ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้าฟอลลิ เคิ ลต่อการพัฒนาของเอ็มบริ โอโค
นิตริ ฐั ถียงั 1/ อภิรกั ษ์ อุทธา2/ สุจริ า ธรรมวัง1/
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของระยะเวลาการเก็บรักษาโอโอไซต์นาน 12 18
และ 24 ชัวโมง
่
ในน้ าฟอลลิเคิลที่ 25 องศาเซลเซียสต่อการพัฒนาของเอ็มบริโอโค รวมถึงติดตามการ
เจริญของเอ็มบริโอจนถึงระยะทีพ่ ฒ
ั นามากกว่าบลาสโตซีสต์ ใช้โอโอไซต์ทด่ี ดู เก็บจากรังไข่โคจากโรงฆ่าสัตว์
ในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่ น คัดเลือกโอโอไซต์ท่ีมีเซลล์ค ิวมูล ัสล้อ มรอบหลายชัน้ แบ่งออกแบบสุ่ม เป็ น
3 กลุ่ม เก็บในน้ าฟอลลิเคิลที่เตรียมสดและรักษาอุณหภูมทิ ่ี 25 องศาเซลเซียส เมื่อสิน้ สุดเวลาการเก็บ
ในแต่ละกลุ่ม นามาเข้ากระบวนการเพาะเลีย้ งโอโอไซต์ให้เจริญพร้อมปฏิสนธิ ทาการปฏิสนธิ และเพาะเลี้ยง
เอ็มบริโอแบบนอกร่างกาย บันทึกข้อมูลอัตราการพัฒนาของเอ็มบริโอในทุกระยะ ทดลองจานวน 4 ซ้า
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติด้วย Duncan multiple
rang test พบว่ า กลุ่ ม ที่ใ ช้ร ะยะเวลาเก็ บ รัก ษาโอโอไซต์ 12 ชัว่ โมง (82.0±2.6% 78.4±3.4% และ
46.7±7.0%) และ 18 ชัวโมง
่
(77.4±4.6% 74.0±5.3% และ 38.7±6.8%) มีอตั ราการพัฒนาของเอ็มบริโอ
สูงกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับ กลุ่ ม ที่ใช้ระยะเวลาเก็บ รัก ษาโอโอไซต์ 24 ชัว่ โมง (63.8%, 59.1% และ
17.6%) อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) พบว่ากลุ่ มที่ใช้ระยะเวลาเก็บรักษาโอโอไซต์ 12 ชัวโมง
่
และ 18
ชัวโมง
่
(53.4±4.0% และ 65.9±5.3%) มีอตั ราการพัฒนาของเอ็มบริโอในระยะ expanded blastocyst
สูงกว่ากลุ่มที่ใช้ระยะเวลาเก็บรักษาโอโอไซต์ 24 ชัวโมง
่
(29.2±10.5%) อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) มี
เอ็มบริโอจานวนหนึ่งในกลุ่ม 12 และ 18 ชัวโมง
่
สามารถพัฒนาต่อไปได้จนถึงระยะ hatched blastocyst
ขณะทีก่ ลุ่ม 24 ชัวโมงหยุ
่
ดพัฒนาแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การศึกษาครัง้ สรุปได้ว่าการเก็บรักษาโอโอ
ไซต์โคในน้ าฟอลลิเคิลอุณหภูมทิ ่ี 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานถึง 18 ชัวโมง
่
ในอนาคตยังมี
ความจาเป็ นในการศึกษาโครงสร้างของเอ็มบริโอและการเสริมสารต่าง ๆ สาหรับปรับปรุงคุณภาพของ
โอโอไซต์ เพือ่ ให้สามารถเก็บรักษาได้นานยิง่ ขึน้
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The effect of oocyte storage time in follicular fluid on bovine embryonic development
Nitirut Theeyoung1/ Apirak Utta2/ Sujira Thammawung1/
Abstract
The objective of study was to compare the effect of oocyte storage in follicular fluid
at 25 degree C for 12, 14 and 18 h on bovine embryonic development in vitro. The
development of embryos beyond blastocyst stage was also investigated. Cattle ovaries were
