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Abstract

Objective—This study has developed a rapid test kit based on hybridization and chromatography tech-
nique 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 chroma-
tography 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 re-
spectively 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. How-
ever, additional work should be performed to simplify the methods for direct detection of this bacterium 
in clinical samples.
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 การพฒันาชุดทดสอบส�าหรับตรวจหาเช้ือ Burkholderia pseu-
domallei โดยเทคนิค Paper Chromatography Dot Blot            

Hybridization
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บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์	 เพือ่พฒันาชุดทดสอบส�าหรับตรวจหาเช้ือ Burkholderia pseudomallei ดว้ยเทคนิคไฮ

บริไดเซชัน่ร่วมกบัโครมาโตกราฟี 

วัสด	 ุอุปกรณ์	 และวิธีการ   ขั้นแรกท�าการทดสอบไพรเมอร์ท่ีเลือกใชซ่ึ้งมีความจ�าเพาะต่อเช้ือ B. 

pseudomallei เท่านั้น จากนั้นจึงสงัเคราะห์ตวัติดตามท่ีติดและไม่ติดฉลากสารปลอดรังสี Biotin ข้ึน 

ต่อมาเตรียมแผน่ทดสอบดว้ยการหยดดีเอน็เอสายเด่ียวของเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน ตวัติดตามท่ีติดและ

ไม่ติดฉลากสารปลอดรังสีลงไปบนแผน่ไนล่อนก่อนตรึงดว้ยการฉายแสงอุลตร้าไวโอเลต จากนั้น

น�าแผน่ทดสอบใส่ในหลอดท่ีแช่ในอ่างน�้าร้อนอุณหภมิู 70oC ซ่ึงภายในหลอดมีตวัติดตามท่ีติดฉลาก

ผสมกบัสารละลายไฮบริไดเซชัน่อยู ่  25 µL และจะถกูดูดซึมข้ึนไปบนแผน่ทดสอบอยา่งรวดเร็วดว้ย

หลกัการโครมาโตกราฟีท่ีมีความร้อนเป็นตวัเร่ง ตวัติดตามท่ีติดฉลากท่ีถูกดูดซึมข้ึนไปนั้น จะท�าปฏิ

กิริยาไฮบริไดเซชัน่กบัดีเอน็เอท่ีติดบนแผน่ทดสอบ จากนั้นป้องกนัพื้นผวิส่วนอ่ืนของแผน่ทดสอบ

โดยลา้งตวัติดตามท่ีติดฉลากท่ีมากเกินออกไป ภายหลงัจากน�าแผ่นทดสอบไปแช่ในสารละลาย 

streptavidin-alkaline phosphatase และ NBT/BCIP ตามล�าดบั จึงสามารถสงัเกตผลการทดสอบได้

ผลการศึกษา   ในกรณีท่ีเป็นเช้ืออา้งอิงมาตรฐานอ่ืนๆ จะไม่พบการเปล่ียนแปลงใดๆบนแผน่ทดสอบ 

แต่ถา้เป็นเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 จะเห็นสีม่วงหรือน�้ าเงินติดอยูต่รง

ต�าแหน่งท่ีหยดดีเอน็เอเช้ือตวัอยา่ง เช่นเดียวกบัต�าแหน่งท่ีหยดตวัติดตามท่ีติดฉลากลงไปเพ่ือควบคุม

ปฏิกิริยาการเกิดสี และต�าแหน่งท่ีหยดตวัติดตามท่ีไม่ติดฉลากลงไปเพือ่ควบคุมตวัติดตามท่ีติดฉลาก

ท่ีผสมอยูใ่นสารละลายไฮบริไดเซชัน่ 

ข้อสรุป   ชุดทดสอบท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนน้ี มีวธีิใชท่ี้ง่าย สะดวก ใหผ้ลรวดเร็ว อยา่งไรกต็าม ชุด

ทดสอบน้ีสามารถพฒันาต่อยอดเพือ่ใหเ้หมาะกบัการทดสอบเช้ือท่ีอยูใ่นตวัอยา่งเน้ือเยือ่หรือรอยโรค

