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เชื้อโมโนดอนแบคคิวโลไวรัส: การตรวจสอบการติดเชื้อในกุ้งกุลาดา
Monodon Baculovirus: The Detection of Infection
in Penaeus monodon

ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา1

บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อโมโนดอนแบคคิวโลไวรัสในกุ้งกุลาดา หรือ เอ็มบีวี (MBV; Monodon baculovirus) ไม่ได้
ก่อให้เกิดการตายของกุ้งกุลาดาในระยะกุ้งเต็มวัย แต่เป็นสาเหตุทาให้กุ้งเติบโตช้าส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และการติดเชื้อดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักให้กุ้งระยะ larva, post larva และ juvenile ตายถึง
90% ซึ่งเป็นปัญหาแก่โรงเพาะฟัก การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสทาได้ดว้ ยการตรวจทางเนื้อเยื่อวิทยาโดยตรวจหาก้อน
โปรตีน (inclusion body) ในนิวเคลียสของเซลล์ตับและตับอ่อนด้วยการทา squash mount เซลล์ตับและตับ
อ่อนแล้วย้อมด้วยมาลาไคล์กรีนหรือย้อมด้วยฮีมาโตไซลินและอิโอซินบนเนื้อเยื่อตับที่ตรึงบนแผ่นสไลด์ ในปัจจุบัน
ใช้วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสในระดับชีวโมเลกุลด้วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งวิธีการ PCR ที่
พัฒนาโดย Belcher and Young (1998) เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและนิยมใช้ในการตรวจโรคไวรัส MBV ที่ระบาดใน
ประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และไทย ต่อมาได้พัฒนาวิธีการตรวจให้มีความแม่นยาขึ้นกว่า PCR เช่น real time
PCR และ loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เนื่องจากการตรวจเชื้อด้วย PCR ไม่เหมาะสม
ต่อการตรวจในฟาร์ม ทาให้มีก ารพัฒ นาวิ ธีการตรวจเชื้อ โดยใช้หลั กการทางอิ มโมโนวิท ยา (immunological
method) ด้ ว ยการผลิ ต แอนติ บ อดี้ ที่ จ าเพาะต่ อ เชื้ อ ไวรั ส เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น แผ่ น ตรวจไวรั ส (immunochromatographic strip test) แม้วิธีการตรวจไวรัสด้วยชุดตรวจสอบ จะมีความแม่นยาน้อยกว่าการตรวจด้วย
PCR แต่ชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นสามารถนามาใช้ได้ง่ายในการปฏิบัติงานฟาร์ม ขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้อง
อาศัยเครื่องมือราคาแพงและเกษตรกรสามารถตรวจสอบได้เอง ซึ่งนาไปสู่การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
อย่างยั่งยืน
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ABSTRACT
Monodon baculovirus (MBV) may cause reduction of growth rate and increase of culture
period in shrimp. In addition, virus infection in the larva, post larva and juvenile stages shows a
high rate of death to 90%. This has indicated very serious in many hatcheries. Diagnosis of MBV
was originally accomplished by microscopic observation of inclusion bodies in hapatopancreatic
cells via malachite green staining of hepatopancreatic squash mounts or hematoxylin and eosin
staining (H&E) of hepatpancreatic tissue sections. Now a day, polymerase chain reaction (PCR)
that is more sensitive molecular method has been reported. However, only the method of
Belcher and Young (1998) has been found to be reliable for the detection of MBV from Australia,
India and Thailand. Recently, other highly sensitive nucleic acid amplification methods were
developed, including a real-time PCR method and a loop-mediated isothermal amplification
(LAMP) method. Although PCR-based methods are used widely for the detection of MBV in the
laboratory, they are not suitable for pond-side detection by farmers. Simpler immunological
methods using monoclonal antibody have been developed into immunochromatographic strip
test. Although less sensitive than PCR, antibody-based diagnostic methods trend to be simpler,
less expensive and more amenable to use in less well equipped laboratories or by unskilled
personnel in the field. It is sustainable to restrict a prevalence of MBV virus.
คาสาคัญ: เชื้อโมโนดอนแบคคิวโลไวรัส เอ็มบีวี กุ้งกุลาดา
Keywords: Monodon baculovirus, MBV, Penaeus monodon

บทนา
จากการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ้งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยปีละ
หลายหมื่นล้านบาทติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 15
ปี โดยประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกกุ้ง
อันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ติดต่อกันจนถึง
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมกุ้งได้สร้างรายได้เข้าประเทศแล้ว
เป็นรายได้สุทธิถึงประมาณ 1 ล้านล้านบาท ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2540-2554 (สมศัก ดิ์ , 2554) กุ้งกุล าด า
(Penaeus monodon) มีถิ่นกาเนิดในมหาสมุทร
อินเดีย ทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิก ถูกนามา

