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Abstract

Objective—To attempt to culture and study articular cartilage biomolecules in Asian elephant.
Materials and Methods—Elephant articular cartilages were dissected from knee joint. The explants
were then incubated in culture medium containing antibiotics in a humidified incubator with 5% CO2
at 37°C for 3-28 days, under condition of 10 ng/ml IL-1b-induced cartilage degradation, compare to
left untreated as control. At the end of incubation, the conditioned media were collected to measure the
quantity of hyaluronan (HA), sulfated glycosaminoglycan (s-GAG) and the matrix metalloproteinase-2
(MMP-2) activity by competitive inhibition-based-ELISA, colorimetric dye binding assay and gelatin
zymography respectively. The remaining of collagen and uronic acid content in cartilage tissue were
investigated by colorimetric dye binding assays.
Results—IL-1b treated group showed 74% higher HA release than control (P<0.05) but there was no
statistical difference in s-GAG release. MMP-2 activity was found to be 71% lower in IL-1b treated
group than in control. The remaining of collagen and uronic acid in the explant tissues tended to be
greater in the IL-1b treated group when compared to the control. The explant tissue section stained with
Hematoxylin-Eosin and Safranin-O showed no significant difference in chondrocyte number and matrix
profile; however, cell size in IL-1b treated group was likely to be bigger than that in the control.
Conclusion—The achievement on cartilage explants culture and monitoring the marker substance of articular cartilage degradation provides the academic significance for further investigation of osteoarthritis
in elephants.
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แคแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลจากกระดูกอ่ อนช้ างเอเชีย
ในเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองเพาะเลี้ยงและศึกษาการสลายสารชีวโมเลกุลของเนื้ อกระดูกอ่อนข้อต่อ
ช้างเอเชีย
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ เก็บกระดูกอ่อนข้อต่อจากข้อเข่าของซากช้าง น�ำไปเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เนื้อเยือ่ ที่มียาปฏิชีวนะภายในตูบ้ ่มที่มีความชื้น และมี 5% CO2 ณ อุณหภูมิ 37°C เป็ นเวลา 3-28 วัน
ในภาวะมีการเหนี่ยวน�ำให้เกิดการเสื่ อมของกระดูกอ่อนด้วย IL-1b 10 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เทียบกับ
กลุม่ ควบคุมซึ่งไม่มี IL-1b เมื่อครบก�ำหนด เก็บน�้ำเลี้ยงไปตรวจวัดปริ มาณไฮยาลูโรแนน และซัลเฟต
กลัยโคซามิโนกลัยแคน การท�ำงานของเอนไซม์แมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนส-2 (MMP-2) ด้วยวิธี
Competitive inhibition-based-ELISA, Colorimetric dye binding assay และ Gelatin zymography
ตามล�ำดับ ปริ มาณคอลลาเจน และกรดยูโรนิ คที่คงเหลืออยู่ในเนื้ อกระดูกอ่อนถูกวิเคราะห์โดย
Colorimetric dye binding assays
ผลการศึกษา กลุ่มที่ให้ IL-1b มีการสลายไฮยาลูโรแนนสู งกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 74 (P<0.05)
แต่ซลั เฟตกลัยโคซามิโนกลัยแคนไม่แตกต่าง และมีการท�ำงานของเอนไซม์ MMP-2 ต�่ำกว่ากลุ่ม
ควบคุมร้อยละ 71 คอลลาเจนและกรดยูโรนิคที่คงเหลือในกระดูกอ่อนมีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มควบคุม
เนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนเพาะเลี้ยงย้อมด้วย Hematoxylin-Eosin และ Safranin-O ไม่พบความแตกต่างของ
จ�ำนวนเซลล์กระดูกอ่อนและลักษณะแมทริ กซ์ แต่ขนาดเซลล์ในกลุ่ม IL-1b ค่อนข้างใหญ่กว่ากลุ่ม
ควบคุม
ข้ อสรุป ความส�ำเร็ จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนและการติดตามตรวจวัดสารบ่งชี้การสลาย
กระดูกอ่อนข้อต่อครั้งนี้ มีคุณค่าทางวิชาการที่สำ� คัญต่อการศึกษาการเสื่ อมของกระดูกอ่อนข้อต่อช้าง
ในอนาคต
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บทนำ�
โรคข้อเสื่ อม (Osteoarthritis, OA หรื อ Degenerative Joint Disease, DJD) เป็ นโรคข้อต่อที่มี
ความส�ำคัญ เนื่องจากมีอุบตั ิการณ์การเกิดของโรคสู งมากทั้งในมนุษย์และสัตว์ ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหา
ทางด้านสุ ขภาพ เป็ นสาเหตุให้มีผปู ้ ่ วยหลายล้านคนทัว่ โลก รวมถึงในสัตว์หลายชนิด เช่น สุ นขั ม้า
และช้าง ต้องประสบกับความเจ็บปวดบริ เวณข้อต่อ ท�ำให้การเคลื่อนไหวในหลายส่ วนของร่ างกาย
และการด�ำรงชีพเป็ นไปอย่างยากล�ำบาก ประสิ ทธิภาพในการท�ำงานและคุณภาพชีวติ ต�่ำลง อันส่ งผล
ให้โอกาสการมีชีวติ อยูส่ ้ นั ลงกว่าที่ควรจะเป็ น นอกจากนี้ ยังส่ งผลเสี ยต่อสภาพเศรษฐกิจของเจ้าของ
สัตว์ รวมทั้งการสู ญเสี ยงบประมาณจ�ำนวนมหาศาลไปในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทั้งทางยา
และการผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช้าง ซึ่ งเป็ นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเสี่ ยงต่อการสู ญ
พันธุอ์ ย่างยิง่ ส�ำหรับประเทศไทย ช้างถือเป็ นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ประจ�ำชาติที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านจิตใจ