ต่างๆโดยตรง
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บทน�า

 Burkholderia pseudomallei  เป็นเช้ือแบคทีเรียชนิดหน่ึงท่ีพบในส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป เช่น ดิน 

โคลน และแหล่งน�้าน่ิงในพื้นท่ีเขตร้อน เช่น ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศ

ออสเตรเลีย โดยเฉพาะประเทศไทยมีรายงานการพบเช้ือกระจายทัว่ประเทศ และพบมากใน        ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ [1] เช้ือน้ีเป็นสาเหตุของโรคเมลิออยโดสิสในคนและสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยน�้ านม

หลายชนิด เช่น โค กระบือ อฐู เน้ือทราย  จิงโจ ้กระต่าย หนูตะเภา [2] สุกร แพะ และแกะ [3, 4] และ

จดัเป็นเช้ืออนัตรายใน List B ของ CDC ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นอาวธุชีวภาพท่ียงัไมมี่วคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการป้องกนัโรค [5] การติดโรคเกิดจากการหายใจเอาฝุ่ นผงหรือกินอาหารและน�้าท่ีมีเช้ือปนเป้ือน 

หรือทางผวิหนงัท่ีมีบาดแผล [6] สตัวป่์วยมกัแสดงอาการไม่เด่นชดัแมจ้ะป่วยแบบเร้ือรังท่ีมกัพบรอย

โรคฝีหนองในอวยัวะต่างๆ เช่น ปอด ตบั ไต การควบคุมการระบาดของโรคสามารถท�าไดโ้ดยการ

ตรวจวดัระดบัภูมิคุม้ต่อกนัโรคโดยวธีิ indirect haemagglutination test (IHA) แลว้คดัแยกสตัวท่ี์มี

ระดบัภมิูคุม้ต่อโรคสูงออกจากฝงูเพื่อท�าลาย

 การตรวจวนิิจฉยัโรคเมลิออยโดสิส ท�าไดโ้ดยการเพาะแยกเช้ือจากเน้ือเยือ่สตัวป่์วยตายท่ีมี

รอยโรคดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือจ�าเพาะ ร่วมกบัการทดสอบคุณสมบติัของเช้ือทางชีวเคมี ซ่ึงโคโลนี    ของ

เช้ือจะมีลกัษณะและกล่ินท่ีจ�าเพาะ [7] ส่วนเซลลมี์รูปร่างเป็นแท่ง ยอ้มติดสีแกรมลบ เม่ือยอ้มดว้ยสี 

Gram หรือ Wayson จะติดสีเขม้หวัทา้ยดูคลา้ยเขม็กลดัซ่อนปลาย แต่วิธีน้ีมีขอ้จ�ากดัในดา้นความ

รวดเร็ว และความช�านาญ ปัจจุบนั มีการใชเ้ทคนิคอณูชีวโมเลกลุในการตรวจวนิิจฉยัแยกเช้ือดงักล่าว 

เช่น Polymerase chain reaction (PCR) และ Hybridization [8-10] และ real time PCR [11, 12] เพราะ

เป็นเทคนิคท่ีมีความไว ความจ�าเพาะและความแม่นย �าสูง สามารถตรวจหาเช้ือท่ีมีจ�านวนเลก็นอ้ย หรือ

ในตวัอยา่งท่ีมีการปนเป้ือนสูง หรือในสภาวะท่ีไม่สามารถเพาะเล้ียงได ้เช่น เช้ือท่ีเป็นสาเหตุก่อโรค

ตายหรือมีการใชย้าปฏิชีวนะก่อนเก็บตวัอยา่งส่งตรวจ แต่เทคนิคเหล่าน้ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือราคาแพง

และผูป้ฎิบติัการตอ้งมีทกัษะและความช�านาญ

 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาชุดทดสอบดว้ยเทคนิคอณูชีวโมเลกลุส�าหรับตรวจ

วนิิจฉยัแยกเช้ือ B. pseudomallei ใหมี้วธีิใชท่ี้ง่ายเหมาะส�าหรับบุคลากรในหอ้งปฏิบติัการทัว่ไป    ไม่

