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เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella abortus
ในซีรัมโค โดยวิธี Rose bengal test และ Complement fixation test
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บทคัดยอ
การศึกษาการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella abortus โดยวิธี Rose bengal test
เปรียบเทียบกับวิธี Complement fixation test ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานที่ใชในการตรวจโรคบรูเซลโลซิส โดยการ
ทดสอบกับตัวอยางซีรัมโค 7,670 ตัวอยาง ผลการตรวจใหผลบวกทัง้ 2 วิธี 4.34% (333/7,670) ใหผลลบ
ทั้ง 2 วิธี 95.5% (7,325/7,670) ใหบวกตอวิธี Rose bengal test แตใหผลลบตอวิธี Complement fixation
test 0.12% (9/7,670) และ ใหผลลบตอวิธี Rose bengal test แตใหผลบวกตอวิธี Complement fixation
test 0.04% (3/7,670) พบวาวิธี Rose bengal test มีคา sensitivity 99.11% , specificity 99.88% และ
accuracy 99.84% ผลการศึกษาสรุปไดวา Rose bengal test สามารถนํามาใชในการคัดกรองการ
ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella abortus อยางไดผล

คําสําคัญ : แอนติบอดี , Brucella abortus , ซีรัมโค , Rose bengal test , Complement fixation test
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บทนํา
เชื้อ Brucella abortus เปนเชื้อทีก่ อใหเกิดโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ซึ่งเปนโรคสําคัญใน
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 พบไดในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมหลายชนิด เชน โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ และเปนโรคที่สามารถติดตอถึงคนได สัตวที่เปนโรคจะใหผลผลิตลดลง ทําใหสัตวเปนหมัน ผสม
ไมติด หรือผสมติดยาก อาจมีการแทงลูก โดยเฉพาะอยางยิง่ หากติดโรคขณะตั้งทอง (Blood and
Henderson, 1968) สัตวทเี่ ปนโรคสามารถแพรเชื้อตอไปยังสัตวอื่นๆ ได (Nielsen, 2002) จึงจัดเปนโรค
สําคัญที่สรางความสูญเสียตอเกษตรกร และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวอยางมาก จากขอมูลของสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติในป 2547-2548 พบวาโคเนื้อที่ใหผลบวกตอโรคบรูเซลโลซิส เพิ่มขึน้ จาก 2.5% ในป
2547 เปน 3.9% ในป 2548 บงชีว้ าโรคนี้ยังคงเปนปญหาอยู และมีแนวโนมจะมีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้น
ดังนัน้ การวินิจฉัยโรคเพื่อคัดแยกตัวที่ติดเชือ้ ออกจากฝูง จึงเปนวิธีควบคุมโรคที่สําคัญ โรคนี้ปองกันโดยการ
ฉีดวัคซีนบรูเซลโลซิส สเตรน 19 ในลูกสัตวเพศเมียอายุ 3 - 8 เดือน (Alton et al., 1975) การวินจิ ฉัยโรคบ
รูเซลโลซิสสามารถทําไดหลายวิธีเชน Rose bengal test (RBT), Rapid plate test (RPT), Tube
agglutination test (TAT), Complement fixation test (CFT) และ Enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) ซึง่ แตละวิธีมีขอจํากัดแตกตางกัน โดย CFT ถือเปนวิธมี าตรฐานที่ใชในการทดสอบโรคบรู
เซลโลซิส แตมีขอจํากัดคือวิธีการคอนขางยุงยาก และใชเวลานาน จึงนําเสนอวิธี RBT ซึ่งทําไดงาย ไมตอง
ใชเครื่องมือทีม่ ีราคาแพง อานผลการทดสอบไดงาย และสามารถนําไปใชในภาคสนามโดยทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานคือ CFT เพือ่ ศึกษาความไว (sensitivity) ความจําเพาะ (specificity) และ
ความแมนยํา (accuracy) ในการทดสอบโรค

อุปกรณและวิธีการ
ตัวอยางซีรัม

: เปนซีรัมโคจาก 29 จังหวัดทั่วประเทศ ซึง่ สงมาทดสอบโรคบรูเซลโลซิส
ที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติในป 2548 จํานวน 7,670 ตัวอยาง
แอนติเจนและชีวสาร : บรูเซลลาแอนติเจนสําหรับ RBT ผลิตโดยสํานักชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว
เก็บทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
Complement and Hemolysin “DENKA SEIKEN”®

