การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

กระบวนการพัฒนาของตัวออนระยะแรกระหวางการปฏิสนธิ
ภายนอกรางกายในกระบือปลัก
The Dynamics of Early Embryo Development During In Vitro Fertilization
In Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)
วิบัณฑิตา จันทรกิติสกุล1 ธีรวัฒน ธาราศานิต1 เกรียงศักดิ์ ทาศรีภ2ู และมงคล เตชะกําพุ1
Vibuntita Chankitisakul1, Theerawat Tharasanit1, Kriengsak Tasripoo2 and Mongkol Techakumphu1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาของตัวออนระยะแรกระหวางการปฏิสนธิภายนอกรางกายใน
กระบือปลัก โดยดูผลการเปลี่ยนแปลงของโครมาตินและเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวยแอกตินไมโครฟลาเมนต และ
ไมโครทิวบูล ทําการเลี้ยงโอโอไซตและปฏิสนธิภายนอกรางกายจํานวน 118 ใบ จากนั้นนําโอโอไซตที่เลี้ยงนาน 12,
18, 24 และ 30 ชั่วโมงหลังการปฏิสนธิมาตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของโครมาตินและเซลลโครงรางภายใตกลอง
จุลทรรศนหลังการยอมสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนดังตอไปนี้คือ ยอมไมโครทิวบูลดวย monoclonal-α-tubulin-TRIT C
ยอมแอกตินไมโครฟลาเมนตดวย Alexa 488 phalloidin และยอมโครมาตินดวย DAPI ผลการศึกษาพบวาเสนใย
โปรตีนที่ถูกสรางขึ้นจากไมโครทิวบูลบริเวณฐานของหัวอสุจิ หรือ sperm aster นั้นมีบทบาทสําคัญในการชวยให
เกิดการเคลื่อนที่ของโปรนิวเคลียสของเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย (male and female pronuclei) ขณะที่เสนใย
โปรตีนชนิดแอกตินไมโครฟลาเมนตนาจะมีความเกี่ยวของกับการแบงเซลลของตัวออน
คําสําคัญ : แอกตินไมโครฟลาเมนต ไมโครทิวบูล การพัฒนาของตัวออน การปฏิสนธิ

ABSTRACT
The objective of this study was to examine the redistribution of cytoskeleton and chromatin
configurations in swamp buffalo oocytes during fertilization and cleavage. A total of 118 cumulus oocyte
complexs were collected and were used in this study. After in vitro fertilization, presumptive zygotes
and embryos were fixed at various time points (12, 18, 24 and 30 h), and microtubules, microfilaments
and chromatin were fluorescently labeled using monoclonal-α-tubulin, Phalloidin and DAPI,
respectively. The redistribution pattern of cell cytoskeleton and chromosome of the zygotes and
embryos was examined under epifluorescent microscopy. The results indicated that a dense network of
1

ภาควิชาสูติศาสตร เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
Department of Obstetrics, Gynaecology and Reproduction, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok
10330
2
ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
Research and Development Center for Livestock Production Technology, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn
University, Bangkok 10330

267

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

microtubules or sperm aster in which radiating from the base of the decondensing sperm head plays a
crucial role in the fertilization events about migration and apposition of male and female pronuclei in a
normal fertilization process whereas microfilaments are considerably required for contractile ring
formation during cleavage.
Keywords : microfilaments, microtubules, embryo development, fertilization
E mail : v_chankitisakul@hotmail.com

