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Cleidohyoid Muscle in Human : A Case Report
Kowit Chaisiwamongkol, Kittisak Sripanidkulchai, Porntip Boonruangsri, Yanyong Toomsan,
Somsuda Teepsawang*, Lawan Songserm
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen 4002, Thailand
*Corresponding author, e-mail: tsomsuda@kku.ac.th

Abstract
A primitive cleidohyoid muscle was discovered in one human cadaver. It is the muscle in avian which
must disappear somewhere along the course of evolution. The muscle functions in the mechanism of feeding to
continue life. In doing so, the muscle connects the pectoral girdle, specifically the clavicle, to the tongue
skeleton especially the hyoid so that the swallowing of food is possible. The incidence of this variation is rare,
0.01% in this series. The developmental history and the use for surgery were presented. The evolution of the
clavicle was discussed.
Key words: gross anatomy variation, cleidohyoid muscle, mechanism of feeding, developmental history,
evolution

กลามเนื้อ cleidohyoid ในมนุษย : กรณีศึกษา
โกวิท ไชยศิวามงคล, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, พรทิพย บุญเรืองศรี, ยรรยง ทุมแสน, สมสุดา ทีปสวาง,
ลาวัลย สงเสริม
บทคัดยอ
พบการเจริญผิดปกติของกลามเนื้อที่เรียกวา cleidohyoid ในรางศพดอง 1 ราง กลามเนื้อนี้เปนกลามเนื้อ
ที่ พ บในสั ต ว ต ระกู ล นก ซึ่ ง หายไปในระหว า งวิ วั ฒ นาการ กล า มเนื้ อ นี้ ทํ า หน า ที่ ใ นกลไกการกิ น อาหารเพื่ อ การ
ดํารงชีวิต เพื่อใหทํากิจกรรมดังกลาวได กลามเนื้อนี้ยึดระยางคปก โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ กระดูกไหปลารา กับ
กระดูก hyoid ของลิ้น ทําใหสามารถกลืนอาหารได โอกาสการเกิดการผันแปรเชนนี้ พบไดนอยมากประมาณ
0.01%
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Left Sided Inferior Vena Cava: A Case Report
Kimaporn Khamanarong*, Supawadee Teerakul, Worawut Woraputtaporn, Parichat Prachaney
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand
*Corresponding author, e-mail: kkimap@kku.ac.th

Abstract
A case of the left sided inferior vena cava (IVC) in the male donated cadaver aged 65 yrs was studied. The
reference point of L5 vertebra is where IVC formed behind the left common iliac artery and coursed proximally
on the left of the aorta, until it reached the left renal vein and then crossed obliquely anterior to the abdominal
aorta to assume the normal right side. At the point of crossing, it received the left renal vein. The right renal vein
was shown clearly emptying into the inferior vena cava on the right side at the normal position. The surgical
significance of this variation and its development were described briefly.
Keywords: left sided inferior vena cava, development of IVC, surgical significance

หลอดเลือดดําอินฟเรียรวีนาคาวาขางซาย: กรณีศึกษา
กิมาพร ขมะณะรงค สุภาวดี ธีระกุล วรวุฒิ วรพุทธพร ปาริฉัตร ประจะเนย
บทคัดยอ
พบหลอดเลือดดําอินฟเรียร วีนา คาวา ดานซาย ในรางศพดองเพศชายอายุ 65 ป ตําแหนงกระดูกสันหลัง เอวระดับที่ 5
พบว า จุ ดกํ า เนิ ดของหลอดเลื อ ดดํ า อิ น ฟเ รี ย ร วี น าคาวา อยู หลั ง หลอดเลื อ ดแดงคอมมอนไอลิ แ อคด านซ า ย และวางตั ว อยู
ดานซายตอหลอดเลือดแดงเอออรตา ตําแหนงที่รับเลือดดําจากหลอดเลือดดํารีนอลขางซาย เปนตําแหนงที่หลอดเลือดดําอิน
ฟเรียร วีนา คาวาดานซาย ทอดขามดานหนาหลอดเลือดแดงเอออรตา จากนั้นกลับมาอยูในตําแหนงดานขวาตอหลอดเลือด
แดงเอออร ตา หลอดเลื อดดํา รีน อลขา งขวา เทเข าสู หลอดเลื อดดํา อิน ฟเ รีย วีน าคาวาขา งขวาในตํา แหนง ปกติ พั ฒนาการ
ผิดปกติของหลอดเลือดดําอินฟเรียร วีนาคาวา มีความสําคัญในการทําหัตถกรรมของศัลยแพทย
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Trifurcation of the Abdominal Aorta : A Case Report
P. Prachaney*, K. Khamanarong, S. Teera kul, C. Arunyanart
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
*Corresponding author, e-mail: parpra@kku.ac.th

Abstract
A rare anomaly of the terminal of the abdominal aorta was observed in a 55-year-old female cadaver.
Instead of dividing into two common iliac arteries, the abdominal aorta terminated by dividing into three
branches, the right common iliac, left internal iliac and left external iliac arteries at the level of the fifth lumbar
vertebra. In other words, the left common iliac artery was not formed. The right common iliac artery still gave
two branches, an internal iliac and an external iliac arteries. The proximal part of these arteries gives rise to the
common iliac arteries. The possible embryological explanations of this anomaly, therefore, are 1) the initial
connection between the left umbilical artery and the left dorsal aorta was in the abdominal region rather than in
the sacral region and did not obliterate and 2) the initial connection between the left umbilical artery and the left
dorsal aorta was still in the sacral region, but after the obliteration of this connection, a new junction still took
place with the left dorsal aorta just inferiorly to the fifth lumbar intersegmental artery resulting in no formation
of the common iliac artery. This unique case of the abdominal trifurcation is important for surgeons to keep in
mind during surgical approach in this area.
Keywords: anatomical variation, abdominal aorta, common iliac artery

การแตกสามแขนงปลายของหลอดเลือดแดง abdomen: กรณีศึกษา
ปาริฉัตร ประจะเนย , กิมาพร ขมะณะรงค, สุภาวดี ธีระกุล, ชาญณรงค อรัญนารถ
บทคัดยอ
พบการแปรผันของสวนปลายของหลอดเลือดแดง abdomen ในรางศพดองหญิงอายุ 55 ป ซึ่งลักษณะการแปรผันนี้พบ
ไมบอยนัก โดยหลอดเลือดแดง abdomen ไมไดแตกแขนงออกเปนสองแขนงตามปกติ แตแตกแขนงปลายเปน 3 แขนง ที่
ระดับกระดูกสันหลังระดับเอวที่ 5 ไดแก หลอดเลือดแดง common iliac ขางขวา หลอดเลือดแดง internal และ external iliac
ขางซาย ไมปรากฏหลอดเลือดแดง common iliac ขางซาย อยางไรก็ตาม หลอดเลือดแดง common iliac ขางขวา ยังแตก
แขนงตามปกติเปนสองแขนงคือ internal และ external iliac ขางขวา การอธิบายดานการพัฒนาของหลอดเลือดถึงความแปร
ผันของหลอดเลือดที่พบนี้ อาจเปนไปได 2 ทาง คือ 1) การเชื่อมกันเริ่มแรกของหลอดเลือดแดง umbilical กับ หลอดเลือด
ใหญ dorsal ขางซาย เกิดบริเวณชองทองแทนที่จะเกิดบริเวณอุงเชิงกราน และไมมีการสลายไป หรือ 2) การเชื่อมกันเริ่มแรก
ของหลอดเลือดแดง umbilical กับ หลอดเลือดแดงใหญ dorsal ขางซาย ยังเกิดบริเวณอุงเชิงกราน และมีการสลายไป
ตามปกติ แตยังเชื่อมตอกับหลอดเลือดแดงใหญ dorsal ขางซายดังเดิม ลางตอหลอดเลือดแดง lumbar intersegment ที่ 5
ขางซาย จึงไมมีหลอดเลือดแดง common iliac ขางซาย ศัลยแพทยที่จะทําหัตถการในบริเวณชองและอุงเชิงกรานควรจะ
คํานึงถึงการแปรผันของหลอดเลือดแดงนี้
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A Clinico-Anatomical Study in Basal Ganglia
Disorder Using T2*-Weighted Gradient-Recalled
Echo Magnetic Resonance Imaging: A Lesson from
a Cirrhotic Patient
Permphan Dharmasaroja*
Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Bangkok, Thailand
*Corresponding author, e-mail: tepdm@mahidol.ac.th

Abstract
T2*-weighted gradient-recalled echo magnetic resonance imaging (GRE-MRI) is dependent on magnetic
susceptibility effect and is highly sensitive to static magnetic field inhomogeneity. Field distortions caused by
material with high magnetic susceptibility induce signal intensity loss, resulting in typical signal intensity voids.
Manganese, which escapes hepatic clearance because of a portosystemic shunt or liver dysfunction, is thought to
be involved in alterations of signal intensity on MRIs, and exerts neurotoxicity A patient with hepatic cirrhosis
presenting with a gradual onset of parkinson-like symptoms was therefore subjected to computed tomography
(CT) brain scan and MRI including T2*-weighted GRE-MRI. Whereas T1-weighted MRIs showed symmetrical
hyperintensity in the globus pallidus (GP) and the midbrain and T2-weighted images showed normal signal
intensity, T2*-weighted GRE-MRI revealed hypointensity in the GP, bilaterally, with more anterior extension in
the right than the left. The CT scan revealed tiny symmetrical increased signals in the basal ganglia, which were
disproportional to the signals from the MRIs. These findings suggest that T2*-weighted GRE-MRI could
represent the most sensitive technique for detection of the extent of signal intensity abnormalities in the basal
ganglia of cirrhotic patients.
Keywords: basal ganglia, liver, brain imaging, neurotoxicity

