIAGEN, Germany) ก่อนส่ งบริ ษทั Macrogen เพื่อวิเคราะห์ลำ� ดับนิว
คลีโอไทด์เพื่อการตรวจสอบว่าเป็ นยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs
การโคลนชิ้นส่ วนดีเอ็นเอของยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs เข้ าสู่ pCR8/
GW/TOPO เพือ่ สร้ างพลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271
ชิ้นส่ วนดีเอ็นเอที่เป็ นผลผลิตจากการท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์ เรสที่มีความยาวมากที่สุด
และได้รับการคาดหมายว่าเป็ นยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs ถูกน�ำมาเชื่อม
ต่อกับ พลาสมิด pCR8/GW/TOPO ด้วยวิธี TA cloning ตามวิธีการที่แนะน�ำโดยบริ ษทั Invitrogen
โดยมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ ผสม PCR products 1 ไมโครกรัม พลาสมิด pCR8/GW/TOPO 1
ไมโครกรัม และ salt solution ปริ มาตร 1ไมโครลิตร ลงในหลอด PCR ผสมให้เข้ากันอย่างเบาๆ ท�ำการ
บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง นาน 20 นาที น�ำพลาสมิดที่เชื่อมต่อกับผลผลิต PCR น�ำเข้าสู่ เซลล์แบคทีเรี ยเจ้า
บ้าน One shot TOP10 Chemically Competent E. coli (Invitrogen, USA) และเติมอาหาร S.O.C me-
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dium บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่ โมง พร้อมกับเขย่าด้วยความเร็ ว 200 รอบ/นาที เมื่อ
ครบเวลาน� ำ แบคที เรี ยที่ ได้ ไ ปเลี้ ยงบนอาหารแข็ ง LB agar ที่ ผสมยาปฏิ ชี วนะ
แอมพิซิลินความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ที่ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาข้ามคืนจึงได้โคโลนี
ของแบคทีเรี ยที่มีพลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271
การวิเคราะห์ ยนี putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs ของเชื้อ L. borgpeterseni ซีโร
วาร์ Sejroe ในพลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 ด้ วยโปรแกรมไบโออินฟอร์ เมติกส์
สกัดพลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 ที่เพิ่มจ�ำนวนในแบคทีเรี ยเจ้าบ้านด้วยชุดท�ำ
บริ สุทธิ์ Plasmid purification kit (QIAGEN, Germany) ตรวจวิเคราะห์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้น
ส่ วนดีเอ็นเอที่โคลนเข้าสู่ พลาสมิดโดยใช้ Universal primers ของพลาสมิด ส่ งวิเคราะห์ที่บริ ษทั
Macrogen ล�ำดับนิวคลีโอไทด์ท้งั สายของชิ้นส่วนดีเอ็นเอถูกตรวจสอบความเหมือนกับยีน LBJ_2271
โดยการใช้โปรแกรม Blast suite-2 sequences จาก NCBI เซอร์ฟเวอร์ (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov)
เพื่อตรวจสอบร้อยละความเหมือนของยีน ล�ำดับนิ วคลีโอไทด์ท้ งั สายของชิ้นส่ วนดีเอ็นเอถูกตรวจ
สอบซ�้ำด้วยโปรแกรม DELTA-BLAST (Domain Enhanced Lookup Time Accelerated BLAST) บน
NCBI เซอร์ฟเวอร์
ล�ำดับนิ วคลีโอไทด์ท้ งั สายของชิ้นส่ วนดีเอ็นเอถูกท�ำนายแปลงเป็ นล�ำดับอะมิโนของสาย
โปรตีนด้วยโปรแกรม Translate ใน EXPASY เซอร์ฟเวอร์คุณสมบัติของสายโปรตีนที่แปลงได้ถกู
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมไบโออินฟอร์เมติกส์ ด้วยชุดโปรแกรม InterProScan ประกอบด้วยโปรแกรม
Smart (LRR) TMPred (Transmembran domain) SignalP (Signal peptide) และ NetNGlyc (N-glycosylation site) ซึ่ งมีอยูใ่ น EXPASY เซอร์ฟเวอร์

