
1 
 

การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Inhibin ทีมี่ผลต่ออัตราการตกไข่ 
ในโคลูกผสมแองกัสด้วยวิธี Real-Time PCR 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาวิธีวิเคราะห์รูปแบบของ exon 1 ของยีน Inhibin (INHA 
gene) ในโคลูกผสมแองกัสจ านวน 200 ตัวโดยใช้เทคนิค Real-Time PCR และหาความสัมพันธ์ของแต่ละ
รูปแบบของยีน Inhibin ต่ออัตราการตกไข่ที่เกิดจากการเหนี่ยวน าการตกไข่หลายใบ (superovulation) ในโค
ลูกผสมแองกัสเพศเมียจ านวน 38 ตัว ผลการทดลองพบว่าเมื่อท าการตรวจ exon 1 ของยีน Inhibin ด้วยวิธี
Real-Time PCR โดยการออกแบบฟลูออเรสเซนต์โพรบให้จ าเพาะต่อสนิปที่ต าแหน่ง A192G สามารถแบ่ง
ลักษณะที่แตกต่างกันของอัลลีล 2 ลักษณะคือ อัลลีล แบบ A และ แบบ G ท าให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรม 3 
แบบได้แก่ AA AG และ GG โดยมีความถี่อัลลีล A และ G คือ 0.65 และ 0.35 และความถี่ของลักษณะทาง
พันธุกรรมแบบ AA AG และ GG คือ 0.36 0.59 และ 0.05 ตามล าดับ ลักษณะที่แตกต่างกันนี้พบว่ามีผลต่อ
จ านวนไข่และตัวอ่อนที่ได้จากการท า superovulation โดยโคที่มีรูปแบบของ exon 1 ของยีน Inhibin ชนิด 
GG จะให้ปริมาณตัวอ่อนทั้งหมดและตัวอ่อนที่ย้ายฝากได้สูงกว่าชนิดรูปแบบ AG และ AA อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตใินทั้ง 3 ครั้งของการทดลอง แต่ไม่พบความแตกต่างของจ านวนไข่ที่ไม่ถูกผสมและจ านวนตัวอ่อนตาย
หรือเสื่อมสภาพ สรุปว่าวิธี Real-time PCR สามารถใช้ตรวจสอบรูปแบบจีโนไทป์ที่แตกต่างกันของ exon 1 
ของยีน Inhibin และรูปแบบที่แตกต่างของยีนนี้มีความสัมพันธ์กับ อัตราการตกไข่จากกระบวนการ 
superovulation ในโคลูกผสมแองกัส 
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Genotypic Study of Inhibin Gene Related to Ovulation Rate  
in Cross-bred Angus Cattle Using Real-Time PCR 

Saijai Cheunsuk1/ Witsanu Paisalrungphana2/ Anone Thuangsanthia3/ 

 

Abstract 

The aims of this study were to develop a molecular method, Real-time PCR, to identify 
the genotypes of the exon 1 of Inhibin gene (INHA) in 200 Cross-bred Angus Cattle as well as 
the association between the superovulation performances among gene polymorphisms in 38 
genotyping cows. The study showed that, by using the fluorescence probes specific to the 
SNP A192G, the exon 1 of Inhibin gene was contained with 2 alleles, A and G alleles, which 
allelic frequencies were 0.65 and 0.35 respectively and divided into 3 genotypes as AA, AG 
and GG with genotypic frequencies of 0.36, 0.59 and 0.05, respectively. Moreover, the 
genotypes had significant effects on the oocytes and embryos under the superovulation 
procedure. The results showed that the cows with GG genotype resulted in significant different 
higher increasing in the total number of embryo and the number of transferable embryo than 
AG and AA genotype in all 3 experiments. However, among 3 genotypes, there was no 
significant different in the number of unfertilized ova and the number of degenerate embryo 
in all 3 experiments. These results indicated that Real-time PCR method could be used to 
identify the polymorphisms of Inhibin gene and these polymorphisms had correlation to the 
ovulation rate in superovulation practice. 
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ค าน า 

การท าให้สัตว์เพศเมียเกิดการตกไข่จ านวนมาก (Superovulation) เพ่ือใช้ในการย้ายฝากตัวอ่อน
(Multiple ovulation and embryo transfer, MOET) มีจุดมุ่งหมายให้ได้จ านวนตัวอ่อนจ านวนมากที่
สามารถใช้ในกระบวนการย้ายฝากตัวอ่อน เพ่ิมโอกาสเกิดลูกโคที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ที่ดี
เยี่ยมได้คราวละหลายๆตัว ลดโอกาสการน าโรคเข้าสู่ฟาร์มและเพ่ิมความแม่นย าในการคัดเลือกสัตว์ 
(Armstrong, 1993) ทั้งยังสามารถจัดเก็บรักษาในสภาพแช่แข็งเพ่ือน าไปใช้ภายหลัง ดังนั้นกระบวนการ
Superovulation จึงเป็นเทคนิคที่ส าคัญมากในขั้นตอนการย้ายฝากตัวอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลี้ยงโค 
เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีลูกคราวละตัวเดียวและใช้เวลาในการตั้งท้องนาน แต่ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่พบคือการ
ตอบสนองของรังไข่ต่อการกระตุ้นจากฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละตัวสัตว์ (Mapletoft and 
Hasler, 2005) แม้ว่าจะได้มีการพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู หรือการใช้ฮอร์โมนชนิดต่างๆ
เข้าช่วยแต่ก็ไม่ท าให้เกิดการตอบสนองเท่าที่ควร (Thatcher et al.,2001; Malhi et al., 2008) ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับ  

