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การผลิตแอนติซีรัมจากไกที่จําเพาะตอเชื้อ Streptomyces scabies สาเหตุ
โรคแผลสะเก็ดของมันฝรั่งและการตรวจหาเชื้อนี้จากหัวพันธุนําเขาและมันฝรั่ง
ที่ผลิตไดในประเทศ
Chicken antibody production against Streptomyces scabies causal agent of
potato common scab and its detection from potato import seed and domestic
production
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บทคัดยอ
สํารวจและเก็บตัวอยางจากผูนําเขา 2 ราย สหกรณผูปลูกมันฝรัง่ 1 ราย ไดตัวอยางหัว
พันธุม ันฝรัง่ ทีน่ ําเขาจาก ตางประเทศที่แสดงอาการโรคแผลสะเก็ด 23 ตัวอยาง เก็บตัวอยางหัวมัน
ฝรั่งจากแปลงเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่งในประเทศ 19 ราย ได 32 ตัวอยาง รวม 55 ตัวอยาง แยกได
เชื้อแบคทีเรียจากอาการแผลสะเก็ดดวยอาหารกึ่งจําเพาะ
NPPC
(Nystatin,polymyxin,
penicillin, cycloheximide water agar) 44 ไอโซเลท เปนมันฝรั่งนําเขา 19 ไอโซเลท มันฝรัง่ ใน
ประเทศ 25 ไอโซเลท เมื่อนํามาทดสอบการเปนเชื้อสาเหตุโรคพบวา 22 ไอโซเลท ทําลายหัวมันฝรั่ง
เปน แผลสะเก็ด แยกเชื้อกลับ (reisolation)ไดเชื้อ 19 ไอโซเลท เก็บรักษาเชื้อที่เปนเชื้อสาเหตุโรค
แผลสะเก็ดในรูปถาวร กึ่งถาวรและชั่วคราว เพื่อใชในการทดลองและศึกษาตอไป จากการทดสอบ
คุณสมบัติทางชีวเคมีและการสรางสปอรจากเชื้อ 5 ไอโซเลท พบวาเชื้อทั้งหมดมีปฏิกิริยาเปนชนิด
แกรมบวก โคโลนีสีเทาเกาะกันแนนคลายเสนใยเชื้อราแตขนาดเล็กกวา สรางเม็ดสีสีน้ําตาลใน
อาหาร ดูดวยกลองจุลทรรศนพบวาสปอรเรียงตอกันเปนเกลียวอยูเ หนือโคโลนีและสามารถสราง
กรด ใน sucrose glucose lactose mannital inositol xylose cellulose จากคุณสมบัติดังกลาว
สามารถสรุป ไดวาเปนเชื้อ S. scabies ตาม Loria et al. (1997) เลือกเชื้อ S. scabies ที่พบในมัน
ฝรั่งนําเขาและที่ผลิตในประเทศอยางละไอโซเลทมาทําการผลิตแอนติซีรัมที่เฉพาะตอเชื้อนี้จากไก
ตามขั้นตอนของ Akita, E.M. and Nakai, S. 1993. พบวาแอนติเซรัมที่ผลิตไดมีปฏิกิริยาทางเซรุม
วิทยาจําเพาะตอเชื้อ S. scabies และสามารถผลิตไดปริมาณมากพอที่จะไดนําไปพัฒนาเปนชุด
สําเร็จเพื่อใชในการตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคแผลสะเก็ดตอไป
รหัสการทดลอง 09 01 49 02
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คํานํา
Brumfield et al.1961 พบวาแอนตีซีรมั จาก ไกงวง เปดและไก สามารถจับเฉพาะกับ
แอนคิเจนที่เปนตัวกระตุน ในขบวบผลิตแอนตีซีรัม (primary antigen) เชนดึยวกับ Stolfi et
al.1971 ทีพ่ บวาแอนตีซีรัมจากสัตวปก มีความจําเพาะตอเชื้อไวรัส Losch et al.1986 รายงานวา
ใขไกเปนแหลงที่อุดมสมบูรณที่สามารถผลิตแอนติบอดี้ Montes Peres et al.1994 ไดเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพแอนติซีรัมที่ผลิตจากไกและกระตายตอฮอรโมนโปรเกสเตโรนไมพบความแตกตางทัง้
