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งานวิ จัย นี้ ได ทํ าการศึกษาคุ ณสมบัติทางอณูชี ววิท ยาระดั บ โมเลกุ ล ของเชื้อไวรัสไขหวัดนก
H5N1 ที่มีความสามารถในการกอโรครุนแรง และเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม A(H1N1)
2009 รวมทั้งศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไวรัสทั้งสองดวย การศึกษาดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแสดงใหเห็นวาอนุภาคไวรัสมากกวา 80% มีรูปรางเปนทรงกลม และ
สวนนอยที่เ หลือ มีรูป รางแบบสายยาว หรือรูปรางไมแนนอน กลไกในการกอโรคของไวรั ส
H5N1 ประการหนึ่ง คือความสามารถในการเพิ่มจํานวนและกระตุนใหเกิดการสราง cytokine ใน
เซลลเยื่อบุหลอดเลือดดําของมนุษยไดดี นอกจากนี้ยังไดคนพบกลไกใหมอีกประการหนึ่ง ที่ทํา
ใหไขหวัดนกมีความรุนแรงในการกอโรค คือ ฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัส H5N1 ชวยใหไวรัส
สามารถทนทานตอสารยับยั้งที่มีอยูในซีรั่มได งานวิจัยนี้ไดทําการเฝาระวังและสํารวจหาไวรัส
ไขหวัดนกลูกผสมที่อาจมียีนของไวรัสไขหวัดใหญของมนุษยรวมอยูในอนุภาคดวย ไดตรวจ
ไวรัสไขหวัดนกทั้งหมดจํานวน 109 สายพันธุ ในระหวางป พ.ศ. 2546-2549 โดยวิธี multiplex
RT-PCR แตก็ไมพบวามีไวรัสลูกผสมเกิดขึ้น การวิเคราะหทาง phylogenetic แสดงใหเห็นวา
การกลับมาของการระบาดของเชื้อ H5N1 มักเกิดจากไวรัสที่รอดเหลือจากการระบาดครั้งกอน
ไมใชเปนการนําสายพันธุใหมเขามาจากประเทศอื่น การวิจัยยังไดพบไวรัสลูกผสม 2 เชื้อ อุบัติ
ขึ้นในป พ.ศ.2550 จากการรวมตัวระหวางไวรัสไขหวัดนก H5N1 ดวยกันเอง ในป พ.ศ. 2550
ไดทําการวินิจฉัยการติดเชื้อไขหวัดนก clade 2.3.4, genotype V ในผูปวยชาวลาวซึ่งเขามารับ
การรักษาในประเทศไทยและเสียชีวิตในโรงพยาบาลที่จังหวัดหนองคาย
เทคนิค hemagglutination-inhibition (HI) assay โดยการใชเม็ดเลือดแดงหานรวมกับ เทคนิค
microneutralization (microNT) assay ซึ่งทําการทดสอบในเซลล MDCK ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ใชตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ H5N1 ระดับของแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นในซีรั่มคูจะสามารถตรวจพบ
ไดที่ประมาณ 15 วัน หลังเริ่มมีอาการปวย ทั้ง HI และ NT antibody ที่ระดับ titer ≥40 (ไมคิด
ป หลังจากการปวย
รวมปริมาตรในหลุมทดสอบ) สามารถคงอยูไดเปนเวลานานถึง 5
นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุที่ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญจํานวน 5.2% มีการเพิ่มขึ้นของระดับ
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แอนติบอดีที่สามารถทําปฏิกิริยาขาม (cross-neutralizing antibody) กับเชื้อ H5N1 ได งานวิจัยนี้
ไดทําการสราง vaccinia recombinant viruses ทั้งหมด 6 แบบ ที่มีการสอดแทรกยีนตางๆ ของ
ไวรัส H5N1 ไดแก HA, NA, NP, M, และ NS รวมทั้ง vaccinia recombinant virus ที่มีการใส
เฉพาะ pSC11 plasmid vector เขาไปเทานั้นเพื่อใชเปน control จากการวิเคราะหดวยวิธี
Western blot พบวาผูรอดชีวิตจากการติดเชื้อ H5N1 ทั้ง 4 ราย มีแอนติบอดีตอฮีแมกกลูตินิน
3 แบบ คือ HA0, HA1และ HA2 domains ในขณะที่ผูไมติดเชื้อ H5N1 จะมีแอนติบอดีตอ HA2
domain เทานั้น และเมื่อนําเซลลที่ติดเชื้อ vaccinia recombinant viruses ที่มีการแสดงออกของ
โปรตีนตางๆของเชื้อไขหวัดนกมาใชเปนแอนติเจนในการทดสอบหาแอนติบอดีตอเชื้อ H5N1
