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บทคัดย่อ

ไมคอไวรัส (mycovirus) คือ ไวรัสทีอ่ าศัยอยูใ่ นราซึง่ พบในราไฟลัมต่าง ๆ ไมคอไวรัสส่วนใหญ่มจี โี นมชนิดอาร์เอ็นเอ
และติดต่อผ่านการรวมสายใยและสร้างสปอร์ ทั้งนี้การศึกษาไมคอไวรัสมีน้อยเมื่อเทียบกับไวรัสในพืชและสัตว์ และพบว่า
ราทีต่ ดิ ไวรัสส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตามมีการพัฒนาวิธกี ารคัดแยกและหาล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของอาร์เอ็นเอไวรัส
ทีร่ วดเร็วขึน้ ส่งผลให้จำ� นวนไมคอไวรัสในฐานข้อมูลเพิม่ ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ ไมคอไวรัสบางชนิดท�ำให้รามีความรุนแรงในการ
ก่อโรคลดลงหรือเพิ่มขึ้น ไมคอไวรัสบางชนิดเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและอยู่รอดในธรรมชาติของราเจ้าบ้าน
ไมคอไวรัสทีล่ ดความรุนแรงในการก่อโรคของราทีก่ อ่ โรคในพืชและสัตว์สามารถพัฒนาเป็นจุลนิ ทรียค์ วบคุมทางชีวภาพ ส่วน
ไมคอไวรัสที่เพิ่มความรุนแรงในการก่อโรคจะก่อให้เกิดผลเสียทางการเกษตรและการรักษาโรคติดเชื้อรา คิลเลอร์ทอกซิน
สร้างโดยไมคอไวรัสในยีสต์ใช้ปอ้ งกันการปนเปือ้ นจากยีสต์ทไี่ ม่ตอ้ งการในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ราที่ถูกจัดอนุกรมวิธานแล้วมีประมาณ 120,000 สปีชีส์แต่มีการค้นพบไมคอไวรัสประมาณ 300 สปีชีส์ ประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของราสูง แต่การศึกษาไมคอไวรัสในประเทศไทยมีนอ้ ยมาก ในบทความนีจ้ ะกล่าวถึงความหลากหลาย
ของไมคอไวรัส วิธีการคัดแยก และระบุชนิดและการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ค�ำส�ำคัญ: ไมคอไวรัส ความหลากหลาย การควบคุมโดยชีววิธี อุตสาหกรรม ทางการแพทย์
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Abstract
Mycovirus is the virus that infects fungi and has been commonly found in many taxonomic
groups of fungi. Most mycoviruses have RNA genomes and are transmitted intracellularly through hyphal
anastomosis or spores. Study of mycovirus lacks behind those in plant and animal viruses. In most cases
mycovirus infections are symptomless. Recently developed methods for the rapid extraction and
sequencing of dsRNAs aids in steadily deposition of novel mycovirus to the data base. Not many mycovirus
reported so far cause hypovirulence or hypervirulence. Certain mycoviruses increase survival and fitness
of their fungal hosts. Mycoviruses associated with hypovirulence of plant and animal pathogens are
potential biological control agents. Mycoviruses with hypervirulent effect on pathogenicity are negatively
affect agricultural production and treatment of mycosis. Yeast killer toxins produced by mycoviruses
have found several applications in food production and alcoholic beverage. There are 120,000 currently
accepted fungal species; however, only approximately 300 species of mycovirus have been reported.
Thailand is rich in fungal biodiversity but few studies of mycovirus have been reported. This review
explores biodiversity, isolation and characterization methods and application of mycovirus.
