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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบซีรั่มโปรตีนในแมวจํานวน 30 ตัวโดยวิธี
เซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส โดยนําตัวอย่างซีรั่มจากแมวที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อม
น้ําเหลืองที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จํานวน 15 ตัว เป็นกลุ่ม
ศึ ก ษาและแมวปกติ จํ า นวน 15
ตั ว จากแมวที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการบริ จ าคเลื อ ดที่ โ รงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นกลุ่มควบคุม ตามลําดับ ทําการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของซีรั่มโปรตีน
ด้วยโปรแกรมควอนติตี้วัน วิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยวิธี student t-test จากผลการศึกษาพบว่ามีค่าโปรตีน
รวม อัลบูมิน อัลฟ่า โกลบูลิน และแกมม่า โกลบูลินเฉลี่ยไม่แตกต่างกันระหว่างแมวป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อม
น้ําเหลืองกับแมวปกติ ค่าความเข้มข้นเบต้า โกลบูลินเฉลี่ยในแมวป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองสูงกว่าใน
แมวปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังนั้นเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิสเป็นวิธีที่ใช้ในการแยก
ซีรั่มโปรตีนตามหลักการเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าในแมวป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองได้
คําสําคัญ: โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมว ซีรั่มโปรตีน เซลลูโลสอะซิเตต อิเล็กโตรโฟรีซีส
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Abstract: The aim of this study was to investigate serum protein patterns in 30 cats by
cellulose acetate electrophoresis method. In total, 15 cats with feline lymphoma and 15
healthy blood-donating cats visiting Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital were
included in a treatment and control group, respectively. Sera of the whole cats were used
to study mobility patterns of serum proteins in the electrical field. The results were
analyzed by Quantity One® program and were statistically analyzed by student t-test. The
results showed no significant changes in mean total protein, albumin, α globulin and γ
globulin between two groups. The mean concentrations of β globulins were significantly (P
< 0.05) higher in cats with lymphoma than in healthy cats. Thus, cellulose acetate
electrophoresis is one of the methods to separate serum protein based on electrical charge
in feline lymphoma cats.
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บทนํา
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมว
(Feline
lymphoma) เป็นเนื้องอกของเนื้อเยื่อระบบน้ําเหลือง
ในแมวพบเป็น 30% ของมะเร็งทั้งหมด (Tzannes et
al., 2008; Vail, 2010; Kevin and Jeffrey, 2012)
เป็นมะเร็งของเซลล์ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ซึ่งเป็น
เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและสามารถพบได้ทั่วร่างกาย
90

จึงส่งผลก่อให้ เกิ ดโรคได้ ในหลายอวั ยวะทั่ วร่ างกาย
ตามมา โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมวจําแนกตาม
ตําแหน่งทางกายวิภาคได้เป็น มะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่
พบบริเวณทางเดินอาหาร (Alimentary Lymphoma)
อ วั ย ว ะ ห ล า ย ส่ ว น ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ( Multicentric
Lymphoma) ต่อมน้ําเหลืองประจันอก (Mediastinal
Lymphoma)
ตํ า แหน่ ง อื่ น ๆ (Extranodal
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Lymphoma) เช่น จมูก ไต และกระดูกไขสันหลัง
(Gabor et al., 1998) อาการทางคลินิกของโรคที่พบ
ได้ตั้งแต่น้ําหนักลด
เบื่ ออาหาร อ่อนแรง ต่อม
น้ําเหลืองขยายใหญ่ จนอาจทํ าให้เกิ ดการอุดตั นของ
ทางเดินน้ําเหลืองส่งผลให้เกิดการบวมน้ํา และถ้ามีการ
กดทั บ ที่ บ ริ เ วณทางเดิ น หายใจจะทํ า ให้ สั ต ว์ แ สดง
อาการไอ และหายใจลําบาก ในกรณีต่อมน้ําเหลือง
ประจั น อกขยายใหญ่ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบ
ทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ทั้งนี้
พบว่าการเกิดโรคมักสัมพันธ์กับการเป็นโรคมะเร็งเม็ด
โลหิตขาวในแมว (Feline leukemia virus; FeLV
infection)
ร่วมด้ วย โดย 70% ของแมวที่เป็น
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมักพบเป็นโรค FeLV ร่วมด้วย
(Louwerens et al., 2005) การเกิดโรคมะเร็งต่อม
น้ํ า เหลื อ งคาดว่ า มี ส าเหตุ เ กิ ด จากปั จ จั ย ต่ า งๆ
ประกอบด้วย การติดเชื้อรีโทรไวรัส (Retroviral
infection) มักสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิด
โรค FeLV หรือมีความเกี่ยวข้องทางอ้อมกับการติดเชื้อ
ไวรัสโรคเอดส์แมว (Feline immunodeficiency
virus; FIV infection) (Louwerens et al., 2005) ซึ่ง
ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ภ า ว ะ พ ร่ อ ง ภู มิ คุ้ ม กั น ( immunesuppression) และส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมว (Beatty et al., 1998)
พบว่าแมวที่ป่วยด้วย FeLV และแมวที่ติดเชื้อ FIV มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองสูงขึ้นถึง
62 เท่า และ 6 เท่า ตามลําดับ แต่หากแมวมีการติด
เชื้อร่วมกันระหว่าง FeLV และ FIV จะมีความเสี่ยงใน
การเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเพิ่มสูงขึ้นเป็น 77 เท่า
(Shelton et al.,1990) ปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ น้ําหนัก
เพศ พันธุ์ ภาวะการติดเชื้อ FIV และระยะ (ขึ้นอยู่กับ
WHO criteria) ไม่ส่งผลต่อการพยากรณ์โรค (Moore
et al., 1996; Valli et al., 2000; Milner et al.,
2005; Moore et al., 2005)

