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ผลของฮอร์ โมนคอร์ ติซอลต่ อการแสดงออกของยีน kiss1 ทีส่ มองส่ วนไฮโปธาลามัส ในโคเพศผู้
Effects of Cortisol Hormone on Hypothalamic kiss1 Gene Expression in Bulls
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บทคัดย่ อ
ยีน kiss1 ในสมองส่ วนไฮโปธาลามัสผลิตโปรตีนที่เรี ยกว่า Kisspeptin ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการทางานของ
ระบบสื บพันธุ์ การศึ กษานี้ เพื่อศึกษาผลของฮอร์ โมนคอร์ ติซอลจากภาวะเครี ยดต่อการแสดงออกของยีน kiss1 ในโค
(Bos taurus) เก็บตัวอย่างซี รั่มและสมองไฮโปธาลามัสจากโคเพศผูท้ ี่ จานวน 5 ตัว ที่ถูกขนส่ งมายังโรงฆ่าสัตว์ ซี รั่มใช้
เพื่อวิเคราะห์ระดับฮอร์ โมนคอร์ติซอลก่อนเชือด และสมองไฮโปธาลามัสใช้ศึกษาการแสดงออกของยีน kiss1 ด้วยวิธี
In situ hybridization ผลการศึ กษาพบว่าระดับฮอร์ โมนคอร์ ติซอลในโคแต่ละตัวก่ อนเข้าเชื อดมี ความแตกต่าง มี โค
จานวน 3 ตัวที่ ระดับฮอร์ โมนคอร์ ติซอลสู งขึ้นในระดับภาวะเครี ยดและมีโค 2 ตัวที่ อยู่ในระดับพื้นฐาน เมื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กบั ยีน kiss1 mRNA expression cells พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่ องจากการแสดงออกของยีน kiss1
นั้นมีปัจจัยทั้งภาวะสมดุลพลังงานในร่ างกาย และการทางานควบคุมย้อนกลับของฮอร์ โมนเพศ ดังนั้นในการศึ กษา
ลักษณะนี้ในอนาคตควรควบคุมปั จจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อการแสดงออกของยีน kiss1 ร่ วมด้วย
ABSTRACT
Hypothalamic kiss1 gene is encoded for Kisspeptin that plays an important role in mammalian reproductive
system. The aim this study was to examine the effect of cortisol from stress on hypothalamic kiss1 gene expression in
bull (Bos taurus). In this study, we collected samples from five bulls which were transported to slaughterhouse,
including serum for measuring cortisol level and hypothalamus brain for evaluating kiss1 gene expression using In Situ
Hybridization. The result of this study revealed that the levels of cortisol were varied among bulls at before slaughtering.
Three bulls in this study possessed high cortisol levels similar to those of bulls under stress condition. While two other
bulls showed a baseline level of cortisol. Surprisingly, the correlation between cortisol and kiss1 mRNA-positive cells
was not observed in this study. Future study should control factors that can regulate kiss1 gene function such as body
energy balance and sex steroid hormone feedback regulation as the effects of expression of the kiss1 gene in this
