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จีโนไทป์ของ cyprinid herpesvirus type-3 ที่พบในเขต
กรุงเทพมหานครในปี 2552
ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์* ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ สุพรรษา ทางดี
cyprinid herpesvirus type-3 (CyHV3; koi herpesvirus, KHV) เป็นไวรัสที่ก่อโรค
ระบาดรุ น แรงในปลาไนและปลาคาร์ พ โดยเฉพาะในลู ก ปลาวั ย อ่ อน ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อการ
เคลื่อนย้ายและขนส่งปลาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจีโนไทป์
ของเชื้อ CyHV3 ที่ พบในเขตกรุง เทพมหานครในปี 2552 ผลการตรวจปลาคาร์พจํ านวน
33 ตัวอย่างจากแหล่งเลี้ยงปลา 33 แหล่งด้วยวิธี PCR พบ CyHV3 จํานวน 8 ตัวอย่าง และจาก
การวิเคราะห์ด้ว ยวิธี duplex PCR ร่ว มกับการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ พบว่าเชื้อทั้ ง
8 ตัวอย่างเป็นชนิด CyHV3-J (Japanese genotype) โดยไม่พบชนิด CyHV3-U (American
genotype) หรือ CyHV3-I (Israeli genotype) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยา
เบื้องต้นที่สําคัญ ที่อาจใช้ในการสืบย้อนถึงแหล่งที่มาหรือต้นตอของเชื้อดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมี
ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมการเคลื่อนย้ายปลาคาร์พ เพื่อการนําเข้าและส่งออกต่อไป
คําสําคัญ ปลาคาร์พ, CyHV3, KHV
__________________________________________________________

บทนํา
cyprinid herpesvirus type-3 (CyHV3; koi
herpesvirus, KHV) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อโรคเคเอชวี (koi
herpesvirus disease, KHVD) ซึ่งเป็นโรคระบาดรุนแรงใน
ปลาไน (Cyprinus carpio) รวมทั้งปลาคาร์พสายพันธุ์ตา่ งๆ
โรคนี้พบได้ในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในปลาที่เลี้ยงไว้เพื่อ
การค้าและปลาที่จับจากแหล่งน้ําธรรมชาติ (OIE, 2009a,
b) อาการของปลาที่ติดเชื้อ ได้แก่ ไตอักเสบ เนื้อเยื่อเหงือก
ตายและลอกหลุ ด และปริ ม าณเมื อ กบริ เ วณลํ า ตั ว มาก
ผิด ปกติ อัตราการป่ วยและอั ตราการตายอาจสูงถึง 100%
เชื้อ CyHV3 สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วระหว่าง
การขนส่งปลาเพื่อการค้า รวมทั้งการนําปลาคาร์พสวยงามไป

_____________________
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
* ผู้รับผิดชอบ โทร. 0-2579-8908 ถึง 14 โทรสาร 0-2579-8918 ถึง 19
E-mail: thinnarats@dld.go.th

