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CASE REPORT
Identification of Jaagsiekte Sheep
Retrovirus Infection in Sheep in Maedivisna Virus Seropositive Farms in
Ratchaburi Province, Thailand
Trakarnsak Paethaisong1, Rattiya Naksuwan1, Philaiphon Chetiyawan1, Chongmas Antarasena1*

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 approximately one to three years old. They showed signs of weight loss, chronic respiratory disease e.g. dyspnea 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 pattern. 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, including their offspring’s, to prevent the spread of these diseases.
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การติดเชื้อ Jaagsiekte sheep retrovirus ในฟาร์ มเลีย้ งแกะที่
ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ Maedi- visna virus ในจังหวัดราชบุรี
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บทคัดย่อ
การพรรณนาสั ตว์ ป่วย ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้ดำ� เนินการผ่าซากแกะอายุระหว่าง 1-3 ปี จ�ำนวน 5 ตัว จาก
ฟาร์ มเลี้ยงแกะจ�ำนวน 2 แห่ งในอ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สัตว์ป่วยมีน้ ำ� หนักลดลง และแสดง
อาการระบบทางเดินหายใจแบบเรื้ อรัง ได้แก่ หอบ หายใจล�ำบาก และตายในที่สุด หลังการตรวจซาก
ท�ำการชันสูตรเนื้อเยือ่ ทางจุลพยาธิวทิ ยาและไวรัสวิทยา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้ดำ� เนิ นการเก็บซี รัมแกะที่ เลี้ ยงร่ วมฝูงเพื่อตรวจหาแอนติ บอดี ต่อเชื้ อ
Maedi-visna virus (MVV) ด้วยวิธี indirect ELISA
ผลการตรวจทางคลินิก ผลการตรวจซาก พบหลอดลมและท่อทางเดินหายใจมีของเหลวลักษณะ
เป็ นฟองบรรจุอยูภ่ ายใน ปอดมีขนาดใหญ่ บวมน�้ำ น�้ำหนักมาก และเนื้อปอดไม่แฟบ พบก้อนเนื้อ
งอกสี เทา-ขาว มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.5-3 เซนติเมตรกระจายทัว่ เนื้อปอด ผลการตรวจทางจุลพยาธิ
วิทยาของปอด พบกลุ่มเนื้องอกมะเร็ งประกอบด้วยเซลล์เนื้ องอกมีรูปร่ างเป็ นแท่งเรี ยงแถวเพียงชั้น
เดียว มีการเจริ ญเติบโตประกอบด้วยโครงสร้าง 2 รู ปแบบ คือมีลกั ษณะเป็ นถุงต่อมหรื อถุงเล็กๆ และ
มีรูปร่ างคล้ายนิ้วมือ พบ alveolar macrophage จ�ำนวนมากล้อมรอบกลุ่มเนื้องอกมะเร็ ง นอกจากนี้ยงั
ตรวจพบการเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์เยือ่ บุผวิ ของหลอดลมขนาดเล็กภายในเนื้ อเยือ่ ปอดจ�ำนวนมากยืน่
เข้าไปในท่อหลอดลม จากการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV)
ซึ่งเป็ นสาเหตุของโรค Ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA) ในก้อนเนื้องอกที่ปอดแกะทั้ง 5 ตัว
ด้วยวิธี real time PCR พบการเพิม่ จ�ำนวนชิ้นสารพันธุกรรมของเชื้อ JSRV ในเนื้องอกของปอด จาก
การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ในฝูงแกะที่ติดเชื้อ JSRV ทั้งสองฝูง พบความชุกทางซี รัมวิทยา
ของเชื้อ MVV ในแกะที่อายุมากกว่า 1 ปี เท่ากับ 75.38% (49/65) และ 5.26% (1/19) ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการเป็ นหลักฐานยืนยันว่าแกะป่ วยด้วยโรค OPA ร่ วมกับมีการติดเชื้อ MVV ในฝูงแกะทั้ง
สอง
ข้ อสรุป รายงานนี้ เป็ นรายงานการเกิดโรค OPA ร่ วมกับการติดเชื้อ MVV ในฝูงแกะที่เลี้ยงในภาค
ตะวันตกของประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ดังนั้นในการควบคุมและก�ำจัดโรคจึงควรแนะน�ำให้เจ้าของ
สัตว์คดั ทิง้ แกะป่ วยและแกะที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบโรค รวมทั้งลูกที่เกิดจากแม่แกะที่ติดเชื้อไวรัส
ทั้งสองชนิด
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บทนำ�
โรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจแบบเรื้ อรังของแกะโตเต็มวัยที่ส�ำคัญและก่อให้
เกิดความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจในฟาร์มเลี้ยงแกะสู ง ได้แก่โรค Ovine pulmonary adenocarcinoma
และโรค Ovine progressive pneumonia หรื อ Maedi-visna เนื่องจากสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัส เจริ ญเติบโต
ช้า ให้ผลผลิตต�่ำ โรคทั้งสองชนิดหากสัตว์ติดเชื้อตามธรรมชาติจะมีระยะฟักตัวยาวนานตั้งแต่ 6 เดือน
จนถึง 2-3 ปี ดังนั้นมักพบการเกิดโรคในแกะที่มีอายุระหว่าง 1- 4 ปี [1-3] แต่ส่วนใหญ่อายุ 3-4 ปี
[2-3] พบโรคทั้งสองในหลายประเทศทัว่ โลกที่มีการเลี้ยงแกะ ทั้งในทวีปยุโรป แอฟริ กา อเมริ กา และ
ในทวีปเอเชีย แต่ไม่พบการเกิดโรคในประเทศออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์ [4-5]
