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ABSTRACT 
  

A viral genome of dengue virus (DENV) is a single positive-stranded RNA 

that encodes a long polyprotein. This polyprotein is processed into three structural 

proteins and seven nonstructural proteins (NS) by a host protease and a viral protease 

(a NS3 protease and a NS2B cofactor). Proteolytic processing of the viral polyprotein 

is required for viral replication. This study purposed to determine effects of mutations 

in the viral protease focusing in the NS2B/NS3 junction on a DENV-2 replication. 

Mutant viruses were generated by a reverse genetic technique using two recombinant 

plasmids, a subclone plasmid (pCMVβ-NS2B/NS3-ΔKpn908-Nhe4543+) and a 

DENV-2 full-length cDNA plasmid [pBK(S1SP6-10723)Δ402Pst#5.14]. Regions 

encoding intended mutations at this cleavage site were excised from the subclone 

plasmids and ligated into the full-length cDNA plasmid at the corresponding region to 

generate mutant NS2B/NS3 full-length DENV-2 cDNA clones. Seven mutant RNA 

transcripts encoding alanine substitutions at amino acid positions P6, P5, P4, P3, P2, 

P1 and P1+P3, and an alanine-to-serine substitution at the P1΄ position of the 

NS2B/NS3 junction, were transfected into mosquito C6/36 cells to produce infectious 

viruses. Results showed that cultured supernatants harvested from cells transfected 

with six mutants P6A, P5A, P4A, P3A, P2A and P1΄S yield infectious viruses, 

whereas two mutants, P1A and P1A+P3A, failed for recovery of virus. In addition, 

sequencing analysis revealed that the infectious virus harvested from cultured 
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supernatant of the P2A mutant RNA-transfected cells had P2T phenotype. In the 

second attempt of generating the P2A mutant virus, the P2A+P7L mutant virus was 

recovered from P2A RNA transfection. Therefore, seven mutant viruses, P6A, P5A, 

P4A, P3A, P2T, P2A+P7L and P1΄S were examined for their abilities of replication, 

focus size formation and efficiency of NS3 cleavage from the polyprotein. When 

compared with wild type virus, the P5A, P3A and P2T viruses replicated with 

indistinguishable kinetics on both mosquito C6/36 cells and mammalian vero cells. 

Moreover, the focus sizes and NS3 productions in both cell lines were at the level of 

parental phenotype. The small focus-size mutants, P2A+P7L and P6A, replicated as 

efficiently in the C6/36 cells but their growth curves observed in the vero cells 

exhibited 100-time and 1,000-time reductions, respectively, as compared to the parent 

strain. Surprisingly, the NS3 cleavage in infected cells of both viruses showed 

compatible level as the wild type. The most affected virus tested in this study was the 

P4A+P8Q virus. Its focus size and the growth kinetics in both cell lines were lower 

than the parent virus, however its NS3 cleavage activity was not impaired. 

Unexpectedly, the mutant virus, the alanine substitution at the P1´ position with 

serine, a consensus amino acid, exhibited the small focus-size phenotype and yielded 

the reduction of NS3 processing, as observed the NS3 precursor in infected vero cells. 

Surprisingly, this P1´S virus replicated efficiently in both C6/36 and vero cells. 

Results obtained from this study showed that mutations at the P3 and P5 

positions of the DENV-2 NS2B/NS3 junction had no effect on the viral replication 

and the NS3 processing. We were unable to generate the P1A single or the P1A+P3A 

double mutant virus, which indicate that the P1 position is essential for the replication 

of dengue virus. The polar uncharged amino acid residue at the P2 position may be 

crucial for the viral growth because the P2A RNA-transfected cells produced 

P2A+P7L and P2T infectious viruses. The P2A+P7L virus showed the small focus 

phenotype and the reduction of the growth kinetics in vero cells while the P2T virus 

had the parental phenotypes. The charged amino acid residues of the P4 and P6 

positions are important because the alanine substitutions of these positions could 

affect the focus formation and the growth kinetics. When the P1´ position was 

replaced with serine, the mutant virus replicated efficiently but had the reduction of 

NS3 cleavage efficiency suggesting that alanine at this position is required for the 



 
 

 

 
 

vi 
 

NS3 processing. Overall, the results of the NS2B/NS3 mutant infectious clone 

viruses, P6A, P5A, P4A+P8Q, P3A, P2T, P2A+P7L and P1´S viruses, indicate that 

the changing growth phenotypes in the mammalian vero cells are not due to any 

alteration in the processing of NS3 protein from the viral polyprotein.     
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บทคัดยอ 
 
 

สารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสเด็งกี่เปนโมเลกุลอารเอ็นเอสายบวกสายเด่ียวจํานวนหน่ึงสาย 
ซ่ึงกําหนดการสรางสายโพลีโปรตีนสายยาวหนึ่งเสน สายโพลีโปรตีนนี้ถูกตัดเปนโปรตีนท่ีเปน
สวนประกอบของอนุภาคไวรัส 3 โปรตีน และโปรตีนท่ีไมอยูในโครงสรางของอนุภาคไวรัส 7 
โปรตีนโดยเอนไซมโปรติเอสของเซลลโฮสตและเอนไซมโปรติเอสของไวรัส (โปรตีน NS3 เปน
เอนไซมโปรติเอสและโปรตีน NS2B เปนโคแฟคเตอร) การตัดสายโพลีโปรตีนของเช้ือไวรัส
จําเปนตอการเพ่ิมจํานวนของเช้ือไวรัส การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของมิวเตชั่นใน
เอนไซมโปรติเอสของเช้ือไวรัสบริเวณจุดตัดระหวางโปรตีน NS2B และโปรตีน NS3 ตอการเพ่ิม
จํานวนของเช้ือไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยปสอง เช้ือไวรัสกลายพันธุไดถูกสรางข้ึนโดยเทคนิค reverse 

genetic โดยใชพลาสมิด 2 ตัวคือ พลาสมิด subclone (pCMVβ-NS2B/NS3-ΔKpn908-

Nhe4543+) และพลาสมิดท่ีมี cDNA กําหนดสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยปสอง
ท้ังหมด [pBK(S1SP6-10723)Δ402Pst#5.14] บริเวณท่ีมีมิวเตช่ันท่ีตําแหนงจุดตัดนี้ไดถูกยาย
จากพลาสมิด subclone แลวนําไปเช่ือมตอในตําแหนงท่ีเขากันไดกับพลาสมิดท่ีมี cDNA กําหนด
สารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสท้ังหมด เพื่อท่ีจะสรางเปนพลาสมิดท่ีมี cDNA กําหนดสารพันธุกรรม
ของเช้ือไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยปสองที่มีมิวเตช่ันท่ีบริเวณจุดตัดระหวางโปรตีน NS2B และโปรตีน 

NS3 จากน้ันสายอารเอ็นเอที่มีมิวเตช่ันจํานวน 7 แบบซ่ึงมีการแทนท่ีดวยกรดอะมิโนอะลานินท่ี
ตําแหนง P6, P5, P4, P3, P2, P1 และ P1+P3 และ 1 แบบท่ีมีการแทนท่ีกรดอะมิโนอะลานินท่ี
ตําแหนง P1΄ ดวยกรดอะมิโนเซอรีน ตรงตําแหนงจุดตัดระหวางโปรตีน NS2B และโปรตีน NS3 
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ไดถูกนําเขาสูเซลลยุง C6/36 โดยวิธี transfection เพื่อใหมีการสรางไวรัสภายในเซลล ผลการ
ทดลองพบวาน้ําเล้ียงเซลลท่ีเก็บจากเซลลท่ีถูก transfected ดวยอารเอ็นเอที่มี 6 มิวเตชั่นท่ี
ตําแหนง P6A, P5A, P4A, P3A, P2A และ P1΄S สรางไวรัสออกมาได สวนอารเอ็นเอที่มี 2 มิว
เตช่ันท่ีตําแหนง P1A และ P1A+P3A ไมมีการสรางไวรัสออกมา นอกจากนี้ผลการตรวจดูลําดับ
นิวคลีโอไทดพบวาไวรัสท่ีไดจากนํ้าเล้ียงเซลลท่ีถูก transfected ดวยอารเอ็นเอท่ีมีมิวเตช่ันแบบ 
P2A ไดไวรัสท่ีมีมิวเตช่ันเปน P2T ในการสรางไวรัสคร้ังท่ีสองเพื่อใหไดไวรัสท่ีมีมิวเตช่ันเปน 
P2A พบวาไดไวรัสเปน P2A+P7L ดังนั้นไวรัสกลายพันธุท้ัง 7 สายพันธุ ไดแก P6A, P5A, 