Keywords: Mycovirus, Diversity, Biocontrol, Industry, Medical
บทน�ำ

ไมคอไวรัส (mycovirus) คือ ไวรัสทีอ่ าศัยอยูใ่ นรา
หรื อ ไวรั ส ที่ มี ก ารเพิ่ ม จ� ำ นวนในรา การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ไมคอไวรัสเกิดขึน้ ไม่นานมานีเ้ มือ่ เทียบกับการศึกษาไวรัสใน
สั ต ว์ แ ละพื ช ไมคอไวรั ส ถู ก ค้ น พบครั้ ง แรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดแชมปิญอง (Agaricus
bisporus) ของพี่น้องตระกูล La France จึงถูกเรียกว่า
โรคลาฟรานซ (La France disease) [1] อาการของโรคคือ
สายใยไม่เจริญ ดอกเห็ดมีขนาดและรูปร่างผิดปกติ ดอกเห็ด
มีสีน�้ำตาลและผลผลิตลดลง ต่อมามีการค้นพบไมคอไวรัส
Cryphonectria hypovirus 1 (CHV1) ที่สามารถลดความ
รุนแรงในการก่อโรคของราเจ้าบ้านจึงน�ำไวรัสมาใช้ในการ
ควบคุมโรคและประสบความส�ำเร็จอย่างกว้างขวางในทวีป
ยุโรป เจ้าบ้านของ CHV1 คือ รา Cryphonectria parasitica
ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแคงเคอร์ (cankers) ท�ำให้ต้นเกาลัด
(chestnut) ในป่าทวีปยุโรปและทวีปอเมริกายืนต้นตายเป็น
จ�ำนวนมากส่งผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างรุนแรง [2]
การศึกษาไมคอไวรัสทีส่ ามารถลดความรุนแรงในการก่อโรค

ของราก่อโรคพืชได้รบั ความสนใจมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการโรคพืช ไมคอไวรัสส่วนใหญ่
ไม่มผี ลกระทบกับการเจริญหรือไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของรา (asymptomatic หรือ cryptic) ใน
ขณะที่ไมคอไวรัสบางชนิดลดความรุนแรงในการก่อโรค
(hypovirulent) และบางชนิดเพิม่ ความรุนแรงในการก่อโรค
(hypervirulent) หรือท�ำให้ราเจ้าบ้านสามารถสร้างคิลเลอร์
ทอกซิน (killer toxin) [3, 4] วงชีวติ ของไมคอไวรัสอยูภ่ ายใน
สายใยหรื อ เซลล์ ข องเจ้ า บ้ า น การแพร่ ข องไมคอไวรั ส
ตามธรรมชาติผ่าน 2 ช่องทางคือ การแพร่ในแนวราบ
(horizontal transfer) ด้วยการรวมกันของสายใยหรือเซลล์
(anastomosis) และการแพร่ ใ นแนวดิ่ ง (vertical
transmission) ด้ ว ยการแฝงไปในสปอร์ ที่ เ กิ ด จากการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ หรือถ่ายทอดด้วย
วิธีในห้องปฏิบัติการ เช่น การรวมโปรโตพลาสต์ [3] การ
ถ่ายทอดทางวิธีกล (mechanical transmission) โดยการ
สัมผัสระหว่าง วิรอิ อนกับสายใยมีรายงานในไมคอไวรัสเพียง
ชนิดเดียว [5] ไมคอไวรัสส่วนใหญ่มจี โี นมชนิดอาร์เอ็นเอส่วน
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ไมคอไวรัสที่มีจีโนมชนิดดีเอ็นเอพบเพียงชนิดเดียว [5] การ
ศึกษาไมคอไวรัสมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการศึกษาไวรัสใน
สั ต ว์ พื ช และแบคที เ รี ย ปั จ จุ บั น มี ร ายงานการค้ น พบ
ไมคอไวรัสมากกว่า 300 ชนิด พร้อมทั้งข้อมูลล�ำดับนิวคลี
โอไทด์และระบุชนิดของไมคอไวรัสจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
ไมคอไวรัสพบในราไฟลัม Chytridiomycota, Zygomycota,
Ascomycota และ Basidiomycota ในสิ่งมีชีวิตคล้ายรา
เช่น ราน�้ำและราเมือก [6, 7] บทความนี้จะกล่าวถึงความรู้
เกี่ยวกับความหลากหลายของไมคอไวรัส วิธีการคัดแยก
อนุกรมวิธาน สมมติฐานเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการและบทบาทและ
การประยุกต์ใช้ไมคอไวรัสในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
และการแพทย์
ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของไมคอไวรัส
สารพั น ธุ ก รรมของไมคอไวรั ส มี ทั้ ง ชนิ ด ที่ เ ป็ น
ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอทั้งแบบสายเดี่ยวและสายคู่ ส่วนใหญ่
จะมีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอสายคู่ (dsRNA) มีเพียง 1
ใน 3 เท่านั้น ที่พบเป็นอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว (ssRNA) [8] และ