Follicle-Stimulating Hormone (FSH) เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland) 
สามารถพบในกระแสเลือดของรอบการเป็นสัด (estrous cycle) (Kaneko, 1995) และหลั งคลอด 
(postpartum period) (Sunderland, 1994) หรื อ ใ น โ คที่ มี  Follicular cysts (Hamilton et al., 1995; 
Todoroki et al., 2001) มีหน้าที่หลักในการควบคุมและกระตุ้นการเจริญของไข่ในรังไข่ การยับยั้งการท างาน
ของ FSH จะท าให้ไข่ไม่เจริญเติบโตส่งผลให้ไม่มีการตกไข่ ในปัจจุบันมักนิยมใช้ FSH เป็นตัวหลักในการ
เหนี่ยวน าการเป็นสัดซึ่งอาจจะให้ผลแตกต่างกันในด้านการตอบสนองของสัตว์แต่ละตัว (Hasler, 2003) ทั้งนี้
ขึ้นกับขนาดและระยะเวลาที่ใช้ (Picton et al., 1990; McNeillyet al., 1991) Takedomi et al. (2005) 
รายงานว่าการหลั่ง FSH จาก pituitary gland ถูกควบคุมโดยการท างานร่วมกันของฮอร์โมน 2 ชนิด คือ 
Inhibin และ Estradiol ส าหรับฮอร์โมน Inhibin เป็นฮอร์โมนที่ถูกควบคุมการสร้างโดยยีน Inhibin และพบ
การสร้างและขับออกมาสู่กระแสเลือดจากอัณฑะและรังไข่ซึ่งมี 2 ชนิดคือ  Inhibin A (INHA) และ Inhibin B 
(INHB) โดยทั้ง 2 ชนิดท าหน้าที่ในการกดการหลั่งของ FSH จาก pituitary cell แต่ไม่มีผลต่อการสร้าง LH ใน
เซลล์เพาะเลี้ยง (Robertson et al., 1985; Lu et al., 2009) ดังนั้นปริมาณของฮอร์โมน inhibin ในกระแส
เลือดน่าจะมีผลต่อการท างานของ FSH หรือปริมาณของฟอลลิเคิล (Sasaki et al., 2006)  

การศึกษาโครงสร้างของยีน Inhibin ในส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ในคน พบว่าถ้ามีการกลายพันธุ์ใน
ต าแหน่ง A257T จะท าให้เกิดภาวะ premature ovarian failure (POF) ซึ่งเป็นลักษณะที่รังไข่หยุดท างาน
ก่อนวัยอันควร (Woad et al., 2009) เป็นต้น ส าหรับการศึกษาในสัตว์นั้น Hua (2007) พบว่าต าแหน่ง 
G284A ของยีน Inhibin ในส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ในแพะที่มีความแตกต่างของรูปแบบสนิป (Single 
Nucleotide Polymorphism, SNP) จะมีผลต่อจ านวนลูกต่อครอกโดยลักษณะ G ให้ลูกต่อครอกมากกว่า
ลักษณะ A นอกจากนี้มีการศึกษาความส าคัญของ Inhibin gene ในโค โดยเคยมีการฉีด anti-αsubunit 
inhibin ของยีน Inhibin ในส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA พบว่าสามารถเพ่ิมการหลั่ง FSH จากต่อมใต้สมองท าให้
มีระดับ FSH ในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้น (Ishigame et al., 2004) และอัตราการตกไข่รวมถึงจ านวนตัวอ่อนที่
สามารถย้ายฝากได้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน (Takedomiet al., 2005; Mei et al., 2009) แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของยีน Inhibin ในส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ที่มีผลต่อการท า superovulation นอกจากนี้ Tang et al. 
(2011) ใช้วิธีการตรวจแบบ PCR-RFLP เพ่ือหาลักษณะการกลายพันธุ์ใน exon I ของยีน Inhibin ในส่วนที่
สร้างฮอร์โมน INHA ในโคสายพันธุ์ Chinese Holstein ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 จีโนไทป์ ได้แก่ AA AG และ GG 
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พบว่าแต่ละจีโนไทป์มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการเหนี่ยวน าให้เกิดการตกไข่แตกต่างกัน แม้ว่า Yang 
et al. (2014) ศึกษาลักษณะของ β-A subunit Inhibin gene ในโคสายพันธุ์ Chinese Holstein โดยใช้วิธี
เดียวกัน พบว่าที่ต าแหน่ง 7639 ของยีน Inhibin มีการเปลี่ยนล าดับเบสจาก C เป็น T ซึ่งสามารถแยกเป็น 3 
จีโนไทป์ (CT, TT, CC) เช่นกัน แต่ไม่มีความแตกต่างของการตอบสนองต่อการท า superovulation ในแต่ละ
จีโนไทป์ ในทั้ง 2 รายงานแสดงให้เห็นวิธี PCR-RFLP สามารถใช้ในการตรวจหา SNP ของยีนนี้ได้แม้ใน
ต าแหน่งที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจแบบ PCR-RFLP เป็นวิธีที่มีขั้นตอนในการตรวจยุ่งยากหลาย
ขั้นตอน ใช้เวลานานทั้งยังต้องเลือกเอนไซม์ตัดเฉพาะที่สามารถแยกความแตกต่างของต าแหน่งของ SNP ได้ซึ่ง
เป็นข้อจ ากัดของวิธีนี้ 

วัตถปุระสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือพัฒนาวิธีวิเคราะห์รูปแบบจีโนไทป์ของ exon 1 ของยีน Inhibin 
ในส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ในโคลูกผสมแองกัสโดยใช้เทคนิค Real-Time PCR แทนการใช้วิธีเดิมคือ วิธี 
PCR-RFLP และความสัมพันธ์ของแต่ละรูปแบบจีโนไทป์ของยีน Inhibin ในส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ที่มีต่อ
อัตราการตกไขท่ี่เกิดจากการเหนี่ยวน าด้วยฮอร์โมนในโคลูกผสมแองกัสเพศเมีย 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลองและการเก็บตัวอย่าง 
โคลูกผสมแองกัสเพศเมียอายุ 3-5 ปีที่เคยมีลูกอย่างน้อย 1 ตัวจ านวน 200 ตัว เลี้ยงที่ศูนย์ฝึกอบรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ได้รับการถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนตาม
โปรแกรม และได้รับอาหาร แร่ธาตุตามข้อก าหนดของศูนย์ฯ ท าการเก็บตัวอย่างเลือดโคจาก jugular vein
จ านวนตัวละ 6 ซีซีในหลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA น ามาสกัดดีเอ็นเอเพ่ือศึกษารูปแบบและ
ความถี่จีโนไทป์ของ exon 1 ของยีน Inhibin ในส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA จากนั้นจัดการสุ่มตัวอย่างโคแบบ
ไม่เฉพาะเจาะจงตามกลุ่มจีโนไทป์ดังนี้ AA AG และ GG จ านวนจีโนไทป์ละ 15 ตัวส าหรับท าการทดลองตาม
ขั้นตอน superovulation การผสมเทียมและการเก็บตัวอ่อน โดยแต่ละตัวจะท าการเก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง ห่าง
กันครั้งละ 3 เดือนเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของแต่ละรูปแบบจีโนไทป์ของยีน Inhibin ที่มีผลต่ออัตราการตกไข่
ที่เกิดจากการเหนี่ยวน าด้วยฮอร์โมน 

การสกัดดีเอ็นเอ 
ตัวอย่างเลือดทั้งหมดถูกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสก่อนน ามาสกัด genomic DNA ด้วยชุด

สกัด DNA ส าเร็จรูป (QIAGEN Genomics DNA Extraction Kit, QIAGEN. USA) ท าการวัดปริมาณและความ
บริสุทธิ์ของDNA ให้มีค่า OD ที่260/280 ระหว่าง 1.6-1.8 ด้วย Microvolume Spectrophotometer 
(Nanodrop, DeNovix. USA) ตัวอย่างทั้งหมดถูกเก็บไว้ในสารละลาย TE buffer ที่อุณหภูมิ -20°C จนกว่าจะ
ท าการทดสอบ 

การออกแบบไพรเมอร์ส าหรับปฏิกิริยา PCR-RFLP และเอนไซม์ตัดเฉพาะ 
การออกแบบไพรเมอร์จ าเพาะต่อ bovine Inhibin gene ที่มีชิ้นส่วนของ SNP-A192G (GenBank 

number: rs41257116) (Tang et al., 2011) ใ ช้ โ ป ร แกรม Primer 3 plus (Untergasser and Nijveen, 
2007) (Table 1) และ โปรแกรม NEBcutter V2.0 (New England BioLabs, USA) ใช้หาต าแหน่งตัดจ าเพาะ
และท านายขนาดของนิวคลีโอไทด์ของเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
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การทดสอบรูปแบบ INHA gene ด้วยปฏิกิริยา PCR-RFLP 
น าดีเอ็นเอที่สกัดไดจากตัวอยางเลือดของโคลูกผสมแองกัส ปริมาณตัวอยางละ 5μl (20 ng/μl) มา

เพ่ิมขยายชิ้นสวน DNA (PCR) ดังนี้ 10xPCR buffer 5μl; primer InhF และ InhR (Forward และ Reverse 
primers) (Table 1) อย่างละ 2μl (0.2 µM); Platinum Taq DNA polymerase 0.5μl (1 unit); dNTPs 
5μl (0.2 mM); MgCl2 1.5 μl (1.5 mM); distilled water 29μl; ปริมาตรรวม 50μl และ PCR condition 
คือ pre-denaturation 95°C นาน 2 นาที denaturation 95°C นาน 45 วินาที annealing 62°C นาน 45 
วินาทีและ extension 72°C นาน 45 วินาทีจ านวน 40 รอบ ตามดวย 72°C นาน 10 นาที น าผลผลิตจาก
ปฏิกิ ริ ยา  PCR (PCR product) มาคัดแยกชิ้ นส่ วนดี เ อ็น เอที่ ต้ องการด้ วยวิ ธี  purification โดยใช้  
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel. Germany) และน ามาตัดโดยใชเอนไซมตัด
จ าเพาะ MspI โดยมีปริมาณดีเอ็นเอ20 μl (10ng/ μl); reaction buffer 2.5μl; MspI restriction enzyme 
2μl; distilled water 0.5μl; ปริมาตรสุดท้าย 25μl บ่มที่อุณหภูมิ 37°C นาน 30ชั่วโมง จากนั้นย้อมสีด้วย 
GelRed Loading Buffer (Biotium, USA) แยกขนาดชิ้นส่วนดีเอ็นเอใน 5% (w/v) Nusieve agarose gel 
electrophoresis ที่ 100 V นาน 1.5 ชั่วโมงตรวจขนาดชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วยเครื่อง Gel-Doc system 
(Alpha image 3400, USA) 

