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การตรวจสอบเชื้อ Human papillomavirus ชนิด 16 ด้ วยเทคนิค Loop-mediated
isothermal amplification
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บทคัดย่ อ
การติดเชื้ อ Human papillomavirus (HPV) ชนิ ดความเสี่ ยงสู งเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิ ดมะเร็ งปากมดลูก
ในการศึ กษาครั้งนี้ ทาการศึ กษาหาสภาวะที่ เหมาะสมในการตรวจสอบเชื้ อ HPV ชนิ ด 16 ด้วยเทคนิ ค Loop-mediated
isothermal amplification (LAMP) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คในการเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิ
คงที่ จากการศึกษาพบว่าเทคนิค LAMP ที่พฒั นาขึ้นมีความไว 100 viral copy number โดยไม่พบการเกิด cross reaction
ต่อ HPV ชนิดอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพในการใช้เทคนิ ค LAMP เพื่อการตรวจหาเชื้อ HPV ในห้องปฏิบตั ิการ
ทัว่ ไปที่ไม่มีเครื่ อง thermolcycler หรื อการพัฒนาเพื่อเป็ น point-of-care diagnostic ต่อไป
ABSTRACT
Infection with high-risk human papillomavirus is a major risk factor for development of cervical cancer. In this
study, the optimal condition for detecting of HPV-16, was developed using the loop-mediated isothermal amplification
(LAMP) technique. LAMP is a rapid method that can amplify nucleic acid under isothermal condition. The results showed
that the sensitivity of developed LAMP was 100 viral copy number and no cross-reaction was observed between other HPV
types. The data indicated that LAMP is alternative technique for detecting HPV in low-resources setting laboratory or even
further point-of-care diagnostic development.

