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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การควบคุมจํานวนประชากรสุนัข ซึ่งมีการเพิม่ มากขึ้นทุกป
เปนมาตรการสําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศไทย เนื่องจากการเพิ่มจํานวนขึน้ ของประชากรสุนัข อาจสงผล
กระทบตอหลายระบบ หากเปนสุนัขจรจัดสุนัขเหลานีส้ ามารถกอปญหาใหสงั คมเปนอันมากและ
ประการสําคัญคือการทํารายคน การกระจายของโรคเชนโรคพิษสุนัขบา การสรางมลพิษจาก
ปสสาวะและอุจจาระ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้อุจจาระยังเปนอาหาร
สําหรับหนู เปนที่ขยายพันธุของหมัดหนู และมีการปนเปอนในอาหารของมนุษยซึ่งเปนสาเหตุให
เกิดโรคติดตอสูคนได (Carter, 1990) รายงานของ Lloyd ทีก่ ลาวไวในป 1988 วาสุนัขจรจัดอาจ
เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และกอความสูญเสียตอสัตวที่เลี้ยงไวเปนอาหาร รวมถึง
สัตวเลี้ยงในบานดวย การควบคุมจํานวนประชากรสุนัขจึงเปนสิง่ ที่ควรตระหนักถึง เพื่อปองกันและ
ลดปญหาดังกลาวที่จะเกิดตามมาจากการเพิ่มขึ้นของสุนขั จรจัด โดยที่สุนัขจรจัดเหลานัน้ สวน
หนึง่ มาจากการที่เจาของสุนขั เลี้ยงไมไดใหความสําคัญตอการคุมกําเนิด เมื่อสุนัขทีเ่ ลี้ยงคลอดลูก
และเจาของไมสามารถดูแลไดทั่วถึง ทําใหสุนัขบางสวนถูกนําไปปลอยไวตามสถานที่ตา งๆ จนเกิด
เปนปญหาสุนขั จรจัด ซึ่งผลจากการสํารวจครั้งลาสุดป 2549 จํานวนประชากรสุนัขใน
กรุงเทพมหานครมีประมาณ 823,504 ตัว และมีเพียง 753,478 ตัวเทานัน้ ที่ไดรับวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาแลว
การคุมกําเนิดในสุนัขเพศเมียดวยวิธีการผาตัดเอามดลูกและรังไขออก
เปนวิธีการ
คุมกําเนิดที่ไดผลแนนอนและถาวร แตการคุมกําเนิดดวยวิธนี ี้ สุนัขทีจ่ ะเขารับการผาตัด จะตอง
ไดรับการตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเพื่อตรวจดูการทํางานของตับและไตกอน เนื่องจากความ
ผิดปกติของตับ ไต จํานวนเม็ดเลือดแดงและขาว อาจสงผลใหสนุ ัขมีความเสีย่ งตอการวางยาสลบ
มากกวาสุนัขที่มีสุขภาพเปนปกติ แมกระนัน้ สุนัขที่รางกายแข็งแรงก็ยังมีความเสี่ยงตอการวาง
ยาสลบ นอกจากนี้อาจเกิดความผิดปกติภายหลังการผาตัดตามมาไดเชน แผลแตก ในกรณีที่
เจาของสุนัขดูและไดไมทั่วถึง ทําใหแผลสกปรกและติดเชื้อแทรกซอนได รวมถึงการเกิด stump
pyometra ในสุนัขเพศเมียบางตัวพบลักษณะการปสสาวะกระปริบกระปรอยภายหลังจากการทํา
หมัน ซึ่งสาเหตุเกิดจากภาวะความไมสมดุลของ estrogen นอกจากนีก้ ารใชวิธผี าตัดตองเสีย
คาใชจายสูง อีกวิธหี นึง่ ทีเ่ ปนทีน่ ิยมคือ การคุมกําเนิดดวยการบริหารยาแบบฉีด สามารถทําไดงาย
กวาในบางกรณี ซึ่งฮอรโมนทีน่ ิยมใชเพือ่ วัตถุประสงคการคุมกําเนิดมีหลายชนิด แตที่มีการใชกนั
อยางแพรหลายในปจจุบนั ไดแก medroxy - progesterone acetate โดยจะฉีดไดเฉพาะตอนที่
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สุนัขไมไดอยูในชวงทีเ่ ปนสัดหรือ anoestrus เทานัน้ แตก็พบวาฮอรโมนชนิดนี้เปนสาเหตุโนมนําให
สุนัขเกิดภาวะมดลูกอักเสบชนิดเปนเมือก (mucometra) และมดลูกลูกอักเสบชนิดเปนหนอง
(pyometra) ได
ในปจจุบันมีผูเลี้ยงสุนัขหลายคนที่ตองการคุมกําเนิดสุนขั ที่ตนเลี้ยงไวเพียงชั่วคราว และ
ตองการใหสนุ ขั สามารถกลับมาเปนสัดและผสมพันธุใหลูกไดอีก ดวยเหตุผลหลายประการ บางคน
ก็ตองการใหคุมกําเนิดดวยวิธีที่ปลอดภัย หรือยอมใหสุนัขของตนมีความเสีย่ งนอยที่สุด ซึง่ จาก
การศึกษาของTrigg และคณะที่กลาวถึงในป 2006 รายงานวา การฝง GnRH agonist ไวที่ใต
ผิวหนัง ไมพบวากอใหเกิดปฏิกริยาของผิวหนัง หรือเกิดการติดเชื้อแตอยางใด (Ponglowhapan et
al., 2002; Trigg et al., 2006) สุนัขไมตองถูกวางยาสลบกอนลงมือปฏิบัติ deslorelin
(Suprelorin®) เปน GnRH agonist สังเคราะห รูปแบบที่ใชคือแบบฝงเขาใตผิวหนัง เปน
ผลิตภัณฑที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการคุมกําเนิด ที่ไดรบั การรับรอง และมีการใชเพื่อคุมกําเนิดใน
สุนัขเพศผูในประเทศออสเตรเลียแลว (Kutzler, 2005) แตการใชเพื่อวัตถุประสงคการคุมกําเนิดใน
สุนัขเพศผูน ั้น การออกฤทธิ์รวมทัง้ กระบวนการที่เกิดขึ้น ไมซับซอนเทากับการใชในเพศเมียดวย
วัตถุประสงคเดียวกัน เนื่องจากพบวาภายหลังจากการฝง GnRH agonist ในสุนัขเพศเมียในบาง
ชวงของวงจรการเปนสัด จะเกิดการกระตุนใหสนุ ัขแสดงอาการเปนสัดภายหลังจากการฝงไปแลว
ในชวงระยะเวลา 10-18 วัน แลวหลังจากนัน้ จึงเกิดเปนการคุมกําเนิดจากการไปออกฤทธิย์ ับยัง้
การหลัง่ ของ FSH และ LH (Trigg et al, 2001) โดยทีก่ ารฝงแลวไมกอใหเกิดการแสดงอาการเปน
สัดภายหลังการฝงนัน้ ควรทําการฝงในชวงระยะไดเอสตรัสชวงตนในสุนัขเพศเมียโตเต็มวัย และ
การฝงที่ชวงอายุกอนวัยเจริญพันธุตอน 4 เดือน ก็จะไมกอใหเกิดการเปนสัดเชนกัน แตใน
การศึกษาทีท่ าํ การฝง GnRH agonist ทีอ่ ายุ 7 เดือนพบวาสุนัขถูกกระตุนใหเขาสูวงรอบการเปน
สัดกอน 1 ครั้งแลวจึงยับยัง้ ตามมา (Trigg et al., 2006) จากการศึกษาดังกลาวในขางตน นับเปน
ขอจํากัดของผลิตภัณฑ อยางไรก็ตาม มีการบงชีถ้ ึงความลมเหลวในการคงอยูของระดับฮอรโมน
โปรเจสเตอรโรนในกระแสเลือดของสุนัขภายหลังการใช GnRH agonist แบบฝงไปแลว 40 วัน
และพบวาระยะไดเอสตรัสของสุนัขทีถ่ ูกกระตุนการเปนสัดสั้นลงเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม
(Wright, 1989 และ Trigg et al., 2006) โดยที่ยงั ไมเคยมีการศึกษาถึงวงรอบการเปนสัดที่เกิดขึ้น
ครั้งแรกจากการฝง GnRH agonist ชนิดฝงเขาใตผิวหนัง การเปลี่ยนแปลงของระดับโปรเจสเตอร
โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไขในสุนัขเพศเมียวัยเจริญพันธุ จึงเปนที่นา ศึกษาโดย
ละเอียดถึงผลจากการกระตุน การเปนสัดภายหลังการฝง GnRH agonist ชนิดปลอยออกมาอยาง
ชาๆ แบบระยะยาว (slow release long acting) ในแตละระยะของการเปนสัด เพื่อศึกษาถึงความ
สมบูรณพันธุของสุนัขที่ใชผลิตภัณฑชนิดนี้
และความเหมาะสมในประโยชนดา นการใชเพื่อ
คุมกําเนิด
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วัตถุประสงคของการวิจยั
1.เพื่อศึกษาผลของการใช จี เอ็น อาร เอช อะโกนิสต ฝงใตผิวหนังสุนัขเพศเมียในวัยเจริญพันธุ
ดวยวิธกี ารบริหารยาใหออกฤทธิ์ระยะสัน้ และระยะยาว
2.เพื่อศึกษาผลของการใช จี เอ็น อาร เอช อะโกนิสต ฝงใตผิวหนังสุนัขเพศเมียในวัยเจริญพันธุ ตอ
อวัยวะสืบพันธุภายใน โดยดูจากลักษณะทางกายวิภาคและจุลกายวิภาค ภายหลังจากการฝงไป
แลว 63 วัน
3.เพื่อศึกษาถึงความผิดปกติของการใช จี เอ็น อาร เอช อะโกนิสตชนิดฝงเขาใตผิวหนังณ ตําแหนง
ที่ทาํ การฝง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วงรอบการเปนสัดและลักษณะทางพยาธิวิทยาของมดลูกและรังไขในสุนขั
ระยะ Prooestrus
เปนชวงที่มีการเจริญของ follicle และการเรียงตัวของมดลูก การเจริญและพัฒนาของรัง
ไขรวมถึงการหลั่งของ estrogen จะถูกควบคุมโดยฮอรโมน FSH LH และฮอรโมนจากตอมใต
สมองหรือที่เรียกวา pituitary gonadotropins ในทางกลับกัน estrogen ที่หลัง่ จากรังไขจะเปนตัว
ไปกระตุนให LH จากรังไขขนึ้ สูงสุด (LH surge) ซึ่งมักจะเปนวันเดียวกันกับวันที่เขาสูระยะ estrus
และเปนตัวกระตุนใหเกิดการตกไข FSH จะสูงที่สุด 1 วันกอนเขาสูระยะ estrus สงผลใหมกี าร
เจริญของ follicle มากขึน้ แลวจากนั้นจึงลดลง สวน LH จะสูงที่สดู ในวันที่เขาสูร ะยะ estrus
เชนเดียวกับ estrogen ในขณะที่ estrogen สูงขึ้นกอนเขาสูระยะถัดไป และจะสูงที่สุดเมื่อเขาสู
ระยะ estrous การเกิดคอรปสลูเธียมและการหลั่ง progesterone เกิดจากการทํางานของ LH โดย
ไปจับกับตัวรับที่อยูบนผิวเซลลของ follicle ที่แตกออกแลวซึ่งจะมีการเพิ่มจํานวนตัวรับมากขึ้น
(LaPolt et al., 1990) ฟอลลิเคิลที่แตกและฝอไปแลวจะถูกเรียกวา คอรปสลูเธียม ซึ่งประกอบไป
ดวยลูเธียลเซลล เรียกวา luteotropic effect (Wingard et al., 1991; Lincoln, 1992; Bearden
and Fuquay, 1997) และเมื่อ LH ต่ําลงคอรปสลูเธียมก็จะคอยสลายไปพรอมๆกัน ลักษณะทาง