collected from a local slaughterhouse in Khon Kaen province. The selected cumulus oocyte
complexes (COCs) were randomly divided in to 3 groups, stored in fresh prepared follicular
fluid for 12, 18 and 24 h at 25-degree C. At the end of storage period of each group, COCs
were matured, fertilized and cultured following the in vitro embryo production ( IVP)
program. Each experimental group was replicated 4 times. Data were analyzed by ANOVA
and statistical differences among means were identified using Duncan’s multiple range test
(DMRT). No significant differences were found between 12 h (82.0±2.6% , 78.4±3.4% , and
46.7±7.0%) and 18 h (77.4±4.6%, 74.0±5.3% and 38.7±6.8%) storage groups on cleavage, ≥ 4
cells and blastocyst rates, respectively. Storage of bovine oocytes for up to 24 h reduced (p
< 0. 05) the proportion of their developmental competence after processing in vitro
fertilization (63.8±4.5% , 59.1±5.4% and 17.6±6.4% ) for cleavage, ≥ 4 cells and blastocyst
stages, respectively) . The rate of development to expanded blastocyst was found
significantly (p < 0.05) higher in 12 h and 18 h groups (53.4±4.0% and 65.9±5.3%) compared
to 24 h group ( 29.2±10.5% ) . Some embryos in 12 and 18 h groups were continuously
developed to hatched blastocyst stage and none for 24 h group, but not significantly
different. This study reveals that bovine oocytes can be stored in follicular fluid for up to 18
h at 25-degree C. Further researches are needed for studying structural of embryos and
other supplements for improvement the quality of oocytes to extend the storage period.
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คานา
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต เอ็มบริโอโคนอกร่างกายเริม่ เป็ นที่รู้จกั แพร่หลายมากขึ้นเพราะเป็ น
วิธกี ารขยายพันธุ์โคทีเ่ พิม่ จานวนได้มากกว่าปกติและต่อเนื่อง (เด่นพงษ์ และคณะ, 2555; Ledda et al.,
2001; Pilling et al., 2007) ในแม่โคทีม่ แี นวโน้มปั ญหาทางระบบสืบพันธุท์ ไ่ี ม่สามารถทาให้แม่โคอุม้ ท้อง
ได้ ต ามปกติ เช่ น ปั ญ หาถุ ง น้ า ในรัง ไข่ มดลู ก อัก เสบเป็ นหนอง (Faber et al., 2002) และนั บ วัน
เทคโนโลยีน้ียงิ่ เป็ นทีต่ อ้ งการของเกษตรในการขยายพันธุ์สตั ว์ทเ่ี ป็ นสัตว์พนั ธุ์ดหี รือสายพันธุ์หายากหรือ
สายพันธุ์ทค่ี วรอนุรกั ษ์ไว้ แต่ปัจจุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารด้านการผลิตเอ็มบริโอโคนอกร่างกายมีจานวนจากัด
การเคลื่อนย้ายโคมีชวี ติ หรือซากโคมายังห้องปฏิบตั กิ ารทีอ่ ยู่ห่างไกลเป็ นสิง่ ทีย่ ากลาบากมีความเสีย่ งต่อ