การตรวจสอบล าดับเบสของ INHA gene เพ่ือออกแบบ primers และ probes ส าหรับปฏิกิริยา Real-time 
PCR 
 ตัวอย่างดีเอ็นเอที่ทราบจีโนไทป์ (AA, AG, GG) จากปฏิกิริยา PCR-RFLP มาวิเคราะห์ล าดับเบสด้วย
วิธี automated dye-terminator cycle sequencing method with Ampli Taq DNA polymerase โดย
ใช้เครื่อง ABI 3130 DNA Analysis Sequencer (ABI, USA) และต าแหน่งจุดตัดเฉพาะของเอนไซมตัดจ าเพาะ 
MspI ด้วยโปรแกรม the BLAST Sequence Analysis program (National Center for Biotechnology 
Information, NCBI. USA) และโปรแกรม NEBcutter V2.0 ส าหรับการตรวจสอบรูปแบบของสนิปที่ต าแหน่ง 
A192G ของ INHA gene ในปฏิกิริยา Real-time PCR ใช้ TaqMan MGB-probes (minor groove binding 
probes) fluorescence real-time PCR ที่ได้รับการออกแบบprimers และ probes ด้วยโปรแกรม Primer 
3 Plus ซึ่งจะใช้ทดสอบ A และ G alleles ในเวลาเดียวกัน (Table1) 

Table 1. PCR-RFLP Primers and Real-time PCR Primers and Probes with the expecting amplicon 
sizes, underline and italic letter in Real-time PCR reactions represented SNP 
polymorphisms 

Reactions  Primers  Sequence (5’           3’)      amplicon sizes 
PCR-RFLP  Inh-F1  GCCCTGTTTCTGGATGCC   249 bp 

Inh-R1   ATTCAACCCAACCTGCCTA  
Real-time PCR  F-Rt  AAGGTGGAGATCCTGGAGTCA   161 bp 

R-Rt  GCCCCTGCGCATGAAG     
Report-1  (VIC)-CTGCACCGAAGGCA 
Report-2         (FAM)–TCTGCACCGGAGGCA 
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การทดสอบรูปแบบ INHA gene ด้วยปฏิกิริยา Real-time PCR 
 ตัวอย่างดีเอ็นเอจากเลือดโคทั้ง 200 ตัวอย่างที่ได้ท าการทดสอบจีโนไทป์ด้วยวิธี PCR-RFLP แล้ว
น ามาทดสอบจีโนไทป์อีกครั้งด้วยวิธี Real-time PCR โดยใช้ชุดตรวจ Custom Taq Man SNP Genotyping 
Assay (GENEPLUS, USA.) ซึ่งใช้สีฟลูออเรสเซนต์ชนิด VIC และ FAM (GENEPLUS, USA) ด้วยเครื่อง Step-
One Plus Real-time PCR System (GENEPLUS, USA) ดั ง นี้ ป ริ ม าณดี เ อ็ น เ อ  2 0  ng; 2X TaqMan 
Genotyping MasterMix 5  μl; 40X Assay Mix cDNA 0 . 25  μl; ปริ ม าต รสุ ดท าย  1 0  μl และ  PCR 
condition คือ pre-denaturation 95°C นาน 10นาท ีdenaturation 95°C นาน 15 วินาที annealing และ 
extension 60°C นาน 60 วินาท ีจ านวน 50รอบ 

การกระตุ้นการตกไข่และการเก็บตัวอ่อน 
 โคที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตาม  genotype ได้แก่  AA AG และGG จะถูกเลือกแบบสุ่ ม ไม่
เฉพาะเจาะจงภายในกลุ่มที่มีจีโนไทป์เดียวกัน จ านวนจีโนไทป์ละ 15 ตัว ให้ฮอร์โมนเพ่ือกระตุ้นการตกไข่
หลายใบ ผสมเทียมและเก็บตัวอ่อนตามขั้นตอนของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์
สืบพันธุ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (Figure 1) ท าการเก็บตัวอย่างโดยมีการกระตุ้นการตกไข่หลายใบ 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งจากพ่อพันธุ์ตัวเดียวกันที่ผลิตในครั้งเดียวกันและเก็บตัวอ่อน โดยจะท าการเก็บ
ตัวอย่างจากโคแต่ละตัว 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 3 เดือน 
 

 
Figure1. Superovulation procedures and embryo harvest program followed Embryo Transfer 

Technology and Animal Germplasm Research Center protocol. 
Note:  *CIDR-B®: intravaginal progesterone releasing device (Ceva Sante Animale, France) 

