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บทคัดย่อ 

 

ไวรัสดักเทมบูซู จัดเป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่ทำให้เป็ดที่ติดเชื้อแสดงอาการทางระบบประสาทและ/หรือมีอัตรา
การให้ผลผลิตไข่ลดลงอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติด
เชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ดยังไม่ทราบแน่ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์ ดังนั้น
โครงการวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งชนิดพ่ึงแอนติบอดีและชนิดพ่ึง
เซลล์ต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด โดยการศึกษานี้ได้ทำการตรวจวัดจำนวนของ CD4+ T cells, CD8+ T 
cells และ B cells และระดับ neutralizing antibodies ควบคู่ไปกับการตรวจวัดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
และในอวัยวะเป้าหมายในเป็ดที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ผลการศึกษาโดยรวมพบว่าเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมี
การสร้าง neutralizing antibodies เพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูอย่างรวดเร็วและในระดับสูง  ซึ่ง
พบว่าระดับ neutralizing antibodies นี้มีความสัมพันธ์กับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและใน
อวัยวะเป้าหมาย รวมถึงความรุนแรงของโรค นอกจากนีย้ังพบว่าระดับ neutralizing antibodies มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าแอนติบอดีทั้งชนิด IgM และ IgG 
สามารถทำหน้าที่เป็น neutralizing antibodies นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบว่า T และ B cells ถูกกระตุ้นให้มี
การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในเป็ดหลังจากติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู โดยการเพิ่มจำนวนของ CD4+ T cells, 
CD8+ T cells และ B cells มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อ
เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในม้ามในสัปดาห์แรกของการติดเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ โดยรวมผลการศึกษานี้แสดงให้
เห็นว่าเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งชนิดพึ่งแอนติบอดีและชนิดพ่ึง
เซลล์ โดยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งสองชนิดดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณไวรัสใน
กระแสเลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมายรวมถึงความรุนแรงของโรคในเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู  โดยรวมผล
การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งชนิดพึ่งแอนติบอดีและ
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ชนิดพึ่งเซลล์ในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด ผลการศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจถึงกลไกการตอบสนอง
ทางภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะของเป็ดต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ได้ดียิ ่งขึ ้น ซึ่งนำไปสู่องค์ความรู ้ใหม่ที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้ในการ
ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 

คำสำคัญ: ไวรัสดักเทมบูซู การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ เป็ด 
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Investigation of adaptive immune responses to duck Tembusu virus infection in ducks 
 

Abstract 
  
 Duck Tembusu virus (DTMUV), an emerging avian pathogenic flavivirus, causes severe 
neurological disorders and acute egg drop syndrome in ducks. However, the immunological 
mechanisms involved during DTMUV infection in ducks remain largely unknown. In this study, 
humoral and cellular adaptive immune responses were investigated following DTMUV infection in 
ducks. The levels of CD4+ and CD8+ T and B cells as well as neutralizing antibodies were quantified 
in parallel with DTMUV loads in blood and target organs. The results demonstrated that DTMUV 
infection induced an early and robust neutralizing antibody response, which was associated with 
DTMUV-specific IgM and IgG responses. The presence of neutralizing antibody response also 
correlated with reduction of viremia, viral load in target tissues and disease severity. Additionally, T 
and B cell levels were induced early after DTMUV infection in infected ducks. A significant negative 
correlation was observed between the levels of CD4+ T cells, CD8+ T cells and B cells and viral 
loads in blood and target tissues during the early phase of infection. Overall, DTMUV elicited both 
humoral and cellular immune responses early upon infection, in which the magnitude of these 
responses were correlated with reduction of viremia, viral loads in tissues and disease severity. The 
results suggested the critical role of both cellular and humoral immunity against DTMUV infection. 
This study enhances our understanding of the immunological events following DTMUV infection in 
the infected ducks and provides important insights for the design and development of effective 
DTMUV vaccine strategies. 
 
Keywords: adaptive immune response, duck, duck Tembusu virus 
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บทนำ 
 

โรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู (duck Tembusu virus infection) หรือโรคไข่ลดในเป็ด (duck egg drop 
syndrome) จากการติดเช ื ้อไวร ัสด ักเทมบ ูซ ู  (duck Tembusu virus; DTMUV) หร ือ Tembusu-related 
flavivirus เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่พบในเป็ด โดยฝูงเป็ดไข่และเป็ดพันธุ์ในระยะให้ผลผลิตที่ติดเชื้อไวรัสนี้
มักพบปัญหาอัตราการให้ผลผลิตไข่ลดลงอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังพบว่าเป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และเป็ดพันธุ์ที่ติดเชื้อมัก
แสดงอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย โรคนี้ทำให้เป็ดที่ติดเชื้อมีอัตราการป่วยสูงถึงร้อยละ 50-100 และมีอัตรา
การตายเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-30 ขึ้นอยู่กับการจัดการฟาร์ม และการติดเชื้อจุลชีพอื่นแทรกซ้อน ดังนั้นโรคติด
เชื้อไวรัสดักเทมบูซู จัดเป็นโรคไวรัสอุบัติใหม่ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการเลี้ยงเป็ด
เป็นอย่างมาก โรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูพบระบาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศจีนในปีพ.ศ. 2553 (Cao et al., 
2011; Su et al., 2011) ต่อมามีรายงานการระบาดของโรคดังกล่าวในเป็ดในประเทศมาเลเซียเมื่อปีพ.ศ. 2555 
(Homonnay et al., 2014) ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคที่มีความคล้ายคลึงกับโรคนี้ทั้งในเป็ดไข่และเป็ด
เนื้อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 โดยพบเป็ดป่วยแสดงอาการเช่นเดียวกับรายงานจากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
พบว่าโรคนี้มีสาเหตุจากไวรัสดักเทมบูซูเช่นเดียวกับในประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย (Chakritbudsabong et 
al., 2015; Thontiravong et al., 2015) ปัจจุบ ันโรคนี ้จ ัดเป็นโรคอุบัต ิใหม่ที ่ทำให้เกิดความเสียหายใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย  

 
 การผลิตเป็ดทั้งในระบบเกษตรกรรมและระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562 จัดทำโดย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://www.oae.go.th) พบว่าในปีพ.ศ. 2562 
ประเทศไทยมีจำนวนเป็ดเนื้อประมาณ 11 ล้านตัว และจำนวนเป็ดไข่มากกว่า 12.3 ล้านตัว โดยมีปริมาณการผลิต
เป็ดเนื้อจำนวนสูงถึง 38 ล้านตัว/ปี และปริมาณผลิตไข่เป็ดมากกว่า 2,321.9 ล้านฟอง/ปี ราคาขายเป็ดเนื้อเฉลี่ย 
100 บาท/กิโลกรัม (น้ำหนักเป็ด 3.5-4.2 กิโลกรัม/ตัว) และราคาขายไข่เป็ดเฉลี่ย 380 บาท/100 ฟอง โดย
ภาพรวมการผลิตเป็ดสามารถสร้างรายได้จากการขายเป็ดเนื้อ เป็ดไข่ ไข่เป็ด และผลิตภัณฑ์ เป็นมูลค่ามากกว่า 
12,000 ล้านบาท/ปี โดยในปี 2562 มีปริมาณการส่งออกเนื้อเป็ดสดแช่เย็นหรือแช่แข็งสูงถึง 6,086 ตัน/ปี คิดเป็น
มูลค่ารวมมากกว่า 6,300 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2562 
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://www.oae.go.th)) ยกตัวอย่างในกรณี
ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อจำนวน 100,000 ตัว ยกตัวอย่างในกรณีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อจำนวน 100,000 ตัว หากเกิดการ
ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู จะส่งผลให้เป็ดเกิดอัตราตายร้อยละ 10 ของจำนวนเป็ด (หรือประมาณ 10 ,000 ตัว) มีผล
ทำให้สูญเสียรายได้มากกว่า 3.5 ล้านบาทต่อฟาร์ม อีกทั้งยังสูญเสียรายได้จากประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ลดลง
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เนื่องจากเป็ดป่วย รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายด้านการจัดการสุขภาพที่สูงเพิ่มขึ้นด้วย รายงานอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ
ไวรัสดักเทมบูซูในเป็ดในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อย
ละ 22.57 โดยพบการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูสูงในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว (Ninvilai et al., 2019) ดังนั้นการติด
เชื้อไวรัสดักเทมบูซู จึงนับเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตเป็ดในระบบการ
เลี้ยงแบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้หากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูอย่างชัดเจน นอกจากการคัดทิ้งฝูงเป็ดที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่ามีการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้นการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูจงึมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการพัฒนาวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานและความเข้าใจถึงกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเป็ดที่ใช้
ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลไกของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะที่มีผลในการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ดยังไม่ทราบแน่ชัด 
 
 โรคติดเชื ้อไวรัสดักเทมบูซู มีสาเหตุมาจากไวรัสดักเทมบูซู (duck Tembusu virus; DTMUV) หรือ 
Tembusu-related flavivirus ซึ ่งบางคร ั ้งอาจเร ียกว ่าไวร ัส duck egg drop syndrome (duck egg drop 
syndrome virus; DEDSV) หรือไวร ัส Baiyangdian (Baiyangdian virus; BYDV) หรือไวร ัส duck flavivirus 
ไวรัสนี้จัดเป็น flavivirus ที่ถ่ายทอดเชื้อโดยอาศัยยุงเป็นพาหะ (mosquito-borne flaviviruses) จัดอยู่ในกลุ่ม 
Ntaya serocomplex สกุล Flavivirus วงศ์ Flaviviridae จากผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ
จีโนมของไวรัสดักเทมบูซูกับไวรัสอื่นๆ ในสกุล Flavivirus พบว่าลำดับนิวคลีโอไทด์ของไวรัสนี้มีความเหมือนกับ
ไวรัสเทมบูซูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.8 ดังนั้นไวรัสอุบัติใหม่ที่ระบาดในเป็ด เกิดจากไวรัสเทมบูซูสายพันธุ์ใหม่ 
เรียกชื ่อว่า ไวรัสดักเทมบูซู (Su et al., 2011) จีโนมของไวรัสดักเทมบูซู เป็นชนิด RNA สายเดี ่ยว สายบวก 
(positive-sense, single-stranded (ss) RNA virus) และมีจีโนมเป็นเส้นตรง มีความยาวประมาณ 10,990 นิว-
คลีโอไทด์ จีโนมของไวรัสดักเทมบูซูถูกแปลงรหัสออกมาเป็น polyprotein 1 ชนิด ซึ่งต่อมาถูกตัดโดยเอนไซม์ 
protease ได้เป็นโปรตีนต่างๆ ได้แก่ โปรตีนโครงสร้าง (structural proteins) 3 ชนิด (โปรตีน capsid (C) โปรตีน 
premembrane (PrM) หรือโปรตีน membrane (M) และโปรตีน envelope (E)) และโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้าง 
(non-structural proteins) 7 ชนิด (โปรตีน non-structural  (NS) 1 โปรตีน NS2A โปรตีน NS2B โปรตีน NS3 
โปรตีน NS4A โปรตีน NS4B และโปรตีน NS5) โดยโปรตีนโครงสร้าง ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของอนุภาคไวรัสใหม่ 
และใช้ในการเกาะติดตัวรับที่ เซลล์โฮสต์และเชื่อมเยื ่อหุ ้มของไวรัสเข้ากับเยื่อหุ ้มเซลล์โฮสต์ ทำให้เกิดการ
ปลดปล่อยจีโนมของไวรัสเข้าสู่ภายในเซลล์โฮสต์ ในขณะที่โปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้าง ทำหน้าที่ในกระบวนการเพ่ิม
จำนวนของไวรัส รวมถึงใช้ในกระบวนการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของโฮสต์ (Zhang et al., 2017) ปัจจุบันมีการจัด
กลุ่มไวรัสดักเทมบูซูโดยอาศัยความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนมของไวรัสออกเป็น 3 คลัสเตอร์ 
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(cluster) คือ cluster 1, 2 และ 3 โดย โดย cluster 2  ประกอบด้วย 2 คลัสเตอร ์ย ่อย (subcluster) คือ 
subcluster 2.1 และ subcluster 2.2 โดยไวรัสที่ระบาดในประเทศจีนจัดอยู่ใน cluster 2 (subcluster 2.1 และ 
subcluster 2.2) ในขณะที่ไวรัสที่ระบาดในประเทศมาเลเซียจัดอยู่ ใน cluster 1 ส่วนไวรัสที่ระบาดในประเทศ
ไทยจัดอยู ่ใน cluster 1, cluster 2 (subcluster 2.1) และ cluster 3 (Ninvilai et al., 2018; Ninvilai et al., 
2019) จะเห็นได้ว่าไวรัสดักเทมบูซูที่มีการระบาดอยู่ในประเทศไทยมีความหลากหลายสูง ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ควบคุมและป้องกนัโรคดังกล่าวในประเทศไทยเป็นไปอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้น 
 
