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Abstract

Case history—Between December 2010 and February 2012, necropsies were performed on five dead 
sheep submitted from two farms in Ratchaburi province, western Thailand. The animals were approxi-
mately one to three years old. They showed signs of weight loss, chronic respiratory disease e.g. dys-
pnea and respiratory distress, and finally fatal. Histopathology examination and virological tests were 
performed. In addition, serum samples of sheep from the same farms were tested for antibodies against 
Maedi-visna virus (MVV) by indirect ELISA. 

Clinical findings—Respiratory tracts of the affected sheep were filled with frothy fluid. Lungs were 
enlarged, heavy, edematous, and failed to collapse. Grayish-white multiple nodular lesions of 0.5-3 cm. 
in diameter were observed scatter through lung parenchyma. Microscopic picture revealed the formation 
of neoplastic foci composed of one layer of columnar epithelial cells arranged in acinar and papillary pat-
tern. The neoplasms were surrounded by a large number of alveolar macrophages. Moreover, bronchiolar 
lumen was overflowing by proliferation of bronchiolar epithelium was also observed. Jaagsiekte sheep 
retrovirus (JSRV), the etiological agent of ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA), was amplified from 
neoplastic lung tissues of five sheep by using real-time PCR. The seroprevalence of MVV infection in 
sheep aged over one year in the two farms were 75.38% (49/65) and 5.26% (1/19). These results provide 
evidence and confirm the presence of natural OPA coexisted with MVV in sheep in western Thailand.

Conclusion—This is the first report describing the occurrence of OPA coexisting with MVV in sheep in 
western Thailand. Farmers should be advised to remove affected-OPA and MVV- infected sheep, includ-
ing their offspring’s, to prevent the spread of these diseases. 
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การตดิเช้ือ Jaagsiekte sheep retrovirus ในฟาร์มเลีย้งแกะที่
ตรวจพบแอนตบิอดต่ีอเช้ือ Maedi- visna virus ในจงัหวดัราชบุรี 
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บทคัดย่อ

การพรรณนาสัตว์ป่วย	 ระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ศนูยว์จิยั

และพฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัตก ไดด้�าเนินการผา่ซากแกะอายรุะหวา่ง 1-3 ปี จ�านวน 5 ตวั จาก

ฟาร์มเล้ียงแกะจ�านวน 2 แห่งในอ�าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สัตวป่์วยมีน�้ าหนกัลดลง และแสดง

อาการระบบทางเดินหายใจแบบเร้ือรัง ไดแ้ก่ หอบ หายใจล�าบาก และตายในท่ีสุด หลงัการตรวจซาก

ท�าการชนัสูตรเน้ือเยือ่ทางจุลพยาธิวทิยาและไวรัสวทิยา นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีศนูยว์จิยัและพฒันาการ

สัตวแพทยภ์าคตะวนัตกไดด้�าเนินการเก็บซีรัมแกะท่ีเล้ียงร่วมฝูงเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ 

Maedi-visna virus (MVV) ดว้ยวธีิ indirect ELISA 

ผลการตรวจทางคลนิิก	 ผลการตรวจซาก พบหลอดลมและท่อทางเดินหายใจมีของเหลวลกัษณะ

เป็นฟองบรรจุอยูภ่ายใน ปอดมีขนาดใหญ่ บวมน�้า น�้ าหนกัมาก และเน้ือปอดไม่แฟบ พบกอ้นเน้ือ

งอกสีเทา-ขาว มีเสน้ผา่ศนูยก์ลางขนาด 0.5-3 เซนติเมตรกระจายทัว่เน้ือปอด ผลการตรวจทางจุลพยาธิ

วิทยาของปอด พบกลุ่มเน้ืองอกมะเร็งประกอบดว้ยเซลลเ์น้ืองอกมีรูปร่างเป็นแท่งเรียงแถวเพียงชั้น

เดียว มีการเจริญเติบโตประกอบดว้ยโครงสร้าง 2 รูปแบบ คือมีลกัษณะเป็นถุงต่อมหรือถุงเลก็ๆ และ

มีรูปร่างคลา้ยน้ิวมือ พบ alveolar macrophage จ�านวนมากลอ้มรอบกลุ่มเน้ืองอกมะเร็ง นอกจากน้ียงั

ตรวจพบการเพิ่มจ�านวนของเซลลเ์ยือ่บุผวิของหลอดลมขนาดเลก็ภายในเน้ือเยือ่ปอดจ�านวนมากยืน่

เขา้ไปในท่อหลอดลม จากการตรวจหาสารพนัธุกรรมของเช้ือ Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV) 

ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรค Ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA) ในกอ้นเน้ืองอกท่ีปอดแกะทั้ง 5 ตวั

ดว้ยวธีิ real time PCR พบการเพิ่มจ�านวนช้ินสารพนัธุกรรมของเช้ือ JSRV ในเน้ืองอกของปอด จาก

การตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในฝงูแกะท่ีติดเช้ือ JSRV ทั้งสองฝงู พบความชุกทางซีรัมวทิยา

ของเช้ือ MVV ในแกะท่ีอายมุากกวา่ 1 ปี เท่ากบั 75.38% (49/65) และ  5.26% (1/19) ผลการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการเป็นหลกัฐานยนืยนัวา่แกะป่วยดว้ยโรค OPA ร่วมกบัมีการติดเช้ือ MVV ในฝงูแกะทั้ง

สอง

ข้อสรุป	รายงานน้ีเป็นรายงานการเกิดโรค OPA ร่วมกบัการติดเช้ือ MVV ในฝงูแกะท่ีเล้ียงในภาค

ตะวนัตกของประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ดงันั้นในการควบคุมและก�าจดัโรคจึงควรแนะน�าใหเ้จา้ของ

สตัวค์ดัท้ิงแกะป่วยและแกะท่ีใหผ้ลบวกตอ่การทดสอบโรค รวมทั้งลูกท่ีเกิดจากแม่แกะท่ีติดเช้ือไวรัส

ทั้งสองชนิด
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บทน�า

 โรคติดเช้ือไวรัสของระบบทางเดินหายใจแบบเร้ือรังของแกะโตเตม็วยัท่ีส�าคญัและก่อให้

เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มเล้ียงแกะสูง ไดแ้ก่โรค Ovine pulmonary adenocarcinoma 

และโรค Ovine progressive pneumonia หรือ Maedi-visna เน่ืองจากสตัวท่ี์ติดเช้ือไวรัส เจริญเติบโต

ชา้ ใหผ้ลผลิตต�่า โรคทั้งสองชนิดหากสตัวติ์ดเช้ือตามธรรมชาติจะมีระยะฟักตวัยาวนานตั้งแต่ 6 เดือน

จนถึง 2-3 ปี ดงันั้นมกัพบการเกิดโรคในแกะท่ีมีอายรุะหวา่ง 1- 4 ปี [1-3] แต่ส่วนใหญ่อาย ุ3-4 ปี 

[2-3] พบโรคทั้งสองในหลายประเทศทัว่โลกท่ีมีการเล้ียงแกะ ทั้งในทวปียโุรป แอฟริกา อเมริกา และ

ในทวปีเอเชีย แต่ไม่พบการเกิดโรคในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์[4-5] 

 โรค Ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA ; sheep pulmonary adenomatosis ; Jaag-

siekte) เป็นโรคติดต่อท่ีมีสาเหตุเกิดจากเช้ือ Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV) จดัอยูใ่น genus 

Betaretrovirus ใน family Retroviridae ท�าใหเ้กิดกอ้นเน้ืองอกภายในปอด (lung cancer) เซลลม์ะเร็ง

