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Detection of mosaic disease of orchids cause by Potyvirus
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บทคัดยอ
การตรวจวินิจฉัยโรคใบดางของกลวยไมทเี่ กิดจากเชื้อไวรัสกลุม Potyvirus ทําการเก็บ
ตัวอยางกลวยไมสกุล ฟาเลนอพซิส (Phalaenopsis) ออนซิเดียม (Oncidium) แวนดา (Vanda)
ชางแดง ชางพลาย (Rhynchostylis) และกลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium ) มอคคาลา ตรวจหา
เชื้อไวรัสในกลุม Potyvirus ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนโดยใชเทคนิค Brandes’ dip พบ
อนุภาคไวรัสชนิดทอนตรงสัน้ (stiff rod) (ขนาด300 นาโนเมตร) ทําการพิสูจนเชื้อพบวาเปน ORSV
และพบเชื้อไวรัสชนิดทอนยาวคด (flexuous rod) ขนาดความยาว 550- 650 และ 750-900 นาโน
เมตร รวมปะปนกัน ไดตรวจจําแนกเชื้อไวรัสดวยวิธี Immuno electron microscope (IEM) และ
ตรวจดวยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent assay (NCMELISA) พบวาตัวอยางไวรัสทั้งหมดเปน CyMV เนื่องจากอนุภาคไวรัสทั้งหมดถูกเคลือบดวย IgG
ของ CyMV แตไมเคลือบดวย IgG ของ MAb Poty1 เมื่อดูภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน และ
ใหปฏิกิริยาเปนบวกกับ IgG ของ ORSV และ CyMV แตใหปฏิกิริยาเปนลบกับ IgG ของ MAbPoty1 ในวิธี NCM-ELISA สวนการศึกษาการถายทอดเชื้อตรวจไมพบอาการ systemic บนพืช
ทดสอบและพืชอาศัยทัง้ 4 ชนิด คือ Nicotiana benthamiana, Chenopodium quinoa,
Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum ซึ่งเปนลักษณะของ Potyvirus บนกลวยไม
แตจะพบอาการจุดแผลสีเหลือง (chlorotic spot) บนใบพืชทดสอบ ซึ่งเปนอาการที่เกิดจากเชือ้
CyMV ซึ่งจากการตรวจสอบตัวอยางกลวยไมเพื่อหาเชื้อกลุม Potyvirus ทั้ง 3 วิธีจึงสรุปไดวายังไม
พบเชื้อ Potyvirus ของกลวยไมระบาดในประเทศไทย

______________________________________
รหัสโครงการ 09-01-49-02-03-04-06
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คํานํา
ประเทศไทยมีการสงออกตนกลวยไมเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ บางประเทศมีขอกําหนดใหมี
ใบรับรองการปลอดเชื้อไวรัส มากกวา 2 ชนิด ของ CyMV และ ORSV บางประเทศตองการการ
ปลอดจากเชื้อไวรัสในกลุม Potyvirus ดวย บริษัทหลายแหงผูรับปนตาเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อใหกับ
ลูกคาที่สง มาจากประเทศในยุโรป มีความตองการใหชวยตรวจสอบตนพันธุเพื่อคัดเลือกใหปลอด
เชื้อจาก CyMV , ORSV , Potyvirus และ Tospovirus ซึ่งมีรายงานการศึกษาโดย Franki (1985)
พบวาเชื้อไวรัสอีกชนิดทีท่ าํ ใหกลวยไมพนั ธุ Dendrobium spp. มีอาการดางคือเชื้อไวรัสในกลุม
Potyvirus เปน Dendrobium Mosaic Virus (DeMV) ซึ่งมี coat protein gene ขนาด 1,143 bp
สําหรับในประเทศไทยยังไมมีรายงานเชื้อไวรัสชนิดนี้ จากตัวอยางทีน่ าํ เขามาจากตางประเทศเปน
