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Abstract

Objective—The study was conducted to determine the effect of serum types on Interferon-Tau (IFN-t)
and BCL-2 expression in bovine embryos production.
Materials and Methods—Bovine ovaries (n=54) were obtained at a local slaughterhouse. Oocytes were
cultured in TCM-199 supplemented with serum type as treatments (10% BSA, 10% FCS, and 10% ECS,
respectively). Mature oocytes were placed in Fert-TALP media for fertilization. Total cellular RNA samples were extracted from frozen embryos. RNA samples were used for cDNA synthesis using a reverse
transcription. A relative abundance mRNA of IFN-t and BCL-2 was determined by a quantitative realtime RT-PCR.
Results—The recovery rates of oocytes and the percentages of healthy oocytes were significantly greater
in 3-8 mm follicles than in <3 mm follicles (P<0.01). Percentages of mature oocytes in TCM-199 supplemented with 10% FCS, ECS and BSA were not significantly different (P>0.05) compared to the control.
Percentages of fertilized embryos supplemented with 10% FCS, ECS and BSA were also not significantly
different (P>0.05) compared to the control. Cleavage rates of 4-8 cells and morula stage supplemented
with 10% FCS, ECS and BSA were significantly greater than (P<0.01) that of the control. However, relative abundance mRNA of IFN-t and BCL-2 expression among treatments were not significantly different
(P>0.05).
Conclusion—Although serum types in this study did not affect IFN-t and BCL-2 mRNA expression,
they affected the maturation of oocytes and in vitro embryos production.
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ผลของชนิดซีรัมต่ อการแสดงออกของโปรตีนอินเทอร์ เฟี ยรอน
ทาว และบีเซลล์ ลมิ โฟมา 2 ในการผลิตเอ็มบริโอของโค
อภิรดี สวรรค์นคร1, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์1,2*, ศรุ ติวงศ์ บุญคง1,
วิไลวรรณ ขันธุแสง1, สุ ทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์1, กนกวรรณ จารุ กำ� จร3, พิสมัย ยืนยาว4

