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บทคัดยอ
การพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเทาเปอยดวยวิธี
Competitive
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (C-ELISA) เพื่อตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย
ในตัวอยางซีรมั โคจํานวน 358 ตัวอยาง โดยใช polyclonal antisera และ inactivated antigen ของไวรัสโรค
ปากและเทาเปอยที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ และ ทําการทดสอบความใชไดของวิธที ดสอบจากตัวอยางซีรัมจาก
โคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและไมติดเชื้อ ตัวอยางซีรัมจากโคที่ไดรับการฉีดวัคซีนและตัวอยางซีรัมจากโคที่ไดรับ
การติดเชื้อ พรอมเปรียบเทียบหาความสัมพันธของวิธที ดสอบกับวิธี liquid phase blocking ELISA(LP ELISA)
และ Cedi FMDV type O วิธที ดสอบจะเจือจางตัวอยางซีรัมในอัตราสวน 1:5 และ ใช phosphate buffer
saline, 5% skim milk และ 10% normal rabbit serum เปนสวนประกอบใน blocking diluent และ
กําหนดคา cut off ของการทดสอบที่ 40% inhibition ผลการทดสอบในตัวอยางซีรัมจากโคที่ไมไดรับการฉีด
วัคซีนและไมตดิ เชื้อใหคาความจําเพาะสูง (100%) และ เมื่อทําการทดสอบเปรียบเทียบหาความสัมพันธของ
วิธีทดสอบกับวิธีทดสอบ LP ELISA และ Cedi FMDV type O จะใหคาความไวที่สูงในตัวอยางซีรัมจากโคที่
ไดรับการฉีดวัคซีนและตัวอยางซีรัมจากโคที่ไดรับการติดเชื้อ ดังนั้นวิธีทดสอบทางซีรัมวิทยาโดยวิธี C-ELISA ที่
ไดพัฒนาขึน้ นีจ้ ึงมีประสิทธิภาพการทดสอบในดานความจําเพาะ ความไว และ สามารถแกปญหาการเกิด non
specific binding ในกระบวนการตรวจสอบทาง ELISA ทําใหการตรวจแยกสัตวที่ไมมีแอนติบอดีออกจากสัตว
ที่มีแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอ ยไดอยางชัดเจน

คําสําคัญ: ไวรัสโรคปากและเทาเปอย C-ELISA LP ELISA Cedi FMDV type O
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บทนํา
กรมปศุสัตวไดดําเนินการรณรงคฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยในโค และ กระบือ อยาง
ตอเนื่องปละ 2 ครั้ง เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันใหสัตวในพื้นที่ไดรับการฉีดวัคซีนอยางทัว่ ถึงเปนจํานวนไมต่ํากวา
80 % ของประชากรสัตวทั่วประเทศ เพื่อใหมั่นใจไดวา สัตวเหลานัน้ มีระดับภูมิคุมกันสูงเพียงพอตอการปองกัน
โรค การตรวจสอบทางซีรัมวิทยาในหองปฏิบัติการโดยวิธี liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) เปนวิธี
มาตรฐานที่ใชในการตรวจหาระดับภูมิคุมกันตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย (OIE, 2004) ซึ่งวิธีนี้ใหผลการ
ตรวจสอบที่มคี วามจําเพาะ
ความไวและความแมนยําสูง
แตบางครั้งยังพบวามีขอผิดพลาดจากการ
เกิดปฏิกิริยา non specific binding reaction อันมาจากในซีรัมเองและการเลือกใช blocking diluent ที่ไม
เหมาะสม ทําใหการตรวจแยกสัตวที่ไมมีแอนติบอดี ออกจากสัตวที่มีแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอ ย
ไดไมชัดเจน นอกจากนี้องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ หรือ OIE ยังกําหนดใหวิธี Competitive
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (C-ELISA) เปนอีกวิธหี นึง่ ในการตรวจสอบโรคปากและเทาเปอยใน
ตัวอยางสัตวหรือสัตวเศรษฐกิจในการสงออกตางประเทศ ดังนัน้ จึงไดมีการพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีตอ
ไวรัสโรคปากและเทาเปอยโดยวิธี C-ELISA ขึ้น โดยการคัดเลือกชนิดของ blocking diluent ที่เหมาะสม เพือ่
จะเพิ่มประสิทธิภาพในดานความไว ความจําเพาะ และลดปญหาดาน non specific binding reaction ใน
ขบวนการตรวจสอบทาง ELISA technique โดยประเมินผลของวิธีทดสอบในดานความจําเพาะและทดสอบ
เปรียบเทียบหาความไวจากความสัมพันธกับวิธี LP ELISA และ Ceditest FMDV type O

