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 ลูกกุ้งก้ามกรามจากโรงเพาะฟักในอำาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีที่ป่วยเป็นโรค หางขาว จะมีกล้ามเนื้อเป็น

สีขาวขุ่นคล้ายสีนำ้านมที่บริเวณส่วนหลัง ด้านท้อง หรือปลายส่วนหาง เป็นสาเหตุทำาให้ลูกกุ้งมีอัตราการการตายสูงมากถึง

100 เปอร์เซ็นต์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพ่ือวิจัยลักษณะทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อท่ีบ่งช้ีการติดเช้ือโรคหางขาวใน

ลกูกุง้กา้มกราม ซึง่สามารถนำามาใชป้ระกอบการตรวจวนิจิฉยัและใชเ้ปน็ตวับง่ชีก้ารตดิเชือ้โรคหางขาวในลกูกุง้กราม ซึง่มี

สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสชนิด Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) และ Extra Small Virus (XSV) 

ได้โดยจะพบอินคลูชัน บอดีส์ (inclusion bodies) ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสจำานวนมากบริเวณ

เนื้อเยื่อของตับและตับอ่อน ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อท่ีชัดเจนท่ีสุด 2 ลักษณะ คือ 

อินคลชูนั บอดส์ีทีพ่บในนวิเคลยีสยอ้มตดิสชีมพ ู(acidophilic intranuclear inclusion) บรเิวณกลุม่เซลลท์ีต่ายแลว้ หรอื

มีลักษณะแบบ Cowdry type A และอินคลูชัน บอดี้ส์ที่เกิดขึ้นในส่วนของไซโตพลาสซึมซึ่งย้อมติดสีนำ้าเงิน (basophilic 

cytoplasmic inclusion) นอกจากนีย้งัพบการตายของเซลลก์ลา้มเนือ้ (muscle necrosis) บรเิวณมดักลา้มเนือ้ท่ีสว่นหลงั

ส่วนท้องและส่วนหาง 

 คำาสำาคัญ : พยาธิสภาพเนื้อเยื่อ, โรคของลูกกุ้งก้ามกราม, โรคหางขาว, ไวรัส
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 Giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii De Man) larvaes in the hatchery from Amphor 

Song Pae – Nong, Supanburi Province were infected with White Tail Disease. They showed abnormal 

body discoloration looked like white body opacity. The surviving reached to 100

percent. The purpose of the research is to analyse the histopathological changes of White Tail

 Disease infected with Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) and Extra Small Virus (XSV). It 

was found that affected larvaes had areas of moderate striated muscle necrosis. There were two types 

of inclusion bodies in their hepatopancreas; acidophilic intranuclear inclusion or Cowdry type A and 

basophilic cytoplasmic inclusion. There were also areas of necrosis cells in the striated muscle of the 

dorsal, appendages of abdomen and the tail. 

 Key Words : Histopathological changes, Disease of Giant freshwater prawn, White Tail Disease, Virus

บทนำา

 กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man) เป็นกุ้งนำ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยเฉพาะเพศผู้ เป็น

สัตว์นำ้าที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ในปัจจุบันมีการเลี้ยง

กุ้งก้ามกรามในพื้นที่ภาคกลางประมาณ 80,000 ไร่ ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประมาณ 5,000 ราย โดยเฉพาะ

ในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และจังหวัดราชบุรี ผลผลิตกุ้งก้ามกรามประมาณร้อยละ 70 ใช้สำาหรับการบริโภคภายใน

ประเทศ และมีการส่งออกประมาณร้อยละ 30 ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็น

ปีเริ่มต้นของการดำาเนินการส่งเสริมและขยายการเพาะเลี้ยงกุ้งของกรมประมง (ธีรพันธุ์ ภูคาสวรรค์, 2523) และจากนั้น

เปน็ตน้มาก็ไดม้กีารปรับปรงุแกไ้ข และพฒันาเทคนคิการเพาะเลีย้งกุง้กา้มกรามใหเ้จรญิกา้วหนา้มากขึน้เปน็ลำาดบั อยา่งไร