®

commercial reagents
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การตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร
วิธี Rose bengal test
หยดซีรัมและแอนติเจนลงบนแผนกระจกใสขนาด 40 x 25 cm หนา 5 mm. ที่มีเสนแบงเปนชองๆ
ขนาด 3.5 x 3.5 cm. จํานวน 50 ชอง ( 5 x 10 ชอง ) อยางละ 30 ไมโครลิตร ใชแทงพลาสติกแข็งคนใหเขา
กันนาน 4 นาที จึงอานผล
การอานผล : อานผลจากปฏิกิริยาการเกาะกลุม (agglutination)
ไมมีการเกาะกลุม ถือเปนลบ (Negative)
มีการเกาะกลุม
ถือเปนบวก (Positive)
วิธี Complement fixation test
เจือจางตัวอยางซีรัมทดสอบ ซีรัมควบคุมบวกและลบ เปน 1:5 ดวยสารละลาย magnesium
saline (MgS) และ inactivate ที่อุณหภูมิ 56๐C นาน 30 นาที ทํา serial two fold dilution จากความ
เขมขน 1:5-1:80 ในไมโครไตเตอรเพลทชนิด U-shape และทํา serial two fold dilution 1:10 และ 1:20
สําหรับควบคุมคอมพลีเมนท เสร็จแลวเติมแอนติเจน 2 ยูนิต ลงในหลุมซีรัมที่ความเขมขน 1:5 ถึง 1:80
และเติมสารละลาย MgS ในหลุมซีรัมชุดควบคุมคอมพลีเมนท นําเก็บที่อุณหภูมิ 4๐C ประมาณ 2 ชั่วโมง
แลวเติมคอมพลีเมนทลงทุกหลุม เขยาใหเขากัน และนําไปไวที่ 4oC (18-20 ชั่วโมง) แลวเตรียม hemolytic
system (สวนผสมระหวาง hemolysin กับเม็ดเลือดแดง 2% ในอัตราสวน 1:1) เก็บที่ 4oC คางคืน รุงขึ้นนํา
ไมโครเตอรเพลท จากตูเย็น ไปวางในตูควบคุมอุณหภูมิ 37oC 1 ชั่วโมง นํา hemolytic system มา
sensitize ที่ 37oC ใน อางควบคุมอุณหภูมินาน 10 นาที แลวเติม hemolytic system ลงในทุกหลุม เขยาให
เขากัน แลวจึงนําไปบมในตูควบคุมอุณหภูมิ 37oC เขยา ทุก 10 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง นําไปเก็บไวที่ 4oC
นาน 2 ชั่วโมง หรือคางคืนและอานผลการเกิดปฏิกิริยา fixation
การอานผล : ปฏิกิริยา Fixation คือ ลักษณะที่เม็ดเลือดแดงรวมกลุม กันที่กน หลุม และสวนน้าํ ใส ลักษณะที่
เม็ดเลือดแดงทั้งหมดมารวมกันที่กน หลุม สวนน้าํ ใสไมมีสีของเม็ดเลือดแดง
= 100%
เม็ดเลือดแดงเกือบทัง้ หมดมารวมกันที่กน หลุมสวนน้ําใสมีสีของเม็ดเลือดแดงเล็กนอย = 70-75%
เม็ดเลือดแดงครึ่งหนึง่ มารวมกันที่กน หลุม สวนน้าํ ใสมีสขี องเม็ดเลือดแดงปานกลาง = 50%
เม็ดเลือดแดงเล็กนอยรวมกันทีก่ นหลุม สวนน้ําใสมีสีของเม็ดเลือดแดงเขมขึ้น
= 25%
การแปลผล : ≥ 1:5 ถือเปนบวก (positive) โดยตัดสินหลุมทีเ่ กิดปฏิกิริยา 75-100%
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ผล
การตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella abortus จากซีรัมโคจํานวน 7,670 ตัวอยาง โดยวิธี RBT
และ CFT พบวาใหผลบวกทัง้ 2 วิธี 4.34% (333/7,670) ใหผลลบทัง้ 2 วิธี 95.5% (7,325/7,670) ใหบวก
ตอวิธี RBT แตใหผลลบตอวิธี CFT 0.12% (9/7,670) และใหผลลบตอวิธี RBT แตใหผลบวกตอวิธี CFT
0.04% (3/7,670) จากการคํานวณตามสูตร โดยใช CFT เปน gold standard พบวาวิธี RBT มีคา
sensitivity 99.11% , specificity 99.88% และ accuracy 99.84% (ตารางที่ 1 )
การคํานวณหาคา sensitivity , specificity และ accuracy ใชสูตร (OIE 2004) ดังตอไปนี้
sensitivity (%)
specificity (%)

