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บทคดัย่อ 

จากการสาํรวจตวัอย่างดินทงั 3 ตวัอย่างจาก อาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ อาํเภอ 

บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรีตรวจพบว่ามีไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. จากนนันาํไปศึกษาลกัษณะรอยหยกั

ส่วนกน้ของไส้เดือนฝอย (perineal pattern) คือ เป็นรูปกลมรี ไม่พบ lateral lines ผวิหนงัเรียบ และเมือวดัขนาดตวัอ่อน

ไส้เดือนฝอยระยะที 2 พบว่า ทงั 3 ตวัอย่างเป็นไปตามลกัษะทางสณัฐานวิทยาของ Meloidogyne graminicola ซึงมีความ

ยาวลาํตวัและ ความยาวของหลอดดูดอาหารอยู่ในช่วง 442.08±16.25 - 484.99±36.60 และ 13.73±0.53 - 13.95±0.49 

ตามลาํดบั เมือทาํการทดสอบความสามารถการเข้าทาํลายในมะเขือเทศสายพนัธ์ุเชอรีสวีทเกิร์ล พบว่า ตวัอย่างจาก

อาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงรายนนัมีความรุนแรงในการเขา้ทาํลายมากทีสุด 
 

ABSTRACT 

 All three soil samples collected from Thoeng District, Chiang Rai Province, Mae On District, Chiang Mai Province, 

and Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province contained  Meloidogyne spp.  Identification of the nematodes based on 

morphological analyses using nematode perineal patterns showed that they were generally  oval shaped, had no lateral lines, 

and smoothly cuticular. These were characteristics   of Meloidogyne graminicola.   Measurements of second–stage juveniles 

demonstrated nematode body and stylet length of approximately 442. 08±16. 25 to 484. 99±36. 60 and 13. 73±0. 53 to 

13.95±0.49, respectively. The pathogeneicity  test on the host Cherry Tomato CV. Sweet Girl indicated  highest virulence was 

found in the sample collected from Thoeng District Chiang Rai Province. 
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บทนํา 

 ขา้ว (Oryza spp.) เป็นพืชชนิดหนึงทีปลูกกันมาเป็นเวลานานและครึงหนึงของประชากรโลกบริโภคข้าวเป็น

อาหาร(Jain et al., 2012)  สาํหรับในประเทศไทยขา้วนนัมีการปลูกในสภาพแวดลอ้มทีหลากหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิ

ประเทศ ทงัแบบนาสวน นานาํฝน นานาํลกึ และการปลูกขา้วไร่ แมว่้าประเทศไทยจะเป็นประเทศทีมีการผลิตขา้วรายใหญ่ที

สาํคญัของโลก แต่เกษตรกรทีปลูกขา้วตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ทงัทางดา้นกายภาพ และชีวภาพ เช่น เชือโรค แมลง วชัพืช 

คุณภาพของดิน ตลอดจนศตัรูอนื  ๆซึงลว้นแต่เป็นขอ้จาํกดัในการผลิตขา้ว (Bridge et al., 2005) 

  เป็นทีทราบกนัดีว่าปัญหาทางด้านศตัรูขา้วเป็นสาเหตุสําคญัทีทาํให้ผลผลิตและคุณภาพขา้วลดลง แต่ความรู้

ทางดา้นไส้เดือนฝอยทีทาํลายในขา้วนันยงัมีไม่มากนกั และทีสาํคญัคือเป็นศตัรูทีมีขนาดเลก็มองดว้ยตาเปล่าไม่เห็นตอ้งใช้

กลอ้งจุลทรรศน์เท่านัน ซึงกว่าจะทราบความเสียหายก็ต่อเมือถึงเวลาเก็บเกียว ซึงผูท้ีไม่คุน้เคยจะไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิด

การสับสนอาการของพืชทีเกิดจากการเขา้ทาํลายจากศตัรูชนิดอืน หรือเกิดจากการขาดธาตุอาหาร (ลือชยั, 2544) ไส้เดือนฝอย