มีตน้ก�าเนิดมาจากเซลลช์นิด type II alveolar pneumocyte และ Clara bronchiolar epithelial cell [6] 

กอ้นเน้ืองอกท่ีปอดเป็นแหล่งส�าคญัของการเพิ่มจ�านวนของเช้ือ JSRV [7] แกะเป็นสตัวท่ี์ติดเช้ือได้

ตามธรรมชาติ ในฝงูแกะท่ีมีการติดเช้ือ JSRV แกะเกือบทุกตวัของฝงูจะติดเช้ือไวรัส แต่มีส่วนนอ้ย

เท่านั้นท่ีมีการพฒันากอ้นเน้ืองอก [2] หากเกิดเน้ืองอกภายในปอด แกะจะแสดงอาการป่วยแบบเร้ือรัง 

ลกัษณะของโรคจะด�าเนินไปอยา่งชา้ๆ สตัวผ์อมแหง้ มีน�้าหนกัลดลงต่อเน่ือง หายใจล�าบาก มีน�้ามูก

เหนียวขน้ หากใหส้ัตวก์ม้หวัลงต�่าจะพบของเหลวเป็นฟองไหลออกจากช่องจมูก สัตวป่์วยมกัตาย

เน่ืองจากติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอ้นท่ีปอด โดยเฉพาะเช้ือ Mannheimia haemolytica ท่ีท�าใหป้อดบวม 

เม่ือผา่ซากจะตรวจพบปอดมีขนาดใหญ่ น�้าหนกัมาก และไม่แฟบ พบกอ้นเน้ืองอกลกัษณะแขง็หลาย

ขนาด มีสีเทาหรือน�้ าตาลอมชมพกูระจายทัว่ปอดทั้งสองขา้งซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีส�าคญัของโรคน้ี พบ

ของเหลวเป็นฟองในหลอดลมและท่อทางเดินหายใจ [2,8] ซ่ึงของเหลวเหล่าน้ีเป็นแหล่งแพร่เช้ือ

ไวรัสท่ีส�าคญั เน่ืองจากมีเช้ือไวรัสสะสมในปริมาณสูง [9] ในฝงูท่ีติดเช้ือไวรัสคร้ังแรกจะพบสตัวใ์น

ฝงูมีอตัราการป่วยและตายสูงถึง 80% หากระยะเวลายาวนานข้ึน อตัราการติดเช้ือจะเพิ่มข้ึน แต่อตัรา

การตายต�่าลง พบแกะตายประมาณ 2-5% ต่อปี แกะส่วนใหญ่ในฝงูท่ีติดเช้ือมกัไม่พบเน้ืองอกในช่วง

อายขุองการเล้ียงเพื่อการคา้ [5] เน่ืองจากระยะเวลาในการเล้ียงสั้น เน้ือแกะท่ีนิยมบริโภคผลิตจากลกู
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แกะอายไุม่เกิน 1ปี

 โรค  Ovine progressive pneumonia (OPP) หรือ Maedi-visna (MV) เป็นโรคติดเช้ือไวรัส

ชนิดเร้ือรังของแกะ โรคจะด�าเนินไปอยา่งชา้ๆค่อยเป็นค่อยไป ต่อมาจะรุนแรงข้ึน แกะท่ีติดเช้ือไวรัส

ส่วนใหญ่มกัไม่แสดงอาการป่วยให้เห็น หากสัตวแ์สดงอาการจะมีสองลกัษณะ ท่ีพบบ่อยคร้ังคือ

อาการระบบทางเดินหายใจ (maedi) ไดแ้ก่ ปอดอกัเสบเร้ือรัง ไอแหง้ๆ หายใจล�าบาก มีน�้ามกู ร่างกาย

ซูบผอม อีกลกัษณะคืออาการทางระบบประสาท (visna) พบไดน้อ้ยกวา่ ไดแ้ก่ ขาหลงัอ่อนแรง สูญ

เสียการทรงตวั และเป็นอมัพาต อาจพบอาการอ่ืนๆร่วมดว้ยไดแ้ก่เตา้นมอกัเสบ และ/หรือขอ้อกัเสบ 

[10] ความรุนแรงของโรคข้ึนกบัสายพนัธ์ุแกะ และการติดเช้ืออ่ืนๆแทรกซอ้น สตัวท่ี์แสดงอาการป่วย

จะตายภายใน 3-12 เดือน เน่ืองจากภาวะขาดออกซิเจน (anoxia) หรือติดเช้ือจุลชีพอ่ืนแทรกซอ้น [11] 

ในพื้นท่ีท่ีเร่ิมมีอุบติัการณ์ของโรค แกะท่ีติดเช้ือจะมีอตัราการตายสูงถึง 20-30% [4] โรคน้ีมีสาเหตุ

เกิดจากเช้ือ Maedi-visna virus (MVV) จดัอยูใ่น genus Lentivirus ใน family Retroviridae จากการ

วเิคราะห์ลกัษณะทางพนัธุกรรมพบวา่ เช้ือน้ีมีลกัษณะทางพนัธุกรรมคลา้ยคลึงกบัเช้ือ Caprine arthri-

tis-encephalitis virus (CAEV) ท่ีก่อให้เกิดโรคขอ้อกัเสบและสมองอกัเสบในแพะ [12] โดยมี

เปอร์เซ็นตค์วามคลา้ยคลึงกนัของล�าดบันิวคลีโอไทดข์องยนีส่วน envelope ระหวา่ง 73-74.4% [13] 

เช้ือไวรัสทั้งสองชนิดจึงจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัคือกลุ่ม Lentivirus ของสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดเลก็ (Small 

ruminant lentivirus; SRLV) [14] เช้ือ MVV มีระยะฟักตวันานตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไปจึงพบวา่สตัวท่ี์แสดง

อาการป่วยจะมีอายมุากกวา่ 2-4 ปี [15] แกะติดเช้ือไวรัสไดห้ลายทาง ในลกูแกะ ติดเช้ือในระยะแรก

คลอดโดยกินน�้านมเหลืองและ/หรือน�้านมของแม่แกะท่ีมีเช้ือไวรัส ส่วนในแกะโตเตม็วยัติดเช้ือโดย

การหายใจซ่ึงเป็นทางติดเช้ือท่ีส�าคญั โดยเฉพาะในฝงูท่ีเล้ียงแกะรวมกนัหนาแน่น เน่ืองจากแกะป่วย

จะขบัเช้ือไวรัสปริมาณสูงปนเป้ือนออกมาพร้อมส่ิงคดัหลัง่จากปอดท่ีขบัออกมาทางช่องจมูก ท�าให้

แกะภายในฝงูติดเช้ืออยา่งรวดเร็ว [12] เม่ือเช้ือไวรัสเขา้สู่ร่างกายจะไปจบัตวักบั DNA ของเซลลเ์มด็

เลือดขาว ไดแ้ก่ lymphocyte, monocyte และ macrophage แต่เช้ือไวรัสจะเพิ่มจ�านวนใน mature 

macrophages  ซ่ึงเป็นเซลลเ์ป้าหมายหลกัของเช้ือ MVV [12,16] แกะท่ีติดเช้ือจะมีเช้ือไวรัสคงอยู่

ตลอดชีวติ และเป็นพาหะแพร่เช้ือใหแ้กะร่วมฝงู ไม่วา่แกะพาหะจะแสดงอาการป่วยหรือไม่กต็าม [3]

 ในฝงูแกะท่ีติดเช้ือ JSRV ตามธรรมชาติ มกัมีการติดเช้ือ MVV ร่วมดว้ย เช้ือไวรัสทั้งสอง

