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ABSTRACT 

Group A streptococcal (GAS) infections can lead to the development of severe 

post-infection sequelae, such as rheumatic fever and rheumatic heart disease. The 

majority of GAS isolates are M protein-nontypeable by standard serotyping. However, 

GAS typing is a necessary tool in the epidemiologic study and provides useful 

information for vaccine development. Most GAS vaccine strategies have focused on the 

surface M protein. A chimeric peptide of 14 amino acids long, J14, at the conserved C-

region of M protein offers a possibility for the development of a vaccine that elicits 

protective opsonic antibodies against different GAS strains.  

In this study, the PCR-RFLP and PCR-ELISA methods were developed and used 

for M typing of the GAS strains isolated from the Northern Thai population in 

comparison with the gold standard DNA sequencing method. By PCR-RFLP method, 38 

M types were identified in 116 out of 127 GAS strains tested, while the remaining 11 

strains exhibited the PCR-RFLP patterns that were not corresponded to 38 reference M 

types available in our laboratory. However, by DNA sequence analysis of emm gene, 

these isolates were identified as the ST6735, STBSA29, TR2612, U92492.1, and 
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U74320.1 M types, respectively. Among these 43 M types, the M93 was the most 

predominant M type identified in this study. 

By PCR-ELISA method, when the PCR products coated on the plate and the 

tested biotinylated PCR products were homologous, the M types of GAS could be 

correctly identified in 22 out of 26 (84.6%) M types compared to DNA sequencing 

method, while the remaining 4 (15.4%) M types were considered as false negative. In 

contrast, PCR products of 39 heterologous M types GAS were cross-hybridized with 

M11 biotinylated PCR products. The PCR-ELISA method correctly identified 36 of 39 

(92.3%) M types, whereas the remaining 3 (7.7%) M types were considered as false 

positive. The results indicated that the sensitivity and specificity of PCR-ELISA method 

need to be further improved and evaluated in the larger populations of GAS before being 

used as a routine M typing method. 

Analysis of the J14 and J14-like amino acid sequences in the C-repeat regions of 

these 43 M types revealed 16 different patterns of J14 and J14-like sequences. It was 

interesting to point out that the J14 sequence was found only in a C3-repeat, whereas the 

J14.1 was found in both the C2- and C3-repeats. In contrast, most of other J14-like 

sequences were found in the C1-repeat region. 

A bactericidal assay of antisera against the J14 and J14-like peptides revealed that 

each of the antibodies specific for J14, J14.1, J14-R1, and J14-R2 peptides was found to 

enhance a phagocytic activity of human white blood cells. Furthermore, the GAS isolates 

that possessed double or triple C-repeats were killed more readily than those contained a 

single C-repeat. Nevertheless, there was no correlation between the bactericidal activity 

and the J14 or J14-like amino acid sequence patterns in the C-repeat regions. 

In conclusion, this study revealed a potential use of PCR-RFLP as a rapid 

screening method for M typing of GAS.  In addition, antisera against the J14, J14.1,   

J14-R1 and J14-R2 peptides were shown to enhance the phagocytic activity of human 

white blood cells. The results implied that each of these peptides is potentially a 