การศึกษาทางคลินิกและกายวิภาคในภาวะผิดปกติของ basal ganglia
โดยใชวิธีการถายภาพแมเหล็กไฟฟาแบบ T2*-weighted gradientrecalled echo: บทเรียนจากผูปวยโรคตับแข็ง
เพิ่มพันธุ ธรรมสโรช
บทคัดยอ
การถายภาพแมเหล็กไฟฟาแบบ T2*-weighted gradient-recalled echo (GRE) ขึ้นอยูกับผลของ magnetic
susceptibility

และไวอยางสูงตอความไมสม่ําเสมอกันของสนามแมเหล็กไฟฟาแบบคงที่

การบิดเบี้ยวของสนามแมเหล็กที่มี

สาเหตุมาจากสารที่มี magnetic susceptibility จะสูงชักนําใหเกิดการสูญเสีย signal intensity สารแมงกานีสซึ่งหลบจากการ
กําจัดโดยตับอันเนื่องมาจาก

portosystemic

shunt

หรือภาวะการทํางานของตับบกพรองถูกเชื่อวาเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงของความเขมของสัญญาณแมเหล็กในการถายภาพแมเหล็กไฟฟาและสงผลตอการเกิดพิษตอระบบประสาท ผูปวย
โรคตับแข็งรายหนึ่งมาพบแพทยดวยอาการคลายอาการของโรคพารคินสัน จึงไดรับการตรวจสมองดวยวิธีเอ็กซเรยคอมพิวเตอร
และคลื่นแมเหล็กไฟฟาอันรวมถึง T2*-weighted GRE ผลพบวาขณะที่ภาพถาย T1-weighted แสดง hyperintensity ที่สมอง
สวน globus pallidus และ midbrain ทั้งสองขางเทาๆกันและ T2-weighted ไมพบความผิดปกติ ภาพถาย T2*-weighted
GRE แสดง hypointensity ที่ globus pallidus ทั้งสองขางโดยทางดานขวามีความผิดปกติครอบคลุมมาถึงสวนหนา สวน
ภาพถายเอ็กซเรยคอมพิวเตอรแสดงการเพิ่มของสัญญาณเล็กนอยที่ basal ganglia ทั้งสองขางโดยไมเปนสัดสวนกับภาพถาย
คลื่นแมเหล็กไฟฟา การคนพบนี้สื่อวาการถายภาพแมเหล็กไฟฟาแบบ T2*-weighted GRE อาจเปนวิธีที่ไวที่สุดในการใช
ตรวจหาขอบเขตของความผิดปกติของ signal intensity ในสมองสวน basal ganglia ของผูปวยโรคตับแข็ง
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The Coexistence of a Complete Metopic Suture and
Supernumerary Bones in a Thai Skull
Nutcharin Ongkana1*, Yoshiyuki Tohno,2
1
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
2
Department of Anatomy, Nara Medical University School of Medicine, Nara, Japan
*Corresponding author, e-mail: nongkana@med.cmu.ac.th

Abstract
A dry skull of a 72-year-old man was found to have an unusual anterior cranial suture coexisted with a
single bone below the lambda and multiple sutural bones. Radiographs revealed asymmetrical frontal sinuses.
No past history was related to any disease. The simultaneous occurrence of such multiple variations in a single
braincase is very rare. It may result from a complex developmental process of the human skull. The
embryological and clinical aspect of the aforementioned structures is discussed
Keywords: inca bone, metopic suture, sutural bone, wormian bone

การอยูรวมกันของรอยประสานกระดูก metopic แบบสมบูรณกับ
กระดูกเกินในกะโหลกศีรษะของคนไทยชิ้นหนึ่ง
นุจรินทร อองคณา, Yoshiyuki Tohno
บทคัดยอ
กะโหลกศีรษะของเพศชายอายุ 72 ปถูกพบวามีรอยประสานกระดูกทางดานหนาผิดปกติรวมกับกระดูกชิ้นเดี่ยวและกระดูก
ภายในรอยประสานหลายชิ้น ภาพถายทางรังสีพบโพรงไซนัสฟรอนทัลเจริญไมสมดุลกัน ไมพบประวัติในอดีตที่เกี่ยวของกับการ
เจ็บปวย การเกิดรวมกันของสิ่งที่แตกตางไปจากรูปแบบปกติดังกลาวในกะโหลกศีรษะหนึ่งชิ้นพบไดยากมาก ลักษณะดังกลาว
อาจเกิดจากกระบวนการเจริญที่ซับซอนของกะโหลกศีรษะมนุษย ลักษณะเฉพาะในแงของการเจริญและความสําคัญทางคลินิก
ของโครงสรางดังกลาวไดถูกอภิปราย
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Osteometry of Coxal Bone for Sex Determination
in Thais
Jureeporn U-pathi1,2, Supap Saenphet2, Karnchana Harnsiriwattanakit1, Paiwan Sudwan1*
1
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
*Corresponding author, e-mail: pasudwan@med.cmu.ac.th

Abstract
Sex determination using osteometric analysis of the coxal (hip) bone in Thais was made on 8 parameters,
namely maximum depth of greater sciatic notch (mdg), ischial length (isl), total height (th), acetabulum diameter
(acd), iliac breadth (ilib), obturator foramen width (obfw), obturator foramen height (obfh) and width of greater
sciatic notch (wgn). There were 230 hip bones, consisting of 83 males and 32 females. Data obtained from
these measured parameters were statistically analyzed. All of the hip parameters measured, except the obfw and
obfh foramen height, could be used to determine the sex dimorphism. Additionally, by logistic regression
analysis, the accuracy of the left and right sides of the hip bones for sex determination was 92.2%. The
accuracy of the right female and male hip bones was 93.9% and 90.4% in left. It could be, therefore, concluded
from our results from osteometric data can be used in the fields of human anatomy and forensic science for
determining sex dimorphism.
Keywords: sex determination, coxal bone, osteometric analysis, Thais

การวัดกระดูกสะโพกเพื่อใชในการแยกเพศของคนไทย
จุรีพร อุปธิ, สุภาพ แสนเพชร, กาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ, ไพวรรณ สุดวรรค
บทคัดยอ
การศึกษาการแยกเพศโดยการวัดขอมูล 8 ประการของกระดูกสะโพก (coxal หรือ hip bone) ในคนไทย โดย
วิธีการวัดคาของกระดูก ไดแก maximum depth of greater sciatic notch (mdg), ischial length (isl), total height (th),
acetabulum diameter (acd), iliac breadth (ilib), obturator foramen width (obfw), obturator foramen height (obfh),
width of greater sciatic notch (wgn) จากโครงกระดูกสะโพกจํานวน 230 ชิ้น (เพศชาย 83 คนและเพศหญิง 32 คน) ชวง
อายุระหวาง 19 - 88 ป นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติเพื่อศึกษาความแตกตางของกระดูกสะโพกในเพศชายและเพศ
หญิง พบวาการวัดกระดูกสะโพกในทุกพารามิเตอรมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ยกเวน obfw และ

obfh และจากการ

วิเคราะหดวยสถิติ logistic regression การแยกเพศดวยกระดูกสะโพกทั้งขางซายและขวามีเปอรเซ็นตความถูกตอง 94.6%
การแยกเพศดวยกระดูกสะโพกขางซายมีเปอรเซ็นตความถูกตอง 93.9% ขางขวามีเปอรเซ็นตความถูกตอง 93.9% ดังนั้นผล
การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปไดวาขอมูลจากการวัดคาของกระดูกสะโพกสามารถใชเปนประโยชนในทางกายวิภาคศาสตรและนิติ
วิทยาศาสตรสําหรับใชในการแยกเพศได
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Perforating Point of Terminal Branch of the
Profunda Femoris Artery through Adductor Magnus
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Abstract
The profunda femoris artery provides major blood supply to the posterior compartment of the thigh and its
terminal branch distributes arterial anastomosis of the knee. There is little mention in current textbooks of
Anatomy about the exact position of the perforating point of terminal branch of the profunda femoris artery
(TPFA) through the adductor magnus muscle to access the posterior thigh. The objective of the study is to locate
the perforating point of the TPFA. One hundred lower extremities of embalmed cadavers were dissected. The
distance between the perforating point of the TPFA to the knee was 22.61 ± 3.04 cm, which was relatively 48.93
± 5.54 % of the distance measured from the knee to the anterior superior iliac spine. These anatomical data may
be useful for designing amputation strategies and also the prognosis of arterial occlusion of the lower
extremities.
Keywords: profunda femoris artery

จุดที่แขนงปลายของหลอดเลือดแดง profunda femoris ทะลุกลามเนื้อ
adductor magnus
ปทมา อมาตยคง, วรวุฒิ วรพุทธพร, กฤษณะ ระดาพัฒน
บทคัดยอ
หลอดเลือดแดง profunda femoris เปนหลอดเลือดหลักของตนขาดานหลังและใหแขนงปลายไปประสานกับหลอดเลือด
บริเวณขอเขา

ในตํารามหกายวิภาคศาสตรปจจุบันไมไดกลาวถึงตําแหนงแนนอนของจุดที่แขนงปลายของหลอดเลือดแดง

profunda femoris (TPFA) แทงทะลุกลามเนื้อ adductor magnus ไปยังตนขาดานหลัง
เพื่อสํารวจตําแหนงของจุดดังกลาวโดยการชําแหละตนขาของศพจํานวน 100 ขาง

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค

พบวาระยะทางจากจุดที่ TPFA ทะลุ

กลามเนื้อ adductor magnus ถึงขอเขาวัดได 22.61 ± 3.04 ซม. คิดเปน 48.93 ± 5.54 % ของระยะทางที่วัดจากขอเขาถึง
anterior superior iliac spine