และความเป็ นมาของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในช้างเลี้ยง (captive elephant) พบว่า โรคข้อ
เสื่ อมเป็ นโรคระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อยมากที่สุดโรคหนึ่ง [1-9] และยังเป็ นสาเหตุ
ส�ำคัญของอาการขากะเผลก (lameness) ด้วย [6] ช้างที่ถูกน�ำมาเลี้ยงมักถูกจ�ำกัดพื้นที่รวมทั้งการ
เคลื่อนไหว โดยการล่ามโซ่ที่ขาและให้ยนื อยูบ่ นพื้นคอนกรี ตแข็งในสภาพที่เย็น ชื้น และเปี ยกแฉะ
เกือบตลอดเวลา รวมไปถึงการถูกใช้งานโดยมนุษย์ อาทิ แสดงในสวนสัตว์ ละครสัตว์ ธุรกิจการท่อง
เที่ยว และอุตสาหกรรมป่ าไม้ ประกอบกับการที่ชา้ งมีน้ ำ� หนักตัวมาก จากหลายปั จจัยข้างต้นท�ำให้มี
แรงกดจ�ำนวนมากกระท�ำต่อข้อต่ออย่างต่อเนื่องซ�้ำๆ เป็ นระยะเวลานาน อันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
ของข้อต่อและเนื้อเยือ่ บริ เวณใกล้เคียง ส่ งผลให้ภายในข้อต่อมีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้น โดยเซลล์
เยือ่ บุขอ้ ต่อจะหลัง่ สารสื่ ออักเสบ ไซโตคายน์ เช่น อินเตอร์ลิวคิน และพรอสตาแกลนดิน เป็ นต้น ซึ่ ง
จะไปกระตุน้ เอนไซม์ต่างๆ หลัง่ ออกสู่น้ ำ� ไขข้อ อันเป็ นผลให้กระดูกอ่อนข้อต่อ (articular cartilage)
ที่หุม้ บริ เวณผิวหน้าของข้อต่อนั้นถูกท�ำลายจนเกิดภาวะข้อเสื่ อมในที่สุด [10]
โดยทัว่ ไปการตรวจวินิจฉัยโรคข้อต่อในช้างจะอาศัยการซักประวัติ การตรวจร่ างกายทาง
กายภาพร่ วมกับการถ่ ายภาพทางรั งสี ส�ำหรั บประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยโรคข้อต่ ออย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและการรักษาที่ประสบความส�ำเร็ จสามารถท�ำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากข้อจ�ำกัดของ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับความหนาของข้อต่อและขาช้างโตเต็มวัย ท�ำให้ภาพรังสี ที่ได้อาจไม่ชดั เจน
เพียงพอที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคได้ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับในต่างประเทศ ซึ่ งนอกจากมีอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทางรังสี ที่มีประสิ ทธิภาพสูงกว่า ยังมีการใช้เทคนิคอื่นในการวินิจฉัยโรคระบบโครงร่ าง
และกล้ามเนื้อของช้างด้วย ได้แก่ computed tomography (CT) nuclear scintigraphy [11] และ mag-
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netic resonance imaging (MRI) [9] ส�ำหรับวิธีการรักษาในช้างมักจะใช้การรักษาทางกายภาพ เช่น
การหยุดหรื อพักการท�ำงาน การแช่หรื อประคบเย็น [12] และการให้ยาเพือ่ ลดการอักเสบบรรเทาความ
เจ็บปวด เช่น ยาแก้อกั เสบชนิดที่ไม่ใช่สารสเตียรอยด์ [13-14] ในบางกรณี อาจมีการใช้ยากลุ่มคอร์ติ
โคสเตียรอยด์หรื อให้สารอื่น เช่น ไฮยาลูโรนิค แอซิ ด (hyaluronic acid; HA) โพลีซลั เฟตกลัยโคซา
มิโนกลัยแคน (polysulfated glycosaminoglycan; s-GAG) เพื่อเสริ มความแข็งแรงของข้อต่อ รวมทั้ง
ใช้การออกก�ำลังกายหลังจากไม่มีการอักเสบของข้อต่อแล้ว เช่น การว่ายน�้ำ ร่ วมในแผนการรักษาด้วย
ปัจจุบนั ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริ กา มีการศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของกระดูกอ่อน
หุ ม้ ผิวข้อต่อทั้งในตัวสัตว์และในหลอดทดลองอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่
กระดูกอ่อนจากข้อต่อ (cartilage explant culture) นั้น ในต่างประเทศมีการศึกษามาเป็ นเวลานานและ
ได้พฒั นาอย่างต่อเนื่องจนมีรูปแบบวิธีการเพาะเลี้ยงที่เป็ นมาตรฐาน ส�ำหรับประเทศไทย หน่วยงาน
ที่มีความเป็ นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยือ่ และเซลล์ตน้ ก�ำเนิดแห่งประเทศไทย (Thailand Excellent
Center for Tissue Engineering and Stem Cells) ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็ นหน่วยงานแรกที่ประสบความส�ำเร็ จในการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูก
อ่อนจากข้อต่อของสุ กร [15-18] และม้า [19] รวมทั้ง แคแทบอลิซึมของกระดูกอ่อนข้อต่อที่ถกู เหนี่ยว
น�ำให้เกิดข้อเสื่ อมด้วยสารอินเตอลิวคิน-1 เบต้า (interleukin-1β) และฤทธิ์ของสมุนไพรชนิดต่างๆ
เช่น ข่า [15-16] ไพล [18] งาด�ำ [16-17] และฟ้ าทะลายโจร [19] ต่อการสร้างและเสื่ อมสลายของ
กระดูกอ่อนผิวข้อในสุ กรและม้า
ส�ำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ และการศึกษาเกี่ยวกับแคแทบอลิซึมกระดูกอ่อนข้อต่อในช้าง
ยังไม่เคยมีรายงานการศึกษามาก่อน การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดลองเพาะเลี้ยงและศึกษา
กระบวนการสลายของสารชีวโมเลกุลของเนื้อกระดูกอ่อนข้อต่อในช้างเอเชีย โดยใช้วธิ ีการเพาะเลี้ยง
เนื้ อเยือ่ กระดูกอ่อน (cartilage explant culture) ร่ วมกับการใช้สารกระตุน้ เพื่อเหนี่ยวน�ำให้เกิดการ
เสื่ อมสลายของเนื้ อเยื่อกระดูกอ่อนข้อต่อ และใช้การตรวจวิเคราะห์หาสารชีวโมเลกุลซึ่ งเป็ นองค์
ประกอบของเนื้ อเยือ่ กระดูกอ่อน การทดลองครั้งนี้ แม้จะเป็ นเพียงการศึกษาเบื้องต้นของการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนของช้าง แต่ถือว่ามีคุณค่าทางวิชาการอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะเป็ นการศึกษา
ต้นแบบครั้งแรกในประเทศไทยแล้ว แม้ในระดับโลก ก็ยงั มีขอ้ มูลการศึกษาเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของ
กระดูกอ่อนและภาวะข้อเสื่ อมในช้างน้อยมาก