ความไว (sensitivity) และความจําเพาะ(specificity) ตอแอนติเจนปฐมภูมิที่ใชกระตุนสัตวทงั้ สอง
ชนิด Van Regenmortel and Burckhard1985 รายงานถึงปริมาณสารภูมิคุมกัน (immunogent) ที่
เหมาะสมในใขแดงที่เหมาะตอการตรวจหาเชื้อไวรัส ในขบวนการอีไลซา Behn et al. 1996
รายงานวาพบความแตกตางของสารภูมิคุมกันที่มาจากแอนติเจนที่เปนโปรตีนตางชนิด Concetti
et al.1994 พบวาความแตกตางของการสรางสารภูมคิ ุมกันที่แตกตางตามชนิดของเซลไขกระดูกที่
ใชในการจําแนกชนิดของเซลไขกระดูกได Rose et al.1974 พบวิธีการแยกสารภูมคิ ุมกันชนิดตาง
ๆ ออกจากกัน Erhard et al.1992 พัฒนาระบบวิธกี ารตรวจจับเฉพาะ (specific enzyme linked
immun-sorbent antibody assay systems) ตอโมโนโคนอลแอนติเจนชนิด G.M. and A ที่ไดจาก
เซลมามของไก Hlinak et al. 1996 ผลิตแอนตีซีรัมจากไกที่มีแนวโนมสามารถผลิตเปนวัคซีน
สําหรับโรคที่เกิดกับมนุษย Montes et al.1994 เปรีบยเทียบการผลิตสารภูมิคุมกันจากกระตาย
และไกที่กระตุน ดวยแอนติเจนฮอรโมนสารภูมิคุมกัน(progesterone hormone) พบวามีความ
แตกตางกันนอยมาก Marquart and Newman 1970 พบวาแอนติซีรมั จากไกสามารถมี
ความจําเพาะและสามารถตรวจหาเชื้อมายโคพลาสมาสาเหตุโรคแคะแกรนของขาวโพดและวัชพืช
ที่เปนพืชอาศัยได Peralta et al. 1994. รายงานวาแอนติซีรัมจากใขแดงไกที่ผานการกระตุนดวย
เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคคน Salmonella enderitidis และเชื้อโรคอหิวาตกโรค (clolera) มี
ความจําเพาะตอกันสูง Akita et al.1993 เปรีบยเทียบวิธีการคัดแยกสารภูมิคุมกันบริสุทธิ์ที่ไดจาก
การกระตุนจากแบคทีเรีย Ecoli พบวาหลังจากคัดแยกโดยวิธีตกตระกอนในสารแอมโมเนียม
ซัลเฟรตกับน้าํ ตาลเขมขนมีความแตกตางกันนอยมาก
Streptomyces scabies สาเหตุโรคสะเก็ดแผล (common scab) ของมันฝรั่งและ
พืชหัวอื่น ๆ หลายชนิด ๆ เขาทําลายหัวมันฝรั่งเกิดอาการสะเก็ดแผลนูนยกสูงจากผิวลักษณะกลม
หรือคอนขางกลม เปนแผลเดี่ยวหรืออยูเปนกลุม แผลกินลึกถึงเนื้อในทําใหหวั มันฝรั่งเสียหาย ราคา
ตกหรืออาจขายไมได เชื้อสาเหตุโรคเปนแบคทีเรียแกรมบวก อาศัยอยูใ นดิน(soil inhabitant) สราง
สปอรเพื่อการแพรกระจายเชื้อ สปอรสีเทา ผิวเรียบเกาะเรียงเดี่ยวเปนสายเกลียว (spiral chain)
สามารถดํารงชีวิตในเศษซากพืชอาศัย แพรกระจายไปกับน้าํ หรือดินที่มีการเคลื่นยายรวมทั้งละออง
ดินที่ถกู พัดพาโดยพายุ การเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โคโลนีมีลักษณะคลายแผนหนังสีขาว ผิวยน
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ขนาด 3-10 มม หรือมากกวาขึ้นอยูก บั อาหารที่ใชเลี้ยงและอายุของเชื้อ (Loria et al. 1997)
Manabe et al. 2006 รายงานพบอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะที่ใชสําหรับแยกเชื้อนี้จากดิน แผลที่ราก
หัวมันฝรั่ง และซากพืช ปจจุบันพบวาเชื้อนี้แพรกระจายไปทั่วโลก (Lambert and Loria, 1989)
สําหรับประเทศไทยพบโรคนีต้ ิดมากับหัวมันฝรั่งนําเขา แตไมมีรายงานวาพบโรคหรือเชี้อ S.
