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Abstract

Objective—This study has developed a rapid test kit based on hybridization and chromatography technique for detection Burkholderia pseudomallei.
Materials and Methods—Firstly selected primers were tested for specificity to B. pseudomallei. Then
biotin-labeled probe and non-labeled PCR product were synthesized. After that test strip was prepared
by blotting DNA of B. pseudomallei DMST 21791 or negative reference control group, non-labeled PCR
product and probe onto nylon membrane and fixed the nylon membrane by UV crosslink. Then the tested
strip was placed into 25 µL of hybridization solution containing biotin-labeled probe. By using chromatography technique which performed at 70°C in waterbath, probe migrated speedily on nylon membrane
and hybridized to a complementary DNA immobilized on a nylon strip. After washing out and blocking
the excess probe, the strip was dipped to streptavidin-alkaline phosphatese and NBT/BCIP solution respectively to develop the signal.
Results—Negative reference control group were presented nothing at the blot position, while the spot of
B. pseudomallei DMST 21791 DNA which trapped the probe showed violet or blue color, like the spot of
control and non-labeled PCR product dot for control the probe that showed the same color.
Conclusion—This test kit offered a fast, convenient and simple tool for B. pseudomallei detection. However, additional work should be performed to simplify the methods for direct detection of this bacterium
in clinical samples.
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การพัฒนาชุดทดสอบส� ำหรับตรวจหาเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยเทคนิค Paper Chromatography Dot Blot
Hybridization
วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิ ชการ1*, วัชรชัย ณรงค์ศกั ดิ์2, อุบลรัตน์ แทนกลาง2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาชุดทดสอบส�ำหรับตรวจหาเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยเทคนิคไฮ
บริ ไดเซชัน่ ร่ วมกับโครมาโตกราฟี
วัสด ุอุปกรณ์ และวิธีการ ขั้นแรกท�ำการทดสอบไพรเมอร์ ที่เลือกใช้ซ่ ึ งมีความจ�ำเพาะต่อเชื้อ B.
pseudomallei เท่านั้น จากนั้นจึงสังเคราะห์ตวั ติดตามที่ติดและไม่ติดฉลากสารปลอดรังสี Biotin ขึ้น
ต่อมาเตรี ยมแผ่นทดสอบด้วยการหยดดีเอ็นเอสายเดี่ยวของเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน ตัวติดตามที่ติดและ
ไม่ติดฉลากสารปลอดรังสี ลงไปบนแผ่นไนล่อนก่อนตรึ งด้วยการฉายแสงอุลตร้าไวโอเลต จากนั้น
น�ำแผ่นทดสอบใส่ ในหลอดที่แช่ในอ่างน�้ำร้อนอุณหภูมิ 70oC ซึ่งภายในหลอดมีตวั ติดตามที่ติดฉลาก
ผสมกับสารละลายไฮบริ ไดเซชัน่ อยู่ 25 µL และจะถูกดูดซึมขึ้นไปบนแผ่นทดสอบอย่างรวดเร็ วด้วย
หลักการโครมาโตกราฟี ที่มีความร้อนเป็ นตัวเร่ ง ตัวติดตามที่ติดฉลากที่ถกู ดูดซึมขึ้นไปนั้น จะท�ำปฏิ
กิริยาไฮบริ ไดเซชัน่ กับดีเอ็นเอที่ติดบนแผ่นทดสอบ จากนั้นป้ องกันพื้นผิวส่ วนอื่นของแผ่นทดสอบ