เลี้ยงกันมากในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย ใน
ประเทศไทยพบการแพร่กระจายทั่วไปในอ่าวไทย พบ
มากบริ เ วณเกาะช้ า ง บริ เ วณนอกฝั่ ง ชุ ม พรถึ ง
นครศรี ธ รรมราช ทางฝั่ งอั น ดามั น พบมากที่ จั งหวั ด
อูเก็ตและจังหวัดระนอง อาศัยอยู่บริเวณน้าลึกห่างจาก
ฝั่งและชอบพื้นที่เป็นดินทราย สามารถทนอยู่ในน้าที่มี
อุณหอูมิสูงและความเค็มต่าได้ เช่น ป่าชายเลน กุ้ง
กุ ล าด าสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สอาพแวดล้ อ มได้ ดี
ทนทาน เลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดี จึงนิยม
เพาะเลี้ยงเพื่อการค้าโดยมีผลผลิตเกือบทั้งหมดเพื่อการ
ส่งออก ประเทศไทยจึ งเป็ นผู้น าด้า นการผลิ ตและ
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ส่งออกกุ้งกุลาดาติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ต่อมา
เกิดปัญหากุ้งติดเชื้อและกุ้งโตช้าทาให้ผลผลิตลดลงไม่
สามารถที่ จ ะรั ก ษาระดั บ การผลิ ต ให้ ค งที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง (ชลอ, 2543) ตั้งแต่กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้มีการนาพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ขาว แวนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่ปลอดเชื้อ
เข้ามาทดลองเลี้ยงในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545
จนถึงสิ้นเดือนกุมอาพันธ์ พ.ศ. 2546 ปรากฏว่า
เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งชนิดนี้ส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จ
มากกว่าที่เลี้ยงกุ้งกุลาดา (ชลอ, 2543) และตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ย นจาก
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต กุ้ ง กุ ล าด ามาเป็ น ผลิ ต กุ้ ง ขาว
เนื่ อ งจากการผลิ ต กุ้ ง ขาวท าได้ ง่ า ยและให้ ผ ลผลิ ต
มากกว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บพื้ น ที่ ก ารผลิ ต เท่ า กั น
เนื่องจากกุ้งขาวสามารถอยู่ใ นน้าได้ ทุกระดั บของบ่ อ
และอีกเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาสายพันธุ์ของ
กุ้ งขาวที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นามาแล้ ว กว่ า 20 ปี (Flegel,
2006) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอาครัฐได้มีการส่งเสริม
ให้พัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดาซึ่งเป็นกุ้งพื้นเมืองของไทย
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ปลอดโรคและโตเร็ว
กุ้งกุลาดามีข้อดีคือมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งขาวที่ระยะเวลา
การเพาะเลี้ยง 4-5 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่จับขายได้ มีสี
แดงจัดเมื่อต้มสุกโดยไม่จาเป็นต้องให้อาหารเสริมเพื่อ
เร่ ง สี และมี ผ ลก าไรต่ อ กิ โ ลกรั ม มากกว่ า กุ้ ง ขาว
ประกอบกับปัจจุบันการผลิตกุ้งขาวเริ่มประสบปัญหา
ราคาตกต่า เนื่องจากผลผลิตที่มีปริมาณมาก รวมทั้ง
ปัญหาการเกิดโรค จึงมีแนวโน้มว่าการเลี้ยงกุ้งกุลาดา
จะกลั บ คื น มาอี ก ครั้ ง เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดา การช่วยแก้ปัญหา
ต่ า ง ๆ ด้ ว ยงานวิ จั ย นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น เพื่ อ การ
เพาะเลี้ยงที่ยั่งยืน
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โรคโมโนดอนแบคคิวโลไวรัส (Monodon
baculovirus; MBV)
โรคที่พบบ่อยและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผลผลิตกุ้งกุลาดา ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น ไวรัส
หัวเหลือง (yellow head virus; YHV) ไวรัสตัวแดง
ดวงขาว (white spot syndrome virus; WSSV)
ไวรั ส ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคแคระแกร็ น
(infectious
hypodermal and hematopoeitic necrosis virus;
IHHNV) ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร
(hepatopancreatic pavovirus; HPV) ทอร่าซินโดรม
ไวรัส (taura syndrome virus; TSV) และโมโนดอน
แบคคิวโลไวรัส (monodon baculovirus; MBV)
(Lightner and Redman, 1998) ซึ่งโรคติดเชื้อโมโนดอนแบคคิวโลไวรัส ในกุ้งกุลาดาเป็นโรคที่พบได้ทั่วไป
ในประเทศไทยและในหลายอูมิอ าคทั่ว โลก เกิ ดจาก
ไวรัส Penaeus monodon types Baculovirus หรือ
เอ็มบีวี (MBV) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีขนาด 75×300 นาโน
เมตร มีสายพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอสายคู่ มี envelope
รูปร่างแท่ง เพิ่มจานวนในนิวเคลียสของเซลล์ จัดอยู่ใน
ครอบครั ว Baculoviridae (Theilmann
and
Blissard, 2008)
ในเอเชีย พบไวรัสชนิดนี้ ค รั้งแรกในปี พ.ศ.
2524 จากลูกกุ้งกุลาดาในประเทศไต้หวัน (Lightner
and Redman, 1981) หลังจากนั้นมีการรายงานการ
ระบาดหลายประเทศทั่วโลกและพบในกุ้งทะเลหลาย
ชนิด ประเทศไทยได้ตรวจพบเชื้อไวรัส MBV ในลูกกุ้ง
กุลาดาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อ
อาคอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งอย่างมาก เนื่องจากกุ้งที่ติด
เชื้อ MBV จะไม่ใช่สาเหตุทาให้กุ้งตาย จึงไม่ได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดามากนัก แต่
การที่กุ้งติดเชื้อจะทาให้กุ้งมีความยาวลาตัวลดลงและ
กุ้งโตช้ากว่ากุ้งปกติ (Flegel et al., 2004) จึงต้องเพิ่ม
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ระยะเวลาในการเลี้ ย งนานขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข นาดตามที่
ตลาดต้ อ งการ ส่ ง ผลให้ สิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้ จ่ า ยของ
เกษตรกร อย่างไรก็ตาม พบว่า เชื้อ MBV เป็นสาเหตุ
หลักทาให้ลูกกุ้งกุลาดาระยะลาร์วา (larva) โพสท์ลาร์วา post larva และจูวีไนล์ (juvenile) เกิดอัตราการ
ตายถึง 90% เนื่องจากเชื้อจะเข้าอยู่ไปในเซลล์ตับและ
ตับอ่อนโดยไม่แสดงอาการป่วยให้เห็ นจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสอาพแวดล้อมหรือมีการเลี้ยงที่หนาแน่น
เกินไป ทาให้กุ้งเกิดความเครียด ร่างกายอ่อนแอลง จึง
พบการแสดงอาการของโรค คือ เซลล์ตับและตับอ่อน
ถู ก ท าลายหลั ง จากนั้ น แบคที เ รี ย ที่ มี อ ยู่ ใ นน้ าเข้ า สู่
ร่างกายกุ้งทาให้เกิดความเสียหาย (Lightner et al.,
1983) ทาให้เชื้อ MBV เป็นปัญหากับระบบโรงเพาะฟัก
เป็นอย่างมาก
การป้องกันโรค MBV ในปัจจุบันทาโดยการ
ล้ า งไข่ กุ้ ง และนอเพลี ย ส (nauplius) ด้ ว ยน้ าทะเล
สะอาดที่ไหลผ่านเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจุ่มไข่
กุ้งและนอเพลียสลงในน้าผสมฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น
300 พีพีเอ็ม เป็นเวลา 30 วินาที ตามด้วยการจุ่มไข่กุ้ง
และนอเพลียสลงในน้าผสมไอโอดีนที่ความเข้มข้น 50200 พีพีเอ็ม เป็นเวลา 30 วินาที แล้วล้างต่อในน้า
ทะเลที่สะอาดอย่างน้อย 3 นาที แล้วจึงย้ายลงไปเลี้ยง
ในถังเพาะฟัก วิธีปฏิบัติ เช่นนี้ได้ทาในทุกโรงเพาะฟัก
นอกจากการป้องกันการติดเชื้อโดยการล้างฆ่าเชื้อไข่
และนอเพลียสแล้ว การติดตามการติดเชื้อในโรงเพาะ
ฟักก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ควรปฏิบัติก่อนการย้ายลูกกุ้งเลี้ยง
ในบ่อ