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุ อุปกรณ์
ตัวอย่างกระดูกอ่อนหุ ม้ ผิวข้อในการศึกษาครั้งนี้ ท�ำการเก็บจากข้อเข่า (femerotibial หรื อ
knee joint) ของช้างเอเชีย (Elephas maximus) เพศเมีย อายุ 29 ปี ไม่มีประวัติการเจ็บป่ วยอื่นและโรค
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ข้อมาก่อน มีอาชีพเป็ นช้างโดยสารส�ำหรับพานักท่องเที่ยวชมป่ า ซึ่ งเสี ยชีวติ มาประมาณ 6-7 ชัว่ โมง
ด้วยสาเหตุที่คาดว่าล้มแล้วลุกไม่ข้ ึนเนื่องจากติดโซ่ที่ล่ามไว้
วิธีการเก็บตัวอย่ างและการเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ กระดูกอ่ อนข้ อต่ อ
ก่อนการเก็บตัวอย่างท�ำการล้างท�ำความสะอาดภายนอกและเลาะชั้นผิวหนังออก แล้วจึง
ท�ำการเก็บตัวอย่างกระดูกอ่อนข้อต่อ โดยผ่าเปิ ดข้อต่อและท�ำการตัดเลาะกระดูกอ่อนข้อต่อบริ เวณ
หน้าตัดที่ใช้รับน�้ำหนักออกเป็ นชิ้น (cartilage disc) ให้มีขนาด 3 x 3 มิลลิเมตรโดยประมาณ ท�ำการ
ล้างชิ้นกระดูกอ่อนข้อต่อด้วยอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (serumfree-DMEM) ที่มียาเพนนิซิลิน 200 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และ สเตรปโตมัยซิน 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ซ�้ำ 3 ครั้ง แล้วน�ำไปเลี้ยงภายในตูบ้ ่มที่มีความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ 5% ณ อุณหภูมิ 37°C เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นน�ำมาตรวจหาการปนเปื้ อนของเชื้อจุลินทรี ย ์ ท�ำการชัง่ น�้ำหนัก และน�ำชิ้น
กระดูกอ่อนไปเพาะเลี้ยงต่อเป็ นเวลา 1 คืน แล้วจึงเก็บน�้ำเลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนข้อต่อ (day 0) ไว้
จากนั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ภายในตูบ้ ่มที่มีความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์ 5% ที่อุณหภูมิ 37°C ต่อ
ไปเป็ นเวลา 3-28 วัน ทั้งในสภาวะที่ไม่มีสารกระตุน้ ให้เกิดการเสื่ อมสลายของเนื้ อเยือ่ กระดูกอ่อน
(Untreated control) และสภาวะที่มีสารกระตุน้ (IL-1b group) โดยการใช้รีคอมบิแนนท์ฮิวแมนอิน
เตอลิวคิน-1 เบต้า ปริ มาณ 10 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วเก็บน�้ำเลี้ยงและเนื้อเยือ่ ไว้ที่อุณหภูมิ -20°C
เพือ่ วิเคราะห์สารบ่งชี้การเสื่ อมของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจทาง
จุลกายวิภาคศาสตร์ต่อไป
การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
ตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้การเสื่ อมของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อน โดยการวัดปริ มาณสารชีวโมเลกุล
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนที่ถกู สลายออกมาในน�้ำเลี้ยงเนื้อเยือ่ เช่น ไฮยาลูโรแนน
(HA) ด้วยวิธี Competitive inhibition-based-ELISA ตามวิธีของ Pothacharoen et al. [15] และซัลเฟต
กลัยโคซามิโนกลัยแคน (s-GAG) ด้วยวิธี Colorimetric dye binding assay ตามวิธีของ Farndale et al.
[20] นอกจากนั้น ตรวจวัดการท�ำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่ อมของเนื้ อเยือ่ กระดูกอ่อน
กลุ่มเมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนส (MMP, Gelatinase activity) ด้วยวิธี Gelatin zymography ซึ่งดัดแปลง
มาจากวิธีของ Ito et al. [21] และค�ำนวณหาความหนา (density) ของแถบเจลที่เกิดขึ้น และตรวจวัด
ปริ มาณสารส�ำคัญที่คงเหลืออยูใ่ นชิ้นเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อน คือ กรดยูโรนิค ตามวิธีของ Pothacharoen
et al. [15] และคอลลาเจน ด้วยวิธี Hydroxyproline assay ตามวิธีของ Hoemann et al. [22] พร้อม
ทดสอบความเป็ นพิษของรี คอมบิแนนท์ฮิวแมนอินเตอลิวคิน-1 เบต้า ต่อเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนด้วยวิธี
Lactate dehydrogenase (LDH) assay ตามวิธีของ Chotjumlong et al. [23] รวมทั้งตรวจดูลกั ษณะ
โครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนด้วยวิธี Hematoxylin-Eosin staining และ
safranin-O staining
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การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSSâ version 16 และเลือกระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
(p<0.05) หาค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ HA s-GAG ปริ มาณกรดยูโรนิค ปริ มาณคอลลาเจน MMP และ
LDH activity จากผลการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างทั้งสิ้ น 3 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งท�ำการตรวจซ�้ำเป็ น
จ�ำนวน 3 ครั้ง จากนั้นเปรี ยบเทียบค่าความเข้มข้นเฉลี่ยดังกล่าว ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ให้สาร
กระตุน้ การเสื่ อมสลายของกระดูกอ่อน ด้วยวิธี Student’s t-test และ ANOVA

