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บทคัดย่อ

ครัสทิน (crustin) เป็นเพปไทด์ตา้ นจุลชีพทีพ่ บในระบบภูมคิ มุ้ กันของกุง้ โดยมีหน้าทีใ่ นการป้องกันการติดเชือ้ จาก
จุลชีพต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยนี้สนใจศึกษาครัสทินชนิดที่ 2 (LvcrustinA) ซึ่งพบในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) โดยยีน
LvcrustinA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 519 คู่เบส ที่สามารถแปลรหัสเป็นกรดอะมิโนได้ 172 โมเลกุล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มี
การศึกษาการแสดงของยีน LvcrustinA พบว่าเมือ่ กุง้ ขาวได้รบั เชือ้ ทีก่ อ่ ให้เกิดโรค ยีน LvcrustinA จะมีการแสดงออกทีเ่ พิม่
ขึ้น จึงเป็นไปได้ว่า LvcrustinA น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งชนิดนี้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงท�ำการผลิตโปรตีน
ลูกผสม LvcrustinA (rLvcrustinA) ในระบบของ Escherichia coli แล้วน�ำโปรตีนที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพ ซึ่งผลการ
ทดลองทีไ่ ด้พบว่า rLvcrustinA สามารถยับยัง้ แบคทีเรียแกรมบวกได้ 2 สายพันธุ์ คือ Bacillus subtilis และ Staphylococcus
aureus ดังนั้นยีน LvcrustinA น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง
ค�ำส�ำคัญ: ครัสทินชนิดที่ 2 เพปไทด์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์การต้านจุลชีพ Litopenaeus vannamei

Abstract

Crustin is an antimicrobial peptide that is found in shrimp immune system. This peptide (crustin)
is involved in the shrimp defensive system against the bacterial infection. In this work, the type-II crustin
(LvcrustinA) from the whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) was studied. The LvcrustinA gene contained
an open reading frames of 519 bp encoding 172 amino acid residues. The previous work, it was shown
that the LvcrustinA expression was up-regulated after injecting the pathogenic microorganisms into the
shrimp. The LvcrustinA was probably involved in the shrimp immune system. In this research, this

Corresponding author: orawan.piaphad@g.swu.ac.th

104 ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

recombinant protein (rLvcrustinA) was produced in Escherichia coli expression system for testing the
antimicrobial activities. From the result, it presented the antimicrobial activities against two gram-positive
bacteria; Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus. LvcrustinA was probably involved the shrimp
immune system.
Keywords: Type-II crustin, Antimicrobial peptide, Antimicrobial activities, Litopenaeus vannamei
บทน�ำ

กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) เป็นสินค้า
ส่งออกทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของประเทศไทย โดยมีมลู ค่าการส่ง
ออกที่สูง แต่ในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกกลับลดลงอย่าง
รวดเร็ว [1] เนือ่ งจากมีโรคระบาดแพร่เข้ามาภายในประเทศ
จึงส่งผลให้กุ้งตายอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจาก
ไวรัส เช่น ไวรัสตัวแดงดวงขาว (white spot syndrome
virus) หรือไวรัสหัวเหลือง (yellow head virus) หรือโรคที่
เกิดจากแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ท�ำให้เกษตรกรได้รับ
ความเสียหายเป็นอย่างมาก [2] เกษตรกรจึงได้หันมาใช้ยา
ปฏิชวี นะในการแก้ปญ
ั หาเหล่านี้ ซึง่ การใช้ยาอย่างผิดวิธอี าจ
ส่งผลให้จุลชีพดื้อยา และเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม ใน
ปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาแนวทางต่าง ๆ ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคในกุ้งขาว เช่น การใช้สารสกัดในการเลี้ยงกุ้งขาว
การพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบโรคต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ความไวในการ
ตรวจโรค [3, 4] และอีกแนวทางหนึ่งคือ การศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการ
ต้านไวรัสและป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดในกุ้งขาว
กุ้งขาวเป็นสัตว์ที่มีเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันแบบที่มี
มาแต่ก�ำเนิด (innate immunity) ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่มี
ความจ�ำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอม
เข้ า มาภายในตั ว กุ ้ ง ขาวจะมี ก ลไกการตอบสนองต่ อ
สิง่ แปลกปลอม 2 รูปแบบ คือ การตอบสนองโดยการใช้เซลล์
(cellular immune response) โดยสามารถแบ่งได้เป็น
กระบวนการกินเซลล์แบบฟาโกไซโทซิส (phagocytosis)
การเกิดโนดูล (nodule formation) และการกักล้อม
สิ่งแปลกปลอม (encapsulation) และการตอบสนองอีกรูป
แบบหนึง่ คือ การตอบสนองด้วยสารน�ำ้ (humoral immune

