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การประเมินวิธี Real-time PCR สําเร็จรูป 2 ชนิด วิธี PCR แบบดั้งเดิมและการ
ยอมสี acid fast bacilli สําหรับการตรวจหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
complex ในตัวอยางชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน
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บทคัดยอ

Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) เปนเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของการเกิดโรควัณโรค ซึ่งเปน
สาเหตุสาํ คัญของการเสียชีวติ จากการติดเชือ้ ลําดับทีส่ องทัว่ โลก เนื่องจากวิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยทางหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดมาตรฐาน
และยอมรับในการตรวจหาเชื้อ MTBC มีอยูหลากหลายวิธีซึ่งมีความไว, ความจําเพาะ, เครื่องมือ และคาใชจายที่แตกตางกัน
การศึกษาครัง้ นีไ้ ดเปรียบเทียบความไวของ 4 วิธที ใี่ ชตรวจหาเชือ้ MTBC ในตัวอยางชิน้ เนือ้ ทีถ่ กู ตรึงดวยฟอรมาลินและฝงใน
พาราฟน ของผูปวยที่สงสัยการติดเชื้อวัณโรค ที่สงตรวจมายังสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จํานวน
80 ตัวอยาง ประกอบดวย การยอมทางฮีสโตเคมีสําหรับเชื้อ acid fast bacilli (AFB-stain), วิธี conventional polymerase
chain reaction (C-PCR), วิธี Real-time PCR ดวยชุดตรวจสําเร็จรูป artus® Mycobac. Diff. LC PCR Kit (artus®
Mycobac) และ abTES™MTB qPCR I KIT (abTES™MTB) พบวา 41 ตัวอยาง (รอยละ 51.2) ใหผลบวกโดยวิธี
C-PCR, 40 ตัวอยาง (รอยละ 50.0) ใหผลบวกโดยวิธี abTES™MTB, 30 ตัวอยาง (รอยละ 37.5) ใหผลบวกโดยวิธี
artus® Mycobac และ 27 ตัวอยาง (รอยละ 33.8) ตรวจพบเชื้อ acid fast bacilli โดยวิธี AFB-stain เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการตรวจดวยวิธี C-PCR และวิธี abTES™MTB พบวาทัง้ 2 วิธี มีความไวไมแตกตางกันและมีคา ความสอดคลองยอมรับ
ไดระดับดี (K = 0.625, 95% CI 0.454-0.796) และทั้ง 2 วิธีมีความไวที่มากกวาวิธี artus® Mycobac และ AFB-stain
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.005)
คําสําคัญ: ไมโครแบคทีเรียม ทูเบอรคโู ลซีส คอมเพล็กซ, การยอมสีทนกรด, พีซอี ารแบบดัง้ เดิม, ชุดตรวจสําเร็จรูป Artus®
Mycobac. Diff. LC PCR Kit, ชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™ MTB qPCR I Kit.
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Abstract

Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) is a group of closely related organisms causing tuberculosis, which is the second-most common cause of death from infectious diseases worldwide. Several methods
for detecting MTBC are available and different in sensitivity, specificity, tools and costs. We used four methods comprising histochemistry stain for acid fast bacilli (AFB stain), conventional polymerase chain reaction
(C-PCR) and two commercial molecular assays, artus® Mycobac. Diff. LC PCR Kit (artus® Mycobac) and
abTES™MTB qPCR I KIT (abTES™MTB) and compared the sensitivity in 80 paraffin-embedded tissue
samples that showed histomorphology suspected of tuberculous infection. Positive results were detected in 41
samples (51.2 %) by C-PCR, 40 samples (50.0 %) by abTES™MTB, 30 samples (37.5 %) by artus®
Mycobac and 27 samples (33.8 %) by AFB stain. There was no significant difference for the sensitivity in the
detection of MTBC by C-PCR and abTES™MTB. Good agreement between these methods (K=0.625 and
95% CI = 0.454-0.796) was observed. Both methods showed significantly higher sensitivity than artus®
Mycobac and AFB stain (P < 0.005).
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บทนํา