experiment might be interfered by these factors
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บทนา
การเลี้ยงโคเป็ นอาชีพที่สาคัญสาหรับเกษตรกรไทย ซึ่ งการที่โคจะมีผลผลิตที่ดีน้ นั มาจากความสมบูรณ์พนั ธุ์
ทั้งในพ่อโคและแม่โคซึ่ งในระบบสื บพันธุ์จะถูกควบคุมจากสมองส่ วนไฮโปธาลามัสและต่อมใต้สมอง (hypothalamo
pituitary gonadal axis: HPG axis) ภายในสมองส่ ว นไฮโปธาลามัส มี เ ซลล์ ป ระสาทที่ สั ง เคราะห์ นิ ว โรเพปไทด์
(neuropeptide) ชนิ ดหนึ่ งเรี ยกว่า Kisspeptin โดยแปลรหัสจากยีน kiss1 และเรี ยกเซลล์ประสาทที่ผลิตนิ วโรเพปไทด์น้ ี
ว่าเซลล์ประสาท Kisspeptin เช่นกัน นิ วโรเพปไทด์ Kisspeptin นี้ มีตวั รับที่ชื่อว่า G protein coupled receptor (GPR54)
หรื อ kiss1 receptor (Ohtaki et al., 2001) นิ วโรเพปไทด์ Kisspeptin ที่ถูกหลัง่ ออกมาจะไปควบคุมการหลัง่ ฮอร์ โมนโก
นาโดโทรปิ น รี ลิสซิ่ ง (gonadotropin releasing hormone: GnRH) เพื่อควบคุ มการทางานของระบบสื บพันธุ์ผ่านทาง
HPG axis โดยกลุ่มเซลล์ประสาท Kisspeptin จะพบอยู่สองบริ เวณหลักในสมองส่ วนไฮโปธาลามัส บริ เวณแรก คือ
Anteroventral periventricular nucleus (AVPV) เป็ นกลุ ่ม นิ ว เคลีย สของเซลล์ป ระสาททางด้า นหน้า ของสมอง
ส่ วนไฮโปธาลามัส และบริ เวณที่สอง คือ Arcuate nucleus (ARC) เป็ นนิ วเคลียสส่ วนท้ายของสมองส่ วนไฮโปธาลามัส
(de Tassigny, Colledge, 2010)
การศึกษาการทางานของเซลล์ประสาท Kisspeptin ของเพศผูแ้ ละเมียในหนูทดลอง พบว่าในสมองไฮโปธา
ลามัส ที่ บริ เวณ AVPV ในเพศเมียมีเซลล์ประสาท Kisspeptin มากกว่าเพศผู ้ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ ควบคุมการหลัง่ ฮอร์ โมน
GnRH และ ฮอร์ โ มนลู ทิ ไ นซิ ง (luteinizing hormone: LH) ให้ห ลั่ง ในลัก ษณะแบบ surge เป็ นผลให้เ กิ ด การตกไข่
(ovulation) ในเพศเมีย ซึ่ งในเพศผูจ้ ะไม่พบการหลัง่ ฮอร์ โมนเพศแบบ surge (Kauffman et al., 2007) เซลล์ประสาท
Kisspeptin ที่ บริ เวณ ARC จะควบคุมการหลัง่ ฮอร์ โมน GnRH และ LH ให้หลัง่ ในลักษณะ pulse ทาให้เกิ ดการพัฒนา
ของรังไข่ในเพศเมียและอัณฑะในเพศผู ้ และการสร้างฮอร์โมนเพศ (gonadal hormone) (de Tassigny, Colledge, 2010)
ภาวะเครี ยดในการเลี้ยงโคเป็ นอี กปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลผลิ ตและความสมบูรณ์พนั ธุ์ เมื่อมีภาวะเครี ยดจะไป
กระตุน้ การทางานของสมองส่ วนไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมอง และต่อมหมวกไต (hypothalamo pituitary adrenadal
axis: HPA) เริ่ มต้นจากฮอร์ โมนคอร์ ติโคโทรปิ น รี ลิสซิ งฮอร์ โมน (corticotropin-releasing hormone: CRH) ที่ สมอง