ชนิดจะเสริมฤทธ์ิซ่ึงกนัและกนั (synergistic interaction) ท�าใหโ้รครุนแรงข้ึน [2] เน่ืองจากเช้ือ JSRV 

ท�าใหเ้ช้ือ MVV ท่ีอยูใ่นระบบทางเดินหายใจมีระดบัสูงข้ึน ผลท่ีตามมาคือเกิดการแพร่กระจายของ

เช้ือ MVV ภายในฝงูเพิม่มากข้ึน [4] มีผูร้ายงานการเกิดโรค OPA และ OPP ร่วมกนัในแกะทั้งในระดบั

รายตวัและรายฝงู Rosadio et al. [17] ศึกษารอยโรคและลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยา รวมทั้งตรวจพบ

แอนติบอดีต่อเช้ือ Ovine lentivirus ในฝงูแกะท่ีติดเช้ือ JSRV ร่วมกบัเช้ือ MVV ตามธรรมชาติท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา แกะป่วยแสดงอาการน�้าหนกัลด และหายใจล�าบาก Dawson et al. [18] ศึกษา
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อตัราการตรวจพบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในแกะท่ีน�ามาเล้ียงร่วมฝงูแกะท่ีมีการติดเช้ือ MVV อยา่ง

เดียว เปรียบเทียบกบัแกะท่ีน�ามาเล้ียงร่วมฝงูท่ีมีการติดเช้ือ JSRV และ MVV พบวา่แกะท่ีเล้ียงร่วมฝงู

แกะท่ีมีการติดเช้ือไวรัสทั้งสองชนิดร่วมกนัจะตรวจพบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV สูงถึง 60% (3/5 ตวั) 

ภายในระยะเวลา 1 ปี แต่ตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในแกะท่ีเล้ียงร่วมฝงูท่ีมีการติดเช้ือ 

MVV เพียงอยา่งเดียว ส่วนท่ีประเทศสเปน González et al. [19]  รายงานการเกิดโรค OPA และ OPP 

ร่วมกนัและกล่าววา่ในฝงูท่ีเกิดโรค OPA ตรวจพบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV สูงถึง 69.49%  แต่มีแกะ

เพียง 10.2% เท่านั้นท่ีมีรอยโรค OPP ท่ีปอด

 ในประเทศไทยกรมปศุสตัวไ์ดน้�าเขา้แกะพอ่-แม่พนัธ์ุจากต่างประเทศมาเล้ียงเพื่อปรับปรุง

พนัธ์ุแกะภายในประเทศ มีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรโดยเร่ิมน�าเขา้แกะ

พนัธ์ุคาทาดินจากประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือปี พ.ศ.2532 ต่อมาในปี พ.ศ.2540 น�าเขา้แกะพนัธ์ุซานตา

อิเนสซ่ึงเป็นแกะเน้ือจากประเทศบราซิล และในระยะเวลาต่อมากรมปศุสตัวไ์ดน้�าเขา้แกะพนัธ์ุเซา้ท์

แอฟริกนัมตัตอนเมอริโน พนัธ์ุคอร์ริเดล และแกะพนัธ์ุบอนด ์ซ่ึงใหผ้ลผลิตทั้งเน้ือและขนท่ีมีลกัษณะ

ดีเขา้มาเล้ียงปรับปรุงพนัธ์ุแกะในประเทศ นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงแกะเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวใน

รีสอร์ทในหลายภมิูภาค โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีภมิูประเทศใกลเ้คียงกบัประเทศออสเตรเลีย อ�าเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรีเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการเล้ียงแกะเป็นปศุสัตวข์องรีสอร์ทเพื่อดึงดูดความสนใจของนกั

ท่องเท่ียวหลายแห่ง  

 รายงานน้ีกล่าวถึงการติดเช้ือ JSRV ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรค OPA ในฝงูแกะท่ีเล้ียงในอ�าเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รวมทั้งลกัษณะรอยโรคท่ีตรวจพบดว้ยตาเปล่าและทางจุลพยาธิวทิยา การตรวจ

ยนืยนัชนิดของเช้ือทางหอ้งปฏิบติัการ และการตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV เพื่อประเมินความ

ชุกของโรค OPP ในฝงูแกะ เพื่อใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงแกะ รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบขอ้มูลการเกิดโรค

ทั้งสองในประเทศไทย และใชเ้ป็นแนวทางในการเฝ้าระวงั ควบคุมและป้องกนัโรคต่อไป

วัสดุ	อุปกรณ์	และวิธีการ

ประวติัสัตว์ป่วย

 แกะป่วยฟาร์มที ่1

 ฟาร์มเล้ียงแกะแห่งแรกตั้งอยูท่ี่ ต �าบลสวนผึ้ง อ �าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เล้ียงแกะพนัธ์ุ

ผสมพื้นเมืองและคาทาดิน  (Katahdin) จ�านวนทั้งหมด 65 ตวั วตัถุประสงคห์ลกัของการเล้ียงเพ่ือ

ธุรกิจการท่องเท่ียวประเภทรีสอร์ท ในระยะเวลาประมาณ 5 ปีท่ีผา่นมา เจา้ของทยอยน�าแกะเขา้มา

เล้ียงจากฟาร์มหลายแห่งในประเทศไทย ไดแ้ก่อ�าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อ �าเภอก�าแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ�านวนรวม 3-4 คร้ัง แกะทุกตวัผา่นการตรวจเฉพาะโรคบรูเซลโล

ซิสก่อนน�าเขา้ฝงู สภาพฟาร์มมีร้ัวรอบขอบชิด มีจ�านวน 2 โรงเรือน โรงเรือนท่ี 1 มีแกะ 62 ตวั และ
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โรงเรือนท่ี 2 มีแกะจ�านวน 3 ตวั โดยมีอายตุั้งแต่ 1 ปี 2 เดือน – 5 ปี (เฉล่ียอาย ุ4 ปี) จ�าแนกตามกลุ่ม

อายเุป็น 1-2 ปี จ�านวน 4 ตวั และอาย ุ4-6 ปี จ�านวน 61 ตวั สภาพของฟาร์มอยูติ่ดเชิงเขาและถนน

ลาดยาง ลกัษณะโรงเรือนเป็นพื้นไมย้กสูง หลงัคามุงหญา้แฝก ปล่อยทุ่งหญา้ปิด ใหห้ญา้และอาหาร

ขน้ ใชน้�้ าประปา ใหก้อ้นแร่ธาตุแขวนใหเ้ลียกิน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 16 มีนาคม 2555 เจา้หนา้ท่ีของรีสอร์ทพบแกะพนัธ์ุคา

ทาดิน ป่วย/ตายจ�านวน 4 ตวั อายรุะหวา่ง 1-3 ปี ก่อนตายแกะแสดงอาการ ซึม หายใจหอบ มีน�้ามูก 

ไม่กินอาหาร ระยะเวลาป่วยถึงตายตั้งแต่ 2 วนั-3 สปัดาห์ จึงส่งซากชนัสูตรหาสาเหตุการตายท่ีศนูยว์จิยั

และพฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัตก 

 จากการสอบสวนโรคโดยเจา้หนา้ท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัตกเม่ือวนั

ท่ี 29 ธนัวาคม 2553 หลงัเจา้ของสตัวส่์งตรวจคร้ังแรก พบวา่มีแกะอีกประมาณ 10 ตวั แสดงอาการ

ป่วยของระบบทางเดินหายใจไดแ้ก่ มีน�้ามกูไหล หายใจล�าบาก บางตวัจามและไอ ไม่พบแกะตายเพิม่ 

