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บทคัดย่ อ
Penicillium marneffei จัดเป็ นเชื้อราสองรู ปที่ข้ ึนกับอุณหภูมิ เป็ นสาเหตุของโรคติดเชื้อราฉวยโอกาส ทัว่ ร่ างกาย
มักพบในผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ human immunodeficiency virus (HIV) การศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรค
ติ ดเชื้ อดังกล่าวอย่างรวดเร็ วโดยวิธี inhibition immunochromatographic assay (Inh-ICA strip) เพื่ อตรวจหาแอนติ เจนใน
ระยะยีสต์ของเชื้อ P. marneffei ในซี ร่ัมของผูป้ ่ วย การทดสอบประกอบด้วย โมโนโคลนอล แอนติบอดี 4D1 (MAb 4D1)
และ cytoplasmic yeast antigen (CYA) ของ P. marneffei โดยการทา MAb 4D1 ให้บริ สุทธิ์ ด้วยหลักการ protein G affinity
chromatography ผลการทดสอบ immuno-reactivity และ specificity พบว่า MAb 4D1 ท าปฏิ กิ ริ ยาได้กับโปรตี นของ P.
marneffei ในระยะยีสต์เท่ านั้น ไม่พบการทาปฏิ กิริยากับโปรตี นของเชื้ อราก่อโรคชนิ ดอื่นๆ เมื่อทดสอบด้วยวิธี indirect
ELISA และ immunoblotting และเมื่อนาแอนติเจนและแอนติบอดีดงั กล่าว มาทดสอบด้วยวิธี indirect inhibition ELISA ผล
ของค่า normalized relative binding (B/B0) จากการสร้างกราฟมาตรฐานพบว่า ค่าความเข้มข้นของการยับยั้งจาก CYA ของ
P. marneffei อยูใ่ นช่วง 10-50 µg/ml เป็ นช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสม สามารถนาไปใช้ศึกษาในขั้นตอนการพัฒนา Inh-ICA
strip ต่อไป
ABSTRACT
Penicillium marneffei is a thermally dimorphic fungus that can cause of opportunistic systemic mycoses in a patient
infected with the human immunodeficiency virus (HIV). The purpose of this research was to develop the inhibition
immunochromatographic assay (Inh-ICA strip) for detection of P. marneffei yeast antigens in patient sera. The system
employed P. marneffei yeast phase specific monoclonal antibody 4D1 (MAb 4D1) and P. marneffei cytoplasmic yeast antigen
(CYA). MAb 4D1 was concentrated and purified with protein G affinity chromatography and then determined the immunoreactivity and specificity with indirect ELISA and immunoblotting. The result showed that MAb 4D1 was strongly reactive
for P. marneffei CYA only but unable to react with other commonly pathogenic fungi. Demonstration of the normalized
relative binding curve (B/B0) in an indirect inhibition ELISA was constructed with various concentrations of P. marneffei
CYA inhibitor showing the inhibit concentrations were ranged from 10-50 µg/ml. Therefore, this concentration of optimizing
P. marneffei CYA inhibitors can be applied in development of an Inh-ICA strip test.
คาสาคัญ: โรคติดเชื้อรา เพนนิซิเลียม มาร์เนฟฟิ ไอ โมโนโคลนอล แอนติบอดี 4D1 การทดสอบ Inh-ICA strip
Keywords: Penicilliosis marneffei, Monoclonal antibody 4D1 (MAb 4D1), Inh-ICA strip test
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ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ที่ติดเชื้อ P. marneffei อีกด้วย (Browne et
al., 2012; Kawila et al., 2013)
การตรวจวิ นิ จฉั ยโรคติ ด เชื้ อ รา P. marneffei
ต้องอาศัยความถูกต้องและความรวดเร็ วในการวินิจฉัย
เพื่อช่วยให้แพทย์ให้การรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างรวดเร็ วและ
เหมาะสม เป็ นการช่วยลดอัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยจาก
โรคนี้ การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ P. marneffei สามารถทาได้
โดยการตรวจจาก tissue biopsy ด้วยวิธีการทางเซลล์วทิ ยา
การแยกเพาะเชื้อ และการวินิจฉัยจาแนกชนิ ดเชื้อ จากสิ่ ง
ส่งตรวจของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะการแยกเพาะเชื้อนั้นถือเป็ น
วิ ธี ม าตรฐาน แต่ ต ้อ งใช้ ระยะเวลานานประมาณ 1-2
สัปดาห์ จึ งสามารถตรวจพบการเจริ ญของเชื้ อจากสิ่ งส่ ง
ตรวจ ดังนั้ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โดยวิ ธี การทางวิ ท ยา
ภูมิคุม้ กันจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง ที่สามารถช่วยวินิจฉัย
การติดเชื้อ P. marneffei ได้รวดเร็ ว จากการศึกษาที่ผา่ นมา
พบว่าผูป้ ่ วยเอดส์ที่ติดเชื้อ P. marneffei ร่ วมด้วย มักมีการ
สร้ างแอนติ บอดี ที่ จาเพาะต่อเชื้ อ P. marneffei ในระดับ
ต่ า ๆ แต่ มี ร ะดั บ แอนติ เจนของเชื้ อ P. marneffei ใน
ระดับสูง (Wong et al., 2011)
ดั ง นั้ นจึ งมี การพั ฒ นา วิ ธี การทางวิ ท ยา
ภูมิคุม้ กันเพื่อตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ P. marneffei มา
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยการผลิ ต แอนติ บ อดี ที่ จ าเพาะต่ อ
