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บทคัดยอ
จุดประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบวิธีการยอมสีอินคลูชันบอดี เพื่อยืนยันการตรวจพบ
กลุมอนุภาคเซอรโคไวรัสในสุกร โดยทําการศึกษายอนหลังโดยนําบล็อกเนื้อเยื่อของลําไสเล็กสวน ileum
และตอมน้ําเหลืองอยางละ 5 ตัวอยาง ที่ไดรับการยืนยันวาติดเชื้อเซอรโคไวรัสโดยวิธี PCR และตรวจพบ
อินคลูชันบอดีในซัยโตพลาสมของ macrophage โดยวิธีมาตรฐานทางจุลพยาธิวทิ ยา และยอมดวยสี
Hematoxylin และ Eosin (H&E) นําพาราฟนบล็อกดังกลาวมาตัดทําสไลดเนื้อเยื่อ ยอมดวยสีพิเศษ 3 วิธี
คือ Lendrum’s phloxine – tartrazine Page – Green และ Feulgen reaction โดยทํา 3 ซ้ํา เพื่อ
เปรียบเทียบผลการยอมอินคลูชันบอดีของโรคติดเชื้อเซอรโคไวรัสจากการตรวจดวยกลองจุลทรรศนแสง
สวางธรรมดา โดยนักพยาธิวิทยา 6 คน พบอินคลูชันบอดีลักษณะเปนเม็ดกลมๆ หรือเปนกลุม คลายพวง
องุนกระจายอยูในซัยโตพลาสมของ macrophage ใน Peyer’s patch ของลําไสเล็กสวน ileum และตอม
น้ําเหลือง โดยพบวาวิธี Lendrum’s phloxine – tartrazine ใหผลชัดเจนที่สุด คือ อินคลูชนั บอดีติดสีชมพู
เขมจนถึงมวงแดง แตกตางจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นชัดเจน ดังนัน้ วิธีนี้จงึ เหมาะกับการยอม
อินคลูชันบอดีในการตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวทิ ยา เพื่อยืนยันการติดเชื้อเซอรโคไวรัส
คําสําคัญ :