วิ ธี เซลลู โลสอะซิ เตตอิ เล็ กโตรโฟรี ซิ สเป็ นวิ ธี
พื้นฐานที่ใช้ศึกษารูปแบบของซี รั่มโปรตีนในกระแส
เลื อ ด ซึ่ ง อาจเป็ น ประโยชน์ ใ นทางคลิ นิ ก เพื่ อ ช่ ว ย
วินิจฉัยโรค ในแมวมีรายงานการใช้วิธีอิเล็กโตรโฟรีซิส
ในโรคติดเชื้อ feline infectious peritonitis (FIP),
โรคติดเชื้อ feline immunodeficiency virus (FIV)
และ โรคติดเชื้อfeline leukemia virus (FeLV)
นอกจากนี้ในคนใช้รูปแบบของอิเล็กโตรโฟรีซิสในการ
อธิบายสภาวะต่างๆ เช่น การอักเสบเฉียบพลัน การ
อักเสบเรื้อรัง และการเกิดเนื้องอก (O’ Connell et
al., 2005; Vavricka et al., 2009; Giot, 2010;
Taylor et al., 2010; Gerou-Ferrani et al., 2011)
จากการศึกษาซีรั่มโปรตีนเปรียบเทียบในแมวปกติและ
แมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองโดยใช้อะกาโรส
เจลอิ เ ล็ ก โตรโฟรี ซิ ส พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความเข้ ม ข้ น
ของอัลบูมิน (albumin) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเบต้า โกลบูลิน (β
globulin) มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(Gerou-Ferriani et al., 2011) จากข้อมูลเบื้องต้นยัง
ไม่มีข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนในแมว
ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองกับรูปแบบโปรตีนในแมว
ปกติโดยใช้เทคนิคเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิสใน
ประเทศไทย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อหาความเข้มข้นของซีรั่มโปรตีนรวมและรูปแบบ
ซีรั่มโปรตีนเปรียบเทียบในแมวปกติและแมวที่ป่วยเป็น
โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ต่ อ ม น้ํ า เ ห ลื อ ง โ ด ย วิ ธี เ ซ ล ลู โ ล ส
อะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิสจากตัวอย่างเลือดแมว
อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่างสัตว์และการเก็บตัวอย่างเลือด
เก็บตัวอย่างเลือดจากแมวจํานวน 30 ตัวอย่าง
โดยแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ศึ ก ษา คื อ แมวที่ ไ ด้ รั บ การ
วินิจฉัยโรคว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองจาก
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การตรวจทางเซลล์วิทยา (cytology) และ/หรือจุล
พยาธิวิทยา (histopathology) ระยะเวลาตั้งแต่
มีนาคม 2555 - ตุลาคม 2556 จากโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จํานวน 15 ตัว
และกลุ่ ม ควบคุ ม คื อ แมวปกติ ที่ ม าบริ จ าคเลื อ ดที่
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่
มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีการติดเชื้อไวรัส FeLV และ
FIV จากการตรวจด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
(Polymerase chain reaction; PCR) และ/หรือชุด
ตรวจสอบโรค จํานวน 15 ตัว ทําการเก็บตัวอย่าง
เลือดจากหลอดเลือดดําคอ (jugular vein) โดยทํา
ความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์ 70% จากนั้น
เก็บตัวอย่างเลือดใส่ในหลอดที่ไม่มีสารป้องกันการ
แข็งตัวของเลือดเคลือบอยู่ ให้เลือดแข็งตัว เพื่อแยก
เก็บซีรั่ม ทิ้งไว้ให้เลือดตกลิ่มนาน 10 นาที และนําไป
ปั่นแยกซีรั่มด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 4 องศาเซลเซียส ความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที
(ประมาณ 808x g) นาน 10 นาที จากนั้นเก็บรักษา
ซีรั่มที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสก่อนทําการทดลอง
ขั้นต่อไป
การวิเคราะห์ซีรั่มโปรตีน
วัดความเข้มข้นของซีรั่มโปรตีนด้วยวิธีไบยูเรต
(biuret method) โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เคมี
คลินิกอัตโนมัติ (ILab 650, Germany) แยกชนิดของ
ซีรั่มโปรตีนตามวิธีของ Helena Laboratories
(2001) โดยใช้แผ่นเซลลูโลสอะซิเตต (Titan® III
Cellulose Acetate Plate) ขนาด 94 x 76
มิลลิเมตร และสารละลายบัฟเฟอร์ ทริส-บาร์บิทอลโซเดียม บาร์บิทอล (Electra® HR buffer) pH 8.8
เปรี ย บเที ย บกั บ ซี รั่ ม โปรตี น มาตรฐานของมนุ ษ ย์
(Helena, USA) ปรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ 180
โวลต์เป็นเวลา 15 นาที เมื่อทําอิเล็กโตรโฟรีซิสเสร็จ
ย้ อ มสี โ ปรตี น โดยแช่ แ ผ่ น เซลลู โ ลสอะซิ เ ตตใน
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สารละลายสี ย้ อ มพองโซเอส (ประกอบด้ ว ย 0.5%
พองโซเอส ในสารละลาย 3.5% กรดซัลโฟซาลิไซลิก
และ 3.5% กรดไตรคลอโรอะซิติก) และล้างสีย้อมใน
5% กรดอะซิติก จากนั้นวิเคราะห์แผ่นเซลลูโลส
อะซิเตตและคํานวณด้วยโปรแกรมควอนติตี้วัน (BIORAD®, USA)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลทางคลินิกของแมวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ต่อมน้ําเหลือง และความเข้มข้นของซีรั่มโปรตีนใน
แมวแสดงโดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ค่ า ซี รั่ ม โปรตี น
ระหว่างแมวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเทียบ
กับแมวปกติ วิเคราะห์ด้วย student t-test โดยใช้
โปรแกรม NCSS 2007 (P<0.05) (Utah, USA)
ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการศึกษารูปแบบซีรั่มโปรตีนเปรียบเทียบ
ในแมวปกติ แ ละแมวที่ ป่ ว ยเป็ น โรคมะเร็ ง ต่ อ ม
น้ําเหลือง ซีรั่มโปรตีนของแมวที่ได้จากกระบวนการอิ
เล็กโตรโฟรีซิสดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 พบว่าซีรั่ม
โปรตีน บนแผ่ นเซลลูโ ลสอะซิ เ ตตมี ก ารเคลื่อ นที่ใ น
สนามไฟฟ้ า จากขั้ ว ลบไปหาขั้ ว บวก ตามความ
หนาแน่ น ประจุ ข องโปรตี น แต่ ล ะชนิ ด ที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน มีการเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าเร็วที่สุดไป
หาการเคลื่อนที่ช้าที่สุด คือ อัลบูมิน อัลฟ่า 1 โกลบู
ลิน อัลฟ่า 2 โกลบูลิน เบต้า โกลบูลิน และแกมม่า
โกลบูลิน ตามลําดับ โดยอัลบูมินสามารถเคลื่อนที่ได้
ระยะทางไกลที่สุด เห็นเป็นแถบชัดเจน และเคลื่อนที่
ได้ไกลกว่าซีรั่มโปรตีนของคนเล็กน้อย ซึ่งอัลบูมินใน
เกือบทุกสปีชีส์มีสัดส่วนของกรดอะมิโนที่มีความเป็น
กรดสู ง และมี ข นาดเล็ ก มี น้ํ า หนั ก โมเลกุ ล เท่ า กั บ
66,400 ดาลตัน ดังนั้นการเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า
ของอัลบูมินขึ้นกับสัดส่วนของกรดหรือเบสดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าอัลบูมินในคนและแมวมีสัดส่วนของ
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กรดหรือเบสไม่เท่ากันจึงมีการเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า
ได้ไม่เท่ากัน จากรายงานการศึกษาพบว่าอัลบูมินใน
แมวมีกรดอะมิโนที่มีความเป็นกรด 100 หน่วย และ
เบส 75 หน่วย การแสดงอิเล็กโตรโฟรีโทแกรมของ
รูปแบบซีรั่มโปรตีนในแมวปกติ และในแมวที่ป่วยเป็น
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง เพื่อใช้ในการคํานวณความ
เข้ ม ข้ น ของโปรตี น ในแต่ ล ะแถบเมื่ อ ใช้ โ ปรแกรม
วิเคราะห์แผ่นเจลควอนติตี้วันดังแสดงในรูปที่ 3 ให้
ข้อมูลร้อยละของการเทียบเคียงของแต่ละแถบ เมื่อ
นําไปคูณกับซีรั่มโปรตีนทั้งหมดจะได้ผลลัพธ์เป็นค่า
โปรตี น สั ม บู ร ณ์ ข องแต่ ล ะแถบ (จตุ พ ร และคณะ,
2555; ราชันย์ และคณะ, 2555; Kaneko et al.,
2008)
ค่าความเข้ ม ข้น ของซี รั่ม โปรตี น รวมเฉลี่ยใน
แมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง เท่ากับ 7.62
กรัมต่อเดซิลิตร อัลบูมิน 3.57 กรัมต่อเดซิลิตร อัลฟ่า
1 โกลบูลิน 1.07 กรัมต่อเดซิลิตร อัลฟ่า 2 โกลบูลิน
1.09 กรัมต่อเดซิลิตร เบต้า โกลบูลิน 0.85 กรัมต่อ
เดซิลิตร และแกมม่า โกลบูลิน 1.28 กรัมต่อเดซิลิตร
ตามลําดับ และอัตราส่วนอัลบูมินต่อโกลบูลิน เท่ากับ
0.94 ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนค่าความเข้มข้นของ
ซีรั่ มโปรตีนรวมเฉลี่ ยในแมวกลุ่ม ควบคุ ม หรือ แมว
ปกติ เท่ากับ 7.60 กรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ เท่ากับ
5.40-7.80 กรัมต่อเดซิลิตร) อัลบูมิน 3.53 กรัมต่อ
เดซิลิตร (ค่าปกติ เท่ากับ 2.10 - 3.30 กรัมต่อ
เดซิลิตร) อัลฟ่า 1 โกลบูลิน 0.87 กรัมต่อเดซิลิตร
(ค่าปกติ เท่ากับ 0.20 - 1.10 กรัมต่อเดซิลิตร) อัลฟ่า
2 โกลบูลิน 0.77 กรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ เท่ากับ
0.40 - 0.90 กรัมต่อเดซิลิตร) เบต้า โกลบูลิน 0.57
กรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ เท่ากับ 0.30 - 0.90 กรัม
ต่อเดซิลิตร) และแกมม่า โกลบูลิน 1.61 กรัมต่อ
เดซิลิตร (ค่าปกติ เท่ากับ 1.40 - 1.90 กรัมต่อ
เดซิลิตร) ตามลําดับ และอัตราส่วนอัลบูมินต่อโกลบู