แอนติ เจนของเชื้ อ P. marneffei ทั้ งชนิ ด polyclonal
antibodies (PAbs) แ ล ะ monoclonal antibodies (MAbs)
การผลิต MAbs ต่อแอนติเจนของ P. marneffei ที่ ผ่านมา
พบว่า MAbs ที่ได้มกั เกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม กับแอนติเจน
ของเชื้ อราก่ อโรคชนิ ดอื่ นๆ ดังนั้นการผลิ ต MAbs ที่ มี
ความจาเพาะต่อเชื้อ P. marneffei เท่านั้น จึงเป็ นขั้นตอนที่
สาคัญ จากการศึ กษาของ Rafferty ในปี ค.ศ.2004 มี การ
ทดลองใช้ cyclophosphamide ซึ่งเป็ น immunosuppressive
agentsร่ วมกับกระบวนการผลิต MAbs เพื่อให้แอนติบอดี
ที่ ได้ มีความจาเพาะกับ แอนติเจนในระยะยีสต์ ของเชื้ อ
P. marneffei เท่ านั้ น โดยไม่ เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาข้ามกลุ่ ม กับ
แอนติ เจนของเชื้ อ ราชนิ ด อื่ น ๆ (Rafferty Ph.D. thesis,
2004) จากการศึ กษาพบว่า MAb 4D1 มีความจาเพาะกับ
เชื้ อ P. marneffei ใน รู ป ของเซลล์ ยี ส ต์ (yeast phase

บทนา
Penicillium marneffei ห รื อ Talaromyces
marneffei (Samson et al., 2011) จัดเป็ นเชื้ อราฉวยโอกาส
ก่อโรคอุบตั ิใหม่ เป็ นสาเหตุของโรคติดเชื้อราทัว่ ร่ างกาย
(opportunistic systemic mycoses) โดยเฉพาะในผู ้ป่ วยที่
ติ ด เชื้ อ human immunodeficiency virus (HIV) พบการ
ระบาดของเชื้อนี้ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ได้แก่ ไทย, ตะวันออกเฉี ยงเหนือของอินเดีย, จีน, ฮ่องกง,
เวียดนาม และ ไต้หวัน (Supparatpinyo el al., 1994; Deng
et al., 1988) เชื้อชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็ นราสองรู ปที่ข้ ึนกับ
การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ (thermally dimorphic
fungus) โดยที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส พบการเจริ ญ
ของเชื้ อ อยู่ ใ นรู ปของราสาย (mold phase) ลั ก ษณะ
เห มื อน กั บ เชื้ อ Penicillium spp. และพ บ การสร้ าง
สารละลายสี แดงแพร่ ไปในอาหารเลี้ ยงเชื้ อ ในขณะที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส ทั้งที่ สภาวะในร่ างกายของ
โฮสต์ (in vivo) และในหลอดทดลอง (in vitro) เชื้ อจะ
เปลี่ ยนรู ปการเจริ ญ อยู่ในรู ปของเซลล์ยีสต์ (yeast-like
phase) ขนาด 2 - 6 µm และพบการแบ่ งตัวแบบ binary
fission และ P. marneffei เป็ นเชื้ อชนิ ดเดี ย วใน Genus
Penicillium ที่ มี คุ ณสมบัติ เป็ นเชื้ อราสองรู ป (Kaufman
et al., 1995; Vanittanakom et al., 2006)
ในอดีตที่ ผ่านมาพบว่าการติดเชื้อ P. marneffei
มักพบในผูป้ ่ วยภูมิคุม้ กันบกพร่ องโดยเฉพาะในผูป้ ่ วย
โรคเอดส์ แต่ ในปั จจุ บั น พบว่ า กลุ่ ม ผู ้ป่ วยที่ มี ค วาม
ผิ ด ป กติ ข อ งระบ บ ภู มิ คุ ้ ม กั น อื่ น ๆ (Non AIDSimmunodeficiency syndrome) กลับ พบอุ บั ติ การณ์ ข อง
การติดเชื้อ P. marneffei เพิ่มสูงขึ้น เช่นในผูป้ ่ วยโรค SLE
(systemic lupus erythematosus), ผู ้ป่ วยโรคมะเร็ ง และ
ผูป้ ่ วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ที่ ได้รับยากดภูมิคุม้ กัน รวมทั้ง
ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคภูมิคุม้ กันทาลายตนเอง ที่มีการสร้าง antiinterferon-gamma autoantibody (Anti - IFN-γ antibody)
ซึ่งพบรายงานในผูป้ ่ วย adult-onset immunodeficiency
syndrome จากการศึ กษาพบว่าผู ้ป่ วยกลุ่ ม นี้ มี ล ักษณะ
อาการทางคลินิก ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และ ผลการ
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยสารต้านเชื้อรา ที่แตกต่างกับ
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specific MAb) โ ด ย ส า ม า ร ถ จั บ ไ ด้ กั บ N-linked
glycosylated mannoprotein ขนาด 50-180 กิ โลดาลตั น
และไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับเชื้อ P. marneffei ที่อยูใ่ น
รู ปของราสาย รวมทั้งเชื้อราก่อโรคในมนุษย์ชนิดอื่นๆ
ในปั จจุ บันนี้ มี วิธี การทางวิทยาภู มิ คุ ้มกันซึ่ ง
เรี ยกว่า เทคนิค rapid lateral-flow immunochromatographic
assay (rapid ICA strip test) ซึ่ งอาศั ย หลั ก การ one step
antigen-antibody interaction ในการวิ นิ จฉั ยโรคติ ด เชื้ อ
โดยวิธีการนี้ มีความรวดเร็ ว สามารถใช้งานได้ง่าย และใช้
ระยะเวลาในการอ่ านผล ประมาณ 10 นาที โดยไม่
จาเป็ นต้องอาศัยผูท้ ี่มีทกั ษะและประสบการณ์ หรื อความ
เชี่ ยวชาญในการอ่ านผล ในปั จจุ บันได้มีการพัฒนาชุ ด
ตรวจวินิจฉัย ซึ่ งอาศัยหลักการ lateral flow assay ในการ
ตรวจคั ด กรองหาแอนติ เจนจากแคปซู ล ของเชื้ อรา
Cryptococcus neoformans ซึ่ งเป็ นเชื้ อราฉวยโอกาสก่ อ
โรคในผูป้ ่ วยที่ มีภูมิคุม้ กันบกพร่ องที่ พบได้บ่อย โดยใช้
MAbs ที่ มี ค วามจ าเพาะกับ แคปซู ล แอนติ เจนของ C.
neoformans มาใช้ ในการตรวจคัดกรองการติ ดเชื้ อ C.
