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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์  

    ศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดหน่วยพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับยีนดื้อยารวมทั้งยีนแบคเทอ-      

ริโอซินระหว่างเช้ือบาซิลลสั (Bacillus) ในอาหารเลีย้งเช้ือเหลว (plasmid transfer in broth) 

กระบวนหลักๆ ของการถ่ายทอดหน่วยพันธุกรรมระหว่างแบคทีเรียในธรรมชาติ คือทรานสฟอร์ม-

เมช่ัน (transformation) คอนจูเกชัน (conjugation) และทรานสดักชัน (tranduction) จะทําให้เกิด

ววิฒันาการในแบคทีเรีย โดยอาจเป็นการถ่ายทอดยนีที่อยู่บนโครโมโซม (chromosome) หรือ พลาสมิด 

(plasmid) เช่น ยนีดือ้ยาปฏิชีวนะหรือยนีแบคเทอริโอซิน (bacteriocin-encoding gene) เป็นต้น  ทําให้

เกิดการดื้อต่อยาต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้นโดยมักพบในแบคทีเรียหลายกลุ่ม ดังน้ันจึงสนใจศึกษาการ

ถ่ายทอดหน่วยพันธุกรรมระหว่างบรีวิบาซิลลัส เลทเทอโรสปอรัส เอสเอ 14 (Brevibacillus 

laterosporus SA14) กบับาซิลลสั ซับทิลสิ ไอเอสดับเบิล้ยู 1214 (Bacillus subtilis ISW1214) ที่ถูกชัก

นําให้ดือ้ยาปฏิชีวนะคานาไมซิน (kanamycin) และสเตร็ปโตไมซิน (streptomycin) ตามลาํดบั ด้วยการ

เลีย้งรวมกันในอาหารเลีย้งเช้ือเหลวลูเรีย-เบอร์ทานิ (Luria-Bertani: LB) เพือ่ให้มีการถ่ายทอดหน่วย

พนัธุกรรมด้วยวธีิที่คล้ายกบัคอนจูเกช่ัน ปรากฏว่าสามารถคดัเลอืกคอนจูแกนต์ (conjugant) บาซิลลสั 

ซับทิลิส ไอเอสดับเบิล้ยู 1214 ได้ในอาหารเลีย้งเช้ือแข็งลูเรีย-เบอร์ทานิ ที่มียาปฏิชีวนะคานาไมซิน 

และสเตรปโตไมซิน ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 12.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

ตามลําดับ โดยคอนจูแกนต์ดังกล่าวแสดงฤทธ์ิต้านแบคทีเรียสแตฟฟิลโลคอคคัส  ออเรียส ที่ดือ้ยาเม-   

ธิซิลลนิ (methicillin resistant Staphylococcus: MRSA) เมื่อทดสอบด้วยวธีิซึมผ่านของสารเข้าสู่เนือ้

วุ้น (well diffusion method) และสามารถยนืยนัคอนจูแกนต์ได้โดยย้อมดูสปอร์ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนี้

อาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาการถ่ายทอดหน่วยพันธุกรรมของเช้ือบาซิลลัสที่เกี่ยวข้องกับยีนแบค-  

เทอริโอซินต่อไปในอนาคต  

บทนํา 

     บาซิลลัส ซับทิลลิส และเอชเชอริเชีย โคไล (Escherichia  coli) เป็นแบคทีเรียที่ถูกนํามาศึกษากัน

อย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกี่ยวกับด้านพันธุกรรมของแบคทีเรีย (bacterial 

genetics) นอกจากน้ันยังได้ถูกนําไปใช้ในงานเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการถ่ายทอดดีเอ็นเอจาก

ส่ิงมชีีวติหน่ึงไปยงัอกีชีวติหน่ึง (cell-to-cell) ด้วยกลไก 3 วธีิ คอื คอนจูเกชัน ทรานส์ฟอร์มเมชัน และท

รานส์ดักชัน ซ่ึงมีขั้นตอนแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ คอนจูเกชัน เกิดจากการที่แบคทีเรียสองเซลล์มา

จับคู่กนัและมีการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมให้แก่กนัและกนัด้วย sex pilli   ทรานส์ฟอร์มเมชัน เป็นการ

เคลื่อนย้ายสารพันธุกรรมที่แบคทีเรียเซลล์หน่ึงปลดปล่อยออกมาสู่ส่ิงแวดล้อมไปรวมกับพันธุกรรม

ของแบคทีเรียชนิดใหม่เป็นผลให้ลักษณะของแบคทีเรียเปลีย่นแปลงไปจากเดิม และทรานส์ดัคชัน เป็น

การเคลื่อนย้ายสารพันธุกรรมจากแบคทีเรียเซลล์หน่ึงโดยไวรัส (bacteriophage) อย่างไรก็ตาม

กระบวนการทั้ง 3 วิธียังมีความเหมือนกันตรงที่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดหน่วย

พนัธุกรรมระหว่างจุลนิทรีย์ได้แก่ โครโมโซม และ/หรือพลาสมิด จากผู้ให้ (donor) ถ่ายทอดไปยงัผู้รับ 