ผลการศึกษา
จากการเลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนช้างเป็ นเวลา 3 วัน พบว่า ปริ มาณ HA และ s-GAG ในน�้ำ
เลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนของกลุ่มที่ให้ IL-1b มีการสลายของ HA ออกมาสู่ น้ ำ� เลี้ยงเนื้อเยือ่ มากขึ้น
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยเพิ่มขึ้นถึง 1.8 เท่า (คิดเป็ นร้อยละ 74.3) แต่
ปริ มาณการสลายของ s-GAG ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
ส�ำหรับผลการวัดปริ มาณกรดยูโรนิคที่เหลืออยูใ่ นเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนในกลุ่มที่ถกู กระตุน้ ด้วย IL-1b
ไม่พบความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P>0.05) แม้มีแนวโน้มสูงกว่า (Figure 1) และ
ผลการศึกษาการท�ำงานของเอนไซม์ในกลุ่มเมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนส พบว่า กลุ่มที่ให้ IL-1b มี
การท�ำงานของเอนไซม์ MMP-2 ในระดับต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม โดยการท�ำงานที่ลดลงนั้นคิดเป็ นร้อย
ละ 71.8 (Figure 2) ส่วนการทดสอบความเป็ นพิษของสารรี คอมบิแนนท์ฮิวแมนอินเตอลิวคิน-1 เบต้า
ต่อเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนนั้น ผลปรากฏว่า IL-1b ที่ระดับความเข้มข้น 10 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ปริ มาณ Lactate dehydeogenase ปลดปล่อยออกสู่ น้ ำ� เลี้ยงเนื้อเยือ่ เป็ นปริ มาณน้อย และไม่แตกต่าง
จากกลุ่มควบคุม แต่ต่ำ� กว่ามากเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ให้ hydrogen peroxide (10 mM) ซึ่ งเป็ นสาร
ที่ใช้เป็ น positive control (Figure 3) ในการติดตามตรวจวิเคราะห์ปริ มาณการสลาย HA และ s-GAG
เป็ นระยะเวลา 28 วัน ผลปรากฏว่า ณ สัปดาห์ที่ 1 มีการสลายของ HA และ s-GAG ออกมาในน�้ำเลี้ยง
เนื้อเยือ่ เพิ่มสู งขึ้นจากสัปดาห์ที่ 0 และการสลายยังเพิ่มสู งขึ้นต่อไปจนถึงสัปดาห์ที่ 2 ถึง 4 (Figure 4
& Figure 5) หลังจากนั้นอัตราการสลายลดลงและอยูใ่ นระดับคงที่ต่อไป (ไม่แสดงข้อมูล) ส�ำหรับ
ผลการวัดปริ มาณกรดยูโรนิคและคอลลาเจนที่เหลืออยูใ่ นเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อน แม้ไม่พบความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มของปริ มาณกรดยูโรนิคและคอลลาเจนในกลุม่ ที่ถกู กระตุน้
ด้วย IL-1b สู งกว่ากลุ่มควบคุม (Figure 6)
ผลการตรวจดูลกั ษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนด้วยการย้อม
สี Hematoxylin-Eosin พบว่า กระดูกอ่อนหุม้ ผิวข้อของช้างเป็ นชนิด hyaline cartilage ลักษณะของ
เนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนสดที่ไม่ได้ผา่ นการเพาะเลี้ยง (fresh cartilage) พบเซลล์กระดูกอ่อน (chondrocyte)
จ�ำนวนมากอยูใ่ นแอ่ง lacunae มีรูปร่ างทรงกลม (round) หรื อรี (ovoid) ในบาง lacunae อาจพบเซลล์

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

113

Figure 1. IL-1b induced degradation of cartilage matrix biomolecules of the Asian elephant
articula cartilage explants

Elephant articular cartilage explants were treated with IL-1b at concentration 10 ng/ml or left untreated as
control. After 3 days of incubation, the explants culture were harvested for analysis the release of cartilage
matrix biomolecules into the culture media such as HA and s-GAG. The cartilage tissues were analyzed for
uronic acid content. The results are expressed as a percentage relative to the control. *Denoted value that was
significant different (P<0.05) from the control.

กระดูกอ่อนอยูม่ ากกว่าหนึ่งเซลล์ และพบอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม (isogeneous groups) ลักษณะของ matrix จะเป็ นเนื้อเดียว (homogenous) และพบลักษณะของ territorial matrix (capsular matrix) อยูร่ อบๆ
lacunae ซึ่ งติดสี basophilic เข้มกว่า ใน interterritorial matrix (Figure 7a) ส�ำหรับเนื้อเยือ่ กระดูก
อ่อนที่เลี้ยงใน medium (normal culture explants) พบว่า จ�ำนวนของเซลล์กระดูกอ่อนลดลงเมื่อเปรี ยบ
เทียบกับในเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนสดที่ไม่ได้ผา่ นการเพาะเลี้ยง ส่ วนของ nucleus มีขนาดเล็กลง ติดสี
เข้ม และแทบจะไม่พบ territorial matrix เลย (Figure 7b) ส่ วนของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนที่เลี้ยงใน
medium ที่ได้รับการกระตุน้ ด้วย IL-1b (IL-1b induced culture) พบว่า จ�ำนวนของเซลล์กระดูกอ่อน
และลักษณะของ matrix ไม่แตกต่างจากกลุ่ม normal culture แต่ขนาดเซลล์ค่อนข้างใหญ่กว่ากลุ่ม
normal culture เล็กน้อย ดังแสดงในรู ปที่ 7c นอกจากนี้ การย้อมด้วย Safranin-O ของกลุ่มเนื้อเยือ่
กระดูกอ่อนสดที่ไม่ได้ผา่ นการเพาะเลี้ยง มีการติดสี เข้มกว่าใน culture explants ทั้งสองกลุ่ม และเมื่อ
เปรี ยบเทียบลักษณะที่พบในกลุ่ม normal culture กับกลุ่ม IL-1b induced culture ปรากฏว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน ดังแสดงใน Figure 7d, 7e และ 7f ตามล�ำดับ
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Figure 2. Zymographic analysis of MMP-2 activity from the culture medium of Asian elephant
articular cartilage explants induced by IL-1b (a) and optical density values of MMP-2 activity
relative to the control group (b).
a

66 kDa 

b

Elephant articular cartilage explants were treated with IL-1b at concentration 10 ng/ml or left untreated as
control. After 3 days of incubation, the culture media were analyzed for the gelatinolytic activity of MMP-2.
Density of the clear bands which represented the gelatinase activity is expressed in the bar graph as relative to
the control.

