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Infectious myonecrosis virus (IMNV) และ Vibrio alginolyticus เป็ นปจั จัยสาคัญที่
ก่อให้เกิดโรคในกุ้ง ซึ่งสร้างความเสียหายเป็ นอย่างมากในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง ดังนัน้
งานวิจยั นี้จงึ ได้ทาการพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบการติดเชือ้ IMNV และ V. alginolyticus ด้วยเทคนิค
loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ซึง่ ป็ นเทคนิคการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอในหลอด
ทดลองภายใต้สภาวะทีม่ อี ุณหภูมคิ งที่ คือ 65°C (สาหรับการตรวจเชือ้ IMNV) และ 60°C (สาหรับ
การตรวจเชือ้ V. alginolyticus) ซึง่ ใช้เวลาเพียง 60 นาที ก็สามารถวิเคราะห์ผลของ LAMP product
ทีไ่ ด้ดว้ ยการทา gel electrophoresis และวิธ ี lateral flow dipstick (LFD) ตามลาดับ งานวิจยั นี้ได้
ทาการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค LAMP ด้วยการใช้ไพรเมอร์ 4 เส้น ทีจ่ าเพาะต่อยีน capsid
protein ของ IMNV และยีน rpoS-like sigma factor (rpoX) ของ V. alginolyticus จากการศึกษา
พบว่าการตรวจเชื้อ IMNV ด้วยเทคนิค RT-LAMP พบว่ามีความไวในการตรวจเชื้อที่ 3.8×103
อนุภาค ซึง่ มีความไวในการตรวจมากกว่าเทคนิค RT-PCR ถึง 100 เท่า และเทคนิค RT-LAMP ไม่
เกิดปฎิกริ ยิ าข้าม (cross reaction) กับไวรัสในกุ้งชนิดอื่นๆ ส่วนการตรวจสอบการติดเชื้อ V.
alginolyticus ได้ทาการวิเคราะห์ LAMP product ด้วยวิธ ี lateral flow dipstick (LFD) โดยการนา
biotinylated-LAMP product ทีไ่ ด้ไปทาปฎิกริ ยิ า hybridization กับ FITC-labeled probe ทีอ่ ุณหภูม ิ
63°C เป็ นเวลา 5 นาที พบว่าความเข้มข้นของ probe ทีเ่ หมาะสมคือ 20 พิโคโมล สาหรับความไว
ในการตรวจเชือ้ V. alginolyticus กับเชือ้ ทีเ่ ลีย้ งแบบบริสุทธิ ์ (pure culture) พบว่ามีความไวในการ
ตรวจสอบเชือ้ ที่ 1.8×102 CFU ml-1 หรือ 0.6 CFU reaction-1 ส่วนเทคนิค PCR มีความไวในการ
ตรวจสอบเชื้อที่ 1.8×103 CFU ml-1 หรือ 6 CFU reaction-1 และจากการทดสอบเชื้อ V.
alginolyticus ทีเ่ ติมในตัวอย่างกุ้ง (spiking) พบว่าเทคนิค LAMP มีความไวในการตรวจสอบเชือ้ ที่
2×103 CFU g-1 หรือ 4 CFU reaction-1 ส่วนเทคนิค PCR มีความไวในการตรวจสอบเชือ้ ที่ 2×104
CFU g-1 หรือ 40 CFU reaction-1 ซึง่ เทคนิค LAMP-LFD สามารถตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus
ได้ทงั ้ 21 isolates และไม่เกิดปฎิกริ ยิ าข้ามกับเชือ้ วิบริโอและแบคทีเรียชนิดอื่น เทคนิค LAMP ทีใ่ ช้
ตรวจสอบการติดเชือ้ ทัง้ IMNV และเชือ้ V. alginolyticus พบว่าสามารถตรวจเชือ้ ได้อย่างรวดเร็ว
แม่นยา มีความไวและความจาเพาะในการตรวจสอบสูง ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการตรวจหาการติด
เชือ้ IMNV และเชือ้ V. alginolyticus ในห้องปฏิบตั กิ าร รวมถึงในฟาร์มเพาะเลีย้ งกุง้ ได้
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Infectious myonecrosis virus (IMNV) and Vibrio alginolyticus are the important
pathogens in white shrimp. In this study, loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
techniques for detection of infectious myonecrosis virus (IMNV) and Vibrio alginolyticus in
shrimp were developed. LAMP is a rapid method that can amplify nucleic acid under
isothermal condition with high specificity and sensitivity. The reaction was performed at
65°C (for IMNV detection) or 60°C (for V. alginolyticus detection) for 60 minutes and the
amplified products were analyzed by gel electrophoresis and lateral flow dipstick (LFD),
respectively. For IMNV detection, the LAMP amplicon was produced by a set of four
designed primers that recognized the capsid protein gene of IMNV. The RT-LAMP assay
can detect 3.8 ×103 copies of viral particles which was 100 times more sensitive than that
of RT-PCR. The RT-LAMP showed no cross reaction with nucleic acids extracted from
other viral pathogens. In the case of V. alginolyticus, the biotinylated-LAMP amplicon
specific to rpoS-like sigma factor (rpoX) gene was hybridized with an FITC-labeled probe
(20 pmole) at 63 °C for 5 minutes followed by lateral flow dipstick (LFD) detection. The
sensitivity of LAMP for V. alginolyticus detection in pure culture was 1.8×102 CFU ml-1 or
equivalent to 0.6 CFU reaction-1, while that of PCR was 1.8×103 CFU ml-1 or equivalent to 6
CFU reaction-1. In spiked shrimp samples without enrichment, the detection limit for V.
alginolyticus was 2×103 CFU g-1 or equivalent to 4 CFU reaction-1, while that of PCR was
2×104 CFU g-1 or equivalent to 40 CFU reaction-1. The LAMP-LFD method for V.
alginolyticus accurately identified 21 isolates of V. alginolyticus but did not detect nonalginolyticus Vibrio isolates and non-Vibrio isolates. In summary, the LAMP methods
developed in this study are sensitive and rapid for specific detection of IMNV and V.
alginolyticus infection and can be used in laboratory and shrimp farm culture.
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
กุ้งขาว (Penaeus vannamei) เป็ นสัตว์น้ าทีม่ คี ุณค่าและมีความสาคัญทางเศรษฐกิจมาก
โดยประเทศไทยสามารถผลิตได้เป็ นอันดับ 2 ของโลก และส่งออกเป็ นอันดับ 1 ของโลก เนื่องจาก
เป็ นทีน่ ิยมของผู้บริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ ทาให้มกี ารเพาะเลีย้ งกุ้งขาวมากขึน้ อาจกล่าวได้ว่า
มีผลผลิตมากกว่า 99% ของผลผลิตกุ้งทัง้ หมด ดังนัน้ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวจึงเป็ น
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มขี นาดใหญ่ และมีความสาคัญ ปริมาณการส่งออกกุ้งขาวของไทยมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2 ปีทผ่ี ่านมา (2010-2011) อุตสาหกรรมกุ้งขาวของไทยได้
รับอานิสงค์จากผลผลิต กุ้ง ขาวโลก ที่ปรับลดลงจากประเทศผู้ผ ลิต สาคัญ ต่ างก็ประสบปญั หาภัย
ธรรมชาติและโรคระบาด ทาให้ราคากุ้งปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ ในปี 2011 แม้ว่าไทยเราจะมีปริมาณ
การส่งออกลดลง แต่ทว่ามูลค่าการส่งออกกุ้งขาวและผลิตภัณฑ์กลับสูงถึงกว่า 100,000 ล้านบาท
แต่อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง ขาวของไทยก็กาลังประสบปญั หาโรคระบาดที่เกิดขึน้ ซ้าเติมการเสีย
โอกาสในตลาดส่งออกของไทย โดยเริม่ ระบาดอย่างหนักตัง้ แต่ต้นปี 2011 กระทังท
่ าให้ผลผลิตกุ้ง
ขาวโดยรวมปี 2012 ลดลงประมาณร้อยละ 10 - 20 เนื่องมาจากโรคระบาด (ถนอมจิตร สิรภิ คพร.
2555: 1-2)
สาหรับการติดเชือ้ ไวรัสในกุ้งขาวมีรายงานการแพร่ระบาดของโรคทีก่ ่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อการเพาะเลีย้ งกุ้ง ได้แก่ โรคทีเ่ กิดจาก Taura syndrome virus (TSV) เป็ นโรคทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การค้าและการขนส่งกุ้ง ขาวระหว่างประเทศ นับตัง้ แต่ปี 1991 เป็ นต้นมา โรคนี้ก่อให้เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ขาวและการค้ากุ้งขาวมากถึง 1 ถึง 2 พันล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (Lightner et al., 1995: 1-12; Overstreet et al., 1997: 165-176) พบได้ทวโลก
ั่
รวมทัง้ ในประเทศไทย ในปี 2003 ได้พบการระบาดของโรคนี้เป็ นครัง้ แรกในกุ้งขาวทีเ่ ลีย้ งในภาค
กลางของประเทศไทย ต่อมาในช่วงต้นปี 2004 มีการตรวจพบโรคนี้ในกุ้งกุลาดา นอกจากนี้ม ี
รายงานการตรวจพบเชือ้ นี้ในกุ้งชนิดอื่นได้ดว้ ย เช่น P. stylirostris, P. setiferus, P. schmitti, P.
merguiensis (กุง้ แชบ๊วย), P. monodon (กุ้งกุลาดา) ด้วยเหตุทโ่ี รคนี้มคี วามร้ายแรงและแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว (ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์. 2551: 89-121) โรคทีเ่ กิดจาก Infectious hypodermal and
hematopoietic necrosis virus (IHHNV) เป็ นโรคที่มผี ลกระทบต่อการค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้ง
ระหว่างประเทศ พบครัง้ แรกทีเ่ กาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1981 โดยการระบาดครัง้ นัน้
ทาให้กุ้งขาวตายมากกว่า 90% (Lightner; et al. 1992: 97-105) พบการระบาดของโรคนี้ในไทย
เป็ นครัง้ แรกในปี 2003 (ชลอ ลิ้มสุวรรณ; และพรเลิศ จันทร์รชั ชกูล . 2547: ไม่ปรากฏเลขหน้า)
โรคทีเ่ กิดจาก White spot syndrome virus (WSSV) ตัง้ แต่ปี 1993 เป็ นต้นมา ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งกุ้ง ขาวมากถึงหนึ่งหมื่นล้าน ดอลล่าร์สหรัฐฯ และพบได้แทบ

2
ทุกภูมภิ าค และในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ก็พบโรคนี้เช่นกัน (Lightner. 1999: 27-52)
ทาให้กุ้งขาวมีอตั ราการตายสูง ภายในเวลารวดเร็ว ก่อให้เกิดผลเสียหายรุนแรงเช่นเดียวกับในกุ้ง
กุลาดา
และในปี 2002 โรคทีเ่ กิดจากไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่มคี วามรุนแรงและกาลังแพร่ระบาดเป็ น
อย่างมากในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง ขาวในขณะนี้ก็คอื โรคที่เกิดจาก infectious
myonecrosis virus (IMNV) พบครัง้ แรกทีป่ ระเทศบราซิลในฟาร์มกุ้งขาว ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการเลีย้ งกุ้ง ขาวเป็ นอย่างมาก (Poulos; & Lightner. 2006: 69-72)
ต่อมาในปี 2006 ได้พบโรคนี้เป็ นครัง้ แรกในทวีปเอเชีย ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ซึง่ ก็ทาให้เกิดความ
เสียหายอย่างมากเช่นกัน กุ้งขาวทีต่ ดิ เชือ้ IMNV พบว่ากล้ามเนื้อมีลกั ษณะขาวขุ่นบริเวณลาตัวและ
ส่วนหาง โดยเฉพาะปล้องสุดท้าย กุ้งบางตัวบริเวณแพนหาง จะมีสแี ดงเข้มขึน้ คล้ายกับกุ้งทีต่ ้มสุก
แล้ว ซึง่ อาการเหล่านี้จะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทาให้กุ้งมีอตั ราการตายสะสมสูงถึง 70% (Senapin; et
al. 2007: 32–38) แต่ในประเทศไทยยังไม่มรี ายงานว่าพบการระบาดของเชือ้ IMNV
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ IMNV ในเบื้องต้น โดยดูจากอาการ (clinical sign) และ
พฤติก รรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตรวจเนื้อ เยื่อ เพื่อ วินิจฉัยทางพยาธิว ิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscopy) (Poulos; & Lightner. 2006: 6972) แต่ในการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นมีโอกาสผิดพลาดสูง เนื่องจากอาการของกล้ามเนื้อขาวขุ่นนัน้
เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การขาดออกซิเจน การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมแิ ละความเค็ม ของน้ า
การติดเชื้อพาราสิตพวกไมโครสปอริเดียน (microsporidian) และการติดเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่ม
Vibrio sp. และ Aeromonas sp. เป็ นต้น ดังนัน้ การตรวจยืนยันจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น จึงได้มกี ารพัฒนา
เทคนิคทางอณูชวี โมเลกุล ได้แก่ เทคนิค in situ hybridization (ISH) ซึง่ เป็ นการออกแบบดีเอ็นเอ
ตรวจสอบ (DNA probe) ทีจ่ าเพาะต่อเชือ้ IMNV และมีความแม่นยาสูง แต่มขี นั ้ ตอนทีย่ ุ่งยาก และ
ใช้เวลานาน ดังนัน้ จึงได้มกี ารนาเทคนิค reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RTPCR) (Poulos; & Lightner. 2006: 69-72) มาใช้ตรวจสอบการติดเชือ้ IMNV ซึง่ เทคนิคนี้เป็ นการ
ออกแบบ primer ทีจ่ าเพาะต่อเชือ้ IMNV และเพิม่ ปริมาณยีนเป้าหมายด้วยเครื่อง thermal cycler
เป็ นวิธที ม่ี คี วามแม่นยาสูง และใช้เวลาน้อยกว่าวิธ ี in situ hybridization ต่อมาได้มกี ารนาเทคนิค
real-time PCR (Andrade; et al. 2007: 9-15) เป็ นการออกแบบ primer ทีจ่ าเพาะต่อเชือ้ IMNV
และเพิม่ ปริมาณเชือ้ ด้วยเครื่อง real time PCR ซึง่ สามารถตรวจสอบปริมาณการติดเชือ้ IMNV ได้
เป็นวิธกี ารทีม่ คี วามแม่นยาสูง แต่มขี อ้ จากัดคือราคาของเครือ่ ง real-time PCR ทีค่ ่อนข้างสูง
นอกจากการเลีย้ งกุง้ ขาวจะประสบปญั หาจากโรคทีเ่ กิดจากไวรัสแล้ว ก็ยงั มีโรคทีเ่ กิด จาก
แบคทีเรียอีกหลายชนิดทีส่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทัวโลกรวมถึ
่
งประเทศไทย
ด้วยก็คอื โรค Vibriosis ซึง่ เป็ นปญั หาสาคัญอย่างหนึ่งของการเลีย้ งกุง้ เกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย
Vibrio sp. เช่น V. parahaemolyticus กุ้งทีต่ ดิ เชือ้ แบคทีเรียชนิดนี้จะมีอตั ราการตายสูง กินอาหาร
น้อยลง สังเกตจากกุ้งไม่มอี ุจจาระ และลอกคราบได้ชา้ ลง hemolymph แข็งตัวช้า ตับ และตับอ่อน
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ผิดปกติ สีเนื้อจะขุ่น กุ้งจะขึน้ มาเกาะตามขอบบ่อ ตัวกุ้งจะสกปรก มีจุดและตะกอนเกาะตามผิวและ
เปลือก (Robert-Pillot; et al. 2010: 190-197)
ในกรณีของ V. harveyi กุง้ ทีต่ ดิ เชือ้ แบคทีเรียชนิดนี้จะเป็ นโรคเรืองแสง ซึง่ เป็ นโรคทีส่ ร้าง
ความเสียหายให้อย่างมากต่ อโรคเพาะฟกั และบ่อดิน พบแพร่กระจายทัวไปทั
่
ง้ ตามชายฝงั ่ และ
พื้นที่ความเค็มต่ า เกิดจากสาเหตุโน้มนาหลายประการทัง้ คุณภาพน้ าที่ไม่ดที าให้เชื้อ V. harveyi
ทีป่ กติพบอยู่แล้วในน้ าเข้าทาอันตรายต่อกุ้ง เมื่อกุ้งไม่แข็งแรง กุ้งมีอาการลอยตามขอบบ่อ ไม่กนิ
อาหารหรือกินอาหารได้น้อยลง สีลาตัวจะขุ่น เหงือกมีสดี า ตับอักเสบ ตับอ่อนสีซดี ลง และจะมีการ
เรืองแสงเกิดขึ้นในเวลากลางคืน พบอัตราการตายสูงในกุ้งระยะวัยอ่อนถึงวัยรุ่น และมักพบเชื้อ
แบคทีเรียในกระแสเลือดและกล้ามเนื้อ (Thaithongnum; et al. 2006: 1-9)
ส่วน V. vulnificus ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบ พบมากในเขตน้ ากร่อยและเค็ม โดยจะออก
ฤทธิ ์ที่ตบั และตับอ่อน ซีง่ เป็ นแหล่งสะสมอาหารและสร้างน้ าย่อย สะสมเกลือแร่ และสารพิษต่างๆ
ทาให้มโี อกาสติดเชื้อได้ง่ายโดยเชือ้ จะเข้าสู่ตวั กุ้งทางการกินอาหาร และบาดแผล ซึ่งเกิดจากการ
จัดการภายในบ่อทีไ่ ม่ดี ทาให้เชือ้ V. vulnificus ทีม่ อี ยู่ในน้ าเข้าทาอันตรายต่อกุ้ง โดยเฉพาะ ตับ
และตับอ่อน กุง้ มีอาการอ่อนแอ กินอาหารได้น้อยลง ตับจะมีขนาดโต หรือฝอ่ มีการเปลีย่ นเป็ นสีขาว
ซีด หรือดาคล้า กล้ามเนื้อมีสขี าวขุ่น และมีอตั ราการตายสูงขึน้ (Dalsgaard; & Hoi. 1997: 11321135)
เชือ้ วิบริโอหลายสปีชสี เ์ ป็นเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นทางเดินอาหารของกุง้ ปกติ จึงคาดว่าการติดเชือ้
น่ าจะผ่านทางระบบทางเดินอาหารเป็ นส่วนใหญ่ เชือ้ นี้ก่อโรคได้ในกุ้งทุกระยะ ตัง้ แต่ไข่จนถึงกุ้งโต
เต็มวัย อาจพบโรคนี้ได้ในโรงเพาะฟกั เชือ้ นี้อาจเป็ นสาเหตุโดยตรงของโรคหรือเป็ นเชือ้ ฉวยโอกาส
ซึ่งต้องอาศัยสิง่ โน้ มนาอื่น เช่น การติดเชื้อ ไวรัส หรือ ความเครียด เชื้อ วิบริโออาจทาให้เกิดโรค
ทางเดินอาหาร โรคทีต่ ดิ เชื้อทัง้ ตัวกุ้ง (systemic infection) หรือโรคบริเวณเปลือกกุ้ง ซึง่ อาจแสดง
อาการต่างๆ กัน
นอกจากนี้ยงั มีรายงานการตรวจพบแบคทีเรีย V. alginolyticus ในกุ้งที่ป่วยเป็ นโรคใน
ประเทศต่างๆ ได้แก่ ไต้หวัน อินเดีย และเอกวาดอร์ (Lee; et al. 1996: 229-231) กุ้งทีต่ ดิ เชือ้
แบคทีเรียชนิดนี้มอี าการคือ กุ้งกินอาหารลดลง เปลือกนิ่ม อาจมีดวงขาวที่เปลือกทัง้ ส่วนหัวและ
ลาตัว ตัวกุ้งอาจมีสแี ดง กล้ามเนื้อตายมักมีสขี าวขุ่น กุ้งมีอตั ราการตายสูง (Esteve & Herrera.
2000: 1-5)
สาหรับการตรวจวิเคราะห์การติดเชือ้ V. alginolyticus ได้มกี ารพัฒนาเทคนิคต่างๆ มาใช้
ในการตรวจ เช่น การทดสอบทางชีว เคมีในการตรวจวิเคราะห์ และจาแนกชนิดของ
V.
alginolyticus (Alsina & Blanch. 1994: 79-85) ซึง่ วิธนี ้ีเป็ นวิธที ต่ี ้องใช้บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์สูง
ใช้เวลามากในการเตรียมตัวอย่าง และไม่สามารถตรวจการติ ดเชื้อในระยะแรกได้ ต่อมาจึงได้ม ี
ความพยายามในการใช้เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของแบคทีเรียโดยวิธ ี
PCR ในการตรวจเชือ้ V. alginolyticus (Di-Pinto; et al. 2005: 150-153; Zhou; et al. 2007:
1364-5072; Zhao; et al. 2011: 137-141) ทาให้การตรวจการติดเชือ้ มีความไวสูงขึน้ และสามารถ

4
ตรวจพบแบคทีเรียที่มปี ริมาณน้อยในการติดเชื้อระยะแรก แต่การตรวจสอบต้องใช้เครื่อง thermal
cycler ซึง่ มีราคาแพง และใช้เวลาค่อนข้างนาน
อย่า งไรก็ต ามในการตรวจการติด เชื้อ ทัง้ ไวรัส และแบคทีเ รีย จ าเป็ น ต้อ งใช้เ ทคนิ ค ที่
สามารถวิเ คราะห์ไ ด้อ ย่า งรวดเร็ว ดัง นัน้ ในป จั จุบนั นี้ จ ึง มีการพัฒ นาเทคนิ ค loop mediated
isothermal amplification (LAMP) มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ มีรายงานการวิจยั ก่อนหน้านี้ พบว่า
เทคนิค LAMP สามารถนามาใช้ตรวจหาไวรัสและแบคทีเรีย ก่อโรคในกุ้งและสัตว์ทะเลหลายชนิด
อาทิ เช่น การตรวจการติดเชือ้ Taura syndrome virus (TSV) ในกุ้ง (Sappat; et al. 2011: 141148), การตรวจการติดเชือ้ white spot syndrome virus (WSSV) ในกุ้งขาว (Chou; et al. 2011:
67-74) และ การตรวจการติดเชือ้ Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus (PemoNPV) ในกุ้ง
กุลาดา (Chaivisuthangkura; et al. 2009: 188-193) เป็นต้น
สาหรับการพัฒนาเทคนิค LAMP ในการตรวจเชื้อ Vibrio spp. นัน้ ได้มกี ารนามาใช้
ตรวจหา V. cholerae ในกุ้ง (Srisuk; et al. 2010: 36-42), การตรวจสอบเชือ้ V. parahaemolyticus
ในอาหารทะเล (Wang; et al. 2011: 5765-5771), การตรวจหาเชือ้ V. parahaemolyticus ในกุ้งขาว
(Prompamorn; et al. 2011: 344-351) และการตรวจหา V. vulnificus ในหอยนางรม (Surasilp; et
al. 2011: 158-163) เป็นต้น
จากตัว อย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทคนิค LAMP เป็ นวิธ ีท่ไี ด้รบั ความนิยมอย่างมาก
เนื่องจากเป็ นวิธที ่มี คี วามไว มีความจาเพาะในการตรวจสอบสูง สามารถตรวจสอบการติดเชื้อได้
ภายในระยะเวลาอันสัน้ ทาให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้อย่าง
รวดเร็ว ทัง้ นี้ก ารวิเ คราะห์ผ ลผลิต ที่ไ ด้จ ากการท า LAMP จาเป็ นต้อ งใช้ว ิธ ี agarose gel
electrophoresis และต้องมีการใช้ ethidium bromide ซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็ง ทาให้ไม่เหมาะสมทีจ่ ะ
นาไปใช้ตรวจในฟาร์มกุ้ง จึงได้มกี ารพัฒนาการวิเคราะห์ LAMP product ทีไ่ ด้ ด้วยวิธ ี Lateral flow
dipstick (LFD) ซึง่ เป็นวิธที ส่ี ะดวก ง่าย ปลอดภัย และใช้เวลาไม่นานในการทราบผล
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้ทาการพัฒนาเทคนิค reverse transcriptase-loop mediated
isothermal amplification (RT-LAMP) เพื่อใช้ในการตรวจสอบหาเชือ้ IMNV ในตัวอย่างกุ้งขาว P.
vannamei โดยมีการออกแบบไพรเมอร์ให้มคี วามจาเพาะต่อ capsid protein gene ของ IMNV และ
พัฒนาเทคนิค LAMP-LFD ในการตรวจหาเชื้อ V. alginolyticus โดยมีการออกแบบ primers ให้ม ี
ความจาเพาะต่อยีน rpoX ของ V. alginolyticus ทีส่ ามารถตรวจสอบการติดเชือ้ ได้อย่างรวดเร็ว เป็ น
การช่วยลดปญั หาการเป็ นโรค การตาย และการแพร่ระบาดของโรคกุ้งในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ ง
กุง้ ได้

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาเทคนิค RT-LAMP เพื่อใช้ในการตรวจสอบเชือ้ IMNV ในกุง้ ขาว
2. เพื่อพัฒนาเทคนิค LAMP-LFD ในการตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ในกุง้ ขาว
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ขอบเขตของกำรวิ จยั
1. พัฒนาวิธตี รวจสอบเชือ้ IMNV ในกุ้งขาว P. vannamei โดยใช้เทคนิค RT-LAMP
2. เปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบเชือ้ IMNV ทีไ่ ด้จากเทคนิค RT-LAMP และ
เทคนิค RT-PCR
3. ศึกษาความจาเพาะของเทคนิค RT-LAMP ในการตรวจเชือ้ IMNV
4. พัฒนาวิธตี รวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ในตัวอย่างกุง้ โดยใช้เทคนิค LAMP-LFD
5. เปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus โดยเทคนิค LAMP-LFD
และเทคนิค PCR
6. ศึกษาความจาเพาะของเทคนิค LAMP ในการตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus

