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ABSTRACT
The present study aimed to compare the histological structure of the spleens between

Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) and Pisodonophis boro (Hamilton, 1822).
Histologically, the spleen of C. leucas was covered with a thick capsule and then its capsule
protruded into the central zone, as called trabeculae. Two main components including white
and red pulps are present from this event. The white pulp contained an aggregation of the
diffuse lymphatic tissue and small lymphatic nodule, which stained more slightly eosinophila.
Whereas the most region of the red pulp was a connective tissue and the ellipsoid was not
observed Nevertheless, several cellular classifications including red blood cells (erythrocytes),
thrombocyte, granulocyte, reticular cell and lymphocyte could be basically found in this region.
Based on a histological comparison of the spleens between C. leucas and P. boro, they were
slightly different. However, it was found that the numerous penicillar arteries were scattered
throughout the red pulp of the P. boro spleen.

คําสําคัญ: ปลาฉลามหัวบาตร ปลาไหลงู  เน้ือเยื่อมาม มิญชวิทยา  ประเทศไทย
Keywords: Bull shark, Estuary snake-eel, Histology, Splenic parenchyma, Thailand

บทนํา
มาม (spleen) จัดเปนอวัยวะท่ีสําคัญมีหนาท่ี

เ ก่ียวของ กับระบบภูมิคุ ม กันร า งกาย (immune
system) และการสรางเม็ดเลือด (primary hema-
topoietic organs) (Agius and Roberts, 2003)
ดังการรายงานในปลาหลายชนิด เชน ปลากระดูกแข็ง
(teleost fish) เชน sturgeon และ paddlefish และ
Holosteans (gars และ bowfin) (Genten et al.,
2008) สําหรับการศึกษาดานกายวิภาค (anatomy)
ของมาม พบวา มามถูกบรรจุภายในชองทอง อยูเหนือ
สวนทางเดินอาหาร (gut wall) ขณะท่ีการศึกษาดาน
มิญชวิทยา (histology) อวัยวะน้ีมีแคปซูลหอหุม
มีองคประกอบเปนเน้ือเยื่อเ ก่ียวพันและยังมีเซลล
ไฟโบรบลาส (fibroblast) แทรกตัวอยูดวย จากบริเวณ
น้ีสังเกตไดวาเกิดสันยื่นเขาไปดานในของมามหรือ
เรียกวา trabeculae ทําใหสามารถแบงเน้ือเยื่อ

ออกเปนสวนๆ อยางไมสมบูรณ จนกลายเปนพูยอย
เรียกวา splenic pulp แตละพูยอยประกอบดวย เซลล
เม็ดเลือด (blood cells) หลอดเลือด (blood vessel)
และ macrophage ตลอดไปจนถึง antigen-
presenting cell (Genten et al., 2008) ดังการ
รายงานในปลากระดูกแข็งหลากหลายชนิด ไดแก
Sparus aurata, Ctenopoma ansorgii และ
Carassius auratus (Genten et al., 2008)
Dicentrarchus labrax (Kurtović et al., 2008)
และ Salmo letnica (Rebok et al., 2011) เปนตน
แตอยางไรก็ตามการศึกษาโครงสรางของอวัยวะ
ดังกลาวมีนอยมากในปลากระดูกออน ท้ังน้ีขอมูล
ท่ีมี อยู ก็ มั กร ายงานในต า งประ เทศ ท้ังสิ้ น เ ช น
Harpagofututor volsellorhinus (Grogan and
Lund, 1997) และ Mustelus schmitti (Galíndez
and Aggio, 1998)
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ดั ง น้ั น ใ น ก า ร ศึ กษ า ค รั้ ง น้ี ผู วิ จั ย จึ ง ไ ด
ทําการศึกษาปลาฉลามหัวบาตร Carcharhinus
leucas เปนตัวแทนของปลากระดูกออนและพบได
ท่ัวไปบริเวณปากแมนํ้าแมกลองของประเทศไทย มี
ถ่ินอาศัยในบริเวณท่ีมีนํ้าคุณภาพดีและมีคาดีโอ (DO)
สูง ตรงกันขามกับปลาไหลงู Pisodonophis boro
เปนตัวแทนของปลากระดูกแข็งท่ีมีแหลงท่ีอยูอาศัยใน
บริเวณดินตะกอนและมีคาดีโอต่ํา ดวยลักษณะพ้ืนท่ี
อาศัยท่ีตางๆ กัน ผูวิจัยจึงคาดวาความสามารถของการ
จับออกซิเจนของฮีโมโกลบิน (hemoglobin) อาจจะ
ตางกัน ยอมสะทอนถึงโครงสรางของเน้ือเยื่อมามท่ี
แตกตางกันดวย ผูวิจัยจึงทําการศึกษาและอธิบายถึง
โครงสรางทางดานกายวิภาคและทางดานมิญชวิทยา
ตั้งแตระดับอวัยวะถึง เซลลของมามของปลาท้ังสอง
ชนิด ทายสุดนําเอาขอมูลมิญชวิทยาของมามปลาฉลาม
หัวบาตรมาเปรียบเทียบกับมิญชวิทยาของมามปลาไหล
งู ขอมูลท่ีไดไมเพียงไดรับขอมูลดานชีววิทยาพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะความแตกตางกันระหวางปลากระดูกออน
และปลากระดูกแข็ง ยังสามารถนําไปใชสําหรับการ
เปรียบเทียบกับสัตวกลุมอ่ืนๆ ตอไป