โดยล้างตัวติดตามที่ติดฉลากที่มากเกิ นออกไป ภายหลังจากน�ำแผ่นทดสอบไปแช่ ในสารละลาย
streptavidin-alkaline phosphatase และ NBT/BCIP ตามล�ำดับ จึงสามารถสังเกตผลการทดสอบได้
ผลการศึกษา ในกรณี ที่เป็ นเชื้ออ้างอิงมาตรฐานอื่นๆ จะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆบนแผ่นทดสอบ
แต่ถา้ เป็ นเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 จะเห็นสี ม่วงหรื อน�้ำเงินติดอยูต่ รง
ต�ำแหน่งที่หยดดีเอ็นเอเชื้อตัวอย่าง เช่นเดียวกับต�ำแหน่งที่หยดตัวติดตามที่ติดฉลากลงไปเพือ่ ควบคุม
ปฏิกิริยาการเกิดสี และต�ำแหน่งที่หยดตัวติดตามที่ไม่ติดฉลากลงไปเพือ่ ควบคุมตัวติดตามที่ติดฉลาก
ที่ผสมอยูใ่ นสารละลายไฮบริ ไดเซชัน่
ข้ อสรุป ชุดทดสอบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้ มีวธิ ีใช้ที่ง่าย สะดวก ให้ผลรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม ชุด
ทดสอบนี้สามารถพัฒนาต่อยอดเพือ่ ให้เหมาะกับการทดสอบเชื้อที่อยูใ่ นตัวอย่างเนื้อเยือ่ หรื อรอยโรค
ต่างๆโดยตรง
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บทนำ�
Burkholderia pseudomallei เป็ นเชื้อแบคทีเรี ยชนิดหนึ่งที่พบในสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป เช่น ดิน
โคลน และแหล่งน�้ำนิ่งในพื้นที่เขตร้อน เช่น ในกลุม่ ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศ
ออสเตรเลีย โดยเฉพาะประเทศไทยมีรายงานการพบเชื้อกระจายทัว่ ประเทศ และพบมากใน ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ [1] เชื้อนี้เป็ นสาเหตุของโรคเมลิออยโดสิ สในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม
หลายชนิด เช่น โค กระบือ อูฐ เนื้อทราย จิงโจ้ กระต่าย หนูตะเภา [2] สุ กร แพะ และแกะ [3, 4] และ
จัดเป็ นเชื้ออันตรายใน List B ของ CDC ซึ่งสามารถใช้เป็ นอาวุธชีวภาพที่ยงั ไม่มวี คั ซีนที่มปี ระสิทธิภาพ
ในการป้ องกันโรค [5] การติดโรคเกิดจากการหายใจเอาฝุ่ นผงหรื อกินอาหารและน�้ำที่มีเชื้อปนเปื้ อน
หรื อทางผิวหนังที่มีบาดแผล [6] สัตว์ป่วยมักแสดงอาการไม่เด่นชัดแม้จะป่ วยแบบเรื้ อรังที่มกั พบรอย
โรคฝี หนองในอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ตับ ไต การควบคุมการระบาดของโรคสามารถท�ำได้โดยการ
ตรวจวัดระดับภูมิคุม้ ต่อกันโรคโดยวิธี indirect haemagglutination test (IHA) แล้วคัดแยกสัตว์ที่มี
ระดับภูมิคุม้ ต่อโรคสูงออกจากฝูงเพื่อท�ำลาย
การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิ ส ท�ำได้โดยการเพาะแยกเชื้อจากเนื้อเยือ่ สัตว์ป่วยตายที่มี
รอยโรคด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อจ�ำเพาะ ร่ วมกับการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อทางชีวเคมี ซึ่งโคโลนี ของ
เชื้อจะมีลกั ษณะและกลิ่นที่จำ� เพาะ [7] ส่ วนเซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่ง ย้อมติดสี แกรมลบ เมื่อย้อมด้วยสี
Gram หรื อ Wayson จะติดสี เข้มหัวท้ายดูคล้ายเข็มกลัดซ่ อนปลาย แต่วิธีน้ ี มีขอ้ จ�ำกัดในด้านความ
รวดเร็ ว และความช�ำนาญ ปัจจุบนั มีการใช้เทคนิคอณูชีวโมเลกุลในการตรวจวินิจฉัยแยกเชื้อดังกล่าว
เช่น Polymerase chain reaction (PCR) และ Hybridization [8-10] และ real time PCR [11, 12] เพราะ
เป็ นเทคนิคที่มีความไว ความจ�ำเพาะและความแม่นย�ำสูง สามารถตรวจหาเชื้อที่มีจำ� นวนเล็กน้อย หรื อ