neoformans ในซีร่ัมและน้ าไขสันหลังของผูป้ ่ วย (Hansen
et al., 2013)
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธี
inhibition lateral-flow immunochromatographic assay
(Inh-ICA strip) โด ยใช้ MAb 4D1 ใน ก ารต รวจห า
แอนติ เจนของ P. marneffei ในซี ร่ัม เพื่อใช้ในการตรวจ
คัดกรองหาแอนติเจนของ P. marneffei ในสิ่ งส่ งตรวจได้
ซึ่ งง่ายต่อการใช้งานและแปลผลได้รวดเร็ ว เนื่ องจากใน
ปั จจุบันยังไม่มีการศึ กษาใช้ MAb 4D1 ในการตรวจหา
แอนติเจนของ P. marneffei โดยอาศัยหลักการดังกล่าวมา
ก่อน

วิธีการวิจยั
1. การเตรียม P. marneffei cytoplasmic
yeast antigen (CYA)
เพ า ะ เลี้ ย ง เชื้ อ ร า P. marneffei CBS
119456 รวม ทั้ งเชื้ อ ราก่ อ โร ค ช นิ ด อื่ น ๆ ไ ด้ แ ก่
Aspergillus fumigatus, Candida albicans,
Histoplasma capsulatum, C. neoformans แ ล ะ
Penicillium sp. บนอาหาร potato dextrose agar (PDA:
Difco TM) แล้ ว น าไป incubate ที่ อุ ณ หภู มิ 25 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 5 วัน จากนั้นทาการเก็บโคนิเดียของ
เชื้ อ และ inoculate โคนิ เดี ย ของเชื้ อ จ านวน 5x106
conidia/ml ลงใน brain heart infusion (BHI: DifcoTM)
broth แล้ว น าไป incubate โดยการเขย่า ที่ 150 rpm ที่
อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 7 วัน จากนั้ น
น าไปตรวจดู ด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ พ บว่า เชื้ อ เปลี่ ย น
รู ป ร่ างไปเป็ น yeast cell และ yeast like arthroconidia
เติ ม 0.02% thimerosal เพื่ อ ฆ่ าเชื้ อ แล้วน าไปปั่ น เพื่ อ
แยกเซลล์ยีส ต์ หลัง จากนั้น น าเซลล์ยีส ต์ที่ ได้ ใส่ ใ น
PBS ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร เติมลงไปใน chamber ของ
เ ค รื่ อ ง bead beater homogenizer (Biospec,
Bartlesville, OK, USA) จากนั้นเติม glass beads ขนาด
0.5 มิ ล ลิ เมตร และเติ ม protease inhibitors ให้ มี ค วาม
เข้ม ข้น สุ ด ท้า ยดัง นี้ คื อ 50 mM ของ IAA (iodoacetic
acid), 50 mM ข อ ง PMSF (phenylmethanesulphonyl
fluoride) แ ล ะ 500 mM ข อ งEDTA (Jeavons et al.,
1998) นาไปแตกเซลล์ 30-35 ครั้งๆละ 1 นาที จากนั้น
น าส่ ว น supernatant ใส่ ใ น centrifuge tube ขนาด 50
มิลลิลิตร นาไปปั่ นที่ความเร็ ว 8,000 rpm นาน 15 นาที
เพื่อแยกเศษเซลล์ออก นา supernatant ที่ได้ไปวัดความ
เข้ ม ข้ น ข อ งโ ป รตี น ด้ ว ยวิ ธี dye-binding method
(Bradford) และเก็ บ โป รตี น ที่ อุ ณ ห ภู มิ -20 องศา
เซลเซี ยส หลังจากนั้นนาไปตรวจสอบโปรตีน ด้วยวิธี
sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE), immunoblotting แ ล ะ
indirect ELISA ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแอนติเจนของ
P. marneffei ใน ซี รั่ ม ด้ ว ยวิ ธี Inhibition lateral-flow
immunochromatographic assay (Inh-IC) โดยใช้ MAb
4D1 และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการวินิ จ ฉั ย โดย
เปรี ยบเทียบกับวิธีมาตรฐานคือ วิธีการเพาะแยกเชื้อ P.
marneffei จากเลือด
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2. การเตรี ยม purified MAb 4D1 จาก 4D1
hybridoma clone cell
น า hybridoma clone ของ MAb 4D1 มา
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ใ น hybridoma serum-free medium
(GibcoTM) เพื่ อ ให้ มี ก ารสร้ างแอนติ บ อดี แ ละท าการ
ท ด ส อ บ activity ข อ ง MAb 4D1 ด้ ว ย วิ ธี indirect
ELISA แล้ว จึ งท าการเก็ บ supernatant ไว้ที่ -20 องศา
เซลเซี ยส หลังจากนั้นนา supernatant ทั้งหมดมาทาให้
เข้ม ข้น (concentrate) ด้วย Vivaspin 20 Ultrafiltration
devices (MWCO: 30,000 Da: GE Healthcare) โดยท า
ให้ supernatant เข้มข้นขึ้น 10 เท่า หลังจากนั้นจึงนาไป
purified เพื่ อแยกเอาเฉพาะแอนติ บอดี ออกมา โดยใช้
ห ลั ก ก า ร protein G affinity chromatography ผ่ า น
HiTrapTM Protein G HP (GE Healthcare) ซึ่ ง MAb