สมมติ ฐำนในกำรวิ จยั
การนาเทคนิค RT-LAMP มาใช้ตรวจสอบเชื้อ IMNV และเทคนิค LAMP-LFD ในการ
ตรวจสอบเชื้อ V. alginolyticus ในตัวอย่างกุ้งขาว P. vannamei น่ าจะเป็ นวิธที ่ีรวดเร็ว มี
ความจาเพาะ และมีความไวสูงกว่าการตรวจสอบด้วยเทคนิค PCR ทีจ่ าเพาะต่อเชือ้ ทัง้ สอง

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรวิ จยั
1. เทคนิค RT-LAMP ทีส่ ามารถตรวจการติดเชือ้ IMNV ได้
2. เทคนิค LAMP-LFD ทีส่ ามารถตรวจการติดเชือ้ V. alginolyticus ได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กุ้งขาว (Pacific white shrimp)
อนุกรมวิ ธาน
Phylum
Arthropoda
Class
Crustacea
Subclass
Malacostraca
Superorder Eucarid Ecarida
Order
Decapoda
Section
Penaeidea
Family
Penaeidae
Genus
Penaeus
Species
vannamei
กุ้งขาว Penaeus vannamei หรือทีเ่ รียกกันว่า "กุ้งขาว หรือ กุ้งแวนนาไม" นัน้ ค้นพบโดย
เบน (Boone. 1931: 173) ในปี ค.ศ. 1931 มีช่อื ทางวิทยาศาสตร์ คือ Penaeus vannamei ส่วนชื่อ
สามัญทีอ่ งค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ใช้อยู่คอื white leg shrimp เป็ นกุ้ง
ั่
พื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ พบทัวไปบริ
่
เวณชายฝงมหาสมุ
ทรแปซิฟิกตะวันออกจากตอนเหนือ
ของประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของประเทศเปรู (Holthuis. 1980: 152-271; Rosenberry.
ั่
1998: 164) เนื่องจากภูมภิ าคในแถบนี้ทร่ี ะดับความลึกจากเส้นแนวชายฝงลงไปประมาณ
72 เมตร
หรือ 235 ฟุต มีพน้ื ท้องทะเลเป็ นโคลน (muddy bottom) ทีเ่ หมาะสมแก่การเจริญเติบโต และเป็ น
แหล่งอาหารทีอ่ ุดมสมบูรณ์ กุง้ ชนิดนี้มกี ารเลีย้ งกันมากในประเทศเอกวาดอร์ เม็กซิโก เปรู ปานามา
ฮอนดูรสั โคลัมเบีย และบราซิล กุ้งชนิดนี้เป็ นกุ้งทีเ่ ลีย้ งง่าย เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพ่อ
แม่พนั ธุไ์ ด้รบั การพัฒนาสายพันธุม์ าเป็นเวลาช้านาน ทาให้มกี ารนาเข้าไปเลีย้ งในหลายๆ ประเทศ
ทวีปเอเชียได้มกี ารนากุ้งขาว P. vannamei มาเลีย้ งครัง้ แรกในปี 1996 ทีป่ ระเทศไต้หวัน
ส่วนประเทศไทยได้มเี กษตรกรทาการลักลอบนากุ้งชนิดนี้จากประเทศไต้หวันเข้ามาทดลองเลี้ยง
ในปี 1997 แต่การทดลองเลี้ยงในครัง้ นัน้ ไม่ประสบผลสาเร็จ จนกระทังในปี
่
2002 กรมประมงได้
อนุ ญาตให้นาเข้าพ่อแม่พนั ธุก์ ุ้งขาว P. vannamei ทีป่ ลอดเชือ้ (Specific Pathogen Free; SPF)
ตามระเบียบของกรมประมงเข้ามาทดลองเลีย้ งในประเทศไทย (มาลินี วิชชาวุธ; และ สมยศ สิทธิด
ชคพันธ์. 2548: 170-171) เนื่องจากในขณะนัน้ การเลีย้ งกุ้งกุลาดา (P. monodon) ในประเทศไทย
กาลังประสบปญั หากุง้ โตช้าทาให้เกษตรกรจานวนมากขาดทุน (ชลอ ลิม้ สุวรรณ; และ พรเลิศ จันทร์
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รัชชกูล. 2547: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ในเวลาต่อมาเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งกุ้งกุลาดาจึงเปลีย่ นมาเลีย้ งกุ้งขาว
P. vannamei กันมากขึน้
ลักษณะทัวไป
่
ลักษณะทัวไปของกุ
่
้งขาว P. vannamei คือลาตัวมีสขี าว มี 8 ปล้อง ส่วนหัวมี 1 ปล้อง มี
กรีอยู่ในระดับยาวประมาณ 0.8 เท่าของความยาวเปลือก หัวสันกรีสูง ปลายกรีแคบ ส่วนของกรีม ี
ลักษณะเป็นสามเหลีย่ มมีสแี ดงอมน้าตาล กรีดา้ นบนมี 8 ฟนั กรีดา้ นล่างมี 2 ฟนั ร่องบนกรีมองเห็น
ได้ชดั เปลือกหัวมีสขี าวอมชมพูถงึ แดง ขาเดินมีสขี าวเป็ นลักษณะทีโ่ ดดเด่น หนวดแดงยาว 2 เส้น
ตาสีแดงเข้ม ส่วนตัวมี 6 ปล้อง เปลือกตัวบางสีขาวอมชมพูถงึ แดง ขาว่ายน้ า 5 คู่ โดยทีป่ ลายมีส ี
แดงและข้างในมีสขี าว ส่วนหางมี 1 ปล้อง ปลายหางมีสแี ดงเข้มแพนหางมี 4 ใบและ 1 กรีหาง
ขนาดตัวทีโ่ ตสมบูรณ์เต็มทีข่ องกุ้งสายพันธุน์ ้ีจะมีขนาดทีเ่ ล็กกว่ากุ้งกุลาดา กุ้งขาวหากินทุกระดับ
ความลึกของน้ า ชอบว่ายล่องน้ าแก่ง ลอกคราบเร็ว ทุกๆ สัปดาห์ไม่หมกตัว ชอบน้ ากระด้างที่ม ี
ความกระด้างรวม 120 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าอัลคาไลน์ในช่วง 80-150 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความไว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ าในบ่อเลี้ยง ตื่นตกใจง่าย เป็ นกุ้งที่เลี้ยงได้ทงั ้ ในระบบธรรมชาติ
และระบบกึ่งหนาแน่ นโดยมีระดับน้ าประมาณ 1.0 -1.5 เมตร (ปิยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ์. 2545:
121-124) (ภาพประกอบ 1)

ภาพประกอบ 1 แสดงลักษณะโดยทัวไปของกุ
่
ง้ ขาว Penaeus vannamei (ซ้าย), ภาพวาดแสดง
ลักษณะภายนอก (ขวา)
ทีม่ า: Rosenberry, B. (2005). World Shrimp Farming. In Shrimp News International.
(online)
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วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์
ในธรรมชาติกุง้ ขาวจะมีอายุประมาณ 36 เดือน โดยจะวางไข่ทร่ี ะดับน้ าลึกประมาณ 30-60
มิลลิเมตรใกล้พน้ื ทราย ปกติแล้วแม่กุ้งขนาด 60-120 กรัม จะวางไข่ประมาณ 150,000-250,000
ฟอง ส่วนแม่กุ้งขนาด 30-45 กรัม จะวางไข่ประมาณไม่เกิน 100,000 ฟอง โดยจะวางไข่ในตอน
กลางคืน แม่กุ้งจะว่ายน้ าอย่างรวดเร็วอยู่ประมาณ 45-60 วินาที แล้วจึงเริม่ ออกไข่ขณะที่ลด
ความเร็วลงอย่างช้าๆ ปกติแล้วการผสมพันธุ์ของกุ้งขาวจะผสมพันธุใ์ นเวลากลางคืน หลังจากมีการ
ลอกคราบของตัวเมีย และผสมพันธุก์ นั ทีค่ วามลึก 10-15 เมตร ถึง 30-50 เมตร ในธรรมชาติแม่กุ้งที่
มีไข่แก่พร้อมที่จะวางไข่นัน้ จะสังเกตได้จากรังไข่เป็ นลาทึบมีสเี ขียวเกือบดาอยู่บนแถบหลังของ
ลาตัวทัง้ สองข้าง (ปิยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ.์ 2545: 121-124) (ภาพประกอบ 2)

ภาพประกอบ 2 วงจรชีวติ ของกุง้ ขาว Penaeus vannamei
ทีม่ า: Rosenberry, B. (2005). World Shrimp Farming. In Shrimp News International.
(online)
ขัน้ ตอนการพัฒนาของตัวอ่อน
ตัวอ่อนของกุ้งขาว Penaeus vannamei จะมีการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงไปตามช่วง
ของการลอกคราบ โดยไข่ท่ไี ด้รบั การปฏิสนธิจะมีลกั ษณะกลม มีเมือกห่อหุม้ เส้นผ่า นศูนย์กลาง
ประมาณ 0.22 มิลลิเมตร ไข่กุ้งจะฟกั เป็ นตัวในบริเวณทีว่ างไข่ จากนัน้ ลูกกุ้งวัยอ่อนจะเคลื่อนย้าย
ั ่ านน้ ากร่อย ซึง่ เป็ นบริเวณทีม่ อี าหารธรรมชาติสมบูรณ์ ลูกกุ้งจะเลีย้ งตัวเอง
เข้าสู่บริเวณชายฝงในย่
อยู่บริเวณนี้จนโตจนถึงขัน้ พ่อแม่พนั ธุ์ แล้วจึงค่อยอพยพสู่ทะเลลึกเพื่อทาการสืบพันธุ์ และวางไข่
ต่อไป ในการพัฒนาตัวอ่อนระยะของกุ้งขาว เมื่อไข่ทไ่ี ด้รบั การปฏิสนธิแล้วภายใน 12-14 ชัวโมง
่
ก็
จะฟกั เป็ นตัวอ่ อ นในระยะ nauplius สาหรับลูก กุ้งที่ฟกั ออกมาเป็ นตัวนี้ จะมีการพัฒนาและ
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เปลีย่ นแปลงรูปร่างไปจนกระทังเหมื
่ อนตัวเต็มวัย ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ นระยะต่างๆได้ดงั ต่อไปนี้
(ภาพประกอบ 3)
1. ตัวอ่อนระยะที่ 1 นอเพียส (nauplius) มีรูปร่างคล้ายแมงมุม ยังไม่ต้องการอาหาร
เนื่องจากมีถุงอาหาร (yolk sac) ติดอยู่กบั ลาตัว ตัวอ่อนในระยะนี้จะผ่านการลอกคราบ 5-6 ครัง้
ภายในเวลา 36-48 ชัวโมง
่ ก่อนจะเข้าสู่ระะยะที่ 2
2. ตัวอ่อนระยะที่ 2 โปรโตซูเอีย (protozoea) ตัวอ่อนระยะนี้จะมีลาตัวยาวขึน้ ส่วนหัวและ
ลาตัวจะแยกจากกันอย่างเห็นได้ชดั เจน ระยะนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขัน้ ตอน ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 4-7 วัน
3. ตัวอ่อนระยะที่ 3 ไมซีส (mysis) ลูกกุ้งระยะนี้จะมีลกั ษณะคล้ายลูกกุ้งวัยรุ่น แต่ยงั ว่าย
น้าแบบหัวทิม่ ลงและดีดขึน้ ลง พัฒนาการของลูกกุง้ ระยะนี้ม ี 3 ขัน้ ตอน ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน
4. ตัวอ่อนระยะที่ 4 โพสลาวา (post larva) ลูกกุ้งระยะนี้มลี กั ษณะใกล้เคียงกับลูกกุ้งวัยรุ่น
มากขึน้ มีอวัยวะต่างๆ เกือบครบทุกส่วน และพัฒนาการไปเรื่อยๆ จนเข้าสู่ระยะกุ้งวัยรุ่น ลูกกุ้งใน
ระยะโพสลาวา (post larva) นี้จะมีขาเดิน 3 คู่ คู่แรกมองเห็นเป็ นก้ามชัดเจน หางแคบเข้าเป็ นระยะ
ทีม่ รี ะยางค์ครบ มีขากรรไกร (mandible) ทีช่ ดั เจน ขาว่ายน้ าเจริญให้เห็นชัดเจนขึน้ กรีมขี นาดสัน้
กว่าดวงตา ระยะระหว่างตากางออกมองเห็นได้ชดั เจน ลักษณะลาตัวสัน้ มีลกั ษณะใส มีเส้นสีน้ าตาล
พาดยาวจากบริเวณหนวดถึงหาง โดยปล้องท้องปล้องที่ 6 จะยาวกว่าปล้องหัวเล็กน้อย ในระยะกุ้ง
วัยรุน่ (juvenille) ลูกกุง้ จะมีขนาดตัวโตขึน้ โดยมีการเจริญของเหงือกทีส่ มบูรณ์ กุ้งในระยะนี้จะมีการ
พัฒนาของกรีอย่างเต็มที่ มองเห็นกรีดา้ นบนมี 8-9 ฟนั และกรีดา้ นล่างมี 1-2 ฟนั ความยาวกรีจะสัน้
กว่า exopodite ของหนวด ปลายกรีเรียวตรง การเคลื่อนไหวจะคล้ายกับกุ้งทีโ่ ตเต็มทีแ่ ล้ว คือ ใช้ขา
เดินและขาว่ายน้า (ปิยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ.์ 2545: 121-124)

ภาพประกอบ 3 แสดงกุง้ วัยอ่อนของกุง้ ขาวในระยะต่างๆ
ทีม่ า: ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์. (2551). คู่มอื การตรวจและวินิจฉัยโรคในกุ้ง ทะเล. ในวารสาร
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. หน้า 81-126.
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โรคในกุ้งขาว
โรคทีเ่ กิดกับกุ้งขาวเป็ นผลของความสัมพันธ์ระหว่างกุ้ง สภาพแวดล้อม และเชื้อก่อโรค
ชนิดต่างๆ ดังนัน้ เมือ่ ปจั จัยใดปจั จัยหนึ่งมีอทิ ธิพลเพิม่ มากขึน้ เช่น ความรุนแรงของเชือ้ ก่อโรค การ
ปรากฏของเชื้อก่อโรคหลายๆ ชนิด สภาพแวดล้อมในการเลี้ยง หรือภาวะทางโภชนาการที่ไม่
เหมาะสม ส่งผลทาให้การก่อโรคหรือความรุนแรงของโรคขยายเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย (Snieszko.
1973: 201-220)
โรคทีเ่ กิดกับกุ้งขาวทีท่ าการเพาะเลีย้ งแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ 1) โรคไม่ตดิ เชือ้ และ 2)
โรคติดเชื้อ สาหรับโรคไม่ตดิ เชื้อที่เกิดขึน้ กับกุ้งมักมีสาเหตุมาจากภาวะแวดล้อมในบ่อเลี้ยงที่ไม่
เหมาะสม เช่น อุณหภูมขิ องน้ า ความเค็ม ปริมาณออกซิเจน ภาวะทางโภชนาการ สารพิษ และ
ความเครียด (Bachere. 2000: 3-11) ส่วนโรคติดเชือ้ นัน้ เป็ นสาเหตุหลักสาคัญ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็ นอย่างมาก โรคติดเชือ้ ในกุ้งที่สาคัญมักเกิดจากการติดเชือ้ ไวรัส
แบคทีเรีย รา โปรโตซัว และพยาธิ ซึง่ การติดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียได้สร้างความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งกุ้งทัง้ ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ อย่างรุนแรง (Flegel; et al.
1992: 57-112)
เชื้อไวรัสสาคัญที่ก่อโรคในกุ้ง ได้แก่
1. Taura syndrome virus (TSV) พบครัง้ แรกในปี 1991 ในฟาร์มเลีย้ งกุ้งขาวใกล้กบั
แม่น้ าทอร่า ในประเทศเอกวาดอร์ ไวรัส ชนิดนี้ทาให้เกิดกุ้งมีอตั ราการตายสูงถึง 75 - 80%
ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายให้กุ้งขาวในทวีปอเมริกาใต้
กว่า 100 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ (Lightner; et al. 1995: 1-12) ในปี 2003 ได้พบการระบาด
ของโรคนี้เป็ นครัง้ แรกในกุ้งขาวทีเ่ ลีย้ งในภาคกลางของประเทศไทย ต่อมาในช่วงต้นปี 2004 มีการ
ตรวจพบโรคนี้ในกุ้งกุลาดา นอกจากนี้มรี ายงานการตรวจพบเชือ้ นี้ในกุ้งชนิดอื่นได้ดว้ ย เช่น P.
stylirostris, P. setiferus, P. schmitti, P. merguiensis (กุ้งแชบ๊วย), P. monodon (กุ้งกุลาดา) ด้วย
เหตุทน่ี ้มี คี วามร้ายแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โรคนี้มกั เกิดในกุ้งขาววัยอ่อนและกุ้งวัยรุ่นในกุ้ง
ที่มอี ายุ 14-40 วันหลังจากปล่อยเลี้ยง กุ้งป่วยบริเวณหางมีสแี ดงชัดเจน ถ้าเป็ นมากลาตัวมีสแี ดง
เปลือกนิ่ม เซื่องซึม กุ้งจะตายมากในช่ว งลอกคราบ โดยมีอตั ราการตาย 40-90% ถ้ากุ้งรอดตาย
จากการติดเชือ้ จะปรากฎรอยแผลสีดาทีเ่ ปลือก (ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์. 2551: 81-126)
2. Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) เป็ นไวรัส
สาคัญอีกตัวหนึ่งในกุ้ง ขาว พบครัง้ แรกที่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1981 โดยการ
ระบาดครัง้ นัน้ ทาให้กุ้งตายมากกว่า 90% (Lightner; et al. 1992: 97-105 ) พบการระบาดของโรคนี้
ในไทยเป็ นครัง้ แรกในปี 2003 (ชลอ ลิม้ สุวรรณ; และพรเลิศ จันทร์รชั ชกูล. 2547: ไม่ปรากฏเลข
หน้ า ) โรคนี้ ท าให้กุ้ ง ขาวมีอ ัต ราการตายสูง ภายในเวลารวดเร็ว ก่ อ ให้เ กิด ผลเสีย หายรุน แรง
เช่ น เดีย วกับ ในกุ้ง กุ ล าด า ไวรัส นี้ ท าให้ก ารเจริญ เติบ โตของกุ้ ง หยุ ด ชะงัก ส่ ง ผลให้ อ ัต ราการ
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เจริญเติบโตของกุง้ ลดลง ทาให้กุง้ มีอตั ราการเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั แตกไซส์ ผิด
ขนาด และคัดแยกไซส์ลาบาก ทาให้ขายไม่ได้ราคา (Mari; et al. 1993: 2637-2643)
3. White spot syndrome virus (WSSV) โรคนี้ทาให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
มากถึงหนึ่งหมื่นล้านดอลล่า ร์สหรัฐฯ นับตัง้ แต่ปี 1993 เป็ นต้นมา สามารถพบได้แทบทุกภูมภิ าค
และในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยก็พบโรคนี้เช่นกัน (Wang; et al. 2000: 91-104) ก่อให้เกิด
โรคดวงขาว ซึ่งเป็ นโรคทีส่ าคัญที่สุดในกุ้ง ขาว กุ้งที่ตดิ เชื้อโรคนี้พบลักษณะอาการคือ ลาตัวกุ้งมีส ี
แดง มีดวงขาวบริเวณผิวใต้เปลือกขนาด 1-2 มิลลิเมตร บริเวณส่วนหัวและลาตัวกุ้ง มีอตั ราการตาย
สูงมากถึง 40-100% ภายใน 5-10 วัน (Lightner. 1999: 27-52)
4. Yellow head virus (YHV) เป็ นโรคสาคัญของกุ้งขาวในประเทศไทย นอกจากนี้ยงั พบ
ได้ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก อินโดแปซิฟิก และออสเตรเลีย เป็ น
โรคที่มผี ลกระทบต่อการค้ากุ้งและการขนย้ายกุ้งระหว่างประเทศ โรคนี้ทาให้เกิดการตายในกุ้ง
รุนแรงและเฉียบพลัน โดยประมาณกันว่าทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึง 500 ล้านดอล
ล่าร์สหรัฐ พบครัง้ แรกที่ประเทศไทย ในราวปี 1991 หลังจากนัน้ ก็พบในอีกหลายประเทศในทวีป
เอเชีย ก่อให้เกิดโรคหัวเหลือง ทาให้เกิดการตายในกุ้ง อย่างรุนแรง กุ้งติดเชือ้ ทีม่ อี าการคือ ลาตัวกุ้ง
สีซดี เหงือก ตับและตับอ่อนมีสเี หลืองเห็นชัดเจน กุ้งกินอาหารเพิม่ มากผิดปกติ จากนัน้ จะเริม่ กิน
ลดลง กุง้ เริม่ แสดงอาการหัวเหลือง และตายเร็วมากภายใน 3-5 วัน (ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์. 2551: 81126)
5. Infectious myonecrosis virus (IMNV) ก่อให้เกิดโรค Infectious myonecrosis
(IMN) พบครัง้ แรกทีป่ ระเทศบราซิลในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ
อุตสาหกรรมการเลีย้ งกุ้งของประเทศบราซิลเป็ นอย่างมาก ทวีปเอเชียพบครัง้ แรกในปี 2006 ใน
ฟาร์มเลีย้ งกุง้ ขาวทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ซึง่ ก็ทาให้เกิดความเสียหายมากเช่นกัน ไวรัสนี้ในธรรมชาติ
สามารถพบได้ในกุ้งขาว Penaeus vannamei แต่มรี ายงานการวิจยั พบว่าเชือ้ ไวรัสนี้สามารถก่อ
โรคได้ในกุ้งสปีชสี อ์ ่นื ๆ ได้แก่ L. stylirostris, P. monodon และFarfantepenaeus subtilis (Tang et
al., 2005: 261-265) อาการโรคนี้เป็นโรคทีค่ ่อยๆ แสดงอาการทีละน้อย มีอตั ราการตายต่ า แต่อตั รา
การตายสะสมเมือ่ จับกุง้ อาจสูงถึง 70 % กุง้ จะเริม่ แสดงอาการหลังติดเชือ้ ประมาณ 7 วัน และอาการ
จะคงอยู่ตลอดช่วงการเลี้ยง อาการทีส่ าคัญ คือ กล้ามเนื้อโดยเฉพาะทีบ่ ริเวณส่วนท้องและหางมีส ี
ขาว สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า คือ กล้ามเนื้อโดยเฉพาะทีส่ ่วนท้องและหางมีสขี าวขุ่น (white
และ opaque appearance) เมื่อตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยา พบว่าเกิดจากการตายของกล้ามเนื้อลาย
(focal ถึง extensive coagulative hyaline myonecrosis) ร่วมกับการติดสีแดงมากขึน้ (increased
eosinophilia) และการแตกหักของเส้นใยกล้ามเนื้อ (fragmentation of muscle fibers) และ
การบวมน้ า (edema) และทีอ่ วัยวะลิมฟอยด์ยงั พบ lymphoid organ (Poulos; & Lightner. 2006:
69-72)
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Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)
Infectious myonecrosis virus (IMNV) เป็ นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค Infectious myonecrosis
(IMN) พบไวรัสนี้ครัง้ แรกในฟาร์มเพาะเลีย้ งกุ้งขาว P. vannamei ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศบราซิล ในปี 2002 (Lightner; et al. 2004: 85) ต่อมาในปี 2006 มีรายงานการเกิดโรค
IMN ในกุ้งขาว P. vannamei ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ได้สร้างความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งของอินโดนีเซีย เป็ นอย่า งมาก จากรายงานการวิจยั พบว่า เมื่อทา
genome sequencing ของเชือ้ IMNV ทีท่ าให้เกิดโรคในกุ้งที่ประเทศอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับเชือ้
IMNV ทีพ่ บในประเทศบราซิล พบว่ามีความคล้ายคลึงกันถึง 99.6% ซึง่ ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีรายงาน
การระบาดในประเทศแถบเอเชียมาก่อน จึงสัณนิษฐานว่าการติดเชือ้ IMNV ในประเทศอินโดนีเซีย
นัน้ น่ าจะเกิดจากการนาเข้าพ่อแม่พนั ธุก์ ุ้งทีต่ ดิ เชือ้ IMNV จากประเทศบราซิล (Senapin; et al.
2007: 32-38) Infectious myonecrosis virus (IMNV) จัดเป็ น non-enveloped virus และมี capsid
แบบ icosahedral (ภาพประกอบ 4) มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 40 นาโนเมตร มีสารพันธุกรรมเป็ น
double-stranded RNA (dsRNA) ขนาดจีโนม 7560 bp (GenBank AY570982) จัดอยู่ในกลุ่ม
Totivirus อยูใ่ กล้กบั สกุล Giardiavirus (Poulos; & Lightner. 2006: 69-72)

ภาพประกอบ 4 แสดงลักษณะอนุภาคของเชือ้ IMNV ผ่านกล้องจุลทรรศน์อเิ ลคตรอน
(หน่วยวัด, 100 นาโนเมตร)
ทีม่ า : Poulos, B.T.; & Lightner, D.V. (2006). Detection of infectious myonecrosis
virus (IMNV) of penaeid shrimp by reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RTPCR). Disease of Aquatic Organisms. 73: 69-72.
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จีโนมของ IMNV
เชือ้ IMNV มีสารพันธุกรรมเป็ น double-stranded RNA (dsRNA) มีขนาดจีโนม 7560
bp ประกอบด้วย 2 open reading frames (ORFs) ทีไ่ ม่ซอ้ นทับกัน คือ ORF1 อยู่ทางด้านปลาย
5’ ที่เบสตาแหน่ ง 136-4953 ซึ่งเป็ นรหัสสาหรับการแสดงออกของ RNA-binding protein และ
capsid protein โดย RNA-binding protein จะอยู่ครึง่ แรกของ ORF1 และ capsid protein จะอยู่
ครึง่ หลังของ ORF1 โดยเริม่ ทีต่ าแหน่งเบส 2248-4953 ส่วน ORF2 อยู่ทางด้านปลาย 3’ ทีต่ าแหน่ ง
เบส 5241-7451 ซึง่ เป็นรหัสสาหรับการแสดงออกของ RNA dependent RNA polymerase (RdRp)
(Poulos; & Lightner. 2006: 69-72) (ภาพประกอบ 5)