ลิ น เท่ า กั บ 0.88 (ค่ า ปกติ เท่ า กั บ 0.45-1.19) ดั ง
แสดงในตารางที่ 1 (Kaneko et al., 2008) พบว่า
ความเข้มข้นของซีรั่มโปรตีนรวม อัลบูมิน โกลบูลิน
เฉลี่ยของแมวปกติอยู่ในค่าอ้างอิงปกติ และแมวที่ใช้
ในการศึกษาไม่มีการติดเชื้อไวรัส FeLV และ/หรือ
FIV เพื่อกําจัดสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการศึกษาซีรั่ม
โปรตี น โดยแมวที่ เ ป็ น โรค FIV มี ร ายงานพบว่ า ค่ า
ความเข้มข้นของซีรั่มโปรตีนรวมเฉลี่ยและค่าแกมม่าโกลบูลินเฉลี่ย มีค่าต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับแมวปกติ ส่วนแมวที่เป็นโรค FeLV
มีรายงานพบว่าค่าความเข้มข้นของซีรั่มโปรตีนรวม
เฉลี่ ย มี ค่ า ต่ํ า ลงอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับแมวปกติ (Miro´ et al., 2007)
จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติเปรียบเทียบใน
แมวปกติ แ ละในแมวที่ ป่ ว ยเป็ น โรคมะเร็ ง ต่ อ ม
น้ําเหลืองด้วยวิธี Student t-test โดยใช้โปรแกรม
NCSS 2007 พบว่าค่าโปรตีนรวม อัลบูมิน อัลฟา
โกลบูลิน และแกมมา โกลบูลินเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
แต่ค่าความเข้มข้นเบต้า โกลบูลินเฉลี่ยในแมวป่วย
ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองสูงกว่าในแมวปกติอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยค่าเบต้า โกลบู
ลินที่สูงขึ้นอาจพบได้ในกรณีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง โรค
ตับ โรคเบาหวาน และโรคเบาจืด เป็นต้น (Kaneko
et al., 2008) ดังนั้นแมวในกลุ่มศึกษาจึงมีค่าเบต้า
โกลบูลินสูงกว่าแมวที่มีสุขภาพดีในกลุ่มควบคุม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาซีรั่มโปรตีนเปรียบเทียบใน
แมวที่ เป็ น และไม่ เ ป็น โรคมะเร็ง ต่ อมน้ํา เหลือ งโดย
ใช้อะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส จํานวน 14 ตัวของ
Gerou-Ferrani et al., 2011 ที่พบว่าเบต้า โกลบูลิน
มีค่าเพิ่ม ขึ้นอย่ างมีนัยสําคั ญ ทางสถิติในแมวที่ป่วย
เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเปรียบเทียบกับในแมว
ปกติ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความเข้ ม ข้ น
ของอัลบูมิน (albumin) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทาง
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+
อัลบูมิน