พันธุ Dendrobium, Oncidium, Phalaenopsis และ Grammatophylum พบอาการดาง แต
ตรวจสอบดวยชุดตรวจสอบของเชื้อ CyMV และ ORSV แลวพบวาเกิดจากเชื้อ ทั้ง 2 ชนิดนี้ และ
พบเปนเชื้อไวรัสที่มีอนุภาคเปนทอนยาวคดประมาณ 750 นาโนเมตร ซึง่ เปนเชื้อ CyMV ที่มีขนาด
ตั้งแตชวง 550-900 นาโนเมตร แตอนุภาคขนาด 750-900 นาโนเมตร มีจาํ นวนนอยเพียง ซึ่ง
แนวทางในการศึกษาเพื่อการจําแนกเชื้อไวรัสสาเหตุของอาการดางที่ไมไดเกิดจากเชื้อ CyMV และ
ORSV โดยการตรวจสอบดวยชุดตรวจสอบของไวรัสทั้งสองชนิด แลวยังตองหาวิธีการที่เหมาะสม
ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Potyvirus ออกจากเชื้อ CyMV ใหชัดเจนเพื่อการปองกันกําจัดและปองกัน
เชื้อกลุม Poryvirus เขามายังประเทศไทย
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
-

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
Ultra centrifuge
Spectrophotometer
แอนติซีรัม monoclonal antibody ของเชื้อกลุม Potyvirus (MAb-Poty) virus
ตูแชแข็ง -80 0C
สารเคมีและวัสดุที่ใชในการปลูกเชื้อไวรัส
สารเคมีและวัสดุที่ใชในการตรวจสอบดวยวิธี ELISA
พืชทดสอบและพืชอาศัย

วิธีการ
1. เก็บตัวอยางกลวยไมและเตรียมแอนติซีรัมเพื่อใชในการตรวจสอบตัวอยางกลวยไม
ทําการเก็บตัวอยางกลวยไมที่พบลักษณะอาการ จากแปลงปลูกกลวยไมรวมทัง้ ตัวอยางนําเขา
ในพืน้ ที่ตา งๆ มาศึกษาลักษณะอาการ และสั่งซื้อแอนติซีรัม monoclonal antibody ของเชื้อกลุม
Potyvirus (MAb-Poty) ซึ่งมีคุณสมบัติในการตรวจเชือ้ ไวรัสในกลุม Potyvirus
2. ตรวจหาเชื้อไวรัสในกลุม Potyvirus ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
2.1 ตรวจหาเชื้อไวรัสดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
นําตัวอยางกลวยไมจากรังกลวยไม ในแตละแหลงปลูกที่เก็บรวบรวมในขอ 1 มาตรวจสอบ
หาเชื้อไวรัสในกลุม Potyvirus โดยตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนดวยเทคนิค Brandes’
dip โดยบดตัวอยางใบพืชใน 0.05 M โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร pH 7.2 บนแผนไสลด นํากริด
(grid) ขนาด 300 mesh (มีชองสี่เหลี่ยม 300 ชองตอตารางนิ้ว) มาคว่ําลงบนน้ําคั้นทิง้ ไว 1 นาที
ใชคีมคีบกริดขึ้นจากน้ําคัน้ ซับสวนที่เปนของเหลวรอบกริด หยดน้าํ กลั่นลงบนกริดเพื่อชะลางสาร
โมเลกุลใหญ เชนเกลือตางๆออกไป ทําการยอมสีแบบ negative staining ซึ่งเปนการยอมสีพื้นที่
รอบๆอนุภาคของเชื้อไวรัสดวย 2% Phosphotungstic acid (PTA) นํามาตรวจดูดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน
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2.2 ตรวจจําแนกเชื้อไวรัสดวยวิธี IEM (Immuno electron microscope)
นําตัวอยางกลวยไมที่ตรวจพบอนุภาค 550-900 นาโนเมตร มาตรวจสอบดวยวิธี IEM
โดยบดตัวอยางใบพืชใน 0.05 M โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร pH 7.2 บนแผนไสลด ไดน้ําคั้นพืช นํา