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของชนิดซีรัมต่อการแสดงออกของโปรตีนอินเทอร์เฟี ยรอนทาว และ Bcell lymphoma 2 (BCL-2) ในการผลิตเอ็มบริ โอของโค
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เก็บรังไข่จากโรงฆ่าสัตว์ (n=54) และน�ำเอาโอโอไซต์ทำ� การเพาะเลี้ยงใน
TCM-199 แบ่งออกเป็ น 4 ทรี ทเมนต์ ดังนี้ ทรี ทเมนต์ที่ 1 ใช้น้ ำ� ยาเพาะเลี้ยงไม่มีการเสริ มซี รัม ทรี ท
เมนต์ที่ 2 ใช้น้ ำ� ยาเพาะเลี้ยงเสริ มด้วย BSA 10% ทรี ทเมนต์ที่ 3 ใช้น้ ำ� ยาเพาะเลี้ยงเสริ มด้วย FCS 10%
และทรี ทเมนต์ที่ 4 ใช้น้ ำ� ยาเพาะเลี้ยงเสริ มด้วย ECS 10% โอโอไซต์ที่เจริ ญพร้อมปฏิสนธิเพาะเลี้ยง
โดยใช้น้ ำ� ยา Fert-TALP ท�ำการแช่แข็งเอ็มบริ โอและสกัด RNA จากนั้นน�ำตัวอย่าง RNA เพื่อท�ำ reverse transcription จนกระทัง่ ได้ cDNA และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 ºC ศึกษาปริ มาณของ mRNA ของ
โปรตีน IFN-t และ BCL-2 ในตัวอย่างเอ็มบริ โอด้วยวิธี quantitative real-time RT-PCR
ผลการศึกษา พบว่าความสามารถในการเก็บได้ของโอโอไซต์จากฟอลลิเคิลขนาด 3-8 มิลลิเมตร
สู งกว่าฟอลลิเคิลขนาดน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ (P<0.01) เปอร์เซ็นต์การเจริ ญพร้อม
ปฏิสนธิของโอโอไซต์ในกลุม่ ที่เพาะเลี้ยงด้วย TCM-199 เสริ มด้วย FCS, ECS และ BSA 10 เปอร์เซ็นต์
ไม่มีความแตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม (P>0.05) และเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิของเอ็มบริ โอในกลุ่มที่
เสริ มด้วย FCS, ECS และ BSA 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันกับกลุม่ ควบคุม (P>0.05) นอกจาก
นี้เปอร์เซ็นต์การเจริ ญเติบโตของเอ็มบริ โอในระยะ 4-8 เซลล์และมอรู ล่า ที่เสริ มด้วย FCS, BSA และ
ECS 10 เปอร์เซ็นต์ สู งกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.01) อย่างไรก็ตามปริ มาณ mRNA ของ IFN-t และ
BCL-2 ในการผลิตเอ็มบริ โอของโคในแต่ละทรี ทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05)
ข้ อสรุป ชนิดซีรัมที่เสริ มไม่มีผลต่อการแสดงออกของโปรตีน IFN-t และ BCL-2 อย่างไรก็ตามชนิด
ซี รัมที่เสริ มส่ งผลต่อการพัฒนาพร้อมปฏิสนธิ ของโอโอไซต์และการผลิตเอ็มบริ โอของโคภายนอก
ร่ างกาย
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บทนำ�
การผลิตโคเนื้อในปัจจุบนั ได้มีการน�ำเอาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการน�ำเทคโนโลยีการย้าย
ฝากเอ็มบริ โอ (embryo transfer) เข้ามาใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์กว้างขวางขึ้น เนื่องจากวิธีการดัง
กล่าวเป็ นการกระจายพันธุกรรมที่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว แต่พบว่าการย้ายฝากเอ็มบริ โอ
มีขอ้ จ�ำกัดอยู่ ส่ งผลให้การย้ายฝากเอ็มบริ โอไม่ประสบความส�ำเร็ จเท่าที่ควร โดยในขั้นตอนของการ
ย้ายฝากเอ็มบริ โอมีกระบวนการที่สำ� คัญ คือการเพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอก่อนที่จะท�ำการย้ายฝากเอ็มบริ โอ
เข้าไปในตัวแม่ [1] โดยน�้ำยาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงมีผลต่อการพัฒนาของเอ็มบริ โอภายนอกร่ างกาย