**Folltropin-V®: FSH (Bioniche Animal Health Canada Inc.) 
***Estrumate: prostaglandin F2α (Intervet Canada Inc.) 

 
บันทึกข้อมูลการตกไข่เป็น 4 ชนิด ได้แก่ อัตราการตกไข ่ซึ่งหมายถึงจ านวนรวมของตัวอ่อนที่ย้ายฝาก

ได้ ไข่ที่ไม่ได้รับการผสม และตัวอ่อนที่เสื่อมสภาพทั้งหมด (the total number of ovulation; TNO = the 
total number of transferable embryo, unfertilized ova and degenerate embryo) จ านวนตัวอ่อน
ที่ย้ายฝากได้  (the number of transferable embryo; NTE) จ านวนไข่ที่ ไม่ถูกผสม (the number of 
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unfertilized ova; NUO) และจ านวนตัวอ่อนตายหรือเสื่อมสภาพ (the number of degenerate embryo; 
NDE) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความถี่ของยีนและจีโนไทป์โดยใช้สมการ  

(pA+qa)2 = p2AA+2pqAa+q2aa  
โดยที่ A  หมายถึง A allele 
 a หมายถึง G allele 
 P หมายถึง ความถีข่อง A allele 
 q หมายถึง ความถี่ของ G allele 
 p+q = 1 
การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน Inhibin ทีม่ีผลต่ออัตราการตกไข่โดยวิเคราะห์อิทธิพลของจีโน

ไทป์ของยีนกับปริมาณและชนิดตัวอ่อน/ไขท่ี่เก็บได้ด้วยวิธี Generalized Linear Model (GLM) ตามสมการ 
Yikj = u+Gi+Nk+Tj+eijk 

โดยที่ Yikj หมายถึง phenotypic value of traits 
 U หมายถึง population mean 
 Gi หมายถึง fixed effect of genotype 
 Nk หมายถึง fixed effect of age  
 Tj หมายถึง fixed effect of contemporary group และ 

  eikj หมายถึง random residue error 
 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 

 การศึกษารูปแบบจีโนไทป์ของยีน Inhibin ในส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA สามารถท าได้โดยการใช้วิธี
ทางชีวโมเลกุลซึ่งเดิมใช้วิธี PCR-RFLP ดังนั้นในการตรวจสอบโดยใช้วิธีใหม่คือ Real-time PCR ต้องแน่ใจว่า
การออกแบบ primers และ probes ของขั้นตอน Real-time PCR นั้นมีความถูกต้องและแม่นย าตามจีโนไทป์
จริง จึงต้องมีการจัดกลุ่มจีโนไทป์ที่ถูกต้องในกลุ่มสัตว์ทดลองก่อน ส าหรับการทดลองครั้งนี้มีการออกแบบไพร
เมอร์ที่ใช้ในวิธี PCR-RFLP ให้ครอบคลุมบริเวณ A192G ใน exon 1 ของยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน 
INHA โดยการทดสอบในขั้นตอนนี้พบว่ามีขนาดชิ้นส่วนของดีเอ็นเอจากปฏิกิริยา PCR เท่ากับ 249 bp การ
กลายพันธุ์จาก A allele (ACCGAAGGCA) เป็น G allele (ACCGGAGGCA) ที่ต าแหน่ง 192 (A192G) ท าให้
เพ่ิมจุดตัดของเอนไซม์ตัดจ าเพาะ MspI (CCGG) ขึ้นอีก 1 ต าแหน่ง (Figure 2) เมื่อตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน
DNA หลังการตัดดัวย MspI พบว่าในกลุ่มจีโนไทป์ AA มีขนาด 123 95 และ 31 bp และในกลุ่มจีโนไทป์ GG 
มีขนาด 95 79 44 และ 31 bp ส่วนกลุ่มจีโนไทป์ AG พบทั้ง 5 ขนาด คือ 123 95 79 44 และ 31 (Figure 3) 
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Figure 2. The cleavage point (arrow) of MspI endonuclease (CC-GG) on the 249 bp PCR product 

of INHA gene. Number in the box indicated number of the cutting side (A allele: box 
I and III; G allele: box I, II and III).   

 

 

Figure 3 . A representative gel showing exon 1 INHA gene genotyping by PCR-RFLP technique. 
50 and 100 bp molecular markers were presented on lane 1 and 2, respectively. 
The 249 bp of uncut PCR product was shown on lane 3, then, Lane 4 and 5: AA 
genotype (123, 95 and 31 bp); lane 6 and 7: AG genotype (123, 95, 79, 44 and 31 
bp); lane 8 and 9: GG genotype (95, 79, 44 and 31 bp) 

 
 เมื่อน าตัวอย่างดีเอ็นเอชุดเดียวกันมาทดสอบด้วยวิธี  Real-time PCR ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยการ
ออกแบบ primers และ probes ที่จ าเพาะต่อ SNP ของยีนที่ต าแหน่ง A192G และตรวจการเพ่ิมข้ึนของ PCR 
product โดยการวัดปริมาณสี fluorescence 2 ชนิด ได้แก่ A allele ด้วย VIC-fluorescence dye (กราฟสี
เขียว) และ G allele ด้วย FAM-fluorescence dye (กราฟสีน้ าเงิน) (Figure 4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี 
PCR- RFLP แล้วพบว่าทั้ง 2 วิธีสามารถตรวจสอบ genotype ของยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ได้
และให้ผลเหมือนกันทั้ง 200 ตัวอย่าง  
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Figure 4. Real-time PCR genotyping for exon I of INHA gene in Angus crossbred cows. VIC-fluorescence 
dye (green) and FAM-fluorescence dye (blue) indicated A and G alleles, respectively. a), b) 
and c) represented AA, AG and GG genotype, respectively. 

