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ABSTRACT 

 

Streptococcus pyogenes (group A streptococcus, GAS) is still causing 

infection in human worldwide. The number of patients of severe invasive GAS   

infections such as necrotizing fasciitis or streptococcal toxic shock syndrome (STSS) 

have been increasing in North America, Europe, and other parts of the world.   

Superantigenic exotoxins released from GAS may be associated with these diseases.   

Group G streptococcus (GGS), which has normally been known as animal pathogen, 

can cause severe invasive infections in human similar to GAS and some of genes 

encoding superantigenic exotoxins can be detected from them.  

M protein-based vaccine is the most promising approach to prevent GAS 

infection. However, to overcome with the M type specificity problem of this vaccine 

type, other constituents which present in most of GAS such as conserved C-terminal 

of M protein, C5a peptidase or carbohydrate cell wall antigen were tested for vaccine 

efficacy. GAS share many virulence factors with GGS and raise possibility that whole 

cell GAS antigen can induce cross reactive antibodies production against multiple 

strains of GAS and GGS.  
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  In this study we used PCR technique to amplify genes encoding 

superantigenic exotoxins speA, speB, speC, speF, speG, speH, speJ and smeZ from 16 

GAS and 40 GGS isolated in A.D. 2006-2007 from patients in Maharaj Nakorn 

Chiang Mai Hospital and 34 GAS isolated from sore throat, impetigo and rheumatic 

heart disease patients in A.D. 1985-2000. Almost of 50 GAS isolates were positive for 

speB, speF and speG and many of them were positive for speA, speC, speH, speJ and 

smeZ. GAS isolated in A.D. 2006-2007 were more frequently found genes encoding 

superantigenic exotoxins than GAS isolated in A.D. 1985-2000 especially speA, speC 

and smeZ. None of GGS strains gave expected PCR products for these 8 

superantigenic exotoxins genes.  

Ten GAS isolates which different in M types and 10 GGS isolates were 

selected as subjects for bactericidal assay. The results showed that 10 isolates of GAS 

and 8 isolates of GGS were killed only when they were incubated with human blood 

plus rabbit serum immunized with whole cell heat-killed M1 GAS. The average 

killing ranged from 86.78-100% for 10 isolates of GAS and ranged from 81.62-100% 

for 8 isolates of GGS. Two GGS isolates were killed when incubated with blood 

without rabbit serum. ELISA between these 2 GGS isolates antigen with donor serum 

may suggest that donor blood have specific antibody to these GGS isolates.    

In conclusion, 8 superantigenic exotoxins genes were found in GAS 

population isolated in A.D. 2006-2007 from patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai 

Hospital. This finding suggested that GAS may have potential to cause severe 

invasive infections in this area of the country. It will lead to the precaution and 

prevention in the future. Antibodies against whole cell heat-killed M1 GAS may help 

phagocytes to kill both GAS and GGS strains which will lead to an ideal vaccine 

approach in the future. 
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บทคัดยอ 

 
เชื้อ Streptococcus pyogenes (group A streptococcus, GAS) ยังคงเปนเชื้อทีก่อโรค

ในมนษุยทัว่โลก ผูปวยจากโรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส กลุมเอแบบลุกลามและรุนแรง เชน โรค
เนื้อเนาตายหรอือาการช็อกจากพิษของเชื้อสเตรปโตคอกคัส มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทั้งในอเมริกาเหนือ 
ยุโรป และสวนอื่นๆของโลก สารพิษซูเปอรแอนติเจนหลายชนิดที่ถูกปลอยออกมาจากตัวเชื้อนาจะ
มีความเกีย่วของกับการกอใหเกิดโรคกลุมนี้ พบวาเชื้อสเตรปโตคอกคัส กลุมจี ซ่ึงปกติเปนเชื้อกอ
โรคในสัตว กส็ามารถกอโรคที่รุนแรงในคนและมีอาการคลายการกอโรคจากกลุมเอ โดยสามารถ
ตรวจพบยีนสรางสารพิษซูเปอรแอนติเจนบางชนิดไดจากเชื้อเหลานี้  

การพัฒนาวัคซีนเพื่อใชในการปองกันโรคติดเชื้อกลุมเอ มุงเนนไปทีก่ารใช M protein 
เปนแกนหลัก อยางไรก็ตามเพื่อแกปญหาของวัคซีนกลุมนี้ที่มีขอเสียคือใชปองกันไดอยางจําเพาะ
ตอ M type นั้นๆ เทานัน้ ดังนั้นจึงไดมกีารนําเอาสวนประกอบอื่นๆของเชื้อที่พบไดในเชื้อกลุมเอ
สวนใหญไดแก สวน C ของ M protein ซ่ึงเปนชวงลําดับอนุรักษ (conserved region) C5a 

peptidase และ carbohydrate cell wall antigen มาทดสอบความสามารถในการพัฒนาเปน
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วัคซีนแทน เชื้อกลุมเอมีสวนประกอบของตัวเชื้อที่เกีย่วของกับการกอโรคหลายชนิดที่เหมือนกับ
เชื้อกลุมจี จึงมีความเปนไปไดที่แอนติเจนจากตัวเชื้อกลุมเอ (Whole cell GAS antigen) จะ
กระตุนใหเกิดการสรางแอนติบอดีที่เกิดปฏิกิริยาขามตอเชื้อกลุมเอและกลุมจีหลายสายพันธุ 