กต็ามปญัหาสำาคญัประการหนึง่ทีเ่ปน็อปุสรรคในการเพาะเลีย้งกุง้กา้มกรามกค็อืการเกดิโรค โดยเฉพาะในชว่งระยะอนบุาล

ลูกกุ้ง ซ่ึงในป ีพ.ศ. 2529-2531 การอนบุาลลกูกุง้กา้มกรามเกดิปญัหาหลงัจากลกูกุง้เริม่ควำา่จนกระทัง่ควำา่หมดหรอืในชว่ง

ที่ลูกกุ้งมีอายุตั้งแต่ 13-35 วัน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นโรคตัวขาว ตัวสีชมพู กุ้งตายไม่ทราบสาเหตุ และเมื่อนำาไปตรวจ

พิสูจน์ไม่พบเชื้อโรค ตลอดจนกุ้งไม่ลอกคราบ กุ้งไม่โต ซึ่งมีผลทำาให้อัตราการรอดตายตำ่า (โสภา อารีรัตน์ และสมเกียรติ์ 

กาญจนาคาร, 2531)

 โรคหางขาว (White tail disease หรือ WTD) เป็นโรคหนึ่งที่เป็นปัญหามากต่อลูกกุ้งก้ามกราม ซึ่งป็นโรคชนิดเดียว

กับที่มีรายงานการพบในปี ค.ศ. 1997 ใน Guadeloupe (Arcier et al., 1999) หลังจากนั้นพบใน Martinique (French 

West Indies) ประเทศอินเดีย (Salin and Nair, 2003) ประเทศไต้หวัน (Tung et al., 1999) ประเทศจีนในจังหวัด 

Zhejiang, Jiangsu, Guangdong และ Shanghai (Qian et al., 2003) และในประเทศไทย (Yoganandhan et al., 

2005) โรคหางขาวน้ีสรา้งความเสยีหายใหก้บัลกูกุง้กา้มกรามในโรงเพาะฟกัโดยลกูกุง้มอีตัราการตายสงูถึง 100 เปอรเ์ซน็ต ์

ลกัษณะของลกูกุง้ทีต่ดิเชือ้มอีาการกลา้มเนือ้สขีาวโดยเฉพาะบรเิวณหางเชน่เดยีวกบัรายงานของ Sahul Hameed et al. 

(2004) ซึ่ง Qian et al. (2003) พบว่ามีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส 2 ชนิด คือ Macrobrachium rosenbergii Nodavirus 

(MrNV) และชนิดที่สองคือ Extra small virus (XSV)

 โรคทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการอนบุาลลกูกุง้กา้มกรามเปน็อปุสรรคทีส่ำาคญัตอ่การพฒันาและขยายธรุกจิการเพาะเลีย้ง

กุ้งก้ามกรามอย่างมาก สำาหรับในประเทศไทยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมามี ลูกกุ้งก้ามกรามเป็นโรคและตายเป็นจำานวนมากใน

ABSTRACT
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ทุกพื้นที่ จากปัญหาเรื่องโรคดังกล่าวข้างต้นทำาให้ลูกกุ้งก้ามกรามท่ีผลิตออกมามีไม่เพียงพอกับจำานวนความต้องการของ

เกษตรกร นอกจากนั้นเมื่อนำาลูกกุ้ง ที่เหลือรอดไปเลี้ยงในบ่อ กุ้งบางส่วนเป็นโรคตาย ทำาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบ

ปัญหาการขาดทุน เนื่องจากยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการตายของลูกกุ้งที่เกิดขึ้นดังกล่าวยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้นการวิจัยใน

ครั้งนี้จึงต้องการวิจัยหาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อเพื่อใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยโรคของลูกกุ้ง

ก้ามกรามที่ป่วยจากการติดเชื้อโรคหางขาว อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันกำาจัดโรคนี้ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

 นำาตวัอยา่งลูกกุ้งก้ามกรามทีป่่วยจากการตดิเชื้อไวรัสโรคหางขาว จากโรงเพาะฟักลกูกุง้ในอำาเภอสองพีน่้อง จังหวดั