พยาธิวทิ ยาจะพบวามีการหลั่งของเหลวจากฟอลลิเคิลมากขึ้นเนื่องจากเสนเลือดฝอยบริเวณนัน้
จะมีแรงดันสูงขึ้น ผนังฟอลลิเคิลบางลงจนสามารถมองเห็นไดถงึ ของเหลวที่อยูภายใน เมื่อ LH
กระตุนให prostaglandin ถูกหลั่งออกมา ฟอลลิเคิลจึงแตกออกและเกิดการตกไข การตกไขใน
สุนัขสามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองมีสิ่งกระตุน ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาที่พบมีการบวมน้ําและมีการ
คั่งเลือดที่ชนั้ กลามเนื้อมดลูก เซลลเยื่อบุชองคลอดตรวจพบเปนชนิด intermediate cell >50%
(Verstegen et al., 1999) ลักษณะภายนอกที่พบคือเริ่มมีการบวมขยายใหญและมีสิ่งคัดหลัง่ ปน
เลือดจากอวัยวะเพศ (Kutzler, 2005) ในระยะนี้สนุ ัขจะมีระดับ progesterone > 1 ng/ml (Trigg
et al., 2006)
ระยะ Oestrus
เปนระยะที่ follicle มีการเจริญอยางเต็มที่จนกระทั่งแตกออกซึ่งเปนผลมาจากการหลั่ง
ของฮอรโมน LH สวน estrogen ที่สูงในชวงตนระยะนีก้ ็จะคอยๆลดลงอยางสม่าํ เสมอ โดยที่ระยะ
นี้จะถูกเรียกวาระยะที่สุนัขเปนสัด คือสุนัขเพศเมียยอมใหเพศผูขนึ้ ผสม ลักษณะทางพยาธิวิทยา
พบชั้น mucosa-epithelium หนาตัวขึ้นอยางตอเนื่องจากการที่เม็ดเลือดขาวชนิด mononuclear
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cell แทรกเขามา ในระยะนี้เสนเลือดจะมาเลี้ยงบริเวณ propria-submucosa มากทีส่ ุด เซลลเยื่อบุ
ชองคลอดที่พบจะเปน superficial หรือเรียกอีกอยางวา cornified cell > 90% ซี่งระยะนี้จะมีการ
ตกไขเมื่อตรวจพบ progesterone > 5 ng/ml (Kutzler, 2005) ระยะเวลาของชวงนีจ้ ะนาน 5 ถึง 9
วัน
ระยะ Dioestrus
เปนระยะที่ corpus luteum มีการพัฒนาและหลั่งฮอรโมน progesterone ออกมา ใน
ระยะนี้เองที่หากไขถูกผสม สุนัขจะตั้งทอง จนถึงสิน้ สุดระยะนี้ ผนังมดลูกจะคอยๆกลับเขาสูสภาพ
ปกติ การคั่งของเสนเลือดและลักษณะบวมน้ําตางๆจะลดลง ลักษณะทางพยาธิวิทยา แสดงใหเห็น
ถึงเซลลชนิด Stratified squamous epithelium มีจํานวนเซลลลดลงและบางลงอยางชัดเจน แต
เซลลชั้นนอกสุดจะยังไมเปลีย่ นเปนแบบ cornified cell เมื่อตรวจเซลลเยื่อบุชองคลอด จะพบเปน
intermediate cell และมีเซลลเม็ดเลือดขาวจํานวนมาก แตจะไมพบเซลลเม็ดเลือดแดง ซึ่งระยะนี้
จะยาวนาน 56 ถึง 60 วัน ในระยะไดเอสตรัส luteal cell จะทําหนาที่ผลิตฮอรโมนprogesterone
เปนหลัก ชัน้ กลามเนื้อมดลูกจะประกอบไปดวย ชั้น tunica muscularis ชั้นในสุดเปนกลามเนื้อ
เรียบซึ่งหนากวาเมื่อเทียบกับกลามเนื้อเรียบที่อยูชนั้ นอก ตอมตางๆ จะแทรกตัวอยูทกี่ ลามเนือ้
ชั้นในกลามเนือ้ เรียบที่อยูชนั้ นอกจะมีการวางตัวเปนแนวยาว กลามเนื้อทัง้ สองชัน้ นี้ถูกจัดเปนมัด
แตละมัดจะถูกเชื่อมเขาดวยกันโดยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ที่ประกอบไปดวย
fibrocyte histiocyte mass cell, collagen และ elastic fiber นอกจากนี้จะพบไดวาที่ชัน้
กลามเนื้อมีการขยายขนาดของ mucosal epithelium จากการเพิม่ จํานวนขึน้ ของเม็ดเลือดขาว
ชนิดนิวโทรฟล นอกจากเสนเลือดที่มาเลีย้ งชัน้ propria-submucosa จะมีจาํ นวนมากขึ้นแลวยัง
เกิดการคั่งของเลือดมากขึ้นดวย เมื่อตรวจเซลลเยื่อบุชอ งคลอดจะพบวา intermediate cell มีนอ ย
กวา 40% (Verstegen et al., 1999)
ระยะ Anoestrus
เปนระยะที่เกิดตอจาก dioestrous และเปนระยะทีร่ ะบบสืบพันธุเ พศเมียกลับมาอยูใน
สภาพปกติที่ไมมีการพัฒนาใดๆ ลักษณะทางพยาธิวิทยา พบชั้นของ mucosal epithelium และ
ชั้น propria-submucosa บางลง เซลลเปลี่ยนเปนชนิด simple cuboidal ซึ่งหนาเพียง 2 ถึง 4 ชั้น
เทานัน้ เยื่อบุชองคลอดจะเปนลักษณะของ parabasal cell ซึ่งอาจพบเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophil และ lymphocyte ไดบาง ระยะนี้จะยาวนานไดถึงหลายเดือน เซลลเยือ่ บุชองคลอดที่
ตรวจพบเปน parabasal cell หรือมี superficial cell < 50% และมีระดับ progesterone ใน
กระแสเลือด < 0.2 ng/ml (Volkmann et al., 2006)
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การทํางานของ GnRH
ในสุนัขเพศเมียจะมี FSH เปนฮอรโมนกระตุนให follicle มีการเจริญและ granulose cell
จะผลิต estrogen ออกมา สวนการทํางานของ FSH ที่มีผลตอการเจริญของ follicle และการสราง
สารสเตียรรอยดนั้นเกิดจากการเขาจับกับตัวรับที่อยูบน granulosa cell ในสวนของ LH จะทําให
เกิด luteotropic effect กลาวคือ LH จะไปทําใหเกิดการตกไขโดย follicle จะแตกออกและ
เปลี่ยนเปน corpus luteum ซึ่งจะสราง progesterone ออกมา โดยที่ FSH และ LH ถูกควบคุม
โดย GnRH (Wingard et al., 1991; Lincoln, 1992; Bearden and Fuquay, 1997). ในระยะนีจ้ ะ
มีการเพิ่มขึ้นของตัวรับ LH (LaPolt et al., 1990)
กลไกการควบคุม Gonadotropin
GnRH (gonadotropin releasing hormone) ทําหนาทีค่ วบคุม FSH และ LH ที่รูจกั กันใน
ชื่อ lutenizing hormone releasing factor (LRF) GnRH นี้จะเปนตัวกระตุนและควบคุมการสราง
และหลั่งของ gonadotropin จากตอมใตสมองสวนหนา
โครงสรางทางเคมีของ GnRH
GnRH เปนฮอรโมนที่ผลิตจาก hypothalamus ประกอบไปดวยเปปไทด 10 ตัวตอกันตาม
โครงสรางดังนี้ (Matsuo et al, 1971)
pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
GnRH ในสัตวมีกระดูกสันหลังทุกชนิดสามารถออกฤทธิ์ตอกันไดเพียงแตการตอบสนองที่
เกิดขึ้นมีความแตกตางกันออกไป สวนในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมนัน้ จะตอบสนองตอ GnRH ของสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมดววยกันไดดีกวา (Millar and King, 1988 cited by Cain et al., 1989)
การควบคุมการผลิตและการหลัง่ GnRH
ปริมาณและความถี่ในการหลั่ง GnRH เปนสวนสําคัญในการกระตุน ใหเกิดการหลัง่ ของ
FSH และ LH การควบคุมการสราง gonadotropin และการหลั่งเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน การ
ควบคุมนี้ไปทําให GnRH นั้นมีการหลั่งออกมาแบบเปนชวงๆจากตอมใตสมองสวนหนา (Miller.,
1993)
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การทํางานของตัวรับ GnRH
ตัวรับของ GnRH ประกอบไปดวยกรดอะมิโน 328 ตัว พบอยูในสมองและตอมใตสมอง
สวนหนา จํานวนตัวรับทีบ่ ริเวณตอมใตสมองสวนหนาจะมีจํานวนไมคงที่ เนื่องจากตัวรับเหลานี้
จะหยุดการทํางานและทําลายตัวเองตลอดชวงระยะเวลาที่มันทํางาน และบางครั้งก็จะกระตุน
ตัวเองหรือสรางเพิ่มขึ้นมาใหม ในการเขาจับกันของ GnRH กับตัวรับนั้นตองมีการกระตุนการ
แสดงออกของ GnRH ยีนสและมีการหลัง่ ของฮอรโมนไดแก gonodotrophins LH และ FSH จาก
ตอมใตสมองสวนหนา ตัวรับ GnRH นี้จะถูกกําหนดรูปแบบการทํางานตามคุณสมบัติทาง
กายภาพ พบวาในระยะ estrous จํานวนตัวรับจะคอยๆเพิ่มจํานวนขึ้น และจะมีมากที่สุดตอน
กอนที่จะ LH จะหลัง่ มาสูงที่สุด จากนัน้ จะคอยๆลดจํานวนลงซึ่งระหวางตั้งทองและใหนมลูกก็จะ
ลดลงเชนกัน(Clayton et al., 1980; Conn, 1994) พบวา สารคลายฮอรโมน GnRH LH FSH
สเตียรอยดและโปรตีน สามารถควบคุมการทํางานทั้งเพิ่มและลดจํานวนตัวรับ GnRH ไดเชนกัน
(Wise et al., 1984; Young et al., 1984; Greg and Nett, 1989; Wang et al., 1989).
Up regulation เกิดจากการกระตุนของฮอรโมนไปเหนี่ยวนําใหโมเลกุลของตัวรับมีเพิ่มขึ้น
มากกวาปกติ และในขณะเดียวกันเนื้อเยื่อเปาหมายจะมีการพัฒนาและจะไวตอการกระตุนของ
ฮอรโมนมากยิง่ ขึ้น (Guyton and Hall, 1996) ในทางกลับกันการลดลงของจํานวนตัวรับเปนการ
ลดความไวรับลง โดยแบงไดเปน 2 แบบ คือความไวรับลดลงอยางชั่วคราวหรือเพียงชวงระยะเวลา
สั้นๆ และความไวรับลดลงเปนนระยะเวลานาน การที่ความไวรับลดลงเกิดจากการที่ mRNA นั้น
ถูกสรางนอยลง ซึง่ mRNA จะมีสวนสําคัญในการสรางตัวรับ GnRH ปริมาณ mRNA ที่ไม
ตอบสนองตอการกระตุนมีมากขึ้น หรือการแตกออกของโปรตีนตัวรับมีมากขึ้น เหลานี้ลวนแลวแต
ทําใหเกิดลักษณะที่เรียกวา Down regulation
GnRH agonists
รูปแบบการเตรียมและโครงสราง