ขอมูลทางกายวิภาคนี้อาจเปนประโยชนในการวางแผนการตัดขาออกและการพยากรณโรค

หลอดเลือดตนขาอุดตัน
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Relation of the Dorsal Scapular Artery to the
Brachial Plexus in Thais
Wunnee Chaijaroonkhanarak 1*, Somsiri Ratanasuwan1, Pattama Amarttayakong1, Jariya Umka1,
Parichat Prachaney1, Nantaya Kunatippapong 2
1
Department of Anatomy, 2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,
Khon Kaen, Thailand, 40002
*
Corresponding author, e-mail: wunnee_chai@yahoo.com

Abstract
We aimed to study the dorsal scapular artery (DSA) in relation to the brachial plexus. Lateral neck
dissections were performed in both sides of the posterior cervical triangles and the axillary regions of 126 Thai
cadavers. We found the DSA arose from three sites. The most common source was the transverse cervical
artery of thyrocervical trunk of the first part of subclavian artery (69%). Other origins were as direct branches
from the second part (3%) or the third part (28%) of the subclavian artery. When it was a branch of the
transverse cervical artery, its course was always posterior and above the brachial plexus. If it arose from the
second part or the third part of the subclavian artery, it always passed between branches of nerves of the brachial
plexus in various sites. The most highly frequent sites were passed between the upper and middle trunks of the
brachial plexus (61.8%). Other infrequent positions were found to pass above the lateral cord of the brachial
plexus or between root of C5 and T1 with the same frequency of 1.3 % .
Key words: Brachial plexus, dorsal scapular artery, subclavian artery, transverse cervical artery

ความสัมพันธของหลอดเลือดแดง dorsal scapular กับ brachial plexus
ในคนไทย
วรรณี ชัยจรูญคณารักษ, สมศิริ รัตนสุวรรณ, ปทมา อมาตยคง, จริยา อําคา, ปาริฉัตร ประจะเนย, นันทยา คุณาธิปพงษ
บทคัดยอ
การศึกษาหาความสัมพันธของหลอดเลือดแดง dorsal scapular กับ brachial plexus ในคนไทย

โดยการชําแหละหา

หลอดเลือดแดง subclavian บริเวณ posterior cervical triangle ทั้ง 2 ขาง และ หา brachial plexus บริเวณรักแร จากราง
ครูใหญ 126 ราง

สํารวจหาตําแหนงเริ่มตนของหลอดเลือดแดง dorsal scapular บนแตละสวนของหลอดเลือดแดง

subclavian และหลอดเลือดแดงอื่นๆ บริเวณใกลเคียง ผลการศึกษาพบหลอดเลือดแดง dorsal scapular มีจุดเริ่มตนจาก
หลอดเลือดแดง transverse cervical ของ thyrocervical trunk ของหลอดเลือดแดง subclavian สวนที่ 1 รอยละ 69
สวนที่ 3 ของหลอดเลือดแดง subclavian รอยละ 28

จาก

และจากสวนที่ 2 ของหลอดเลือดแดง subclavian เพียงรอยละ 3

เทานั้น ในรายที่เปนแขนงของหลอดเลือดแดง transverse cervical หลอดเลือดแดง dorsal scapular มักพาดขาม brachial
plexus แตในรายที่เปนแขนงจากสวนที่ 2 หรือ 3 ของหลอดเลือดแดง subclavian พบวาตําแหนงที่หลอดเลือดแดง dorsal
scapular ลอดผาน brachial plexus อยูระหวาง upper trunk กับ middle trunk (รอยละ 61.8)

สวนตําแหนงอื่นที่หลอด

เลือดแดง dorsal scapular สัมพันธกับ brachial plexus ขณะลอดผาน คือพาดขามเหนือสวน lateral cord หรืออยูระหวาง
root ของ C5 กับ T1 ซึ่งพบไดนอยเพียงรอยละ 1.3 เทากันทั้งสองแบบ
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Ultrastructural Organization of the Exo-endocrine
Gland in the Zona Glomerulosa in Rats
Malivalaya Namking1*, Jariya Umka1, Kovit Chaisiwamongkoll, Sam Poolsawat2
1 Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand
2 Department of Life Sciences, East Los Angeles College, Monterey Park, CA 90640, USA.
*Corresponding author, e-mail: malnam@kku.ac.th

Abstract
The adrenal gland consists of two portions; the cortex and medulla. Both portions are recognized as the
endocrine glands that produce steroid hormones in the cortex and catecholamines in the medulla. The cortex was
divided into three zones; the zona glomerulosa, the zona fasciculata, and the zona reticularis. The objective of
this study was to demonstrate the ultrastructural organization of the exo-endocrine gland in the zona
glomerulosa in rats. Our studies demonstrated that the zona glomerulosa was composed of four types of
glandular cells encircled by the basement membrane, and arranged as an acinus-like structure forming a lumen
containing secretory contents. Type I cell contained numerous large osmiophilic granules in the apical region
and rested on the basement membrane. Its apical surface joined to the luminal space. Type II cell contained
numerous terminal vesicles and rested on the basement membrane and contact with the basal intercellular
capillary. Its apical end was in contact with the luminal space. Type III cell, containing small and highly
osmiophilic granules, was small and dispersed in between the basal region and in contact with the intercellular
capillary. Type IV cell, containing target-like granules, was small and associated with the basal end of type I and
type II cells and contact with the intercellular capillary. In conclusion, Type I cell showed the ultrasructural
organization of the exocrine gland, whereas, type II, III and IV cells were characteristic of the endocrine gland.
Their biochemical activities are currently investigated.
Keywords: exo-endocrine gland, ultrastructural organization , zona glomerulosa, adrenal gland

การจัดระเบียบโครงสรางระดับอัลตราในชั้น Zona Glomerulosa ของหนู
เปนลักษณะตอมชนิด Exo-endocrine
มะลิวัลย นามกิ่ง, จริยา อําคา, โกวิท ไชยศิวามงคล, สมพงษ พูลสวัสดิ์
บทคัดยอ
ตอมหมวกไตประกอบดวยสองสวนคือสวน cortex และ medulla เปนที่ทราบกันวาทั้งสองสวนเปนตอมไรทอโดยสวน
cortex สรางสเตียรอยดฮอรโมนและสวน medulla สราง catecholamines สวน cortex แบงเปนสามแถบไดแก zona
glomerulosa, zona fasciculata, และ zona reticularis วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อแสดงการจัดระเบียบโครงสราง
ระดับอัลตราในชั้น Zona glomerulosa ของหนูวามีลักษณะเปนตอมชนิด Exo-endocrine ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาในชั้น
Zona glomerulosa ประกอบดวยเซลลสี่ชนิดรวมกลุมกันเปนกระเปาะของตอมลอมรอบดวย basement membrane ภายใน
กระเปาะมีทอกลวงตรงกลางที่บรรจุสิ่งคัดหลั่ง เซลลชนิดที่หนึ่งมีขนาดใหญที่สุดวางตัวอยูบน basement membrane ไซ
โทพลาซึมดานapical บรรจุ osmiophilic granules ขนาดใหญจํานวนมากผิวดานapical ติดกับทอกลางตอม เซลลชนิดที่สอง
วางตัวอยูบน basement membrane ภายในบรรจุ terminal vesicles จํานวนมากผิวดานฐานสัมผัสกับหลอดเลือดฝอย เซลล
ชนิดที่สามมีขนาดเล็กกระจายอยูทางดานฐานภายในบรรจุ osmiophilic granules สีเขมขนาดเล็ก เซลลชนิดที่สี่มีขนาดเล็ก
กระจายอยูระหวางเซลลชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองภายในบรรจุ
หลอดเลือดฝอยทางดานฐาน

target-like

granules

เซลลชนิดที่สามและสี่มีผิวสัมผัสกับ

สรุปผลการศึกษาพบวาเซลลชนิดที่หนึ่งมีลักษณะโครงสรางและจัดระเบียบเปนแบบตอมมีทอ

สวนเซลลชนิดที่สองสามและสี่เปนแบบตอมไรทอ หนาที่ของเซลลเหลานี้กําลังอยูระหวางการศึกษา
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Evidences of Insulin-Producing Cells Derived from
Buffalo (Bubalus bubalis) Embryonic Stem Cell Line
Phetcharat Phanthong1 , Yindee Kitiyanant 1,2*
1
Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand
2
Institute of Science and Technology for Research and Development, Mahidol University, Salaya,
Nakhonpathom, 73170, Thailand
*Corresponding author, e-mail: scykt@mahidol.ac.th

Abstract
Diabetes mellitus (DM) type I is characterized by
cell loss, resulting in insulin deficiency. Nowadays,
islet transplantation is effective in treatment of DM but the major problem is the lack of donor tissues. Thus,
embryonic stem (ES) cells are alternative sources of insulin-producing cells because of their abilities in selfrenewal and capable of differentiating into all three germ layers. The aim of this study is to produce and
characterize the insulin-producing cells derived from buffalo (Bubalus bubalis) embryonic stem (bES) cells. We
have reported the establishment of bES cells in the lab which were characterized and tested their both in vitro
and in vivo properties. The bES cells were differentiated using 2-step procedures by spontaneous differentiation
via embryoid bodies (EBs) in ES medium without leukemia inhibitory factor (LIF) in hanging drops at 37oC in
5% CO2 incubator. The following step, those cells were induced by culturing in serum-free DMEM/F12 medium
containing 10 mM nicotinamide and 1 g/ml laminin for 26 days. We detected insulin-producing cells by zincchelating dithizone staining and RT-PCR analysis of pancreatic transcription factors PDX1 and PAX4. Under
this in vitro differentiating condition, generated insulin-producing cells were indicated by crimson red of
dithizone. These results suggest that bES cells can be differentiated into insulin-producing cells, which can be a
potential source for treatment of DM via this model for a stem cell therapeutic approach. The further studies
regarding increase yield of differentiated cells, function test in vitro as well as in vivo leading to cell
replacement therapy should be performed.
Keywords: insulin-producing cells, buffalo, ES cells