จัดแสดงตามสถานที่ ต่ างๆ (Haenen et al., 2004)
นอกจากนี้ยังพบว่าปลาที่มีสุขภาพปกติอาจมีการติดเชื้อแบบ
แอบแฝงได้ โดยภาวะการติดเชื้อแอบแฝงดังกล่าวขึ้นกั บ
อุณหภูมิของน้ําที่ปลาอาศัยอยู่ (Gilad et al., 2003; StHilaire et al., 2005) กล่าวคือ ที่อุณหภูมิของน้ําต่ํากว่า
16°C หรือสูงกว่า 28°C ปลาที่ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการใดๆ
แต่มีเชื้อไวรัสหลบซ่อนอยู่ และเชื้ออาจถูกกระตุ้นให้มีชีวิตได้
อีกครั้งหากอุณหภูมิของน้ําเหมาะสม (16°C – 28°C) การ
ป้องกันและควบคุมโรคจึงจําเป็นต้องใช้การวินิจฉัยเพื่อคั ด
แยกปลาที่เป็นพาหะของเชื้อโดยใช้วิธีทดสอบที่มีความไวสูง
ร่วมกับหลีกเลี่ยงการนําปลาใหม่ที่ไม่ทราบสถานภาพของโรค
มาขังร่วมกับปลาที่มีอยู่เดิม วิธีวินิจฉัยพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไป
คือการทดสอบหาแอนติบอดีหรือแอนติเจนของเชื้อ CyHV3
โดยใช้หลักการ enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) อย่างไรก็ตามพบว่าวิธีดังกล่าวใช้ไม่ได้ผลกรณีปลาที่
ติดเชื้อมีระดับแอนติบอดีต่ํามาก นอกจากนี้วิธี ELISA ยังไม่
สามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อตามธรรมชาติ
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กับการทําวัคซีนด้วยไวรัสเชื้อเป็น (Perelberg et al., 2008)
ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์หา DNA ของ
ไวรัสซึ่งเป็นวิธีที่มีความจําเพาะและความไวสูงมาโดยตลอด
เชื้อ CyHV3 เป็นไวรัสที่มี DNA สายคู่ (doublestranded DNA) จัดอยู่ใน family Alloherpesviridae
order Herpesvirales โดย genome มีความยาวประมาณ
295 Kbp ซึ่งยาวที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมดที่อยู่ใน order
เดียวกัน (Aoki et al., 2007; Hutoran et al., 2005) การ
วิเคราะห์หา DNA ของไวรัสชนิดนี้สามารถทําได้หลายวิธี อาทิ
conventional polymerase chain reaction (PCR),
nested PCR, real-time PCR และ loop-mediated
isothermal amplification (El-Matbouli and Soliman,
2007; Gilad et al., 2002, 2004; Gunimaladevi et al.,
2004; Soliman and El-Matbouli, 2005) ทั้งนี้พบว่าวิธี
conventional PCR เช่ น การวิเคราะห์หา thymidine
kinase (tk) gene เป็นวิธีที่มีความจําเพาะสูงและอาจใช้
ทดสอบปลาที่เป็นพาหะของโรคได้ (Bercovier et al., 2005)
วิธีต่างๆ เหล่านี้สามารถใช้จําแนกเชื้อ CyHV3 ออกจากเชื้อ
CyHV1 (โรค carp pox) และ CyHV2 (โรค hematopoietic
necrosis ในปลาทอง) แต่ไม่สามารถใช้จําแนก genotypes
ต่างๆ ของ CyHV3 เนื่องจาก genotypes ของไวรัสชนิดนี้
คล้ ายคลึงกันมาก ดั งเห็ นได้ จากผลการศึ กษาเปรี ยบเที ยบ
complete genomes ซึ่งได้จากประเทศญี่ปุ่น (CyHV3-J)
สหรัฐอเมริกา (CyHV3-U) และอิสราเอล (CyHV3-I) ที่พบว่า
คล้ายคลึงกันมากกว่า 99% (Aoki et al., 2007) อย่างไรก็
ตามพบว่ามีส่วนของ genome สั้นๆ ที่สามารถใช้จําแนกจีโน
ไทป์ของเชื้อไวรัสได้ ซึ่งมีอย่างน้อย 3 จีโนไทป์ ได้แก่ CyHV3J, CyHV3-I และ CyHV3-U (Aoki et al., 2007; Bigarre et
al., 2009) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จีโน
ไทป์ ของ CyHV3 ที่พบในเขตกรุ งเทพมหานครระหว่ างปี
2552 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยา
เบื้องต้นที่สําคัญ ที่อาจใช้ในการสืบย้อนถึงแหล่งที่มาหรือต้น
ตอของเชื้อดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการวางแผน
ป้ องกั นและควบคุ มการเคลื่ อนย้ ายปลาคาร์ พทั้ งเพื่ อการ
นําเข้าและส่งออกต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่างปลา
ปลาคาร์พถูกส่งมาที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(สสช.) เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นของฟาร์มปลาคาร์พและ
บ้านพักคนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 33 ราย ปลา
คาร์พที่เลี้ยงไว้เริ่มแสดงอาการหลังนําปลาใหม่ เข้ามาเลี้ยง
รวมกัน มีอาการกินอาหารลดลง ไม่ค่อยว่ายน้ํา มีเมือกมาก
บางตัวมีแผลเนื้อตายบริเวณลําตัวและเหงือก อัตราการป่วย