ทั้งน้ีในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมามีแกะตายปีละประมาณ 1-2 ตวั มีอตัราการป่วยและการตาย 15% และ 

3% ตามล�าดบั แกะท่ีตายส่วนใหญ่จะแสดงอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและป่วยอยา่ง

เร้ือรัง นอกจากน้ียงัไดท้ �าการเกบ็ซีรัมแกะทุกตวัในฟาร์มเพื่อน�ามาตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV 

ใชป้ระกอบการวนิิจฉยัโรคร่วมกบัวธีิอ่ืนๆ

 แกะป่วยฟาร์มที ่2

 ฟาร์มเล้ียงแกะแห่งท่ี 2 ตั้งอยูท่ี่ต �าบลสวนผึ้ง อ �าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ห่างจากฟาร์มแรก

ประมาณ 30 กิโลเมตร เล้ียงแกะพนัธ์ุพื้นเมืองจ�านวน 25 ตวั อายตุั้งแต่ 2 เดือน – 6 1/2 ปี เจา้ของน�า

แกะเขา้มาเล้ียงโดยซ้ือมาจากฟาร์มแห่งหน่ึงในต�าบลสวนผึ้ง อ �าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ตั้งแต่เดือน

มิถุนายน 2554 จ�านวน 1 คร้ัง โดยไม่ไดซ้ื้อเขา้มาเพ่ิมอีก วตัถุประสงคห์ลกัของการเล้ียงแกะเพ่ือธุรกิจ

การท่องเท่ียวประเภทรีสอร์ท สภาพฟาร์มมีร้ัวรอบขอบชิด มีจ�านวน 1 โรงเรือน ลกัษณะโรงเรือน

เป็นพื้นไมย้กสูง หลงัคามุงสงักะสี สภาพของฟาร์มอยูติ่ดเชิงเขาและถนนลาดยาง ปล่อยทุ่งหญา้ปิด 

ใหห้ญา้และอาหารขน้ ใชน้�้ าบาดาล ใหก้อ้นแร่ธาตุแขวนใหเ้ลียกิน 

 เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2555 เจา้หนา้ท่ีของรีสอร์ทพบแกะป่วย/ตายจ�านวน 1 ตวั เป็นแกะเพศ

เมีย อาย ุ2 ปี ก่อนตายแสดงอาการ ซึม ไอ หายใจหอบ มีไข ้และไม่กินอาหาร  มีระยะเวลาป่วยถึงตาย

ประมาณ 3 วนั จึงส่งซากชนัสูตรหาสาเหตุการตายท่ีศนูยว์จิยัและพฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัตก 

ต่อมาในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555 เจา้หนา้ท่ีศนูยว์จิยัและพฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัตกไดเ้ขา้ไป

ด�าเนินการสอบสวนโรค ไม่พบแกะร่วมฝงูแสดงอาการป่วย/ตายเพิ่ม ท�าการเกบ็ซีรัมแกะทุกตวัใน

ฟาร์มเพื่อน�ามาตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ใชป้ระกอบการวนิิจฉยัโรคร่วมกบัวธีิอ่ืนๆ

การตรวจทางพยาธิวทิยาและจลุพยาธิวทิยา

 ท�าการเปิดผ่าซากแกะทั้งห้าตวัเพื่อตรวจวินิจฉัยรอยโรคดว้ยตาเปล่า เก็บตวัอยา่งอวยัวะ
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ภายในไดแ้ก่ ปอด ต่อมน�้าเหลืองในช่องอก ตบั มา้ม ไต หวัใจ และล�าไส ้เน้ือเยือ่ส่วนหน่ึงส่งหอ้ง

ปฏิบติัการไวรัสวิทยาและแบคทีเรียวิทยา อีกส่วนแช่ในน�้ายาคงสภาพ 10% ฟอร์มาลิน เพ่ือเตรียม

เน้ือเยือ่และฝังพาราฟินดว้ยวธีิทางฮิสโตเทคนิค ตดัเน้ือเยือ่หนาขนาด 4 ไมครอน ยอ้มดว้ยสี Hema-

toxylin and Eosin (H&E) น�ามาตรวจการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่ทางจุลพยาธิวทิยา  และจ�าแนกชนิด

ของมะเร็ง 

การตรวจทางไวรัสวทิยา  

 การเตรียมตวัอย่างและการสกดั RNA 

 น�าตวัอยา่งกอ้นเน้ืองอกท่ีปอด บดในโกร่งท�าเป็น 20% w/v tissue suspension ใน phosphate 

buffer saline (PBS, pH 7.2-7.4) ป่ันดว้ยเคร่ืองหมุนเหวีย่งความเร็ว 3,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที น�า

น�้าใสส่วนบนกรองผา่นกระดาษกรอง ขนาด 0.45 มิลลิไมครอน น�าตวัอยา่งท่ีไดม้าสกดั viral RNA 

ดว้ยชุดสกดัส�าเร็จรูป Virus DNA/RNA Extraction Kit II (Geneaid, Taiwan) ตามวธีิการของบริษทั

ผูผ้ลิต เกบ็ตวัอยา่งท่ีอุณหภมิู -20OC ก่อนน�ามาตรวจหา viral RNA 

 การตรวจยนีส่วน Long terminal repeats (LTR) ของเช้ือ JSRV ด้วยวธีิ Real time PCR

 น�าตวัอยา่ง viral RNA ท่ีสกดัไดม้าท�าปฏิกิริยา real time RT- PCR โดยใชน้�้ ายาส�าเร็จรูป real 

Time ready RNA Virus Master (Roche Diagnostics GmbH, Germany) แต่ละปฏิกิริยามีปริมาตรรวม 

20 ไมโครลิตร ประกอบดว้ย  Water PCR-grade ปริมาตร 8.6 ไมโครลิตร  Reaction Buffer 5× conc. 

(ประกอบดว้ย RT-PCR Reaction Buffer, dATP, dCTP, dGTP and dUTP และ MgCl
2
) ปริมาตร 4 

ไมโครลิตร Enzyme Blend 50× conc. (ประกอบดว้ย Transcriptor RT และ Taq DNA Polymerase) 

ปริมาตร 0.4 ไมโครลิตร primer P1 และ primer P2 เขม้ขน้ 10 ไมโครโมล ชนิดละ 0.5 ไมโครลิตร 

Taqman probe เขม้ขน้ 10 ไมโครโมล ปริมาตร 1 ไมโครลิตร และตวัอยา่ง RNA ปริมาตร 5 ไมโครลิตร  

ใชน้�้ากลัน่บริสุทธ์ิเป็นตวัอยา่งควบคุมลบ ส่วนตวัอยา่งควบคุมบวกเป็นตวัอยา่งกอ้นเน้ืองอกแกะป่วย

ดว้ยโรค OPA ตามธรรมชาติ [20] น�าส่วนผสมทั้งหมดบรรจุลงในหลอด capillaries tube แลว้น�าเขา้

เคร่ือง Real time Thermocycler LightCycler 2.0 (Roche Applied Science, Germany) โดย primers 

และ probe ท่ีใชส้�าหรับเพิ่มจ�านวนช้ินสารพนัธุกรรมของเช้ือ JSRV ในบริเวณ unique region (U3) 

ของยนีส่วน long terminal repeat (LTR) มีล�าดบัเบส (sequence) ดงัน้ี

P1: 5' TGG GAG CTC TTT GGC AAA AGC C 3' (นิวคลีโอไทดต์�าแหน่งท่ี 7210 ถึง 7224)

P2: 5' TGA TAT TTC TGT GAA GCA GTG CC 3' (นิวคลีโอไทดต์�าแหน่งท่ี 7316 ถึง 7338)