ภาพประกอบ 5 แสดงจีโนมของ IMNV
ทีม่ า: Poulos; et al. (2006). Purification and characterization of infectious
myonecrosis virus of penaeid shrimp. Journal of General Virology. 87: 987-996.
.
อาการของกุ้งที่ติดเชื้อ IMNV
กุ้งทีต่ ดิ เชือ้ IMNV กล้ามเนื้อจะมีลกั ษณะสีขาวขุ่นบริเวณปล้องสุดท้ายของลาตัว ทีต่ ดิ กับ
แพนหาง เซลล์กล้ามเนื้อเกิดการตาย (necrosis) และอาจพบกุ้งบางตัวมีลกั ษณะของกล้ามเนื้อเป็ น
สีสม้ คล้ายกุ้งต้ม (ภาพประกอบ 6 และ 7) กุ้งทีต่ ดิ เชือ้ จะมีอตั ราการตายไม่สูงมาก แต่จะทยอยตาย
เรื่อยๆติดต่อกันเป็ นเวลาหลายวัน อาจมีการตายสะสมมากถึง 70% (Lightner; et al. 2004: 85 ;
Poulos; & Lightner. 2006: 69-72) สาหรับอาการป่วยและอัตราการตายของกุ้งทีต่ ดิ เชื้อ IMNV
ค่อนข้างรวดเร็วหากมีปจั จัยอื่นที่ทาให้กุ้งเกิด มีความเครียดร่วมด้วย เช่น การเปลี่ยแปลงของ
อุณหภูมแิ ละความเค็ม และการได้รบั อาหารทีค่ ุณภาพต่า เป็นต้น
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A
B

ภาพประกอบ 6 (A) และ (B) กุง้ ขาวติดเชือ้ IMNV แสดงกล้ามเนื้อมีลกั ษณะสีขาวขุ่น
ทีม่ า: ชัยวุฒ ิ สุดทองคง. (2550). โรคกล้ามเนื้อตายจากการติดเชือ้ IMNV. ในวารสาร
ั ่ ทรสาคร. หน้า 1-5.
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝงสมุ

A

B

ภาพประกอบ 7 (A) และ (B) กุง้ ขาวทีม่ กี ารติดเชือ้ IMNV กล้ามเนื้อส่วนหางเป็นสีขาวขุน่ และ
เปลีย่ นเป็นสีสม้ คล้ายกุ้งต้มสุก (ลูกศรชี)้
ทีม่ า: ชัยวุฒ ิ สุดทองคง. (2550). โรคกล้ามเนื้อตายจากการติดเชือ้ IMNV. ในวารสาร
ั ่ ทรสาคร. หน้า 1-5.
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝงสมุ

พยาธิ สภาพของกุ้งที่ติดเชื้อ IMNV
จากการตรวจสอบเนื้ อ เยื่อ กล้า มเนื้ อ ของกุ้ ง ที่ติด เชื้อ IMNV
โดยการย้อ มด้ว ยสี
hematoxylin และ eosin พบการตายของเซลล์กล้ามเนื้อ (myonecrosis) โดยเฉพาะบริเวณเส้นใย
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กล้ามเนื้อลาย (striated muscle fibers) (ภาพประกอบ 8) ซึง่ เป็นลักษณะการตายทีเ่ กิดจากการขาด
เลือด (coagulative necrosis) รูปร่างและโครงสร้างเซลล์ยงั คงเดิมแต่นิวเคลียสหายไป บางครัง้ มี
การบวมน้ า (edema) แทรกระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อ กุ้งที่มอี าการรุนแรงจะพบการตายของ
กล้ามเนื้อทีร่ นุ แรงขึน้ กล้ามเนื้อจะมีลกั ษณะคล้ายของเหลว (liquefactive necrosis) ไม่มรี ปู ร่างเดิม
ของเซลล์เหลืออยู่เลย ถ้าโรคมีการพัฒนาต่อ ไปเม็ดเลือดที่บริเวณเส้นใยกล้ามเนื้อที่อกั เสบจะถูก
แทนทีด่ ว้ ย fibrocyte (เป็ นเซลล์ทจ่ี าเป็ นต่อการชดเชยเซลล์ทต่ี ายไป) และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะมีเม็ด
เลือดแทรกระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่ (Poulos; & Lightner. 2006: 69-72)
A

B

ภาพประกอบ 8 แสดงลักษณะการตายของกล้ามเนื้อทีต่ ดิ เชือ้ IMNV หลังการย้อมเนื้อเยือ่ กล้ามเนื้อ
ด้วยสี hematoxylin และ eosin (H&E); (ก) เนื้อเยือ่ ของกุง้ ทีต่ ดิ เชือ้ IMNV เกิดการรวมกลุ่มกัน
ของกล้ามเนื้อทีต่ ายในลักษณะcoagulative necrosis ของกล้ามเนื้อลาตัว รวมถึง haemocytic
infiltration และ fibrosis (มุมบนด้านขวาคือกล้ามเนื้อปกติ) (หน่วยวัด, 50 ไมโครเมตร);
(ข) พบ basophilic inclusion รอบๆ นิวเคลียสของกล้ามเนื้อลาย (หน่วยวัด, 20 ไมโครเมตร)
ทีม่ า: Poulos; et al. (2006). Purification and characterization of infectious
myonecrosis virus of penaeid shrimp. Journal of General Virology. 87: 987-996.

อาการทีเ่ ด่นชัดอีกอย่างหนึ่งของกุ้งทีต่ ดิ เชือ้ IMNV คือต่อมน้ าเหลือง (lymphoid organ)
จะมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งปกติ 3-4 เท่า ลักษณะของ lymphoid ที่ขยายใหญ่ขน้ึ (hypertrophy)
เนื่องจากมีการสะสมของ lymphoid organ spheroids (LOS) ซึง่ จะพบในกุ้งทีต่ ดิ เชือ้ IMNV ทัง้
ระยะเฉียบพลันและเรือ้ รัง นอกจากนี้บ่อยครัง้ ทีพ่ บการสะสมของ LOS ในอวัยวะอื่นทีไ่ ม่ได้อยู่ใกล้
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lymphoid เช่น เหงือก หัวใจ รวมทัง้ เส้นประสาทด้านท้อง (ventral nerve cord) (Lightner; et al.
2004: 85; Poulos; & Lightner. 2006: 69-72)
การตรวจการติ ดเชื้อ IMNV
ในการตรวจการติดเชือ้ IMNV ในกุ้งอาจใช้การตรวจวินิจฉัยเบือ้ งต้น โดยดูดว้ ยตาเปล่า
สังเกตอาการ และพฤติกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป รวมถึงอัตราการตายของกุ้ง แต่การตรวจวินิจฉัย
เบือ้ งต้นมีโอกาสผิดพลาดสูงเนื่องจากอาการของกล้ามเนื้อขาวขุ่นนัน้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
ความเครียด การขาดออกซิเจน อุณหภูมแิ ละความเค็มของน้ าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหัน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การติดเชื้อปรสิตพวก Microsporidian การติดเชื้อ Penaeus
vannamei nodavirus (PvNV) หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio sp. และ
Aeromonas sp. เป็นต้น (ชัยวุฒ ิ สุดคงทอง; และ ธิดาพร ฉวีภกั ดิ ์. 2550: 6-7)
ดังนัน้ จึงควรใช้วธิ กี ารตรวจทีแ่ น่ นอนและมีความถูกต้องมากกว่า เพื่อจะได้วเิ คราะห์ผลไม่
ผิด พลาด อาจใช้ก ารตรวจทางพยาธิว ิท ยาด้ว ยวิธ ี immunohistochemistry โดยการย้อ มสีด้ว ย
hematoxylin และ eosin ซึง่ วิธนี ้กี ส็ ามารถตรวจการติดเชือ้ IMNV ได้ถูกต้อง แต่มขี อ้ เสียคือ ต้องใช้
เวลานานในการเตรียมเนื้อเยือ่ กุง้ และไม่สามารถตรวจสอบการติดเชือ้ ในระยะแรกได้ ดังนัน้ จึงมีการ
พัฒนานาเทคนิคทางอณู ชวี โมเลกุล มาใช้ในการตรวจการติดเชื้อ IMNV ซึ่งจะให้ผลการตรวจที่ม ี
ความถูกต้อง แม่นยา และใช้เวลาในการตรวจน้อยกว่าวิธอี ่นื ๆ
แทงค์ และคนอื่นๆ (Tang; et al. 2005: 11-21) ได้นาเทคนิค in situ hybridization (ISH)
มาใช้ตรวจหาเชือ้ IMNV ในกุ้งขาว โดยมีการออกแบบ DNA probe ที่จาเพาะต่อเชื้อ IMNV คือ
IMNV-317 ทีม่ กี ารติดฉลากด้วย digoxigenin 11-dUTP (digoxigenin-labelled IMNV probe) พบว่า
ในเนื้อเยือ่ ของกล้ามเนื้อทีบ่ ริเวณตับ, ตับอ่อน (hepatopancreas) และหัวใจ มีปฏิกริ ยิ า ISH เกิดขึน้
ทาให้เกิดเป็ นตะกอนสีดาซึ่งเกิดจากการจับกันของ probe และเชือ้ IMNV ทีบ่ ริเวณเนื้อเยื่อของ
อวัยวะต่างๆ เทคนิคนี้มคี วามแม่นยาสูง แต่ม ีความไวต่ า ขัน้ ตอนการทาที่ยุ่งยากและค่อนข้างใช้
เวลานาน (ภาพประกอบ 9)
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ภาพประกอบ 9 การใช้เทคนิค in situ hybridization ในการตรวจหาเชือ้ IMNV ในกล้ามเนื้อลายของ
กุง้ ทีต่ ดิ เชือ้ IMNV โดยใช้ digoxigenin-labeled IMNV probe ซึง่ บริเวณที่ probe จับจะเห็น
เป็นตะกอนสีดา (หน่วยวัด, 50 ไมโครเมตร)
ทีม่ า: Poulos; et al. (2006). Purification and characterization of infectious
myonecrosis virus of penaeid shrimp. Journal of General Virology. 87: 987-996.
พอลล์ และไลน์เนอร์ (Poulos; & Lightner. 2006: 69-72) ได้พฒ
ั นาการตรวจเชือ้ IMNV
โดยใช้เทคนิค RT-PCR และ nested RT-PCR ออกแบบไพรเมอร์ท่มี คี วามจาเพาะต่อ RNA
dependent RNA polymerase (RdRp) gene โดยใช้ไพรเมอร์ 2 คู่ทจ่ี าเพาะต่อ IMNV มาทา PCR
2 รอบ ในปฏิกริ ยิ า PCR รอบแรก (1° PCR) มีการออกแบบไพรเมอร์ให้ได้ PCR product ขนาด
328 bp จากนัน้ นา PCR product ของ 1° PCR มาทาเป็ น template เพื่อทาปฏิกริ ยิ า PCR รอบที่
สอง (2° PCR) และออกแบบไพรเมอร์ให้ได้ PCR product ขนาด 139 bp จากผลการทดลองพบว่า
ในปฏิกริ ยิ า 1° PCR สามารถตรวจการหาเชือ้ IMNV ได้เมื่อมีปริมาณ RNA 100 copies number
ส่วนปฏิกริ ยิ า 2° PCR สามารถตรวจหาเชือ้ ได้เมื่อมีปริมาณ RNA 10 copies number แสดงว่า
เทคนิคนี้มคี วามรวดเร็ว และมีความไวในการตรวจสอบสูง
ต่อมา แอนเดรล และคนอื่นๆ (Andrade; et al. 2007: 9-15) ได้พฒ
ั นาการตรวจการติด
เชือ้ IMNV ในกุ้งขาว ด้วยเทคนิค real-time reverse transcription polymerase chain reaction
(real-time RT-PCR) เทคนิคนี้อาศัยหลักการของ PCR ในการเพิม่ ปริมาณยีนเป้าหมาย โดยใช้
TaqMan probe ในการวิเคราะห์หาปริมาณ PCR product ในแต่ละรอบของปฏิกริ ยิ า PCR จากการ
ทดลองพบว่าเทคนิค real-time PCR สามารถตรวจหาเชือ้ IMNV ได้เมื่อมีปริมาณของไวรัส 1500
copies number ขึน้ ไป ในขณะทีเ่ ทคนิค nested RT-PCR สามารถตรวจการติดเชือ้ IMNV ได้เมื่อมี
ปริมาณไวรัสเพียง 10 copies number
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เทสซิรา-โลเปซ และคนอื่นๆ (Teixeira-Lopes; et al. 2011: 212-216) ได้ทาการศึกษากุ้ง
ขาว P. vannamei ในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศบราซิล โดยใช้เทคนิค RT-PCR และ
quantitative real time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Infectious hypodermal and hematopoietic
necrosis virus (IHHNV) และ Infectious myonecrosis virus (IMNV) ซึง่ ไวรัสทัง้ สองชนิดนี้ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายมากต่ออุตสาหกรรมการเลีย้ งกุ้งของประเทศบราซิล จากการทดลองพบว่า
ตัวอย่างกุ้งขาวที่นามาตรวจใช้ตรวจการติดเชื้อทัง้ IHHNV และ IMNV ให้ผลบวกในทุกตัวย่าง
แสดงว่า กุง้ ทีน่ ามาทดลองมีการติดเชือ้ ทัง้ IHHNV และ IMNV ร่วมกัน
พุทธวิบูลย์ และคนอื่นๆ (Puthawibool; et al. 2009: 27-31) ได้มกี ารพัฒนาการตรวจการ
ติดเชือ้ IMNV โดยใช้เทคนิค reverse-transcriptase loop mediated isothermal amplification (RTLAMP) มีการออกแบบไพรเมอร์ทม่ี คี วามจาเพาะต่อ RNA dependent RNA polymerase (RdRp)
gene ของ IMNV จากรายงานการวิจยั พบว่าเทคนิค RT-LAMP นี้สามารถตรวจการติดเชือ้ IMNV
ในกุ้งได้ แม้ว่าจะมีปริมาณของไวรัสเพียง 2 copies number เท่านัน้ อีกทัง้ เทคนิคยังใช้เวลาในการ
ตรวจการติดเชือ้ น้อยกว่าเทคนิค in situ hybridization, RT-PCR และ real-time PCR
นอกจากไวรัสจะก่อให้เกิดโรคในกุ้งขาวแล้ว ยังพบว่าแบคทีเรียก็สามารถทาให้เกิดโรคใน
กุ้งขาวได้เช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียในสกุล Vibrio เช่น V. cholerae, V. alginolyticus, V.
vulnificus, V. parahaemolyticus เป็ นต้น ล้ว นเป็ นสาเหตุ สาคัญ ที่ก่ อให้เกิดโรควิบริโอซีส
(Vibriosis) ทัง้ สิน้
เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในกุ้งขาว ได้แก่
1. Vibrio parahaemolyticus มีรปู ร่างป็ นท่อน (rod) หรือโค้ง (curve) มีขนาดความ
กว้าง 0.4-0.5 และความยาว 1-3 ไมโครเมตร จัดอยู่ในกลุ่ม facultavive anaerobe เป็ นแบคทีเรียที่
ชอบเกลือ (halophilic bacteria) เจริญได้ในอาหารทีม่ เี กลือ (NaCl) 1-8 % เจริญได้ดใี นช่วงค่า pH
7.6- 9 เป็ นเชือ้ ทีไ่ ม่ทนความร้อนสามารถทาลายได้ด้วยการพาสเจอไรซ์ (pasteurization) และถูก
ั่
ทาลายได้ดว้ ยกรดทีม่ คี ่า pH ต่ ากว่า 4.5 สามารถพบเชือ้ ได้ทวไปตามแนวชายฝ
ั่
งทะเล
ในตะกอน
ดิน และในน้ าทะเล และสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู เป็ นต้น V. parahaemolyticus ทาให้กุ้งขาว P.
vannamei มีอาการ คือกินอาหารได้น้อยลง ตับ และตับอ่อนผิดปกติ สีเนื้อจะขุน่ ลาตัวสกปรก และมี
ตะกอนเกาะตามผิว เมื่อนาตับและตับอ่อนมาทาการเพาะเชือ้ จะพบเชือ้ เป็ นจานวนมาก หากปล่อย
ไว้นานอาการจะรุนแรงและกุง้ อาจตายได้ (Robert-Pillot; et al. 2010: 190-197).
2. Vibrio harveyi มีลกั ษณะเป็นท่อน สามารถเจริญได้ดใี นช่วง pH 6-9 และเจริญเติบโต
ได้ดที อ่ี ุณหภูม ิ 20- 50 °C เป็ นแบคทีเรียทีช่ อบเกลือ (halophilic bacteria) เจริญในอาหารทีม่ เี กลือ
(NaCl) 1.6 % สามารถพบเชือ้ แบคทีเรียนี้ปะปนอยู่ในน้ าทะเล ปากแม่น้ า ชายฝงั ่ ดินตะกอน และ
สัตว์ทะเล เชือ้ V. harveyi สามารถก่อให้เกิดโรคในกุ้งขาวได้ ถ้ามีเชือ้ อยู่ในปริมาณทีม่ าก กุ้งทีต่ ดิ
เชือ้ นี้จะมีอาการ ลอยตามขอบบ่อ ไม่กนิ อาหาร สีลาตัวจะขุ่น ซีเ่ หงือกมีสดี า ตับอักเสบ ตับอ่อนสี
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ซีดลง อาจทาให้กุง้ เกิดโรคเรืองแสงในเวลากลางคืน โดยจะเห็นกุ้งเกิดการเรืองแสงมีแสงสีเขียวลอย
ขึน้ ลงตามการเคลื่อนไหวของน้ า ซึง่ อาจเป็ นกุ้งทีต่ ายหรือใกล้ตาย โรคนี้สร้างความเสียหายอย่าง
มากต่อโรงเพาะฟกั และบ่อดิน (Thaithongnum; et al. 2006: 1-9)
3. Vibrio vulnificus มีรปู ร่างเป็ นท่อน เป็ นแบคทีเรียทีช่ อบเกลือ (halophilic bacteria)
เจริญได้ดใี นอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีม่ เี กลือ (NaCl) 1-2 % และเจริญได้ดที ่อี ุณหภูม ิ 30-35 °C สามารถ
พบเชือ้ ได้ทวไปในทะเล
ั่
บริเวณปากแม่น้ า และในสัตว์น้ า ทีม่ เี ปลือกแข็ง เช่น กุ้ง หอย และปู เชือ้
V. vulnificus เป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคเสีย้ นดาในกุ้งขาว (black splint) กุ้งขาวทีเ่ ป็ นโรคนี้จะมีการ
สะสมเม็ดสี (melanin) ทีบ่ ริเวณรอยต่อระหว่างเปลือกของแต่ละปล้องหรือบริเวณใต้แพนหาง บาง
ตัว จะพบลัก ษณะเป็ นเสี้ยนด าฝ งั ลึก ลงไปในกล้ามเนื้ อ เมื่อ นากุ้งไปต้มให้สุ ก จะเห็นเสี้ย นด าใน
กล้ามเนื้อได้ชดั เจน (Dalsgaard; & Hoi. 1997: 1132-1135)
4. Vibrio alginolyticus มีรูปร่างเป็ นท่อน เป็ นแบคทีเรียที่ชอบเกลือ (halophilic
bacteria) พบได้ทวไปในน
ั่
้าทะเล และสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็ นต้น กุ้งขาวทีต่ ดิ เชือ้ มีการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อทีพ่ บว่าเกิ ด nodules จานวนมากล้อมรอบบริเวณของ
เนื้อเยือ่ ทีถ่ ูกทาลาย โดยมีเม็ดเลือด (hemocyte) เข้ามารวมกลุ่มเพื่อกาจัดเซลล์ทถ่ี ูกทาลายไป และ
มีการสะสมของเม็ดสี (melanization) บริเวณที่เกิดบาดแผล จึงอาจทาให้กุ้งตายได้ (Esteve; &
Herrera. 2000: 1-5)
เรืองพันธ์ และคนอื่นๆ (Ruangpan; et al. 1995: 131-140) พบว่าสามารถแยกเชือ้ V.
alginolyticus ได้จากกุง้ กุลาดาทีป่ ว่ ยเสมอ และยังพบว่าเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคในกุ้งขนาดกลาง
จนถึงขนาดใหญ่ และสามารถตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ได้ใน ตับ ตับอ่อน และ hemolymph จาก
ตัวอย่างกุ้งที่ป่วย นอกจากนี้ยงั พบว่าเชือ้ V. alginolyticus ยังเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคในกุ้ง
กุลาดาทีป่ ระเทศมาเลเซีย (Anderson; et al. 1988: 93-108) และกุ้งขาว P. vannamei ทีเ่ ลีย้ งในบ่อ
อนุบาล ในประเทศเอกวาดอร์ (Mohney; et.al. 1994: 116-125)
ส่วนการศึกษาของ อิสสตีฟ และ เฮอเรร่า (Esteve; & Herrera. 2000: 1-5) เกี่ยวกับการ
เลีย้ งกุ้งขาว P. vannamei ทีป่ ระเทศเวเนซุเอลา พบว่าโรค Vibriosis ทาให้เกิดการตายมากทีส่ ุด
ตัง้ แต่ระยะ larval จนถึงกุง้ ขนาดจับขายในบ่อดินเกิดจากเชือ้ V. alginolyticus
เลาหวินิจ และทรัพย์สนิ สุนทร (Lawhavinit; & Sapsinsoonthon. 2005: 203-209) ได้
ทาการศึกษาแบคทีเรียในพ่อแม่พนั ธุก์ ุง้ ขาว P. vannamei ทีเ่ ลีย้ งในพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะดับความเค็มต่ าจนถึง
ความเค็มน้ าปกติ พบว่า มีเ ชื้อ แบคทีเรียในกลุ่ม Vibrio อยู่ 4 ชนิด คือ V. vulnificus, V.
alginolyticus, V. cholerae และ V.parahaemolyticus
อมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ. 2536 ได้ทาการแยกเชือ้ แบคทีเรียจากตับอ่อนของกุ้งกุลาดาที่
มีอาการป่วยเป็ นโรค จากการทดลองพบเชื้อ V. alginolyticus, V. fluvialis, V. harveyi, V.
parahaemolyticus และ V. damsela
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Vibriosis
Vibriosis เป็ นโรคทีเ่ กิดจากแบคทีเรียในสกุล Vibrio (Chen; et al. 2000: 195-205) Vibrio
เป็ นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็ นท่อนโค้ง (curved rods) มีขนาดความกว้าง 0.5-0.8 ไมโครเมตร
ความยาว 1.4-2.6 ไมโครเมตร (Inglis; et al. 1993: unpaged) ใช้แฟลกเจลลา (flagella) ในการ
เคลื่อนที่ สร้าง lateral flagella จานวนมาก เจริญได้ทงั ้ ในบริเวณที่มอี ากาศหรือไม่มอี ากาศ
(facultative anaerobic) อยู่ในวงศ์ Vibrionaceae (Buamann et al. 1971: 268-294) อุณหภูมทิ ่ี
เหมาะสมในการเจริญเติบโตคือ 18-37°C แต่ V. parahaemolyticus V. alginolyticus และ V.
cholera สามารถเจริญได้ทอ่ี ุ ณหภูม ิ 42°C แบคทีเรียในสกุล Vibrio สามารถทนต่อความเป็ นด่าง
ได้ดแี ละเจริญได้ดที ่ี pH ระหว่าง 7.4-9.6 แบคทีเรียในสกุล Vibrio เป็ นสาเหตุของโรคกุ้งเกือบทุก
ชนิดทีพ่ บในประเทศไทย จัดเป็ นจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่ ม microflora สามารถพบได้ทวไปในธรรมชาติ
ั่
และ
บ่อเลี้ยงกุ้ง (Sindermann. 1990: 41-74) แต่จะกลายเป็ น เชื้อฉวยโอกาส (opportunistic
pathogens) ทันทีทก่ี ุ้งอ่อนแอ (Flegel. 1992: 57-112) และอาจพบร่วมกับเชือ้ ชนิดอื่นๆ เช่น รา
ไวรัส เป็ นต้น แต่บางครัง้ ก็เป็ นสาเหตุของโรคเองด้วย (Costa; et al. 1998: 297-309) มีรายงาน
การตรวจพบแบคทีเรียในสกุล Vibrio ต่างๆ จากกุ้งทีเ่ ป็ นโรค เช่น V. parahaemolyticus (RobertPillot; et al. 2010: 190-197) V. harveyi (Thaithongnum; et al. 2006: 1-9) และ V. vulnificus
(Dalsgaard & Hoi. 1997: 1132-1135) เป็ นต้น ลักษณะโดยทัวไปของกุ
่
้งขาวทีเ่ ป็ นโรคนี้คอื กุ้งจะ
มีอาการอ่อนแอ ขึน้ มาเกยอยู่ตามบริเวณขอบบ่อหรือว่ายอยู่ผวิ น้ า เกิดการอักเสบเป็ นลักษณะเนื้อ
ตายตามอวัยวะต่างๆ เหงือกอักเสบ ตับอักเสบ พบจุดดาตามบริเวณเปลือก ติดเชื้อในกระแสเลือด
และตายในทีส่ ุด (Chen; et al.1992:195-205; Lightner.1996)
เมือ่ ศึกษาลักษณะทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อทีก่ ุ้งป่วย พบเชือ้ Vibrio ในตับและตับอ่อน
พบการหลุดลอกของเซลล์เยือ่ บุผวิ ในท่อตับ (ภาพประกอบ 10) และพบการรวมตัวของเม็ดเลือดเป็ น
กลุ่มกระจายอยู่ทวไป
ั ่ (generalized haemocytic nodules) ในส่วนต่างๆ ของเนื้อเยื่อ (Lightner.
1996) V. alginolyticus เป็ นหนึ่งในแบคทีเรียทีก่ ่อให้เกิดโรค Vibriosis (Lee; et al. 1996: 229-231)
โดยพบว่ากุง้ ขาวทีเ่ กิดการติดเชือ้ V. alginolyticus มีลกั ษณะอ่อนแอ กินอาหารได้น้อยลง ว่ายน้ าไม่
มีทิศ ทาง ล าตัว มีส ีแ ดง กล้า มเนื้ อ จะมีส ีข าวขุ่น ตับ ถู กท าลาย อาจก่ อ ให้เ กิดโรค Bacterial
septicemia และก่อให้เกิดการตายต่อลูกกุง้ ระยะต่าง ๆ (Esteve; & Herrera. 2000: 1-5)
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ภาพประกอบ 10 แสดงการตายของเซลล์ตบั และตับอ่อนของเนื้อเยือ่ กุง้ ทีต่ ดิ เชือ้ โรค Vibriosis
ทีม่ า: Lightner, D.V. (1996). A Handbook of Shrimp Pathology and Diagnostic
Procedures for Diseases of Cultured Penaeid Shrimp. World Aquaculture Society, Baton
Rouge, Los Angeles, USA. unpaged.