รากปมนนัเป็นปัญหาสําคญักบัทางระบบรากของขา้ว (Jain et al., 2012) โดยไส้เดือนฝอยทีพบในแปลงขา้วทีสําคญันนัมี 5 

ชนิด (Khush, 1984) ซึงมีผลกระทบอยา่งมากต่อระบบนิเวศ เมือไส้เดือนฝอยทงั 5 สายพนัธุ์นีเกิดการเขา้ทาํลายในขา้วพร้อม

กัน (Bridge et al., 2005) ไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวทีสําคัญดังกล่าวได้แก่ Ditylenchus angustus, Aphelenchoides besseyi (เข้า

ทาํลายทางใบ), Hirschmanniella spp., Heterodera oryzicola และ Meloidogyne graminicola (เขา้ทาํลายทางราก) อยา่งไรก็ตาม

ไส้เดือนฝอยรากปมในขา้ว (M. graminicola) เป็นศตัรูทีสําคญัทีสุดและเป็นทีแพร่หลายในประเทศผูผ้ลิตขา้วรายใหญ่ของ

โลกรวมถึงประเทศไทย ไส้เดือนฝอยรากปมเป็น sedentary endoparasites หรือศตัรูพืชภายในทีไม่เคลือนทีและดูดสารอาหาร

ภายในรากขา้ว (Perry,Moens, 2006) ไส้เดือนฝอยรากปม (M. graminicola) นันได้มีการสํารวจว่าเป็นเชือโรคทีระบาดมาก

ทีสุดและอาจทาํให้ผลผลิตลดลงประมาณ 25-50% ในพืนทีเพาะปลูกข้าว (Taylor, Sasser, 1978)  ในประเทศไทย ลือชัย 

(2544) พบว่า M. graminicola มีการเพิมจาํนวนมากขึนในแปลงปลูกขา้วไร่ถึง 12 -33% ในหนึงฤดูกาลปลูก ส่วนทีประเทศ

อินโดนีเซีย พบว่า การเพิมอยู่ระหว่าง 18 – 87% (Netscher, Erlan, 1993) สําหรับการประเมินความเสียหายของขา้วทีเกิดจาก

ไส้เดือนฝอยรากปมนันในปี 1984 Sasser , Freedman (1987)ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณไว ้16,072,597,800 

เหรียญสหรัฐ ในประเทศเวียดนามนันมีการศึกษาและสํารวจ M. graminicola โดย Bellafiore et al. (2015) ซึงมุ่งเน้นการ

พฒันาการวิเคราะห์สายพนัธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว ตลอดจนรวมไปถึงการศึกษา

ความหลากหลาย ความสามารถในการเขา้ทาํลายของ M. graminicola ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพือเป็นแนวทางทางดา้น

การจดัการและการแกปั้ญหาทางดา้นความเสียหายทีเกิดขนัจาก M. graminicola 

  เนืองจากมีข้อมูลการรายงานเกียวกับไส้เดือนฝอยรากปม (M. graminicola) ทีเข้าทาํลายข้าวในประเทศไทย

ค่อนขา้งน้อยมาก ดงันนัการศึกษาครังนีจึงมุ่งเน้นในการจาํแนกชนิด (species) ของไส้เดือนฝอยรากปมโดยการตรวจสอบ

ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของไส้เดือนฝอยรวมทงัศึกษาความสามารถในการเขา้ทาํลายมะเขือเทศ สายพนัธุ ์เชอรีสวีทเกิร์ล 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพอืจาํแนกชนิด (species) ของไส้เดือนฝอยรากปมทีพบในขา้วในประเทศไทย และศึกษาความสามารถในการ

เขา้ทาํลายของไส้เดือนฝอยในมะเขือเทศ สายพนัธุ ์เชอรีสวีทเกิร์ล 

 

วธีิการวจิัย 

1.  การเกบ็ตัวอย่างดินในแปลงข้าว : ทาํการเก็บตวัอยา่งดินจากแปลงขา้วในแต่ละพืนที ทีแสดงอาการตน้แคระแกรนและ