ส่วนไฮโปธาลามัส ไปกระตุน้ การหลัง่ แอดรี โนคอร์ติโคทรอพิกฮอร์โมน (adrenocorticotropic: ACTH) ที่ต่อมใต้สมอง
ซึ่งจะไปกระตุน้ ต่อมหมวกไตให้สร้างฮอร์ โมนคอร์ติซอล (cortisol) (Tsigos, Chrousos, 2002) ฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ถูก
สร้างสู งขึ้นจากภาวะเครี ยดจะไปมีผลต่อการทางานในหลายระบบของร่ างกายรวมถึงระบบสื บพันธุ์ (Chrousos, 2009)
และมีการศึกษาก่อนหน้าพบว่าความเข้มข้นของฮอร์โมนคอร์ ติซอล ที่สูงขึ้นสัมพันธ์กบั การลดลงของฮอร์ โมน GnRH
และ LH (Breen et al., 2005; Cates et al., 2004) ทาให้ระบบสื บพันธุ์ทางานผิดปกติ ไม่เกิดการตกไข่ในแกะเพศเมีย เมื่อ
ลองชักนาให้เกิดภาวะเครี ยดต่างๆ เช่นการให้สารพิษจาพวก Lipopolysaccharide (LPS), การจับบังคับ (Restrain) หรื อ
การทาให้เกิดภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่า (hypoglycemia) ภายใต้ภาวะเครี ยดเหล่านี้ ทาให้การหลัง่ LH pulse ลดลง
รวมถึ งลดการแสดงออกของยีน kiss1 ที่ สมองส่ วนไฮโปธาลามัสเช่ นเดี ยวกัน (Grachev et al., 2013; Kinsey-Jones et al.,
2009)
นอกจากภาวะเครี ยดที่กล่าวดังข้างต้น ยังมีภาวะเครี ยดจากการเผาผลาญพลังงาน(metabolic stress) มีผลต่อ
ระบบสื บพันธุ์ โดยมีการทางานของเซลล์ประสาท Kisspeptin เป็ นตัวกลางเชื่อมระหว่างความสมดุลของพลังงานกับ
ระบบสื บพันธุ์ (De Bond, Smith, 2014) ในโคนมเพศเมี ยที่ มีภาวะสมดุ ลพลังงานเป็ นลบ (negative energy balance:
NEB) พบว่ามีการหลัง่ ฮอร์ โมน LH ลดลง และการตอบสนองของรังไข่ต่อการกระตุน้ ของฮอร์ โมน LH ลดลง ระดับ
ของกลูโคส และ ฮอร์ โมนอินซู ลิน (insulin) ในพลาสมานั้นก็ลดลงเช่นเดียวกัน (Butler, 2000) นอกจากนี้ ภาวะภาวะ
สมดุลพลังงานเป็ นลบ ในโคนมหลังคลอดยังทาให้ความเข้มข้นของกรดไขมันอิสระที่ไม่สาคัญ (non-esterified fatty
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acid: NEFA) สูงขึ้น และความเข้มข้นของฮอร์โมนเลปติน (leptin) ต่าลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนคลอด (Block et al., 2001)
ฮอร์ โมนเลปตินจากเซลล์ไขมัน (adipocyte) บ่งบอกถึงการสารองพลังงานในร่ างกาย และมีความสาคัญในการควบคุม
การเข้าสู่วยั เจริ ญพันธุ์อีกด้วย (Sanchez-Garrido, Tena-Sempere, 2013) ก่อนหน้านี้มีการศึกษาในแกะพบว่า แกะในกลุ่ม
ที่จากัดอาหารมีการแสดงออกของยีน kiss1 ที่ ARC ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และพบว่าแกะในกลุ่มที่จากัดอาหาร
ร่ วมเมื่อได้รับ exogenous leptin มีการแสดงออกของยีน kiss1 มากกกว่ากลุ่มที่จากัดอาหารเพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็น
ถึงผลภาวะเครี ยดจากการเผาผลาญพลังงานต่อการทางานของเซลล์ประสาท Kisspeptin (Backholer et al., 2010) ใน
ภาวะสมดุลพลังงานเป็ นลบ ในโคสามารถประเมินได้จากระดับน้ าตาลกลูโคส กรดไขมันอิสระที่ไม่สาคัญ และเบต้า