การเปลี่ยนแปลงเซลลตนกําเนิดตัวออนของกระบือ (Bubalus bubalis)
ไปเปนเซลลที่ผลิตอินซูลิน
เพชรัตน พานทอง, ยินดี กิติยานันท
บทคัดยอ
โรคเบาหวานประเภทที่ 1 เกิดจากการสูญเสียเซลล

ในตับออน ซึ่งนําไปสูความบกพรองของอินซูลิน ปจจุบันการรักษา

โรคนี้ดวยการเปลี่ยนถายกลุมเซลล islet ของตับออนถือวามีประสิทธิภาพมาก แตปญหาที่สําคัญคือขาดแคลนผูบริจาคเนื้อเยื่อ
เซลลตนกําเนิดตัวออน (ES) จึงเปนอีกทางเลือก เนื่องจากเซลล ES นั้นมีความสามารถแบงตัวเองไดใหมและสามารถพัฒนาไป
เปนเซลลของเนื้อเยื่อคัพภะไดทั้งสามชั้น การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตและทดสอบคุณลักษณะของเซลลที่ผลิตอินซูลิน
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากเซลลตนกําเนิดตัวออนของกระบือ (bES) ในการทดลองนี้เซลล bES ถูกชักนําดวยวิธีการ 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนแรกปลอยใหเซลลพัฒนาตัวเองดวยการทํา hanging drop เพื่อใหเปน embryoid bodies (EBs) ใน ES medium ที่
ปราศจาก leukemia inhibitory factor (LIF) ที่อุณหภูมิ 37OC ในตูเลี้ยงเซลลที่มี 5% CO2 ขั้นตอนตอมาชักนําเซลลเหลานี้
ดวย DMEM/F12 ที่ปราศจากซีรัม และมีสวนผสมของ 10 mM nicotinamide และ 1
ตรวจสอบเซลลที่ผลิตอินซูลินโดยการยอมดวย

dithizone

ซึ่งเปนสีที่จับกับ zinc

g/ml laminin เปนเวลา 26 วัน
และวิเคราะหการแสดงออกของยีน

pancreatic transcription factors PDX1 and PAX4 ดวยเทคนิค RT-PCR จากการทดลองดังกลาวสามารถสรางเซลลที่ผลิต
อิน ซูลิ นซึ่ ง สัง เกตได จากการติ ดสี แ ดงเข มของ dithizone

ผลการทดลองเหล านี้ แสดงใหเ ห็น ว าเซลล bES

สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปเปนเซลลที่ผลิตอินซูลินได และสามารถนําไปทําเปนแบบจําลองในการรักษาโรคเบาหวานดวยเซลลตนกําเนิด
อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณเซลลที่ตองการใหมากขึ้น รวมถึงตองมีการทดสอบหนาที่ของ
เซลลทั้งในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อนําไปสูการบําบัดโรคดวยเซลลทดแทน
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Functional Analysis of Recombinant Cathepsin B
Proteases, a Vaccine Candidate against
Fasciola gigantica
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Abstract
The aims of this study are to analyze the functions of recombinant cathepsin B that could potentially be
developed as vaccine against Fasciola gigantica. Cathepsin B proteases (FgCatB2 and FgCatB3) were
expressed predominantly by metacercariae and newly excysted juvenile (NEJs) of this parasite. Recombinant F.
gigantica cathepsin B proteases were expressed in the Pichia pastoris system and purified using Ni-NTA resin.
Purified recombinant cathepsin B proteases were shown to be enzymatically active since they were able to
undergo autoprocessing. The recombinant enzyme (rFgCatB3) was able to digest Z-Phe-Arg-AMC at pH 4.5 in
the presence of DTT and dextran sulfate (500K). Zymography of recombinant cathepsin B proteases showed
clear area of protease activity. The putative function of rFgCatB3 was shown by its ability to cleave fibronectin
which suggested that this enzyme may be involved in digesting host connective tissues during penetration and
migration on the host. The recombinant FgCatB3 was antigenic in mice and it elicited a high level of IgG1
antibody response. The antibodies to the protein were detected early after infection of mice and rats with F.
gigantiga metacercariae. The kinetics of the response to cathepsin B after infection of mice and rats confirmed
the temporal expression of these proteins during the life cycle of the parasite. In addition, rFgCatB3/FA vaccine
in mice conferred 41.8% protection against F. gigantica infection.
Keywords: cathepsin B, Fasciola gigantica, liver fluke

การคุณลักษณะการเปนเอ็นไซมของโปรตีนคาเทบซินบี สังเคราะห เพื่อ
การพัฒนาวัคซีนตอโรคพยาธิใบไมตับ
มนัสพร เศรษฐดาวิทย, ไกร มีมล, ประเสริฐ โศภน
บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาคุณลักษณะและหนาที่ของโปรตีนคาเทบซิน บี ซึ่งเปนโปรตีนที่มีคุณสมบัติ
ในการพัฒนาเปนวัคซีนตอโรคพยาธิใบไมตับ โปรตีนคาเทบซิน บี เปนโปรตีนหลักที่มีมากที่สุดในพยาธิใบไมตับระยะเมตาเซอร
คาเรียและระยะแรกเริ่ม ในการศึกษาครั้งนี้ใชโปรตีนคาเทบซิน บี ที่สังเคราะหขึ้นในยีสต P. pastoris เมื่อผานการทําใหบริสุทธิ์
โปรตีนคาเทบซิน

บี

สามารถแสดงคุณลักษณะการเปนเอ็นไซม

โดยสามารถยอยเจลาตินเจลและยอยสับสเตรทเรืองแสง

สังเคราะห นอกจากนี้โปรตีนคาเทบซิน บี ยังสามารถยอยไฟโบรเนกติน (fibronectin) ซึ่งเปนสวนประกอบหลักของเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันของโฮสต ดังนั้นอาจกลาวไดวาโปรตีนคาเทบซิน บี มีสวนชวยพยาธิใบไมตับชอนไชเนื้อเยื่อของโฮสตไปสูตับ
โปรตีนคาเทบซิน บี ถูกตรวจพบไดในซีรั่มของหนูแรทและหนูเมาสที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ซึ่งเปนการบงชี้วาพยาธิใบไม
ตับหลั่งโปรตีนคาเทบซิน บี ในโฮสต การฉีดกระตุนหนูเมาสดวยโปรตีนคาเทบซิน บี3 สังเคราะหรวมกับ Freund’s adjuvant
ผานทางชองทอง พบวาโปรตีนคาเทบซิน บี3 สามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองแบบ humoral ได โดยพบวาหนูเมาสมีระดับ
ของ IgG1 ในกระแสเลือดสูงขึ้นและผลการทดสอบวัคซีนเบื้องตน พบวาโปรตีนคาเทบซิน บี3 สามารถปองกันหนูเมาสจากการ
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับไดรอยละ 41.8
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Midgut Function in Aedes Aegypti Mosquito after
Dengue Virus-Blood Ingestion
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Departments of Anatomy, 2Biology and 3Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University
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Abstract
Mosquito transmission of virus is via ingestion of virus-blood meal into the gut lumen and processing it to
virus multiplication. Therefore, inhibition of virus absorption in the midgut is considered a strategy to control
the viral transmission. To understand dengue-vector interaction, we study midgut alteration in respond to the
virus-blood meal ingestion. Adult female Aedes aegypti mosquitoes were fed with blood meals containing
dengue virus type 2 (DEN2), or without the virus, and with 10% sucrose (non-infected control). After 2, 4, 6, 8,
10, 12, 24 and 48 h of the feeding, the whole mosquitoes were collected and fixed in paraformaldehyde.
Mosquito tissues were processed for histological staining and examined under the conventional microscope. The
results showed various extended in thickness of peritrophic membrane (PM) in the posterior midgut of the virus
blood-meal fed mosquitoes which was well correlated to its physiological function. Distribution and amount of
the secretory granules in the main enzyme secreting region was increased in infected mosquitoes. Increasing of
heme products was also revealed in the virus-infected mosquitoes relative to the non-infected control. The
blood meals were fully absorbed into the ovaries by 24 h post feeding. The process of egg formation and
maturation in the ovary was not affected by the virus, since eggs were observed in all mosquitoes during 24 h.
The complete cycle of blood meals ingestion occur by 48 h. This finding suggested that dengue virus increased
mosquito enzyme secretion that enhance viral penetration across the PM. Dengue virus also interfered the
vector digestive function by reducing nutrients absorption.
Keywords: dengue virus, Aedes aegypti, midgut, secretory granules, peritrophic membrane (PM)

การทํางานของมิดกัดในยุงลายพาหะไขเลือกออก
หลังจากไดรับเชื้อไวรัสเด็งกี
วิจิตรา เลิศกมลกาญจน, สังวร กิจทวี, ศุขธิดา อุบล, ศศิธร โรจนเนืองนิตย, วนิดา ศรีไพโรจนธิกูล
บทคัดยอ
ยุงทําหนาที่เปนพาหะนําเชื้อไวรัสไดโดยการกินเลือดที่มีเชื้อไวรัส