Probe: 5'-FAM-AGC AAA CAT CCG ARC CTT AAG AGC TTT CAA AA-BHQ [9, 21]

 สภาวะท่ีท�าปฏิกิริยามีดงัน้ี ท่ีอุณหภมิู 50OC นาน 10 นาที เป็นปฏิกิริยา reverse transcription 

และ pre-denature ท่ีอุณหภมิู 95OC นาน 30 วนิาที ตามดว้ยปฏิกิริยา 50 รอบของ amplification ท่ี

อุณหภมิู 95OC นาน 10 วนิาที และท่ีอุณหภมิู 55OC นาน 45 วนิาที สุดทา้ยเป็น cooling ท่ีอุณหภมิู 
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40OC นาน 10 นาที วเิคราะห์ผลผลิต PCR ดว้ย LightCycler® Software 4.1

การตรวจหาแอนติบอดต่ีอเช้ือ Maedi-visna virus (MVV) 

 ท�าการตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ดว้ยวิธี indirect enzyme-linked immunosorbent 

assay (iELISA) โดยใชชุ้ดทดสอบส�าเร็จรูป The CHEKIT-CAEV/MVV Screening ELISA Test Kit 

(IDEXX Laboratories, Switzerland AG) วธีิการตามขั้นตอนท่ีแนะน�าโดยบริษทัผูผ้ลิต ชุดทดสอบน้ี

เคลือบดว้ย purified whole virus ของเช้ือ MVV strain OLV ซ่ึงแยกไดใ้นประเทศสวติเซอร์แลนด์

เป็นแอนติเจน ส่วนปฏิกิริยาการทดสอบอาศยัหลกัการท่ีแอนติบอดีในตวัอยา่งซีรัมแกะท่ีเจือจางสิบ

เท่าจบัตวักบัไวรัสแอนติเจนเป็น antigen-antibody complex และใช ้anti-ruminant IgG ซ่ึงติดฉลาก

ดว้ยเอน็ไซม ์peroxidase ท�าปฏิกิริยาจบักบั antigen-antibody complex วดัค่าการดูดกลืนแสง (optical 

density, O.D.) ดว้ยเคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ท่ีความยาวคล่ืน 450 nm. และแปลผลโดยค�านวณค่า 

sample to positive ratio (S/P ratio) (%) ดว้ยสมการ 

  หากค่า S/P ratio ≥ 33.1% ถือวา่ใหผ้ลบวกต่อการทดสอบ [22] ผูผ้ลิตกล่าววา่ชุดทดสอบน้ี

มีความไวและความจ�าเพาะ 100% และ 99.8% ตามล�าดบั [23] 

การตรวจทางแบคทเีรียวทิยา 

	 ท�าการตรวจหาเช้ือแบคทีเรียชนิดก่อโรคทัว่ไปทั้งในสภาวะอากาศปกติและในสภาวะไร้

อากาศ  น�าตวัอยา่งหวัใจ ตบั ปอด มา้ม ไต และล�าไสข้องแกะป่วย เพาะแยกเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือ 

Blood Agar Base (Oxoid) ท่ีมีส่วนผสมของ 5% เมด็เลือดแดงโค และ MacConKey Agar (Oxoid) 

บ่มท่ีอุณหภมิู 37OC และตรวจสอบหาโคโลนีเช้ือก่อโรคทัว่ไปในเวลา 24 และ 48 ชัว่โมง ตวัอยา่งอีก

ส่วนเพาะในอาหารเล้ียงเช้ือ Cooked Meat Medium (Oxoid) บ่มท่ีอุณหภมิู 37OC นาน 24 ชัว่โมง เพาะ

แยกเช้ือต่อดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือ Blood Agar Base ท่ีมีส่วนผสมของ 5% เมด็เลือดแดงโค บ่มใน An-

aerobic Jar with AnaeroGen (Oxoid)  ท่ีอุณหภูมิ 37OC ตรวจสอบหาโคโลนีเช้ือก่อโรคกลุ่ม 

Clostridium spp. หลงัการบ่มเช้ือ 48 ชัว่โมง 

ผลการศึกษา

ผลการตรวจทางพยาธิวทิยาและจลุพยาธิวทิยา

 ผลการตรวจซาก: จากการชนัสูตรซากแกะทั้งสองฟาร์มรวมจ�านวน 5 ตวั สภาพภายนอก

ซากแกะซูบผอม พบสารคดัหลัง่ไหลออกมาทางช่องจมกูทั้งสองขา้ง เม่ือท�าการผา่ซากตรวจรอยโรค

ท่ีพบดว้ยตาเปล่า พบวา่แกะทุกตวัปอดอกัเสบ บวมน�้า มีน�้าหนกัมากกวา่ปกติ มีเลือดคัง่และเน้ือปอด

Value (%) = (OD sample – OD negative) x 100%

                    (OD positive – OD negative)
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ไม่แฟบ พบกอ้นเน้ืองอกจ�านวนมากในปอดทั้งสองขา้ง มีสีขาวครีมถึงสีเทา มีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง

ตั้งแต่ 0.5-3.0 เซนติเมตรกระจายทัว่ปอด (5/5 ตวั) (Figure 1A) เม่ือตดัขวางพบพื้นท่ีหนา้ตดัขรุขระ 

พบกอ้นเน้ืองอกหลายกอ้น มีสีขาวแกมเทาและสะทอ้นแสงแวววาวเน่ืองจากการหลัง่น�้ าเมือกจาก

กอ้นมะเร็ง (Figure 1B) บางตวัพบกอ้นหนองในปอด (2/5 ตวั) บางตวัมีสารคดัหลัง่ลกัษณะเป็นฟอง

ในหลอดลม (2/5 ตวั) 

 ผลการตรวจตวัอย่างเนือ้เยือ่ทางจุลพยาธิวทิยา: ผลการตรวจแกะป่วยทั้ง 5 ตวั พบกลุ่มเน้ือ

งอกมะเร็ง (neoplastic foci) ประกอบดว้ยโครงสร้างของต่อมหลายแห่งกระจายทัว่เน้ือเยือ่ปอด เซลล์

เน้ืองอกมีรูปร่างเป็นแท่ง (neoplastic columnar cells) เรียงแถวเพียงชั้นเดียว กลุ่มเน้ืองอกมีการเจริญ

เติบโตเป็นโครงสร้าง 2 รูปแบบ คือเป็นโครงสร้างคลา้ยน้ิวมือ (papillary growth pattern) (Figure	

2A&B) ส่วนอีกรูปแบบมีลกัษณะเป็นถุงต่อมหรือถุงเลก็ๆ (acinar growth pattern) (Figure	2A&C)  

ซ่ึงเป็นพยาธิสภาพจ�าเพาะของโรค Ovine pulmonary adenocarcinoma [6,8] พบ alveolar macrophages 

จ�านวนมากลอ้มรอบ neoplastic lesion (arrow head) (Figure	 2C) นอกจากน้ียงัตรวจพบการเพิ่ม

จ�านวนของเซลลเ์ยือ่บุผวิของหลอดลมขนาดเลก็ภายในเน้ือเยือ่ปอดจ�านวนมาก มีลกัษณะคลา้ยน้ิว

มือ ยืน่เขา้ไปในท่อหลอดลม (Figure	2D)

ผลการตรวจทางไวรัสวทิยา 

 ผลการตรวจหาสารพนัธุกรรมของเช้ือ JSRV ในบริเวณ unique region (U3) ของยนีส่วน 

long terminal repeat (LTR) ในกอ้นเน้ืองอกท่ีปอดของแกะทั้ง 5 ตวัดว้ยวธีิ real time RT-PCR ตรวจ