วัณโรคเปนสาเหตุสาํ คัญลําดับทีส่ องของการเสียชีวติ
จากการติดเชือ้ ทัว่ โลก ซึง่ มีเชือ้ Mycobacterium tuberculosis (MTB) เปนสาเหตุ สถานการณวณ
ั โรคในประเทศไทย
องคการอนามัยโรครายงานวาในป ค.ศ. 2011 มีอุบัติการณ
คิดเปนอัตรา 161 ตอจํานวนประชากร 100,000 คน(1, 2)
วั ณ โรคจึ ง มี ผ ลกระทบและเป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ต อ ระบบ
สาธารณสุขไทยเปนอยางมาก ประเทศไทยมีการพัฒนาการ
ควบคุมเชื้อวัณโรค วิธีการรักษา และการตรวจวินิจฉัย อยาง
ตอเนื่อง การวินจิ ฉัยวัณโรคในหองปฏิบตั กิ ารสวนใหญทาํ ดวย
วิ ธี ก ารย อ มสี แ บคที เ รี ย ทนกรดแล ว ตรวจหาเชื้ อ ด ว ย
กลองจุลทรรศน และการเพาะเลี้ยงเชื้อ การยอมสีแบคทีเรีย
ทนกรดเปนวิธีที่ประหยัด งายตอการปฏิบัติ แตขาดความไว
(40-60%)(3, 4) และไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวาง
สายพันธุข องเชือ้ ในกลุม Mycobacterium ได (5) วิธกี ารเพาะ
เลี้ยงเชื้อตองใชเวลาถึง 8 สัปดาห (6, 7) จึงเปนปญหาสําหรับ
ผูปวยที่มีสภาวะภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) ปจจุบันวิธีการตรวจหาเชื้อ
วัณโรคถูกพัฒนาไปมาก การตรวจดวยวิธีอณูชีววิทยา โดย
อาศัยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) โดยการ
เพิ่มปริมาณดีเอนเอที่สนใจอยางเฉพาะเจาะจง เพื่อตรวจหา
ดีเอนเอของเชื้อวัณโรค พบวามีศักยภาพในการทดสอบสูง
เชื่อถือไดและรวดเร็ว(3,6) นอกจากนัน้ เทคนิค PCR ยังสามารถ
ระบุสปชีสของเชื้อกลุม Mycobacterium ไดอีกดวย(8) การ
พัฒนาการตรวจโดยใชเทคนิค PCR โดยหองปฏิบัติการเอง
(In-house PCR) นั้นเลือกใชตําแหนงยีน IS6110 เพราะ
เป็นตําแหน่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือในการตรวจ
ตัวอยางทางคลินิกมากที่สุด มีความไวและความจําเพาะสูง
(รอยละ 92.4 และ 98)(5,8,9) เทคนิค real-time PCR ถูก
พัฒนาขึ้น สามารถทราบผลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
เชื้อวัณโรค(10-12) โดยเทคนิคนี้สามารถพัฒนาการตรวจโดย
หองปฏิบตั กิ ารเองและใชชดุ ตรวจสําเร็จรูปทีท่ างบริษทั ทางการ
คาตางๆพัฒนาขึ้น เชน ชุดตรวจ artus® Mycobac. Diff.
LC PCR Kit (Qiagen, Hilden, Germany) สามารถตรวจ
M. tuberculosis complex (MTBC), M. avium subspecies และ M. intracellulare ได และประสพความสําเร็จ
ในการตรวจหาดีเอนเอของเชื้อวัณโรคในตัวอยางเสมหะ, นํ้า
ลางปอด, สารคัดหลัง่ จากหลอดลม, นํา้ ไขสันหลัง, ของเหลว
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ในกระเพาะอาหาร, ของเหลวในช อ งท อ ง (13) ชุ ด ตรวจ
abTES™MTB qPCR I KIT (AITbiotech, Singapore)
สามารถตรวจ MTBC ได และประสพความสําเร็จในการตรวจ
หาดีเอนเอของเชือ้ วัณโรคในตัวอยางเสมหะและนํา้ ไขสันหลัง
(4)
แตความไวของการตรวจเชื้อวัณโรคจากทั้ง 2 ชุดตรวจ ยัง
ไมถกู เปรียบเทียบและประเมินในการตรวจหาเชือ้ วัณโรคจาก
ตัวอยางชิน้ เนือ้ ทีถ่ กู ตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน การ
ตรวจหาเชือ้ วัณโรคมีอยูห ลากหลายวิธซี งึ่ มีความไวและความ
จําเพาะแตกตางกัน การศึกษาในครั้งนี้เพื่อประเมินหาวิธีการ
ตรวจวิเคราะหหาเชือ้ MTBC ทีเ่ หมาะสมในตัวอยางชิน้ เนือ้ ที่
ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน

วัสดุและวิธีการศึกษา

1. ตัวอยางทางคลินิก
ตั ว อย า งพาราฟ น บล็ อ กชิ้ น เนื้ อ ที่ ถู ก ตรึ ง ด ว ย
ฟอรมาลินและฝงในพาราฟนของผูปวยที่สงสัยวัณโรค ที่สง
ตรวจกั บ สถาบั น พยาธิ วิ ท ยา กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ในป พ.ศ. 2556 จํานวน 80 ราย ทุกตัวอยางถูก
ตรวจลักษณะทางพยาธิวิทยา (histopathology) จากสไลด
Hematoxylin and eosin stain (H&E stain) และวงพื้นที่
บริเวณรอยโรค (necrosis/caseous necrosis และ granuloma) โดยพยาธิแพทย งานวิจยั นีไ้ ดผา นการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน สถาบันพยาธิวทิ ยา เอกสาร
รับรองเลขที่ IOP-KM-R56-001
2. สกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางชิน้ เนือ้ ทีถ่ กู ตรึงดวย
ฟอรมาลินและฝงในพาราฟน
ตัวอยางชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและฝงใน
พาราฟน ถูกนํามาตัดชิ้นเนื้อหนา 10 ไมโครเมตรบนแผน
สไลดแกว ขูดชิ้นเนื้อ (macrodissection) บริเวณรอยโรคที่
สงสัยดวยเข็มปลอดเชือ้ ใสในหลอด 1.5 ml ละลายพาราฟน
ดวยไซลีนปริมาตร 1 ml ดวยการปนดวยความเร็วสูงที่
14,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที และลางดวย 100%
แอลกอฮอล ปริมาตร 1 ml ดวยการปนดวยความเร็วสูงที่
14,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที จากนั้นสกัดดีเอนเอจากชิ้น
เนื้อโดยชุดนํ้ายาสําเร็จรูป QIAamp® DNA FFPE tissue
Kit (Qiagen, Germany) ดีเอนเอทีส่ กัดได วัดปริมาณความ
เขมขนดวยเครื่อง nanodrop ปรับใหมีปริมาณความเขมขน
50-100 ng/ul และเก็บไวที่ -40 ๐C จนถึงเวลานําไปใช

วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด • ปที่ 27 ฉบับที่ 2 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

3. การตรวจหาเชือ้ วัณโรค ดวยวิธยี อ มสีทนกรด
(AFB stain)
ตัดชิน้ เนือ้ ทีถ่ กู ตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน
ใหมีความหนา 5 ไมครอนเมตรบนแผนสไลดแกว อบแผน
สไลดดวยความรอน 65-70 ๐C นาน 30 นาที ทําการ deparaffinization ดวยการแชในสารละลาย Xylene 2 โถ ครั้งละ
5 นาที ตามดวยการดึงนํ้าออกดวยการแชใน 100% isopropyl alcohol 2 โถ ครั้งละ 5 นาที ตามดวยแชใน 95%
isopropyl alcohol 2 โถ ครั้งละ 5 นาที ลางดวยนํ้าประปา
ไหลผาน แลวยอมชิ้นเนื้อดวยการแชในสารละลาย carbol
fuchsin นาน 30 นาที ลางดวยนํา้ เพื่อใหสสี ว นเกินออกหมด
จากนั้นลางดวย 1% acid alcohol จนชิ้นเนื้อเปนสีชมพู ลา
งดวยนํ้าเพื่อใหสีสวนเกินออกหมด และ counter stain ดวย
สารละลาย 1% methylene blue ลางดวยนํ้าเพื่อใหสีสวน
เกินออกหมด ปลอยใหสไลดแหง และ mount สไลด ดวย
mounting medium แลวนําไปตรวจหาเชื้อ acid fast bacilli ภายใตกลองจุลทรรศน โดยพยาธิแพทย
4. การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรค ดวยวิธี
C-PCR
การทํา C-PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ MTBC ดัดแปลง
และพัฒนามาจากวิธีของ Chantranuwat และคณะ (8) โดย
ปรับเปลี่ยนสวนผสมในการทําปฏิกิริยา PCR ใหเหมาะสม
ดังนี้ ปริมาตรสุทธิ 25 μl ประกอบดวย 1X PCR buffer,
1.5 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP (New England Biolabs), เอนไซม Amplitaq Gold DNA Polymerase 0.625
Unit (Applied Biosystems, USA), DNA template 50100 ng/μl, ปรับปริมาตรดวย steriled DW และ 0.4 μM
Oligonucleotide primer 2 เสนคือ 5’-CCT-GCG-AGC-