ตัวสัตว์และความเสีย่ งของโรคระบาด เช่น โรคปากและเท้าเปื่ อยทีจ่ ะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสตั ว์
เป็ นอย่ า งมาก (เทิ ด ศัก ดิ ์ และคณะ, 2556) การเคลื่อ นย้ า ยเฉพาะโอโอไซต์ จ ากแหล่ ง เก็ บ ไปยั ง
ห้องปฏิบตั ิการจะช่วยทาให้การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สะดวกขึ้นและลดความเสี่ยงของโรค
ระบาด ควรมีการศึกษาวิธกี ารเคลื่อนย้ายโอโอไซต์ทจ่ี ะสามารถคงสภาพและรักษาคุณภาพของโอโอไซต์
เพือ่ การผลิตเอ็มบริโอนอกร่างกายต่อไป
จากการศึ ก ษาน้ าฟอลลิ เ คิ ล (follicular fluid) เป็ นส่ ว นที่ ส ัง เคราะห์ จ ากพลาสมาในเลื อ ด
มี ส่ ว น ป ระก อ บ เช่ น amino acids, meiosis activating sterol, hyaluronan, midkine, carotenoids,
antioxidants, urea, hormones และอื่นๆ โดยจะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตามวงรอบการเป็ นสัดและ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของโอโอไซต์ (El-Nasser Mohammed et al., 2019) เมื่อระยะเวลา
ทีใ่ ช้เก็บรักษาโอโอไซต์และอุณหภูมเิ พิม่ ขึ้นค่าความเป็ นกรด-ด่างและน้ าตาลกลูโคสจะมีค่าลดลงเพราะ
เกิดออกซิเดชันของเซลล์ค ิวมูลสั เกิด การสะสมของกรดแลคติค สร้างความเสียหายแก่โอโอไซต์และ
การตายของเซลล์สบื พันธุ์ การลดออกซิเดชันโดยการลดอุณหภูมสิ ่งผลให้อตั ราการรอดของโอโอไซต์
ลดลง ในการศึกษาการเก็บรักษารังไข่หมูพบว่าที่อุณหภูมิ 25-35°C เวลา 2 ชัวโมงเป็
่
นช่วงเหมาะสม
ทาให้การพัฒนาและอัตราการรอดของเอ็มบริโอหลังการเพาะเลี้ยงมีค่าสูงกว่าทีอ่ ุณหภูมิและระยะเวลา
อื่น ๆ (Tellado et al., 2014) การเก็บ รัก ษารัง ไข่ ห มู ท่ีอุ ณ หภู มิ 25-35°C ยัง สามารถยืด เวลาได้ ถึง
6 ชัว่ โมง ที่ค งคุ ณ ภาพโอโอไซต์ไ ด้ (Wongsrikeao et al., 2005) ส่ว นการเก็บ รัก ษาโอโอไซต์ โคใน
น้ าฟอลลิเคิลที่อุณหภูมหิ ้องส่งผลให้อตั ราการรอดของเอ็มบริโอสูงกว่าการเก็บในสารละลายอื่นและยัง
สามารถเก็ บ ได้ ถึง 6 ชัว่ โมง (Klumpp, 2004; Nakao and Nakatsuji, 1992) จากงานทดลองต่ า งๆ
ทีก่ ล่าวมา จะเห็นว่าการเก็บรักษาโอโอไซต์ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งที่ 25°C เป็ นอุณหภูมเิ หมาะสมทีส่ ามารถช่วย
รัก ษาคุ ณ ภาพโอโอไซต์ได้ดีท่ีสุ ด จากที่ก ล่ าวมาข้างต้นในปั จจุบันห้อ งปฏิบัติก ารสาหรับ เพาะเลี้ยง
โอโอไซต์และผลิตเอ็มบริโอนอกร่างกายยังมีน้อย อีกทัง้ ไม่อยู่ในพื้นที่ท่เี ป็ นแหล่งแม่พนั ธุ์สตั ว์ท่จี ะเก็บ
โอโอไซต์ นอกจากนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 12 ชัวโมงในการเคลื
่
่อนย้ายโอโอไซต์
มายังห้องปฏิบตั กิ ารโดยการทดลองที่ผ่านมายังไม่พ บการทดลองเก็บรักษาโอโอไซต์ในระยะเวลานาน
มากกว่า 12 ชัวโมง
่
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ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ เปรียบเทียบช่วงระยะเวลาการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ า