พบการเพิ่มจ�านวนช้ินสารพนัธุกรรมของเช้ือ JSRV ในบริเวณ U3 ของยนีส่วน LTR ในเน้ืองอกของ

ปอดแกะป่วยทั้ง 5 ตวั

ผลการตรวจหาแอนติบอดต่ีอเช้ือ Maedi-visna virus (MVV) 

 ผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ดว้ยวธีิ iELISA ในแกะทุกตวัทั้งสองฟาร์ม พบวา่

ฟาร์มแรกตรวจพบแกะท่ีใหผ้ลบวกต่อการทดสอบโรค OPP เท่ากบั 75.38% (49/65)  เม่ือพิจารณา

จ�าแนกตามอายท่ีุตรวจพบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV พบวา่กลุ่มแกะอายรุะหวา่ง 1-2 ปีมีอตัราการตรวจ

พบแอนติบอดีเท่ากบั 25% (1/4) ส่วนในกลุ่มอายรุะหวา่ง 4-5  ปีนั้น มีอตัราการตรวจพบแอนติบอดี

เท่ากบั 78.69% (48/61) ส่วนแกะฟาร์มท่ี 2 จ�านวน 19 ตวั พบอตัราการปรากฏของแอนติบอดีต่อเช้ือ 

MVV เท่ากบั 5.26% (1/19) โดยแกะมีอาย ุ6 ปีคร่ึง

ผลการตรวจทางแบคทเีรียวทิยา 

 ผลการตรวจหาเช้ือท่ีก่อโรคทัว่ไป ตรวจพบเช้ือ Mannheimia haemolytica ท่ีปอดแกะตวัท่ี 

5 ตรวจไม่พบเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทัว่ไปในแกะตวัท่ี 1 ถึง 4 
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วิจารณ์

 ในการวนิิจฉยัโรค OPA ในแกะ OIE [2] และ CFSPH [5] แนะน�าใหใ้ชว้ธีิการร่วมกนัหลาย

วธีิ ตั้งแต่ซกัประวติัและตรวจดูอาการท่ีสตัวป่์วยแสดงร่วมกบัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดแ้ก่การ

ตรวจรอยโรคท่ีพบจากการผา่ซาก และการตรวจช้ินเน้ือทางจุลพยาธิวทิยา รวมทั้งการตรวจหาไวรัส

แอนติเจนในกอ้นเน้ืองอกปอดท่ีฝังในพาราฟินดว้ยวธีิอิมมูโนพยาธิวทิยา (Immunohistochemistry, 

IHC) โดยยอ้มเน้ือเยือ่ดว้ยแอนติบอดีจ�าเพาะต่อเช้ือ JSRV ทั้งน้ีในปัจจุบนัยงัมีการน�าวธีิการตรวจทาง

ชีววทิยาโมเลกลุตรวจยนืยนัสารพนัธุกรรมทั้ง proviral DNA และ RNA ของเช้ือ JSRV ในกอ้นเน้ือ

งอกท่ีปอดและต่อมน�้าเหลือง รวมทั้งเซลลเ์มด็เลือดขาวในเลือดดว้ยวธีิ PCR [1,7,9,21] 

 การศึกษาคร้ังน้ีจากประวติัสตัวป่์วยทั้งสองฟาร์ม พบแกะป่วยทุกตวัเป็นแกะโตเตม็วยัมีอายุ

ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป [1-3 ปี] ร่างกายซูบผอม แสดงอาการของระบบทางเดินหายใจแบบเร้ือรังอยา่งเด่น

ชดัไดแ้ก่หายใจล�าบาก มีระยะเวลาป่วยนานมากกวา่ 2 สปัดาห์ นอกจากน้ียงัพบสารคดัหลัง่ไหลออก

มาทางช่องจมูกทั้งสองขา้งในแกะตวัท่ีตาย ซ่ึงอาการดงักล่าวช้ีน�าว่าแกะป่วยเน่ืองจากการติดเช้ือ 

JSRV และ/หรือ MVV เน่ืองจากเช้ือไวรัสทั้งสองชนิดก่อใหเ้กิดโรคของระบบทางเดินหายใจอยา่ง

เร้ือรังในแกะโตเตม็วยั และมกัพบการติดเช้ือไวรัสทั้งสองชนิดเกิดร่วมกนัอีกดว้ย [17-19] ดงันั้นเจา้

หนา้ท่ีของศูนยว์ิจยัและพฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัตก จึงไดท้�าการเกบ็ตวัอยา่งซีรัมแกะทุกตวั

ทั้งสองฟาร์มเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ประกอบการวนิิจฉยัโรคทางซีรัมวทิยาร่วมกบัวธีิ

Figure 1. Macroscopic Findings of Lungs

A typical gross lesion of a naturally JSRV-infected sheep was lung enlargement and failed to collapse, heavy 
and edematous. Grayish-white numerous tumors were found with various sizes from small nodules to solid 
mass, 0.5-3.0 cm in diameter (arrow) (panel A). Panel B revealed cut surface of affected lung showing dense 
and glistening appearance (arrow head).
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การอ่ืนๆ จากการตรวจอวยัวะภายในซากแกะทุกตวัพบปอดอกัเสบ เน้ือปอดแน่น มีเลือดคัง่ น�้ าหนกั

มากกวา่ปกติ เน้ือปอดไม่แฟบและพบกอ้นเน้ืองอกขนาดต่างๆกนักระจายทัว่ปอดทั้งสองขา้ง (Figure 

1A&B) และจากผลการตรวจลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของกอ้นเน้ืองอกท่ีปอดพบการเปล่ียนแปลง

และเพิ่มจ�านวนของเซลลม์ะเร็งร่วมกนั 2 รูปแบบทั้งลกัษณะ acinar และ papillary growth pattern ท่ี

เจริญสมบูรณ์ในเน้ือเยือ่ปอดจ�านวนมาก (Figure 2 A,B&C) เซลลเ์หล่าน้ีมีรูปร่างเป็นแท่ง (columnar 

cells) เรียงตวัเป็นแถวชั้นเดียว และยงัพบการเพิม่จ�านวนของเซลลเ์ยือ่บุผวิของหลอดลมขนาดเลก็ภายใน

เน้ือเยือ่ปอด มีลกัษณะคลา้ยน้ิวมือหรือต่ิงเน้ืองอกจ�านวนมากยืน่เขา้ไปในท่อหลอดลม ซ่ึงเป็นลกัษณะ

Figure 2. Microscopic Findings of Lung Obtained from a JSRV Naturally JSRV-infected Sheep

Figure 2A, Neoplastic epithelial cells arranged in acinar (arrow head) and papillary pattern (arrow) (original 
magnification × 200). Figure 2B, The neoplastic cells which is columnar in shaped, forms papillary structures 
along the surface of thin fibro vascular cores (original magnification × 400). Figure 2C, Adenocarcinoma, 
acinar subtype. The large numbers of alveolar macrophages infiltrated around the neoplasms (arrow head) 
(original magnification × 400). Figure 2D, Proliferation of neoplastic bronchiolar secretary epithelial cells 
protrudes into the bronchiolar lumen (original magnification × 200). (H&E staining)
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ของ bronchiolar carcinoma (Figure 2D) ลกัษณะรอยโรคทั้งท่ีตรวจพบดว้ยตาเปล่าและทางจุลพยาธิ

ดงักล่าวมาแลว้น้ีเป็นลกัษณะท่ีจ�าเพาะและเป็นหลกัฐานส�าคญับ่งช้ีวา่แกะติดเช้ือ JSRV ซ่ึงเป็นสาเหตุ