GTA-GGC-GTC-GG- 3’ และ 5’-CTC-GTC-CAG-CGCCGC-TTC-GG-3 เปน oligonucleotide primer ที่จําเพาะ
ตอยีน IS6110 ของเชื้อ MTBC และทํา internal control
เพื่อประเมินคุณภาพของดีเอนเอรวมดวยคือ human betaglobin gene โดยทําปฏิกิริยา PCR ที่มีการปรับเปลี่ยนสวน
ผสม จากวิธีของ Chantranuwat และคณะ(8) เชนเดียวกับ
เปาหมายยีน IS6110 โดยใช 0.4 μM oligonucleotide
primer 2 เสนคือ 5-’ACA-CAA-CTG-TGT-TCA-CTAGC- 3’ และ 5’ –CAA-CTT-CAT-CCA-CGT-TCA-CC3’ ทั้ง 2 เปาหมาย พัฒนาใหใช PCR-condition เดียวกัน
คือ มีขั้นตอนการเพิ่มจํานวนชิ้นสวนดีเอ็นเอประกอบดวย
denaturation 95 ๐C นาน 10 นาที, และตามดวย 40 รอบ
ของ denaturation 95 ๐C นาน 45 วินาที, annealing 63
๐
C นาน 45 วินาที, extension 72 ๐C นาน 45 วินาทีและ
สุดทายดวย Final extension 72 ๐C นาน 10 นาที โดย
เครื่อง Thermocycle ยีห่ อ Bio-Rad , C1000 แลวนํา PCR
product ที่ไดทํา gel electrophoresis บน 6% acrylamide
ทดแทนการทํา gel electrophoresis บน 2% agarose ตาม
วิธีของ Chantranuwat และคณะ(8) ที่ 140 โวลท นาน 45
นาที ยอมแผนเจลดวย SYBR® Green I Nucleic Acid
Gel Stain (1:400, Lonza, USA) สองดูภายใตแสง
อัลตราไวโอเลต วิเคราะหผลโดยดูขนาด PCR product ของ
เชื้อ MTBC ที่ไดมีขนาด 123 bp และในการทําปฏิกิริยา
PCR ทุกครั้ง ในแตละตัวอยางทําซํ้า 2 ครั้ง และขนาด PCR
product ของ beta-globin มีขนาด 110 bp, ใช DNA
template ของผูปวยที่มี Positive- MTBC เปน positive
control และใชนํ้ากลั่นเปน negative control (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 ผลการตรวจหาเชื้อ MTBC โดยวิธี C-PCR ซึ่งพบขนาด PCR product ของเปาหมายยีน IS6110 ที่ขนาด 123
bp และเปาหมายยีน beta-globin ที่ขนาด 110 bp, N1/1, N1/2 คือตัวอยางเดียวกันที่ใหผลบวก พบการติดเชื้อ
MTBC (พบแถบ DNA ขนาด 123 bp เหมือนกันทั้ง 2 ชอง), N2/1, N2/2 คือตัวอยางเดียวกันที่ใหผลลบ ไมพบ
การติดเชื้อ MTBC (ไมพบแถบ DNA ขนาด 123 bp เหมือนกันทั้ง 2 ชอง), N1/3, N2/3 คือ internal control
ของยีน beta-globin (ทุกตัวอยางตองพบแถบ DNA ขนาด 110 bp), PC คือ positive control, NTC/MTB คือ
negative control ของเปาหมายยีน IS6110, NTC/IC คือ negative control ของเปาหมายยีน beta-globin และ
M คือ 100 bp size marker
5. การตรวจหาดีเอนเอของเชื้อวัณโรค ดวยวิธี
Real-Time PCR โดยชุดตรวจสําเร็จรูป artus® Mycobac. Diff. LC PCR Kit (artus® Mycobac)
การทํา real-time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ MTBC
ใชชุดตรวจสําเร็จรูปของ artus® Mycobac (Qiagen,
Hilden, Germany) โดยชุดตรวจนีอ้ อกแบบไพรเมอรและโพ
รบที่จําเพาะกับยีน 16S rRNA ใหมีขนาด PCR-product
ขนาด 159 bp(14) ทําปฏิกิริยา real-time PCR ปริมาตรสุทธิ
20 μl ประกอบดวย Mycobac. Diff. LC Master 13 μl,
Mycobac. Diff. LC Mg-Sol 2 μl และ DNA template
5 μl ขั้นตอนการเพิ่มจํานวนชิ้นสวนดีเอ็นเอประกอบดวย
program activation (95 ๐C นาน 20 วินาที) ตามดวย
program touch down (95 ๐C นาน 1 วินาที, และตามดวย
65 ๐C นาน 15 วินาที 72 ๐C นาน 15 วินาที จํานวน
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10 รอบ) (95 ๐C นาน 1 วินาที, 55 ๐C นาน 20, วินาที
72 ๐C นาน 15 วินาที) จํานวน 40 รอบ โดยเก็บขอมูลที่ขั้น
ตอน annealing แบบ quantification ตามดวย program
melting curve ในชวงการวิเคราะห melting phase จะทําการ
ตรวจวัดในชวงแสงที่มีความยาวคลื่นแสง 530 นาโนเมตร
ตรวจวัดตั้งแตอุณหภูมิที่ 45 ๐C ถึงอุณหภูมิที่ 80 ๐C ซึ่งใน
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชวงนี้จะเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.1 ๐C /
วินาที โดยเครื่อง Light Cycler 480 system (Roach,
Germany) และวิเคราะหผล แบบ qualitative detection
โดยดูการลักษณะ amplify เทียบกับ negative control และ
positive control ใช positive- MTBC ของชุดตรวจสําเร็จรูป
artus® Mycobac เปน positive control และใชนาํ้ กลัน่ เปน
negative control (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 ผลการตรวจหาเชื้อ MTBC โดยวิธี artus® Mycobac, N1-N2 คือ ตัวอยางที่ใหผลบวก พบการติดเชื้อ MTBC,
N3-N7 คือ ตัวอยางที่ใหผลลบ ไมพบการติดเชื้อ MTBC, PC คือ positive control และ NTC คือ negative
control
6. การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรค ดวยวิธี
Real-Time PCR โดยชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™ MTB
qPCR I Kit (abTES™ MTB)
การทํา real-time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ MTBC
ใชชุดตรวจสําเร็จรูปของ abTES™ MTB (AITbiotech,
Singapore) โดยชุดตรวจนี้ออกแบบไพรเมอรและโพรบที่
จําเพาะกับยีน ยีน IS6110 ใหมีขนาด PCR-product ขนาด
130 bp (4) ทําปฏิกิริยา real-time PCR ปริมาตรสุทธิ 25 μl
ประกอบดวย 2X MTB Master mix 12.5 μl, MTB
Primer Mix 0.5 μl, MTB Probe Mix 0.5 μl, MTB
internal control 0.2 μl, nuclease-free water 6.3 μl และ
DNA template 5 μl ขัน้ ตอนการเพิม่ จํานวนชิน้ สวนดีเอ็นเอ