ไฮดรอกซี บิวทีเรท (β-hydroxylbutyrate) ซึ่ งเป็ นคีโตนบอดี้ (ketone body)ในซี ร่ัม ในการเกิดภาวะสมดุลพลังงานเป็ น
ลบเป็ นเวลานานจะทาให้มีคีโตนบอดี้สูงขึ้นและเรี ยกภาวะนี้วา่ คีโตซิส (Ketosis) (Duffield, 2000)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาระดับของฮอร์ โมนคอร์ ติซอลต่อการแสดงออกของยีน kiss1 ที่บริ เวณ ARC (Arcuate nucleus) ใน
สมองส่วนไฮโปธาลามัสในโคเพศผู ้
วิธีการวิจยั
การเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างจากโค เพศผู ้ ยังไม่ได้ตอน อายุ 1.5-2 ปี และ เก็บตัวอย่างสมองโค และตัวอย่างซีรั่มจากโรงฆ่าสัตว์ โค
จะถูกเคลื่ อนย้ายจากฟาร์ มมารอเข้าฆ่ าที่ โรงฆ่าสัตว์ และถูกฆ่ า ณ เวลา 15.00 น. ในกระบวนการเชื อดโคถูกทาให้สลบ
(stunning) แล้วนาเลือดออกทันที และเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดาใหญ่ jugular vein ใส่ หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสาร
ป้ องกันการแข็งตัวของเลือด ทาการเก็บสมองโคหลังตายภายใน 15 นาที โดยเปิ ดสมองและเก็บสมองส่ วนไฮโปธาลามัสที่
ต าแหน่ ง ARC อยู่ซ่ ึ งอยู่หลังจาก Optic chiasma ไปจนสิ้ นสุ ด Mammilary body (Salehi et al., 2013) ตัดสมองให้มี ขนาด
ประมาณ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่สารรักษาชิ้นเนื้อ (Tissue-Tek® O.C.T. Compound) แล้วเก็บรักษาไว้เหนือไนโตรเจนเหลว
8 เซนติเมตร เมื่อชิ้นเนื้อสมองแข็งตัวให้เก็บที่ -80oC จนกระทัง่ นามาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค In Situ Hybridization
การวัดระดับ glucose, BHBA, NEFA และฮอร์ โมน cortisol
ตรวจระดั บ ความเข้ม ข้น ของ glucose, BHBA และ NEFA ในซี ร่ั ม โดยการใช้ ชุ ด ทดสอบวิ ธี Enzymaticspectrophotometric method ส าหรั บความเข้มข้นของ glucose ใช้ชุ ดทดสอบ GOD-POD method. (Erba Diagnostics) และ
สาหรั บตรวจระดับ BHBA และ NEFA นั้นใช้ชุ ดทดสอบ D-3-hydroxybutyrate kit and a NEFA Kit (Randox Laboratories
Ltd, Ardmore, UK) ในการวัดระดับฮอร์ โมน cortisol คื อวิ ธี Chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA) โดย
ห้องปฏิบตั ิการ BRIA, BANGKOK R.I.A. GROUP
การวิเคราะห์ kiss1 mRNA expression cells ด้ วยเทคนิค In Situ Hybridization
นาสมองมาตัดแบบ coronal section จากด้านหน้า (anterior) ไปทางด้านท้าย (posterior) จนสุ ด Mammillary
body โดยใช้เครื่ องตัดชิ้นเนื้ อแช่แข็ง (Semi-Automatic Cryostat Microtome) และใช้สไลด์เก็บชิ้นเนื้ อ (Positive charge
microscope slide) โดยเนื้อเยือ่ สมองมีความหนา 20 µm (Yang et al., 2017)
เทคนิ ด In situ hybridization เพื่อศึกษา kiss1 mRNA expression cell ในส่ วนขั้นตอน pre hybridization สไลด์