การยอมสี อินคลูชันบอดี เซอรโคไวรัส
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บทนํา
เซอรโคไวรัส (Circovirus) เปนดีเอ็นเอไวรัส จัดอยูใน Family Circoviridae, Genus circovirus
(Mori et al., 2000) แบงเปน 2 ชนิด ชนิดแรกพบในป ค.ศ. 1974 จากการปนเปอนในเซลลเพาะเลี้ยง
continuous porcine kidney cell line (PK – 15) เปนเชื้อไมกอโรคและไมทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางพยาธิวิทยาของเซลล (Tischer et al., 1974, Tischer et al., 1982) ชนิดที่สอง พบครั้งแรกจาก
รายงานการปวยของสุกรหลังหยานมดวยกลุมอาการ Postweaning multisystemic wasting syndrome
(PMWS) ในประเทศแคนาดา ในป ค.ศ. 1991 สามารถติดเชื้อในเซลลของอวัยวะตางๆ ไดแก ตับ ตับออน
เซลลบุลําไส เซลลบุทอไต และเซลลบุทางเดินหายใจ ทําใหลูกสุกรมีสุขภาพทรุดโทรม ซูบซีด จนถึงดีซา น
แคระแกร็น หายใจลําบากและอาจพบอาการทองเสีย (Clark and Harding, 1998) สงผลใหสกุ รปวยและ
ตาย ทําความเสียหายเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร การตรวจหาเชื้อเซอรโคไวรัสดวยวิธี polymerase chain
reaction (PCR) วิธี direct sequencing และวิธี immunohistochemistry ที่ใชอยูในปจจุบันคอนขาง
ยุงยาก ใชเวลานานและคาใชจายสูง สําหรับการวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิวทิ ยา ยอมดวยสี hematoxylin
และ eosin (H&E) พบรอยโรคที่จําเพาะคือ การตรวจพบอินคลูชนั บอดีในซัยโตพลาสม (intracytoplasmic
inclusion bodies) ของ macrophage ใน Peyer,s patches ของลําไสสวน ileum และตอมน้ําเหลือง มี
ลักษณะกลมเปนเนื้อเดียวกัน (homogenous) มีรูปรางเปนกอนกลมเดี่ยว(single globule) หรือเปนกลุม
คลายพวงองุน (botryoid cluster) (Mori et al., 2000) ติดสีนา้ํ เงิน (basophilic) หรือติดสีระหวางน้ําเงิน
และแดง (amphophilic) (ตวงทองและคณะ 2543) ซึ่งเหมือนกับการติดสีของสวนประกอบชนิดอื่น ๆ เชน
นิวเคลียส ซึง่ ทําใหวินิจฉัยแยกความแตกตางคอนขางยาก ซึง่ เมื่อนําเนื้อเยื่อดังกลาว ไปตรวจดวยวิธี
electronmicroscopy พบวาในกอนอินคลูชันบอดีดังกลาวเปนกลุม อนุภาคของเซอรโคไวรัส แตการตรวจ
ดวยวิธี electronmicroscopy มีความยุงยาก ใชเวลานานและเสียคาใชจายสูงเชนกัน
องคประกอบทางเคมีและปฏิกิริยาการยอมสีอินคลูชันบอดีทางจุลพยาธิวทิ ยาของกลุมอนุภาค
ไวรัสแตละชนิดแตกตางกัน บางชนิดมองเห็นไดงา ยดวยกลองจุลทรรศนแสงสวางธรรมดาโดยการยอมH&E
Morton และ Dietherish (1979)ไดนําวิธี Lendrum,s phloxine – tartrazine มายอมอินคลูชนั บอดีของ
poxvirus โดยพบอินคลูชนั บอดีติดสีแดง (acidophilic intracytoplasmic inclusion bodies) สวน
Bollinger et al.(1999) ตรวจพบอินคลูชนั บอดีของเชื้อ iridovirus จากตัวอยางเนือ้ เยื่อของซาลามานเดอร
และพบ intracytoplasmic inclusion bodies ติดสีแดงจนถึงมวงแดงโดยการยอมดวยวิธี Lendrum,s
phloxine – tartrazine และเมื่อนําตัวอยางเดียวกันนีย้ อมดวยวิธี Feulgen reaction ซึ่งเปนวิธที ี่ใชยอมดี
เอ็นเอ โดยใช N-HCl ที่รอน ไป hydrolysis เอา purine และ pyrimidine ออกจาก sugar phosphate
group แลวปลอย aldehyde group ออกมา จากนัน้ นํามาทําปฏิกิริยากับ Schiff’s reagent พบวาอินคลู
ชันบอดีของดีเอ็นเอไวรัสติดสีชมพู สวนวิธีPage-Green สามารถยอมสีอินคลูชันบอดีในซัยโตพลาสมไดดี
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โดยยอมดวย Shorr’s staining solution ที่มีสวนประกอบของ biebrich scarlet ซึ่งมีคุณสมบัติเปน acid
dye ทําใหอินคลูชันบอดีตดิ สีแดง(Luna ,1992) แตยังไมมีรายงานการยอมอินคลูชันบอดีของโรคติดเชื้อ
เซอรโคไวรัส จุดประสงคของรายงานนี้เพื่อยืนยันการตรวจพบอินคลูชันบอดีของกลุมอนุภาคเซอรโคไวรัส
โดยเปรียบเทียบผลจากการยอมสีพิเศษ 3 วิธี ไดแก Lendrum,s phloxine- tartrazine Page – Green และ
Feulgen reaction เพื่อเปนขอมูลในการเลือกใชวิธที ี่เหมาะสมในการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