Vibrio alginolyticus
V. alginolyticus เป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีรปู ร่างเป็นแท่งตรง ไม่สร้างสปอร์ เจริญได้ทงั ้ ใน
บริเวณที่มอี ากาศหรือไม่มอี ากาศ (facultative anaerobic) เชื้อสามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
thiosulfate citrate bile salts sucrose (TCBS) ให้โคโลนีสเี หลือง เนื่องจากสามารถ ferment
sucrose ได้ สามารถเจริญ ได้ดีใ นช่ว งอุ ณ หภูม ิ 10-40°C เป็ น แบคทีเ รีย ที่ช อบเกลือ (halophilic
bacteria) สามารถเจริญในอาหารที่มเี กลือ (NaCl) เข้มข้น 1-8% ให้ผลบวกกับการทดสอบ
catalase, oxidation-fermentation, lysine decarboxylase, cytochrome oxidase (Liu et al.,2004:
23-28) มีความไวต่อยาปฏิชวี นะหลายชนิด ได้แก่ chloramphenicol, ciprofloxacin, doxycyclin
hydrochloride, nalidixic acid, oxolinic acid และ oxytetracyclin แต่ดอ้ื ต่อยาปฏิชวี นะ amplicilin,
novobiocin, penicillin G, sulfisoxazol และ sulfonamide (Lee; et al. 1996: 229-231)
พบได้ทวไปในน
ั่
้าทะเล ในแหล่งพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเพาะเลีย้ งกุง้ และพบได้ตามอวัยวะต่างๆ ของ
กุ้ง เป็ น opportunistic pathogens ที่ก่อให้เกิดโรค Vibriosis ในกุ้ง ทาให้กุ้งตายเมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม (Anderson; et al. 1988: 93-108; Lightner. 1988: 201-220; Lee; et
al. 1996: 229-231) พบเชือ้ V. alginolyticus V. parahaemolyticus V. cholerae และ V. vulnificus
ในตับและตับอ่อน และน้าเลือดของพ่อแม่พนั ธุก์ ุง้ กุลาดา แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่พนั ธุก์ ุ้งอาจจะเป็ นตัว
แพร่เชือ้ เข้าสู่โรงเพาะฟกั ลูกกุง้ ได้ ซึง่ แบคทีเรียทีพ่ บทัง้ ในพ่อแม่พนั ธุแ์ ละในลูกกุ้งระยะต่าง ๆ น่ าจะ
ส่งผลไปถึงการเพาะเลีย้ งกุ้งในบ่อดิน (Ruangpan; et al. 1995: 131-140 ) มีรายงานว่าเชือ้ V.
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alginolyticus เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคในกุ้งกุลาดาทีป่ ระเทศมาเลเซีย (Anderson; et al. 1988:
93-108) และกุง้ ขาวทีเ่ ลีย้ งในบ่ออนุบาล ในประเทศเอกวาดอร์ (Mohney; et al.1994: 116-125)
V. alginolyticus ทาให้กุ้งทีต่ ายมีการเปลีย่ นแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อทีพ่ บว่ามี
การเกิด nodules จานวนมากล้อมรอบบริเวณทีเ่ นื้อเยื่อทีถ่ ูกทาลาย โดยมีเม็ดเลือด (hemocyte)
เข้ามารวมกลุ่มเพื่อกาจัดเซลล์ทถ่ี ูกทาลายและ มีการสะสมของเม็ดสี (melanization) บริเวณทีเ่ กิด
บาดแผล ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาว P. vannamei ที่ประเทศเวเนซุเอลา พบว่าโรค
Vibriosis ทาให้เกิดการตายมากทีส่ ุดตัง้ แต่ระยะ larval จนถึงกุ้งขนาดจับขายในบ่อดิน เกิดจากเชือ้
V. alginolyticus ซึง่ จากการทดลองแช่กุ้งทีเ่ ชือ้ 5.2 x107 CFU มิลลิลติ ร-1 เมื่อนามาตัดเนื้อเยื่อ
พบว่า เซลล์บุชนั ้ ในของ digestive gland เซลล์แตกและหลุดออกและยังพบว่า ในเนื้อเยื่อของตับ
อ่อนมีการจับกลุ่มเป็ นก้อนของ hemocytes ซึ่งข้างในก้อนเป็ นแบคทีเรียชนิดนี้รวมตัวกันอยู่
(Esteve; & Herrera. 2000: 1-5)
โกปอลล์ และคนอื่นๆ (Gopal; et al. 2005: 151-159) ได้ทาการศึกษาแบคทีเรียสกุล
Vibrio ชนิดต่างๆ ในน้า, ตะกอน และในฟาร์มเพาะเลีย้ งกุ้งในประเทศอินเดีย พบว่าฟาร์มเพาะเลีย้ ง
ั ่ นตกมีแบคทีเรียสกุล Vibrio สูงกว่าฟาร์มเพาะเลีย้ งกุง้ ในฝงตะวั
ั ่ นออก และตรวจพบ
กุง้ ขาวในฝงตะวั
แบคทีเรีย V. alginolyticus ในปริมาณ 3-19 %, V. parahaemolyticus 2-13%, V. harveyi 1-7%
และ V. vulnificus ในปริมาณ 1-4 % ของปริมาณแบคทีเรียทีพ่ บทัง้ หมด
ชัยวุฒ ิ สุดทองคง และคนอื่นๆ (2550: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้ทาการศึกษาปรสิตและ
ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอในกุ้งขาว P. vannamei ทีเ่ ลีย้ งในในบ่อดินในระหว่าง เดือนตุลาคม 2546
ถึง เมษายน 2548 พบชนิดของแบคทีเรียวิบริโอทีพ่ บในตับ ตับอ่อน ลาไส้ และเลือดของกุ้งขาวแวน
นาไม และน้ าในบ่อเลีย้ งจาแนกได้ 6 ชนิด แยกเป็ นกลุ่มโคโลนีสเี หลืองได้แก่ V. alginolyticus และ
V. cholerae กลุ่มโคโลนีสเี ขียว ได้แก่ V. parahaemolyticus, V. vulnificus และ V. mimicus ส่วน
กลุ่มโคโลนีเรืองแสงจาแนกเป็ น V. harveyi ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอในตับ/ ตับอ่อนของกุ้งทีศ่ กึ ษา
แบ่งเป็ นกลุ่มโคโลนีสเี หลือง เขียว และ เรืองแสง พบว่ามีจานวนเฉลีย่ 5.83 ×103 ถึง 1.33 × 105
CFU กรัม -1, 5.5 × 10 ถึง 1.88 × 105 CFU กรัม -1 และ 0 ถึง 1.12 × 103 CFU กรัม -1 ตามลาดับ
ยีนเป้ าหมาย (target gene) ที่นามาใช้ในการตรวจวิ เคราะห์ V. alginolyticus
ยีน gyrB
เป็ นยีนถอดรหัสได้โปรตีน B ซึง่ เป็ น subunit ของ DNA gyrase สามาถพบได้ในทุกสาย
พันธุ์ของแบคทีเรียสกุล Vibrio การใช้วธิ ี biochemical test มาทดสอบจาแนกชนิดของเชื้อ V.
alginolyticus และ V. parahaemolyticus ปรากฎว่ามีความคล้ายคลึงกันมากจนบางครัง้ ไม่สามารถ
แยกเชื้อ ทัง้ สองชนิ ด ออกจากกัน ได้ ดัง นัน้ จึง ได้ ม ีก ารน ายีน gyrB มาใช้ก ารจ าแนกเชื้อ V.
alginolyticus และ V. parahaemolyticus พบว่าสามารถแยกชนิดของ V. alginolyticus และ V.
parahaemolyticus อ อ ก จ า ก กั น ไ ด้ เ พ ร า ะ มี ค ว า ม ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น (similarity) 86.4%
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(Venkateswaran; et al 1998: 681-687) และได้มกี ารนายีน gyrB มาใช้เป็ นยีนเป้าหมายในการ
ตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ในอาหารทะเลและน้ าทะเล ด้วยวิธ ี real-time PCR โดยใช้ SYBR
Green I (Zhou; et al. 2007: 1897-1906)
ยีน rpoX
เป็ นยีนถอดรหัสได้ rpoS-like sigma factor (RpoX) จัดอยู่ในกลุ่มของ alternative sigma
factor ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการตอบสนองต่อความเครียด และเกี่ยวข้องกับการสร้าง biofilm ของ
แบคทีเรีย (Zhao; et al. 2009: 1-9) ซึง่ ความเครียด (stress) ในที่น้ีหมายถึง สภาวะการขาด
สารอาหาร การมีสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษ นัน่ คือ สภาวะทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญและการ
อยูร่ อดของแบคทีเรีย ทาให้แบคทีเรียตอบสนองต่อความเครียดทีเ่ กิดขึน้ โดยการปรับตัว เพิม่ ความ
ทนทาน (tolerance) ส่งผลให้แบคทีเรียเพิม่ ระดับหรือความสามารถในการก่อโรค เนื่องจาก
แบคทีเรียมีการสังเคราะห์โปรตีน โดยอาศัย sigma (σ) factor ไบโอฟิ ลม์ (biofilms) คือกลุ่มของ
จุลนิ ทรียท์ อ่ี าศัยอยู่รวมกัน มีโครงสร้างจากสารโพลิเมอร์ เช่น แคปซูล (capsule) สารเมือก (slime)
ทีจ่ ลุ นิ ทรียส์ ร้างขึน้ และปล่อยออกมานอกเซลล์ ยึดเกาะทีผ่ วิ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นชัน้ ปกป้องแบคทีเรียที่
อาศัยอยูภ่ ายใน รวมทัง้ สร้างสภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทีอ่ ยูภ่ ายใน
ยีน rpoX มีความสาคัญในการปรับตัวให้อยู่รอดของเชือ้ V. alginolyticus ในสภาวะที่ม ี
ความเข้มข้นของ hydrogen peroxide สูง และเมื่อถูก treated ด้วย ethanol และ sodium chloride
(Zhao; et al. 2009: 1-9) และมีงานวิจยั การตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ด้วยเทคนิค real-time
PCR โดยใช้ SYBR Green I และออกแบบไพรเมอร์ให้มคี วามจาเพาะต่อ ยีน rpoX (Zhao; et al.
2011: 137-141)
การตรวจสอบการติ ดเชื้อ V. alginolyticus
การตรวจสอบเชื้อ V. alginolyticus ในน้ าทะเล และสัตว์ทะเล เช่น ปู หอย ปลา และกุ้ง
รวมถึงในตัวอย่างอาหารทะเล สามารถตรวจได้หลายวิธ ี เช่น ถ้าตรวจการติดเชือ้ ในกุ้ง อาจดูจาก
ลักษณะภายนอก ดูพยาธิสภาพระดับเนื้อเยื่อหรือเซลล์ และดูจากคุณสมบัตทิ างชีวเคมี โดยการทา
biochemical tests (Diggles; et al. 2000: 127-137) เป็ นต้น แต่วธิ นี ้ีต้องใช้เวลาในการตรวจนาน
ค่อนข้างยุง่ ยาก และต้องใช้ความชานาญในการตรวจสูง ดังนัน้ จึงมีการนาเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุล
มาพัฒนาการตรวจการติดเชื้อ V. alginolyticus เช่น เทคนิค PCR, real-time PCR เป็ นต้น ซึ่ง
เทคนิคทางชีวโมเลกุลสามารถทาได้รวดเร็ว ขัน้ ตอนในการทาไม่ยุ่งยาก ทาให้นิยมนามาใช้ตรวจพ่อ
แม่พนั ธุก์ ุง้ ก่อนนาไปเพาะเลีย้ ง
โมริสตอริส และคนอื่นๆ (Molitoris; et al. 1985: 1388-1394) ได้ทาการตรวจหาเชือ้ V.
alginolyticus ในตัวอย่างน้ าทะเลจากอ่าวจาร์กาตา และอาหารทะเลจากตลาดในเมืองจาร์กาตา
ประเทศอินโดนีเซีย โดยนาตัวอย่างมาทาการเพาะเชื้อในอาหารแข็ง thiosulfate citrate bile
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sucrose (TCBS) แล้วทาการจาแนกชนิดด้วยวิธ ี biochemical tests จากการทดลองพบว่า สามารถ
พบเชือ้ V. alginolyticus ประมาณ 80% ของตัวอย่างทัง้ หมด
ไดร์-พินโต และคนอื่นๆ (Di-Pinto; et al. 2005: 150-153) ได้ทาการศึกษาการจาแนก
ชนิดของแบคทีเรีย V. parahaemolyticus, V. alginolyticus และ V. cholerae และ โดยใช้เทคนิค
multiplex PCR และใช้ยนี collagenase เป็นยีนเป้าหมาย
ซัวร์ และคนอื่นๆ (Zhou; et al. 2007: 1897-1906) ได้ศกึ ษาการตรวจการติดเชือ้ Vibrio
alginolyticus ในตัวอย่างน้ าทะเล และอาหารทะเล ด้วยเทคนิค real-time PCR โดยใช้ส ี SYBR
Green I มีการออกแบบไพรเมอร์ให้มคี วามจาเพาะต่อยีน gyrB ของ V. alginolyticus พบว่าวิธนี ้ี
ให้ผลบวกเฉพาะเชือ้ V. alginolyticus ที่แยกจากตัวอย่างเท่านัน้ กล่าวคือไม่เกิด cross reaction
กับแบคทีเรียชนิดอื่นๆทีแ่ ยกได้จากตัวอย่าง ซึง่ ความไวในการตรวจหาเชือ้ V. alginolyticus คือ 0.4
พิโคกรัมของ genomic DNA และเชือ้ บริสุทธิ ์ (pure culture) สามารถตรวจพบในระดับ 72 เซลล์
ส่วนในน้าทะเล หรืออาหารทะเลตรวจพบได้ในระดับ 100 เซลล์
ไคน์ และคนอื่นๆ (Cai; et al. 2010: 480-485) ได้มกี ารนาเทคนิค Loop mediated
isothermal amplification (LAMP) มาตรวจหาเชือ้ V. alginolyticus ซึง่ เป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดโรค
Vibriosis ในปลาทะเล โดยมีการออกแบบไพรเมอร์ให้จาเพาะต่อยีน gyrB จากการทดลองพบว่า
อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมในการเกิด ปฏิกริ ยิ า LAMP คือ 64 °C เป็ นเวลา 60 นาที สามารถตรวจการติด
เชือ้ ได้ทป่ี ริมาณ 3.7 × 102 CFU/มิลลิลติ ร (3.7 CFU reaction-1) ซึง่ มีความไวในการตรวจสอบ
มากกว่า PCR ถึง 10 เท่า
เนื่องจากยีน gyrB ทีใ่ ช้ในการจาแนกเชือ้ V. alginolyticus และ V. parahaemolyticus ยัง
มีความคล้ายคลึงกัน 86.4% (Venkateswaran; et al 1998: 681-687) ดังนัน้ ถ้านามาใช้เป็ นยีน
เป้าหมายอาจจะให้ได้ผลทีผ่ ดิ พลาด จึงต้องมีการศึกษาหายีนอื่นๆ ทีม่ คี วามจาเพาะสูงมาใช้เป็ นยีน
เป้าหมายแทน โดยยีนชนิดนี้จะต้องสามารถจาแนกเชือ้ V. alginolyticus และ V. parahaemolyticus
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กันมากให้ออกจากกันได้
โชร์ และคนอื่นๆ (Zhao; et al. 2011: 137-141) ทาการศึกษาการตรวจการติดเชื้อ V.
alginolyticus ในปลา ด้วยเทคนิค real-time PCR โดยใช้ส ี SYBR Green I และออกแบบไพรเมอร์ท่ี
ใช้ทาปฏิกริ ยิ า PCR ให้มคี วามจาเพาะต่อยีน rpoX ของ V. alginolyticus พบว่าเทคนิคนี้มคี วามไว
และความจาเพาะในการตรวจสูง สามารถตรวจหาเชือ้ V. alginolyticus ได้เมื่อมีปริมาณเชือ้ บริสุทธิ ์
(pure culture) ที่ 103 เซลล์ และในตัวอย่างน้ าทะเลที่ 102 เซลล์ และไม่เกิด cross reaction กับเชือ้
แบคทีเรีย Vibrio ชนิดอื่นๆ
และเนื่อ งจากในปจั จุบนั เทคนิค LAMP เป็ นเทคนิค ที่นามาใช้กันอย่างแพร่หลายใน
งานวิจยั ต่างๆ ทัง้ การตรวจสอบการติดเชือ้ ทัง้ ในไวรัส และแบคทีเรีย เพราะว่าสามารถตรวจการติด
เชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ จึงได้มกี ารพัฒนาเทคนิคนี้มาใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น เทคนิค realtime loop mediatedisothermal amplification (real-time LAMP) และเทคนิค loop mediated
isothermal amplification ร่วมกับ lateral flow dipstick (LAMP-LFD) เป็นต้น
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Loop mediated isothermal amplification (LAMP)
ในปี คศ. 2000 โนโตมิ และคนอื่นๆ (Notomi; et al. 2000: 28-63) ได้คน้ พบเทคนิคทีใ่ ช้
เพิม่ ปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง ทีช่ ่อื ว่า loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ซึง่
เทคนิค LAMP มีความแตกต่างจากเทคนิค PCR คือ
1) มีการใช้ไพรเมอร์อย่างน้อย 4 เส้น (Forward และ Reverse) (ภาพประกอบ 11) โดย
ออกแบบจากบริเวณทีจ่ าเพาะ 6 บริเวณ ของยีนเป้าหมาย ดังนัน้ ลาดับของนิวคลิโอไทด์ของไพร
เมอร์จงึ มีความจาเพาะสูง ไพรเมอร์ 4 เส้น ประกอบด้วย inner primers จานวน 2 เส้น (FIP และ
BIP) และ outer primers จานวน 2 เส้น (F3 และ B3) โดย inner primers ทาหน้าทีส่ ร้าง loop ส่วน
outer primers ทาหน้าทีช่ ่วยให้เกิด strand displacement สมบูรณ์ตลอดสาย ทัง้ นี้ outer primers
จะถูกใช้เพียงใน initial step เท่านัน้ และนอกจากนี้ยงั พบว่า การเพิม่ loop primers เข้าไปยังช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกริ ยิ าได้ดยี งิ่ ขึน้ (Nagamine; et al. 2002: 223-229)
2) มีการใช้ Bst DNA polymerase ซึง่ เป็ นเอนไซม์ท่มี คี วามเสถียรและทางานได้ดใี นช่วง
อุณหภูมริ ะหว่าง 60-65 °C ทาหน้าทีแ่ ยก DNA สายคู่ให้เป็ นสายเดีย่ วได้ (strand displacement)
โดยไม่ต้องใช้อุณหภูมสิ ูงเหมือนในปฏิกริ ยิ า PCR นอกจากนี้ Bst DNA polymerase ยังสามารถเร่ง
การสังเคราะห์สายพอลิเมอร์ของ DNA (polymerase activity) โดยเติม dNTP เข้าทางด้าน 3’- OH
ของสายทีก่ าลังสร้าง พร้อมกับมี pyrophosphate ions (PPi) ถูกปล่อยออกมา จากนัน้ PPi จะจับ
กับ magnesium ions ที่มอี ยู่ในสารละลาย กลายเป็ นตะกอนสีขาวที่ไม่ละลายน้ าที่เรียกว่า
magnesium pyrophosphate ทาให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ง่ายด้วยตาเปล่า โดยสังเกตจากความ
ขุน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในหลอดทดลอง (Mori; et al. 2001: 150-154)
3) LAMP ต้องการ DNA สายเดีย่ วทีม่ โี ครงสร้างคล้ายดัมเบล (dumbbell-shaped DNA
structures) เป็ น DNA template โดยมี loop ทีป่ ลายทัง้ ทางด้าน 3’ และ 5’ ซึง่ อาศัยการทางาน
ร่วมกันระหว่าง Bst DNA polymerase และ ไพรเมอร์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะทาให้มโี ครงสร้างเหมือน
ดัมเบลได้
4) หากนา LAMP product มาวิเคราะห์ผลด้วยวิธ ี agarose gel electrophoresis จะพบ
เป็นว่า DNA มีหลากหลายขนาดแตกต่างกัน เป็นแถบ ladder
เทคนิค LAMP สามารถนามาใช้ในการตรวจสอบการติดเชือ้ ได้ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย
หรือใช้ในงานวิจยั ต่างๆ เช่น การตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง Taura syndrome virus (TSV)
(Kiatpathomchai; et al. 2007: 214-217), yellow head virus (YHV), white spot syndrome virus
(WSSV), infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) เป็ นต้น หรือ
แม้กระทังการตรวจหาเชื
่
้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ เช่น การตรวจหาเชื้อ V. parahaemolyticus ที่
ปนเปื้อนในกุง้ (Prompamorn; et al. 2011: 344-351) เป็นต้น
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ภาพประกอบ 11 แสดงไพรเมอร์ทใ่ี ช้ในเทคนิค LAMP มีจานวน 4 เส้นจะถูกออกแบบให้จาเพาะกับ
ยีนเป้าหมาย (target DNA) ทัง้ 6 ตาแหน่งคือ ตาแหน่ง F1, F2, F3, B1, B2 และ B3
1) Forward inner primer (FIP) ประกอบด้วยบริเวณ F1c และ F2
2) Forward outer primer (F3 Primer) ประกอบด้วยบริเวณ F3
3) Backward inner primer (BIP) ประกอบด้วยบริเวณ B1cและ B2
4) Backward outer primer (B3 Primer) ประกอบด้วยบริเวณ B3
ทีม่ า : The principle of LAMP method (2011). Eiken chemical. Retrieved August,
2011, from http://www.eiken.co.jp/en
กลไกการทางานของ LAMP ประกอบด้วย
1. starting structure producing step (ภาพประกอบ 12)
1.1) ทีอ่ ุณหภูม ิ 65°C DNA สายคู่มกี ารจับกันแบบสายคู่ (double stranded DNA) และ
คลายบางส่วนเป็ นสายเดีย่ ว (single stranded DNA) ตลอดเวลา ทาให้ FIP primer มีโอกาสเข้าไป
จับกับ complementary sequence ของยีนเป้าหมายได้ จากนัน้ DNA polymerase จะเริม่ ทางาน
และแยกสายคู่ของดีเอ็นเอให้เป็นสายเดีย่ ว จากนัน้ จะมีการสร้าง DNA สายใหม่ขน้ึ มา (สายที1่ )
1.2) ต่อมา F3 Primer (outer primer) จะเข้าไปจับ แล้วเริม่ สร้าง DNA สายใหม่ โดย
อาศัยคุณสมบัตขิ อง DNA polymerase with strand displacement จะได้ DNA ทีม่ ี ลักษณะเหมือน
template ขณะเดียวกันจะปลดปล่อยสายที่ 1 ออกมาเป็น single strand
1.3) ทางด้าน 5’ ของสายที1่ จะเป็ นส่วนของ F1c (ปลายของ FIP) สามารถเข้าจับกับ
F1 สร้าง loop ขึน้ ทางด้าน Forward จากนัน้ BIP primer จะเข้าจับ และเกิดการสร้าง DNA สายที่ 2
ขึน้ มา
1.4) ในทานองเดียวกัน B3 Primer ก็จะเข้าไปจับ และเริม่ สร้าง DNA สายใหม่
ขณะเดียวกันจะปลดปล่อยสายที่ 2 ออกมาเป็ น single strand ขณะนี้ทป่ี ลายด้าน forward จะเป็ น
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F1 ซึง่ จะสร้าง loop โดยจับกับ F1c ทานองเดียวกันด้าน backward จะเป็ น B1c ซึง่ จะสร้าง loop
โดยจับกับ B1 ทาให้ได้ stem loop ทีม่ รี ปู คล้าย dumbbell shape เพื่อใช้ในขัน้ ตอน LAMP cycling

ภาพประกอบ 12 ขัน้ ตอนการสร้าง Dumbbell-shaped DNA structures ใน initial step เพื่อใช้เป็น
DNA template ในเทคนิค LAMP
ทีม่ า : Notomi; et al. (2000). Loop-mediated isothermal amplification of DNA.
Nucleic Acids Research. 28: 63.
2. cycle amplification step (ภาพประกอบ 13)
การเกิด cycle amplification step นัน้ จะเกิดที่ดา้ นปลายของ loop forward ก่อน คือ
สามารถมี self primed strand displacement DNA synthesis สร้าง DNA จาก F1 ต่อไปเรื่อยๆ
จนถึง B1c ขณะเดียวกัน FIP primer ก็สามารถเข้าจับกับ F2c ที่ loop forward และสร้าง DNA
สายใหม่ และมีโครงสร้างเป็ น stem loop แบบ dumbbell ทีส่ ามารถเกิด cycle amplification ด้าน
backward ขึน้ ได้ การทางานจะเกิดต่อเนื่องกันตลอดเวลา และวนเวียนกันอยู่ จนเกิดโมเลกุลที่
เชื่อมต่อกันยาวคล้ายลูกโซ่ มีหลากหลายขนาดที่แตกต่างกัน มีโครงสร้างคล้ายดอกกะหล่ า
(cauliflower-like structure) ทาให้ได้ยนี เป้าหมาย (target DNA) ทีย่ าวขึน้ หลายๆ copies ทาให้
อัตราการสร้าง DNA ยิง่ มากขึน้ พบว่าสามารถสร้างได้ 109 -1010 copies ภายในเวลา 15-60 นาที
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ภาพประกอบ 13 ขัน้ ตอนการเพิม่ จานวน DNA แบบหมุนเวียนต่อเนื่อง (cycling amplification
step) (ขัน้ ตอนที่ 8 -11)
ทีม่ า : Notomi; et al (2000). Loop-mediated isothermal amplification of DNA. Nucleic
Acids Research. 28: 63.
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วิ ธีการวิ เคราะห์ LAMP product
1. การดูความขุ่น ดูผลของปฏิกริ ยิ าจากตะกอนสีขาวของ magnesium pyrophosphate
ั ่ ตกตะกอน ถ้าเกิดการเพิม่ ขยายยีนด้วยปฏิกริ ยิ า LAMP จะพบตะกอน
โดยนาหลอดทดลองไปปนให้
สีขาวมาก (Mori; et al. 2001: 150-154) (ภาพประกอบ 14)