response) โดยกุ้งขาวจะผลิตและปล่อยสารต่าง ๆ เช่น
เพปไทด์ต้านจุลชีพ (antimicrobial peptides, AMPs),
ตัวยับยัง้ โปรทีเนส (proteinase inhibitor) และไซโทคีนไลท์
แฟกเตอร์ (cytokine-like factors) เป็นต้น ในการท�ำลาย
สิ่งแปลกปลอม [5]
AMP เป็ น เพปไทด์ ก ลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการ
ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ โดยเป็นเพปไทด์ที่มี
ประจุบวก และประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ 50-100
โมเลกุล [6] สามารถพบได้ในสิง่ มีชวี ติ ทัว่ ไป จึงมีความส�ำคัญ
มากโดยเฉพาะกั บ สั ต ว์ ที่ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ที่ มี เ ฉพาะ
ระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่มีความจ�ำเพาะเจาะจงกับเชื้อโรคต่าง ๆ
เพปไทด์ตา้ นจุลชีพเป็นเพปไทด์หนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อระบบ
ภูมคิ มุ้ กันของกุง้ ขาว ซึง่ ได้มรี ายงานการค้นพบยีนทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ AMP หลากหลายชนิ ด ในระบบภู มิ คุ ้ ม กั น ของกุ ้ ง
โดยพบว่าเพปไทด์ตา้ นจุลชีพแต่ละชนิดมีอยูห่ ลายไอโซฟอร์ม
(isoform) โดยแต่ละชนิดมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อจุลชีพได้
แตกต่างกันไป [7] ซึ่งในกุ้งขาวได้มีการค้นพบและรายงาน
เกีย่ วกับ AMP มากมายทีม่ คี วามส�ำคัญในกุง้ ขาว เช่น ดีเฟนซิน
(definsins) และครัสทิน (crustins) เป็นต้น [6]
ครัสทินเป็นเพปไทด์ต้านจุลชีพที่สามารถพบได้ใน
กุ้งขาว เนื่องจากครัสทินมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลชีพได้หลายชนิด จึงเป็น AMP กลุ่มหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยครัสทินจะประกอบไปด้วย
โดเมนที่เรียกว่า โดเมน whey acidic protein (WAP) โดย
จะอยู่บริเวณปลายด้านคาร์บอกซิล (C-terminal) ของสาย
เพปไทด์ ซึ่งมีรูปแบบของโครงสร้างดังนี้ C-(Xn)-C-(Xn)-C(X5)-C-(X5)-CC-(X3,X5)-C ประกอบด้วยกรดอะมิโน 50–60
โมเลกุล ซึ่งมีกรดอะมิโนที่เป็นซิสเตอีน (Cystein, Cys) 8
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โมเลกุล ที่สามารถเกิดพันธะไดซัลไฟด์ได้ 4 พันธะ (fourdisulfide core, 4DC) และบริเวณปลายด้านหมู่อะมิโน
(N-terminal) จะมีเพปไทด์ส่งสัญญาณ (signal peptide)
ซึ่งท�ำหน้าที่ส่งครัสทินออกไปนอกเซลล์ เพื่อไปยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชือ้ จุลชีพต่าง ๆ โดยครัสทินแบ่งออกได้เป็น
3 ชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีบริเวณของโดเมน WAP และ
เพปไทด์ส่งสัญญาณเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างที่กรด
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อะมิโนทีอ่ ยูร่ ะหว่างเพปไทด์สง่ สัญญาณและโดเมน WAP โดย
ครัสทินชนิดที่ 1 จะมีบริเวณทีม่ กี รดอะมิโนทีเ่ ป็นซิสเตอีนสูง
(Cys-rich) ในครัสทินชนิดที่ 2 จะมีบริเวณที่มีกรดอะมิโน
ไกลซีนและซิสเตอีนสูง [(Gly-rich) และ (Cys-rich)] และ
ครัสทินชนิดที่ 3 จะมีบริเวณที่มีกรดอะมิโนโพรลีนและ
อาร์จีนีนสูง [(Pro-rich) และ (Arg-rich)] [8] ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะของครัสทินชนิดที่ 1-3 (ดัดแปลงจาก [5])
ในปัจจุบนั ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับครัสทินชนิดต่าง ๆ
ในกุ้งขาว โดยในปี ค.ศ. 2009 Shockey และคณะ [9] ได้
ศึกษาการแสดงออกของ LvABP1 ซึ่งเป็นยีนที่ถอดรหัสให้
ครั ส ทิ น ชนิ ด ที่ 2 พบว่ า เมื่ อ ฉี ด double-stranded
RNA (dsRNA) ของยีนนี้เข้าไปในกุ้งขาวพบว่ากุ้งขาวที่ได้รับ
dsRNA และ V. penaeicida มีอตั ราการตายทีส่ งู กว่ากุง้ กลุม่
ควบคุม นอกจากนี้การศึกษาของ Visetnan และคณะ [10]
พบว่า LvSWD ซึ่งเป็นยีนที่ถอดรหัสให้ครัสทินชนิดที่ 3 มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้งแบคทีเรียแก
รมบวกและแกรมลบ จนกระทั่งปี ค.ศ. 2018 มีการรายงาน
ของ Li และคณะ [11] ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
LvcrustinA ซึ่งเป็นยีนที่ถอดรหัสให้ครัสทินชนิดที่ 2 พบว่า
เมื่อกระตุ้นกุ้งขาวโดยการฉีด V. parahaemolyticus และ
ไวรัสตัวแดงดวงขาวเข้าไปภายในตัวกุ้ง ยีน LvcrustinA มี
การแสดงออกทีเ่ พิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ยีนนีน้ า่ จะมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งโดยงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า
ครัสทินชนิดที่ 2 ในกุ้งชนิดต่าง ๆ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลชีพหลายชนิด [5-8] อย่างไรก็ตามครัสทิน
ชนิดที่ 2 ดังกล่าวประกอบด้วยบริเวณ Gly-rich บริเวณ

