ข้ อควรรู้ เกีย่ วกับ พลาสมิด
โดย สถาบันวิจยั สุ ขภาพสัตว์น้ าชายฝั่ง
ในช่วงต้นปี 2557 นี้ นักวิจยั หลายท่านได้รายงานถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค
กุง้ ตายด่วน ( EMS/AHPND) ด้วย PCR ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดี แล้วว่าสาเหตุของโรคนี้ คือ เชื้ อแบคทีเรี ย Vibrio
parahaemolyticus (VP) ที่ มีความรุ นแรงต่อกุง้ ซึ่ งคาดว่าเกิ ดจากพลาสมิ ดที่อยู่ในเซลล์ของแบคทีเรี ย VP ที่มี
ความแตกต่างไปจากพลาสมิดชนิดอื่นๆ ซึ่ งการตรวจวินิจฉัยโรค EMS/AHPND โดยวิธี PCR นี้ใช้ไพรเมอร์ ที่
ออกแบบมาจากพลาสมิดนัน่ เอง

รู ปที่ 1 พลาสมิด แลโครโมโซม ในเซลล์แบคทีเรี ย
พลาสมิด (Plasmid) คื ออะไร หลายท่านอาจไม่คุน้ เคยกับคาว่าพลาสมิ ดนัก ในปี คศ. 1952 Joshua
Lederberg ได้ต้ งั ชื่ อ พลาสมิด (Plasmid) สาหรับใช้เรี ยก สารพันธุ กรรมส่ วนเล็กๆ ที่อยูใ่ นเซลล์แบคทีเรี ย ซึ่ ง
เป็ นสารพันธุ กรรมหรื อดีเอ็นเอที่อยูน่ อกโครโมโชมหลักของแบคทีเรี ย ดังนั้น พลาสมิด ก็คือสารพันธุ กรรมที่
อยูน่ อกโครโมโซมของแบคทีเรี ย ในธรรมชาติสมารถพบพลาสมิดในแบคทีเรี ยหลายชนิดและในยูแคริ โอต
บางชนิ ด มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่พนั คู่เบสจนถึ งมากกว่าแสนคู่เบส มีโครงสร้ างเป็ นวงแหวนเกลี ยวคู่ แต่ในบาง
กรณี จะอยูใ่ นรู ปของวงกลม มีการพันกันในลักษณะเกลี ยวซ้อนเกลียวและเชื่ อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์
(Covalent bonds) มักมียีนที่ทาให้แบคทีเรี ยมีคุณสมบัติพิเศษ เช่ น ทาให้ผลิ ตยาปฏิ ชีวนะได้ ทาให้เกิ ดความ
ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ มีความต้านทานต่อโลหะหนัก ผลิตสารพิษฆ่าแบคทีเรี ยอื่นได้ หรื อสามารถย่อยสลาย
โมเลกุลบางอย่างได้ พลาสมิดมีความสามารถในการแบ่งตัวได้อย่างอิสระและอยูเ่ ป็ นอิสระโดยไม่ตอ้ งรวมตัว
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กับ ยีนของเซลล์แบคที เรี ยเจ้าบ้าน (Non-integrating plasmids) หรื อสามารถแทรกเข้าไปติ ดกับ DNA ของ
แบคที เรี ย เสมื อนเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครโมโซมแบคที เรี ยและสามารถแบ่ งตัวไปพร้ อมๆกัน (Integrating
plasmids)

รู ปที่ 2 การแบ่งตัวของดีเอ็นเอของพลาสมิด ในเซลล์แบคทีเรี ย
พลาสมิ ด จัดว่าเป็ น Bacterial Mobile Genetic Elements คือส่ วนพันธุ กรรมของแบคทีเรี ยที่ สามารถ
เคลื่ อนที่ ได้ ซึ่ งการเคลื่ อนที่ ในที่ น้ ี หมายถึ ง การเคลื่ อนที่ ไปยังตาแหน่ งอื่ นๆ บนโครโมโซมเดี ยวกัน หรื อ