  ไวรัสดักเทมบูซู จัดเป็นไวรัสในสกุล Flavivirus ชนิดแรกที่สามารถติดต่อและก่อโรครุนแรงในเป็ด 
ปัจจุบันมีรายงานพบว่าไวรัสนี้สามารถติดต่อและก่อโรคได้ในเป็ดเกือบทุกสายพันธุ์ ได้แก่ เป็ดปักกิ่ง ( Beijing 
ducks) เป็ดเทศ (muscovy ducks) เป็ดกากีแคมป์เบลล์ (Khaki Campbell ducks) และเป็ดป่า เป็นต้น (Zhang 
et al., 2017) นอกจากนี้ยังพบมีรายงานการติดเชื้อไวรัสนี้ในสัตว์ปีกชนิดอื่น ได้แก่ ห่าน ไก่ นกกระจอก และ
นกพิราบ เป็นต้น ซึ่งพบว่าไวรัสนี้ก่อโรครุนแรงในห่านและไก่เช่นเดียวกับที่พบในเป็ด (Chen et al., 2014; Han 
et al., 2013; Tang et al., 2013; Yun et al., 2012) นอกจากนี้มีการทดลองพบว่าไวรัสดักเทมบูซูสามารถติด
เชื ้อและก่อโรครุนแรงในหนูไมซ์ ชนิด BALB/C และ Kunming หลังจากได้ร ับไวรัสเข้าทางสมองโดยตรง 
(intracerebral inoculation) (Li et al., 2013) แสดงให้เห็นว่าไวรัสมีการปรับตัวให้เข้ากับโฮสต์ที่เป็นสัตว์ปีก
ชนิดอื่นรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
เป็นไปอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้น ไวรัสดักเทมบูซูสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่ การแพร่เชื้อผ่านทางการ
สัมผัสโดยตรง การแพร่เชื้อผ่านทางยุง การแพร่เชื้อผ่านทางการหายใจ (airborne transmission) และการแพร่
เชื้อแบบแนวดิ ่งจากแม่สู ่ลูก (vertical transmission) (Li et al., 2015c; Zhang et al., 2017; Zhang et al., 
2015) ไวรัสดักเทมบูซูสามารถติดเชื้อและก่อโรคได้ในเป็ดแทบทุกช่วงอายุ โดยการติดเชื้อในเป็ดอายุน้อยมักแสดง
อาการและพบรอยโรครุนแรง รวมถึงมีอัตราตายสูงมากกว่าการติดเชื้อในเป็ดโต จากการศึกษาพยาธิกำเนิดของ
การติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ดพบว่า ไวรัสนี้มีระยะฟักตัวของโรคประมาณ 2-5 วัน ไวรัสมีการติดเชื้อและเพ่ิม
จำนวนที่ระบบต่างๆ ในร่างกายของเป็ด ได้แก่ ระบบประสาท อวัยวะน้ำเหลือง และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น เป็ดที่
ติดเชื้อมักแสดงอาการทางระบบประสาทภายใน 2-4 วันหลังจากให้เชื้อไวรัส และพบว่าเป็ดบางส่วนตายภายใน
ระยะเวลา 5-7 วันหลังจากให้เชื้อไวรัส โดยหากเป็นการติดเชื้อไวรัสในเป็ดอายุน้อย มักพบรอยโรคและอาการที่
ระบบประสาท โดยเป็ดที่ติดเชื้อแสดงอาการต่างๆ ได้แก่ กินอาหารลดลง อัมพาต และไม่สามารถเดินหรือทรงตัว
ได้ และพบรอยโรครุนแรงที่สมอง และม้าม สำหรับการติดเชื้อไวรัสในเป็ดโตโดยเฉพาะระยะให้ผลผลิต พบว่าไวรัส
ก่อโรคที่ระบบสืบพันธุ์เป็นหลัก โดยพบเลือดออกท่ีรังไข่รุนแรง (severe ovarian hemorrhage) และรังไข่อักเสบ 
และฝ่อ (ovalitis และ ovarian atrophy) ส่งผลให้ผลผลิตไข่ลดลง อาจไม่พบอาการทางระบบประสาท นอกจากนี้
พบว่าสามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสในอวัยวะภายในต่างๆ ได้ตั้งแต่ 1 วันหลังจากให้เชื้อไวรัสจนกระทั่ง
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เป็ดหายป่วย (Li et al., 2015a; Lu et al., 2016; Sun et al., 2014) จากผลการศึกษาพยาธิกำเนิดของการติด
เชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ดนี้แสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างไวรัสและระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์ 
 
 ปัจจุบันการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันของเป็ดต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูพบจำกัดเพียง
การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันโดยกำเนิด (innate immune response) ซึ ่งเป็นระบบภูมิคุ ้มกันที่มี
บทบาทสำคัญในระยะแรกของการติดเชื้อไวรัส โดยจากผลการศึกษาพบว่า ไวรัสดักเทมบูซูถูกตรวจจับโดยเซลล์
ของเป็ดผ่านทางตัวรับบนผิวเซลล์ที่เรียกว่า pattern recognition receptors (PRR) ได้แก่ Toll-like receptor 
(TLR) 3, retinoic acid-induced gene I (RIG-I) และ  melanoma differentiation-associated factor 5 
(MDA5) ส ่งผลให ้ เก ิดการเหนี ่ยวนำและกระต ุ ้นให ้ม ีการสร ้าง type I interferon (IFN) (IFN-α/β) และ 

proinflammatory cytokine อื่นๆ ตามมา ได้แก่ interleukin (IL)-1β, IL-2, IL-6 และ CXCL8 เป็นต้น (Chen 
et al., 2016; Fu et al., 2016; Li et al., 2015b; Li et al., 2020) โดยล่าสุดมีรายงานพบว่า type I IFN ถูก
กระตุ้นให้มีการสร้างเพ่ือตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูผ่านทาง duck interferon regulatory factor 7 
(IRF-7) (Chen et al., 2019) โดย type I IFN ที่หลั่งจากเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสจะจับกับตัวรับ IFN-α/β receptor 
บนผิวเซลล์เดียวกันหรือเซลล์ข้างเคียง เกิดการกระตุ้นสัญญาณผ่าน JAK/STAT pathway ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
ให้มีการแสดงออกของ interferon-stimulated genes (ISG) (He et al., 2017) โดยโปรตีนที่ถูกสังเคราะห์จาก
ยีนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีหน้าที่ต้านไวรัสและจำกัดการจำลองสายพันธุกรรมของไวรัส โดยโปรตีนที่พบว่ามีการ
สังเคราะห์หลังจากการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ได้แก่ โปรตีน Mx, โปรตีน dsRNA-dependent serine/threonine 
protein kinase R (PKR) และโปรตีน 2’, 5’-oligoadenylate synthe-tase (OAS) เป็นต้น ซึ่งโปรตีนเหล่านี้มี
ผลในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัส (Li et al., 2015b; Zhang et al., 2017) จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าถึงแม้จะมี
การตรวจพบว่ามีการสร้างโปรตีนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในระยะแรกของการติดเชื้อไวรัสดักเ ทมบูซู อย่างไรก็ตาม
พบว่าไม่สามารถป้องกันเป็ดจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ (Li et al., 2015b) เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า
ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดมีบทบาทป้องกันการติดเชื้อไวรัสเฉพาะในระยะแรกของการติดเชื้อ อย่างไรก็ตามภู มิคุ ้มกัน
โดยกำเนิดไม่สามารถกำจัดไวรัสได้อย่างจำเพาะ รวมถึงมีประสิทธิภาพในการควบคุมและกำจัดไวรัสด้อยกว่า
ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (adaptive immunity) โดยภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ จัดเป็นภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะต่อ
แอนติเจน ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำจัดการติดเชื้อไวรัส โดยอาศัยการทำงานของเซลล์ในกลุ่ม antigen-specific 
T และ B lymphocytes ซึ่งจะมีการตอบสนองภายหลังการติดเชื้อประมาณ 5-7 วัน ภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะ
สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท คือ ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดี (humoral immunity; HMI) 
และภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึงเซลล์ (cell-mediated immunity; CMI) ผ่านการทำงานของ CD4+ และ CD8+ 
T cells จากการศึกษาการตองสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อ flaviviruses อื่นๆ พบว่า การ
ควบคุมและกำจัดการติดเชื้อ flaviviruses จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะทั้งชนิดพ่ึง
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แอนติบอดีและชนิดพ่ึงเซลล์ โดยมีรายงานพบว่าการทำงานของแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีน E และ NS1 รวมถึง 
CD4+ และ CD8+ T cells ที่จำเพาะต่อไวรัสมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและกำจัดการติดเชื้อ flaviviruses 
หลายชนิด ได้แก่ West Nile virus (WNV) (Suthar et al., 2013), dengue virus (DENV) (Slon Campos et 
al., 2018) และ Zika virus (ZIKV) (Ngono and Shresta, 2018) เป็นต้น 
 

จากการศึกษาการตองสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อ flaviviruses อื่นๆ โดยรวมพบว่า
ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะจัดเป็นภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ flaviviruses เมื่อเปรียบเทียบ
กับภูมิคุ ้มกันโดยกำเนิด (Slon Campos et al., 2018) อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาถึงกลไกการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อ
การติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด เพ่ือให้เข้าใจถึงกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเป็ดต่อการติด
เชื้อไวรัสดักเทมบูซู ซึ่งจะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดัก
เทมบูซูที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมการเลี้ยงเป็ดเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ถึงแม้
อวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันของเป็ดจะมีความคล้ายคลึงกับของไก่ แต่ลักษณะของแอนติเจนบนผิวเซลล์ในระบบ
ภูมิคุ้มกันของเป็ดมีความแตกต่างจากไก่ รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้แอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนบนผิว
เซลล์ของไก่และสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมไม่สามารถจับกับแอนติเจนบนผิวเซลล์ในระบบภูมิคุ ้มกันของเป็ดได้ 
(Kothlow et al., 2005; Schultz, 2014) ส่งผลให้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะของเป็ดต่อการติดเชื้อจุลชีพมีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากขาดแอนติบอดีที่ใช้ในการตรวจคุณสมบัติการ
แสดงออกของโปรตีนบนผิวเซลล์ที่บ่งชี้ถึงชนิดของเซลล์ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการพัฒนาแอนติบอดีที่ใช้ใน การ
ตรวจคุณสมบัติการแสดงออกของโปรตีนบนผิวเซลล์ที่บ่งชี้ถึงชนิดของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเป็ดออกมามาก
ขึ ้น ได้แก่ แอนติบอดีที ่จำเพาะต่อ conserved cytoplasmic domain ของ CD3ε, แอนติบอดีที ่จำเพาะต่อ 
duck CD4, แอนติบอดีที่จำเพาะต่อ duck CD8 และแอนติบอดีที ่จำเพาะต่อ duck IgY ซึ่งเป็น marker ของ 
duck T lymphocytes, duck CD4+ T cells, duck CD8+ T cells และ  duck B lymphocytes ตามลำดับ 
(Bertram et al., 1996; Kothlow et al., 2005) โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเบื้องต้นและทดสอบหาสภาวะที่
เหมาะสมของวิธีการตรวจหาเซลล์กลุ่ม lymphocytes ในระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเป็ด พบว่าสามารถ
ตรวจหาเซลล์ในกลุ่ม lymphotcytes ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเป็ดโดยใช้แอนติบอดีที่จำเพาะต่อ
แอนติเจนต่างๆ ดังกล่าวได้ (Thontiravong et al., unpublished data) ดังนั ้น platform วิธีการตรวจการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะในเป็ดที่ได้จากการโครงการวิจัยนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อไวรัสหรือจุลชีพก่อโรคชนิดอื่นที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม
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การเลี้ยงและผลิตเป็ด รวมถึงไวรัสในเป็ดที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไวรัสอุบัติใหม่ในอนาคตต่อไป ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อจุลชีพในเป็ดให้
มากยิ่งขึ้น โดยการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูใน เป็ดนี้ จะเป็น
ต้นแบบในการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะในเป็ดและการติดเชื้อจุลชีพในประเทศไทย 
รวมถึงจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับนักวิจัยในการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับไวรัสดัก
เทมบูซูอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (adaptive immune response) ต่อการติดเชื้อไวรัส
ดักเทมบูซูในเป็ด เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเป็ดต่อการติดเชื้อไวรัสดัก
เทมบูซู ซึ่งจะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูที ่มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด ประกอบด้วย
ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 3 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 การเตรียมไวรัส สัตว์ทดลอง และการให้เชื้อไวรัส ระยะที่ 2 การ
ตรวจวัดการแพร่กระจายของไวรัสในอวัยวะเป้าหมายและในกระแสเลือด (viremia) ระยะที่ 3 การตรวจการ
ตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะ โดยงานทางห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการที่หน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีระดับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพระดับ 2 (Biosafety level 2) และมีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยไวรัสดักเทมบูซู 
(Ninvilai et al., 2018; Ninvilai et al., 2019; Thontiravong et al., 2015; Tunterak et al., 2018) โดยกรอบ
แนวความคิดและแผนการดำเนินงานวิจัยของโครงการวิจัยนี้ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1 และ 2 

ระยะที่ 1 การเตรียมไวรัส สัตว์ทดลอง และการให้เชื้อไวรัส 

1. การเตรียมไวรัสดักเทมบูซู  
ทำการเตรียมไวรัสดักเทมบูซ ูสายพันธุ ์ท ี ่แยกได้จากเป็ดในประเทศไทย (DK/TH/CU-1; 

GenBank accession no. KR061333) โดยเป็นไวรัสที่จัดอยู่ใน subcluster 2.1 ซึ่งเป็น cluster หลักที่
มีการระบาดในฝูงเป็ดในประเทศไทยในปัจจุบัน (Ninvilai et al., 2019; Thontiravong et al., 2015) 
โดยทำการเพิ่มจำนวนไวรัสในไข่เป็ดฟัก และเก็บ allantoic fluid แล้วแบ่งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -80°C 
เพื่อรักษาสภาพของไวรัส จากนั้นนำ allantoic fluid มาทำการทดสอบหาระดับความเข้มข้นของไวรัส 
ด้วยวิธีของ Reed and Meunch (Reed, 1938) ในไข่เป็ดฟักหรือในเซลล์เพาะเลี้ยง แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 
-80°C เพ่ือรักษาสภาพของไวรัสจนกว่าจะนำมาใช้ในการทดลองให้เชื้อไวรัสต่อไป 

2. การเตรียมสัตว์ทดลองและการให้เชื้อไวรัส 

โครงการวิจัยนี้ทำการศึกษาในเป็ดเนื้อพันธุ์เชอรี่วัลเล่ย์ เพศเมีย อายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 80 ตัว 
โดยก่อนการให้เชื้อได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด และ oropharyngeal และ cloacal swabs จากเป็ด
จำนวน 10 ตัว เพ่ือนำมาตรวจวัดระดับแอนติบอดีด้วยวิธี serum neutralization (SN) ต่อไวรัสดักเทมบู
ซู และตรวจหา viral RNA ของไวรัสดักเทมบูซูตามลำดับ โดยเป็ดทดลองจะต้องปลอดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู 
โดยต้องไม่มีแอนติบอดีต่อไวรัสดักเทมบูซู และไม่มี viral RNA ของไวรัสดักเทมบูซูใน oropharyngeal 
และ cloacal swabs จากนั้นทำการติดหมายเลขประจำตัวที่ขา และถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  กลุ่ม
ที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู (DTMUV-infected group) (n=40) และ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่
ไม่ได้รับเชื้อไวรัส (noninfected control group) (n=40) โดยเป็ดในกลุ่มที่ 1 ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู
สายพันธุ์ที่แยกได้จากเป็ดในประเทศไทย (DK/TH/CU-1) ที่ความเข้มข้น 105 ELD50/ml โดยการหยอด
จมูกและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ รวม 1 ml และนับวันที่ให้เชื้อเป็นวันที่ศูนย์ (day 0) ของการทดลอง ในขณะที่
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เป็ดในกลุ่มที่ 2 ได้รับ allantoic fluid จากไข่เป็ดฟักท่ีปลอดเชื้อ จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างเลือด แล้วจึง
ทำการุณยฆาตเป็ดกลุ ่มละ 5 ตัว เพื ่อทำการผ่าซากเก็บตัวอย่างจากสมองและม้าม ซึ ่งเป็นอวัยวะ
เป้าหมายของไวรัส จากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อและและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อในวันที่ 0 (ก่อนการให้เชื้อ
ไวรัส), 1 (สำหรับตรวจหาไวรัส), 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังให้เชื้อไวรัส การทดลองให้เชื้อไวรัสในเป็ด
ทำในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (animal biosafety level 2; 
ABSL-2) ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใบอนุญาตใช้สัตว์เลขที่ 1673012) 

ระยะที่ 2 การตรวจวัดการแพร่กระจายของไวรัสในอวัยวะเป้าหมายและในกระแสเลือด (viremia)  

1. การตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสดักเทมบูซูในอวัยวะเป้าหมายและในกระแสเลือด 
(viremia) 

ทำการสกัดสารพันธุกรรมของไวรัส (viral RNA) จากอวัยวะเป้าหมายของไวรัส (สมองและม้าม) 
และซีรัมท่ีเก็บมาจากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในวันที่ 0 (ก่อนการให้
เชื้อไวรัส), 1, 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังให้เชื้อไวรัส ด้วยชุดสกัด RNeasy Mini kit (Qiagen®, Hilden, 
Germany) และ QIAamp Viral RNA Mini Kit Qia-gen®, Hilden, Germany) ตามลำดับ จากนั้นทำ
การสังเคราะห์ RNA ที่สกัดได้จากชิ ้นเนื้อ (สมองและม้าม) ปริมาณ 250 ng และที่สกัดได้จากซีรัม 
ปร ิมาณ 50 ng ให ้ เป ็น cDNA โดยใช ้  random hexamers และช ุดส ังเคราะห ์ cDNA สำเร็จรูป 
(Improm-II reverse transcription system, Promega, Wisconsin, USA) ทำการตรวจวัดปริมาณสาร
พันธุกรรมของไวรัสดักเทมบูซูใช้เทคนิค TaqMan probe-based quantitative real-time RT-PCR 
(RT-qPCR) ต่อยีน E ของไวรัส ตามวิธีของ Yan และคณะ (2011) (Yan et al., 2011) โดยผล Ct value 
ที่ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ standard curve ที่ได้จาก standard plasmid DNA ของยีน E ของไวรัส
ดักเทมบูซู โดยปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสแสดงเป็นหน่วย  DTMUV genome copy number per 
50 (serum) or 250 (tissue) ng total RNA 

2. การตรวจทางพยาธิวิทยา 

นำตัวอย่างอวัยวะเป้าหมายของไวรัส (สมองและม้าม) ที่เก็บจากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัส
และกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในวันที่ 0 (ก่อนการให้เชื้อไวรัส), 1, 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังให้เชื้อไวรัส 
มาทำการตรวจหารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา นอกจากนี้ทำการตรวจการติดเชื้อและการแพร่กระจายของ
ไวรัสดักเทมบูซูในอวัยวะเป้าหมายของไวรัส (สมองและม้าม) ด้วยวิธี immunohistochemical (IHC) 
staining โดยใช้  anti-flavivirus antigen group specific antibody (clone D1-4G2-4 -15) (EMD 
Millipore Corporation, CA, USA) ตามวิธีที่คณะผู้วิจัยได้รายงานไว้ในอดีต (Ninvilai et al., 2018) 
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ระยะที่ 3 การตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ 

1. การเก็บและเตรียมตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ 

- เก็บตัวอย่างเลือดจากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในวันที่ 0 (ก่อนการ
ให้เชื้อไวรัส), 1, 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังให้เชื้อไวรัส โดยใช้หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือด
แข็งตัวเพื่อเก็บซีรัม จากนั้นทำการปั่นแยกซีรัม และแบ่งเก็บซีรัมที่แยกได้ไว้ที ่อุณหภูมิ -20°C 
จนกว ่าจะนำมาตรวจหาแอนติบอด ีต ่อไวร ัสด ักเทมบ ูซ ูด ้วยว ิธ ี  SN และเทคนิค indirect 
immunofluorescence (IFA) ต่อไป 