ผลการศึกษา
ผลการตรวจสอบการมีอยู่ของยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs ในจีโนมของ
เชื้อ L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe โดยการเพิม่ ปริ มาณชิ้นดีเอ็นเอด้ วยปฏิกริ ิ ยาลูกโซ่ โพลีเม
อร์ เรสจากไพรเมอร์ จำ� เพาะทีท่ ำ� ถูกออกแบบ
ผลจากการท�ำ multiple sequence alignment พบว่ายีน LBJ_2271 ของเชื้อ L. borgpetersenii
ซี โรวาร์ Hardjo-bovis สายพันธุ์ JB197 มีร้อยละความเหมือนกันเท่ากับ 100 กับยีน LBL_0836 ของ
เชื้อ L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Hardjo-bovis สายพันธุ์ L550 ตามที่มีรายงานโดย Nitipan, et al. (2013)
ดังนั้นโปรแกรม MacVecter™ 7.2.3 ออกแบบไพรเมอร์ โดยใช้ต ำ� แหน่ งบริ เวณอนุ รักษ์ลำ� ดับ
นิวคลีโอไทด์ของยีน LBJ_2271 ได้ไพรเมอร์จำ� เพาะหลายคู่ แต่คดั เลือกไพรเมอร์จำ� เพาะมาเพียงสอง
คู่คือ คู่ไพรเมอร์ F2271_1 กับ ไพรเมอร์ B2271_1 และคู่ไพรเมอร์ F2271_2 และไพรเมอร์ B2271_2
(Figure 1) มาท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส กับจีโนมิคดีเอ็นเอของเชื้อ L. borgpeterseni ซี โรวาร์
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Figure 1. The 648 Nucleotides of LBJ_2271 Genea
1

ATGAATTTTCCGTTATTAAAGGAATTTCTTGTGATTGGCTTCGTTTGTTTTACTGCGAGT

61

C TTCAACTGTAAAAAGAATGCGGAAGAGATTTTGGGAGAGGCAAAGGCAAAACCGGAATTG

121

GTTCAAACTTTGGATTTTGGAATGCAGAAGTTGTCCACGGTTCCGGAAGGAGTTTGCGGT

181

TTTCCGAATTTAACCAAGTTGGATCTTCGTTTAAACAGTTTGACTTTTCTTCCGGAATTT

241

CGATCGGAGAATGTAAACGCCTTGAACAACTTAATCTTTTCGGGAACGACCTTACGACATTT

301

CCGTCTACGTTTTCTAAATTAAAAAATCTGAAAGTGTTACTGGCGGGAAATAACGATTTTA

361

GCGATTCTACCTTCCGAACTTTTGTTTCTTCCATTGATCAAAATTTTATACGTAGATCGGA

421

TATAAATTAATTCTAACGGAAACGGATGTGGAAATTCTCGCTTCTCTTTCCTCCTTGGAGG

481

AATTGGATCTGAGTCTGAATTCGGGGATTAAGGCGCTTCCTTTTAATTACGAAAAACTTG

541

TGAATCTCATTAATTTAAAAAGATTGAATATTAAAAAAACATCATTAAAGGGAGAGGATG

601

CAGATAAATTGCAGGCGATTCTTCCAAATACCAAAATCGACTACTGA

(Accession number ABJ76745), primer regions; dash right-arrow as F2271_1 and dash left-arrow as B2271_1,
bold right-arrow as F2271_2 and bold left-arrow as B2271_2
a

Sejroe ให้ผลผลิต PCR ที่มีขนาดเช่นเดียวกับขนาดที่ทำ� นายได้คือ 630 คู่เบส และ 420 คู่เบส ตาม
ล�ำดับ ดังแสดงใน Figure 2 เมื่อใช้ไพรเมอร์จำ� เพาะทั้งสองคู่ทำ� ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส กับจีโน
มิคดีเอ็นเอของเชื้อไม่ก่อโรค L. biflexa ซีโรวาร์ Patocไม่ปรากฎผลผลิต PCR จากไพรเมอร์ท้ งั สอง
คู่ (Figure 2) ชิ้นส่ วนดีเอ็นเอผลผลิต PCR ขนาด 630 คู่เบส และ 420 คู่เบส ที่ได้รับการท�ำให้บริ สุทธิ์
เมื่อวิเคราะห์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์เบื้องต้นด้วยไพรเมอร์ B2271_2 ตรวจสอบพบว่าผลผลิต PCR ทั้ง
สองขนาด มีลำ� ดับนิวคลีโอไทด์เบื้องต้นจัดเป็ นยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs
(ไม่ได้แสดงข้อมูล)
พลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 ทีโ่ คลนชิ้นส่ วนดีเอ็นเอของยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs จากเชื้อ L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe เข้ าสู่ pCR8/GW/TOPO
โคโลนีของแบคทีเรี ย E. coli สายพันธุ์ TOP10 ที่มีพลาสมิดลูกผสม ที่เก็บจากอาหารเลี้ยง
เชื้อแบบแข็ง ได้รับการตรวจสอบการว่ามีพลาสมิดลูกผสมของชิ้นส่ วนดีเอ็นเอที่เป็ นผลผลิต PCR ที่
คาดหมายว่ายีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs เชื่อมต่ออยู่ เมื่อสกัดพลาสมิดแล้ว
ท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสกับไพร์เมอร์คู่ผสมระหว่าง Universal primers ของพลาสมิดและไพร์
เมอร์จำ� เพาะที่ออกแบบมาแล้วจะปรากฎผลผลิต PCR ขนาดใหญ่กว่า 630 คู่เบส แสดงว่าโคโลนีของ
แบคทีเรี ย E. coli สายพันธุ์ TOP10 นั้นมีพลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 ที่เหมาะต่อการศึกษา
ต่อไป โดยเพิ่มปริ มาณพลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 ในเซลล์แบคทีเรี ย E. coli สายพันธุ์
TOP10 จากนั้นแยกพลาสมิดให้บริ สุทธิ์เพื่อส่ งตรวจหาล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน putative leucine-
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Figure 2. The 2% Agarose Gel Electrophoresis of Amplified from L. borgpetersenii Serovars
Sejroea