P4A, P3A, P2T, P2A+P7L และ P1΄S ไดถูกนําไปศึกษาถึงความสามารถในการเพ่ิมจํานวน 
ลักษณะการสรางโฟกัสและประสิทธิภาพการตัดโปรตีน NS3 ออกจากสายโพลีโปรตีน พบวา
ไวรัสกลายพันธุ P5A, P3A และ P2T สามารถเพ่ิมจํานวนไดไมแตกตางจากไวรัสตนตอท้ังใน
เซลลยุง C6/36 และเซลลสัตวเล้ียงลูกดวยนม vero นอกจากนี้พบวาคุณสมบัติการสรางโฟกัส
และการสรางโปรตีน NS3 ในเซลลท้ัง 2 ชนิดยังใกลเคียงกับเช้ือไวรัสตนตอ สําหรับเช้ือไวรัส
กลายพันธุท่ีมีลักษณะโฟกัสขนาดเล็ก ซ่ึงคือ P2A+P7L และ P6A สามารถเพ่ิมจํานวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพในเซลลยุง C6/36 แตเพิ่มจํานวนไดตํ่ากวาเช้ือไวรัสตนตอในเซลล vero ประมาณ
หนึ่งรอยและหนึ่งพันเทาตามลําดับ ประสิทธิภาพการตัดโปรตีน NS3 ในเซลลติดเช้ือของไวรัส
กลายพันธุท้ัง 2 สายพันธุใกลเคียงกับเช้ือไวรัสตนตอ ในการศึกษาคร้ังนี้พบวาเช้ือไวรัสกลายพันธุ
ท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือสายพันธุ P4A+P8Q เนื่องจากขนาดโฟกัสและการเพิ่มจํานวนใน
เซลลท้ัง 2 ชนิดลดลงจากเช้ือไวรัสตนตอ แตนาแปลกใจท่ีไมพบผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ตัดโปรตีน NS3 เช้ือไวรัสกลายพันธุท่ีมีการแทนท่ีกรดอะมิโนอะลานินท่ีตําแหนง P1´ ดวย
กรดอะมิโนเซอรีนซ่ึงเปนกรดอะมิโนในกลุมเดียวกัน แสดงลักษณะโฟกัสขนาดเล็กและมี
ประสิทธิภาพการตัดโปรตีน NS3 ลดลงเน่ืองจากพบโปรตีน NS3 precursor ในเซลล vero ท่ีติด
เช้ือ ท่ีนาแปลกใจคือเช้ือไวรัสนี้มีความสามารถเพิ่มจํานวนในเซลล C6/36 และเซลล vero ไดเปน
อยางดี   

ผลจากการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวามิวเตช่ันท่ีตําแหนง P3 และ P5 ของจุดตัดระหวาง
โปรตีน NS2B และโปรตีน NS3 ของเช้ือไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยปสองไมมีผลกระทบตอการเพ่ิม
จํานวนของไวรัสและไมกระทบตอประสิทธิภาพการตัดโปรตีน NS3 ในการทดลองนี้ไมสามารถ
สรางไวรัสท่ีมีมิวเตช่ันท่ี P1A เพียงตําแหนงเดียวหรือมิวเตช่ัน P1A รวมกับ P3A ไดเลย จึงบงช้ี
วากรดอะมิโนท่ีตําแหนง P1 นั้นสําคัญสําหรับการเพ่ิมจํานวนของเช้ือไวรัสเด็งกี่ กรดอะมิโนท่ีมี
ข้ัวแตไมมีประจุท่ีตําแหนง P2 นาจะมีความสําคัญตอการเจริญของเช้ือไวรัสเพราะเม่ือเซลลท่ีถูก
transfected ดวยอารเอ็นเอ P2A สามารถสรางไวรัสท่ีมีมิวเตช่ัน P2A+P7L และ P2T โดยท่ีเช้ือ
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ไวรัส P2A+P7L แสดงลักษณะโฟกัสขนาดเล็กและมีการเพิ่มจํานวนของเช้ือในเซลล vero ลดลง 
ในขณะท่ีเช้ือไวรัส P2T มีลักษณะเหมือนเช้ือไวรัสตนตอ กรดอะมิโนท่ีมีประจุท่ีตําแหนง P4 และ 
P6 มีความสําคัญเพราะการแทนท่ีดวยกรดอะมิโนอะลานินท่ีตําแหนงดังกลาวมีผลกระทบตอขนาด
โฟกัสและกระทบตอการเพ่ิมจํานวนของเช้ือไวรัส เม่ือกรดอะมิโนท่ีตําแหนง P1´ ถูกแทนท่ีดวย
กรดอะมิโนเซอรีนไดไวรัสกลายพันธุท่ีเพิ่มจํานวนไดดีแตลดประสิทธิภาพการตัดโปรตีน NS3 
แสดงวากรดอะมิโนอะลานินท่ีตําแหนงนี้จําเปนสําหรับการตัดโปรตีน NS3 โดยรวมผลของ
การศึกษาในเช้ือไวรัสกลายพันธุท่ีมีมิวเตช่ันบริเวณจุดตัดระหวางโปรตีน NS2B และโปรตีน NS3 
คือเช้ือไวรัส P6A, P5A, P4A+P8Q, P3A, P2T, P2A+P7L และ P1´S บงช้ีวาการ
เปล่ียนแปลงลักษณะการเพ่ิมจํานวนของเช้ือไวรัสในเซลลสัตวเล้ียงลูกดวยนม vero ไมข้ึนอยูกับ
กระบวนการตัดโปรตีน NS3 ออกจากสายโพลีโปรตีน   