เหลือง (yellowing) เป็นหยอ่มๆ มาทาํการแยกชนิดของไส้เดือนฝอยรากปม โดยการเก็บดินนนั โดยการเปิดหน้าดินประมาณ 
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5 เซนติเมตร แลว้จึงเก็บตวัอยา่งดินใส่ถุงพลาสติก ในแต่ละพืนทีเก็บดินปริมาณ 500 กรัม หลงัจากนนัแลว้จึงนาํตวัอยา่งดิน

กลบัมาไวใ้นหอ้งปฏิบตัิการเพือทาํการทดลองในขนัต่อไป 

2.  การทําเชือไส้เดือนฝอยให้บริสุทธิ (pure culture) และเพมิปริมาณไส้เดือนฝอย :โดยการนาํตน้กลา้ขา้วสายพนัธุ์ ดอก

มะลิ   มาปลูกในตวัอย่างดินเป็นระยะเวลา 2 เดือน หลงัจากนนัทาํการสังเกตอาการจากรากขา้ว ว่าแสดงอาการหรือไม่ 

ลกัษณะอาการการเข้าทาํลายของ M. graminicola ในรากขา้วนันประกอบดว้ยลกัษณะปลายรากของขา้วโคง้งอ คลา้ยตะขอ 

(hooked) เมือพบลกัษณะอาการเบืองต้นแลว้นัน นํามาทาํ pure culture โดยการนํารากขา้วมาลา้งนําให้สะอาด แลว้ ทาํการ

แยกกลุ่มไข่ ทีอยูภ่ายในราก หลงัจากนนันาํกลุ่มไข่แต่ละกลุ่ม (single egg mass) ไปฟัก เมือตวัอ่อนระยะที 2 ฟักออกจากไข่

แล้ว จึงนําไปเพิมจาํนวนในตน้กลา้ข้าวสายพนัธุ์ ดอกมะลิ  อีกครัง โดยใช้ดินทีผ่านการอบฆ่าเชือแลว้ จาํนวนหนึง

กระถางต่อหนึงกลุ่มไข่ ทงิไวเ้ป็นระยะเวลา 2 เดือนเพอืให้มีการเพิมของจาํนวนประชากรของไส้เดือนฝอยมากยงิขึน 

3.  การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

 3.1  ลกัษณะรอยหยักส่วนก้นของไส้เดือนฝอย (Perineal pettern) : นาํไส้เดือนฝอยตวัเมียของแต่ละตวัอยา่งวาง

ไวบ้น แผ่นไสด์แก้ว หลงัจากนันทาํการ ตดัตรงส่วนก้นของไส้เดือนฝอย โดยใช้มีดผ่าตดั ในการตัดตรงส่วนหัว และ

กึงกลางลาํตวั หลงัจากนันตดัตรงส่วนกน้ให้เป็นสีเหลียม แลว้หยด lactic acid เพือลา้งให้สะอาด โดยทาํการปฏิบตัิภายใต้

กลอ้งสเตอริโอไมโครสโคป (stereomicroscope)  จากนันยา้ยส่วนก้นของไส้เดือนฝอยมาไวบ้น แผ่นไสด์แก้วทีหยดดว้ย 

glycerin ทาํการปิดทบัดว้ย cover slip แลว้จึงนาํไปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยายสูง (compound microscope) 

 3.2  วดัขนาดตวัอ่อนไส้เดือนฝอยระยะที 2 : นาํตวัออ่นระยะที 2 ของไส้เดือนฝอย จาํนวน 20 ตวัในแต่ละตวัอยา่ง

ของกลุ่มไข่ทีนาํไปฟัก มาทาํการฆ่าโดยนาํร้อน (50 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 5 นาที หลงัจากนนัเขียไส้เดือนฝอยแต่ละตวัลง