Albumin
α -1 globulin

อัลฟ่า1 โกลบูลิน

α-2 globulin

อัลฟ่า2 โกลบูลิน
เบต้า โกลบูลิน

β- globulin

แกมม่า โกลบูลนิ

γ- globulin

เลน

1

2

3

4

5

6

-

รูปที่ 1 แสดงการเคลื่อนที่ของซีรั่มโปรตีนในแมวปกติ (เลนที่ 3, 4 และ 5) ในแมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อม
น้ําเหลือง (เลนที่ 1 และ 2) และในคน (เลนที่ 6) โดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผ่นเซลลูโลสอะซิเตต

รูปที่ 2 รูปแบบซีรั่มโปรตีนในแมวปกติ (ภาพซ้าย) และในแมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง (ขวา)
สถิ ติ ซึ่ ง แตกต่ า งจากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ที่ ค่ า เฉลี่ ย
ความเข้มข้นของอัลบูมินไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
ในแมวปกติ (Gerou-Ferriani et al., 2011)
จากการศึกษาครั้งนี้ แมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ต่ อ มน้ํ า เหลื อ งจํ า นวน 15 ตั ว (ตารางที่
2)
ประกอบด้วยแมวพันธุ์ Domestic short hair
จํานวน 12 ตัวอย่าง (80%) พันธุ์เปอร์เซีย จํานวน 2
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ตัวอย่าง (13.33%) และพันธุ์ Cornish Rex จํานวน
1 ตัวอย่าง (6.67%) เป็นเพศผู้ จํานวน 10 ตัวอย่าง
(66.67%) และเพศเมีย จํานวน 5 ตัวอย่าง
(33.33%) อายุเฉลี่ย 5.8 ปี
ตําแหน่งที่พบ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ป ร ะ จั น อ ก ( mediastinal
lymphoma) จํานวน 7 ตัวอย่าง (46.67%) จมูก
(nasal lymphoma) จํานวน 5 ตัวอย่าง (33.33%)
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รูปที่ 3 แสดงอิเล็กโตรโฟรีโทแกรมของรูปแบบซีรั่มโปรตีนในแมวปกติ (ภาพซ้าย)
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง (ภาพขวา) เมื่อใช้โปรแกรมวิเคราะห์แผ่นเจลควอนติตี้วัน

และในแมวที่ป่วยเป็น

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบชนิดและความเข้มข้นของซีรั่มโปรตีนรวมเฉลี่ยในแมวปกติและในแมวที่ป่วย
เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง
จํานวนตัวอย่าง
ซีรั่มโปรตีน
Total protein

15

แมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ต่อมน้ําเหลือง
13

Albumin

15

15

α1 Globulins

15

15

α2 Globulins

15

15

β Globulins

15

8

γ Globulins

15

15

Albumin :
Globulin ratio

15

15

แมวปกติ

ค่าโปรตีนเฉลี่ย (พิสัย)
(กรัมต่อเดซิลิตร)
แมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อม
แมวปกติ
น้ําเหลือง
7.6
7.62
(6.9-8.3)
(6.9-8.3)
3.53
3.57
(2.7-4.1)
(2.6-4.4)
0.87
1.07
(0.37-1.40)
(0.43-1.49)
0.77
1.09
(0.43-1.49)
(0.17-2.6)
0.57
0.85
(0.18-0.99)
(0.61-1.30)
1.61
1.28
(0.24-2.77)
(0.41-3.21)
0.88
0.94
(0.61-1.20)
(0.18-1.46)