ในตัวอย่างที่มีการปนเปื้ อนสูง หรื อในสภาวะที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ เช่น เชื้อที่เป็ นสาเหตุก่อโรค
ตายหรื อมีการใช้ยาปฏิชีวนะก่อนเก็บตัวอย่างส่ งตรวจ แต่เทคนิ คเหล่านี้ ตอ้ งใช้เครื่ องมือราคาแพง
และผูป้ ฎิบตั ิการต้องมีทกั ษะและความช�ำนาญ
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดสอบด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุลส�ำหรับตรวจ
วินิจฉัยแยกเชื้อ B. pseudomallei ให้มีวธิ ีใช้ที่ง่ายเหมาะส�ำหรับบุคลากรในห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไป ไม่
จ�ำเป็ นต้องมีประสบการณ์และใช้เครื่ องมือพิเศษที่มีราคาแพง นอกจากนี้ ยังให้ผลการตรวจวินิจฉัย
โรคที่ถกู ต้องและรวดเร็ ว เพื่อการป้ องกันควบคุมและรักษาโรคอย่างทันเหตุการณ์ดว้ ย
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วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ
เชื้อทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เชื้อ B. pseudomallei ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้จากการรวบรวมเชื้อก่อโรคที่เพาะแยกได้ จาก
สัตว์ป่วยตายที่ส่งชันสู ตรโรคที่สถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่ งชาติ (สสช) และศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
สัตวแพทย์ประจ�ำภูมิภาค (ศวพ) 7 แห่ง จ�ำนวน 20 ตัวอย่าง เชื้อที่เพาะแยกได้จากดิน 1 ตัวอย่าง [1]
และเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน DMST 21791 Lot. 892 (NIH 140/49), Burkholderia cepacia DMST 21723
Lot897 และ ATCC 17759 (DMST 15500 Lot896), Burkholderia thailandensis ATCC 700388 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเชื้ออ้างอิงมาตรฐานชนิดอื่น ได้แก่ Escherichia coli ATCC 25922,
Enterobacter faecalis ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Staphylococcus
aureus ATCC 25923 โดยเพาะเชื้อทุกชนิดลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood agar และบ่มที่อุณหภูมิ 37oC
นาน 18 ชัว่ โมง ใช้สำ� หรับท�ำการสกัดดีเอ็นเอในขั้นต่อไป
การสกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction) ส�ำหรั บปฏิกริ ิ ยาพีซีอาร์
เขี่ยเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 เชื้อ B. pseudomallei ที่เพาะแยกได้
จากสัตว์ป่วยตายและดิ น 21 ตัวอย่าง และเชื้ ออ้างอิงมาตรฐานชนิ ดอื่นที่ กล่าวไว้ขา้ งต้น ลงใน
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (PBS) pH 7.5 ปริ มาตร 1 mL ในหลอดทดลองขนาด 1.5 mL น�ำไปปั่ น
ที่ความเร็ ว 12,000 rpm นาน 10 นาที ดูดสารละลายส่ วนบนทิ้ง เติม 25 mM NaOH 100 µL ลงไป
ผสมให้เข้ากันแล้วน�ำไปต้มในน�้ำเดือดอุณหภูมิ 100oC 10 นาที น�ำไปปั่นที่ความเร็ ว 12,000 rpm 10
นาที ดูดสารละลายส่ วนบนใส่ ในหลอดทดลองใหม่เก็บที่ -20oC ส�ำหรับการทดลองต่อไป
การสังเคราะห์ ตัวติดตาม (Probe synthesis)
เลือกยีน Type III secretion system (TTS1) (GenBank accession no. AF074878) ซึ่งมีรายงาน
ว่าเป็ นยีนที่จำ� เพาะต่อเชื้อ B. pseudomallei เท่านั้น (13) โดยใช้ขอ้ มูลล�ำดับเบสที่ 4176-4290 เป็ นแบบ
ส�ำหรับสังเคราะห์ตวั ติดตามด้วยวิธี PCR ด้วยไพรเมอร์ Forward ที่ติดและไม่ติดฉลากสารปลอดรังสี