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
เก็บตัวอยางปลาฉลามหัวบาตรเสียชีวิตท่ี

ไดรับมาจากชาวประมง บริเวณปากแมนํ้าแมกลอง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตเดือนธันวาคม
2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 (จํานวนรวม 2 ตัว
ความยาวเฉลี่ยประมาณ 80 เซนติเมตร) ในขณะท่ี
ตัวอยางปลาไหลงูถูกจับในแมนํ้าปราณบุรี อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตเดือนเมษายน
2558 ถึงกรกฎาคม 2558 (จํานวน 3 ตัว ความยาว
เฉลี่ยประมาณ 60-80 เซนติเมตร) ปลาท้ังหมดถูก
ผาตัดเปดชองทองเพ่ือศึกษาตําแหนงของมาม หลังจาก
น้ันนําช้ินสวนเน้ือเยื่อมามจาก 3 บริเวณ คือ สวนตน

กลาง และทาย นํามาเก็บรักษาสภาพเน้ือเยื่อในนํ้ายา
เดวิดสัน (Davidson’s fixative) ตอจากน้ันนํามาผาน
กระบวนการมาตรฐานของการเตรียมตัวอยางสไลด
ถาวรดวยวิธี paraffin method ตัดเน้ือเยื่อดวยความ
หนา 5 ไมโครเมตร และยอมสี hematoxylin & eosin
(H&E) และ periodic acid-schiff (PAS) (Bancroft
and Gamble, 2007) แลวนําสไลดเน้ือเยื่อมามของ
ปลาท้ังสองชนิดมาศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบองคประกอบ
การจัดเรียง และชนิดของเซลล ภายใตกลองจุลทรรศน
แบบใชแสง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
กายวิภาคและมิญชวิทยาของมามปลาฉลามหัวบาตร
Carcharhinus leucas (รูปท่ี 1)