ภาพประกอบ 14 การวิเคราะห์ LAMP product โดยดูจากความขุ่นของหลอดทดลองไม่เกิดปฏิกริ ยิ า
LAMP (ซ้าย), เกิดปฏิกริ ยิ า LAMP (ขวา)
ทีม่ า : Mori, Y.; Hirano, T.; & Notomi, T. (2006). Sequence specific visual detection
of LAMP reactions by addition of cationic polymers. BMC Biotechnology. 3-6
2. การดูสขี องสารเรืองแสง โดยใช้สารเรืองแสง เช่น SYBR Green I เติมหลังจาก
เกิดปฏิกริ ยิ า LAMP แล้ว ถ้ามี LAMP product เกิดขึน้ จะเปลีย่ นสีตงั ้ ต้น (สีสม้ ) ให้กลายเป็ นสีเขียว
เมือ่ ดูภายใต้แสง UV (Iwamoto; et al. 2003: 2616-2622) (ภาพประกอบ 15) หรืออาจดูภายใต้แสง
ธรรมชาติ วิธนี ้ีมขี อ้ เสีย คือต้องเปิดฝาหลอดทดสอบเพื่อเติม เรืองแสง ทาให้ product มีโอกาสฟุ้ง
กระจายสูง เกิด carry over ได้ง่าย จึงได้มผี ดู้ ดั แปลงใช้สาร calcein แทน สารนี้สามารถเติมได้
ตัง้ แต่เริม่ ต้นการทดลอง สาร calcein จะจับกับ magnesium ดังนัน้ เมื่อมี product เกิดขึน้ จะมีสาร
pyrophosphate เกิดขึน้ ตาม สาร pyrophosphate จะแย่งจับกับ magnesium ทาให้สาร calcein
เป็นอิสระจึงให้แสงฟลูออเรสเซนต์ออกมา (Tomita; et al. 2008: 877-882)
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ภาพประกอบ 15 การวิเคราะห์ LAMP product โดยดูจากสีของสารเรืองแสงเกิดปฏิกริ ยิ า LAMP
(ซ้าย), ไม่เกิดปฏิกริ ยิ า LAMP (ขวา)
ทีม่ า : Xu; et al. (2012). Establishment of universal loop-mediated isothermal
amplification method (LAMP) for rapid detection of pathogenic Vibrio spp. in aquatic
organisms. African Journal of Microbiology Research. 6(14): 3447-3454.
3. การใช้วธิ ี agarose gel electrophoresis
สามารถนา LAMP product ไปแยกโดยวิธ ี gel electrophoresis ซึง่ product ทีไ่ ด้จะให้
band หลายๆ ขนาด ต่างจากปฏิกริ ยิ าของ PCR product ทัวไปที
่ ใ่ ห้เพียง 1 band ทัง้ นี้เนื่องจากใน
ขัน้ ตอน cycle amplification จะได้ขนาดของ DNA แตกต่างกัน
ข้อดีของเทคนิ ค LAMP
1. มีประสิทธิภาพในการเพิม่ ขยายยีนได้สงู ภายใต้สภาวะเดียวกันทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ 60 65°C มีความไวสูงในการตรวจจับ DNA สามารถตรวจจับ DNA จานวนน้อยๆ ได้ถงึ 6 copies ใน
การตรวจหาเชือ้ ไวรัส เทคนิค LAMP มีความไวมากกว่าเทคนิค PCR ประมาณ 10 -100 เท่า
2. LAMP มีความจาเพาะสูงเพราะต้องใช้ specific sites ถึง 6 ตาแหน่ ง โดยใช้ไพรเมอร์
ถึง 4 เส้น ดังนัน้ จะช่วยลด background จากการเพิม่ ขยายยีนทีไ่ ม่จาเพาะได้
3. เป็ นเทคนิคทีง่ ่ายในการทดสอบ ถ้าสามารถสร้าง primer ทีเ่ หมาะสมได้ ใช้เครื่องมือ
พืน้ ฐานทัวๆ
่ ไปเช่น อ่างน้าควบคุมอุณหภูม ิ หรือ heat block
4. การตรวจวัดผลการทดสอบง่าย ไม่ยุ่งยาก และสามารถเลือกวิธกี ารตรวจวัดได้ ปจั จุบนั
สามารถวัดแบบ real time ได้
5. สามารถใช้ร่วมกับปฏิกริ ยิ า reverse transcription ก็จะสามารถเพิม่ ขยายยีน RNA ได้
ในประสิทธิภาพสูง
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Lateral flow dipstick (LFD)
lateral flow test สามารถวิเคราะห์ LAMP product ทีเ่ กิดขึน้ ได้โดยอาศัยหลักการของ
nucleic acid hybridization และ chromatography ทีเ่ กิดขึน้ บนแผ่น nitrocellulose membrane ใน
การทา LAMP-LFD ต้องมีการออกแบบ probe ทีม่ คี วามจาเพาะต่อยีนเป้าหมายที่มกี ารติดฉลาก
ด้วยสารเรืองแสง (probe-FITC) และ FIP primer ทีม่ กี ารติดฉลากด้วย biotin ดังนัน้ เมื่อมีการเพิม่
ขยายยีนโดยปฏิกริ ยิ า LAMP จะมีการเติม probe ลงไป เพื่อให้เกิดการ hybridize กันระหว่าง
probe-Fluorescein isothiocyanate (FITC) กับ LAMP product ทีม่ ี biotin ติดอยู่ แต่ถ้าไม่เกิดการ
เพิม่ ขยายยีนเป้าหมาย probe-FITC ก็จะไม่สามารถไป hybridize ได้ จากนัน้ นา hybridization
product ไปวิเคราะห์ดว้ ย lateral flow dipstick (LFD) (ภาพประกอบ 16) ซึง่ ประกอบด้วย บริเวณ
แรก มีแอนติบอดีตวั แรก (1º Ab) ทีม่ คี วามจาเพาะต่อ FITC ทีต่ ดิ ฉลากด้วยอนุ ภาคของ colloidal
gold ถัดมาเป็นบริเวณทีเ่ รียกว่า T-line ซึง่ มีสาร Avidin streptavidin ทีม่ คี วามจาเพาะต่อ biotin ติด
อยู่ ถัดมาเป็ นบริเวณทีเ่ รียกว่า C-line ซึง่ มี 2º Ab ทีม่ คี วามจาเพาะต่อ 1º Ab ติดอยู่ กล่าวคือ ถ้ามี
LAMP product เกิดขึน้ เมื่อนามาทา LFD พบว่าเกิดแถบสีขน้ึ 2 แถบทีบ่ ริเวณ T-line และ C-line
แต่ถา้ ไม่ม ี LAMP product เกิดขึน้ เมือ่ นามาทา LFD พบว่าจะเกิดแถบสีขน้ึ เพียงแถบเดียวที่ C-line
(ภาพประกอบ 17)
ดังนัน้ เทคนิค lateral flow dipstick จึงถูกนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิค LAMP ในการ
นามาใช้ใ นการตรวจสอบและงานวิจยั อย่างแพร่หลาย เช่น การตรวจสอบเชื้อไวรัส Taura
syndrome virus (TSV) ในกุ้ง (Kiatpathomchai; et al. 2007: 214-217) การตรวจสอบเชื้อ
Infectious myonecrosis virus (IMNV) ในกุ้ง (Puthawibool; et al. 2009: 27-31) การตรวจการติด
เชือ้ Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus (PemoNPV) ในกุ้งกุลาดา (Chaivisuthangkura;
et al. 2009) การตรวจหาการติดเชือ้ V. parahaemolyticus ในกุ้ง (Prompamorn; et al. 2011:
344-351), การตรวจหาการติดเชือ้ V. vulnificus ในหอยนางรมโดยใช้ยนี rpoS เป็ นยีนเป้าหมาย
(Surasilp; et al. 2011: 158-163) เป็นต้น
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ภาพประกอบ 16 แสดงส่วนประกอบต่างๆของ lateral flow dipstick (LFD)

ภาพประกอบ 17 แสดงผลจากการวิเคราะห์ LAMP product ด้วย Lateral flow dipstick (LFD)
ทีม่ า : บริษทั Milenia® HybriDetect (Germany)

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
สัตว์ทดลอง
1. กุ้งขาว Penaeus vannamei ทีต่ ดิ เชือ้ IMNV ได้รบั ความอนุ เคราะห์จาก ดร.แสงจันทร์
เสนาปิน, Centex of Excellence in Shrimp Biotechnology, มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กุง้ ขาว Penaeus vannamei ทีป่ ลอดเชือ้ Vibrio alginolyticus

อุปกรณ์ และสำรเคมี
เครื่องมือ
ั่
1. เครือ่ งปนตกตะกอนตั
วอย่างความเร็วสูง
2. เครือ่ ง thermal cycler (Eppendorf)
3. เครือ่ ง elctrophoresis apparatus (Bio-Rad) และอุปกรณ์
สำรเคมี
1. เอนไซม์ตดั จาเพาะ BamHI และ EcoRI (New England Biolab)
2. ชุด Nucleospin plasmid kit (QIAGEN)
3. ชุด MinElute Reaction clean up kit (QIAGEN)
4. T7 Transcription kit (Fermentas)
5. พลาสมิด pBluescript KS (New England Biolab)
6. QIAamp DNA mini kit (QIAGEN)
7. อาหารเลีย้ งเชือ้ เหลว tryptic soy broth (TSB) (Difco,USA)
8. อาหารเลีย้ งเชือ้ แข็ง thiosulfate citrate bile salt sucrose (TCBS) (Difco,USA)
9. High Pure Viral Nucleic acid kit (Roche,Germany)
10. SuperScript III one step RT-PCR (Invitrogen)
11. ยาปฎิชวี นะ Ampicillin และ Kanamycin (Sigma)
®

12. ชุด Platinum Pfx DNA Polymerase (Invitrogen)
13. ชุด LFD strip test (Milenia® GenLine HybriDetect 2T)
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วิ ธีดำเนิ นกำรทดลอง
1. กำรตรวจสอบกำรติ ดเชื้อ IMNV
1.1 สกัด RNA ของไวรัสในกุ้งตัวอย่ำง
นาเนื้อเยื่อบริเวณส่วนท้องของกุ้งขาวทีม่ กี ารติดเชือ้ IMNV ทาให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
โดยใช้ไนโตรเจนเหลวในโกร่งสาหรับบดตัวอย่าง เติม lysis buffer (50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 50
mM EDTA (pH8.0), 3% sodium dodecyl sulfate, 1% β-mercapto ethanol) เพื่อทาให้เซลล์แตก
ั ่ ย่ ง (centrifuge) ที่ 3500 × g เป็ นเวลา 15 นาที เก็บส่วนใสมา 200 ไมโครลิตร ใส่
แล้วนาไปปนเหวี
ในหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลติ ร จากนัน้ นาไปสกัดกรดนิวคลีอกิ ของไวรัสด้วยชุด High Pure
Viral Nucleic acid kit (Roche, Germany)
1.2 กำรออกแบบไพรเมอร์สำหรับกำรทำ RT-LAMP-IMNV
ออกแบบไพรเมอร์จากบริเวณลาดับเบสของยีนที่ถอดรหัสเป็ นส่วนของ capsid
protein (GenBank accession no. AY570982, Poulos & Lightner. 2006: 69-72) โดยใช้
โปรแกรม Primer Explorer version 4 (http://primerexplorer.jp/elamp4.0.0/index.html)
(ภาพประกอบ 18 และตาราง 1)

ภาพประกอบ 18 แสดงตาแหน่งของไพรเมอร์ทจ่ี าเพาะต่อ capsid protein gene ของ IMNV
(GenBank accession no. AY570982) ทีใ่ ช้ในการทาปฎิกริ ยิ า RT- LAMP
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ตาราง 1 แสดงลาดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ทใ่ี ช้ในการทา RT- LAMP – IMNV
Primer
F3
B3
Forward inner primer
Backward inner primer

Gene position
1286-1308
1479-1499
1310-1330/TTTT/1351-1371
1399-1423/TTTT/1455-1473

Sequence (5’-3’)
TGTTATTGAGTACTCTATTTCC
TTTAATACGTACCGATTGTGG
GTATGCTCCAGCTGTTCCTGGTTTTCACTAATTCAGAGCAATGTGG
CCTGAAACACTAACAGTTAACTGGGTTTTGATGTCCGTTTCAAGTAGC

1.3 กำรทดสอบหำอุณหภูมิที่เหมำะสมสำหรับกำรทำ RT-LAMP-IMNV
ทาการทดลอง RT-LAMP โดยใช้ไพรเมอร์ทจ่ี าเพาะต่อ capsid protein gene ของ
IMNV (ตาราง1) และทาปฏิกริ ยิ า RT- LAMP ทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆ กัน ได้แก่ 60°C หรือ 63°C หรือ 65
°C เป็นเวลา 60 นาที สาหรับส่วนผสมต่างๆ ของ RT-LAMP reaction แสดงดังตาราง 2
ตาราง 2 ส่วนผสมของการทา RT- LAMP – IMNV
ส่วนผสมของ RT- LAMP reaction
RNA ของ IMNV
Forward inner primers (FIP) (5 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
Backward inner primers (BIP) (5 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
Forward outer primers (F3) (40 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
Backward outer primers (B3) (40 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
25 mM dNTPs
5 M Betaine
50 mM MgSO4
10X Bst buffer
8 U of Bst DNA polymerase
2.5 U of AMV Reverse transcriptase
Sterile water
ปริมาตรสุทธิ

ปริ มำตร (ไมโครลิ ตร)
5
1
1
1
1
1.4
4
3
2.5
1
1
3.1
25

เวลาและอุณหภูมขิ อง RT- LAMP reaction เริม่ จากการใช้อุณหภูม ิ 95 °C เป็ น
เวลา 5 นาที จากนัน้ ใช้อุณหภูม ิ 60°C หรือ 63°C หรือ 65°C เป็นเวลา 60 นาที และหยุดปฎิกริ ยิ าที่
อุณหภูม ิ 80°C เป็ นเวลา 10 นาที นา RT-LAMP product มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี agarose gel
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electrophoresis โดยใช้ 1.5% agarose gel ทีค่ วามต่างศักย์ 80 โวลต์ นาน 60 นาทีแล้วส่องดู
ภายใต้แสง UV
1.4 กำรเปรียบเทียบควำมไวในกำรตรวจสอบเชื้อ IMNV ระหว่ำงเทคนิ ค RTLAMP กับเทคนิ ค RT-PCR
นา RNA ของไวรัสทีส่ กัดได้จากเนื้อเยื่อกุ้งทีต่ ดิ เชือ้ IMNV มาทา ten fold serial
dilution ให้ความเข้มข้นลดลงครัง้ ละ 10 เท่า (10-1 ถึง 10-9) มาใช้เป็ น template จากนัน้ นามาทา
RT-LAMP (ตามวิธกี ารข้อ 1.3) และทา RT-PCR โดยใช้ F3 และ B3 primers (ตาราง 1) และใช้ชุด
kit SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum® Taq DNA Polymerase
(Invitrogen) โดยมีส่วนผสมต่างๆ ของ RT-PCR reaction แสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 ส่วนผสมของการทา RT- PCR – IMNV
ส่วนผสมของ PCR reaction
RNA ของ IMNV (10-1 - 10-9)
Forward primers (F3) (20 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
Backward primers (B3) (20 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
2X Reaction Mix
SuperScript III with Platinum® Taq DNA Polymerase
Sterile water
ปริมาตรสุทธิ

ปริ มำตร (ไมโครลิ ตร)
5
1
1
25
1
17
50

เวลาและอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ทา cDNA synthesis คือ 50 °C เป็นเวลา 30 นาที
เวลาและอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ทา PCR amplification คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 initial denaturation อุณหภูม ิ 95 °C เป็นเวลา 5 นาที
ขัน้ ตอนที่ 2 denaturation อุณหภูม ิ 95 °C เป็นเวลา 30 วินาที
ขัน้ ตอนที่ 3 annealing อุณหภูม ิ 50 °C เป็นเวลา 30 วินาที
ขัน้ ตอนที่ 4 extension อุณหภูม ิ 72 °C เป็นเวลา 15 วินาที
ขัน้ ตอนที่ 5 ทาซ้าขัน้ ตอนที่ (2)-(4) เป็นจานวน 35 รอบ
ขัน้ ตอนที่ 6 final extension อุณหภูม ิ 72 °C เป็นเวลา 10 นาที
ขัน้ ตอนที่ 7 อุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียส คงทีต่ ลอด
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นา RT-LAMP product และ RT-PCR product ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี agarose
gel electrophoresis โดยใช้ 1.5% agarose gels ทีค่ วามต่างศักย์ 80 โวลต์ นาน 60 นาที แล้วส่อง
ดูภายใต้แสง UV
1.5 กำรหำควำมจำเพำะในกำรตรวจสอบเชื้อ IMNV โดยใช้เทคนิ ค RT-LAMP
นา RNA หรือ DNA ของไวรัสชนิดอื่นๆ ทีส่ กัดได้จากเนื้อเยื่อกุ้งทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสอื่น
เช่น White spot syndrome virus (WSSV), Taura syndrome virus (TSV), monodon baculovirus
(MBV), Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ yellow head virus (YHV) มาใช้ใน
การทา RT-LAMP reaction (ตามข้อ 1.3)
1.6 กำรศึกษำควำมไวของเทคนิ ค RT-LAMP ในกำรตรวจสอบเชื้อ IMNV
ทาการสังเคราะห์ RNA ในหลอดทดลอง (in vitro transcription) นาพลาสมิด
pGEX-IMNV-int ทีม่ ี capsid protein gene ของ IMNV (อารีรตั น์ และคนอื่นๆ. 2552) มาตัดด้วย
เอนไซม์ตดั จาเพาะ BamHI และ EcoRI จากนัน้ นา fragment ที่ได้มาโคลนเข้ากับพลาสมิด
pBluescript KS แล้วนาพลาสมิดลูกผสมเข้าสู่แบคทีเรีย E.coli สายพันธุ์ XL-1 Blue คัดเลือกโคโลนี
สีขาวมาเลีย้ งในอาหารเหลว Luria Bertani (LB broth) ปริมาตร 5 มิลลิลติ ร ทีเ่ ติม amplicilin ความ
เข้มข้น 100 ไมโครกรัม / มิลลิลติ ร โดยใช้เครื่องบ่มแบบเขย่า (shaker incubator) ความเร็วรอบ
225 rpm ทีอ่ ุณหภูม ิ 37 oC เป็ นเวลา 18 - 24 ชัว่ โมง จากนัน้ สกัดพลาสมิดลูกผสมด้วยชุดสกัด
Nucleospin plasmid kit นาพลาสมิดที่สกัดได้มาตัดด้วยเอนไซม์ตดั จาเพาะ HindIII เพื่อให้พ
ลาสมิดเป็ นเส้นตรง แล้ว clean up ด้วยชุด MinElute Reaction cleanup kit จากนัน้ ทาการ
สังเคราะห์ RNA ในหลอดทดลองด้วยชุด T7 Trasncription kit (Fermentas) คานวณหาความ
เข้มข้นของ RNA ด้วยเครื่อง Fluorometer โดยใช้ชุด Quant-iT™ RNA Assay Kits (Molecular
Probes) ในการสร้างกราฟ RNA มาตรฐาน ทา ten fold serial dilution ของ RNA ทีส่ งั เคราะห์ได้
ให้มคี วามเข้มข้นลดลงครัง้ ละ 10 เท่า (10-1 ถึง 10-9) นา RNA ในแต่ละ dilution มาทา RT-LAMP
(ตามวิธกี ารข้อ 1.3) เพื่อวิเคราะห์หาจานวน copy number ของ IMNV ทีน่ ้อยทีส่ ุดทีว่ ธิ ี RT-LAMP
สามารถตรวจสอบได้
2. กำรตรวจสอบเชื้อ V. alginolyticus
2.1 กำรเตรียมแบคทีเรีย
นาแบคทีเรีย V. alginolyticus และแบคทีเรียสกุล Vibrio ชนิดอื่นๆ มาวิเคราะห์
ชนิดโดยการทาการยืนยันสปีชสี ด์ ว้ ยวิธกี ารวิเคราะห์ยนี 16S rDNA (Weisberg; et al., 1991: 679703) ซึง่ ตัวอย่างทีน่ ามาทาการทดสอบคือ V. alginolylticus Y16, Y17, S24, SWU2, SWU3,
SWU4, SWU5, SWU6
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การศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน 16S rDNA มาใช้ในการจาแนก
แบคทีเรียได้ถงึ ในระดับสปีชสี ์ มีหลักการวิเคราะห์โดยทาการเพิม่ ขยาย DNA บางส่วนของยีน 16S
rDNA ด้วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ไพรเมอร์
fD1 primer 5’ CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’ และ
rP2 primer 5’ CCCGGGATCCAAGCTTACGGCTACCCCTTGTTACGACTT 3’
สาหรับปฏิกริ ยิ า PCR amplification คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 initial denaturation อุณหภูม ิ 95 °C เป็นเวลา 5 นาที
ขัน้ ตอนที่ 2 denaturation อุณหภูม ิ 95 °C เป็นเวลา 30 วินาที
ขัน้ ตอนที่ 3 annealing อุณหภูม ิ 43 °C เป็นเวลา 30 วินาที
ขัน้ ตอนที่ 4 extension อุณหภูม ิ 72 °C เป็นเวลา 1 นาที 30 วินาที
ขัน้ ตอนที่ 5 ทาซ้าขัน้ ตอนที่ (2) ถึง (4) เป็นจานวน 35 รอบ
ขัน้ ตอนที่ 6 final extension อุณหภูม ิ 72 °C เป็นเวลา 10 นาที
ขัน้ ตอนที่ 7 อุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียส คงทีต่ ลอด
นาผลผลิต PCR ทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์ขนาดโดยใช้ 1.5% agarose gel ทีค่ วามต่างศักย์
80 โวลต์ นาน 60 นาที แล้วส่องดูผลภายใต้แสง UV PCR product ทีไ่ ด้จะมีขนาดประมาณ 1,500
bp จากนัน้ ตัดแถบดีเอ็นเอที่ต้องการและสกัดดีเอ็นเอออกจากเจลโดยใช้ชุด MinElute gel
extraction kit (QIAGEN) นาดีเอ็นเอที่ได้มาเชื่อมต่อกับพลาสมิด pGEM®-T Easy Vectors
(Promega) แล้วนาพลาสมิดลูกผสม transform เข้าสู่ E. coli สายพันธุ์ X1-blue คัดเลือกโคลนทีม่ ี
ชิน้ ดีเอ็นเอโดยนาโคโลนีทม่ี สี ขี าวมาเลีย้ งใน LB broth โดยเลีย้ งไว้ขา้ มคืนใน incubator shaker ที่
อุณหภูม ิ 37 °C 225 รอบต่อนาที จากนัน้ นา culture ทีเ่ ลีย้ งไว้มาทาการสกัดพลาสมิดด้วยชุด
®

QIAprep Spin Miniprep kit แล้วตัดด้วย EcoRI restriction enzyme เพื่อตรวจสอบขนาดของ
ชิน้ ส่วนดีเอ็นเอทีจ่ ะแยกเฉพาะส่วนของยีนออกมา นาโคลนทีม่ ขี นาดยีนสอดแทรกทีถ่ ูก ต้องไปหา
ลาดับนิวคลีโอไทด์ จากนัน้ เปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือ คล้ายคลึงกับดีเอ็นเอของแบคทีเรีย
ชนิดใดในฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม BLASTN (Basic Local Alignment Search Tools) จาก
ฐานข้อมูล GenBank จาก National Center for Biotechnology Information server (NCBI)
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
2.2 กำรสกัด DNA ของแบคทีเรีย
นาแบคทีเรียสกุล Vibrio ทุกชนิด มาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ thiosulfate citrate
่ จากนัน้
bile salts sucrose agar (TCBS agar, Difco) บ่มทีอ่ ุณหภูม ิ 37 oC เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
สกัด DNA ของแบคทีเรียด้วยชุด QIAamp DNA mini kit (QIAGEN) เก็บ DNA ทีส่ กัดได้ไว้ท่ี -20 o
C จนกระทังน
่ ามาใช้
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2.3 กำรวิ เครำะห์เชื้อ V. alginolyticus ด้วยวิ ธี polymerase chain reaction
(PCR)
นา DNA ที่สกัดได้จากแบคทีเรียตัวอย่างมาใช้เ ป็ น template ในการทาปฏิกิรยิ า
PCR เพื่อเพิม่ ปริมาณยีน rpoX โดยใช้ไพรเมอร์ (ตาราง 4) และสภาวะในการทาปฏิกริ ยิ าตาม
วิธกี ารของ โชร์ และคนอื่นๆ (Zhao; et al. 2011: 137-141) และทาปฏิกริ ยิ า PCR เพื่อเพิม่ ปริมาณ
ยีน gyrB โดยใช้ไพรเมอร์ (ตาราง 4) และสภาวะในการทาปฏิกริ ยิ าตามวิธกี ารของซัวร์ และคนอื่นๆ
(Zhou; et al. 2007: 1897-1906) จากนัน้ นา PCR product ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี agarose gel
electrophoresis โดยใช้ 1.5% agarose gels ทีค่ วามต่างศักย์ 80 โวลต์ นาน 60 นาที แล้วส่องดู
ภายใต้แสง UV
ตาราง 4 แสดงลาดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ทใ่ี ช้ในการทา PCR
Target gene Sequence (5’-3’)
rpoX
rpoX-F (ACGCTGCTCAGGGGTGAAAGC)
rpoX-R (CGGAGACGTTTCTGCACGCGT)
gyrB
gyrB-F (ATTGAGAACCCGACAGAAGCGAAG)
gyrB-R (CCTAATGCGGTGATCAGTGTTACT)