อุปกรณและวิธีการ
แอนติเจนไวรัสโรคปากและเทาเปอย
เตรียมแอนติเจนไวรัสโรคปากและเทาเปอ ย O189/87 A118/87 และ Asia1/85 โดยผานไวรัส
ลงใน BHK-21 cell ที่ 37 oC นาน 18 ชัว่ โมงหรือจนเกิด cytopathic effect (CPE) สมบูรณ ทําการปนแยก
สวนน้ําใสออกจากสวนกากเซลล นําสวนน้ําใสที่ไดไป inactivate ดวย 2% binary ethyleneimine (BEI) ที่ 37
o
C นาน 24 ชัว่ โมง นําไปผสมกับ 20% glycerin เพื่อใหมีคุณภาพคงที่และยาวนาน และทําการ titration สาร
ตรวจสอบทางซีรัมวิทยาเพื่อหา working dilution ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบทาง ELISA technique
Antisera
เตรียม rabbit trapping antibody โดยฉีด inactivated, purified 146S virus particle of
FMDV ซึ่งผสมดวย freund ‘s complete หรือ incomplete adjuvant ในปริมาณที่เทากันลงในกระตาย (Have
et al., 1984) โดยฉีดจํานวน 2 ครั้ง หางกัน 28 วัน ทําการเก็บเลือดและแยกซีรัมในวันที่ 10 หลังฉีดเข็มที่ 2
นํามาตรวจสอบความใชไดและตรวจหา working dilution ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบทาง ELISA
technique
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เตรียม guinea pig detecting antibody โดยฉีด inactivated, purified 146S virus particle
of FMDV ซึ่งผสมดวย freund ‘s complete adjuvant ในปริมาณที่เทากันลงในหนูตะเภา (Ferris and
Donaldson, 1984) ทําการเก็บเลือดและแยกซีรัมหลังฉีด 28 วัน นํามาตรวจสอบความใชไดและตรวจหา
working dilution ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบทาง ELISA technique
ตัวอยางซีรัมทดสอบ
ตัวอยางซีรัมโคจากทองที่และจากหองปฏิบัติการ จํานวนทั้งสิน้ 358 ตัวอยาง แบงตามประวัติ
ดังนี้คือ ซีรัมจากโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและไมติดเชื้อ ซึ่งเปนซีรัมโคจากประเทศญี่ปุนที่ปลอดโรคปากและ
เทาเปอยในป พ.ศ.2548 จํานวน 80 ตัวอยาง ซีรัมจากโคที่ไดรับการฉีดวัคซีนจากฟารมในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
นครราชสีมาในป พ.ศ.2550 จํานวน 158 ตัวอยาง และซีรัมจากโคที่ไดรับการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย
ที่ใหผลบวกเมือ่ ทดสอบดวยวิธี non structure protein (NS) test จากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในป พ.ศ. 2547
จํานวน 120 ตัวอยาง
Liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) test
เปนวิธีมาตรฐานที่ใชในการตรวจหาระดับภูมิคุมกันตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ เอ
และเอเชียวัน โดยวิธี indirect double antibody sandwich ELISA ตามวิธกี ารของ Linchongsubongkoch
and Janukij (1994) และ Hamblin et al. (1986)
Ceditest® FMDV type O
เปนชุดตรวจสอบสําเร็จรูปทีผ่ ลิตจากหนวยงาน CEDI diagnostic B.V. ประเทศเนเธอรแลนด
ใชตรวจหาแอนติบอดีตอสวน structural protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอในตัวอยางซีรัมสัตว
เทานัน้ โดยวิธี blocking ELISA ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบดําเนินการตามคูมือของผูผลิต
Competitive Enzyme Linked Immunosorbent Assay (C-ELISA)
เปนการตรวจแอนติบอดีตอสวนที่เปน structural protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย (SP
FMDV) ในตัวอยางซีรัมสัตว วิธีการโดย coat rabbit trapping antibody ลงบน ELISA plate เก็บคางคืนที่
4 °C หรือ 37 °C นาน 1 ชัว่ โมง ลางดวย PBS เติม inactivated FMD antigen ที่ถูกเจือจางดวย blocking
diluent ลงในเพลทที่ coat ไวแลว เขยาที่ 37 °C นาน 1 ชั่วโมง ลางดวย PBS ทําการเจือจาง control serum
(strong positive control serum, weak positive control serum และ negative control serum) และตัวอยาง
ซีรัมทดสอบดวย blocking diluent ในเพลทโดยใชอัตราสวน 1 ตอ 5 แลวเติมสารละลาย guinea pig
detecting antibody ในปริมาตรที่เทากัน เขยาที่ 37 °C นาน 1 ชั่วโมง ลางดวย PBS เติมสารละลาย
______________________________________________
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horseradish peroxidase conjugate เขยาที่ 37 °C นาน 1 ชั่วโมง ลางดวย PBS เติมสารละลาย
substrate/chromogen ที่มี TMB (tetramethylbenzidine) และ phosphate citrate buffer เปนสวนประกอบ
ตั้งทิง้ ไวที่อุณหภูมิหอง 20 นาที จากนัน้ เติม 1M H2SO4 เพื่อหยุดปฏิกิริยาของ substrate นําไปอานคา OD ที่
wavelength 450 nm. โดยใชเครื่อง ELISA reader แลวนําคา OD ที่ไดไปหาคา percent inhibition (PI) โดย
คา PI ของตัวอยางซีรัมทีน่ อยกวา 40% อานผลเปน negative นัน้ หมายถึงตัวอยางซีรัมไมมีแอนติบอดีตอไวรัส
โรคปากและเทาเปอย และคา PI ของตัวอยางซีรัมมากกวาหรือเทากับ 40% อานผลเปน positive หมายถึง
ตัวอยางซีรัมมีแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย
Blocking diluent
คัดเลือกชนิดของ blocking diluent ที่จะนํามาใชในการทดสอบ C-ELISA เพื่อลดปญหาการ
เกิด non specific binding ในกระบวนการตรวจสอบทาง ELISA technique และสามารถตรวจแยกสัตวที่ไมมี
แอนติบอดีออกจากสัตวที่มแี อนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไดอยางชัดเจน โดยทําการคัดเลือกจาก
blocking diluent จาก 3 ชนิดคือชนิดที่ 1 ประกอบดวย phosphate buffer saline tween 20 (PBST) และ
5% skim milk ชนิดที่ 2 ประกอบดวย PBST, 5% skim milk และ 10% horse serum และชนิดที่ 3
ประกอบดวย PBST ,5% skim milk และ 10% normal rabbit serum