เคลื่ อ นที่ ไ ปยัง แบคที เรี ย เซลล์ อื่ น ๆ บางชนิ ด สามารถส่ ง ถ่ า ยจากเซลล์ ห นึ่ งไปยัง อี ก เซลล์ ห นึ่ งได้โ ดย
กระบวนการ conjugation ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ ที่แบคทีเรี ยมาจับคู่กนั แล้วถ่ายทอดสารพันธุ กรรมให้แก่กนั
แบคที เรี ยเซลล์หนึ่ งจะเป็ นผูใ้ ห้ (donor) อี ก เซลล์หนึ่ งจะเป็ นผูร้ ับ (recipient) ส่ วนพลาสมิ ดบางชนิ ดที่ ไ ม่
สามารถส่ งถ่ ายจากเซลล์ห นึ่ งไปยัง เซลล์หนึ่ งได้เรี ยกว่าพลาสมิ ดแบบ non conjugative แต่ ในเทคโนโลยี
ปั จ จุ บ ัน พลาสมิ ด กลุ่ ม นี้ จะถู ก ส่ ง เข้า ไปในเซลล์ ที่ ต้อ งการได้ใ นห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร โดยอาศัย กระบวนการ
transformation เป็ นปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายสารพันธุ กรรม หรื อ DNA จากแบคทีเรี ยหนึ่ งไปยังแบคทีเรี ย
อี ก เซลล์ห นึ่ ง ซึ่ งกระบวนการนี้ ถู ก น ามาใช้ใ นการโคลนยีน ท าให้ พ ลาสมิ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสาร
พัน ธุ ก รรมและได้ ถู ก น ามาใช้ ใ นด้ า นพั น ธุ วิ ศ กรรมที่ เรี ยกว่ า เทคนิ ค การท ารี คอมบิ แ นนท์ ดี เอ็ น เอ
(Recombinant DNA Technology) ซึ่งพลาสมิดสามารถส่ งผ่านยีนได้ถึง 20 ยีนต่อครั้ง โดยพลาสมิดสามารถทา
หน้าที่ได้หลายอย่าง ดังนี้
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รู ปที่ 3 การส่ งผ่านดีเอ็นเอของพลาสมิด จากการ conjugation ของเซลล์แบคทีเรี ย 2 เซลล์

1. ส่ งผ่านยีนดื้อยาและแพร่ กระจายยีนนั้นในร่ างกายมนุษย์หรื อสัตว์ โรคที่เกิดขึ้นจากกรณี น้ ีสามารถ
รักษาได้
2. ส่ งผ่านยีนที่เกี่ยวข้องกับการขบวนการย่อยและเผาผลาญ ซึ่ งมีประโยชน์ในการย่อยสลายสารมลพิษ
จากสิ่ งแวดล้อม
3. สามารถผลิตโปรตีนต่อต้านเชื้อแบคทีเรี ย
4. ส่ งผ่านยีนที่เพิ่มความรุ นแรงในการก่อโรคของแบคทีเรี ย เช่น โรคแอนแทรกซ์ โรคบาดทะยัก
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รู ปที่ 4 โครงสร้างของพลาสมิด
ชนิดของพลาสมิด
พลาสมิดแบ่งออกเป็ น 5 ชนิ ด ดังนี้
1. Resistance-® Plasmids พลาสมิดชนิดนี้เกี่ยวข้องกับการจับคู่ถ่ายทอดยีน (Conjugation) ของ
แบคทีเรี ย โดยมักจะส่ งผ่านยีนซึ่ งถอดรหัสพันธุ กรรมสาหรับยีนดื้อยาปฏิชีวนะหรื อสารพิษ
นอกจากนั้นยังถอดรหัสพันธุ กรรมสาหรับยีนที่ทาหน้าที่ในการสร้าง conjugation pili ซึ่งมีหน้าที่
ส่ งผ่าน Resistance plasmid จากแบคทีเรี ยผูใ้ ห้ไปยังแบคทีเรี ยผูร้ ับ ทาให้แบคทีเรี ยชนิดอื่นๆ เกิดการ