(recipient)  ลักษณะทางพนัธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนพลาสมิดส่วนใหญ่ไม่จําเป็นต่อการเจริญปกติ

ของเซลล์ แต่อาจส่งเสริมให้เซลล์มีการเจริญได้ดีขึน้ในบางสภาวะ เช่น ยีนต้านปฏิชีวนะ ซ่ึงพบว่าป็น

ปัญหาทางสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตามไม่ได้มี

เพียงยีนดื้อยาเท่าน้ันที่พบว่าอยู่บนหน่วยพันธุกรรมของแบคทีเรีย แต่ยังมียีนที่มีประโยชน์อื่นๆ อีก

มากมายตัวอย่างเช่น ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารปฏิชีวนะน่ันคือ แบคเทอริโอซิน ซ่ึงเป็นเปปไทด์

หรือโปรตนีทีสั่งเคราะห์จากไรโบโซม และมฤีทธ์ิในการยบัยั้งแบคทเีรียและจุลนิทรีย์ต่างๆ1,2 

แบคเทอริโอซินแตกต่างจากสารปฏิชีวนะ (antibiotics) คือมีฤทธ์ิการยับยั้งแคบและเป็นพิษกับ

แบคทีเรียที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันสร้างได้จากแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบและแกรมบวกหลายสปีชีส์  

โดยสร้างมาจากไรโบโซม (ribosomally synthesized) และจัดเป็นเมแทบอไลต์ทุติภูมิ (secondary 

metabolites) และมักพบยีนที่เกี่ยวข้องเป็นคลัสเตอร์ (cluster) ในโอเปอรอน (operon) เรียงต่ออยู่บน

โครโมโซมหรือพลาสมิด2  ซ่ึงคาดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดยนีดังกล่าวระหว่างกลุ่มแบคทีเรียได้ ดังน้ันใน

งานวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดหน่วยพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับยีนดือ้ยารวมทั้ง

ยีนแบคเทอริโอซินจาก บรีวิบาซิลลัส  เลทเทอโรสปอรัส เอสเอ 14 ให้แก่ บาซิลลัส ซับทิลลิส เมื่อเลีย้ง

ในอาหารเลีย้งเช้ือเหลวหลอดเดียวกันในช่วงเวลาหน่ึง เพื่อคัดเลือกคอนจูแกนต์บาซิลลิส ซับทิลลิส ที่

ดือ้ยาปฏิชีวนะและ/หรือผลิตแบคเทอริโอซินได้เช่นเดียวกับผู้ให้ โดยในเบือ้งต้นจะชักนําให้เซลล์ผู้ให้

และเซลล์ผู้ รับดือ้ยาปฏิชีวนะต่างชนิดกันเพื่อให้ง่ายต่อการคัดเลือกคอนจูแกนต์ และทดสอบฤทธ์ิของ       

แบคเทอริโอซินที่อาจพบได้ในคอนจูแกนต์น้ันๆ ด้วยวิธีซึมผ่านของสารเข้าสู่เนื้อวุ้น เพื่อประโยชน์ใน

การศึกษาการถ่ายทอดหน่วยพนัธุกรรมที่เกีย่วข้องกบัยีนดือ้ยารวมทั้งยีนแบคเทอริโอซินในสภาวะการ

บ่มเลีย้งเช้ือร่วมกันในอาหารเลีย้งเช้ือเหลวที่อาจมีผลต่อการถ่ายทอดยีนที่มีอยู่บนหน่วยพันธุกรรม

ระหว่างเช้ือบาซิลลัส ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการนําไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกของยีน      

แบคเทอริโอซินต่อไปในอนาคต 

วสัดุและวธีิการทดลอง 

การชักนําแบคทเีรียให้ดือ้ยาปฏิชีวนะ 

 ขดีเช้ือบรีวบิาซิลลสั เลทเทอโรสปอรัส เอสเอ 14 (ตัวให้) ลงในจานอาหารเลีย้งเช้ือแข็งลูเรีย-เบอร์ทานิที่

มยีากาน่ามยัซิน ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อมลิลลิติร และขดีเช้ือบาซิลลสั ซับทลิสิ ไอเอสดับเบิล้ยู 1214  

(ตัวรับ)  ลงในจานอาหารเลี้ยงเช้ือแข็งแข็งลูเรีย-เบอร์ทานิที่มียาสเตรปโตมัยซิน ความเข้มข้น 12.5 

ไมโครกรัมต่อมิลลลิิตร จากน้ันบ่มเพาะเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หรือจนกว่า

เช้ือจะเจริญ และแยกโคโลนีเดี่ยวที่สามารถเจริญขึน้ได้ในจานอาหารเลีย้งเช้ือไปขีดซ้ําลงบนผิวหน้าอาหาร

เลีย้งเช้ือแขง็แขง็ลูเรีย-เบอร์ทานิทีม่ยีาชนิดเดมิและบ่มเพาะเช้ือทีส่ภาวะเดมิดงักล่าวข้างต้น 