ผล
ผลการคัดเลือก blocking diluent
blocking diluent ทั้ง 3 ชนิดถูกนํามาใชในวิธี C-ELISA เพื่อคัดเลือก blocking diluent ที่
เหมาะสมที่สุด โดยทําการทดสอบกับตัวอยางที่เปน negative sera (ซีรัมจากโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและ
ไมติดเชื้อ) และ positive sera (ซีรัมจากโคที่ไดรับการฉีดวัคซีนและจากโคที่ไดรับการติดเชื้อไวรัสโรคปากและ
เทาเปอย) พบวา blocking diluent ที่ประกอบดวย PBST, 5% skim milk และ 10% normal rabbit serum
สามารถตรวจแยกสัตวที่ไมมีแอนติบอดีออกจากสัตวที่มีแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไดอยาง
ชัดเจนและ สามารถลดปญหาการเกิด non specific binding ในขบวนการตรวจสอบทาง ELISA technique
(ไมแสดงขอมูล)
ผลการทดสอบหา Cut off value ของวิธีทดสอบ
การทดสอบหาคา percent inhibition (PI) ที่เหมาะสมเพื่อใชเปน cut off value ของวิธี
ทดสอบโดยอาศัยการตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยในซีรัมจากโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีน
และไมติดเชื้อ จํานวน 80 ตัวอยาง โดยวิธี C-ELISA และเจือจางตัวอยางซีรัมดวย blocking diluent ใน
อัตราสวน 1:5 จากผลการทดสอบเมื่อนําคา PI ของแตละไทปมาหาคาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation หรือ SD) พบวาไทปโอ เอ และเอเชียวันเทากับ 10.7%±8.41, 9.86%±9.43
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และ 1.88%±4.73 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ ซึ่งสามารถคํานวณ cut off value ได
จากผลรวมของคาเฉลี่ยกับคาสามเทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3SD) พบวาไทปโอ เอ และเอเชียวันเทากับ
35.93%, 38.09% และ 16.07% ตามลําดับ แตเพื่อความมั่นใจในผลการทดสอบวามีความจําเพาะที่สูง (high
specificity) ทั้ง 3 ไทป จึงไดกําหนด cut off value ทั้ง 3 ไทป เทากับ 40% จาก cut off value ดังกลาวเมื่อ
ทดสอบตัวอยางที่เปน negative sera จะไดคาความจําเพาะ (specificity) เทากับ 100% ทั้ง 3 ไทป และใหผล
สอดคลองกับการทดสอบ LP ELISA และ Cedi FMDV type O ดังแสดงในตารางที่ 1,2 และ 3 ตามลําดับ
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รูปที่ 3 แสดงการกระจายตัวของคา PI ในไทปเอเชียวัน โดยวิธี C-ELISA
จากซีรัมโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและไมตดิ เชื้อ

