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ABSTRACT 

 

Streptococcus suis, an important swine and human pathogen, causes severe 

illness especially meningitis, septicemia and toxic shock syndrome.  S. suis serotype 2 

is the most frequently reported worldwide.  The presence of S. suis in patient’s blood 

is usually detected by hemoculture, morphological characteristics, and routine 

biochemical tests.  These characteristics cause many laboratories to misidentify as 

Viridans streptococci.  Therefore, for rapid and accurate identification of this 

pathogen from streptococcal-positive hemocultures, PCR technique based on 16S 

rRNA and gdh genes were used to detect it.  The standard cultural and identification 

methods were also performed to confirm this organism.  Moreover, serotypes of S. 

suis were identified by coagglutination using specific anti-serum, duplex PCR and 

monoplex PCR using serotype specific primers for each serotype (1 or 14 and 2 or 
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1/2).  In the present study, a total of 304 streptococcal-positive hemocultures collected 

during September 2009 to August 2011 were investigated.   Forty six (15.1%) S. suis 

isolates were detected by using 16S rRNA primers while 35 (11.5%) isolates were 

identified by using gdh primers.  However, the latter result correlated well with the 

standard culture method indicating that the gdh primers gave more specificity than 

16S rRNA primers.  Of 35 S. suis isolates, serotyping targeted to cps gene revealed 34 

(97.1%) isolates were serotype 2 or 1/2 and 1 (2.9%) isolate was serotype 14.  This 

result corresponds to coagglutination test.  In conclusion, the PCR technique 

targetedto gdh gene can be used to directly detect S. suis in positive hemocultures as 

accurate as culture method. Moreover, it can rapidly identify in 5 hours whereas over 

40 hours by using conventional culture method. 
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บทคัดย่อ 
 

Streptococcus suis จดัเป็นเช้ือก่อโรคท่ีส าคญัทั้งในหมูและคน ท่ีสามารถก่อโรครุนแรง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยือ่หุม้สมองอกัเสบ ภาวะโลหิตเป็นพิษและ toxic shock syndrome  เช้ือซีโรไทป์ 

2 เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีรายงานการพบบ่อยท่ีสุดทัว่โลก  เช้ือ S. suis ในเลือดของผูป่้วยมกัตรวจพบโดย

วิธีการเพาะเช้ือในเลือด ตรวจดูรูปร่างลักษณะท่ีจ าเพาะ และการทดสอบทางชีวเคมีท่ีใช้ใน

ห้องปฏิบติัการทัว่ไป  คุณลักษณะเหล่าน้ีมกัท าให้ห้องปฏิบติัการต่างๆ รายงานผลผิดเป็นเช้ือ 

Viridans streptococci  ดงันั้นเพื่อตรวจหาเช้ือ Streptococcus suis โดยตรงจาก hemoculture ของ

ผูป่้วยซ่ึงตรวจพบเช้ือ streptococci จากการยอ้มสีแกรมให้ไดผ้ลอยา่งรวดเร็วและแม่นย  า  จึงไดน้ า

เทคนิค PCR ท่ีอาศยัความจ าเพาะของยีนของเช้ือ S. suis มาตรวจหาเช้ือน้ีโดยใชไ้พร์เมอร์ท่ีจ าเพาะ

ต่อยีน 16S rRNA และยีน gdh ของเช้ือ S. suis  พร้อมกบัใชก้ารเพาะเล้ียงและวินิจฉยัเช้ือดว้ยวิธี

ตรวจตามมาตรฐานทางจุลชีววิทยา  และจ าแนกซีโรไทป์ของเช้ือ S. suis (1 หรือ 14 และ 2 หรือ 

1/2) โดยวิธี coagglutination ดว้ย specific anti-serum  เทคนิค duplex PCR และ monoplex PCR ซ่ึง
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มีไพร์เมอร์ท่ีจ  าเพาะต่อยีน cps ของเช้ือซีโรไทป์นั้นๆ มายืนยนัผลการทดสอบท่ีได ้ การศึกษาน้ีได้

น า hemoculture ท่ียอ้มพบการติดเช้ือ Streptococci จ  านวนทั้งส้ิน 304 ตวัอยา่ง ซ่ึงเก็บในช่วงเดือน

กนัยายน ค.ศ.2009 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ.2011 มาตรวจดว้ยเทคนิค PCR เม่ือใชไ้พร์เมอร์ท่ีจ าเพาะ

ต่อยนี 16S rRNA ของเช้ือ S. suis  ตรวจพบเช้ือ S. suis จ านวน 46 (15.1%)  isolates  ขณะท่ีการใช้

ไพร์เมอร์ท่ีจ  าเพาะต่อยนี gdh  ตรวจพบเช้ือ S. suis 35 (11.5%) isolates  อยา่งไรก็ตามโดยวิธีตรวจ

ตามมาตรฐานทางจุลชีววิทยาให้ผลสอดคลอ้งกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ไพร์เมอร์ท่ีจ  าเพาะต่อยีน gdh  

มีความจ าเพาะมากกวา่ไพร์เมอร์ท่ีจ  าเพาะต่อยีน 16S rRNA  การตรวจหาซีโรไทป์ของเช้ือ S. suis 

จ  านวน 35 isolates ดว้ยการเพิ่มปริมาณยีน cps พบเช้ือ S. suis ซีโรไทป์ 2 หรือ 1/2 จ านวน 34 

(97.1%) isolates และพบเช้ือซีโรไทป์ 14 จ  านวน 1 (2.9%) isolate  ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการ

ทดสอบโดยวธีิ coagglutination  โดยสรุปเทคนิค PCR ท่ีใชต้รวจหายีน gdh สามารถน าไปตรวจหา

เช้ือ S. suis โดยตรงจาก hemoculture  ท่ีพบว่ามีเช้ือเจริญได้แม่นย  าเท่ากับวิธีเพาะเล้ียงเช้ือ  

นอกจากนั้นวธีิน้ียงัสามารถตรวจไดร้วดเร็วในเวลาเพียง 5 ชัว่โมง ขณะท่ีวธีิตรวจตามมาตรฐานทาง

จุลชีววทิยาใชเ้วลามากกวา่ 40 ชัว่โมง 