P-value
0.94
0.86
0.20
0.18
0.02
0.23
0.53

หมายเหตุ ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม
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ต่อมน้ําเหลือง (mandibular lymphoma) จํานวน
2 ตัวอย่าง (13.33%) เซลล์อ่อนของลิมโฟไซต์
(lymphoblastic lymphoma) จํานวน 1 ตัวอย่าง
(6.67%) มีการติดเชื้อ FeLV จํานวน 5 ตัวอย่าง
(33.33%) และ FIV จํานวน 2 ตัวอย่าง (13.33%)
ส่ ว นแมวกลุ่ ม ควบคุ ม ประกอบด้ ว ยแมวพั น ธุ์
Domestic short hair จํานวน 13 ตัวอย่าง
(86.67%) และพันธุ์เปอร์เซีย จํานวน 2 ตัวอย่าง
(13.33%) เป็นเพศผู้ 10 ตัว (66.67%) และเพศเมีย
5 ตัว (33.33%) อายุเฉลี่ย 3.5 ปี มีรายงาน
การศึกษาอัตราส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียในแมว
ที่มีการติดเชื้อ FeLV พบว่าเท่ากับ 1.5 : 1 และมีอายุ
เฉลี่ย 3-5 ปี ซึ่งอายุน้อยกว่าในแมวที่มี FeLV เป็น
ลบ (อายุ เ ฉลี่ ย 7-10 ปี ) ส่ ว นในแมวที่ ป่ ว ยเป็ น
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองร่วมกับการติดเชื้อ FeLV มี
อายุเฉลี่ย 2-3 ปี แต่ในแมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อม
น้ําเหลืองเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่มีการติดเชื้อ FeLV
มีอายุเฉลี่ย 7-8 ปี (Vail, 2006) จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่าแมวที่ป่วยเป็ นโรคมะเร็งต่อมน้ํ าเหลืองเพียง
อย่างเดียว โดยที่ไม่มีการติดเชื้อ FeLV มีอายุเฉลี่ย
5.8 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับที่ได้มีการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้
(Vail, 2006) การติดเชื้อ FeLV ใช้เป็น negative
prognostic factor เนื่องจากสามารถทําให้เกิดการ
ดื้อยาได้ (Vail et al., 1998; Ettinger, 2003) การ
พยากรณ์โรคเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการรักษาโรค
และยังขึ้นอยู่กับตําแหน่งเฉพาะที่ทางกายวิภาคร่วม
ด้วย (Kevin and Jeffrey, 2012)
จากข้อมูลทางคลินิกในการศึกษาครั้งนี้พบว่า
แมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมีอาการทาง
คลินิกหลายประการ ประกอบด้วย anorexia จํานวน
9 ตัว epistaxis จํานวน 5 ตัว dyspnea จํานวน 7
ตัว ต่อมน้ําเหลืองขยายใหญ่ จํานวน 2 ตัว anemia
จํานวน 1 ตัว มีแมวจํานวน 9 ตัว มีอาการทางคลินิก
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มากกว่า 1 อาการ แมวจํานวน 8 ตัวมีอาการทาง
คลินิกก่อนหน้านี้แต่เจ้าของไม่ได้นํามารักษา แมวที่
ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองจากการศึกษาครั้งนี้
ใช้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคด้ ว ยการตรวจทางเซลล์ วิ ท ยา
(cytology) แ ล ะ /ห รื อ จุ ล พ ย า ธิ วิ ท ย า
(histopathology) นอกจากนี้ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย โรค
โดยวิธี Immunophenotype ซึ่งเป็นการหาฟีโนไทป์
ของเซลล์ของ hematopoietic neoplasms ที่
พิจารณาจากความคล้ายคลึงกับ T cell และ B cell
ต้นกําเนิดปกติ โดยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมว
ชนิด FeLV ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับ T cell ต้น
กําเนิด ในแมวที่เป็น B cell lymphoma มักจะพบ
มากที่ตําแหน่ง alimentary และ mediastinal/
thymic sites (Vail and Thamm, 2005) และ
ภาวะการติดเชื้อ FeLV (โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองใน
แมวที่ มี FeLV
เป็ น บวก ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า มี
ความสัมพันธ์กับ T - cell) (จตุพร, 2555; Vail and
Thamm, 2005) การเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองยัง
ไม่ ท ราบสาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของโรค แมวป่ ว ยที่ เ ป็ น
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองอาจมีสาเหตุเกิดจากหลาย
ปั จ จั ย เ ช่ น เ กิ ด จ า ก ก า ร ติ ด เ ชื้ อ รี โ ท ร ไ ว รั ส
(Retrovirus) ทําให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองใน
แมว (Vail, 2006) เป็นต้น การเกิดโรคมะเร็งต่อม
น้ํ า เหลื อ งในแมวมี ค วามสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อมกับการติดเชื้อ FeLV เนื่องจากพบว่ามี
โปรตี น แอนติ เ จนที่ ผิ ว ของเซลล์ เ นื้ อ งอก (Feline
onconavirus-associated cell membrane
antigen; FOCMA) ที่เกิดจากการติดเชื้อ FeLV และ
Feline sarcoma virus (FeSV) ผลิตมาจาก
recombination ของ FeLV gp
70
กับ
endogenous retroviral DNA ที่อยู่ในเซลล์ หรือ
สัมพันธ์ทางอ้อมกับโรค FIV (Madewell et al.,
2004 Louwerens et al., 2005) อย่างไรก็ตามการ
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ติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง
ในแมว มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทั้ง FeLV และ
FIV ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1980 ยังไม่มีโปรแกรมการฉีด
วั ค ซี น เพื่ อ ควบคุ ม การติ ด เชื้ อ FeLV และไม่ มี ชุ ด
ทดสอบการติดเชื้อ FeLV ที่เป็นที่แพร่หลายมากนัก
ส่งผลให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมวที่
มีสาเหตุจากการติดเชื้อ FeLV ได้สูงกว่า 70% แต่ใน
ปั จ จุ บั น แมวที่ มี ผ ลการตรวจโรค FeLV เป็ น บวก
พบว่ า เป็ น แมวป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคมะเร็ ง ต่ อ มน้ํ า เหลื อ ง
น้อยลง (น้อยกว่า 25%) การเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเป็น
ผลโดยตรงจากการฉีดวัคซีน FeLV และการตรวจหา
แอนติ เ จน FeLV ก่ อ นการได้ รั บ วั ค ซี น ซึ่ ง ทํ า ให้
สามารถแยกการติ ด เชื้ อ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากแมวที่
อ่อนแอได้ ดังนั้นในสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้มี
ผลทําให้จํานวนของโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมวที่
เกิดจากการติดเชื้อ FeLV ลดลง แต่อย่างไรก็ตามมี
นักวิจัยบางกลุ่มไม่เชื่อว่าการติดเชื้อ FeLV มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ มะเร็ ง ต่ อ มน้ํ า เหลื อ ง เนื่ อ งจากมี
รายงานพบเพียง 14% - 25% ของแมวที่เป็น
โรคมะเร็ งต่อมน้ําเหลืองที่ มี การติ ดเชื้ อ FeLV ร่ว ม
ด้วย ถึงแม้ว่ามีจํานวนแมวป่วยที่สามารถวินิจฉัยได้
ว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมวเพิ่มมากขึ้นก็
ตาม (ซึ่ง Vail, 2010 รายงานว่า FeLV มีบทบาท
โดยตรงในการเป็น tumorigenesis) สําหรับการติด
เชื้ อ FIV
มี ผ ลทางอ้ อ มในการเกิ ด ภาวะ
immunosuppression จึงเพิ่มความเสี่ยงของการ
เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมว นอกจากนี้ยังมี
รายงานผลของ immune compromise โดยพบว่า
แมวป่วยที่ทําการปลูกถ่ายไต (renal transplant)
เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย ก า ร ก ด ภู มิ คุ้ ม กั น
(immunosuppressive therapy) มีจํานวน 9.5%
ที่ ส ามารถเกิ ด เป็ น มะเร็ ง ต่ อ มน้ํ า เหลื อ งขึ้ น มาใหม่
(Wooldridge et al., 2002) ทั้งนี้มีรายงาน