จ�าเป็นตอ้งมีประสบการณ์และใชเ้คร่ืองมือพิเศษท่ีมีราคาแพง นอกจากน้ี ยงัใหผ้ลการตรวจวนิิจฉยั

โรคท่ีถกูตอ้งและรวดเร็ว เพื่อการป้องกนัควบคุมและรักษาโรคอยา่งทนัเหตุการณ์ดว้ย
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วัสดุ	อุปกรณ์และวิธีการ

เช้ือทีใ่ช้ในการศึกษา

 เช้ือ B. pseudomallei ท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี ไดจ้ากการรวบรวมเช้ือก่อโรคท่ีเพาะแยกได ้   จาก

สัตวป่์วยตายท่ีส่งชนัสูตรโรคท่ีสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ (สสช) และศูนยว์ิจยัและพฒันาการ

สตัวแพทยป์ระจ�าภมิูภาค (ศวพ) 7 แห่ง จ�านวน 20 ตวัอยา่ง เช้ือท่ีเพาะแยกไดจ้ากดิน 1 ตวัอยา่ง [1]

และเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน DMST 21791 Lot. 892 (NIH 140/49), Burkholderia cepacia DMST 21723 

Lot897 และ ATCC 17759 (DMST 15500 Lot896), Burkholderia thailandensis ATCC 700388 จาก

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และเช้ืออา้งอิงมาตรฐานชนิดอ่ืน ไดแ้ก่ Escherichia coli ATCC 25922, 

Enterobacter faecalis ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 โดยเพาะเช้ือทุกชนิดลงในอาหารเล้ียงเช้ือ Blood agar และบ่มท่ีอุณหภมิู 37oC 

นาน 18 ชัว่โมง ใชส้�าหรับท�าการสกดัดีเอน็เอในขั้นต่อไป

การสกดัดเีอ็นเอ (DNA extraction) ส�าหรับปฏิกริิยาพซีีอาร์

 เข่ียเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 เช้ือ B. pseudomallei ท่ีเพาะแยกได้

จากสัตวป่์วยตายและดิน 21 ตวัอย่าง และเช้ืออา้งอิงมาตรฐานชนิดอ่ืนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ลงใน

สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ (PBS) pH 7.5 ปริมาตร 1 mL ในหลอดทดลองขนาด 1.5 mL น�าไปป่ัน

ท่ีความเร็ว 12,000 rpm  นาน 10 นาที ดูดสารละลายส่วนบนท้ิง เติม 25 mM NaOH 100 µL ลงไป 

ผสมใหเ้ขา้กนัแลว้น�าไปตม้ในน�้าเดือดอุณหภมิู 100oC 10 นาที น�าไปป่ันท่ีความเร็ว 12,000 rpm 10 

นาที ดูดสารละลายส่วนบนใส่ในหลอดทดลองใหม่เกบ็ท่ี -20oC ส�าหรับการทดลองต่อไป

การสังเคราะห์ตัวติดตาม (Probe synthesis)

 เลือกยนี Type III secretion system (TTS1) (GenBank accession no. AF074878) ซ่ึงมีรายงาน

วา่เป็นยนีท่ีจ�าเพาะต่อเช้ือ B. pseudomallei เท่านั้น (13) โดยใชข้อ้มลูล�าดบัเบสท่ี 4176-4290 เป็นแบบ

ส�าหรับสงัเคราะห์ตวัติดตามดว้ยวธีิ PCR ดว้ยไพรเมอร์ Forward ท่ีติดและไม่ติดฉลากสารปลอดรังสี 

Biotin บริเวณปลาย 5’ คือ BpTTF-B  (5-Biotin-CGTCTCTATACTGTCGAGCAATC G-3) หรือ 

BpTTF (5-CGTCTCTATACTGTCGAGCAATCG-3) และ BpTTR (5-CGTGCACACC GGTCAG-

TATC-3) (11)  ซ่ึงในขั้นตอนแรกท�าการทดสอบความจ�าเพาะของไพรเมอร์ BpTTF/R โดยในปฏิกิริยา

พีซีอาร์ประกอบดว้ย 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 และดีเอน็เอเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน B. pseudomallei  