เมื่อเชื้อไวรัสผานเขาไปในลําไสยุงจะมีการเจริญและ

เพิ่มจํานวนของเชื้อมากขึ้น ดังนั้นการยับยั้งการดูดซึมไวรัสในลําไสยุงจึงเปนกลยุทธในการปองกันการแพรเชื้อไวรัสทางหนึ่งซึ่ง
วิธีการที่จะทําไดจนสําเร็จนั้น จําเปนตองอาศัยความรูที่เกี่ยวกับยุงและการตอบสนองตอเชื้อไวรัสที่ยุงกินเขาไป ในงานวิจัยนี้ได
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงในลําไสสวนที่เรียกวา มิดกัดของยุง ภายหลังการกินเลือดที่มีเชื้อไวรัส โดยทําการเลี้ยงยุงลายพาหะ
ของไวรัสไขเลือดออกในกรงภายในหองทดลองที่ควบคุมได

ปอนอาหารที่ประกอบดวยเลือดและเชื้อไวรัสเด็งกีสายพันธุ

2

และใหกลุมควบคุมกินเลือด หรือกินน้ําหวานอยางเดียว ภายหลังการใหอาหาร 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 และ 48 ชั่วโมง นํายุง
ทดลองทั้งหมดไปแชในน้ํายาพาราฟอรมาดิไฮด และผานขบวนวิธีการเตรียมเนื้อเยื่อ ตัดเนื้อเยื่อ และยอมสี เพื่อการศึกษาโดย
กลองจุลทรรศ ผลการทดลองพบวา เนื้อเยื่อสวนที่เรียกวา เพอริโทรฟคเมมเบรน ที่อยูในมิดกัดสวนหลังของยุงที่ไดรับเชื้อ
ไวรัสเด็งกี่มีความหนามากกวายุงที่ไมไดรับเชื้อไวรัส ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาวะการทํางานของมิดกัด

คือมีการดูดซึมของ

อาหารและเชื้อไวรสที่ยุงกินเขาไป นอกจากนี้พบวามีการกระจายของแกรนนูที่มีลักษณะเปนเม็ดๆ ซึ่งสอดคลองกับการหลั่งของ
เอนซัมมจากเซลลเยื่อบุกระเพาะอยูในบริเวณนี้ดวย
ยุงที่กินเชื้อไวรัส มากกวากลุมยุงที่ไมไดรับเชื้อไวรัส

และพบวามีการเพิ่มเม็ดสีของฮีม ที่มาจากการเผาผลาญเม็ดเลือดในกลุม
ภายหลัง 24 ชั่วโมงของการกินอาหารที่มีเชื้อไวรัส ไมปรากฏอาหาร

ตกคางอยูในมิดกัด แตถูกดูดซึมเขาไปในรังไขของยุง กระบวนการสรางไข และการเจริญเติบโตในรังไขของยุงเปนไปอยาง
ปกติในยุงกลุมติดเชื้อและไมติดเชื้อ

การกินอาหารที่ติดเชื้อไวรัสของยุงจบสิ้นกระบวนการภายใน 48 ชั่วโมง สรุปพบวาเชื้อ

ไวรัสเด็งกี่กระตุนการสรางเพอริโทรฟคเมมเบรน และ กระตุนการหลั่งน้ํายอยในมิดกัดของยุงลาย ซึ่งมีผลตอการเรงการนําไวรัส
ผานเขาสูเซลลเยื่อบุกระเพาะอาหารของยุง และมีการชะลอการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะของยุง
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Purification and Partial cDNA Sequence of a Lectin
from Marine Macroalgae Gracilaria fisheri
Sukanya Phooprong1, Saengchan Senapin 1,2, Boonsirm Withyachumnarnkul 1, 3, Kanokpan Wongprasert3*
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Abstract
Lectins are a group of proteins or glycoproteins, generally found in living organism. They bind reversibly
to carbohydrates and have an ability to agglutinate cells or precipitate polysaccharides and glycoconjugates.
They have become a useful tool in several fields of biological researches (immunology, cell biology, membrane
structure, cancer research and genetic engineering). In the present study, purification, characterisation and
partial cDNA sequence of a lectin from marine red algae Gracilaria. fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang &
Xia were investigated. Lectin was extracted from G. fisheri named GFL and purified by ion exchange
chromatography. The molecular mass of the purified lectin, determined by SDS-PAGE, was about 33 kDa.
Hemagglutination assays showed that GFL specifically agglutinated red blood cells from sheep (8172 titer), rat
(1024 titer) and rabbit (128 titer), but not from mouse and goose. The partial cDNA sequence of 1189
nucleotides was obtained by reversed transcription-polymerase chain reaction using primers designed according
to the EST of Gracilaria changii on the GENBANK database (DV963305 and DV962191). The partial cDNA
sequence of GFL showed 70% identity with the red algae Griffithsia japonica lectin mRNA. Thus, this partial
cDNA sequence could be used for further study of full length cDNA sequence of GFL.
Keywords: Gracilaria fisher, lectin, cDNA

การสกัดบริสุทธิ์และลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนของเลคตินจากสาหราย
ผมนาง Gracilaria fisheri
สุกัญญา ภูโปรง, แสงจันทร เสนาปน, บุญเสริม วิทยชํานาญกุล, กนกพรรณ วงศประเสริฐ
บทคัดยอ
เลคตินเปนโปรตีนหรือไกลโคโปรตีนที่พบไดในสิ่งมีชีวิตทั่วไป มีความสามารถทําใหเซลลเกิดการเกาะกลุมหรือตกตะกอน
โมเลกุลที่มีคารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบ เลคตินถูกนําไปประยุกตใชประโยชนอยางกวางขวางทั้งงานวิจัยและการแพทย เชน
การศึกษาระบบภูมิคุมกัน เซลลชีววิทยา การศึกษาเยื่อหุมเซลล การตรวจสอบเซลลมะเร็ง และการศึกษาทางดานพันธุวิศวกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ไดสกัดบริสุทธิ์

ศึกษาคุณสมบัติของเลคติน

และหาลําดับนิวคลีโอไทด

สาหรายผมนาง Gracilaria fisheri (GFL) โดยสกัดเลคตินจากสาหราย G.

(cDNA)

ที่เปนรหัสเลคตินของ

fisheri ดวยวิธีโครมาโตกราฟฟแบบแลกเปลี่ยน

ประจุ แลวนํา GFL มาวิเคราะหดวยวิธี SDS-PAGE พบวามีน้ําหนักโมเลกุล 33 kDa เมื่อศึกษาสมบัติของ GFL พบวาสามารถ
ทําใหเม็ดเลือดแดงของแกะ หนูแรท และกระตาย เกิดการเกาะกลุม (มีคาไตเตอร 8172, 1027 และ 128 ตามลําดับ) แตไม
สามารถทําใหเกิดการเกาะกลุมกันของเม็ดเลือดแดงของหานและหนูเมาสได การศึกษาหาลําดับนิวคลีโอไทด (cDNA) ของเล
คตินดวยวิธี RT-PCR โดยใช primers ที่ออกแบบจากลําดับนิวคลีโอไทด

expressed sequence tag (EST) ของสาหราย

Gracilaria changii จากฐานขอมูล GENBANK พบวาชิ้น cDNA ของ GFL ที่ไดมีความยาว 1189 นิวคลีโอไทด และมีลําดับนิ
วคลีโอไทดเหมือนกับ Griffithsia japonica lectin 70% ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน เลคตินบางสวนที่ไดนี้สามารถนําไปศึกษา
หาลําดับนิวคลีโอไทดตลอดสายของเลคติน GFL ตอไป

121

บทคัดยอ
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตรแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 32

32nd AAT Annual Conference Abstract
29 April-1 May, 2009

The Antimicrobial Activity of Gracilaria fisheri
Extracts against Vibrio harveyi Infection in Shrimp
Penaeus monodon
Kulwadee Karnjana1, Somluk Asuvapongpatana1, Boonsirm Withyachamnarnkul1, 2, Kanokpan Wongprasert1*
1
Department of Anatomy and 2 Centex Shrimp, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6th. Road,
Bangkok 10400, Thailand
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Abstract
Vibriosis is a common problem world-wide to shrimp culture. It is a bacterial disease responsible for
mortality of cultured shrimp and mainly due to vibrio species particularly Vibrio harveyi (V. harveyi). Probiotics
are widely used directly into the water or via feeds to reduce shrimp mortality associated with vibriosis, being
the immunostimulant. Numerous studies revealed that compounds from seaweed possess potential antimicrobial
activity. Thus, prevention and treatment of bacterial infectious diseases by applying products from seaweed
might be a possible alternative. Therefore, the aim of the present study was to explore the antimicrobial activity
of the extracts from red seaweed, Gracilaria fisheri (G. fisheri) against the bacteria V. harveyi. The organic
solvents including ethanol, methanol, chloroform and hexane were used to extract antimicrobial compounds
from G. fisheri. The antibacterial activities of all crude extracts were evaluated against the virulence strains of
V. harveyi; strain 1114, 15326, and 39864 with the disc diffusion method. The minimal inhibitory
concentrations of the extracts were also determined. Brine Shrimp Bioassay was performed to investigate the
cytotoxicity of the ethanol extract. The antimicrobial effect of the ethanol extract was studied in shrimp P.
monodon. P. monodon injected with the ethanol extract were challenged with the V. harveyi strain 1114 and the
survival rates of the shrimp were monitored. The survival rate of the shrimp that did not receive the extract and
then challenged with the bacteria was used as a control. By disc diffusion method, all extracts showed active
antimicrobial activities against the three strains of V. harveyi. The ethanol, methanol and chloroform extracts
showed antibacterial activities against V. harveyi as good as that of norfloxacin and better than the hexane
extract. The minimal inhibitory concentrations (MIC) of the four extracts were in the range of 75-200 µg/ml.
Toxicity test of the ethanol extract with brine shrimp showed the LC50 at 3 mg/ml. When challenged with the
bacteria, the shrimp injected with the ethanol extract showed significant survival rate than that of the control.
The results suggested that the ethanol extract of G. fisheri are not toxic to brine shrimp and exhibited
antimicrobial activity against V. harveyi in P. monodon.
Keywords: antimicrobial activity, Gracilaria fisheri, Penaeus monodon, Vibrio harveyi, cytoxicity test