- เก็บตัวอย่างเลือดและม้ามจากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในวันที่ 0  
(ก่อนการให้เชื้อไวรัส), 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังให้เชื้อไวรัส โดยเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้หลอด
เก็บเลือดที่เคลือบด้วยสารกันเลือดแข็งตัวเพ่ือเก็บ whole blood จากนั้นทำการแยกเซลล์เม็ดเลือด
ขาว peripheral blood mononuclear cells (PBMC) จาก whole blood และแยกเซลล์เม็ด
เลือดขาว splenocytes จากม้าม ด้วย Isoprep separation medium (Robbins Scientific Co., 
CA, USA) โดยอาศัยเทคนิค density gradient centrifugation ตามวิธีมาตรฐานที่ได้มีการรายงาน
ไว ้ก ่อนหน ้า (de Geus et al., 2012; Hao et al., 2020; Jansen et al., 2013) ต ่อมาทำการ 
resuspend เซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC และ splenoctyes ในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด RPMI 1640 
(Gibco, Carlsbad, CA, USA) ที ่ม ีส ่วนผสมของ 10% fetal bovine serum (Gibco, Carlsbad, 
CA, USA) และ 1% glutamax (Gibco, Carlsbad, CA, USA) จากนั้นแบ่งเซลล์ทั้งสองชนิดใส่ลงใน 
9 6 -well tissue culture plate ชน ิ ด  round bottom (Corning, NY, USA) จ ำนวน  1x106 

cells/well เพ ื ่อนำมาใช ้ ในการตรวจการแสดงออกของโปรต ีนบนผ ิวเซลล ์ด ้วยเทคนิค 
immunofluorescence ต่อไป (Kothlow et al., 2005) 

2. การตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ 

2.1 การตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดี โดยอาศัยวิธี serum 
neutralization (SN) และเทคนิค indirect immunofluorescence (IFA) 

ทำการตรวจหา neutralizing antibodies ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซูในตัวอย่างซีรัมที่เก็บจากเป็ด
ทดลองกลุ่มท่ีรับเชื้อไวรัสและกลุ่มท่ีไม่ได้รับเชื้อไวรัสในวันที่ 0, 1, 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังให้เชื้อ
ไวรัส ด้วยวธิี SN ใน BHK-21 cells ตามวิธีของ Tunterak และคณะ (2018) และทำการอ่านผลโดย
ค่า SN titer คือส่วนกลับของซีรัมที่ระดับความเจือจางสูงที่สุดที่สามารถยับยั้งการเกิด CPE ของไวรัส
ได้ (Tunterak et al., 2018) นอกจากนี้ทำการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG และ IgM ที่จำเพาะต่อ
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ไวรัสดักเทมบูซูในตัวอย่างซีรัมที่เก็บจากเป็ดทดลองทั้ง 2 กลุ่มในวันที่ 0, 1, 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 
หลังให้เชื้อไวรัส โดยอาศัยเทคนิค indirect immunofluorescence (IFA) ด้วย anti-duck IgM-
fluorescein isothiocyanate (FITC) secondary antibody (antibodies-online, Aachen, 
Germany) และ anti-duck IgG-FITC secondary antibody (KPL, MD, USA) ตามลำดับ จากนั้น
ทำการอ่านผลโดยค่า DTMUV-specific IgM และ IgG antibody titers คือส่วนกลับของซีรัมที่ระดับ
ความเจือจางสูงทีสุ่ดที่พบการเรืองแสงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ 

2.2 การตรวจวัดจำนวนเซลล์ lymphocytes ชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
แบบจำเพาะชนิดพึ่งเซลล์ โดยอาศัยเทคนิค immunofluorescence และอ่านผลด้วยเครื่อง flow 
cytometry 

ทำการตรวจวัดจำนวน CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ในตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว 
PBMC และ splenocytes จากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในวันที่ 0  
(ก่อนการให้เชื้อไวรัส), 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังให้เชื้อไวรัส ด้วยเทคนิค immunofluorescence 

โดยใช้ primary antibody ที่จำเพาะต่อโปรตีนบนผิวเซลล์ชนิด CD3ε ร่วมกับ CD4, CD3ε ร่วมกับ 

CD8 และ CD3ε ร่วมกับ IgY ซึ่งเป็น marker ของ CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ของ
เป็ดตามลำดับ (Kothlow et al., 2005) โดยเทคนิคการย้อมที ่ใช้ได้ดำเนินการตามวิธ ีท ี ่ทาง
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาไว้แล้ว (Thontiravong et al., unpublished data) จากนั้นทำการอ่านผลการ
ติดสีที ่จำเพาะต่อโปรตีนบนผิวเซลล์ชนิดนั ้นๆ โดยใช้เครื ่อง flow cytometry (FC 500 MPL, 
Beckman Coulter, CA, USA) และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรม FlowJo (Tree Star Inc., 
OR, USA) โดยวิเคราะห์ตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC และ splenocytes แยกออกเป็น 3 กลุ่ม
ย่อยตามรูปแบบความจำเพาะของการติดสี  คือ (1) กลุ ่ม CD3+CD4+ (CD4+ T cells), (2) กลุ่ม 
CD3+CD8+ (CD8+ T cells) และ (3) กลุ่ม CD3-IgY+ (B cells)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ทำการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (mean) ผลการตรวจวัดจำนวนเซลล์ 
lymphocytes ชนิดต่างๆ ระหว่างกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสด้วยวิธี two tailed 
unpaired Student’s t test นอกจากนี้ทำการวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์ระหว ่างจำนวนเซลล์  
lymphocytes ชนิดต่างๆ กับปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมาย และความสัมพันธ์
ร ะหว ่ า ง ระด ับ  SN titer ก ั บ ระด ับ  DTMUV-specific IgM and IgG antibody titers รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ SN titer และระดับ DTMUV-specific IgM and IgG antibody titers 
กับปริมาณไวรัสในอวัยวะเป้าหมายและในกระแสเลือดด้วยวิธี Pearson’s correlation analysis 
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โดยใช้ GraphPad Prism 5.0 software (Graph-Pad Software Inc. La Jolla, CA) โดยวัดความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ p น้อยกว่า 0.05 (p < 0.05) 
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1. Animal infection study 

แผนการดำเนนิงานวิจัย 

Infect ducks in group 1 with DK/TH/CU-1 at a titer of 105 ELD50/ml  
(Group 2 use negative allantoic fluid) 

Day 0 

Cherry Valley ducks (4 weeks old, n=80) 

Collect blood & swab for 
DTMUV detection 

Group 1 DTMUV-infected group (n=40) Group 2 noninfected control group (n=40)  

Collect blood & necropsy 5 ducks from each group  Day 0, 1, 3, 5, 7, 9, 14 & 21 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Evaluation of viremia level and virus distribution in target organs  

 

 

-  

Overall output:  Gain the new knowledge about the adaptive immune responses following DTMUV infection in Cherry Valley ducks 
 

Blood & tissue samples collected from 5 ducks from each group at 0, 1, 3, 5, 7, 9, 14 & 21 days post inoculation (dpi) 

Serum Tissue samples (brain & spleen) 

Detection of viremia level by RT-qPCR Detection of viral load in 
tissues by qRT-PCR 

Determination of virus 
distribution in tissues by IHC 

3. Evaluation of adaptive immune responses to DTMUV infection  

 

 

-  

Blood & spleen collected from 5 ducks from each group at 0, 1 (serum collection only), 3, 5, 7, 9, 14 & 21 dpi 

Serum  PBMC & splenocytes 

Evaluation of the numbers of T lymphocytes, CD4+ T cells, 
CD8+ T cells and B lymphocytes by immunofluorescence & 

flowcytometry 

Detection of DTMUV-specific 
neutralizing antibodies by SN test 

Detection of DTMUV specific 
IgG & IgM antibodies by IFA 



21 
 

ภาพที่ 2 แผนการดำเนินงานวิจัย 
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ผลการวิจัย 

ระยะที่ 1 การเตรียมไวรัส สัตว์ทดลอง และเตรียมการให้เชื้อไวรัส 
 
1.1 การเตรียมไวรัส 

ไดท้ำการเตรียมไวรัสดักเทมบูซูสายพันธุ์ที่แยกได้จากเป็ดในประเทศไทย (DK/TH/CU-1) (DK/TH/CU-1; 
GenBank accession no. KR061333) (DTMUV cluster 2.1) โดยทำเพิ ่มจำนวนไวรัสในไข่เป็ดฟัก และเก็บ 
allantoic fluid แล้วแบ่งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -80°C เพื่อรักษาสภาพของไวรัส (ภาพที่ 3) จากนั้นได้ทำการ
ทดสอบหาระดับความเข้มข้นของไวรัสดักเทมบูซูสายพันธุ์ที่แยกได้จากเป็ดในประเทศไทย (DK/TH/CU-1) ที่ได้
เพิ่มจำนวนไว้ในไข่เป็ดฟักหรือในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด BHK-21 cells โดยการตรวจหาความเข้มข้นของไวรัสในไข่
เป็ดฟักทำโดยนำไวรัสมาทำ 10-fold serial dilution แล้วฉีดเข้าใน allantoic cavity ของไข่เป็ดฟักอายุ 10 วัน 
แล้วทำการส่องดูการตายของตัวอ่อนทุกวันเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นทำการเก็บ allatoic fluid มาตรวจหาไวรัสด้วย
วิธี real-time RT-PCR ที่จำเพาะต่อยีน E ของไวรัสดักเทมบูซู (Yan et al., 2011) และตรวจยืนยันด้วยวิธี DNA 
sequencing แล้วทำการคำนวณความเข้มข้นของไวรัสออกมาเป็นหน่วย ELD50/ml ด้วยวิธีของ Reed and 
Muench (Reed, 1938) นอกจากนี้ทำการตรวจหาความเข้มข้นของไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด BHK-21 cells 
โดยนำไวรัสมาทำ 10-fold serial dilution ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ แล้วนำไปใส่ใน 96-well plates ที่มีเซลล์อยู่ 
และบ่มที ่ 37ºC เป็นเวลา 5 วัน จากนั ้นทำการตรวจหาไวรัสด้วยวิธี immunocytochemistry ด้วย anti-
flavivirus group antigen antibody (clone D1-4G2-4-15, Merck Millipore, Billerica, MA) (Tunterak et 
al., 2018) และตรวจหาไวรัสด้วยวิธี real-time RT-PCR ที่จำเพาะต่อยีน E ของไวรัสดักเทมบูซู (Yan et al., 
2011) และตรวจยืนยันด้วยวิธี DNA sequencing จากนั้นทำการคำนวณความเข้มข้นของไวรัสออกมาเป็นหน่วย 
TCID50/ml ด้วยวิธีของ Reed and Muench (Reed, 1938) โดยจากผลการทดลองพบว่าไวรัสดักเทมบูซูสายพันธุ์
ที่แยกได้จากเป็ดในประเทศไทย (DK/TH/CU-1) มีความเข้มข้น 105 ELD50/ml และ 106 TCID50/ml ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูงเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการทดลองให้เชื้อไวรัสในเป็ดต่อไป (ตารางที่ 1) 
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ภาพที่ 3 การเพิ่มจำนวนและพิสูจน์ไวรัสดักเทมบูซู (ก) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของ BHK-21 
cells ที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู (ข) BHK-21 cells ปกติ (ค) เซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูติดสีแดงจากการทดสอบ
ด้วยวิธี immunocytochemistry (ง) ลักษณะเลือดออก พบในตัวอ่อนเป็ดหลังฉีดไวรัสดักเทมบูซูเข้าไข่ฟักอายุ 
10 วัน (ขวา) และตัวอ่อนปกติ (ซ้ายสุด) 
 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความเข้มข้นของไวรัสดักเทมบูซูสายพันธุ์ที่แยกได้จากเป็ดในประเทศไทย (DK/TH/CU-1) ในไข่
เป็ดฟักหรือในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด BHK-21 cells 
 
Host  Virus titer (ELD50/ml or TCID50/ml) 

Embryonated duck egg 105 
BHK-21 cells 106 
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1.2 การเตรียมสัตว์ทดลองและการให้เชื้อไวรัส 