Biotin บริ เวณปลาย 5’ คือ BpTTF-B (5-Biotin-CGTCTCTATACTGTCGAGCAATC G-3) หรื อ
BpTTF (5-CGTCTCTATACTGTCGAGCAATCG-3) และ BpTTR (5-CGTGCACACC GGTCAGTATC-3) (11) ซึ่งในขั้นตอนแรกท�ำการทดสอบความจ�ำเพาะของไพรเมอร์ BpTTF/R โดยในปฏิกิริยา
พีซีอาร์ประกอบด้วย 10 x PCR buffer 2.5 µL 2.5 mM dNTPs 2.0 µL ไพรเมอร์ BpTTF/R 20 µM
0.25 µL Hotstart Taq DNA polymerase 0.2 µL และดีเอ็นเอเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน B. pseudomallei
DMST 21791 หรื อเชื้อ B. pseudomallei ที่เพาะแยกได้จากสัตว์ป่วยตายและดิน 21 ตัวอย่าง หรื อเชื้อ
อ้างอิงมาตรฐานชนิดอื่น 2.0 µL เติมน�้ำกลัน่ ให้มีปริ มาตรสุ ดท้าย 20 µL ในขณะเดียวกัน มีหลอดที่
ใช้น้ ำ� กลัน่ แทนดีเอ็นเอเพือ่ ควบคุมผลบวกเท็จ ส่วนในปฏิกิริยาพีซีอาร์สงั เคราะห์ตวั ติดตาม ใช้ดีเอ็นเอ
ของเชื้อ B. pseudomallei DMST 21791 และไพรเมอร์ BpTTF-B/R แทน น�ำหลอดตัวอย่างทั้งหมด
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ใส่ ในเครื่ องเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมที่ต้ งั โปรแกรมดังนี้ อุณหภูมิ 95oC 15 นาที 1 รอบ อุณหภูมิ
95oC 30 วินาที 62oC 30 วินาที และ 72oC 30 วินาที 40 รอบ และ 72oC 10 นาที 1 รอบ และควบคุม
อุณหภูมิสุดท้ายที่ 4oC หลังจากนั้นตรวจผลผลิตพีซีอาร์โดยวิธี Gel electrophoresis และใช้ Qiagen
gel extraction kit (QIAGEN, Germany) ในการขจัดสารตั้งต้นที่เหลือเพือ่ ให้ได้ผลผลิตพีซีอาร์บริ สุทธิ์
การวัดความเข้ มข้ นของตัวติดตาม
ท�ำการหยดตัวติดตาม (ผลผลิตพีซีอาร์ : BpTTF-B/R) ที่ทำ� ให้บริ สุทธิ์ แล้ว ปริ มาตร 0.5, 1,
2, 3 และ 4 µL ลงบนแผ่นไนล่อน ทิ้งให้แห้ง แล้วตรึ งดีเอ็นเอด้วยวิธี UV crosslinkโดยฉายแสง
อุลตร้าไวโอเลตแผ่นไนล่อนที่วางใต้หลอด UV 20 ซม. นาน 4 นาที จากนั้นน�ำไปแช่ในสารละลาย
Streptavidin-Alkaline phosphatase : Blocking solution (0.1M Tris-HCl, pH 7.5, 0.15 M NaCl) 1:
2,000 µL 10 นาที ล้างด้วย Blocking solution แล้วน�ำไปแช่ใน PBS pH 9.5 สุ ดท้ายจึงน�ำไปแช่ใน
สารละลาย NBT/BCIP เก็บไว้ในที่มืด สังเกตผลภายใน 10 – 30 นาที จะเห็นจุดสี ม่วงหรื อน�้ำเงินที่มี
ความเข้มของสี แตกต่างกันตามปริ มาตรตัวติดตามที่หยดตรงต�ำแหน่งนั้น
การเตรี ยมเชื้อทีต่ ้ องการทดสอบด้ วยปฏิกริ ิ ยาไฮบริ ไดเซชั่น
เขี่ยเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 และเชื้ออ้างอิงมาตรฐานชนิดอื่น ที่
เจริ ญบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งชนิดละหนึ่งโคโลนีใส่ ในน�้ำกลัน่ 20 µL แล้วต้มในน�้ำเดือดนาน 10
นาทีและแช่อยูใ่ นน�้ำเย็น 4oC เพื่อให้ได้ดีเอ็นเอสายเดี่ยว
การเตรี ยมแผ่ นทดสอบ
ในการศึกษานี้ ใช้แผ่นไนล่อน (S & S Nytran® Supercharge, Schleicher & Schuell, Germany) ขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 0.4 x 4 ซม. เป็ นตัวกลางส�ำหรับดูดซับดีเอ็นเอ น�ำแผ่นไนล่อนดัง
กล่าววางบนกระดาษกรองและหยดผลผลิตพีซีอาร์และดีเอ็นเอตามต�ำแหน่งที่กำ� หนดสามจุด คือ จุด
ที่หนึ่งอยูด่ า้ นบนสุ ดหยดสารละลายตัวติดตามที่บริ สุทธิ์ BpTTF-B/R 0.5 µL จุดที่สองและสามที่อยู่
ถัดลงมาหยดสารละลายพีซีอาร์ ปกติ BpTTF/R และดีเอ็นเอสายเดี่ยวของเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน B.