ฤทธิ์การตานเชื้อของสารสกัดจากสาหรายผมนาง
ตอเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง(Vibrio harveyi)ในกุงกุลาดํา
กุลวดี กาญจนะ, สมลักษณ อสุวพงษพัฒนา, บุญเสริม วิทยชํานาญกุล, กนกพรรณ วงคประเสริฐ
บทคัดยอ
การติดเชื้อแบคทีเรียเปนปญหาที่พบไดบอยในการเพาะเลี้ยงกุง โดยจะสงผลโดยตรงตออัตราการตายของกุงแบคทีเรียสวนใหญที่พบคือ
แบคทีเรียเรืองแสง Vibrio harveyi มีการใชโปรไบโอติก (Probiotic) อยางกวางขวางเพื่อลดอัตราการตายของกุงที่ติดเชื้อแบคทีเรียโดยใสลง
ในน้ําโดยตรงหรือการใหในรูปแบบของอาหาร พบวาโปรไบโอติกเปนตัวกระตุนภูมิคุมกันใหกับกุง มีรายงานวาสารสกัดจากสาหรายมีฤทธิ์ในการ
ตานเชื้อจุลินทรีย
ดังนั้นการใชสารที่สกัดจากสาหรายจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปองกันและแกปญหาการติดเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง
เปาหมายในการวิจัยครั้งนี้คือสกัดสารจากสาหรายผมนาง (Gracilaria fisheri) และศึกษาการตานเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง Vibrio harveyi โดย
สกัดสาหรายผมนางดวยตัวทําละลายตางๆ ไดแก เมทานอล เอทธานอล คลอโรฟอรม และเฮกเซน นํามาทดสอบคุณสมบัติการตานเชื้อ
แบคทีเรียเรืองแสงในจานเลี้ยงเชื้อและทําการทดลองหาความเขมขนของสารสกัดที่นอยที่สุด (Minimal inhibitory concentration, MIC) ที่
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได 50% โดยศึกษากับ แบคทีเรียเรืองแสงที่มีความรุนแรงสายพันธุ 1114, 15326 และ 39864 จากนั้น
เลือกสารสกัดจากสาหรายผมนางที่ใหผลดีมาทดสอบความเปนพิษของสารสกัดในตัวออนของ
brine
shrimp
และทดสอบการตานเชื้อ
แบคทีเรียเรืองแสงในกุงกุลาดํา
ผลการวิจัยพบวาสารที่สกัดจากเอทานอลเมทานอลและคลอโรฟอรมใหผลตานเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงที่
ใกลเคียงกันกับ Norfloxacin และมีฤทธิ์ในการตานเชื้อดีกวาสารสกัดจากเฮกเซน คาความเขมขนของสารสกัดที่นอยที่สุดในการตานเชื้อ
แบคทีเรียเรืองแสงของสารสกัดทั้ง 4 ชนิดอยูในชวง 75 -200 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร คาความเปนพิษของสารสกัดจากเอทานอลในตัวออน
ของ brine shrimp (LC 50) มีคาประมาณ 3 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และอัตราการรอดของกุงที่ฉีดสารสกัดจากเอทานอลและใหติดเชื้อแบคทีเรีย
เรืองแสงพบวามีอัตราการรอดสูงกวากลุมควบคุม
จากผลการวิจัยสรุปไดวาสารสกัดจากสาหรายผมนางมีความเปนพิษนอยมาก
(LC50=3
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) มีฤทธิ์ในการตานการเจริญของแบคทีเรียเรืองแสงในจานเลี้ยงเชื้อ และตานเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงในกุงกุลาดํา
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The Effects of Cryoprotectants on Sperm
Morphology, Viability and Motility of Polychaete
Perinereis nuntia Using Vitrification Technique
Werayuth Srithumsuk1,2, Duangjai Boonkusol3, Pisit Poltana4, Kanokphan Wongprasert1, Boonsirm
Withyachumnarnkul1,2*
1
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2
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Science, Mahidol University, Rama VI Road, Bangkok, Thailand
3
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Abstarct
Capturing of wild polychaete as feed for shrimp and fish broodstock causes serious problems to
environmental conservation. Thus it is better to culture polychaete for sustainable shrimp and fish maturation
diets and providing a positive solution to the environment. One of the problems in production of polychaete P.
nuntia, the species mostly found in Thailand, is that male and female rarely spawn on the same day, which
severely constrains the chances of fertilization. Thus if sperm and egg can be reserved will facilitate hatchery
production. Sperm vitrification of P. nuntia has not been studied and there is little knowledge about
cryoprotectants that vitrify at non-toxic concentrations. The purpose of this study was to determine the effects of
cryoprotectants on sperm morphology, viability and motility of P. nuntia using vitrification technique. Six
cryoprotectants: dimethylsulfoxide (DMSO), dimethylacetamide (DMA), dimethylformamide (DMF), ethylene
glycol (EG), methanol and glycerol were evaluated at 20, 30, 40 and 50% concentrations and the cryoprotectants
plus 0.3M trehalose were also determined. After exposed with each cryoprotectant, sperm were placed on vapor
liquid nitrogen (LN2) for 5 min and stored in LN2 for at least 7 days. Sperm were thawed in 30oC filter seawater
(FSW) for 25-30 sec and rinsed with FSW. The viabilities of fresh and treated sperm were evaluated. The
results demonstrated that sperm exposed to cryoprotectants combined with trehalose exhibited higher sperm
viability and motility than those exposed with cryoprotectants without trehalose. Sperm treated with 30%
glycerol plus trehalose showed the highest percentages of viability and percentages of motility (64.67±5.92 and
59.83±7.84, respectively). The sperm viabilities and motilities slightly decreased in groups treated with
30%DMSO plus trehalose or 30%EG plus trehalose. Whereas sperm treated with 30% methanol plus trehalose,
30%DMF plus trehalose, 30%DMA plus trehalose, showed less than 50% viabilities and motilities. The post
thawed dead sperm showed abnormal morphology including acrosome eversion, head swelling and abnormal
flagellum. In conclusion, among the six cryoprotectants, 30%glycerol, 30%DMSO and 30%EG showed less
toxicity (60-65 cell viability) for P. nuntia sperm cryopreservation. The combination of these cryoprotectants
with trehalose enhanced a better sperm viability and motility.
Keywords: cryopreservation; cryoprotectants; Perinereis nuntia; spermatozoa; vitrification

ผลของสารแชแข็งตอโครงสราง, อัตราการรอดและอัตราการเคลื่อนที่
ของอสุจิเพรียงทราย Perinereis nuntia โดยวิธีวิทริฟเกชั่น
วีรยุทธ ศรีทุมสุข, ดวงใจ บุญกุศล, พิศิษฐ พลธนะ, กนกพรรณ วงศประเสริฐ, บุญเสริม วิทยชํานาญกุล
บทคัดยอ
การจับเพรียงทราย P. nuntia จากธรรมชาติเพื่อเปนอาหารของพอแมพันธุกุงและปลาทะเลนั้นทําใหปริมาณเพรียงทราย
ในธรรมชาติลดลงหรือสูญพันธุไป เพื่อปองกันการเกิดปญหาดังกลาวการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายจึงเปนวิธีการที่ดี ทําใหมีเพรียง
ทรายที่เพียงพอ ปญหาหนึ่งในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย P.nuntia ในประเทศไทยคือโอกาสที่อสุจิและและไข
ของเพรียงทรายจะออกมาในวันและเวลาเดียวกันนั้นนอยมาก จึงทําใหการปฏิสนธิเกิดขึ้นไดคอนขางยาก ดังนั้นการเก็บรักษา
อสุจิและไขของเพรียงทรายนาจะเปนวิธีการที่ชวยในการเพาะฟกได วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อศึกษาผลของสาร
แชแข็งตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอสุจิ อัตราการรอดและอัตราการเคลื่อนที่ของเพรียงทราย โดยวิธีแชแข็งแบบวิทริฟ
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เกชั่น ใชสารแชแข็ง 6 ชนิดคือ dimethylsulfoxide (DMSO) dimethylacetamide (DMA) dimethylformamide (DMF)
ethylene glycol (EG) methanol และ glycerol ที่ความเขมขน 20, 30, 40 และ 50% และยังศึกษาผลของสารแชแข็งแตละ
ชนิดเมี่อผสมกับ trehalose 0.3 M อีกดวย การทดลองทําโดยนําอสุจิของเพรียงทรายผสมสารแชแข็งแตละชนิดแลววางไวที่
ไอระเหยของไนโตรเจนเหลวเปนเวลา 5 นาที เก็บไวในไนโตรเจนเหลวเปนเวลาอยางนอย 7 วัน จากนั้นนํามาละลายดวยน้ํา
ทะเลที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 25-30 วินาทีและลางดวยน้ําทะเลจํานวน 4 ครั้ง ประเมินอัตราการเคลื่อนที่ของ
อสุจิใตกลองจุลทรรศนธรรมดา ผลการทดลองพบวาอสุจิที่แชในสารแชแข็งที่ผสมกับ trehalose มีอัตราการรอดและอัตราการ
เคลื่อนที่สูงกวากลุมที่ไมไดผสมกับ trehalose โดยอสุจิที่แชใน 30% glycerol+trehalose ใหผลดีที่สุดคืออัตราการรอด
64.67±5.92% และอัตราการเคลื่อนที่ 59.83±7.84 % อัตราการรอดและการเคลื่อนที่ลดลงเล็กนอยในกลุมของอสุจิที่แชใน
30%