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารส�ำคัญต่างๆ เช่น โปรตีน ฮอร์โมน ยาปฎิชีวนะ เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นปัจจัยส�ำคัญที่นำ� ไปใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ ของเซลล์ การสร้างสารต่างๆ ที่จำ� เป็ นต่อการ
ฝังตัว และการพัฒนาการของเอ็มบริ โอ ซึ่งปัจจุบนั พบว่ามีการเสริ มแหล่งโปรตีนให้กบั เอ็มบริ โอโดย
ท�ำการเสริ มในน�้ำยาเพาะเลี้ยงในแต่ละระยะของการพัฒนาของเอ็มบริ โอ ยกตัวอย่าง เช่น fetal calf
(FCS), estrous cow (ECS) และ bovine serum albumin (BSA) เป็ นต้น โดยการที่เอ็มบริ โอจะเข้าฝัง
ตัวในมดลูกของแม่ได้น้ นั จะต้องเกิดกระบวนการที่เรี ยกว่า การยอมรับการตั้งท้อง (maternal recognition of pregnancy) โดยพบว่าเอ็มบริ โอโคและแกะในระยะ บลาสโตซี สมีการสร้างโปรตีน คือ
อินเทอร์เฟี ยรอนทาวจากโทรโฟบลาส และส่งสัญญาณไปกระตุน้ ผนังมดลูกชั้นใน ซึ่งมีตวั รับสัญญาณ
อยู่ เช่น CXCL10, LGALS15 [2] โดยพบว่า IFN-t จะไปยับยัง้ การสังเคราะห์ PGF2a และสนับสนุนการ
คงสภาพของ corpus luteum (CL) ซึ่งเป็ นแหล่งในการสังเคราะห์ฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน เพื่อรักษา
สภาพภายในมดลูกให้เหมาะสมต่อการฝังตัวของเอ็มบริ โอ นอกจากนั้นโปรตีนตระกูล BCL-2 ยัง
แบ่งออกได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ทำ� หน้าที่ในการยับยั้งการตายของเซลล์ (BCL-2, BCL-W, BCL-XL,
MCl-1) และกลุ่มที่ทำ� หน้าที่เป็ นตัวกระตุน้ การตายของเซลล์ (BAX, BAK, BAD, BCL-XS) จากการ
ทดลองของ Rizos et al. [1] พบว่ามีปริ มาณของ BCL-2 โปรตีนสู งในกลุ่มโอโอไซต์และเอ็มบริ โอที่
มีคุณภาพดี และมีการเกิดการตายของเอ็มบริ โอในปริ มาณที่นอ้ ย ในทางตรงกันข้ามพบว่าปริ มาณของ
BAX โปรตีนมีปริ มาณสูงในกลุ่มโอโอไซต์ และเอ็มบริ โอที่มีคุณภาพไม่ดี ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดซีรัมต่อปริ มาณของ mRNA ของ IFN-t และ BCL-2 ในการผลิต
เอ็มบริ โอของโคภายนอกร่ างกาย
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการศึกษาครั้งนี้ได้ผา่ นความเห็นชอบโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
เลี้ยงและการใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Reference No. 0514.1.12.2/48)
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) แบ่งชนิดของน�้ำยา
เพาะเลี้ยงออกเป็ น 4 ทรี ทเมนต์ ดังนี้
ทรีทเมนต์ ที่ 1 ใช้น้ ำ� ยาเพาะเลี้ยงไม่มีการเสริ มซี รัม
ทรีทเมนต์ ที่ 2 ใช้น้ ำ� ยาเพาะเลี้ยงเสริ มด้วย BSA 10%
ทรีทเมนต์ ที่ 3 ใช้น้ ำ� ยาเพาะเลี้ยงเสริ มด้วย FCS 10%
ทรีทเมนต์ ที่ 4 ใช้น้ ำ� ยาเพาะเลี้ยงเสริ มด้วย ECS 10% ซึ่ งเตรี ยมจากการเจาะเลือดโคตัวเมียที่
เป็ นสัดในช่วง standing heat น�ำเลือดที่ได้ไปปั่ นแยกส่ วนของซี รัม และน�ำไปอุ่นที่อุณหภูมิ 56 ºC
เป็ นเวลา 30 นาที น�ำไปเก็บที่อุณหภูมิ -20 ºC
สัตว์ ทดลอง
เก็บรังไข่จำ� นวน 54 รังไข่จากแม่โคลูกผสมพันธุ์พ้ืนเมืองไทย อายุ 3-5 ปี น�้ำหนักประมาณ
200-400 กิโลกรัม จากโรงฆ่าสัตว์ในเทศบาลนครขอนแก่น แล้วน�ำมายังห้องปฏิบตั ิการภายในเวลา