GnRH agonist ไดถูกเตรียมใหอยูในรูปแบบที่สามารถออกฤทธิ์ไดยาวนานขึ้นเนือ่ งจาก
โดยทัว่ ไปแลว GnRH agonist ที่ใชกันอยูหรือในธรรมชาติเองจะมีคา ครึ่งชีวิตสัน้ และความคงตัว
ต่ํา ดังนั้นจึงถูกพัฒนาใหมีความคงตัวมากขึ้น (Pace et al., 1991) ซึ่งจากการศึกษาเพื่อพัฒนานี้
มีที่เปนทัง้ แบบออกฤทธิ์เหมือนและออกฤทธิ์ตรงกันขามกับ GnRH โดยสามารถออกฤทธิก์ ระตุน
การหลัง่ LH และ FSH ไดสูงกวาการกระตุมตามธรรมชาติถึง 200 เทา (Nester, 1984 อางถึงโดย
Vickery et al., 1989) เพื่อเลียนแบบการหลั่งออกมาอยางชาและตอเนื่องของ GnRH ในธรรมชาติ
สมัยกอนจึงมีการนําเครื่องควบคุมการฉีด GnRH เขาสูหลอดเลือดดําในรางกายอยางเปนจังหวะ
แตคาใชจายก็สูงตามมา
จึงพัฒนารูปแบบใหมที่สามารถใชฉีดเขาใตผิวหนังไดหลายวิธี
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(Concannon, 1989; Vickery et al., 1989; Cain et al., 1990; Cinone et al., 1996;
Concannon, 1998; Inaba et al., 1998)
ผลิตภัณฑ
ในทางสัตวแพทยไดมีการใชและศึกษา GnRH ในสัตวเพศผูและเพศเมียหลายชนิด ซึ่งมี
ผลิตภัณฑออกฤทธิ์เหมือน GnRH (GnRH agonist) เปนจํานวนมาก โดยสวนใหญจะใชเปน
รูปแบบฉีดเขาใตผิวหนังทุกวันจึงเกิดเปนขอจํากัดในการใชเพื่อประโยชนในการควบคุมการปนสัด
ซึ่งปจจุบนั ผลิตภัณฑแบบออกฤทธิ์ไดยาวนานดวยการฉีดเพียงครัง้ เดียวมีอยูในรูปแบบของ
Desloreliln เปนผลิตภัณฑแรกที่ถูกพัฒนาขึ้น
ผลของสารออกฤทธิ์คลาย GnRH เมือ่ เทียบกับ GnRH ในธรรมชาติ
เปนทีท่ ราบกันดีวาความเขมขนของ Gonadotropin ในกระแสเลือดขึ้นอยูกับความถี่ของ
การหลัง่ GnRH จากตอมใตสมอง ซึ่งมีความเกี่ยวของกันโดยตรงกับจํานวน receptor บนผิว
เนื้อเยื่อ เนื่องจากตัว GnRH เองจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการตอบสนองของ receptor ในลักษณะ
ตางๆ (Kaiser et al., 1995) พบวาการไมตอบสนองของ receptor ตอ GnRH ในลักษณะ upregulation เกิดจากการที่จาํ นวน receptor ที่อยูบนผิวเนื้อเยื่อมีจํานวนนอยลง ในการใช GnRH
agonist มาเปนเวลานานชวงแรกจะกระตุนให gonadotrophin เพิ่มขึ้นแลวจึงตามดวยการไม
ตอบสนองของ receptor ทีต่ อมใตสมองในการถูกกระตุน ครั้งตอไป
ประโยชนเพือ่ การนําไปใชในสัตว
ฤทธิ์ในการควบคุมวงจรการเปนสัดในสุนัขเพศเมียของ GnRH agonist
ครั้งแรกที่มีการศึกษาถึงผลจากการใช GnRH agonist ซึ่งมีผลกดการเปนสัดในสุนัขเพศ
เมียพบวาสามารถระงับการเปนสัดได เปนการศึกษาในสุนัขเพศเมียกอนถึงวัยเจริญพันธุ หรือชวง
อายุ 10-11 เดือน โดย Vickery และคณะในป 1987 มีการศึกษาในสุนัขเพศเมียพบวา ภายหลัง
จากการฝง GnRH agonist สุนัข 3 ตัวแสดงอาการเปนสัดภายใน 6 วัน หลังการฝงและไมพบการ
เปนสัดอีกเลยตลอด 1 ปทที่ ําการศึกษา จนกระทั่งอีก 8 เดือนตอมาสุนัขจึงกลับมาแสดงอาการ
เปนสัดอีกครั้ง (Vickery et al., 1989) ถัดมาไดมีการศึกษาในสุนัขพันธุบีเกิ้ลเพศเมีย โดย McRae
และคณะในป 1985 โดยการศึกษาครั้งนีใ้ ช nafarelin ในขนาด 32 ไมโครกรัมตอวันและพบวา
หากทําการฝงฮอรโมนนี้ในสุนัขที่มีอายุนอยกวา 4 เดือน หรือในสุนัขทีอ่ ยูในระยะ dioestrous และ
สุนัขหลังคลอด 7 วัน สุนัขจะไมแสดงอาการเปนสัดหลังการฝง เชนเดียวกันกับการศึกษาของ
Vickery และคณะ ในป 1989 แตถาหากสุนัขที่แสดงอาการเปนสัดจากการถูกกระตุนโดยฮอรโมน
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ชนิดนี้ไดรับการผสมพันธุ สุนัขก็จะไมสามารถตั้งทองไดหรือมีอัตราการผสมติดต่ํา ซึ่งเปนผลมา
จากการที่ระดับฮอรโมน progesterone ในกระแสเลือดไมอยูในระดับที่สูงพอจะรักษาสภาพตั้ง
ทองของสุนัขเอาไวได (Olson et al., 1989; Onclin et al., 2000) ผลจากการกระตุนใหเกิดการ
เปนสัดในสุนัขหลังการใชฮอรโมนใน 5-28 วันเปนผลอันไมพงึ ประสงคของการใชฮอรโมนเพื่อการ
ควบคุมวงจรการเปนสัด ดังนั้น Wright และคณะ ในป 2001 จึงไดทําการศึกษาอีกครั้งเพื่อแกไข
จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการถูกกระตุนการเปนสัดในสุนัขหลังไดรับ
ปญหาที่เกิดขึน้
GnRH agonist นั้นสามารถยับยัง้ ไดโดยใช progestin สวน Trigg และคณะที่ทาํ การศึกษาในป
2001 กลาวไววาเมื่อฝงฮอรโมนในสุนัขทีม่ รี ะดับ progesterone ในกระแสเลือด > 5 ng/ml สุนัข
จะไมแสดงการเปนสัดจากการถูกกระตุน ดวย GnRH agonist อีก ซึ่งสอดคลองกกับการทดลอง
ของ Gobello ในป 2006
นอกจากนี้แลวยังมี GnRH agonist อีกหลายอยางที่ไดมีการนําไปใชเพื่อประโยชน
ทางดานการจัดการระบบสืบพันธุ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 GnRH agonist ที่ไดรับการยอมรับและนําไปใชในทางสัตวแพทยในหลาย
ขนาดและรูปแบบ
GnRH agonist
Trade name
Formulation
Buserelin
Receptal
0.1 mg/ml (injection)
Fertirelin
Ovalyse
50 microgram/ml (injection)
Gonadorelin
Fertagyl
0.1 mg/ml (injection)
Buserelin
Suprefact
1.0 mg/ml (injection)
Goserelin
Zoladex
3.6 mg(implant for 1 month)
Zoladex LA
10.8 mg(implant for 3
month)
Nafarelin
Synarel
Nasal spray
Deslorelin
Ovuplant
2.1 mg (implant)
การใชเพื่อประโยชนดา นอื่น
การเหนี่ยวนําการเปนสัด
มีการใชสารเพื่อเหนี่ยวนําการเปนสักในสุนัขเพศเมียหลายชนิดดวยกันรวมถึง
GnRH
agonist ในปจจุบันยังไดมีการคิดคนพัฒนา GnRH agonist เพื่อประโยขนดานนี้ เนื่องจาก
คุณสมบัติและรูปแบบการเตรียมสารมีความเหมือนหรือคลายคลึงกับการออกฤทธิ์ของ GnRH
agonist ในรางกายตามธรรมชาติที่มกี ารหลั่งจากตอมใตสมองสวนหนา และสงผลกระตุนใหเกิด
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การหลัง่ FSH และ LH ทําใหสุนัขเขาสูระยะ proestrus และระยะ oestrus (Cain et al., 1988;
Concannon et al., 1997; Vanderlip et al., 1987) ในอีกการศึกษาหนึ่งโดย Kutzler และคณะ
ในป 2002 รายงานถึงการฝง GnRH agonist ที่ชนั้ mucosa ของชองคลอดของสุนัขเพศเมีย 8 ตัว
ทุกตัวเขาสูวงรอบการเปนสัดและไดรับการผสม แตมี 5 ตัวที่ตั้งทอง
การใชในสุนัข
มีการใช deslorelin เพื่อประโยชนในการจัดการดานระบบสืบพันธุใ นสุนัขทัง้ เพศผูและ
เพศเมีย ทั้งนีย้ ังสามารถใชควบคุมวงจรระบบสืบพันธุและพฤติกรรมที่เกีย่ วของกับฮอรโมนเพศใน
สัตวปาจําพวกสัตวกนิ เนื้อและกลุม exotic (Bertschinger et al., 2001 ; Trigg et al., 2001 ;
Wright et al., 2001) ผลการกดวงรอบการเปนสัดนัน้ สามารถสงผลยาวนานถึง 12 เดือนจากการ
ฝง deslorelin เขาใตผิวหนังแตการตอบสนองนั้นขึน้ อยูก ับขนาดและปริมาณของ deslorelin ที่ใช
(Vickery et al., 1989)
เพื่อบอกถึงการคงอยูของเนื้อเยื่อรังไข
สุนัขเพศเมียทีท่ ําหมันแลว เมื่อฉีด GnRH agonist เขาทางหลอดเลือดดําจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆของ estrogen และ LH ซึ่งเปนประโยชนในกรณีที่ตอ งการทราบวาสุนัขผานการ
ทําหมันแลวหรือยัง (England, 1998)
เพื่อเรงการตกไข
จากการศึกษาของ England ในป 1998 พบวาหากทําการฉีด GnRH agonist เขาทาง
หลออดเลือดดําเพียงครั้งเดียว สามารถเรงการตกไขได
เพื่อประโยชนจากการที่สนุ ัขถูกผสมโดยไมพึงประสงค
โดยคุณสมบัติ down-regulation ทําให corpus luteum ขาด Gonadotrophin มาชวยให
คงอยูได(England, 1998)
เพื่อใชในการรักษาเนื้องอกเตานม
การใช GnRH agonist สามารถลดขนาดของกอนเนื้องอกใหเล็กลงไดในสุนัขทีป่ ว ยเปน
มะเร็งเตานมชนิดเกี่ยวของกับฮอรโมน ซึง่ สามารถชวยยืดอายุใหสนุ ัขออกไปไดอีก (Lombardi et
al., 1999)
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Deslorelin
โครงสราง
deslorelin เปน nona-peptide ออกฤทธิ์ยาวนาน เปนสารออกฤทธิ์คลาย GnRH แตออก
ฤทธิ์ไดดีกวา GnRH ในธรรมชาติ 100-130 เทา มีโครงสรางเปน
pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro- NHEt
เมื่อฝงเขาใตผวิ หนังสุนัข พบวา deslorelin จะถูกปลอยอกกมาอยางชาๆในปริมาณมากกวา1
ไมโครกรัม/วัน ไดยาวนานถึงมากกวา 1 ป (Peptech Animal Health, Sydney, personal
communication)