เนื้ อเยื่อจะถูกเตรี ยมให้คงสภาพ mRNA โดย 4%PFA แล้วล้างในสารละลาย PBS ทาการเตรี ยมเนื้ อเยือ่ โดยใช้ 1 µg/mL
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Proteinase, สารละลาย 0.2% Glycine และสารละลาย 0.2N HCl ตามลาดับ (Ichimura et al., 2015) หลังจากนั้นเนื้ อเยื่อ
จะถู กท าการ Hybidization กับ Probe ที่ ถู ก ติ ด ฉลากด้วย DIG-labeled anti-sense RNA probe (sequence position 150474, GenBank accession No. AB46631) โดยใช้ความเข้มข้นของProbe 1µg/สไลด์ ใช้อุณหภูมิ 64◦C นาน 15 ชั่วโมง
ภายในกล่องรักษาความชื้น หลังจากนั้นนาสไลด์มาล้างด้วยสารละลาย 5x SSC/50%formamide กาจัด probe ส่ วนเกิน
โดยทาปฏิ กิริยากับเอนไซม์ RNase (1µg/ml) ที่ อุณหภูมิ 37oC แล้วล้างด้วย 2xSSC, และ 0.2xSSC ตามลาดับ หลังจาก
นั้น นาสไลด์มา blocked ด้วยสารละลาย 2% BSA ใน hybridization buffer แล้ว Incubate ด้วย anti-DIG antibody (1:250,
Roche Applied Science, Mannheim, Germany) หลั ง จากนั้ นเติ ม substrate คื อ NBT/BCIP solution (Roche Applied
Science) incubate นาน 1 ชัว่ โมง จากนั้นนาสไลด์เนื้อเยือ่ สมองที่ได้มานับ Kisspeptin positive cell ด้วยกล้องจุลทรรศน์
ซึ่ งสี ที่ได้คือสี ม่วงเข้ม การนับจานวน kiss1 mRNA expression cell จะติ ดสี ม่วงเข้มที่ บริ เวณ cytoplasm มี ลกั ษณะที่
ล้อมรอบ นิวเคลียส (Ichimura et al., 2015) ในการนับจานวน kiss1 mRNA expression cell จะนับจากทุกสไลด์
ผลการวิจยั
จากภาพที่ 1 คือเนื้ อเยื่อสมองที่ ตดั ได้เปรี ยบเที ยบตาแหน่ งจากการศึ กษาของ Okamura (2002) ในภาพที่ 1 โดย
เรี ยงลาดับเนื้ อเยื่อสมองบริ เวณ ARC ตั้งแต่ส่วน anterior สังเกตได้จากลักษณะของ 3rd ventricle อยูต่ รงกลางและรู ปร่ างยาว
ตั้งแต่ดา้ น dorsal จนถึงด้าน ventral ของสมอง เมื่อทาการตัดเนื้อเยือ่ สมองไปทางด้าน posterior รู ปร่ างของ 3rd ventricle เล็กลง
จนกระทัง่ สิ้ นสุ ด 3rd ventricle ก็จะสิ้ นสุ ดสมองส่ วน ARC นอกจากนี้ สามารถสังเกตได้จากการตัดเนื้ อเยื่อสมองถึงส่ วนของ
Mammilary body (MM) ก็จะสิ้นสุดบริ เวณ ARC เช่นเดียวกัน
จากตารางที่ 1 ผลการนับ kiss1 mRNA expression cell จากการทา In situ hybridization ในโคเพศผู ้ ยังไม่ได้
ตอน อายุ 1.5-2 ปี ที่สมองส่ วน ARC พบว่ามีจานวน kiss1 mRNA expression cell ที่แสดงออกแตกต่างกันในโคแต่ละ
ตัว โดยพบว่ามีการแสดงออกของยีน kiss1 mRNA expression cell ที่ พบมากที่ สุดคือ 248 เซลล์ และมี 1 ตัวอย่างที่ไม่
พบผลของ kiss1 mRNA expression cell จากการทา In situ hybridization
ผลความเข้มข้นฮอร์โมนคอร์ติซอล ที่เก็บตัวอย่างทันทีหลังการเชือด โดยทัว่ ไปโคมีความเข้มข้นของฮอร์โมน