การตรวจสอบรูปแบบจีโนไทป์ของยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA เดิมใช้วิธี PCR-RFLP 
(Tang et al., 2011) ซึ่งต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากรวมถึงขั้นตอนในการเลือกใช้เอนไซม์ตัด
จ าเพาะ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง จากการทดสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจโดยวิธี Real-time PCR 
จะให้ผลตรวจเหมือนกันในทุกตัวอย่างเลือดโคลูกผสมแองกัส (200 ตัวอย่าง) ที่ท าการแยกจีโนไทป์ด้วยวิธี
PCR-RFLP ร่วมกับการตัดด้วยเอนไซม์ตัดเฉพาะ MspI แสดงว่าเทคนิค Real-time PCR เป็นวิธีที่มีความ
ถูกต้องและแม่นย าสามารถใช้ในการตรวจหาจีโนไทป์ของ exon I ในยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA 
ท าให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบเม่ือเทียบกับวิธี PCR-RFLP   
 จีโนไทป์ของยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ในประชากรโคลูกผสมแองกัสส าหรับการทดลอง
นี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ AA AG และ GG ซึ่งมีจ านวน 72 118 และ10 ตัว โดยมีความถี่จีโนไทป์เป็น 
0.36 0.59 และ 0.05 ตามล าดับและมีความถี่ของ A และ G allele คือ 0.65 และ 0.35 ตามล าดับ (Table 2)
เมื่อพิจารณาสภาพความสมดุลของยีน (Equilibrium of genes) พบว่าการกระจายตัวของยีน Inhibin ส่วนที่
สร้างฮอร์โมน INHA ไม่มีความสมดุลตามหลักสมการ Hardy-Weinberg (p<0.01) โดยเฉพาะจีโนไทป์ GG 
พบเพียง 10 ตัว ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปรับปรุงพันธุ์ เนื่องจากโคเหล่านี้เป็นโคที่เกิดจากการผสมเทียมโค
พ้ืนเมืองด้วยน้ าเชื้อพ่อพันธุ์แองกัสที่ได้รับการคัดเลือกและมีจ านวนพ่อพันธุ์จ ากัด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงพันธุกรรมในประชากรเดิมท าให้การผสมพันธุ์ไม่เป็นไปอย่างสุ่ม (non-random mating) 
นอกจากนีก้ารคัดเลือก (selection) ตามลักษณะปรากฏของตัวสัตว์ (phenotype) เพ่ือน ามาเป็นแม่พันธุ์ที่จะ
ใช้สร้างพันธุ์โคเนื้อต่อไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนหรือเกิดการสูญหายของยีน (สุรินทร์, 
2552) 
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Table2. Genotypic and allelic frequencies of the Inhibin gene exon 1 in 200 Angus crossbred 
cows. 

Genotypes n Genotypic frequency 
AA 72 0.36 
AG 118 0.59 
GG 10 0.05 

Alleles n Allelic frequency 
A 200 0.65 
G 0.35 

 
 
การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบจีโนไทป์ยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA กับอัตราการตกไข่

ที่เกิดจากการท า superovulation พบว่ามีแม่โคในกลุ่มจีโนไทป์ GG ที่มีเพียงจ านวน 10 ตัวในประชากรโค 
200 ตัวนั้น มีจ านวน 2 ตัวที่มีความผิดปกติของรังไข่ในขณะที่ท าการทดสอบ จึงเหลือเพียง 8 ตัวที่สามารถใช้
ในการทดลอง ทั้งนี้จ านวนตัวอ่อนและไข่ที่เกิดจากการท า superovulation ตามรูปแบบจีโนไทป์ของกลุ่มโค
ทดลองแต่ละครั้งของการทดลอง จ านวน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 3 เดือน แสดงใน Table 3 
 
Table 3. Association analysis of INHA genotypes with the superovulation traits of the number 

of total ovulation (TNO), the number of transferable embryo (NTE), the number of 
unfertilized ova (NUO) and the number of degenerate embryo (NDE) in Angus 
crossbred cows 

3a) the first superovulation testing: 
Types AA (15) AG (15) GG (8) P value 

        TNO 4.20a±0.45 5.27a±0.45 8.00b±0.62 <0.0001 
        NTE 2.27a±0.51 3.20ab±0.51 4.75b±0.70 0.0259 
        NUO 1.20±0.29 1.33±0.29 1.88±0.40 0.3893 
        NDE 0.73±0.20 0.73±0.20 1.38±0.28 0.1385 

 
3b) the second superovulation testing: 

Types AA (15) AG (15) GG (8) P value 
TNO 4.87a±0.59 6.47a±0.59 9.75b±0.80 <0.0001 
NTE 3.13a±0.61 3.33a±0.61 7.25b±0.83 0.0006 
NUO 0.60±0.40 1.93±0.40 1.00±0.55 0.0711 
NDE 1.13±0.34 1.20±0.34 1.50±0.47 0.8140 
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3c) the third superovulation testing: 
Types AA (15) AG (15) GG (8) P value 
TNO 5.00a±0.67 6.47a±0.67 9.87b±0.92 0.0006 
NTE 2.33a±0.47 3.00a±0.47 5.87b±0.65 0.0003 
NUO 1.33±0.42 1.80±0.42 1.87±0.58 0.6647 
NDE 1.33±0.33 1.67±0.33 2.13±0.45 0.3768 

Note: number in parenthesis indicated number of cows in each genotype group. Least square 
means values (±SE) with different letters in the same row were significant different at P 
value as shown. 