การตรวจวินิจฉัยโรคเอ็มบีวี (MBV)
ปั จ จุ บั น การตรวจจั บ เชื้ อ ในโรงเพาะฟั ก มี
ด้วยกัน 2 วิธีหลัก คือ การตรวจทางเนื้อเยื่อวิทยาและ
การตรวจทางชีวโมเลกุล
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1. วิธีทางเนื้อเยื่อวิทยา (histological methods)
เชื้อ MBV สามารถตรวจหาได้ด้วยการทา
สวอช เมานท์ (squash mount) เซลล์ตับและตับอ่อน
ของกุ้งในระยะโพสต์ลาร์วา (post larva; PL) เพื่อ
ตรวจหา ก้อนโปรตีน (inclusion body) บางครั้งอาจ
เรียกว่า occlusion body ซึ่งเป็นถุงโปรตีนที่ห่อหุ้ม
อนุ อ าคไวรั ส หลาย ๆ อนุ อ าคไว้ ถุ ง โปรตี น นี้ จ ะ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย โ ป ร ตี น ห ลั ก คื อ พ อ ลิ ไ ฮ ด ริ น
(polyhedrin) การตรวจวินิจฉัยโรคทาโดยการตรวจหา
ถุง inclusion body อายในนิวเคลียสของเซลล์ตับและ
ตับอ่อน โดยนาตับและตับอ่อนกุ้งมาบดบนแผ่นสไลด์
และหยดสารละลายมาลาไคต์กรีน (malachite green)
ความเข้มข้น 0.1% หรือ 5% แล้วนามาส่องดูด้วย
กล้องจุลทรรศน์จะสังเกตพบ inclusion body อยู่ใน
นิวเคลียสซึ่งจะติดสีเขียว โดยดูเปรียบเทียบกับถุงไขมัน
ที่ย้อมไม่ติดสี (รูปที่ 1) เมื่อเซลล์ตับและตับอ่อนของกุ้ง
ถูกทาลาย inclusion body จะถูกขับออกมากับขี้กุ้ง
และถูกกินโดย larva ตัวอื่น ๆ ในบ่อเดียวกันทาให้เกิด
การติดเชื้อไปยังลูกกุ้งแบบฮอริซอนทอลทรานสมิสชัน
(horizontal transmission) ในกรณีที่เป็นกุ้งโตเต็มวัย
หรือเป็นพ่อแม่พันธุ์ อาจนาขี้กุ้งจากบ่อเลี้ยงมาตรวจ
ด้วยวิธีดังกล่าว ทาให้สามารถวินิจฉัยโรคได้โดยไม่ ต้อง
ใช้เนื้อเยื่อกุ้ง
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจ inclusion body
ได้โดยตรงจากเนื้อเยื่อกุ้งที่เริ่ม เข้าสู่ระยะ PL โดยส่อง
ไฟผ่านชั้นคิวติเคิล (cuticle) อายใต้กล้องจุลทรรศน์
ขนาดกาลังขยาย 40 เท่า (40x) (รูปที่ 2ก) หากนา
เนื้อเยื่อตับและตับอ่อนของกุ้งระยะ PL ตรึงบนแผ่น
สไลด์ย้อมด้วยฮีมาโตไซลิน (hematoxylin) และอิโอ
ซิน (eosin) (H&E) ในระยะแรกของการติดเชื้อ (early
stage) จะพบนิวเคลียสมีการบวมใหญ่ขึ้นและเกิด การ
อัดแน่นของสายโครมาติน (chromation) (รูปที่ 2ข)
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แต่เ มื่อการติดเชื้อ เข้า สู่ระยะสุดท้ าย (late stage)
อายในนิวเคลียสจะมีก้อนโปรตีน inclusion body
(occlusion body) เกิดขึ้น เมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายของ
การติดเชื้อเซลล์จะตายและสลาย inclusion body จะ
ถูก ก าจั ด ออกทางท่ อ ตั บ และตั บ อ่ อ นผสมออกมากั บ
อุจจาระทาให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้ (รูปที่ 2
ข) วิธีการตรวจหา inclusion body ด้วยการย้อม
H&E ทาได้ โดยหยดสารละลายน้าเกลื อความเข้ มข้ น
2.8% ที่มีส่วนผสมของฟอร์มาลินความเข้มข้น 10%
ลงบนสไลด์ตามด้วยการบดเนื้อเยื่อตับและตับอ่อนจาก
บ่อกุ้งลงแผ่นสไลด์ รอให้แห้งแล้วย้อมด้วย H&E นาไป
ดูอายใต้กล้องจุลทรรศน์จะพบ inclusion body หรือ
จะดูอายใต้กล้องฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence) หาก
ในสารละลาย อิ โ อซิ น มี ส่ ว นผสมของสี ฟ ลอซี น
(phloxine) (รูปที่ 3)
2. วิธีทางชีวโมเลกุล (Molecular methods)
2.1 การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสระดับดีเอ็นเอ
การตรวจเชื้อไวรัส MBV ในกุ้งด้วยปฏิกิริยา
ลูกโซ่พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction;
PCR) เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลีย (Vickers
et al., 1992) งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้รายงานลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ที่ใช้ในการตรวจไวรัส ต่อมา
นักวิจัยกลุ่มประเทศไต้หวันตรวจเชื้อ MBV ด้วยไพร
เมอร์ ที่ อ อกแบบจากบริ เ วณอนุ รั ก ษ์ (conserved
region)
ยี น พอลิ ไ ฮดริ ล ของแมลง (insect
polyhedrin) ให้ผลผลิตพีซีอาร์ (PCR product) ขนาด
600 คู่เบส (Chang et al., 1993; Lu et al., 1993)
นาไปออกแบบเป็นโพรบ (probe) ใช้ในการทา dot
blot hybridization และ in situ hybridization เพื่อ
ตรวจเชื้อ MBV ในเนื้อเยื่อกุ้งกุลาดาแต่พบว่าไพรเมอร์
(primer) ที่ออกแบบมาไม่สามารถใช้ตรวจเชื้อ MBV
สายพั น ธุ์ ที่ ระบาดในประเทศไทย ออสเตรเลี ย และ
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อินเดียได้ (Belcher, 1998; Satidkanitkul et al.,
2005; Flegel, 2006) ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลาย
ของสายพั น ธุ์ ไ วรั ส ที่ ร ะบาดในแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน จึงได้มีการพัฒนาเทคนิค nested PCR ซึ่ง
เป็นปฏิกิริยา PCR 2 ขั้นตอนอาศัยไพรเมอร์ 2 คู่ ไพร
เมอร์คู่แรกจะขยายส่วน DNA ที่มีขนาดใหญ่และอยู่
นอก DNA เป้าหมาย นาผลผลิตจาก PCR จากขั้นตอน
แรกเป็นดีเอ็นเอแม่พิมพ์ (DNA template) ใช้ไพร
เมอร์คู่ที่ 2 เพื่อเพิ่มขยาย DNA เป้าหมายทาให้ได้ผล
ผลิต PCR ที่มีขนาดสั้นกว่าผลผลิต PCR ในขัน้ ตอนแรก
ซึ่ง nested PCR ช่วยเพิ่มประสิทธิอาพในการตรวจจับ
MBV ที่ระบาดในประเทศไทยและออสเตรเลียได้อย่าง
จาเพาะเจาะจง เนื่องจากไพรเมอร์ที่ใช้ในการตรวจถูก
ออกแบบจากชิ้นส่วน DNA ของไวรัส MBV เอง ลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งให้ผล
ผลิต PCR จากปฏิกิริยา PCR และ nested PCR ขนาด
เท่ากับ 533 และ 361 คู่เบส ตามลาดับ วิธีนี้มีความ
แม่นยาสูงในการตรวจที่ระดับ DNA ของเชื้อ MBV
เท่ากับ 0.01 เฟมโตกรัม (fg) (รูปที่ 4ข) (Belcher and
Young, 1998) การตรวจเชื้อ MBV ด้วยวิธี PCR แบบ
ขั้นตอนเดียว สามารถตรวจพบการติดเชื้อ MBV ที่
ระดับ DNA ของไวรัสเท่ากับ 10 พิโคกรัม (pg) เท่านั้น
(รูปที่ 4ก) หากมีการติดเชื้อในปริมาณที่ต่ากว่าระดับ
ดังกล่าว จาเป็นต้องตรวจการติดเชื้อด้วย nested PCR
ร่ ว มด้ ว ยซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ อ าพการตรวจเชื้ อ
MBV ในกุ้งนอกจากนี้ Belcher and Young (1998)
นาอุจจาระกุ้งมาตรวจการติดเชื้อ MBV ด้วยวิธี dot
blot DNA hybridization และ PCR โดยใช้โพรบและ
ไพรเมอร์ดังกล่าวได้สาเร็จเป็นครั้งแรก ทาให้สามารถ
ตรวจสอบการติดเชื้อ MBV ในพ่อแม่พันธุ์และกุ้งในบ่อ
กุ้งที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อได้โดยไม่จาเป็นต้องนาเนื้อเยือ่
กุ้งมาตรวจวิเคราะห์