ดื้อยาขึ้น
2. Degradative plasmids พลาสมิดชนิดนี้มีความสารถในการย่อยสลายอินทรี ยส์ ารจากพืชหรื อสัตว์ที่
ตายแล้ว โดยจะใช้อินทรี ยส์ ารในขบวนการชีวสังเคราะห์เพื่อผลิตพลังงานและนาสารนั้นกลับมาใช้
ใหม่
3. Fertility Plasmids พลาสมิดชนิดนี้ทาหน้าทีในการส่ งผ่าน tra-genes ซึ่ งใช้ในขบวนการจับคู่ถ่ายทอด
ยีน มีประโยชน์ในการส่ งผ่านสารทางพันธุ กรรมระหว่างแบคทีเรี ย
4. Col Plasmids พลาสมิดชนิดนี้ทาหน้าที่ผลิตยาปฏิชีวนะที่มีคุณสมบัติในการฆ่าแบคทีเรี ยสายพันธุ์ก่อ
โรคอื่นๆ โดยจะเข้าไปอาศัยในเซลล์แบคทีเรี ยเจ้าบ้าน ยาปฏิชีวนะชนิ ดนี้เรี ยกว่า colicin
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5. Virulence Plasmids พลาสมิดชนิดนี้มีความสามรถในการเปลี่ยนแปลงแบคทีเรี ยให้กลายเป็ นเชื้อก่อ
โรค โดยการส่ งผ่านยีนที่ทาให้เกิดโรค
การใช้ พลาสมิดใน Gene Therapy
พลาสมิ ด ถู ก น ามาใช้ในการสอดแทรกยีน ที่ มี คุ ณ สมบัติในการรั ก ษาโรคเข้าสู่ ร่างการมนุ ษ ย์เพื่ อ
ต่อต้านกับโรค พลาสมิดสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มจานวนได้ง่ายในเซลล์แบคทีเรี ย มีความสามารถในการ
กาหนดเซลล์เป้ าหมายที่ มีคุณสมบัติดอ้ ยหรื อช่ วยกระตุ น้ ยีนในการรักษาโรค ไม่พบอันตรายของพลาสมิด
เหมือนที่พบในไวรัส
การใช้ พลาสมิดใน Recombinant DNA Technology
พลาสมิดถูกนามาใช้ในเทคนิคการทารี คอมบิแนนท์ดีเอ็นเอในหลายๆ วัต ถุประสงค์ เช่น การส่ งผ่าน
ยา โดยใช้พลาสมิ ดในการสอดแทรกยาที่ ส นใจเข้าสู่ ร่างกาย นอกจากนั้นยังเกี่ ยวข้องกับการดื้ อยาและการ
ทาลายแบคทีเรี ยก่อโรคในร่ างกายอีกด้วย การสอดแทรกฮอร์ โมนอินซู ลินเข้าสู่ ร่างกายมนุ ษย์ถือเป็ นเทคนิ ค
การทารี คอมบิแนนท์ดีเอ็นเอโดยใช้พลาสมิดที่ทาครั้งแรกในมนุ ษย์ ซึ่ งประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี และยังมี
การสอดแทรก growth hormone ของมนุษย์เข้าสู่ mammalian cells ของสัตว์ดว้ ย
Virulence Plasmids : พลาสมิดที่ทาให้แบคทีเรี ยให้กลายเป็ นเชื้อก่อโรค
แบคที เรี ยสายพัน ธุ์ ก่ อโรคนั้น แตกต่ างจากแบคที เรี ยสายพัน ธุ์ ใกล้เคี ย งกัน ที่ ไ ม่ ก่ อ โรค เนื่ องจาก
แบคที เรี ยสายพันธุ์ ก่อโรคมี ยีนเกี่ ยวกับปั จจัยก่ อความรุ นแรง (Virulence factors) ซึ่ งช่ วยในการบุ กรุ กเข้าสู่
เซลล์เจ้าบ้านและทาให้เกิ ดการติดเชื้ อขึ้น ปั จจัยเหล่านี้ จะถูกถอดรหัสทางพันธุ กรรมโดยโครโมโซมของเจ้า
บ้านหรื อถูกส่ งผ่านโดยองค์ประกอบที่สามารถส่ งผ่านยีนได้ เช่ น transporons, viral prophages และพลาสมิด