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกสัตวและเก็บตัวอยาง
สุนัขทดลองที่ใชในงานวิจัยเปนสุนัขเพศเมียอายุ 8 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 8 ปอยูในชวงวัย
เจริญพันธุ น้ําหนักอยูในชวงระหวาง 10-20 กิโลกรัม สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ เลี้ยงไวใน
กรงเดี่ยวมีน้ําใหตลอดไมจํากัด จากนั้นสุนัขทุกตัวจะไดรับการฉีดวัคซีนรวมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อ
ตาง ๆ และวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ทั้งหมด 2 ครั้งตามโปรแกรมที่กําหนดโดยสมาคมสัตว
แพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตว การปองกันพยาธิหนอนหัวใจ เห็บ หมัด และพยาธิตัวกลมใน
ลําไสทําโดยฉีด ivermectin ในขนาด 300 ไมโครกรัม/น้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม เขาใตผิวหนังทุก 1
เดือน ทําการตรวจพิสูจนวาไมไดอยูในระยะการเปนสัด (oestrous stage) ใชการตรวจโดยสังเกต
พฤติกรรม การตรวจเซลลเยื่อบุชองคลอด และระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน สุนัขทุกตัวตองไมเคย
มีประวัติการไดรับสารตาง ๆ ที่มีผลตอระบบสืบพันธุ และยังไมไดรับการผาตัดนํารังไขและมดลูก
ออก (ovariohysterectomy) อยูในระยะ anoestrus จํานวนทั้งหมด 12 ตัวตางครอกกัน สุนัขทุก
ตัว มีประวัติการให ลูกมาแล ว อย างน อย 1 ครอก โดยสุนัขทุก ตัวได รับการบริจาคโดยตรงจาก
เจาของสุนัข ซึ่งประวัติการใหลูกไดจากการสอบถามขอมูลจากเจาของ
2. วิธีการดําเนินงานวิจยั
โดยทําการแบงกลุมสุนัขทดลองออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 6 ตัว
กลุมทดลองที่ 1
เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอรโมน progesterone กอนทําการฝง GnRH agonist แลว
จึงฝง GnRH agonist เขาใตผิวหนังบริเวณหลังใบหูของสุนัขทุกตัว เมื่อสุนัขถูกกระตุนใหเขาสู
วงรอบการเปนสัดจนถึงระยะที่มกี ารเพิม่ ขึ้นของ LH โดยสังเกตจากความเปลีย่ นแปลงของเซลล
เยื่อบุชองคลอดและอวัยวะเพศภายนอก แลวจึงเจาะเลือดตรวจระดับ progesterone วันเวนวัน
จนกวา progesterone จะขึ้น >2 ng/ml แลวจึงถอด GnRH agonist ของสุนัขทุกตัวในกลุม ที่ 1
ออก
กลุมทดลองที่ 2
ทําการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอรโมน progesterone โดยกําหนดให <2 ng/ml
ทั้งหมด 3 ครั้งกอนทําการฝง GnRH agonist แลวจึงฝง GnRH agonist เขาใตผิวหนังบริเวณหลัง
ใบหูของสุนัขทุกตัว แตเมือ่ สุนัขถูกกระตุนใหเขาสูว งรอบการเปนสัดจนถึงระยะทีม่ ีการเพิ่มขึ้นของ
LH โดยสังเกตจากความเปลี่ยนแปลงของเซลลเยื่อบุชองคลอดและอวัยวะเพศภายนอก แลวจึง
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เจาะเลือดตรวจระดับ progesterone วันเวนวัน จนกวา progesterone จะขึ้น >2 ng/ml และจะ
ไมมีการถอด GnRH agonist ออก
สุนัขทัง้ 2 กลุมทุกตัว จะไดรับการตรวจดูความเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคของอวัยวะเพศ
เก็บตัวอยางเซลลเยื่อบุชองคลอดและเก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจวัระดับฮอรโมน progesterone 2
ครั้งเพื่อยืนยันระยะ anoestrus กอนทําการฝง GnRH agonist โดยสุนัขที่อยูในระยะ anoestrus
จะมีระดับของฮอรโมน progesterone <1 ng/ml (Feldman and Nelson, 1996) จากนั้นจึงฝง
Deslorelin (Peptech Animal Health, Sydney Australia) ขนาด 4.7 mg/ชิ้น เขาใตผิวหนัง
บริเวณหลังใบหูของสุนัขทุกตัวโดยเทคนิคปลอดเชื้อ ทําความสะอาดบริเวณที่ฝงดวยการทาโพวิ
โดน ไอโอดีนและแอลกอฮอลแลวจึงฝง deslorelin จากไซรินจที่ใชเพียง 1 ครั้ง/ตัว สังเกตุความ
เปลี่ยนแปลงบริเวณที่ฝงเปนเวลา 1 สัปดาหเพื่อตรวจดูลักษณะการอักเสบหรือปฏิกริยาอื่นๆที่อาจ
เกิดขึ้น สุนัขทุกตัวจะไดรับการตรวจการเปนสัดภายหลังการฝงฮอรโมนทุกวัน โดยสังเกตุจากความ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม อวัยวะเพศบวมแดง มีเลือดจากอวัยวะเพศดังทีก่ ลาวไวในบทที่ 2 จึง
เริ่มเก็บตัวอยางเซลลเยื่อบุชองคลอดและเลือดวันเวนวันจนถึงระยะตกไข หรือตรวจพบวามีระดับ
ฮอรโมน progesterone > 2 ng/ml (Wank et al., 1997) ตอจากนั้นจะไดรับการเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจวัดระดับโปรเจสเตอรโรนและเก็บเซลลเยื่อบุชองคลอดสัปดาหละ 1 ครั้งทุกสัปดาหจนกวาจะ
ครบกําหนดผาตัด สุนัขทุกตัวเขารับการผาตัดทําหมันเพศเมียเมื่อ 8 สัปดาหหลังตกไข สุนัขที่ไดรับ
การฝงฮอรโมนแตไมแสดงอาการเปนสัดภายในระยะเวลา 28 วัน จะถูกคัดออกจากการทดลอง
3. ผลิตภัณฑที่ใช
Deslorelin เปน GnRH agonist ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน ลักษณะเปนแทงขนาดยาว 5
กวาง 2.3 มม อยูในไซรินจซึ่งพัฒนาและผลิตขึ้นโดยบริษัท Peptech Animal Health Pty จํากัด
รัฐ NSW ประเทศ Australia โดยที่ deslorelin แตละแทงมีปริมาณสารออกฤทธิ์ 4.7 mg จํานวน 1
ชิ้น ใสอยูในกระบอกฉีดที่ออกแบบใหมีคณ
ุ สมบัติคลายไซรินจ บรรจุลงในซองและผานกรรมวิธฆี า
เชื้อดวยระบบ e-beam irradiation แลวจึงเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4๐C จนกวาจะนําไปใช เมื่อนําไป
ฝงเขาใตผิวหนังจะออกฤทธิ์ > 1 μg /วัน นาน 1 ป (Trigg et al., 2006)
4. ลักษณะของระบบสืบพันธุ
สังเกตการเขาสูระยะ oestrus จากความเปลี่ยนแปลงดานกายภาพของอวัยวะสืบพันธุ
เชน การบวม สิ่งคัดหลั่งจากอวัยวะเพศ เปนตน สังเกตจากการตรวจเซลลเยื่อบุชองคลอด และ
ระดับฮอรโมน progesterone ที่เพิ่มขึ้นวันเวนวันหลังทําการฝงจนกระทั่งตกไข จากนั้นจึงทําการ
ตรวจเซลลและเจาะเลือดสัปดาหละครั้งจนสุนัขเขารับการผาตัดทําหมัน
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5. ลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึงการเขาสูระยะ estrus
การตรวจดูอวัยวะเพศจากการสังเกตการบวมขยายใหญ และมีสิ่งคัดหลั่งจากอวัยวะเพศ
6. การตรวจเซลลเยื่อบุชองคลอด
เตรียมดวยการใชสําลีพันปลายไม (cotton swab technique) (Feldman and Nelson,
1996) นําไปทําใหชุมดวยสารละลายน้ําเกลือ 0.9 % (saline solution) ทําความสะอาดบริเวณ
อวัยวะเพศดวยสารละลายน้าํ เกลือเชนกัน แลวจึงใช cotton swab สอดเขาไปที่อวัยวะเพศโดยใช
อีกมือหนึ่งจับที่อวัยวะเพศแลวแยกออก จากนัน้ ดัน cotton swab เฉียงขึ้นทํามุม 45 องศา ปลาย
cotton swab จะผานสวนทายของ vagina ลึกประมาณชองเชิงกราน หมุน cotton swab เบาๆ
แลวถอนออก นําตัวอยางเซลลที่ติดปลายไปแตะลงบนแผนสไลดเปลาโดยหมุน cotton swab
เบาๆไปในทิศทางเดียวกันบนแผนสไลด ทํา 2-3 แถว นําสไลดไปตากใหแหงแลวจึงนําไปยอมดวย
สี Modified Wright-Giemsa (Dip Quick, Clinag Co., Ltd. Bangkok, Thailand) เซลลที่ไดเปน
parabasal หรือ intermediate หรือ superficial cell ตามขอบงชี้ซงึ่ แบงเปนรอยละเมื่อสองดูดวย
กลองจุลทรรศนทกี่ ําลังขยาย x 100 โดยจะนับที่ 200 เซลล (Concannon and Digregorio, 1986;
Wright and Parry, 1989)
7. ระดับฮอรโมน progesterone
เก็บตัวอยางเลือดโดยการเจาะเลือด 1 ครั้งตอสัปดาหจากเสนเลือดดํา cephalic ปริมาณ
2 ml เก็บตัวอยางลงในหลอดเก็บเลือดที่ผานการฆาเชื้อแลวทําการ centrifuged เพื่อนําไป
ตรวจหาระดับของฮอรโมน progesterone ในกระแสเลือดดวยวิธี Electro-chemiluminescence
immunoassay (Abbort laboratory, USA) หนวยเปน ng/ml การประเมินขอบเขตมีคาตั้งแต
0.03-60 ng/ml ซึ่งในกรณีนี้ความแมนยําอยูที่ 0.2 ng/ml
8. การจัดการระบบสืบพันธุเ มื่อสิ้นสุดการทดลอง
สุนัขทุกตัวไดรับการผาตัดทําหมันเพศเมียภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองภายใตการวาง
ยาสลบ โดยใช atropine ขนาด 0.04 mg/kg และ xylazine (Rompun®, Bayer, Germany)
ขนาด 2 mg/kg ฉีดเขากลามเพื่อเตรียมสลบทั้งตัว จากนั้นจึงนําสลบดวย thiopental sodium
และรักษาภาวะสลบดวย halothane และออกซิเจนผานทางทอชวยหายใจ ขณะทําการผาตัด สุนัข
ทุกตัวไดรับสารน้ําเขาทางหลอดเลือดดํา การผาตัดเปดเขาชองทองในแนว ventral midline
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incision แลวเย็บปดดวย vicryl 2/0 เย็บปดผิวหนังดวยไหมเย็บชนิดไมละลาย (non absorpable
multifilament)
9. กรรมวิธีทางจุลพยาธิวิทยา
ตัวอยางมดลูกและรังไขถูกเก็บแชใน 10 % Para-formaldehyde จากนั้นนําไปตัดและ
ยอมดวย haematoxylin and eosin.
10. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขอมูลของสัดสวนของสุนัขที่มีการตกไข และสัดสวนของสุนัขทีม่ ีความผิดปกติบริเวณทีท่ ํา
การฝง จะถูกนํามาวิเคราะหดวยวิธี student t-test
ขอมูลความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน progesterone ของสุนัขกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม วิเคราะหโดยใช student t-test
11. การฝง deslorelin
ทําการฝง GnRH agonist ขนาด 4.7 มิลลิกรัมตอสุนัข 1 ตัว โดยการฉีดเขาที่ชั้นใตผิวหนัง
บริเวณหลังใบหู โดยกอนขั้นตอนการฝงจะทําการโกนขนบริเวณที่จะฝงออกในลักษณะเปนวงกลม
จากนั้น จึง เช็ดทํ าความสะอาดบริเ วณที่ โกนเสร็จแล วดว ยโพวิโดน ไอโอดีน และเช็ดออกดว ย
แอลกอฮอล 70% ตามเทคนิคปลอดเชื้อ หลังจากที่การฝงเสร็จเรียบรอยแลว ใชสําลีแอลกอฮอล
กดตรงตําแหนงแทงเข็มนานประมาณ 2 นาที ตรวจดูสภาพผิวหนังบริเวณที่ทําการฝงนาน 7 วัน
เพื่อสังเกตการบวม การเกิดถุงเลือด และการเกิดฝ