Cys-rich และโดเมน WAP ที่สมบูรณ์ แต่ตรงกันข้ามกับ
LvcrustinA ซึ่งเป็นครัสทินชนิดที่ 2 ที่ไม่มีบริเวณ Cys-rich
จึงพบเฉพาะบริเวณของ Gly-rich และโดเมน WAP เท่านั้น
ดังนั้นผลกระทบของการขาดบริเวณ Cys-rich ของครัสทิน
ชนิดนี้ต่อฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียจึงเป็นที่
น่าสนใจในการศึกษา เริ่มจากการน�ำยีน LvcrustinA จาก
กุง้ ขาวโคลนใส่เข้าไปในแบคทีเรียเพือ่ ผลิตเป็นโปรตีนลูกผสม
(rLvcrustinA) และน�ำไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
เแบคทีเรียในล�ำดับต่อไป
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การโคลนยีน LvcrustinA ของกุ้งขาวและการสร้าง
พลาสมิคลูกผสม
ในงานวิ จั ย นี้ จ ะท� ำ การโคลนยี น LvCrustinA
(GenBank accession No.KY351820) จาก cDNA ของ
กุง้ ขาวทีส่ งั เคราะห์โดย Thermo Scientific RevertAid First
Strand cDNA Synthesis Kit (ThermoFisher Scientific,
USA) จากนั้ น น� ำ cDNA ที่ ไ ด้ ไ ปเพิ่ ม จ� ำ นวนยี น ด้ ว ย
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กระบวนการ polymerase chain reaction (PCR) ซึ่ง
ไพร์ เ มอร์ ที่ ใช้ มี ค วามจ� ำ เพาะกั บ ยี น LvCrustinA โดย
forward primer (LvCrustinAF: 5� AATTGATATCCAT
CATCATCATCATCATCAGAACACCAACAGCACC 3�) จะมี
บริเวณตัดจ�ำเพาะของ EcoRV และล�ำดับเบสทีส่ ามารถแปล
รหัสได้ histidine 6 ตัว (6×His-tag) และ reverse primer
(LvCrustinAR: 5 � TATACTCGAGTCACTTCCC
AAAATTGGAG 3�) จะมีบริเวณตัดจ�ำเพาะของ XhoI และ
รหัสหยุดเพิม่ เข้ามา โดยปริมาตรรวมในปฏิกริ ยิ า PCR เท่ากับ
50 ไมโครลิตร ซึ่งประกอบด้วยสารผสมดังนี้ 1xBuffer, 0.1
mM dNTP, forward และ reverse primer อย่างละ 0.2
µM, 1.25 units ของ RBC Tag DNA polymerase
(RBCBioscience, Taiwan) cDNA ของกุ้งขาว และน�้ำ
ปราศจากไอออน (Deionized water หรือ DI water) ซึ่ง
สภาวะทีเ่ หมาะสมในการท�ำ PCR คือ บ่มที่ 95 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นน�ำไปบ่มในสภาวะที่ก�ำหนดอีก
30 รอบ ซึ่งในแต่ละ 1 รอบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
บ่มที่ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที บ่มที่ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที และบ่มที่ 72 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 45 วินาที ตามล�ำดับ สุดท้ายบ่มที่ 72 องศา
เซลเซียส ต่ออีก 10 นาที โดยผลิตภัณฑ์ PCR ที่ได้น�ำไป
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟไรซิส (agarose
gel electrophoresis) จากนั้นตัดชิ้นส่วนของเจลบริเวณที่
มียนี ทีส่ นใจ และท�ำการสกัดผลิตภัณฑ์ PCR ออกจากเจลด้วย
FavorPrepTM GEL/PCR Purification Mini Kit (Favorgen,
Korea) น�ำชิน้ ส่วนยีนทีส่ กัดได้ไปบ่มด้วยเอนไซม์ตดั จ�ำเพาะ
EcoRV และ XhoI เพือ่ โคลนเข้าไปใน pVR500 vector ด้วย
T4 DNA ligase (BioLabs, USA) ซึ่ง pVR500 vector เป็น
พลาสมิดที่ดัดแปลงมาจากเวคเตอร์ pET32a โดยได้อธิบาย
ไว้ในงานวิจัยของ Donpudsa และคณะ [12] จากนั้นจึงน�ำ
ส่งพลาสมิดลูกผสมนี้ (recombinant plasmid) เข้าไปใน
Escherichia coli สายพันธุ์ XL1-Blue ท�ำการตรวจสอบ
พลาสมิดลูกผสมโดยอาศัยการวิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตัด
จ�ำเพาะและตรวจสอบความถูกต้องของยีน LvCrustinA โดย
การวิเคราะห์ล�ำดับนิวคลีโอไทด์ จากนั้นเปรียบเทียบล�ำดับ
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กรดอะมิโนของยีนที่โคลนได้กับล�ำดับกรดอะมิโนของยีน
LvCrustinA ของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยใช้โปรแกรม BLAST
(National Center for Biotechnology Information;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