พบเพียง 1 ชนิดทีม่ สี ารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอสายเดีย่ วแบบ
วงกลม (circular ssDNA) [5] ส่วนไมคอไวรัสที่มีสาร
พั น ธุ ก รรมเป็ น ดี เ อ็ น เอสายคู ่ ยั ง ไม่ มี ร ายงานการค้ น พบ
ไมคอไวรั ส อาจพบเป็ น อนุ ภ าคคล้ า ยไวรั ส (virus-like
particles) แบบที่มีโปรตีนห่อหุ้มหรือแคปซิด (capsid
protein) รูปทรงรูปหลายเหลี่ยมสมมาตร (icosahedral
หรือ isometric) หรือรูปร่างคล้ายเส้นด้าย (filament) หรือ
แบบที่ มี เ พี ย งสารพั น ธุ ก รรม (capsidless) จี โ นมของ
ไมคอไวรัสพบเป็นสารพันธุกรรมชิ้นเดียว (monopartite)
หรือสารพันธุกรรมหลายชิ้น (multipartite) การจัดอนุกรม
วิธานของไมคอไวรัสอ้างอิงตาม International Committee
for Taxonomy of Viruses (ICTV) [8] แบ่งเป็น 18 วงศ์
และ 1 จีนสั จ�ำแนกไมคอไวรัสทีม่ สี ารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็น
เอสายเดีย่ วแบบเส้น 9 วงศ์ แบ่งเป็นไมคอไวรัสทีม่ จี โี นมชนิด
อาร์ เ อ็ น เอสายเดี่ ย วแบบสายบวก (positive, singlestranded RNA genome) (+ssRNA) 7 วงศ์ ได้ แ ก่
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Alphaflexiviridae, Barnaviridae, Botourmiaviridae,
Gammaflexiviridae, Endornaviridae, Hypoviridae
และ Narnaviridae ไมคอไวรัส +ssRNA ชนิดรีโทรไวรัส
(retrovirus) 2 วงศ์ คือ Metaviridae และ Pseudoviridae
ไมคอไวรัสที่มีจีโนมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยวแบบสายลบ
(negative, single-stranded RNA genome) (-ssRNA) 1 วงศ์
ได้แก่ Mymonaviridae ไมคอไวรัสทีม่ จี โี นมชนิดอาร์เอ็นเอ
สายคู่ (double-stranded RNA genome) (dsRNA) 7 วงศ์
ได้แก่ Amalgaviridae, Chrysoviridae, Megabirnaviridae,
Quadriviridae, Partitiviridae, Reoviridae และ
Totiviridae ไมคอไวรัสชนิด dsRNA ที่ยังไม่ระบุวงศ์ 1 จีนัส
คือ Botybirnavirus ส่วนไมคอไวรัสที่มีจีโนมชนิดดีเอ็นเอ
สายเดีย่ วแบบวง (circular ssDNA) พบเพียงชนิดเดียวจัดอยู่
ในวงศ์ Genomoviridae นอกจากนี้ยังมีไมคอไวรัสหลาย
ชนิดที่ยังไม่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการโดย ICTV เช่น
Botrytis cinerea negative-stranded RNA virus 1 ซึ่งมี
RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) ใกล้เคียงกับ
ไวรั ส ในพื ช จี นั ส Emaravirus และไวรั ส ในสั ต ว์ ใ นชั้ น
Bunyavirales [9] การศีกษาไมคอไวรัสในประเทศไทยมี
น้อยมากมีเพียงรายงานการพบ dsRNA ไมคอไวรัสในรา
Trichoderma spp. โดย Jom-in และ Akarapisan [10]
และบุณยฤทธิ์ [11] ไมคอไวรัสชนิดใหม่ที่ถูกรายงานมากขึ้น
จะช่วยให้เห็นภาพรวมของวิวัฒนาการและการจัดความ
หลากหลายของไมคอไวรัสในอนุกรมวิธานมีความถูกต้อง
มากขึ้ น ยกตั ว อย่ า งเช่ น Soybean leaf-associated
mycoflexivirus 1 (SlaMFV1) ถู ก จั ด จ� ำ แนกในวงศ์
Gammaflexiviridae ต่อมาภายหลังมีการค้นพบไมคอไวรัส
ที่มีความคล้ายคลึงกับ SlaMFV1 เพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิด เมื่อ
น�ำไวรัสทั้ง 3 ชนิด มาสร้างแผนภูมิต้นไม้ร่วมกับไวรัส
ชนิดอื่น ๆ ในวงศ์ Gammaflexiviridae พบว่า ไวรัสทั้ง 3
ชนิดมีความแตกต่างจากสมาชิกอื่น ๆ จึงได้ก�ำหนดวงศ์ใหม่
เป็น Deltaflexiviridae และตั้งชื่อสปีชีส์ให้ SlaMFV1 ว่า
Soybean-associated deltaflexivirus 1 [8]
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การคัดแยกและการระบุชนิดไมคอไวรัส
ราที่แสดงลักษณะเปลี่ยนไปจากปกติ เช่น การ
สร้างรงควัตถุ ลักษณะของสายใย อัตราการเจริญ ความ
สามารถในการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศลดลง
และความสามารถในการก่อโรครุนแรงขึ้นหรือต�่ำลง เป็นต้น