ในหยดนาํบนแผ่นไสดแ์ก้วทีมีวงเทียนรองรับ ปิดทบั cover  slip นาํไปส่องดู ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยายสูง โดยใช ้

โปรแกรม AxioVision Rel. 4.8 เพอืวดัส่วนตา่งๆ ของไสเ้ดือนฝอย ตามระบบของ de Man Formula  

 L = ความยาวทงัหมดของลาํตวั 

 a = ความยาวลาํตวั / ส่วนทีกวา้งทสุีดของลาํตวั 

 b = ความยาวลาํตวั / ความยาว esophagus gland 

 c = ความยาวของลาํตวั / ความยาวหาง 

 c′= ความยาวลาํตวั / ความกวา้งของลาํตวัตรงตาํแหน่ง anus 

 s = ความยาวของ stylet 

4.  การทดสอบความสามารถในการเข้าทําลายในมะเขือเทศ 

     นาํรากขา้วของแต่ละตวัอยา่งจากหวัขอ้ที 2 (การทาํเชือไส้เดือนฝอยในบริสุทธิ (pure culture) และเพิมปริมาณ

ไส้เดือนฝอย) ขา้งตน้ มาลา้งทาํความสะอาดเศษดินออกให้หมด หลงัจากนนัทาํการตดัส่วนของรากขา้วให้มีขนาด

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร นาํส่วนของรากทีตดัแลว้มาใส่ใน ตะแกรงกรองไส้เดือนฝอยทีมีขนาด 250 mesh จากนนันาํไป

วางในกะละมงัทีมีระดบันาํพอท่วมชินส่วนของรากขา้ว ไข่ของไส้เดือนฝอยทีอยูภ่ายในเนือเยือพืชจะฟักและตวัอ่อน

ไส้เดือนฝอยจะเคลือนทีออกมาอยู่ภายในนาํ โดยใช้เวลา 2-3 วนั หลงัจากนันทาํการตรวจนับจาํนวนและนําตวัอ่อน

ระยะที 2 ของไส้เดือนฝอยทีได ้ จาํนวน 200 ตวัมาปลูก (inoculation) ลงบนรากของตน้กลา้อ่อนมะเขือเทศ สายพนัธ์ุ

เชอรีสวีทเกิร์ล 1 ต้นทีอายุ 40วนั ปลูกในกระถางขนาด 10 x 10 เซนติเมตรทีบรรจุดินทีอบฆ่าเชือ (autoclave) แลว้ 

หลงัจากนนัทาํการงดการให้นาํเป็นเวลา 3 วนั จึงให้นาํตามปกติได้  การทดลองทาํทงัหมด 20 กระถางต่อ 1 พืนท ีและ

เมือครบกาํหนด 30 วนัหลงัการปลูกเชือแล้ว นํารากของมะเขือเทศมาตรวจสอบลกัษณะอาการปมทีเกิดจากการเข้า

ทาํลายของไส้เดือนฝอย โดยการให้ระดบัความสามารถในการเขา้ทาํลายของ Bellafiore et al. (2015) ดงันี  - คือไม่พบ

ปม, + คือ 1-2 ปม (low infection), ++ คือ 2 – 10ปม(mild infection), +++ คือมากกว่า 10 ปมขึนไป (heavy infection) 
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ผลการวจิยั 

1.  การเกบ็ตัวอย่างดนิในแปลงข้าว  

     ในการสํารวจและเก็บตวัอย่างดินในแต่ละพืนที โดยเก็บใน 3 พืนทีคือ อาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย (CR) อาํเภอ      

แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ (CM) อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี(SB) หลงัจากนําตวัอย่างมาแยกปลูกในขา้ว เป็นเวลา      

2 เดือนแลว้ตรวจดูอาการพบว่าทงั 3 พืนทีพบลกัษณะอาการของ M. graminicola (ภาพที1)  หลงัจากนันนําไปจึงนําไป        

re-inoculate เพอืเพมิจาํนวนอีกครัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี1 แสดงลกัษณะปมทีเกิดจาก M. graminicola ทีในขา้วพนัธุ์ดอกมะลิ 105. 
 