ฟอลลิเคิลที่อุณหภูมิ 25°C ในระยะเวลาแตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาการของเอ็มบริโอและคุณภาพ
ของเอ็มบริโอภายหลังการเพาะเลีย้ ง
อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
การเจาะเก็บโอโอไซต์และน้าฟอลลิ เคิ ล
การศึกษาครัง้ นี้ใช้โอโอไซต์ท่ไี ด้จากรังไข่โคที่โรงฆ่าสัตว์ในเขตจังหวัดขอนแก่น ทาการเจาะดูด
โอโอไซต์พร้อมน้ าฟอลลิเคิลจากฟอลลิเคิลที่มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มิลลิเมตร โดยใช้เข็มขนาด
18G 1½ นิ้วและไซริงค์ขนาด 5 มิลลิลติ ร ที่ได้ลงในหลอดทดลองปลอดเชื้อขนาด 15 มิลลิลติ ร ตัง้ ทิ้งที่
อุณภูมทิ ่ี 25°C เป็ นเวลา 10 นาที ดูดเอาเฉพาะส่วนตะกอนเพือ่ การเก็บโอโอไซต์ และดูดเอาส่วนใสเพื่อ
ใช้ในการเตรียมน้าฟอลลิเคิล
การเตรียมน้าฟอลลิ เคิ ล
ดูดเอาส่วนใส่ท่ีได้จากการเจาะเก็บ โอโอไซต์ใส่ในหลอดทดลองปลอดเชื้อ ขนาด 15 มิล ลิลิต ร
นาไปปั น่ ทีค่ วามแรง 400xG เป็ นเวลา 15 นาที ดูดเก็บเอาเฉพาะส่วนน้ าฟอลลิเคิลเก็บในหลอดทดลอง
ขนาด 15 มิลลิลติ รเพือ่ ใช้ในการเก็บรักษาโอโอไซต์ เตรียมน้าฟอลลิเคิลทุกครัง้ ทีจ่ ะใช้ในการทดลอง
การเก็บโอโอไซต์
ดูดเอาเฉพาะส่วนตะกอนทีจ่ ากการเจาะเก็บโอโอไซต์ ลงในจานพลาสติกกลมปลอดเชือ้ นาไปส่อง
หาโอโอไซต์ภ ายใต้ ก ล้อ งจุล ทรรศน์ ส เตอริโ อ ก าลังขยาย 20 เท่ า คัด เลือ กเอาเฉพาะโอโอไซต์ท่ีมี
ไซโทพลาสซึมสีสม่าเสมอ และมีเซลล์ควิ มูลสั ล้อมรอบอย่างน้อย 3 ชัน้ แบ่งโอโอไซต์ออกเป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มละเท่าๆ กัน โดยให้ได้โอโอไซต์ทงั ้ หมดกลุ่มละไม่น้อยกว่า 80 โอโอไซต์ต่อกลุ่ม เก็บรักษาในน้ า
ฟอลลิเคิล บรรจุในหลอดน้าเชือ้ ขนาด 0.25 มิลลิลติ ร แช่ในน้าทีอ่ ุณหภูมิ 25°C เก็บตัวอย่างสัปดาห์ละ 1 ครัง้
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ CRD กาหนดให้กลุ่มทดลองเป็ นดังนี้
กลุ่มที่ 1 เก็บโอโอไซต์ในน้าฟอลลิเคิล เป็ นระยะเวลา 12 ชัวโมง
่
กลุ่มที่ 2 เก็บโอโอไซต์ในน้าฟอลลิเคิล เป็ นระยะเวลา 18 ชัวโมง
่
กลุ่มที่ 3 เก็บโอโอไซต์ในน้าฟอลลิเคิล เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
การเพาะเลี้ยงโอโอไซต์ให้เจริ ญพร้อมปฏิ สนธิ นอกร่างกาย (in vitro maturation; IVM)
เมื่อครบระยะเวลาเก็บรักษา นาโอโอไซต์มาล้างด้วยน้ ายาชนิด TCM-199 และเพาะเลี้ยงในน้ ายา
ช นิ ด TCM-199 เส ริ ม ด้ ว ย fetal bovine serum 5% (Invitrogen, USA) แ ล ะ ฮ อ ร์ โ ม FSH
(follicle stimulating hormone) 0.025 IU/มิล ลิลิต ร (Sigma, USA) นาเข้าตู้บ่มที่อุณ หภู มิ 38.5°C และ
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
การปฏิ สนธิ นอกร่างกาย (in vitro fertilization; IVF)
เตรียมน้ าเชื้อโคจากน้ าเชื้อแช่แข็ง นามาคัดเลือกตัวอสุจทิ ่แี ข็งแรงด้วยเทคนิค swim up โดยทา
การละลายน้ าเชื้อแช่แข็งโดยจุ่มหลอดน้ าเชื้อในน้ าอุ่นที่อุณหภูมิ 38°C เป็ นเวลา 30 วินาที จากนัน้ เช็ด