ประกอบดวย Taq activation 95 ๐C นาน 7 นาที ตามดวย
amplification 42 รอบ 95 ๐C นาน 12 วินาที, annealing
64 ๐C นาน 25 วินาที โดยเก็บขอมูลที่ annealing phase
จะทําการตรวจวัดในชองแสง FAM สําหรับตรวจวัดเปาหมาย
MTBC และตรวจวัดในชองแสง Texas Red สําหรับการ
ตรวจวัดเปาหมาย internal control โดยเครื่อง CFX96
Real-Time PCR system (Bio-LAD) วิเคราะหผลแบบ
qualitative detection โดยดูลักษณะ amplify curve เทียบ
กับ negative control และ positive control ใช PositiveMTBC ของชุดตรวจสําเร็จรูปของ abTES™ MTB เปน
positive control และใชนํ้ากลั่นเปน negative control
(รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 ผลการตรวจหาเชื้อ MTBC โดยวิธี abTES™ MTB, N1-N3 คือตัวอยางที่ใหผลบวก พบการติดเชื้อ MTBC,
N4-N8 คือตัวอยางที่ใหผลลบ ไมพบการติดเชื้อ MTBC, PC คือ positive control และ NTC คือ negative
control
7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สถิตทิ ใี่ ชวเิ คราะหความแตกตางของวิธี AFB stain,
C-PCR, ชุ ด ตรวจสํ า เร็ จ รู ป artus® Mycobac และ
abTES™ MTB คือ Chi-square test โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% และใชคา Kappa (K) เพื่อประเมิน
ความสอดคล อ งกั น (agreement) ระหว า งวิ ธี ก ารตรวจ
วิเคราะห 2 วิธีคือ abTES™ MTB และ C-PCR กรณีที่
คา K = 0.0-0.4 คือคาการไมยอมรับในความสอดคลองกัน
ของทั้ง 2 วิธี หากคา K = 0.41-0.6 คือคาการยอมรับไดใน
ระดับปานกลางในความสอดคลองกันทั้ง 2 วิธี หากคา K =
0.61-0.8 คือคาการยอมรับไดในระดับดีในความสอดคลอง
กันของทัง้ 2 วิธี และหากคา K = 0.81-1.0 คือคาการยอมรับ
ในความสอดคลองกันเปนอยางดีมากของทั้ง 2 วิธี
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ผลการศึกษา

1. เปรียบเทียบผลการตรวจหาเชื้อ M. tuberculosis complex ทั้ง 4 วิธี
การตรวจหาเชื้อ MTBC โดย 4 วิธีคือ AFB-stain,
C-PCR, artus® Mycobac และ abTES™MTB จาก
ตัวอยางชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน
ของผูป ว ยทีส่ งสัยวัณโรค จํานวน 80 ตัวอยาง ไดผลดังแสดง
ไวใน ตารางที่ 1 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบทั้ง 4 วิธีพบ
วา วิธที มี่ คี วามไวมากกวามี 2 วิธคี อื C-PCR ตรวจพบเชือ้ ใน
41 ตั ว อย า ง (ร อ ยละ 51.25) และชุ ด ตรวจสํ า เร็ จ รู ป
abTES™MTB ตรวจพบเชือ้ ใน 40 ตัวอยาง (รอยละ 50.0)
วิธีที่มีความไวรองลงมาคือ ชุดตรวจสําเร็จรูป artus® Mycobac ตรวจพบเชื้อใน 30 ตัวอยาง (รอยละ 37.0) สวนวิธี
ทีม่ คี วามไวตํา่ สุดคือ AFB stain ตรวจพบเชือ้ ใน 27 ตัวอยาง
(รอยละ 33.8)
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจหาเชื้อ MTBC จากชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน ของผูปวยที่สงสัยการติดเชื้อ
วัณโรค ดวยวิธี AFB stain, C-PCR, real-time PCR โดยชุดตรวจสําเร็จรูป artus® Mycobac และ ชุดตรวจ
abTES ™ MTB
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อตัวอยาง

