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บทคัดยอ 
 

               โรโดคอคคัส อีไคว (R. equi) เปนเชื้อแบคทีเรียที่พบไดทั่วไปในดิน  ความรุนแรงในการ
กอโรคของเชื้อขึ้นอยูกับการมีหรือไมมียีน VapA หรือ VapB   โดยพบวาเชื้อสายพันธุที่มียีน VapA 
เปนเชื้อที่มีความรุนแรงมาก   เชื้อสายพันธุที่มียีน VapB มีความรุนแรงปานกลาง และถาไมมีทั้งยีน 
VapA และ VapB  เปนเชื้อที่ไมมีความรุนแรง  จากการศึกษาที่ผานมาพบวาเชื้อที่พบในดินสวนใหญ
เปนสายพันธุที่ไมมีทั้งยีน VapA และ VapB   สวนที่พบในลูกมาจะเปนสายพันธุที่มียีน VapA  แต
ดินบริเวณคอกสุกรพบสายพันธุที่มียีน VapB   แมวาการระบาดในคนจะพบนอย  แตก็พบวาผูที่ติด
เชื้อ HIV มีอัตราการพบเชื้อนี้สูงกวาในประชากรทั่วไป  และสวนใหญจะเปนสายพันธุที่มียีน VapB    
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสายพันธุของ R. equi ในสุกร  ผลการศึกษาพบวา  สามารถตรวจพบ
เช้ือ R. equi ไดในตอมน้ําเหลืองของสุกรที่ปกติ  คิดเปน 0.8% (4 ใน 500 ตัว)  และในตอม
น้ําเหลืองที่ตรวจพบเชื้อนี้สามารถแยกเชื้อได 20 isolates  เปนเชื้อสายพันธุที่มียีน VapB  14 isolates  
คิดเปน 70%   สวนที่เหลือ 6 isolates  เปนสายพันธุที่ไมมีทั้งยีน  VapA และ VapB    
                มีรายงานวาเชื้อนี้สามารถเจริญไดในแมคโครฝาจของคน หนู และมา  และเชื้อที่มียีน 
VapA สามารถมีชีวิตรอดอยูในแมคโครฝาจไดนานกวาเชื้อที่ไมมีทั้งยีน VapA และ VapB    
เนื่องจากเซลลฟาโกซัยทเปนเซลลกลุมแรกในระบบกลไกการปองกันของรางกายแบบไมจําเพาะ  
ถาเซลลฟาโกซัยทกินเชื้อโรคแลวสามารถทําลายเชื้อไดหมด  ก็ทําใหผูที่ไดรับเชื้อไมเปนโรค    
ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบระหวางเชื้อสายพันธุที่มียีน VapA หรือ VapB   
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หรือไมมีทั้งยีน VapA และ VapB   วามีความสามารถในการมีชีวิตรอดอยูในเซลลฟาโกซัยทที่แยก
จากเลือดของคนแตกตางกันหรือไมอยางไร   การศึกษานี้จะใช R. equi  สายพันธุ ATCC 33701,    
A5  และ  ATCC 6939  ซ่ึงเปนเชื้อมาตรฐานของสายพันธุที่มียีน VapA หรือ VapB  หรือไมมีทั้งยีน 
VapA และ VapB  ตามลําดับ  เปนตัวควบคุม  จากการศึกษาพบวา  R. equi  สายพันธุที่มียีน VapA ที่
แยกไดจากลูกมา   สายพันธุที่มียีน VapB  ที่แยกไดจากสุกรและผูที่ติดเชื้อ HIV  และสายพันธุที่ไม
มีทั้งยีน VapA และ VapB  ที่แยกไดจากดินและผูที่ติดเชื้อ HIV  ถูกฆาและมีอัตราการอยูรอดใน
เซลลฟาโกซัยทของคนไดไมแตกตางจากเชื้อควบคุมของแตละสายพันธุ โดยพบวาหลังจากที่ให
เซลลฟาโกซัยทกินเชื้อกอนนาน 90 นาที  จํานวนเชื้อท่ีมีชีวิตของทั้ง 3 สายพันธุลดลงใน 12 ช่ัวโมง
แรก ไมแตกตางกัน   แตที่ 24 ช่ัวโมง  พบวามีความแตกตางกัน โดยที่เชื้อท่ีไมมีทั้งยีน VapA และ 
VapB  ยังคงมีจํานวนลดลงตอ  ในขณะที่จํานวนของเชื้อท่ีมียีน VapA หรือ VapB ไมลดลง แตกลับ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01)  และจํานวนเชื้อท้ังสองนี้ที่ 48 ช่ัวโมง ก็แตกตางจากจํานวนของ
เชื้อที่ไมมีทั้งยีน VapA หรือ VapB  อยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01) เชนเดียวกัน  จากการศึกษาอัตราการ
อยูรอดของเชื้อ R. equi  ในเซลลฟาโกซัยทของคนปกติเปรียบเทียบกับเชื้อ E. coli  พบวาเซลลฟา
โกซัยทของคนสามารถฆาเชื้อ  E. coli  ไดดีกวาเชื้อ R. equi   เพราะหลังจากใหเซลลฟาโกซัยทกิน
เชื้อนาน 90 นาที  พบวา E. coli  ภายในเซลลถูกฆาหมด ในขณะที่ยังคงพบเชื้อ R. equi  ที่มีชีวิตใน
เซลลฟาโกซัยทอยู และสรุปไดวาเมื่อเพาะเลี้ยงเซลลฟาโกซัยทตอไป  เชื้อ R. equi  ก็ถูกฆามาก
เร่ือยๆ  ถาเปนเชื้อที่ไมรุนแรงจํานวนเชื้อในเซลลถูกฆาเพิ่มมากขึ้นจนถึงชั่วโมงที่ 24   จากนั้นเชื้อที่
มีชีวิตรอดจะเพิ่มจํานวนขึ้น  ในขณะที่เชื้อที่มีความรุนแรงมากหรือปานกลางจะถูกฆามากถึง
ช่ัวโมงที่ 12 เทานั้น   จากนั้นเชื้อที่มีชีวิตรอดจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ   
                ผลการศึกษานี้สรุปไดวา  การที่เชื้อสวนใหญในดินเปนเชื้อที่ไมรุนแรงที่ไมมีทั้งยีน VapA 
และ VapB และเชื้อที่ไดจากคนสวนใหญเปนเชื้อที่มีความรุนแรงปานกลางที่มียีน VapB  
เชนเดียวกับที่พบในสุกร    จึงเปนไปไดที่สุกรจะเปนแหลงแพรเช้ือ R. equi มาสูคน และเชื้อ R. 
equi  ที่ไมมีทั้งยีน VapA หรือ VapB   จะถูกฆาโดยเซลลฟาโกซัยทของคนไดมากกวาเชื้อ R. equi  ที่
มียีน VapA หรือ VapB    แตการมียีน VapA หรือ VapB   ไมไดทําใหความสามารถในการอยูรอด
แตกตางกัน  จึงเปนไปไดที่ยีน VapA หรือ VapB  อาจจะเกี่ยวของกับการสรางโปรตีนที่มีผลตอการ
อยูรอดของเชื้อ R. equi หรือการยับยั้งการถูกฆาโดยเซลลฟาโกซัยทของคน         
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ABSTRACT 

