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อุปกรณ์และวิธีการ 

     Trypanosoma evansi เป็นพยาธิในเลือดสัตว์หลายชนิดเช่น ม้า โค กระบือและสัตว์ป่า ก่อให้เกิดโรคเซอร่า (Surra) หรือ Trypanosomiasis 
ซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก การตรวจหา T. evansi สามารถท าได้หลายวิธีซึ่งการตรวจหา T. evansi โดยวิธีการทางพันธุ
ศาสตร์โมเลกุลเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ให้ผลการตรวจที่แม่นย า ซึ่งการตรวจสามารถท าได้โดยการเลือกใช้ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อ T. evansi ท า
ให้สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายในปฏิกิริยาพีซีอาร์ซึ่งสามารถใช้แยกชนิด T. evansi ออกจาก Trypanosome ชนิดอื่นได้ ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้เพิ่มปริมาณยีน expression-site-associated genes (ESAG) ในตัวอย่างของเลือดม้า กระบือและช้าง ที่สงสัยว่าติด T. evansi พบว่า
สามารถใช้ในการตรวจสัตว์ที่ติด T. evansi ได้ โดยพบการติดเชื้อในม้า 4 ตัวอย่าง (66 เปอ์เซ็นต์) ในกระบือ 3 ตัวอย่าง ( 43 เปอร์เซ็นต์) และไม่
พบการติดเชื้อในช้าง แสดงให้เห็นว่าวิธีการทางพันธุศาสตร์โมเลกุลมีความแม่นย าสูงในการตรวจหาเชื้อ T. evansi 

     สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลือดม้า 6 ตัวอย่าง กระบือ 7 
ตัวอย่าง และช้าง 7 ตัวอย่าง และเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอ
เป้าหมายโดยใช้ไพรเมอร์ ESAG6/7 ด้วยปฏิกิริยาพรซีอาร์ 
จากนั้นตรวจสอบและแยกขนาดดี เอ็นเอ โดยอะกาโรส 
เจลอิเล็คโตรโฟรีซีส (agarose electrophoresis) 

     จากการตรวจสอบในเลือดม้า กระบือและช้าง ที่สงสัยการ
ติด T. evansi โดยให้ผลการศึกษาดังในภาพที่ 1 และ 2 
พบว่ามีม้าติด T. evansi จ านวน 4 ตัว (66 เปอร์เซ็นต์) 
กระบือจ านวน 3 ตัว (43 เปอร์เซ็นต์) และไม่พบการติด T. 
evansi ในช้าง  

ภาพที่ 1 แถบดีเอ็นเอของผลผลิตพีซอีาร์ ขนาดประมาณ 237 คู่เบส โดยแสดงขนาดของ DNA marker 
และ การติด T. evansi ของม้าและช้าง ในช่อง 1-11 ดังนี้ M = DNA ladder mix (Fermentas, 
Lithuania) 1-6 ตัวอย่างจากเลือดม้าที่สงสัยการติด T. evansi 7-11.ตัวอย่างจากเลือดช้างที่สงสัยการ
ติด T. evansi 12. positive control 13. negative control 

ภาพที่ 2 แถบดีเอ็นเอของผลผลิตพีซอีาร์ ขนาดประมาณ 237 คู่เบส โดยแสดงขนาดของ DNA marker 
และ การติด T. evansi ของกระบือ ในช่อง 1-7 ดังนี้ M = DNA ladder mix (Fermentas, Lithuania) 
1-7 ตัวอย่างจากเลือดกระบือที่สงสัยการติด T. evansi 8. positive control 9. negative control 

     วิธีการทางพันธุศาสตร์โมเลกุลสามารถใช้ระบุชนิดของ T. 
evansi ในเลือดสัตว์ได้ถูกต้องแม่นยาและมีความจ าเพาะสูง 
ทั้งในม้า กระบือและช้าง โดยเป็นวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยาก
และยังสามารถตรวจสอบได้กับเลือดสัตว์ทุกชนิดที่สงสัยการ
ติด T. evansi  อีกทั้งเทคนิคพีซีอาร์ยังสามารถตรวจหาความ
ชุก และความหลากหลายของเชื้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม รวมถึงการการกลายพันธุ์ของเชื้อในสัตว์
ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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