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เทคนิคการเพิ่มขยายยีนถูกนำามาประยุกตใชกันอยางกวางขวาง

ในหองปฏิบัติการดานอณูชีววิทยา ทั้งดานงานวิจัยทางชีวโมเลกุล 

ดานการแพทย การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ การพิสูจนหลักฐานทาง

นิติศาสตรและสิ่งแวดลอมเปนตน เทคนิคการเพิ่มขยายยีนที่รูจัก

กันแพรหลายคือ เทคนิค PCR (polymerase chain reaction) ที่

มีการใชในรูปแบบตางๆ เชน PCR- sequence specific primers 

(PCR-SSP), PCR-sequence specific oligoneucleotide probes 

(PCR-SSO), reverse transcription PCR (RT-PCR), nested 

PCR, multiplex PCR, real time PCR และ sequence base 

typing สำาหรับในงานเวชศาสตรการบริการโลหิต เทคนิคการเพิ่ม

ขยายยีน ถูกนำามาใชในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับ

อักเสบ และเชื้อเอดสในเลือดผูบริจาค ที่เรารูจักในชื่อของ nucleic 

acid testing (NAT) หรือนำามาตรวจหายีน human leukocyte 

antigens (HLA) เพื่อคัดเลือกอวัยวะหรือสเต็มเซลลสำาหรับการ

ปลูกถาย การตรวจหายีนแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงอันไดแกเทคนิค 

PCR-SSP และ PCR-SSO micro bead arrays เปนตน

เทคนิค PCR ที่ใชเปนพื้นฐานทั่วไป จะใชเวลาในการตรวจ

สอบนานประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นไป ตองใชเครื่องมือเฉพาะที่มี

ความแมนยำาสูงเชน เครื่อง PCR เครื่อง real time PCR ซึ่ง

มีราคาแพง นอกจากนี้บางเทคนิคยังมีขั้นตอนการตรวจสอบยีน

ที่เพิ่มไดโดยใชเครื่องมือเฉพาะ ทำาใหไมสามารถนำาเทคโนโลยีนี้

ไปใชในหองปฏิบัติการขนาดเล็กๆ หรือใชในภาคสนามได1  ในป 

ค.ศ. 2000 ไดมีรายงานการพัฒนาวิธีเพิ่มขยายยีนดวยเทคนิค 

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ขึ้น

มาโดยนักวิจัยชาวญี่ปุนชื่อ Tsugunori Notomi และคณะ2 ซึ่ง

ไดชวยแกปญหาที่สำาคัญของเทคนิค PCR คือไมตองใชเครื่อง 

PCR เนื่องจากปฏิกิริยาการเพิ่มขยายยีน สามารถเกิดที่อุณหภูมิ

เดียวคือประมาณ 60-65oซ. และตรวจสอบยีนที่เพิ่มจำานวนไดใน

ขั้นตอนเดียวกัน เทคนิคนี้จึงเหมาะกับประเทศที่กำาลังพัฒนา หรือ

หองปฏิบัติการเล็กๆ หรือสำาหรับปฏิบัติการในภาคสนามไดดี

หลักการของเทคนิคLAMP2

โดยพื้นฐานของเทคนิค LAMP จะเพิ่มขยายยีนโดยใช 

primer จำานวน 4 เสน ที่สามารถตรวจสอบยีนที่มีความจำาเพาะ

ถึง 6 ตำาแหนงของยีนเปาหมาย การเพิ่มขยายยีนจะใชอุณหภูมิ

คงที่ และใชปฏิกิริยา strand displacement ของเอนไซม Bst 

DNA polymerase การตรวจสอบยีนที่เพิ่มขยายได สามารถทำา

ในขั้นตอนเดียวไปพรอมๆ กันไมจำาเปนตองใชเจลอิเลคโตรโฟลิ

ซิส ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขยายยีนในเทคนิค LAMP ทำาใหมีสาร 