การศึกษาว่าการติดเชื้อ FeLV FIV และ FeLV
ร่ ว มกั บ FIV ทํ า ให้ เ พิ่ ม โอกาสเสี่ ย งในการเกิ ด
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเท่ากับ 62 เท่า 6 เท่า และ
77 เท่า ตามลําดับ (Shelton et al., 1990)
ปัจจั ยเสี่ยงอื่นๆ ของการเกิดโรคมะเร็งต่อม
น้ํ า เหลื อ งในแมวที่ มี ก ารรายงาน ประกอบด้ ว ย
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมวมีความสัมพันธ์กับการ
สูดดมควันบุหรี่หรือยาสูบ (tobacco
smoke
exposure) (Louwerens et al., 2005) โดยการสูด
ดมควั น บุ ห รี่ ทํ า ให้ มี ค วามเสี่ ย งของการป่ ว ยเป็ น
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมวเพิ่มมากขึ้น 2.4 - 3.2
เท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสูดดมควันบุหรี่
(Bertone et al., 2002) การอักเสบเรื้อรัง (chronic
inflammation) อาจจะทําให้กลายไปเป็นโรคมะเร็ง
ต่อมน้ําเหลืองในแมวได้ ซึ่งสามารถพบได้ในแมวที่
ป่วยเป็นเนื้องอก เช่น sarcoma ที่บริเวณตําแหน่งที่
ฉีดยา (injection-site sarcoma) เป็นต้น การเกิด
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมวคาดว่ามีความสัมพันธ์
ระหว่าง inflammatory bowel disease และ
intestinal lymphoma ซึ่งการพัฒนาของโรค
อาจจะแตกต่างกัน แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน
ในการพัฒนาของโรคดังกล่าวมากนัก (Carreras et
al., 2003; Richter, 2003; Madewell et al.,
2004) ส่วนการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในสุนัขไม่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ชั ด เจนกั บ การติ ด เชื้ อ รี โ ทรไวรั ส
(Retrovirus) ซึ่งต่างจากเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง
ในแมว (Vail and Thamm, 2005) นอกจากนี้การ
เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในแมวยังขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางด้ า นพั น ธุ ก รรม กล่ า วคื อ ความผิ ด ปกติ ข อง
โครโมโซมมีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งต่อม
น้ําเหลือง โดยแมวสายพันธุ์แท้ เช่น พันธุ์ไทย มีความ
เสี่ ย งในการเกิ ด โรคมะเร็ ง ต่ อ มน้ํ า เหลื อ งมากที่ สุ ด
(Louwerens et al., 2005) การกลายพันธุ์ของเซลล์
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทางคลินิกของแมวในกลุ่มศึกษาที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองจํานวน 15 ตัว
ลําดับ
พันธุ์
เพศ อายุ (ปี)
ตําแหน่งของโรคทางกายวิภาค
FeLV* FIV*
1