โรค Ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA ; sheep pulmonary adenomatosis ; Jaagsiekte) เป็ นโรคติดต่อที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อ Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV) จัดอยูใ่ น genus
Betaretrovirus ใน family Retroviridae ท�ำให้เกิดก้อนเนื้องอกภายในปอด (lung cancer) เซลล์มะเร็ ง
มีตน้ ก�ำเนิดมาจากเซลล์ชนิด type II alveolar pneumocyte และ Clara bronchiolar epithelial cell [6]
ก้อนเนื้องอกที่ปอดเป็ นแหล่งส�ำคัญของการเพิ่มจ�ำนวนของเชื้อ JSRV [7] แกะเป็ นสัตว์ที่ติดเชื้อได้
ตามธรรมชาติ ในฝูงแกะที่มีการติดเชื้อ JSRV แกะเกือบทุกตัวของฝูงจะติดเชื้อไวรัส แต่มีส่วนน้อย
เท่านั้นที่มีการพัฒนาก้อนเนื้องอก [2] หากเกิดเนื้องอกภายในปอด แกะจะแสดงอาการป่ วยแบบเรื้ อรัง
ลักษณะของโรคจะด�ำเนินไปอย่างช้าๆ สัตว์ผอมแห้ง มีน้ ำ� หนักลดลงต่อเนื่อง หายใจล�ำบาก มีน้ ำ� มูก
เหนี ยวข้น หากให้สัตว์กม้ หัวลงต�่ำจะพบของเหลวเป็ นฟองไหลออกจากช่องจมูก สัตว์ป่วยมักตาย
เนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรี ยแทรกซ้อนที่ปอด โดยเฉพาะเชื้อ Mannheimia haemolytica ที่ทำ� ให้ปอดบวม
เมื่อผ่าซากจะตรวจพบปอดมีขนาดใหญ่ น�้ำหนักมาก และไม่แฟบ พบก้อนเนื้องอกลักษณะแข็งหลาย
ขนาด มีสีเทาหรื อน�้ำตาลอมชมพูกระจายทัว่ ปอดทั้งสองข้างซึ่ งเป็ นลักษณะที่สำ� คัญของโรคนี้ พบ
ของเหลวเป็ นฟองในหลอดลมและท่อทางเดินหายใจ [2,8] ซึ่ งของเหลวเหล่านี้ เป็ นแหล่งแพร่ เชื้อ
ไวรัสที่สำ� คัญ เนื่องจากมีเชื้อไวรัสสะสมในปริ มาณสูง [9] ในฝูงที่ติดเชื้อไวรัสครั้งแรกจะพบสัตว์ใน
ฝูงมีอตั ราการป่ วยและตายสูงถึง 80% หากระยะเวลายาวนานขึ้น อัตราการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น แต่อตั รา
การตายต�่ำลง พบแกะตายประมาณ 2-5% ต่อปี แกะส่ วนใหญ่ในฝูงที่ติดเชื้อมักไม่พบเนื้องอกในช่วง
อายุของการเลี้ยงเพื่อการค้า [5] เนื่องจากระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น เนื้อแกะที่นิยมบริ โภคผลิตจากลูก
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แกะอายุไม่เกิน 1ปี
โรค Ovine progressive pneumonia (OPP) หรื อ Maedi-visna (MV) เป็ นโรคติดเชื้อไวรัส
ชนิดเรื้ อรังของแกะ โรคจะด�ำเนินไปอย่างช้าๆค่อยเป็ นค่อยไป ต่อมาจะรุ นแรงขึ้น แกะที่ติดเชื้อไวรัส
ส่ วนใหญ่มกั ไม่แสดงอาการป่ วยให้เห็น หากสัตว์แสดงอาการจะมีสองลักษณะ ที่พบบ่อยครั้งคือ
อาการระบบทางเดินหายใจ (maedi) ได้แก่ ปอดอักเสบเรื้ อรัง ไอแห้งๆ หายใจล�ำบาก มีน้ ำ� มูก ร่ างกาย
ซูบผอม อีกลักษณะคืออาการทางระบบประสาท (visna) พบได้นอ้ ยกว่า ได้แก่ ขาหลังอ่อนแรง สู ญ
เสี ยการทรงตัว และเป็ นอัมพาต อาจพบอาการอื่นๆร่ วมด้วยได้แก่เต้านมอักเสบ และ/หรื อข้ออักเสบ
[10] ความรุ นแรงของโรคขึ้นกับสายพันธุแ์ กะ และการติดเชื้ออื่นๆแทรกซ้อน สัตว์ที่แสดงอาการป่ วย
จะตายภายใน 3-12 เดือน เนื่องจากภาวะขาดออกซิเจน (anoxia) หรื อติดเชื้อจุลชีพอื่นแทรกซ้อน [11]
ในพื้นที่ที่เริ่ มมีอุบตั ิการณ์ของโรค แกะที่ติดเชื้อจะมีอตั ราการตายสู งถึง 20-30% [4] โรคนี้มีสาเหตุ
เกิดจากเชื้อ Maedi-visna virus (MVV) จัดอยูใ่ น genus Lentivirus ใน family Retroviridae จากการ
วิเคราะห์ลกั ษณะทางพันธุกรรมพบว่า เชื้อนี้มีลกั ษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกับเชื้อ Caprine arthritis-encephalitis virus (CAEV) ที่ก่อให้เกิ ดโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ [12] โดยมี
เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันของล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนส่ วน envelope ระหว่าง 73-74.4% [13]
เชื้อไวรัสทั้งสองชนิดจึงจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันคือกลุ่ม Lentivirus ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Small
ruminant lentivirus; SRLV) [14] เชื้อ MVV มีระยะฟักตัวนานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปจึงพบว่าสัตว์ที่แสดง
อาการป่ วยจะมีอายุมากกว่า 2-4 ปี [15] แกะติดเชื้อไวรัสได้หลายทาง ในลูกแกะ ติดเชื้อในระยะแรก
คลอดโดยกินน�้ำนมเหลืองและ/หรื อน�้ำนมของแม่แกะที่มีเชื้อไวรัส ส่ วนในแกะโตเต็มวัยติดเชื้อโดย
การหายใจซึ่งเป็ นทางติดเชื้อที่สำ� คัญ โดยเฉพาะในฝูงที่เลี้ยงแกะรวมกันหนาแน่น เนื่องจากแกะป่ วย
จะขับเชื้อไวรัสปริ มาณสูงปนเปื้ อนออกมาพร้อมสิ่ งคัดหลัง่ จากปอดที่ขบั ออกมาทางช่องจมูก ท�ำให้
แกะภายในฝูงติดเชื้ออย่างรวดเร็ ว [12] เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ ร่างกายจะไปจับตัวกับ DNA ของเซลล์เม็ด
เลือดขาว ได้แก่ lymphocyte, monocyte และ macrophage แต่เชื้อไวรัสจะเพิ่มจ�ำนวนใน mature