กายวิภาคของมามปลาฉลามหัวบาตรมี
ลักษณะเปนพูยาว (elongated shape) สีแดงคล้ํา
แนบติดกับกระเพาะอาหารและลําไส ดวยเน้ือเยื่อ
เมเซ็นเทอรีย (mesentery) สอดคลองกับการศึกษาใน
ปลาฉลามบาส ก้ิน Cetorhinus maximus
(Matthews and Parker, 1950) แตแตกตางจากมาม
ของปลากระเบนไฟฟา Raja torpedo ท่ีมีโครงสราง
มามรูปรางเล็กแบนกลม (small flattened round
spleen) ขณะท่ีมิญชวิทยา และมิญชเคมีของมามจาก
การสุมมาสามบริเวณ พบวา ทุกบริเวณมีโครงสราง
เน้ือเยื่อคลายคลึงกัน เน้ือเยื่อมามถูกหอหุมดวยแคปซูล
หนา (thick capsule) ซึ่งเปนเน้ือเยื่อเก่ียวพันท่ีมักมี
เซลลไฟโบรบลาส (fibroblast) แทรกตัวอยู จากสวน
ของแคปซู ลมี โ คร งสร า ง ท่ี แยกเป นสั นยื่ นหรื อ
trabeculae เขาไปในเน้ือเยื่อมามท่ีเรียกวา splenic
pulp และสังเกตเห็น splenic vein อยูตรงกลางของ
มามไดอยางชัดเจน โครงสรางของ splenic pulp ยัง
สามารถแบงออกเปน 2 บริเวณ คือ white pulp และ
red pulp โดยท่ี white pulp เปนบริเวณท่ีติดสีชมพู
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เมื่อยอมดวย H&E และสีชมพูออนเมื่อยอมดวย PAS ท่ี
มีการกระจายอยูท่ัวไป ลักษณะเดนของสวนน้ี คือ มี
ลักษณะ diffuse lymphatic tissue และ lymphatic
nodule เปนกลุมเล็กๆ ในสวนของ red pulp เปน
บริเวณเน้ือเยื่อสวนใหญ เมื่อยอมดวย H&E มีลักษณะ
จาง ไมพบแองเลือด (ellipsoid) แตกลับพบเซลล
หลายชนิด ไดแก เม็ดเลือดแดง (red blood cells or
erythrocytes) ทรอมโบไซต (thrombocyte) แกรนู-
โลไซต (granulocyte) เรติคิวลาร เซลล (reticular
cell) และ ลิมโฟไซต (lymphocyte) ซึ่งคลายคลึงกับ
เน้ือเยื่อมามของปลาฉลาม Mustelus schmitti
(Galindez and Aggio, 1998) ปลากระดูกออนในช้ัน
ยอยอีลาสโมแบรนชิไอ (Elasmobranchs) (Hine and
Wain, 1987) และสัตวกระดูกสันหลังช้ันต่ํา (lower
vertebrate) (Kanesada, 1956; Murata, 1959) โดย
ลักษณะเซลลแตละชนิดภายใน red pulp มี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี

เซลลเม็ดเลือด เปนเซลลท่ีพบไดท่ัวไปใน
เน้ือเยื่อมาม มีรูปรางรีขนาดเฉลี่ยประมาณ 6-10
ไมโครเมตร นิวเคลียสติดสีนํ้าเงินอยูตรงกลางเซลล
ขณะท่ีไซโตพลาสซึมติดสีชมพูของ eosin คลายคลึงกับ
การศึกษาในปลาฉลามกระโดงสูง C. plumbeus บาง
เซลลอาจพบแวคิวโอลแทรกอยูในไซโตพลาสซึมของ
เซลลเม็ดเลือดแดง หนาท่ีของเซลลชนิดน้ีทราบดีวา
เก่ียวกับการขนสงลําเลียงออกซิเจนใหแกเน้ือเยื่อและ
รับกาซคารบอนไดออกไซดสงกลับไปยังเหงือกน้ันเอง
(Arnold, 2005)

ทรอมโบไซต เปนชนิดเซลลท่ีพบไดคอนขาง
เดน มีรูปรางรีคอนขางแหลม นิวเคลียสรูปรางรี และมี
ขนาดเล็กกวาเซลลเม็ดเลือด (ประมาณ 3 ไมโครเมตร)
นิวเคลียสรูปรางกลม เล็ก และลอมรอบดวยขอบของ
ไซโตพลาสซึมสีชมพูจาง (rim of cytoplasm) (เมื่อ