pyrophosphate เปน by product สารดังกลาวสามารถจับกับ 

magnesium กลายเปน magnesium pyrophosphate ซึ่งจะ

ตกตะกอนเปนสีขาวสามารถเห็นไดดวยตาเปลา จะมีปริมาณมาก

หรือนอยขึ้นกับปริมาณการเพิ่มขยายยีนนั้นๆ

PrimersในเทคนิคLAMP

Primers ที่ใชมีจำานวน 4 เสนจะถูกออกแบบใหจำาเพาะกับยีน

เปาหมาย ทั้ง 6 ตำาแหนงคือตำาแหนง F1, F2, F3, B1, B2 และ 

B3 ตามรูปที่ 1

การเพิ่มขยายยีนของเทคนิคLAMP

กลไกการทำางานของ LAMP ประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือ

1. Starting structure producing step เพื่อสราง stem-

loop ทั้งสองขางของยีนเปาหมาย

2. Cycle amplification step เปนการเพิ่มขยายยีนจาก 

stem- loop โดยอาศัยการทำางานของ DNA polymerase 

with strand displacement activity

ขั้นตอนstartingstructureproducingstep(3)

ขั้นตอนที่1 ที่อุณหภูมิประมาณ 65oซ DNA สายคูจะอยูใน

สภาวะ dynamic equilibrium คือมีการจับกันแบบสายคู (double 

stranded DNA) และคลายบางสวนเปนสายเดี่ยว (single stranded 
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DNA) ตลอดเวลา  ทำาให FIP primer มีโอกาสเขาไป anneal กับ 

complementary sequence ของยีนเปาหมายได ดังรูปที่ 2A 

จากนั้น DNA polymerase with strand displacement จะเริ่ม

ทำางานเกิด displacing และแยกสายคูของดีเอ็นเอใหเปนสายเดี่ยว 

ขั้นตอนที่2  มีการสราง DNA สายใหมขึ้น (สายที่ 1) ดัง

รูปที่ 2B 

ขั้นตอนที่3  ตอมา F3 Primer (outer primer) จะเขาไป

จับ ดังรูปที่ 2C

ขั้นตอนที่4  F3 Primer เริ่มสราง DNA สายใหมโดยอาศัย

คุณสมบัติของ DNA polymerase with strand displacement 

ได DNA ลักษณะเหมือน template ดังรูปที่ 2D

ขั้นตอนที่5  ขณะเดียวกันจะปลดปลอยสายที่ 1 ออกมาเปน 

single strand ดังรูปที่ 2E

ขั้นตอนที่6  ทางดาน 5’ ของสายที่ 1 จะเปนสวนของ F1c 

(ปลายของ FIP) สามารถเขาจับกับ F1 สราง loop ขึ้นทางดาน 

Forward จากนั้น BIP primer จะเขาจับและสราง DNA สายที่ 

2 ขึ้นมา ดังรูปที่ 2F

ขั้นตอนที่7  ทำานองเดียวกัน B3 Primer จะเขาไปจับและ

เริ่มสราง DNA สายใหม ดังรูปที่ 2G

ขั้นตอนที่8  ขณะเดียวกันจะปลดปลอยสายที่ 2 ออกมาเปน 

single strand ขณะนี้ที่ปลายดาน forward จะเปน F1 ซึ่งจะสราง 

loop โดยจับกับ F1c ทำานองเดียวกันดาน backward จะเปน B1c 

ซึ่งจะสราง loop โดยจับกับ B1 ทำาใหได stem loop ที่มีรูปคลาย 

dumbbell shape เพื่อใชในขั้นตอน LAMP cycling ดังรูปที่ 2H 

ขั้นตอนcycleamplificationstep(รูปที่ 3)