macrophages ซึ่ งเป็ นเซลล์เป้ าหมายหลักของเชื้อ MVV [12,16] แกะที่ติดเชื้อจะมีเชื้อไวรัสคงอยู่
ตลอดชีวติ และเป็ นพาหะแพร่ เชื้อให้แกะร่ วมฝูง ไม่วา่ แกะพาหะจะแสดงอาการป่ วยหรื อไม่กต็ าม [3]
ในฝูงแกะที่ติดเชื้อ JSRV ตามธรรมชาติ มักมีการติดเชื้อ MVV ร่ วมด้วย เชื้อไวรัสทั้งสอง
ชนิดจะเสริ มฤทธิ์ ซ่ ึงกันและกัน (synergistic interaction) ท�ำให้โรครุ นแรงขึ้น [2] เนื่องจากเชื้อ JSRV
ท�ำให้เชื้อ MVV ที่อยูใ่ นระบบทางเดินหายใจมีระดับสู งขึ้น ผลที่ตามมาคือเกิดการแพร่ กระจายของ
เชื้อ MVV ภายในฝูงเพิม่ มากขึ้น [4] มีผรู ้ ายงานการเกิดโรค OPA และ OPP ร่ วมกันในแกะทั้งในระดับ
รายตัวและรายฝูง Rosadio et al. [17] ศึกษารอยโรคและลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยา รวมทั้งตรวจพบ
แอนติบอดีต่อเชื้อ Ovine lentivirus ในฝูงแกะที่ติดเชื้อ JSRV ร่ วมกับเชื้อ MVV ตามธรรมชาติที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แกะป่ วยแสดงอาการน�้ำหนักลด และหายใจล�ำบาก Dawson et al. [18] ศึกษา
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อัตราการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ในแกะที่นำ� มาเลี้ยงร่ วมฝูงแกะที่มีการติดเชื้อ MVV อย่าง
เดียว เปรี ยบเทียบกับแกะที่นำ� มาเลี้ยงร่ วมฝูงที่มีการติดเชื้อ JSRV และ MVV พบว่าแกะที่เลี้ยงร่ วมฝูง
แกะที่มีการติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดร่ วมกันจะตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV สูงถึง 60% (3/5 ตัว)
ภายในระยะเวลา 1 ปี แต่ตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ในแกะที่เลี้ยงร่ วมฝูงที่มีการติดเชื้อ
MVV เพียงอย่างเดียว ส่ วนที่ประเทศสเปน González et al. [19] รายงานการเกิดโรค OPA และ OPP
ร่ วมกันและกล่าวว่าในฝูงที่เกิดโรค OPA ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV สู งถึง 69.49% แต่มีแกะ
เพียง 10.2% เท่านั้นที่มีรอยโรค OPP ที่ปอด
ในประเทศไทยกรมปศุสตั ว์ได้นำ� เข้าแกะพ่อ-แม่พนั ธุ์จากต่างประเทศมาเลี้ยงเพื่อปรับปรุ ง
พันธุ์แกะภายในประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยเริ่ มน�ำเข้าแกะ
พันธุ์คาทาดินจากประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี พ.ศ.2532 ต่อมาในปี พ.ศ.2540 น�ำเข้าแกะพันธุ์ซานตา
อิเนสซึ่งเป็ นแกะเนื้อจากประเทศบราซิล และในระยะเวลาต่อมากรมปศุสตั ว์ได้นำ� เข้าแกะพันธุ์เซ้าท์
แอฟริ กนั มัตตอนเมอริ โน พันธุค์ อร์ริเดล และแกะพันธุบ์ อนด์ ซึ่งให้ผลผลิตทั้งเนื้อและขนที่มีลกั ษณะ
ดีเข้ามาเลี้ยงปรับปรุ งพันธุ์แกะในประเทศ นอกจากนี้ ยงั มีการเลี้ยงแกะเพื่อธุ รกิจการท่องเที่ยวใน
รี สอร์ทในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภมู ิประเทศใกล้เคียงกับประเทศออสเตรเลีย อ�ำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรีเป็ นพื้นที่หนึ่ งที่มีการเลี้ยงแกะเป็ นปศุสัตว์ของรี สอร์ ทเพื่อดึงดูดความสนใจของนัก
ท่องเที่ยวหลายแห่ง
รายงานนี้กล่าวถึงการติดเชื้อ JSRV ซึ่งเป็ นสาเหตุของโรค OPA ในฝูงแกะที่เลี้ยงในอ�ำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งลักษณะรอยโรคที่ตรวจพบด้วยตาเปล่าและทางจุลพยาธิวทิ ยา การตรวจ
ยืนยันชนิดของเชื้อทางห้องปฏิบตั ิการ และการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV เพื่อประเมินความ
ชุกของโรค OPP ในฝูงแกะ เพื่อให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแกะ รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลการเกิดโรค
ทั้งสองในประเทศไทย และใช้เป็ นแนวทางในการเฝ้ าระวัง ควบคุมและป้ องกันโรคต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ประวัติสัตว์ ป่วย
แกะป่ วยฟาร์ มที่ 1
ฟาร์มเลี้ยงแกะแห่งแรกตั้งอยูท่ ี่ ต�ำบลสวนผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เลี้ยงแกะพันธุ์
ผสมพื้นเมืองและคาทาดิน (Katahdin) จ�ำนวนทั้งหมด 65 ตัว วัตถุประสงค์หลักของการเลี้ยงเพื่อ
ธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทรี สอร์ท ในระยะเวลาประมาณ 5 ปี ที่ผา่ นมา เจ้าของทยอยน�ำแกะเข้ามา
เลี้ยงจากฟาร์มหลายแห่งในประเทศไทย ได้แก่อำ� เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำนวนรวม 3-4 ครั้ง แกะทุกตัวผ่านการตรวจเฉพาะโรคบรู เซลโล
ซิ สก่อนน�ำเข้าฝูง สภาพฟาร์มมีร้ ัวรอบขอบชิด มีจำ� นวน 2 โรงเรื อน โรงเรื อนที่ 1 มีแกะ 62 ตัว และ
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โรงเรื อนที่ 2 มีแกะจ�ำนวน 3 ตัว โดยมีอายุต้ งั แต่ 1 ปี 2 เดือน – 5 ปี (เฉลี่ยอายุ 4 ปี ) จ�ำแนกตามกลุ่ม
อายุเป็ น 1-2 ปี จ�ำนวน 4 ตัว และอายุ 4-6 ปี จ�ำนวน 61 ตัว สภาพของฟาร์มอยูต่ ิดเชิงเขาและถนน