DMSO+trehalose

และ 30%

EG+trehalose

ในขณะที่อสุจิที่แชใน 30%

methanol+trehalose

30%

DMF+trehalose และ 30% DMA+trehalose มีอัตราการรอดและการเคลื่อนที่นอยกวา 50 % การศึกษาโครงสรางของอสุจิ
หลังแชแข็งพบวามีการหลุดของ acrosome สวนหัวของอสุจิบวมและมีความผิดปกติของสวนหาง สรุปไดวา จากสารแชแข็งทั้ง
6 ชนิดนั้น 30% glycerol 30% DMSO และ 30% EG ใหผลอัตราการรอดและการเคลื่อนที่ของอสุจิที่แชแข็งแบบวิทริฟเกชั่น
ดีกวากลุมอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบวาสารแชแข็งเหลานี้เมื่อผสมกับ trehalose จะมีอัตราการรอดและการเคลื่อนที่ของอสุจิมากขึ้น
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The Level of Molt-Inhibiting Hormone (MIH) In Small
Growth and Normal Growth Shrimp Penaeus
Monodon
Benjamart Pratoomthai 1,2, Waraporn Sakaew1,2, Apinunt Udomkit3, Kanokpan Wongprasert 1, Boonsirm
Withyachumnarnkul 1,2,4*
1
Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand
2
Centex Shrimp, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand
3
Institute of Molecular Biology and Genetics, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom 73170,
Thailand
4
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology
Development Agency, Klong 1, Klong Luang, Pratum Thani 12120, Thailand
*Corresponding author, e-mail: boonsirm@yahoo.com

Abstract
Monodon slow growth syndrome (MSGS) is an important problem that causes the reduction of shrimp
production. Recently, it has been reported about the retinopathy in stunted black tiger shrimp Penaeus monodon
and possible association with LSNV. How retinopathy involves in stunted shrimp is unknown. The objectives of
this study are to compare molt interval and molt frequency, including the transcription level of molt-inhibiting
hormone (MIH) between small shrimp and large shrimp from MSGS pond and normal growth shrimp from
normal growth pond by using real-time PCR. The results showed that the molt frequency of small shrimps was
higher than other groups. The average of molt interval was 12.83 ± 1.92 days for small shrimps, 16.45 ± 2.67
days for large shrimp from the slow growth pond and 15.95 ± 2.43 days for normal growth shrimp from normal
growth pond. When compared the level of MIH by real-time PCR the result showed that the transcription of
MIH in small shrimps was lower than other groups in all stages of molting (postmolt, intermolt, early premolt,
late premolt). The results from this study suggest that retinopathy may be involved in the reduction of MIH
levels.
Keywords: monodon slow growth syndrome, molt-inhibiting hormone

ระดับ Molt-Inhibibing Hormone ในกุงกุลาดําโตชาและโตปกติ
เบญจมาศ ประทุมไทยม, วราภรณ สาแกว, อภินันท อุดมกิจ, กนกพรรณ วงศ ประเสริฐ, บุญเสริม วิทยชํานาญกุล
บทคัดยอ
โรคกุงโตชาเปนปญหาที่สําคัญที่พบในประเทศไทยและเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการเลี้ยงกุงกุลาดําในประเทศไทยนอยลง
ปจจุบันสาเหตุของการโตชาในกุงกุลาดํายังไมทราบแนชัดและเมื่อเร็วๆนี้ไดมีการพบการติดเชื้อไวรัสแหลมสิงหในตากุงซึ่งถือ
วาเปนอวัยวะที่สาํ คัญในการสรางฮอรโมนตางๆ รวมถึงฮอรโมนที่ยับยั้งการลอกคราบ (molt-inhibiting hormone (MIH))
จุดประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือตองการเปรียบเทียบอัตราการลอกคราบ และ ระดับ MIH ในกุงกุลาดําที่โตชาและโตปกติจาก
บอโตชา และกุงโตปกติจากบอโตปกติโดยใชเทคนิค real-time PCR ซึ่งผลจากการทดลองพบวากุงโตชามีอัตราการลอกคราบ
เร็วกวากุงโตปกติ โดยมีชวงระยะเวลาการลอกคราบเฉลี่ยในกุงโตชา 12.83 ± 1.29 วัน กุงโตปกติจากบอโตชา 16.45 ± 2.67
วัน กุงโตปกติจากบอโตปกติ 15.95 ± 2.43 วัน ซึ่งผลจาก real-time PCR พบวาในกุงโตชามีระดับ MIH นอยกวา ในกุง
กุลาดําที่โตปกติในทุกๆระยะของการลอกคราบ ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาการติดเชื้อไวรัสในตากุงอาจเกี่ยวของกับการ
ลดลงของระดับ MIH
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Vertical and Horizontal Transmission of Laem-Singh
Virus (LSNV) in the Black Tiger Shrimp
Penaeus monodon
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1
Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand
2
Centex Shrimp, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand
3
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology
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Abstract
In 2005, it has been reported about the new virus that found in monodon slow growth shrimp (MSGS) that
is called laem-singh virus (LSNV). Recently, it has been reported about the retinopathy in stunted black tiger
shrimp Penaeus monodon and possible association with LSNV. The objective of this study is to study the
vertical and horizontal transmission of LSNV that may be helpful to prevent the infection of this virus. To study
the vertical transmission, swimming leg from broodstock female and shrimp from various stages of shrimp
development; nauplius, zoea, mysis, postlava 5 (PL5) and PL15 were used for RNA extraction and RT-PCR.
The RT-PCR showed positive results of swimming leg broostock female, shrimp from zoea and mysis stage. To
study horizontal transmission, juvenile shrimps infected with LSNV were co-cultureed with non-infected LSNV
shrimp, and RT-PCR was performed from swimming legs every week. The results showed 100% positive at the
5th weeks after co-culture. The results from this study can conclude that LSNV infection occurs through both
vertical and horizontal transmission.
Key words: LSNV, vertical transmission, horizontal transmission

การติดเชื้อไวรัสแหลมสิงหจากแมสูลูก
และจากกุงตัวหนึ่งสูกุงอีกตัวหนึ่ง
วราภรณ สาแกว, เบญจมาศ ประทุมไทย, กนกพรรณ วงศ ประเสริฐ, บุญเสริม วิทยชํานาญกุล
บทคัดยอ
ปจจุบันสาเหตุของการโตชาในกุงกุลาดํายังไมทราบแนชัด ซึ่งในป พ.ศ 2549 ไดมีการพบไวรัสแหลมสิงหในกุงโตชา ซึ่ง
ตอมามีรายงานวาพบความผิดปกติในตากุงที่โตชาและนาจะเกี่ยวของกับไวรัสแหลมสิงห
เพื่อที่จะศึกษาการติดเชื้อไวรัสแหลมสิงหวาสามารถติดตอจากแมไปสูลูก

จุดประสงคของการศึกษาในครั้งนี้

และสามารถติดเชื้อจากกุงตัวหนึ่งไปยังกุงอีกตัวได

หรือไม ซึ่งการศึกษาการติดเชื้อจากแมไปสูลูกนั้น ไดนําขาวายน้าํ ของกุงแมพันธุ และลูกกุงระยะ nauplius, zoea, mysis,
postlava 5 (PL5) and PL15 มาศึกษาโดยวิธี RT-PCR ซึ่งผลจากการทดลองพบวาใหผลบวกในแมพันธุ และลูกกุงในระยะ
zoea and mysis สําหรับการศึกษาการติดเชื้อจากกุงตัวหนึ่งไปยังกุงอีกตัวไดหรือไมนั้น ไดนํากุงลาดําที่ไมติดเชื้อไวรัสแหลม
สิงหมาเลี้ยงรวมกับกุงกุลาดําที่ติดเชื้อไวรัสแหลมสิงห และไดนําขาวายน้ํามาทําการตรวจโดยวิธี RT-PCR ทุกๆอาทิตย จากผล
การทดลองพบวาใหผลบวก 100% ในอาทิตยที่ 5 ของการเลี้ยง ซึ่งจากผลการทดลองในครั้งนี้พบวาการติดเชื้อไวรัสแหลม
สิงหสามารถถายทอดจากแมสูลูกได และสามารถติดตอจากกุงตัวหนึ่งไปยังกุงอีกตัวได
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Characterization of the Nacre Organic Matrix
Extracted from Haliotis asinina
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1
Department of Anatomy and 2Center of Excellence for Shrimp Molecular Biology and Biotechnology, Faculty
of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
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Abstract
The nacre, or mother-of-pearl, is derived from the inner shell layer. It is a biomaterial consisting mainly
calcium carbonate and, to a minor extent, organic matrix. The organic matrix, containing proteins and
polysaccharides, has been classified into two categories water-soluble and water-insoluble materials.
Physiologically, nacre exerts the ability in stimulating bone repair after implantation into sheep femur at the
interface between bone and nacre. Based on the in vitro studies, the water-soluble matrix (WSM) extracted from
nacre generally displays a biological activity on osteogenic cell lineage, in addition to its biocompatible
property. It has been generally known that nacre of Haliotis acinina, abundantly available in Thailand is one of
an indispensable ingredient of Chinese medicine. In this study, we therefore aimed to extract and purify nacre
WSM from H. asinina. WSM was obtained from the nacre of whole shells or from inner nacreous layer of the
shells. The powdered nacre was resuspended in distilled water, dialysed against 0.02 M Tris-buffer and
analyzed by SDS-PAGE. Interestingly, WSM extracted from the inner nacreous layer revealed some
predominant proteins with the molecular masses of 60 and 70 kDa. A soluble 60 kDa protein band was also
shown as a protein extractable from Pinctada fucata, whereas a 70 kDa protein appeared to be a unique protein
in H. asinina species. On the other hand, the nacre of whole shells revealed more protein bands, most of which
had low molecular masses ranging from 15-30 kDa. Role of these proteins in osteoinduction both in vitro and in
vivo system is currently under investigation.
Keywords: nacre; organic matrix; Haliotis asinina