DSH

เมีย

3

mediastinal lymphoma

-

-

2

DSH

ผู้

4

mediastinal lymphoma

+

-

3

DSH

ผู้

2

mediastinal lymphoma

-

-

4

Persian

ผู้

4

lymphoblastic lymphoma

+

-

5

DSH

ผู้

14

nasal lymphoma

-

-

6

DSH

เมีย

9

nasal lymphoma

-

-

7

Cornish Rex

ผู้

8

nasal lymphoma

-

-

8

Persian

ผู้

4

nasal lymphoma

+

-

9

DSH

ผู้

3

mediastinal lymphoma

+

-

10

DSH

ผู้

14

nasal lymphoma

-

+

11

DSH

ผู้

4

right mandibular lymphoma

-

-

12

DSH

ผู้

6

submandibular lymphoma

+

-

13

DSH

เมีย

3

mediastinal lymphoma

-

-

14

DSH

เมีย

6

mediastinal lymphoma

-

+

15

DSH

เมีย

3

mediastinal lymphoma

-

-

*+ แสดงถึงเป็นโรคติดเชื้อ FeLV หรือ FIV , - แสดงถึงไม่เป็นโรคติดเชื้อ FeLV หรือ FIV
DSH = Domestic short hair
ร่างกายหลายชนิดและการเปลี่ยนแปลงยีนในเซลล์
ต้นกําเนิดของเซลล์สืบพันธุ์ ส่งผลให้เกิดการสืบทอด
และเกิดความผิดปกติของโครโมโซมในภายหลัง โดย
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ โรคมะเร็ ง ต่ อ ม
น้ําเหลืองในสัตว์เลี้ยงหลายชนิด ดังนั้นปัจจัยทาง
พั น ธุ ก รรมสามารถโน้ ม นํ า ให้ เ กิ ด โรคมะเร็ ง ต่ อ ม
น้ําเหลืองในรูปแบบและลักษณะบางอย่างได้ (จตุพร,
2555; Vail and Thamm, 2005; Vail, 2006; Vail,
2010; Kevin and Jeffrey, 2012)
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การศึ ก ษาครั้ง นี้ เป็ น การศึก ษาในขั้น ต้ นซึ่ ง มี
สัตว์ป่วยจํานวนไม่มาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรเพิ่มจํานวนตัวอย่างที่ใช้ศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้
ได้ผลที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การเลือกเก็บตัวอย่างควรมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ
มากขึ้น เช่น กลุ่มควบคุมควรเป็นแมวปลอดโรค การ
ทดลองเลี้ยงในสภาวะเดี ยวกั น ชนิดอาหารที่ได้รับ
เหมือนกัน ช่วงอายุเดียวกัน เป็นต้น เพื่อลดปัจจัยที่
อาจส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงค่ า ซี รั่ ม โปรตี น ใน
กระแสเลือด นอกจากการควรควบคุมตัวแปรต่างๆ
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ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ควรคํานึงถึงระยะเวลา
ของการเกิ ด โรคควรใกล้ เ คี ย งกั น ไม่ เ คยได้ รั บ การ
รั ก ษาก่ อ นการเก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดเพื่ อ ทํ า การศึ ก ษา
และไม่มีการติดเชื้อโรคอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อลดปัจจัยที่
อาจส่งผลต่อค่าซีรั่มโปรตีนในกระแสเลือด รวมทั้ง
การเปรี ย บเที ย บค่ า ซี รั่ ม โปรตี น ของแมวที่ เ ป็ น
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองตามกายวิภาคของการเกิด
โรค หรือการเปรียบเทียบค่าซีรั่มโปรตีนก่อนและหลัง
การรั ก ษาแมวที่ ป่ ว ยด้ ว ยโรคมะเร็ ง ต่ อ มน้ํ า เหลื อ ง
ช่ ว ยให้ ส ามารถจํ า แนกโปรตี น แต่ ล ะชนิ ด โดยวิ ธี
แมสสเปกโตรเมทรีได้ละเอียดมากขึ้น และสามารถ
นํามาใช้ในการพยากรณ์โรคต่อไปในอนาคต (จตุพร
และคณะ, 2555; Gerou-Ferriani et al., 2011)
สรุป
ซีรั่มโปรตี นใช้ เป็ นมาตรฐานอ้างอิ งในชี วเคมี
คลินิก เป็นวิธีที่นิยมใช้ทางคลินิกการแพทย์และสัตว
แพทย์ สามารถใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบซี รั่ ม โปรตี น ในโรคต่ า งๆ ได้
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพียงเล็กน้อย
แต่มีประโยชน์ในการสืบค้น เฝ้าระวังหรือป้องกันโรค
บางชนิดได้ รวมถึงช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคความ
ผิดปกติของร่างกายร่วมกับการตรวจอาการทางคลินิก
และผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รศ.สพ.ญ.พรรณจิตต์ นิลกําแหง
รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ ที่ให้คําปรึกษา แนะนําทํา
ให้งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ
หน่วยธนาคารเลือดและคลินิกโรคแมว โรงพยาบาล
สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่
ให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างเลือดแมวปกติ
และแมวป่ ว ย ตามลํ า ดั บ ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช า

สรีรวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง และ
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการวิจัยในครั้ง
นี้ ขอขอบคุณเจ้าของแมวที่ให้ความร่ วมมื อในการ
เก็บตัวอย่างและอนุญาตให้ใช้ตัวอย่างเลือดแมวเพื่อ
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณกองทุนวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
จัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
จตุพร หนูสุด. 2555. การจําแนกชนิดของโรคมะเร็ง
ต่อมน้ําเหลืองในแมว. วารสารสัตวแพทย์.
22(3): 121-132.
จตุพร หนูสุด ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ สิทธิรักษ์ รอย
ตระกูล วิราช นิมิตสันติวงศ์ อมรรัตน์ ศาสตร
วาหา และอาภัสสรา ชูเทศะ. 2555. รูปแบบ
ซี รั ม โปรตี น ในสุ นั ข พั น ธุ์ ไ ทยบางแก้ ว โดยวิ ธี
เซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส. วารสาร
สัตวแพทย์. 22(3): 95-102.
ราชันย์ อัพภัยชา จตุพร หนูสุด และอาภัสสรา ชู
เทศะ. 2555. การศึกษาซีรัมโปรตีนของช้าง
เลี้ ย งในจั ง หวั ด ชลบุ รี โดยเซลลู โ ลสอะซิ
เตตอิเล็กโตรโฟรีซิส. สัตวแพทยศาสตร์ มข.
22(2): 124-131.
Beatty, J.A., Lawrence, C.E. and Callanan, J.J.
1998. Feline immunodeficiency virus
(FIV) - associated lymphoma: a
potential role for immune dysfunction
in tumorigenesis. Vet. Immunol.
Immunopathol. 23: 309-322.
Bertone, E.R., Snyder, L.A. and Moore, A.S.
2002. Environmental tobacco smoke
99

จตุพร หนูสุด และคณะ / สัตวแพทย์มหานครสาร. 2557. 9(2): 89-102.
and risk of malignant lymphoma in pet
cats. Anim. Epidemiol. 156: 268.
Carreras, J.K., Goldschmidt, M. and Lamb, M.
2003. Feline epitheliotropic intestinal
malignant lymphoma: 10 cases (19972000). J. Vet. Intern. Med. 17: 326.
Ettinger, S.N. 2003. Principles of treatment
for feline lymphoma. Clin. Tech. Small
Am. Pract. 18(2): 98-102.
Gabor, L.J., Malik, R. and Canfield, P.J. 1998.
Clinical and anatomical features of
lymphosarcoma in 118 cats. Aust. Vet.
J. 76: 725-732.
Gerou-Ferrani, M., McBrearty, A.R., Burchmore,
R.J., Jayawardena, K.G.I., Eckersall, P.D.
and Morris, J.S. 2011. Agarose gel serum
protein electrophoresis in cats with and
without lymphoma and preliminary
results of tandem mass fingerprinting
analysis. Vet. Clin. Pathol. 40(2): 159-173.
Giot, J.F. 2010. Agarose gel electrophoresisapplications in clinical chemistry. J.
Med. Biochem. 29: 9-14.
Helena Laboratories, USA. 2001. Serum
protein electrophoresis procedure.
Instruction manual.
Kaneko, J.J., Harvey, J.W. and Bruss, M.L.
2008. Clinical Biochemistry of Domestic
Animals. 6th ed. Elsevier Saunders. New
York. pp. 916.
Kevin, C. and Jeffrey, N.B. 2012. Lymphoma.
In: The Cat; Clinical Medicine and
100