บทความ
บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3

ก
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ข

รูปที่ 1 การตรวจเชื้อ MBV ด้วยการทา squash mouth ของเนื้อเยื่อตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาดาระยะ PL
ก. นิวเคลียสติดสีเขียวของมาลาไคต์กรีนพบ inclusion body อยู่ในนิวเคลียสทาให้นิวเคลียสมีขนาด
ใหญ่ขึ้น ส่วนเม็ดไขมันจะไม่ติดสี
ข. เซลล์ตับและตับอ่อนมีก้อนโปรตีนอยู่ในนิวเคลียสและเม็ดไขมันในไซโตพลาสซึม
ที่มา: Flegel (2006)

ก

ข

รูปที่ 2 ถุง inclusion body ในเนื้อเยื่อกุ้ง
ก. inclusion body ในเนื้อเยื่อกุ้งระยะ PL ส่องผ่านชั้นคิวติเคิลอายใต้กล้องจุลทรรศน์กาลัง ขยาย 40
เท่า
ข. เนื้อเยื่อกุ้งย้อม H&E แสดงการติดเชื้อระยะ early stage, late stage และ inclusion body
จานวน 4 ก้อนถูกขับออกทางท่อของตับและตับอ่อน
ที่มา: Flegel (2006)
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ข

ก

รูปที่ 3 ก้อน inclusion body ในเนื้อเยื่อตับและตับอ่อนจากกุ้งวัยอ่อน (juvenile shrimp) ส่องดูอายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา (ก) และกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ (ข)
ที่มา: Flegel (2006)

ตารางที่ 1 ลาดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ที่ใช้ในการตรวจเชื้อ MBV ด้วยปฏิกริ ิยา PCR
ปฏิกิริยา
PCR

ไพรเมอร์
ลาดับนิวคลีโอไทด์
Tm (°C)
MBV 1.4F 5-CGA TTC CAT ATC GGC CGA ATA-3
62
MBV 1.4R 5-TTG GCA TGC ACT CCC TGA GAT-3
64
nested PCR MBV 1.4NF
65
5-TCC AAT CGC GTC TGC GAT-3
MBV 1.4NR 5-CGC TAA TGG GGC ACA AGT CTC-3
66
ที่มา: Belcher and Young (1998)

ก
ข

รูปที่ 4 การตรวจเชื้อ MBV ด้วยวิธี PCR โดยใช้ p4Ec196 เป็น DNA แม่พิมพ์ในการทาปฏิกิริยา PCR ที่มีการ
เจือจาง DNA แม่พิมพ์ลง 10 เท่า เท่ากับ 100 พิโคกรัม ถึง 0.001 เฟมโตกรัม โดยวิธี PCR (ก) และ
nested PCR (ข)
ที่มา: Belcher and Young (1998)

บทความ
บทความ

วารสารวิ
วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 33
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ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างที่มีการตรวจพบเชื้อไวรัส WSSV IHHNV และ MBV ด้วย TaqMan real time และ
fast short-fragment PCR จากจานวนตัวอย่างชนิดละ 24 ตัวอย่าง
เชื้อไวรัส TaqMan Fast PCR
WSSV69
17
24
WSSV154
2
19
IHHNV81
0
21
IHHNV77
13
18
MBV135
0
0
ทั้งหมด
32
82
ที่มา: Mrotzek et al. (2010)