a

Lane assignments: L. borgpetersenii serovars Sejroe (lanes 1 and 4), L. biflexa serovar Patoc I with F2271-1
and B2271-1 primers (lanes 1-3), and F2217-2 and B2271-2 primers (lanes 4-6) (Lane M was molecular weight
marker, and lanes 3 and 6 were negative control.)

rich repeat LBJ_2271 orthologs ของเชื้อ L. borgpeterseni ซี โรวาร์ Sejroe อย่างละเอียดโดยใช้
Universal primers ของพลาสมิด ปรากฎว่าล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน putative leucine-rich repeat
LBJ_2271 orthologs มีความเหมือน (identity) เป็ นร้อยละ 98 เมื่อตรวจสอบเปรี ยบเทียบกับล�ำดับ
นิวคลีโอไทด์ของยีน LBJ_2271 ของเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Hardjo-bovis สายพันธุ์ JB197
(Figure 3) ดังนั้น ชิ้นส่ วนดีเอ็นเอในพลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 จึงมียีน KU_SEJ_
R21_2271 เป็ นยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 ortholog ที่พบใน L. borgpeterseni
ซี โรวาร์ Sejroe คณะผูว้ จิ ยั ได้รายงานยีน KU_SEJ_R21_2271 ไว้บนฐานข้อมูล GenBank มีเลข accession เป็ น JX522460
วิเคราะห์ ยนี KU_SEJ_R21_2271 และโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 ของเชื้อ L. borgpeterseni ซี
โรวาร์ Sejroe ด้ วยโปรแกรมไบโออินฟอร์ เมติกส์
ใช้โปรแกรม Blast suite-2 sequences จาก NCBI เซอร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจสอบร้อยละความ
เหมือนของยีน (percent homology identity) ล�ำดับนิวคลีโอไทด์ท้ งั สายของยีน KU_SEJ_R21_2271
ถูกตรวจสอบซ�้ำด้วยโปรแกรม DELTA-BLAST (Domain Enhanced Lookup Time Accelerated
BLAST) ณ NCBI เซอร์ฟเวอร์ ให้ผลดังแสดงใน Figure 3 เปรี ยบเทียบล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
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Figure 3. The Multiple Sequence Alignment of LBJ_2271a