2 ชัว่ โมง ระหว่างการขนส่ งรังไข่ถกู รักษาอุณหภูมิไว้ที่ 37 ºC เก็บโอโอไซต์จากฟอลลิเคิลที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-8 มิลลิเมตร โดยใช้กระบอกฉี ดยาขนาด 10 มิลลิลิตร และเข็มฉี ดยาเบอร์
18 จากนั้นน�ำของเหลวจากฟอลลิเคิลใส่ ลงในจานพลาสติกกลมปลอดเชื้อขนาด 90 x15 มิลลิลิตร
(Nuclon® Delta, Nalge Nunc International, Denmark) เติมสารละลาย dPBS (Gibco, N.Y., USA) 1
มิลลิลิตร แล้วน�ำมาส่ องหาโอโอไซต์ภายใต้กล้องสเตอริ โอ (stereomicroscope, Olympus SZ-ST,
Japan) ล้างโอโอไซต์ 3 ครั้งในน�้ำยา dPBS ท�ำการประเมินคุณภาพของโอโอไซต์ตามวิธีการของ
Gordon [3]
การเตรี ยมโอโอไซต์ เพือ่ พร้ อมปฏิสนธินอกร่ างกาย
น�ำโอโอไซต์ท้ งั สองกลุ่มมาล้างในน�้ำยาเพาะเลี้ยง (TCM-199; Sigma, St. Louis, M.O., USA
เสริ มด้วย 10% ซีรัมในกลุ่มทดลองและยาปฏิชีวนะ 1%) 3 ครั้ง เพาะเลี้ยงในจานพลาสติกกลมปลอด
เชื้อขนาด 35 x 10 มิลลิลิตร แล้วปิ ดทับด้วยน�้ำมันแร่ (mineral oil) เพาะเลี้ยงในตูบ้ ม่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 38.5 ºC
CO2 5% และความชื้น 99% เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง โดยดัดแปลงจากวิธีของ Hochi et al. [4]
การเตรี ยมอสุ จแิ ละการปฏิสนธินอกร่ างกาย
น�ำโอโอไซต์ที่พร้อมปฏิสนธิมาล้างด้วยสารละลาย dPBS ก่อนท�ำการปฏิสนธิ น�ำโอโอไซต์
ไปใส่ ในจานที่มี fertilization medium 250 ไมโครลิตร (Tyrode medium กับ 25 ไมโครลิตร Na-lactate
22 นาโนโมล Na-Py 1 นาโนโมล fatty acid-free BSA 6 นาโนกรัม/มิลลิลิตร และ heparin-sodium salt
(184 units/mg heparin; Calbiochem, San Diego, A, USA) น�ำอสุจทิ มี่ กี ารเคลือ่ นทีด่ มี าปั่นเหวีย่ งด้วยสาร
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Percoll ทีม่ คี วามเข้มข้น 90% (Pharmacia, Uppsala, Sweden) เป็ นเวลา 8 นาที ที่อุณหภูมิหอ้ ง ในที่สุดจะ
ได้อสุ จิที่มีชีวิตรอดและส่ วนที่เป็ นชิ้นเล็กๆประมาณ 90% น�ำไปท�ำความสะอาดด้วยเครื่ อง Hepebuffered Tyrode แล้วย้ายเข้าไปใส่ใน microdrops เพือ่ ท�ำการปฏิสนธิ หลังจากปฏิสนธินำ� มาเพาะเลี้ยง
ในตูบ้ ่มที่อุณหภูมิ 38.5 ºC ความเข้มข้น CO2 5% และความชื้น 99% เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงโดย
ดัดแปลงจากวิธีของ Rizos et al. [1]
การเพาะเลีย้ งเอ็มบริ โอภายนอกร่ างกายและการแช่ เข็งเอ็มบริ โอ
เพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอที่ปฏิสนธิ แบบนอกร่ างกายสัตว์โดยท�ำการแยกส่ วนของน�้ำยาเพาะเลี้ยง
แต่ละกลุ่มโดยแยก microdrops และเพาะเลี้ยงในตูบ้ ่มที่อุณหภูมิ 38.5 ºC CO2 5% และความชื้น 99%
เป็ นระยะเวลา 5-7 วัน เปลี่ยนน�้ำยาเพาะเลี้ยงทุกๆ 24 ชัว่ โมง ศึกษาอัตราการแบ่งตัวของเอ็มบริ โอใน
แต่ละระยะ (ระยะ 4-8 เซลล์ ระยะมอรู ล่า และระยะบลาสโตซี ส) โดยประเมินสัณฐานวิทยาในวันที่
3 4 และ 5 ตามล�ำดับ ตามวิธีของ Gandhi et al. [5] เมื่อได้เอ็มบริ โอระยะบลาสโตซี สน�ำมาแช่ใน
สารละลายแช่แข็ง ซึ่งประกอบด้วย TCM-199 เสริ มด้วยกลีเซอรอล (Sigma, St. Louis, M.O., USA)
20% เป็ นเวลา 1 นาที แล้วบรรจุลงในหลอดขนาด 0.25 มิลลิลิตร ยาว 2 เซนติเมตร ที่มี TCM-199