pseudomallei DMST 21791 เท่านั้น หรื อเชื้ออ้างอิงมาตรฐานชนิดอื่น จากนั้นท�ำการตรึ งดีเอ็นเอด้วย
แสงอุลตร้าไวโอเลต
การท�ำปฏิกริ ิ ยา Hybridization
เมื่อทราบความเข้มข้นของตัวติดตามที่ผลิตได้ เติมตัวติดตามที่บริ สุทธิ์ BpTTF-B/R 2 µL ลง
ในสารละลาย Prehybridization (DIG Easy Hyb, Roche, Germany) 23 µL ในหลอดทดลองขนาด 1.5
mL. น�ำไปต้มในน�้ำเดือดนาน 10 นาทีและแช่น้ ำ� เย็น 4oC ทันที ใส่ แผ่นทดสอบที่ตรึ งดีเอ็นเอไว้ลงไป
แล้วย้ายหลอดไปแช่ในน�้ำร้อน 70oC รอจนสารละลายซึมขึ้นไปบนแผ่นทดสอบจนหมด จึงย้ายแผ่น
ทดสอบไปไว้ในหลอด Washing buffer อุ่น 70oC (2 x SSC, 1% SDS) เขย่าแรงๆ แล้วย้ายไปแช่ใน
หลอด Blocking solution 1 mL จากนั้นย้ายไปแช่ในหลอด Streptavidin-Alkaline phosphatase :
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Blocking solution 1: 2,000 µL นาน 10 นาที ย้ายไปแช่ใน Washing buffer และ Blocking solution
อย่างละ 5 นาที ตามล�ำดับ แล้วน�ำไปแช่ใน PBS pH 9.5 สุ ดท้ายจึงน�ำไปแช่ในสารละลาย NBT/BCIP
เก็บไว้ในที่มืด 10 – 30 นาที สังเกตผลที่ได้เป็ นจุดสี ม่วงหรื อน�้ำเงิน

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความจ�ำเพาะของไพรเมอร์ BpTTF/R ต่อเชื้อ B. pseudomallei พบว่า ได้
ผลผลิตพีซีอาร์ขนาด 115 bp จากเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 และเชื้อ B.
pseudomallei ที่เพาะแยกได้จากสัตว์ป่วยตายและดิน 21 ตัวอย่าง เท่านั้น ส่ วนเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน
ชนิดอื่นให้ผลลบ เมื่อท�ำการสังเคราะห์ตวั ติดตามโดยวิธีพีซีอาร์ดว้ ยไพรเมอร์ BpTTF-B/R พบว่าได้
ผลผลิตพีซีอาร์ขนาดเดียวกับที่ได้จากไพรเมอร์ BpTTF/R จากการวัดความเข้มข้นของตัวติดตามเพือ่
หาปริ มาตรที่เหมาะสมในการทดลองขั้นต่อไปพบว่า ตัวติดตาม BpTTFB/R ปริ มาตร 2 µL ขึ้นไปจะ
ให้สีม่วงหรื อน�้ำเงินชัดเจนภายใน 10 นาที เมื่อวางแผ่นทดสอบที่มีดีเอ็นเอทดสอบตรึ งอยูล่ งในหลอด
ทดลองบรรจุสารละลายตัวติดตามที่วางอยูใ่ นน�้ำร้อน 70oC สารละลายจะถูกดูดซึ มผ่านแผ่นทดสอบ
จากด้านล่างสู่ดา้ นบนจนหมดโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี ภายในระยะเวลาเพียง 15 นาที ภายหลังขั้น
ตอนการล้างตัวติดตามที่มากเกินไป การป้ องกันการเกาะของตัวติดตามบนพื้นผิวบริ เวณอื่นของแผ่น
ทดสอบ และการติดตามตัวติดตามโดยใช้ Streptavidin – Alkaline phosphatase และ NBT/BCIP จะ
พบสี ม่วงหรื อน�้ำเงิ นสามจุ ดเรี ยงจากด้านบนลงล่างบนแผ่นทดสอบที่ ใช้ดีเอ็นเอของเชื้ ออ้างอิ ง
มาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 เท่านั้น (Figure 1) ส่ วนแผ่นทดสอบที่ใช้ดีเอ็นเอของเชื้อ
มาตรฐานชนิดอื่นจะพบสี ม่วงน�้ำเงินเพียงสองจุด คือ จุดที่หยดตัวติดตาม BpTTF-B/R ที่อยูด่ า้ นบน
และจุดที่หยดผลผลิตพีซีอาร์ BpTTF/R ตรงกลางของแผ่นทดสอบเท่านั้น

วิจารณ์
เชื้อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นเชื้อที่เพาะแยกได้จากเนื้อเยือ่ สัตว์ป่วยตายที่ส่งตรวจยัง สสช.