จากปั ญ หาความหลากหลายของสายพั น ธุ์
ไวรัสทาให้มีการพัฒนาไพรเมอร์ที่สามารถตรวจ MBV
ที่จาเพาะกับไวรัสที่ระบาดในแหล่งเลี้ยงกุ้ง 4 แหล่ง คือ
ฮาวาย ไทย ไต้หวัน และมาเลเซีย ซึ่งมีความจาเพาะ
และสามารถตรวจไวรัสในแหล่งดังกล่าวที่ระดับ DNA
ไวรัส 100 ชุด (copy) (Surachetpong et al., 2005)
นอกจากวิธี PCR แล้ว ยังมีการใช้เทคนิค real-time
PCR เพื่อตรวจเชื้อ MBV ในเนื้อ เยื่อ กุ้งไทยและ
อินโดนีเซีย (Yan et al., 2009) และยังสามารถตรวจ
DNA ไวรัส จานวน 1 copy ซึ่งมีความไวในการ
ตรวจจับมากกว่า PCR แต่มีข้อจากัด คือต้องอาศัย
เครื่องมือที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นปัญหาต่อการนามาใช้ใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ไปหรื อ ระบบฟาร์ ม จึ ง ได้ พั ฒ นา
เทคนิค fast short-fragment PCR (Mrotzek et al.,
2010) ซึ่งเป็น PCR ที่มีการประยุกต์ใช้วิธีการทา
ปฏิกิริยาให้รวดเร็วขึ้นโดยปรับลดปริมาตรของปฏิกิริยา
รวมทั้ ง ขั้ น ตอนของอุ ณ หอู มิ ที่ ใ ช้ ท าปฏิ กิ ริ ย าให้
เกิดปฏิกิริยาที่อุณหอูมิเดียวกัน และใช้สารย้อมวุ้นที่มี
ความไวมากขึ้ น คื อ ใช้ ป ริ ม าตรของปฏิ กิ ริ ย า 5-10
ไมโครลิต ร อุ ณหอูมิ 2 ระดับ คื อ การท าให้ดี เ อ็น เอ
แม่พิ มพ์ เสีย สอาพ (denaturation) ที่อุ ณหอู มิ 95
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วินาที ตามด้วยการทาให้
ไพรเมอร์ เ ข้ า เกาะบริ เ วณจ าเพาะในสายดี เ อ็ น เอ

