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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, anti-
apoptosis 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 ในเนือ้งอกเต้านมสุนัข 
 

นสุรา สวุรรณโชติ1  สทุธิศกัดิ์ นพวิญญวูงศ์1  สธิุดา จนัทร์ลนุ1  ธนาคาร นะศรี1* 

 
บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินการแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-Related Protein 2 (SFRP 2) ใน
เนือ้เย่ือเต้านมปกตแิละเนือ้งอกเต้านมในสนุขั โดย SFRP 2 เป็น Cell signaling protein ชนิด 
Extracellular antagonist ท่ีท าการขดัขวางสญัญาณการกระตุ้นเซลล์ผา่น Wnt-Frizzle signal 
transduction pathways ผลของการขดัขวางจะท าให้เซลล์เกิดการเพิ่มจ านวน เกิดเนือ้งอก และเก่ียวข้อง
กบัการยบัยัง้การตายของเซลล์แบบ apoptosis  
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ท าการคดัเลือกตวัอยา่งเนือ้เย่ือเต้านมปกตแิละเนือ้งอกเต้านมของสนุขั ซึง่
แบง่ออกเป็นชนิด Mammary adenoma Mammary adenocarcinoma Mixed mammary gland tumor 
และ Mammary fibrosarcoma ท่ีสง่มาชนัสตูรท่ีหนว่ยชนัสตูรโรคสตัว์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสตัว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นในชว่ง พ.ศ. 2551-2556 จ านวน 80 ตวัอยา่ง ท่ีท าการตรึงชิน้เนือ้ด้วย
ฟอร์มาลีน 10%  ฝังชิน้เนือ้ในบล็อกพาราฟิน ตดัชิน้เนือ้ให้มีความหนา 5 ไมโครเมตร และย้อมสีพิเศษด้วย
วิธีอิมมโูนฮีสโตเคมีส าหรับโปรตีน SFRP 2  
ผลการศึกษา   พบโปรตีน SFRP 2 ในเนือ้งอกเต้านมชนิด Mammary adenoma   Mammary 
adenocarcinoma และ Mixed mammary gland tumor อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ( p<0.05) 
เปรียบเทียบกบัเนือ้เย่ือเต้านมปกต ิและ Mammary fibrosarcoma   
ข้อสรุป  เนือ้งอกเต้านมสนุขัชนิด Mammary adenoma  Mammary adenocarcinoma  และ Mixed 
mammary gland tumor มีความสมัพนัธ์กบัการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 แตไ่มพ่บ SFRP 2 ใน 
Mammary fibrosarcoma   และ SFRP 2 ไมเ่หมาะสมส าหรับใช้เป็นวิธีวินิจฉยัเนือ้งอกเต้านมสนุขัได้ 
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บทน า 
เนือ้งอกเต้านมเป็นเนือ้งอกท่ีมีความส าคญัในสนุขัเพศเมีย มีรายงานพบมากเป็นอนัดบัสองรอง