Figure 3. Cytotoxicity effect of IL-1b on Asian elephant articular cartilage explants measuring
by LDH assay

Elephant articular cartilage explants were treated with IL-1b at concentration 10 ng/ml or left untreated as
control. After 3 days of incubation, the culture media were analyzed for the release of LDH. The positive
control treated with 10 mM of H2O2 showed significant difference from the control (** = P <0.01).
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Figure 4. Effect of IL-1b on the release accumulation of HA to culture medium from Asian
elephant articular cartilage explants

Elephant articular cartilage explants were cultured for 28 days under treatment with IL-1b at concentration 10
ng/ml or left untreated as control. The culture media were changed at day 4, 7, 14, 21 and 28 to analyze for HA
accumulative concentration.

Figure 5. Effect of IL-1b on the release accumulation of s-GAG to culture medium from Asian
elephant articular cartilage explants

Elephant articular cartilage explants were cultured for 28 days under treatment with IL-1b at concentration
10 ng/ml or left untreated as control. The culture media were changed at day 4, 7, 14, 21 and 28 to analyze for
s-GAG accumulative concentration.
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Figure 6. Effect of IL-1b on the remaining of uronic acid and collagen contents in Asian
elephant articular cartilage explants

Elephant articular cartilage explants were treated with IL-1b at concentration 10 ng/ml or left untreated as
control. The cartilage tissues were harvested at day 28 to analyze for uronic acid and collagen contents. The
results are expressed as a percentage relative to the control. There was no significant different between the IL1b treated and control (P<0.05).

Figure 7. Histological staining of articular cartilage of the Asian elephant (Elephas maximus)