scabies ในประเทศไทย
การทดลองนี้จะแยกเชื้อ Streptomyces scabies จากหัวมันฝรั่งนําเขาจาก
ตางประเทศ
ดวยอาหารเฉพาะตามที่มีรายงานมากอน จากนัน้ นําเชื้อมาจําแนกชนิดโดยทดสอบคุณสมบัติทาง
สัณฐานวิทยาและชีววิทยาเปรียบเทียบกับเชื้อ Streptomyces scabies ที่รักษาไวในสาระบบการ
เก็บรักษาเชื้อของ กลุมงานบักเตรีวิทยา กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช หลังจาก
จําแนกเชื้อเสร็จแลววาเปน S. scabies นําเชื้อมาเตรียมเปนแอนติเจนฉีดเขาใตผวิ หนังของไกพนั ธุ
ไข ตามขั้นตอนของ Shimizu et al. 1988, 1994 เก็บเกี่ยวและทดสอบคุณสมบัติของสาร
ภูมิคุมกันที่มีความจําเพาะตอเชื้อ S. scabies นํามาตรวจหาเชื้อนี้จากมันฝรั่งนําเขาและที่ผลิตได
ในประเทศ เพือ่ เปนขอมูลทางกักกันพืชของเชื้อนี้สาํ หรับประเทศไทย ตอไป
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
สารเคมีและเครื่องมือที่ใชในหองปฏิบัติการทางโรคพืชวิทยาและจุลชีววิทยา
วิธีการ
วิธีการดําเนินการวิจยั แบงเปนขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บตัวอยางหัวมันฝรัง่ นําเขาและทีผ่ ลิตไดในประเทศเลือกหัวทีม่ ีอาการ
สะเก็ดแผล
2. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมกับการแยกเชื้อ แยกเชื้อสาเหตุโรค
3.ทดสอบการเปนเชื้อสาเหตุโรคและจําแนกชนิดเชื้อและที่เก็บรักษาเชื้อที่กลุม
งานบักเตรีวทิ ยา
4.ผลิตแอนติเซรัมจากไกดว ยแอนติเจนเชือ้ S. scabies (เลี้ยงไก, เตรียมเชื้อ
บริสุทธิ์, dระตุนการผลิตโดยฉีดเชื้อเขาไก, ทดสอบคาไตเตอรจากไขไก, แยก
สารภูมิคุมกัน IgYบริสุทธิ์, ทดสอบความจําเพาะโดยวิธี Indirect ELISA)
5.พัฒนาเปนชุดสําเร็จตรวจหาเชื้อ S. scabies
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6.สํารวจและตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคสะเก็ดแผลที่พบในมันฝรั่งที่ผลิตในประเทศ
และนําเขาดวยชุดสําเร็จที่ผลิตได เขียนรายงาน สรุปวิเคราะหผลการวิจัย
เผยแพร
ผลการทดลองและวิจารณ
1. ไดขอมูลเกีย่ วกับงานวิจัยที่ดําเนินการในตางประเทศที่ผานมา
2. ไดตัวอยางหัวพันธุมันฝรัง่ ทีน่ ําเขาจาก ตางประเทศทีแ่ สดงอาการโรคแผลสะเก็ดและ
ตัวอยางหัวมันฝรั่งที่แสดงแผล สะเก็ดจากเกษตรกรทีป่ ลูกมันฝรั่งในประเทศ จํานวน 47 ตัวอยาง