จากเนือ้งอกของผิวหนงัในสนุขั [1]  เนือ้งอกเต้านมจะพบได้น้อยในสนุขัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 4 ปี และมีโอกาส
พบมากขึน้ในสนุขัท่ีมีอายปุานกลางถึงอายมุาก โดยเฉพาะสนุขัท่ีมีอายรุะหวา่ง 10-11 ปี [2] มีรายงาน
อตัราการเกิดเนือ้งอกเต้านมลดลงในสนุขัเพศเมียท่ีท าหมนัก่อนถึงวยัเจริญพนัธุ์ ในขณะท่ีสนุขัเพศเมียท่ี
คมุก าเนิดโดยการฉีดฮอร์โมน มีโอกาสการเกิดเนือ้งอกเต้านมสงูขึน้ [3]   เนือ้งอกเต้านมสนุขัประมาณ
คร่ึงหนึง่จะเป็นเนือ้งอกเต้านมชนิดรุนแรง [2,3]  ชนิดเซลล์เนือ้งอกอาจจะเป็นเซลล์เย่ือบขุองตอ่มสร้าง
น า้นมหรือเซลล์ค า้จนุเต้านมก็ได้   สว่นอาการสนุขัท่ีเกิดเนือ้งอกเต้านม อาจจะพบก้อนเนือ้ท่ีเต้านมก้อน
เดียว หรือหลายก้อน โดยเฉพาะเต้านมคูท่ี่ 4 และ 5 ซึง่เป็นเต้านมท่ีมีขนาดใหญ่และมีเนือ้เย่ือเต้านมมาก
ท่ีสดุ เนือ้งอกเต้านมชนิดไมรุ่นแรง จะมีลกัษณะก้อนเนือ้ขนาดเล็ก มีขอบเขตชดัเจน มีลกัษณะแนน่แข็ง
เม่ือคล า สว่นเนือ้งอกเต้านมชนิดรุนแรงจะพบก้อนเนือ้เกิดการขยายใหญ่อยา่งรวดเร็ว ขอบเขตไมช่ดัเจน 
ก้อนเนือ้เกาะยดึกบัท่ี อาจจะพบผิวหนงัด้านบนเป็นแผลหรือเกิดการอกัเสบ [2]  สว่นการวินิจฉยัชนิดเนือ้
งอกเต้านมจะท าการตดัชิน้เนือ้ เพ่ือสง่ตรวจทางจลุพยาธิวิทยา โดยการย้อมสีฮีมาท็อกไซลินและอีโอซิน 
(Hematoxylin and Eosin, H&E)  แตว่ิธีดงักลา่วอาจจะท าให้พยาธิสตัวแพทย์ท่ียงัไมมี่ประสบการณ์มาก
นกัวินิจฉยัผิดพลาดได้  จงึมีความพยายามค้นหาเทคนิคการย้อมสไลด์ด้วยวิธีอิมมโูนฮีสโตเคมี เพ่ือมาเป็น
เคร่ืองมือสนบัสนนุยืนยนัผลการวินิจฉยัเนือ้งอกให้ได้แมน่ย ามากขึน้ และในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา มี
การศกึษาเก่ียวกบัโปรตีน SFRP 2  โดยพบวา่ในทางการแพทย์มีการน า SFRP 2 มาชว่ยวินิจฉยัโรคตา่งๆ 
และการเกิดมะเร็ง เชน่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งล าไส้ มะเร็งตบั มะเร็งปอด มะเร็ง
ท่ีไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งเต้านม เป็นต้น [4,6] สว่นในทางสตัวแพทย์มีการใช้ยงัไมม่าก และ
มีรายงานการใช้ในการวินิจฉยัโรคมะเร็งเต้านมในสนุขั โดยพบวา่ SFRP 2 มีแนวโน้มท่ีจะไวตอ่มะเร็งเต้า
นมมากกวา่เนือ้งอกเต้านม [4] ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้งึจะประเมินการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 ใน
เนือ้งอกเต้านม ท่ีอาจจะใช้เป็นตวับง่ชีข้องการเกิดเนือ้งอกเต้านมชนิดตา่งๆ  ในสนุขั 

ส าหรับโปรตีน Secreted Frizzled-Related Proteins (SFRPs) คือกลุม่ของโปรตีนท่ีควบคมุการ
ท างานของ Wnt-Frizzle signal transduction pathway แบง่ออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ SFRP 1  SFRP 2 
SFRP 3 SFRP 4 และ SFRP 5 ท่ีมีบทบาทส าคญัเก่ียวกบัการแบง่ตวัของเซลล์ การตอ่ต้านการตายของ
เซลล์ตามธรรมชาต ิ (anti-apoptosis) และควบคมุการเกิดเนือ้งอก [4,5]  การแสดงออกของ  SFRPs 
สามารถพบได้ในคนและสตัว์ตัง้แตร่ะยะตวัออ่นจนถึงระยะโตเตม็วยั โดยเฉพาะเม่ือเกิดพยาธิสภาพ เชน่ 
ความผิดปกตขิองระบบกระดกู การเส่ือมของเรตนิา่ ความผิดปกตขิองกล้ามเนือ้หวัใจ และเนือ้งอกชนิด
ตา่งๆ ซึง่ความแตกตา่งของพยาธิสภาพเหลา่นีเ้ป็นผลท่ีเกิดจากการแสดงออกของ SFRPs ในระดบัท่ี
แตกตา่งกนัออกไป [5] SFRP 2 เป็นหนึง่ในกลุม่ SFRPs มีบทบาทเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการตายของ



เซลล์ตามธรรมชาต ิเป็นผลให้เนือ้งอกเกิดการขยายใหญ่ สามารถพบ SFRP 2 ได้ในนิวเคลียส ไซโตพลา
สมและสว่นภายนอกของเซลล์ [4]        
              ดงันัน้วตัถปุระสงค์ของการศกึษานี ้เพ่ือศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสดงออกของโปรตีน 
SFRP 2 ท่ีจะใช้เป็นตวับง่ชีข้องการเกิดเนือ้งอกเต้านมชนิดตา่งๆ ในสนุขั  
  
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
การคัดเลือกและเตรียมเนือ้เยื่อ 