และ ศวพ. ต่างๆ ส่ วนการเพาะแยกเชื้อจากเนื้อเยือ่ ที่มีรอยโรคหรื อฝี หนองจากสัตว์ที่ถกู ท�ำลายเพราะ
มีระดับความคุม้ โรคที่ตรวจด้วยวิธี IHA สูงนั้น มักไม่พบเชื้อในทุกราย และยังไม่สามารถเพาะแยก
เชื้อจากตัวอย่างดินที่เก็บจากฟาร์มที่มีสตั ว์ป่วยได้ ท�ำให้เชื้อที่ใช้การศึกษานี้มีจำ� นวนน้อย ทั้งนี้ มี
รายงานว่า สามารถเพาะแยกเชื้อ B. pseudomallei จากสัตว์ป่วยที่มีระดับไตเตอร์ 1:40 แต่ไม่พบเชื้อ
ในสัตว์ที่มีระดับไตเตอร์ 1:1,280 [14] แสดงว่า ระดับภูมิคุม้ โรคที่ตรวจโดยวิธี IHA นั้นไม่สมั พันธ์
กับการเพาะแยกเชื้อ ดังนั้นในฟาร์มที่เคยมีประวัติสตั ว์ป่วยตายด้วย โรคเมลิออยโดซี สนั้น ไม่ควร
ละเลยสัตว์ที่มีระดับความคุม้ โรคต�่ำเมื่อตรวจด้วยวิธี IHA ในขณะที่ มีรายงานว่า B. pseudomallei
สามารถอยูร่ อดใน macrophage ได้ [15, 16] ข้อมูลดังกล่าวนี้จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่สามารถอธิบายได้

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556

57

Figure 1. The Test Kits for Detection of B. pseudomallei DMST 21791a

The test kits for detection of B. pseudomallei DMST 21791 had shown in Fig 1A and Fig 1B with S. aureus
ATCC 25923 as a negative control. The positive result showed blue or purple color (1 = BpTTF-B/R probe, 2
= non-labeled single strand PCR product BpTTF/R and 3 = B. pseudomallei DMST 21791 single strand DNA),
while no signal as negative result shown (4 = S. aureus ATCC 25923 single strand DNA).
a

ว่า การเพาะแยกเชื้อไม่ได้ผลในสัตว์ที่สงสัยว่าติดเชื้อได้ ส่ วนการค้นหาข้อมูลพันธุกรรม พบว่า B.