candidate for the GAS vaccine development. 
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ชื่อเร่ืองวิทยานพินธ       การพัฒนาการทํา M Typing ของเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอ และ 
         ฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียของแอนติซีรัมชนิด J14, J14.1, J14-R1 และ   
         J14-R2  ตอเช้ือสเตรปโตคอกคัสกลุมเอที่คัดแยกไดจากประชากรไทย 
         ในภาคเหนือ 
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บทคัดยอ 
 การติดเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอ สามารถทําใหเกิดอาการหลังการติดเชื้อท่ีมีความรุนแรงเชน      
ไขรูมาติกและโรคหัวใจรูมาติก เชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอ ท่ีพบสวนใหญจะเปนชนิดท่ีไมสามารถจัดจําแนก
ชนิดโดยอาศัยโปรตีนเอ็ม (M protein-nontypable)  ดวยวิธี  Serotyping  มาตรฐานได  อยางไรก็ตามการจัด
จําแนกชนิดของเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอ เปนสิ่งสําคัญในการศึกษาทางระบาดวิทยา  และนํามาซึ่งขอมูลท่ี
มีประโยชนเพื่อการพัฒนาวัคซีน โดยแนวทางในการพัฒนาวัคซีนสําหรับเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอ       
สวนใหญมุงศึกษาในสวนของโปรตีนเอ็มท่ีอยูบนผิวเซลล  โดย  J14  ซึ่งเปนเปปไทดแบบ  chimeric                 
ท่ีประกอบดวยกรดอะมิโน 14 ตัว ซึ่งอยูในสวน conserved C-region ของโปรตีนเอ็ม ท่ีพบวามีความเปนไปได
ท่ีจะนําไปพัฒนาเปนวัคซีนเพื่อกระตุนการสรางแอนติบอดีท่ีชวยในการฆาเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอได
หลายสายพันธุ  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดพัฒนาวิธี PCR-RFLP และ PCR-ELISA ข้ึน เพื่อใชในการจัดจําแนกชนิดของ
เชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอที่คัดแยกไดจากประชากรไทยในภาคเหนือโดยอาศัยโปรตีนเอ็มโดยเปรียบเทียบ
กับวิธี  DNA  sequencing  ซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน พบวาการตรวจดวยวิธี PCR-RFLP สามารถจําแนก M type 
ของเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอที่ทําการศึกษาได 38 M type ในตัวอยางตรวจจํานวน 116 สายพันธุ จาก 127 
สายพันธุ ในขณะที่อีก 11 สายพันธุท่ีเหลือ แสดงรูปแบบของ PCR-RFLP ท่ีไมสอดคลองกับ M type อางอิง 
38 M types ท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการของเรา อยางไรก็ตาม เมื่อนําเชื้อเหลานี้มาหาลําดับของนิวคลีโอไทดของ
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ยีน emm  สามารถระบุ M type ไดตามลําดับ ดังนี้  ST6735, STBSA29, TR2612, U92492.1, และ U74320.1 
ในการศึกษาครั้งนี้พบวาในเชื้อจํานวน 43 M types นั้น  M93  เปน M type ท่ีพบไดบอยท่ีสุด 
 การตรวจโดยวิธี PCR-ELISA เมื่อ PCR product ท่ีเคลือบอยูบน plate มีลําดับนิวคลีโอไทดท่ี
เหมือนกันกับ PCR product ท่ีทําการทดสอบที่มี biotin ติดอยู ก็จะใหผลท่ีทําใหสามารถระบุ M type ของ
เชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอ จํานวน 22 M types จากทั้งหมด 26 M types คิดเปน 84.6 % ไดถูกตองเมื่อ
เปรียบเทียบกับการตรวจโดยวิธี DNA sequencing ในขณะที่อีก 4 M types ท่ีเหลือ คิดเปน 15.4 % ถูกพิจารณา
ใหเปนผลลบเท็จ ในทางตรงกันขาม PCR product ของเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอที่มี M type ตางกันจํานวน 
39 M types ไดนํามาทํา  cross-hybridized  กับ PCR product ของเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอ M11ท่ีมี biotin 
ติดอยู พบวาวิธี  PCR-ELISA  สามารถระบุผลท่ีถูกตอง จํานวน 36 M types จากทั้งหมด 39 M types คิดเปน 
92.3 %  ขณะที่อีก 3 M types ท่ีเหลือ คิดเปน 7.7 % ถูกพิจารณาใหเปนผลบวกเท็จ ผลการทดลองชี้ใหเห็นวา
ความไวและความจําเพาะของวิธี  PCR-ELISA  ยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาใหดียิ่งข้ึนและมีการ
ประเมินโดยการตรวจสอบยืนยันกับเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอจํานวนมากขึ้น กอนที่จะนํามาใชในงาน
ประจําในการทํา M typing 
 ผลจากการวิเคราะหลําดับกรดอะมิโนของ J14 และลําดับท่ีคลายคลึงกับ J14 ในสวน C-repeat ของ
เชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอทั้ง 43 M types สามารถที่จะแยกรูปแบบที่แตกตางกันของลําดับกรดอะมิโนของ 
J14 และลําดับที่คลายคลึงกับ J14 ไดเปน 16 แบบ สิ่งท่ีนาสนใจที่ควรกลาวถึงก็คือการพบวาลําดับกรดอะมิโน
แบบ J14 จะพบเฉพาะใน C3-repeat เทานั้น ในขณะที่ J14.1 จะพบทั้งใน C2- และ C3-repeats สวนลําดับ
กรดอะมิโนรูปแบบที่คลายคลึงกับ J14 ตัวอื่นๆ จะพบอยูในสวนของ C1-repeat  
 การทดสอบฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียของแอนติซีรัมตอเปปไทด J14 และเปปไทดท่ีคลายกับ J14 พบวา
แอนติบอดีแตละชนิดท่ีจําเพาะกับเปปไทด J14, J14.1, J14-R1 และ J14-R2 ชวยเพิ่มความสามารถของ        
เม็ดเลือดขาวของคนในการจับกินเชื้อไดดี  นอกจากนี้ยังพบวาเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอสายพันธุท่ีมี         
C-repeat จํานวน 2 หรือ 3 ตําแหนง จะถูกฆาไดงายมากกวาเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอสายพันธุท่ีมี C-repeat 
เพียงตําแหนงเดียว อยางไรก็ตาม ไมมีความสัมพันธระหวางความสามารถในการฆาเชื้อกับรูปแบบของลําดับ
กรดอะมิโนของ J14 และที่คลายคลึงกับ J14 ในสวน C-repeat 
 โดยสรุป การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา วิธี PCR-RFLP มีประสิทธิภาพในการนําไปใชตรวจคัดกรอง
ชนิดของ  M  type  ไดอยางรวดเร็วสําหรับเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุมเอ   นอกจากนี้ยังพบวาแอนติซีรัมตอ  
เปปไทด J14, J14.1, J14-R1 และ J14-R2 ชวยเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวของคนในการจับกินเชื้อไดดี 
จากผลการทดลองนี้บงช้ีวาเปปไทดเหลานี้  เปนเปปไทดท่ีมีศักยภาพที่จะนําไปพัฒนาเปนวัคซีนตอเชื้อสเตรป
โตคอคคัสกลุมเอได 
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