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Abstract
Objective - To evaluate the expression of Secreted Frizzled-Related Protein 2 (SFRP 2) in normal
canine mammary gland and mammary gland tumors. SFRP 2 is a cell signaling protein,
associated in inhibiting Wnt-Frizzle signaling pathways, plays a role in cell proliferation, antiapoptosis and oncogenesis.
Material and method - Eighty samples of normal canine mammary gland and mammary gland
tumors including mammary adenoma, mammary adenocarcinoma, mixed mammary gland
tumor and mammary fibrosarcoma were selected at the Animal Diagnostic Unit, Department of
Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, during 2008-2013. All
tissues were fixed in 10% neutral buffered formalin, embedded in paraffin blocks, cut 5 µm.
thick, immunohistochemically stained for SFRP 2.
Result - SFRP 2 expressed significantly in mammary gland tumors: mammary adenoma,
mammary adenocarcinoma and mixed mammary gland tumor (p<0.05) compared with normal
mammary gland and mammary fibrosarcoma.
Conclusion - SFRP 2 is significantly expressed in mammary adenoma, mammary
adenocarcinoma and mixed mammary gland tumor, but not found in mammary fibrosarcoma. It
could not be used as tumor diagnostic marker for canine mammary gland tumors.
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การแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-Related Protein 2 ในเนือ้ งอกเต้ านมสุนัข
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-Related Protein 2 (SFRP 2) ใน
เนื ้อเยื่อเต้ านมปกติและเนื ้องอกเต้ านมในสุนขั โดย SFRP 2 เป็ น Cell signaling protein ชนิด
Extracellular antagonist ที่ทาการขัดขวางสัญญาณการกระตุ้นเซลล์ผา่ น Wnt-Frizzle signal
transduction pathways ผลของการขัดขวางจะทาให้ เซลล์เกิดการเพิ่มจานวน เกิดเนื ้องอก และเกี่ยวข้ อง
กับการยับยังการตายของเซลล์
้
แบบ apoptosis
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ทาการคัดเลือกตัวอย่างเนื ้อเยื่อเต้ านมปกติและเนื ้องอกเต้ านมของสุนขั ซึง่
แบ่งออกเป็ นชนิด Mammary adenoma Mammary adenocarcinoma Mixed mammary gland tumor
และ Mammary fibrosarcoma ที่สง่ มาชันสูตรที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วง พ.ศ. 2551-2556 จานวน 80 ตัวอย่าง ที่ทาการตรึงชิ ้นเนื ้อด้ วย
ฟอร์ มาลีน 10% ฝั งชิ ้นเนื ้อในบล็อกพาราฟิ น ตัดชิ ้นเนื ้อให้ มีความหนา 5 ไมโครเมตร และย้ อมสีพิเศษด้ วย
วิธีอิมมูโนฮีสโตเคมีสาหรับโปรตีน SFRP 2
ผลการศึกษา พบโปรตีน SFRP 2 ในเนื ้องอกเต้ านมชนิด Mammary adenoma Mammary
adenocarcinoma และ Mixed mammary gland tumor อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( p<0.05)
เปรี ยบเทียบกับเนื ้อเยื่อเต้ านมปกติ และ Mammary fibrosarcoma