4D1 นั้ นมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น IgG1 ซึ่ งมี ส่ วน ของ Fc
portion ที่ สามารถจั บ ได้ กั บ recombinant protein G
ของ group G Streptococci ได้เป็ นอย่างดี หลังจากนั้น
ท าการ elute ออกมาด้ ว ย 0.1 M glycine-HCl pH 2.7
จากนั้น นาไป dialysis กับ1x PBS ด้วย dialysis tubing
เพื่ อ ก าจัด เกลื อ ส่ ว นเกิ น ออกและเก็ บ แอนติ บ อดี ที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส หลังจากนั้นนาไปทดสอบ
activity แ ล ะ purity ด้ ว ย วิ ธี SDS-PAGE,
immunoblotting, indirect immunofluorescence staining
และ indirect ELISA
3. การทดสอบความบริ สุ ทธิ์ (purity) และ
immuno-reactivity ของ MAb 4D1
ตรวจสอบความบริ สุทธิ์ MAb 4D1 ที่ ได้
โดยใช้วธิ ี SDS-PAGE และ immunoblotting ทั้งนี้ หาก
MAb 4D1 ที่ purified ได้มีความบริ สุทธิ์ สู ง จะคานวณ
ความเข้ ม ข้ น ของ MAb 4D1 จาก molar extinction
coefficient ของ IgG บริ สุ ท ธิ์ ที่ ค่ า 1 หน่ ว ยของการ
ดู ด กลื น แสงที่ OD 280 nm (1 absorbance unit at OD
280 nm) (Harlow et.al, 1988)

3.1 การทดสอบความบริสุทธิ์ ของMAb
4D1
ทดสอบความบริ สุ ทธิ์ ของ MAb
4D1 หลั ง จากการ purified และ dialysis โดยใช้ วิ ธี
SDS-PAGE นาตัวอย่าง MAb 4D1 ที่ แยกได้นามาผสม
กับ protein loading buffer และไปต้ม ในน้ าเดื อ ดเป็ น
เว ล า 5 น าที ก่ อ น น าโ ป ร ตี น ม าแ ย ก ส่ ว น ใ น
polyacrelamide gel เมื่ อครบเวลา น าเจลมาย้อมสี ด้วย
colloidal blue staining kit (Novex® in VitroGen)
เปรี ยบเทียบขนาดของแถบโปรตีนของ IgG ในสภาวะ
reducing condition กับ แถบสี ข องโปรตี น มาตรฐาน
(Thermo Scientific) และท าการตรวจสอบชนิ ด ของ
MAb 4D1 ที่แยกได้วา่ มีคุณสมบัติเป็ น mouse IgG โดย
ท าการถ่ า ยโปรตี น ลงบนแผ่น ไนโตรเซลลู โ ลสเมม
เ บ ร น (Hybond®) ด้ ว ย ชุ ด Mini Trans-Blot®
Electrophoretic Transfer Cell จากนั้น ทดสอบโปรตี น
ตั ว อ ย่ าง กั บ HRP conjugated goat anti-mouse IgG
antibodies (Jackson, West Grove, Pa) เจื อ จาง 1:1,000
แ ล ะ 4-CN/ H2O2 chromogenic substrate (Sigma)
เปรี ยบเที ยบขนาดของแถบโปรตีนของ IgG ที่ เกิ ดขึ้ น
เทียบกับแถบโปรตีนมาตรฐาน
3.2 ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม จ า เพ า ะ
(specificity) ของ MAb 4D1 ด้ วยวิธี immunoblotting
และ indirect ELISA
การทดสอบความจาเพาะของ MAb
4D1 ต่ อ P. marneffei CYA นั้ น น า ตั ว อ ย่ า ง
cytoplasmic mold antigen (CMA) และ CYA ของเชื้ อ
ราชนิ ด ต่ างๆ ที่ ส กั ด ได้ ใช้ วิ ธี SDS-PAGE แล ะ
immunoblotting มาทาการศึ กษา โดยวิธีการได้อธิ บาย
ไว้ในข้อ 3.1 ในส่ วนของการทดสอบ indirect ELISA
ท า ก า ร เค ลื อ บ Maxisorp 96 well microtiter plate
(Nunc) ด้วย CMA และ CYA ของเชื้อราแต่ละชนิด ซึ่ง
เจื อ จางใน 0.06 M carbonate buffer (pH 9.6) เข้ม ข้น
2.5 µg/ml ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลาข้ามคืน
เมื่ อ ครบเวลาน า plate มาล้างด้วย PBS-0.05% Tween
20 จ าน วน 3 ครั้ ง แล้ ว block plate ด้ ว ย 5% BSA
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(Sigma) เมื่ อ ล้ า ง plate แล้ ว เติ ม MAb 4D1 เข้ ม ข้ น
1.25 µg/ml น าไ ป incubate ที่ อุ ณ ห ภู มิ 37 อ ง ศ า
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากครบเวลาทาการ
ล้าง plate จานวน 3 ครั้ งจากนั้น เติ ม HRP conjugated
goat anti-mouse IgG antibodies แ ล้ ว น าไ ป incubate
นาน 1 ชั่วโมง ทาการล้าง plate เมื่ อครบเวลา จากนั้น
เ ติ ม TMB/H2O2 chromogenic substrate (BioFX
Laboratories SurModics®) น า ไ ป incubate ที่
อุณ หภูมิ ห้ องในที่ มื ด เป็ นเวลา 15 นาที แล้วเติ ม 2M
H2SO4 เพื่อหยุดปฏิกิริยา นาไปวัดค่า OD ที่ 450 nm
3.3 การทดสอบ immuno-reactivity
ของ MAb 4D1 ด้ วยวิธี indirect
immunofluorescence staining (IFA)
3.3.1 น า โ ค นิ เดี ย ข อ ง เชื้ อ P.
