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ABSTRACT 

 

 

        Streptococcus suis serotype 2 is an organism inhabited in pig, which occasionally 

infects humans and causes fatal illness.  Very recently, S. suis serotype 2 has been 

recognized as an etiological agent for streptococcal toxic shock syndrome (STSS), 

which signs and symptoms are similar to STSS caused by Staphylococcus aureus and 

group A streptococci (GAS).  However, the mechanisms underlying STSS are poorly 

understood.  This study has been undertaken to find out the superantigen genes and 

cell-free supernatants proteins in 49 S. suis serotype 2 isolated from patients positive 

for hemoculture.  Polymerase chain reaction (PCR) was performed to detect 8 known 

superantigen genes found in GAS, speA, speB, speC, speF, speG, speH, speJ and 

smeZ.  We found PCR products from PCR reactions using primers encoding speF, 

speG and smeZ in 24, 25 and 16 isolates, respectively.  The results from DNA 

sequencing analysis showed that they were different from speF, speG and smeZ in 

GAS but similar to biotin carboxylase, cytosine-adenosine deaminase and 

hypothetical protein genes of S. suis serotype 2 strains 98 HAH33 and 05ZYH33, 

respectively.  Therefore, new PCR primers specific to these 3 genes were designed 

and PCR reactions to amplify the genes encoding biotin carboxylase, cytosine-



 v

adenosine deaminase, hypothetical protein and capsular polysaccharide of S. suis 

serotype 2 (cps-2j) were performed.  We found that biotin carboxylase, cytosine-

adenosine deaminase and cps-2j genes were conserved among S. suis serotype 2. 

Therefore, multiplex PCR technique was then developed using two pairs of primers 

that targeted for the genes encoding biotin carboxylase and cps-2j to confirm S. suis 

serotype 2.  We found that all of 49 S. suis serotype 2 isolates gave PCR products 

with both biotin carboxylase and cps-2j genes.  These results indicated that biotin 

carboxylase and cps-2j genes were conserved in S. suis serotype 2 and multiplex-PCR 

technique can thus be used as a specific method for the detection of S.  suis serotype 2 

strains.    

        For SDS-PAGE analysis of cell-free supernatants proteins, we found that all of 

14 S. suis serotype 2 isolates represented different patterns of PCR products of speF 

gave the same or similar cell-free supernatants proteins.  At least five major protein 

bands at the molecular weight about 20, 45, 50, 55 and 70-kDa were observed in 14 

isolates.  In contrast, the 150-kDa protein band was observed only in 7 from14 

isolates.  However, the roles for pathogenesis of these proteins have to be studied in 

the future. 
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บทคัดยอ 
 

 
        เสตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2 เปนเชื้อจุลชีพที่พบไดในสุกร  ซ่ึงในบางครั้งอาจพบเปน
สาเหตุของการเกิดโรคในมนุษยและกอใหเกิดการเสียชีวิตได โดยเมื่อเร็วๆนี้พบวาเชื้อเสตรปโต
คอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2 เปนสาเหตุของการเกิด streptococcal toxic shock syndrome (STSS) 
โดยมีอาการและการดําเนนิของโรคคลายคลึงกับ STSS ที่พบไดจากการติดเชื้อในกลุมสแตฟไฟโล
คอคคัส ออเรียสและเสตรปโตคอคคัสกลุมเอ  แตอยางไรก็ตามยังไมทราบถึงกลไกในการเกิดโรค
แบบ STSS ที่แนชัด  ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมุงตรวจหายนีที่กําหนดการสรางซูเปอรแอนติเจน
และศึกษาการสรางโปรตีนในน้ําเลี้ยงปราศจากเซลลในเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2 ที่
แยกไดจากเลอืดของผูปวยที่มีการติดเชื้อทั้งหมด 49 สายพันธุ  โดยใชวิธี Polymerase chain 