ข้ อสรุป เนื ้องอกเต้ านมสุนขั ชนิด Mammary adenoma Mammary adenocarcinoma และ Mixed
mammary gland tumor มีความสัมพันธ์กบั การแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 แต่ไม่พบ SFRP 2 ใน
Mammary fibrosarcoma และ SFRP 2 ไม่เหมาะสมสาหรับใช้ เป็ นวิธีวินิจฉัยเนื ้องอกเต้ านมสุนขั ได้

คาสาคัญ: อิมมูโนฮีสโตเคมี เนื ้องอกเต้ านมสุนขั
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บทนา
เนื ้องอกเต้ านมเป็ นเนื ้องอกที่มีความสาคัญในสุนขั เพศเมีย มีรายงานพบมากเป็ นอันดับสองรอง
จากเนื ้องอกของผิวหนังในสุนขั [1] เนื ้องอกเต้ านมจะพบได้ น้อยในสุนขั ที่มีอายุน้อยกว่า 4 ปี และมีโอกาส
พบมากขึ ้นในสุนขั ที่มีอายุปานกลางถึงอายุมาก โดยเฉพาะสุนขั ที่มีอายุระหว่าง 10-11 ปี [2] มีรายงาน
อัตราการเกิดเนื ้องอกเต้ านมลดลงในสุนขั เพศเมียที่ทาหมันก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ ในขณะที่สนุ ขั เพศเมียที่
คุมกาเนิดโดยการฉีดฮอร์ โมน มีโอกาสการเกิดเนื ้องอกเต้ านมสูงขึ ้น [3] เนื ้องอกเต้ านมสุนขั ประมาณ
ครึ่งหนึง่ จะเป็ นเนื ้องอกเต้ านมชนิดรุนแรง [2,3] ชนิดเซลล์เนื ้องอกอาจจะเป็ นเซลล์เยื่อบุของต่อมสร้ าง
น ้านมหรื อเซลล์ค ้าจุนเต้ านมก็ได้ ส่วนอาการสุนขั ที่เกิดเนื ้องอกเต้ านม อาจจะพบก้ อนเนื ้อที่เต้ านมก้ อน
เดียว หรื อหลายก้ อน โดยเฉพาะเต้ านมคูท่ ี่ 4 และ 5 ซึง่ เป็ นเต้ านมที่มีขนาดใหญ่และมีเนื ้อเยื่อเต้ านมมาก
ที่สดุ เนื ้องอกเต้ านมชนิดไม่รุนแรง จะมีลกั ษณะก้ อนเนื ้อขนาดเล็ก มีขอบเขตชัดเจน มีลกั ษณะแน่นแข็ง
เมื่อคลา ส่วนเนื ้องอกเต้ านมชนิดรุนแรงจะพบก้ อนเนื ้อเกิดการขยายใหญ่อย่างรวดเร็ว ขอบเขตไม่ชดั เจน
ก้ อนเนื ้อเกาะยึดกับที่ อาจจะพบผิวหนังด้ านบนเป็ นแผลหรื อเกิดการอักเสบ [2] ส่วนการวินิจฉัยชนิดเนื ้อ
งอกเต้ านมจะทาการตัดชิ ้นเนื ้อ เพื่อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา โดยการย้ อมสีฮีมาท็อกไซลินและอีโอซิน
(Hematoxylin and Eosin, H&E) แต่วิธีดงั กล่าวอาจจะทาให้ พยาธิสตั วแพทย์ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์มาก
นักวินิจฉัยผิดพลาดได้ จึงมีความพยายามค้ นหาเทคนิคการย้ อมสไลด์ด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี เพื่อมาเป็ น
เครื่ องมือสนับสนุนยืนยันผลการวินิจฉัยเนื ้องอกให้ ได้ แม่นยามากขึ ้น และในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา มี
การศึกษาเกี่ยวกับโปรตีน SFRP 2 โดยพบว่าในทางการแพทย์มีการนา SFRP 2 มาช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆ
และการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลาไส้ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็ง
ที่ไต มะเร็งกระเพาะปั สสาวะและมะเร็งเต้ านม เป็ นต้ น [4,6] ส่วนในทางสัตวแพทย์มีการใช้ ยงั ไม่มาก และ
มีรายงานการใช้ ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้ านมในสุนขั โดยพบว่า SFRP 2 มีแนวโน้ มที่จะไวต่อมะเร็งเต้ า