การศึกษาการสกัดสารอินทรียจากมุกของหอยเปาฮื้อ Haliotis asinina
ศุภิตา ธนะเศวตร, สมลักษณ อสุวพงษพัฒนา, วัฒนา วีรชาติยานุกล
ู , บุญเสริม วิทยชํานาญกุล
บทคัดยอ
มุกที่ไดมาจากเปลือกหอยชั้นในเปนองคประกอบทางชีวภาพ

ซึ่งมีแคลเซี่ยมคารบอเนตเปองคประกอบหลักและมี

สารประกอบอินทรียอื่นๆอีกเล็กนอย สารประกอบอินทรียเหลานี้ประกอบดวยโปรตีนและโพลีแซคคาไรด โดยแบงออกเปนสวนที่
สามารถละลายน้ําได และสวนที่ไมสามารถละลายน้ําได ในดานสรีระวิทยามีการศึกษาโดยการปลูกถายชิ้นมุกลงไปในกระดูกขา
ทอนบนของแกะ

พบวากระดูกตําแหนงที่เชื่อมตอกับชิ้นมุกไดรับการกระตุนใหมีการซอมแซม

การศึกษาทดลองทาง

หองปฏิบัติการ สารสกัดที่ละลายน้ําไดจากมุกมีคุณสมบัติในการแสดงลักษณะทางชีวภาพตอเซลลจําพวกกระดูก นอกจากนั้น
มุกยังมีความสามารถในการเขากันทางชีวภาพไดอีกดวย มุกจากหอยเปาฮื้อ Haliotis acinina ซึ่งพบไดมากในประเทศไทย
เปนหนึ่งในองคประกอบที่จําเปนของการแพทยแผนจีน

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อสกัดและแยกสารสกัดที่ละลายน้ํา

ไดจากมุกของหอยเปาฮื้อ Haliotis acinina สารสกัดที่ละลายน้ําไดนั้นไดมากจากเปลือกหอยทั้งเปลือกหรือจากชั้นในของหอย
มุกโดยจะนํามาละลายดวยน้ําและไดอะไลซตอ 0.02 M Tris-buffer และถูกวิเคราะหดวย SDS-PAGE จากการศึกษาพบวาสาร
สกัดที่ละลายน้ําไดจากมุกนั้นพบโปรตีนมวลโมเลกุลที่ 60 และ 70 กิโลดัลตัน โดยโปรตีนที่ 60 กิโลดัลตันที่พบนี้สอดคลองกับ
การโปรตีนที่สกัดไดจาก Pinctada fucata ในขณะที่โปรตีนมวลโมเลกุลที่ 70 กิโลดัลตันนั้นเปนโปรตีนที่อาจจะพบเฉพาะใน

H.

asinina

โมเลกุลอยูที่

อยางไรก็ตามมุกที่สกัดจากเปลือกหอยทั้งเปลือกนั้นพบโปรตีนที่หลายระดับซึ่งสวนมากแลวจะมีชวงของมวล
15-30

กิโลดัลตัน

บทบาทของโปรตีนนี้ในการกระตุนการเจริญเติบโตของกระดูกทั้งทางหองปฏิบัติการและ

สัตวทดลองกําลังอยูในชวงการดําเนินการ
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Abstract
Previous studies revealed a kind of polysaccharides, sulfated galactans, presented in the extracellular
matrix of red algae has an anti-viral property. In this study, sulfated galactans was isolated from marine red
algae Gracilaria fisheri (G. fisheri) and screened for the anti-viral activity in shrimp Penaeus monodon (P.
monodon). G. fisheri was collected from the farm of Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd. in
Nakhonsrithammarat province, Thailand. The sulfated galactans was isolated by cold water extraction and the
soluble polymers were retrieved by the freeze-thaw processes. The cytoxicity assay of sulfated galactans was
performed in brine shrimp larvae and the anti WSSV activity was evaluated by injection of two concentrations
of sulfated galactans to the shrimp P. monodon. P. monodon weight about 15-20 g, were divided into four
groups of 25 shrimp each: 1) normal control, 2) WSSV infection control, 3) sulfated galactans at 10 µg/g body
weight (BW) injected and 4) sulfated galactans at 100 µg/g of BW injected. Three days after the first injection,
the shrimp were injected again with the same concentrations of the sulfated galactans. The shrimp were
challenged with WSSV on day 3 after the second injection and the mortality rate was monitored for a period of
7 days. The result revealed that sulfated galactans extracted from G. fisheri showed no toxicity to brine shrimp
at the concentration ranging from 100-5,000 µg/ml. For the challenge test, at day 2 post-challenge the infection
control group reached 100% mortality whereas shrimp injected with sulfated galactans both at 10 and 100 µg/g
BW showed much less mortality rates (25% and 12.5% respectively). At the end of the experiment, day 7 postchallenge, the accumulated mortality rates of 10 and 100 µg/g BW sulfated galactans injected shrimp were
about 35 % and 25 %, respectively. The results suggested that the sulfated galactans showed a very less toxicity
and helped to delay the mortality of shrimp infected with WSSV. In conclusions, the sulfated galactans isolated
from G. fisheri might exhibits antiviral activity against WSSV or increases defense mechanisms in shrimp. The
optimum conditions for sulfated galactans injection and the mechanism of protection need to be clarify further.
Keywords: Gracilaria fisheri, sulfated galactans, WSSV, Penaeus monodon, toxicity test

การสกัดสาร Sulfated Galactans จากสาหรายผมนางและ
ฤทธิ์ความตานการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
ทวุธ รัตนทิพย, บุญเสริม วิทยชํานาญกุล, กนกพรรณ วงศประเสริฐ
บทคัดยอ
Sulfated galactans เปนสารโพลิแซคคาไรดที่อยูใน extracellular matrix ของสาหรายสีแดง ฤทธิ์ทางชีวภาพของ
sulfated galactans ที่สําคัญอยางหนึ่งคือฤทธิ์การตานไวรัส ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสกัด sulfated galactans
จากสาหรายผมนาง Gracilaria fisheri (G. fisheri) และตรวจหาฤทธิ์การตานเชื้อไวรัสของสารสกัดในกุงกุลาดํา ตัวอยาง
สาหรายผมนาง G. fisheri ไดมาจากฟารมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ จังหวัดนครศรีธรรมราช นํามาสกัดสาร sulfated
galactans ดวยน้ําเย็น จากนั้นแชใหแข็งที่อุณหภูมิ -10 องศาและนํามาละลายเพื่อใหไดสาร sulfated galactans นําสารสกัด
ไปทดสอบความเปนพิษกับ brine shrimp และตรวจหาฤทธิ์การตานทานเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุงกุลาดํา ทําการฉีดสาร
สกัด sulfated galactans ที่ความเขมขนแตกตางกัน 2 คาใหกับกุงกุลาดําที่มีน้ําหนัก 15-20 กรัม โดยแบงกุงเปน 4 กลุมๆ ละ
25 ตัว กลุมที่ 1 กุงกลุมควบคุม กลุมที่ 2 กุงที่ไดรับเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว กลุมที่ 3 กุงที่ฉีดสารสกัด sulfated galactans 10
ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กรัม และกลุมที่ 4 กุงที่ฉีดสารสกัด sulfated galactans 100 ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กรัม หลัง
ฉีด sulfated galactans 3 วัน ฉีดสารสกัดซ้ําอีกครั้ง 3 วันตอมาจึงฉีดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวใหกุงกุลาดํา สํารวจอัตราการ
ตายของกุงหลังจากไดรับเชื้อไวรัสตอไปอีก 7 วัน ผลการทดลองพบวา sulfated galactans ที่ความเขมขน 100 – 5,000
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรไมเปนพิษตอ brine shrimp ผลการฉีดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวพบวา วันที่ 2 หลังฉีดเชื้อไวรัส กุงที่
ไดรับเชื้อไวรัสมีอัตราการตาย 100% ในขณะที่กุงที่ฉีดสารสกัด sulfated galactans 10 และ 100 ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1
กรัมกอนไดรับเชื้อไวรัสมีอัตราการตายที่นอยกวา (25% และ 12.5% ตามลําดับ) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองในวันที่ 7 หลังฉีดเชื้อ
ไวรัส อัตราการตายของกุงกลุมฉีดสารสกัด sulfated galactans 10 และ 100 ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กรัมเปน 35% และ
25% ตามลําดับ จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสารสกัด sulfated galactans มีความเปนพิษนอยมาก และชวยชลอการตาย
ของกุงกุลาดําที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวได ดังนั้นสารสกัด sulfated galactans ที่สกัดจากสาหราย G. fisheri อาจมี
คุณสมบัติในการตานเชื้อไวรัส หรือเพิ่มภูมิคุมกันในกุง อยางไรก็ตามความเหมาะสมของความเขมขน ชวงเวลา และระยะเวลา
การฉีดสารสกัด sulfated galactans รวมถึงกลไกในการปองกันการติดเชื้อ WSSV ของ sulfated galactans ในกุงกุลาดํายัง
ตองมีการศึกษาตอไป
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