DMST 21791 หรือเช้ือ B. pseudomallei ท่ีเพาะแยกไดจ้ากสตัวป่์วยตายและดิน 21 ตวัอยา่ง หรือเช้ือ

อา้งอิงมาตรฐานชนิดอ่ืน 2.0 µL เติมน�้ากลัน่ใหมี้ปริมาตรสุดทา้ย 20 µL ในขณะเดียวกนั มีหลอดท่ี

ใชน้�้ากลัน่แทนดีเอน็เอเพือ่ควบคุมผลบวกเทจ็ ส่วนในปฏิกิริยาพซีีอาร์สงัเคราะห์ตวัติดตาม ใชดี้เอน็เอ

ของเช้ือ B. pseudomallei DMST 21791 และไพรเมอร์ BpTTF-B/R แทน  น�าหลอดตวัอยา่งทั้งหมด
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ใส่ในเคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมท่ีตั้งโปรแกรมดงัน้ี อุณหภมิู 95oC 15 นาที 1 รอบ อุณหภมิู 

95oC 30 วนิาที 62oC 30 วนิาที และ 72oC 30 วนิาที 40 รอบ และ 72oC  10 นาที 1 รอบ และควบคุม

อุณหภมิูสุดทา้ยท่ี 4oC หลงัจากนั้นตรวจผลผลิตพีซีอาร์โดยวธีิ Gel electrophoresis  และใช ้Qiagen 

gel extraction kit (QIAGEN, Germany) ในการขจดัสารตั้งตน้ท่ีเหลือเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตพีซีอาร์บริสุทธ์ิ

การวดัความเข้มข้นของตัวติดตาม

 ท�าการหยดตวัติดตาม (ผลผลิตพีซีอาร์ : BpTTF-B/R) ท่ีท�าใหบ้ริสุทธ์ิแลว้ ปริมาตร 0.5, 1, 

2, 3 และ 4 µL ลงบนแผน่ไนล่อน ท้ิงใหแ้หง้ แลว้ตรึงดีเอน็เอดว้ยวิธี UV crosslinkโดยฉายแสง       

อุลตร้าไวโอเลตแผน่ไนล่อนท่ีวางใตห้ลอด UV 20 ซม. นาน 4 นาที จากนั้นน�าไปแช่ในสารละลาย 

Streptavidin-Alkaline phosphatase : Blocking solution (0.1M Tris-HCl, pH 7.5, 0.15 M NaCl) 1: 

2,000 µL 10 นาที ลา้งดว้ย Blocking solution แลว้น�าไปแช่ใน PBS pH 9.5 สุดทา้ยจึงน�าไปแช่ใน

สารละลาย NBT/BCIP เกบ็ไวใ้นท่ีมืด สงัเกตผลภายใน 10 – 30 นาที จะเห็นจุดสีม่วงหรือน�้าเงินท่ีมี

ความเขม้ของสีแตกต่างกนัตามปริมาตรตวัติดตามท่ีหยดตรงต�าแหน่งนั้น 

การเตรียมเช้ือทีต้่องการทดสอบด้วยปฏิกริิยาไฮบริไดเซช่ัน

 เข่ียเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน B. pseudomallei DMST 21791 และเช้ืออา้งอิงมาตรฐานชนิดอ่ืน ท่ี

เจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือชนิดแขง็ชนิดละหน่ึงโคโลนีใส่ในน�้ากลัน่ 20 µL แลว้ตม้ในน�้าเดือดนาน 10 

นาทีและแช่อยูใ่นน�้าเยน็ 4oC เพื่อใหไ้ดดี้เอน็เอสายเด่ียว 

การเตรียมแผ่นทดสอบ

 ในการศึกษาน้ี ใชแ้ผน่ไนล่อน (S & S Nytran® Supercharge, Schleicher & Schuell, Ger-

many) ขนาด กวา้ง x ยาว เท่ากบั 0.4 x 4 ซม. เป็นตวักลางส�าหรับดูดซบัดีเอน็เอ น�าแผน่ไนล่อนดงั