ยอมดวย H&E) และสีชมพูออนเมื่อยอมดวย PAS จาก
การศึกษากอนหนาน้ีเปนไปไดวาทรอมโบไซตพัฒนามา
จากลิมโฟไซต (Jordan and Spedel, 1924;
Roberts, 2012) ท่ีมีหนาเท่ียวเก่ียวกับการเข็งตัวของ
เลือด เพ่ือปองกันการสูญเสียของเหลวจากหลอดเลือด
(Robert, 2012)

แกรนูโลไซต มีรูปรางคอนขางกลม
นิวเคลียสกลมอยูตรงกลางเซลล และมีลักษณะเดนคือ
มีไซโตพลาสมิก แกรนูล กระจายอยูในไซโตพลาสซึม
แตอยางไรก็ตามภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
อาจสังเกตไดยากมาก เซลลชนิดเก่ียวของกับระบบ
ภูมิคุมกันในรางกาย (Robert, 2012)

เร ติ คิวลาร  เซลล เปน เซลล ท่ีมี รูปร าง
หลากหลายแบบ (multi-shapes) แตโดยท่ัวไปพบวามี
รูปรางคลายดาวและมีนิวเคลียสติดสีนํ้าเงินอยูตรงกลาง
เซลล หนาท่ีของเรติคิวลาร  เซลลสรางเรติคูลาร
ไฟเบอร เปนหลัก (Torroba et al., 1995)

ลิมโฟไซต มีรูปรางกลาง ขนาดตั้งแต 6 - 11
ไมโครเมตร มีนิวเคลียสติดสีนํ้าเงินเขมและลอมรอบ
ดวยไซโตพลาสซึมสีชมพูขอบจาง (H&E) หนาท่ีของ
เซลลชนิดน้ีเก่ียวของระบบภูมิคุมกันรางกาย (Genten
et al., 2008)

นอกจากน้ียังสามารถพบ เมลาโนมาโคร
ฟาจเซนเตอร (melano-macrophage center:
MMC) มีลักษณะสีนํ้าตาลเขมถึงดํา ขนาดตั้งแต 1 ถึง
3 ไมโครเมตร และกระจายตัวอยูใน red pulp อีกดวย
โดย MMC หรือ อาจจะเรียกวา pigment-containing
cells พบไดปกติในมามของปลากระดูกแข็ง (Genten
et al., 2008) แตอยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งน้ี การ
พบ MMC อาจเปนอาการท่ีบงช้ีหรือเช่ือมโยงกับการ
ตอบสนองของสารเคมีหรือสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม
(Boorman et al., 1997; Roberts, 2012)
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รูปท่ี 1 โครงสรางกายวิภาค และมิญชวิทยามามของปลาฉลามหัวบาตร
(A) กายวิภาคของมาม, (B-G) มิญชวิทยาและชนิดเซลล (CNT = connective tissue, Cp = capsule,
Fb = fibroblast, Gc = granulocyte, I = intestine, L = liver, Lc = lymphocytes, MMC =
melano-macrophage center, RBC = red blood cell, Rc = reticular cell, Rp = red pulp, Spl
= spleen, St = stomach, T = trabeculae, Tb = thrombocyte, Wp = white pulp) Scale bar
A = 10 cm, B = 200 µm, C,F,G = 20 µm, D-E = 40 µm
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มิญชวิทยาของมามปลาไหลงู Pisodonophis boro
(รูปท่ี 2)