ความสัมพันธ์ของรูปแบบจีโนไทป์ของยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ต่ออัตราการตกไข่พบว่า 
โคท่ีมีจีโนไทป์แบบ GG มีค่าจ านวนการตกไข่ทั้งหมด (ค่ารวมของจ านวนตัวอ่อนที่ย้ายฝากได้ ไข่ท่ีไม่ได้รับการ
ผสมและตัวอ่อนที่ เสื่อมสภาพ) หรือ TNO สูงกว่า กลุ่ม AA และ AG ในการเก็บตัวอ่อนจากการท า 
superovulation อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการทดลองทั้ง 3 ครั้ง (P =<0.0001 ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
และ P =0.0006 ในครั้งที่ 3) ในขณะที่กลุ่ม AA และ AG ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของค่า 
TNO ในการทดลองทั้ง 3 ครั้ง (Table 3a, 3b และ 3c) เช่นเดียวกับค่าของจ านวนตัวอ่อนที่ย้ายฝากได้หรือ 
NTE โดยกลุ่ม GG มีค่าสูงกว่ากลุ่ม AA และ AG อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการทดลองท้ัง 3 ครั้ง (P =0.0259 
0.0006 และ 0.0003 ตามล าดับ) (Table 3) ยกเว้นครั้งที่ 1 ที่ค่า NTE ของกลุ่ม GG ไม่แตกต่างจากกลุ่ม AG 
(Table 3a) ส าหรับจ านวนไข่ที่ไม่ถูกผสมหรือ NUO และจ านวนตัวอ่อนตาย/เสื่อมสภาพหรือ NDE พบว่าไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการทดลองทั้ง 3 ครั้งของทุกกลุ่มจีโนไทป์ (Table 3) จากผลการ
ทดลองเห็นได้ว่ารูปแบบจีโนไทป์ของยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA ที่มีความแตกต่างกันของ exon I 
ในโคลูกผสมแองกัสซึ่งเป็นโคเนื้อที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มีผลต่ออัตราการตกไข่เมื่อท า superovulation โดย
กลุ่ม GG จะให้จ านวนตัวอ่อนและไข่ทั้งหมด (TNO) และจ านวนตัวอ่อนที่สามารถท าการย้ายฝากได้ (NTE) สูง
กว่าลักษณะ AA และ AG ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Tang et al. (2011) ที่พบว่าลักษณะ GG ของ 
INHA gene ในโคนมพันธุ์ Chinese Holstein ให้ปริมาณตัวอ่อนและไข่ทั้งหมด และจ านวนตัวอ่อนที่สามารถ
ท าการย้ายฝากได้มากกว่าลักษณะ AA ทั้งนีก้ารเปลี่ยนแปลงล าดับเบสของยีนในต าแหน่ง A192G อาจมีผลท า
ให้การท างานของ INHA gene ลดลงหรือเกิดความไม่เสถียรของ RNA ในขั้นตอน RNA transcription ท าให้
บทบาทในการระงับการท างานของ FSH ที่ต่อมใต้สมองลดลง (Sang et al., 2011) ปริมาณ FSH จึงเพ่ิมขึ้น
ส่งผลให้รังไข่ถูกกระตุ้นให้สร้างฟอลลิเคิลได้มากขึ้น ซึ่งลักษณะของ A allele จะมีผลทางลบต่อการกระตุ้น
การตกไข่หลายใบ ในขณะที่ G allele จะให้ผลทางบวก   