(annealing) แ ล ะ เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ ส า ย ดี เ อ็ น เ อ
(extension) ที่อุณหอูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยทา
ปฏิกิริยาจานวน 40 รอบ ใช้เวลาในการทาปฏิกิริยา
PCR เพียง 25-30 นาที วิเคราะห์ผลผลิต PCR ขนาด
70-150 คู่ เ บส ด้ ว ยเจลอิ เ ลคโตรโฟรี ซิ ส (gel
elctrophoresis) เป็นเวลา 10 นาที ย้อมสีวุ้นด้วยเจล
สตาร์ (GelStar) ซึ่งเป็นสารสีย้อมที่มีความไวในการ
ตรวจจั บ มากกว่ า สี ย้ อ มชนิ ด อื่ น ๆ รวมเวลาในการ
ตรวจสอบทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งมีความแม่นยา
และรวดเร็วกว่าการใช้ TaqMan real-time PCR ดัง
แสดงในตารางที่ 2
เทคนิ ค ที่ ก ล่ า วมา เช่ น Histopathology,
PCR, nested PCR มีข้อด้อยในการตรวจไวรัส คือ มี
ความไวต่า ใช้เวลานาน ใช้สารเคมีบางชนิดที่เป็นพิษ
ไม่ เ ห ม า ะในกา ร ปฏิ บั ติ งา นอ า ค ส นาม ต่ อม า
Nimitphak et al. (2010) ได้พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ
ไวรั ส ให้ ร วดเร็ ว และง่ า ย โดยใช้ เ ทคนิ ค loopmediated isothermal amplification (LAMP)
ร่วมกับ lateral-flow dipstick (LFD) เรียกว่า LAMPLFD ตรวจเชื้อได้อายในเวลา 75 นาที (ไม่รวมเวลาใน
การสกัด DNA) วิธีนี้มีความแม่นยาในการตรวจ DNA
เชื้อไวรัส เท่ากับ 0.1 พิโคกรัม ซึ่งไวกว่าการตรวจด้วย
PCR ร่วมกับ nested PCR (มีความไวในการตรวจ 1
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พิโคกรัม) (Belcher and Young, 1998) LAMP เป็น
เทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่น (Notomi et
al., 2000) หลักการคือ การเพิ่มขยายยีนจาเพาะโดย
ต้องใช้ไพรเมอร์จานวน 2 ชุด ซึ่งลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ไพรเมอร์จะจาเพาะกับยีนถึง 6 ตาแหน่ง การเพิ่มขยาย
ยี น จะใช้ อุ ณ หอู มิ ค งที่ แ ละใช้ คุ ณ สมบั ติ strand
displacement ของเอนไซม์ Bst DNA polymerase
ในการทาปฏิกิริยา วิธีนี้มีความจาเพาะสูงและราคาไม่
แพง เนื่องจากต้องการเครื่องมือง่าย ๆ ในการควบคุม
อุณหอูมิที่ 60-65 องศาเซลเซียส แทนการใช้เครื่อง
PCR เช่ น อ่ างน้ าควบคุ ม อุ ณหอู มิใ นการทาปฏิกิ ริ ย า
หลั งจากนั้ นตรวจสอบผลผลิ ต PCR ที่เ กิ ด ขึ้น จาก
ป ฏิ กิ ริ ย า ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย แ ผ่ น เ ม ม เ บ ร น
chromatographic lateral-flow dipsticks (LFD)
โดยใช้ ห ลั ก การ hybridization
ระหว่ า ง DNA
เป้าหมายกับโพรบที่มีการติดฉลาก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้
เวลาตรวจจับเพียง 10-15 นาที และจะพบแถบสีที่ระบุ
ว่ามีการติดเชื้อบนแผ่นเมมเบรน วิธีนี้ไม่จาเป็นต้องใช้
เครื่องมือที่ซับซ้อนในการทาปฏิกิริยาแต่มีความไวสูง
และวิธีการตรวจผลด้วยแผ่นเมมเบรนจะรวดเร็วกว่า
การตรวจผลด้วยเจลอิเลคโตรโฟรีซิส (รูปที่ 5) LAMPLFD ได้นามาประยุกต์ใช้ในการตรวจเชื้อไวรัสหลาย
ชนิด เช่น Taura syndrome virus (TSV), Penaeus
monodon densovirus (PmDNV) และ infectious
myonecrosis virus (IMNV) (Kiatpathomchai et
al., 2008; Nimitphak et al., 2008; Puthawibool
et al., 2009)
2.2 การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสระดับโปรตีน
การตรวจจับเชื้อในระดับ DNA ด้วย PCR
เป็ น วิ ธี ที่ เ หมาะในการตรวจเชื้ อ MBV ในระดั บ