ของโรค OPA [6,8,24] นอกจากน้ีลกัษณะทางพยาธิวิทยาการเกิดโรค OPA ในคร้ังน้ีคลา้ยคลึงกบั

รายงานการเกิดโรค OPA ตามธรรมชาติในแกะท่ีประเทศอิหร่าน [25] และ ประเทศอียปิต ์[26] 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีตรวจไม่พบการแพร่กระจาย (metastasis) ของเซลลม์ะเร็งไปอวยัวะภาย

ในอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกช่องอก เช่นท่ี mediastinal lymph node ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเกิดโรค

น้ีท่ีประเทศอิหร่าน [25] และประเทศอียปิต ์[26] อยา่งไรกต็าม metastasis ของเซลลม์ะเร็งสามารถ

ตรวจพบได ้เช่นท่ีประเทศอิสราเอลพบวา่แกะท่ีป่วยดว้ยโรคน้ีจะตรวจพบการแพร่กระจายของเซลล์

มะเร็งสูงถึง 50% [24] กอ้นเน้ืองอกท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อการแลกเปล่ียนก๊าซของปอด และปิด

กั้นทางเดินหายใจ ท�าใหส้ัตวป่์วยหายใจล�าบาก เหน่ือยง่าย และเน่ืองจากมะเร็งท่ีเกิดข้ึนเป็นชนิด 

adenocarcinoma ซ่ึงเจริญมาจาก Type II alveolar cell  และ Clara cell ซ่ึงเป็นเซลลต่์อม (glandular 

หรือ secretory cell)  โดย Type II alveolar cell มีคุณสมบติัสามารถสงัเคราะห์ pulmonary surfactant 

เคลือบผวิเยือ่บุถุงลมเพื่อลดแรงตึงผวิของถุงลมป้องกนัไม่ใหถุ้งลมแฟบลงในขณะหายใจออก ส่วน 

Clara cell จะสร้างสารโปรตีนเพื่อป้องกนัเยือ่บุผวิของ bronchioles เซลลม์ะเร็งท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหมี้

การสร้างของเหลวในถุงลมและท่อหลอดลมขนาดเลก็เพิ่มข้ึนและเกิดการสะสมภายในปอด เม่ือตดั

กอ้นเน้ืองอกจึงพบวา่หนา้ตดัสะทอ้นแสงแวววาวจากสารคดัหลัง่เหล่าน้ีของเซลลม์ะเร็ง

 การยนืยนัชนิดของเช้ือ JSRV สามารถท�าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่การตรวจหาไวรัสแอนติเจนใน

กอ้นเน้ืองอกปอดท่ีฝังในพาราฟินดว้ยวธีิอิมมโูนพยาธิวทิยา [8] และการตรวจสารพนัธุกรรมของเช้ือ 

JSRV ในกอ้นเน้ืองอกท่ีปอดดว้ยวธีิ PCR ในการศึกษาน้ีใชว้ธีิ real time RT-PCR เน่ืองจากมีความ

ไว ความแม่นย �า และความจ�าเพาะสูง ใชเ้วลาตรวจสั้นภายใน 1-2 ชัว่โมง รวมทั้งลดโอกาสของการ

ปนเป้ือนตวัอยา่งขา้มกนัเม่ือเทียบกบัวธีิ conventional PCR [27] ท�าการตรวจโดยใช ้primers คู่ท่ีมี

ความจ�าเพาะกบัยนีส่วน LTR ของเช้ือ JSRV ซ่ึง LTR gene จะอยูท่ี่ปลายทั้งสองขา้งของ proviral 

DNA ท�าหนา้ท่ีในการควบคุมยนีอ่ืนและเป็นตวัตั้งตน้ในการเพ่ิมจ�านวนของเช้ือ JSRV ยนีส่วน LTR 

จะถกูกระตุน้ (activate) เฉพาะใน secretory cells ของปอดเท่านั้น และเน่ืองจากการเรียงล�าดบัเบส

ของยนีส่วนน้ีแตกต่างจากเช้ือ retrovirus ชนิดอ่ืนของแกะ เช่น endogenous sheep retrovirus และ 

enzootic nasal tumour virus (ENTV) ดงันั้นการตรวจพบสารพนัธุกรรมของยนีส่วน LTR จึงยนืยนั

การติดเช้ือ JSRV ในแกะป่วยทั้ง 5 ตวั  [7,9,21] ส่วนการตรวจหาแอนติบอดีจ�าเพาะต่อเช้ือ JSRV ใน

ซีรัมไม่นิยมใช ้เน่ืองจากสตัวท่ี์ติดเช้ือไวรัสไม่ตอบสนองทางระบบภมิูคุม้กนัต่อเช้ือ JSRV ในกระแส

เลือด (humoral immune response) [28] 

 จากการตรวจซีรัมแกะร่วมฝงูทุกตวัทั้งสองฟาร์มเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ดว้ย

วธีิ iELISA ตรวจพบแกะท่ีใหผ้ลบวกต่อโรคในฟาร์มแรกสูงถึง 75.38% (49/65)  ส่วนฟาร์มท่ีสอง
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ตรวจพบเพียง 1 ตวัจากแกะทั้งฟาร์มจ�านวน 19 ตวัหรือคิดเป็น 5.26% เม่ือพิจารณาอายแุกะท่ีตรวจ

พบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV พบวา่ แกะเกือบทุกตวัมีอายมุากกวา่ 4-5 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากเช้ือ MVV มี

ระยะเวลาฟักตวัของเช้ือเป็นเวลานาน ตั้งแต่หลายเดือนจนถึงมากกวา่ 2 ปี [4,29] มีแกะเพียงตวัเดียว

ของฝงูแรกท่ีมีอาย ุ1-2 ปี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากติดเช้ือในระยะแรกเกิด จากการสอบถามเจา้ของสตัวพ์บ

ว่าคดัท้ิงเฉพาะแกะตวัท่ีป่วยออกจากฝูงแต่ลูกแกะเกิดใหม่ยงัคงเล้ียงต่อ การศึกษาน้ีเลือกใชว้ิธี 

iELISA โดยใชชุ้ดทดสอบส�าเร็จรูปท่ี coat plate ดว้ย purified whole virus ของเช้ือ MVV strain OLV 

ซ่ึงแยกไดใ้นประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ Herrmann-Hoesing et al. [22] ใชชุ้ดทดสอบชนิดน้ีตรวจ

แอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในซีรัมแกะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่มีความไวและความจ�าเพาะเท่ากบั 

86.0% และ 95.9% ตามล�าดบัเม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิ radio-IP ขณะท่ี Zanoni et al. [30] รายงานผลการ

ทดสอบโรคในซีรัมแกะท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนดพ์บว่าวิธีน้ีมีความไว 95.5% และความจ�าเพาะ 

97.5% ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความแตกต่างของสายพนัธ์ุระหว่างเช้ือ MVV ท่ีใชเ้ตรียมแอนติเจนต่าง

ภมิูภาคกนั เม่ือทดสอบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในซีรัมแกะอาจท�าใหค้วามไวและความจ�าเพาะของ

การทดสอบโรคแตกต่างกนัได ้[22]

 แกะท่ีติดเช้ือ MVV เช้ือจะแฝงตวัอยูใ่นเซลลเ์มด็เลือดขาวตลอดชีวิต ดงันั้นการตรวจพบ

แอนติบอดีจึงบ่งช้ีวา่สตัวเ์กิดการติดเช้ือไวรัสน้ี แต่อยา่งไรกต็ามแกะท่ีติดเช้ือส่วนใหญ่มกัไม่แสดง