ลาดยาง ลักษณะโรงเรื อนเป็ นพื้นไม้ยกสูง หลังคามุงหญ้าแฝก ปล่อยทุ่งหญ้าปิ ด ให้หญ้าและอาหาร
ข้น ใช้น้ ำ� ประปา ให้กอ้ นแร่ ธาตุแขวนให้เลียกิน
ตั้งแต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่ของรี สอร์ทพบแกะพันธุ์คา
ทาดิน ป่ วย/ตายจ�ำนวน 4 ตัว อายุระหว่าง 1-3 ปี ก่อนตายแกะแสดงอาการ ซึ ม หายใจหอบ มีน้ ำ� มูก
ไม่กินอาหาร ระยะเวลาป่ วยถึงตายตั้งแต่ 2 วัน-3 สัปดาห์ จึงส่งซากชันสูตรหาสาเหตุการตายที่ศนู ย์วจิ ยั
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
จากการสอบสวนโรคโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกเมื่อวัน
ที่ 29 ธันวาคม 2553 หลังเจ้าของสัตว์ส่งตรวจครั้งแรก พบว่ามีแกะอีกประมาณ 10 ตัว แสดงอาการ
ป่ วยของระบบทางเดินหายใจได้แก่ มีน้ ำ� มูกไหล หายใจล�ำบาก บางตัวจามและไอ ไม่พบแกะตายเพิม่
ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมามีแกะตายปี ละประมาณ 1-2 ตัว มีอตั ราการป่ วยและการตาย 15% และ
3% ตามล�ำดับ แกะที่ตายส่ วนใหญ่จะแสดงอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและป่ วยอย่าง
เรื้ อรัง นอกจากนี้ยงั ได้ทำ� การเก็บซีรัมแกะทุกตัวในฟาร์มเพื่อน�ำมาตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV
ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคร่ วมกับวิธีอื่นๆ
แกะป่ วยฟาร์ มที่ 2
ฟาร์มเลี้ยงแกะแห่งที่ 2 ตั้งอยูท่ ี่ตำ� บลสวนผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ห่างจากฟาร์มแรก
ประมาณ 30 กิโลเมตร เลี้ยงแกะพันธุ์พ้ืนเมืองจ�ำนวน 25 ตัว อายุต้ งั แต่ 2 เดือน – 6 1/2 ปี เจ้าของน�ำ
แกะเข้ามาเลี้ยงโดยซื้อมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งในต�ำบลสวนผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2554 จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยไม่ได้ซ้ือเข้ามาเพิม่ อีก วัตถุประสงค์หลักของการเลี้ยงแกะเพือ่ ธุรกิจ
การท่องเที่ยวประเภทรี สอร์ท สภาพฟาร์มมีร้ ัวรอบขอบชิด มีจำ� นวน 1 โรงเรื อน ลักษณะโรงเรื อน
เป็ นพื้นไม้ยกสู ง หลังคามุงสังกะสี สภาพของฟาร์มอยูต่ ิดเชิงเขาและถนนลาดยาง ปล่อยทุ่งหญ้าปิ ด
ให้หญ้าและอาหารข้น ใช้น้ ำ� บาดาล ให้กอ้ นแร่ ธาตุแขวนให้เลียกิน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เจ้าหน้าที่ของรี สอร์ทพบแกะป่ วย/ตายจ�ำนวน 1 ตัว เป็ นแกะเพศ
เมีย อายุ 2 ปี ก่อนตายแสดงอาการ ซึม ไอ หายใจหอบ มีไข้ และไม่กินอาหาร มีระยะเวลาป่ วยถึงตาย
ประมาณ 3 วัน จึงส่ งซากชันสูตรหาสาเหตุการตายที่ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เจ้าหน้าที่ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้เข้าไป
ด�ำเนินการสอบสวนโรค ไม่พบแกะร่ วมฝูงแสดงอาการป่ วย/ตายเพิ่ม ท�ำการเก็บซี รัมแกะทุกตัวใน
ฟาร์มเพื่อน�ำมาตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคร่ วมกับวิธีอื่นๆ
การตรวจทางพยาธิวทิ ยาและจุลพยาธิวทิ ยา
ท�ำการเปิ ดผ่าซากแกะทั้งห้าตัวเพื่อตรวจวินิจฉัยรอยโรคด้วยตาเปล่า เก็บตัวอย่างอวัยวะ
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ภายในได้แก่ ปอด ต่อมน�้ำเหลืองในช่องอก ตับ ม้าม ไต หัวใจ และล�ำไส้ เนื้อเยือ่ ส่ วนหนึ่งส่ งห้อง
ปฏิบตั ิการไวรัสวิทยาและแบคทีเรี ยวิทยา อีกส่ วนแช่ในน�้ำยาคงสภาพ 10% ฟอร์ มาลิน เพื่อเตรี ยม
เนื้อเยือ่ และฝังพาราฟิ นด้วยวิธีทางฮิสโตเทคนิค ตัดเนื้อเยือ่ หนาขนาด 4 ไมครอน ย้อมด้วยสี Hematoxylin and Eosin (H&E) น�ำมาตรวจการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยือ่ ทางจุลพยาธิวทิ ยา และจ�ำแนกชนิด
ของมะเร็ ง
การตรวจทางไวรั สวิทยา
การเตรียมตัวอย่ างและการสกัด RNA
น�ำตัวอย่างก้อนเนื้องอกที่ปอด บดในโกร่ งท�ำเป็ น 20% w/v tissue suspension ใน phosphate
buffer saline (PBS, pH 7.2-7.4) ปั่นด้วยเครื่ องหมุนเหวีย่ งความเร็ ว 3,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที น�ำ
น�้ำใสส่ วนบนกรองผ่านกระดาษกรอง ขนาด 0.45 มิลลิไมครอน น�ำตัวอย่างที่ได้มาสกัด viral RNA
ด้วยชุดสกัดส�ำเร็ จรู ป Virus DNA/RNA Extraction Kit II (Geneaid, Taiwan) ตามวิธีการของบริ ษทั
ผูผ้ ลิต เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ -20OC ก่อนน�ำมาตรวจหา viral RNA
การตรวจยีนส่ วน Long terminal repeats (LTR) ของเชื้อ JSRV ด้ วยวิธี Real time PCR
น�ำตัวอย่าง viral RNA ที่สกัดได้มาท�ำปฏิกิริยา real time RT- PCR โดยใช้น้ ำ� ยาส�ำเร็ จรู ป real
Time ready RNA Virus Master (Roche Diagnostics GmbH, Germany) แต่ละปฏิกิริยามีปริ มาตรรวม
20 ไมโครลิตร ประกอบด้วย Water PCR-grade ปริ มาตร 8.6 ไมโครลิตร Reaction Buffer 5× conc.