คํานํา
การปฏิสนธิคือกระบวนการที่เริ่มจากการรวมตัวกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมีย
แลวเกิดการกระตุนจนเกิดการแบงเซลลที่มีจํานวนโครโมโซมเทากับ 2n ทั้งนี้ปกติโอโอไซตที่เจริญพรอมปฏิสนธิแลว
จะหยุดอยูที่ระยะ metaphase II จนกระทั่งมีการเจาะผานของตัวอสุจิทําใหกระตุนโอโอไซตที่เจริญพรอมปฏิสนธิ
เกิดการแบงตัวตอแบบ meiosis จนสมบูรณ ไดนิวเคลียสที่เรียกวา female pronucleus สวนทางดานของตัวอสุจิ
หลังจากเจาะผานเขาไปในโอโอไซตไดแลวจะเกิด chromatin decondensation จนกลายเปน male pronucleus
ขณะเดียวกันเซนโตรโซม ซึ่งประกอบดวยไมโครทิวบูลที่อยูบริเวณฐานของตัวอสุจิจะทําการสรางเสนใยโปรตีนขึ้น
เรียกวา sperm aster โดยเสนใยโปรตีนดังกลาวจะมีการเจริญยื่นยาวออกไปอยางตอเนื่อง เปนผลให female
pronucleus และ male pronucleus ถูกดึงเขาสูจุดศูนยกลางของโอโอไซต ตอมาเยื่อหุมโปรนิวเคลียสทั้งสองจะ
แตกออกทําใหโครโมโซมของทั้งโอโอไซตและตัวอสุจิเกิดการประสานรวมตัวกัน หรือเรียกวา syngamy กอนจะมี
การจําลอง DNA และแบงตัวแบบ mitosis จนไดเปนสองเซลล (cleavage) ทั้งนี้มีการรายงานในสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมหลายชนิดวาเซนโตรโชมจากตัวอสุจิมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนที่ของโปรนิวเคลียสและทําใหเกิดการแบงตัว
เปนสองเซลล (Long และคณะ, 1993; Sathananthan, 1998; Sathananthan และคณะ, 1999) แตสําหรับสัตว
ตระกูลฟนแทะกลับพบวา โครโมโซมของโอโอไซตและตัวอสุจิเคลื่อนที่เขามาหากันและเกิดการประสานรวมตัวกัน
ไดโดยอาศัยเซนโตรโซมจากโอโอไซต (Schatten และคณะ, 1985) ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวยังไมมีรายงานใน
กระบือปลักมากอน จึงเปนมูลเหตุจูงใจของผูวิจัยในการนําเอาเทคนิคการยอมสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนและตรวจดู
ภายใตกลองจุลทรรศนมาใชเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของทั้งโครมาติน และเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวยแอกตินไม
โครฟลาเมนตและไมโครทิวบูลในชวงการพัฒนาของตัวออนระยะแรกในกระบือปลักซึ่งนับเปนการสรางองคความรู
ใหม