ดวยวิธี indirect immunofluorescence ไดผลวาซีรั่มของผูรอดชีวิตจากการติดเชื้อ H5N1 ทั้ง 4
ราย และซีรั่มจากกลุมที่ไมมีการติดเชื้อ H5N1 เกือบทั้งหมดสามารถมีแอนติบอดีตอโปรตีน
ทดสอบทุกชนิด แตกลุมผูรอดชีวิตจากการติดเชื้อ H5N1 จะมีระดับของแอนติบอดีที่สูงกวา
นอกจากนี้การทดสอบดวยวิธี ELISpot โดยใช overlapping peptide pools ที่ครอบคลุมโปรตีน
NP และ M ทั้งสาย ยังทําใหทราบวาผูรอดชีวิตจาก H5N1 มีการสรางภูมิคุมกันดานเซลลซึ่ง
สามารถคงอยูไดนานเทากับภูมิคุมกันแบบสารน้ํา และเมื่อทําการวิเคราะหตอไปดวยเทคนิค
flow cytometry ก็พบวา cytotoxic T cells ที่มีอยูนั้นสวนมากเปนชนิด CD4+ T lymphocyte
ในขณะที่พบ CD8+ T lymphocytes เปนสวนนอย และ NP peptides ทําใหเกิดการกระตุนได
สูงกวา M peptides
จากการใชเทคนิคการสื่อสารผานสัญญาณดาวเทียม (satellite telemetry) ในการติดตามนก
นางนวลที่บางปู แสดงใหเห็นวาเสนทางบินของนกนางนวลครอบคลุมถึง 7 ประเทศที่มีรายงาน
การระบาดของเชื้ อไข หวั ดนก ได แก ไทย กั มพู ช า เวี ยดนาม จี น อิ นเดี ย บั ง คลาเทศ และ
เมียนมาร โดยมี 3 ประเทศเปนถิ่นที่อยูอาศัย ไดแกบริเวณทะเลสาบในธิเบต และซินเจียงเปนที่
ผสมพันธุและวางไข บริเวณอาวไทยตอนใน และทะเลสาบกัมพูชา เปนที่ที่นกอพยพมาอาศัยใน
ฤดู ห นาว ส ว นอี ก 4 ประเทศที่ เ หลื อ เป น จุ ด หยุ ด พั ก ในระหว า งอพยพ เนื่ อ งจากลั ก ษณะ
พันธุกรรมของไวรัสในประเทศไทยและจีนมีความแตกตางกัน โดยไวรัสในประเทศไทยจัดอยูใน
clade 1 แตไวรัสในประเทศจีนจัดอยูใน clade 2 จึงไมพบความเชื่อมโยงระหวางเชื้อที่กอการ
ระบาดในสองประเทศนี้ ในขณะที่เชื้อไขหวัดนกที่พบในไทย กัมพูชา และเวียดนาม เปนไวรัส
clade 1 เหมือนกัน นอกจากนั้นการระบาดของโรคไขหวัดนกครั้งแรกๆ ในประเทศทั้งสามนี้ยัง
เกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกันแสดงวาเชื้อไวรัสนาจะมีที่มาจากแหลงเดียวกัน จากขอมูลที่ไดจาก
การติดตามเสนทางการบินของนกประกอบกับผลการทดสอบเกี่ยวกับความทนทานของนกที่ฉีดเชื้อ
ไวรัสเขาไป ทําใหสันนิษฐานไดวานกอพยพอาจมีบทบาทในการแพรกระจายของเชื้อไขหวัดนก
หลังจากสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 2009 ระลอกแรก พบอัตรา
การติดเชื้อในกลุมผูบริจาคโลหิตจํานวน 7% และ ในกลุมบุคลากรทางการแพทยจํานวน 12.8%
การศึกษาในระดับชุมชนพบอัตราการติดเชื้อในเด็กจํานวน 58% ในขณะที่พบการติดเชื้อใน
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ผู ใ หญ เ พี ย ง 3.1% เท า นั้ น นอกจากนี้ ง านศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ยั ง แสดงให เ ห็ น ว า nasopharyngeal
aspirate เปนสิ่งสงตรวจที่ใหผลไวตอการวินิจฉัยการติดเชื้อดีที่สุด รองลงมาคือ nasal swab
และ throat swab ตามลําดับ การวิเคราะหตัวอยางจากทางเดินหายใจที่เก็บอยางตอเนื่อง
พบวาปริมาณไวรัสที่ถูกปลอยออกมาจากผูปวยจะอยูในชวง 2.6×102 - 8.1×109 copies/ml
และชวงเวลาที่ผูปวยสามารถแพรเชื้อจะอยูระหวาง 1 ถึง 11 วัน (เฉลี่ย 5 วัน) การประเมิน
ความสามารถของวัคซีนเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 ชนิด monovalent inactivated ใน
การกระตุนภูมิคุมกันในผูติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบกับกลุมผูไมติดเชื้อ พบวาในกลุมผูติดเชื้อ
HIV ที่ไดรับวัคซีน มีอัตรา seroconversion เทากับ 32% และ seroprotection เทากับ 33.3%
ขณะที่ในกลุมผูไมติดเชื้อ HIV พบอัตรา seroconversion และ seroprotection เทากันคือ 35%
งานวิจัยนี้ไดนําเทคนิค 4 อยาง ไดแก การหาลําดับนิวคลิโอไทดของยีน NA, การลดลงของ