คาสาคัญ: ฮิวแมน ปาปิ ลโลมาไวรัส มะเร็ งปากมดลูก แลมป์
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บทนา
มะเร็ งปากมดลูกเป็ นมะเร็ งที่ พบมากที่ สุดเป็ นอันดับสี่ ของผูห้ ญิงและเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดการเสี ยชี วิตจาก
โรคมะเร็ งมากที่ สุดเป็ นอันดับสองของโลก (Hong, 2017) สาเหตุหลักของโรคมะเร็ งปากมดลูกคือการติดเชื้ อ Human
papillomavirus (HPV) ที่ ผ่านทางเพศสัมพันธ์ โดยชนิ ดของ HPV ที่ มีความเสี่ ยงสู งที่ พบได้บ่อยในการเกิ ดมะเร็ งปาก
มดลูกนั้นได้แก่ ชนิ ด 16 และ 18 (Gao, Smith, 2016) และเนื่ องจากเชื้อ HPV ไม่สามารถเพาะเลี้ยงให้เติบโตและแบ่งตัว
ในเซลล์เพาะเลี้ยงทัว่ ไปได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาเชื้อ HPV คือการตรวจหา DNA ของเชื้อ ซึ่ งวิธีในปั จจุบนั
การตรวจหา DNA จะใช้เทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งเป็ นวิธีที่ได้รับความนิยมสูง แต่ในปั จจุบนั เทคนิ ค
Isothermal DNA amplification ก าลัง ได้รั บ ความสนใจเป็ นอย่า งยิ่ ง โดยเฉพาะเทคนิ ค Loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ซึ่งเป็ นเทคนิ คในการเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้ าหมายที่ใช้อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาเพียงอุณหภูมิ
เดี ยวในช่วงระหว่าง 60-65 ºC (Zhao et al., 2015) ซึ่ งแตกต่างจากเทคนิ ค PCR ทาให้ลดความจาเป็ นในการใช้เครื่ อง
thermocycler โดยในปั จจุบนั เทคนิ ค LAMP ได้มีการพัฒนาและใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากเป็ นเทคนิคที่มีความไว
และความจาเพาะเทียบเท่าหรื อมากกว่า PCR และยังใช้เวลาในการทาปฏิกิริยาที่ส้ นั กว่า PCR ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงได้
ทาการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบดีเอ็นเอของเชื้อ HPV ชนิด 16 โดยใช้เทคนิค LAMP เพื่อพัฒนาต่อยอด
ในการตรวจสอบในตัวอย่างทางคลินิกในผูป้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูกต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจสอบดีเอ็นเอของเชื้อ HPV ชนิด 16
ด้วยเทคนิค LAMP
วิธีการวิจยั
พลาสมิดทีม่ ชี ิ้นส่ วนดีเอ็นเอของ HPV ชนิด 16
ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการสกัดดีเอ็นเอจากพลาสมิดที่มีจีโนมของเชื้อ HPV ชนิด 16 เพื่อใช้เป็ นแหล่งดีเอ็นเอ
ควบคุมในการทดสอบหาสภาวะที่ เหมาะสมของเทคนิ ค LAMP พร้อมทั้งทดสอบความจาเพาะและความไวของเทคนิ ค
ในการตรวจหาเชื้อ
การออกแบบไพรเมอร์ (Primer) สาหรับ LAMP
ออกแบบไพรเมอร์ โดยใช้ที่เว็บไซต์ http://primerexplorer.jp/elamp4.0.0/index.html ที่ จาเพาะต่อเชื้อจากส่ วนของ
ยีน E6 ของ HPV ชนิ ด 16 โดยอ้างอิงข้อมูลพันธุ กรรมจากฐานข้อมูล GenBank หมายเลข NC_001526.4 (ตารางที่ 1)
ไพรเมอร์ท้ งั หมดที่ใช้ในการศึกษานี้สงั เคราะห์โดยบริ ษทั แปซิฟิกซายน์ ประเทศไทย
การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการตรวจเชื้อ HPV ชนิด 16 ด้ วยเทคนิค LAMP
ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยา LAMP ได้แก่ อุณหภูมิสาหรับปฏิกิริยา LAMP และ
ความเข้มข้นที่ เหมาะสมของ Mg2+ โดยใช้ดีเอ็นเอที่ สกัดจากพลาสมิ ดที่ มีจีโนมของ HPV ชนิ ด 16 ปริ มาณ 103 viral copy
number เป็ นดีเอ็นเอควบคุม ในปฏิกิริยาของ LAMP 25 ไมโครลิตร ประกอบไปด้วย 0.2 µM Outer primer (F3, B3), 1.6 µM
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Inner primer (FIP, BIP), 0.8 µM Loop primer (LF, LB), 1.4 mM dNTPs, 0.5 M betaine, 8 unit Bst DNA polymerase และ
1X supplied buffer ทาปฏิกิริยาภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม นาน 60 นาที ทาการหยุดปฏิกิริยาที่ 80 ºC เป็ นเวลา 10 นาที
การหาอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับปฏิ กิริยา ได้ทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิในช่วง 55-65 ºC เป็ นเวลา 1
ชัว่ โมงโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมจะพิจารณาจาก band ที่เข้มที่สุดจาก 2% gel electrophoresis เพียงอย่างเดียว
การหาความเข้มข้นของ Mg2+ ที่ เหมาะสม ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความเข้มข้นของ Mg2+ เป็ น 6 ระดับ ได้แก่
2, 3, 4, 5, 6, และ 7 mM โดยความเข้มข้นที่เหมาะสมจะพิจารณาจาก band ที่เข้มที่สุดจาก 2% gel electrophoresis เพียง
อย่างเดียว
การศึกษาความไว (Sensitivity) และความจาเพาะ (Specificity) ของเทคนิค LAMP
ในการศึ กษาความไว หลังจากได้สภาวะที่ เหมาะสมแล้ว ทาการเจื อจางดีเอ็นเอควบคุม ตั้งแต่ 100-105 viral copy
number แล้วทาการทดสอบด้วยปฏิกิริยา LAMP ที่เหมาะสม พิจารณาความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดที่ยงั สามารถตรวจสอบ band
ได้ จาก 2% gel electrophoresis เพียงอย่างเดียว
การตรวจสอบความจาเพาะของ LAMP primers โดยทาการทดสอบ cross reaction ระหว่างดีเอ็นเอเป้ าหมายที่เป็ น