คดัเลือกตวัอยา่งเนือ้เย่ือเต้านมสนุขัท่ีสง่มาชนัสตูร ท่ีหนว่ยชนัสตูรโรคสตัว์  ภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2556  ซึง่ผา่น
ขบวนการฝังชิน้เนือ้ในพาราฟิน  ตดัให้มีความหนา 5 ไมโครเมตร และย้อมด้วยสีฮีมาท็อกไซลินและอีโอซิน  
(H&E) แล้วผา่นการวินิจฉยัของผู้วิจยันกัพยาธิสตัวแพทย์จ านวน 3 ทา่นยืนยนัวา่เป็นเนือ้เย่ือเต้านมปกต ิ 
เนือ้งอกเต้านมชนิด Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma, Mixed mammary gland 
tumor และ Mammary fibrosarcoma จ านวน 5 ชนิด ชนิดละ 16 ตวัอยา่ง รวม 80 ตวัอยา่ง  
การย้อมด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี 

น าชิน้เนือ้ทกุชนิดท่ีฝังในพาราฟิน มาตดัให้ได้ความหนา 5 ไมโครเมตร แล้ววางบนกระจกสไลด์ท่ี
เคลือบด้วย Poly-L-lysine และน ามาย้อมด้วยวิธีอิมมโูนฮีสโตเคมี  โดยน าเนือ้เย่ือมาเผยแอนตเิจน 
(antigen retrieval) ด้วยสารละลาย 0.3% trypsinase จากนัน้ท าการระงบัปฏิกิริยา endogenous 
peroxidase ด้วย 0.5% H2O2 ใน PBS ตอ่มาย้อมด้วย primary antibody คือ  rabbit polyclonal anti- 
SFRP 2  และ secondary antibody คือ biotinylated immunoglobulin  ตามด้วยเอ็มไซม์  avidin-biotin 
peroxidase complex สดุท้ายจงึท าให้เกิดสีท่ีเนือ้เย่ือโดยใช้ peroxidase substrate counterstaining 
ย้อมทบัด้วย Mayer’s hematoxylin  เม่ือสิน้สดุกระบวนการทัง้หมด จงึน าสไลด์มาผา่นกระบวนการดงึน า้
ออกและตรึงสไลด์ด้วย mounting medium พร้อมกบัปิดทบัด้วยกระจกปิดสไลด์ 
Scoring criteria 

การประเมินผลการทดลองจะใช้วิธี semi-quantitative method ส าหรับประเมินเซลล์ท่ีย้อมตดิสี 
ท าการนบัเซลล์ท่ีย้อมตดิสีน า้ตาลตวัอยา่งสไลด์ละ 2 fields ด้วยกล้องจลุทรรศน์ธรรมดาก าลงัขยาย 400 
เทา่โดยผู้วิจยัจ านวน 3 ทา่น และค านวณเซลล์ตดิสีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกบัเซลล์ท่ีย้อมไมต่ดิสี น า
เปอร์เซ็นต์เซลล์ย้อมตดิสีคณูคา่ความเข้มท่ีตดิสี (staining intensity) ซึง่จะเรียกวา่คา่ 
Immunohistochemistry (IHC) score โดยคา่ความเข้ม staining intensity  0: ไมต่ดิสี, 1 : ตดิสีเพียง
เล็กน้อย, 2: ตดิสีปานกลาง และ 3: ตดิสีเข้มมาก  

 
 



การวิเคราะห์ทางสถติิ 
น ามาหาความสมัพนัธ์เปรียบเทียบการตดิสีและไมต่ดิสีของตวัอยา่งเนือ้เย่ือเต้านมด้วยการแปล

ผลทางสถิตจิาก  Pearson’s chi-squared test   และน าคา่ IHC score มาหาคา่เฉล่ียแล้วทดสอบทาง
สถิตโิดยใช้ ANOVA ก าหนดคา่นยัส าคญัท่ี  0.05 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตคืิอ SPSS for 
windows version 17.0, KKU license 

 
ผลการศึกษา และวิจารณ์ 

ผลจากการย้อมสไลด์ด้วยวิธีอิมมโูนฮีสโตเคมี พบวา่ เนือ้เย่ือเต้านมชนิด Mammary 
adenocarcinoma, Mixed mammary gland tumor และ  Mammary adenoma มีเปอร์เซ็นต์การตดิสี 
100, 62.5 และ 50 ตามล าดบั สว่นเนือ้เย่ือเต้านมปกติ และเนือ้งอกเต้านมชนิด Mammary fibrosarcoma  
ไมพ่บการตดิสี ( Table 1, Figure 1) สว่นคา่ IHC score พบวา่ เนือ้งอกชนิด  Mammary 
adenocarcinoma, Mammary adenoma และ Mixed mammary gland tumor มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 42.13, 
40.06 และ 6.81 ตามล าดบั  (Table 2) เม่ือน าผลการทดลองมาหาความสมัพนัธ์เปรียบเทียบการตดิสีและ
ไมต่ดิสีของตวัอยา่งเนือ้เย่ือเต้านมด้วยการแปลผลทางสถิติ  และน า IHC score ไปค านวณทางสถิต ิพบวา่
การแสดงออกของโปรตีน SFRP 2  ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัเนือ้เย่ือเต้านมปกตแิละเนือ้งอกเต้านมชนิด 
Mammary fibrosarcoma อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p>0.05) แตพ่บการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 มี
ความสมัพนัธ์กบัเนือ้งอกเต้านมชนิด Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma และ Mixed 
mammary gland tumor อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05)  