สามารถเกิด cycle amplification step (8-11) ดานปลาย 

ของ loop forward กอน คือสามารถมี self primed strand 

displacement DNA synthesis สราง DNA จาก F1 ตอไป

เรื่อยๆ จนถึง B1c ขณะเดียวกัน FIP primer ก็สามารถ hybridize 

กับ F2c ที่ loop forward (9)และสราง DNA สายใหม ไดเปน 3 

copies (10) และมี stem loop แบบ dumbbell (11) ที่สามารถ

เกิด cycle amplification ดาน backward ขึ้นได (11) การ

ทำางานจะตอเนื่องกันตลอดเวลา วนเวียนกันอยู ทำาใหได target 

DNA ที่ยาวขึ้นหลายๆ copies ทำาใหอัตราการสราง DNA ยิ่งมาก

ขึ้น พบวาสามารถสรางได 109-1010 copies ภายในเวลา 15-60 

นาที ขั้นตอนตางๆ เหลานี้สามารถดูรูปแอนนิเมชั่นไดในเว็ปไซด 

http://looplamp.eiken.co.th.jp

วิธีการตรวจวัดยีนที่เพิ่มขยายขึ้น

1. การดูความขุน4

สามารถดูผลของปฏิกิริยาจากตะกอนสีขาวของ magnesium 

pyrophosphate โดยนำาหลอดทดสอบไปปนใหตกตะกอน ถาเกิด

การเพิ่มขยายยีน จะพบตะกอนสีขาวมากดังรูปที่ 4

2. การดูสีฟลูออเรสเซนต5

โดยใชสารฟลูออเรสเซนตเชน SYBR Green I เติมหลังจาก

เกิดปฏิกิริยา LAMP แลว ถามี product เกิดขึ้นจะเปลี่ยนสีตั้งตน 

(สีสม) ใหกลายเปนสีเขียวเมื่อดูภายใตแสง UV (302nm.) ดังรูป

ที่ 5 หรืออาจดูภายใตแสงธรรมชาติ วิธีนี้มีขอเสียคือตองเปดฝา

Figure1  Schematic representation of primer design for LAMP technique3

1) Forward inner primer (FIP) consists of F1c-F2 region;   2) Forward outer primer (F3 Primer) consists of F3 region;

3) Backward inner primer (BIP) consists of B1c-B2 region;   4) Backward outer primer (B3 Primer) consists of B3 region
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Figure2  Principle of LAMP technique: starting structure producing step (A-H)
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Figure4  Detection of LAMP amplification by turbid-

ity. Left, without amplification product (negative) and 

right, with amplification product (positive).

Figure5  Detection of LAMP amplification by fluores-

cence. Left, without amplification product (negative) 

and  right, with amplification product (positive).

Figure3  Principle of LAMP technique: cycle amplification step8-11

ผลลบ ผลลบผลบวก ผลบวก
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Human

 DNA Adenoviral keratoconjunctivitis

  Human papillomavirus type 6, 11, 16 and 18 

  Varicella-zoster virus 

  Herpes simplex virus and varicella-zoster virus 

  Cytomegalovirus 

  Herpes simplex virus 

  Human herpesvirus 6 

  Human herpesvirus 7 

  Human herpesvirus 8 

  BK virus 

 RNA Severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus 

  West Nile virus 

  Japanese encephalitis virus 

  Norovirus 

  H5 avian influenza virus 

  Chikungunya virus 

  Dengue viruses (1,2,3 & 4) 

Animal

 DNA Plum pox virus 

   Newcastle disease virus 

 RNA Canine distemper virus 

  Canine parvovirus 

  Foot-and-mouth disease virus 

  Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHS) 

Table1  Applications of LAMP assay in various viral 

diseases1

หลอดทดสอบเพื่อเติมสารฟลูออเรสเซนต ทำาให product มีโอกาส

ฟุงกระจายสูง เกิด carry over ไดงาย จึงไดมีผูดัดแปลงใชสาร 

calcein แทน สารนี้สามารถเติมไดตั้งแตเริ่มตนการทดสอบ สาร 

calcein จะจับกับ magnesium ดังนั้นเมื่อมี product เกิดขึ้น จะ

มีสาร pyrophosphate เกิดขึ้นตาม สาร pyrophosphate จะแยง

จับกับ magnesium ทำาใหสาร calcein เปนอิสระจึงใหแสงฟลู

ออเรสเซนตออกมา

3. การใชเจลอิเลคโตรโฟลิซิส

สามารถนำา product จากเทคนิค LAMP ไป run gel 

electrophoresis เพื่อดูยีนที่เพิ่มขยายได product ที่ไดจะให 

band หลายๆ ขนาด ตางจากปฏิกิริยาของ PCR product ทั่วไปที่

ใหเพียง 1 band ทั้งนี้เนื่องจากในขั้นตอน cycle amplification 

จะไดขนาดของดีเอ็นเอแตกตางกัน

ขอดีของเทคนิคLAMP(2)