reaction (PCR) เพื่อทําการตรวจหายนีที่กําหนดการสรางซูเปอรแอนติเจน 8 ชนิดที่พบในเชื้อ
เสตรปโตคอคคัสกลุมเอ ไดแก speA, speB, speC, speF, speG, speH, speJ  และ smeZ   พบวา
เกิดผลผลิต  PCR  ในการตรวจหายีน speF, speG  และ smeZ   ในเชื้อ 24, 25 และ 16 สายพนัธุ 
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ตามลําดับ    ซ่ึงผลจากการทํา DNA sequencing analysis พบวาผลผลิต PCR ดังกลาวไมมีความ
คลายคลึงกับ speF, speG และ smeZ ที่พบใน เชือ้เสตรปโตคอคคัสกลุมเอเลย   แตกลับไป
คลายคลึงกับยนีไบโอตินคารบอกซิเลส  ยีนไซโตซีน-อะดีโนซีน  ดีอะมิเนส และยนีไฮโปเทติคอล
โปรตีนในเชื้อเสตรปโตคอคคัส  ซูอิส  ซีโรไทป  2  สายพันธุ 98HAH33 และ 05ZYH33 

ตามลําดับ  ดังนั้นผูวิจยัจึงทําการออกแบบ primer คูใหมที่จําเพาะตอสามยีนดังกลาว  จากนัน้ไดใช
วิธี PCR เพื่อตรวจหายีนไบโอตินคารบอกซิเลส  ยีนไซโตซีน-อะดีโนซีน  ดีอะมิเนส  ยีนไฮโปเทติ
คอลโปรตีนและยีนทีก่ําหนดการสรางแคปซูล (cps-2j) ในเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2   
พบวายนีไบโอตินคารบอกซิเลส  ยีนไซโตซีน-อะดีโนซีน ดีอะมเินส และยีน cps-2j มีความจําเพาะ
ในเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2    ดังนั้นผูวจิยัจึงเกิดแนวคดิในการพัฒนาวิธี multiplex 

PCR โดยใช primer  2 คู คือ primer ที่จําเพาะตอยีนไบโอตินคารบอกซิเลสและยีน cps-2j  เพื่อ
ยืนยนัวาเปนเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2   ผลปรากฏวามีผลผลิต PCR เกิดขึ้นกับทั้ง
ยีนไบโอตินคารบอกซิเลสและยีน cps-2jในเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2 ทั้ง 49 สาย
พันธุ     แสดงใหเห็นวายีนไบโอตินคารบอกซิเลสและยีน cps-2j นัน้มีความจําเพาะในเชื้อเสตรป
โตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2 และเทคนิค multiplex PCR ที่พัฒนาขึ้นนาจะเปนวิธีทีม่ีความจําเพาะ
สําหรับการตรวจวินิจฉยัเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป 2  
        การศึกษาโปรตีนในน้ําเลี้ยงปราศจากเซลลโดยวิธี SDS-PAGE พบวาเชื้อเสตรปโตคอคคัส  
ซูอิส  ซีโรไทป 2  ทั้ง14 สายพันธุที่มีผลผลิต PCR ของยีน speF ที่แตกตางกัน  มีการสรางโปรตีน
ในน้ําเลีย้งปราศจากเซลลที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน โดยพบโปรตีนอยางนอย 5 ชนิดที่มีน้ําหนัก
โมเลกุลเทากับ 20, 45, 50, 55 และ 70  กิโลดัลตันในเชื้อทั้ง14 สายพันธุ  แตกลับพบโปรตีนที่มี
ขนาด150 กิโลดัลตันในเชื้อ 7 สายพันธุจากทั้งหมด14 สายพันธุ  อยางไรก็ตามควรจะมีการศึกษา
ถึงคุณสมบัติของโปรตีนเหลานี้ตอบทบาทในการกอโรคของเชื้อเสตรปโตคอคคัส  ซูอิส  ซีโรไทป 
2  ตอไปในอนาคต 
 
 
 