(ประกอบด้วย RT-PCR Reaction Buffer, dATP, dCTP, dGTP and dUTP และ MgCl2) ปริ มาตร 4
ไมโครลิตร Enzyme Blend 50× conc. (ประกอบด้วย Transcriptor RT และ Taq DNA Polymerase)
ปริ มาตร 0.4 ไมโครลิตร primer P1 และ primer P2 เข้มข้น 10 ไมโครโมล ชนิดละ 0.5 ไมโครลิตร
Taqman probe เข้มข้น 10 ไมโครโมล ปริ มาตร 1 ไมโครลิตร และตัวอย่าง RNA ปริ มาตร 5 ไมโครลิตร
ใช้น้ ำ� กลัน่ บริ สุทธิ์เป็ นตัวอย่างควบคุมลบ ส่วนตัวอย่างควบคุมบวกเป็ นตัวอย่างก้อนเนื้องอกแกะป่ วย
ด้วยโรค OPA ตามธรรมชาติ [20] น�ำส่ วนผสมทั้งหมดบรรจุลงในหลอด capillaries tube แล้วน�ำเข้า
เครื่ อง Real time Thermocycler LightCycler 2.0 (Roche Applied Science, Germany) โดย primers
และ probe ที่ใช้สำ� หรับเพิ่มจ�ำนวนชิ้นสารพันธุกรรมของเชื้อ JSRV ในบริ เวณ unique region (U3)
ของยีนส่ วน long terminal repeat (LTR) มีลำ� ดับเบส (sequence) ดังนี้
P1: 5' TGG GAG CTC TTT GGC AAA AGC C 3' (นิวคลีโอไทด์ตำ� แหน่งที่ 7210 ถึง 7224)
P2: 5' TGA TAT TTC TGT GAA GCA GTG CC 3' (นิวคลีโอไทด์ตำ� แหน่งที่ 7316 ถึง 7338)
Probe: 5'-FAM-AGC AAA CAT CCG ARC CTT AAG AGC TTT CAA AA-BHQ [9, 21]
สภาวะที่ทำ� ปฏิกิริยามีดงั นี้ ที่อุณหภูมิ 50OC นาน 10 นาที เป็ นปฏิกิริยา reverse transcription
และ pre-denature ที่อุณหภูมิ 95OC นาน 30 วินาที ตามด้วยปฏิกิริยา 50 รอบของ amplification ที่
อุณหภูมิ 95OC นาน 10 วินาที และที่อุณหภูมิ 55OC นาน 45 วินาที สุ ดท้ายเป็ น cooling ที่อุณหภูมิ
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40OC นาน 10 นาที วิเคราะห์ผลผลิต PCR ด้วย LightCycler® Software 4.1
การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Maedi-visna virus (MVV)
ท�ำการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ด้วยวิธี indirect enzyme-linked immunosorbent
assay (iELISA) โดยใช้ชุดทดสอบส�ำเร็ จรู ป The CHEKIT-CAEV/MVV Screening ELISA Test Kit
(IDEXX Laboratories, Switzerland AG) วิธีการตามขั้นตอนที่แนะน�ำโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิต ชุดทดสอบนี้
เคลือบด้วย purified whole virus ของเชื้อ MVV strain OLV ซึ่ งแยกได้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เป็ นแอนติเจน ส่ วนปฏิกิริยาการทดสอบอาศัยหลักการที่แอนติบอดีในตัวอย่างซี รัมแกะที่เจือจางสิ บ
เท่าจับตัวกับไวรัสแอนติเจนเป็ น antigen-antibody complex และใช้ anti-ruminant IgG ซึ่งติดฉลาก
ด้วยเอ็นไซม์ peroxidase ท�ำปฏิกิริยาจับกับ antigen-antibody complex วัดค่าการดูดกลืนแสง (optical
density, O.D.) ด้วยเครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 450 nm. และแปลผลโดยค�ำนวณค่า
sample to positive ratio (S/P ratio) (%) ด้วยสมการ
Value (%) = (OD sample – OD negative) x 100%
(OD positive – OD negative)
หากค่า S/P ratio ≥ 33.1% ถือว่าให้ผลบวกต่อการทดสอบ [22] ผูผ้ ลิตกล่าวว่าชุดทดสอบนี้
มีความไวและความจ�ำเพาะ 100% และ 99.8% ตามล�ำดับ [23]
การตรวจทางแบคทีเรี ยวิทยา
ท�ำการตรวจหาเชื้ อแบคทีเรี ยชนิ ดก่อโรคทัว่ ไปทั้งในสภาวะอากาศปกติและในสภาวะไร้
อากาศ น�ำตัวอย่างหัวใจ ตับ ปอด ม้าม ไต และล�ำไส้ของแกะป่ วย เพาะแยกเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ
Blood Agar Base (Oxoid) ที่มีส่วนผสมของ 5% เม็ดเลือดแดงโค และ MacConKey Agar (Oxoid)
บ่มที่อุณหภูมิ 37OC และตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อก่อโรคทัว่ ไปในเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง ตัวอย่างอีก
ส่ วนเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อ Cooked Meat Medium (Oxoid) บ่มที่อุณหภูมิ 37OC นาน 24 ชัว่ โมง เพาะ
แยกเชื้อต่อด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar Base ที่มีส่วนผสมของ 5% เม็ดเลือดแดงโค บ่มใน Anaerobic Jar with AnaeroGen (Oxoid) ที่อุณหภูมิ 37OC ตรวจสอบหาโคโลนี เชื้ อก่อโรคกลุ่ม
Clostridium spp. หลังการบ่มเชื้อ 48 ชัว่ โมง

ผลการศึกษา
ผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาและจุลพยาธิวทิ ยา
ผลการตรวจซาก: จากการชันสู ตรซากแกะทั้งสองฟาร์ มรวมจ�ำนวน 5 ตัว สภาพภายนอก
ซากแกะซูบผอม พบสารคัดหลัง่ ไหลออกมาทางช่องจมูกทั้งสองข้าง เมื่อท�ำการผ่าซากตรวจรอยโรค
ที่พบด้วยตาเปล่า พบว่าแกะทุกตัวปอดอักเสบ บวมน�้ำ มีน้ ำ� หนักมากกว่าปกติ มีเลือดคัง่ และเนื้อปอด
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ไม่แฟบ พบก้อนเนื้องอกจ�ำนวนมากในปอดทั้งสองข้าง มีสีขาวครี มถึงสี เทา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 0.5-3.0 เซนติเมตรกระจายทัว่ ปอด (5/5 ตัว) (Figure 1A) เมื่อตัดขวางพบพื้นที่หน้าตัดขรุ ขระ
พบก้อนเนื้ องอกหลายก้อน มีสีขาวแกมเทาและสะท้อนแสงแวววาวเนื่ องจากการหลัง่ น�้ำเมือกจาก
ก้อนมะเร็ ง (Figure 1B) บางตัวพบก้อนหนองในปอด (2/5 ตัว) บางตัวมีสารคัดหลัง่ ลักษณะเป็ นฟอง
ในหลอดลม (2/5 ตัว)
ผลการตรวจตัวอย่ างเนือ้ เยือ่ ทางจุลพยาธิวทิ ยา: ผลการตรวจแกะป่ วยทั้ง 5 ตัว พบกลุ่มเนื้อ
งอกมะเร็ ง (neoplastic foci) ประกอบด้วยโครงสร้างของต่อมหลายแห่งกระจายทัว่ เนื้อเยือ่ ปอด เซลล์
เนื้องอกมีรูปร่ างเป็ นแท่ง (neoplastic columnar cells) เรี ยงแถวเพียงชั้นเดียว กลุ่มเนื้องอกมีการเจริ ญ
เติบโตเป็ นโครงสร้าง 2 รู ปแบบ คือเป็ นโครงสร้างคล้ายนิ้วมือ (papillary growth pattern) (Figure
2A&B) ส่ วนอีกรู ปแบบมีลกั ษณะเป็ นถุงต่อมหรื อถุงเล็กๆ (acinar growth pattern) (Figure 2A&C)
ซึ่งเป็ นพยาธิสภาพจ�ำเพาะของโรค Ovine pulmonary adenocarcinoma [6,8] พบ alveolar macrophages
จ�ำนวนมากล้อมรอบ neoplastic lesion (arrow head) (Figure 2C) นอกจากนี้ยงั ตรวจพบการเพิ่ม
จ�ำนวนของเซลล์เยือ่ บุผวิ ของหลอดลมขนาดเล็กภายในเนื้อเยือ่ ปอดจ�ำนวนมาก มีลกั ษณะคล้ายนิ้ว
มือ ยืน่ เข้าไปในท่อหลอดลม (Figure 2D)
ผลการตรวจทางไวรั สวิทยา
ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ JSRV ในบริ เวณ unique region (U3) ของยีนส่ วน
long terminal repeat (LTR) ในก้อนเนื้องอกที่ปอดของแกะทั้ง 5 ตัวด้วยวิธี real time RT-PCR ตรวจ
พบการเพิ่มจ�ำนวนชิ้นสารพันธุกรรมของเชื้อ JSRV ในบริ เวณ U3 ของยีนส่ วน LTR ในเนื้องอกของ
ปอดแกะป่ วยทั้ง 5 ตัว
ผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Maedi-visna virus (MVV)
ผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ด้วยวิธี iELISA ในแกะทุกตัวทั้งสองฟาร์ม พบว่า
ฟาร์มแรกตรวจพบแกะที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบโรค OPP เท่ากับ 75.38% (49/65) เมื่อพิจารณา
จ�ำแนกตามอายุที่ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV พบว่ากลุ่มแกะอายุระหว่าง 1-2 ปี มีอตั ราการตรวจ
พบแอนติบอดีเท่ากับ 25% (1/4) ส่ วนในกลุ่มอายุระหว่าง 4-5 ปี นั้น มีอตั ราการตรวจพบแอนติบอดี
เท่ากับ 78.69% (48/61) ส่ วนแกะฟาร์มที่ 2 จ�ำนวน 19 ตัว พบอัตราการปรากฏของแอนติบอดีต่อเชื้อ
MVV เท่ากับ 5.26% (1/19) โดยแกะมีอายุ 6 ปี ครึ่ ง
ผลการตรวจทางแบคทีเรี ยวิทยา
ผลการตรวจหาเชื้อที่ก่อโรคทัว่ ไป ตรวจพบเชื้อ Mannheimia haemolytica ที่ปอดแกะตัวที่
5 ตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคทัว่ ไปในแกะตัวที่ 1 ถึง 4
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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).