2. การผลิต rLvcrustinA และการท�ำโปรตีนให้บริสุทธิ์
ในการผลิตโปรตีน rLvcrustinA เพือ่ น�ำไปทดสอบ
ฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของจุลชีพนั้น ท�ำได้โดยส่งถ่าย
พลาสมิดลูกผสมเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์
NiCo21(DE3) จากนั้ น น� ำ เซลล์ ข องแบคที เ รี ย ที่ ไ ด้ รั บ
พลาสมิ ด ลู ก ผสม (transformant) มาเลี้ ย งในอาหาร
เพาะเลี้ยงเชื้อ Luria-Bertani (LB) ซึ่งมีส่วนประกอบของ
100 µg/µl ampicillin ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ
เขย่าที่ความเร็ว 250 รอบต่อนาที จนกระทั่งค่า optical
density ที่ 600 nm (OD600) มีค่าอยู่ในช่วง 0.6-0.8 จาก
นัน้ เติม Isopropyl β-D-1 -thiogalactopyranoside (IPTG)
ให้มีความเข้มข้นสุดท้าย 2 mM เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
แสดงออกของโปรตีน ท�ำการบ่มเซลล์ที่ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง ที่ความเร็ว 250 รอบต่อ
นาที วิเคราะห์ผลผลิตโปรตีน rLvCrustinA ที่เวลาต่าง ๆ
ด้วยเทคนิค sodium dodecyl sulfate polyacrylamide
gel electrophoresis (SDS-PAGE) ที่ความเข้มข้นเจล 15
เปอร์เซ็นต์
ท�ำการปั่นเก็บเซลล์ของแบคทีเรียที่ช่วงเวลาที่มี
การผลิต rLvcrustinA สูงสุด ด้วยเครือ่ งปัน่ เหวีย่ ง ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
4 องศาเซลเซียส ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15
นาที จากนัน้ ละลายตะกอนเซลล์ดว้ ย phosphate-buffered
saline pH 7.4 (PBS; 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10
mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4) และท�ำให้เซลล์แตกด้วย
เครื่อง sonicator จากนั้นท�ำการปั่นแยกตะกอนออกจาก
สารละลายด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที จากนั้น
น� ำ ส่ ว นของสารละลายและตะกอนไปวิ เ คราะห์ โ ปรตี น
rLvCrustinA ด้วยเทคนิค SDS–PAGE เพือ่ ตรวจสอบโปรตีน
ว่าอยู่ในส่วนของสารละลายหรือตะกอนเซลล์
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ในการท�ำให้โปรตีนมีความบริสุทธิ์ ท�ำการละลาย
โปรตีนด้วย 0.1 M carbonate buffer pH 10 ที่อุณหภูมิ
ห้ อ ง เป็ น เวลาข้ า มคื น จากนั้ น ปั ่ น แยกเพื่ อ เก็ บ เฉพาะ
สารละลายด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที จากนั้น
น�ำสารละลายที่ได้ไปท�ำให้โปรตีนบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมา
โทกราฟีแบบแอฟฟินิตี (affinity chromatography) โดย
อาศัย Ni-NTA column (GE Healthcare, Sweden) ท�ำให้
สามารถดักจับ rLvcrustinA ซึ่งมีส่วนของ 6×His-tag อยู่ได้
จากนั้นจึงน�ำโปรตีนที่บริสุทธิ์ไปท�ำไดอะไลซิส (dialysis)
ใน 0.1 M carbonate buffer pH 10 แล้วจึงน�ำไปวัดความ
เข้มข้นของโปรตีนด้วยวิธี Bradford [13]
3. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี
agar diffusion assay
ในการทดสอบฤทธิข์ องเพปไทด์ rLvcrustinA ต่อการ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ได้ท�ำการทดสอบโดยวิธีซึ่ง
ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ Donpudsa และคณะ [14] โดย
ทดสอบกับแบคทีเรียแกรมบวก 4 สายพันธุ์ คือ Bacillus
subtilis, B. megaterium, Micrococcus luteus และ
Staphylococcus aureus และแบคทีเรียแกรมลบ 5 สายพันธุ์
คือ E. coli 363, V. harveyi 639, V. parahaemolyticus,
V. parahaemolyticus (AHPND) และ Klebsiella
pneumoniae โดยท�ำการบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เขย่าทีค่ วามเร็ว 250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16-18
ชั่วโมง ในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ LB (ยกเว้นแบคทีเรียในกลุ่ม
Vibrio spp. ทีเ่ ลีย้ งในอาหารเพาะเลีย้ งเชือ้ Tryptone Soya