กล่าววางบนกระดาษกรองและหยดผลผลิตพีซีอาร์และดีเอน็เอตามต�าแหน่งท่ีก�าหนดสามจุด คือ จุด

ท่ีหน่ึงอยูด่า้นบนสุดหยดสารละลายตวัติดตามท่ีบริสุทธ์ิ BpTTF-B/R 0.5 µL จุดท่ีสองและสามท่ีอยู่

ถดัลงมาหยดสารละลายพีซีอาร์ปกติ BpTTF/R และดีเอ็นเอสายเด่ียวของเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน B. 

pseudomallei DMST 21791 เท่านั้น หรือเช้ืออา้งอิงมาตรฐานชนิดอ่ืน จากนั้นท�าการตรึงดีเอน็เอดว้ย

แสงอุลตร้าไวโอเลต

การท�าปฏิกริิยา Hybridization 

 เม่ือทราบความเขม้ขน้ของตวัติดตามท่ีผลิตได ้เติมตวัติดตามท่ีบริสุทธ์ิ BpTTF-B/R 2 µL ลง

ในสารละลาย Prehybridization (DIG Easy Hyb, Roche, Germany) 23 µL ในหลอดทดลองขนาด 1.5 

mL. น�าไปตม้ในน�้าเดือดนาน 10 นาทีและแช่น�้าเยน็ 4oC ทนัที ใส่แผน่ทดสอบท่ีตรึงดีเอน็เอไวล้งไป 

แลว้ยา้ยหลอดไปแช่ในน�้าร้อน 70oC รอจนสารละลายซึมข้ึนไปบนแผน่ทดสอบจนหมด   จึงยา้ยแผน่

ทดสอบไปไวใ้นหลอด  Washing buffer อุ่น 70oC (2 x SSC, 1% SDS) เขยา่แรงๆ แลว้ยา้ยไปแช่ใน

หลอด Blocking solution 1 mL จากนั้นยา้ยไปแช่ในหลอด Streptavidin-Alkaline phosphatase : 
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Blocking solution 1: 2,000 µL นาน 10 นาที ยา้ยไปแช่ใน Washing buffer และ Blocking solution 

อยา่งละ 5 นาที ตามล�าดบั แลว้น�าไปแช่ใน PBS pH 9.5 สุดทา้ยจึงน�าไปแช่ในสารละลาย NBT/BCIP 

เกบ็ไวใ้นท่ีมืด 10 – 30 นาที สงัเกตผลท่ีไดเ้ป็นจุดสีม่วงหรือน�้าเงิน

ผลการศึกษา

 ผลการทดสอบความจ�าเพาะของไพรเมอร์ BpTTF/R ต่อเช้ือ B. pseudomallei  พบวา่ ได้

ผลผลิตพีซีอาร์ขนาด 115 bp จากเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน B. pseudomallei  DMST 21791 และเช้ือ B. 

pseudomallei ท่ีเพาะแยกไดจ้ากสตัวป่์วยตายและดิน 21 ตวัอยา่ง เท่านั้น ส่วนเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน

ชนิดอ่ืนใหผ้ลลบ เม่ือท�าการสงัเคราะห์ตวัติดตามโดยวธีิพีซีอาร์ดว้ยไพรเมอร์ BpTTF-B/R พบวา่ได้

ผลผลิตพีซีอาร์ขนาดเดียวกบัท่ีไดจ้ากไพรเมอร์ BpTTF/R จากการวดัความเขม้ขน้ของตวัติดตามเพ่ือ

หาปริมาตรท่ีเหมาะสมในการทดลองขั้นต่อไปพบวา่ ตวัติดตาม BpTTFB/R ปริมาตร 2 µL ข้ึนไปจะ

ใหสี้ม่วงหรือน�้าเงินชดัเจนภายใน 10 นาที เม่ือวางแผน่ทดสอบท่ีมีดีเอน็เอทดสอบตรึงอยูล่งในหลอด

ทดลองบรรจุสารละลายตวัติดตามท่ีวางอยูใ่นน�้าร้อน 70oC สารละลายจะถกูดูดซึมผา่นแผน่ทดสอบ