Management. Susan E.L. (ed). Elsevier
Saunders. Missouri. USA. p. 782-786.
Louwerens, M., London, C.A. and Lyons, L.A.
2005. Feline lymphoma in the postfeline leukemia virus era. J. Vet. Intern.
Med. 19: 329.
Madewell, B.R., Gieger, T.L., Pesavento, P.A.
and Kent, M.S. 2004. Vaccine site
associated sarcoma and malignant
lymphoma in cats: a report of six cases
(1997-2002). J. Am. Anim. Hosp. Assoc.
40: 47.
Milner, R.J., Peyton, J., Cooke, K., Fox, L.E.,
Gallagher, A., Gordon, P. and Hester, J.
2005. Response rates and survival
times for cats with lymphoma treated
with the University of Wisconsin
Madison chemotherapy protocol: 38
cases (1996-2003). J. Am. Vet. Med.
Assoc. 227: 1118.
Miro´, G., Dome´nech, A., Escolar, E., Collado,
V.M., Tejerizo, G., De Las Heras, A. and
Go´mez-Lucci´a, E. 2007. Plasma
electrophoretogram
in
feline
immunodeficiency virus (FIV) and/or
feline leukaemia virus (FeLV)
infections. J. Vet. Med. A. 54: 203-209.
Moore, A.S., Cotter, S.M., Frimberger, A.E.,
Wood, C.A., Rand, W.M. and’Heureux,
L.D.A. 1996. A comparison of
doxorubicin and COP for maintenance
of remission in cats with lymphoma. J.
Vet. Intern. Med. 10: 372.

จตุพร หนูสุด และคณะ / สัตวแพทย์มหานครสาร. 2557. 9(2): 89-102.
Moore, P.F., Jennifer, C.W., William, V., Sandra,
K. and Petra, S.G. 2005. Characterization
of feline T cell receptor gamma (TCRG)
variable region genes for the molecular
diagnosis of the molecular diagnosis of
feline intestinal T cell lymphoma. Vet.
Immunol. Immunopathol. 106: 167-178.
O’ Connell, T.X., Horita, T.J. and Kasravi, B.
2005. Understanding and interpreting
serum protein electrophoresis. Am.
Fam Physician. 71: 105-112.
Richter, KP. 2003. Feline gastrointestinal
lymphoma. Vet. Clin. North Am. Small
Anim. Pract. 33: 1083.
Shelton, G.H., Grant, C.K., Cotter, S.M.,
Gardner, M.B., Jr Hardy, W.D. and
DiGiacomo, R.F. 1990. Feline
immunodeficiency virus and feline
leukemia virus infections and their
relations to lymphoid malignancies in
cats: a retrospective study (1968-1988).
J. Acquir Immune Defic. Syndr. 3: 623.
Taylor, S.S., Tappin, S.W., Dodkin, S.J.,
Papasouliotis, K., Casamian-Sorrosal, D.
and Tasker, S. 2010. Serum protein
electrophoresis in 155 cats. J. Feline
Med. Surg. 12: 643-653.
Tzannes, S., Hammond, M.F., Murphy, S.,
Sparkes, A. and Blackwood, L. 2008.
Owners “perception of their cats”
quality of life during COP
chemotheraphy for lymphoma. J.
Feline Med. Surg. 10: 73.

Vail, D.M. 2010. Hematopoietic Tumors. In:
Textbook of Veterinary Internal
Medicine. 7th ed. Ettinger, S.J. and
Feldman, E.C. (eds). Elsevier Saunders,
St. Louis, USA. p. 2148-2156.
Vail, D.M. 2006. Lymphoid neoplasia. In:
Saunders Manual of Small Animal
Practice. 3th ed. Liz, F., Jolynn, G. and
Stacy, B. (eds). Elsevier Saunders,
Missouri, USA. p. 292-298.
Vail, D.M., Moore, A.S. Ogilvie, G.K. and Volk,
L.M. 1998. Feline lymphoma (145
cases): proliferation indices, cluster of
differentiation 3 immunoreactivity, and
their association with prognosis in 90
cats. J. Vet. Intern. Med. 12: 349.
Vail, D.M. and Thamm, D.H. 2005.
Hematopoietic tumors. In: Textbook of
Veterinary Internal Medicine, 6th ed.
Ettinger, S.J. and Feldman, E.C. (eds).
WB Saunders, Philadelphia, USA. p.732.
Valli, V.E., Jacobs, R.M., Norris, A., Couto, C.G.,
Morrison, W.B., McCaw, D., Cotter,
S., Ogilvie, G. and Moore, A. 2000. The
histologic classification of 602 cases of
feline lymphoproliferative disease using
the national cancer institute working
formulation. J. Vet. Diagn. Invest. 12:
295-306.
Vavricka, S.R., Burri, E., Beglinger, C., Degen, L.
and Manz, M. 2009. Serum protein
electrophoresis: an under used but
very useful test. Digestion. 79: 203-210.
101

จตุพร หนูสุด และคณะ / สัตวแพทย์มหานครสาร. 2557. 9(2): 89-102.
Wooldridge, J.D., Clare R.G., Kyle G.M., Lillian
R.A. and Andrew E.K. 2002. The
prevalence of malignant neoplasia in
feline renal-transplant recipients. Vet.
Surg. 31: 94.

102

