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การเตรียมไวรัสกาฬโรคเปดชนิดรุนแรงจากเซลลคัพภะไกปลอดเช้ือ 

 

ดิถี  ประเสริฐสุวรรณ1  กังวาน  จึงธีรพานิช1 

 

บทคัดยอ 
 

 ศึกษาการเตรียมไวรัสกาฬโรคเปดชนิดรุนแรง สําหรับใชเปนเชื้อพิษทับในการทดสอบความคุมโรคของ

วัคซีนกาฬโรคเปดจากเซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ โดยการฉีดเชื้อไวรัสกาฬโรคเปดในเปดทดลองพันธุกากีแคมป

เบล เก็บซีรัมในวันท่ี 4 และ 5 มาเพาะเลี้ยงในเซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ หาปริมาณไวรัสในเซลลทุกวันเปนเวลา 

10 วันและนําไวรัสในวันท่ีใหปริมาณไวรัสสูงสุดมาเพาะเลี้ยงตอเนื่อง 2 ครั้ง เชนเดียวกับ passage แรก แลว

นําไวรัสแตละ passage ในวันท่ีไดปริมาณไวรัสสูงสุดไปหาความรุนแรงในเปดทดลอง เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ

ไวรัสท่ีได พบวาไวรัสท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงใน passage ท่ี 1 และ 2 จะมีปริมาณไวรัสสูงสุดท่ี 105.5 TCID50/

มล. ขณะท่ี passage ท่ี 3 อยูท่ี 104.71 TCID50/มล. ในวันท่ี 5-6 และความรุนแรงของไวรัสในเปดทดลอง

เทากับ 10 5.17, 105.80 และ 104.50 LD50/มล. ตามลําดับ สรุปไดวา ไวรัสกาฬโรคเปดชนิดรุนแรงท่ีเตรียมจาก

เซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ passage ท่ี 1-3 มีปริมาณไวรัสในเซลล  (TCID50) และมีความรุนแรง (LD50) ในเปด

ทดลองใกลเคียงกัน สามารถใชเปนเชื้อพิษทับในการทดสอบความคุมโรคของวัคซีนกาฬโรคเปด ซ่ึงชวยลด

จํานวนการใชสัตวทดลองในการเตรียมเชื้อพิษทับได 

  

  

 

คําสําคัญ: ไวรัสกาฬโรคเปดชนิดรุนแรง เซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ ปริมาณไวรัส ความคุมโรค 
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บทนํา 
 

 โรคกาฬโรคเปด (duck plague หรือ duck virus enteritis) เกิดจากเชื้อ Herpesvirus เปนโรคติด

เชื้อเฉียบพลันและสามารถติดตอไดอยางรวดเร็ว (Sandhu and Leibovitz, 1997) ทําใหเกิดการสูญเสียอยาง

มากตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปกจําพวกเปด หาน และหงส เม่ือเกิดการระบาดของโรคแลวจะทําใหสัตวมี

อัตราการปวยและอัตราการตายสูงไดถึง 100% (อุราศรี, 2542) ในฝูงเปดไขท่ีติดเชื้อพบอัตราการผลิตไขลดลง 

20-100% และการฟกไขเปนตัวออนลดลง (Burgess and Yuill, 1981; Jansen, 1964) ดังนั้นการฉีดวัคซีน

ใหสัตวจึงเปนวิธีการสําคัญในการสรางภูมิคุมกันโรค (Zander et al., 1997)  

 ปจจุบันการผลิตวัคซีนกาฬโรคเปดเชื้อเปนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว มีการ

ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนตามมาตรฐาน ASEAN (1998) โดยฉีดวัคซีนในเปดพันธุกากีแคมปเบล และ

หลังจากนั้น 14 วัน ทําการฉีดเชื้อพิษทับไวรัสกาฬโรคเปด ปริมาณไวรัส 102 fifty percent lethal dose 

(LD50)/มล. ตัวละ 1 มล. โดยเปดทดลองท่ีไดรับวัคซีนอยางนอย 90% ตองไมแสดงอาการปวยหรือความ

ผิดปกติท่ีบงบอกถึงการติดเชื้อไวรัสกาฬโรคเปดและเปดในกลุมควบคุมตองตายภายใน 7 วัน จึงจะถือวาวัคซีน