งานวิจยันี้ไดใชวิธี PCR ตรวจหายีนสรางสารพิษซูเปอรแอนติเจน ไดแก  speA, speB, 

speC, speF, speG, speH, speJ  และ smeZ จากเชื้อกลุมเอ 16 ไอโซเลต และกลุมจี 40 ไอโซเลต
ที่แยกไดจากผูปวยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมในระหวางป พ.ศ. 2549-2550 และเชือ้ 
กลุมเอ 34 ไอโซเลตที่แยกไดจากผูปวยโรคคออักเสบ โรคผิวหนังชนดิเปนตุมพพุองและโรคหัวใจ
รูหมาติกในระหวางป พ.ศ. 2528-2543  พบวาเชื้อกลุมเอสวนใหญจากทั้งหมด 50 ไอโซเลตตรวจ
พบ speB, speF และ speG และเชื้อกลุมเอหลายไอโซเลตตรวจพบ speA, speC, speH, speJ 

และ smeZ โดยเชื้อกลุมเอที่แยกในชวงระหวางป พ.ศ. 2549-2550 จะมีอัตราการพบยีนสราง
สารพิษซูเปอรแอนติเจนไดมากกวาเชื้อกลุมเอที่แยกในชวงระหวางป พ.ศ. 2528-2543 โดยเฉพาะ
ยีน speA, speC และ smeZ  ในขณะทีไ่มมีเชื้อกลุมจไีอโซเลตใดเลยที่พบ PCR products ที่มี
ขนาดตรงกับขนาดที่คาดไวของยีนกําหนดการสรางสารพิษซูเปอรแอนติเจนทั้ง 8 ชนิด 

เชื้อกลุมเอ 10 ไอโซเลตที่มี M type แตกตางกันและ กลุมจี 10 ไอโซเลตไดถูกเลือกมา
ทดสอบ bactericidal assay ผลการทดลองแสดงใหเหน็วา เชื้อกลุมเอ 10 ไอโซเลตและกลุมจี 8 
ไอโซเลต จะถูกฆาไดเฉพาะเมื่อผสมอยูรวมกับเลือดของมนุษยที่ผสมกับซีรัมของกระตายที่ถูกฉีด
กระตุนดวยเชือ้กลุมเอที่ถูกฆาดวยความรอนเทานั้น   โดยมีระดับการฆา 86.78-100% สําหรับเชื้อ
กลุมเอ 10 ไอโซเลตและมีระดับการฆา 81.62-100% สําหรับเชื้อกลุมจี 8 ไอโซเลต  เชื้อกลุมจี 2    
ไอโซเลตถูกฆาไดเมื่อผสมอยูรวมกับเลือดของมนุษยเพียงอยางเดยีวเทานั้น จากการทํา ELISA 
ระหวางแอนตเิจนของเชื้อกลุมจีทั้ง 2 ไอโซเลตนี้กับซีรัมของบุคคลผูใหเลือดสําหรับการทดสอบ 
bactericidal assay กับเชื้อทั้ง 20 ไอโซเลต สามารถสันนิษฐานไดวาเลือดที่นํามาใชทดลองครั้งนี้
มีแอนติบอดีทีจ่ําเพาะตอเชื้อกลุมจีทั้ง 2 ไอโซเลตนี้ 

โดยสรุปแลว ยีนกําหนดการสรางสารพิษซูเปอรแอนติเจนทั้ง 8 ชนิด ถูกตรวจพบไดใน
ประชากรเชื้อกลุมเอที่แยกไดระหวางป พ.ศ. 2549-2550 จากผูปวยในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม ซ่ึงชี้ใหเห็นวาเชือ้กลุมเออาจจะมีศักยภาพในการกอใหเกิดโรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส
แบบลุกลามและรุนแรงในบริเวณนี้ได ซ่ึงนาจะเปนขอมูลในการระวังและปองกันโรคในอนาคต 
ภูมิตานทานตอเชื้อกลุมเอนาจะมีสวนชวยเม็ดเลือดขาวฆาเชื้อทั้งกลุมเอและกลุมจไีด ซ่ึงอาจ
นําไปสูการทดสอบวัคซีนในอนาคต  