นมมากกว่าเนื ้องอกเต้ านม [4] ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงจะประเมินการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 ใน
เนื ้องอกเต้ านม ที่อาจจะใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ของการเกิดเนื ้องอกเต้ านมชนิดต่างๆ ในสุนขั
สาหรับโปรตีน Secreted Frizzled-Related Proteins (SFRPs) คือกลุม่ ของโปรตีนที่ควบคุมการ
ทางานของ Wnt-Frizzle signal transduction pathway แบ่งออกเป็ น 5 ชนิด ได้ แก่ SFRP 1 SFRP 2
SFRP 3 SFRP 4 และ SFRP 5 ที่มีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการแบ่งตัวของเซลล์ การต่อต้ านการตายของ
เซลล์ตามธรรมชาติ (anti-apoptosis) และควบคุมการเกิดเนื ้องอก [4,5] การแสดงออกของ SFRPs
สามารถพบได้ ในคนและสัตว์ตงแต่
ั ้ ระยะตัวอ่อนจนถึงระยะโตเต็มวัย โดยเฉพาะเมื่อเกิดพยาธิสภาพ เช่น
ความผิดปกติของระบบกระดูก การเสื่อมของเรตินา่ ความผิดปกติของกล้ ามเนื ้อหัวใจ และเนื ้องอกชนิด
ต่างๆ ซึง่ ความแตกต่างของพยาธิสภาพเหล่านี ้เป็ นผลที่เกิดจากการแสดงออกของ SFRPs ในระดับที่
แตกต่างกันออกไป [5] SFRP 2 เป็ นหนึง่ ในกลุม่ SFRPs มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการตายของ

เซลล์ตามธรรมชาติ เป็ นผลให้ เนื ้องอกเกิดการขยายใหญ่ สามารถพบ SFRP 2 ได้ ในนิวเคลียส ไซโตพลา
สมและส่วนภายนอกของเซลล์ [4]
ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ของการศึกษานี ้ เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของโปรตีน
SFRP 2 ที่จะใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ของการเกิดเนื ้องอกเต้ านมชนิดต่างๆ ในสุนขั
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การคัดเลือกและเตรียมเนือ้ เยื่อ
คัดเลือกตัวอย่างเนื ้อเยื่อเต้ านมสุนขั ที่สง่ มาชันสูตร ที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 ซึง่ ผ่าน
ขบวนการฝั งชิ ้นเนื ้อในพาราฟิ น ตัดให้ มีความหนา 5 ไมโครเมตร และย้ อมด้ วยสีฮีมาท็อกไซลินและอีโอซิน
(H&E) แล้ วผ่านการวินิจฉัยของผู้วิจยั นักพยาธิสตั วแพทย์จานวน 3 ท่านยืนยันว่าเป็ นเนื ้อเยื่อเต้ านมปกติ
เนื ้องอกเต้ านมชนิด Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma, Mixed mammary gland
tumor และ Mammary fibrosarcoma จานวน 5 ชนิด ชนิดละ 16 ตัวอย่าง รวม 80 ตัวอย่าง
การย้ อมด้ วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี
นาชิ ้นเนื ้อทุกชนิดที่ฝังในพาราฟิ น มาตัดให้ ได้ ความหนา 5 ไมโครเมตร แล้ ววางบนกระจกสไลด์ที่
เคลือบด้ วย Poly-L-lysine และนามาย้ อมด้ วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี
โดยนาเนื ้อเยื่อมาเผยแอนติเจน
(antigen retrieval) ด้ วยสารละลาย 0.3% trypsinase จากนันท
้ าการระงับปฏิกิริยา endogenous
peroxidase ด้ วย 0.5% H2O2 ใน PBS ต่อมาย้ อมด้ วย primary antibody คือ rabbit polyclonal antiSFRP 2 และ secondary antibody คือ biotinylated immunoglobulin ตามด้ วยเอ็มไซม์ avidin-biotin
peroxidase complex สุดท้ ายจึงทาให้ เกิดสีที่เนื ้อเยื่อโดยใช้ peroxidase substrate counterstaining