marneffei CBS 119456 จ านวน 1x108 conidia/ml มา
เพาะเลี้ ย งบนอาหาร 1% bacteriological peptone agar
(Oxoid®) น าไป incubate ที่ 37 องศาเซลเซี ยส ใน 5%
CO2 เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง จากนั้นนามาย้อมด้วย MAb
4D1 ที่ 37 องศาเซลเซี ยส นาน 1 ชัว่ โมงและล้างออก
ด้วย PBS-0.05% Tween 20 จานวน 3 ครั้งจากนั้นย้อม
ต่ อ ด้ว ย Alexa Fluor 488 conjugated goat anti- mouse
IgG antibodies (molecular probes®) ที่ 37 อ ง ศ า
เซลเซี ยส นาน 1 ชัว่ โมง ล้างออก 3 ครั้งนาไปส่ องภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ (Nikon eclipse 50i)
3.3.2 ทาการกระตุน้ THP-1 human
acute monocytic leukemia cell line ด้ ว ย phorbol
myristate acetate (PMA) เ ข้ ม ข้ น 100 ng/ml ใ น
complete RPMI 1640 (GibcoTM) เป็ นเวลา 48 ชั่ว โมง
บ น treated glass cover slip ใน 6 well tissue culture
plate จากนั้ นท าการ infection เซลล์ THP-1 จ านวน
2x106cells/ml ด้วยโคนิ เดี ย ของเชื้ อ P. marneffei CBS
119456 ในขนาด MOI เท่ ากับ 2 เป็ นเวลา 36 ชั่ว โมง
จากนั้น ทาการตรึ งเซลล์บนแผ่น glass cover slip ด้วย
3.7% formaldehyde แ ล ะ permeabilized ด้ ว ย 0.2%
Triton-X 100 จากนั้นทาการย้อมเซลล์โดยวิธี indirect
immunofluorescence staining เช่นเดียวกับวิธีการในข้อ

3.3.1 และย้อมนิ วเคลียสของเซลล์ดว้ ย 4',6-diamidino2-phenylindole (DAPI) น าไ ป ส่ อ ง ภ าย ใ ต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ Nikon eclipse 50i
4. การทดสอบ indirect inhibition
enzyme-linked immunosorbent assay (Indirect
Inh-ELISA)
4.1 การหาความเข้ มข้ นที่เหมาะสมของ
P. marneffei CYA แ ล ะ MAb 4D1 ที่ ใช้ ใน ก าร ท า
ปฏิกริ ิยาด้ วยวิธี block titration
ท าก าร เค ลื อ บ Maxisorp 96 well
microtiter plate ด้ วย CYA ซึ่ งเจื อ จ างใน 0.06 M
carbonate buffer (pH 9.6) โดยการเจื อจาง CYA แบบ
two-fold dilution ให้มีความเข้มข้น อยู่ในช่ วง 10 - 2.5
µg/ml เติ ม แต่ ล ะความเข้ม ข้น ลงใน microtiter plate
แล้วน าไป incubate ที่ อุณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลาข้ามคืน จากนั้นล้าง plateด้วย PBS-0.05% Tween
20 จ านวน 3 ครั้ ง จากนั้ น block plate ด้ว ย 5% BSA
เมื่อครบเวลานา plate ไปล้าง จากนั้นเติม MAb 4D1 ที่
ถู ก เจื อ จางให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น อยู่ ใ นช่ ว ง 2.5 - 0.625
µg/ml น าไป incubate ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส
เป็ นเวลา 2 ชั่ ว โมง เมื่ อ ครบเวลา ท าการล้ า ง plate
จานวน 3 ครั้ง จากนั้นเติ ม HRP conjugated goat antimouse IgG antibodies ที่ เจื อ จาง 1:1,000 เป็ นเวลา 1
ชั่ว โมง เมื่ อ ครบเวลา ท าการล้า ง plate จากนั้ นเติ ม
TMB/H2O2 นาไป incubate ที่อุณหภูมิห้องในที่มืด เป็ น
เวลา 15 นาที แล้วเติ ม 2M H2SO4 เพื่ อ หยุด ปฏิ กิ ริ ย า
นาไปวัดค่า OD ที่ 450 nm
4.2 การทดสอบ Indirect Inh-ELISA
ในการทดสอบ Indirect Inh-ELISA
จะใช้วิธีที่ดดั แปลงมาจาก Gómez และคณะ ค.ศ. 1997
โดยน า P. marneffei CYA เจื อ จางใน normal human
AB serum (Sigma) ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น อยู่ ใ นช่ ว ง 115
µg/ml - 30 ng/ml เติ ม ล ง ใ น 96-well round bottom
microtiter plate (Nunc) จากนั้ นเติ ม MAb 4D1 ที่ เ จื อ
จางใน diluting buffer ที่ความเข้มข้น 1.25 µg/ml นาไป
incubate บน shaking incubator ที่ อุ ณ หภู มิ 25 องศา
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มี yeast antigen ของเชื้ อ P. marneffei ปรากฏอยู่ หรื อ
มีในระดับที่ต่ากว่า lower limited of detection ของการ
ทดสอบนี้ colloidal gold conjugated MAb 4D1 ซึ่งเป็ น
free MAb จะมาท าปฏิ กิ ริ ย ากับ P. marneffei CYA ที่
test line แทน และที่ control line ก็จะปรากฏแถบสี ดว้ ย
เช่นกัน ซึ่งจะปรากฏเป็ นแถบสี 2 แถบบน reaction pad
(รู ปที่ 1)

เซลเซี ย ส เป็ นเวลา 30 นาที และ น าไป incubate ที่
อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลาข้า มคื น เรี ยก
ขั้นตอนนี้ ว่าการเตรี ยม incubation plate เพื่อให้เกิ ด P.
marneffei CYA - MAb 4D1 immune complex จากนั้น
นาส่ วนผสม ที่ ได้ ไปทดสอบด้วยวิธี Indirect ELISA
ต่อไป โดยใช้ P. marneffei CYA เข้มข้น 2.5 µg/ml ใน
การ coat plate เพื่ อ น าไปใช้ เป็ นค่ า มาตรฐาน โดย
ค าน วณ จ าก ค่ า % relative binding (%B/B0) (Sathe
et.al. 2012)
5. หลักการของการทดสอบ Inh-ICA strip
test
การทดสอบ Inh-ICA strip เพื่ อ ตรวจหา
แอนติ เจนที่ อยู่ในซี ร่ั มผูป้ ่ วยโดยใช้ MAb 4D1 มาติ ด
ฉลากกับ อนุ ภ าคของ gold nanoparticle ขนาด 40 nm
เรี ยกว่ า colloidal gold conjugated MAb 4D1 หากใน
ซี รั่ ม ที่ ท าการทดสอบมี yeast antigen ของเชื้ อ P.
