
iv 
 

Thesis Title Construction of Random Mutant Library of Plasmodium 

falciparum Dihydrofolate Reductase and Its Use for 

Study of Evolution of Antifolate Resistance in 

Plasmodium berghei Model 

 

Author            Miss Wachiraporn Tipsuwan 

 

Degree             Doctor of Philosophy (Biochemistry) 

 

Thesis Advisory Committee             

          Assoc. Prof. Dr. Somdet Srichairatanakool      Advisor 

 Dr. Chairat Uthaipibull               Co-advisor 

 Dr. Sumalee Kamchonwongpaisan             Co-advisor 

 

     ABSTRACT 

 

        The prevalence of drug resistance amongst the human malaria Plasmodium 

species has most commonly been associated with genomic mutation within the 

parasites. This phenomenon necessitates evolutionary predictive studies of possible 

resistance mutations, which may occur when a new drug is introduced. Therefore, 

identification of possible new P. falciparum dihydrofolate reductase (PfDHFR) 

mutants that confer resistance to antifolate drugs is essential in the process of anti-

malarial drug development.  
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        A system to identify mutation in Pfdhfr gene that confers antifolate drug 

resistance using an animal Plasmodium parasite model was developed. By using 

error-prone PCR and Plasmodium transfection technologies, libraries of Pfdhfr mutant 

were generated and then episomally transfected to P. berghei parasites, from which 

pyrimethamine-resistant PfDHFR mutant were selected. The principal mutation found 

from this experiment was S108N, coincident with the first pyrimethamine-resistance 

mutation isolated from the field. A transgenic P. berghei, in which endogenous 

Pbdhfr allele was replaced with the mutant PfdhfrS108N, was generated and confirmed 

to have normal growth rate comparing to parental non-transgenic parasite and also 

confer resistance to pyrimethamine. Furthermore, we generated libraries of Pfdhfr 

mutants by error-prone PCR using PfdhfrS108N gene as a template followed by 

transfection and selection in P. berghei. Two clones of transgenic P. berghei 

expressing PfDHFR with major interest due to the position of such mutations, 

PbPfDHFR3m1(M55I+S108N+S189C) and PbPfDHFR3m2(C50Y+S108N+F116S), 

were selected for drug sensitivity test. The transgenic parasite clones showed similar 

reproducibility with the parental transgenic P. berghei expressing PfDHFR with 

mutation at S108N (PbPfS108N) in response to antifolate pyrimethamine.  

        This study demonstrated the power of the transgenic P. berghei system to predict 

drug-resistant Pfdhfr mutations in an in vivo parasite/host setting. The system could 

be utilized for identification of possible novel drug resistant mutants that could be 

arise against new antifolate compounds and for prediction the evolution of resistance. 
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บทคัดยอ 

        การดื้อตอยาตานมาลาเรียของเช้ือปรสิตพลาสโมเดียมที่พบในคนสวนใหญเกิดจากการกลาย-

พันธุภายในจีโนมของเช้ือปรสิต จากปรากฏการณนี้จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาเพื่อทํานาย

ความเปนไปไดท่ีจะเกิดการกลายพันธุท่ีทําใหเกิดการดื้อตอยาซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการใชยาท่ี

สังเคราะหข้ึนมาใหม ดังนั้นการระบุการกลายพันธุของเอนไซมไดไฮโดรโฟเลทของเชื้อพลาสโม-

เดียมท่ีทําใหเกิดการดื้อยาแอนติโฟเลทจึงเปนส่ิงสําคัญในกระบวนการพัฒนายาตานมาลาเรีย 

        การศึกษานี้ไดทําการพัฒนาระบบเพื่อท่ีจะระบุการกลายพันธุของยีนพลาสโมเดียมฟาลซิพารัม 

ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทสท่ีดื้อตอยาแอนติโฟเลทโดยใชแบบจําลองของเช้ือพลาสโมเดียมใน

สัตวทดลอง หองสมุดกลายพันธุของยีนพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทสไดถูก

สรางข้ึนโดยใชวิธี Error prone PCR ซ่ึงเปนการทําใหเกิดกลายพันธุของยีนแบบสุมจากนั้นจึงถาย-
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โอน (transfect) หองสมุดกลายพันธุของยีนพลาสโมเดียมฟาลซิปารัมไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทส

ดังกลาวไปยังพลาสโมเดียมเบอรกิไอและทําการคัดเลือกดวยยาท่ีไพริเมธามีนในระดับท่ีสามารถ

ยับยั้งเช้ือพลาสโมเดียมเบอรกิไอแบบดั้งเดิมได โดยเชื้อพลาสโมเดียมเบอรกิไอท่ีถูกถายโอนดวย 

ยีนพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทส ท่ีดื้อตอยาไพริเมธามีนจะถูกคัดเลือก ผลการ

ทดลองพบการกลายพันธุที่ตําแหนง S108N ซ่ึงสอดคลองกับตําแหนงแรกท่ีเกิดการกลายพันธุของ

ยีนไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทสท่ีดื้อตอยาแอนติโฟเลทท่ีพบในธรรมชาติ จากนั้นไดทําการสรางเช้ือ

ปรสิตพลาสโมเดียมเบอรกิไอแปลงพันธุโดยยีนไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทสของเช้ือพลาสโมเดียม

เบอรกิไอเองถูกแทนท่ีดวยยีนไดไฮโดรโฟเลทรีดักเของเช้ือพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมท่ีมีการกลาย

พันธุท่ีตําแหนง S108N จากการตรวจสอบพบวาเช้ือปรสิตแบบดั้งเดิมและเช้ือปรสิตแปลงพันธุท่ี

ดื้อตอยาไพริเมธามีนมีอัตราการเจริญเติบโตเปนปกติไมแตกตางกัน การศึกษาตอไปไดสราง

หองสมุดกลายพันธุเพิ่มเติมโดยใช ยีนพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทสท่ีมี

ตําแหนงกลายพันธุท่ี S108N เปนแมแบบจากนั้นถายโอนหองสมุดกลายพันธุดังกลาวไปยังพลาส- 

โมเดียมเบอรกิไอและทําการคัดเลือกดวยยาท่ีไพริเมธามีน ผลการทดลองพบเช้ือพลาสโมเดียม 

เบอรกิไอแปลงพันธุสองโคลนมีการแสดงออกของเอนไซมพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมไดไฮโดรโฟ-

เลทรีดักเทสท่ีเกิดการกลายพันธุท่ีบริเวณใกลเคียงกับ active site และ บริเวณท่ีจับกับยาแอนติโฟ- 

เลทคือ PbPfDHFR3m1 (S108N+M55I+S189C) และ PbPfDHFR3m2 (C50S+S108N+F116S) 

จากนั้นจึงไดนําเช้ือพลาสโมเดียมเบอรกิไอแปลงพันธุท้ังสองโคลนมาศึกษาความไวตอยาไพริเม- 

ธามีน พบวาเช้ือพลาสโมเดียมเบอรกิไอแปลงพันธุดังกลาวมีระดับความไวในการตอบสนองตอยา

แอนติโฟเลทไพริเมธามีนคลายคลึงกับเช้ือพลาสโมเดียมเบอรกิไอท่ีมีการแสดงออกของเอนไซม 

ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทส-ไธมิดิเลทซินเทสท่ีมีการกลายพันธุท่ีตําแหนง S108N  

        การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาระบบการสรางเช้ือปรสิตแปลงพันธุท่ีมีการกลายพันธุของยีน

ไฮโดรโฟเลทรีดักเทสของเช้ือพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมในแบบจําลองของเช้ือพลาสโมเดียมเบอร- 

กิไอมีประสิทธิภาพท่ีจะทํานายการกลายพันธุของยีนไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทสของเช้ือพลาสโม- 

เดียมฟาลซิพารัมท่ีจะเกิดข้ึนมาใหมและด้ือตอยาแอนติโฟเลทไดและสามารถนําระบบนี้ไปใชเพ่ือ

ศึกษาวิวัฒนาการการกลายพันธุของยีนท่ีทําใหเกิดการดื้อยา และใชในการพัฒนายาตานมาลาเรีย

ตอไปไดในอนาคต 
 