5
หลอดให้แ ห้งสะอาด ปล่ อ ยน้ าเชื้อ ลงในก้ นหลอดทดลองปลอดเชื้อ ขนาด 5 มิล ลิลิต ร ที่บ รรจุ น้ ายา
Tyrode’s Albumin-Lactate-Pyruvate (TALP) ปริม าตร 1.5 มิล ลิลิต ร น าเข้าตู้ บ่ ม ที่อุ ณ หภู มิ 38.5°C
และปริมาณแก๊ สคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เป็ นระยะเวลา 30 นาที นาเฉพาะของเหลวส่วนบนไปปั น่
ที่ความแรงขนาด 200×G เป็ นระยะเวลา 10 นาที นาส่วนที่ต กตะกอน (pellet) มาประเมินอัต ราการ
เคลื่อนที่ (motility) และความเข้มข้นของตัวอสุจิ จากนัน้ ผสมน้ าเชื้อกับน้ ายา TALP-IVF ที่เสริมด้ว ย
bovine serum albumin (BSA) 1 มิล ลิก รัม ต่ อ มิล ลิลิต ร และสาร heparin 10 ไมโครกรัม ต่ อ มิล ลิลิต ร
ปริม าตร 100 ไมโครลิต ร โดยให้ป รับ ความเข้ม ข้น สุ ด ท้ายมีต ัวอสุ จิในหยดน้ ายา TALP-IVF เท่ ากับ
2×106 ตัวต่อมิลลิลติ ร ปิ ดทับด้วย mineral oil นาโอโอไซต์ท่ที าการเพาะเลี้ยงจนพร้อมปฏิสนธิมาเลี้ยง
ในหยดน้ ายา TALP-IVF ที่อุ ณ หภู มิ 38.5°C และปริม าณแก๊ ส คาร์บ อนไดออกไซด์ 5% นาน 21-23
ชัวโมง
่
การเพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอแบบนอกร่างกาย (in vitro culture; IVC)
นาไซโกตที่เพาะเลี้ยง 21-23 ชัวโมงหลั
่
งปฏิส นธินอกร่ างกายมาทาการล้างในน้ ายา synthetic
oviductal fluid (SOF) จากนั ้น ย้ า ยลงเลี้ย งในน้ า ยา SOF เสริม ด้ ว ย bovine serum albumin (BSA)
1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เพาะเลี้ยงที่อุณ หภูมิ 38.5°C ปริมาณแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
อย่างละ 5% เมื่อ เพาะเลี้ย งถึง 72 ชัว่ โมงหลัง ปฏิส นธิ ท าการเปลี่ย นน้ ายาเพาะเลี้ยง บัน ทึก ข้อ มูล
เปอร์เซ็นต์การพัฒนาของเอ็มบริโอในระยะ cleavage และ≥ 4 cells โดยคัดเลือกเอาเฉพาะเอ็มบริโอ
ระยะ ≥ 4 cells เพาะเลี้ยงต่อทีอ่ ุณหภูมิ 38.5°C ปริมาณแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อย่างละ 5%
ในวันที่ 6 หลังการปฏิสนธิ ทาการเปลี่ยนน้ ายาเพาะเลี้ยงเป็ นน้ ายาชนิด TCM-199 เสริมด้วย FBS 2%
ทาการเพาะเลี้ยงจนกระทังวั
่ นที่ 8 หลังการปฏิสนธิ นาเอ็มบริโอระยะ blastocyst มาจาแนกระยะการ
เจริญด้วยการแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะ Early blastocyst เมื่อเอ็มบริโอพัฒนามาถึงระยะ compact morula จะเริม่ เข้าสู่ช่วงแรก
ของระยะ blastocyst ความเปลีย่ นแปลงทีพ่ บคือจะเริม่ มีช่องว่างทีเ่ รียกว่า blastocoel
2. ระยะ Blastocyst เป็ นระยะถัดมาของเอ็มบริโอ โดยจะเริม่ เห็น blastocoel มากขึน้ มีการแยก
ส่วนระหว่าง inner cell mass กับ trophoblast ชัดเจนขึน้
3. ระยะ Expanded blastocyst เป็ นระยะทีแ่ ยกส่วนของ inner cell mass และ trophoblast ได้
เด่นชัด และผนัง zona pellucida เริม่ บางลง
4. ระยะ Hatching หรือ Hatched blastocyst เป็ นระยะสุดท้ายของ blastocyst ซึง่ จะมีสว่ นของ
inner cell mass ทีแ่ ตกออกและเซลล์ของเอ็มบริโอสามารถหลุดออกมา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เก็บข้อมูล อัตราการการพัฒนาของเอ็มบริโอระยะ cleavage, ≥4 cells และ blastocyst นาข้อมูล
ที่ได้ว ิเคราะห์ค วามแปรปรวนด้ว ย ANOVA และความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยทางสถิติด้ว ย Duncan
multiple rang test ข้อมูลคุณภาพตัวอ่อนระยะ blastocyst ด้วยการวิเคราะห์ความถี่ (odd ratio)
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ผลการทดลองและวิ จารณ์
จากการศึก ษาช่ ว งเวลาในการเก็บ โอโอไซต์ ในน้ าฟอลลิเคิล มี ผ ลต่ อ อัต ราการพัฒ นาของ
เอ็มบริโอในระยะ cleavage, ≥ 4 cell และ blastocyst พบว่าโอโอไซต์ซ่งึ เก็บรักษาที่ 12 และ18 ชัวโมง
่
มีค่ าอัตราการพัฒ นาของเอ็มบริโอในระยะ cleavage, ≥4 cell และblastocyst สูงกว่าโอโอไซต์ท่ีเก็บ
รักษาในระยะเวลา 24 ชัวโมงอย่
่
างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงใน Table 1
Table 1. Effect of oocyte storage duration in follicular fluid on bovine embryonic development
Treatment No. of
Cleavage (n)
Blastocyst (n)
≥ 4 cells (n)
oocytes
12 hr.
84
82.0 a±2.6 (69)
78.4 a±3.4 (66)
46.7 a±7.0 (39)
18 hr.