2.  การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

     ลกัษณะรอยหยกัส่วนกน้ของไส้เดือนฝอย (Perineal pettern)จากการศึกษาลกัษณะรอยหยกักน้ของไส้เดือน

ฝอย  3 พืนที พบว่ามีลกัษณะไม่แตกต่างกัน คือมีลกัษณะกลมรี (oval shape ) เส้นขอบมีลกัษณะเรียบ ไม่พบ lateral 

lines (ภาพที 2.) ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ Yiw, Birchfield  (1977) และ  Salalia et al. (2017) ทีรายงานว่าลกัษณะ

ดงักล่าวทีพบเป็นลกัษณะของไส้เดือนฝอย M. graminicola   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2  ลกัษณะของรอยหยกัส่วนกน้ไส้เดือนฝอย (perineal pettern) 

 A: ตวัอยา่งจาก Perineal pettern จากจงัหวดัเชียงราย 

 B: ตวัอยา่งจาก Perineal pettern จากจงัหวดัเชียงใหม่ 

 C: ตวัอยา่งจาก Perineal pettern จากจงัหวดัสุพรรณบุรี 

726



   BMP19-5 
 

ส่วนลักษณะตัวอ่อนระยะทีสอง (J2)  ดงัภาพที 3 มีลกัษณะเรียวยาวขนาดเล็กประมาณ 442.08±16.25 - 

484.99±36.60ไมโครเมตร ส่วนหัวเป็นแบบ offset หรือแบบต่อเนืองกบัลาํตวั หลอดดูดอาหาร(stylet) มีลกัษณะรูปร่าง

คล้ายหอก หรือ ลูกศรค่อนขา้งบางไม่ชัดเจน หางรูปกรวย ( coniod) ปลายหางเป็นติงใสซึงสอดคลอ้งกบั สืบศกัดิ 

(2552) หลอดดูดอาหาร(stylet) มีค วามยาวอยู่ ใน ช่วง 13.73±0.53 - 13.95±0.49ไมโครเมตร ความยาวหางอยู่ท ี

60.64±7.79 - 66.65±8.97ไมโครเมตร (ตารางที1) ซึงคลา้ยกบัรายงานของ Hunt, Handoo (2009)     

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที 3  ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้เดือนฝอย M. graminicola ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
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ตรารางที 1 ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne graminicola 

(หน่วย: ไมโครเมตร) 

หมายเหต ุ n =  จาํนวนตวัอย่างไส้เดือนฝอย 

  L = ความยาวทงัหมดของลาํตวั 

  a = ความยาวลาํตวั / ส่วนทีกวา้งทีสุดของลาํตวั 

  b = ความยาวลาํตวั / ความยาว esophagus gland 

   c = ความยาวของลาํตวั / ความยาวหาง 

 c′= ความยาวลาํตวั / ความกวา้งของลาํตวัส่วนหางตรงตาํแหน่ง anus 

   s = ความยาวของ stylet 

Isolates 
 Measurement of second – stage juveniles 

n L a b C c′ s Body width esophagus gland Tail length Tail width 

CR 
20 484.99±36.60 

(421.67-580.45) 

31.69±2.55 

(26.56-36.05) 

6.65±0.39 

(5.60–7.57) 

7.42±1.28 

(5.53–11.54) 

48.10±7.28 

(34.75–67.04) 

13.89±1.08 

(10.97-15.21) 

15.33±0.82 73.06±5.76 66.65±8.97 10.25±1.43 

 (13.67-16.72) (60.98-84.02) (40.81-81.51) (7.69-14.15) 

CM 
20 442.08±16.25 

(408.94-470.99) 

29.01±1.42 

(27.13-32.44) 

6.26±0.30 

(5.54-6.66) 

7.40±0.97 

(6.23-9.38) 

44.00±6.75 

(35.77-60.38) 