ผานการทดสอบ 

 การเตรียมเชื้อพิษทับไวรัสกาฬโรคเปดของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เตรียมไดจากเปดทดลองโดย

การฉีดเชื้อไวรัสกาฬโรคเปด สเตรนทองถ่ิน ท่ีมีปริมาณไวรัส 103LD50/มล. หลังจากการฉีดเชื้อ 4-5 วัน เก็บ

ตับจากเปดท่ีแสดงอาการของโรคอยางชัดเจน ซ่ึงไวรัสท่ีเตรียมไดตองปลอดจากการปนเปอนของเชื้ออ่ืนจึงจะ

เก็บไวใชงานได การเตรียมเชื้อพิษทับไวรัสกาฬโรคเปดดวยวิธีนี้ตองมีการคัดเลือกเปดท่ีมีสุขภาพดี ปลอดจาก

โรค เพ่ือปองกันการปนเปอนของเชื้ออ่ืนในเชื้อพิษทับท่ีเตรียมได รวมถึงข้ันตอนในการเก็บตับเปดทดลองตอง

มีความชํานาญและปฏิบัติดวยความระมัดระวังเพ่ือปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย หลังจากเตรียมเชื้อ

พิษทับท่ีไดจากเปดทดลองมีความจําเปนตองหาปริมาณเชื้อไวรัสและความรุนแรงในเปดทดลอง ซ่ึงตองทํา

อยางนอย 2 ครั้งตอการเตรียมเชื้อพิษทับ 1 ครั้ง โดยใชเปดทดลองอยางนอย 60 ตัวตอการเตรียม 1 ครั้ง   

 ไวรัสกาฬโรคเปดสามารถเพาะเลี้ยงในเซลลหลายชนิด เชน เพาะเลี้ยงในเซลลคัพภะไก (chicken 

embryo fibroblast; CEF) (จารุภา, 2559; ทวีศักดิ์, 2546; Kalaimathi, 1989; OIE, 2014; Sinthia et al., 

2017) เพาะเลี้ยงในเซลลตับของคัพภะเปด (Duck embryo liver cell; DEL) (Kalaimathi, 1989) หรือจาก

เซลลคัพภะเปด (Duck embryo fibroblast; DEF) (ทวีศักดิ์, 2546) หรือในเซลลชนิดเลี้ยงตอเนื่อง (Baby 

Hamster kidney cell line; BHK-21) (Sinthia et al., 2017) ซ่ึงใชในการตรวจหรือวินิจฉัยโรคกาฬโรคเปด 

แตยังไมมีการใชเพ่ือเตรียมเปนเชื้อพิษทับ ดังนั้นเพ่ือลดปญหาการปนเปอนของเชื้อและการใชสัตวจํานวนมาก 

ใหเปนไปตามหลักจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการเตรียมเชื้อไวรัสกาฬโรคเปด 

สําหรับเปนเชื้อพิษทับโดยการเพาะเลี้ยงในเซลลคัพภะไกปฐมภูมิ (primary chicken embryo fibroblast; 

1°CEF) ซ่ึงเปนผลผลิตจากไขไกปลอดเชื้อเฉพาะของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและใชในการผลิตวัคซีนกาฬ

โรคเปด เพ่ือใชทดแทนการเตรียมไวรัสกาฬโรคเปดชนิดรุนแรงจากสัตวทดลอง  
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อุปกรณและวิธีการ 
 

1. สัตวทดลอง 

1.1 เปดพันธุกากีแคมปเบล คละเพศอายุ 3 สัปดาห ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน โดยไดรับความอนุเคราะห

จากศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวปราจีนบุรี จํานวน 100 ตัว ทําการทดลองท่ีอาคารทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิ

วาตสุกรและกาฬโรคเปด สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยมีระบบการเลี้ยงแบบ Conventional และปลด

สัตวทดลองดวยวิธีการดึงคอ (Cervical dislocation) (ศูนยสัตวทดลอง, 2018) และทําลายดวยวิธีเผาซาก 

1.2 ไขไกฟกปลอดเชื้อเฉพาะ อายุ 11 วัน พันธุเล็กฮอรนขาว (white leg-horn) จากฝายผลิตไกและไข