Amplicon size (bp)
354
340

2.4 กำรออกแบบไพรเมอร์สำหรับกำรทำ LAMP- LFD ของ V. alginolyticus
ทาการออกแบบไพรเมอร์จากบริเวณลาดับนิวคลีโอไทอด์ของยีน rpoX ของ V.
alginolyticus (GenBank accession no.FJ358498.1) โดยใช้โปรแกรม Primer Explorer version 4
(http://primerexplorer.jp/elamp4.0.0/index.html) (ภาพประกอบ 19) (ตาราง 5) สาหรับการ
วิเคราะห์ LAMP product ด้วยเทคนิค lateral flow dipstick (LFD) จะต้องทาการติดฉลาก Forward
inner primer (FIP) ที่ปลาย 5’ ด้วย biotin และออกแบบ probe ที่ตดิ ฉลากด้วย fluorescein
isothiocyanate (FITC) เพื่อทาปฏิกริ ยิ าในขัน้ ตอนของ LFD
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ภาพประกอบ 19 แสดงลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoX ของ V. alginolyticus ทีใ่ ช้ในการออกแบบ
ไพรเมอร์ (GenBank accession no.FJ358498.1)

ตาราง 5 แสดงลาดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ทใ่ี ช้ในการทา LAMP-LFD
Primer
F3
B3
Forward inner primer
Backward inner primer
FITC probe

Gene position
62-79
255-275
96-116/TTTT/137-160
193-213/TTTT/230-253
220-239

Sequence (5’-3’)
GATGTATCGACCACTGCG
CTATTTCCGACAAAGTTTTCAC
CTGGTTTTCACAGTCTTGTTGTGGTTTTCATTTGTTCTTGAACTGTGTG
AACCTTGCCAACTAAGTTGCATTTTTCTCTGGTCAAATAATCCGAATC
CTTGATCCATCGATTCGGAT

2.5 กำรทดสอบหำอุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรทำ LAMP-V. alginolyticus
ทาการทดลองหาอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมทีส่ ุดสาหรับทาปฏิกริ ยิ า LAMP ทีอ่ ุณหภูม ิ 60
°C หรือ 63°C หรือ 65°C และใช้เวลาทีต่ ่างๆกัน ได้แก่ 30 หรือ 45 หรือ 60 นาที สาหรับส่วนผสม
ต่างๆ ของ LAMP reaction แสดงดังตารางที่ 6
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ตาราง 6 ส่วนผสมของการทา LAMP- V. alginolyticus
ส่วนผสมของ LAMP reaction
DNA ของ V. alginolyticus
Forward inner primers (FIP) (5 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
Backward inner primers (BIP) (5 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
Forward outer primers (F3) (40 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
Backward outer primers (B3) (40 พิโคโมล/ไมโครลิตร)
25 mM dNTPs
5 M Betaine
50 mM MgSO4
10X Bst buffer
8 U of Bst DNA polymerase
Sterile water
ปริมาตรสุทธิ

ปริ มำตร (ไมโครลิ ตร)
5
1
1
1
1
1.4
4
3
2.5
1
4.1
25

เวลาและอุณหภูมขิ อง LAMP reaction เริม่ จากการใช้อุณหภูม ิ 95 °C เป็ นเวลา 5
นาที จากนัน้ ใช้อุณหภูม ิ 60°C หรือ 63°C หรือ 65°C เป็ นเวลา 30 หรือ 45 หรือ 60 นาที และหยุด
ปฎิกริ ยิ าทีอ่ ุณหภูม ิ 80°C เป็ นเวลา 10 นาที นา LAMP product มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี agarose gel
electrophoresis ใช้ 1.5% agarose gels ทีค่ วามต่างศักย์ 80 โวลต์ นาน 60 นาทีแล้วส่องดูภายใต้
แสง UV
2.6 กำรทดสอบหำควำมเข้มข้นที่ เหมำะสมของ probe ที่ ติดฉลำกด้วยสำร
เรืองแสง FITC ในกำรวิ เครำะห์ LAMP product ด้วยวิ ธี Lateral flow dipstick
นา DNA probe ทีอ่ อกแบบจากลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoX โดย DNA probe
นี้ตดิ ฉลากด้วยสารเรืองแสง FITC ที่ปลาย 5’ (ตาราง 5) ในการหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ
probe จะมีการทดลองโดยเลือกจากความเข้มข้นของ DNA probe ทีแ่ ตกต่างกันคือ 200, 20 และ 2
พิโคโมล
ทาปฏิกริ ยิ า LAMP โดยใช้ส่วนผสมต่างๆ และใช้สภาวะอุณหภูมติ ่างๆ (ตามวิธกี ารข้อ
2.5) แต่มกี ารใช้ Forward inner primer (FIP) ทีม่ กี ารติดฉลากด้วย biotin ทีป่ ลาย 5’ (ตาราง 5) มา
ใช้แทน FIP ทีไ่ ม่มกี ารติดฉลากด้วย biotin จากนัน้ นา LAMP product มา hybridize กับ probe
โดยแบ่ง LAMP product มา 8 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลอง 3 หลอด ทีม่ คี วามเข้มข้นของ probe
ทีแ่ ตกต่างกันคือ 200, 20 และ 2 พิโคโมล บ่มทีอ่ ุณหภูม ิ 63 °C เป็ นเวลา 5 นาที แล้วนา product
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ในแต่ละหลอดมาหลอดละ 8 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองที่ม ี 150 ไมโครลิตร ของ assay
buffer (Milenia® Genline HybriDtect) ผสมให้เข้ากันแล้วนาแผ่น dipstick ลงไปจุ่มทิง้ ไว้ประมาณ
5-10 นาที แล้วสังเกตผล
2.7 กำรตรวจสอบควำมไวของกำรวิ เครำะห์เชื้อ V. alginolyticus ในสภำพ
เชื้อบริ สทุ ธิ์ โดยใช้เทคนิ ค LAMP-LFD และเทคนิ ค PCR
ในการทดลองนี้ทาตามวิธกี ารของยามาซากิ และคนอื่นๆ (Yamazaki; et al. 2008:
163) โดยนาตัวอย่างของ V. alginolyticus S24 มาใช้ในการตรวจสอบความไวของ LAMP reaction
โดยทดสอบกับเชือ้ ทีเ่ ลีย้ งแบบบริสุทธิ ์ (pure culture) และเชือ้ ที่เติมในตัวอย่างกุ้ง (spiking) นาเชือ้
V. alginolyticus S24 มาแยกเชื้อเพื่อให้ได้เชือ้ ทีบ่ ริสุทธิ ์ โดยนามาขีดลาก (streak plate) ลงบน
อาหารแข็ง TSA ทีเ่ ติม 2% NaCl เลือกโคโลนีเดีย่ วมาเพาะเลีย้ งใน TSB ทีม่ ปี ริมาตร 4 มิลลิลติ ร
บ่มเชือ้ แบบเขย่า (shaker incubator) ที่ 37 oC เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาเชื้อมา 40
ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลองหลอดใหม่ทม่ี ี TSB อยู่ 4 มิลลิลติ ร นาไปบ่มเชือ้ แบบเขย่าที่ 37 oC
ประมาณ 1-2 ชัวโมง
่
แล้วนามาวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ให้ค่าการ
ดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 0.4-0.5 จากนัน้ นาเชือ้ มาทา ten fold serial dilution ใน phosphate buffer
saline (PBS) ให้มคี วามเจือจางตัง้ แต่ 10-1 ถึง 10-9 จากนัน้ นา 100 ไมโครลิตร ของแต่ละความเจือ
ั ่ ย่ งที่
จางมาทา plate count และอีก 100 ไมโครลิตร มาสกัด DNA โดยมีวธิ กี ารคือ นาไปปนเหวี
20000 × g เป็ นเวลา 5 นาที จากนัน้ เทส่วนบน (supernatant) ทิง้ ไป เติม 25 mM NaOH ลงไป 50
ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วนาไป heat ทีอ่ ุณหภูม ิ 95°C เป็นเวลา 5 นาที จากนัน้ เติม 1M Tris ั ่ ย่ งที่ 20000 × g ที่ 4 °C เป็ นเวลา 5 นาที
HCl buffer (pH7.5) ลงไป 4 ไมโครลิตร แล้วนาไปปนเหวี
จากนัน้ เก็บส่วนบนไว้ แล้วนา DNA ทีส่ กัดได้มาทา PCR และ LAMP-LFD ตามวิธกี ารในข้อ 2.3
และ 2.5 ตามลาดับ โดยใช้ความเข้มข้นของเชือ้ เริม่ ต้นที่ 1.8 × 108 CFU ml-1 มาเป็ น DNA
template
2.8 กำรตรวจสอบหำควำมไวในกำรวิ เครำะห์เชื้อ V. alginolyticus ใน
ตัวอย่ำงของกุ้งที่เติ มเชื้อ (spiking) โดยใช้ LAMP-LFD และเทคนิ ค PCR
ในการทดลองนี้ทาตามวิธกี ารของยามาซากิ และคนอื่นๆ (Yamazaki; et al. 2008:
163) เตรียมเชือ้ V. alginolyticus S24 ให้ได้เชือ้ ทีบ่ ริสุทธิ ์ตามวิธกี ารในข้อ 2.7 แล้วนามาทา ten
fold serial dilution ใน phosphate buffer saline (PBS) ซึง่ มีความเจือจางตัง้ แต่ 10-1 ถึง 10-9 นา
100 ไมโครลิตร ในแต่ละความเจือจางมาทา plate count
เตรียมเนื้อเยื่อกุ้งทีต่ รวจสอบโดยวิธ ี PCR แล้วพบว่าปลอดเชือ้ V. alginolyticus โดย
นาเนื้อเยื่อมา 1 กรัม ไปบด แล้วบ่มรวมกับ 9 มิลลิลติ ร ของ alkaline peptone water (APW) ผสม
ให้เป็ นเนื้อเดียวกันนาไปบ่มทีอ่ ุณหภูม ิ 37 oC เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
่
จากนัน้ นามาแบ่งใส่หลอด
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ทดลอง หลอดละ 900 ไมโครลิตร จานวน 9 หลอด เพื่อนาไปผสมกับแบคทีเรียบริสุทธิ ์ซึง่ มีความ
เจือจางตัง้ แต่ 10-1 ถึง 10-9 ทีเ่ ตรียมไว้ขา้ งต้น นาแต่ละความเจือจางมา 100 ไมโครลิตร ผสมให้เข้า
กัน (แบคทีเรียบริสุทธิ ์ : เนื้อเยื่อกุ้งทีบ่ ่มใน APW คือ 1:10) จากนัน้ นาส่วนผสมมาสกัด DNA แล้ว
นามาทา PCR และ LAMP ทาตามวิธกี ารในข้อ 2.3 และ 2.5 ตามลาดับ โดยใช้ความเข้มข้นของเชือ้
เริม่ ต้นที่ 2 × 108 CFU g-1 มาเป็น DNA template

บทที่ 4
ผลการทดลอง
1. การตรวจสอบเชื้อ infectious myonecrosis virus (IMNV)
1.1 หาอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการทา RT-LAMP-IMNV
จากผลการทดลองทา RT-LAMP โดยใช้ไพรเมอร์ทจ่ี าเพาะต่อ capsid protein
gene ของ IMNV (ตาราง 1) โดยใช้อุณหภูมติ ่างๆ กัน ได้แก่ 60°C หรือ 63°C หรือ 65°C เป็ นเวลา
60 นาที พบว่า อุณหภูมแิ ละเวลาทีเ่ หมาะสมสาหรับ RT-LAMP reaction คือ 65°C เป็ นเวลา 60
นาที เนื่องจากให้ผลการเกิด ladder pattern ชัดเจนทีส่ ุด (ภาพประกอบ 20) เมื่อนา RT-LAMP
product มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี agarose gel electrophoresis
1
M

2

3
N

3000
1000

500

ภาพประกอบ 20 แสดงผลการทา RT-LAMP reaction ทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆ Lane M: Molecular
marker; Lane 1: 60°C; lane 2: 63°C; lane 3: 65°C; lane N: no template (negative
control)
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1.2 การศึกษาเปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบเชื้อ IMNV ระหว่าง
เทคนิ ค RT-LAMP กับเทคนิ ค RT-PCR
จากการทา RT-LAMP และ RT-PCR โดยใช้ RNA ของไวรัสทีส่ กัดได้จากเนื้อเยื่อ
กุง้ ทีต่ ดิ เชือ้ IMNV เป็น template พบว่าเทคนิค RT-LAMP สามารถตรวจสอบการติดเชือ้ IMNV ได้
ที่ 10-5 (ภาพประกอบ 21 ก) ในขณะทีเ่ ทคนิค RT-PCR สามารถตรวจสอบการติดเชือ้ IMNV ได้ท่ี
10-3 (ภาพประกอบ 21 ข) เมื่อนา RT-LAMP product มาวิเคราะห์ด้วยวิธ ี agarose gel
electrophoresis
ก

ข

ภาพประกอบ 21 แสดงการเปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบเชือ้ IMNV ระหว่างเทคนิค RTLAMP (ก) กับเทคนิค RT-PCR (ข); Lane M: molecular marker; lanes 1-6: RNA ของไวรัส
ทีส่ กัดจากเนื้อเยือ่ กุง้ ติดเชือ้ IMNV มาทา ten fold serial dilution ให้มคี วามเข้มข้นตัง้ แต่ 10-1
ถึง 10-6 ตามลาดับ; lane N: no template (negative control)
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1.3 การหาความจาเพาะในการตรวจสอบเชื้อ IMNV โดยใช้เทคนิ ค RT-LAMP
เมื่อนากรดนิวคลีอกิ ที่สกัดได้จากกุ้งที่ติดเชื้อ ไวรัสชนิดอื่นๆ เช่น White spot
syndrome virus (WSSV), Taura syndrome virus (TSV), monodon baculovirus (MBV),
Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ yellow head virus (YHV) ทีส่ กัดได้จาก
เนื้อเยื่อกุ้งทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสมาใช้เป็ น template ในการทา RT-LAMP พบว่าไม่เกิด LAMP product
(ภาพประกอบ 22) แสดงว่าเทคนิค RT-LAMP ทีใ่ ช้ในตรวจสอบการติดเชือ้ IMNV มีความจาเพาะ
เนื่องจากไม่เกิดปฏิกริ ยิ าข้ามกับไวรัสชนิดอื่นๆ ทีก่ ่อให้เกิดการติดเชือ้ ในกุง้

3000
1000
500

ภาพประกอบ 22 แสดงการทา RT-LAMP โดยใช้กรดนิวคลีอกิ ทีส่ กัดได้จากกุง้ ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส
Lane M: molecular marker; lane 1: White spot syndrome virus (WSSV); lane 2:
Monodon baculovirus (MBV); lane 3: Yellow head virus (YHV); lane 4: Taura
syndrome virus (TSV); lane 5: Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV); lane 6:
Infectious myonecrosis virus (IMNV) (positive control); lane 7: no template (negative
control)
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1.4 การหาความไวของเทคนิ ค RT-LAMP ในการตรวจสอบเชื้อ IMNV
เมือ่ นา RNA ทีส่ งั เคราะห์ได้ในหลอดทดลอง (in vitro transcription) มาทา ten fold
serial dilution (เริม่ จาก 3.8 ×107 ถึง 3.8 ×102 copies) และใช้อุณหภูมแิ ละเวลาสาหรับ RT-LAMP
reaction ที่ 65°C เป็ นเวลา 60 นาที พบว่าเทคนิค RT-LAMP สามารถตรวจสอบการติดเชือ้ IMNV
ได้ท่ี 3.8 ×103 copies (ภาพประกอบ 23 lane 5) เมื่อนา RT-LAMP product มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี
agarose gel electrophoresis
M

1

2

3

4

5

6

7

ภาพประกอบ 23 แสดงการทา RT-LAMP โดยใช้ RNA ทีส่ งั เคราะห์ได้ในหลอดทดลอง (in vitro
transcription) Lane M: molecular marker; lanes 1-6: ความเข้มข้นของ RNA ตัง้ แต่ 3.8
×107 ถึง 3.8 ×102 copies ตามลาดับ; lane N: no template (negative control)
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2. การตรวจสอบเชื้อ V. alginolyticus
2.1 การวิ เคราะห์แบคทีเรีย V. alginolyticus ด้วยการวิ เคราะห์ 16S rDNA
จากการนาแบคทีเรียตัวอย่างคือ V. alginolylticus Y16, Y17, S24, SWU2, SWU3,
SWU4, SWU5, SWU6 มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี 16S rDNA ตามวิธกี ารของ Weisberg; et al., 1991
พบว่าแบคทีเรียตัวอย่างดังกล่าวทีน่ ามาทดสอบเป็นแบคทีเรีย V. alginolylticus
2.2 การวิ เคราะห์เชื้อ V. alginolyticus ด้วยวิ ธี PCR
จากการนา DNA ของแบคทีเรียทีส่ กัดได้จากตัวอย่าง (ตาราง 4) มาทาปฏิกริ ยิ า PCR
โดยใช้ยนี rpoX และยีน gyrB เป็ นยีนเป้าหมายพบว่าแบคทีเรีย V. alginolylticus ในทุกตัวอย่าง
ให้ผลเป็ นบวก คือมี PCR product ซึง่ มีขนาด 354 bp (ภาพประกอบ 24; แสดงผลเป็ นตัวอย่าง
เพียง 5 isolate) และ 340 bp (ภาพประกอบ 25; แสดงผลเป็ นตัวอย่างเพียง 5 isolate) เกิดขึน้ และ
แบคทีเรียชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ แบคทีเรีย V. alginolylticus ให้ผลเป็ นลบ โดยไม่ม ี PCR product
เกิดขึน้
M

400 bp
300 bp

1

2

3

4

5

354 bp
bp

ภาพประกอบ 24 แสดงการทาปฏิกริ ยิ า PCR โดยใช้ยนี rpoX เป็นยีนเป้าหมาย; Lane M:
molecular marker; lanes 1-5: V. alginolylticus 22082, V. alginolylticus 22083,
V. alginolylticus 22084, V. alginolylticus 24045, V. alginolylticus 24047 ตามลาดับ
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M

400 bp
300 bp

1
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3

4

5

340 bp

ภาพประกอบ 25 แสดงการทาปฏิกริ ยิ า PCR โดยใช้ยนี gyrB เป็นยีนเป้าหมาย; Lane M:
molecular marker; lanes 1-5: V. alginolylticus 22082, V. alginolylticus 22083,
V. alginolylticus 22084, V. alginolylticus 24045, V. alginolylticus 24047 ตามลาดับ
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2.3 การทดสอบหาอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการทา LAMP-V. alginolyticus
จากการทดลองทา LAMP โดยใช้ไพรเมอร์ท่จี าเพาะต่ อ ยีน rpoX ของ V.
alginolylticus โดยใช้อุ ณ หภูม แิ ละเวลาที่ต่ างๆ กันพบว่า อุ ณหภูม ทิ ่เี หมาะสมสาหรับ LAMP
reaction คือ 60°C เมือ่ ทดลองใช้เวลา 60 นาที (ภาพประกอบ 26) เนื่องจากให้ผลชัดเจนทีส่ ุด ส่วน
การศึกษาเวลาทีเ่ หมาะสมในการทา LAMP reaction พบว่าเวลาที่เหมาะสมคือ 60 นาที เมื่อใช้
อุณหภูม ิ 60°C ในการทาปฎิกริ ยิ าดังแสดงในภาพประกอบ 27
M
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2

3

N

3000

1000

500

ภาพประกอบ 26 แสดงการทา LAMP ทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆ เมือ่ ทดลองใช้เวลา 60 นาที; Lane 1: 60°C;
lane 2: 63°C; lane 3: 65°C; lane N: no template (negative control)
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ภาพประกอบ 27 แสดงการทา LAMP ทีเ่ วลาต่างๆ เมือ่ ใช้อุณหภูม ิ 60°C; Lane M: molecular
marker; lane 1: 30 นาที; lane 2: 45 นาที; lane 3: 60 นาที; lane N: no template
(negative control)
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2.4 การหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ probe ที่ติดฉลากด้วย FITC ในการ
วิ เคราะห์ LAMP product ด้วยวิ ธี Lateral flow dipstick
ในการหาความเข้มข้นทีเ่ หมาะสมของ probe จะเลือกจากปริมาณของ DNA probe
ทีแ่ ตกต่างกันคือ 200, 20 และ 2 พิโคโมล จากการทดลองหลังจากนา LAMP product ไปบ่มกับ
DNA probe ทีอ่ ุณหภูม ิ 63 °C เป็ นเวลา 5 นาที พบว่าปริมาณของ DNA probe ทีแ่ สดงปฎิกริ ยิ า
บนแผ่น LFD ทีเ่ ห็นแถบของ test line ทีเ่ ข้มและชัดเจนทีส่ ุดคือ 20 พิโคโมล (ภาพประกอบ 28)

1

2

3

Control line

Test line

ภาพประกอบ 28 แสดงการทา LAMP-LFD โดยใช้ DNA probe ทีค่ วามเข้มข้นต่างๆ คือ 2, 20 และ
200 พิโคโมล; Lane 1: ใช้ปริมาณของ DNA probe 2 พิโคโมล; Lane 2: ใช้ปริมาณของ DNA
probe 20 พิโคโมล; Lane 3: ใช้ปริมาณของ DNA probe 200 พิโคโมล
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2.5 ความจาเพาะในการตรวจเชื้อ V. alginolyticus ด้วยเทคนิ ค LAMP และ
PCR
จากการตรวจความจาเพาะในตรวจ V. alginolyticus ด้วย LAMP และ PCR พบว่า
สามารถตรวจ V. alginolyticus ได้ทุก isolates ทีท่ ดสอบโดยไม่เกิดปฏิกริ ยิ าข้ามกับแบคทีเรียชนิด
อื่นๆ (ตาราง 7)
ตาราง 7 แสดงแบคทีเรีย isolates ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการทดลอง
Bacterial isolates

Origin

DNA amplification
rpoX
LAMP
PCR

Source

Vibrio alginolyticus (n=21)
V. alginolylticus 22082
V. alginolylticus 22083
V. alginolylticus 22084
V. alginolylticus 24045
V. alginolylticus 24047
V. alginolylticus 24048
V. alginolylticus 14800
V. alginolylticus Y4
V. alginolylticus Y16
V. alginolylticus Y17
V. alginolylticus Y18
V. alginolylticus S24
V. alginolylticus SWU1
V. alginolylticus SWU2
V. alginolylticus SWU3
V. alginolylticus SWU4
V. alginolylticus SWU5
V. alginolylticus SWU6
V. alginolylticus SWU7
V. alginolylticus SWU8
V. alginolylticus SWU9

Stool
Stool
Stool
Food
Stool
Water
Seafood
Seawater
Shrimp pond
Shrimp pond
Shrimp pond
Shrimp
Crab
Crab
Crab
Cockle
Cockle
Mussel
Mussel
Mussel
Oyster

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

DMST
DMST
DMST
DMST
DMST
DMST
DMSC
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU
SWU

V. harveyi (n=3)
V. harveyi 22888
V. harveyi 639
V. harveyi 1526

Unknow
P. monodon
P. monodon

-

-

GB
CENTEX
CENTEX

V. cholera (n=4)
V. cholera 22117
V. cholera 22141
V. cholera 22125
V. cholera 4907013

Stool
Food
Rectal swab
P. vannamei

-

-

DMST
DMST
DMST
SWU

V. parahaemolyticus (n=4)
V. parahaemolyticus 20245

Unknow

-

-

DMST
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ตารางที่ 7 (ต่อ)

V. parahaemolyticus 21243
V. parahaemolyticus 21330
V. parahaemolyticus 23796

Unknow
Stool
Stool

-

-

DMST
DMST
DMST

V. vulnificus (n=3)
V. vulnificus 22441
V. vulnificus 27426
V. vulnificus 27427

Hemoculture
Blood
Unknow

-

-

DMST
DMST
DMST

V. mimicus (n=3)
V. mimicus 22090
V. mimicus 24053
V. mimicus 24054

Food
Food
Water

-

-

DMST
DMST
DMST

V. campbellii (n=2)
V. campbellii 21361
V. campbellii 21363

Unknow
Unknow

-

-

GB
GB

V. anguillarum AVL01 (n=1)

Unknow

-

-

DABU

V. ordalii VIB02 (n=1)

Unknow

-

-

DABU

V. shilonii 4907012 (n=1)

P. vannamei

-

-

SWU

-

-

Other non-Vibrio
bacteria (n = 15)

CENTEX
CPF
DABU
DMSM
DMST
GB
SWU

=
=
=
=
=
=
=

Centex Shrimp, Faculty of Science, Mahidol University,Thailand.
Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd., Thailand
Department of Aquatic Science, Burapa University, Thailand.
Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University,Thailand.
Department of Medical Science, Ministry of Public Health Thailand.
Ghent University, Belgium
Department of Biology, Srinakharinwirot University, Thailand
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2.6 การศึกษาความไวในการตรวจสอบเชื้อ V. alginolyticus ในสภาพเชื้อ
บริ สทุ ธิ์ ด้วยเทคนิ ค LAMP-LFD และ PCR
ทาการทดสอบแบคทีเรียตัวอย่าง V. alginolyticus S24 กับเชือ้ ทีเ่ ลีย้ งแบบบริสุทธิ ์
(pure culture) แล้วมาสกัด DNA โดยดัดแปลงจากวิธกี ารของ Yamazaki; et al. (2008) จากนัน้
นามาทาปฎิกริ ยิ า LAMP และ PCR พบว่าเทคนิค LAMP มีความไวในการตรวจสอบเชือ้ ที่ 1.8 ×
102 CFU ml-1 หรือ 0.6 CFU reaction-1 ดังแสดงในภาพประกอบ 29 ก ซึง่ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลที่ได้จากการทา LAMP-LFD ดังแสดงในภาพประกอบ 30 ส่วนเทคนิค PCR มีความไวในการ
ตรวจสอบเชือ้ ที่ 1.8 × 103 CFU ml-1 หรือ 6 CFU reaction-1 ดังแสดงในภาพประกอบ 29 ข

