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บทคัดยอ 

เชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) เปนเช้ือกอโรคสําคัญในกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่
อาศัยในแหลงท่ีมีการสะสมของสารอินทรียจํานวนมาก ทําใหกุงแตกไซส ลําตัวไมแนน เคลื่อนไหวชา ออนแอ และเกิดโรคแทรกซอนได
งาย รอยโรคภายในพบจุดสีขาวขุนแทรกบริเวณอวัยวะภายใน มีปริมาณไขมันในตับและตับออนนอยกวาปกติ การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมกรดอินทรียและน้ํามันหอมระเหย (Mycoherb) ในอาหารตอเชื้อ EHP ในกุงขาวแวนนาไม การ
ทดลองแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ กลุม CM- (กุงไมติดเช้ือ EHP และใหอาหารปกติ) กลุม CM+ (กุงไมติดเชื้อ EHP และเสริมดวยกรด
อินทรียและน้ํามันหอมระเหย (Mycoherb) ในอัตราสวน 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) กลุม EM+ (กุงติดเช้ือ EHP และเสริมดวย กรด
อินทรียและน้ํามันหอมระเหย (Mycoherb) ในอัตราสวน 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) และกลุม EM- (กุงติดเช้ือ EHP และใหอาหาร
ปกต)ิ โดยทําการศึกษาเปนระยะเวลา 7 วัน ศึกษาผลดวยเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาจากตวัอยางตับและตับออน (hepatopancreas) ใน
วันที่ 0, 1, 3 และ 7 พบวากุงในกลุม CM- และ CM+ ในทุกชวงเวลามีลักษณะจุลพยาธิวิทยาของทอตับและตับออนสมบูรณ
ประกอบดวย tubules lumen, B และ R cells และไมพบเช้ือ EHP สําหรับกลุม EM- และ EM+ ในวันที่ 0 ตับและตับออนของกุงใน
กลุมนี้มี B และ R cells ที่มีเม็ดไขมันนอยกวากลุม CM- และ CM+ และ R cells ของตับและตับออนของกุงเหลานี้จะมีเชื้อ EHP 
ภายในไซโตพลาซึมหรือเช้ือ EHP ที่หลุดลอดเขาไปในทอตับและตับออนเปนจํานวนมาก ในวันที่ 1 กุงในกลุม EM- พบ B cells จํานวน
นอยลง R cells สวนใหญมีแวคิวโอลนอยลงอยางชัดเจน และพบเซลลเม็ดเลอืดเขามาบริเวณดังกลาวในปริมาณที่มากขึ้น นอกจากนี้พบ
เชื้อ EHP ในไซโตพลาซึมเปนจํานวนมากเชนกัน เชนเดียวกับกุงในกลุม EM+ ในวันท่ี 3 กุงในกลุม EM- มีทอตับและตับออนขนาดเล็ก
ลง และมีเม็ดเลือดกระจายทั่วไป สวนกุงในกลุม EM+ นั้นคลายคลึงกับกลุม EM- แตพบ R cells ที่มีเม็ดไขมันกระจายอยูทั่วไปและ
สังเกตเห็นเช้ือ EHP นอยลง เมื่อเขาสูวันท่ี 7 กุงในกลุม EM- มี B และ R cells นอยอยางชัดเจน และพบเชื้อ EHP ในไซโตพลาซึม
จํานวนมาก ขณะที่กุงในกลุม EM+ นั้นเริ่มมี B cells ปรากฏใหเห็นและมี R cells จํานวนมากขึ้นและสังเกตเห็นเชื้อ EHP จํานวนลดลง 
ดังนั้นการเสริมกรดอินทรียและน้ํามันหอมระเหย (Mycoherb) ในอาหาร แสดงใหเห็นวา สามารถเพ่ิมจํานวน B และ R cells ในตับ
และตับออนและลดเช้ือ EHP ในตับและตับออนของกุงขาวแวนนาไมได 
คําสําคัญ: Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) กรดอินทรีย น้ํามันหอมระเหย กุงขาวแวนนาไม 

 

Abstract 

Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) is a significant pathogen in Pacific white shrimp (Litopenaeus 
vannamei) living in the organic mattered-rich environment, leading to lethargy, size variation, loosing carapace and 
exoskeleton, sluggish movement, and ease to opportunistic infections. The internal gross lesions include the cloudy, 
white spots in the visceral organs and lesser fat deposition in hepatopancreas. This study aimed to determine the 
efficiency of organic acid and essential oil (OA & OE, Mycoherb) supplemented diet on EHP in Pacific white shrimp. 
The experimental groups were divided into 4 groups as follows: CM- group (non-infected shrimp, fed with basal 
diet), CM+ group (non-infected shrimp, fed with 10 g of OA & OE, Mycoherb /1 kg diet), EM+ group (EHP-infected 
shrimp, fed with 10 g of OA & OE, Mycoherb /1 kg diet), and EM- group (EHP-infected shrimp, fed with basal diet) 
for duration of 7 days. The hepatopancreas of all groups were evaluated using histopathological method at D0, 1, 
3, and 7. At all time periods, the histological section of shrimp’s hepatopancreas in the CM- and CM+ groups having 
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completely tubules lumen and B, R cells, without EHP infection. However, on D0, the hepatopancreas of shrimps 
in EM- and EM+ groups showed lesser fat droplets in B and R cells than those of the CM- and CM+ groups. A large 
amount of EHP infection were also found in the cytoplasm of R cells and in the tubular lumen of hepatopancreas. 
On D1, hepatopancreas of shrimp in the EM- and EM+ groups clearly indicated that decreased amount of B cells 
and vacuoles in R cells, where EHP inhabited in the cytoplasm. Hemocyte aggregation were observed around tubules 
of hepatopancreas. On D3, the EM– shrimp’s hepatopancreatic tubules decreased in size and found hemocyte 
aggregation. These findings were similar to those of EM+ group, except for fat droplets accumulation in R cells, and 
lesser amounts of EHP infection. On D7, the hepatopancreas of shrimps in EM- group showed few amounts of B and 
R cells, with large numbers of EHP infection in the cytoplasm. On the other hand, EM+ shrimp’s hepatopancreas 
exhibited higher amounts of B and R cells than those of EM- shrimps. The EHP were rarely found. Thereby, these 
results indicated that organic acid and essential oil ( OA & OE, Mycoherb)  supplemented diet performed better 
improvement B and R cells and reduces on EHP infection in shrimp’s hepatopancreas in Pacific white shrimp. 
Keywords: Enterocytozoon hepatopenaei (EHP), Organic acid, Essential oil, Litopenaeus vannamei 
 