marneffei ป รากฏ อยู่ ก็ จ ะเกิ ดการท าป ฏิ กิ ริ ยากั บ
colloidal gold conjugated MAb 4D1 เกิ ด เป็ น yeast
antigen - colloidal gold conjugated MAb 4D1 immune
complex ซึ่ งหากในซี ร่ัมมี ปริ มาณ yeast antigen อยู่สูง
มาก colloidal gold conjugated MAb 4D1 จะถูกใช้ไ ป
จนหมด ไม่เหลือ free colloidal gold conjugated MAb
4D1 อ ยู่ ห ลั ง จากนั้ น yeast antigen - colloidal gold
conjugated MAb 4D1 immune complex ทั้งหมดจะถูก
ทาให้เคลื่อนที่ไปด้วย capillary flow จากการดึงดูดด้วย
absorbing pad ซึ่ งอยู่ที่ส่วนปลายสุ ดของแผ่น strip ไป
ถึ งตาแหน่ งที่ เป็ น test line ซึ่ งจะถูกเคลื อบเอาไว้ด้วย
P.marneffei CYA จ ะ ไ ม่ เกิ ด ก าร ท าป ฏิ กิ ริ ย ากั บ
แอนติ เจนที่ ถูกเคลื อบเอาไว้ ดังนั้น immune complex
ดังกล่าว ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปจนถึงตาแหน่งของ control
line ซึ่ ง เป็ น anti-immunoglobulin isotype antibody
ส่ วนของ colloidal gold conjugated MAb 4D1 ก็จะถูก
จั บ เอาไว้ท าให้ ป รากฏ แถบ สี ของ colloidal gold
conjugated MAb 4D1 ซึ่ งจะปรากฏเป็ นแถบสี เพี ย ง
แถบเดี ยวบน reaction pad (analytical nitrocellulose
membrane) ในทางตรงกันข้าม หากในซี ร่ัมทดสอบไม่

รู ปที่ 1 แสดงแผนภาพและหลักการของการ
เต รี ย ม ชุ ด ต ร ว จ ส อ บ inhibition lateral-flow
immunochromatographic assay (Inh-ICA strip) ด้ ว ย
MAb 4 D1 เพื่ อ ต ร ว จ ห า P. marneffei yeast phase
antigen ในซี ร่ัมของผูป้ ่ วย (ดัดแปลงจาก Khamta et.al.
2009)
ผลการวิจยั
1. ผลการเตรี ย ม purified MAb 4D1, P.
marneffei CYA และการทดสอบ immuno-reactivity
เมื่ อทาการ concentrate และ purify MAb
4D1 แล้วเสร็ จจึงนาแต่ละ pool fraction มาทดสอบด้วย
วิ ธี SDS-PAGE และ immunoblotting พบว่ า purified
MAb 4D1 มีความบริ สุทธิ์ อยูใ่ นระดับที่เพียงพอต่อการ
นาไปใช้ทดสอบด้วยวิธีการทางวิทยาภูมิคุม้ กันอื่นๆได้
(S3 และ S4 รู ป ที่ 2A) เมื่ อเที ยบ กั บ concentrated
supernatant ก่ อ นที่ จะท าการ purify ออกมา (S2 รู ป ที่
2A) โดยขนาดของ IgG ในสภาวะ reducing condition
มี ข นาดของ heavy chain และ light chain ที่ มี น้ าหนัก
โมเลกุล อยูท่ ี่ประมาณ 50 และ 25 kDa ตามลาดับซึ่งผล
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นี้ สอดคล้องกับผลการทดสอบ immunoblotting ที่ ยอ้ ม
ด้ ว ย HRP conjugated goat anti-mouse IgG Ab (S3
และ S4 รู ปที่ 2B ) ผลการวัดและคานวณความเข้มข้น
จากค่า molar extinction coefficient ของ IgG บริ สุทธิ์ ที่
ค่า 1 หน่วยของการดูดกลืนแสงที่ OD 280 nm คือ 1.35
(Harlow et.al, 1988) ได้ค่าความเข้มข้นของ MAb 4D1
คือ 1.05 mg/ml และเมื่อนา MAb 4D1 ไปทดสอบด้วย
วิธี immunoblotting พบว่าแอนติ บอดี น้ ี ทาปฏิ กิริยาได้
กับโปรตีนของ P. marneffei ในระยะยีสต์เท่านั้น โดย
ลักษณะของ band ที่ ป รากฏจะมี ล ักษณะเฉพาะของ
glycosylated protein band เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ เรี ย ก ว่ า
“broad high molecular mass smear” มี ข นาดระหว่า ง
50-150 kDa โดยไม่พบการทาปฏิ กิริยากับโปรตีนของ
P. marneffei ใ น ร ะ ย ะ mold แ ล ะ mycelium แ ล ะ
โปรตีนของเชื้ อราก่อโรคชนิ ดอื่นๆ (รู ปที่ 3 B) ซึ่ งผล
การทดลองนี้ ก็ ใ ห้ ผ ลสอดคล้ อ งกั บ การทดสอบ
ความจาเพาะ (specificity) ด้วยวิธี indirect ELISA (รู ป
ที่4) ส่วนผลการทดสอบ immuno-reactivity ของ MAb
4D1 ด้ ว ยวิ ธี indirect immunofluorescence staining
(IFA) พบว่า MAb 4D1 สามารถทาปฏิ กิริยากับได้กับ
P. marneffei ในระยะยีสต์ท้ งั สภาวะที่ เพาะเลี้ยงใน 1%
peptone agar (in vitro) และ ในสภาวะที่ เชื้ อ เจริ ญ อยู่
ภายในไซโตพลาซึ ม ของ THP-1 human macrophage
cell line ทั้ง นี้ พบว่า แอนติ บ อดี ช นิ ด นี้ ท าปฏิ กิ ริ ย าได้
เป็ น อ ย่ า ง ดี ( strongly reactivity) กั บ antigenic
determinant เป้ าหมายบนผนังเซลล์ข อง P. marneffei
ในระยะยีสต์ (รู ปที่ 5)

รู ปที่ 2 การตรวจสอบความบริ สุทธิ์ (purities)
ของ MAb 4D1 ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ น mouse IgG ทั้งก่อน
และหลัง จากที่ ผ่ า น HiTrapTM Protein G HP affinity
chromatography column โดยวิธี SDS-PAGE (A) และ
ท ด ส อ บ ยื น ยั น ช นิ ด ข อ ง mouse IgG ด้ ว ย วิ ธี
immunoblotting (B)
Marker แถบ โป รตี น มาตรฐาน (Thermo
Scientific)
S1, MAb 4D1 hybridoma supernatant (ก่ อ น
concentrate)
S2, MAb 4D1 hybridoma supernatant (หลั ง
concentrate)
S3, Eluate & dialysis MAb 4D1 fraction 1
S4, Eluate & dialysis MAb 4D1 fraction 2
S5, Non purified MAb 4D1 ใช้เป็ น positive
control

รู ป ที่ 3 แสดงผลการทดสอบความจ าเพาะ
(specificity) ข อ ง MAb 4D1 ต่ อ CYA ข อ ง เชื้ อ P.