วิจารณ์
ในการวินิจฉัยโรค OPA ในแกะ OIE [2] และ CFSPH [5] แนะน�ำให้ใช้วธิ ีการร่ วมกันหลาย
วิธี ตั้งแต่ซกั ประวัติและตรวจดูอาการที่สตั ว์ป่วยแสดงร่ วมกับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้แก่การ
ตรวจรอยโรคที่พบจากการผ่าซาก และการตรวจชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิวทิ ยา รวมทั้งการตรวจหาไวรัส
แอนติเจนในก้อนเนื้องอกปอดที่ฝังในพาราฟิ นด้วยวิธีอิมมูโนพยาธิวทิ ยา (Immunohistochemistry,
IHC) โดยย้อมเนื้อเยือ่ ด้วยแอนติบอดีจำ� เพาะต่อเชื้อ JSRV ทั้งนี้ในปัจจุบนั ยังมีการน�ำวิธีการตรวจทาง
ชีววิทยาโมเลกุลตรวจยืนยันสารพันธุกรรมทั้ง proviral DNA และ RNA ของเชื้อ JSRV ในก้อนเนื้อ
งอกที่ปอดและต่อมน�้ำเหลือง รวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวในเลือดด้วยวิธี PCR [1,7,9,21]
การศึกษาครั้งนี้จากประวัติสตั ว์ป่วยทั้งสองฟาร์ม พบแกะป่ วยทุกตัวเป็ นแกะโตเต็มวัยมีอายุ
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป [1-3 ปี ] ร่ างกายซูบผอม แสดงอาการของระบบทางเดินหายใจแบบเรื้ อรังอย่างเด่น
ชัดได้แก่หายใจล�ำบาก มีระยะเวลาป่ วยนานมากกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยงั พบสารคัดหลัง่ ไหลออก
มาทางช่องจมูกทั้งสองข้างในแกะตัวที่ตาย ซึ่ งอาการดังกล่าวชี้ นำ� ว่าแกะป่ วยเนื่ องจากการติดเชื้ อ
JSRV และ/หรื อ MVV เนื่องจากเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจอย่าง
เรื้ อรังในแกะโตเต็มวัย และมักพบการติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดเกิดร่ วมกันอีกด้วย [17-19] ดังนั้นเจ้า
หน้าที่ของศูนย์วิจยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จึงได้ทำ� การเก็บตัวอย่างซี รัมแกะทุกตัว
ทั้งสองฟาร์มเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ประกอบการวินิจฉัยโรคทางซี รัมวิทยาร่ วมกับวิธี
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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)

การอื่นๆ จากการตรวจอวัยวะภายในซากแกะทุกตัวพบปอดอักเสบ เนื้อปอดแน่น มีเลือดคัง่ น�้ำหนัก
มากกว่าปกติ เนื้อปอดไม่แฟบและพบก้อนเนื้องอกขนาดต่างๆกันกระจายทัว่ ปอดทั้งสองข้าง (Figure
1A&B) และจากผลการตรวจลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยาของก้อนเนื้องอกที่ปอดพบการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์มะเร็ งร่ วมกัน 2 รู ปแบบทั้งลักษณะ acinar และ papillary growth pattern ที่
เจริ ญสมบูรณ์ในเนื้อเยือ่ ปอดจ�ำนวนมาก (Figure 2 A,B&C) เซลล์เหล่านี้มีรูปร่ างเป็ นแท่ง (columnar
cells) เรี ยงตัวเป็ นแถวชั้นเดียว และยังพบการเพิม่ จ�ำนวนของเซลล์เยือ่ บุผวิ ของหลอดลมขนาดเล็กภายใน
เนื้อเยือ่ ปอด มีลกั ษณะคล้ายนิ้วมือหรื อติง่ เนื้องอกจ�ำนวนมากยืน่ เข้าไปในท่อหลอดลม ซึ่งเป็ นลักษณะ
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ของ bronchiolar carcinoma (Figure 2D) ลักษณะรอยโรคทั้งที่ตรวจพบด้วยตาเปล่าและทางจุลพยาธิ
ดังกล่าวมาแล้วนี้เป็ นลักษณะที่จำ� เพาะและเป็ นหลักฐานส�ำคัญบ่งชี้วา่ แกะติดเชื้อ JSRV ซึ่งเป็ นสาเหตุ
ของโรค OPA [6,8,24] นอกจากนี้ ลกั ษณะทางพยาธิ วิทยาการเกิดโรค OPA ในครั้งนี้คล้ายคลึงกับ
รายงานการเกิดโรค OPA ตามธรรมชาติในแกะที่ประเทศอิหร่ าน [25] และ ประเทศอียปิ ต์ [26]
ในการศึกษาครั้งนี้ตรวจไม่พบการแพร่ กระจาย (metastasis) ของเซลล์มะเร็ งไปอวัยวะภาย
ในอื่นๆทั้งภายในและภายนอกช่องอก เช่นที่ mediastinal lymph node ซึ่ งสอดคล้องกับการเกิดโรค
นี้ที่ประเทศอิหร่ าน [25] และประเทศอียปิ ต์ [26] อย่างไรก็ตาม metastasis ของเซลล์มะเร็ งสามารถ
ตรวจพบได้ เช่นที่ประเทศอิสราเอลพบว่าแกะที่ป่วยด้วยโรคนี้จะตรวจพบการแพร่ กระจายของเซลล์
มะเร็ งสูงถึง 50% [24] ก้อนเนื้องอกที่เกิดขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซของปอด และปิ ด
กั้นทางเดินหายใจ ท�ำให้สัตว์ป่วยหายใจล�ำบาก เหนื่ อยง่าย และเนื่ องจากมะเร็ งที่เกิดขึ้นเป็ นชนิ ด
adenocarcinoma ซึ่งเจริ ญมาจาก Type II alveolar cell และ Clara cell ซึ่ งเป็ นเซลล์ต่อม (glandular
หรื อ secretory cell) โดย Type II alveolar cell มีคุณสมบัติสามารถสังเคราะห์ pulmonary surfactant
เคลือบผิวเยือ่ บุถุงลมเพื่อลดแรงตึงผิวของถุงลมป้ องกันไม่ให้ถุงลมแฟบลงในขณะหายใจออก ส่ วน
Clara cell จะสร้างสารโปรตีนเพื่อป้ องกันเยือ่ บุผวิ ของ bronchioles เซลล์มะเร็ งที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้มี