ปลอดเชื้อเฉพาะ (SPF) ท่ีผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยมีระบบการเลี้ยงแบบปลอดเชื้อกอโรค

จําเพาะ (Specified Pathogen Free System) จํานวน 150 ฟอง และหลังเสร็จสิ้นการทดลองทําลายดวย

วิธีการเผา 

2. อาหารสําหรับการเพาะเล้ียงเซลลและไวรัส 

อาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเซลล CEF หรือ growth medium (GM) ซ่ึงมีสวนประกอบของ 9% 

Medium 199 Eagle solution, 3.6% calf serum, 2.6% NaHCO3 solution, 1% penicillin 

streptomycin solution, 0.1% MEM Vitamin solution และ 0.1% amphotericin B solution และ

อาหารสําหรับเพาะเลี้ยงไวรัส (maintenance medium; MM) ซ่ึงมีสวนประกอบของ 4.7% Medium 199 

Eagle solution, 3.6% calf serum, 2.5% NaHCO3 solution, 1% penicillin streptomycin solution, 

0.1% MEM Vitamin solution และ 0.1% amphotericin B solution, 4% Ham F10 solution และ 4% 

tryptose phosphate broth solution ตามข้ันตอนและคูมือการปฏิบัติงาน (สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว, 

2547)  

3. การเตรียมเซลล 1°CEF 

 ใชตัวออนไขไกฟกปลอดเชื้อเฉพาะ (specific pathogen free, SPF) อายุ 11 วัน จํานวน 50 ฟอง/ครั้ง 

(ทําการเพาะเลี้ยงไวรัส 3 passage จะใชไขไกฟก จํานวน 150 ฟอง) เก็บตัวออนใสจานแกวท่ีสะอาด ตัดสวน

หัวท้ิง บดผานไซริงคแกวขนาด 20 มล. ลางเนื้อเยื่อโดยเติม phosphate buffered saline (PBS) pH 6.8-7.2 

และกวนดวยเครื่องกวนแมเหล็กนาน 5 นาที ตั้งใหเนื้อเยื่อตกตะกอน เทสวนใสท้ิง ลางเนื้อเยื่อดวย PBS 

จํานวน 3 ครั้ง จากนั้นยอยเนื้อเยื่อใหเปนเซลลเดี่ยวโดยการเติมสารละลาย 0.25% trypsin นาน 30 นาที 

(สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว, 2553ก) เก็บสวนท่ีเปนของเหลวหรือเซลลแขวนลอยโดยกรองผานตะแกรง

ลวดสแตนเลส ขนาดรู 0.25 มม. ผสมสารละลาย lactalbumin hydrolysate 50% โดยปริมาตร ปนเหวี่ยงท่ี

ความเร็ว 1,000 รอบ/นาที ดวยเครื่องเซนตริฟวจ1 นาน 10 นาที ละลายตะกอนเซลลดวยซีรัมลูกโค 1.5 เทา

โดยปริมาตร ปนอีกครั้งท่ีความเร็วและเวลาเทาเดิม เก็บสวนตะกอนมาเติม GM และเก็บเซลลแขวนลอย

                                                   
1
 Beckman model J-6B centrifuge, USA 
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บางสวนนํามายอมดวย trypan blue เพ่ือนับจํานวนเซลล แลวปรับจํานวนเซลลดวย GM ใหมีปริมาณเซลล 

1.0×106 เซลล/มล. 

 เพาะเซลล 1°CEF ในขวดพลาสติกเพาะเซลล ขนาด 75 ซม.2 โดยใสเซลลเริ่มตนท่ีเตรียมไว ปริมาตร 

1 มล. จากนั้นเติม GM จํานวน 20 มล. (เซลลเริ่มตน เทากับ 1.0×106 เซลล/ขวด หรือ 5.0×104 เซลล/มล.) 