เป็นลักษณะที่อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและมักเป็นเหตุ
จูงใจให้ตรวจหาไวรัส อย่างไรก็ตามไมคอไวรัสส่วนใหญ่ไม่
ท� ำ ให้ เ จ้ า บ้ า นเกิ ด ลั ก ษณะผิ ด ปกติ ใด ๆ การคั ด แยก
ไมคอไวรัสมักใช้วิธีตรวจหาจากตัวอย่างราที่รวบรวมไว้ทีละ
ไอโซเลท โอกาสพบไมคอไวรัสจากตัวอย่างราแตกต่างกันไป
ตามสปี ชี ส ์ แ ละภู มิ ภ าค Voth และคณะ [12] คั ด แยก
Ustilago maydis virus H1 (Umv-H1) จาก Ustilago
maydis ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบไวรัส 34.2 เปอร์เซ็นต์
(66/232 ไอโซเลท) แต่ U. maydis จากประเทศเม็กซิโก
จ�ำนวน 44 ไอโซเลท พบว่าทุกไอโซเลทติดเชื้อ Umv-H1 ใน
ขณะที่ van Diepeningen และคณะ [13] พบ dsRNA ไวรัส
ใน Aspergillus section Nigri เพียง 64 ไอโซเลท จาก
ทัง้ หมด 668 ไอโซเลท (10 เปอร์เซ็นต์) การคัดแยกไมคอไวรัส
ที่มีจีโนมชนิด DNA ท�ำได้ง่ายโดยการสกัดสารพันธุกรรม
ทั้งหมดน�ำมาย่อยด้วย RNase A เพื่อก�ำจัด ssRNA และ
dsRNA จากนั้ น น� ำ มาแยกบนอะกาโรสเจลเพื่ อ หาแถบ
ดีเอ็นเอทีม่ ขี นาดแตกต่างจากจีโนมของรา [5] ส่วนไมคอไวรัส
ชนิดรีโทรไวรัสจะตรวจพบจากการหาล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของ
จี โ นมราเจ้ า บ้ า นเนื่ อ งจากไวรั ส ชนิ ด นี้ จ ะแทรกตั ว อยู ่ ใ น
โครโมโซมของเจ้าบ้าน [14]
การคัดแยกและการระบุชนิดไมคอไวรัสที่มีจีโนม
ชนิด ssRNA และ dsRNA ใช้วิธีเดียวกันเนื่องจากสารพันธุ
กรรมของไมคอไวรัสที่มีจีโนมชนิด ssRNA จะอยู่ในรู ป
dsRNA ขณะจ�ำลองตัวเอง (replicative form) การสกัด
dsRNA ให้บริสุทธิ์ใช้วิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟีของ Morris
และ Dodds [15] อาศัยหลักการที่ dsRNA จับกับผงเซลลูโลส
ในบัฟเฟอร์ที่มีเอทานอล เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการ
ผลิตผงเซลลูโลส CF 11 (Whatman, UK) จึงมีรายงานการ
ใช้ผงเซลลูโลสจากผู้ผลิตอื่นทดแทน เช่น C6288 (SigmaAldrich, MO, USA) [16] cellulose A และ D (Advantec,
Tokyo, Japan) [17] เมื่อน�ำ dsRNAs มาแยกบนอะกาโรส
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เจลแถบที่ปรากฏจะมีขนาดใหญ่กว่าจริงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับขนาดของ dsDNA มาตรฐาน จากนัน้ จึงยืนยันอีกครัง้ ด้วย
การทดสอบกับนิวคลีเอส dsRNA จะทนการย่อยด้วย RNase
A ในบัฟเฟอร์ทมี่ เี กลือสูง (โซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 300
มิลลิโมลาร์) แต่ถูกย่อยด้วย RNase A ในบัฟเฟอร์ที่มีเกลือ
ต�่ำ (โซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0-100 มิลลิโมลาร์) [18]
อย่างไร ก็ตามจ�ำนวนแถบ dsRNA ของไมคอไวรัสที่พบบน
อะกาโรสเจลไม่สามารถน�ำมาใช้ระบุชนิดของไวรัสเนือ่ งจาก
จีโนมของไมคอไวรัสมีจ�ำนวนชิ้นของสารพันธุกรรมตั้งแต่ 1
ถึง 12 ชิ้น เช่น ไมคอไวรัสในวงศ์ Reoviridae มีจีโนม 12
ชิ้น ไมคอไวรัสในวงศ์ Chrysoviridae มีจีโนม 3-7 ชิ้น [8]
และมีรายงานว่าราสามารถติดไมคอไวรัสพร้อมกันได้มากกว่า
1 ชนิด [19] ไมคอไวรัส บางชนิดมีแซทเทลไลท์ (satellite)
ซึ่งเป็นชิ้นสารพันธุกรรมที่เพิ่มจ�ำนวนโดยอาศัยเอนไซม์และ
แคปซิดจากไวรัสผู้ช่วย (helper virus) [20]
นอกจากนี้ RdRp และแคปซิดของไวรัสในจีนสั และ
วงศ์ต่างกันมีความหลากหลายในระดับนิวคลีโอไทด์สูงจึงไม่
สามารถสร้างไพร์เมอร์จ�ำเพาะ [21, 22] การหาล�ำดับนิวคลี
โอไทด์ของ RNA ไมคอไวรัสท�ำได้โดยการสร้างซีดีเอ็นเอ
(complementary DNA, cDNA) ด้วยไพรเมอร์ชนิดที่ไม่
จ�ำเพาะ (random primer) ออกแบบโดย Froussard [23]
ส่วนการหาล�ำดับนิวคลีโอไทด์ด้านปลาย 3’ และ 5’ จะใช้
วิธี RLM-RACE คิดค้นโดย Coutts และ Livieratos [24]
จากนัน้ โคลนชิน้ ดีเอ็นเอลงในพลาสมิดเพือ่ วิเคราะห์หาล�ำดับ
นิวคลีโอไทด์ทีละโคลน หรือวิเคราะห์หาล�ำดับนิวคลีโอไทด์
