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บทคดัย่อ: การวิจยัพื้นฐานและการวิจยัเชิงลึกทางชีววิทยาของกุง้กลุาดาํท่ีจะทาํความเขา้ใจ
ธรรมชาติและกลไกการดาํรงคชี์วิตต่างๆอยา่งลึกซ้ึงยงัมีนอ้ยมาก จากรายงานต่างๆทางพยาธิวิทยา
ของกุง้กลุาดาํท่ีเกิดโรค จะพบอวยัวะนํ้าเหลือง (lymphoid organ; LO) มีความผดิปกติร่วมดว้ย
เสมอ อวยัวะน้ีจึงน่าจะมีความสมัพนัธ์กบัการดาํเนินโรค และการต่อตา้นเช้ือโรคและส่ิง
แปลกปลอมต่างๆ ซ่ึงตอ้งการขอ้มูลพื้นฐานทางเน้ือเยือ่วิทยาและเซลลว์ิทยาเป็นแนวทางใน
การศึกษาการดาํเนินโรคและการวนิิจฉยัแยกโรคต่อไป คณะผูว้ิจยัจึงทาํการการศึกษาโดยเกบ็
ตวัอยา่งกุง้กลุาดาํจากเรือประมงบริเวณสะพานปลาตาํบลอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี คดัเลือกกุง้ท่ีมี
สุขภาพดี นํ้าหนกัประมาณ 150-200 กรัม ศึกษาตาํแหน่ง ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยา 
และจาํแนกชนิดของเซลลใ์นอวยัวะนํ้าเหลือง โดยผา่ตดัแยกอวยัวะนํ้าเหลืองภายหลงัการตรึง
เน้ือเยือ่ดว้ยการฉีด Davidson’s fixative และ 4% glutaraldehyde ขณะท่ีกุง้ยงัมีชีวิต แลว้แยก
อวยัวะนํ้าเหลืองออก แช่ใน Davidson’s fixative และ 4% glutaraldehyde นาํไปผา่น
กระบวนการเตรียมช้ินเน้ือ และกาํซาบช้ินเน้ือดว้ยพาราฟิน และพลาสติก ตดัดว้ย microtome ท่ี
ความหนา 4-5 ไมโครเมตร และ 1 ไมโครเมตร (semithin section) ตามลาํดบั แลว้ทาํการยอ้มสี
ชนิดต่างๆ จากการศึกษาสามารถแบ่งลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของ 
lymphoid organ ได ้ 3 compartments คือ luminal compartment,  tubular compartment 
และ intertubular compartment ไม่พบ spheroid ในเน้ือเยือ่ท่ีศึกษา โครงสร้างภายนอกของ
อวยัวะนํ้าเหลือง และพ้ืนท่ีระหวา่ง tubule ประกอบดว้ย loose connective  tissue และท่ี 
capsule   เป็น dense  regular connective  tissue  ไม่พบการสะสมสารประกอบคาร์โบไฮเดรท 
และไม่พบ active เซลลท่ี์มีลกัษณะคลา้ย plasma cell อยา่งในระบบภูมิคุม้กนัของสตัวมี์กระดูก
สนัหลงั เซลลท่ี์พบมีทั้ง hemocytes, parenchymal และ stromal cells ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 
agranulocyte, granulocyte, luminal lining cells, epitheloid cells,  periluminal giant 

cells และ nucleochromatic cells จากลกัษณะทางเน้ือเยือ่วทิยาสามารถกล่าวไดว้า่อวยัวะ
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นํ้าเหลืองเป็นอวยัวะท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัระบบภูมิคุม้กนัของกุง้ และเป็นแหล่งสาํหรับกระตุน้
การเจริญเตม็วยัของเมด็เลือด. 
 
Abstract: This research is performed to study the definite site, general morphology, 
histology and classified cells in the lymphoid organ; LO, of giant black tiger prawn 
broodstocks. The prawns are collected from the fisherman at Angsila pier, seafood 
morning market, Chonburi. The healthy broodstocks of 150-200 gm in body weight 
are sampled and fixed by direct injection of Davidson’s fixative for paraffin 
embedding and 4% glutaraldehyde in cacodylate buffer pH 7.4 for plastic, Araldite 
502, infiltration. The routine and specific tissue processing, embedding, sectioning 
and staining for light microscope are performed. It is found that, the LO has two lobes 
of an ovoid shape organ, which capsule invested by the dense regular connective 
tissue and hemolymph sinuses. The LO locates dorso-anterior to the ventral 
hepatopancreas. It supplies by a single subgastric artery, which branches into left and 
right lymphoidal arteries before they enter the organ and continue inside as the main 
tubules of each lobe. Histologically, the LO contains numerous unordered tubules, 
which calssify as compound convoluted tubular gland. The glandular tissue could be 
divided into 3 compartments of luminal, tubular and intertubular compartments. The 
luminal compartment contains 4 types of immature and mature hemocytes, which are 
agranular, small granular, medium granular and lobular nuclear cells. The tubular 
compartment is subdivided into periluminal, intermediate and peripheral zones. The 
cellular compositions of tubular compartment are varies from zone to zone. They are 
including of luminal lining, epitheloid, periluminal giant, spheroid nuclear, U-shape 
nuclear, nucleochromatic and stromal cells. The intertubular compartment composes 
of agranulocytes and granulocytes, which are hemocytes that become mature, which 
screened by the LO during migration from the luminal compartment. These 
histological findings suggest that, the LO is the organ that play an important roles in 
defense mechanisms of the crustacean either direct cytotoxicity or indirectly via 
unkonwn mediators. The contribution of LO on hemocytes maturation could not be 
exclude. 
 