ก

M

1

2

3

4

5

6

N

3000

1000

500

ข
400 bp
300 bp

354 bp
bp

ภาพประกอบ 29 แสดงการเปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ในสภาพเชือ้
ทีเ่ ลี้ยงแบบบริสุทธิ ์ (pure culture) ด้วยเทคนิค LAMP (ก) และ PCR (ข); Lane M:
molecular marker; lane 1-6: ความเข้มข้นของเชือ้ จาก 1.8 × 106 CFU ml-1 ถึง 1.8 × 10
CFU ml-1 ตามลาดับ; lane N: no template (negative control)
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1

2

3

4

5

6

N

Control line
Test line

ภาพประกอบ 30 แสดงความไวในการตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ในสภาพ pure culture ด้วย
เทคนิค LAMP-LFD; Lane 1-6: ความเข้มข้นของเชือ้ จาก 1.8 × 106 CFU ml-1 ถึง 1.8 × 10
CFU ml-1 ตามลาดับ; lane N: no template (negative control)
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2.7 การศึกษาความไวในการตรวจสอบเชื้อ V. alginolyticus ในตัวอย่างของ
กุ้งที่เติ มเชื้อ (spiking) ด้วยเทคนิ ค LAMP-LFD และ PCR
เมื่อนาแบคทีเรียตัวอย่าง V. alginolyticus S24 ทีค่ วามเข้มข้นต่างๆ เติมลงใน
ตัวอย่างกุ้ง (spiking) แล้วมาสกัด DNA โดยดัดแปลงจากวิธกี ารของ Yamazaki; et al. (2008)
จากนัน้ นาไปทาปฎิกริ ยิ าLAMP และ PCR พบว่าเทคนิค LAMP มีความไวในการตรวจสอบเชือ้ ที่
2 × 103 CFU g-1 หรือ 4 CFU reaction-1 ดังแสดงในภาพประกอบ 31 ก ซึง่ ผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลทีไ่ ด้จากการทา LAMP-LFD ดังแสดงในภาพประกอบ 32 ส่วนเทคนิค PCR มีความไวในการ
ตรวจสอบเชือ้ ที่ 2 × 104 CFU ml-1 หรือ 40 CFU reaction-1 ดังแสดงในภาพประกอบ 31 ข

ก

M

1

2

3

M

1

2

3
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N

3000

1000
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ข
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N

400 bp
300 bp

354 bp
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ภาพประกอบ 31 แสดงการเปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ในตัวอย่าง
ของกุ้งทีเ่ ติมเชื้อ (spiking) ด้วยเทคนิค LAMP (ก) และ PCR (ข); Lane M: molecular
marker; lane 1-5: ความเข้มข้นของเชือ้ จาก 2 × 106 CFU g-1 ถึง 2 × 102 CFU g-1
ตามลาดับ; lane N: no template (negative control)
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3

4

5

N

Control line
test line

ภาพประกอบ 32 แสดงการเปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ในตัวอย่าง
ของกุง้ ทีเ่ ติมเชือ้ (spiking) ด้วยเทคนิค LAMP-LFD; Lane 1-5: ความเข้มข้นของเชือ้ จาก 2 ×
106 CFU g-1 ถึง 2 × 102 CFU g-1 ตามลาดับ; lane N: no template (negative control)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การตรวจการติดเชือ้ IMNV ในกุง้ ขาว สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ได้ทาการสกัด RNA ของไวรัส
ในเนื้อเยื่อกุ้งด้วยชุดสกัด High pure viral nucleic acid kit ซึง่ วิธนี ้ีสามารถสกัด RNA ของไวรัสได้
อย่างรวดเร็วและมีขนั ้ ตอนการทาทีง่ ่าย การออกแบบ primer ทีใ่ ช้ในปฏิกริ ยิ า RT-LAMP ทาการ
ออกแบบจากบริเวณยีนทีถ่ อดรหัสเป็ น capsid protein (GenBank accession no. AY570982)
ได้ primer 4 เส้น คือ F3 primer (5’-TGTTATTGAGTACTCTATTTCC-3’) B3 primer (5’-TTTA
ATACGTACCGATTGTGG-3’) FIP primer (5’GTATGCTCCAGCTGTTCCTGGT TTTCACTAA
TTCAGAGCAATGTGG-3’) และ BIP primer (5’-CCTGAAACACTAACAGTTAACTGGGTTTT
GATGTCCGTTTCAAGTAGC-3’)
การหาอุณหภูมทิ ่เี หมาะสมในการทาปฏิกิรยิ า RT-LAMP มีการทดลองที่อุณหภูมติ ่างๆ
กันได้แก่ 60°C 63°Cและ 65 °C เป็ นเวลา 60 นาที พบว่าอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมทีส่ ุดคือ 65 °C
เนื่องจากแถบ DNA ของ RT-LAMP product ทีเ่ กิดขึน้ มีความเข้มและคมชัดมากทีส่ ุด ส่วนงานวิจยั
ของพุทธวิบูลย์ และคนอื่นๆ (Puthawibol; et al. 2009: 27-31)ทาการศึกษาการตรวจการติดเชือ้
IMNV ในกุ้งขาว ด้วยเทคนิค RT-LAMP โดยใช้ยนี RNA dependent RNA polymerase (RdRp)
เป็ นยีนเป้าหมายก็ได้ทาการทดลองทีอ่ ุณหภูม ิ 60°C 63°C และ 65 °C เช่นกัน พบว่าอุณหภูมทิ ่ี
เหมาะสมที่สุดคือ 63 °Cเป็ นเวลา 60 นาที เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ นิมติ รภัค และคนอื่นๆ
(Nimitphak; et al. 2008: 56-60) พบว่าอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมในการทาปฏิกริ ยิ า LAMP คือ 63 °C
เป็นเวลา 60 นาที
ในการเปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบเชื้อ IMNV ระหว่างเทคนิค RT-LAMP กับ
เทคนิค RT-PCR ซึง่ การทา RT-PCR ใช้ F3 และ B3 primers โดยใช้ RNA ของไวรัสทีส่ กัดจาก
เนื้อเยื่อกุ้งทีต่ ดิ เชือ้ IMNV เป็ น template พบว่าเทคนิค RT-LAMP มีความไวในการตรวจการติด
เชือ้ IMNV มากกว่า RT-PCR ถึง 100เท่าซึง่ ผลทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกับงานวิจยั ของโคโน และคน
อื่นๆ (Kono; et al. 2004: 59-65)ซึง่ นาเทคนิค RT-LAMP มาใช้ในการตรวจสอบการติดเชือ้ White
spot syndrome virus (WSSV) พบว่ามีความไวในการตรวจสอบมากกว่าเทคนิค PCR อยู่ 10 เท่า
และมีความไวเทียบเท่ากับเทคนิค nested RT-PCRและงานวิจยั ของพุทธวิบูลย์ และคนอื่นๆ
(Puthawibol; et al. 2009: 27-31) พบว่าเทคนิค LAMP มีความไวเทียบเท่ากับเทคนิค nested RTPCR
ส่วนการหาปริมาณของ RNA ทีน่ ้อยทีส่ ุดที่เทคนิค RT-LAMP สามารถตรวจสอบการติด
เชือ้ IMNV ได้โดยใช้ RNA ทีส่ งั เคราะห์ได้ในหลอดทดลอง (in vitro transcription) มาเป็ น template
พบว่าสามารถตรวจสอบการติดเชือ้ IMNV ได้เมื่อมีปริมาณ 3800 copies ซึง่ มีความไวในการ
ตรวจสอบต่ากว่างานวิจยั ของแอนเดรล และคนอื่นๆ (Andrade; et al. 2007: 9-15)ทีก่ ล่าวว่าเทคนิค

60
real-time RT-PCR สามารถตรวจสอบการติดเชือ้ IMNV ได้เมื่อมีปริมาณ 1500 copies และเทคนิค
nested RT-PCR สามารถตรวจการติดเชือ้ IMNV ได้เมื่อมีปริมาณเพียง 10 copies ส่วนงานวิจยั
ของพุทธวิบูลย์ และคนอื่นๆ (Puthawibol; et al. 2009: 27-31) สามารถตรวจการติดเชือ้ IMNV
ได้เมื่อมีการติดเชือ้ เพียง 2 copies จากงานวิจยั การทา RT-LAMP ครัง้ นี้ พบว่ามีความไวในการ
ตรวจสอบการติดเชือ้ น้อย กล่าวคือกุง้ ต้องมีปริมาณของเชือ้ IMNV มากถึง 3800 copies จึงสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึง่ อาจทาให้เกิดจากในการทาปฏิกริ ยิ า LAMP ไม่ได้มกี ารออกแบบ loop primer
ในการทาปฏิกริ ยิ าทาให้มคี วามไวในการตรวจสอบต่ า ได้มรี ายงานว่าการใช้ loop primer สามารถ
ช่วยเพิม่ การเกิดปฏิกริ ยิ าให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังงานวิจยั ของพุทธวิบูลย์ และคนอื่นๆ (Puthawibol; et
al. 2009: 27-31) พบว่าถ้าใช้ loop primer จะทาให้เกิดปฏิกริ ยิ าเร็วขึน้ คือ ใช้เวลาเพียง 30 นาที
สามารถเกิด LAMP product ขึน้ ได้ แต่สาเหตุท่ใี นงานวิจยั ครัง้ นี้ไม่ได้นา loop primer มาใช้
เนื่องจากเมื่อทดลองทาปฏิกริ ยิ า RT-LAMP โดยไม่ใส่ RNA template ของ IMNV (negative
control)พบว่าเกิดผลบวกปลอมขึน้ ในหลอดทดลอง ดังทีเ่ คยมีรายงานในการตรวจการติดเชือ้ extra
small virus (XSV) ในกุง้ (Pillai; et al. 2006: 275-283)
การหาความจาเพาะในตรวจสอบการติดเชื้อ IMNV ด้วยเทคนิค RT-LAMP ในงานวิจยั
ครัง้ นี้ พบว่ามีความจาเพาะสูง เนื่องจากไม่เกิดปฏิกริ ยิ าข้าม (cross reaction) กับไวรัส ชนิดอื่นๆ ที่
พบได้บ่อยในกุ้ง เช่น White spot syndrome virus (WSSV), Taura syndrome virus (TSV),
monodonbaculovirus (MBV), Macrobrachiumrosenbergiinodavirus (MrNV) และ yellow head
virus (YHV) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของพุทธวิบูลย์ และคนอื่นๆ (Puthawibol; et al. 2009: 27-31)
ในการตรวจการติด เชื้อ IMNV
ในกุ้ ง ขาว และงานวิจ ัย ของเกีย รติป ฐมชัย และคนอื่น ๆ
(Kiatpathomchai; et al. 2008: 214-217)ในการตรวจการติดเชือ้ TSV ในกุง้
การตรวจการติดเชือ้ IMNV ในกุ้งขาว P. vannamei มีผพู้ ฒ
ั นาเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิค
in situ hybridization (ISH) (Tang; et al. 2005: 261–265), RT-PCR, nested RT-PCR (Poulos;
et al. 2006: 69-72), real-time RT-PCR (Andrade; et al. 2007: 9-15) แต่เทคนิคเหล่านี้ต้องใช้
เวลาในการตรวจสอบนาน และต้อ งใช้เ ครื่อ งมือ ราคาแพงดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ได้นาเทคนิค loop
mediated isothermal amplification (LAMP) มาใช้ตรวจสอบเชื้อ IMNVซึ่งประสบผลสาเร็จ
เนื่องจากเทคนิค RT-LAMP ทาได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานในการตรวจสอบ และไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ม ี
ราคาแพง ดังเช่นเทคนิคทีก่ ล่าวมาข้างต้น อีกทัง้ สามารถใช้ RNA เป็ น template ในปฏิกริ ยิ าการ
เพิ่ม ปริม าณสารพัน ธุ ก รรม โดยการเกิ ด ปฏิ กิ ร ิย าจะอาศัย การท างานของเอนไซม์ reverse
transcriptase และ Bst DNA polymerase ได้ในหลอดเดียวกันภายใต้อุณหภูมเิ ดียวซึ่งคงที่
(Notomi; et al. 2000: 63)
งานวิจยั นี้ได้ตรวจสอบเชือ้ V. alginolyticus ด้วยเทคนิค LAMPโดยได้ออกแบบไพรเมอร์
ให้มคี วามจาเพาะต่อยีน rpoX ซึง่ เป็ นยีนทีถ่ อดรหัสได้ rpoS-like sigma factor (RpoX) จัดอยู่ใน
กลุ่มของ alternative sigma factor ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตอบสนองต่อความเครียด และ
เกี่ยวข้องกับการสร้าง biofilm ของแบคทีเรีย (Zhao; et al. 2009: 1-9) ในการตรวจการติดเชือ้
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V. alginolylticus ในกุ้งขาว มีการนา DNA ของแบคทีเรียisolate ต่างๆ มาทาปฏิกริ ยิ า PCR โดย
ใช้ยนี rpoX เป็ นยีนเป้าหมาย ทาปฏิกริ ยิ าตามวิธกี ารของ โชร์และคนอื่นๆ (Zhao; et al. 2011:
137-141) ซึง่ มีขนาด PCR product คือ 354 bp และทาปฏิกริ ยิ า PCR โดยใช้ยนี gyrB เป็ นยีน
เป้าหมายทาปฏิกริ ยิ าตามวิธกี ารของซัวร์ และคนอื่นๆ (Zhou; et al. 2007: 1897-1906) ซึง่ มีขนาด
PCR product คือ 340 bp พบว่าให้ผลบวกในทุก isolate ของ แบคทีเรียV. alginolylticus และให้
ผลลบในแบคทีเรียชนิดอื่นๆทีไ่ ม่ใช่แบคทีเรีย V. alginolylticus
การตรวจสอบเชือ้ V. alginolylticus ด้วยเทคนิค LAMP มีการออกแบบ primers จาก
บริเวณลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoX (GenBank accession no.FJ358498.1) ได้ primers 4 เส้น
คือ F3 primer (5’-GATGTATCGACCACTGCG-3’) B3 primer (5’-CTATTTCCGACAAAGTTTT
CAC-3’) FIP primer (5’-CTGGTTTTCACAGTCTTGTTGTGGTTTTCATTTGTTCTTGAACT
GTGTG-3’) และ BIP primer (5’-AACCTTGCCAACTAAGTTGCATTTTTCTCTGGTCAAAT
AATCC GAATC-3’)
สาหรับอุณหภูมแิ ละเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทาปฏิกริ ยิ า LAMP คือ 60°C เป็ นเวลา
60 นาที เพราะแถบของ DNA มีความเข้มและชัดเจนทีส่ ุด เนื่องจากงานวิจยั นี้มกี ารวิเคราะห์ LAMP
product ด้วยเทคนิค LFD จึงทาการติดฉลาก FIP primer ด้วยbiotin และออกแบบ probe ที่ตดิ
ฉลากด้วย FITC ในการเกิดปฏิกริ ยิ า LFD ต้องทาการเลือกปริมาณของ DNA probe ทีเ่ หมาะสม
โดยเลือกจากปริมาณของ DNA probe ทีแ่ ตกต่างกันคือ 200, 20 และ 2 พิโคโมล พบ ว่ า ปริ ม า ณ
ของ DNA probe ทีเ่ หมาะสมคือ 20 พิโคโมล เพราะแสดงปฎิกริ ยิ าบนแผ่น LFD ทีเ่ ห็นแถบของ
test line เข้มและชัดเจนทีส่ ุดซึง่ DNA probe ทีม่ ปี ริมาณน้อย เกิดการจับกับ LAMP product ได้
น้อย ทาให้การจับกันของ anti-FITC ทีต่ ดิ ด้วย colloidal gold กับ DNA probe ทีต่ ดิ ด้วย FITC
เกิดขึน้ น้อยจึงเห็นสีท่ี test line จาง ส่วน DNA probe ทีม่ ากเกินพอ เป็ นการสิน้ เปลือง เพราะ
ไม่ได้เป็ นการช่วยเพิม่ ความเข้มของแถบ test line แต่จะไปมีผลต่ อแถบของ control line ให้เห็น
แถบสีเข้มขึน้ แทน เนื่องจาก FITC probe ทีม่ ากเกินพอเคลื่อนที่ไปสู่ control line เพื่อไปจับกับ
2°antibody ทีจ่ าเพาะต่อ anti-FITC antibody (Kiatpathomchai; et al. 2008: 214-217) ซึง่ ผลที่
ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรมภมร และคนอื่นๆ (Prompamorn; et al. 2011: 344-351) ทีท่ าการ
ตรวจการติดเชื้อ V. parahaemolyticus ในกุ้ง พบว่า DNA probe ทีเ่ หมาะสมในการทาปฏิกริ ยิ า
LFD คือ 20 พิโคโมล
ในการทดสอบหาความไวในการตรวจสอบแบคทีเรียตัวอย่าง V. alginolyticus ที่เลี้ยง
แบบบริสุทธิ ์ (pure culture) และแบคทีเรีย V. alginolyticus ทีเ่ ติมในตัวอย่างกุ้ง (spiking) จากการ
ทดลองพบว่าใน pure culture เทคนิค LAMP มีความไวในการตรวจสอบเชือ้ ที่ 1.8 × 102 CFU ml-1
หรือ 0.6 CFU reaction-1 ส่วนเทคนิค PCR มีความไวในการตรวจสอบเชือ้ ที่ 1.8 × 103 CFU ml-1
หรือ6 CFU reaction-1 แสดงว่าเทคนิค LAMP มีความไวมากกว่า PCR10 เท่า และการทดลอง
spiking พบว่าเทคนิค LAMP มีความไวในการตรวจสอบเชือ้ ที่ 2 × 103 CFU g-1หรือ 4 CFU
reaction-1 ส่วนเทคนิค PCR มีความไวในการตรวจสอบเชือ้ ที่ 2 × 104 CFU g-1หรือ 40 CFU
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reaction-1 แสดงว่าเทคนิค LAMP มีความไวมากกว่า PCR 10 เท่า เช่นกัน แต่ความไวในการ
ตรวจการติดเชื้อใน pure culture จะมีความไวมากกว่าใน spiking เนื่องจากในตัวอย่างกุ้งที่มกี าร
เติมเชือ้ อาจมี inhibitor ต่างๆ ที่พบได้ในตัวอย่างอาหาร ซึ่งผลที่ได้มคี วามสอดคล้องกับ งานวิจยั
ของสุรศิลป์ และคนอื่นๆ (Surasilp; et al. 2011: 158-163) และพรมภมร และคนอื่นๆ
(Prompamorn; et al. 2011: 344-351) คือ ใน pure culture จะมีความไวในการตรวจสอบมาก
กว่าใน spiking และเทคนิค LAMP มีความไวในการตรวจสอบเชื้อมากกว่าเทคนิค PCR จากผล
การตรวจสอบทัง้ เชื้อทีเ่ ลีย้ งแบบpure culture และแบบspikingเมื่อนา LAMP product ที่ได้มา
วิเคราะห์ผลด้วยวิธ ี LFD พบว่าให้ผลเหมือนกับการวิเคราะห์ด้วยวิธ ี gel electrophoresis และผล
จากงานวิจยั นี้มคี วามไวในการตรวจเชื้อ V. alginolyticus มากกว่างานวิจยั ของไคน์ และคนอื่นๆ
(Cai; et al. 2010: 67-74) ทีท่ าการตรวจเชือ้ V. alginolyticus ในปลาทะเลทีเ่ ป็ นโรค vibriosis โดย
ใช้ยนี gyrB เป็ น ยีนเป้าหมาย พบว่าสามารถตรวจการติดเชือ้ ได้ท่ี 3.7 × 102 CFU g-1 หรือ 3.7
CFU reaction-1 และงานวิจยั ของ ศรีสุข และคนอื่นๆ (Srisuk; et al. 2010: 36-42) ทาการตรวจ
การติดเชือ้ V. cholera ในตัวอย่างกุ้งทีท่ าการ spiking พบว่าสามารถตรวจการติดเชือ้ ได้ท่ี 20 CFU
reaction-1เทคนิค LAMP-LFD ในงานวิจยั นี้สามารถตรวจสอบเชื้อ V. alginolyticus ได้ทงั ้ 21
isolates และ ไม่เกิดปฎิกริ ยิ าข้ามกับเชือ้ วิบริโอและแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ดังนัน้ เทคนิคนี้จงึ มีความ
เหมาะสมใน การนามาตรวจเชือ้ V. alginolylticus
งานวิจยั นี้ได้มกี ารนาเทคนิค LFD มาใช้รว่ มกับเทคนิค LAMP เพื่อทาการวิเคราะห์ผลของ
LAMP product ซึง่ สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียง 5 นาที สามารถตรวจสอบ
ผลได้ด้ว ยตาเปล่ า ไม่ต้อ งดูผ ลภายใต้แ สงอุ ล ตร้า ไวโอเลต รวมถึง ไม่จ าเป็ น ต้ อ งใช้เ ครื่อ งมือ
ราคาแพง เช่น เครื่อง gel electrophoresis เครื่องถ่ายรูป gel และเครื่องกาเนิดแสงอุลตร้าไวโอเลต
(UV transilluminator) เป็ น การช่ ว ยประหยัด เวลา และง่ า ยในการตรวจสอบ อีก ทัง้ เป็ น
การหลีกเลีย่ งสารทีก่ ่อมะเร็งอย่าง ethidium bromide จากการ run gel electrophoresis
มีงานวิจยั หลายรายงานที่ได้นาเทคนิค LFD มาประยุก ต์ใ ช้ร่ว มกับ LAMP เช่ น
การตรวจสอบเชือ้ ไวรัส Taura syndrome virus (TSV) ในกุ้ง (Kiatpathomchai; et al. 2007: 214217), การตรวจสอบเชือ้ Infectious myonecrosis virus (IMNV) ในกุ้งขาว (Puthawibool; et al.
2009: 27-31) การตรวจหาการติดเชือ้ V. parahaemolyticus ในกุ้งขาว (Prompamorn; et al.
2011: 344-351) และ การตรวจหาการติดเชือ้ V. vulnificus ในหอยนางรม (Surasilp; et al. 2011:
158-163) เป็นต้น
การวิเคราะห์ LAMP productนอกจากวิธ ี gel electrophoresis และวิธLี FD แล้วก็ยงั มีอกี
หลายวิธ ี เช่ น การดู ค วามขุ่ น โดย ดู ผ ลของปฏิกิร ิย าจากตะกอนสีข าวของ
magnesium
pyrophosphate (Mori; et al. 2001: 150-154) การดูสขี องสารเรืองแสงโดยใช้สารเรืองแสง
เช่น SYBR Green I ดังงานวิจยั ก่อนหน้านี้ได้ทาการตรวจการติดเชือ้ V. alginolylticus ในปลาทะเล
ด้วยเทคนิค LAMP และมีการนาวิธ ี SYBR Green I มาใช้วเิ คราะห์ LAMP product ปรากฏว่าถ้ามี
LAMP product เกิดขึน้ ในหลอดทดลองหลังจากเติม SYBR Green I ลงไปจะเปลีย่ นเป็ นสีเขียว แต่
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วิธนี ้ีมคี วามจาเพาะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ LFD เพราะ SYBR Green I จะเข้าไปแทรกอยู่ระหว่าง
double strand DNA ดังนัน้ แม้ว่าจะมี product ทีเ่ ป็ น non-specific เกิดขึน้ SYBR Green I ก็จะไป
จับได้เ ช่นกัน ก่ อ ให้เ กิด ผลบวกปลอม ทาให้ งานวิจยั นี้เ ลือ กใช้ว ิธ ี LFD เนื่อ งจากเป็ นวิธ ีท่ีม ี
ความจาเพาะสูง เนื่องจากมีการออกแบบ DNA probe ซึง่ ออกแบบจากลาดับนิวคลีไทด์ของยีน
เป้าหมายในการทาปฏิกริ ยิ า LAMP ซึง่ มีความจาเพาะกว่าวิธอี ่นื ๆ
เทคนิค LAMP ที่ใช้ตรวจการติดเชื้อทัง้ IMNV และ V. alginolylticus ในงานวิจยั นี้
สามารถตรวจการติดเชื้อในกุ้งขาวได้สาเร็จ โดยเทคนิค LAMP ที่ใช้น้ีมคี วามไวในการตรวจสอบ
มากกว่าเทคนิค PCR ประมาณ 10 -100 เท่า เทคนิค LAMP ทีพ่ ฒ
ั าขึน้ นี้ไม่เกิดปฎิกริ ยิ าข้ามกับ
ไวรัสหรือแบคทีเรียชนิดอื่นๆ สามารถทาปฏิกริ ยิ าได้เพียงขัน้ ตอนเดียว (one step) โดยใช้อุณหภูม ิ
เดียวคงที่ และไม่จาเป็นต้องใช้เครือ่ งมือราคาแพง เช่น เครือ่ ง thermal cycler