=

TP
TP + FN

=

333
336

=
=

accuracy (%)

=
=

TP
FP
FN
TN

X 100

X 100 = 99.11

TN
X 100
TN + FP
7325
X 100 = 99.88
7334

TP + TN
TP + FP + FN + TN
333 + 7325
7670

X 100

X 100 = 99.84

is the total number of True Positive results
is the total number of False Positive results
is the total number of False Negative results
is the total number of True Negative results

เกณฑการยอมรับ : ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตารางที่1 : แสดงผลการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค
โดยวิธี Rose bengal test และ Complement fixation test

Rose bengal
test

Complement fixation test
+
+
333
9
3
7,325
Total
336
7,334

Total
342
7,328
7,670
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วิจารณ
ปจจุบันการตรวจโรคบรูเซลโลซิสมีหลายวิธี คือ Rose bengal test (RBT) , Rapid plate
Test (RPT) , Tube agglutination test (TAT) , ELISA, Complement fixation test (CFT) (Corner and
Bagust, 1993) ในการตัดสินโรคจําเปนตองใชประวัตสิ ัตว เชน อายุ และ การฉีดวัคซีนรวมดวย ในบรรดา
วิธีการทดสอบโรคทั้งหมดนั้น CFT ถือเปนวิธมี าตรฐานที่ใชยืนยันการเปนโรค (OIE,2004. WHO, 1986.,
และ Alton et al.,1975) มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวินจิ ฉัยโรคนี้ในโคพบวา CFT เปนวิธีการที่มี
ความจําเพาะสูงสุด (Dohoo et al., 1986 ; Mathias and Pinto,1982) แตมีขอเสียที่มีความยุงยากและใช
เวลานานในการทดสอบ วิธี RBT ถือเปนวิธีการตรวจคัดกรองทีท่ ําไดงาย และใหผลรวดเร็ว จากการศึกษา
ครั้งนี้พบวา RBT มีคา sensitivity , specificity และ accuracy สูงถึง 99.11% , 99.88% และ 99.84%
ตามลําดับ ซึง่ ชี้ใหเห็นวาวิธีการดังกลาวสามารถนําไปใชตรวจโรคในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็
ตาม จากตารางที่ 1 จะเห็นวามีซีรัมโคจํานวน 3 ตัวอยาง ที่ใหผล CFT เปนบวก แตใหผลลบตอ RBT ซึ่ง
นาจะเกิดเนื่องจากสัตวอาจเพิ่งไดรับเชื้อ และกําลังอยูในระยะฟกตัว จึงตรวจไมพบแอนติบอดีโดยวิธี RBT
อีกประการหนึง่ RBT มีความไวนอยกวาเมื่อเทียบกับ CFT โดยเฉพาะระยะแรกของการติดเชื้อ (Corner
and Bagust, 1993) ดังนั้นแนวทางแกไขคือ ควรทําการทดสอบโรคเปนระยะอยางตอเนื่อง เชน ทุก 3 หรือ
6 เดือน เพื่อคัดแยกตัวที่เปนโรคออกจากฝูง อันจะเปนผลใหไดฝูงทีป่ ลอดโรคบรูเซลโลซิสอยางแทจริง ซึง่
หากมีการดําเนินการตรวจโรคนี้อยางทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ ก็จะทําใหโรคหมดไปในที่สุด
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ที่ใหความชวยเหลือในการทดสอบ
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Abstract
Antibody detection against Brucella abortus was performed in 7,670 bovine serum
samples using Rose bengal test compared with standard test : Complement fixation test.
The results of positive and negative in both tests were 4.3% (333/7,670) and 95.5%
(7,325/7,670), respectively whereas negative from Complement fixation test but positive from
Rose bengal test was 0.12% (9/7,670) and positive from Complement fixation test but negative
from Rose bengal test was 0.04%. From the result , Rose bengal test was 99.11% sensitivity ,
99.88% specificity and 99.89% accuracy. It was concluded that Rose bengal test can be used
as screening test for Brucella abortus antibody detection effectively.

Keywords : antibody , Brucella abortus , bovine serum , Rose bengal test ,
Complement fixation test