(GenBank Accession No.: ABJ76745) of L. borgpetersenii serovar Hardjo-bovis strain JB197 and KU_SEJ_
R21_2271 gene (R21_2271_Sejroe) of L. borgpetersenii serovar Sejroe (GenBank Accession No.: JX522460)
a
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KU_SEJ_R21_2271 ของเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Sejroe กับ ยีน LBJ-2271 ของเชื้อ L. borgpetersenii ซีโรวาร์ Hardjo-bovis พบว่ามีร้อยละความเหมือนกัน 98 ผลการแปลงล�ำดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน KU_SEJ_R21_2271 ให้เป็ นล�ำดับอะมิโนของสายโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 ด้วยโปรแกรม
Translate ใน EXPASY เซอร์ฟเวอร์ พบว่าล�ำดับกรดอะมิโนของโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 เมื่อ
เทียบกับล�ำดับกรดอะมิโนจากโปรตีน LRR_LBJ_2271 ของยีน LBJ_2271 ในเชื้อ L. borgpetersenii
ซี โรวาร์ Hardjo-bovis มีร้อยละความเหมือนล�ำดับกรดอะมิโนถึงเท่ากับ 98.5 ดังแสดงใน Figure 4
วิเคราะห์คุณสมบัติของสายโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 ที่แปลงได้ดว้ ยโปรแกรมทาง
ไบโออินฟอร์เมติกส์ ด้วยชุดโปรแกรม InterProScan ประกอบด้วยโปรแกรม Smart (LRR) TMPred
(Transmembran domain) SignalP (Signal peptide) และ NetNGlyc (N-glycosylation site) ซึ่ งมีอยูใ่ น
EXPASY เซอร์ฟเวอร์ผลการวิเคราะห์แสดงใน Figure 4 คือโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 มีความยาว
215 กรดอะมิโน มีตำ� แหน่ง LRR motifs จ�ำนวน 4 แห่ง คือ ต�ำแหน่งกรดอะมิโนที่ 61-84 85-106
107-130 และ 156-177 โปรตีนมีบริ เวณเป็ นต�ำแหน่งของ transmembrane domains สองต�ำแหน่ง คือ
ต�ำแหน่งกรดอะมิโนที่ 4-24 และ 120-138 และพบส่ วนของ signal peptide ณ ต�ำแหน่งกรดอะมิโนที่
1-20 แสดงว่าโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 เป็ นโปรตีนบนผิวเซลล์ และพบต�ำแหน่งส�ำหรับ Nglycosylation ณ ต�ำแหน่งกรดอะมิโนที่ 63-66 ของโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 (Figure 4) ผลการ
วิเคราะห์ลำ� ดับอะมิโนใน LRR motifs 4 ต�ำแหน่ง สรุ ปได้วา่ รู ปแบบของ LRR motif ของโปรตีน
KU_SEJ_LRR_2271 จัดอยูใ่ นกลุ่ม LRR typical subfamily เป็ นแบบ LXXLXLXXNXL
Figure 4. The Multiple Sequence Alignment of KU_SEJ_LRR _2271 (R21_2271) Proteina