1. มีประสิทธิภาพในการเพิ่มขยายยีนไดสูง ภายใตสภาวะ

เดียวกัน ที่อุณหภูมิประมาณ 60-65oซ มีความไวสูงในการตรวจ

จับ DNA สามารถตรวจจับ DNA จำานวนนอยๆ ไดถึง 6 copies 

ในการตรวจหาเชื้อไวรัส เทคนิค LAMP มีความไวมากกวาเทคนิค 

PCR ประมาณ 10-100 เทา6-8

2. LAMP มีความจำาเพาะสูงเพราะตองใช specific sites 

ถึง 6 ตำาแหนง โดยใช primers ถึง 4 เสน ดังนั้นจะชวยลด 

background จากการเพิ่มขยายยีนที่ไมจำาเพาะได

3. เปนเทคนิคที่งายในการทดสอบ ถาสามารถสราง primer ที่

เหมาะสมได ใชเครื่องมือพื้นฐานทั่วๆ ไปเชน อางน้ำาควบคุมอุณหภูมิ 

หรือ heat block

4. การตรวจวัดผลการทดสอบงาย ไมยุงยาก และสามารถ

เลือกวิธีการตรวจวัดได ปจจุบันสามารถวัดแบบ real time ได9

5. สามารถใชรวมกับปฏิกิริยา reverse transcription ก็จะ

สามารถเพิ่มขยายยีน RNA ไดในประสิทธิภาพสูง

ขอดอยของเทคนิคLAMP

1. การออกแบบ primer จะคอนขางยุงยาก เพราะตองใหจำาเพาะ

กับยีนเปาหมายถึง 6 ตำาแหนง

2. ใช primer ในปริมาณที่มากกวาปรกติโดยเฉพาะ primer  

FIP และ BIP

การประยุกตใชงานของเทคนิคLAMP

เนื่องจากคุณสมบัติของเทคนิคที่งาย ใชเวลานอย ทำาใหเทคนิคนี้

ถูกนำาไปใชงานในดานตางๆ เชนใชในการตรวจหายีนของเชื้อเพื่อชวย

ในการวินิจฉัยโรค ในระยะแรกใชตรวจหาเชื้อที่สามารถติดตอไดทาง

ทางเดินอาหาร10 เชน Salmonella, Legionella, E.coli  เปนตน 

ตอมาถูกใชแพรหลายมากตั้งแตป 20031 ที่มีการระบาดของ West 

Nile และ SARS viruses  จากขอมูลที่ทำาการรวบรวมโดย Parida 

M และคณะ ไดแสดงไวในตารางที่ 1 จะเห็นวาเทคนิค LAMP 

ถูกใชงานอยางมากในการตรวจจับไวรัส เนื่องจากการวินิจฉัยเชื้อ

ไวรัสสามารถทำาไดยาก ปจจุบันเทคนิค LAMP ถูกใชงานในการ

ตรวจหาการติดเชื้อที่ยังเปนปญหาทั่วไปในประเทศที่กำาลังพัฒนา

เชน เชื้อวัณโรค11 เชื้อมาเลเรีย12 เชื้อ HIV13

สำาหรับในประเทศไทยเราเทคนิค LAMP ถูกนำามาใชงาน 

ทางดานตรวจจับเชื้อไวรัสตางๆ ที่กอโรคในสัตว เชน โรคไวรัสในกุง 

ไวรัสในหมูเปนตน มีการนำามาใชตรวจหาปาราสิตในคน เชนมาเลเรีย 

และตรวจหายีนอื่นๆ มากขึ้น สวนในดานเวชศาสตรการบริการโลหิต 

ผูเขียนเชื่อวาเทคนิค LAMP นี้สามารถนำาไปประยุกตใชไดเปน 

อยางดี ในการตรวจหายีนที่เกี่ยวของกับแอนติเจนของเม็ดเลือด
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แดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ตลอดจนการตรวจหาสารพันธุกรรม