จํานวน 22 ขวด นําไปบมท่ีตูบม 37°C, 5% CO2 นาน 48-72 ชั่วโมง สําหรับเซลล 1°CEF ท่ีเหลือเก็บใสตูเย็น 

4°C สําหรับการหาปริมาณไวรัสกาฬโรคเปด 

4. การเพ่ิมปริมาณไวรัสกาฬโรคเปด 

4.1 การเพ่ิมปริมาณไวรัสในเปดทดลอง 

   นําเชื้อไวรัสกาฬโรคเปดท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -80°C มาเจือจางดวย PBS ใหไดไวรัสท่ีมีความ

รุนแรง 103LD50/มล. ฉีดในเปดทดลองจํานวน 10 ตัว ตัวละ 1 มล. หลังฉีดเชื้อไวรัสกาฬโรคเปด 4-5 วัน 

เจาะเลือดเปด ตัวละ 3 มล. เพ่ือเก็บซีรัมนํามารวมกัน และแบงใสหลอดแชแข็งหลอดละ 1 มล. เก็บท่ี

อุณหภูมิ -80°C เพ่ือนําไปหาปริมาณไวรัสและเพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล 1°CEF ตอไป 

4.2 การเตรียมไวรัสกาฬโรคเปดในเซลล 1°CEF 

   นําเซลล 1°CEF จากขอ 3. เทมีเดียมเกาท้ิงลางดวย PBS pH 6.8-7.2 2 ครั้ง นําไวรัสกาฬ

โรคเปดชนิดรุนแรงท่ีเก็บจากซีรัมซ่ึงทราบปริมาณไวรัสในเซลล (TCID50) แลวมาเจือจางดวย MM ใหมี

ปริมาณไวรัส 104 TCID50/มล. ใสเชื้อไวรัสกาฬโรคเปดลงเซลล 1°CEF ท่ีเตรียมไว จํานวน 22 ขวดๆ ละ 5 

มล. (อีก 2 ขวด ไมมีการเติมไวรัส เปนกลุมเซลลควบคุม) โดยคา MOI เทากับ 0.05 จากนั้นเติม MM 

ปริมาตร 15 มล. นําไปบมท่ี 37°C 5% CO2 แลวทําการเก็บขวดไวรัสทุกวัน วันละ 2 ขวด นาน 10 วัน 

นํามาแชแข็งท่ีตู -20°C ประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นละลายน้ําไวรัส (thaw) มารวมกัน นําไปปนดวยเครื่อง

เซนตริฟวจ ท่ีความเร็ว 1,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที เก็บสวนน้ําใสแบงใสหลอดแชแข็งหลอดละ 1 

มล. เก็บท่ีอุณหภูมิ -80°C และนําไปหาปริมาณไวรัสโดยใชเซลล 1°CEF 

4.3 การเพาะเล้ียงไวรัสตอ (Passage) 

   นําไวรัสท่ีมีปริมาณสูงสุดใน passage ท่ี 1 มาเพาะเลี้ยงในเซลล 1°CEF เปน passage ท่ี 2 

และนําไวรัสท่ีมีปริมาณสูงสุดใน passage ท่ี 2 มาเพาะเลี้ยงตอใน passage ท่ี 3 โดยใชวิธีการเชนเดียวกับ

ขอ 4.2 

5. การหาปริมาณไวรัสในเซลล 1° CEF 

 การทดสอบหาปริมาณไวรัสกาฬโรคเปด ทําโดยเตรียมเซลล 1°CEF เพาะเซลลลงใน 96 well-plate 

จํานวนเซลลประมาณ 4×10 4  เซลลตอหลุม บมท่ี 37๐C 5% CO2 เปนเวลา 48 ชั่วโมง นําไวรัสกาฬโรคเปดท่ี

ตองการหาปริมาณเจือจางไวรัสแบบ 10-fold dilution เลือกความเจือจาง ท่ี 10-1–10-10 ดวย PBS pH 6.8-7.2 

ถายมีเดียมเกาท้ิง แลวเติมน้ําไวรัสลงใน well-plate ความเจือจางละ 10 หลุม หลุมละ 50 ไมโครลิตรและเติม

มีเดียมใหมอีก 100 ไมโครลิตรตอหลุม โดยอานผลการเกิด cytopathic effect (CPE) เปนเวลา 5 วัน และ

คํานวณหาปริมาณไวรัส (สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว, 2553ข) 
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6. การหาความรุนแรงของไวรัสในเปดทดลอง 

 นําไวรัสท่ีไดใน passage ท่ี 1, 2 และ 3 มาหาปริมาณไวรัสโดยใชสัตวทดลอง (LD50/มล.) เพ่ือยืนยัน