วิธีการ
ศึกษายอนหลังโดยนําบล็อกเนื้อเยื่อของตัวอยางชิน้ เนื้อลําไสเล็กสวน ileum และตอมน้ําเหลือง
ของสุกร ที่ตรวจพบอินคลูชนั บอดีในซัยโตพลาสมของ macrophage ใน Peyer’s patches ของลําไสเล็ก
สวน ileum และของตอมน้ําเหลืองทางจุลพยาธิวทิ ยา โดยการยอมสี H&E (รูปที่ 1)และไดรับการตรวจ
ยืนยันวาติดเชือ้ เซอรโคไวรัสโดยวิธPี CRจากกลุมไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ นําบล็อกเนื้อเยื่อ
ดังกลาว ซึง่ เปนบล็อกชิน้ เนื้อลําไสเล็กสวนปลาย 5 ตัวอยาง และตอมน้ําเหลือง 5 ตัวอยาง มาตัดใหเปน
แผนดวยเครื่องตัดชิ้นเนื้อหนาประมาณ 4 ไมครอน ตัวอยางละ 9 แผน ยืดแผนชิ้นเนื้อในน้ํารอนอุณหภูมิ
45 องศาเซลเซียส แลวชอนดวยแผนสไลดแกว จากนั้นนําไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง
แบงสไลดออกเปน 3 ชุด แตละชุดประกอบดวยตัวอยางลําไสเล็กสวน ileum 15 แผน และตัวอยางสไลด
ตอมน้ําเหลือง 15 แผน แลวนําไปยอมดวยสีพิเศษ ดังนี้
- สไลดเนื้อเยือ่ ชุดที่ 1 ยอมดวยวิธี Lendrum,s phloxine- tartrazine (Luna , 1968) โดยยอม
นิวเคลียสดวยสี Meyer’s hematoxylin เปนอันดับแรก แลวยอมอินคลูชันบอดี ดวยสี phloxine ที่เติม
calcium chloride เพื่อใหสียอมมีความเขมมากขึ้น จากนัน้ ยอมสวนประกอบอื่นๆ ดวยสารละลาย
tartrazine
- สไลดเนื้อเยื่อชุดที่ 2 ยอมดวยวิธี Page – Green ซึ่งดัดแปลงมาจาก Luna (1968)โดยยอม
นิวเคลียสดวยสี Meyer’s hematoxylin แทน Harri’s hematoxylin เนื่องจากติดสีเขมกวา จากนัน้ ยอม
อินคลูชันบอดี และสวนประกอบอื่นๆ ดวย Shorr’s staining solution
- สไลดเนื้อเยือ่ ชุดที่ 3 ยอมดวยวิธFี eulgen reaction ตามวิธีของ Sheehan and Hrapchak
(1980) โดย hydrolysis เนื้อเยื่อดวย N-HCl ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แลวยอมDNAและอินคลูชันบอดี
ดวย Schiff’s reagent จากนั้นยอมสวนประกอบอื่นๆ ดวยสารละลาย light green
โดยแตละวิธที าํ การทดลองซ้าํ 3 ครั้ง จากนั้นนําสไลดดังกลาวมาตรวจดวยกลองจุลทรรศนแสง
สวางธรรมดาเพื่อเปรียบเทียบผลการยอมและใหคะแนนโดยมีเกณฑของระดับคะแนนดังนี้
1 หมายถึง ไมสามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอืน่ ได
2 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นได แตไมชัดเจน

29

Thai-NIAH eJournal: http://www.dld.go.th/niah, V1 N1 (May-August 2006)

3 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสไมชัดเจน แตแยกจากสวนประกอบอื่น
ชัดเจน
4 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นไดชดั เจน
จากนัน้ นําสไลดดังกลาวไปใหนักพยาธิวทิ ยาตรวจรวมจํานวน 6 คน โดยใหทกุ คนลงคะแนนความ
พอใจของผลการยอมแตละวิธี ที่สามารถตรวจแยกอินคลูชันบอดีออกจากสวนประกอบอื่นๆ โดยใช
หลักเกณฑเดียวกัน บันทึกผลการใหคะแนนแลวคํานวณหาคะแนนเฉลี่ย ตามวิธีของชูศรี (2525)

ผล
พบการติดสีของอินคลูชนั บอดี มีลักษณะกลมเปนเนื้อเดียวกัน โดยพบเปนกอนกลมเดี่ยวหรือเปน
กลุมคลายพวงองุน กระจายอยูในซัยโตพลาสมของ macrophage ใน Peyer,s patches ของลําไสเล็กสวน
ileum และตอมน้ําเหลือง โดยติดสีชมพู แดง หรือมวงแดง ขึ้นอยูก ับการยอมแตละวิธี แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการยอมอินคลูชันบอดีโดยการยอมวิธี Lendrum,s phloxine– tartrazine
วิธี Page – Greenและ วิธี Feulgen reaction