สุพรรณบุรี ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สาเหตุของเชื้อโดยวิธี RT-PCR ตามวิธีการของ Sahual Hameed et al. 2004. ไป

ดองในนำ้ายา Davidson’s fixative เป็นเวลา 24–48 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำาไปผ่านขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างตามวิธี

การของ Bell and Lightner (1988) โดยนำาเนื้อเยื่อตัวอย่างมาบรรจุใน embedding cassette แล้วนำามาผ่านขั้นตอน

การดึงนำ้าออก (dehydration) การ clearing และการ infiltration ด้วยเครื่อง automatic processor หลังจากนั้นนำา

เนื้อเยื่อที่ได้มาใส่ลงในแม่พิมพ์ (mold) เพื่อทำาให้เป็นแท่งด้วยการเติมพาราฟินลงไป นำาแท่งช้ินเนื้อเยื่อตัวอย่างท่ีได้มา

ตัดด้วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (microtome) ให้มีความหนาประมาณ 5-6 ไมครอน นำามาวางลงบนแผ่นสไลด์ หลังจากนั้นนำา

เนือ้เยือ่ทีต่ดิสไลดด์แีลว้ไปยอ้มส ีhaematoxylin และ eosin (H&E) ปดิดว้ยกระจกปดิสไลดโ์ดยใชน้ำา้ยา permount แลว้

นำาสไลด์ถาวรที่ได้มาศึกษาลักษณะต่างๆ ของเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงต่อไป 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิจัยพบว่าลูกกุ้งก้ามกรามที่ป่วยเป็นโรคหางขาว (White tail disease หรือ WTD) จากการติดเชื้อไวรัส

ชนิด MrNV และ XSV มีลักษณะลำาตัวสีขาวขุ่นคล้ายสีนำ้านมที่บริเวณส่วนหลัง ด้านท้อง หรือปลายส่วนหาง (ภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1 ลักษณะของลูกกุ้งก้ามกรามที่ป่วย มีลำาตัวสีขาวขุ่น

 เมือ่นำาลกูกุง้กา้มกรามทีป่ว่ยเหลา่น้ีมาทำาการศึกษาการเปลีย่นแปลงทางพยาธสิภาพของเนือ้เยือ่ พบการเปลีย่นแปลง

ในอวัยวะต่างๆ ดังนี้ คือ พบกล้ามเนื้อตาย (muscle necrosis) กระจายอยู่เป็นส่วนๆ โดยเฉพาะมัดกล้ามเนื้อที่บริเวณลำา

ตัว (ภาพที่ 2) ที่ส่วนท้อง (ภาพที่ 3) และที่ส่วนของระยางค์ต่างๆ (ภาพที่ 4) ของลูกกุ้ง จะเห็นนิวเคลียสของกล้ามเนื้อลาย

ภาพที่ 2 กล้ามเนื้อบริเวณลำาตัวที่เกิดการตาย (MN) แทรกตัวรวมอยู่กับ

กล้ามเนื้อที่ปกติ (NM)  (H&E; bar = 200 µm)
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ติดสีนำ้าเงินเข้มจำานวนมาก จากการย้อมสีด้วยฮีมาทอกไซลินและอีโอซิน (H&E) แตกต่างจากกล้ามเนื้อปกติซึ่งนิวเคลียส

จะตดิสีนำา้เงนิแตจ่างกวา่ และอยูห่า่งๆ กนัทำาใหม้องเหน็เฉพาะในสว่นของไซโตพลาสซมึซึง่จะตดิเฉพาะสชีมพอูยา่งชดัเจน 

(ภาพที่ 4) และพบว่าบริเวณกล้ามเนื้อที่เกิดการตายเหล่านี้จะมีฮีโมไซท์ (hemocyte) แทรกตัวเข้ามาเพิ่มเป็นจำานวนมาก

ภาพที่ 3 กล้ามเนื้อบริเวณด้านท้องที่เกิดการตาย (MN) แทรกตัวรวม

อยู่กับกล้ามเนื้อที่ปกติ (NM)  (H&E; bar = 100 µm)