Fresh elephant articular cartilage tissues, the 28 days explants treated with IL-1b
treated (+/IL-1b) and the untreated control (-/IL-1b) were proceeded sections and
stained with Hematoxylin Eosin (a-c) and Safranin-O, the staining used for the
contents of acidic glycosaminoglycans (d-f). All sections were examined under a light
microscope. Bar = 100 µm.
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วิจารณ์
โรคข้ออักเสบและข้อเสื่ อมเป็ นโรคเรื้ อรังที่พบได้บ่อยทั้งในมนุษย์และสัตว์หลายชนิด รวม
ถึงช้างซึ่งเป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยูบ่ นบกที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในโลก การมีพยาธิสภาพของ
โรคดังกล่าวภายในข้อต่อ มักน�ำมาซึ่งความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ท�ำให้ประสิ ทธิภาพในการท�ำงาน
ลดต�่ำลง และยังส่ งผลต่อการด�ำเนินชีวติ ในระยะยาวเป็ นผลให้คุณภาพชีวติ ของคนและสัตว์ต่ำ� ลง อัน
มีสาเหตุมาจากกระบวนการสร้างและการสลายของกระดูกอ่อนภายในข้อต่อเสี ยภาวะสมดุลไป โดย
เกิดการสลายมากกว่าการสร้าง ซึ่งกระบวนการสลายเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนดังกล่าวจะอาศัยการท�ำงาน
ของสารสื่ ออักเสบ (destructive inflammatory mediators) ไซโตคายน์ และเอนไซม์ตา่ งๆ ในการท�ำลาย
กระดูกอ่อนที่หุม้ ผิวบริ เวณข้อต่อ เป็ นผลให้สารชีวโมเลกุลซึ่งเป็ นองค์ประกอบของเนื้อกระดูกอ่อน
เช่น ซัลเฟตกลัยโคซามิโนกลัยแคน ไฮยาลูโรแนน คอลลาเจน และกรดยูโรนิค สลายออกมาอยูใ่ นน�้ำ
ไขข้อและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่อไป หลายสิ บปี ที่ผา่ นมามีการศึกษาถึงไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสลายเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนอย่างกว้างขวาง IL-1b เป็ น pro-inflammatory cytokine ที่
ส�ำคัญมากชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งสร้างจากเซลล์เยื่อบุขอ้ ต่อและเซลล์กระดูกอ่อน โดยมีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตอบสนองต่อการติดเชื้อและการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ [24] ทั้งยังเป็ นตัวการ
ส�ำคัญในกระบวนการสลายเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อน โดย IL-1b จะไปกระตุน้ การสังเคราะห์เอนไซม์ใน
กลุ่มเมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนส [25-26] ออกฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้างคอลลาเจน [27-28] และโปรตีโอก
ลัยแคน [29-30] รวมทั้งลดการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์กระดูกอ่อนของมนุษย์ดว้ ย [31]
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสลายของสารชีวโมเลกุลของเนื้อกระดูก
อ่อนข้อต่อในช้างเอเชีย ซึ่งถือเป็ นครั้งแรกในโลกและครั้งแรกส�ำหรับประเทศไทย โดยใช้วธิ ีการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยือ่ ร่ วมกับการใช้ IL-1b เพื่อเหนี่ยวน�ำให้เกิดการเสื่ อมสลายของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนข้อต่อ
เสมือนเป็ นการจ�ำลองภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในข้อต่อของโรคข้ออักเสบและข้อเสื่ อม ซึ่ งจาก
ผลการทดสอบระดับความเป็ นพิษพบว่า IL-1b ที่ระดับความเข้มข้น 10 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่มี
ความเป็ นพิษต่อเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อน คณะผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกใช้ IL-1b ที่ระดับความเข้มข้นดังกล่าว ซึ่ ง
มีความปลอดภัยต่อเนื้ อเยื่อกระดูกอ่อนส�ำหรับการน�ำมาใช้ในการวัดปริ มาณสารชี วโมเลกุลและ
วิเคราะห์การท�ำงานของเอนไซม์ต่อไป
จากผลการศึกษาเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนช้างเป็ นเวลา 3 วัน พบว่า กลุ่มที่ให้ IL-1b มี
การสลายของ HA ออกมาสู่น้ ำ� เลี้ยงเนื้อเยือ่ มากกว่ากลุ่มควบคุมนั้น ให้ผลตรงกันกับหลายงานวิจยั ใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนของสุ กร [15-18] และม้า [19] ซึ่งพบว่า การกระตุน้ ด้วย IL-1b ท�ำให้
มีร้อยละการสลายของ HA เพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตาม เมื่อเลี้ยงเนื้อเยือ่ เป็ น
เวลานาน 1 เดือนโดยประมาณ (28 วัน) เพื่อดูค่าสะสมการสลาย HA ซึ่ งพบว่า ทั้งกลุ่มที่กระตุน้ ด้วย
IL-1b และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่ สารกระตุน้ ดังกล่าวไม่มีค่าแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ความเข้มข้น
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ของ IL-1b ที่ใช้ในการทดลองนี้น่าจะมีปริ มาณน้อย เพียงพอแค่กระตุน้ ให้การสลาย HA สู งขึ้นได้
ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น จึงไม่พบความแตกต่างของค่าสะสมการสลาย HA จากกลุ่มควบคุมในการ
เลี้ยงแบบระยะยาว ซึ่งผลนี้ยนื ยันได้จากการวิเคราะห์ปริ มาณ s-GAG ในน�้ำเลี้ยงทั้งแบบ 3 วันและ
การดูค่าสะสมการสลาย s-GAG จากการเลี้ยงนาน 28 วัน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ ปริ มาณกรดยูโร
นิ คที่เหลืออยูใ่ นเนื้ อเยือ่ กระดูกอ่อนที่เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม IL-1b และกลุ่มควบคุม ซึ่ งไม่พบ
ความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตาม การทดลองครั้งนี้ให้ผลสวนทางกับผลการศึกษาก่อนหน้าที่
พบว่า IL-1b เพิม่ การสลายของ s-GAG และลดปริ มาณกรดยูโรนิคที่คงเหลืออยูใ่ นชิ้นเนื้อเยือ่ กระดูก
อ่อนของสุ กร [16-18] และม้า [19]
ส�ำหรับผลการศึกษาการท�ำงานของเอนไซม์ในกลุ่มเมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนสที่พบว่า การ
ท�ำงานของเอนไซม์ MMP-2 ในกลุ่มที่ให้ IL-1b มีระดับต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่ งตรงข้ามกับผลการ
ศึกษาในสุ กร [16-18] และม้า [19] ที่พบว่า IL-1b กระตุน้ ให้เกิดการท�ำงานของ MMP-2 เพิ่มสู งขึ้น