โครงการวิจัยนี้ทำการศึกษาในเป็ดเนื้อพันธุ์เชอรี่วัลเล่ย์ เพศเมีย อายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 80 ตัว ซึ่งมาจาก
ฟาร์มเป็ดพ่อแม่พันธุ์เชอรี่วัลเล่ย์ที่มีประวัติปลอดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู นอกจากนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็ดทดลอง
ปลอดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ก่อนการให้เชื ้อได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด และ oropharyngeal และ cloacal 
swabs จากเป็ดจำนวน 10 ตัว เพื่อนำมาตรวจวัดระดับแอนติบอดีด้วยวิธี serum neutralization (SN) ต่อไวรัส
ดักเทมบูซู และตรวจหา viral RNA ของไวรัสดักเทมบูซูตามลำดับ จากผลการทดสอบพบว่าไม่พบแอนติบอดีต่อ
ไวรัสดักเทมบูซูในซีรัม และไม่พบ RNA ของไวรัสดักเทมบูซูใน oropharyngeal และ cloacal swabs จากเป็ด
ทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเป็ดทดลองปลอดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู จากนั้นทำการติดหมายเลขประจำตัวที่ขา 
และแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู (DTMUV-infected group) (n=40) 
และ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัส (noninfected control group) (n=40) โดยเป็ดในกลุ่มที่ 1 ได้รับเชื้อ
ไวรัสดักเทมบูซูสายพันธุ์ที่แยกได้จากเป็ดในประเทศไทย (DK/TH/CU-1) ที่ความเข้มข้น 105 ELD50/ml โดยการ
หยอดจมูกและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ รวม 1 ml และนับวันที่ให้เชื้อเป็นวันที่ศูนย์ (day 0) ของการทดลอง ในขณะที่
เป็ดในกลุ่มที่ 2 ได้รับ allantoic fluid จากไข่เป็ดฟักที่ปลอดเชื้อ (ภาพที่ 4) จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างเลือด แล้ว
จึงทำการุณยฆาตเป็ดกลุ่มละ 5 ตัว เพื่อทำการผ่าซากเก็บตัวอย่างจากสมองและม้าม ซึ่งเป็นอวัยวะเป้าหมายของ
ไวรัส จากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อและและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อในวันที่ 0 (ก่อนการให้เชื้อไวรัส), 1 (สำหรับตรวจหา
ไวรัส), 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังให้เชื้อไวรัส การทดลองให้เชื้อไวรัสในเป็ดทำในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีระดับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (animal biosafety level 2; ABSL-2) ศูนย์ส ัตว ์ทดลอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4 การทดลองให้เชื้อและการให้เชื้อไวรัสดักเทมบูซู (ก) การทดลองให้เชื้อไวรัสดักเทมบูซู ณ ห้องเลี้ยง
สัตว์ทดลองที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (animal biosafety level 2; ABSL-2) ศูนย์สัตว์ทดลอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข และ ค) การให้เชื้อไวรัสดักเทมบูซูโดยวิธีการหยอดจมูก (ข) และฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (ค) 

 

ระยะที่ 2 การตรวจวัดการแพร่กระจายของไวรัสในอวัยวะเป้าหมายและในกระแสเลือด (viremia)  

2.1 การตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสดักเทมบูซูในอวัยวะเป้าหมายและในกระแสเลือด (viremia) 

ผลการสังเกตอาการทางคลินิกพบว่าเป็ดทดลองกลุ่มที่ได้รับเชื้อไวรัสเริ่มแสดงอาการทางคลินิกตั้งแต่ 2 
วันหลังจากให้เชื้อไวรัส ได้แก่ ตาแฉะ ซึม กินอาหารลดลง ท้องเสีย และพบว่าเริ่มแสดงอาการทางระบบประสาท
ตั้งแต่ 4 วันหลังจากให้เชื้อไวรัส ได้แก่ เดินเซ (ataxia) และอัมพาต (paralysis) และยังคงแสดงอาการทางระบบ
ประสาทไปจนถึงวันที่ 14 หลังจากให้เชื้อไวรัส โดยพบว่าเป็ดจำนวน 8 ตัวจาก 35 ตัว แสดงอาการทางระบบ
ประสาทอย่างรุนแรงในระหว่างวันที่ 4-14 หลังจากให้เชื้อไวรัสจึงทำการการุณยฆาตและนับเป็นเป็ดตายจากการ
ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ในขณะที่เป็ดที่รอดชีวิตยังคงแสดงอาการทางคลินิกแบบไม่รุนแรงจนกระทั่งถึงวันที่ 21 
หลังจากให้เชื้อไวรัส (ภาพที่ 5 และ 6) 

 
ผลการตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสดักเทมบูซูในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมาย ได้แก่ 

สมองและม้าม ในวันที่ 1, 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังจากให้เชื้อไวรัส ด้วยเทคนิค quantitative real-time RT-
PCR พบว่าสามารถตรวจพบ RNA ของไวรัสดักเทมบูซูในกระแสเลือดได้ตั้งแต่ 1 วันหลังจากให้เชื้อไวรัส โดยพบ
ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดสูงที่สุดในวันที่ 3 หลังจากให้เชื้อไวรัส จากนั้นเริ่มลดระดับลงและตรวจไม่พบไวรัสใน
กระแสเลือดในวันที่ 9 หลังจากให้เชื้อไวรัส (ภาพที่ 6) ถึงแม้ว่าจะตรวจไม่พบ RNA ของไวรัสดักเทมบูซูในกระแส
เลือดหลังจากวันที่ 7 หลังจากให้เชื้อไวรัส อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสดัก
เทมบูซูในอวัยวะเป้าหมาย ได้แก่ สมองและม้าม พบว่าสามารถตรวจพบ RNA ของไวรัสนี้ไดใ้นสมองและม้ามตั้งแต่ 
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1 วันหลังจากให้เชื้อไวรัสจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (วันที่ 21 หลังให้เชื้อ) โดยพบปริมาณ RNA ของไวรัสดัก
เทมบูซใูนสมองของเป็ดที่ได้รับเชื้อในระดับสูงจนถึงวันที่ 21 หลังจากให้เชื้อไวรัส (ภาพที่ 6)  
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ภาพที่ 5 อาการทางคลินิกของเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู (ก และ ข) อาการทางระบบประสาท ได้แก่ 
ไม่สามารถทรงตัวได้ เดินเซ และหงายท้อง (ค) อาการท้องเสีย 

 

 
                                         

ภาพที่ 6 กราฟแสดงปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมาย (สมองและม้าม) ของเป็ดที่ได้รับเชื้อไวรัส
ดักเทมบูซ ูโดยทำการตรวจวัดปริมาณ RNA ของไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมาย (สมองและม้าม) จาก
เป็ดกลุ่มละ 5 ตัวต่อวัน ด้วยเทคนิค quantitative real-time RT-PCR โดยปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสแสดง
เป็นค่าเฉลี่ย (mean) ของ DTMUV genome copy number per 50 (blood) or 250 (tissue) ng total RNA 
± standard deviation (SD) 
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2.2 การตรวจทางพยาธิวิทยา 

รอยโรคทางมหพยาธิวิทยาของเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อไวรัสส่วนใหญ่พบที่สมองและม้าม ได้แก่ สมองมี
เลือดคั่ง (brain congestion) และ ม้ามขยายใหญ่ (splenomegaly) โดยเริ่มพบรอยโรคดังกล่าวภายใน 3 วัน
หลังจากให้เชื้อไวรัส และพบไปจนถึงวันที่ 21 หลังจากให้เชื้อไวรัส (ภาพที่ 7) ส่วนรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาของ
เป็ดทดลองที่ ได ้ร ับเช ื ้อไวร ัสส ่วนใหญ่พบที ่สมอง ได ้แก่ multifocal gliosis, perivascular cuffing with 
mononuclear cells และ mild to moderate non-suppurative neuritis โดยเริ่มพบรอยโรคดังกล่าวบรเิวณ 
cerebellum ภายใน 3 วันหลังจากให้เชื ้อไวรัส จากนั้นเริ ่มพบรอยโรคที่สมองบริเวณอื่น ได้แก่ cerebrum, 
hippocampus, thalamus, brainstem รวมถึง cerebellum ภายใน 5 วันหลังจากให้เชื้อไวรัส และพบไปจนถึง
วันที่ 21 หลังจากให้เชื้อไวรัส นอกจากนี้ยังพบรอยโรคที่ม้าม ไทมัส และต่อมเบอร์ซา ได้แก่ severe lymphoid 
depletion และ lymphocytic death และ hemorrhage โดยเริ่มพบรอยโรคดังกล่าวภายใน 1 วันหลังจากให้
เชื้อไวรัส และพบไปจนถึงวันที่ 21 หลังจากให้เชื้อไวรัส (ภาพที่ 7) 

นอกจากนีเ้มื่อทำการตรวจการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัสดักเทมบูซูในอวัยวะเป้าหมาย (สมอง
และม้าม) ด้วยวิธี immunohistochemical (IHC) staining แล้ว พบว่าสามารถตรวจพบแอนติเจนของไวรัสดัก
เทมบูซูได้ทั้งในสมองและม้ามของเป็ดตั้งแต่วันที่ 3 หลังจากให้เชื้อไวรัส และพบไปจนถึงวันที่ 21 หลังจากให้เชื้อ
ไวรัส (ภาพที่ 7) โดยพบการติดสีของแอนติเจนของไวรัสดักเทมบูซูกระจายอยู่ใน monocytes/macrophages ใน
สมองและม้าม (ภาพที่ 7) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่า monocytes/macrophages 
เป็นเซลล์เป้าหมาย (target cells) ที่สำคัญของไวรัสนี้ (Ma et al., 2019) 
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ภาพที่ 7 รอยโรคทางพยาธิวิทยาของเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู (ก) รอยโรคทางมหพยาธิวิทยา (gross 
lesion) ในสมองและม้าม (ข) รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา (histopathogy) ในสมองและม้าม (ค) การตรวจพบการ
ติดสีน้ำตาลแดงของแอนติเจนของไวรัสดักเทมบูซูในสมองและม้ามด้วยวิธี immunohistochemical (IHC) 
staining (ลูกศรชี้) 
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ระยะที่ 3 การตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ 

3.1 การตรวจการตอบสนองทางภ ูม ิค ุ ้มก ันแบบจำเพาะชนิดพึ ่งแอนต ิบอด ี โดยอาศ ัยว ิธ ี serum 
neutralization (SN) และเทคนิค indirect immunofluorescence (IFA) 

ผลการตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัมจากเป็ดทดลอง
กลุ่มทีไ่ด้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู และกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสด้วยวิธี serum neutralization (SN) test ใน BHK-21 
cells เพ ื ่อตรวจหา neutralizing antibodies ต ่อไวร ัสด ักเทมบ ูซู  พบว ่าสามารถตรวจพบ neutralizing 
antibodies ต่อไวรัสดักเทมบูซูในซีรัมของเป็ดทุกตัวที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้ตั้งแต่วันที่ 5 หลังจากให้เชื้อไวรัส 
แสดงให้เห็นว่า neutralizing antibodies ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี ้ย ังสามารถตรวจพบได้จนสิ ้นสุดการทดลอง (วันที ่ 21 หลังให้เชื ้อ) โดยพบระดับ neutralizing 
antibodies ต่อไวรัสดักเทมบูซูค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น และมีระดับสูงที่สุดในวันที่ 7 หลังจากให้เชื้อไวรัส และยังคง
ระดับสูงไปจนถึงวันที ่ 21 หลังจากให้เชื ้อ (ภาพที่ 8ก) จากผลการศึกษานี ้จะเห็นได้ว่าระดับ neutralizing 
antibodies ต่อไวรัสดักเทมบูซูที่เพิ่มสูงขึ้นมีความสอดคล้องกับการหายไปของไวรัสในกระแสเลือดและปริมาณ
ไวรัสที่ลดลงในอวัยวะเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในม้าม (ภาพที่ 8ข) โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ SN titer กับปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมาย ซึ่งพบว่า
ระดับ SN titer ที่เพ่ิมสูงขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ (negative correlation) กับปริมาณไวรัสที่ลดลงในกระแสเลือด 
(Pearson correlation coefficient [r] = -0.6930, P < 0.0001) และในม้าม (r = -0.7032, P < 0.0001) อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามพบว่าระดับ SN titer ที่เพิ่มสูงขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณไวรัสที่ลดลงใน
สมอง (r = 0.010, P = 0.9636) (ภาพที่ 8ค) ส่วนในเป็ดทดลองกลุ ่มที ่ไม่ได้ร ับเชื ้อไวรัส พบว่าตรวจไม่พบ 
neutralizing antibodies ต่อไวรัสดักเทมบูซูในซีรัมตลอดระยะเวลาทำการทดลอง 

 
ผลการตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัมจากเป็ดทดลอง

กลุ่มที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู และกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัส ด้วยเทคนิค indirect immunofluorescence (IFA) 
เพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซู พบว่าสามารถตรวจพบแอนติบอดีชนิด 
IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซูในซีรัมของเป็ดทุกตัวที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซูตั้งแต่วันที่ 5 หลังจากให้
เชื้อไวรัส โดยพบระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซูค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้น และมีระดับสูง
ที่สุดในวันที่ 9 และ 14 หลังจากให้เชื้อไวรัสตามลำดับ จากนั้นแอนติบอดีชนิด IgM เริ่มลดระดับลงหลังจากวันที่ 9 
หลังจากให้เชื้อไวรัส ในขณะทีแ่อนติบอดีชนิด IgG ยังคงระดับสูงไปจนถึงวันที่ 21 หลังการให้เชื้อ (ภาพที่ 8ก และ
ภาพที่ 9) โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบู
ซู กับระดับ SN titer พบว่าระดับแอนติบอดทีั้ง 2 ชนิดที่เพ่ิมสูงขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวก (positive correlation) 
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กับระดับ SN titer ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.4957, P < 0.01 (IgM); r = 0.5784, P < 0.0001 
(IgG)) (ภาพที่ 8ค) นอกจากนี้ยังพบว่าระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่เพิ่มสูงขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ปริมาณไวรัสที่ลดลงในกระแสเลือด (r = -0.4517, P < 0.01 (IgM); r = -0.5285, P < 0.01 (IgG)) และในม้าม (r 
= -0.4195, P < 0.05 (IgM); r = -0.5227, P < 0.01 (IgG)) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามพบว่าระดับ
แอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่เพิ่มสูงขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณไวรัสที่ลดลงในสมอง (r = 0.089, P = 
0.6937 (IgM); r = 0.060, P=0.7857 (IgG)) (ภาพที่ 8ค) ซึ่งโดยรวมจะเห็นได้ว่าผลการศึกษานี้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการตรวจของ neutralizing antibodies (ภาพที่ 8ค) ส่วนในเป็ดทดลองกลุ่มที่ไม่ได้
รับเชื้อไวรัส พบว่าตรวจไม่พบแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซูในซีรัมตลอดระยะเวลา
ทำการทดลอง (ภาพที่ 9) 

 
โดยสรุปจากผลการตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ ่งแอนติบอดีจะเห็นได้ว่า

แอนติบอดีทั้งชนิด IgM และ IgG สามารถทำหน้าที่เป็น neutralizing antibodies ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลด
ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและปริมาณไวรัสในอวัยวะเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณไวรัสในม้าม อย่างไรก็
ตามพบว่า neutralizing antibodies ต่อไวรัสดักเทมบูซูทั ้งชนิด IgM และ IgG ไม่สามารถกำจัดไวรัสออกจาก
อวัยวะเป้าหมายทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสในสมอง 
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ภาพที่ 8 ผลการตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัมจากเป็ดทดลอง
กลุ่มที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู โดยอาศัยวิธี serum neutralization (SN) และเทคนิค indirect immunofluo-
rescence (IFA) (ก) รูปแบบการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ ่งแอนติบอดีชนิด neutralizing 
antibodies, IgM และ IgG ในตัวอย่างซีรัมจากเป็ดทดลองกลุ่มที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซูที่เก็บจากช่วงเวลาต่างๆ 
หลังจากให้เชื้อไวรัส โดยทำการตรวจวัดระดับ neutralizing antibodies ต่อไวรัสดักเทมบูซูด้วยวิธี SN test และ
ตรวจวัดระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซูด้วยเทคนิค IFA (ข) รูปแบบการ
ตอบสนองทางภ ูม ิค ุ ้มก ันแบบจำเพาะชน ิดพ ึ ่ งแอนต ิบอดีชน ิด neutralizing antibodies, IgM และ IgG 
เปรียบเทียบกับปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมาย (สมองและม้าม) ของเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อ
ไวรัสดักเทมบูซูในช่วงเวลาต่างๆ หลังจากให้เชื้อไวรัสไวรัส (ค) ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับ SN titer กับระดับ DTMUV-specific IgM and IgG antibody titers รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ 
SN titer และระดับ DTMUV-specific IgM and IgG antibody titers กับปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและใน
อวัยวะเป้าหมาย โดยทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Pearson’s correlation analysis ซึ่งแสดงออกมาเป็น
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation coefficient [r] values) และระดับนัยสำคัญ (significant 
levels) โดย ns = not significant, * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; **** P < 0.0001 และ ND = 
not determined 
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ภาพที่ 9 ผลการตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG โดยอาศัย
เทคนิค indirect immunofluorescence (IFA) (ก และ ค) การตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM (ก) และ IgG (ค) ที่
จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซูในซีรัมจากเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู (ก และ ค) การตรวจไม่พบแอนติบอดี
ชนิด IgM (ข) และ IgG (ง) ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซูในซีรัมจากเป็ดทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู (ข 
และ ง) 
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3.2 การตรวจวัดจำนวนเซลล์ lymphocytes ชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบ
จำเพาะชนิดพึ่งเซลล ์ 

 ผลการตรวจวัดจำนวน CD4+ T cells (CD3+CD4+ cells), CD8+ T cells (CD3+CD8+ cells) และ B 
cells (CD3-IgY+ cells) ในตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC และ splenocytes จากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อ
ไวรัสและกลุ ่มที ่ไม่ ได ้ร ับเชื ้อไวรัสในวันที ่ 0 , 3, 5, 7, 9, 14 และ 21 หลังจากให้เช ื ้อไวรัส ด้วยเทคนิค 
immunofluorescence และ flow cytometry (ภาพที ่ 10ก) พบว่าจำนวน CD4+ T cells ใน splenocytes 
ของเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ
ในวันที่ 3 หลังจากให้เชื้อไวรัสดักเทมบูซู จากนั้นพบว่าจำนวนเซลล์ดังกล่าว เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 5 
หลังได้รับเชื้อและกลับสู่ระดับปกติใกล้เคียงกับจำนวนเซลล์ดังกล่าวที่พบใน splenocytes ของเป็ดทดลองกลุ่มที่
ไม่ได้รับเชื้อไวรัสตั้งแต่วันที่ 9 หลังได้รับเชื้อไวรัสจนสิ้นสุดการทดลอง (21 วันหลังจากให้เชื้อ) (ภาพที่ 10ข) ใน
ส่วนของจำนวน B cells ใน splenocytes ของเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัส พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
จำนวน CD4+ T cells กล่าวคือ จำนวน B cells ใน splenocytes ของเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสมีจำนวน
เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในวันที่ 3 หลังจากให้เชื้อไวรัส จากนั้นพบว่า
จำนวนเซลล์ดังกล่าวเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 5 หลังได้รับเชื้อและกลับสู่ระดับปกติใกล้เคียงกับจำนวน
เซลล์ดังกล่าวที่พบใน splenocytes ของเป็ดทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสตั้งแต่วันที่ 9 หลังได้รับเชื้อไวรัสจน
สิ้นสุดการทดลอง (21 วันหลังจากให้เชื้อ) (ภาพที่ 10ข) ส่วนจำนวน CD8+ T cells ใน splenocytes ของเป็ด
ทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัส พบว่ามีจำนวนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในวันที่ 3 
หลังจากให้เชื้อไวรัส จากนั้นพบว่าเซลล์ดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติในวันที่ 5 หลังจากให้เชื้อไวรัส และเริ่มมีจำนวนลดลงตั้งแต่วันที่ 7 หลังได้รับเชื้อและกลับสู่ระดับปกติ
ใกล้เคียงกับจำนวนเซลล์ดังกล่าวที่พบใน splenocytes ของเป็ดทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในวันที่ 21 หลัง
ได้รับเชื้อไวรัส (ภาพที่ 10ข) จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ถูก
กระตุ้นให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วในม้ามซึ่งจัดเป็นอวัยวะน้ำเหลืองหลัก (primary lymphoid organ) 
หลังจากเป็ดได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซูก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่ไปยังกระแสเลือดเพ่ือควบคุมการติดเชื้อไวรัสต่อไป 
 
 นอกจากนี้โครงการวิจัยนี้ยังได้ทำการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึงเซลล์ใน
กระแสเลือด (periphery) ควบคู่ไปกับการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึงเซลล์ในม้าม โดย
ผลการตรวจวัดจำนวน CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ในตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC จากเป็ด
ทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในช่วงเวลาต่างๆ หลังจากให้เชื้อ พบว่าจำนวน CD4+ T 
cells, CD8+ T cells และ B cells ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสใน
ช่วงแรกของการติดเชื้อ (3-5 วันหลังได้รับเชื้อ) (ภาพที่ 10ข) จากนั้นพบว่าจำนวน CD4+ T cells และ CD8+ T 
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cells เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต่วันที่ 5 หลังได้รับเชื้อและคงระดับสูงไปจนถึงวันที่ 14 หลังได้รับ
เชื้อ (ภาพที่ 10ข) ส่วน B cells พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต่วันที่ 7 หลังได้รับเชื้อ 
และมีจำนวนมากที่สุดในวันที่ 9 หลังจากให้เชื้อไวรัส จากนั้นเริ่มมีจำนวนลดลงในวันที่ 14 และ 21 หลังได้รบัเชื้อ 
(ภาพที่ 10ข) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่เข้ามาในกระแสเลือดของ CD4+ T cells, CD8+ T cells 
และ B cells ในระยะแรกของการติดเชื้อ (5-7 วันหลังได้รับเชื้อ) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่จำนวน 
CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ลดลงอย่างรวดเร็วในม้ามของเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อ (5-7 วันหลัง
ได้รับเชื้อ) (ภาพที่ 10ข) ผลการการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ถูกกระตุ้น
ให้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นก่อนในม้ามหลังจากติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูจากนั้นจึงเคลื่อนที่ออกไปยังกระแสเลือด เพ่ือ
ควบคุมการติดเชื้อไวรัสต่อไป นอกจากนี้เป็นที่น่าสนใจว่าการเพิ่มจำนวนของ CD4+ T cells, CD8+ T cells และ 
B cells ใน PBMC เกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งม้ามในช่วงแรกของการติดเชื้อ (ภาพที่ 10ค และภาพที่ 11) โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells กับปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
และในอวัยวะเป้าหมาย ซึ่งพบว่าจำนวน CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ที่เพ่ิมมากข้ึนมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับปริมาณไวรัสที ่ลดลงในกระแสเลือด (r = -0.648, P < 0.05 (CD4+ T cells); r = -0.825, P < 0.01 
(CD8+ T cells) และ r = -0.600, P < 0.05 (B cells)) และในม้าม (r = -0.597, P < 0.05 (CD4+ T cells); r = -
0.754, P < 0.05 (CD8+ T cells) และ r = -0.697, P < 0.01 (B cells)) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในสัปดาห์แรก
ของการติดเชื ้อ อย่างไรก็ตามพบว่าจำนวน CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ที ่เพิ ่มมากขึ ้นไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณไวรัสที่ลดลงในสมอง (r = -0.057, P = 0.852 (CD4+ T cells); r = -0.213, P = 
0.485 (CD8+ T cells) และ r = -0.482, P = 0.069 (B cells)) (ภาพท่ี 10ค) 
 