จากดา้นล่างสู่ดา้นบนจนหมดโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี ภายในระยะเวลาเพียง 15  นาที ภายหลงัขั้น

ตอนการลา้งตวัติดตามท่ีมากเกินไป การป้องกนัการเกาะของตวัติดตามบนพื้นผวิบริเวณอ่ืนของแผน่

ทดสอบ และการติดตามตวัติดตามโดยใช ้Streptavidin – Alkaline phosphatase และ NBT/BCIP จะ

พบสีม่วงหรือน�้ าเงินสามจุดเรียงจากดา้นบนลงล่างบนแผ่นทดสอบท่ีใช้ดีเอ็นเอของเช้ืออา้งอิง

มาตรฐาน B. pseudomallei  DMST 21791 เท่านั้น (Figure 1) ส่วนแผน่ทดสอบท่ีใชดี้เอน็เอของเช้ือ

มาตรฐานชนิดอ่ืนจะพบสีม่วงน�้าเงินเพียงสองจุด คือ จุดท่ีหยดตวัติดตาม BpTTF-B/R   ท่ีอยูด่า้นบน 

และจุดท่ีหยดผลผลิตพีซีอาร์ BpTTF/R ตรงกลางของแผน่ทดสอบเท่านั้น

วิจารณ์

 เช้ือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเช้ือท่ีเพาะแยกไดจ้ากเน้ือเยือ่สตัวป่์วยตายท่ีส่งตรวจยงั  สสช. 

และ ศวพ. ต่างๆ ส่วนการเพาะแยกเช้ือจากเน้ือเยือ่ท่ีมีรอยโรคหรือฝีหนองจากสตัวท่ี์ถูกท�าลายเพราะ

มีระดบัความคุม้โรคท่ีตรวจดว้ยวธีิ IHA สูงนั้น มกัไม่พบเช้ือในทุกราย และยงัไม่สามารถเพาะแยก

เช้ือจากตวัอยา่งดินท่ีเกบ็จากฟาร์มท่ีมีสตัวป่์วยได ้ท�าใหเ้ช้ือท่ีใชก้ารศึกษาน้ีมีจ�านวนนอ้ย    ทั้งน้ี มี

รายงานวา่ สามารถเพาะแยกเช้ือ B. pseudomallei จากสตัวป่์วยท่ีมีระดบัไตเตอร์ 1:40 แต่ไม่พบเช้ือ

ในสตัวท่ี์มีระดบัไตเตอร์ 1:1,280 [14] แสดงวา่ ระดบัภมิูคุม้โรคท่ีตรวจโดยวธีิ IHA นั้นไม่สมัพนัธ์

กบัการเพาะแยกเช้ือ ดงันั้นในฟาร์มท่ีเคยมีประวติัสตัวป่์วยตายดว้ย   โรคเมลิออยโดซีสนั้น ไม่ควร

ละเลยสตัวท่ี์มีระดบัความคุม้โรคต�่าเม่ือตรวจดว้ยวิธี IHA ในขณะท่ี มีรายงานวา่ B. pseudomallei 

สามารถอยูร่อดใน macrophage ได ้[15, 16] ขอ้มูลดงักล่าวน้ีจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีสามารถอธิบายได้
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วา่   การเพาะแยกเช้ือไม่ไดผ้ลในสตัวท่ี์สงสยัวา่ติดเช้ือได ้ส่วนการคน้หาขอ้มูลพนัธุกรรม พบวา่ B. 

pseudomallei    มีรหสัพนัธุกรรมท่ีจ�าเพาะ [13]  และ สามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวออกแบบไพรเมอร์

จ�าเพาะในการตรวจวินิจฉยัแยกเช้ือ B. pseudomallei ดว้ยเทคนิค Real time PCR [11] ซ่ึงขอ้มูล

พนัธุกรรมและไพรเมอร์จ�าเพาะดงักล่าวไดถ้กูน�ามาใชส้งัเคราะห์ตวัติดตามท่ีติดฉลากดว้ย Biotin ใน