โดยในภาวะปกติ กระดูกอ่อนที่หุม้ บริ เวณผิวหน้าของข้อต่อจะมีการสลายและปล่อยสารชีวโมเลกุล
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของเนื้ อเยือ่ กระดูกอ่อนออกสู่ น้ ำ� ไขข้ออยูแ่ ล้วในปริ มาณหนึ่ ง โดยการท�ำงาน
ของเอนไซม์กลุม่ เมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนส เมื่อเลี้ยงกระดูกอ่อนในภาวะที่มี IL-1b ซึ่งมีฤทธิ์กระตุน้
การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ในกลุ่มเมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนส [25-26] เป็ นผลท�ำให้
เกิดการเสื่ อมสลายของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนมากขึ้น จึงพบการสลายของซัลเฟตกลัยโคซามิโนกลัยแคน
ไฮยาลูโรแนน คอลลาเจน และกรดยูโรนิคออกจากเนื้อกระดูกอ่อนสู งขึ้นคล้ายกับภาวะที่เกิดขึ้นใน
โรคข้อเสื่ อม [32] เป็ นที่น่าสนใจว่า ผลการศึกษาครั้งนี้พบการท�ำงานของ MMP-2 ลดต�่ำลงภายใต้
ภาวะการถูกกระตุน้ ด้วย IL-1b ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาในสัตว์ชนิดอื่นข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผลการ
ลดลงของเอนไซม์น้ ีกลับมีความสอดคล้องกับปริ มาณของ s-GAG ในน�้ำเลี้ยงเนื้อเยือ่ ที่ไม่สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม รวมทั้งปริ มาณกรดยูโรนิคที่เหลือในเนื้อกระดูกอ่อนซึ่ งควรเหลือน้อยลง แต่
กลับพบว่ามีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้นแม้ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมก็ตาม แสดงว่าน่าจะมีสาเหตุจากการ
ที่ MMP-2 ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ในกลุ่มเมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนสที่ทำ� ให้เกิดการเสื่ อมสลายของเนื้อเยือ่
กระดูกอ่อน เมื่อมีการท�ำงานลดลง การสลาย s-GAG จากเนื้อกระดูกอ่อนจึงเกิดขึ้นได้นอ้ ย และเป็ น
ผลให้มีการคงเหลือของกรดยูโรนิคในเนื้อกระดูกอ่อนเพิม่ ขึ้น เนื่องจาก s-GAG นั้นมีกรดยูโรนิคเป็ น
องค์ประกอบที่สำ� คัญอยูใ่ นโมเลกุล [32] จากผลการสลายและคงเหลือของสารชีวโมเลกุลที่เป็ นองค์
ประกอบของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนของช้าง รวมทั้งการท�ำงานของเอนไซม์ในกลุม่ เมทริ กซ์เมทัลโลโปร
ตีเนสของการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า IL-1b มีผลเฉพาะในการสลายของ HA (ในการเลี้ยงแบบระยะ
สั้น) มากกว่าสารชีวโมเลกุลชนิดอื่น ซึ่งอาจเป็ นไปได้วา่ IL-1b ไปมีผลต่อเอนไซม์ hyaluronidase
ซึ่งสามารถเร่ งการสลาย HA ในช่วงแรกๆ ของการเลี้ยง หรื อในการเลี้ยงภายใต้ภาวะถูกกระตุน้ อ่อนๆ
ด้วยปริ มาณ IL-1b น้อย ๆ อาจส่ งผลในทางตีกลับ ท�ำให้เซลล์เกิดการส่ งสัญญาณปกป้ องตนเอง โดย
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กดการสร้ างเอนไซม์ที่สลายเนื้ อกระดูกอ่อน เป็ นผลให้อตั ราการสลายเนื้ อกระดูกอ่อนน้อยลง
สอดคล้องกับการคงเหลือของกรดยูโรนิคที่มีแนวโน้มสูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ใส่ IL-1b ซึ่งก็มีอตั รา
การปลดปล่อยเอนไซม์ที่สลายเนื้อกระดูกอ่อน และมีการสลายเนื้อกระดูกอ่อนเป็ นปกติอยูแ่ ล้วใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวอย่างชิ้นเนื้อเยือ่ ที่ได้มาครั้งนี้มีปริ มาณค่อนข้างน้อย ไม่สามารถ
ท�ำการทดลองมากซ�้ำได้ จึงจ�ำเป็ นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นต่อไป
ในส่ วนของผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณสารชีวโมเลกุลในระยะยาวเป็ นเวลา 28 วัน ที่พบ
ว่า ตั้งแต่สปั ดาห์ที่ 0 จนถึงสัปดาห์ที่ 4 การสลายของ HA และ s-GAG จากเนื้อเยือ่ ออกสู่ น้ ำ� เลี้ยงมี
ระดับเพิม่ สูงขึ้น และหลังจากนั้นอัตราการสลายลดลงจนอยูใ่ นระดับคงที่ตอ่ ไป จะเห็นได้วา่ การเพาะ
เลี้ยงเพียงแค่ 1 สัปดาห์ ก็สามารถวัดและติดตามการสลายของสารชีวโมเลกุลที่เป็ นองค์ประกอบของ
เนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนได้ โดยภายหลัง 28 วัน ยังคงมีการสลายอยูแ่ ต่เป็ นในระดับค่อนข้างคงที่ และจาก
ผลที่พบว่า ปริ มาณกรดยูโรนิคและคอลลาเจนที่เหลืออยูใ่ นเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนของกลุ่มที่ถกู กระตุน้
ด้วย IL-1b สู งกว่ากลุ่มควบคุมนั้น ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการรักษาองค์ประกอบของเนื้อกระดูก
อ่อนให้คงเหลืออยูใ่ นชิ้นเนื้อเยือ่ เพิม่ ขึ้น ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
กระดูกอ่อนของการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจวัดและติดตามการสลายเนื้ อเยือ่
กระดูกอ่อนข้อต่อในช้างได้
ส�ำหรับผลการเปรี ยบเทียบลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อน
ระหว่างกลุ่มการเพาะเลี้ยงที่มีและไม่มี IL-1b ด้วยการย้อมสี Safranin-O ซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้ดู glycosaminoglycans และการย้อมด้วย Hematoxylin-Eosin ไม่มีพบความแตกต่างกันทั้งจ�ำนวน เซลล์กระดูก
อ่อนและลักษณะของ matrix (สอดคล้องกับผล s-GAG และปริ มาณกรดยูโรนิค) แต่พบว่า เซลล์ใน
กลุ่มได้รับ IL-1b มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่ากลุ่ม normal culture เล็กน้อย จากผลการทดลองเป็ นที่น่า
สนใจว่า แม้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่าชีวเคมีระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสาร IL-1b แต่ผลทางจุล
กายวิภาคศาสตร์ของชิ้นเนื้อกลับพบว่า ขนาดของเซลล์ที่อยูภ่ ายใต้ภาวะการถูกกระตุน้ ด้วย IL-1b ดู
คล้ายจะโตกว่าในภาวะที่ไม่มีการกระตุน้ เล็กน้อย ซึ่งตรงกับผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ทำ� การทดลอง
ในเนื้ อเยื่อกระดูกอ่อนของหนู ที่พบความเป็ นไปได้ว่า เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนอาจเกิดจากการถูก
กระตุน้ โดย IL-1b ให้ทำ� งานมากขึ้นไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่เซลล์จะตายแบบอะพอพโทซิ สไป
ในที่สุด (ข้อมูลยังไม่ได้ตีพิมพ์) ดังนั้น ระดับความเข้มข้นของ IL-1b ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จึงอาจ