และอั ตราการตายสูงประมาณ 80-90% สํ าหรั บตัวอย่าง
ควบคุมผลบวก (positive control) ได้รับความอนุเคราะห์
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพิสูจน์เชื้อด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR)
นําเนื้อเยื่อเหงือกของปลาคาร์พมาสกัด DNA โดย
ใช้ชุดสกัด QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Germany)
ตามวิธีที่ผู้ผลิตแนะนํา จากนั้นใช้ Bercovier TK primers
(sense: 5'-GGG-TTA-CCT-GTA-CGA-G-3' และ antisense:
5'-CAC-CCA-GTA-GAT-TAT-GC-3')
เพื่ อ เพิ่ ม จํ า นวน
thymidine kinase gene (409 bp) (Bercovier et al.,
2005) สารผสมในปฏิกิริยาประกอบด้วย DNA ที่สกัดจาก
เนื้อเยื่อปลา 3 µl, illustra puReTaq Ready-To-Go PCR
Beads (GE Healthcare, USA) จํานวน 1 bead [1 bead
ประกอบด้วย illustra puReTaq DNA polymerase 2.5
units และ dNTP อย่างละ 200 µM ใน 10 mM Tris-HCl
(pH 9.0), 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2], sense และ
antisense primers อย่างละ 300 nM และเติมน้ําบริสุทธิ์
สําหรับงาน molecular biology เพื่อให้ได้ปริมาตรสุดท้ายที่
25 µl ทํา PCR โดยใช้ PCR profile ดังนี้ 95°C เป็นเวลา 5
นาที เพื่อทํา initial denaturation ตามด้วย 40 รอบของ
95°C 30 วินาที 55°C 30 วินาที และ 72°C 1 นาที เพื่อเพิ่ม
จํานวน DNA จากนั้นทํา final extension ที่ 72°C นาน 7
นาที นํา PCR product ที่ได้ไปแยกขนาด DNA ด้วยเครื่อง
electrophoresis ชนิดแนวนอน โดยใช้ 2% agarose gel
แล้วจึงแช่ agarose gel ในสารละลาย ethidium bromide
(EtBr, 0.3 ng/l) นาน 15 นาที จากนั้นจึงนําไปอ่านและ
บันทึกผลบนเครื่อง UV transilluminator
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การจํ า แนกจี โ นไทป์ ข อง CyHV3 ด้ ว ยวิ ธี duplex
polymerase chain reaction (duplex PCR)
ทํา duplex PCR ตามวิธีของ Bigarre et al.
(2009) โดยใช้ primers จํานวน 2 คู่ กล่าวคือ ใช้ primers คู่
แรก (PVP53: 5'-CTA-CTC-AGG-AGC-CAT-CAT-CG-3' และ
PVP54: 5'-AGG-ACT-TGG-TAG-GTG-CCT-CC-3') เพื่ อ
localize Marker I ของ CyHV3 genome (PCR product
ยาว 168 bp กรณีเป็น CyHV3-J หรือ 130 bp กรณีเป็น
CyHV3-I และ CyHV3-U) และใช้ primers คู่ที่สอง (PVP55:
5'-GCT-CAT-TTT-AGC-GCT-TCT-GTG-3' และ PVP56: 5'CGC-TGC-CTA-CCC-AAT-TCG-CT-3') เพื่ อ
localize
Marker II ของ CyHV3 genome (PCR product ยาว 352
bp กรณีเป็น CyHV3-J หรือ 278 bp กรณีเป็น CyHV3-I
และ CyHV3-U) สารผสมในปฏิกิริยาประกอบด้วย DNA ที่
สกัดจากเนื้อเยื่อปลา 3 µl, illustra puReTaq Ready-To-Go
PCR Beads จํานวน 1 bead, primers ทั้งสองคู่อย่างละ 300
nM และเติมน้ําบริสุทธิ์สําหรับงาน molecular biology
เพื่อให้ได้ปริมาตรสุดท้ายที่ 25 µl ทํา PCR โดยใช้ PCR
profile เช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น แล้วนํา PCR products ที่
ได้ไปแยกขนาด DNA ด้วยวิธี electrophoresis โดยใช้ 2.5%
agarose gel แล้วจึงแช่ agarose gel ในสารละลาย EtBr
(0.3 ng/l) นาน 15 นาที จากนั้นจึงนําไปอ่านและบันทึกผล
บนเครื่อง UV transilluminator
การวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์
นํา PCR products ที่ได้จาก duplex PCR มาแยก
ขนาด DNA ด้วยวิธี electrophoresis โดยใช้ 2.5% agarose
gel ตัด gel ที่มี PCR product แต่ละชนิดมาล้างด้วยชุดสกัด
NucleoSpin Extract II (Macheney-Nagel, Germany)
ตามวิธีที่ผู้ผลิตแนะนํา จากนั้นนําไปวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอ
ไทด์ด้วยเครื่อง ABI3130 version 3.1 (Hitachi, Japan) ทั้ง
สองทิศทาง กล่าวคือ ใช้ primers PVP53 และ PVP54
สําหรับ PCR product จาก Marker I ของ CyHV3 genome
และใช้ primers PVP55 และ PVP56 สําหรับ PCR product
จาก Marker II ของ CyHV3 genome จากนั้นนํา sequence
ที่ได้มาทําการเรียงลําดับเบสโดยใช้โปรแกรม Sci Ed Central
Software (Scientific and Education Software, USA)
นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ sequence ที่ได้ด้วยโปรแกรม BLAST