3. ตรวจเอกสารงานวิจัยทั้งโครงการ เตรียมอุปกรณเครื่องมือและบุคลากรไปเก็บตัวอยาง
จากโรงเก็บหัวพันธุม ัฝรั่งภาคเอกชนผูน ําเขาและเกษตรกรผูผลิตมันฝรั่ง ไดตัวอยางหัวพันธุมนั ฝรั่ง
ที่นาํ เขาจากตางประเทศที่แสดงอาการโรคแผลสะเก็ดและจากเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่งในประเทศ
44 ตัวอยาง ไดเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากอาการแผลสะเก็ดดวยอาหารกึ่งจําเพาะในหองปฏิบัติการ
ไดเชื้อ 42 ไอโซเลท ทดสอบการเปนเชื้อสาเหตุโรคจากเชื้อที่แยกไดพบวาเชื้อที่ทาํ ใหเกิดอาการโรค
แผลสะเก็ด 19 ไอโซเลท
4.สํารวจและเก็บตัวอยางจากผูนําเขา 2 ราย สหกรณผปู ลูกมันฝรัง่ 1 ราย ไดตัวอยางหัวพันธุ
มันฝรั่งที่นาํ เขาจาก ตางประเทศที่แสดงอาการโรคแผลสะเก็ด 23 ตัวอยาง เก็บตัวอยางหัวมันฝรั่ง
จากแปลงเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่งในประเทศ 19 ราย ได 32 ตัวอยาง รวม 55 ตัวอยาง แยกไดเชื้อ
แบคทีเรียจากอาการแผลสะเก็ดดวยอาหารกึ่งจําเพาะNPPC 44ไอโซเลท เปนมันฝรั่งนําเขา 19 ไอ
โซเลท มันฝรั่งในประเทศ 25 ไอโซเลท เมือ่ นํามาทดสอบการเปนเชื้อสาเหตุโรคพบวา 22 ไอโซเลท
ทําลายหัวมันฝรั่งเปน แผลสะเก็ด แยกเชื้อกลับ (reisolation)ไดเชื้อ 19 ไอโซเลท เก็บรักษาเชือ้ ที่
เปนเชื้อสาเหตุโรคแผลสะเก็ดในรูปถาวร กึ่งถาวรและชัว่ คราว เพื่อใชในการทดลองอื่น ๆ ตอไป
5.จากการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีและการสรางสปอรจากเชื้อ 5ไอโซเลท พบวาเชื้อ
ทั้งหมดมีปฏิกริ ิยาเปนชนิดแกรมบวก โคโลนีสีเทาเกาะกันแนนคลายเสนใยเชื้อราแตขนายเล็กกวา
สรางเม็ดสีสนี า้ํ ตาลในอาหาร
ดูดวยกลองจุลทรรศนพบวาสปอรเรียงตอกันเปนเกลียวอยูเหนือ
โคโลนีและสามารถสรางกรด ใน sucrose glucose lactose mannital inositol xylose cellulose
จากคุณสมบัติดังกลาวสามารถสรุปตาม Loria et al. (1997) ไดวาเปนเชื้อ S. scabies
6.นําเชื้อS. scabies ที่แยกไดจากการทดลองนี้มาทําการผลิตแอนติซีรัมที่เฉพาะตอเชื้อนี้จาก
ไกตามขั้นตอนของ Akita, E.M. and Nakai, S. 1993. พบวาแอนติเซรัมที่ผลิตไดมีปฏิกิริยาทางเซ
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