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ฉบับที่ 3 ปี ที่ 5

ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2553

สวัสดีครับ มีหลายท่านที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่อง Enveloped virus และ Non-enveloped virus ว่าต่างกัน
้
อย่างไร แล ้วทําไมยาฆ่าเชือบางตั
วจึงฆ่า Virus ได ้ดีเพียงบางกลุม
่ เท่านั้น ในฉบับนี จึ้ งต ้องไปคน้ เรื่องโครงสร ้าง
และคุณสมบัติทางเคมีของไวรัสมาใหอ้ า่ นกัน ลองศึกษากันดูนะครับ
โครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของไวรัส
่ มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิ สิกส ์แตกต่างกันไป
ในปัจจุบน
ั จํานวนไวรัสที่แยกและจัดกลุม
่ ได ้มีหลายกลุ่ม (families) ซึงก็
่
้ มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับไวรัส ก็คือ การศึกษาโครงสร ้างและคุณสมบัติ
สิ่งแรกทีควรคํ
านึ งถึงในการผลิตยาฆ่าเชือที
่ งประเภทของไวรัสตามลักษณะโครงสร ้างได ้ ดังนี ้
ทางเคมีของไวรัส ซึงแบ่
้ั
1. ไวรัสพวกที่ไม่มีเปลือกชนนอกหุ
ม
้ (Non-enveloped virus particle) ประกอบด้วย
1.1 ) Capsid คือ ส่วนที่อยูน
่ อกสุดของตัวไวรัส เป็ นชนของโปรตี
ั้
นที่คอยคุ ้มกันนิ วเคลียส
ประกอบด ้วยหน่ วยย่อย คือ Capsomer
้
1.2 ) Capsomer เป็ นหน่ วยย่อยพืนฐานของ
Capsid ประกอบด ้วยโมเลกุลของโปรตีนหลายโมเลกุลมาต่อกัน
เป็ นโพลีเพบไทด ์ (Polypeptides)
1.3 ) Nucleus เป็ น RNA หรือ DNA

Non-enveloped virus

Non-enveloped virus families
Adenoviridae
Papoviridae
Parvoviridae

Poxviridae
Picornaviridae
Reoviridae

่สอ่มีเปลือกชนนอกหุ
้ั
2. ไวรัสระยะที
พวกที
ม
้ (Enveloped virus particle) ประกอบด้วย
2.1) เปลือกหุม
้ ไวรัส (Envelope) แบ่งเป็ น
- Membrane protein
- Lipid เป็ น phospholipid และ Cholesterol
เป็ นส่วนใหญ่
- Peplomer เป็ น glycoprotein

2.2) นิ วคลีโอแคพซิด (Nucleocapsid)
้ั
- Capsid เป็ นชนของโปรตี
นที่คอยคุ ้มกันนิ วเคลียส
(อยู่ถด
ั มาจาก Membrane protein) มี
้
Capsomer เป็ นหน่ วยย่อยพืนฐาน
- Nucleus เป็ น RNA หรือ DNA

Enveloped virus
Glycoprotein

Lipid
Capsid

Enveloped virus families
Herpetoviridae
Iridoviridae
Arenaviridae
Bunyaviridae
Coronaviridae
Orthomyxoviridae

Reverse
transcriptase

Paramyxoviridae
Retroviridae
Rhabdoviridae
Togaviridae
Hepadnaviridae

RNA
(two identical strands)

้
่
ความคงทนของเชือไวรั
สเมืออยู
่นอกต ัวโฮสต ์
้
รายงานการศึกษาจํานวนมากพบว่า เชือไวรั
สหลายชนิ ด
สามารถอยู่รอดในสิ่งแวดล ้อมได ้เป็ นเวลานานแล ้วแต่ชนิ ดของไวรัส
ดังนั้นจากความเข ้าใจที่ว่าการพักคอกหรือโรงเรือนเพื่อลดความ
้
สามารถในการทําให ้เกิดการติดเชือของไวรั
สจึงยอมรับไม่ได ้
้ มี
่ ประสิทธิภาพต่อไวรัส
ด ้วยเหตุดงั กล่าว การเลือกใช ้ยาฆ่าเชือที
้ านสู่ฝูงสัตว ์ฝูงใหม่
จึงจําเป็ นอย่างยิ่งในการป้ องกันการติดเชือผ่

ชนิ ดของไวรัส

Enterovirus
Polio virus
Newcastle virus
Foot &mouth virus
Mareks virus

ระยะเวลาที่อยู ่รอด
นอกโฮสต ์
25-170 วัน
32

วัน

120

วัน

300
240

วัน
วัน

้ อไวรั
้
การยังยังเชื
สโดยวิธีทางเคมี
ไวรัสจะถูกทําลายก็ตอ
่ เมื่อ Nucleic acid ถูกเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถเกิดขบวนการจําลองแบบได ้ (replication)
่
้ อสารเคมีน้นๆ
ซึงหมายถึ
ง ในการจะทําลายไวรัสยาฆ่าเชือหรื
ั ต ้องทําลายหรือผ่านเข ้าไปจนถึงตัวนิ วเคลียส (ผ่านชนั้ Capsid
: กรณี เป็ น Non-enveloped viruses, ผ่านชนั้ Peplomer และ Capsid : กรณี เป็ น Enveloped viruses) แล ้วทํา
้ ละตัวจึงมีประสิทธิภาพฆ่าไวรัสแต่ละกลุม
ปฏิกิ ริยากับนิ วเคลียสจนทําให ้ไวรัสตายในที่สุด เพราะฉะนั้นยาฆ่าเชือแต่
่ ได ้ไม่
้
่
้
่
้
่
่
เหมือนกัน ดังนันเพือให ้ได ้ประสิทธิภาพการฆ่าเชือทีดีเราจึงควรเลือกใช ้ยาฆ่าเชือทีเหมาะสมและมีคุณภาพจากโรงงงานทีมี
่ อได ้ แล ้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ
มาตรฐานเชือถื
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