บรรจุอยูแ่ ละกั้นด้วยฟองอากาศ น�ำหลอดบรรจุเอ็มบริ โอมาท�ำให้สมั ผัสกับไอของไนโตรเจนเหลวที่
อุณหภูมิ -170 ºC 3 นาที จากนั้นจึงจุ่มหลอดลงในไนโตรเจนเหลว แล้วเก็บรักษาเพื่อรอการวิเคราะห์
การสกัดและการประเมินคุณภาพของ RNA
สุ่มตัวอย่างเอ็มบริ โอมาท�ำละลายโดยการน�ำหลอดบรรจุเอ็มบริ โอสัมผัสอากาศ 10 วินาที น�ำ
มาจุ่มในน�้ำอุ่น 36 ºC 3 นาที ตั้งหลอดขึ้นแล้วเขย่าให้สารละลายทั้ง 2 เข้ากัน จากนั้นจึงน�ำเอ็มบริ โอ
ออกจากหลอดและล้างด้วยสารละลาย TCM-199 3 ครั้งๆ ละ 2 นาที ดัดแปลงตามวิธีการของ Van et
al. [6] จากนั้นน�ำตัวอย่างมาสกัด RNA โดยใช้ชุดสกัดส�ำเร็ จรู ป High pure RNA tissue kitÒ (Roche
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของ RNA ตามวิธีการของ Rizos
et al. [1] แล้วน�ำตัวอย่าง RNA ไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -80 ºC เพื่อรอการวิเคราะห์ต่อไป
การท�ำ Reverse transcription
ท�ำ Reverse transcription (RT) โดยใช้ชุดสกัด Transcriptor High Fidelity cDNA Synthesis KitÒ
(Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) โดยเตรี ยม หลอด PCR ขนาด 0.2 มิลลิลิตร เพื่อ
เตรี ยม RT reaction ปริ มาตรรวม 11.4 ไมโครลิตร (ประกอบด้วย 4 ไมโครกรัม total RNA ปริ มาตร
2 ไมโครลิตร 2.5 ไมโครโมล Anchoredoligo (dT) 18 Primer ปริ มาตร 1 ไมโครลิตร 60 ไมโครโมล
Random Hexamer Primer ปริ มาตร 2 ไมโครลิตร และ ปรับปริ มาตรด้วยน�้ำ PCR grade ปริ มาตร 6.4
ไมโครลิตร) จากนั้นน�ำหลอด PCR น�ำมาบ่มที่อุณหภูมิ 65 ºC เป็ นเวลา 10 นาที และท�ำการหยุด
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 4-6 ºC จากนั้นน�ำหลอด PCR มาเตรี ยมส่ วนผสมอื่นๆให้ได้ปริ มาตรรวม 20
ไมโครลิตร ท�ำการปั่นเหวีย่ งที่ 2000 rpm เวลา 30 วินาที น�ำหลอด PCR เข้าไปในเครื่ อง PCR ตาม
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โปรแกรม Reverse Transcription ที่อุณหภูมิ 50 ºC 30 นาที 1 รอบ และ หยุดปฏิกิริยา 10 นาที น�ำ
ตัวอย่าง cDNA มาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 ºC
การวิเคราะห์ ปริ มาณ mRNA
วิเคราะห์ปริ มาณ mRNA โดย Quantitative real-time RT-PCR ตามวิธีการของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
เครื่ องมือ Chromo 4 TM Four-Color Real-Time Detector (Bio-Rad Laboratories Inc. California,
USA) ประกอบด้วย 96-well reaction และตั้งโปรแกรม ดังนี้ Pre-Incubation 1 รอบ 95 ºC เป็ นเวลา10
นาที Amplification 50 รอบ ตามวิธีการของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องมือ
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้นำ� มาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) โดยใช้ PROC ANOVA [7] เปรี ยบเทียบขนาดของฟอลลิเคิลต่อความ
สามารถในการเก็บโอโอไซต์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) [8] การพัฒนาพร้อมปฏิสนธิ
ของโอโอไซต์ การปฏิสนธิและการเจริ ญเติบโตของเอ็มบริ โอภายนอกตัวสัตว์ของโค และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปริ มาณ mRNA ของ IFN-t และ BCL-2 ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT)