ของเชื้อที่สามารถถายทอดทางเลือดได เนื่องจากใชเวลาสั้นและ

ไมตองใชเครื่องมือยุงยาก จึงนับวาเทคนิค LAMP เปนเทคนิค

ที่นาสนใจ นาติดตาม การประยุกตใชงานตางๆ ในอนาคตอันใกลนี้

Reference
1. Parida M, Sannarangaiah S, Dash PK, Rao PV, Morita K.  Loop 

mediated isothermal amplification (LAMP): a new generation of  

innovative gene amplification technique; perspectives in clinical 

diagnosis of infectious diseases.  Rev Med Virol 2008;18:407-21.

2. Notomi T, Okayama H, Masubuchi H, Yonekawa T, Watanabe 

K, Amino N, Hase T.  Loop-mediated isothermal amplification 

of DNA. Nucleic Acids Res. 2000;28:E63.

3. http://looplamp.eiken.co.th.jp

4. Mori Y, Nagamine K, Tomita N, Notomi T.  Detection of loop-

mediated isothermal amplification reaction by turbidity derived 

from magnesium pyrophosphate formation.  Biochem Biophys 

Res Commun 2001;289:150-4.

5. Tomita N, Mori Y, Kanda H, Notomi T.  Loop-mediated isothermal 

amplification (LAMP) of gene sequences and simple visual detection 

of products.  Nat Protoc. 2008;3:877-82.

6. Parida M, Horioke K, Ishida H, Dash PK, Saxena P, Jana AM, 

Islam MA, Inoue S, Hosaka N, Morita K.  Rapid detection and 

detection and differentiation of dengue virus serotypes by a real-

time reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification 

assay.  J Clin Microbiol. 2005;43:2895-903.

7. Hong TC, Mai QL, Cuong DV, Parida M, Minekawa H, Notomi T, 

Hasebe F, Morita K.  Development and evaluation of a novel loop-

mediated isothermal amplification method for repid detection of 

severe acute respiratory syndrome coronavirus.  J Clin Microbiol. 

2004;42:1956-61.

8. Parida M, Posadas G, Inoue S, Hasebe F, Morita K.  Real-time 

reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for 

rapid detection of West Nile virus.  J Clin Microbiol. 2004;42:257-

63.

9. Parida MM, Santhosh SR, Dash PK, Tripathi NK, Lakshmi V, 

Mamidi N, Shrivastva A, Gupta N, Saxena P, Babu JP, Rao PV, 

Morita K.  Rapid and real-time detection of Chikungunya virus 

by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification 

assay.  J Clin Microbiol. 2007;45:351-7.

10. Lukinmaa S, Nakari UM, Eklund M, Siitonen A.  Application of 

molecular genetic methods in diagnostics and epidemiology of 

food-borne bacterial pathogens.  APMIS. 2004;112:908-29.

11. Keeler E, Perkins MD, Small P, Hanson C, Reed S, Cunningham 

J, Aledort JE, Hillborne L, Rafael ME, Girosi F, Dye C.  Reducing 

the global burden of tuberculosis: the contribution of improved 

diagnostics.  Nature. 2006;444:49-57.

12. Polley SD, Mori Y, Watson J, Perkins MD, González IJ, Notomi T, 

Chiodini PL, Sutherland CJ.  Mitochondrial DNA targets increase 

sensitivity of malaria detection using loop-mediated isothermal 

amplification.  J Clin Microbiol. 2010;48:2866-71.

13. Curtis KA, Rudolph DL, Owen SM.  Rapid detection of HIV-1 

by reverse-transcription, loop-mediated isothermal amplification 

(RT-LAMP).  J Virol Methods. 2008;151:264-70.