กริด (grid) ขนาด 300 mesh ( 300 ชองตอตารางนิว้ ) ที่เคลือบดวย colloidien และ carbon
พรอมใช มาคว่ําลงบนน้ําคั้น 6 กริด ทิง้ ไว 1-3 นาที ใช Forceps คีบกริดขึ้นจากน้ําคัน้ ซับสวนที่
เปนของเหลวรอบกริดออก หยดน้าํ กลัน่ ลงบนกริด 10 หยด เพื่อชะลางเศษพืชชิน้ ใหญออกไป แลว
นํากริดไปคว่าํ ลงบนหยด IgG ของ CyMV และ MAb Poty1 แยกกัน ทิ้งไวเปนเวลา 10 นาที แลว
ยอมสีดวยการหยดสารละลาย 2% Uranyl acetate ผานหนากริด 10 หยด แลวหยดน้าํ กลัน่ ลาง
ผานหนากริด 10 หยด ซับรอบกริดใหแหงดวยกระดาษกรอง ผึง่ ใหแหงแลวนําไปตรวจดูดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน
3. ตรวจวินิจฉัยดวยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent assay
(NCM-ELISA)
นําตัวอยางใบพืชที่ตองการตรวจสอบใสในถุงพลาสติก เติม Extraction buffer ( 0.02 M Tris,
0.2 M NaN3, 0.2% Na2SO3, pH 7.5) ในอัตราสวน (ใบพืช : บัฟเฟอร = 1:5) แลวบดตัวอยางให
ละเอียด ทําการวางรูปแบบของแผน Nitrocellulose membrane (NCM) ขนาด 0.45 μm ชนิด
High bone N+ ดวยการตีเปนชองตารางสี่เหลีย่ ม (ขนาด 1X1 ตารางเซนติเมตร) ทําเครื่องหมาย
ที่ตารางของตัวแผน NCM หัวทายเพื่อเรียงลําดับตัวอยางจาก 1 ถึงตัวอยางสุดทาย นําแผน NCM
พรอมกับวางกระดาษกรองเบอร 1 ที่ตดั ใหมีขนาดพอดีกับแผน NCM แชใน TBS (0.02M Tris,
0.5 M NaCl, pH 7.5 ) ประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นคีบแผนกระดาษกรองเบอร 1 ขึ้นมาพรอมกับ
แผน NCM ทีแ่ ชไวดวยกัน วางลงบนแผนกระดาษกรองแผนใหมที่แหงและมีขนาดใหญกวา โดยใช
pasteur pipette ที่สะอาดรีดแผน NCM ใหแนบติดกับกระดาษกรอง ทําการหยดตัวอยางน้ําคัน้ พืช
1 หยด หรือประมาณ 20-25 ไมโครลิตร ลงในชองตารางบนแผน NCM ตามรูปแบบที่วางไว เมือ่
หยดตัวอยางเสร็จแลวคีบแผน NCM ออกมาวางบนกระดาษสะอาดผึ่งไวประมาณ 10-20 นาที นํา
แผนตัวอยางที่แหงแลวแชลงในกลองสี่เหลี่ยมที่มี blocking buffer ( 2% non fat milk ใน TBS pH
7.5 ) อยู 10 มิลลิลิตร + 0.8 มิลลิลิตร ของ 25% titonx100 แชนาน 1 ชั่วโมง ที่อณ
ุ หภูมิหอง หรือ
ประมาณ 27-30๐C หลังจากนัน้ เท blocking buffer ออก ใสสวนผสมของ IgG ของ Potyvirus ที่
ละลายอยูใน blocking buffer ใหม ในอัตรา 1:500 แชแผน NCM นั้นเปนเวลา 1 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิหอง หรือ ประมาณ 27-30๐C แลวจึงลางแผน NCM ดวย TBS-Tween 3 ครั้ง ๆ ละ 3
นาที เทสวนผสม Goat anti-rabbit conjugated Alkaline phosphatase (SIGMA A7778) ที่เจือ
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จางเปน 1:3000 ในสารละลาย blocking buffer จํานวน 10 มิลลิลติ ร บมปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอ ง
1 ชั่วโมง ลางออกดวย TBS-Tween 3 ครั้ง ๆ ละ 3 นาที แลวเทสวนผสม substrate (ละลาย
0.25% AS- MX จํานวน 1 มิลลิลิตร ใน 5 มิลลิลิตร ของ 0.2 M Tris HCl , pH 8.2 และละลาย