การสร้างของเหลวในถุงลมและท่อหลอดลมขนาดเล็กเพิ่มขึ้นและเกิดการสะสมภายในปอด เมื่อตัด
ก้อนเนื้องอกจึงพบว่าหน้าตัดสะท้อนแสงแวววาวจากสารคัดหลัง่ เหล่านี้ของเซลล์มะเร็ ง
การยืนยันชนิดของเชื้อ JSRV สามารถท�ำได้หลายวิธี ได้แก่การตรวจหาไวรัสแอนติเจนใน
ก้อนเนื้องอกปอดที่ฝังในพาราฟิ นด้วยวิธีอิมมูโนพยาธิวทิ ยา [8] และการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ
JSRV ในก้อนเนื้องอกที่ปอดด้วยวิธี PCR ในการศึกษานี้ใช้วธิ ี real time RT-PCR เนื่องจากมีความ
ไว ความแม่นย�ำ และความจ�ำเพาะสูง ใช้เวลาตรวจสั้นภายใน 1-2 ชัว่ โมง รวมทั้งลดโอกาสของการ
ปนเปื้ อนตัวอย่างข้ามกันเมื่อเทียบกับวิธี conventional PCR [27] ท�ำการตรวจโดยใช้ primers คู่ที่มี
ความจ�ำเพาะกับยีนส่ วน LTR ของเชื้อ JSRV ซึ่ ง LTR gene จะอยูท่ ี่ปลายทั้งสองข้างของ proviral
DNA ท�ำหน้าที่ในการควบคุมยีนอื่นและเป็ นตัวตั้งต้นในการเพิม่ จ�ำนวนของเชื้อ JSRV ยีนส่ วน LTR
จะถูกกระตุน้ (activate) เฉพาะใน secretory cells ของปอดเท่านั้น และเนื่องจากการเรี ยงล�ำดับเบส
ของยีนส่ วนนี้แตกต่างจากเชื้อ retrovirus ชนิดอื่นของแกะ เช่น endogenous sheep retrovirus และ
enzootic nasal tumour virus (ENTV) ดังนั้นการตรวจพบสารพันธุกรรมของยีนส่ วน LTR จึงยืนยัน
การติดเชื้อ JSRV ในแกะป่ วยทั้ง 5 ตัว [7,9,21] ส่ วนการตรวจหาแอนติบอดีจำ� เพาะต่อเชื้อ JSRV ใน
ซีรัมไม่นิยมใช้ เนื่องจากสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสไม่ตอบสนองทางระบบภูมิคุม้ กันต่อเชื้อ JSRV ในกระแส
เลือด (humoral immune response) [28]
จากการตรวจซีรัมแกะร่ วมฝูงทุกตัวทั้งสองฟาร์มเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ด้วย
วิธี iELISA ตรวจพบแกะที่ให้ผลบวกต่อโรคในฟาร์มแรกสู งถึง 75.38% (49/65) ส่ วนฟาร์มที่สอง
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ตรวจพบเพียง 1 ตัวจากแกะทั้งฟาร์มจ�ำนวน 19 ตัวหรื อคิดเป็ น 5.26% เมื่อพิจารณาอายุแกะที่ตรวจ
พบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV พบว่า แกะเกือบทุกตัวมีอายุมากกว่า 4-5 ปี ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อ MVV มี
ระยะเวลาฟักตัวของเชื้อเป็ นเวลานาน ตั้งแต่หลายเดือนจนถึงมากกว่า 2 ปี [4,29] มีแกะเพียงตัวเดียว
ของฝูงแรกที่มีอายุ 1-2 ปี ทั้งนี้อาจเนื่องจากติดเชื้อในระยะแรกเกิด จากการสอบถามเจ้าของสัตว์พบ
ว่าคัดทิ้งเฉพาะแกะตัวที่ป่วยออกจากฝูงแต่ลูกแกะเกิ ดใหม่ยงั คงเลี้ยงต่อ การศึกษานี้ เลือกใช้วิธี
iELISA โดยใช้ชุดทดสอบส�ำเร็ จรู ปที่ coat plate ด้วย purified whole virus ของเชื้อ MVV strain OLV
ซึ่ งแยกได้ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ Herrmann-Hoesing et al. [22] ใช้ชุดทดสอบชนิ ดนี้ ตรวจ
แอนติบอดีตอ่ เชื้อ MVV ในซีรัมแกะที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่ามีความไวและความจ�ำเพาะเท่ากับ
86.0% และ 95.9% ตามล�ำดับเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธี radio-IP ขณะที่ Zanoni et al. [30] รายงานผลการ
ทดสอบโรคในซี รัมแกะที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์พบว่าวิธีน้ ี มีความไว 95.5% และความจ�ำเพาะ
97.5% ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากความแตกต่างของสายพันธุ์ระหว่างเชื้อ MVV ที่ใช้เตรี ยมแอนติเจนต่าง
ภูมิภาคกัน เมื่อทดสอบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ในซี รัมแกะอาจท�ำให้ความไวและความจ�ำเพาะของ
การทดสอบโรคแตกต่างกันได้ [22]
แกะที่ติดเชื้อ MVV เชื้อจะแฝงตัวอยูใ่ นเซลล์เม็ดเลือดขาวตลอดชีวิต ดังนั้นการตรวจพบ
แอนติบอดีจึงบ่งชี้วา่ สัตว์เกิดการติดเชื้อไวรัสนี้ แต่อย่างไรก็ตามแกะที่ติดเชื้อส่ วนใหญ่มกั ไม่แสดง
อาการป่ วยให้เห็น การตรวจทางซีรัมวิทยาจึงเป็ นวิธีที่นิยมใช้ในห้องปฏิบตั ิการเพื่อตรวจหาสัตว์ตวั
ที่เป็ นพาหะของเชื้อไวรัส [3,14] วิธี ELISA ได้รับการยอมรับว่าเป็ นวิธีที่มีความไวและความจ�ำเพาะ
สูงกว่าการตรวจด้วยวิธี AGID และปัจจุบนั มีผผู ้ ลิตชุดทดสอบ ELISA ส�ำเร็ จรู ปเพือ่ จ�ำหน่ายทางการ
ค้าหลายบริ ษทั แต่เนื่องจากความไวและความจ�ำเพาะของวิธี ELISA ขึ้นกับความคล้ายคลึงกันระหว่าง
สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่นำ� มาเตรี ยมเป็ นแอนติเจนในการทดสอบกับสายพันธุ์ของเชื้อท้องที่ MVV
ที่ก่อให้เกิดโรคในฝูง ดังนั้นความใช้ได้ของวิธีการทดสอบด้วยชุดทดสอบที่ผลิตในภูมิภาคอื่น อาจ