 โดยสรุปจากผลการตรวจวัดจำนวน CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ในตัวอย่างเซลล์เม็ด
เลือดขาว PBMC และ splenocytes จากเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัส 
แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึงเซลล์ถูกกระตุ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเป็ดติดเชื้อไวรัสและส่งผลให้เกิด
การลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในม้ามในระยะแรกของการติด
เชื้อ 
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ภาพที่ 10 ผลการตรวจวัดจำนวนเซลล์ lymphocytes ชนิดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะชนิดพึ่งเซลล์ ได้แก่ CD4+ T cells (CD3+ CD4+), CD8+ T cells (CD3+ CD8+) และ B cells (CD3- IgY+) 
ในตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC และ splenocyte ของเป็ดทดลองกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อ
ไวรัส (ก) ภาพแสดงการวิเคราะห์ชนิดเซลล์ CD4+ T cells (CD3+ CD4+ cells), CD8+ T cells (CD3+ CD8+ 
cells) และ B cells (CD3- IgY+ cells) ในตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC และ splenocyte ของเป็ดทดลอง
กลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัส  โดยใช้เครื่อง flow cytometry (ข) กราฟแสดงจำนวน CD4+ T 
cells, CD8+ T cells และ B cells ในตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC และ splenocyte ของเป็ดทดลองกลุ่มที่
รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในช่วงเวลาต่างๆ หลังจากได้รับเชื้อ โดยแสดงผลออกมาเป็นค่า mean ± 
standard deviation (SD) ของเป็ด 5 ตัวในแต่ละช่วงเวลาดังแสดงในกราฟ ทำการเปรียบเทียบค่า mean ของ
จำนวนเซลล์ lymphocytes ชนิดต่างๆ ระหว่างกลุ่มที่รับเชื้อไวรัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสด้วยวิธี two tailed 
unpaired Student’s t test โดย ns = not significant, * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; **** P < 
0.0001 และ ND = not determined (ค) ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน CD4+ T 
cells, CD8+ T cells และ B cells กับปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมายในสัปดาห์แรกของการ
ติดเชื ้อ โดยทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Pearson’s correlation analysis ซึ ่งแสดงออกมาเป็นค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation coefficient [r] values) และระดับนัยสำคัญ (significant levels) 
โดย ns = not significant, * P < 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P < 0.001 ; **** P < 0.0001 และ  ND = not 
determined 
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ภาพที่ 11 ภาพรวมแสดงรูปแบบการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการ
ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด ผลการศึกษานี้พบว่าไวรัสดักเทมบูซูมีระยะฟักตัวของโรคประมาณ 2-3 วัน โดยเป็ด
ที่ติดเชื้อมักแสดงอาการทางระบบประสาทภายใน 4-5 วันหลังจากให้เชื้อไวรัส และพบว่าเป็ดบางส่วนตายภายใน
ระยะเวลา 4-14 วันหลังจากให้เชื ้อไวรัส ในขณะที่เป็ดที่รอดชีวิตยังคงแสดงอาการทางคลินิกแบบไม่รุนแรง
จนกระทั่งถึงวันที่ 21 หลังจากให้เชื้อไวรัส นอกจากนี้พบว่าสามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสในกระแส
เลือดและในอวัยวะเป้าหมาย (สมองและม้าม) ได้ตั้งแต่ 1 วันหลังจากให้เชื้อไวรัส โดยยังคงตรวจพบสารพันธุกรรม
ของไวรัสในอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะในสมองได้จนกระทั่งถึงวันที่ 21 หลังจากให้เชื้อไวรัส ในขณะที่ตรวจไม่พบ
สารพันธุกรรมของไวรัสในกระแสเลือดหลังจากวันที่ 7 หลังจากให้เชื้อไวรัส ส่วนผลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
แบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดีพบว่าสามารถตรวจพบ neutralizing antibodies ในซีรัมของเป็ดได้ตั้งแต่ 5 วัน
หลังจากการให้เชื้อ โดยพบระดับ neutralizing antibodies ต่อไวรัสดักเทมบูซูค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น และมีระดับสูง
ที่สุดในวันที่ 7 หลังจากให้เชื ้อไวรัส และยังคงระดับสูงไปจนถึงวันที่ 21 หลังให้เชื ้อ ส่วนการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งเซลล์พบว่าถูกกระตุ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดี โดยพบจำนวน T cells (CD4+ T cells และ CD8+ T cells) ใน PBMC เพิ่มขึ้นตั้งแต่
วันที่ 5 หลังได้รับเชื้อไวรัสและคงระดับสูงไปจนถึงวันที่ 14 หลังได้รับเชื้อ จากนั้นเริ่มลดจำนวนลงจนมีจำนวน
เท่ากับเป็ดที่ไม่ได้รับเชื้อไวรัสในวันที่ 21 หลังจากใหเ้ชื้อ นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ neutralizing antibodies และ
จำนวนของ T cells (CD4+ T cells และ CD8+ T cells) ที่เพ่ิมข้ึนในเป็ดที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีความสัมพันธ์
กับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
แบบจำเพาะทั้งแบบชนิดพ่ึงแอนติบอดีและชนิดพ่ึงเซลล์มีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและ
ในเนื้อเยื่อเป้าหมายรวมถึงความรุนแรงของโรคในเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู 
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ข้อวิจารณ์ 

โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสดัก
เทมบูซูในเป็ด เพ่ือให้เข้าใจถึงกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเป็ดต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู 
ผลการศึกษาโดยรวมพบว่าเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งแบบชนิดพ่ึง
แอนติบอดีและชนิดพึ่งเซลล์ต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู โดยมีการตรวจพบ neutralizing antibodies ต่อไวรัส
ดักเทมบูซูและการเพิ่มจำนวนของ CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ในเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อไวรัสดัก
เทมบูซู นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งแบบชนิดพึ่งแอนติบอดีและชนิดพ่ึง
เซลล์มีความสัมพันธ์กับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ม้าม ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งแบบชนิดพ่ึงแอนติบอดีและชนิดพ่ึง
เซลล์มีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมายรวมถึงความรุนแรงของโรคใน
เป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู อย่างไรก็ตามจากการที่ยังคงตรวจพบไวรัสดักเทมบูซูในเนื้อเยื่อเป้าหมายได้อยู่
จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (21 วันหลังจากให้เชื้อ) ชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งสอง
ชนิดไม่สามารถกำจัดไวรัสออกจากเนื้อเยื่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ (ภาพที่ 11) โดยรวมผลการศึกษานี้แสดงให้
เห็นถึงบทบาทสำคัญของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งแบบชนิดพึ่งแอนติบอดีและชนิดพึ่งเซลล์ ใน
การควบคุมการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด อย่างไรก็ตามชนิดของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะที่
จำเป็นสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ดอย่างสมบูรณ์ (complete protection) ยังไม่ทราบแน่
ชัดและจำเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต 
 

ผลการตรวจวัดจำนวน T และ B cells ชนิดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
ชนิดพ่ึงเซลล์ในเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู พบว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึงเซลล์
ถูกกระตุ้นอย่างรวดเร็วในเป็ดหลังการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ดังจะเห็นได้จากการพบการเพิ่มจำนวน T และ B 
cells ในสัปดาห์แรกหลังการให้เชื้อไวรัส แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึงเซลล์มีการตอบสนองต่อการ
ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้เป็นอย่างดี บ่งบอกว่าไวรัสดักเทมบูซูไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะชนิดพึ่งเซลล์ของเป็ด นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบการเพิ่มจำนวนของ B cells ภายหลังการเพิ่มจำนวน
ของ CD4+ T cells ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฏีที่กล่าวถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD4+ T cells และ 
B cells ก่อนที่จะนำไปสู่การกระตุ้น B cells ให้มีการสร้างแอนติบอดีเพ่ือสอบสนองต่อการติดเชื้อ (Liang et al., 
2019; Slon Campos et al., 2018; Suthar et al., 2013) นอกจากนี้เป็นที่น่าสนใจว่าการเพ่ิมจำนวนของ CD4+ 
T cells, CD8+ T cells และ B cells ใน PBMC มีความสัมพันธ์และเกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงของปริมาณไวรัสใน
กระแสเลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในม้ามในสัปดาห์แรกของการติดเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ
โดยรวมผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งเซลล์ถูกกระตุ้นในเป็ดหลังจาก
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ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในเป็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงแรกของการติดเชื้อ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
แบบจำเพาะชนิดพึ่งเซลล์มีบทบาทสำคัญในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดการติดเชื้อ flaviviruses หลายชนิด 
(Bassi et al., 2015; Ng et al., 2019; Sitati and Diamond, 2006) อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำเพาะและหน้าที่ของ T และ B cells ต่อการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเชิงลึก
ต่อไปในอนาคต 

 
ผลการตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึงแอนติบอดีในเป็ดหลังติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู 

