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Vibrio hollisae เปนเชื้อสปชีสใหมในกลุม Vibrio ที่กอใหเกิดอาการทองรวง
เนื่องจากรับประทานอาหารทะเลสุกๆ ดิบๆ พบวาเชื้อ V. hollisae ทุกสายพันธุสามารถ
สราง thermostable direct hemolysin (tdh) ที่คาดวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดความรุนแรง
ของโรค เชื้อเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 35 °C ประเทศไทยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ
ของเชื้อดังกลาว แตยังไมเคยมีรายงานการตรวจพบเชื้อนี้ในประเทศไทยเลย จึงตรวจหา
เชื้อ V. hollisae จากตัวอยางอาหารทะเล โดยสุมเก็บตัวอยาง จากตลาดสดในจังหวัด
สงขลา ระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2543 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 เปนปลา 191 ตัว
อยาง หอย 237 ตัวอยาง ปู 13 ตัวอยาง กุง 4 ตัวอยาง และกั้ง 3 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 448
ตัวอยาง จากการทดสอบแยกเชื้อขั้นตน พบเชื้อที่สามารถหมักนํ้าตาล arabinose แตไม
สามารถหมักนํ้าตาล maltose ซึ่งเปนคุณสมบัติของเชื้อ V. hollisae ในตัวอยางหอยมากที่
สุด คือ 197 สายพันธุ รองลงมาคือ ปลา 177 สายพันธุ ปู 11 สายพันธุ กั้ง 6 สายพันธุ
และกุง 1 สายพันธุ เมื่อนําเชื้อทุกสายพันธุมาทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ใหผลบวก
เพียง 9 สายพันธุ และเมื่อนําเชื้อไปตรวจยืนยันโดยวิธี PCR พบวาใหผลลบทุกสายพันธุ
อยางไรก็ตามพบผลบวก 1 ตัวอยางในการทํา PCR โดยตรงจาก APW ซึ่งเปน
enrichment medium จากตัวอยางปลาหัวออน แตไมสามารถแยกเชื้อได ดังนั้นจึงมีความ
เปนไปไดที่จะพบเชื้อนี้ในประเทศไทย ถามีการนําเทคนิคเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อ เชน
immunomagnetic technique มาใช อาจชวยทําใหการแยกเชื้อประสบผลสําเร็จได ในการ
ศึกษาครั้งนี้พบจีน tdh อยูบนโครโมโซมของ V. hollisae 11 สายพันธุที่นํามาทดสอบ
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แตไมพบบนพลาสมิด และพบวาตําแหนงของจีน tdh บนเชื้อทั้ง 11 สายพันธุอยูตรง
ตําแหนงเดียวกันบนโครโมโซม ซึ่งชวยยืนยันสมมติฐานวาจีน tdh นาจะมีกําเนิดจาก
V. hollisae และอาจถายทอดไปยัง Vibrio species อื่นๆ ทาง bacteriophage อยางไรก็ตาม
ไมสามารถตรวจพบจีนของ bacteriophage ทั้งบนโครโมโซมและพลาสมิดของเชื้อ
V. hollisae ทั้ง 11 สายพันธุ

(4)

Thesis Title
Author
Major Program
Academic year

Isolation of V. hollisae and the Study of the Possibility of
Bacteriophage in Transfer of tdh Gene
Miss Angkana Saikeur
Microbiology
2001

Abstract
Vibrio hollisae is a new species of Vibrio. It causes gastroenteritis after
consumption of seafood. Thermostable direct hemolysin (tdh) has been reported as one
of the virulence factors and was found in all isolated strains of V. hollisae. The
optimum temperature for growth of V. hollisae is 35 °C but there have been no reports
of V. hollisae in Thailand. In this study, 448 seafood samples in Songkla were
investigated for V. hollisae during February 2000 - February 2001. The sample were as
follow: 191 fish, 237 shell, 13 crab, 4 prawn and 3 maintis prawn. In primary
screening arabinose and non-maltose fermenter bacteria were found in shell 197 strains
fish 177 strains crab 11 strains maintis prawn 6 strains and prawn 1 strain. There were
only 9 strains positive for biochemical test and none of them gave positive in PCR.
However, there was one sample of APW, enrichment medium of fish, gave positive
PCR but V. hollisae could not be isolated. This may due to the low number of bacteria.
Concentration techniques such as immunomagnetic technique may increase the
possibility of isolation of V. hollisae in the future. Tdh gene was found in the same
region of 11 strains of V. hollisae chromosome but not in plasmid. This result suggests
that tdh gene may be a part of V. hollisae chromosome and maintained stably.
Detection of tdh gene in some strains of other Vibrio may be the result of horizontal
transfer by bacteriophage. However, in this study we could not detect any gene of
bacteriophage on chromosome and plasmid in 11 strains of V. hollisae.
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