การถ่ายทอดพนัธุกรรมของแบคทเีรียเมือ่เลีย้งร่วมกนัในอาหารเหลว 

เขี่ยโคโลนีของตัวให้และตัวรับ อย่างละ 1 โคโลนี ไปเลีย้งร่วมกนัในอาหารเลีย้งเช้ือเหลวลูเรีย-เบอร์ทานิ 

ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มเลีย้งในตู้บ่มเลีย้งเช้ือแบบเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูม ิ            

37  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากน้ันแบ่งสารแขวนลอยไปป่ันที่ความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อนาท ี

เป็นเวลา  3 นาที  ดูดตะกอนเช้ือไปขีดลงบนผวิหน้าอาหารเลีย้งเช้ือแข็งแข็งลูเรีย-เบอร์ทานิที่มียาปฏิชีวนะ 

2 ชนิดผสมกนั คอื กาน่ามัยซิน ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลลิติร และ สเตรปโตมัยซิน ความเข้มข้น 

12.5 ไมโครกรัมต่อมิลลลิติร บ่มเพาะเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หรือจนกระทั่ง

ปรากฏโคโลนี จากน้ันคดัเลอืกโคโลนี (คอนจูแกนต์) ทีเ่จริญในจานอาหารเลีย้งข้างต้นไปศึกษาลกัษณะเซลล์

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การทดสอบฤทธ์ิแบคเทอริโอซินของคอนจูแกนต์ 
แยกเพาะเลี้ยงตัวให้  ตัวรับ หรือคอนจูแกนต์ที่คัดเลือกได้ ในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวลูเรีย-เบอร์ทานิ 

ปริมาตร  5  มลิลติร ในตู้เลีย้งเช้ือแบบเขย่า ทีอุ่ณหภูม ิ 37  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  24  ช่ัวโมง จากน้ันแยก

เกบ็นํา้เลีย้งเช้ือ (culture broth) ด้วยการนําไปป่ันเหวีย่งที่ความเร็วรอบ  13000  รอบต่อนาที ที่อุณหภูม ิ    

4 องศาเซลเซียส  

แยกหยอดนํ้าเลีย้งเช้ือปริมาตร 80 ไมโครลิตร ลงในหลุมอาหารเลีย้งเช้ือเหลวลูเรีย-เบอร์ทานิ ที่ได้ป้าย 

(swab) เช้ือ MRSA ไว้แล้ว จากน้ันนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง อ่านผลวงใส

ของการยบัยั้งเช้ือ (inhibition zone) 

การถ่ายทอดพนัธุกรรมของแบคทเีรีย  

เมื่อเลี้ยงตัวให้และตัวรับไว้ด้วยกันในอาหารเลีย้งเช้ือเหลวลูเรีย-เบอร์ทานิ หลอดเดียวกัน ปรากฏว่า

สามารถคดัเลอืกได้คอนจูแกนต์ 7 ไอโซเลต คอื คอนจูแกนต์ 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 7.1 และ 7.2  
การทดสอบฤทธ์ิแบคเทอริโอซิน 

เป็นการทดสอบฤทธ์ิแบคเทอริโอซินในการยบัยั้งเช้ือกลุ่ม MRSA จากนํา้เลีย้งเช้ือด้วยวธีิซึมผ่านเข้าใน

เนื้อวุ้น ปรากฏว่าสามารถสังเกตวงใสการยับยั้งเช้ือบริเวณหลุมที่ใส่นํ้าเลีย้งเช้ือตัวให้  แต่ไม่เกิดวงใสการ

ยับยั้งเช้ือบริเวณหลุมที่ใส่นํ้าเลีย้งเช้ือตัวรับ และสังเกตเห็นวงใสของการยับยั้งเช้ือบริเวณหลุมที่ใส่นํ้าเลีย้ง

เช้ือคอนจูแกนต์ 3.1, 3.2, 3.3, 7.1 และ 7.2  ดังรูปที่ 1 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายถอดยนีแบคเทอริโอซิน

จากตัวให้ไปยังตัวรับทําให้ได้คอนจูแกนต์ที่แสดงฤทธ์ิของแบคเทอริโอซินเช่นเดียวกับตัวให้ ดังเช่นมี

รายงานในบาซิลลสั หลายชนิด  (Bacillus species)2-4 

รูปที ่1  การทดสอบฤทธ์ิแบคเทอริโอซิน

ด้วยวธีิซึมของสารเข้าเนือ้วุ้น  

 จากรูปแสดงเห็นวงใสของการ

ยับยั้งเช้ือ MRSA จากนํ้าเลีย้งเช้ือตัวให้ 

(SA14) และคอนจูแกนต์หมายเลข 3.1, 3.2, 

3.3, 7.1 และ 7.2 

แสดงรูปร่าง

ภายใต้กล้อง

จุ ล ท ร ร ศ น์

ของคอนจู -

แกนต์หมาย 

เลข 7.2 
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