อุปกรณและวิธีการ
สารเคมี
สารเคมีในการทดลอง มาจากบริษัท Sigma-Aldrich Chemical Co. (St. Louis, MO, USA)
การเก็บรังไขและการคัดเลือกโอโอไซต
เก็บรังไขกระบือจากโรงฆาสัตวทองถิ่น โดยเก็บมาในสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด อุณหภูมิระหวาง
ขนสงอยูที่ 28-35 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากมาถึงหองปฏิบัติการ นํารังไขที่ไดมาลางใน
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แอลกอฮอล 70% และสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด (Das และคณะ, 1996) จากนั้นทําการเจาะดูดโอโอไซต
จากฟอลลิเคิลขนาด 2-8 มิลลิเมตร คัดเลือกโอโอไซตที่ลอมรอบดวยเซลลคิวมูลัส สามชั้นขึ้นไป มีไซโตพลาซึม
สม่ําเสมอกันเพื่อใชทดลอง
การเลี้ยงโอโอไซตในหลอดทดลอง
ทําการเลี้ยงโอโอไซตในน้ํายา TCM-199 ที่มีการเติมฮอรโมนและสารประกอบดังตอไปนี้ 10% (v/v) fetal
calf serum (FCS), 50 IU/ml human chorionic gonadotropin, 0.02 IU/ml follicle stimulating hormone, 1
μg/ml estradiol-17beta, 100 μM cysteamine, 20 ng/ml epidermal growth factor, 100 IU/ml penicillin G
and 100 μg/ml streptomycin โดยเลี้ยงโอโอไซตจํานวน 10 ใบ ในหยดน้ํายาขนาด 50 ไมโครลิตร ในตูบมชนิด
5% CO2 อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 22 ชั่วโมง
การเตรียมตัวอสุจิสําหรับการปฏิสนธิในหลอดทดลอง
ใชน้ําเชื้อแชแข็งกระบือปลัก (Boonlert 30/01/04) ที่ไดมาจากศูนยวิจัยการผสมเทียมราชบุรี กรมปศุสัตว
ทําการละลายน้ําเชื้อดังกลาวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 วินาที จากนั้นลางตัวอสุจิโดยการปนใน
น้ํายา Tyrode’s-Albumin-Lactate-Pyruvate (TALP) ดวยเครื่อง centrifuge 1800xg 5 นาที จํานวน 2 ครั้ง ทํา
การคัดแยกตัวอสุจิที่แข็งแรงดวยวิธี swim up 45 นาที ในน้ํายา TALP ที่เติม 6 mg/ml BSA และ 10 μg/ml
heparin (Totey และคณะ, 1993)
การปฏิสนธิ และการเลี้ยงตัวออนในหลอดทดลอง
หลังจากที่เลี้ยงโอโอไซตที่เจริญพรอมปฏิสนธิในหลอดทดลองแลว นําโอโอไซตดังกลาวมาปฏิสนธิกับตัว
อสุจิในหลอดทดลอง โดยใชอสุจิที่มีความเขมขน 2 × 106 ตอมิลลิลิตร ใสในหยดน้ํายา TALP 50 ไมโครลิตร ที่มีการ
เติม 20 μM penicillamine, 10 μM hypotaurine และ 1 μM epinephrine ตอจํานวนโอโอไซต 10 ใบ เปนเวลา
12 ชั่วโมง ในตูบม 5% CO2 และ 5% O2 อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส จากนั้น นําโอโอไซตมาลางเอาตัวอสุจิ
สวนเกินออกในสารละลาย synthetic oviductal fluid (SOF) โดยใช pipette ดูดขึ้นๆลงๆ ให เซลลคิวมูลัส รอบๆ
และ ตัวอสุจิหลุดออก จึงนําไปเลี้ยงตอไปในน้ํายา SOF ที่มีสารประกอบของ 1% fetal calf serum ในตูบม 5%
CO2 และ 5% O2 อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส จนกระทั่งทําการประเมินตัวออน
การประเมินตัวออน
นําโอโอไซต/ตัวออนที่เลี้ยงนาน 12, 18, 24 และ 30 ชั่วโมงหลังการปฏิสนธิ มาตรวจดูการเปลี่ยนแปลง
ของโครมาติน และเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวย แอกตินไมโครฟลาเมนตและไมโครทิวบูล ดวยการยอมสีเรืองแสง
ฟลูออเรสซีนตามวิธีการของ Simerly และ Schatten (1993) ดังตอไปนี้คือ ยอมไมโครทิวบูลดวย monoclonal-αtubulin-TRIT C, ยอมแอกตินไมโครฟลาเมนตดวย Alexa 488 phalloidin (Molecular Probes, Invitrogen, OR,
USA) และยอมโครมาตินดวย DAPI ทําการตรวจภายใตกลองจุลทรรศน (BX51, Olympus, Tokyo, Japan).
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ผลการทดลองและวิจารณ
การศึกษาครั้งนี้ใชโอโอไซตจํานวน 118 ใบ เพื่อดูการพัฒนาของโอโอไซตที่ไดรับการปฏิสนธิไปเปนตัวออน
โดยศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของโครมาติน และเซลลโครงราง ซึ่งประกอบดวย แอกตินไมโครฟลาเมนตและไม
โครทิวบูล ดังแสดงดังรูปที่ 1 ทั้งนี้โอโอไซตที่เจริญพรอมปฏิสนธิจะหยุดอยูที่ระยะ metaphase II มีลักษณะ
โครโมโซมเรียงกันอยูตรงกลาง ถูกตรึงดวยเสนใยโปรตีนชนิดไมโครทิวบูล มีลักษณะคลายรูปบารเรล (barrel
shaped) และมี 1st polar body อยูบริเวณ perivitelline space (รูปที่ 1A) บริเวณอื่นๆภายในไซโตพลาสซึมไมพบ
เสนใยโปรตีนชนิดไมโครทิวบูลกระจายอยู
กระบวนการพัฒนาของตัวออนภายหลังการปฏิสนธิ 12 ชั่วโมงพบวา ตัวอสุจิที่เจาะผานเขาไปในโอโอไซต
นั้ น เริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยในส ว นของหั ว อสุ จิ มี ก ารขยายใหญ ขึ้ น ของโครมาติ น หรื อ เรี ย กว า chromatin
decondensation และสวนฐานของหัวอสุจิ เริ่มมีเสนใยโปรตีนเจริญยื่นยาวออกมาจากไมโครทิวบูลบริเวณดังกลาว
เรียกวา sperm aster (รูปที่ 1B) ขณะเดียวกันกับทางดานของโอโอไซต พบวา โครโมโซมมีการเจริญตอจากระยะ
metaphase II ไปเปนระยะ anaphase II และ telophase II (รูปที่ 1C) และพบโอโอไซตบางใบที่สามารถแบงตัว
แบบ meiosis ตอไปจนสมบูรณ มองเห็นเปน female pronucleus ขนาดเล็ก พรอมทั้ง 2nd polar body อยูบริเวณ
perivitelline space
ณ เวลา 18 ชั่วโมงภายหลังการปฏิสนธิ พบการเปลี่ยนแปลงของหัวอสุจิ จากที่เปนเพียง chromatin
decondensation เปลี่ยนไปเปน male pronucleus โดยมีขนาดใกลเคียงกันกับ female pronucleus นอกจากนั้น
ภายในไซโตพลาสซึมของโอโอไซตพบวา sperm aster แผขยายออกจากสวนฐานของหัวอสุจิเปนวงกวางขึ้น ไปทาง
female pronucleus ซึ่งคาดวานาจะมีสวนชวยในการดึงเอา female pronucleus เขามาใกลกันกับ male
pronucleus (Kim และคณะ, 1997)
หลังจากนั้น ณ เวลา 24 ชั่วโมงภายหลังการปฏิสนธิ พบวามีการเคลื่อนที่ของ male และ female
pronuclei เขามาสูจุดศูนยกลางของโอโอไซต โดยเสนใยโปรตีนหรือ sperm aster ดังกลาวมารวมตัวกันหนาแนน
อยูตรงกลางระหวาง male และ female pronuclei (รูปที่ 1D) หลังจากนั้นจะเกิดการรวมตัวกันของโปรนิวเคลียสทั้ง
สอง หรือเรียกวา syngamy ซึ่งคลายคลึงกันกับในแกะ (Le Guen และ Crozet, 1989) แตทั้งนี้ในกระตาย และหนู
พบวา หลังจากที่เสนใยโปรตีนทําหนาที่ในการดึงเอาโปรนิวเคลียสทั้งสองอันมาอยูตรงกลางไซโตพลาสซึมแลว เสน
ใยดังกลาวกลับกระจายตัวอยูรอบๆโปรนิวเคลียสทั้งสองชัดเจนกวา (Schatten และคณะ, 1985; YlleraFernandez และคณะ, 1992)
ณ เวลา 30 ชั่วโมงหลังการปฏิสนธิพบการแบงตัวแบบ mitosis ไดเปนสองเซลล โดยระหวางนี้พบเสนใย
โปรตีนชนิดแอกตินไมโครฟลาเมนตอยูระหวางเซลลทั้งสองเซลลที่กําลังจะแบงตัว (รูปที่ 1E) ทั้งนี้จากการทดลองใน
สุกรของ Kim และคณะในป 1997 พบวา เสนใยโปรตีนชนิดแอกตินไมโครฟลาเมนตมีบทบาทในเรื่องการรวมตัวกัน
ของ male และ female pronuclei และการแบงตัวเปนสองเซลลของตัวออน
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รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของโครมาติน และเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวยแอกตินไมโรฟลาเมนต และไมโคร
ทิวบูล ภายในโอโอไซตกระบือปลักหลังเกิดการปฏิสนธิภายนอกรางกาย โดยการยอมไมโครทิวบูลดวย
monoclonal-α-tubulin-TRIT C (สีแดง), ยอมแอกตินไมโครฟสาเมนตดวย Alexa 488 phalloidin
(สีเขียว) และยอมโครมาตินดวย DAPI (สีน้ําเงิน) และตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40x (MII=
โครโมโซมระยะ metaphase II; PB I=1st polar body; TII=โครโมโซมระยะ telophase II; PB II=2nd polar
body; DS= สวนของหัวอสุจิมีการขยายใหญขึ้นของโครโมโซม; AS=เสนใยโปรตีนที่สรางจากไมโครทิวบูล
ที่อยูที่ฐานของหัวอสุจิ;FPN=โปรนิวเคลียสของโอโอไซต; MPN=โปรนิวเคลียสของอสุจิ; N=นิวเคลียส; F=
แอกตินไมโครฟลาเมนต)

สรุปผลและเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ถือเปนครั้งแรกที่ทําการศึกษากระบวนการพัฒนาตัวออนระยะแรกในกระบือปลัก โดยศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงของโครมาติน และเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวย แอกตินไมโครฟลาเมนตและไมโครทิวบูล จากผล
การศึกษาชี้ใหเห็นวา เสนใยโปรตีนที่ถูกสรางขึ้นจากไมโครทิวบูลบริเวณฐานของหัวอสุจิ หรือ sperm aster นั้นมี
บทบาทสําคัญในการชวยใหเกิดการเคลื่อนที่ของโปรนิวเคลียสของเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย (male and
female pronuclei) เขามาใกลกัน ขณะที่เสนใยโปรตีนชนิดแอกตินไมโครฟลาเมนตนาจะมีความเกี่ยวของกับการ
แบงเซลลของตัวออน งานวิจัยนี้นอกจากจะทําใหทราบถึงขอมูลพื้นฐาน ในเรื่องการทํางานของสวนประกอบตางๆ
ภายในเซลลที่มีความเกี่ยวของตอการเกิดการปฏิสนธิของตัวออนในกระบือปลักแลวนั้น
งานวิจัยนี้ยังไดบงชี้ถึง
ชวงเวลาการเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆในกระบวนการปฏิสนธิในกระบือปลักอีกดวย ทั้งนี้เราสามารถนําความรูและ
เทคนิคที่ไดรับไปเปนสวนประกอบในการศึกษาวิจัยดานอื่นๆตอไป ไมวาจะเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความลมเหลว
ของการปฏิสนธินอกรางกาย
อัตราการเจริญของตัวออนที่ต่ํา
รวมทั้งสามารถนําความรูและเทคนิคที่ไดไป
ประยุกตใชเปนเครื่องมือในการติดตามกระบวนการพัฒนาของตัวออนดวยวิธีการปฏิสนธิอื่นที่แตกตางออกไป เชน
การฉีดอสุจิเขาไปในโอโอไซต เปนตน
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