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
ชลอ ลิม้ สุวรรณ. (2543). กุง้ ไทย 2000. กรุงเทพฯ: เจริญรัฐการพิมพ์. ไม่ปรากฏเลขหน้า
ชลอ ลิม้ สุวรรณ; และ พรเลิศ จันทร์รชั ชกูล . (2547). อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: เมจิคพับบลิเคชัน.่ ไม่ปรากฏเลขหน้า
ชัยวุฒ ิ สุดทองคง. (2550). โรคกล้ามเนื้อตายจากการติดเชือ้ IMNV. ในวารสารศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
ั ่ ทรสาคร. หน้า 1-5.
ประมงชายฝงสมุ
ชัยวุฒ ิ สุดทองคง; ธิดาพร ฉวีภกั ดิ ์; และลิลา เรืองแป้น. (2550). ปรสิตและปริมาณแบคทีเรีย Vibrio
spp. ในกุ้งขาวแวนาไม, Penaeus vannamei ทีเ่ ลี้ยงในบ่อดินเรื่องเต็มการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครัง้ ที่ 45: สาขาประมง. หน้า 280-292.
ชัยวุฒ ิ สุดทองคง; และธิดาพร ฉวีภกั ดิ ์. (2550). การศึกษาการติดเชื้อ Infectious Myonecrosis
Virus (IMNV) ในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ในประเทศไทย. บทคัดย่อ
ั่
สัมมนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าชายฝงประจํ
าปี 2550 ณ โรงแรมเนวาด้า
แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10-14 มิถุนายน 2550. สํานักวิจยั และพัฒนาประมง
ั่
ชายฝงกรมประมง.
หน้า 6-7.
ถนอมจิตร สิรภิ คพร. (2555). สัญญาณเตือนภัย...ราคากุ้งตกตํ่าปี 2555. ในวารสารส่วนเศรษฐกิจ
ภาคธนาคารแห่งประเทศไทยสานักงานภาคใต้. หน้า 1-2.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ.์ (2545). ศาสตร์ของกุง้ ขาวลิโทพีเนียส แวนนาไม (ตอนที่ 2). ในวารสาร
สัตว์น้ า (14): 121-124.
ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์. (2551). คู่มอื การตรวจและวินิจฉัยโรคในกุง้ ทะเล. ในวารสารสถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ. หน้า 81-126.
มาลินี วิชชาวุธ; และสมยศ สิทธิดชคพันธ์. (2548). การนําเข้าพ่อแม่พนั ธุก์ ุง้ ขาวตามระเบียบ.กรม
ประมง. วารสารการประมง. ฉบับที5่ 8 หน้า 170-171.
อมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ. (2536). การศึกษาชนิดของวิบริโอและการตกค้างของยาออกโซลินิกแอ
ซิคในกุ้งกุลาดาทีเ่ ลี้ยงในบ่อ . วิทยานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
อภิรกั ตันศิรสิ ทิ ธิกุ ล . (2548). การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่ อ Vibrio alginolyticus
วิทยานิ พ นธ์ว ท.ม. (เทคโนโลยีชีว ภาพ). กรุงเทพฯ: บัณฑิต วิท ยาลัย จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
อารีรตั น์ คุณานพรัตน์.(2552). การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อรีคอมบิแนนท์แคปซิดโปรตีน
ของ Infectious Myonecrosis Virus (IMNV). วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

66
Alsina, M.;& Blanch, A.R. (1994). A set of keys for biochemical identification of
environmental Vibrio species. Journal of Applied Bacteriology. 76: 79-85.
Andrade; et al. (2007). Real-time reverse transcription polymerase chain reaction assay
using TaqMan probe for detection and quantification of infectious myonecrosis
virus (IMNV). Aquaculture. 264: 9-15.
Anderson, I.G.; Shamsudin, M. N.; & M. Shariff. (1988). Bacterial septicemia in juvenile tiger
shrimp, Penaeus monodon, cultured in Malysian brackish water ponds. Asian
Fish Science. 2: 93-108.
Aznar, R.; Ludwig, W.; & Schleifer, K. H. (1993).Ribotyping and randomly amplied
polymorphic DNA analysis of Vibrio vulnicus biotypes. Systematic and Applied
Microbiology.16: 303 -309.
Bachere, E. (2000). Introduction shrimp immunity and disease control. Aquaculture.191: 311.
Baumann, P., Baumann, L.; & Mandell, M. (1971). Taxonomy of marine bacteria: the genus
Benekea.Journal of Bacteriology. 107: 268-294.
Baumann, P.; & Shubert, R.H.W. (1984). Family II. Vibrionaceae. In: Krieg N.R., Holt J.G.,
eds, Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, Vol.1, The Williams and Wilkins,
Baltimore. 516-550.
Boone. (1931) Penaeus vannamei. Bulletin of the American Museum of Natural History.
63: 173.
Cai; et al. (2010). loop-mediated isothermal amplification method for rapid detection of
Vibrio alginolyticus, the causative agent of vibriosis in mariculture fish. Letters in
Applied Microbiology. 50: 480-485.
Chaivisuthangkura, P; et al. (2009). Rapid and sensitive detection of Penaeus monodon
nucleopolyhedrovirus by loop-mediated isothermal amplification. Journal of
Virological Methods. 162: 188-193.
Chen, S. N.; Huang, S. L.; & Kou, G.H. (1992). Studies on the epizootiology and
Pathogenicity of bacterial infections in cultured giant tiger prawns, Penaeus
monodonin Taiwan. In: Fulks W, Main KL (eds) Diseases of cultured penaeid
shrimp in Asia and the United States. The Oceanic Institute, Honolulu: 195-205.
Chou, P; et al. (2011). Real-time target-specific detection of loop-mediated isothermal
amplification for white spot syndrome virus using fluorescence energy transferbased probes. Journal of Virological Methods. 173: 67–74.

67
Costa, R; et al. (1998). Isolation and characterization of bacteria associated with a
Penaeus stylirostris disease (Syndrome 93) In New Caledonia. Aquaculture. 164:
297–309.
Dalsgaard, A.; & Hoi, L. (1997). Prevalence and characterization of Vibrio vulnificus isolated
from shrimp products imported into Denmark. Journal of Food Protection. 60: 11321135.
De la Pena, L.D.; et al. (1993). Characteristics of the causative bacterium of vibriosis in the
Kuruma prawn, Penaeusjaponicus. Aquaculture. 115: 1-12.
Diggles, B.K.; et al. (2000). Luminous vibriosis in rock lobster Jasusverreauxi (Decapoda:
Palinuridae) phyllosoma larvae associated with infection by Vibrio harveyi.
Disease of Aquatic Organisms. 43: 127-137.
Di-Pinto, A.; et al. (2005). A collagenase- targeted multiplex PCR assay for identification of
Vibrio alginolyticus, Vibrio cholerae, and Vibrio parahaemolyticus. Journal of
Food Protection. 68: 150-153.
Esteve, M.; & Herrera, F.C. (2000) Hepatopancreatic alterations in Litopenaeus vannamei
(Boone, 1939) (Crustacea:Dacapoda: Penaeidae) experimentally infected with a
Vibrio alginolyticus strain. Journal of Invertebrate Pathology. 76: 1-5.
Flegel, T. W. (1992). Occurrence, diagnosis and treatment of shrimp disease in Thailand.
In: Fulks W, Main KL eds. Diseases of cultured penaeid shrimp in Asia and the
United States. Oceanic Institute, Honolulu.: 57-112.
Gopal, S.; et al. (2005). The ccurrence of Vibrio species in tropical shrimp culture
environments; implications for food safety. International Journal of Food
Microbiology. 102: 151-159.
Harris, L. J.; & Owens, L. (1999) Productions of exotoxins by two luminous Vibrio harveyi
strains known to be primary pathogens of Penaeus monodon larvae. Disease of
Aquatic Organisms. 38: 11-22.
Holthuis, L.B. (1980). Shrimp and prawns of the world: An annotated catalogue of species
of interest to fisheries. FAO Fisheries Synopsis 125: 152-271.
Inglis, V.; Roberts, R. J.; & Bromage, N. R. (1993). Bacterial Disease of Fish. New York:
Academic Press. unpaged.
Iwamoto, T.; Sonobe, T.; & Hayashi, K. (2003).Loop-mediated isothermal amplification for
direct detection of Mycobacterium tuberculosis complex, M. avium, and M.
intracellulare in sputum samples. Journal of Clinical Microbiology.41: 2616-2622.

68
Jaroenram, W.; Kiatpathomchai, W.; & Flegel, T.W. (2009) Rapid and sensitive detection of
white spot syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification combined with
a lateral flow dipstick. Molecular and Cellular Probes.65-70.
Kiatpathomchai, W.; et al. (2008). Shrimp Taura syndrome virus detection by reverse
transcription loop-mediated isothermal amplification combined with a lateral flow
dipstick. Journal of Virological Methods. 153: 214-217.
Kono, T.; Savan, R.; Sakai, M., &Itami, T. (2004). Detection of white spot syndrome virus
in shrimp by loop-mediated isothermal amplification. Journal of Virological
Methods. 115: 59-65.
Lawhavinit, O.; & Sapsinsoonthon, B. (2005). Study on fungal and bacterial diseases in
brood stock white shrimp, Litopenaeus vannamei. Proceedings of the JSPS-NRCT
International Symposium. Joint Semina: 203-209.
Lee, K.K.; Yu, S. R.; Chen, F.R.; Yang, T.I.; & Liu, P.C. (1996). Virulence of Vibrio
alginolyticus isolated from diseased tiger prawn, Penaeus monodon. Current
Microbiology. 32: 229 -231.
Lightner, D.V. (1995) Taura syndrome: an economically important viral disease impacting
the shrimp farming industries of the Americas including the United States. In:
Proceedings of the United States. 1-12.
Lightner, D.V. (1996). A Handbook of Shrimp Pathology and Diagnostic Procedures for
Diseases of Cultured Penaeid Shrimp. World Aquaculture Society, Baton Rouge,
Los Angeles, USA. unpaged.
Lightner, D.V. (1999). The penaeid shrimp viruses TSV, IHHNV, WSSV, and YHV: current
status in the Americas, available diagnostic methods and management strategies.
Journal of Applied Aquaculture. 9: 27-52.
Lightner; D.V.; et al. (2004). Infectious myonecrosis: new disease in Pacific white shrimp.
Global Aquaculture Advocate. 7: 85.
Lightner, D.V.; & Redman, R.M. (1998). Shrimp diseases and current diagnostic methods.
Aquaculture. 164: 201-220.
Lightner, D.V.; et al. (1992). A collection of case histories documenting the introduction and
spread of thevirus disease IHHN in penaeid shrimp culture facilities in
northwestern Mexico. ICES Marine Science Symposia. 194: 97-105.
Liu, P.; et al. (2004). Isolation and characterization of pathogenic Vibrio alginolyticus from
diseased cobia Rachycentroncanadum. Journal of Basic Microbiology. 44: 23-28.

69
Mari, J.; Bonami, J.R.; & Lightner, D.V. (1993). Partial cloning of the genome of Infectious
hypodermal and hematopoietic necrosis virus, an unusual parvovirus pathogenic
for penaeid shrimps; diagnosis of the disease using a specific probe. Journal of
Virological Methods. 74: 2637-2643.
Mohney, L.L.; Lightner, D.V.; & Bell, T.A. (1994). An epizootic of vibriosisin Ecuadorian
pond-reared Penaeus vannamei. Journal of the World Aquaculture Society 25: 116125.
Molitoris, S. W.; et al. (1985). Characterization and Distribution of Vibrio alginolyticus and
Vibrio parahaemolyticus isolated in Indonesia. Environment microbiology. 1388 1394.
Mori, Y.; et al. (2001). Detection of loop-mediated isothermal amplification reaction by
turbidity derived from magnesium pyrophosphate formation. Biochemical and
Biophysical Research Communications. 289(1): 150-154.
Mori, Y.; Hirano, T.; & Notomi, T. (2006). Sequence specific visual detection of LAMP
reactions by addition of cationic polymers. BMC Biotechnology. 3-6
Nagamine, K.; Hase, T.; & Notomi, T. (2002). Accelerated reaction by loop - mediated
isothermal amplification using loop primers. Molecular and Cellular Probes. 16:
223-229.
Nibert, M.L. (2007). ‘2A-like’ and ‘shifty heptamer’ motifsin penaeidshrimp infectious
myonecrosis virus, a mono segmented double-stranded RNA virus. Journal of
General Virology. 88: 1315-1318.
Nimitphak, T.; Kiatpathomchai, W.; & Flegel, T.W. (2008) Shrimp hepatopancreatic
parvovirus detection by combining loop-mediated isothermal amplification with a
lateral flow dipstick. Journal of Virological Methods. 154: 56-60.
Notomi, T.; et al. (2000). Loop-mediated isothermal amplification of DNA.Nucleic Acids
Research.28: 63.
Overstreet, R.M.; et al. (1997). Susceptibility to Taura syndrome virus of some penaeid
shrimp species native to the Gulf of Mexico and the southeastern United States.
Journal of Invertebrate Pathology. 69: 165-176.
Pillai, D.; Bonami, J.R.; & Sri Widada, J. (2006) Rapid detection of Macrobrachium
rosenbergiinodavirus (MrNV) and extra small virus (XSV), the pathogenic agents
of white tail disease of Macrobrachium rosenbergii (de Man), by loop-mediated
isothermal amplification. Journal Fish Disease. 29: 275-283.

70
Poulos; B. T.; et al. (2006). Purification and characterization of infectious myonecrosis virus
of penaeid shrimp. Journal of General Virology. 87: 987-996.
Poulos, B.T.; & Lightner, D.V. (2006). Detection of infectious myonecrosis virus (IMNV) of
penaeid shrimp by reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT- PCR).
Disease of Aquatic Organisms. 73: 69-72.
Prompamorn, P.; et al. (2011). The development of loop-mediated isothermal amplification
combined with lateral flow dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus. Letters
in Applied Microbiology. 52(4): 344-351.
Puthawibool, T.; et al. (2009). Detection of shrimp infectious myonecrosis virus by
reverse transcription loop-mediated isothermal amplification combined with a
lateral flow dipstick. Journal of Virological Methods. 156: 27–31.
Robert-Pillot, A.; et al. (2010). Total and pathogenic Vibrio parahaemolyticus in shrimp: fast
and reliable quantification by real-time PCR. International Journal of Food
Microbiology. 143: 190-197.
Rosenberry, B. (1998). World Shrimp Farming 1998. In Shrimp News International. San
Diego, California., USA. 164.
Rosenberry, B. (2005). World Shrimp Farming.In Shrimp News International. (online)
Ruangpan, L.; et al. (1995). Numerical taxonomy of Vibrio spp. isolated from black tiger
shrimp, Penaeus monodon, cultured in Thailand. In: Diseasesin Asian Aquaculture
II (ed. M. Shariff, J.R. Arthur and R.P. Subasinghe), Fish Health Section, Asian
Fisheries Soceity, Manila. 131-140.
Sappat, A.; Jaroenram, W.; & Puthawibool, T. (2011) Detection of shrimp Taura syndrome
virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multichannel turbidimeter. Journal of Virological Methods. 175: 141-148.
Senapin S.; et al. (2007). Outbreaks of infectious myonecrosis virus (IMNV) in Indonesia
confirmed by genome sequencing and use of an alternative RT-PCR detection
method. Aquaculture. 266: 32–38.
Sindermann, C.J. (1990) Bacteria. In: Principal diseases of marine fish and shellfish, Vol2.
Academic Press, San Diego. 41-74.
Snieszko, S.F. (1973). Diseases of fighes and their control in the U.S. In: The Two Lakes
Fifty Fishery Mangement Training Cours Report, pp. 55-56, London: Jansen elted
in Lightner, D.V. & Redman, R.M. 1988. Shrimp diseases and current diagnostic
methods. Aquaculture. 164: 201-220.

71
Srisuk, C.; et al. (2010). Rapid and sensitive detection of Vibrio choleraeby loopmediated isothermal amplification targeted to the gene of outer membrane protein
ompW. Letters in Applied Microbiology. 50(1): 36-42.
Sudheesh, P.S.; Jie, K.; & Xu, H.S. (2002). Random amplified polymorphic DNA-PCR
typing of Vibrio parahaemolyticus and V. alginolyticus isolated from cultured
shrimps. Aquaculture. 207: 11-17.
Surasilp, T.; et al. (2011). Rapid and sensitive detection of Vibrio vulnificus by loop
mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick targeted to
rpoS gene. Molecular and Cellular Probes. 25: 158-163.
Tang, K.F.J.; et al. (2005). In situ hybridization demonstrates that Litopenaeus vannamei,
L. stylirostris and Penaeus monodon are susceptible to experimental infection with
infectious myonecrosis virus (IMNV). Diseases of Aquatic Organisms. 63: 261265.
Tang, K.F.J., & Lightner, D.V. (2000) Quantification of white spot syndrome virus DNA
through a competitive polymerase chain reaction. Aquaculture. 189: 11-21.
Teixeira-Lopes, M.A.; et al. (2011). Natural co-infection with infectious hypodermal and
hematopoietic necrosis virus (IHHNV) and infectious myonecrosis virus (IMNV) in
Litopenaeus vannamei in Brazil. Aquaculture 312: 212-216.
Teng, P.H.; et al. (2007).Specific detection of reverse transcription-loop-mediated isothermal
amplification ampliconsfor Taura syndrome virus by colorimetric dot-blot
hybridization. Journal of Virological Methods 146: 317-326.
Thaithongnum, S.; et al. (2006). Detection of V. harveyi in shrimp postlarvae and hatchery
tank water by the Most Probable Number technique with PCR. Aquaculture. 261: 19.
The principle of LAMP method (2011). Eiken chemical. Retrieved August, 2011, from
http://www.eiken.co.jp/en
Tomita, N.; et al. (2008) Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) of gene sequences
and simple visual detection of products. Nature Protocols. 3: 877-882.
Venkateswaran, K.; Dohmoto, N.; & Harayama, S. (1998). Cloning and nucleotide sequence
of the gyrB gene of Vibrio parahaemolyticus and its application in detection of this
pathogen in shrimp. Applied and Environmental Microbiology. 64: 681-687.
Wang, L.; et al. (2011). Application of an improved loop-mediated isothermal amplification
detection of Vibrio parahaemolyticus from various seafood samples. African Journal
of Microbiology Research. 31: 5765-5771.

72
Wang, C.; et al. (1999). Histopathology and cytopathology of white spot syndrome virus
(WSSV) in cultured Penaeus monodonfrom peninsular Malaysia with emphasis on
pathogenesis and the mechanism of white spot formation. Diseases of Aquatic
Organisms. 39: 1-11.
Wang, C.H.; et al. (2000). Ultra structure of white spot syndrome virus development in
primary lymphoid organ cell cultures. Diseases of Aquatic Organisms. 41: 91-104.
Weisberg, W.G.; et al. (1991). 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study.
Journal of Bacteriology. 173(2): 679-703.
Xu, H.; et al. (2012). Establishment of universal loop-mediated isothermal amplification
method (LAMP) for rapid detection of pathogenic Vibrio spp. in aquatic organisms.
African Journal of Microbiology Research. 6(14): 3447-3454.
Yamazaki, W.; et al. (2008). Development of a loop-mediated isothermal amplification assay
for sensitive and rapid detection of Vibrio parahaemolyticus. BMC Microbiology. 8:
163.
Zhao, J.J.; Chen, C.; & Hu, C.Q. (2009). Cloning, Identification, and Characterization of the
rpoS-Like Sigma Factor rpoX from Vibrio alginolyticus. Journal of Biomedicine and
Biotechnology. 1-9.
Zhao, J.J.; et al. (2011). SYBR Green I-based real-time PCR targeting the rpoX gene for
sensitive and rapid detection of Vibrio alginolyticus. Molecular and Cellular
Probes. 25(2-3): 137-141.
Zhou, S.; et al. (2007). Development of a SYBR Green I real-time PCR for quantitative
detection of Vibrio alginolyticus in seawater and seafood. Journal of Applied
Microbiology. 1897-1906.

ภาคผนวก

74

ภาคผนวก ก
อาหารเลีย้ งเชื้อ
1. Luria Bertani broth
Tryptone
5.0
กรัม
Yeast Extract
2.5
กรัม
NaCl
5.0
กรัม
เติมน้ำกลัน่
500.0
มิลลิลติ ร
แล้วนำไปฆ่ำเชือ้ ด้วยหม้อนึ่งควำมดันไอ (Autoclave) ทีอ่ ุณหภูม ิ 121°C เป็นเวลำนำน 20 นำที
2. Tryptic soy broth
Tryptone
5.0
กรัม
Yeast extract
2.5
กรัม
NaCl
5.0
กรัม
เติมน้ำกลัน่
500.0
มิลลิลติ ร
แล้วนำไปฆ่ำเชือ้ ด้วยหม้อนึ่งควำมดันไอ (Autoclave) ทีอ่ ุณหภูม ิ 121°C เป็นเวลำ 20 นำที
3. Tryptic soy agar
Tryptone
5.0
กรัม
Yeast extract
2.5
กรัม
NaCl
5.0
กรัม
Agar
7.5
กรัม
เติมน้ำกลัน่
500.0
มิลลิลติ ร
แล้วนำไปฆ่ำเชือ้ ด้วยหม้อนึ่งควำมดันไอ (Autoclave) ทีอ่ ุณหภูม ิ 121°C เป็นเวลำ 20 นำที
4. อาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง TCBS (Thiosulfate citrate bile salt sucrose agar)
ชัง่ TCBS 89.0 กรัม ในน้ำกลัน่ 1000.0 มิลลิลติ ร ต้มให้เดือด
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สารเคมีที่ใช้
1. Phosphate buffered saline (PBS) เข้มข้น 0.15 โมลาร์ pH 7.2
NaCl
8.0
กรัม
KCl
0.2
กรัม
KH PO
0.2
กรัม
2

4

Na HPO
2

4

เติมน้ำกลัน่

1.15

กรัม

1000.0

มิลลิลติ ร

2. 10x TBE (Tris-Borate-EDTA)
Tris base
54.0
Boric acid
27.5
EDTA (pH 8.0) 20.0
เติมน้ำกลัน่
500.0
ปรับ pH เป็น 8.0 ด้วย 4M HCl

กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิลติ ร

3. 1.5 % Agarose Gel
ชัง่ agarose ใส่ในบัฟเฟอร์ TBE (1X) ให้มคี วำมเข้มข้น 1.5% ต้มจน agarose
ละลำยในบัฟเฟอร์เป็ นเนื้อเดียวกัน ทิง้ ไว้ให้เย็นลง นำไปเทลง gel chamber ทีม่ ี comb ตัง้ อยู่
เรียบร้อยแล้ว ทิง้ ไว้จน agarose แข็งตัวจึงดึง come ออกและเท TBE (1X) จนท่วม gel เล็กน้อย

4. 2 log DNA ladder ปริ มาตร 60 ไมโครลิ ตร
2 log DNA Ladder 10
ไมโครลิตร
6x Loading dye 10
ไมโครลิตร
เติมน้ำกลัน่
40
ไมโครลิตร
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1. การสกัดดีเอ็นเอออกจากเจลโดยใช้ชุด MinElute gel extraction kit (QIAGEN)
ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
ตัดเจลรอบๆ แถบ DNA ทีต่ ้องกำรภำยใต้แสง UV ชังน
่ ้ ำหนักเจลทีไ่ ด้ เติมบัฟเฟอร์ QG
300 ไมโครลิตร ต่อ 100 มิลลิกรัม ของน้ ำหนักเจล (3 เท่ำของน้ ำหนักเจล) บ่มทีอ่ ุณหภูม ิ 50°C
นำน 10 นำที สีของสำรละลำยจะเหมือนกับสีของบัฟเฟอร์ QG (หำกเปลีย่ นสีเติม 3M sodium
acetate 10 ไมโครลิตร) จำกนัน้ เติม isopropanol 500 ไมโครลิตร แล้วดูดสำรละลำยใส่ใน
TM
ั ่ ่ 16,000 x g นำน 1 นำที ทิง้ สำรละลำยทีผ่ ่ำนออกมำ และเติม
MinElute Spin column นำไปปนที
ั ่ ่ 16,000 x g นำน 1 นำทีทง้ิ สำรละลำย ล้ำงสำรที่
บัฟเฟอร์ QG 500 ไมโครลิตร แล้วนำไปปนที
ั่
ปนเปื้อนทิง้ โดยเติมบัฟเฟอร์ PE 750 ไมโครลิตร จำกนัน้ ปนแยกสำรละลำยทิ
ง้ ที่ 16,000 x g นำน
ั่
1 นำที ปนแยกบั
ฟเฟอร์ PE ทีต่ กค้ำงอยู่ทง้ิ ที่ 16,000 x g นำน 1 นำที แล้วเติม บัฟเฟอร์ EB 12
ั ่ กครัง้ ที่ 16,000 x g นำน 1
ไมโครลิตร เพื่อชะเอำดีเอ็นเอทีต่ ้องกำรออกจำก column โดยนำไปปนอี
นำที แล้วเก็บสำรละลำยใสทีไ่ ด้ท่ี -20 °C

®

2. การสกัดพลาสมิ ดโดยใช้ชุด QIAprep Spin Miniprep kit ตามคู่มือของ QIAprep
Miniprep Handbook มีขนั ้ ตอนดังนี้
ั ่ microcentrifuge tube ที่ 16,000 x g นำน 2 นำที เก็บตะกอน
นำเชือ้ ทีเ่ ตรียมไว้มำปนใน
เชือ้ มำ resuspend ในบัฟเฟอร์ P1 250 ไมโครลิตร จำกนัน้ เติมบัฟเฟอร์ P2 250 ไมโครลิตร และ
ั ่ ่ 16,000 x g นำน 10 นำที ดูด supernatant ใส่
บัฟเฟอร์ N3 350 ไมโครลิตร ผสมเบำๆ นำไปปนที
®
ั ่ ่ 16,000 x g นำน 1 นำที ทิง้ สำรละลำยทีผ่ ่ำนออกมำและเติม
ใน QIAprep Spin column นำไปปนที
ั ่ ่ 16,000 x g นำน 1 นำทีทง้ิ สำรละลำย ล้ำงสำรที่
บัฟเฟอร์ PB 500 ไมโครลิตร แล้วนำไปปนที
ั่
ปนเปื้อนทิง้ โดยเติมบัฟเฟอร์ PE 750 ไมโครลิตร จำกนัน้ ปนแยกสำรละลำยทิ
ง้ ที่ 16,000 x g นำน
ั่
1 นำที ปนแยกบั
ฟเฟอร์ PE ทีต่ กค้ำงอยู่ท้งิ ที่ 16,000 x g นำน 1 นำที แล้วเติมบัฟเฟอร์ EB 50
ั ่ กครัง้ ที่ 16,000 x g นำน
ไมโครลิตร เพื่อชะเอำพลำสมิดทีต่ ้องกำรออกจำก column โดยนำไปปนอี
1 นำที เก็บสำรละลำยทีไ่ ด้ท่ี -20 °C
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