การศึกษาน้ีดว้ย 

 การเตรียมดีเอ็นเอส�าหรับทดสอบความจ�าเพาะของไพรเมอร์ท่ีใชแ้ละการสังเคราะห์ตวั

ติดตามนั้น เลือกเตรียมดีเอน็เอตวัอยา่งโดยวิธีตม้ในสารละลาย 25 mM NaOH เพราะง่าย สะดวก 

รวดเร็ว มีความปลอดภยัเพราะไม่ไดใ้ชส้ารเคมีอนัตรายมากและเช้ือยงัถกูท�าลาย ดีเอน็เอท่ีไดเ้หมาะ

ส�าหรับใชเ้ป็นแม่แบบในปฏิกิริยาพีซีอาร์และไฮบริไดเซชัน่ดว้ย การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าไพรเมอร์ 

BpTTF/R มีความจ�าเพาะต่อเช้ืออา้งอิงมาตรฐาน B. pseudomallei  DMST 21791 เช้ือ B. pseudomal-

lei ท่ีเพาะแยกไดจ้ากสตัวป่์วยตายและดิน 21 ตวัอยา่ง เท่านั้น จากผลการศึกษาขา้งตน้ จึงท�าการติด

ฉลากสารปลอดรังสี Biotin ไพรเมอร์ดงักล่าว แลว้น�ามาใชส้ังเคราะห์ตวัติดตามจากเช้ืออา้งอิง

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

aThe 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). 
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มาตรฐาน B. pseudomallei  DMST 21791 ดว้ยวธีิพีซีอาร์ เน่ืองจากมีขอ้ดีคือ ปลอดภยั ราคาถกู และ

ไดป้ริมาณตวัติดตามมาก [11] โดยใชเ้พียง  2 µL เท่านั้นในปฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน่ อยา่งไรกต็าม 

จ�าเป็นจะตอ้งวดัความเขม้ขน้ของตวัติดตามท่ีสกดัใหบ้ริสุทธ์ิแลว้ทุกคร้ัง จึงจะไดผ้ลการทดลองท่ีดี

ในขั้นตอนต่อไป

 ส่วนการเตรียมแผน่ทดสอบนั้น มีปัจจยัหลกัสองประการ คือ การเลือกใชต้วักลางซ่ึงมีหลาย

ชนิด และการตรึงดีเอน็เอใหติ้ดบนตวักลาง ซ่ึงมีอยูส่องวธีิ คือ การอบดว้ยความร้อนท่ี 800C นาน 2 

ชัว่โมง และการฉายดว้ยแสง UV นาน 4 – 5 นาที การศึกษาน้ีเลือกตรึงดีเอน็เอดว้ยแสง UV จึงช่วย

ใหก้ารเตรียมแผน่ทดสอบเร็วข้ึน และเลือกใชแ้ผน่ไนล่อนเพราะมีความทนทานและสามารถเกบ็ไว้

ไดน้านก่อนท�าการทดสอบ นอกจากน้ี หลงัจากท�าปฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน่กบัตวัติดตาม BpTTF-B/R 

แลว้ สามารถลา้งตวัติดตามท่ีติดอยูน่ั้นออกไป แลว้น�าแผ่นทดสอบนั้นกลบัมาใชก้บัตวัติดตามท่ี

จ�าเพาะต่อล�าดบัเบสอ่ืนของเช้ือ B. pseudomallei ได ้และในการศึกษาน้ีใชแ้ผน่ทดสอบท่ีมีขนาด กวา้ง 

x ยาว เพียง 0.4 x 4 ซม. เพราะสามารถท�าการทดลองในหลอดทดลองขนาด 1.5 mL ได ้เหมาะกบั

สารละลายปริมาตร 25 µL ท�าใหส้ะดวกต่อการทดลองและลดตน้ทุนการผลิตชุดทดสอบดว้ย  ส่วน

การหยดดีเอน็เอลงบนแผน่ทดสอบนั้น จุดท่ีอยูด่า้นบนหยดตวัติดตาม BpTTF-B/R เพื่อควบคุมผล

การทดสอบภายหลงัจากใชส้ารละลาย Streptavidin – Alkaline phosphatase และ NBT/BCIP และจุด