ผลความสัมพันธของวิธที ดสอบ C-ELISA กับ LP ELISA และ Cedi FMDV type O
ทําการศึกษาความสัมพันธของทั้ง 3 วิธที ดสอบในตัวอยางซีรัมจากโคที่ไดรับการฉีดวัคซีนและ
ซีรัมจากโคที่ไดรับการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย พบวาซีรมั จากโคที่ไดรับการฉีดวัคซีนจํานวน 158
ตัวอยาง วิธีทดสอบ LP ELISA ใหผลบวก (LP ELISA titre มากกวา 40) ในไทปโอ เอ และเอเชียวันเทากับ
125, 149 และ 150 ตัวอยางตามลําดับ วิธีทดสอบ CediFMDV type O ใหผลบวกในไทปโอเทากับ 130
ตัวอยาง และวิธีทดสอบ C-ELISA ใหผลบวก (cut off value เทากับ 40%) ในไทปโอ เอและเอเชียวันเทากับ
121, 124 และ 121 ตัวอยางตามลําดับ จากผลการทดสอบสามารถหาคาความสัมพันธของวิธีทดสอบ CELISA และ LP ELISA ตอความไวในการทดสอบตัวอยางที่เปน positive sera (คา relative sensitivity) ในไทป
โอ เอและเอเชียวันเทากับ 96.8%,83.2% และ 80.6% ตามลําดับและความสัมพันธของวิธที ดสอบ C-ELISA
และ Cedi FMDV type O ในไทปโอ เทากับ 93% ดังแสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ และเมื่อทําการ
ทดสอบกับซีรมั จากโคที่ไดรับการติดเชื้อจํานวน 120 ตัวอยาง พบวาวิธที ดสอบ LP ELISA ใหผลบวก
(LP ELISA titre มากกวา 40) ในไทปโอ เอและเอเชียวันเทากับ 119, 119 และ 120 ตัวอยางตามลําดับ วิธี
ทดสอบ Cedi FMDV type O ใหผลบวกในไทปโอเทากับ 119 ตัวอยาง และวิธที ดสอบ C-ELISA ใหผลบวก
(cut off value เทากับ 40 ) ในไทปโอ เอและเอเชียวันเทากับ 119,120 และ 117 ตัวอยางตามลําดับ จากผล
การทดสอบสามารถหาคาความสัมพันธของวิธที ดสอบ C-ELISA และ LP ELISA ตอความไวในการทดสอบ
ตัวอยางที่เปน positive sera (คา relative sensitivity) ในไทปโอ เอและเอเชียวันเทากับ 100%, 100% และ
97.5% ตามลําดับและความสัมพันธของวิธที ดสอบ C-ELISA และ Cedi FMDV type O ในไทปโอ เทากับ
100% ดังแสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ โดยวิธี C-ELISA, LP ELISA
และ CediFMDV type O จากซีรัมโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและไมติดเชื้อ โคทีไ่ ดรับการ
ฉีดวัคซีนและโคที่ไดรับการติดเชื้อ

sample

No.
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type O result
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and
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relative sensitivity * = number of sera positive in C-ELISA *100 / number of sera positive in LP ELISA or Cedi
FMDV type O

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอ โดยวิธี C-ELISA และ
LP ELISA จากซีรัมโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและไมติดเชื้อ โคที่ไดรับการฉีดวัคซีนและโค
ที่ไดรับการติดเชื้อ
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Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, V3 N1 (May – August 2008)
____________________________________________________________________________________________