marneffei (A) การน า CYA และ CMA ของเชื้ อ ราชนิ ด
ต่างๆ มาแยกขนาดด้วย วิธี SDS-PAGE (B) แสดงภาพ
ของ immunoblotting โดยการใช้ MAb 4D1 ท าปฏิ กิ ริยา
กับแอนติเจนของเชื้อราชนิดต่างๆ
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marneffei CYA ด้ ว ย วิ ธี block titration ส าห รั บ วิ ธี
indirect ELISA โดยสร้างกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริ มาณของแอนติ บ อดี แ ละแอนติ เจนกับ ค่ า
OD ที่ 450 nm โดยความเข้ ม ข้ น ที่ เหมาะสมของ
แอนติ บ อดี ที่ จ ะใช้ท าปฏิ กิ ริย าเป็ นค่ า OD ของความ
เข้มข้นของแอนติบอดี ที่เริ่ มขนานกับแกน X หรื อ ค่า
OD ที่ ความเข้มข้นของแอนติเจนและแอนติบอดี ที่ต่ า
ที่สุดที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้
จากผลการไตเตรตพบว่ า ความเข้ ม ข้ น ที่
เหมาะสมของ MAb 4D1 เท่ ากับ 1.25 µg/ml และ P.
marneffei CYA เท่ากับ 2.5 µg/ml เมื่อได้ความเข้มข้นที่
เหมาะสมของทั้ง MAb 4D1 และ P. marneffei CYA
ส าหรั บ การทดสอบ indirect ELISA แล้ ว จึ ง น ามา
ทดสอบด้วยวิธี indirect inhibition ELISAโดยการน า
P. marneffei CYA เจื อ จ า ง ใ น normal human AB
serum ที่ ความเข้มข้น 115.2 µg/ml - 30 ng/ml จากนั้น
ค านวณค่ า % relative binding (%B/B0 value) โดยใช้
สัมพันธ์ %B/B0 = (A-A ex/A0-A ex) x 100
ซึ่งกาหนดให้
A คื อ ค่ า OD ของแอนติ เจนในแต่ ล ะความ
เข้มข้น
A0 คือ ค่า OD ของ P. marneffei CYA โดยที่
P. marneffei CYA นี้ ไม่ได้ถูกยับยั้ง ด้วยแอนติ เจนใน
inhibition plate (ให้ค่า OD สูงที่สุด)
Aex คื อ ค่ า OD ของ P. marneffei CYA ที่ มี
ความเข้มข้นสู งที่ สุด ที่ ทาปฏิ กิริยา กับ MAb 4D1 ใน
inhibition plate (ให้ค่า OD ต่าที่สุด)
เมื่ อพิ จารณาจากกราฟ (รู ป ที่ 6) จะพบว่า ที่
ความเข้มข้นที่สูงที่สุดของ P. marneffei CYA inhibitor ที่
MAb 4D1 สามารถจับได้ท้ งั หมด คื อ ให้ผลของ %B/B0
value ที่ 0 % binding คื อ P. marneffei CYA inhibitor
เข้ ม ข้ น 115.2 µg/ml ใน ข ณ ะ ที่ P. marneffei CYA
inhibitor เข้ ม ข้ น 52.7 และ 28.8 µg/ml จะให้ ผ ลของ
%B/B0 value ป ร ะ ม า ณ 3.64 แ ล ะ 8.14 % binding
ตามลาดับ จากผลการทดสอบ indirect inhibition ELISA
นี้ สามารถนาไปใช้ ประมาณค่าของความเข้มข้นของ P.

รู ป ที่ 4 ผลการทดสอบ immuno-reactivity
ของ MAb 4D1 ด้ ว ยวิ ธี indirect ELISA เพื่ อ พิ สู จน์
ความจาเพาะ (specificity) โดยการวัดค่า OD ที่ 450 nm
เปรี ยบเที ยบกับ เชื้ อราชนิ ดต่ างๆ ( error bar แสดงค่ า
mean OD ± SD ของการทดสอบซ้ า 3 ครั้ง)

รู ปที่ 5 ผลการทดสอบ immuno-reactivity ของ
MAb 4D1 ด้วยวิธี indirect immunofluorescence staining
(IFA) พบว่า MAb 4D1 สามารถทาปฏิ กิริยากับได้กบั P.
marneffei ในระยะยี ส ต์ ท้ ั งสภาวะที่ เพาะเลี้ ยงใน 1%
peptone agar (A และ B) และ ในสภาวะที่ เชื้ อเจริ ญอยู่
ภายในไซโตพลาซึ มของ THP-1 human macrophage (C
และ D)
2. ผลการทดสอบ indirect inhibition ELISA
จากการศึกษาหาความเข้มข้นที่เหมาะสม
ใน ก าร ท าป ฏิ กิ ริ ย าร ะ ห ว่ า ง MAb 4D1 แ ล ะ P.
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ภูมิคุม้ กันวิทยาเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้ อ P. marneffei โดย
มุ่งเน้นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในปั จจุบนั เทคนิค rapid ICA strip test ได้รับความ
นิ ยมใช้ในห้ องปฏิ บั ติ การโดยทั่วไป โดยการใช้เป็ น
ขั้นตอนการตรวจคัดกรอง (screening) เพื่อหาแอนติ เจน
ของเชื้ อก่อโรคชนิ ดต่างๆ ซึ่ งในกรณี ของ เชื้ อราก่อโรค
ได้แก่การใช้เทคนิ คดังกล่าว ตรวจหาแคปซู ลของเชื้ อ C.
neoformans ซึ่ งเป็ น ส่ วน ข อ ง glucuronoxylomannan
antigen (Hansen et al., 2013) ท าให้ สามารถทราบผลได้
อย่างรวดเร็ ว ชุ ดทดสอบสามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อแพทย์ในการวางแผนรักษาผูป้ ่ วย การศึกษา
ครั้งนี้ได้ออกแบบการทดสอบ rapid ICA strip test โดยใช้
หลักการ inhibition ICA ซึ่ งมี ข ้อดี คื อ สามารถประเมิ น
ระดับแอนติ เจนของ เชื้ อ P. marneffei จากตัวอย่างตรวจ
ได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง จากการทดสอบ limit of detection
(LOD) ของ strip test จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า เมื่อ
ทาการ concentrate และ purify MAb 4D1 แล้วเสร็ จนามา
ทดสอบด้วยวิธี SDS-PAGE และ immunoblotting พบว่า
purified MAb 4D1 มีความบริ สุทธิ์ อยูใ่ นระดับที่เพียงพอ
ต่อการนาไปใช้ทดสอบด้วยวิธี indirect inhibition ELISA
และ inh- ICA strip ได้ และเมื่อนา MAb 4D1 ไปทดสอบ
ความจาเพาะด้วยวิธี immunoblotting และ indirect ELISA
พบว่าแอนติ บ อดี น้ ี ท าปฏิ กิ ริ ยาได้กับ โปรตี น ของ P.