ตรงกลางจะเป็นผลผลิตพีซีอาร์ปกติ BpTTF/R ท่ีเป็นสายเด่ียว เพื่อตรวจสอบวา่ตวัติดตาม   มีการ

เคล่ือนท่ีจากดา้นล่างข้ึนมายงัดา้นบนตามหลกัการโครมาโตกราฟฟีหรือไม่ และจุดสุดทา้ยท่ีอยูด่า้น

ล่าง หากดีเอน็เอตวัอยา่งและตวัติดตามเป็นชนิดเดียวกนั  ปฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน่จะเกิดข้ึนเป็นล�าดบั

แรก จะพบสีม่วงหรือน�้าเงินท่ีต�าแหน่งดงักล่าวภายหลงัปฏิกิริยาส้ินสุด หากดีเอน็เอตวัอยา่งและตวั

ติดตามเป็นคนละชนิดกนั สารละลายจะพาตวัติดตามซึมผา่นข้ึนไปโดยไม่เกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน่ 

และไม่พบสีม่วงหรือน�้าเงินท่ีต�าแหน่งดงักล่าว

 ส่วนปฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน่นั้น โดยทัว่ไปตวัติดตามจะอยูใ่นสารละลายและเขา้ไปจบักบั

เบสคู่สมของดีเอน็เอตวัอยา่งท่ีติดอยูบ่นตวักลาง ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง การศึกษาน้ีจึง

ใชเ้ทคนิคโครมาโตกราฟฟีและไฮบริไดเซชัน่รวมอยูใ่นขั้นตอนเดียวกนัท่ีอุณหภมิู 700C เพื่อลดขอ้

ดอ้ยดงักล่าว คือ เม่ือวางแผน่ทดสอบลงในหลอดท่ีมีสารละลายตวัติดตามอยู ่สารละลายท่ีถกูดูดซึม

ข้ึนไปบนแผน่ทดสอบดว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี จะพาตวัติดตามข้ึนไปดว้ย ซ่ึงปฏิกิริยาไฮบริได

เซชัน่จะเกิดข้ึนเม่ือตวัติดตามผา่นไปยงัจุดท่ีดีเอน็เอตวัอยา่งถกูตรึงไว ้และอุณหภมิู 700C นั้น นอกจาก

จะช่วยเร่งการดูดซึมเร็วข้ึน ยงัท�าใหต้วัติดตามคงสภาพเป็นดีเอน็เอสายเด่ียวก่อนท่ีจะจบัเบสคู่สมกบั

ดีเอน็เอท่ีถกูตรึงอยูบ่นแผน่ไนล่อนได ้ท�าใหป้ฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน่เสร็จภายในเวลา 15 นาที และลด

ปริมาตรของสารละลายตวัติดตามท่ีใชด้ว้ย ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีไดพ้ฒันาชุดทดสอบส�าหรับ

ตรวจหาเช้ือ B. pseudomallei โดยเทคนิค Paper chromatography dot blot hybridization ข้ึน ซ่ึงมีวธีิ
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ใชท่ี้ง่าย รวดเร็ว ใหผ้ลท่ีถูกตอ้ง และราคาถกู สามารถใชผ้ลการทดลองน้ีเป็นตน้แบบส�าหรับพฒันา

ชุดทดสอบส�าหรับเช้ืออ่ืนๆ ได้

 แมว้า่การศึกษาน้ีสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการน�าเทคนิคอณูชีวโมเลกลุมาพฒันา      ชุด

ทดสอบส�าหรับตรวจวนิิจฉยัแยกเช้ือ B. pseudomallei ได ้อยา่งไรกต็าม ชุดทดสอบน้ียงัมีขอ้จ�ากดัคือ 

ตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นโคโลนีสงสยัท่ีไดจ้ากการเพาะเช้ือ แต่ไม่สามารถน�าดีเอน็เอท่ีสกดัจากตวัอยา่งเน้ือเยือ่

หรือฝีหนองมาทดสอบโดยตรง เพราะโปรตีนต่างๆ จะขดัขวางการเกิดปฏิกิริยา    ไฮบริไดเซชัน่ได ้

จึงเป็นประเดน็ส�าหรับการวจิยัต่อไป
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