ความรุนแรงของเชื้อ โดยเจือจางไวรัสแบบ 10-fold dilution ดวย PBS แลวเลือกความเจือจางท่ี 10-2-10-7 

ฉีดในเปดทดลองความเจือจางละ 5 ตัวๆ ละ 1 มล. เขากลามเนื้อขา บันทึกอาการปวยหรือตาย 7 วัน และ

คํานวณหาปริมาณไวรัส (Reed and Muench, 1938) 

7. การวิเคราะหขอมูล    

 เปรียบเทียบปริมาณไวรัสกาฬโรคเปดท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงในเซลล 1°CEF กับความรุนแรงของไวรัส

ในเปดทดลอง ระหวาง passage ท่ี 1, 2 และ 3 

 

ผล 
 

 จากการเพาะเลี้ยงไวรัสกาฬโรคเปดในเซลล 1°CEF พบวาปริมาณไวรัส passage ท่ี 1 ในวันท่ี 5-6 

และ passage ท่ี 2 ในวันท่ี 6 จะใหปริมาณไวรัสสูงสุด คือ 105.50 TCID50/มล. แต passageท่ี 3 จะใหปริมาณ

ไวรัสสูงสุดในวันท่ี 5 คือ 104.71 TCID50/มล. (ตารางท่ี 1) และเม่ือหาความรุนแรงของไวรัส passage ท่ี 1, 2 

และ 3 ในเปดทดลอง (LD50/มล.) มีคา 105.17, 105.80  และ104.50  LD50/มล. ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 

วิจารณ 
 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ข้ันตอนการเตรียมไวรัสตั้งตนไดใชไวรัสท่ีมีอยูในซีรัมเปดในชวงท่ีมีการติดเชื้อใน

กระแสเลือดแทนการใชไวรัสท่ีไดจากวิการ (lesion) นั้น เนื่องมาจากวิการโรคกาฬโรคเปดสวนใหญท่ีพบ 

เกิดข้ึนท่ีหลอดอาหารและลําไส ซ่ึงการเก็บวิการจากตําแหนงดังกลาว พบวามีความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อ

แบคทีเรียอ่ืนๆ (ทวีศักดิ์, 2546) จากการทดลองปริมาณไวรัสท่ีไดจาก passage ท่ี 1 และ 2 ท่ีมีปริมาณเทากัน 

คือ 105.5TCID50/ มล. แตใหคา LD50 ท่ีตางกันเม่ือฉีดในเปดทดลองอาจเนื่องมาจากคุณภาพของสัตวทดลองท่ี

ทดสอบในชวงเวลานั้นๆ สําหรับปริมาณไวรัสท่ีใชในการทดสอบความคุมโรคของวัคซีน (สําหรับการฉีดพิษทับ)

ใชเพียง 102LD50/มล. ซ่ึงไวรัสท่ีเตรียมไดมีปริมาณ 105.5TCID50/มล. ซ่ึงเพียงพอสําหรับการเตรียมเปนเชื้อพิษ

ทับ โดยใหผลเชนเดียวกับไวรัสท่ีเตรียมไดจากเปดโดยเปดทดลองจะเสียชีวิตภายใน 7 วันหลังการฉีดเชื้อ 

(ตารางท่ี 2) สําหรับไวรัสท่ีเตรียมจาก passage ท่ี 3 จะมีปริมาณนอยกวา passage ท่ี 1 และ 2 แตความ

รุนแรงของไวรัสกาฬโรคเปด เม่ือนํามาเตรียมเปนเชื้อพิษทับยังคงมีความรุนแรงเชนเดียวกับ passage ท่ี 1 

และ 2 ซ่ึงแมวาการเลี้ยงใน 1°CEF เปนระบบหนึ่งในการลดความรุนแรง (attenuate) เพ่ือเปนวัคซีนเชื้อเปน

เชนเดียวกับวัคซีนในปจจุบันแตตองมีการ passage ตอเนื่องหลายครั้ง เชน 25-80 passage (Yang et al., 

2015) อาจเปนไปไดวาพันธุกรรมหรือโปรตีนท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงของไวรัสกาฬโรคเปดในการศึกษาครั้ง