ไม่ให้ผลการตรวจที่ถกู ต้องแม่นย�ำ เนื่องจากความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเชื้อท้องที่ไวรัส [3,22]
จากผลการตรวจทางพยาธิ วิทยาทั้งตรวจดูรอยโรคด้วยตาเปล่าและลักษณะเซลล์ของก้อน
เนื้องอกที่ปอดทางจุลพยาธิวทิ ยา รวมทั้งการตรวจยืนยันชนิดของสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในก้อน
เนื้องอกด้วยวิธี PCR ในตัวอย่างแกะป่ วยทั้ง 5 ตัวแสดงว่าแกะติดเชื้อ JSRV ซึ่ งเป็ นสาเหตุของโรค
OPA นอกจากนี้จากการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ในซี รัมแกะทั้งสองฝูงบ่งชี้วา่ มีการติดเชื้อ
JSRV ร่ วมกับเชื้อ MVV ในฝูงแกะทั้งสองฝูง ถึงแม้ไม่ได้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ในแกะ
ตัวที่ตายก็ตาม ส่ วนการตรวจหาแอนติบอดีจำ� เพาะต่อเชื้อ JSRV ในกระแสเลือดไม่สามารถท�ำได้
เนื่องจากสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสไม่เกิดแอนติบอดีต่อเชื้อ JSRV [28] ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับรายงาน
ของ Rosadio et al. [17] ที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดร่ วมกันในแกะป่ วยตามธรรมชาติที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แกะป่ วยแสดงอาการน�้ำหนักลด และหายใจล�ำบาก ตรวจพบก้อนเนื้องอกหลาย
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แห่งในปอด มีลกั ษณะทางจุลพยาธิวทิ ยาของก้อนเนื้องอกรู ปแบบเป็ น acinar และ papillary adenocarcinoma รวมทั้งตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ในแกะร่ วมฝูง เชื้อ JSRV จะท�ำให้โรครุ นแรง
เพิม่ ขึ้น เนื่องจากเชื้อนี้ทำ� ให้เชื้อ MVV ที่อยูใ่ นระบบทางเดินหายใจมีระดับสูงขึ้น ผลที่ตามมาคือเกิด
การแพร่ กระจายของเชื้อ MVV ภายในฝูงเพิม่ มากขึ้น [4] ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุที่ทำ� ให้อตั ราการตรวจพบ
แอนติบอดีต่อเชื้อ MVV ในฝูงแกะอยูใ่ นระดับสู งโดยเฉพาะในแกะฝูงแรกที่มีแกะป่ วยตายถึง 4 ตัว
ภายในระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน นอกจากนี้ยงั พบการติดเชื้อ Mannheimia haemolytica แทรกซ้อนใน
ปอดแกะตัวที่ 5 ซึ่งเป็ นสาเหตุร่วมท�ำให้โรครุ นแรงขึ้นและท�ำให้สตั ว์ตายได้ [2]
ปัจจุบนั ธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทรี สอร์ทและท�ำฟาร์มเลี้ยงแกะร่ วมด้วยเพือ่ เพิม่ จุดขายและ
ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำ� เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ก�ำลังได้รับความนิยมสู ง มี
ฟาร์ มเลี้ยงแกะประเภทดังกล่าวหลายแห่ ง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยงั ส่ งเสริ มการเลี้ยงแกะเพื่อเป็ น
อาชีพเสริ มให้เกษตรกร พื้นที่ที่มีจำ� นวนแกะสู งสุ ดคือปศุสัตว์เขต 9 รองลงมาคือปศุสัตว์เขต 7 มี
ประชากรแกะจ�ำนวน 56.31% และ 16.71 % ตามล�ำดับ [31] กรมปศุสตั ว์นำ� เข้าแกะพันธุ์คาทาดินจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี พ.ศ.2532 ต่อมามีการน�ำเข้าพันธุ์แกะจากประเทศบราซิ ล แอฟริ กาใต้
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หลายประเทศที่นำ� เข้ามีความชุกของโรค OPA และ OPP ยกเว้นประเทศ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่ไม่มีโรคทั้งสอง และเนื่องจากแกะที่ติดเชื้อ JSRV และ/หรื อ MVV ส่ วน
ใหญ่มกั ไม่แสดงอาการป่ วยให้เห็น แต่เชื้อจะแฝงตัวอยูใ่ นร่ างกายสัตว์ Sharp and DeMartini [32]
กล่าวว่าฝูงแกะที่มีความชุกของการติดเชื้อ JSRV สูงถึง 40-80% มีแกะเพียง 30% เท่านั้นที่จะเกิดมะเร็ง
ปอด ดังนั้นจึงมีแนวโน้มสู งที่เชื้อไวรัสทั้งสองชนิ ดจะแอบแฝงมากับแกะที่นำ� เข้าจากต่างประเทศ
ฟาร์มที่ตรวจพบโรค OPA การคัดกรองสัตว์ที่เป็ นพาหะของเชื้อไวรัสท�ำได้ยาก เนื่องจากแกะไม่เกิด
ภูมิคุม้ กันในกระแสเลือด จึงไม่ทำ� การตรวจโรคทางซี รัมวิทยา ส่ วนโรค OPP นั้น OIE [3] แนะน�ำ
ให้ใช้วธิ ีการตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี ELISA โดยคัดทิ้งตัวที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบ เพื่อควบคุม
และก�ำจัดโรค ร่ วมกับการใช้ยาฆ่าเชื้อในฟาร์มเป็ นระยะจะช่วยลดปริ มาณเชื้อไวรัสในสิ่ งแวดล้อม
ได้ การให้ความรู ้และข้อมูลการเกิดโรคแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ก็เป็ นวิธีการ
หนึ่ ง เพื่อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องโดยตรงจะได้ตระหนักรู ้และให้ความส�ำคัญพร้อมให้ความร่ วมมือกับกรม
ปศุสตั ว์ในการควบคุมโรคมิให้ลุกลามออกไปสู่ พ้ืนที่อื่น
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