เป็ นต้น พลาสมิดที่สร้ างความรุ นแรงมักจะถู กถ่ ายทอดระหว่างเจ้าบ้านโดยการจับคู่ถ่ายทอดยีน พลาสมิ ด
เหล่ านี้ จะมี ขนาดใหญ่ เนื่ องจากมี หน้าที่ ในการส่ งผ่านยีนที่ ส ร้ างความรุ นแรงหลายๆ ยีน และยังท าหน้าที่
ถ่ายทอดพลาสมิดและรักษาสภาพของพลาสมิดเองอีกด้วย ความรุ นแรงของเชื้ อแบคทีเรี ยก่อโรคมักจะเกิดจาก
การถอดรหัสพันธุ กรรมของพลาสมิดขนาดใหญ่ที่อยูภ่ ายนอกโครโมโซม พลาสมิดเหล่านี้ จะรักษาสภาพให้
อยูใ่ นปริ มาณ copy น้อยๆ เพื่อลดการเผาพลาญพลังงานของแบคทีเรี ยเจ้าบ้าน ซึ่ งการคงสภาพลักษณะนี้ อาจ
เสี่ ยงต่อการหายไปของพลาสมิดในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์เจ้าบ้าน การแบ่งตัวและการรวมตัวใหม่ของพ
ลาสมิดจะทาให้เกิดการผลิต plasmid multimersที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการรวมกลุ่มกันของพลาสมิดและอาจ
เพิ่ ม ความเสี่ ย งในการหายไปของพลาสมิ ด ซึ่ งmultimer resolution systemจะช่ วยในการรั ก ษาสภาพของพ
ลาสมิดให้คงที่ไม่เกิดการสู ญหาย โดยระบบนี้จะทาหน้าที่ในการเพิ่มจานวน copy ของพลาสมิดให้เพียงพอต่อ
การรวมกลุ่มกัน สาหรับเซลล์ที่ไม่ได้รับพลาสมิดในระหว่างการแบ่งเซลล์จะถูกทาลายลงโดยกลไกหนึ่งของ
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ระบบนี้ และสุ ดท้ายจะเกิ ดการรวมกลุ่ มกันของใหม่พ ลาสมิ ดกลายเป็ นเซลล์ลูก (Daughter cells) โดยผ่าน
กระบวนการรวมตัวของโครโมโซมที่ มี ก ารแบ่ งตัว (Mitotic segregation) การท างานของระบบดังกล่ าวนี้
เพื่อให้แน่ ใจว่าเซลล์แบคทีเรี ยเจ้าบ้านแต่ละเซลล์จะต้องได้รับพลาสมิ ดอย่างน้อย 1 copy หลังจากการแบ่ง
เซลล์แต่ละครั้ง เนื่ องจากพลาสมิดที่ก่อความรุ นแรงนั้นจะถอดรหัสพันธุ กรรมสาหรับการก่อความรุ นแรงด้วย
และการรักษาสภาพของพลาสมิดถือว่ามีความสาคัญต่อการสร้างความรุ นแรงให้แก่เซลล์แบคทีเรี ยเจ้าบ้านเป็ น
อย่างยิง่
เชื้ อแบคที เรี ย Vibrio parahaemolyticus ที่ เรารู ้ จกั กันดี น้ นั มี สายพันธุ์ที่ มีความรุ นแรงก่ อโรคในคน
ได้แก่ สายพันธุ์ (serotype) O3:K6 ที่ทาให้เกิ ดโรคอาหารเป็ นพิษหรื อกระเพาะและลาไส้อกั เสบ ซึ่ งจัดได้ว่า
O3:K6 นี้ เป็ น pandemic strain เพราะเกิดการระบาดไปทัว่ โลก เกิดจากการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลที่
มีเชื้ อปนเปื้ อนเข้าไป โดยสายพันธุ์ดงั กล่าวมีปัจจัยก่อความรุ นแรงของเชื้ อคือ มียนี สร้างสารพิษ Thermostable
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