 

            Rhodococcus equi (R. equi) is a bacteria commonly found in the soil.  At least 

three virulent levels of R. equi have been identified.  Virulent R. equi is characterized 

by the presence of VapA gene and are found in horses.  R. equi strains of  intermediate 

virulence are identified by VapB gene and are found in pig-breeding farm soil.  

Avirulent R. equi shows no evidence of VapA and VapB gene, and is widespread in 

soil.  Interestingly, the HIV positive patients were infected mostly with VapB-positive 

strains.  In this study, the strain of R. equi in pig was investigated.  R. equi was 

isolated from submaxillary lymph nodes of apparently healthy pigs with the 

percentage of 0.8.  Among positive lymph nodes, 14 isolates out of the total 20 were 

VapB gene positive strain and the rest 6 isolates were Non-VapA, Non-VapB strain.         

            The clinical isolates of VapA positive strains efficiently replicated within 

mouse macrophages in vitro, whereas the Non-VapA, Non-VapB derivative was 

rapidly cleared.  Since phagocytes is the first line of body defense against infection, 

the survival of VapA, VapB and Non-VapA, Non-VapB R. equi in human peripheral 

blood phagocytes was investigated.  R. equi ATCC 33701, A5 and ATCC 6939 were 

used as the standard control of VapA, VapB and Non-VapA, Non-VapB positive strain, 

respectively.   



            This study demonstrated that VapA R. equi isolated from foals, VapB R. equi 

isolated from pigs and HIV-positive patients, and Non-VapA, Non-VapB R. equi 

isolated from soils and HIV-positive patients were partially killed and the rest could 

replicate in phagocytes in the rate similar to their control strains.  During the first 12 

hours of culture period after prior 90 min phagocytosis, the number of viable 

intracellular bacteria of all 3 strains decreased but not significantly different.  The 

number of viable intracellular VapA and VapB positive strain were lowest at 12 hour 

whereas that of Non-VapA, Non-VapB strain was at 24 hour.  Then the survive 

bacteria replicated which the number increased with the time of incubation.  The 

colony forming unit of intracellular VapA and VapB positive strain were significantly 

more than that of Non-VapA, Non-VapB strain at 24 and 48 hour (P < 0.01).  In 

contrast, E. coli as control, did not persist within phagocytes after 90 min 

phagocytosis.  These results indicated that virulent VapA strain and intermediate 

virulence VapB strains were more resistant to phagocyte killing in vitro than avirulent 

Non-VapA, Non-VapB strain.   

            Taken together, with the previous reports, pigs might be the critical reservoir 

of intermediate VapB strain which could transmit to human since this strain is 

commonly found in pigs and infected human.  The strains differ in virulence, VapA or 

VapB, could control survival in human phagocytes similarly.  Therefore, virulence 

factors identified as important in animal models is not be necessary important in 

human.   

 

 

 

 

 