87

77.4 a±4.6 (67)

74.0 a±5.3 (64)

38.7 a±6.8 (33)

24 hr.

88

63.8 b±4.5 (56)

59.1 b±5.4 (52)

17.6 b±6.4 (15)

a, b Different superscripts within the same column demonstrate significant differences (p<0.05).

Data are from 4 replicates and presented as mean (%) ± SE.
การศึก ษาครัง้ นี้ พบว่าระยะเวลาการเก็บรักษาโอโอไซต์ท่นี านขึ้น ส่งผลทาให้พฒ
ั นาการของ
เอ็มบริโอต่ าลง โดยการเก็บรักษาโอโอไซต์ใ นระยะเวลานานขึ้นมีผลต่อการเกิดออกซิเดชันของเซลล์
มีการใช้กลูโคสมากขึน้ เกิดการสะสมกรดแลคติคทาให้ค่าความเป็ นกรด-ด่างลดลงสร้างความเสียหายแก่
โอโอไซต์และการตายของเซลล์สบื พันธุ์ส่งผลให้อตั ราการพัฒนาของโอโอไซต์ลดลงซึ่งเป็ นปั จจัยหลัก
ยังมีปัจจัยอื่นเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับ ROS (reactive oxygen species) ที่ส่งผลให้อ ัตราการพัฒนา
ของโอโอไซต์ ล ดลง (Tellado et al., 2014) การเก็บ รัก ษารัง ไข่ ข องโคนานข้า มคืน ที่ อุ ณ หภู มิห้ อ ง
15°C - 20°C นาไปสู่ gene expression ลดลง (Somfai et al., 2011) มีการรายงานการเก็บรักษารังไข่
ของสุ ก รในระยะเวลา 6 ชัว่ โมงถึ ง 12 ชัว่ โมง ที่ อุ ณ หภู มิ 15 °C โดยระยะเวลาที่ เ พิ่ ม ขึ้น ส่ ง ผล
ต่อการพัฒนาของโอโอไซต์ลดลง (Wongsrikeao et al., 2005)
การเก็บรักษาคุณภาพโอโอไซต์ในการของทดลอง Nakao and Nakatsuji (1992) ได้เก็บรักษา
รังไข่นาน 1.5 ชัวโมง
่
ที่อุณหภูมิ 39°C แล้วแบ่งโอโอไซต์เพื่อเพาะเลี้ยง(ควบคุม) และกลุ่มทดลองโดย
ชะลอการเสื่อ มของโอโอไซต์ ด้วยการเก็บรัก ษาในน้ ายา TCM-199 นาน 5 ชัวโมง
่
ที่อุ ณ หภูมิ 39°C
พบว่าไม่มีผ ลต่ อ อัต ราการพัฒ นาของเอ็ม บริโอของทัง้ สองกลุ่ ม โดยที่กลุ่ มควบคุ มโอโอไซต์ส ามารถ
พัฒนาเป็ นเอ็มบริโอระยะ blastocyst ได้ 15% และกลุ่มทดลองโอโอไซต์สามารถพัฒนาเป็ นเอ็มบริโอ
ระยะ blastocyst ได้ 13% ในขณะที่ก ารทดลองของ Klumpp (2004) เก็บ รัก ษารัง ไข่ น าน 6 ชัว่ โมง
ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง 22°C แล้วแบ่งโอโอไซต์เพื่อเพาะเลีย้ ง(ควบคุม) จากนัน้ นาโอโอไซต์เก็บรักษาในน้าฟอลลิเคิล