บทที่ 4
ผลการทดลอง
จากการศึกษาในครั้งนี้ใชสนุ ขั ทั้งหมด 12 ตัว ตางครอกกัน ทุกตัวมีประวัติการใหลูก
มาแลวอยางนอย 1 ครอกหรือมีประวัติการใหลูกมาแลวอยางนอย 1 ครอก จากสุนขั ทั้งหมดนี้จะ
ถูกแบงออกเปน 2 กลุม ซึง่ จะทําการฝง deslorelin แลวถอดออก 6 ตัว และฝง deslorelin แลวไม
ถอดออกอีก 6 ตัว
ตําแหนงที่ทาํ การฝง
สุนัขทุกตัวไดรับการฝง deslorelin ที่ใบหูดานซาย เมื่อทําการสังเกตุบริเวณที่ฝงเปน
เวลานาน 7 วัน ไมพบวามีการอักเสบ ไมมีการบวมหรือปฏิกริยาของเนื้อเยื่อเกิดขึน้ และไมพบวา
สงผลกระทบตอสุขภาพโดยรวม

การเขาสูวงรอบการเปนสัด
สุนัขทุกตัวที่ไดรับการฝง GnRH agonist (12/12) แสดงอาการเปนสัด จากการสังเกตุพบ
สิ่งคัดหลั่งปนเลือดจากอวัยวะเพศ อวัยวะเพศมีการบวมแดง ตรวจเซลลเยื่อบุชองคลอดพบเปน
intermediate cell มากกวารอยละ 80 และตรวจพบระดับฮอรโมน progesterone >2 ng/ml
(ตารางที่ 2) โดยสุนัขทุกตัวทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 เขาสูวงรอบการเปนสัดภายใน
25 วันหลังจากที่ไดรับการฝง GnRH agonist เมื่อเปรียบเทียบชวงระยะเวลาการคงอยูของระดับ
progesterone ในกระแสเลือด ซึ่งสุนัขทัง้ 2 กลุมไดรับการตรวจวัดระดับฮอรโมนนาน 8 สัปดาห
ภายหลังจากที่แสดงอาการเปนสัด พบวาสุนัขกลุมทดลองที่ 2 มีระยะเวลาการคงอยูของ
progesterone >4 ng/ml ในกระแสเลือดยาวนานมากกวา 7 สัปดาห สวนสุนัขในกลุมทดลองที่ 1
มีการคงอยูของฮอรโมนนอยกวา 4 สัปดาห (ตารางที่ 3) โดยพบวาระดับ progesterone ในสุนัข
ทั้ง 2 กลุมการทดลองเริ่มสูงขึ้น >2 ng/ml เฉลี่ยใน 11.83 วันหลังจากวันที่ฝง โดยที่สุนัขในกลุม
ทดลองที่ 1 นัน้ ระดับ progesterone ลดลง <2 ng/ml เฉลี่ยในวันที่ 51.5 หลังจากวันที่ฝง สวน
สุนัขกลุมทดลองที่ 2 เฉลี่ยลดลงในวันที่ 12.83 นับจากวันที่ฝง (ตารางที่ 5) จะเห็นวาสุนัขกลุม
ทดลองที่ 1 มีระดับ progesterone >2 ng/ml คงอยูน านเฉลี่ย 39.67 วัน แตสุนัขกลุมทดลองที่ 2
เฉลี่ยคงอยูน าน 1 วัน ความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน progesterone ตั้งแตกอนทําการฝง
จนกระทั่งสิน้ สุดการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 1 และเมื่อเปรียบเทียบระดับ progesterone ใน
กระแสเลือดของสุนัขในกลุม ทดลองที่ 1 และ 2 ไมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญใน
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ชวงแรกกอนทําการฝง GnRH agonist ตลอดจนถึงเขาสูระยะเปนสัด (estrus) แตเมื่อสุนัขในกลุม
ทดลองที่ 1 ไดรับการถอด GnRH agonist ออก ทําใหพบวามีความแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญ
ของระดับ progesterone ที่เปลี่ยนแปลงไปในชวง 1-6 สัปดาหนับจากวันที่ฝง GnRH agonist
เปนวันแรกดังในตารางที่
4
ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางอยางมีนยั สําคัญของระดับ
progesterone ในกระแสเลือดในชวงสัปดาหที่ 1-6 ภายหลังเขาสูวงรอบการเปนสัด
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนสุนัขที่เขาสูว งรอบการเปนสัด ของสุนัขที่ไดรับการถอด deslorelin ออก
ภายหลังจากที่เขาสูวงรอบการเปนสัด (กลุมทดลองที่ 1) เมื่อเทียบกับสุนัขที่ไมรับการถอด
deslorelin (กลุมทดลองที่ 2)
กลุม
จํานวน มีการบวมขยายใหญและ ตรวจพบเซลล
ระดับ
สุนัข มีสิ่งคัดหลัง่ ปนเลือดจาก
เยื่อบุชอง
Progesterone
อวัยวะเพศ
คลอดเปนชนิด ในกระแสเลือด
intermediate
> 2 ng/ml
กลุมที่ 1
6
6
6
6
กลุมที่ 2
6
6
6
6
ตารางที่ 3 ระยะเวลาการคงอยูของ progesterone ในกระแสเลือดระหวางสุนัขที่ไดรับการถอด
deslorelin ออก (กลุมทดลองที่ 1) และสุนขั ที่ไมไดรับการถอด deslorelin ออก (กลุม ทดลองที่ 2)
กลุม
ระยะเวลาทีใ่ ชในการ
ระดับ progesterone ใน
ทดลอง (สัปดาห)
กระแสเลือด >2 ng/ml
(สัปดาห)
กลุมที่ 1
8
>7
กลุมที่ 2
8
<4
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ตารางที่ 4 คาเฉลีย่ ของระดับ progesterone ในกระแสเลือด ระหวางสุนัขที่ไดรับการถอด
deslorelin ออก (กลุมทดลองที่ 1) และสุนขั ที่ไมไดรับการถอด deslorelin ออก (กลุม ทดลองที่ 2)
ตลอด 8 สัปดาหของการทดลองตั้งแตวันที่ทาํ การฝง deslorelin จนถึง 8 สัปดาหหลังจากฝง
(คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
กลุม
ระดับ
progesterone progesterone progesterone progesterone
เมื่อวันที่ทาํ การ เมื่อวันที่ตกไข ในสัปดาหที่ 1- ในสัปดาหที่ 76 หลังทําการฝง 8 หลังทําการฝง
ฝง
a
a
b
a
กลุมที่ 1
0.35±0.17
3.98±2.48
26.63±12.85
5.92±7.49
กลุมที่ 2