pseudomallei มีรหัสพันธุกรรมที่จำ� เพาะ [13] และ สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวออกแบบไพรเมอร์
จ�ำเพาะในการตรวจวินิจฉัยแยกเชื้ อ B. pseudomallei ด้วยเทคนิ ค Real time PCR [11] ซึ่ งข้อมูล
พันธุกรรมและไพรเมอร์จำ� เพาะดังกล่าวได้ถกู น�ำมาใช้สงั เคราะห์ตวั ติดตามที่ติดฉลากด้วย Biotin ใน
การศึกษานี้ดว้ ย
การเตรี ยมดี เอ็นเอส�ำหรับทดสอบความจ�ำเพาะของไพรเมอร์ ที่ใช้และการสังเคราะห์ตวั
ติดตามนั้น เลือกเตรี ยมดีเอ็นเอตัวอย่างโดยวิธีตม้ ในสารละลาย 25 mM NaOH เพราะง่าย สะดวก
รวดเร็ ว มีความปลอดภัยเพราะไม่ได้ใช้สารเคมีอนั ตรายมากและเชื้อยังถูกท�ำลาย ดีเอ็นเอที่ได้เหมาะ
ส�ำหรับใช้เป็ นแม่แบบในปฏิกิริยาพีซีอาร์ และไฮบริ ไดเซชัน่ ด้วย การศึกษาครั้งนี้ พบว่าไพรเมอร์
BpTTF/R มีความจ�ำเพาะต่อเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 เชื้อ B. pseudomallei ที่เพาะแยกได้จากสัตว์ป่วยตายและดิน 21 ตัวอย่าง เท่านั้น จากผลการศึกษาข้างต้น จึงท�ำการติด
ฉลากสารปลอดรังสี Biotin ไพรเมอร์ ดงั กล่าว แล้วน�ำมาใช้สังเคราะห์ตวั ติดตามจากเชื้ ออ้างอิง
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มาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 ด้วยวิธีพีซีอาร์ เนื่องจากมีขอ้ ดีคือ ปลอดภัย ราคาถูก และ
ได้ปริ มาณตัวติดตามมาก [11] โดยใช้เพียง 2 µL เท่านั้นในปฏิกิริยาไฮบริ ไดเซชัน่ อย่างไรก็ตาม
จ�ำเป็ นจะต้องวัดความเข้มข้นของตัวติดตามที่สกัดให้บริ สุทธิ์ แล้วทุกครั้ง จึงจะได้ผลการทดลองที่ดี
ในขั้นตอนต่อไป
ส่ วนการเตรี ยมแผ่นทดสอบนั้น มีปัจจัยหลักสองประการ คือ การเลือกใช้ตวั กลางซึ่งมีหลาย
ชนิด และการตรึ งดีเอ็นเอให้ติดบนตัวกลาง ซึ่งมีอยูส่ องวิธี คือ การอบด้วยความร้อนที่ 800C นาน 2
ชัว่ โมง และการฉายด้วยแสง UV นาน 4 – 5 นาที การศึกษานี้เลือกตรึ งดีเอ็นเอด้วยแสง UV จึงช่วย
ให้การเตรี ยมแผ่นทดสอบเร็ วขึ้น และเลือกใช้แผ่นไนล่อนเพราะมีความทนทานและสามารถเก็บไว้
ได้นานก่อนท�ำการทดสอบ นอกจากนี้ หลังจากท�ำปฏิกิริยาไฮบริ ไดเซชัน่ กับตัวติดตาม BpTTF-B/R
แล้ว สามารถล้างตัวติดตามที่ติดอยูน่ ้ นั ออกไป แล้วน�ำแผ่นทดสอบนั้นกลับมาใช้กบั ตัวติดตามที่
จ�ำเพาะต่อล�ำดับเบสอื่นของเชื้อ B. pseudomallei ได้ และในการศึกษานี้ใช้แผ่นทดสอบที่มีขนาด กว้าง
x ยาว เพียง 0.4 x 4 ซม. เพราะสามารถท�ำการทดลองในหลอดทดลองขนาด 1.5 mL ได้ เหมาะกับ
สารละลายปริ มาตร 25 µL ท�ำให้สะดวกต่อการทดลองและลดต้นทุนการผลิตชุดทดสอบด้วย ส่ วน
การหยดดีเอ็นเอลงบนแผ่นทดสอบนั้น จุดที่อยูด่ า้ นบนหยดตัวติดตาม BpTTF-B/R เพื่อควบคุมผล
การทดสอบภายหลังจากใช้สารละลาย Streptavidin – Alkaline phosphatase และ NBT/BCIP และจุด