วิธี

Inclusion bodies

Background

* คะแนนความ
พอใจของ
นักพยาธิวิทยา

1. Lendrum,s
Deep pink and
phloxine – tartrazine purplish red

Nucleus : deep blue
Connective tissue : yellow

4

2. Page – Green

Brilliant red

Nucleus : purplish blue
Connective tissue : green

3

3. Feulgen reaction

Pink

Nucleus : pink
Connective tissue : light green

2

* 1 หมายถึง ไมสามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นได
2 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นได แตไมชัดเจน
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3 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสไมชัดเจน แตแยกจากสวนประกอบอื่น
ชัดเจน
4 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นไดชดั เจน
จากนั้นนําสไลดเนื้อเยื่อดังกลาวไปใหนักพยาธิวิทยาตรวจรวมจํานวน 6 คน โดยใหทุกคน
ลงคะแนนความพอใจของผลการยอมแตละวิธี ที่สามารถตรวจแยกอินคลูชนั บอดีออกจากสวนประกอบ
อื่นๆ พบวา ไดรับคะแนนความพอใจเฉลีย่ แตกตางกันไป แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2

เปรียบเทียบผลการยอมอินคลูชันบอดีของโรคติดเชื้อเซอรโคไวรัสโดยการยอมวิธี
Lendrum,s phloxine– tartrazine วิธี Page – Greenและ วิธี Feulgen reaction จาก
คะแนนความพอใจเฉลี่ยของนักพยาธิวทิ ยา 6 คน

วิธี

* คะแนนความพอใจเฉลีย่ ของนักพยาธิวทิ ยา 6 คน

1. Lendrum,s phloxine – tartrazine
2. Page – Green
3. Feulgen reaction

3.83
3.16
2.00

* 1 หมายถึง ไมสามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นได
2 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นได แตไมชัดเจน
3 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสไมชัดเจน แตแยกจากสวนประกอบอื่น
ชัดเจน
4 หมายถึง สามารถแยกอินคลูชันบอดี ออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นไดชดั เจน

วิจารณ
จากตารางที่ 1 พบวาวิธี Lendrum,s phloxine – tartrazine ใหผลการยอมสีที่ชัดเจน สามารถแยก
อินคลูชันบอดีออกจากนิวเคลียสและสวนประกอบอื่นไดอยางเดนชัด และไดรับคะแนนความพอใจสูงสุด
จากนักพยาธิวิทยา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตารางที่ 2 พบวาใหผลสอดคลองกับคะแนนความพอใจเฉลี่ยของ

Thai-NIAH eJournal: http://www.dld.go.th/niah, V1 N1 (May-August 2006)

31

นักพยาธิวทิ ยาจํานวน 6 คน ทั้งนี้เนื่องจากอินคลูชนั บอดีที่ตรวจพบจะติดสีชมพูเขมจนถึงมวงแดง เพราะมี
คุณสมบัติเปน phloxiophilic จึงดึงดูดสีทาํ ใหติดสีเขม (Sheehan and Hrapchak ,1980) นอกจากนัน้
อินคลูชันบอดีดังกลาวยังสามารถแยกจากสวนนิวเคลียสที่ติดสีน้ําเงินเขมและเนื้อเยือ่ เกี่ยวพัน(connective
tissue) ซึ่งติดสีเหลืองไดอยางชัดเจน ทําใหเห็นอินคลูชันบอดีเดนชัด แมวา จะดูดวยกลองจุลทรรศน
กําลังขยายต่าํ (รูปที่ 2) นอกจากนี้รอยโรคที่ตรวจพบในการศึกษาครั้งนี้ เปนอินคลูชันบอดีทตี่ รวจพบใน
ซัยโตพลาสม จึงยอมติดดวย Lendrum,s phloxine – tartrazine ไดดี (Luna , 1992 ) สําหรับวิธี PageGreen สามารถยอมอินคลูชันบอดีในซัยโตพลาสมไดดีเชนเดียวกับวิธี Lendrum,s phloxine – tartrazine
แตไดรับคะแนนรองลงมาเนือ่ งจาก อินคลูชันบอดีติดสีแดง แตนวิ เคลียสติดสีน้ําเงินอมมวง (รูปที่ 3) จึงแยก
จากนิวเคลียสคอนขางยาก จึงตองใชความระมัดระวัง หรือตรวจดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงจึงเห็น
ความแตกตางชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตามสามารถแยกจากสวนประกอบอื่นๆ เชน เนื้อเยื่อเกีย่ วพันซึ่งติดสี
เขียวไดชัดเจน สวน Feulgen reaction เปนเทคนิคที่ใชยอม DNA ซึ่งสวนประกอบของนิวเคลียสและ
อินคลูชันบอดีมี DNA เชนเดียวกัน ดังนั้นอินคลูชันบอดีที่พบจึงติดสีชมพูเหมือนนิวเคลียส (รูปที่ 4) จึง
ตรวจแยกจากกันไดยาก ดังนัน้ ตองศึกษาจากรูปรางและลักษณะอืน่ ๆ ประกอบจึงจะวินิจฉัยได วิธนี ี้มี
ขอจํากัดคือ ไมสามารถยอมอินคลูชันบอดีในนิวเคลียส (intranuclear inclusion bodies) เนื่องจากติดสี
ชมพูเหมือนกัน นอกจากนีพ้ บวาแมการ hydrolysis โดยใชเวลาที่เหมาะสมจะทําใหการติดสีดีขึ้น แตถา
นานเกินไปจะไมติดสีทําใหมีความยากลําบากในการยอม (Sheehan and Hrapchak,1980)
น้ํายาคงสภาพชิ้นเนื้อเปนอีกปจจัยหนึง่ ทีต่ องพิจารณาในการเลือกวิธีการยอม ที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้เปนตัวอยางที่ผานน้ํายา 10% บัฟเฟอรฟอรมาลินมาแลว ซึง่ ใชไดกับการยอมทั้ง 3 วิธี แต Sheehan
และ Hrapchak (1980) รายงานวาการยอมวิธี Lendrum,s phloxine – tartrazine ใหผลดีที่สดุ กับน้ํายา
เมอรคิวริก คลอไรด ฟอรมาลิน (เมอรคิวริกคลอไรดอิ่มตัว 9 สวน ตอ ฟอรมาลิน 1 สวน) ซึ่งสามารถนํา
หลักการนี้ไปใชปรับปรุงการยอมใหดีขึ้นไดในการศึกษาครั้งตอไป