ด้วยวิธี Deep sequencing [19] จ�ำนวนชนิดของไมคอไวรัส
ในราแต่ละไอโซเลทสามารถระบุได้จากจ�ำนวนยีน RdRp
เพราะไมคอไวรัสแต่ละชนิดจะมียนี นีเ้ พียงยีนเดียว การตรวจ
สอบชนิดจีโนมของไมคอไวรัสว่าเป็น dsRNA หรือ ssRNA
ท�ำได้โดยการตรวจสอบสารพันธุกรรมจากวิริออนบริสุทธิ์
หรือในกรณีทไี่ มคอไวรัสไม่มแี คปซิดสามารถใช้เทคนิคตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อน
กลับ (Reverse Transcription Quantitative Polymerase
Chain Reaction, RT-qPCR) ด้วยไพร์เมอร์ที่จ�ำเพาะกับ
RNA แต่ละสาย [25]
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สมมติฐานก�ำเนิดและวิวัฒนาการของไมคอไวรัส
สมมติ ฐานเกี่ยวกับ ก�ำเนิด และวิวัฒนาการของ
ไมคอไวรัสมี 2 สมมติฐาน คือ สมมติฐานวิวัฒนาการร่วมกัน
ระหว่ า งไวรั ส และรามี ม าแต่ ดึ ก ด� ำ บรรพ์ (ancient
coevolution hypothesis) และสมมติฐานไมคอไวรัสมา
จากไวรัสในพืช (plant virus hypothesis) [3] สมมติฐาน
วิวัฒนาการร่วมกันระหว่างไวรัสและรามีมาแต่ดึกด�ำบรรพ์
กล่าวว่า ไม่ทราบที่มาของไมคอไวรัสแต่ ไมคอไวรัสกับรามี
วิวัฒนาการร่วมกันมานาน การติดเชื้อไมคอไวรัสส่วนใหญ่
ผ่านทางการเชื่อมกันของสายใยและการส่งผ่านไมคอไวรัส
ทางสปอร์ซงึ่ แตกต่างจากไวรัสในสิง่ มีชวี ติ อาณาจักรอืน่ ๆ ที่
วิริออนก่อการติดเชื้อทางวิธีกล ไมคอไวรัสส่วนใหญ่ไม่มี
พาหะซึง่ ต่างจากไวรัสในพืชและสัตว์ [26] ไมคอไวรัสบางวงศ์
อาจมีมาแต่บรรพบุรุษของเซลล์ที่มีนิวเคลียส เช่น ไวรัสใน
วงศ์ Reoviridae มีเจ้าบ้านเป็นโปรโตซัว รา พืช และสัตว์
แต่ไมคอไวรัสของวงศ์นี้ถูกจัดอยู่ในจีนัส Mycoreovirus
เท่านั้น [27] Cryphonectria mitovirus 1 ซึ่งเพิ่มจ�ำนวน
ในไมโตคอนเดรียของรา Cryphonectria parasitica แสดง
ถึงการวิวฒ
ั นาการร่วมกันมายาวนานของไมคอไวรัสกับราเจ้า
บ้านเพราะไมคอไวรัสชนิดนี้ใช้โคดอนของไมโตคอนเดรีย
[28]
นอกจากนี้ไมคอไวรัสส่วนใหญ่ไม่ท�ำให้ราเจ้าบ้าน
เกิดความผิดปกติแสดงถึงการปรับตัวของไวรัสเพื่อพึ่งพา
อาศัยเจ้าบ้าน [3] สมมติฐานว่าไมคอไวรัสมาจากไวรัสในพืช
มีเหตุผลสนับสนุนจากไมคอไวรัสหลายชนิดมีความใกล้เคียง
ทางวิวัฒนาการกับไวรัสในพืช ความสัมพันธ์ของพืชและรา
ในระบบนิ เ วศวิ ท ยามี ค วามใกล้ ชิ ด กั น มาก เช่ น พื ช กั บ
ราก่ อ โรคพื ช และพื ช กั บ ราเอนโดไฟต์ สมาชิ ก ในจี นั ส
Alphapartitivirus และจีนัส Betapartitivirus ในวงศ์
Partitiviridae ประกอบด้วยไมคอไวรัสและไวรัสในพืช [29]
รา Botrytis spp. ก่อโรคในพืชจีนัส Allium เช่น กระเทียม
และหอม Botrytis virus X (BVX) และ Garlic virus A (GVA)
เป็นสมาชิกในวงศ์ Alphaflexiviridae ไมคอไวรัส BVX อยู่
ในจีนสั Botrexvirus มีลำ� ดับกรดอะมิโนของจีโนมคล้ายคลึง
กับไวรัสในพืช GVA ซึ่งอยู่ในจีนัส Allexivirus สูงถึง 73%
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ซึง่ สูงกว่าความคล้ายคลึงของจีโนมไมคอไวรัสและไวรัสในพืช
ที่เคยมีรายงาน แต่ไมคอไวรัสในจีนัส Botrexvirus ไม่มี
แคปซิดและ movement protein ซึง่ จ�ำเป็นในการถ่ายทอด
ทางวิธีกล แสดงให้เห็นว่าราอาจได้รับไวรัสมาจากพืชและ
ไวรัสปรับตัวให้เข้ากับวงชีวิตของรา [30] นอกจากนี้วงศ์
Alphaflexiviridae มี 7 จีนัส สมาชิกใน 5 จีนัสล้วนเป็น
ไวรัสในพืชมีเพียงไมคอไวรัสของราก่อโรคพืชเพียง 2 จีนัส ๆ
ละ 1 ชนิด [8] ไมคอไวรัส Sclerotinia gemycircularvirus
1 หรือ Sclerotinia sclerotiorum hypovirulence
associated DNA virus 1 (SsHADV-1) คัดแยกจากราก่อ
โรคพืช Sclerotinia sclerotiorum มีความคล้ายคลึงกับ
ไวรัสพืชในวงศ์ Geminiviridae [5] อย่างไรก็ตามความ
คล้ายคลึงระหว่าง ไมคอไวรัสและไวรัสในพืชอาจเกิดจากพืช
ได้รบั ไวรัสจากรา มีรายงานว่าไมคอไวรัสสามารถเพิม่ จ�ำนวน