ตรงกลางจะเป็ นผลผลิตพีซีอาร์ปกติ BpTTF/R ที่เป็ นสายเดี่ยว เพื่อตรวจสอบว่าตัวติดตาม มีการ
เคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นมายังด้านบนตามหลักการโครมาโตกราฟฟี หรื อไม่ และจุดสุ ดท้ายที่อยูด่ า้ น
ล่าง หากดีเอ็นเอตัวอย่างและตัวติดตามเป็ นชนิดเดียวกัน ปฏิกิริยาไฮบริ ไดเซชัน่ จะเกิดขึ้นเป็ นล�ำดับ
แรก จะพบสี ม่วงหรื อน�้ำเงินที่ตำ� แหน่งดังกล่าวภายหลังปฏิกิริยาสิ้ นสุ ด หากดีเอ็นเอตัวอย่างและตัว
ติดตามเป็ นคนละชนิดกัน สารละลายจะพาตัวติดตามซึมผ่านขึ้นไปโดยไม่เกิดปฏิกิริยาไฮบริ ไดเซชัน่
และไม่พบสี ม่วงหรื อน�้ำเงินที่ตำ� แหน่งดังกล่าว
ส่ วนปฏิกิริยาไฮบริ ไดเซชัน่ นั้น โดยทัว่ ไปตัวติดตามจะอยูใ่ นสารละลายและเข้าไปจับกับ
เบสคู่สมของดีเอ็นเอตัวอย่างที่ติดอยูบ่ นตัวกลาง ซึ่งต้องใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ชัว่ โมง การศึกษานี้จึง
ใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟี และไฮบริ ไดเซชัน่ รวมอยูใ่ นขั้นตอนเดียวกันที่อุณหภูมิ 700C เพื่อลดข้อ
ด้อยดังกล่าว คือ เมื่อวางแผ่นทดสอบลงในหลอดที่มีสารละลายตัวติดตามอยู่ สารละลายที่ถกู ดูดซึ ม
ขึ้นไปบนแผ่นทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี จะพาตัวติดตามขึ้นไปด้วย ซึ่ งปฏิกิริยาไฮบริ ได
เซชัน่ จะเกิดขึ้นเมื่อตัวติดตามผ่านไปยังจุดที่ดีเอ็นเอตัวอย่างถูกตรึ งไว้ และอุณหภูมิ 700C นั้น นอกจาก
จะช่วยเร่ งการดูดซึมเร็ วขึ้น ยังท�ำให้ตวั ติดตามคงสภาพเป็ นดีเอ็นเอสายเดี่ยวก่อนที่จะจับเบสคูส่ มกับ
ดีเอ็นเอที่ถกู ตรึ งอยูบ่ นแผ่นไนล่อนได้ ท�ำให้ปฏิกิริยาไฮบริ ไดเซชัน่ เสร็ จภายในเวลา 15 นาที และลด
ปริ มาตรของสารละลายตัวติดตามที่ใช้ดว้ ย ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ ได้พฒั นาชุดทดสอบส�ำหรับ
ตรวจหาเชื้อ B. pseudomallei โดยเทคนิค Paper chromatography dot blot hybridization ขึ้น ซึ่งมีวธิ ี
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ใช้ที่ง่าย รวดเร็ ว ให้ผลที่ถูกต้อง และราคาถูก สามารถใช้ผลการทดลองนี้เป็ นต้นแบบส�ำหรับพัฒนา
ชุดทดสอบส�ำหรับเชื้ออื่นๆ ได้
แม้วา่ การศึกษานี้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการน�ำเทคนิคอณูชีวโมเลกุลมาพัฒนา ชุด
ทดสอบส�ำหรับตรวจวินิจฉัยแยกเชื้อ B. pseudomallei ได้ อย่างไรก็ตาม ชุดทดสอบนี้ยงั มีขอ้ จ�ำกัดคือ
ตัวอย่างที่ใช้เป็ นโคโลนีสงสัยที่ได้จากการเพาะเชื้อ แต่ไม่สามารถน�ำดีเอ็นเอที่สกัดจากตัวอย่างเนื้อเยือ่
หรื อฝี หนองมาทดสอบโดยตรง เพราะโปรตีนต่างๆ จะขัดขวางการเกิดปฏิกิริยา ไฮบริ ไดเซชัน่ ได้
จึงเป็ นประเด็นส�ำหรับการวิจยั ต่อไป
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