ภาพที่ 4 ภาพขยายกล้ามเนื้อบริเวณระยางค์ที่เกิดการตาย (MN) 
จะเห็นนิวเคลียสติดสีนำ้าเงินเข้ม
(n) แทรกตัวรวมอยู่กับกล้ามเนื้อที่ปกติ (NM) ซึ่งเห็นเป็นสีชมพู 
(H&E; bar = 100 µm)

 นอกจากนี้ยังพบว่าพยาธิสภาพเน้ือเยื่อส่วนของตับและตับอ่อน (hepatopancreas หรือ hp) มีขนาดเล็กลง 

(atrophy) มีปริมาณเม็ดไขมันน้อยมาก (minimal lipid) ภายในเซลล์บุผิวของท่อตับและตับอ่อนพบ inclusion bodies 

ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ แบบแรกเป็น inclusion body ย้อมติดสีม่วงของ H&E ที่พบอยู่ภายในไซโตพลาสซึม

(basophilic cytoplasmic inclusion body) (ภาพที่ 5) และแบบที่ 2 มีลักษณะแบบ Cowdry type A คือ จะมีช่อง

ว่างใสโดยรอบ inclusion ซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียส (intranuclear inclusion) (ภาพที่ 6)

ภาพที ่5 ลักษณะพยาธิสภาพเนือ้เยือ่ของตบัและตบัออ่น (hp) ของ
ลูกกุ้งก้ามกรามที่ป่วยพบ basophilic cytoplasmic inclusion 
bodies (In) จำานวนมากแทรกตัวอยู่ภายในเซลล์  
(H&E; bar = 50 µm)

ภาพที่ 6 ภาพขยายลักษณะของ inclusion bodies แบบ Cowdry 
type A (ศรชี้) จำานวนมาก ที่พบภายในตับและตับอ่อนของลูกกุ้ง
ก้ามกรามที่ป่วย (H&E; bar = 50 µm)
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 จากการวิจัยในครั้งนี้โรคหางขาวสร้างความเสียหายอย่างมากกับลูกกุ้งก้ามกรามในโรงเพาะฟักทำาให้ลูกกุ้งมีอัตรา

การตายสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของลูกกุ้งที่ติดเชื้อมีอาการกล้ามเนื้อสีขาวทั้งตัว โดยเฉพาะบริเวณส่วนหางเช่น

เดียวกับรายงานของ Sahul Hameed et al. (2004) ซึ่งจากการศึกษาของ Qian et al. (2003) พบว่ามีสาเหตุมาจาก

เชื้อไวรัส 2 ชนิด คือ Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ซึ่งมีรูปร่างแบบ icosahedral ไม่มีเปลือกหุ้ม 

(non-enveloped) เป็น single strand RNA (ssRNA) ไวรัสมีขนาด 26-27 นาโนเมตร และชนิดที่สองคือ Extra small 

virus (XSV) มีขนาด 14-16 นาโนเมตร แต่ความสัมพันธ์ของไวรัสทั้ง 2 ชนิดนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด ต่อมา Bonami et al. 

(2005) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณของไวรสัทัง้ 2 ชนดิดงักลา่วและพบวา่ในกลุม่ทีม่ไีวรสัชนดิ MrNV ในสดัสว่น

ที่มากกว่าชนิด XSV พบว่ากุ้งก้ามกรามจะแสดงอาการกล้ามเนื้อสีขาว แต่ในกลุ่มที่มีไวรัส MrNV ในสัดส่วนที่น้อยกว่า 

XSV พบว่ากุ้งก้ามกรามจะแสดงอาการกล้ามเนื้อสีขาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 การตรวจวนิจิฉยัโรคมคีวามสำาคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขณะทีเ่กดิการตดิเชือ้ในระยะแรกๆ วธิกีารตรวจสอบวนิจิฉยั