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น้ ายา lactate ringer solution (LRS) และน้ าฟอลลิเคิลผสมกับ LRS นาน 6 ชัวโมงที
่
่อุณหภูมิ 22° C
พบว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เก็บในน้ าฟอลลิเคิล มีอตั ราการพัฒ นาเอ็มบริโอสูงกว่ากลุ่มที่เก็บในน้ า
ฟอลลิเคิล ผสมกับ LRS และกลุ่ มที่เก็บใน LRS เท่ากับ 26%, 25%, 15% และ5% ตามลาดับ พบว่า
น้าฟอลลิเคิลสามารถชะลอการเสื่อมของโอโอไซต์ใน 6 ชัวโมงที
่
อ่ ุณหภูมิ 22°C โดยไม่มผี ลต่ออัตราการ
พัฒนาของเอ็มบริโอ
จากการศึก ษาดัง กล่ าวข้า งต้ น ใช้ร ะยะเวลาเก็บ โอโอไซต์ น านที่สุ ด เพีย ง 6 ชัว่ โมง ดัง นั น้
ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ทดลองศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาคุณภาพโอโอไซต์ท่นี านขึ้นกว่าการทดลองของ
Nakao and Nakatsuji (1992) และ Klumpp (2004) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านจริงในกรณีท่มี ี
ความจาเป็ นในการเคลื่อนย้ายโอโอไซต์มายังห้องปฏิบตั กิ ารที่อยู่ห่างไกลและเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร โดยพบว่าการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ าฟอลลิเคิลสามารถชะลอ
การเสือ่ มของโอโอไซต์ได้นาน 12-18 ชัวโมงที
่
อ่ ุณหภูมิ 25°C โดยมีผลต่ออัตราการพัฒนาของเอ็มบริโอ
สู ง กว่ า การเก็ บ รัก ษาโอโอไซต์ น าน 24 ชัว่ โมง โดยมีอ ัต ราการพั ฒ นาในระยะ blastocyst อยู่ ท่ี
46.7±7.0%, 38.7±6.8% และ17.6±6.4% ตามล าดับ (Table 1) ซึ่ ง แสดงเห็น ว่ าการเก็บ โอโอไซต์ ใ น
น้ าฟอลลิเคิล ระหว่าง 12 ถึง 18 ชัวโมง
่
ยังคงรักษาคุณภาพของโอโอไซต์ไว้ได้ นับว่าเป็ นการทดลอง
เก็บโอโอไซต์ไว้ได้นานทีส่ ุดเท่าทีม่ กี ารรายงาน
Table 2. Effect of oocyte storage time in follicular fluid on bovine embryonic development.
Treatment
(n)

% Early
Blastocyst (n)

% Blastocyst
(n)

% Expanded
Blastocyst (n)

% Hatched
Blastocyst (n)

12 hr. (39)

16.8±4.5 (6)

22.9±3.7 (9)

53.4±4.0a (21)

7.0±4.1 (3)