a

0.42±0.17

a

1.19±3.67

a

2.38±4.86

a

0.29±0.26

a-b มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเทียบในคอลัมนเดียวกัน
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยของระดับฮอรโมน progesterone ในกระแสเลือดเปรียบเทียบระหวาง
กลุมทดลองที่ 1 และ 2 ภายหลังจากที่สุนขั เขาสูวงรอบการเปนสัด
กลุม
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
ที่ 6
ที่ 7
ที่ 8
(ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml)
กลุมที่
a
a
a
a
a
a
a
a
16.22
37.43
37.77
31.18
21.82
15.37
8.27
3.57
1
กลุมที่
b
b
b
b
b
b
a
a
5.67
4.65
1.7
1.53
0.42
0.3
0.31
0.15
2
P4 ฮอรโมน progesterone
a-b มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบในคอลัมนเดียวกัน
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยของวันทีม่ ีระดับ progesterone เพิม่ สูงขึ้นกวา 2 ng/ml ในสุนขั ทั้ง 2 กลุมการ
ทดลอง และคาเฉลี่ยของวันที่มี progesterone ลดลงต่ํากวา 2 ng/ml ในสุนัขกลุมทดลองที่ 1 และ
2
กลุม
ระดับ progesterone ที่เพิม่ ระดับ progesterone ที่ลดลง
สูงขึน้ >2 ng/ml นับจาก
<2 ng/ml นับจากวันที่ฝง
วันที่ฝง (วัน)
(วัน)
กลุมที่ 1
11.67
55
กลุมที่ 2
15.17
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยของจํานวนวันที่มีระดับ progesterone >4 ng/ml ระหวางสุนัขกลุมทดลองที่ 1
และ 2
กลุม
คาเฉลี่ยของวันที่มีระดับ progesterone >4
ng/ml (วัน)
กลุมที่ 1
44.33
กลุมที่ 2
17.5

20
40

removed gr
Non-remove gr

35
30

P4 (ng/ml)

25
20

R

15
10

O

I

5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

wk

I= implantation, R= remove, O=OVH

รูปที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของระดับ progesterone ในกระแสเลือดเปรียบเทียบระหวางสุนัข
กลุมทีถ่ อด deslorelin (removed gr: n= 6) และกลุมที่ไมไดถอดออก (non-remove gr:
n= 6)

21
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา
สุนัขทัง้ 12 ตัวไดรับการผาตัดทําหมันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตัวอยางชิ้นเนื้อจากมดลูก
และรังไขของสุนัขทุกตัวไดถูกเตรียมและผานขั้นตอนทางพยาธิวทิ ยา ไมพบวามีความผิดปกติเกิด
ขึ้นกับมดลูกและรังไขของสุนัขทัง้ 2 กลุม การทดลอง แตพบรองรอยการตกไขดังแสดงในรูปที่ 2
และการคงอยูข อง corpus luteum ในรังไขสุนัขกลุมทดลองที่ 1 แตไมพบความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวในรังไขสุนัขกลุมทดลองที่ 2 (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของมดลูกและรังไขในสุนัขทั้ง 2 กลุมการทดลอง
กลุม
ลักษณะทางพยาธิวิทยาที่พบในรังไข
ลักษณะทางพยาธิวิทยาที่พบใน
มดลูก
กลุมทดลองที่ 1
Multiple island of corpus luteum,
NRC
small follicles in epithelium cortex
กลุมทดลองที่ 2
NRC
NRC
NRC No remarkable change
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รูปที่ 2 รังไขจากสุนัขกลุมทดลองที่ 1 แสดงใหเห็นการตกไขบริเวณปลายลูกศรชี้ (กําลังขยาย
x100)

รูปที่ 3 รังไขจากสุนัขกลุมทดลองที่ 2 ที่ปลายลูกศรชี้คอื oocyte (กําลังขยาย x60)
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a

a
a
b

รูปที่ 4 รังไขจากสุนัขกลุมทดลองที่ 1 บริเวณปลายลูกศรชี้ a คือ small follicle และ b คือ
corpus luteum (กําลังขยาย x60)