ห้อ งปฏิบั ติ ก าร แต่ ไม่ เ หมาะในการปฏิบั ติ งานฟาร์ ม
สาหรับเกษตรกร จึงมีการพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อโดยใช้
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หลั ก การโมโนโคลนอลแอนติ บ อดี้ (monoclonal
antibody) ขึ้น แม้ว่าวิธีนี้จะมีความแม่นยาน้อยกว่า
PCR แต่เป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาไม่แพง
และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้วิธีการดังกล่าวมีความ
สะดวกและแม่ น ย าในการใช้ งานมากขึ้ น โดยพั ฒ นา
ระบบการตรวจแบบแผ่นตรวจจับ (strip test) ซึ่ง
เหมาะในการใช้งานในระดับฟาร์ม (Sithigorngul et
al., 2011) การพัฒนาการตรวจเชื้อไวรัส MBV ด้วย
ระบบ monoclonal antibody จาเป็นต้องทาบริสุทธิ์
โปรตี น ของไวรั ส เพื่ อ น ามาผลิ ต antibody ที่ มี
ความจาเพาะต่อไวรัส MBV โดย Satidkanitkul et al.
(2005) ได้ประสบความสาเร็จในการทาบริสุทธิ์โปรตีน
พอลิไฮดรินจากเชื้อไวรัส MBV และหาลาดับของกรด
แอมิโนจากด้านปลายไนโตรเจน (N-terminal) จานวน
25 ชนิด นามาสังเคราะห์ และผลิตเป็นโพลีโคลนอล
แอนติบอดี้ (polyclonal antibody) ที่มีความจาเพาะ
ต่ อ โปรตี น พอลิ ไ ฮดริ น ของเชื้ อ แต่ polyclonal
antibody ที่ผลิตได้มีความไวและความจาเพาะต่า
ต่อมา Boonsanongchokying et al. (2006) ได้สกัด
โปรตีนพอลิไฮดรินจากเนื้อเยื่อตับกุ้งที่เป็นโรค นามา
ตรวจสอบน้าหนักโมเลกุล ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 58 กิโล
ดาลตัน (kDa) (รูปที่ 6ก) และนาโปรตีนดังกล่าวมาผลิต
monoclonal antibody ได้ 7 ชนิด (รูปที่ 6ข) เมื่อนา
antibody ดังกล่าวมาทดสอบทางเนื้อเยื่อวิทยา พบว่า
มีความจาเพาะต่อเนื้อเยื่อกุ้งที่ติดเชื้อ MBV และไม่ทา
ปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น เช่น HPV,
YHV และ WSSV
ต่อมาได้มีการโคลนยีนพอลิไฮดรินของ MBV
หาลาดับยีนและผลิตเป็นรีคอมบิแนนต์โปรตีนพอลิไฮดรินทางด้าน N-terminal (OB-N) และ C-terminal
(OB-C) พบว่า โปรตีนทั้ง 2 ส่วนมีความจาเพาะต่ อ
monoclonal antibody ที่ผลิตได้ ในงานวิจัยก่อน
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หน้านี้ (ตารางที่ 3) (Chaivisuthangkura et al.,
2008) ได้นาโปรตีนทั้งสองส่วนมาผลิต monoclonal
antibody และทดสอบความจ าเพาะด้ วยวิธี dot
blotting และ western blotting พบว่า สามารถ
ตรวจจับเชื้อ MBV ได้และไม่มีความจาเพาะกับเชื้อ
ไวรัสชนิด TSV, YHV, WSSV และ PmDNV เมื่อ
เปรียบเทียบกับ PCR พบว่า มีความไวน้อยกว่า PCR
100 เท่า (Sridulyakul et al., 2011) จากผลงานวิจัย
ดังกล่าวทาให้ทีมวิจัยของ Wangman et al. (2012)
ได้ พั ฒ นาแผ่ น ตรวจอิ ม มู โ นโครมาโตกราฟฟิ ค
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(immunochromatographic strip test) เพื่อใช้
ตรวจสอบเชื้อ MBV ในระดับฟาร์มได้โดยมีขั้นตอนการ
เตรียมตัวอย่างง่าย ๆ คือ บดเนื้อเยื่อกุ้งด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน (phosphate buffer saline,
PBS) ให้ความร้อนเป็นเวลา 15-60 นาที นาไปตรวจ
เชื้อด้วยแผ่น strip test รอเวลา 15 นาที จะทราบผล
การตรวจ (รูปที่ 7) ซึ่งมีความไวน้อยกว่า PCR ปกติ
200 เท่า ถึงแม้ว่าความไวจะต่า แต่วิธีการตรวจสอบ
เชื้อทาได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเหมาะในการนาไปใช้ตรวจ
เชื้อในโรงเพาะฟักและฟาร์มได้