เชื้ อ HPV ชนิ ดอื่น ได้แก่ HPV ชนิ ด 18, 45, และ 58 ที่ ปริ มาณ 103 viral copy number และตรวจสอบ band ได้ จาก 2% gel
electrophoresis
ผลการวิจยั
การศึกษาหาสภาวะทีเ่ หมาะสมของปฏิกริ ิยา LAMP
ผลที่ ได้จากการศึ กษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทาปฏิ กิริยา พบว่าอุณหภูมิที่ 59, 61, 63, และ 65 ºC ให้ผล
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนั้นในการศึกษานี้จึงใช้อุณหภูมิที่ 63 ºC เป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยา (รู ปที่ 1A)
สาหรั บ การทดสอบหาความเข้มข้น ของ MgSO4 พบว่าที่ ค วามเข้ม ข้น เท่ ากับ 3 mM ขึ้ น ไปสามารถท าให้
เกิดปฏิกิริยา LAMP ได้ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงใช้ MgSO4 ที่ 6 mM เป็ นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยา (รู ปที่ 1B)
การศึกษาความไวและความจาเพาะของปฏิกริ ิยา LAMP
จากผลการเจือจางดีเอ็นเอควบคุมเป็ นความเข้มข้นตั้งแต่ 100-105 viral copy number พบว่า ที่ความเข้มข้น 100
viral copy number เป็ นความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดที่ยงั สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยปฏิกิริยา LAMP ดังแสดงในรู ปที่ 2
ในการศึกษาด้านความจาเพาะของปฏิกิริยา LAMP ทาการศึกษาโดยเลือกใช้ไพรเมอร์ที่จาเพาะกับ HPV ชนิ ด
16 ทาปฏิกิริยากับดีเอ็นเอที่สกัดได้จากพลาสมิดที่ มีจีโนมของเชื้อ HPV ชนิ ดอื่น ได้แก่ HPV ชนิ ด 18, 45, และ 58 ผล
การศึกษาไม่พบการเกิด cross reaction ระหว่างไพรเมอร์กบั ดีเอ็นเอเป้ าหมายคนละชนิดในปฏิกิริยา LAMP ดังแสดงใน
รู ปที่ 3
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
มะเร็ งปากมดลูกเป็ นมะเร็ งที่ พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็ งในสตรี ไทย โดยพบมากในอายุ 35-60 ปี ปั จจัยเสี่ ยงที่
สาคัญต่อการเกิดนั้นมาจากการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) เนื่องจากเชื้อ HPV ไม่สามารถเพาะเลี้ยงให้เติบโต
และแบ่งตัวในเซลล์เพาะเลี้ยงทัว่ ไป (cell culture) ประกอบกับการตรวจหาภูมิตา้ นทานต่อเชื้อ (serological assay) ก็ยงั
ไม่มีความถูกต้องแม่นยาเพียงพอ (Dillner, 1999) ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาเชื้อ HPV คือการตรวจหาดีเอ็นเอของ
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เชื้อโดยตรง ซึ่งวิธีในปั จจุบนั การตรวจโดยใช้เทคนิค polymerase chain reaction (PCR) เป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยมสูง แต่
ในปั จจุ บัน งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ isothermal DNA amplification ก าลังได้รับ ความสนใจเป็ นอย่างยิ่งเนื่ อ งจากเป็ น
เทคนิคที่มีประสิ ทธิภาพในการเพิ่มจานวนดีเอ็นเอเป้ าหมายโดยไม่ตอ้ งอาศัยเครื่ อง thermocycler ซึ่งเหมาะในการนาไป
ประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไปหรื อในประเทศที่กาลังพัฒนา
เทคนิ ค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เป็ นเทคนิ คทางอณู ชีววิทยาที่ มีความรวดเร็ วและ
สามารถเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอภายใต้อุณหภูมิคงที่ เป็ นเทคนิคที่มีความจาเพาะสูงเนื่ องจากในปฏิกิริยาต้องใช้ไพรเมอร์ 6
เส้นที่ มีความจาเพาะต่อ 6 ตาแหน่ ง อีกทั้งเป็ นวิธีที่ง่ายในการทดสอบเนื่ องจากใช้กบั เครื่ องมือพื้นฐานทัว่ ไปได้ เช่ น
water bath หรื อ heat block
ในการศึกษาจึงมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาการตรวจสอบหาเชื้อ human papillomavirus ชนิด 16 ซึ่งเป็ นชนิ ด
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็ งปากมดลูกโดยอาศัยเทคนิค LAMP
จากการศึ ก ษาหาสภาวะที่ เหมาะสมสาหรั บ ปฏิ กิริยา LAMP พบว่าอุณ หภู มิที่ เหมาะสมที่ 63 ºC แม้ว่าใน
การศึกษา ความเข้มของ band ที่อุณหภูมิ 63 ºC และ 65 ºC จะไม่แตกต่างกันมาก แต่การเลือกอุณหภูมิที่ 63 ºC จะเป็ น
การลดความผิดพลาดในกรณี ที่เลือกใช้ water bath หรื อ heat block เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมอุณหภูมิ
ในการศึกษาความไว (sensitivity) พบว่าที่ความเข้มข้น 100 viral copy เป็ นความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดที่สามารถ
ตรวจวัด ได้ ซึ่ งให้ผลใกล้เคี ยงกับ การศึ กษาของ Sotlar K และคณะ (Sotlar et al., 2004) และยังไม่พ บการเกิ ด cross
reaction ระหว่าง HPV แต่ละชนิ ดอี กด้วย อย่างไรก็ตามเทคนิ ค LAMP ที่ พฒ
ั นาขึ้น ยังจาเป็ นต้องได้รับการประเมิ น
ประสิ ทธิภาพการตรวจวิเคราะห์กบั สิ่ งส่งตรวจในห้องปฏิบตั ิการต่อไป
จากผลการศึกษาทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพในการใช้เทคนิ ค LAMP เพื่อการตรวจหาเชื้อ HPV ใน
ห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไปที่ไม่มีเครื่ อง thermolcycler หรื อการพัฒนาเพื่อเป็ น point-of-care diagnostic ต่อไป
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MMP14-5
รายนามรู ปและตาราง