Broth (TSB) เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส) แล้วจึงน�ำไปวัดค่า OD600 จากนัน้ เจือจางเชือ้ แต่ละ
สายพันธุ์ด้วย 1% (w/v) agarose gel ใน PBS โดยให้เชื้อ
แต่ ล ะสายพั น ธุ ์ มี ค ่ า OD 600 ประมาณ 0.1 จากนั้ น
รอจนกระทั่งเจลแข็งตัว จึงเจาะหลุมกว้างประมาณ 0.3
เซนติเมตร แล้วเติมโปรตีนความเข้มข้นต่าง ๆ ลงในหลุม
ปริมาตรหลุมละ 120 ไมโครลิตร โดยใช้ 3 nmol ampicillin
และ PBS เป็น positive control และ negative control
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บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง
ท�ำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้ง (inhibition zone)
บนจานเพาะเชื้อที่ท�ำการเติมเพปไทด์ rLvcrustinA เปรียบ
เทียบกับจานเพาะเชือ้ ทีท่ ำ� การเติม 3 nmol ampicillin เพือ่
ทดสอบฤทธิ์ของเพปไทด์ rLvcrustinA ต่อการยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียทัง้ 9 สายพันธุ์ โดยรายงานผลในรูปแบบ
อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยัง้ ของแบคทีเรีย
ที่เกิดจากโปรตีนต่อโซนยับยั้งที่เกิดจากการเติม 3 nmol
ampicillin ซึง่ ผลการทดลองทีไ่ ด้จากการทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้
การเจริญของแบคทีเรีย เกิดจากการทดลอง 3 ซ�้ำ และน�ำ
ค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยสถิติตามวิธีของ one-way ANOVA
ด้วย SPSS version 18 โดยเมื่อผลทางสถิติให้ค่า p-value
น้อยกว่า 0.05 จึงเป็นที่ยอมรับได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ผลการวิจัย
ในงานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาฤทธิก์ ารต้าน
จุลชีพของ LvcrustinA โดยท�ำการโคลนยีนและผลิตโปรตีน
ลูกผสมในระบบ E. coli ก่อนจะน�ำโปรตีนลูกผสมที่ได้ไป
ท�ำให้บริสทุ ธิ์ และทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย
ทั้งในกลุ่มของแกรมบวกและแกรมลบ
1. การโคลนยีน LvcrustinA ของกุ้งขาวและการสร้าง
พลาสมิคลูกผสม
ในการโคลนยีน LvcrustinA ได้ท�ำการออกแบบ
ไพร์เมอร์ให้มีความจ�ำเพาะเจาะจงกับยีน LvcrustinA โดย
ใช้ ข ้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล GenBank (accession No.
KY351820) ซึ่งในงานวิจัยนี้ท�ำการเพิ่มปริมาณยีนเฉพาะ
บริเวณที่โปรตีนสามารถท�ำงานได้ ดังนั้นในการโคลนยีน
LvcrustinA ในงานวิ จั ย นี้ จ ะไม่ มี บ ริ เ วณของเพปไทด์
ส่งสัญญาณ หลังจากการเพิม่ ปริมาณยีนแล้ว ผลิตภัณฑ์ PCR
ที่ได้จะถูกโคลนเข้าสู่เวคเตอร์ pVR500 จากนั้นจึงน�ำไป
วิเคราะห์ล�ำดับเบสเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
LvcrustinA เป็นครัสทินที่ประกอบด้วย 468
นิวคลีโอไทด์ ถอดรหัสเป็นโปรตีนทีป่ ระกอบด้วยกรดอะมิโน
จ�ำนวน 155 โมเลกุล มีมวลโมเลกุล 16.29 กิโลดาลตัน มีค่า
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จุดไอโซอิเล็กทริก (isoelectric point, pI) เท่ากับ 9.69 ซึ่ง
ประกอบด้วยโดเมน WAP ที่มีซิสเตอีน 8 โมเลกุล ที่บริเวณ
ปลายด้านคาร์บอกซิล จากการวิเคราะห์ในการท�ำนาย
บริเวณของเพปไทด์สง่ สัญญาณด้วยโปรมแกรม SignalP 4.1
Server พบว่ายีนที่แยกได้มีบริเวณของเพปไทด์ส่งสัญญาณ
ระหว่างกรดอะมิโนอะลานีน (โมเลกุลที่ 16) และกลูตามีน
(โมเลกุลที่ 17) ทีบ่ ริเวณปลายด้านอะมิโน นอกจากนีม้ บี ริเวณ
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Gly-rich ระหว่างเพปไทด์ส่งสัญญาณและโดเมน WAP
(ภาพที่ 2) จึงสามารถบอกได้ว่า LvcrustinA เป็นยีนของ
ครัสทินชนิดที่ 2 แต่อย่างไรก็ตาม LvcrustinA ที่แยกได้จาก
การศึกษานี้มีความแตกต่างจากครัสทินชนิดที่ 2 ไอโซฟอร์ม
อื่น ๆ ซึ่งไม่พบบริเวณ Cys-rich โดยโครงสร้างโดเมนของ
LvcrustinA ประกอบด้วยเพปไทด์สง่ สัญญาณ Gly-rich และ
โดเมน WAP ตามล�ำดับ