47

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอเชียวัน โดยวิธี C-ELISA และ
LP ELISA จากซีรัมโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและไมติดเชื้อ โคที่ไดรับการฉีดวัคซีนและโค
ที่ไดรับการติดเชื้อ
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วิจารณ
จากการคัดเลือก blocking diluent จากทัง้ 3 ชนิดนัน้ blocking diluent ทีม่ ีสวนประกอบของ
PBST, 5% skim milk และ 10% normal rabbit serum สามารถลดปญหาการเกิด non specific binding ใน
ขบวนการตรวจสอบทาง ELISA technique และสามารถตรวจแยก positive และ negative serum ไดอยาง
ชัดเจนเมื่อเทียบกับ blocking diluent ชนิดอื่น ซึง่ ใหผลสอดคลองกับผลการศึกษาของ Mackay et al.
(2001) ที่ไดพฒ
ั นาวิธที ดสอบ solid-phase competition ELISA สําหรับตรวจวัดแอนติบอดีตอไวรัสโรคปาก
และเทาเปอยขึ้นที่ Pirbright laboratory ประเทศอังกฤษ โดยใช PBST, 10%normal serum of species และ
5% normal rabbit serum เปน blocking diluent
จากผลการทดสอบหา cut off value โดยทดสอบกับซีรัมจากโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและไมติดเชื้อ
พบวา cut off value ทั้ง 3 ไทปเทากับ 40% ในขณะที่ผลการศึกษาของ Mackay et al.(2001) พบวา cut off value
เทากับ 30% โดยมีคา SD เทากับ 6% และ คา mean PI ของไทปโอ เอ และซีเทากับ 9%,10% และ 10% ตามลําดับ
ซึ่งสาเหตุที่ผลการทดสอบมีความแตกตางกันอาจเนื่องมาจากสารตรวจสอบที่ใชมีความแตกตางกันนั้นคือ
การศึกษาของ Mackay et al.(2001) ใช purified FMD antigen ซึ่งมีความคงตัวและความจําเพาะที่สูงกวาทํา
ใหคา SD ที่ไดนอยกวาและไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ใชเปนไทป O1BFS 1860, A22IRQ 24/64 และ C1 ซึ่ง
เปนคนละ subtype กับการศึกษาครั้งนี้

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, V3 N1 (May – August 2008)
____________________________________________________________________________________________