(NCBI, 2010) (CyHV2-J, CyHV3-U และ CyHV3-I
GenBank: AP008984, DQ657948 และ DQ177346
ตามลําดับ)

ผลและวิจารณ์
ผลการตรวจปลาคาร์พจํานวน 33 ตัวอย่างด้วยวิธี
PCR พบมีเชื้อ CyHV3 8 ตัวอย่าง กล่าวคือ ได้ PCR product
ที่มีความยาวประมาณ 409 bp โดยใช้ Bercovier TK
primers (รูปที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับที่ Bercovier et al.
(2005) ได้รายงานไว้ นอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถ
จําแนกความรุนแรงของการติดเชื้อได้ กล่าวคือ จากปลาคาร์พ
ที่นํามาทดสอบจํานวน 8 ตัวอย่าง แบ่งเป็นปลาที่ติดเชื้อ
CyHV3 ขั้นรุนแรง 5 ตัว เพราะแสดง PCR products ชัดเจน
(ตัวอย่างที่ 1, 3, 5, 7, 8; รูปที่ 1) และมีปลาติดเชื้อเล็กน้อย 3
ตัว เพราะแสดง PCR products ไม่ชัดเจน (ตัวอย่างที่ 2, 4, 6;
รูปที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า
Bercovier TK primers สามารถใช้ทดสอบปลาที่ติดเชื้อ
เล็กน้อยหรือปลาที่เป็นพาหะของโรคได้ อย่างไรก็ตามควรใช้
nested PCR เนื่องจากเป็นวิธีทดสอบที่มีความไวสูงกว่า
(Bercovier et al., 2005; OIE, 2009a, b)
ทํา duplex PCR โดยใช้ primers จําเพาะ 2 คู่
ตามวิธีของ Bigarre et al. (2009) เพื่อศึกษาจําแนกจีโน
ไทป์ของเชื้อ CyHV3 พบว่าเชื้อทั้ง 8 isolates อยู่ในจีโน
ไทป์ CyHV3-J (Japanese genotype) กล่าวคือ ได้ PCR
products 2 ชนิดมีความยาวประมาณ 168 bp และ 352
bp (รูปที่ 2) วิธี duplex PCR ดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่สะดวก
รวดเร็วทีส่ ามารถใช้แยกจีโนไทป์ของ CyHV3 ได้ อย่างไรก็
ตามได้ทําการวิเคราะห์ PCR products ที่ได้เพื่อยืนยันโดย
ใช้โปรแกรม BLAST (NCBI, 2010) พบว่าลําดับนิวคลีโอ
ไทด์มีเหมือนกันกับ CyHV-J มาก โดยมีคา่ maximum
identity เท่ากับ 100% สําหรับ sequences จาก Marker
I และ Marker II ของ CyHV3 genome (รูปที่ 3 และ 4
ตามลําดับ)
เชื้อ CyHV3 แพร่ก ระจายไปยัง ภูมิภ าคต่ างๆ
อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่นาน (OIE, 2009a, b) อย่างไรก็
ตามพบว่ า เชื้ อ ที่ พ บตามภู มิ ภ าคต่ า งๆ เป็ น เชื้ อ สเตรน
เดียวกันแต่เป็น variants ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย (Aoki
et al., 2007) จึงมีความจําเป็นต้องใช้ molecular