 
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. 
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สว่นผลจากการย้อม SFRP 2 ด้วยวิธีอิมมโูนฮีสโตเคมีเนือ้เย่ือท่ีมีการตดิสี คือ Mammary 
adenocarcinoma, Mixed mammary gland tumor และ Mammary adenoma นัน้ พบวา่  การตดิสี
สามารถพบทัง้ในสว่นของนิวเคลียส ไซโตพลาสม และสว่นภายนอกเซลล์ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ  Lee 
[4] ซึง่เป็นการท างานของ SFRP 2 ท่ีจะท าให้การสง่สญัญาณทัง้ภายในและนอกเซลล์ เม่ือเข้าจบักบั Wnt 
และ Fz protein [8] SFRP เป็นโปรตีนท่ีสร้างและขบัออกนอกเซลล์ เป็น antagonist ตอ่ Wnt-Frizzle 
signaling pathway ซึง่มีผลเก่ียวข้องกบัขบวนการเพิ่มจ านวนเซลล์ (cell proliferation) การตายของเซลล์
ด้วยวิธี apoptosis และการเกิดมะเร็ง [9]  นอกจากนัน้จากการศกึษายงัพบการแสดงออกของ SFRP 2 
เฉพาะบนเนือ้เย่ือท่ีเป็นเนือ้งอกโดยเฉพาะเนือ้งอกเต้านมท่ีมีเซลล์เย่ือบขุองตอ่มสร้างน า้นม  (epithelial of 
mammary gland) เป็นต้นก าเนิด  อาทิเชน่  Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma  และ 
Mixed mammary gland tumor สว่นเนือ้เย่ือเต้านมปกตแิละเนือ้งอกเต้านมท่ีมีเซลล์ค า้จนุเป็นต้นก าเนิด 
เชน่  Mammary fibrosarcoma จะไมมี่การแสดงออกของ  SFRP 2  เชน่เดียวกบัการศกึษาของ Lee  [4,7] 
อีกทัง้เม่ือศกึษาดกูารแสดงออกของ SFRP 2 ทัง้ในเนือ้งอกเต้านมชนิดไมรุ่นแรง (benign) และเนือ้งอกเต้า
นมชนิดรุนแรง (malignant) พบวา่ เนือ้งอกเต้านมชนิดรุนแรงมีแนวโน้มพบการแสดงออกของ  SFRP 2 
มากกวา่บนเนือ้งอกเต้านมชนิดไมรุ่นแรงสอดคล้องกบัรายงานของ  Lee [4] 
 
Table 1.  Immunohistochemically stained results  of SFRP 2 expressed  in canine mammary  
     gland.  

 
 
 
 
 
 

Type of tissue Number 
(sample) 

Results 
Positive staining 

: sample (%) 
Negative staining 

: 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. 

1Staining intensity:  0: No stain, 1: lightly stained, 2: moderate stained, 3: markedly stained 
2IHC score:  percent of positive stained cells x Staining intensity. 
 
สรุป 
เนือ้งอกเต้านมสนุขัชนิด Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma และ Mixed mammary 
gland tumors มีความสมัพนัธ์กบัการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 แตไ่มพ่บ SFRP 2 ใน Mammary 
fibrosarcoma และ SFRP 2 ไมเ่หมาะสมส าหรับใช้เป็นวิธีวินิจฉยัเนือ้งอกเต้านมสนุขัได้ เน่ืองจากการ
แสดงออกของ SFRP 2 ไมส่ามารถตรวจพบในเนือ้งอกเต้านมได้ทกุชนิด โดยเฉพาะเนือ้งอกเต้านมท่ีมี
เซลล์ค า้จนุเป็นต้นก าเนิด แตจ่ะสามารถพบได้เฉพาะบนเนือ้เย่ือท่ีเป็นเนือ้งอกเต้านมท่ีมีเซลล์เย่ือบขุอง
ตอ่มสร้างน า้นมเป็นต้นก าเนิด 
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