ในเซลล์พชื [31] และไวรัสในพืชสามารถเพิม่ จ�ำนวนในสายใย
รา [32]
บทบาทของไมคอไวรัสและการประยุกต์ใช้ไมคอไวรัสใน
ด้านการเกษตร
ไมคอไวรัสที่ลดความรุนแรงของราก่อโรคพืชเป็น
จุลนิ ทรียป์ ฏิปกั ษ์ทไี่ ด้รบั ความสนใจอย่างกว้างขวาง เนือ่ งจาก
อาจน�ำไปพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช ด้วย
เหตุนี้จึงมีการค้นหาและรายงานไมคอไวรัสในราก่อโรคพืช
มากที่สุด ไมคอไวรัส CHV1 จากรา C. parasitica เป็น
ไมคอไวรั ส ชนิ ด แรกที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม โรคในต้ น เกาลั ด
[2] อย่างไรก็ตามไมคอไวรัสส่วนใหญ่รวมถึง CHV1 แพร่
กระจายผ่านการรวมกันของสายใย ยีน vic (vegetative
incompatibility) ที่ควบคุมการเข้ากันได้ของสายใยจึงเป็น
อุปสรรคหนึ่งในการควบคุมราก่อโรคพืชด้วยไมคอไวรัส รา
C. parasitica มียีน vic ทั้งหมด 7 อัลลีล จึงมีการดัดแปลง
พันธุกรรมของ C. parasitica ให้มีความเข้ากันได้กับยีน vic
ทุกกลุ่มเพื่อใช้เป็นพาหะในการแพร่ CHV1 [33] Yu และ
คณะ [34] ใช้ ไ มคอไวรั ส SsHADV-1 ควบคุ ม รา S.
sclerotiorum ซึ่งก่อโรคในต้นผักกาดก้านขาว (rapeseed)
พบว่าการทดลองในแปลงเพาะปลูกได้ผลดีเทียบเท่ากับการ
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ใช้สารเคมี วิริออนที่พ่นบนใบพืชในแปลงทดลองสามารถ
ก่ อ การติ ด เชื้ อ ในราได้ ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเด่ น ที่ ไ ม่ พ บใน
ไมคอไวรัสชนิดอื่น นอกจากนี้ SsHADV-1 สามารถเพิ่ม
จ�ำนวนในแมลงกินราและใช้แมลงเป็นพาหะในการแพร่ ไม
คอไวรัส อย่างไรก็ตาม SsHADV-1 ก่อการติดเชือ้ เฉพาะจีนสั
Sclerotinia เท่านัน้ จึงเป็นข้อจ�ำกัดในการประยุกต์ใช้เพราะ
พืชมักมีราก่อโรคหลายชนิด [26] มีการใช้รา Beauveria
bassiana ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง B.
bassiana ทีม่ ี ไมคอไวรัสท�ำให้หนอนตัวอ่อนของผีเสือ้ กลาง
คืน (Galleria mellonella) ตายเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับราที่
ไม่มีไวรัส [25] จึงมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพราใน
การควบคุมแมลงศัตรูพชื นอกจากปัญหาโรคพืชเกษตรกรยัง
ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เสมอ การใช้ไมคอไวรัสช่วยให้พืช
สามารถทนแล้ ง ได้ม ากขึ้น อาจเป็น ทางเลือกหนึ่งในการ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ พื ช มีก ารคัด แยก Curvularia thermal
tolerance virus (CThTV) ในรา Curvularia protuberate
ท�ำให้หญ้า (Dichanthelium lanuginosum) ทนอุณหภูมิ
สูง ทนความแห้งแล้งและเจริญเติบโตได้เร็วกว่าต้นหญ้าทีไ่ ม่มี
ราและไวรัส [35] การทดลองติดเชือ้ CThTV ในราเอนโดไฟต์
ของพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ นับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ
อย่างไรก็ตามไวรัสที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของรา
ก่อโรคพืชจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อพืชรุนแรงขึ้น เช่น
Phytophthora infestans RNA virus 2 ท� ำ ให้
Phytophthora infestans สร้างสปอร์แรงเจียมมากกว่า
ปกติจึงเป็นปัจจัยส่งเสริมการระบาดของโรค [6] และมี
รายงานว่าราก่อโรคพืช Nectria radicicola ที่มี dsRNA ไม
คอไวรัสเพิ่มความ รุนแรงในการก่อโรค [36]
บทบาทของไมคอไวรัสและการประยุกต์ใช้ไมคอไวรัสใน
ด้านอุตสาหกรรม
ยีสต์ทสี่ ร้างคิลเลอร์ทอกซิน (killer toxin) เรียกว่า
คิลเลอร์ยีสต์ (killer yeast หรือ mycocinogenic yeast)
คิลเลอร์ทอกซินเป็นสารประกอบโปรตีนที่สามารถฆ่ายีสต์
ชนิดอื่น พบครั้งแรกใน Saccharomyces cerevisiae มี 4
ชนิดคือ K1, K2, K28 และ Klus [20] ยีนประมวลรหัสส�ำหรับ
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โปรตีน K อยู่บน M-dsRNA ซึ่งเป็นแซทเทลไลท์ของ S.