MP-1
MP-2
MP-3
MP-4
MP-5
MP-6
MP-7
MP-8
MP-9
MP-10
MP-11
MP-12
MP-13
MP-14
MP-15
MP-16
MP-17
MP-18
MP-19
MP-20
MP-21
MP-22
MP-23
MP-24
MP-25
MP-26
MP-27
MP-28
MP-29
MP-30
MP-31
MP-32
MP-33
MP-34
MP-35
MP-36
MP-37
MP-38
MP-39
MP-40

AFB
stain

C-PCR

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

ผลการตรวจ
artus®
Mycobac**
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

ชื่อตัวอยาง
abTES™
MTB***

ที่

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

MP-41
MP-42
MP-43
MP-44
MP-45
MP-46
MP-47
MP-48
MP-49
MP-50
MP-51
MP-52
MP-53
MP-54
MP-55
MP-56
MP-57
MP-58
MP-59
MP-60
MP-61
MP-62
MP-63
MP-64
MP-65
MP-66
MP-67
MP-68
MP-69
MP-70
MP-71
MP-72
MP-73
MP-74
MP-75
MP-76
MP-77
MP-78
MP-79
MP-80

AFB
stain

C-PCR

ผลการตรวจ
artus®
Mycobac**

abTES™
MTB***

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

* การตรวจทั้ง 4 วิธี ตรวจจากตัวอยางของผูปวยรายเดียวกัน, ** artus® Mycobac คือ วิธี Real-time PCR ดวยชุดตรวจสําเร็จรูป artus®
Mycobac. Diff. LC PCR Kit, *** abTES™MTB คือวิธี Real-time PCR ดวยชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™MTB qPCR I Kit, (+ :
Positive) คือ ตรวจพบเชื้อ และ (- : Negative) คือ ตรวจไมพบเชื้อ

J Med Tech Phy Ther • Vol 27 No 2 • May-August 2015

169

2. การเปรียบเทียบผลของการตรวจหาเชื้อ M.
tuberculosis complex โดย วิ ธี C-PCR และวิ ธี
abTES™ MTB qPCR I Kit
ผลการเปรียบเทียบทั้งสองวิธีคือ วิธี C-PCR และ
วิธี abTES™ MTB ดังแสดงไวใน ตารางที่ 2 พบวาทัง้ สอง
วิธี ใหผลบวกเหมือนกัน 33 ตัวอยาง (รอยละ 41.2) ใหผล

ลบเหมือนกัน 32 ตัวอยาง (รอยละ 40.0) และใหผลแตก
ตางกัน 15 ตัวอยาง (รอยละ 18.7) และจากการวิเคราะห
ทางสถิติพบวา มีคา K = 0.625 และ 95% CI มีคาระหวาง
0.454-0.796, P < 0.05 ซึ่ ง มี ค า การยอมรั บ ในความ
สอดคลองกันระดับดีของวิธีการตรวจทั้ง 2 วิธีดังกลาว

ตารางที่ 2 ผลของการตรวจหาเชื้อ M. tuberculosis complex โดย วิธี C-PCR และ วิธี abTES™ MTB qPCR I Kit
วิธีตรวจ

*จํานวน
C-PCR-Positive

จํานวน
C-PCR-Negative

รวม

**abTES ™ MTB-Positive
abTES ™ MTB-Negative

33
8

7
32

40
40

รวม

41

39

80

* จํานวน คือ จํานวนตัวอยางชิ้นเนื้อที่ฝงพาราฟน, ** abTES™MTB คือ วิธี Real-time PCR ดวยชุดตรวจสําเร็จรูป
abTES™MTB qPCR I Kit