รูปที่ 5 รังไขสุนัข ปลายลูกศรชี้แสดงใหเห็นถึง multi small follicles

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผลการทดลอง
ผลจากการทดลองในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการออกฤทธิ์ของ GnRH agonist (deslorelin)
จากการฝงเขาชั้นใตผิวหนังของสุนัขเพศเมียที่อยูในวัยเจริญพันธุ โดยวัตถุประสงคหลักในการออก
ฤทธิ์เพื่อควบคุมวงจรการเปนสัดหรือเพื่อยืดระยะเวลาการเขาสูวงรอบการเปนสัดออกไป
ไดมีการศึกษาถึงคุณประโยชนจากการใช GnRH agonist ในหลายๆวัตถุประสงคดวยกัน
ซึ่งไดมีการศึกษามาแลวหลายครั้งไดแก การศึกษาเพื่อการนําไปใชเปนสารออกฤทธิ์คุมกําเนิด
(Nester, 1984 cited by Vickery et al., 1989; McRae et al., 1985; Vickery et al., 1987 cited
by Vickery et al., 1989; Vickery et al. 1989; Trigg et al. 2001; Wright et al., 2001) ใชเพื่อ
เปนสารออกฤทธิ์ในการกระตุนใหเขาสูวงรอบการเปนสัดทั้งในสุนัข โค และหนู (McRae et al.,
1985; Vanderlip et al., 1987; Cain et al., 1988; Cain, 1989; Concannon, 1989; Vickery et
al. 1989;Cain et al., 1990; Cinone et al., 1996; Concannon et al., 1997; Concannon,
1998; Inaba et al., 1998; Rajamahendran et al., 1998; Trigg et al., 2001; Wright et al.,
2001; Kutzler et al., 2002; Padula et al., 2002) และวัตถุประสงคในการรักษา เชน การรักษา
เนื้องอกเตานมและมะเร็งเตานม
ในการทดลองครั้งนี้ สุนัขที่ไดรับการฝง deslorelin เขาชั้นใตผิวหนัง ไมมีตัวใดที่แสดง
อาการผิดปกติในบริเวณที่ฝงตลอด 7 วันที่ทําการสังเกตุและกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง กลาวไดวา
deslorelin เมื่อถูกฝงไวที่ใตผิวหนังจะไมกอใหเกิดการระคายเคืองหรือสงผลใหเนื้อเยื่อรอบๆและ
บริเวณใกลเคียงเกิดปฎิกริยาตอตาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Trigg และคณะในป 2001
และ Ponglowhapan และคณะที่ทําการศึกษาไวในป 2002 โดยไมสงผลเสียตอสุขภาพโดยรวม
สามารถสรุปไดวา deslorelin มีความปลอดภัยเมื่อทําการฝงไวที่ชั้นใตผิวหนัง
จากการทดลองในครั้งนี้ ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา GnRH agonist หรือ deslorelin
สามารถใชเพือ่ วัตถุประสงคเพื่อควบคุมวงจรการเปนสัดในสุนัขวัยเจริญพันธุไดเปนอยางดี ซึง่ โดย
ปกติแลว GnRH จะหลัง่ จากสมองสวน hypothalamus ผานทางการควบคุมการทํางานของ
GnRH-secreting neurons แตการที่รางกายไดรับ GnRH หรือสารออกฤทธิ์คลาย GnRH (GnRH
agonist) จากภายนอกอยางตอเนื่องนัน้ สงผลใหเกิดการเพิ่มจํานวนขึน้ อยางมากของ receptor ที่
อยูบริเวณตอมใตสมองสวนหนา (pituitary) แตทําใหมีการตอบสนองตอการหลั่งของ GnRH
นอยลงหรือที่เรียกวา down-regulation (Pralong et al., 2000) การไดรับ GnRH จากภายนอกใน
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ขนาดสูงนั้นอาจไประงับการหลั่ง GnRH จาก hypothalamus ในรางกายตามธรรมชาติ ไดเชนกัน
จากที่ Kang และคณะกลาวถึงในป 2000
การทํางานของ GnRH เปนไปในลักษณะ up-down regulation ซึ่งถูกควบคุมใหมีการลด
จํานวนตัวรับและทําใหตัวรับมีความไวรับนอยลง ดวยตัวรับชนิดเดียวกันที่ทําหนาที่คลายกัน
เรียกวา hologousregulation (Sallese et al., 2000) การไดรับ GnRH จากภายนอกอยางตอเนื่อง
ทําให GnRH นั้นเกิดการควบคุมในแบบ down-regulation การฝง GnRH agonist (deslorelin)
ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวา GnRH agonist (deslorelin) สามารถนําไปใชประโยชนได
หลายทาง เมื่อทําการฝง GnRH agonist ที่ชั้นใตผิวหนังสุนัขในขนาด 4.7 mg/ชิ้น จํานวน 1 ชิ้น
พบวาหากทําการฝง GnRH agonist ในระยะ ที่มีระดับ progesterone <5 ng/ml หรือระยะทาย
ของ dioestrus ไปจนถึงระยะ proestrus สุนัขจะถูกเหนี่ยวนําใหเขาสูวงรอบการเปนสัดกอน แลว
จึงเกิดการยับยั้งตามมา ในขณะที่การศึกษาครั้งกอน จะเกิดการออกฤทธิ์ยับยั้งวงรอบการเปนสัด
(estrus cycle) ซึ่งหากทําการฝงในระยะที่มีระดับ progesterone >5 ng/ml หรือในระยะ estrus
และชวงแรกของระยะ dioestrus (Trigg et al., 2001) ผลที่เกิดขึ้นคือสุนัขจะมีถูกยับยั้งการเปน
สัด
ในสุนัขเพศเมียวัยเจริญพันธุในการศึกษาครั้งนี้ การฝง GnRH agonist (deslorelin)
เหนี่ยวนําใหสุนัขทั้ง 12 ตัว (100%) เขาสูวงรอบการเปนสัด โดยเมื่อทําการตรวจวัดระดับ
progesterone ในกระแสเลือดพบวาสุนัขทุกตัวมีระดับ progesterone > 2 ng/ml และตรวจพบ
เซลลเยื่อบุชองคลอดเปนชนิด intermediate cell >50% ซึ่งหมายความวาสุนัขทุกตัวเขาสูระยะ
proestrus โดยทั่วไปสุนัขจะมีระยะ proestrus และ estrus ยาวนานเฉลี่ยประมาณชวงละ 9 วัน
กอนจะเขาสูระยะ diestrus สุนัขที่มีวงรอบการเปนสัดปกติจะตรวจพบวามี progesterone >4
ng/ml ในระยะ diestrus นั้น progesterone ไดจากการสรางของ corpora lutea ซึ่งจะขึ้นสูงสุดที่
15-80 ng/ml ในวันที่ 15-30 ของระยะนี้ สุนัขที่ไมไดตั้งทองจะยังคงมี progesterone สูงอยูแต
นอยกวาสุนัขที่ตั้งทอง (Gobello et al., 2004) และจะคอยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นสุดระยะนี้
ประมาณ 65 วันแลวจึงเขาสูระยะพักหรือ anoestrus
จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สุนัขที่ไดรับการฝง GnRH agonist และไดรับการ
ถอดออก หรือการฝงระยะสั้น ผลการออกฤทธิ์จะเปนไปในลักษณะกระตุนหรือเหนี่ยวนําใหสุนัข
เขาสูวงรอบการเปนสัด และพบวาเมื่อทําการฝงโดยไมมีการถอดออก หรือฝงระยะยาว การออก
ฤทธิ์จะเปนการกระตุนหรือเหนี่ยวนําใหสุนัขเขาสูวงรอบการเปนสัด ในระยะแรกกอน แลวจึงกด
การเป น สั ด ในระยะตอมา ซึ่ ง วงรอบการเป น สัดที่เ กิดจากการฝง ทั้ ง ในระยะสั้น และระยะยาว
วงรอบการเปนสัดในระยะ proestrus และ oestrus ที่เกิดขึ้นตามหลังการฝง GnRH agonist จะ
เปนไปในลักษณะที่ปกติ แตพบวาสุนัขที่ไดรับการฝง GnRH agonist ระยะยาวจะมีชวงระยะ
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dioestrus ผิดปกติไป กลาวคือ มีชวงระยะ dioestrus ที่สั้นกวาปกติ ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดง
ใหเห็นถึงระดับ progesterone ที่ลดต่ําลงจนมีคานอยกวา 2 ng/ml ภายใน 15.17 วันนับจากวัน
แรกที่ฝงดังตารางที่ 4.4 ไดแสดงไว ดังนั้นหากสุนัขไดรับการผสมก็จะไมสามารถตั้งทองจนถึงการ
คลอดได เนื่องจากไมสามารถรักษาระดับ progesterone ไวไดจนครบกําหนดระยะเวลาปกติของ
การตั้งทอง หรือประมาณ 65 วัน โดยถามีการปฏิสนธิขึ้น อาจจะเกิดการ resorption ของตัวออน
เนื่องจากระดับ progesterone ที่ลดต่ําลง ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นคาเฉลี่ยของ
ระยะเวลาที่มีระดับ progesterone ที่สูงกวา 4 ng/ml ในสุนัขทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกัน โดย
พบวาสุนัขในกลุมทดลองที่ 1 มีการลดลงของ progesterone <4 ng/ml ในสัปดาหที่ 8 สวนสุนัข
ในกลุมทดลองที่ 2 ลดลง <4 ng/ml ตั้งแตสัปดาหที่ 2 ภายหลังจากที่สุนัขเขาสูวงรอบการเปนสัด
ซึ่งแสดงผลการศึกษาในตารางที่ 4.3 และจะพบไดวาในสัปดาหที่ 7-8 ของการศึกษา สุนัขในกลุม
ทดลองที่ 1 มีคาความแปรปรวนของระดับ progesterone ในกระแสเลือดคอนขางสูง แตทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากการที่ สุ นั ข แต ล ะตั ว มี ค วามแตกต า งกั น ของการเพิ่ ม ขึ้ น และลดลงของระดั บ
progesterone บางตัวลดลงเร็ว บางลดลงชา จึงทําใหคาความแปรปรวนที่ออกมาสูง โดยเมื่อ
นําไปคํา นวณทางสถิ ติแลวไมมีค วามแตกตา งอยา งมีนัย สํา คัญ จึง กลา วไดวา เมื่อทํ า การฝ ง
GnRH agonist ในชวงเวลาสั้นๆ จะเกิดประโยชนดานการเหนี่ยวนําการเปนสัดในสุนัข และหาก
ทําการฝงในชวงเวลายาวนาน การออกฤทธิ์จะเปนแบบการกระตุนการเปนสัดในชวงแรกแลวจึง
ยับยั้งการเปนสัดในเวลาตอมา และสอดคลองกับผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเมื่อทําการตัดรังไข
สุนัขมาทําการตรวจภายหลังสิ้นสุดการทดลอง โดยพบหลักฐานการคงอยูของ corpus luteum
(multiple island of corpus luteum) และการตกไข (small follicles) ในสุนัขกลุมที่ 1 แตไมพบวา
มีการคงอยูของ corpus luteum และการตกไขในสุนัขกลุมที่ 2 แตอยางใด โดยอาจกลาวไดวา
สุนขั ในกลุมที่ 2 นั้นเกิดการตกไข เนื่องจากมีระดับ progesterone >4 ng/ml แตไมมีการคงอยู
ของ corpus luteum จากระดับ progesterone ที่ลดลงอยางรวดเร็ว
การทดลองครั้งนี้ สุนัขทั้ง 6 ตัวที่ไดรับการถอด deslorelin ออกและทุกตัวมีวงรอบการ
เปนสัดปกติ โดยยืนยันจากระดับ progesterone ที่คงอยู >4 ng/ml นาน 6 สัปดาห แตสุนัขอีก 6
ตัวที่ไมไดรับการถอด deslorelin ออกกลับไมสามารถรักษาระดับ progesterone ใหคงอยูใน
กระแสเลือดไดกวา 4 สัปดาห ทั้งนี้เนื่องมาจากการสลายไปของ corpus luteum ทําใหระดับ
progesterone ในกระแสเลือดลดลง และการสลายไปของ corpus luteum นี้เอง เกิดจากการขาด
LH ซึ่งเปนผลตอเนื่องของการที่ deslorelin ไปกระตุนใหเกิดการตอบสนองตอ GnRH แบบ downregulation โดยการผลิต progesterone นั้นจะขึ้นอยูกับ LH ที่ไดจากการผลิตของตอมใตสมอง
สวนหนาเปนหลัก ( Wright et al., 2001; Trigg et al., 2006) นอกจากนี้ยังบงชี้ไดถึงอัตราการ
เจริญของ follicle ต่ําเนื่องจากขาด FSH และ LH ซึ่งเปนฮอรโมนสําคัญในการกระตุนใหเกิดการ
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เจริญและพัฒนาของ follicle จนกระทั่งตกไขและเปลี่ยนไปเปน corpora lutea โดยในชวงกอนตก
ไขนั้นระดับ progesterone จะยังต่ําอยู แต LH จะสูงสุดแลวจึงเกิดการตกไขโดยการกระตุนของ
LH จากนั้นจึงจะลดลงและเปลี่ยนเปน progesterone ที่จะเขามามีบทบาทสําคัญในระยะของ
luteal phase หรือ dioestrus (Jeffcoate, 1998) ในขณะที่ LH นั้นมีความสําคัญและมีความ
จําเปนตอการรักษา corpus luteum ใหคงอยู (Olson et al., 1989; Onclin et al., 2000)
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ Wright และคณะในป 2001 ที่พบวาระดับ
progesterone ในกระแสเลือดจะลดต่ําลงภายใน 1 เดือน โดยที่สุนัขทุกตัวในการทดลองครั้ง
ดังกลาวเขาสูวงรอบการเปนสัดหลังไดรับการฝง deslorelin สุนัข 4 ตัวจากทั้งหมด 9 ตัวไดรับการ
ผสมพันธุและมี 2 ตัวที่ตรวจพบวามีการตั้งทอง แตทั้ง 2 ตัวไมประสบความสําเร็จในการรักษาการ
ทองจนครบกําหนดคลอดซึ่งครั้งนั้นเกิดความลมเหลวใน 40 วันของการตั้งทอง การออกฤทธิ์ใน
การเหนี่ยวนําการเปนสัดสามารถพบไดบอยจากการใชสารออกฤทธิ์เหมือน GnRH ซึ่งเปนผล
แรกเริ่มที่เกิดจากการกระตุนของการหลั่ง gonadotrophin และ gonadal steroid กอนจะไปกดที่
pituitary-gonadal axis (Vickery et al., 1989) แรกเริ่มนั้นจะมีผลไปกระตุนใหมีการหลั่งฮอรโมน
เพิ่มขึ้นกอนแลวจึงไปลดการตอบสนองของตัวรับตามมา เราเรียกปรากฏการณนี้วา flare effect
5.2 สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
การฝง deslorelin เขาที่ชั้นใตผิวหนังในสุนัขเพศเมียวัยเจริญพันธุเพียง 1 ครั้งในขนาด
4.7 mg สามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคในการคุมกําเนิดจากการออกฤทธิ์ยับยั้งและควบคุม
วงจรการเปนสัดไดอยางปลอดภัยในสุนัขเพศเมียที่อยูในวัยเจริญพันธุ โดยไมสงผลกระทบตอ
สุขภาพโดยรวมของสุนัขแตอยางใด
การศึกษาครั้งนี้ สุนัขในกลุมควบคุมใช การฝง GnRH agonist (deslorelin) ในระยะสั้น
โดยมีการถอน deslorelin ออกจากใตผิวหนัง เพื่อทําการสังเกตการใช deslorelin เพื่อกระตุนให
เกิดการเปนสัด โดยมีสมมุติฐานวา ทุกระยะของการเปนสัดควรอยูในรูปแบบและระยะเวลาที่ปกติ
ดังเชนสุนัขที่เขาสูวงรอบการเปนสัดตามธรรมชาติ และผลการศึกษาเปนไปตามสมมุติฐาน
สวนในกลุมทดลอง ใช การฝง GnRH agonist (deslorelin) ในระยะยาว โดยพบวา
ภายหลังการเปนสัด เมื่อ GnRH agonist ยังทํางานอยางตอเนื่องในรางกายสุนัขอยู จะไปรบกวน
การหลั่งฮอรโมนอื่นๆตามมา โดยเฉพาะเกิดการตอบสนองตอ GnRH แบบ down-regulation ซึ่ง
นาจะไปทําใหเกิดการกดการหลั่ง LH ทําใหมีผลตอการรักษา corpus luteum จึงเกิดการสลาย
corpus luteum ในระยะเวลาที่รวดเร็ง สงผลให สุนัขมีระยะ dioestrus ที่สั้นลง
จึงกลาวไดวา เมื่อทําการฝง GnRH agonist ในชวงเวลาสัน้ ๆ จะเกิดประโยชนดานการ
เหนีย่ วนําการเปนสัดในสุนัข และหากทําการฝงในชวงเวลายาวนาน การออกฤทธิ์จะเปนแบบ