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, Volume 5 Number 2 (September - December 2010) : p 52-58.

55

____________________________________________________________________________________________________________________________

markers ที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ variants เหล่านี้ ผล
การศึกษาครั้งนี้ทําให้สรุปได้ว่าในเขตกรุงเทพมหานครมีเชื้อ
CyHV3 อย่างน้อย 1 จีโน-ไทป์แพร่กระจายอยู่คือ CyHV3-J
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยาที่สําคัญ เพราะสามารถใช้
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบย้อนไปถึงแหล่งกําเนิดของเชื้อ
CyHV3 ที่พบในเขตกรุงเทพมหานครได้ อย่างไรก็ดีก็มีความ
เป็นไปได้สูงที่จะมี CyHV3 จีโนไทป์อื่นในเขตดังกล่าว ซึ่ง
จําเป็นต้องมีการศึกษารวมรวมข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป โดยคาด
ว่าสาเหตุที่มีเชื้อ CyHV3 แพร่กระจายอยู่มากอาจเป็นผล

จากการเคลื่ อ นย้ า ยปลาคาร์ พ อย่ า งมากภายในเขต
กรุงเทพมหานครนั่นเอง การป้องกันและควบคุมโรคเคเอชวี
ที่ได้ผลดีที่สุดจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการตรวจ
คัด แยกปลาคาร์ พก่ อ นการเคลื่ อ นย้ า ยทั้ง การนํ า เข้า และ
ส่งออก โดยใช้วิธี PCR ซึ่งมีความไวของการทดสอบสูง
ร่วมกับการทําลายปลาที่ติดเชื้อโดยเฉพาะกลุ่มปลาที่ติดเชื้อ
แบบแอบแฝงและไม่แสดงอาการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
โรคแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นอีกต่อไป

รูปที่ 1 PCR ของ CyHV3 จากเนื้อเยื่อปลาคาร์พ 8 ตัวอย่าง โดยใช้ Bercovier TK primers (Bercovier et al., 2005)
แสดง PCR product 409 bp หลังการทํา electrophoresis บน 2% agarose gel และแช่ใน EtBr (0.3 ng/l)

รูปที่ 2 Duplex PCR ของ CyHV3 ตามวิธีของ Bigarre et al. (2009) แสดง PCR products ที่มีความยาวประมาณ 168
bp และ 352 bp บ่งชี้ว่าทั้ง 8 isolates อยู่ในจีโนไทป์ CyHV-J (Japanese genotype)

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, Volume 5 Number 2 (September - December 2010) : p 52-58.

56

____________________________________________________________________________________________________________________________
CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

1
1
1
1

ctactcaggagccatcatcggcaacctcaaccccggcagcctcaaccccggcagcctcaa
ctactcaggagccatcatcggcaacctcaaccccggcagcctcaaccccggcagcctcaa
ctactcaggagccatcatcggcaa---------------cctcaaccccggcagcctcaa
ctactcaggagccatcatcggcaa---------------cctcaaccccggcagcctcaa

CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

61
61
46
46

cttcaccttcagaatcttcaacggtatggatgatagagtcggagtcgtccacgatggtga
cttcaccttcagaatcttcaacggtatggatgatagagtcggagtcgtccacgatggtga
cttcaccttcagaatcttcaacggtatggatgatagagtcg------------------cttcaccttcagaatcttcaacggtatggatgatagagtcg-------------------

CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

121
121
87
87

cacccgagacaaccacctcggcaccttcggaggcacctaccaagtcct
cacccgagacaaccacctcggcaccttcggaggcacctaccaagtcct
----cgagacaaccacctcggcaccttcggaggcacctaccaagtcct
----cgagacaaccacctcggcaccttcggaggcacctaccaagtcct

 3 Alignment  Marker I  CyHV3 ! "#$ก &!'()#* "#+, 2552
CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

1
1
1
1

gctcattttagcgcttctgtgaccattaacactctgttagtgcaactaagtaaatgaaca
---------------------------------------gtgc-actaagt-aatgaaca
gctcattttagcgcttctgtgaccattaacactctgttagtgcaactaagcaa------gctcattttagcgcttctgtgaccattaacactctgttagtgcaactaagcaa-------

CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

61
20
54
54

gaaagaaagctcagaagtgagatgggccagaagcacgacaagtaccagggcgccgatctc
gaaagaaagctcagaagtgagatgggccagaagcacgacaagtaccagggcgccgatctc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

121
80
54
54

gaggtcgatgaacagaaagaaagctcagaagtgagatgggccagaagcacgacaagtacc
gaggtcgatgaa-------------cagaagtgagatgggccagaagcacgacaagtacc
-------atgaacagaaagaaagctcagaagtgagatgggccagaagcacgacaagtacc
-------atgaacagaaagaaagctcagaagtgagatgggccagaagcacgacaagtacc

CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

181
127
107
107

agggcgccgatctcgagatcaacgacctcgagatcaacgtacctatcagcttcatgactc
agggcgccgatctcgagatcaacgacctcgagatcaacgtacctatcagcttcatgactc
agggcgccgatctcgagatcaacgacctcgagatcaacgtacctatcagcttcatgactc
agggcgccgatctcgagatcaacgacctcgagatcaacgtacctatcagcttcatgactc

CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

241
187
167
167

ccgaacagattgcggcggctgtgggtagaaacggacaggccgtcttcaccttcgacgcca
ccgaacagattgcggcggctgtgggtagaaacggacaggccgtcttcaccttcgacgcca
ccgaacagatcgcggcggctgtgggtagaaacggacaggccgtcttcaccttcgacgcca
ccgaacagatcgcggcggctgtgggtagaaacggacaggccgtcttcaccttcgacgcca

CyHV3-J
BKK2009
CyHV3-U
CyHV3-I

301
247
227
227

agagaagtcgacataaggtcaacaggcggcggagcgaattgggtaggcagcg
agagaagtcgac---------------------------------------agagaagtcgacataaggtcaacaggcggcggagcgaattgggtaggcagcg
agagaagtcgacataaggtcaacaggcggcggagcgaattgggtaggcagcg

 4 Alignment  Marker II  CyHV3 ! "#$ก &!'()#* "#+, 2552
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Cyprinid herpesvirus type-3 (CyHV3), previously known as koi
herpesvirus (KHV) causes a contagious disease affecting common carp and
its ornamental varieties, koi carp (both Cyprinus carpio). Despite its rapid
global distribution, CyHV3 has displayed a single virus strain with minor
polymorphism residing among various genotypes. Therefore, highly
sensitive methods, such as detection of molecular markers, have long
been needed to trace these close variants. The present study is aimed at
differentiating CyHV3 genotypes collected from Bangkok, Thailand, in 2009.
Of 33 samples from carp-producing farms as well as residences which
were submitted for routine diagnosis, 8 samples were found to contain
CyHV3 using a combination of various PCR-based methods. Further
analysis using 2 molecular markers to distinguish genetic variations
revealed that all of these 8 isolates belonged to a so-called CyHV3-J,
Japanese genotype. A perfect identity was also found among their
sequences when compared to that of CyHV3-J by DNA analysis. The
information obtained from this study has improved our knowledge on
present distribution of this emerging virus in the Bangkok area, and should
be useful for the epidemiological study regarding diversification of CyHV3
in the future.
Keywords : CyHV3, KHV, koi carp