marneffei ในระยะยีสต์เท่านั้น โดยไม่พบการทาปฏิกิริยา
กับ โปรตีนของ P. marneffei ในระยะราสาย (mold phase)
และโปรตี นของเชื้ อราก่ อ โรคชนิ ดอื่ นๆ จากผล
immunoblotting พบว่าแถบของ immunogenic protein มี
ลั ก ษ ณ ะข อ ง“broad high molecular mass smear” ที่ มี
ขนาดระหว่าง 50-150 kDa ซึ่ งจากการศึ ก ษาที่ ผ่ านมา
พบว่า antigenic determinant ที่ เป็ นเป้ าหมายของ MAb
4D1 นั้ น เป็ น N-linked mannosylated glycoproteins
(Rafferty Ph.D. thesis, 2004) จากการศึ กษาที่ ผ่ า นมา
พบว่ า มี ก ารแยก mannoprotein จากผนั งเซลล์ ข อง P.
marneffei เรี ยกว่ า Mp1p protein ซึ่ งมี ก ารแสดงออกที่
แตกต่ างกันระหว่าง ระยะราสาย และระยะยีสต์ โดยมี
น้ าหนักโมเลกุ ลประมาณ 90 kDa พบว่า mannoprotein

marneffei CYA inhibitor ไปทดสอบ หาช่ วงของ limited

of detection ของวิธี Inh-ICA ซึ่ งคาดว่าอยู่ในช่ วง 10-50
µg/ml ต่อไป
รู ป ที่ 6 กราฟ แ ส ด งก าร inhibit ข อ ง P.
marneffei CYA inhibitor โด ยการท ด ส อ บ indirect
inhibition ELISA แกน X แสดงค่าความเข้มข้นของ P.
marneffei CYA inhibitor แ ก น Y แ ส ด ง ค่ า ค่ า %
relative binding (%B/B0 value) โดยใช้สัมพันธ์ %B/B0
= (A-A ex/A0-A ex) x 100 (error bar แสดงค่า mean OD
± SD ของการทดสอบซ้ า 2 ครั้ง)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ในปั จจุบนั มีวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ P.
marneffei ทางห้องปฏิ บัติการโดยใช้วิธีการเพาะเชื้ อจาก
เลือดในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีภาวะ fungemia หรื อ disseminated
penicilliosis อย่างไรก็ ตามพบว่าการเพาะเชื้ อจากเลื อด
รวมทั้ งการวิ นิ จฉั ย แยกชนิ ดเชื้ อนั้ นจ าเป็ นต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการวินิจฉัยอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ซึ่งอาจไม่
ทันต่อการให้การรักษาผูป้ ่ วย ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยทาง
วิทยาภูมิคุม้ กันจึ งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่มีความรวดเร็ ว
ในการวินิจฉัย จึงมีความพยายามพัฒนาวิธีการตรวจทาง
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ชนิ ดนี้ มี ความจ าเพาะต่ อ P. marneffei สู งไม่ พบการท า
ปฏิ กิ ริยาข้ามกลุ่ มกับเชื้ อราก่ อโรคชนิ ดอื่ นๆ ได้แก่ C.
albicans, H. capsulatum และ C. neoformans (Cao et al.,
1988) ลั ก ษณะของ mannosylated glycoproteins นั้ นมี
คุณสมบัติเป็ น immunodominant epitope สามารถกระตุน้
ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ของโฮสต์ ได้ ดี ซึ่ งปั จจุ บั น ได้มี การ
จ าแนกชนิ ดของ mannoprotein ในเชื้ อราก่ อโรคหลาย
ชนิ ดได้แก่ C. neoformans, C. albicans, A. fumigatus และ
A. flavus และพิ สู จน์ แล้วว่า mannosylated glycoproteins
มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น immunogen สามารถกระตุ ้ น ระบบ
ภูมิคุม้ กันของโฮสต์ได้ (Mansour et al.,2003)
จากผลการทดสอบ immuno-reactivity ด้วยวิธี
indirect immunofluorescence staining (IFA) พบว่ า MAb
4D1 สามารถทาปฏิ กิริยากับ P. marneffei ในระยะยีสต์ที่
37 องศาเซลเซี ยส ทั้งสภาวะที่ เพาะเลี้ยงใน 1% peptone
(in vitro) และ ในสภาวะที่ เชื้ อเจริ ญอยู่ภายในไซโตพลา
ซึ ม ของ THP-1 macrophage ในส่ วนของการทดสอบ
indirect inhibition ELISA จากกราฟมาตรฐานจากค่ า
relative binding (B/B0) พบค่าความเข้มข้นของ CYA ของ
P. marneffei ที่ใช้ในการยับยั้งอยูใ่ นช่วง 10-50 µg/ml เป็ น
ช่ ว งความเข้ม ข้น ที่ เหมาะสมที่ จ ะน าไปใช้ ศึ ก ษาใน
ขั้น ตอนการพั ฒ นา Inh-ICA strip ต่ อ ไป ซึ่ งขั้น ตอน
ต่อไป เป็ นการนา MAb 4D1ไปติดฉลากด้วย อนุภาคของ
colloidal gold และทดสอบระบบด้วยวิธี direct dot-blot
immunoassay และ inhibition direct dot blot immunoassay
โดยการน าค่ าความเข้มข้น P. marneffei CYA ที่ ได้จาก
การทดสอบ indirect inhibition ELISA นี้ ไปใช้ในการหา
ความเข้มข้นของตัวยับยั้งเพื่ อหา limit of detection ของ
strip test ต่อไป
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