28

กระตุนการเปนสัดกอน แลวจึงยับยั้งการเปนสัด และถึงแมจะเกิดการเปนสัดภายหลังการฝง
ตามมา สุนัขที่ไดรับการผสมก็อาจจะไมสามารถตัง้ ทองใหลูกไดเนื่องจากมีระยะ dioestrus ที่ไม
สมบูรณ จึงเปนประโยชนสาํ คัญในการใช GnRH agonist (deslorelin) เพื่อการคุมกําเนิด
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ยงั พบวามีคาความแปรปรวนของ progesterone ที่สูงอยู ใน
การศึกษาเพิม่ เติมครั้งตอไปจึงควรเพิม่ จํานวนสุนัขที่ใชในการทดลองใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม
ความแปรปรวนเนื่องจากสุนขั แตละตัวเปนอีกปจจัยหนึง่ ที่ตองตระหนัก
การศึกษาถึงคุณสมบัติและประโยชนดานอื่นของ deslorelin และการนําไปใชเพื่อประ
โยขนดานการจัดการ การรักษาที่เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุ รวมไปถึงขอบงใชในสุนัขตั้งทองนั้นยัง
ไมเคยมีรายงานไว จึงเปนที่นาศึกษาเพื่อเปนขอมูลและประโยชนตอวงการสัตวแพทยตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
การยอมสีชนิ้ เนื้อมดลูกตามขั้นตอนทางจุลพยาธิวทิ ยา
1. การยอมสี hematoxylin และ eosin stain
- ลางน้าํ ยาบัฟเฟอรฟอรมาลินออกดวยน้ําเปลา (Washing) โดยปลอยใหนา้ํ ไหลผานชิน้ เนื้อ
ประมาณ ½ ชั่วโมง
- ดึงน้าํ ออกจากเนื้อเยื่อ โดยแชชิ้นเนื้อผานลงในเมทิลแอลกอฮอล ความเขมขน 30, 40, 60%
และ absolute alcohol ตามลําดับ (ความเขมขนละ 40 นาที)
- ทําใหชนิ้ เนื้อใส (Clearing) ดวยไซลีนอีก 40 นาที
- แชชิ้นเนือ้ ลงในพาราฟนซึ่งเนื้อเยื่อจะถูกฝงอยูในบล็อกพาราฟนนี้
- ตัดชิ้นเนือ้ ใหมีความหนา 4-5 μm
- ยอมสีชนิ้ เนื้อใหผา นขัน้ ตอนการละลายพาราฟนออกจากเนื้อเยื่อ (Deparafinization) โดยใช
ไซลีนเติมน้ําเขาเนื้อเยื่อ (Rehydration) และแชใน absolute alcohol จาก 95, 85 และ 70%
ตามลําดับ
- ทําการยอมสีชิ้นเนื้อดวยสี Hematoxylin and Eosin (H&E stain)
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ภาคผนวกที่ 2
การเตรียมสาร10% Paraformaldehyde (PFA) Fixative
1. เติมน้ํากลัน่ ลงในบิกเกอร นําไปอุนใหไดอุณหภูมิ 60°ซ บน hot plate ใสแทงแมเหล็กชวยใน
การ
หมุนปน ของน้าํ
2. ระหวางทีห่ มุนปน เติมผง paraformaldehyde ปริมาณ 20 กรัม ปน ตอที่อุณหภูมิคงที่
3. เติม 2N NaOH 5 หยด (1 หยด/100 มล.) ปนตอเนื่องจนตะกอนละลายหมด
(อยาใหอุณหภูมิเกิน 70°ซ เพราะ PFA จะถูกทําลายได)
4. นําออกจาก hot plate เติม 10xPBS ปริมาณ 50 มล. ลงไป แลวปรับใหได pH 7.2 (อาจใช
HCl)
จะไดสารปริมาตรสุดทาย 500 มล.
5. กรองสารละลายที่ได แลวเก็บไวในที่เย็น ปดดวยฟลอยเพื่อปองกันแสงแดด
6. นํามาใชไดทันที หรือเก็บไวในที่เย็น -20° เมื่อนํามาใช ตองปรับใหเปนอุณหภูมหิ อ งกอน
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
สัตวแพทยหญิง กนกกาญจน สุภัครพงษกุล เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2521 ที่จงั หวัด
กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเมื่อปการศึกษา 2546 และทําการศึกษาตอในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาสูติศาสตร เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ
สัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2547
ในป 2546-2547 ปฏิบัติงานดานสัตวแพทยในตําแหนงสัตวแพทยชั่วคราว ที่คลินิกพระ
โขนงสัตวแพทย และโรงพยาบาลสัตวทองหลอ จากนัน้ ไดลาออกจากคลินิกพระโขนงสัตวแพทย
แตยังคงปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาลสัตวทองหลอ ในตําแหนงสัตวแพทยชั่วคราวประจําแผนกอายุรก
รรม ตอมาในป 2549 ไดปฏิบัติงานเปนสัตวแพทย ในตําแหนงสัตวแพทยชั่วคราว ประจําแผนก
อายุรกรรม และแผนกระบบสืบพันธุและมีลูกยาก โรงพยาบาลสัตวทองหลอ สาขาทองหลอจนถึง
ปจจุบัน