สรุป
จากการทดลองเปรียบเทียบการยอมสีทั้ง 3 ชนิด สรุปวาการยอมดวยวิธี Lendrum,s phloxine –
tartrazine ใหผลชัดเจนที่สุด สามารถยืนยันการติดเชื้อเซอรโคไวรัสไดแมนยําขึน้ และมีความสะดวก
รวดเร็ว อันนําไปสูการควบคุมโรคที่มปี ระสิทธิภาพและสามารถถายทอดเทคโนโลยีใหแกนักวิชาการเพื่อ
นําไปปรับใช หรือนําไปพัฒนาการยอมอินคลูชันบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆตอไป
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รูปที่ 1 Intracytoplasmic inclusion bodies ใน macrophage (ศรชี้)
A : ในลําไสเล็ก B : ในตอมน้าํ เหลือง , H&E X40

A

B

รูปที่ 2 Intracytoplasmic inclusion bodies ใน macrophage (ศรชี้)
A : ในลําไสเล็ก B : ในตอมน้าํ เหลือง , Lendrum’s phloxine tartrazine method X40
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รูปที่ 3 Intracytoplasmic inclusion bodies ใน macrophage (ศรชี้)
A : ในลําไสเล็ก B : ในตอมน้าํ เหลือง , Page – Green method X40

A

B

รูปที่ 4 Intracytoplasmic inclusion bodies ใน macrophage (ศรชี้)
A : ในลําไสเล็ก B : ในตอมน้ําเหลือง , Feulgen reaction X40
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Abstract
The purpose of this study was to compare inclusion bodies staining methods for
pathological diagnosis of circovirus infection in swine. The retrospective study was conducted in
5 cases of paraffin blocks of circovirus infection which confirmed by PCR and the microscopic
detection of intracytoplasmic in macrophage in ileum and lymph nodes. The paraffin blocks
were sectioned and stained with three method ; Lendrum’s phloxine - tartrazine, Page – Green
method and Feulgen reaction with 3 replication and observed by 6 pathologists.The inclusion
bodies were characterized by single globule or botryiod cluster in cytoplasm of macrophages in
Peyer’s patch of ileum and lymph nodes. By Lendrum’s phloxine - tartrazine, inclusion bodies
stained deep pink or purplish red which are clearest distinguished from nucleus and
background. The results of this study indicate that Lendrum’s phloxine - tartrazine method could
be a suitable method for circovirus confirmation.
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