บทนํา/วธีิดําเนินการวจัิย/สรุปผลการวจัิย 

ปัจจุบนัสดัส่วนของการเพาะเล้ียงกุง้กลุาดาํท่ีเพิ่มข้ึนกบัผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดไม่แปรผนั
ตามกนั (อภิชยั, 2544 ) ปัญหาสาํคญัคือโรคต่างๆท่ีเกิดจากการเล้ียงกุง้ท่ีมีจาํนวนแออดัมาก สภาพ
นํ้าในบ่อ เช้ือโรค และสภาพของกุง้เอง ปัจจุบนัมีผูส้นใจมุ่งศึกษาสภาพของตวักุง้ จะทาํใหเ้ขา้ใจ
กลไกการเกิดโรคดียิง่ข้ึน จากรายงานต่างๆ ทางพยาธิวิทยาในกุง้กลุาดาํท่ีเกิดโรค พบอวยัวะ
นํ้าเหลืองมีความผดิปกติร่วมดว้ยเสมอ (Supattra, 2001) น่าจะสมัพนัธ์กบัการดาํเนินโรค ผูว้ิจยัใช้
กุง้จากเรือประมง ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีไดจ้ากแหล่งธรรมชาติ จากการศึกษาพบวา่อวยัวะนํ้าเหลืองอยู ่
dorso-anterior ต่อ ventral hepatopancreas มี 2 lobes รูปร่างรี ขนาด 2-3 มิลลิกรัม วางขนาน
กบัลาํตวั มี connective tissue และ capsule หุม้ ยดึติดกบั hepatopancreas  มี subgastric 

artery จากหวัใจเสน้เดียวจนถึง lymphoid organ จึงใหแ้ขนงเป็น right และ left lymphoidal 

arteries ภายใน lymphoid organ เป็น compound branches convoluted tubular gland เซลล์



 3

ส่วนใหญ่ติดสีเบส  แบ่งไดเ้ป็น 3 compartments  คือ luminal compartment (A)  tubular 

compartment (B) และ intertubular compartment (C)  
Luminal compartment เป็น lumen ของ tubule มี haemocytes หลายระยะทั้ง 

granulocytes และ agranulocytes ส่วนใหญ่เป็น immature haemocytes อยา่งไรกต็าม 
haemocytes ท่ีแทรกผา่น tubular compartment ไปอยูใ่น intertubular compartment จะมี
จาํนวน granule ใน cytoplasm มากข้ึนเหมือนท่ีพบใน mature haemocytes 

 
  Tubular compartment แบ่งเป็น3 zone คือ periluminal zone, intermediate zone 
และ peripheral zone โดย periluminal zone อยูร่อบๆ lumen มี 2 ส่วน คือ luminal lining 

cell และ epitheliod cell เป็น epithelium like cell ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง พบ 
cytoplasmic process เรียงตวัไม่เป็นระเบียบ (รูปท่ี 1- e, f) เซลลใ์น periluminal zone เรียงตวั
หนาแน่นกวา่บริเวณ อ่ืนๆ และจะติดสีเขม้กวา่ intermediate zone เซลลมี์หลายขนาด หลายทรง
และ irregular shape nucleus เซลลไ์ม่หนาแน่น peripheral zone มี spindle nuclear cells 
เรียงตวัหลวมๆ พบ elongate และ multilobular nuclear cells ไดท้ัว่ไป  

Intertubular compartment อยูร่ะหวา่ง tubular compartment แบ่งเป็น 2 zones 
คือ dense และ loose zones ไม่พบ spheroid ในทั้ง 2 zones 
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          ท่ียอ้มดว้ยสี H&E 

A       =  Luminal compartment     
B       =  Tubular compartment     
B1     =  Periluminal zone                     
B1.1  =  Luminal lining cell     
B1.2  =  Epitheliod cell     
B2     =  Intermediate zone    
B3     =  Peripheral zone    
C       =  Intertubular compartment      
haem =  Haemocyte 
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