ย้ อมทับด้ วย Mayer’s hematoxylin เมื่อสิ ้นสุดกระบวนการทังหมด
้
จึงนาสไลด์มาผ่านกระบวนการดึงน ้า
ออกและตรึงสไลด์ด้วย mounting medium พร้ อมกับปิ ดทับด้ วยกระจกปิ ดสไลด์
Scoring criteria
การประเมินผลการทดลองจะใช้ วิธี semi-quantitative method สาหรับประเมินเซลล์ที่ย้อมติดสี
ทาการนับเซลล์ที่ย้อมติดสีน ้าตาลตัวอย่างสไลด์ละ 2 fields ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ธรรมดากาลังขยาย 400
เท่าโดยผู้วิจยั จานวน 3 ท่าน และคานวณเซลล์ตดิ สีออกมาเป็ นเปอร์ เซ็นต์เทียบกับเซลล์ที่ย้อมไม่ตดิ สี นา
เปอร์ เซ็นต์เซลล์ย้อมติดสีคณ
ู ค่าความเข้ มที่ตดิ สี
(staining
intensity) ซึง่ จะเรี ยกว่าค่า
Immunohistochemistry (IHC) score โดยค่าความเข้ ม staining intensity 0: ไม่ตดิ สี, 1 : ติดสีเพียง
เล็กน้ อย, 2: ติดสีปานกลาง และ 3: ติดสีเข้ มมาก

การวิเคราะห์ ทางสถิติ
นามาหาความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบการติดสีและไม่ตดิ สีของตัวอย่างเนื ้อเยื่อเต้ านมด้ วยการแปล
ผลทางสถิตจิ าก Pearson’s chi-squared test และนาค่า IHC score มาหาค่าเฉลี่ยแล้ วทดสอบทาง
สถิตโิ ดยใช้ ANOVA กาหนดค่านัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตคิ ือ SPSS for
windows version 17.0, KKU license
ผลการศึกษา และวิจารณ์
ผลจากการย้ อมสไลด์ด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี
พบว่า เนื ้อเยื่อเต้ านมชนิด Mammary
adenocarcinoma, Mixed mammary gland tumor และ Mammary adenoma มีเปอร์ เซ็นต์การติดสี
100, 62.5 และ 50 ตามลาดับ ส่วนเนื ้อเยื่อเต้ านมปกติ และเนื ้องอกเต้ านมชนิด Mammary fibrosarcoma
ไม่พบการติดสี ( Table 1, Figure 1) ส่วนค่า IHC score พบว่า เนื ้องอกชนิด Mammary
adenocarcinoma, Mammary adenoma และ Mixed mammary gland tumor มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 42.13,
40.06 และ 6.81 ตามลาดับ (Table 2) เมื่อนาผลการทดลองมาหาความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบการติดสีและ
ไม่ตดิ สีของตัวอย่างเนื ้อเยื่อเต้ านมด้ วยการแปลผลทางสถิติ และนา IHC score ไปคานวณทางสถิติ พบว่า
การแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 ไม่มีความสัมพันธ์กบั เนื ้อเยื่อเต้ านมปกติและเนื ้องอกเต้ านมชนิด
Mammary fibrosarcoma อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่พบการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 มี
ความสัมพันธ์กบั เนื ้องอกเต้ านมชนิด Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma และ Mixed
mammary gland tumor อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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Figure 1. Immunohistochemical staining for SFRP 2, A: Negative staining in normal canine
mammary tissue. B and C: Positive staining in mammary adenocarcinoma and
mixed mammary gland tumor. D: Negative staining in mammary fibrosarcoma.