จํานวน plaque (plaque reduction assay), การยับยั้งเอนไซมนิวรามินิเดส (neuraminidase
inhibition- NAI assay) และ วิธีวัดปริมาณนิวคลิโอโปรตีนที่ลดลง (ELISA-based viral
nucleoprotein reduction assay) มาใชในการศึกษาและเฝาระวังการเกิดเชื้อไขหวัดใหญดื้อตอ
ยา โดยขอดีของเทคนิค ELISA based viral nucleoprotein reduction assay คือ สามารถใชใน
การทดสอบกับยาหรือสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งตอยีนใดของไวรัสก็ได ดังนั้นวิธีนี้จึงดีกวาวิธี NAI ที่
ใชทดสอบกับยาที่ออกฤทธิ์ตานเฉพาะนิวรามินิเดสของไวรัสเทานั้น นอกจากนี้วิธีนี้ใชเวลาไม
นานและใชสารเคมีทดสอบในปริมาณนอยเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานคือ plaque reduction
assay แตขอเสียของวิธี ELISA based viral nucleoprotein reduction assay คือ ไมสามารถ
ใชทดสอบกับไวรัสซึ่งมีอัตราการเพิ่มจํานวนที่ชาผิดปกติได
คําหลัก : ไขหวัดนก H5N1, ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009, การตอบสนองทางภูมิคุมกัน,
ระบาดวิทยาทางซีรั่ม, นกอพยพ, ระบบสื่อสารผานดาวเทียม

6

Abstract
Project Code:
Project Title:
Investigator:

Molecular biology and immunology of avian influenza H5N1 viruses
Prof.Dr. Pilaipan Puthavathana, Ph.D.
Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol Universisty
E-mail Address: pilaipan.put@mahidol.ac.th
Project Period: 3 years
The present study investigated the molecular biological properties of the highly
pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 viruses and the 2009 pandemic A(H1N1)
viruses (H1N1pdm virus) as well as the immunological responses against those viral
infections. Electron microscopy demonstrated that more than 80% of the viral particles
in a population of an influenza isolate were spherical type, while filamentous and
pleomorphic forms were the minor populations. Based on M protein, morphological type
of influenza viruses was unlikely under control of genetic control. A pathogenic
mechanism of HPAI H5N1 viruses involved the active replication and cytokine induction
in human vein endothelial cells. Additionally, a novel pathogenic mechanism that made
HPAI H5N1 virus virulent involved the viral hemagglutinin mediated resistance to the
serum inhibitors. Surveillance for the reassortant H5N1 virus carrying human genomic
segment had been conducted in 109 HPAI H5N1 viruses collected between 2003 and
2006 by using multiplex reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), and
no reassortant was found. Our genetic analysis showed that the resurgence of the HPAI
H5N1 outbreak usually occurred from the indigenous viruses surviving after subsidence
of the previous outbreaks, not from the re-introducing of the new strain from the other
country. Two reassortants emerged from the reassortment between two H5N1 parental
viruses were discovered in 2007. An infection caused by the clade 2.3.4, genotype V
virus was diagnosed in a Lao patient who came into Thailand for receiving medical care
and died in the Nongkhai hospital in 2007.