สาร Fast red TR-salt (FR-TR) ใน 6 มิลลิลิตร ของ 0.2 M Tris HCl , pH 8.2 เทสวนผสมทัง้ 2
รวมกัน แลวเทลงในกลองแชแผน NCM เขยาเบาๆ) รอดูผลของปฏิกิริยา ประมาณ 5-30 นาที เมื่อ
เกิดปฏิกิริยาเห็นสีชมพูชัดเจนแลวเท substrate ออก แลวเทน้ํากลัน่ ลงแทน เพื่อเปนการลางและ
หยุดปฏิกิริยา
4. ศึกษาการถายทอดเชื้อและการแยกเชื้อ Potyvirus โดยใชพืชทดสอบ
นําตัวอยางที่ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนพบแตเชื้อ CyMV ที่มีขนาดอนุภาค 550650 และ 750-900 นาโนเมตร นํามาปลูกเชื้อลงบนพืชทดสอบ Nicotiana benthamiana,
Chenopodium quinoa พริกและมะเขือเทศ เพื่อแยกเชื้อ Potyvirus ออกจาก CyMV โดยนํา
ตัวอยางใบกลวยไมผสมกับ sodium phosphate buffer pH 7.5 แลวบดใหละเอียด นําน้าํ คั้นมา
ทาลงบนใบพืชทดสอบ ทีโ่ รยผงซีไลท (celite) นําพืชทดสอบไปไวในโรงเรือนทดลองเปนเวลา 2
เดือน หลังจากนัน้ ทําการตรวจสอบอาการของพืชทดสอบเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดปลูกเชื้อ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา เริม่ เดือนตุลาคม 2551 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2553
สถานที่ หองปฏิบัติการกลุมงานไวรัสวิทยา กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจกั ร กทม.
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. เก็บตัวอยางกลวยไมและเตรียมแอนติซีรัมเพื่อใชในการตรวจสอบตัวอยางกลวยไม
ไดทําการเก็บตัวอยางกลวยไมสกุล ฟาเลนอพซิส (Phalaenopsis) ออนซิเดียม (Oncidium)
แวนดา (Vanda) ชางแดง ชางพลาย (Rhynchostylis) และกลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium )
มอคคาลา จากแปลงปลูกกลวยไมของเกษตรกรในพืน้ ที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดสระบุรี จังหวัดนนทบุรี จํานวนทัง้ สิ้น 237 ตัวอยาง และไดสั่งซื้อแอนติซีรมั
monoclonal antibody ของเชื้อกลุม Potyvirus (MAb-Poty) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติในการตรวจเชื้อไวรัส
ในกลุม Potyvirus ไดหลายชนิดจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ที่ผลิตโดย ดร. อรประไพ คชนันทน (MAb-Poty1) และ บริษัท AGDIA จํากัด (MAb-Poty2)
MAb ของ Potyvirus จากบริษัท AGDIA มีรายงานจากทางบริษัทวาสามารถใชตรวจสอบจําแนก
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เชื้อ Dendrobium mosaic virus (DeMV) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบ Ceratobium
mosaic virus (CeMV) ไวรัสกลุม potyvirus ในประเทศออสเตรเลีย
และตรวจสอบ
Phalaenopsis chlorotic spot virus (PhCSV) ในกลวยไมสกุล Phalaenopsis ในไตหวัน
2. ตรวจหาเชื้อไวรัสในกลุม Potyvirus ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
2.1 ตรวจหาเชื้อไวรัสดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
ทําการตรวจหาเชื้อไวรัสในกลุม Potyvirus โดยตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