18 hr. (33)
8.1±4.9 (2)
23.7±8.3 (9)
65.9±5.3a (21)
2.3±2.3 (1)
24 hr. (15) 16.7±9.6 (4)
54.2±15.8 (6)
29.2±10.5b (5)
0.00±0.00 (0)
a, b Different superscripts within the same column demonstrate significant differences p<0.05).
Data are from 4 replicates and presented as mean (%) ± SE.
จากผลการศึกษาการพัฒนาของเอ็มบริโอต่อจากระยะ blastocyst พบว่าการเก็บรักษาโอโอไซต์
ในน้ าฟอลลิเคิลที่ 12 และ 18 ชัวโมง
่
มีการพัฒ นาของเอ็มบริโอโคสูงกว่าการเก็บ รัก ษาโอโอไซต์ใน
น้ าฟอลลิเคิลที่ 24 ชัวโมง
่
การพัฒนาเอ็มบริโอในระยะ Expanded blastocyst เท่ากับ 53.4%, 65.9%
และ 29.2% ตามลาดับ ยังมีเอ็มบริโอในกลุ่ม 12-18 ชัวโมง
่
จานวนหนึ่งสามารถพัฒนาต่อไปได้จนถึง
ระย ะ hatched blastocyst ข ณ ะที่ ก ลุ่ ม 24 ชั ว่ โม งห ยุ ด พั ฒ น าที่ ระย ะ expanded blastocyst
แต่ ไ ม่ แ ตกต่ างกัน ทางสถิติ (Table 2) เอ็ม บริโอที่พ ัฒ นาจนถึง ระยะ hatched blastocyst นับ ว่ าเป็ น
เอ็มบริโอที่มคี ุณภาพ เมื่อนาไปย้ายฝากมีโอกาสตัง้ ท้องสูงกว่าการย้ายฝากเอ็มบริโอ ระยะ expanded
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blastocyst (Natachandra et al., 2013) ซึ่ง การเก็บ รัก ษาโอโอไซต์ ท่ีน านขึ้น มีผ ลต่ อ การพัฒ นาของ
โอโอไซต์ ล ดลง (Wongsrikeao et al., 2005) แล้ ว ยัง ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาของเอ็ ม บริโ ออี ก ด้ ว ย
น้ าฟอลลิเคิลทีเ่ ตรียมจากการศึกษาครัง้ นี้ องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ amino acids, meiosis activating sterol,
hyaluronan, midkine, carotenoids, antioxidants, urea, hormones และอื่นๆ ที่ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาของโอโอไซต์ (El-Nasser Mohammed et al., 2019) อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้ นี้ ใช้น้ าฟอลเคิล
ที่เตรีย มใหม่ ในการทดลองทุ ก ครัง้ และไม่ ได้ ต รวจส่ว นประกอบของน้ า ฟอลลิเคิล ทุ ก ครัง้ ที่เตรีย ม
จึงขาดข้อ มู ล ส่ว นประกอบต่ างๆในน้ า ฟอลลิเคิล ในแต่ ล ะครัง้ ที่เตรีย มซึ่งอาจท าให้ ผ ลการทดลอง
มีความแปรปรวน ดังนัน้ ควรมีการเตรียมน้ าฟอลิเคิลใช้ตลอดการทดลองเพื่อลดความแตกต่างในการทดลอง
ผลจากการศึกษาครัง้ นี้ แสดงว่าเราสามารถเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ าฟอลลิเคิลได้นานถึง 18 ชัวโมง
่
ภายหลังเจาะเก็บ ก่ อ นน ามาด าเนิ น การผลิต ตัว อ่ อ นนอกร่างกายซึ่งจะเป็ นการช่ ว ยเพิ่ม ศัก ยภาพ
การผลิต ตัว อ่ อ นจากแม่ โคที่มีพ ัน ธุ ก รรมดีแต่ อ ยู่ห่ างไกลห้อ งปฏิบัติการท าให้ก ารขยายสัต ว์พ ัน ธุ์ดี
ด้วยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผลิตนอกร่างกาย เป็ นไปอย่างกว้างขวางและมีตวั อ่อนเพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตร
สรุปผลการทดลอง
การศึกษานี้สรุปว่าการเก็บรักษาโอโอไซต์โคในน้ าฟอลลิเคิลที่อุณหภูมิ 25°C ที่ระยะเวลา 12
และ 18 ชัวโมงส่
่
งผลให้อตั ราการการพัฒนาเอ็มบริโอระยะ cleavage, ≥4 cells และblastocyst สูงกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครัง้ นี้ ส ามารถน าไปพั ฒ นาเพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณ ะทางโค รงสร้ า งของเอ็ ม บริโ อ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของกลุ่มการทดลองต่างๆ การศึกษาเกีย่ วกับการเสริมสารต่างๆ หรืออาจนามาปรับใช้กบั
การเก็บโอโอไซต์ดว้ ยวิธี OPU (ovum pick up) เพือ่ ช่วยรักษาคุณภาพโอโอไซต์ให้นานขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
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