Goose erythrocyte-hemagglutination inhibition (HI) assay together with
microneutralization (microNT) assay in MDCK cells were used for the detection of
antibody to H5N1 viruses. The increasing antibody titer in paired blood was shown
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approximately 15 days after disease onset. Both HI and NT antibodies at the titer of >
40 (regardless of total volume in the reaction) persisted for almost 5 years after the
disease onset in cases that could be followed-up that far. An increase in level of cross
neutralizing antibody against HPAI H5N1 could be seen in 5.2% of the old-age
vaccinees who received seasonal influenza vaccine. Six recombinant vaccinia viruses
carrying individual gene of HPAI H5N1 virus, i.e., HA, NA, NP, M and NS and the
pSC11 plasmid vector control were constructed. Western blot analysis showed that all
3 form of HA: HA0 and its cleavage products, HA1 and HA2 domains were expressed in
the HA recombinant vaccinia virus-infected TK- cells. H5N1 survivors contained the
antibodies that directed against all 3 forms of HA; while all non-H5N1 subjects
contained cross reactive antibody against the HA2 domain only. The viral proteins
expressed in cells infected with these constructs were used as the test antigen in the
indirect immunofluorescence assay for detection of the H5N1 antibodies. The result
demonstrated that sera from all 4 survivors and almost of the non-H5N1 subjects were
reactive against all kinds of these viral proteins; but the antibody titers were higher in
the survivors. H5N1 survivors also developed cell-mediated immunity which lasted as
long as the humoral immunity as determined by ELISpot assay using overlapping
peptide pools spanning the entire NP and M proteins. Flow cytometry assay
demonstrated that majority of the reactive cytotoxic T cells from H5N1 survivors were
CD4+T lymphocytes whereas CD8+T lymphocytes were the minor population; and NP
peptides yielded stronger reactivity than M peptides.
Satellite telemetry tracking of the Brown headed gulls from the Bang Poo study site
demonstrated their flyways that spanned 7 countries (Thailand, Cambodia, Vietnam,
China, India, Bangladesh and Myanmar) which were affected by H5N1 AI. This gull
species inhabits 3 countries; Tibet lake area and Xinjiang in west China as the breeding
grounds, and the inner gulf of Thailand as well as the TonLe Sap lake area in
Cambodia as the places for overwintering. The other 4 countries were the places for
stopover during migration. The difference in the viral genetic clades between H5N1
viruses in Thailand (clade 1 virus) and China (clade 2 virus) suggested that there was
no linkage between AI spread between the two countries. On the other hand, the HPAI
H5N1 virus found in Thailand, Cambodia and Vietnam belonged to clade 1; and the
firstly AI outbreaks in these countries occurred at about the same time, suggestive of
the same virus origin. The data from satellite telemetry together with the result on virus
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inoculation in gulls kept in captivity suggested the possible role of AI spread by
migratory birds.
At the end of the first epidemic wave of the 2009 pandemic influenza the infection rates
of 7% were found in blood donors and 12.8% in health care workers. The community
based study reported the higher infection rates in children (58%) than adults (3.1%).
Our study also showed that nasopharyngeal aspirate was the best sample which yielded
the most sensitive result in the disease diagnosis, and followed in order by nasal swab
and throat swab specimens. Using sequential respiratory samples, the viral load at the
amount of 2.6×102 - 8.1×109 copies/ml were shed from the patients and duration of viral
shedding lasted between 1 and 11 days (mean = 5 days). The immunogenicity of
monovalent, inactivated H1N1pdm vaccine was evaluated in HIV infected individuals
and the uninfected controls after single injection by HI assay. The seroconversion rate
of 32% and the seroprotection rate of 33.3% were found in the HIV infected vaccinees;
while the seroconversion rate as well as the seroprotection rate of 35% was found in
the uninfected control group.
Our group has established 4 techniques: direct nucleotide sequencing, plaque reduction
assay, neuraminidase inhibition (NAI) assay and ELISA based viral nucleoprotein (NP)
reduction assay for using in the surveillance for anti-viral drug resistant influenza
viruses. The advantage of ELISA based viral NP reduction assay is its ability to
investigate the drug or compounds targeting any viral gene; therefore, it has an
advantage over the NAI assay which can investigate only the compounds targeting NA
protein. Moreover, it has an advantage over the gold standard plaque reduction assay
such that it consumes less reagents and time. The pitfall of ELISA based viral NP
reduction assay is its inability to test the viruses with unusually slow rate of replication.

Keywords : Highly pathogenic influenza H5N1 virus, 2009 pandemic A(H1N1) virus,
satellite telemetry
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