ก

ข

ค

รูปที่ 5 เจลอิเลคโตรโฟรีซิส และ LAMP-LFD แสดงความไวในการตรวจไวรัส MBV ในกุ้งระยะ PL เมื่อใช้ DNA
แม่พิมพ์ ที่ระดับ 1 นาโนกรัม ถึง 0.1 เฟมโตกรัม
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ง

รูปที่ 5 เจลอิเลคโตรโฟรีซิส และ LAMP-LFD แสดงความไวในการตรวจไวรัส MBV ในกุ้งระยะ PL เมื่อใช้ DNA
แม่พิมพ์ ที่ระดับ 1 นาโนกรัม ถึง 0.1 เฟมโตกรัม (ต่อ)
ก. LAMP
ข. Nested PCR (commercial kit, Ezee Gene)
ค. One step PCR (Nimitphak et al., 2010) ง. LAMP-LFD
หมายเหตุ: M คือ DNA มาตรฐาน (DNA marker), N คือ ปฏิกิริยาที่ไม่มีการเติม DNA แม่พิมพ์ (negative control), P คือ
ปฏิกิริยาที่มี DNA plasmid เป็นชุดควบคุม (positive control)
ที่มา: Nimitphak et al. (2010)

ก

ข

รูปที่ 6 SDS-PAGE
ก. น้าหนักโมเลกุลของโปรตีนพอลิไฮดริน ที่สกัดได้จากไวรัส MBV
ข. Western blot polyhedrin เมื่อทาปฏิกิริยากับ MBV polyclonal antibody (a) และmonoclonal
antibody จานวน 7 ชนิด (b-h)
ที่มา: Boonsanongchokying et al. (2006)
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ตารางที่ 3 การทดสอบความจาเพาะของ monoclonal antibody ชนิด ต่าง ๆ ต่ อรีคอมบิแนนต์ MBV
polyhedrin ด้วย Western blotting (Chaivisuthangkura et al., 2008)

ก
ข
รูปที่ 7 ผลการตรวจการติดเชื้อ MBV ในกุ้งด้วย MBV strip test
ก. โปรตีนสกัดของกุ้งติดเชื้อ
ข. โปรตีนสกัดของกุ้งไม่ติดเชื้อ
ที่มา: Wangman et al. (2012)

สรุป
แม้ว่าเชื้อ MBV จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
รุ น แรงต่ อ อุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งกุ้ ง กุ ล าด าเมื่ อ
เปรียบเทียบกับ YHV หรือ WSSV แต่หากกุ้งในระยะ
วัยอ่อนติดเชื้อ MBV จะทาให้เกิดการตายในอัตราการที่
สูง ส่งผลกระทบต่อโรงเพาะฟักในการผลิตลูกกุ้งให้ได้
ปริ ม าณตามที่ ต้ อ งการและปลอดจากเชื้ อ MBV
เนื่องจาก หากนากุ้งที่ติดเชื้อลงเลี้ยงในบ่อ กุ้งจะโตช้า
กว่ากุ้งปลอดเชื้อจึงต้องเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงนาน
ขึ้น การเฝ้าระวังการติดเชื้อจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อระบบ
โรงเพาะฟัก เทคนิคที่ได้กล่าวมา การพัฒนาการตรวจ
เชื้อในระดับเนื้อเยื่อจนถึงระดับ DNA และโปรตีนจน

สามารถพั ฒ นาเป็ น ชุ ด ตรวจสอบ ซึ่ งชุ ด ตรวจสอบที่
พัฒนาขึ้นแม้จะมีความแม่นยาในการตรวจจับ น้อยกว่า
การตรวจในระดั บ ดี เ อ็ น เอ แต่ ก ารตรวจด้ ว ยชุ ด
ตรวจสอบมีวิธีการใช้ง่าย ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือราคา
แพง เกษตรกรสามารถตรวจหาเชื้อได้ด้วยตัวเอง ซึ่ง
นาไปสู่การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อได้
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