ภาพที่ 2 ล�ำดับเบสและกรดอะมิโนของ LvcrustinA โดยส่วนที่เป็นแถบสีเทาเป็นส่วนของเพปไทด์ส่งสัญญาณ ส่วนที่เป็น
ตัวหนาต่อมาเป็นส่วนของ Gly-rich และส่วนที่ขีดเส้นใต้เป็นส่วนของ WAP domain
2. การแสดงออกของโปรตีนลูกผสม (recombinant
protein) ในแบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์ NiCo21(DE3)
จากการผลิต rLvcrustinA ในแบคทีเรีย E. coli
สายพันธุ์ NiCo21(DE3) และวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค
15% SDS-PAGE พบว่า โปรตีนลูกผสมมีขนาด 28 กิโลดาลตัน
และมีการแสดงออกของโปรตีนลูกผสมตั้งแต่ชั่วโมงแรก
หลังจากเติม IPTG (ภาพที่ 3) ซึ่งการแสดงออกของโปรตีนมี
แนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 2 ชั่วโมง จากนั้นจึง
น�ำเฉพาะเซลล์แบคทีเรียลูกผสมซึ่งถูกกระตุ้นให้มีการผลิต

rLvcrustinA ด้วยการเติม IPTG เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ไปท�ำให้
เซลล์ แ ตก เพื่ อ น� ำ ส่ ว นของสารละลายและตะกอนไป
ตรวจสอบโปรตี น ผลการทดลองพบว่ า โปรตี น ลู ก ผสม
rLvcrustinA อยู่ในรูปของตะกอน (ภาพที่ 4A) จากการท�ำ
โปรตีนให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแอฟฟินิตี
ชนิด Ni-NTA column พบว่าได้โปรตีน rLvcrustinA ที่มี
ความบริสทุ ธิ์ (ภาพที่ 4B) พร้อมน�ำไปทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ การ
เจริญของแบคทีเรีย
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ภาพที่ 3 โปรตีนใน E. coli สายพันธุ์ NiCo21(DE3) ที่ช่วงเวลาต่าง ๆ หลังจากกระตุ้นด้วย IPTG ท�ำการวิเคราะห์ด้วย 15%
SDS-PAGE แถว M คือ โปรตีนมาตรฐาน แถว 1-5 คือ โปรตีนที่ถูกกระตุ้นที่เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง ตามล�ำดับ บริเวณ
ลูกศรแสดงโปรตีน rLvcrustinA ขนาด 28 กิโลดาลตัน
A