ดวยเทคนิค Brandes’ dip โดยไดนําตัวอยางกลวยไมพันธุตา งๆจํานวน 237 ตัวอยางมาตรวจสอบ
ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน พบวาการตรวจดูดวยกลองนัน้ แบงเปน 3 กลุม ดวยกัน
ดังนี้คือ กลุมที่ 1 เปนตัวอยางทีพ่ บอนุภาคไวรัสชนิดทอนตรงสัน้ (stiff rod) มีขนาดความยาว
ประมาณ 300 นาโนเมตร เพียงชนิดเดียว เปนอนุภาคของเชื้อ ORSV
กลุมที่ 2 เปนตัวอยางที่พบอนุภาคไวรัสชนิดทอนยาวคด (flexuous rod) มีขนาดความยาว
ประมาณ 550-650 และ 750-900 นาโนเมตร รวมอยูกบั อนุภาคของ ORSV ขนาด 300 นาโนเมตร
กลุมที่ 3 เปนอนุภาคไวรัสชนิดทอนยาวคด (flexuous rod) ที่มีขนาดอนุภาค 550- 650
และ 750-900 นาโนเมตร ไมมี ORSV ปน
2.2 ตรวจจําแนกเชื้อไวรัสดวยวิธี Immuno electron microscope (IEM)
เมื่อตรวจดูดว ยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน พบวาอนุภาคทั้งหมดทีม่ ีขนาด 550-650 และ
750-900 นาโนเมตร ถูกเคลือบดวย IgG ของ CyMV แตไมเคลือบดวย IgG ของ MAb Poty1 จึง
สรุปไดวาเชื้อที่พบเปน CyMV ทั้งหมด และมีขนาดตัง้ แต 550-900 นาโนเมตร
3. ตรวจวินิจฉัยดวยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent assay
(NCM-ELISA)
แผนตัวอยางกลวยไมที่ตรวจพบอนุภาคทอนตรงยาว
300
นาโนเมตรซึ่งเปนกลุม แรก
เกิดปฏิกิริยากับ IgG ของ ORSV กลุมที่ 2 ตัวอยางที่พบอนุภาค 300, 550-650 และ 750-900
นาโนเมตร ใหปฏิกิริยาเปนบวกกับ IgG ของ ORSV และ CyMV แตใหปฏิกิริยาเปนลบกับ IgG
ของ MAb-Poty1 สวนกลุมที่ 3 ที่พบอนุภาคขนาด 550-650 และ 750-900 นาโนเมตร ใหปฏิกิริยา
เปนบวกกับ IgG ของ CyMV ใหปฏิกิริยาเปนลบกับ IgG ของMAb-Poty1 ดังนั้นจึงสรุปไดวา
อนุภาคไวรัสทีพ่ บในกลุม 3 เปน CyMV
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4. ศึกษาการถายทอดเชื้อและการแยกเชื้อ Potyvirus โดยใชพืชทดสอบ
เมื่อนําน้ําคัน้ มาทาลงบนใบพืชทดสอบที่โรยดวยผงซีไลท (celite) และทําการตรวจสอบอาการ
ตนพืชทดสอบในเรือนทดลอง หลังจากปลูกเชื้อแลวเปนเวลา 2 เดือน จากผลการทดลอง ตรวจไม
พบอาการ systemic บนพืชทดสอบและพืชอาศัยทั้ง 4 ชนิด ของ Potyvirus ของกลวยไม ซึง่ พืช
ทดสอบหลังปลูกเชื้อแลว พบอาการดังนี้คอื
Nicotiana benthamiana เกิดจุดแผลสีเหลือง (chlorotic spot) บนใบที่ปลูกเชื้อ หลังปลูก
เชื้อแลว 7-11 วัน ซึง่ เปนอาการที่เกิดจากเชื้อ CyMV เพราะถาเกิดจากเชื้อที่เปน Potyvirus จะ
แสดงลักษณะอาการดางเปน systemic symptom
Chenopodium quinoa หลังปลูกเชื้อได 11-14 วัน จะมีอาการจุดแผลสีเหลือง
(chlorotic spot) บนใบทีป่ ลูกเชื้อ ซึ่งเกิดจากเชื้อ CyMV ทัง้ หมด แตถาเปนอาการที่เกิดจาก
Potyvirus จะเกิดอาการดางเปน systemic symptom
Capsicum annuum จะไมพบลักษณะผิดปกติและไมแสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อ
CyMV บนตนพืชทดสอบ เนื่องจาก C. annuum ไมใชพืชอาศัยของ CyMV เพราะถาเปนเชื้อ