มิญชวิทยาของมามปลาไหลงู พบวา เน้ือเยื่อ
ท้ังสามสวนท่ีสุมมามีโครงสรางคลายกันถูกหอหุมดวย
แคปซูล ประกอบดวยเน้ือเยื่อเก่ียวพันท่ีมีเซลลไฟโบร-
บลาส (fibroblast) แทรกตัวอยู พบลักษณะสันยื่นนอย
มาก ภายในเน้ือเยื่อมามพบไดท้ัง white pulp ติดสี
ชมพูเขม (H&E) ในลักษณะ lymphatic nodule
ขนาดเล็ก และ Red pulp เปนบริเวณเน้ือเยื่อท่ี
ลอมรอบ white pulp มีลักษณะจาง เมื่อยอมดวย
H&E ประกอบดวยแองเลือด (ellipsoid) ท่ีคอนขาง
สังเกตไดยาก ลักษณะเดนของสวนน้ีจึงประกอบดวย
หลอดเลือดแดง (penicillar artery) เปนจํานวนมาก
ซึ่งเปนโครงสรางท่ีตางจากเน้ือเยื่อมามของปลาฉลาม
หัวบาตร ขณะท่ีเซลลหลายชนิด ไดแก เซลลเม็ดเลือด
ทรอมโบไซต แกรนูโลไซต เรติคิวลารเซลล และ ลิมโฟ-
ไซต กลับพบเหมือนในเน้ือเยื่อมามของปลาฉลามหัว
บาตร ปลากระดูกแข็งหลายชนิด เชน ปลากะรัง
Epinephelus malabaricus (Lin et al., 2005) และ
ปลา เทอรบอท Scophthalmus maximus
(Fournier-Betz et al., 2000) ตลอดไปจนถึงสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม (หนู) (Saito et al., 1988) นอกจากน้ี
จากการศึกษายังพบกลุมของ MMC ท่ีมีสีเหลืองนํ้าตาล
หรือดํากระจายเปนจํานวนมาก มีขนาดตั้งแต 1 ถึง 30
ไมโครเมตร สําหรับการพบเซลลเมลาโนมาโครฟาส

แทรกตัวอยูระหวาง white pulp เปนจํานวนมาก เปน
ตัววาอาการน้ีเช่ือมโยงกับการตอบสนองของสารเคมี
หรือสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม (Roberts, 2012;
Kumar et al., 2015) เซลลอาจมีการปลอยไซโตไคน
(cytokines) อนุมูลอิสระ และชักนําใหมาโครฟาส เขา
มากําจัดสิ่งแปลกปลอมเหลาน้ี (Klaassen, 2013)
ดังน้ันเปนไปไดวา การเพ่ิมข้ึนของหลอดเลือดแดงใน
มามเพ่ืออาจชวยเพ่ิมการหมุนเวียนเลือดและออกซิเจน
ใหมากข้ึน เน่ืองจากเน้ือเยื่ออาจะไดรับการบาดเจ็บ
ทําใหเพ่ิมการทํางานของ MMC เหตุน้ีเองทําใหสามารถ
พบ MMC เปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามจํานวนของ
MMC ยังข้ึนอยูกับชนิด อายุ และสุขภาพของปลาอีก
ดวย (Roberts, 2012; Kumar et al., 2015) ดังน้ันจึง
ยังไมมีหลักฐานเพียงพอท่ีสามารถบงบอกไดวาการพบ
เซลลมาโครฟาสเกิดจากสาเหตุใด ท่ีจําเปนท่ีจะตอง
ศึกษากันตอไป

สรุปและเสนอแนะ
การเปรียบเทียบมิญชวิทยาของมามระหวาง

ปลาฉลามหัวบาตรกับปลาไหลงูมีความแตกตางกันนอย
มาก แตอยางไรก็ตามการพบหลอดเลือดแดงในปลา
ไหลงูเปนลักษณะหน่ึงอยางท่ีแตกตางกัน เพียงแตยังไม
มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะอธิบายได จึงจําเปนท่ีจะตอง
ศึกษากันตอไป
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รูปท่ี 2 มิญชวิทยาและชนิดชองเซลลในมามของปลาไหลงู (CNT = connective tissue, Cp = capsule, Fb =
fibroblast, Gc = granulocyte, I = intestine, L = liver, Lc = lymphocytes, MMC = melano-
macrophage center, Pa = penicillar artery, RBC = red blood cell, Rc = reticular cell, Rp =
red pulp, Spl = spleen, St = stomach, T = trabeculae, Tb = thrombocyte, Wp = white
pulp) Scale bar A = 100  µm, B-D, F = 30 µm, E = 20 µm
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