cerevisiae virus L-A [4] กลไกการฆ่าเซลล์ของคิลเลอร์
ทอกซินแต่ละชนิดแตกต่างกัน K1 และ K2 สร้างช่องไอออน
บนเยื่อหุ้มเซลล์ K28 ขัดขวางกระบวนการจ�ำลองดีเอ็นเอ
ส่วนกลไกฆ่าเซลล์ของ Klus ยังไม่มกี ารศึกษา [20] นอกจาก
นีย้ งั มีรายงานว่ายีสต์ชนิดอืน่ ในวงศ์ Saccharomycetaceae
มีความไวต่อคิลเลอร์ทอกซิน เช่น Hanseniaspora sp.,
Kluyveromyces lactis, Candida albicans, C.
dubliniensis, C. kefir และ C. tropicalis [20] killer yeast
พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติและพบปนเปื้อนในอุตสาหกรรม
หมักไวน์ ในธรรมชาติ S. cerevisiae จะมี M-dsRNA ได้
เพียงชนิดเดียว จึงมีการดัดแปลงพันธุกรรมของยีสต์ให้สร้าง
K2 และ K28 จาก cDNA บนเวคเตอร์ 2µ และสร้าง K1 จาก
dsRNA ไวรัส เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นจากยีสต์อนื่ [37] ในปี
2017 มีรายงานพบ คิลเลอร์ทอกซินใหม่ 4 ชนิด ใน S.
paradoxus และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ไมคอไวรั ส จาก S.
paradoxus สามารถเพิ่มจ�ำนวนและสร้างคิลเลอร์ทอกซิน
ใน S. cerevisiae, S. uvarum และ S. kudriavzevii [38]
สาร zygocin สร้ า งโดย Z. bailii virus M ในยี ส ต์
Zygosaccharomyces bailii และสาร victoriocin สร้าง
โดย dsRNA ไมคอไวรั ส ในรา Helminthosporium
victoriae มีฤทธิ์ยับยั้งยีสต์แตกหน่อ ยีสต์แบ่งตัว และรา
สายใยหลายชนิด [39, 40] แสดงให้เห็นว่าคิลเลอร์ทอกซิน
สามารถพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการยับยั้งยีสต์และราที่ปน
เปื้อนในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ [41] อย่างไรก็ตาม
ไมคอไวรัสอาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านอุตสาหกรรม เช่น มี
การรายงานพบ Penicillium chrysogenum virus (PcV)
ในรา Penicillium chrysogenum สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การผลิตยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน โปรตีนที่ประมวลรหัสโดย
dsRNA3 และ 4 ของ PcV เป็นโปรตีนที่ไม่ทราบหน้าที่และ
ไม่คล้ายคลึงกับโปรตีนชนิดใดในฐานข้อมูล NCBI แม้วา่ ไวรัส
ไม่เปลี่ยนแปลงฟีโนไทป์และการเจริญของราแต่ไวรัสอาจมี
ผลกระทบต่อปริมาณเพนนิซิลิน [42] ดังนั้นควรตรวจสอบ
ไมคอไวรัสในราทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเพือ่ รักษาเสถียรภาพของ
สายพันธุ์ที่ใช้ในการผลิต
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บทบาทของไมคอไวรัสและการประยุกต์ใช้ไมคอไวรัสใน
ด้านการแพทย์
การดื้อยาปฏิชีวนะของจุลินทรีย์ก่อโรคในคนและ
สัตว์และความต้องการยาปฏิชีวนะชนิดใหม่เป็นปัญหาส�ำคัญ
มี ก ารทดลองใช้ แ บคเทอริ โ อเฟจในการรั ก ษาการติ ด เชื้ อ
แบคทีเรียกลุม่ ดือ้ ยาปฏิชวี นะหลายชนิดซึง่ ประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างดี [43] แต่ไมคอไวรัสส่วนใหญ่ไม่มีการถ่ายทอดทาง
วิ ธี ก ลจึ ง เป็ น อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ในการน� ำ ไมคอไวรั ส มาใช้
ประโยชน์ในการรักษาโรค อย่างไรก็ตาม SsHADV-1 เป็น
ไมคอไวรัสชนิดเดียวที่สามารถถ่ายทอดทางวิธีกล การค้นพบ
ssDNA ไมคอไวรัสทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับ SsHADV-1 ในเมตา
จีโนม (metagenome) จากสัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม [44]
เป็นความหวังว่าในอนาคตอาจค้นพบ ไมคอไวรัสทีจ่ ะน�ำมาใช้