โรคหางขาวน้ีมกีารศกึษาจำานวนมาก ไดแ้ก ่Romestand and Bonami (2003) ไดพ้ฒันาปรบัปรงุวธิ ีsandwich enzyme - linked

immunosorbent assay (E-LISA) และ Sri Widada et al. (2004) ได้พัฒนาวิธี dot-blot hybridization,

in situ hybridization และ RT-PCR เพื่อใช้ในการวินิจฉัยเชื้อ MrNV นอกจากนี้วิธี dot-blot hybridization และวิธี 

single-step RT-PCR ยงัไดถ้กูพฒันาใหใ้ชใ้นการวนิจิฉยัเชือ้ XSV อกีดว้ย ซึง่วธิกีารตา่งๆ เหลา่นีไ้ดถ้กูนำามาใชใ้นการตรวจ

สอบเช้ือไวรสัทัง้ 2 ชนดิในพ่อแมพั่นธุก์ุง้กา้มกรามกอ่นทีจ่ะนำามาผสมพนัธุว์างไข ่และในลกูกุง้วยัออ่นกอ่นทีน่ำาไปเลีย้งในบอ่

การตรวจสอบด้วยวิธี RT-PCR พิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมและแม่นยำาที่สุดกว่าวิธีอื่นๆ (Sri Widada et al., 2004; Sahul 

Hameed et al., 2004) แต่วิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และเนื่องจากการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง

พยาธิสภาพเนือ้เยือ่ของลกูกุง้กา้มกรามทีป่ว่ยจากการติดเชือ้ไวรสัดงักลา่วมรีายละเอยีดนอ้ยมาก ดงันัน้วธิกีารตรวจวนิจิฉยั

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อของลูกกุ้งก้ามกรามท่ีป่วยจากการติดเช้ือโรคหางขาวในครั้งนี้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง

ซึ่งสามารถนำามาใช้ตรวจสอบได้อย่างได้ผล โดยตรวจสอบดูจาก inclusion bodies ทั้ง 2 ลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น 

บริเวณเนื้อเยื่อของตับและตับอ่อน ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อที่ชัดเจนที่สุด และเป็น

ลักษณะที่มีความจำาเพาะเจาะจงต่อการติดเชื้อโรค หางขาวในลูกกุ้งก้ามกราม

สรุปผลการวิจัย

 จากการวจิยัในครัง้น้ีพบการเปลีย่นแปลงทางพยาธสิภาพเนือ้เยือ่ของลกูกุง้กา้มกรามทีป่ว่ยจากการตดิเชือ้โรคหางขาว

ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด MrNV และ ไวรัส XSV คือ พบอินคลูชัน บอดีส์จำานวนมากบริเวณเนื้อเยื่อของ

ตับและตับอ่อน 2 ลักษณะ คือ อินคลูชัน บอดีส์ที่พบในนิวเคลียสของกลุ่มเซลล์ที่ตายแล้ว ย้อมติดสีชมพู (acidophilic 

intranuclear inclusion) หรอืมลีกัษณะแบบ Cowdry type A และอนิคลชูนั บอดสีท์ีเ่กดิขึน้ในสว่นของไซโตพลาสซมึซึง่

ย้อมติดสีนำ้าเงิน (basophilic cytoplasmic inclusion) ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อ ที่

ชดัเจนที่สดุ และมีความแตกตา่งจากการตดิเชือ้ของไวรสัชนิดอืน่ๆ นอกจากนี้ยงัพบการตายของเซลลก์ล้ามเนื้อ (muscle 

necrosis) บริเวณมัดกล้ามเนื้อที่ ส่วนหลัง ส่วนท้อง และส่วนหาง ดังนั้น จึงสามารถนำาลักษณะของ inclusion bodies 

ที่บริเวณตับและตับอ่อนมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือเป็นตัวบ่งชี้ถึงการติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสชนิด MrNV และ 

ไวรัส XSV ในลกูกุง้กา้มกรามทีต่ดิเชือ้โรคหางขาวได ้ซึง่จะเปน็แนวทางในการหาวธิกีารปอ้งกนักำาจดัโรคนีเ้ปน็ลำาดบัตอ่ไป
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