นี้ยังคงไมเปลี่ยนแปลง และเพ่ือใหขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงจํานวน passage สูงสุด

ท่ีสามารถใหความรุนแรงในการเปนเชื้อพิษทับได และศึกษาอายุการเก็บรักษาไวรัส (Keeping Quality) รวม
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ไปถึงการศึกษาความแตกตางของการใชไวรัสท่ีเตรียมจากสัตวและจากเซลลในกระบวนการฉีดพิษทับ เพ่ือ

ยืนยันและปรับปรุงกระบวนการทดสอบวัคซีนกาฬโรคเปดตอไป 

 

สรุป 
 

ไวรัสกาฬโรคเปดชนิดรุนแรงท่ีเตรียมจากเซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ passage ท่ี 1-3 มีปริมาณไวรัสใน

เซลล (TCID50) และมีความรุนแรงในเปดพันธุกากีแคมปเบล (LD50) ใกลเคียงกัน สามารถใชเปนเชื้อพิษทับใน

การทดสอบความคุมโรคของวัคซีนกาฬโรคเปด ซ่ึงชวยลดจํานวนการใชสัตวทดลองในการเตรียมเชื้อพิษทับได 
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ตารางท่ี 1  ปริมาณไวรัสกาฬโรคเปดท่ีเพาะเลี้ยงในเซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ (1°CEF) passage ท่ี 1, 2 และ 3 

วันท่ี (เก็บ) 
ปริมาณไวรัส (TCID50 /มล.) 

Passage 1 Passage 2 Passage 3 

1 104.00 105.50 105.50 

2 103.89 105.00 105.00 

3 103.89 104.71 104.58 

4 104.09 104.71 104.58 

5 105.50 105.43 104.71 

6 105.50 105.50 104.58 

7 104.71 103.60 104.09 

8 104.58 103.60 102.09 

9 103.60 103.60 102.09 

10 102.09 101.80 อานคาไมได 

                *อานคาไมไดเนื่องจากปริมาณไวรัสนอยกวา 101 TCID50 /มล.   

 

 

ตารางท่ี 2  ปริมาณไวรัสหรือความรุนแรงของเชื้อไวรัสกาฬโรคเปดท่ีเพาะจากเซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ 

ทดสอบในเปดทดลอง  

Dilution 
 จํานวนเปด (ตาย/ รอด) 

Passage 1 Passage 2 Passage 3 

10-2 5/0 5/0 5/0 

10-3 4/1 5/0 4/1 

10-4 4/1 4/1 3/2 

10-5 3/2 4/1 2/3 

10-6 2/3 3/2 ¼ 

10-7 0/5 0/5 0/5 

ปริมาณไวรัส (LD50/มล.) 105.17 105.80 104.50 

           หมายเหต ุ เปดทดลองตายภายใน 7 วัน 
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The preparation of virulent duck plaque virus  

from SPF chicken embryo fibroblast 

 

Ditee Prasertsuwan1   Kungwan Jungtheerapanich1 

 

Abstract 
 

Study on the preparation of virulent duck plague virus using for vaccine potency test 

by propagating in specific pathogen free chicken embryo fibroblast cell (SPF-CEF) was 

conducted. The virus was injected intramuscularly into Khaki Campbell duck. After 4-5 day, 

sera were collected and cultured in SPF-CEF. The virulent virus was harvested every day for 

10 days in order to determine virus titer in SPF-CEF whereas the level of virulent virus was 

done in duck. The process of growing virus, serial passage was performed in SPF-CEF. Then 

the virus cultivation in the passage 2 and 3 were then compared in terms of virus titer. The 

study found that at day 5 and 6, the harvested virus obtained maximum titer about 105.5 

TCID50/ml in passage 1 and 2 while passage 3 was 104.7 TCID50/ml. The virulent level of virus 

in challenged duck from the first to the third passage were 105.17 LD50/ml, 105.8 LD50 and 

104.5LD50/ml, respectively. In summary, the virulent duck plague virus, prepared in SPF-CEF 

from passage 1, 2 and 3, still had nearly the same virus content and virulent in ducks which 

can be used for potency test of duck plaque vaccine. As a result, the number of 

experimental ducks can be reduced for the preparation of virulent virus.  
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