ประโยชน์ได้ในด้านการแพทย์ คิลเลอร์ทอกซินซึ่งสร้างจาก
ไมคอไวรัสถูกค้นพบนานแล้วและคิลเลอร์ ทอกซินจากยีสต์
สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของยี ส ต์ แ ละราสายใยก่ อ โรคได้
หลายชนิด แต่การพัฒนาใช้คิลเลอร์ทอกซินจากยีสต์ในการ
รักษาโรคติดเชือ้ ยีสต์และรายังไม่ประสบความส�ำเร็จ อาจเนือ่ ง
มาจากปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะที่เหมาะสมในการ
ท�ำงานของโปรตีนทอกซินอยูใ่ นช่วง pH 4 ถึง 5.8 และอุณหภูมิ
ประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส และเสือ่ มสภาพอย่างรวดเร็ว
ภายใน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส [20, 45]
ไมคอไวรัสที่มีความสามารถในการก่อโรครุนแรงขึ้นจะเป็น
อุปสรรคในการรักษาโรคติดเชือ้ ราในผูป้ ว่ ย เช่น Talaromyces
marneffei partitivirus-1 (TmPV1) ในรา Talaromyces
marneffei ท�ำให้หนูในชุดทดลองตายเร็วกว่าชุดควบคุม
และท�ำให้มีปริมาณเชื้อราในอวัยวะภายในสูงกว่าชุดควบคุม
เมือ่ ศึกษาในระดับอณูชวี วิทยา Lau และคณะ พบว่า TmPV1
ชักน�ำให้ราแสดงออกยีนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท�ำให้เกิดโรค
สูงกว่าสายพันธุ์ที่ปราศจากไวรัสและกดการแสดงออกของ
RNA interference (RNAi) ซึง่ เป็นกลไกในการป้องกันการติด

ไวรัสของราเจ้าบ้าน [46] T. marneffei เป็นราฉวยโอกาสใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง พบได้ทวั่ ไปในธรรมชาติในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย [47] ผู้ป่วยที่ติด
เชื้อ T. marneffei ที่มี TmPV1 จะท�ำให้การรักษายากขึ้น
บทสรุป

ราที่ถูกศึกษาและจัดอนุกรมวิธานแล้วประมาณ
120,000 สปีชีส์ [48] แต่ไมคอไวรัสที่ถูกค้นพบมีเพียง
ประมาณ 300 ชนิด แสดงว่ามีไมคอไวรัสจ�ำนวนมากที่ยังคง
รอคอยการค้นพบ การค้นหาไมคอไวรัสชนิดใหม่คอ่ นข้างยาก
เนื่องจากเจ้าบ้านส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและอัตราการติด
เชื้อค่อนข้างต�่ำ นอกจากนี้การวิจัยที่เกี่ยวกับสารพันธุกรรม
ของไมคอไวรัสที่เป็นอาร์เอ็นเอท�ำได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง
กว่าการศึกษาสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอ วิธีวิจัยและการ
พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ใหม่ ๆ จะสนับสนุนให้การ
ศึกษาด้านไมคอไวรัสมีความง่ายและรวดเร็วขึ้น ในปัจจุบัน
รายงานวิจยั เกีย่ วกับไมคอไวรัสส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับการ
รายงานไวรัสชนิดใหม่และการจัดจ�ำแนกตัวอย่างเพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการวิจยั ในอนาคต การทดลองใน
เชิงประยุกต์ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การทดลอง
ติดเชื้อไมคอไวรัสที่ลดความรุนแรงในการก่อโรคในราต่าง
จีนสั ทีเ่ ป็นศัตรูพชื และการใช้ไมคอไวรัสเพิม่ ความสามารถใน
การทนแล้งให้กับพืชเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสการใช้ไมคอไวรัส
ให้เป็นประโยชน์ในการเกษตรและการใช้ไมคอไวรัสที่ไม่
ท�ำให้เจ้าบ้านผิดปกติมาพัฒนาเป็นเวคเตอร์ส�ำหรับแสดง
ออกยีน เช่น แคปซิดเพื่อใช้เป็นแอนติเจนในการผลิตวัคซีน
เป็นต้น อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะทางสรีรวิทยาของรา
ไมคอไวรัสส่วนใหญ่ไม่ตดิ ต่อโดยการสัมผัสกับ วิรอิ อน จึงเป็น
ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
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