Potyvirus จะตองเกิดอาการดางเปน systemic symptom บนตนพืชทดสอบดังกลาว
Lycopersicon esculentum ไมพบลักษณะผิดปกติและอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อ
CyMV บนตนพืชทดสอบ เพราะ L. esculentum ไมใชพืชอาศัยของ CyMV จึงไมเกิดอาการดาง
เปน systemic symptom บนพืชทดสอบใหเห็น
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการทดลองทีท่ ําการศึกษาบนกลวยไม โดยวิธี NCM-ELISA, IEM และการใชพืช
ทดสอบ สรุปไดวาสามารถที่จะนํามาใชตรวจสอบเพื่อหาเชื้อ Potyvirus บนกลวยไมได โดยวิธี
NCM-ELISA สุรภีและคณะ (2534) ไดรายงานไวถึงการผลิตแอนติซีรัมของเชื้อ ORSV และพัฒนา
วิธีการตรวจสอบเชื้อ ORSV ดวยวิธี ELISA ในกลวยไมและไดพัฒนาปรับวิธี ELISA ใหเปน
เครื่องมือภาคสนามสําหรับตรวจไวรัสของกลวยไมได รวมทัง้ Banttarri และคณะ ( 1985) ได
ทําการศึกษาใชวิธี Dot-ELISA มาใชในการตรวจเชื้อไวรัสของมันฝรั่ง PVX PVY และ PVS โดยใช
แผน NCM เปนวัสดุรองรับปฏิกิริยา และไดมีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อไวรัสหลายๆ ชนิดดวย
วิธีรวดเร็ว (multi RIPA) เพียง 2 ขั้นตอน บนแผนรองรับ แบบ Lateral flow test (Tsuda et
al.,1993) และ Hochleitner and Kraus (2002) ไดพัฒนาวิธี Lateral flow test ใช Colloidal Gold
เปนวัสดุแสดงปฏิกิริยาในการทํา dipstick ตรวจสอบไวรัสโดยใชหลักการทางเซรุมวิทยา ซึ่ง
การศึกษาวิธกี ารตรวจสอบเชื้อ Potyvirus นี้สามารถใชวิธกี ารและแอนติซีรัมดังกลาวในการ
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ตรวจสอบได โดยการตรวจสอบ Potyvirus ของกลวยไมนั้น มีการใช MAb ของ Potyvirus ทั้งของ
สวทช. และ AGDIA ในการตรวจจําแนกเชื้อ Potyvirus ออกจาก CyMV ได และจากการตรวจสอบ
เชื้อดวยวิธี IEM ซึ่งเชื้อไวรัสที่พบมีขนาด 750-900 นาโนเมตร ปะปนอยูกับเชื้อ CyMV นั้น พบวา
เปนอนุภาคของเชื้อ CyMV ที่มีขนาดตั้งแต 550-900 นาโนเมตร ซึ่ง I Wayan และคณะ (1996) ได
รายงานวาอนุภาคของไวรัส CyMV มีขนาดระหวาง 75-950 นาโนเมตร จากการวัดอนุภาคไวรัส
CyMV ทั้งหมด 300 อนุภาค นอกจากนัน้ MAb ยังสามารถตรวจเชื้อ PhCSV ในกลวยไมนาํ เขาของ
ใตหวันไดอีก ดังนัน้ จึงสรุปไดวาสามารถตรวจสอบหาเชือ้ Potyvirus ไดดวยวิธี IEM, NCM-ELISA
ดวย MAb ของ Potyvirus นอกจากนั้นการใชพืชทดสอบเพื่อศึกษาถึงการถายทอดเชือ้ ในพืชตระกูล
Solanaceae (Nicotiana benthamiana, Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum)
และ Chenopodium quinoa โดยแสดงอาการดางเปน systemic symptom
ดังนัน้ จากการศึกษาทดลองกลวยไม ที่ไดเก็บตัวอยางในพืน้ ที่ปลูกตามแหลงตางๆ มาทํา
การตรวจสอบนั้นจึงสรุปไดวา ยังไมพบเชื้อ Potyvirus ของกลวยไมระบาดในประเทศไทย และ
สามารถนํา MAb ของ Potyvirus ทั้งของ สวทช. และ AGDIA มาใชในการตรวจจําแนกเชื้อ
Potyvirus ออกจาก CyMV ได
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