B

ภาพที่ 4 โปรตีน rLvcrustinA วิเคราะห์ด้วย 15% SDS-PAGE (A) แสดงโปรตีนในส่วนของสารละลาย (แถว 1) และส่วน
ของตะกอน (แถว 2) แถว M คือ โปรตีนมาตรฐาน (B) แสดงโปรตีน rLvcrustinA ที่ถูกท�ำให้บริสุทธิ์
3. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
จากการทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย
ของโปรตีน rLvcrustinA โดยวิธี agar diffusion ในการยับยัง้
การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย แกรมบวก 4 สายพั น ธุ ์ คื อ B.
subtilis, B. megaterium, M. luteus และ S. aureus และ
แบคทีเรียแกรมลบ 5 สายพันธุ์ คือ E. coli 363, V. harveyi
639, V. parahaemolyticus, V. parahaemolyticus
(AHPND) และ K. pneumoniae โดยใช้ 3 nmol ampicillin
ในการเปรียบเทียบกับฤทธิก์ ารยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย
กับโปรตีน rLvcrustinA ซึ่งฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของ

แบคทีเรียนัน้ วัดได้จากเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยัง้ ของ
โปรตีน rLvcrustinA และ 3 nmol ampicillin
เมื่อน�ำข้อมูลมาสร้างกราฟเป็นอัตราส่วนระหว่าง
เส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยัง้ ทีเ่ กิดจาก rLvcrustinA กับ
ampicillin พบว่ า เมื่ อ ความเข้ ม ข้ น ของโปรตี น เพิ่ ม ขึ้ น
ฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย จะเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย
(ภาพที่ 5) ซึ่งโปรตีน rLvcrustinA มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวก 2 สายพันธุ์
คือ S. aureus และ B. subtilis

เส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้งจากโปรตีน (cm)
เส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้งจาก ampicillin (cm)
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ภาพที่ 5 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของโปรตีน rLvcrustinA ด้วยเทคนิค agar diffusion assay โดยแสดงเป็น
อัตราส่วนระหว่างโซนยับยั้งของฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียจากโปรตีนกับ 3 nmol ampicillin
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ครัสทินเป็นโปรตีนชนิดหนึง่ ในเพปไทด์ตา้ นจุลชีพ
โดยประกอบด้วยโดเมน WAP ทีบ่ ริเวณปลายด้านคาร์บอกซิล
และบริเวณของเพปไทด์ส่งสัญญาณที่บริเวณปลายด้านหมู่
อะมิโน ครัสทินสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามความแตกต่าง
ของกรดอะมิโนระหว่างเพปไทด์สง่ สัญญาณและโดเมน WAP
โดยที่ชนิดที่ 1 จะมีกรดอะมิโนซีสเตอีนสูง ชนิดที่ 2 จะมี
บริเวณที่มีกรดอะมิโนไกลซีนสูงเพิ่มเข้ามาจากครัสทินชนิด
ที่ 1 และในชนิดที่ 3 พบเพียงบริเวณที่มีกรดอะมิโนโพรลีน
และอาร์จีนีนสูง [8] ซึ่งจากลักษณะของยีน LvcrustinA
พบว่า มีบริเวณของโดเมน WAP ที่ปลายด้านคาร์บอกซิล
และเพปไทด์ส่งสัญญาณที่ปลายด้านหมู่อะมิโน นอกจากนี้
กรดอะมิ โ นที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งโดเมน WAP และเพปไทด์ ส ่ ง
สั ญ ญาณนั้ น เป็ น บริ เ วณที่ มี ก รดอะมิ โ นไกลซี น สู ง ซึ่ ง มี
ลักษณะคล้ายกับครัสทินชนิดที่ 2 ดังนั้นจึงสามารถบอกได้
ว่า LvcrustinA เป็นครัสทินชนิดที่ 2 แต่มคี วามแตกต่างจาก
ครัสทินชนิดที่ 2 ทั่วไป นั่นคือไม่พบโครงสร้างโปรตีนบริเวณ
Cys-rich แต่พบเฉพาะเพปไทด์ส่งสัญญาณ Gly-rich และ
โดเมน WAP ตามล�ำดับ
ในการผลิตโปรตีน rLvcrustinA เพื่อใช้ในการ
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้