วิจารณและสรุปผลการศึกษา

การศึกษานี้ไดศึกษาเปรียบเทียบหาวิธีการที่เหมาะ
สม ในการตรวจวิเคราะหหาเชือ้ MTBC ในตัวอยางชิน้ เนือ้ ที่
ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน โดยเปรียบเทียบวิธี
ที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 4 วิธีคือ AFB stain,
C-PCR, Real-time PCR โดยชุดตรวจสําเร็จรูป artus®
Mycobac และชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™ MTB โดยการ
ศึกษานี้ใชผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาดวยวิธี
H&E stain เปนวิธอี า งอิงมาตรฐาน ซึง่ ลักษณะรอยโรคทีพ่ บ
คือ necrosis/caseous necrosis และ granuloma อาจเกิด
จากสาเหตุอื่นที่นอกเหนือจากการติดเชื้อ MTBC และการ
ศึกษานี้ไมมีผลการเพาะเลี้ยงเชื้อ (culture) ยืนยัน ดังนั้น
ความไวทีไ่ ดจากการศึกษาครัง้ นี้ จึงอาจจะตํา่ กวาความเปนจริง
การตรวจวิเคราะหดวยวิธีฮีสโตเคมี (AFB stain) จะเห็นรูป
รางลักษณะเชื้อเปนแทงติดสีแดง ของ carbol fuchsin(3, 4)
แตไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางสายพันธุข องเชือ้
ในกลุม Mycobacterium ได(5) วิธี C-PCR ในการศึกษาครัง้
นี้เลือกการออกแบบไพรเมอร ที่จําเพาะกับยีน IS6110 มี
ขนาด PCR-product 123 bp เพื่อตรวจหาเชื้อ MTBC โดย
ตําแหนงยีน IS6110 สามารถจับอยางจําเพาะกับดีเอนเอเปา
หมายของเชื้อ MTB ที่แตกตางกัน 11 สายพันธุ รวมถึง
สามารถจับอยางจําเพาะกับดีเอ็นเอเปาหมายของเชื้อ M.
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bovis และสายพันธุ M. simiae ไดดวย(15) วิธี C-PCR นี้
ไดมกี ารศึกษาและมีผลอางอิงกับมาตรฐานทีเ่ ปนทีย่ อมรับ จาก
การศึกษาของ Chantranuwat และคณะ(8) วิธี real-time
PCR การศึกษานีต้ รวจวิเคราะหโดยชุดตรวจสําเร็จรูป artus®
Mycobac และ ชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™MTB โดยชุด
ตรวจสํา เร็จรูป artus® Mycobac ผ า นการรับ รองจาก
กฎหมายเครื่องมือแพทยแหงสหภาพยุโรป สามารถใชวนิ จิ ฉัย
ทางการแพทยได ชุดตรวจนี้ออกแบบไพรเมอรหรือโพรบ ที่
จําเพาะกับยีน 16S rRNA ใหมี PCR-product ขนาด 159
bp(14) สามารถตรวจวิเคราะหหาเชื้อในกลุม MTBC ได 6
สายพันธุคือ M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis,
M. bovis BCG, M. microti และ M. pinnipedii โดยใช
เครื่อง real-time PCR รุน 2.0 LightCycler โดยสามารถ
ตรวจวิเคราะหเชื้อไดตํ่าสุดที่ 1.6 copies/μl(16) ชุดตรวจ
สําเร็จรูป abTES™MTB ผานการรับรองจากสถาบันรับรอง
ความปลอดภัยของประเทศเยอรมันนี สามารถใชวินิจฉัย
ทางการแพทยได ชุดตรวจนี้ออกแบบไพรเมอรหรือโพรบ ที่
จําเพาะกับยีน IS6110 ใหมี PCR-product ขนาด 130 bp(4)
สามารถตรวจวิเคราะหหาเชือ้ ในกลุม MTBC ได 6 สายพันธุ
เชนเดียวกับชุดตรวจ artus® Mycobac โดยใชเครื่อง Realtime PCR รุน 96 CPX, Bio-Rad. มีความไวรอยละ 81.3
และความจําเพาะรอยละ 98.8(4, 17)
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ในการศึกษาครัง้ นี้ วิธี AFB stain พบความไวตํา่ สุด
ตรวจพบเชื้อ 27 ตัวอยาง (รอยละ 33.8) ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษาของ Singh และคณะ (3) และงานวิจัยของ Inoue
และคณะ (4) ซึง่ ตรวจพบความไวรอยละ 40-60 วิธี real-time
PCR โดยชุดตรวจสําเร็จรูป artus® Mycobac มีความไวรอง
ลงมาตรวจพบเชื้อ 30 ตัวอยาง (รอยละ 37) เนื่องจากชุด
ตรวจนี้ ออกแบบ PCR-product ที่มีขนาดใหญถึง 159 bp
ทําใหอาจไมเหมาะสมกับตัวอยางดีเอ็นเอทีม่ าจากชิน้ เนือ้ ทีถ่ กู
ตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน ทีด่ เี อ็นเอมีการแตกหัก
สูง(18, 19) และสอดคลองกับการศึกษาของ Drews และคณะ
ไดตรวจวิเคราะหหาเชื้อ MTBC ในตัวอยางชิ้นเนื้อที่ถูกตรึง
ดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน โดยวิธี artus® Mycobac
เชนเดียวกัน พบวาวิธนี มี้ ขี ดี จํากัดตํา่ สุดทีส่ ามารถตรวจพบเชือ้
ไดที่ 10 copies/reaction ซึง่ เปนขอจํากัดกับตัวอยางชิน้ เนือ้ ที่
ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟนที่มี Inhibitor สูง
สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา PCR ได ซึ่งตัวอยางเหลานี้
จําเปนตองปรับความเขมขนใหตาํ่ อาจเปนผลใหจาํ นวน copies ของเชื้อตํ่าลง ทําใหวิธี artus® Mycobac ตรวจไมพบ
เชื้อ (20) และวิธีที่มีความไวสูงในการตรวจวิเคราะหเชื้อ
MTBC คือ วิธี C-PCR และ real-time PCR โดยชุดตรวจ
สําเร็จรูป abTES™MTB ตรวจพบ 41 ตัวอยาง (รอยละ
51.25) และ 40 ตัวอยาง (รอยละ 50) ตามลําดับ ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวิธี C-PCR และชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™MTB
ถูกออกแบบเปาหมายที่จําเพาะของไพรเมอร ที่ยีนเดียวกัน
คือ IS6110 โดยวิธี C-PCR และวิธีชุดตรวจสําเร็จรูป
abTES™MTB ออกแบบ PCR-product ทีม่ ขี นาดเล็กเพียง
ขนาด 123 bp และ 130 bp ตามลําดับ ซึง่ อาจมีความเหมาะ
สมกับตัวอยางดีเอ็นเอทีม่ าจากชิน้ เนือ้ ทีถ่ กู ตรึงดวยฟอรมาลิน
และฝงในพาราฟน ซึ่งดีเอ็นเอมักแตกหักเปนขนาดเล็ก
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหของทั้ง 2 วิธี
คือ วิธี C-PCR และ วิธี abTES™MTB พบวามีความ
สอดคลองกันระดับดี (K = 0.625, 95% CI 0.454-0.796,
P < 0.005) แตทั้ง 2 วิธีดังกลาวยังไมสามารถเปนวิธีที่
ทดแทนกันได เพราะหากจะสามารถทดแทนกันไดคาความ
สอดคลองกันของทัง้ 2 วิธี ควรอยูใ นระดับดีมาก (K = 0.811.0) ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเปรียบเทียบในทั้ง 2 วิธี ในการ
ศึกษาครัง้ นี้ ยังใชตวั อยางไมมากพอในการศึกษา และจากผล
การศึกษาใน 2 วิธีนี้ ใหผลการตรวจวิเคราะหไมตรงกัน 15
ตัวอยาง (ตารางที่ 2) คือ มีตัวอยางที่ใหผลบวกกับวิธี C-