13.95±0.49 

(12.95-14.83) 

15.26±0.76 70.77±4.39 60.64±7.79 10.24±1.14 

 (13.74-16.67) (61.88-83.15) (46.64-71.40) (7.21-12.70) 

SB 20 
450±29.62 

(409.36-504.09) 

30.71±2.63 

(26.50-34.71) 

6.24±0.55 

(5.16-7.49) 

7.33±1.63 

(5.35-11.75) 

47.28±10.09 

(29.55-76.08) 

13.73±0.53 

(12.62-14.77) 

15.00±1.23 

(12.48-17.01) 

72.54±5.94 

(62.73-84.33) 

63.81±11.88 

(41.36-82.83) 

9.88±1.90 

(6.39-14.04) 
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4. การศึกษาการเข้าทําลายในมะเขือเทศ 

จากการศึกษาการเข้าทําลายในมะเขือเทศ สายพันธุ์ เชอรีสวีทเกิร์ลนันพบว่าไส้เดือนฝอยรากปม M. 

graminicola ทัง 3 พืนทีนันสามารถเข้าทาํลายได้โดย เชียงราย มีความสามารถในการเข้าท ําลายรุนแรงทีสุด ส่วน

เชียงใหม่ และ สุพรรณบุรี มีความสามารถในการเขา้ทาํลายในระดบัปานกลาง (ตารางที2) ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ 

Bridge et al. (2005) ทีได้ระบุว่ามะเขือเทศ ( Lycopersicon esculentum Mill) เป็นพืชอาศยัของ M. graminicola ระดับ

ความสามารถในการเขา้ทาํลายอาจขึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม นาํ ชนิดของดินทีใชใ้นการทดลอง จึงทาํให้ตวัอย่างทงั3

พืนทีนันมีความแตกต่างกัน หรือลกัษณะทาง pathotype ของ M. graminicola ของแต่ละพืนทีมีความแตกต่างกัน 

(Bellafiore et al., 2015) 

ตารางที 2  ระดบัการเขา้ทาํลายของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne graminicolaในรากมะเขือเทศสายพนัธุ์ เชอรี          

   สวีเกิร์ล  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      หมายเหตุ  

        + คือ 1-2 ปม (low infection) 

      ++ คือ 2-10ปม (mild infection) 

      +++ คือมากกว่า10 ปมขนึไป (heavy infection) 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากการทดลองพบว่าตวัอย่างทีนํามาศึกษาทงั 3 พืนทีคือ อาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย อาํเภอแม่ออน จงัหวดั

เชียงใหม่ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีไดศึ้กษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยานนั พบวา่มีลกัษณะตรงกบัไส้เดือน

ฝอยรากปม M. graminicola  แต่ทงันีเพือเพมิความถูกตอ้งแม่นยาํในการจดัจาํแนก จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคทางดา้นอณู

ชีวโมเลกุล เช่น DNA Polymerase Chain Reaction  ในการศึกษาครังต่อไป เนืองจากไส้เดือนฝอยแต่ละสายพนัธุ์นันมี

ลกัษณะทีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั และมีความแปรปรวนเป็นอย่างมาก นอกจากนี M. graminicola จากจงัหวดัเชียงรายนัน

สามารถเขา้ทาํลายในมะเขือเทศสายพนัธุ์ เชอรีสวีทเกิร์ลไดใ้นระดบัทีรุนแรง M. graminicola ซึงมีความแปรปรวนทาง

พนัธุกรรมทีมีผลต่อความรุนแรงและสภาพแวดลอ้มในแต่ละพืนทีแตกต่างกันจึงมีผลต่อการเขา้ทาํลาย (Bellafiore et 

al., 2015) 

 

  

Isolate 
Number of 

Tomato 
Root gall Level of  infection 

CR 20 
20.5±10.89 

(9-55) 
+++ 

CM 20 
6.25±4.52 

(1-17) 
++ 

SB 20 
5.5±3.89 

(1-14) 
++ 
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