นอกจากนี้การทดลองนี้ยังศึกษาผลของการเหนี่ยวน าเพ่ือให้เกิดการตกไข่จ านวนมากซ้ าๆหลายครั้ง
ติดต่อกันว่าจะมีต่อการตอบสนองต่อฮอร์โมนในแม่โคทดลองหรือไม่โดยไม่ได้ค านึงถึงรูปแบบของยีน (Table 
4) พบว่าการเหนี่ยวน าเพ่ือให้เกิดการตกไข่จ านวนมากซ้ าๆหลายครั้งติดต่อกันไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยจ านวนตัว
อ่อนและไขท่ั้ง 4 ชนิดในแต่ละครั้งของการทดลอง ยกเว้นพบจ านวนตัวอ่อนตาย/เสื่อมสภาพหรือ NDE ในครั้ง
ที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากสภาพอากาศและอาหารเนื่องจากช่วง
ระยะเวลาที่ท าการเก็บตัวอ่อนในครั้งแรกอยู่ในเดือนธันวาคมซึ่งสัตว์อยู่ในสภาพอุณหภูมิเย็นกว่าและอาหารมี
คุณภาพดีก่อนท าการทดลอง ส่วนในการทดลองครั้งที ่3 ที่มีการเก็บตัวอ่อนในราวเดือนมิถุนายนนั้นสัตว์อาจมี
ภาวะเครียดสะสมเนื่องจากผ่านสภาพอากาศร้อนจัด (ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน) และอาหารไม่สมบูรณ์นัก
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ก่อนท าการเก็บตัวอ่อนส่งผลให้เกิดตัวอ่อนจ านวนหนึ่งไม่สมบูรณ์ ตายหรือเสื่อมสภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของจ านวน TNO และ NTE พบว่าไม่มีความแตกต่างโดยเฉพาะค่า NTE ซ่ึงบ่งบอกถึง
ตัวอ่อนที่ย้ายฝากได้อันเป็นส่วนส าคัญที่สุดของจุดประสงค์ในการท า superovulation ดังนั้นการเหนี่ยวน า
ด้วยฮอร์โมนให้เกิดการตกไข่หลายใบสามารถกระท าได้ซ้ าๆอย่างน้อย 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณตัวอ่อนที่ย้ายฝากได้ 

 
Table 4. Effect of repeated superovulation treatments of the number of TNO, NTE, NUO and  

NDE in Angus crossbred cows (n= 38) 
Types 1st superovulation 2ndsuperovulation

  
3rdsuperovulation P value 

TNO 5.42±0.45 6.53±0.45 6.61±0.45 0.1178 
NTE 3.16±0.39 4.08±0.39 3.34±0.39 0.2198 
NUO 1.39±0.24 1.21±0.19 1.63±0.24 0.4628 
NDE 0.87a±0.19 1.24ab±0.19 1.63b±0.19 0.0183 

Note:  Least square means values (±SE) with different letters were significant different at P 
value as shown. 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าในแต่ละครั้งของการทดลองการกระตุ้นการตกไข่ของโคกลุ่มนี้ จะได้ตัว
อ่อนและไข่ทั้งหมด(TNO) (โดยไม่ค านึงถึงชนิดจีโนไทป์) ต่อแม่โคตัวให้ (Donor) เฉลี่ยทั้ง 3 ครั้งของการ
ทดลองที่จ านวน 5.42±0.45 6.53±0.45 และ6.61±0.45 ตามล าดับ (Table 4) ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
จ านวนตัวอ่อนในการท า superovulation ทั่วไปจะได้ประมาณ 6 ตัวอ่อนต่อแม่โคตัวให้  (Bo and 
Mapletoft, 2014) โดยปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพตัวอ่อนในกระบวนการ  superovulation และ 
embryo recovery คือ ปัจจัยจากตัวสัตว์ได้แก่ พันธุกรรม ประวัติการสืบพันธุ์ อายุ สายพันธุ์ และสภาวะของ
ระบบสืบพันธุ์และรังไข่ของ donor ในขณะที่ท าการกระตุ้น เป็นต้น นอกจากนี้สภาวะแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเครียด เช่นอุณหภูมิ การจัดการ อาหาร รวมถึง โปรแกรมการให้ฮอร์ โมนกระตุ้นการตกไข่ 
น้ าเชื้อที่ใช้ในการผสมเทียม และผู้ที่ท าการผสมเทียมหรือเก็บตัวอ่อน (Butler, 2000; Benyei et al., 2003; 
Hooper et al., 2015; Biancucci et al., 2016) อย่างไรก็ตามจ านวนโคที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบจีโนไทป์ของยีนและจ านวนตัวอ่อนนั้นอาจจะมีจ านวนไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม GG นั้นมี
เพียง 8 ตัว ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาต่อในประชากรที่มากขึ้น และในโคสายพันธุ์อ่ืนๆว่ามีความสัมพันธ์ใน
แนวทางเดียวกันหรือไม่ 

สรุปผลการทดลอง 

รูปแบบจีโนไทป์ของยีน Inhibin สามารถตรวจสอบได้โดยวิธี Real-time PCR โดยให้ผลที่แม่นย า
และรวดเร็วกว่าการตรวจสอบด้วยวิธี PCR-RFLP ซึ่งเป็นวิธีเดิมที่มีความยุ่งยากและใช้เวลามาก ทั้งนี้รูปแบบจี
โนไทป์ที่แตกต่างกันของ exon I ในยีน Inhibin ส่วนที่สร้างฮอร์โมน INHA มีผลต่ออัตราการตกไข่จากการ
เหนี่ยวน าให้เกิดการตกไข่คราวละมากๆ (superovulation) โดยรูปแบบ GG จะให้ตัวอ่อนที่สามารถน าไปใช้
ในการย้ายฝากได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของการท า superovulation สามารถใช้เป็นแนวทางคัดเลือกแม่
โคตัวให้ (donor) ที่มีลักษณะดีตรงตามจุดประสงค์การสร้างและพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือการผลิตตัวอ่อนส าหรับ
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การย้ายฝาก เช่นการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงไทยแบล็คของกรมปศุสัตว์ ช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
ดูและการเหนี่ยวน าการตกไขแ่ละอาจน าไปศึกษาต่อเนื่องในโคพันธุ์อ่ืนๆต่อไป 
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