พบว่า neutralizing antibodies ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูอย่างรวดเร็วและใน
ระดับสูงในเป็ดหลังติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ซึ่งพบว่าระดับ neutralizing antibodies ที่เพิ่มสูงขึ้นมีความสัมพันธ์
กับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความรุนแรงของโรค 
นอกจากนีผ้ลการตรวจวิเคราะห์ระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อไวรัสดักเทมบูซู พบว่าแอนติบอดี
ชนิด IgM และ IgG ถูกสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูอย่างรวดเร็วและในระดับสูงในเป็ดหลัง
ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ซึ่งพบว่าระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ที่เพิ่มสูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการลดลงของ
ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความรุนแรงของโรค ซึ่งโดยรวมจะเห็น
ได้ว่าผลการศึกษานี ้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับผลการตรวจของ neutralizing antibodies 
นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบว่าระดับ neutralizing antibodies มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับแอนติบอดีชนิด 
IgM และ IgG อย่างมีน ัยสำคัญ แสดงให้เห็นว ่าแอนติบอดีทั ้งชนิด IgM และ IgG สามารถทำหน้าที ่ เป็น 
neutralizing antibodies ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำให้ไวรัสหมดฤทธิ์ได้ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา
ก่อนหน้าที่มีรายงานความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง neutralizing antibodies และแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG 
ในสัตว ์หรือมนุษย์ที ่ม ีการติดเช ื ้อ flaviviruses (Libraty et al., 2015; Puschnik et al., 2013) โดยรวมผล
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า neutralizing antibodies น่าจะมีบทบาทสำคัญในการกำจัดไวรัสในกระแสเลือดและลด
การแพร่กระจายของไวรัสไปยังอวัยวะเป้าหมายในเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อน
หน้าที่มีรายงานใน flaviviruses ชนิดอื่นๆ (Pestka et al., 2007; Slon Campos et al., 2018) อย่างไรเป็นที่น่า
สังเกตว่าถึงแม้ว่า neutralizing antibodies จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูใน
ระดับสูง อย่างไรก็ตามยังคงตรวจพบไวรัสในอวัยวะเป้าหมายได้จนถึงวันที่ 21 หลังจากให้เชื้อไวรัส ผลการศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่าระดับ neutralizing antibodies ที่สูงนี้ไม่สามารถกำจัดไวรัสออกจากอวัยวะเป้าหมายได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสในสมอง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่การควบคุมการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูใน
เป็ดจำเป็นต้องอาศัยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งเซลล์ร่วมด้วยนอกเหนือจากการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดี ดังนั้นผลการศึกษานี้สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
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ไวรัสดักเทมบูซูที่สามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งชนิดพึ่งแอนติบอดีและชนิดพึ่งเซลล์ 
อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่วัคซีนรูปแบบอื่นที่กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึง
แอนติบอดีเป็นหลัก ซึ่งสามารถกระตุ้นให้มีการสร้าง neutralizing antibodies ในระดับสูงและอยู่ได้นานก่อนที่
จะมีการติดเชื้อตามธรรมชาติอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสนี้ได้เช่นกัน ซึ่งออกฤทธิ์โดยยับยั้ง
การเกิด viremia และการแพร่กระจายของไวรัสไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ก่อนหน้าที่พบว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ flaviviruses ชนิดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งสองชนิดหรือชนิดใดชนิดหนึ่งได้ดีพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อ 
flaviviruses บางชนิดได้ ได้แก่ Japanese encephalitis virus และ yellow fever virus (Scherwitzl et al., 
2017; Slon Campos et al., 2018; Yau et al., 2020) อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิด
ของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีผลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้จริง (immune correlates of 
protection) รวมถึงทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของวัคซีนทั้งสองรูปแบบที่กระตุ้น
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งสองชนิดหรือชนิดใดชนิดหนึ่งต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูต่อไปใน
อนาคต 

 
จากผลการตรวจวัดจำนวน T และ B cells ชนิดต่างๆ และระดับ neutralizing antibody ที่เก่ียวข้องกับ

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะในเป็ดทดลองที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะพบการ
เพ่ิมจำนวนของ T และ B cells และพบ neutralizing antibody ในระดับสูง อย่างไรก็ตามยังคงตรวจพบไวรัสดัก
เทมบูซูในเนื้อเยื่อเป้าหมายและเป็ดที่ติดเชื้อยังคงแสดงอาการป่วยได้อยู่จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง เหตุผลที่
เป็นไปได้สำหรับผลการศึกษานี้ คือ (1) ไวรัสนี้เกิด viremia และแพร่กระจายไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วก่อนที่จะมีการกระตุ้นให้มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งเซลล์และพึ่งแอนติบอดี ส่งผล
ให้เป็ดที่ติดเชื้อแสดงอาการทางคลินิก ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษานี้ที่พบไวรัสในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อ
เป้าหมายได้ตั้งแต่ 1 วันหลังให้เชื้อ ก่อนที่จะพบการเพ่ิมจำนวนของ T และ B cells และ neutralizing antibody 
ในวันที่ 5-7 หลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งผลการศึกษานี้สนับสนุนความเป็นไปได้ที่ว่าหากมีการกระตุ้นการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะล่วงหน้าได้ทันก่อนที่จะมีการติดเชื้อตามธรรมชาติอาจสามารถป้องกันเป็ดจากการติดเชื้อ
ไวรัสนี้ได้ ดังนั้นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูที่สามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการติดเชื้อตามธรรมชาติน่าจะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเป็ดจากการติด
เชื้อไวรัสนี้ได้ดี (2) ไวรัสดักเทมบูซูอาจทำลายเซลล์ในกลุ่ม myeloid cells ซึ่งส่งผลให้การทำงานของเซลล์กลุ่มนี้
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าของผู้วิจัย
ที่พบว่าเซลล์กลุ่มนี้มีจำนวนลดลงและมีประสิทธิภาพในการเก็บกินสิ่งแปลกปลอม (phagocytic activity) ลดลง
ในช่วงแรกของการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู แสดงให้เห็นว่าไวรัสนี้สามารถกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดย
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กำเนิด ส่งผลให้ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนในเป็ดได้อย่างรวดเร็ว (Thontiravong et al., unpublished data) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าไวรัสนี้สามารถติดเชื้อใน  monocytes-/macrophages ได้ ซึ่งส่งผลให้
เกิดการยังยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสนี้ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการ
กระตุ้นให้มีการสร้าง type I interferons ลดลง และประสิทธิภาพในการเก็บกินสิ่งแปลกปลอม (phagocytic 
activity) ลดลง (Li et al., 2020; Liu et al., 2019; Ma et al., 2019) ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูที่สามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการติด
เชื้อตามธรรมชาติ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการยับยั้งติดเชื้อของไวรัสนี้ได้อย่างทันท่วงที จะช่วยลดการกดการทำงานของ
ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดที่เกิดจากไวรัสในช่วงต้นของการติดเชื้อ ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดทำหน้าที่ใน
การกำจัดไวรัสในช่วงต้นของการติดเชื้อก่อนที่ไวรัสจะเข้าสู่สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้วเหตุผลความ
เป็นไปได้ทั้ง 2 ประการนี้อาจช่วยอธิบายความรุนแรงของโรคและการพบไวรัสดักเทมบูซูในเนื้อเยื่อเป้าหมายใน
ขณะที่เป็ดมีการการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะได ้ 

 
 โดยสรุปผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะทั้งแบบชนิดพึ่งแอนติบอดีและชนิดพึ่งเซลล์ โดยพบว่าระดับ neutralizing antibodies และจำนวนของ 
CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ที่เพ่ิมข้ึนในเป็ดที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีความสัมพันธ์กับการลดลง
ของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมาย ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการควบคุมการติดเชื้อไวรัส
ดักเทมบูซูในเป็ดจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งแบบชนิด
พึ่งแอนติบอดีและชนิดพึ่งเซลล์ โดยรวมผลการศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจถึงกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะของเป็ดต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
โครงการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูใน

เป็ด เพ่ือใหเ้ข้าใจถึงกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเป็ดต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู ซึ่งนำไปสู่
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้
ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ผลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งแอนติบอดีในเป็ดที่ได้รับเชื้อไวรัสดัก
เทมบูซ ู

- เป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีการสร้าง neutralizing antibodies มาตอบสนองต่อการติดเชื้อ
ไวรัสดังกล่าวอย่างรวดเร็ว (5 วันหลังได้รับเชื้อ) และในระดับสูง และมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญกับกับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมาย รวมถึงความ
รุนแรงของโรค 

- เป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีการสร้างแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG มาตอบสนองต่อการติดเชื้อ
ไวรัสดังกล่าวอย่างรวดเร็ว (5 วันหลังได้รับเชื้อ) และในระดับสูง และมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญกับกับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในอวัยวะเป้าหมาย รวมถึงความ
รุนแรงของโรค 

- ระดับ neutralizing antibodies มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG 
อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าแอนติบอดีทั ้งชนิด IgM และ IgG สามารถทำหน้าที ่เป็น 
neutralizing antibodies ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำให้ไวรัสหมดฤทธิ์ได้ 

- โดยรวมผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า neutralizing antibodies น่าจะมีบทบาทสำคัญในการกำจัด
ไวรัสในกระแสเลือดและลดการแพร่กระจายของไวรัสไปยังอวัยวะเป้าหมายในเป็ดที่ติดเชื้อไวรัส
ดักเทมบูซ ู

- อย่างไรก็ตามพบว่า neutralizing antibodies ต่อไวรัสดักเทมบูซูทั ้งชนิด IgM และ IgG ไม่
สามารถกำจัดไวรัสออกจากอวัยวะเป้าหมายทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสใน
สมอง 

2. ผลการตรวจวัดจำนวน T และ B cells ชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะชนิดพึ่งเซลล์ในเป็ดที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู 

- พบการเพ่ิมจำนวนของ CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells อย่างรวดเร็วในม้ามของเป็ด
หลังได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู 3-5 วัน  
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- พบการเพิ ่มจำนวนของ CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ใน PBMC ของเป็ดหลัง
ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซู 5-7 วัน แสดงให้เห็นว่า T และ B cells ดังกล่าวมีการเพิ่มจำนวนใน
ม้ามซึ่งเป็นอวัยวะน้ำเหลืองหลักของเป็ดก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่ไปยังกระแสเลือดเพื่อควบคุม
การติดเชื้อไวรัส 

- พบการเพิ่มจำนวนของ B cells ภายหลังการเพิ่มจำนวนของ CD4+ T cells ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฏีที่กล่าวถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD4+ T cells และ B cells ก่อนที่จะนำไปสู่การ
กระตุ้น B cells ให้มีการสร้างแอนติบอดีเพ่ือสอบสนองต่อการติดเชื้อ 

- การเพ่ิมจำนวนของ CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ใน PBMC มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสำคัญและเกิดขึ ้นพร้อมกับการลดลงของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในเนื ้อเยื่อ
เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในม้ามในสัปดาห์แรกของการติดเชื้อ 

- โดยรวมผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งเซลล์ของ
เป็ดถูกกระตุ้นหลังจากติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการติดเชื้อไวรัส
ดังกล่าวในเป็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของการติดเชื้อ 

- อย่างไรก็ตามการเพ่ิมจำนวนของ CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพ่ึงเซลล์ไม่สามารถกำจัดไวรัสออกจากเนื้อเยื่อ
เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสในสมอง 
 

โดยสรุปผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบ
จำเพาะทั้งแบบชนิดพึ่งแอนติบอดีและชนิดพึ่งเซลล์ โดยพบว่าระดับ neutralizing antibodies และจำนวนของ 
CD4+ T cells, CD8+ T cells และ B cells ที่เพ่ิมข้ึนในเป็ดที่ได้รับเชื้อไวรัสดักเทมบูซูมีความสัมพันธ์กับการลดลง
ของปริมาณไวรัสในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมาย ผลการศึกษานี ้แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งแบบชนิดพ่ึงแอนติบอดีและชนิดพ่ึงเซลล์มีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณไวรัสในกระแส
เลือดและในเนื้อเยื่อเป้าหมายรวมถึงความรุนแรงของโรคในเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซู อย่างไรก็ตามชนิดของการ
ตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบจำเพาะที่มีผลในการป้องกันการติดเชื ้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ดอย่างสมบูรณ์ 
(immune correlates of protection) ยังไม่ทราบแน่ชัดและจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ ่มเติมต่อไปในอนาคต  
โดยรวมผลการศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจถึงกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเป็ดต่อการติดเชื้อไวรัสดัก
เทมบูซูได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสดักเทมบูซูที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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