ผลการศึกษา
ผลของขนาดฟอลลิเคิลต่ อความสามารถในการเก็บโอโอไซต์
จากการศึกษาพบว่าฟอลลิเคิลที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-8 มิลลิเมตร มีเปอร์ เซ็นต์ในการเก็บ
โอโอไซต์ สู งกว่าฟอลลิเคิลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (57.2 และ 49.3%,
(P<0.01)) ดังแสดงใน Table 1
Table 1. The Recovery Rate of Oocyte Obtained from Bovine Ovaries

a, b

Follicle size (mm)

No. of follicle

No. of oocyte

3-8
<3
total

1208
827
2035

691
408
1099

% Recovery of healthy
oocyte
57.2a
49.3b

Means in the same column with different superscripts differ significantly (P<0.01).

ผลของชนิดซีรัมทีเ่ สริ มในสู ตรน�้ำยาการเพาะเลีย้ งเอ็มบริ โอ TCM-199 ต่ อการพัฒนาความพร้ อม
ปฏิสนธิของโอโอไซต์ โคในการเพาะเลีย้ งเอ็มบริ โอภายนอกตัวสัตว์
จากการศึกษาพบว่าเปอร์เซ็นต์การเจริ ญพร้อมปฏิสนธิของโอโอไซต์ในกลุม่ ที่เพาะเลี้ยงด้วย
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TCM-199 เสริ มด้วย 10% BSA สูงกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ (P<0.01) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่เสริ ม
ด้วย 10% FBS, 10% ECS และกลุ่มควบคุม (54.7, 50.0, 51.6 และ 43.2% ตามล�ำดับ) ดังแสดงใน
Table 2
Table 2. Effect of Serum Types on In Vitro Maturation of Bovine Cumulus-oocyte Complexes

a, b, c

Supplementation

No. of collected oocyte

No. of mature
oocyte

% Mature oocyte

Control
10% BSA
10% FCS
10% ECS

256
256
256
256

110
140
128
131

43.2c
54.7a
50.0b
51.6b

Means in the same column with different superscripts differ significantly (P<0.01).

Table 3. Effect of Serum Types on In Vitro Fertilization and In Vitro Culture in Bovine
Embryos Production
Supplementation
Control
10% BSA
10% FCS
10% ECS
a, b, c

% Embryos
fertilization
38.2b
(42/110)
41.2a
(58/140)
41.1a
(53/128)
39.8b
(54/131)

4-8 cell
100.0
(15/15)
100.0
(57/57)
100.0
(50/50)
100.0
(54/54)

% Cleavage of embryos
morula
blastocyst
24.6c
0.0c
(4/15)
(0/15)
a
38.6
8.8a
(22/57)
(5/57)
b
26.0
6.0b
(13/50)
(3/50)
b
27.8
7.4b
(17/54)
(4/54)

Means in the same column with different superscripts differ significantly (P<0.01).

ผลของชนิดซีรัมทีเ่ สริ มในสู ตรน�้ำยาการเพาะเลีย้ งเอ็มบริ โอต่ อการปฏิสนธิและการเจริ ญเติบโต
ของเอ็มบริ โอภายนอกตัวสัตว์
จากการศึกษาสู ตรน�้ำยาเพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอภายนอกตัวสัตว์ โดยเสริ มซี รัม 3 ชนิ ด พบว่า
เปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิของเอ็มบริ โอในกลุ่มที่ทำ� การเสริ ม 10% FCS และ 10% BSA สู งกว่าอย่างมี
นัยส�ำคัญ (P<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่เสริ มด้วย 10% ECS และกลุ่มควบคุม (41.2, 41.1, 39.8
และ 38.2% ตามล�ำดับ)
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การเจริ ญและพัฒนาของเอ็มบริ โอโคที่เสริ มด้วย BSA มีผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโตของ
เอ็มบริ โอระยะมอรู ล่าสูงกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ในกลุ่มที่เสริ ม FCS ECS และกลุ่มควบคุม
(38.6, 26.0, 27.8 และ 24.6% ตามล�ำดับ) และระยะบลาสโตซี สสู งกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ใน
กลุ่มที่เสริ ม FCS ECS และกลุ่มควบคุม (8.8, 6.0, 7.4 และ 0.0 % ตามล�ำดับ) ดังแสดงใน Table 3
ผลของซีรัมทีเ่ สริ มในสู ตรน�้ำยาการเพาะเลีย้ งเอ็มบริ โอต่ อปริ มาณของ mRNA ของIFN-t และ
BCL-2 ในโค
จากการศึกษาผลของชนิดซีรัมที่เสริ มในสูตรน�้ำยาเพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอต่อปริ มาณ mRNA ของ
IFN-t ในโค จากภาพการส่ งสัญญาณของ mRNA เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ Quantitative Real-time
RT-PCR ดังแสดงใน Figure 1
Figure 1. The Quantitative mRNA Expressiona