PCR แตใหผลลบกับวิธี abTES™MTB จํานวน 8 ตัวอยาง
และในทางตรงกั น ข า มมี ตั ว อย า งที่ ใ ห ผ ลบวกกั บ วิ ธี
abTES™MTB แตใหผลลบกับวิธี C-PCR จํานวน 7
ตัวอยาง ทั้งนี้ 2 วิธีดังกลาวมียีนเปาหมายเหมือนกันคือ
IS6110 ดังนัน้ ความแตกตางนีอ้ าจจะเนื่องจากไพรเมอรหรือ
โพรบที่ใช สภาวะและความเขมขนของการทําปฏิกิริยา รวม
ถึงธรรมชาติของดีเอนเอเปาหมาย(21) ดังนั้นการใชทั้ง 2 วิธีนี้
รวมกันในการตรวจวิเคราะหนา จะเพิม่ ความไวในการตรวจหา
เชื้อ MTBC ไดดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้การเลือกใชวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อ MTBC
ในตัวอยางชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและฝงในพาราฟน
ระหวางวิธี C-PCR หรือวิธชี ดุ ตรวจสําเร็จรูป abTES™MTB
นัน้ ขึน้ อยูก บั ขีดความสามารถของแตละหองปฏิบตั กิ าร ทัง้ ใน
เรื่องงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เพราะทั้ง 2 วิธี
มีขอดี-ขอเสีย และขอจํากัดแตกตางกัน คือวิธีชุดตรวจ
สําเร็จรูป abTES™MTB เปนวิธีที่ไมซับซอน และใชเวลา
นอย แตมีตนทุนที่สูง เนื่องจากเครื่องมือและนํ้ายามีราคาสูง
สวนวิธี C-PCR นั้นใชเครื่องมือ PCR ธรรมดาและนํ้ายามี
ราคาถูกกวา แตวิธี C-PCR นั้นไมเหมาะสมในการตรวจ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการที่มีตัวอยางจํานวนมาก เนื่องจาก
ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหยังมีความซับซอนและใชเวลา
ประมาณ 4-5 ชั่วโมง(22) แตวิธีชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™
MTB ใชเวลาในการตรวจวิเคราะหประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้น
การตรวจหาเชื้อ MTBC ดวยวิธี C-PCR จึงนาจะเหมาะสม
สําหรับหนวยงานที่มีงบประมาณและเครื่องมือที่จํากัด สวน
วิธีชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™MTB จึงนาจะเหมาะสม
สําหรับหนวยงานทีม่ ตี วั อยางในการตรวจวิเคราะหจาํ นวนมาก
และมีงบประมาณ เครื่องมือที่เพียงพอ
โดยสรุปการตรวจวิเคราะหดวยวิธี C-PCR และวิธี
Real-time PCR โดยชุดตรวจสําเร็จรูป abTES™MTB ให
ผลการตรวจวิเคราะหที่มีความไวใกลเคียงกันในการตรวจหา
เชื้อ MTBC ในตัวอยางชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงดวยฟอรมาลินและ
ฝงในพาราฟน
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