ส่วนผลจากการย้ อม SFRP 2 ด้ วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมีเนื ้อเยื่อที่มีการติดสี คือ Mammary
adenocarcinoma, Mixed mammary gland tumor และ Mammary adenoma นัน้ พบว่า การติดสี
สามารถพบทังในส่
้ วนของนิวเคลียส ไซโตพลาสม และส่วนภายนอกเซลล์ซงึ่ สอดคล้ องกับรายงานของ Lee
[4] ซึง่ เป็ นการทางานของ SFRP 2 ที่จะทาให้ การส่งสัญญาณทังภายในและนอกเซลล์
้
เมื่อเข้ าจับกับ Wnt
และ Fz protein [8] SFRP เป็ นโปรตีนที่สร้ างและขับออกนอกเซลล์ เป็ น antagonist ต่อ Wnt-Frizzle
signaling pathway ซึง่ มีผลเกี่ยวข้ องกับขบวนการเพิ่มจานวนเซลล์ (cell proliferation) การตายของเซลล์
ด้ วยวิธี apoptosis และการเกิดมะเร็ง [9] นอกจากนันจากการศึ
้
กษายังพบการแสดงออกของ SFRP 2
เฉพาะบนเนื ้อเยื่อที่เป็ นเนื ้องอกโดยเฉพาะเนื ้องอกเต้ านมที่มีเซลล์เยื่อบุของต่อมสร้ างน ้านม (epithelial of
mammary gland) เป็ นต้ นกาเนิด อาทิเช่น Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma และ
Mixed mammary gland tumor ส่วนเนื ้อเยื่อเต้ านมปกติและเนื ้องอกเต้ านมที่มีเซลล์ค ้าจุนเป็ นต้ นกาเนิด
เช่น Mammary fibrosarcoma จะไม่มีการแสดงออกของ SFRP 2 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Lee [4,7]
อีกทังเมื
้ ่อศึกษาดูการแสดงออกของ SFRP 2 ทังในเนื
้
้องอกเต้ านมชนิดไม่รุนแรง (benign) และเนื ้องอกเต้ า
นมชนิดรุนแรง (malignant) พบว่า เนื ้องอกเต้ านมชนิดรุนแรงมีแนวโน้ มพบการแสดงออกของ SFRP 2
มากกว่าบนเนื ้องอกเต้ านมชนิดไม่รุนแรงสอดคล้ องกับรายงานของ Lee [4]
Table 1. Immunohistochemically stained results of SFRP 2 expressed in canine mammary
gland.
Type of tissue
Number
Results
(sample)
Positive staining
Negative staining
: sample (%)
: sample (%)
Normal mammary gland
16
0 (0%)
16 (100%)
Mammary adenoma
16
8 (50%)
8 (50%)
Mammary adenocarcinoma
16
16 (100%)
0 (0%)
Mixed mammary gland tumor
16
10 (62.5%)
6 (37.5%)
Mammary fibrosarcoma
16
0 (0%)
16 (100%)

Table 2. Immunohistochemical score (IHC score) of SFRP 2 expressed in canine mammary
gland.
Type of tissue
results
Positive cell/100 Staining intensity1
IHC score2
mean (range)
mean (range)
mean (range)
Mammary adenoma
24.44 (0-75)
0.75 (0-2)
40.06 (0-150)
Mammary adenocarcinoma
20.50 (15-105)
1.75 (1-3)
42.13 (15-105)
Mixed mammary gland tumor
5.69 (0-16.5)
0.75 (0-2)
6.81 (0-18)
1
Staining intensity: 0: No stain, 1: lightly stained, 2: moderate stained, 3: markedly stained
2
IHC score: percent of positive stained cells x Staining intensity.
สรุป
เนื ้องอกเต้ านมสุนขั ชนิด Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma และ Mixed mammary
gland tumors มีความสัมพันธ์กบั การแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 แต่ไม่พบ SFRP 2 ใน Mammary
fibrosarcoma และ SFRP 2 ไม่เหมาะสมสาหรับใช้ เป็ นวิธีวินิจฉัยเนื ้องอกเต้ านมสุนขั ได้ เนื่องจากการ
แสดงออกของ SFRP 2 ไม่สามารถตรวจพบในเนื ้องอกเต้ านมได้ ทกุ ชนิด โดยเฉพาะเนื ้องอกเต้ านมที่มี
เซลล์ค ้าจุนเป็ นต้ นกาเนิด แต่จะสามารถพบได้ เฉพาะบนเนื ้อเยื่อที่เป็ นเนื ้องอกเต้ านมที่มีเซลล์เยื่อบุของ
ต่อมสร้ างน ้านมเป็ นต้ นกาเนิด
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