pVR500 [12] เป็นเวคเตอร์ส�ำหรับน�ำยีน LvcrustinA เข้าสู่
เซลล์ของแบคทีเรีย เพื่อผลิตโปรตีนลูกผสม โดยโปรตีน
ลูกผสมที่ผลิตได้จะมีขนาด 28 กิโลดาลตัน เนื่องจากบริเวณ
ด้านหน้าปลายหมู่อะมิโนของโปรตีนลูกผสมที่ผลิตได้ จะมี
ส่วนทีเ่ ป็น thioredoxin tag เพิม่ เข้ามาบริเวณปลายด้านหมู่
อะมิโน เพื่อท�ำให้โปรตีนมีความเสถียรมากขึ้น ส่งผลให้
โปรตีนมีการแสดงออกและน�ำไปผลิตโปรตีนลูกผสมเพื่อใช้
ในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ ซึ่งก่อน
หน้านี้คณะผู้วิจัยได้พยายามท�ำการผลิตโปรตีนลูกผสมชนิด
นี้ในระบบที่มีไม่ thioredoxin tag พบว่าไม่สามารถผลิต
โปรตีนลูกผสมชนิดนี้ได้ จึงเป็นไปได้ว่าการเพิ่มส่วนที่เป็น
thioredoxin tag อาจช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับโปรตีนนี้
นอกจากนี้ยังมีส่วนของ 6×His-tag ที่บริเวณปลายด้านหมู่
อะมิโน เพื่อใช้ในการท�ำให้โปรตีนบริสุทธิ์อีกด้วย
ในการศึกษาฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของแบคทีเรียโดย
การผลิตโปรตีนลูกผสมในระบบ E. coli นั้น โดยส่วนใหญ่
แล้วครัสทินจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเฉพาะแบคทีเรีย
แกรมบวก แต่ครัสทินบางชนิดพบว่ามีฤทธิ์การยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียนแกรมลบด้วย จากรายงานของ Wang
และคณะ [15] ได้ศกึ ษา SpCrus2 ซึง่ เป็นยีนของครัสทินชนิด
ที่ 2 ใน Scylla paramamosain พบว่า SpCrus2 มีฤทธิ์ใน
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การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก
และแกรมลบ แต่จากรายงานของ Vatanavicharn และคณะ
[16] ได้ศึกษา crustinPm5 ซึ่งเป็นยีนของครัสทินชนิดที่ 2
ใน Penaeus monodon พบว่ามีฤทธิใ์ นการยับยัง้ การเจริญ
ของแบคที เ รี ย ได้ เ ฉพาะแบคที เ รี ย แกรมบวกเท่ า นั้ น ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ การทดสอบฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
แบคทีเรียของ rLvcrustinA ซึ่งพบว่า rLvcrustinA มีฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก 2 สายพันธุ์
คือ S. aureus และ B. subtilis
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียของ LvcrustinA ซึ่งเป็นครัสทินชนิดที่
2 ชนิดใหม่ ที่ไม่มีบริเวณ Cys-rich ซึ่งพบเฉพาะบริเวณของ
Gly-rich และโดเมน WAP โดยผลการทดลองที่ได้พบว่ามี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ แสดงว่าบริเวณ
ของ Gly-rich นั้นมีความส�ำคัญต่อการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรีย ถึงแม้วา่ จะขาดบริเวณของ Cys-rich ก็ตาม ดังนัน้
การศึกษาความส�ำคัญของเฉพาะส่วนของบริเวณ Gly-rich
ต่อฤทธิ์ทางชีวภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาระบบ
ภูมิคุ้มกันของกุ้งขาว ท�ำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครัสทิน
ชนิ ด ที่ 2 และความสามารถในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
แบคทีเรียมากขึ้น เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาวิธีการควบคุมโรค
ของกุ้งขาวต่อไป
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