ไม่ใช่ความเข้มข้นที่มากพอและเหมาะสมส�ำหรับการเหนี่ยวน�ำให้เกิดการเสื่ อมสลายของเนื้อกระดูก
อ่อนในช้าง ประกอบช้างเป็ นสัตว์ใหญ่มีน้ ำ� หนักตัวมากถึง 2,000–7,000 กิโลกรัม [33] ท�ำให้กระดูก
อ่อนข้อต่อมีความหนาค่อนข้างมาก [34] สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ความหนาของกระดูกอ่อน
หุม้ ผิวข้อจะสัมพันธ์กบั น�้ำหนักตัวของสัตว์ [35-36] นอกจากนั้น โครงสร้างภายในกระดูกอ่อนของ
ช้างมีเมทริ กซ์เป็ นองค์ประกอบในปริ มาณมาก เส้นใยคอลลาเจนหนา แต่มีโปรตีโอกลัยแคนปริ มาณ
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น้อย ซึ่ งท�ำให้ของกระดูกอ่อนข้อต่อช้างมีความเหนียว ยืดหยุน่ และแข็งแรงมาก สามารถรับและทน
ต่อแรงกด (compressive load) อันมหาศาลได้โดยไม่ก่อให้เกิดการผิดรู ป [34] อาจท�ำให้การเข้าถึง
ของ IL-1b ที่จะไปกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการสลายเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนเกิดขึ้นได้นอ้ ย ความเข้มข้น
ที่ใช้ครั้งนี้จึงเพียงท�ำให้เนื้อเยือ่ เริ่ มมีการสลาย ส่งผลในทางกลับให้เซลล์พยายามรักษาสมดุลโดยเพิม่
การท�ำงานขึ้น ขนาดเซลล์จึงโตขึ้นเล็กน้อย แต่ความเข้มข้นที่ใช้น้ นั ไม่สูงมากพอที่จะท�ำให้เกิดการ
สลายมากกว่าการสร้าง ท�ำให้พบปริ มาณสารที่เป็ นองค์ประกอบของเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนในน�้ำเลี้ยงที่
มี IL-1b มีค่าไม่ต่างจากภาวะไม่มีสารกระตุน้ คณะผูว้ จิ ยั เชื่อว่า หากเพิม่ ความเข้มข้นของ IL-1b ให้
มากขึ้น ผลที่ได้น่าจะสอดคล้องกับรายงานการทดลองที่ใช้เนื้ อเยื่อกระดูกอ่อนของสัตว์ชนิ ดอื่น
อย่างไรก็ตาม ความจ�ำกัดของการได้ตวั อย่างชิ้นเนื้อเยือ่ ช้าง ท�ำให้การทดลองนี้ไม่สามารถทดสอบ
ในหลายความเข้มข้นได้ นอกจากนี้ IL-1b ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นชนิด recombinant human
IL-1b จึงอาจมีโครงสร้างต่างจากของช้าง ส่ งผลท�ำให้ออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ จ�ำเป็ นต้องใช้ในปริ มาณ
มากซึ่ งต่างจากในสุ กรและม้าที่อาจมีโครงร่ างของสารนี้ใกล้เคียงกับของมนุษย์มากกว่า จึงออกฤทธิ์
ได้ดีแม้ใช้ในปริ มาณเท่ากับที่ใช้ในช้าง
จากผลการศึกษาแคแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลในเนื้อกระดูกอ่อนของช้างเอเชีย ด้วยวิธี
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ ในครั้งนี้ ถือเป็ นความส�ำเร็ จครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกในโลก ที่
สามารถสร้างต้นแบบของการศึกษาโรคข้ออักเสบและข้อเสื่ อมในช้างได้ ซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
กระดูกอ่อนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พิสูจน์ได้วา่ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการวัดและติดตามการ
สลายของสารชีวโมเลกุลที่เป็ นองค์ประกอบในเนื้อกระดูกอ่อนในช้างได้ดีเช่นเดียวกับในมนุษย์ [15]
และสัตว์ชนิดอื่น เช่น สุ กร [16-18] ม้า [19] และสุ นขั [37] รวมทั้งสามารถใช้เป็ นวิธีพ้ืนฐานในการ
วิจยั พัฒนายาที่ใช้ในการรักษาโรคข้อของมนุษย์ สุ นขั และม้า มาสู่การรักษาโรคข้อในช้างได้ ถึงแม้วา่
ปริ มาณตัวอย่างที่นำ� มาตรวจวิเคราะห์ในงานวิจยั ครั้งนี้มีค่อนข้างจ�ำกัด อันเนื่องมาจากช้างเลี้ยงใน
ประเทศไทยมีจำ� นวนน้อย โอกาสที่ชา้ งจะเสี ยชีวติ การได้รับอนุญาตและการบริ จาคจากเจ้าของจึงมี
ไม่มากนัก ประกอบกับความยากล�ำบากในขั้นตอนของการเก็บตัวอย่างซึ่ งมักอยูใ่ นภูมิประเทศและ
พื้นที่ที่เป็ นป่ าจึงต้องใช้เวลาในการเดินทาง รวมทั้งโครงสร้างของผิวหนังช้างที่เหนี ยวและมีความ
หนาถึง 2 นิ้ว ท�ำให้การผ่าเปิ ดเข้าสู่ ขอ้ ต่อเพื่อเก็บชิ้นเนื้อกระดูกอ่อนท�ำได้ค่อนข้างยาก ใช้เวลา และ
เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนเชื้อจุลินทรี ยจ์ ากอุปกรณ์และสิ่ งแวดล้อมได้ง่าย ดังนั้น การได้มาซึ่ งตัวอย่างชิ้น
เนื้อกระดูกอ่อนข้อต่อของช้างแม้เพียงปริ มาณน้อย แต่เต็มไปด้วยคุณค่าในแง่ของการอนุรักษ์ชา้ งไทย
และการให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกรรม อย่างไรก็ตาม คณะผู ้
วิจยั สามารถแยกและเก็บเซลล์กระดูกอ่อนจากเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อนข้อต่อของช้างในครั้งนี้ได้ และก�ำลัง
ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ cellular response ต่อตัวกระตุน้ IL-1b และ Lipopolysaccharide (LPS) ใน
กระบวนการสลาย (catabolism) และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่ อมของกระดูกอ่อน
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ข้อต่อ (catabolic gene expression) เช่น MMP-1 MMP-3 และ MMP-13 จึงควรมีการศึกษาต่อไปใน
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ กระดูกอ่อน โดยใช้ตวั กระตุน้ การเสื่ อมของกระดูกอ่อนชนิดอื่น เช่น Tumor
Necrosis Factors (TNFs) หรื อ LPS เป็ นต้น และทดสอบในหลายความเข้มข้น นอกจากนั้น ควรศึกษา
เพิ่มเติมถึงกลไกในระดับยีน โดยเฉพาะการส่ งสัญญาณระดับเซลล์ที่ควบคุมการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ในกลุ่มเมทริ กซ์เมทัลโลโปรตีเนส และความเป็ นพิษในระดับเซลล์ของสาร
กระตุน้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างและการสลายของกระดูกอ่อนที่
สามารถน�ำไปสู่ การพัฒนาเทคนิ คการตรวจวินิจฉัยและการใช้ยารักษาโรคข้อเสื่ อม รวมทั้งช่วยยก
ระดับคุณภาพชีวติ และยืดอายุของช้างเลี้ยงให้ยาวนานขึ้นได้ในอนาคต
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ถือเป็ นความส�ำเร็ จในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ กระดูกอ่อนและการ
ติดตามการสลายกระดูกอ่อนข้อต่อของช้าง ซึ่งให้ขอ้ มูลเบื้องต้นที่สำ� คัญและมีคุณค่าทางวิชาการต่อ
วงการสัตวแพทย์เป็ นอย่างมาก รวมทั้งเป็ นวิธีพ้ืนฐานที่สามารถใช้ศึกษาต่อยอดในการวิจยั พัฒนายา
ที่ใช้ในการรักษาโรคข้อของมนุษย์ สุ นขั และม้า มาสู่ การรักษาโรคข้อเสื่ อมในช้างได้ในอนาคต
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