Using The Chromo 4 TM Four Color Read-Time Detector (Bio-Rad, California, USA)

a

การเปรี ยบเทียบผลของชนิ ดซี รัมที่เสริ มต่อปริ มาณ mRNA ของเอ็มบริ โอ พบว่า ปริ มาณ
mRNA ของเอ็มบริ โอที่เสริ มซีรัมทั้งสามชนิด คือ BSA FCS และ ECS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปริ มาณ mRNA ของ IFN-t พบว่า การเสริ ม ECS มีปริ มาณของ
mRNA ของ IFN-t ที่สูงสุ ด รองลงมาได้แก่ FCS และ BSA ตามล�ำดับ (1.39, 0.43 และ 0.09 ตาม
ล�ำดับ) ดังแสดงใน Figure 2
ส่วนการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลของชนิดซีรัมที่เสริ มต่อแสดงออกของ BCL-2 ในสูตรน�้ำยา
การเพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอที่ผลิตแบบนอกตัวสัตว์ พบว่า ปริ มาณ mRNA ของ BCL-2 เมื่อท�ำการเสริ ม
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ซีรัมทั้งสามชนิด คือ BSA FCS และ ECS มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั ส�ำคัญ (P>0.05) แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปริ มาณ mRNA พบว่า การเสริ ม ECS มีการแสดงออกของ BCL-2 สูงสุด รองลง
มาคือ FCS และ BSA ตามล�ำดับ (4.22, 2.16 และ 0.70 ตามล�ำดับ) ดังแสดงใน Figure 3
Figure 2. Effect of Serum Types on Relative Abundance mRNA of IFN-t Expression in
Bovine Embryos

Figure 3. Effect of Serum Types on Relative Abundance mRNA of BCL-2 Expression in
Bovine Embryos