รู ปที่ 1 ผลการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับปฏิกิริยา LAMP
(A) แสดงอุณหภูมิที่เหมาะสม (B) แสดงความเข้มข้นของ Mg2+ ที่เหมาะสม
(M: DNA marker, N: Negative control)

รู ปที่ 2 ความไวของเทคนิค LAMP จากการตรวจหาพลาสมิด HPV ชนิด 16
(M: DNA marker, N: Negative control)
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MMP14-6

รู ปที่ 3 ความจาเพาะของเทคนิค LAMP จากการตรวจหาพลาสมิด HPV ชนิด 16
(16: พลาสมิด HPV ชนิด 16, 18: พลาสมิด HPV ชนิด 18, 45: พลาสมิด HPV ชนิด 45, และ 58: พลาสมิด
HPV ชนิด 58, M: DNA marker, N: Negative control)
ตารางที่ 1 ลาดับเบสของไพรเมอร์สาหรับ HPV ชนิด 16
Primer

Primer sequence (5’ to 3’)

Genome position

F3

TCGGTTGTGCGTACAAAG

756-773

B3

AGCCTCTACATAAAACCATCC

933-913

FIP

TGGGGCACACAATTCCTAGT-CACACACGTAGACATTCGT

838-819/TTTT/774-792

BIP

TCAGAAACCATAATCTACCATGGC-ATTACATCCCGTACCCTCTT

846-869/TTTT/912-893

LF

CCCATTAACAGGTCTTCCAAAGT

815-793

LB

CCTGCAGGTACCAATGGGG

874-872
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