The multiple sequence alignment of KU_SEJ_LRR _2271 (R21_2271) protein of L. borgpetersenii serovar
Sejroe with LBJ_2271 protein of L. borgpetersenii serovar Hardjo-bovis strain JB197, showed four LRR
motifs, N-glycosylate site TM domains and Signal peptide sequence.
a
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วิจารณ์
ไพรเมอร์ จำ� เพาะสองคู่คือ คู่ไพรเมอร์ F2271_1 กับ ไพรเมอร์ B2271_1 และคู่ไพรเมอร์
F2271_2 และ ไพรเมอร์ B2271_2 ซึ่งออกแบบจากต�ำแหน่งบริ เวณอนุรักษ์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์ (conserve region) ของยีน LBJ_2271 (ABJ76745) ของเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Hardjo-bovis สาย
พันธ์ JBL197 สามารถสร้างชิ้นดีเอ็นเอของผลผลิต PCR ที่มีขนาดเช่นเดียวกับขนาดที่ทำ� นายได้คือ
630 คู่เบส และ 420 คู่เบส จากการท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส (PCR) กับจีโนมิคดีเอ็นเอของเชื้อ
L. borgpeterseni ซีโรวาร์ Sejroe แต่ไม่ปรากฎผลผลิต PCR จากการท�ำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส
ด้วยไพรเมอร์ท้ งั สองคู่กบั จีโนมิคดีเอ็นเอของเชื้อไม่ก่อโรค L. biflexa ซี โรวาร์ Patoc เมื่อโคลนชิ้น
ส่ วนดีเอ็นเอผลผลิต PCR ที่มีขนาด 630 คู่เบส ได้พลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 แล้วท�ำการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์ของยีน putative leucine-rich repeat LBJ_2271 orthologs ใน
พลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 ปรากฎของร้อยละความเหมือนล�ำดับนิวคลีโอไทด์เป็ นเท่ากับ
98 เมื่อตรวจสอบเปรี ยบเทียบกับล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน LBJ_2271 ของเชื้อ L. borgpetersenii
ซี โรวาร์ Hardjo-bovis สายพันธุ์ JB197 ดังนั้นพลาสมิดลูกผสม KU-pCR8-R21_2271 จึงมียนี KU_
SEJ_R21_2271 เป็ นยีน Leucine-rich repeat LBJ_2271 ortholog ที่พบใน L. borgpeterseni ซี โรวาร์
Sejroe ซึ่ งเป็ นสายพันธุ์ที่ก่อโรค แต่ไม่พบในสายพันธุ์ไม่ก่อโรค เช่น L. biflexa ซี โรวาร์ Patoc จึง
คาดหวังได้วา่ ยีน KU_SEJ_R21_2271 มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดโรคเหมือนกับยีน
อื่น ๆ เช่น ยีน LigA [18, 19] นอกจาก KU_SEJ_2271 จะมีคุณสมบัติความอนุรักษ์ยนี และล�ำดับนิว
คลีโอไทด์ในสายพันธุ์ก่อโรคแล้วโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 ซึ่ งเป็ นสายโปรตีนที่แปลงได้จาก
ล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน KU_SEJ_R21_2271 ของเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Sejroe ยังถูก
ท�ำนายด้วยโปรแกรมไบโออินฟอร์ เมติกส์ว่าเป็ นโปรตีนบริ เวณผิวเซลล์ มีการท�ำนายพบ signal
peptide บริ เวณปลาย N-terminal ของโปรตีน พบ transmembrane domain และพบต�ำแหน่ง N-glycosylation (Figure 4) รู ปแบบ LRR motif ของโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 พบว่ามีรูปแบบเป็ น
LXXLXLXXNXL จัดอยูใ่ น LRR typical subfamily ซึ่ งผลการวิเคราะห์ให้ผลเหมือนกับรายงานของ
โปรตีนจากยีน LBJ_2271 [16] รวมทั้งการมี ลำ� ดับกรดอะมิ โนใกล้เคียงกับของโปรตี น LRR_
LBJ_2271 ในเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Hardjo-bovis ถึงร้อยละ 98.5 จึงท�ำให้สรุ ปได้วา่ ยีน
KU_SEJ_R21_2271 ในจีโนมของ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Sejroe เป็ นยีน Leucine-rich repeat
LBJ_2271 ortholog ของเชื้อ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Hardjo-bovis ก�ำหนดการสร้างโปรตีน
KU_SEJ_LRR_2271 ซึ่งจะแสดงคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับโปรตีน LRR_LBJ_2271 ตามที่ได้รับ
การท�ำนายไว้ [16]
การที่รูปแบบ LRR motif ของโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 มีรูปแบบเป็ น LXXLXLXXNXL
จัดอยูใ่ น LRR typical subfamily ซึ่งเป็ นรู ปแบบคล้ายคลึงพบในโปรตีนท�ำหน้าที่เป็ นโปรตีนบนผิว
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เซลล์บางชนิด เช่น โปรตีน GPIBA (glycoprotein Iba) [20] โปรตีน NOGO (Neurite outgrowth inhibitor) [21] โปรตีน DCN (decorin) [22] โปรตีน LINGO1 (Leucine rich repeat and Ig domain
containing 1) [23] โปรตีน VLRA29 (variable lymphocyte receptor) [24] และ โปรตีน LRR_LBJ_2271
[16] โดยเฉพาะโปรตีน LRR_LBJ_2271 ได้รับการท�ำนายโดยโปรแกรมไบโออินฟอร์เมติกส์ ว่ามี
อย่างน้อย 5 ต�ำแหน่งบนสายโปรตีนที่มีคุณสมบัติดีเยีย่ มที่จะแสดงศักยภาพในการเป็ นแอนติเจน [16]
จากการศึกษาพบยีน KU_SEJ_R21_2271 ในจีโนมของ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Sejroe
เป็ นยีน Leucine-rich repeat LBJ_2271 ortholog ซึ่ งเป็ นยีนของ L. borgpetersenii ซี โรวาร์ Hardjobovis ยีน KU_SEJ_R21_2271 ก�ำหนดการสร้างโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 ซึ่งจะแสดงคุณสมบัติ
ในลักษณะเดียวกับโปรตีน LRR_LBJ_2271 ตามที่ได้รับการท�ำนายไว้ การศึกษายีน KU_SEJ_
R21_2271 และ โปรตีน KU_SEJ_LRR_2271 ต่อไป จึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการหาทางป้ องกันโรค
ฉี่ หนู ในสายพันธุ์ก่อโรคในประเทศไทย ใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาต่อยอดพัฒนาวัคซี น
ป้ องกันโรคเลปโตสไปโรซีสส�ำหรับปศุสตั ว์ในประเทศไทยต่อไป
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