วิจารณ์
จากการทดสอบผลของขนาดฟอลลิ เคิ ลต่ อความสามารถในการเก็บโอโอไซต์ พบว่า
ฟอลลิเคิลขนาดน้อยกว่า 3 และ 3-8 มิลลิเมตร มีเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการเก็บโอโอไซต์แตก
ต่างกัน (P<0.05) แสดงให้เห็นว่าขนาดของฟอลลิเคิลมีผลต่อความสามารถในการเก็บโอโอไซต์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการรายงานของ Lonergan et al. [9] พบว่าขนาดของฟอลลิเคิลมีผลต่อความสามารถใน
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การเก็บโอโอไซต์แตกต่างกัน นอกจากนี้ฟอลลิเคิลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 8 มิลลิเมตร จะ
ใช้ระยะเวลาที่เพาะเลี้ยงสั้นกว่า เนื่องจากมีการเจริ ญของโอโอไซต์ไปแล้วบางส่ วน [5]
การเสริ ม FCS ECS และ BSA ในสูตรน�้ำยาเพาะเลี้ยงโอโอไซต์ ในการศึกษาครั้งนี้ ให้ผลต่อ
การพัฒนาการที่สมบูรณ์ของโอโอไซต์โคไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า FCS และ ECS
มีองค์ประกอบของสารต่างๆ ที่ส่งผลให้มีการพัฒนาการที่สมบูรณ์ของโอโอไซต์โคได้ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ocana et al. [10] พบว่าการเสริ ม 20% ECS เปรี ยบเทียบกับ 20%
FCS ส่ งผลให้การพัฒนาการที่สมบูรณ์ของโอโอไซต์โค และคุณภาพของโอโอไซต์ดีข้ ึนเมื่อเปรี ยบ
เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริ มซีรัม
จากการศึกษาของ Leibfried-Rutledge et al. [11] ท�ำการเสริ ม FCS ที่ความเข้มข้น10% ใน
สูตรน�้ำยาเพาะเลี้ยงโอโอไซต์ TCM-199 พบว่าให้เปอร์เซ็นต์การพัฒนาการที่สมบูรณ์ของ โอโอไซต์
โค เท่ากับ 73% นอกจากนี้การเสริ ม FCS และ ECS ยังส่ งผลให้การพัฒนาของเอ็มบริ โอถึงระยะ
บลาสโตซี สดีข้ ึนเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริ ม [5] ในขณะที่การศึกษาของ Wang et al. [12]
ท�ำการเสริ ม FCS ที่ความเข้มข้น 5% ในสู ตรน�้ำยา TCM-199 ให้การพัฒนาของเอ็มบริ โอในระยะ
บลาสโตซี ส เท่ากับ 52% ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ผลของชนิ ดซี รัมต่อการแบ่งตัวและ
พัฒนาการของเอ็มบริ โอของโคระยะแรกไปจนถึงระยะพร้อมในการย้ายฝากเอ็มบริ โอและสามารถ
ฝังตัวในมดลูกของแม่โค (cleavage rate of embryos) พบว่าการเจริ ญและการพัฒนาของเอ็มบริ โอโค
ตั้งแต่ระยะการแบ่งเซลล์ 4-8 เซลล์ไปจนถึงระยะมอรู ล่าและระยะบลาสโตซี สสู งกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
เอ็มบริ โอโคในระยะบลาสโตซีส มีการสร้างอินเทอร์เฟี ยรอนทาวจากโทรโฟบลาส และจะ
ส่ งสัญญาณไปกระตุน้ ผนังมดลูกชั้นใน ซึ่งในชั้นนี้มีตวั รับสัญญาณอยู่ เช่น Chemokine (C-X-C motif)
ligand 10 (CXCL10) Galectin-15 (LGALS15) เป็ นต้น [2] ในการทดลองครั้งนี้ พบว่าปริ มาณ mRNA
ของ IFN-t ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปริ มาณการแสดงออกของ
จีน พบว่าการเสริ ม ECS มีแนวโน้มปริ มาณ mRNA ของ IFN-t ที่สูง รองลงมาคือ FCS และ BSA
ตามล�ำดับ (1.39, 0.43 และ 0.09 ตามล�ำดับ) สอดคล้องกับรายงานของ Rizos et al. [1] ได้ศึกษาการ
เสริ มซี รัมสองชนิด คือ FCS และ BSA ในน�้ำยาเพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอพบว่า ปริ มาณ mRNA ของ IFNt ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามปริ มาณ mRNA ของ IFN-t ในกลุ่มของเอ็มบริ โอ
ที่เพาะเลี้ยงในน�้ำยาเพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอในการเสริ มชนิดซี รัม มีปริ มาณ mRNA ของ IFN-t ที่สูงกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริ มซีรัม
จากการทดลองของ Yang and Rajamahendran [13] พบว่ามีปริ มาณ mRNA ของ BCL-2 สู ง
ในกลุม่ โอโอไซต์และเอ็มบริ โอที่มีคุณภาพดีและมีการเกิดการตายของเอ็มบริ โอในปริ มาณที่นอ้ ย ใน
ทางตรงกันข้ามพบว่าปริ มาณของจีน BAX โปรตีนมีปริ มาณสู งในกลุ่มโอโอไซต์และเอ็มบริ โอที่มี
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คุณภาพไม่ดี [14] จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปริ มาณ mRNA ของ BCL-2 ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปริ มาณการแสดงออกของจีนพบว่า การเสริ ม ECS มีแนวโน้มปริ มาณ mRNA
ของ BCL-2 ที่สูง รองลงมาคือ FCS และ BSA ตามล�ำดับ
จากการศึกษาผลของชนิดซีรัมต่อปริ มาณของ mRNA ของ IFN-t และ BCL-2 ในการผลิต
เอ็มบริ โอของโค สรุ ปผลได้ดงั นี้ (1) ขนาดฟอลลิเคิลส่ งผลต่อความสามารถในการเก็บโอโอไซต์ (2)
โอโอไซต์ที่คุณภาพดีส่งผลต่ออัตราการเจริ ญและการพัฒนาไปจนถึงระยะที่โอโอไซต์พร้อมปฏิสนธิ
ได้สูงกว่าโอโอไซต์คุณภาพไม่ดีนอกจากนี้ยงั ส่ งผลต่อการลดลงของอัตราการตายของโอโอไซต์ (3)
การเสริ ม FCS, ECS และ BSA ในสู ตรน�้ำยาเพาะเลี้ยงโอโอไซต์ส่งผลต่อการพัฒนาการที่สมบูรณ์
ของโอโอไซต์และการปฏิสนธิภายนอกร่ างกายของโค และ (4) ชนิดซีรมั ทีเ่ สริ มไม่ส่งผลต่อปริ มาณ
ของ mRNA ของ IFN-t และ BCL-2 ดังนั้นชนิดซี รั่มที่เสริ มในน�้ำยาเพาะเลี้ยงส่ งผลต่อการพัฒนา
พร้อมปฏิสนธิและคุณภาพของโอโอไซต์ตลอดจนการผลิตเอ็มบริ โอภายนอกร่ างกาย
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