48

เมื่อหาคาความสัมพันธดานความจําเพาะ (relative specificity) และ ความไว (relative
sensitivity) ของวิธที ดสอบ C-ELISA กับวิธี LP ELISA และ Ceditest® FMDV type O โดยทดสอบกับตัวอยาง
ที่เปน negative sera และ positive sera พบวาซีรมั จากโคที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนและไมติดเชื้อทั้ง 3 วิธี
ทดสอบใหผลตรงกันทุกตัวอยาง (คา relative specificity เทากับ 100%) นัน้ คือทัง้ 3 วิธีทดสอบยังให
ความจําเพาะที่สูงและใหผลการทดสอบทีค่ วามสัมพันธกัน และผลการทดสอบซีรัมจากโคที่ไดรับการฉีดวัคซีน
และโคที่ไดรับการติดเชื้อ พบวาซีรัมจากโคที่ไดรับการติดเชื้อทั้ง 3 วิธีทดสอบมีคาความสัมพันธดานความไวที่
สูง (high relative sensitivity) ซึ่งสอดคลองกับคา antibody titre ของวิธที ดสอบ LP ELISA ที่พบวาโดย
สวนมากมีคา antibody titre มากกวา 160 ทั้ง 3 ไทป ในขณะที่คา relative sensitivity ของวิธีทดสอบ C-ELISA
และ LP ELISA ไทปโอ เอ และเอเชียวันในกลุมตัวอยางซีรัมจากโคที่ไดรับการฉีดวัคซีน พบวาใหคา relative
sensitivity ไมสูงมากโดยเฉพาะไทปเอและเอเชียวัน ซึง่ เมื่อดูขอมูลคา antibody titre ของวิธที ดสอบ LP ELISA
ของตัวอยางซีรัมพบวาตัวอยางที่มีคา antibody titre มากกวา 160 จะใหผลบวกตอวิธี C-ELISA ในขณะที่
antibody titre อยูระหวาง 40-80 ใหทงั้ ผลบวกและลบตอวิธีทดสอบ C-ELISA สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
คา antibody titre ของวิธีทดสอบ LP ELISA มีโอกาสแตกตางกันได 1 ถึง 2 fold dilution ทั้ง 3 ไทป (ขอมูล
ไมไดเผยแพร) ซึ่งสัมพันธกบั ผลการศึกษาของ Mackay et al. (2001) ที่พบวาวิธที ดสอบ LP ELISA บางครั้ง
ใหผลการทดสอบที่ไมแนนอนโดยเฉพาะตัวอยางทีเ่ ปน low positive sera และ negative sera เนื่องมาจาก
ปญหาการเกิด non specific binding reaction ในกระบวนการตรวจสอบทาง ELISA technique ของวิธี LP ELISA
และจากคา relative sensitivity ระหวางวิธี C-ELISA และ Cedi FMDV type O ที่ใหผลต่ํากวาคา relative
sensitivity ของวิธที ดสอบ C-ELISA และ LP ELISA อาจเนื่องมาจาก antigen ของ FMDV subtype ไทปโอ
ของวิธี C-ELISA เปน subtype เดียวกันกับวิธที ดสอบ LP ELISA แตเปนคนละ subtype กับวิธี Cedi FMDV
type O ทําใหปฏิกิริยา binding reaction มีความแตกตางกันดวย
การพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยโดยวิธี Competitive Enzyme
Linked Immunosorbent Assay (C-ELISA) บรรลุตามจุดประสงคที่ตองการพัฒนาวิธกี ารทดสอบทีม่ ี
ประสิทธิภาพในดานความไว ความจําเพาะ และลดปญหาดาน non specific binding reaction ในขบวนการ
ตรวจสอบทาง ELISA technique และสามารถใชเปนวิธมี าตรฐานในการตรวจสอบโรคปากและเทาเปอยใน
ตัวอยางซีรัมสัตว แตทงั้ นี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความไวของวิธที ดสอบโดยทําการศึกษากับจํานวนตัวอยาง
ที่มากขึ้นเพื่อใหเกิดความมัน่ ใจกอนนําไปใชงาน และทดสอบในตัวอยางสัตวชนิดอื่นโดยเฉพาะสุกร และควร
ไดรับการพัฒนาสารตรวจสอบที่ใชในขบวนการทดสอบโดยเฉพาะ antigen ใหเปน concentrated FMDV
antigen หรือ purify 146S FMDV antigen เพื่อใหเกิดความคงตัวของสารและอายุในการเก็บรักษายาวนาน
โดยที่คุณสมบัติตอปฏิกิริยาทาง ELISA ไมเปลี่ยนแปลงและขจัดปญหา cross reaction ระหวางไทป
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สรุป
วิธีทดสอบ Competitive Enzyme Linked Immunosorbent Assay (C-ELISA) ที่ได
พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ เอ และ เอเชียวัน ในตัวอยางซีรัมสัตวให
ความจําเพาะและความไวทีส่ ูง และสามารถตรวจแยก positive และ negative serum ไดอยางชัดเจน และ
ใหผลการทดสอบที่สัมพันธกบั วิธีทดสอบ LP ELISA และ Cedi FMDV type O นั้นคือวิธที ดสอบ C-ELISA
ใหผลเปนทีน่ าพอใจ ซึ่งกอนการนําไปใชควรมีการศึกษาถึงความไวเพิ่มเติมในสัตวชนิดอืน่ และเพิ่มจํานวน
ตัวอยางทดสอบเพื่อใหเกิดความมัน่ ใจในวิธีทดสอบ และควรไดรับการพัฒนาสารตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
และคงตัวมากขึ้น
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Abstract
A competitive enzyme linked immunosorbent assay (C-ELISA) for the detection of
antibody against foot and mouth disease virus in 358 cattle sera was developed. Reagents used
were polyclonal antisera and inactivated antigen developed in the country. Samples from nonvaccinated and uninfected, vaccinated, and infected animals were used and validated by
comparing with liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) and Cedi FMDV type O test. Animal
sample sera were diluted 1:5 and phosphate buffer saline 5% skim milk and 10% normal rabbit
serum was used as a blocking diluent, and the inhibition reaction was cut off at 40%. The results
showed a high specificity for non-vaccinated and uninfected animal serum samples (100%) and a
high relative sensitivity with LP-ELISA and Cedi FMDV type O test for vaccinated and infected
animal serum samples. In conclusion, C-ELISA can be used to differentiate naive animals from
immunized animals

Key words: Foot and mouth disease virus, C- ELISA, LP ELISA, Cedi FMDV type O