อาการป่วยใหเ้ห็น การตรวจทางซีรัมวทิยาจึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเพื่อตรวจหาสตัวต์วั

ท่ีเป็นพาหะของเช้ือไวรัส [3,14] วธีิ ELISA ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวธีิท่ีมีความไวและความจ�าเพาะ

สูงกวา่การตรวจดว้ยวธีิ AGID  และปัจจุบนัมีผูผ้ลิตชุดทดสอบ ELISA ส�าเร็จรูปเพือ่จ�าหน่ายทางการ

คา้หลายบริษทั แต่เน่ืองจากความไวและความจ�าเพาะของวธีิ ELISA ข้ึนกบัความคลา้ยคลึงกนัระหวา่ง

สายพนัธ์ุของเช้ือไวรัสท่ีน�ามาเตรียมเป็นแอนติเจนในการทดสอบกบัสายพนัธ์ุของเช้ือทอ้งท่ี MVV 

ท่ีก่อใหเ้กิดโรคในฝงู ดงันั้นความใชไ้ดข้องวธีิการทดสอบดว้ยชุดทดสอบท่ีผลิตในภูมิภาคอ่ืน อาจ

ไม่ใหผ้ลการตรวจท่ีถกูตอ้งแม่นย �า เน่ืองจากความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของเช้ือทอ้งท่ีไวรัส [3,22] 

 จากผลการตรวจทางพยาธิวิทยาทั้งตรวจดูรอยโรคดว้ยตาเปล่าและลกัษณะเซลลข์องกอ้น

เน้ืองอกท่ีปอดทางจุลพยาธิวทิยา รวมทั้งการตรวจยนืยนัชนิดของสารพนัธุกรรมของเช้ือไวรัสในกอ้น

เน้ืองอกดว้ยวธีิ PCR ในตวัอยา่งแกะป่วยทั้ง 5 ตวัแสดงวา่แกะติดเช้ือ JSRV ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรค 

OPA นอกจากน้ีจากการตรวจพบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในซีรัมแกะทั้งสองฝงูบ่งช้ีวา่มีการติดเช้ือ 

JSRV ร่วมกบัเช้ือ MVV ในฝงูแกะทั้งสองฝงู ถึงแมไ้ม่ไดต้รวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในแกะ

ตวัท่ีตายก็ตาม ส่วนการตรวจหาแอนติบอดีจ�าเพาะต่อเช้ือ JSRV ในกระแสเลือดไม่สามารถท�าได ้

เน่ืองจากสตัวท่ี์ติดเช้ือไวรัสไม่เกิดแอนติบอดีต่อเช้ือ JSRV [28] ลกัษณะเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัรายงาน

ของ Rosadio et al. [17] ท่ีตรวจพบการติดเช้ือไวรัสทั้งสองชนิดร่วมกนัในแกะป่วยตามธรรมชาติท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา แกะป่วยแสดงอาการน�้าหนกัลด และหายใจล�าบาก ตรวจพบกอ้นเน้ืองอกหลาย
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แห่งในปอด มีลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของกอ้นเน้ืองอกรูปแบบเป็น acinar และ papillary adeno-

carcinoma รวมทั้งตรวจพบแอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในแกะร่วมฝงู เช้ือ JSRV จะท�าใหโ้รครุนแรง

เพิม่ข้ึน เน่ืองจากเช้ือน้ีท�าใหเ้ช้ือ MVV ท่ีอยูใ่นระบบทางเดินหายใจมีระดบัสูงข้ึน ผลท่ีตามมาคือเกิด

การแพร่กระจายของเช้ือ MVV ภายในฝงูเพิม่มากข้ึน [4] ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท�าใหอ้ตัราการตรวจพบ

แอนติบอดีต่อเช้ือ MVV ในฝงูแกะอยูใ่นระดบัสูงโดยเฉพาะในแกะฝงูแรกท่ีมีแกะป่วยตายถึง 4 ตวั

ภายในระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน นอกจากน้ียงัพบการติดเช้ือ Mannheimia haemolytica แทรกซอ้นใน

ปอดแกะตวัท่ี 5 ซ่ึงเป็นสาเหตุร่วมท�าใหโ้รครุนแรงข้ึนและท�าใหส้ตัวต์ายได ้[2] 

 ปัจจุบนัธุรกิจการท่องเท่ียวประเภทรีสอร์ทและท�าฟาร์มเล้ียงแกะร่วมดว้ยเพ่ือเพิม่จุดขายและ

ดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ�าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ก�าลงัไดรั้บความนิยมสูง มี

ฟาร์มเล้ียงแกะประเภทดงักล่าวหลายแห่ง นอกจากน้ีกรมปศุสัตวย์งัส่งเสริมการเล้ียงแกะเพ่ือเป็น

อาชีพเสริมใหเ้กษตรกร พื้นท่ีท่ีมีจ�านวนแกะสูงสุดคือปศุสัตวเ์ขต 9 รองลงมาคือปศุสัตวเ์ขต 7 มี

ประชากรแกะจ�านวน 56.31% และ 16.71 % ตามล�าดบั [31] กรมปศุสตัวน์�าเขา้แกะพนัธ์ุคาทาดินจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือปีพ.ศ.2532  ต่อมามีการน�าเขา้พนัธ์ุแกะจากประเทศบราซิล แอฟริกาใต ้

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์หลายประเทศท่ีน�าเขา้มีความชุกของโรค OPA และ OPP ยกเวน้ประเทศ

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดท่ี์ไม่มีโรคทั้งสอง และเน่ืองจากแกะท่ีติดเช้ือ JSRV และ/หรือ MVV ส่วน

ใหญ่มกัไม่แสดงอาการป่วยใหเ้ห็น แต่เช้ือจะแฝงตวัอยูใ่นร่างกายสตัว ์ Sharp and DeMartini [32] 

กล่าววา่ฝงูแกะท่ีมีความชุกของการติดเช้ือ JSRV สูงถึง 40-80% มีแกะเพยีง 30% เท่านั้นท่ีจะเกิดมะเร็ง

ปอด ดงันั้นจึงมีแนวโนม้สูงท่ีเช้ือไวรัสทั้งสองชนิดจะแอบแฝงมากบัแกะท่ีน�าเขา้จากต่างประเทศ 

ฟาร์มท่ีตรวจพบโรค OPA การคดักรองสตัวท่ี์เป็นพาหะของเช้ือไวรัสท�าไดย้าก เน่ืองจากแกะไม่เกิด

ภมิูคุม้กนัในกระแสเลือด  จึงไม่ท�าการตรวจโรคทางซีรัมวทิยา ส่วนโรค OPP นั้น OIE [3] แนะน�า

ใหใ้ชว้ธีิการตรวจคดักรองโรคดว้ยวธีิ ELISA โดยคดัท้ิงตวัท่ีใหผ้ลบวกต่อการทดสอบ เพื่อควบคุม

และก�าจดัโรค ร่วมกบัการใชย้าฆ่าเช้ือในฟาร์มเป็นระยะจะช่วยลดปริมาณเช้ือไวรัสในส่ิงแวดลอ้ม

ได ้การใหค้วามรู้และขอ้มลูการเกิดโรคแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์กเ็ป็นวธีิการ

หน่ึง เพื่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงจะไดต้ระหนกัรู้และให้ความส�าคญัพร้อมให้ความร่วมมือกบักรม

ปศุสตัวใ์นการควบคุมโรคมิใหลุ้กลามออกไปสู่พื้นท่ีอ่ืน
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