คอร์ ติซอล ในระดับพื้นฐาน อยูท่ ี่ <5 ng/mL ในผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีโคสองตัวที่มีความเข้มข้นของฮอร์ โมนน้อย
กว่าระดับพื้นฐาน คือ <2.3 ng/mL ในตัวอย่างที่เหลือนั้นมีความเข้มข้นของฮอร์โมนคอร์ติซอล มากกว่าพื้นฐาน
ผลความเข้มข้นของกลูโคส โดยปกติความเข้มข้นกลูโคส ในโคอยูร่ ะหว่าง 33-66 mMol/dL และในการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า โคทุกตัวนั้นอยูใ่ นภาวะกลูโคสสู ง (hyperglycemia) ในส่ วนของความเข้มข้นของ BHBA ใช้บ่งบอกภาวะ
Ketosis ในโคได้ โดยปกติแล้วโคมีความเข้มข้นของ BHBA ไม่เกิน 1.4 mMol/dL และจากผลการศึกษาพบว่าไม่มีโคที่
เกิดภาวะ Ketosis อยูใ่ นการศึกษา และผลความเข้มข้นของ NEFA ที่มากกว่า 0.3 mMol/dL บ่งบอกถึงการสลายไขมันมา
ใช้เป็ นพลังงาน หรื อมีภาวะสมดุลพลังงานเป็ นลบเล็กน้อย (mild-negative energy balance) ผลในการศึกษาครั้งนี้พบว่า
มีโคที่ความเข้มข้น NEFA มากกว่า 0.3 mMol/dL คือ C1-C4
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ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบกับภาพจาลองจากOkamura. (2002) ของบริ เวณ ARC ในสมองโค (scale bar 200 µm) และ
ผล kiss1 mRNA expression cell จากการทา In Situ Hybridization (scale bar 50 µm)
ตารางที่ 1 แสดงผล ยีน kiss1 mRNA expression cell ที่สมองส่วน ARC และ ฮอร์โมนคอร์ติซอล, กลูโคส, BHBA และ
NEFA
Sample
C1
C2
C3
C4
C5

kiss1 mRNA positive
cells (Cell)
248
4
149
0
52

Cortisol
(ng/ml)
33
< 2.3
10
< 2.3
19

Glucose
mMol/dL
74.910
260.076
112.571
429.265
201.017

BHBA
mMol/dL
0.305
0.184
0.226
0.039
0.209

NEFA mMol/dL
0.924
0.339
0.591
0.435
0.257

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาระดับฮอร์ โมนคอร์ ติซอล ในการตรวจแบบครั้งเดียว (single point) สามารถพบระดับฮอร์ โมน
ได้กว้างตั้งแต่ 0-20 ng/mL (Mormède et al., 2007) และจากผลการวัดระดับฮอร์ โมนคอร์ ติซอล แบบ single point นั้น
สามารถวัด ได้ต้ ัง แต่ ร ะดับ <2.3-33 ng/mL ในระดับ พื้ น ฐาน (baseline) ของฮอร์ โ มนคอร์ ติ ซ อล อยู่ ที่ < 5ng/mL
(Mormède et al., 2007) จากผลการศึ กษาในครั้งนี้ มีโคสองตัวที่ มีระดับฮอร์ โมนคอร์ ติซอล อยู่ในช่วงระดับพื้นฐาน
ได้แก่ C2 และC4 (<2.3 ng/mL) ในขณะอีกสามตัวนั้น มีระดับฮอร์ โมนคอร์ ติซอล ที่สูงกว่าพื้นฐาน และอยูใ่ นระดับที่
กระตุ ้น จากภาวะเครี ย ด (Bristow, Holmes, 2007) จากการศึ กษาระดับ ฮอร์ โ มนคอร์ ติ ซ อล หลัง การกระตุ ้น ภาวะ
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ความเครี ยดของ Negrao et al. (2004) พบว่าระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล สูงขึ้นทันทีภายใน 30 นาที หลังกระตุน้ และสูงขึ้น
ตลอดเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง และลดลงเข้าสู่ระดับพื้นฐานก่อนหน้า 4-5 ชัว่ โมง
ในส่ วนระบบสื บพันธุ์ถูกควบคุมการทางานโดยเซลล์ประสาท Kisspeptin และทางานโดยการควบคุมของยีน
kiss1 ซึ่ งบริ เวณหลักที่พบในเพศผูค้ ือบริ เวณ ARC และการทางานของเซลล์ประสาท Kisspeptin บริ เวณนี้ คือควบคุม
การหลัง่ ฮอร์ โมน GnRH pulse จากการศึ กษาของ Kinsey-Jones et al. (2009) ได้ทาการชักนาให้หนู ทดลองเกิ ด ภาวะ
เครี ยด ผลที่ ได้คือหนูที่อยู่ใต้ภาวะเครี ยดมีการแสดงออกของยีน kiss1 ลดลง และ ยังทดลองโดยให้คอร์ ติโคโทรปิ น
รี ลิสซิ งแฟคเตอร์ (Corticotropin releasing factor: CRF) โดยตรงที่ สมองส่ วนหน้า ผลคือการแสดงออกของยีน kiss1
ลดลง เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยงั มีการทดลองโดยการให้ฮอร์โมนคอร์ติซอล ในระบบหมุนเวียนเลือดและผลการทดลอง
พบว่าเมื่ อมี ระดับฮอร์ โมนคอร์ ติซอล สู งขึ้น ยีน kiss1 มี การแสดงออกลดลง และยังมี การทดลองที่ ได้ผลไปในทาง
เดียวกัน คือความเครี ยดที่เกิดขึ้นทันที (Acute stress) ในหนู พบว่าไปมีผลลดการแสดงออกยีน kiss1 ได้เช่นกัน (Yang
et al., 2017) จากการที่ภาวะเครี ยดไปมีผลต่อการแสดงออกของยีน kiss1 ดังการศึกษาข้างต้นนั้น มีการศึกษาที่สนับสนุน
คือ พบว่าที่สมองส่ วน ARC ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีเซลล์ประสาท Kisspeptin อยูน่ ้ นั มีการแสดงออกของยีนคอร์ติโคโทรปิ น
รี ลิสซิ งแฟคเตอร์ รี เซพเตอร์ (Corticotropin releasing factor receptor: CRF-R) ซึ่ งเป็ นตัวรับสัญญาณของภาวะเครี ยด
แสดงให้เห็ นว่าความเครี ยดมีผลต่อการแสดงออกของยีน kiss1 ในระดับของการควบคุมที่สมองโดย CRF (Li et al.,
2010)
จากการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ของกลุ่มที่สูงกว่าระดับพื้นฐาน
ในโค C1, C3 และ C5 (33, 10 และ 19 ng/ml ตามลาดับ) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มโคที่มีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ระดับ
ต่ากว่าพื้นฐานคือ C2 และ C4 (<2.3 ng/mL) พบว่าการแสดงออกของ kiss1 mRNA expression cell ไม่สมั พันธ์กบั ระดับ
ฮอร์โมนคอร์ติซอล เมื่อเทียบจานวน kiss1 mRNA expression cell ที่มีการศึกษาก่อนหน้าในโคเพศผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ตอนโดย
ใช้วิ ธี เ ดี ย วกัน นี้ พบว่า มี จ านวน 299 เซลล์ (Sajapitak et al., 2016) ซึ่ งจากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ พบว่ า kiss1 mRNA
expression cell มีจานวนอยูใ่ นช่วง 0-248 เซลล์ ซึ่งเป็ นจานวนที่นอ้ ยกว่าการศึกษาของ Sajapitak et al. (2016) ซึ่งเป็ นไป
ได้วา่ ในการแสดงออกของยีน kiss1 นอกจากปั จจัยด้านความเครี ยดมีปัจจัยอื่นอีก
ในการศึ กษาของ Kinsey-Jone et al. (2009) ที่ ได้ชกั นาให้เกิ ดภาวะเครี ยดในหนู ทดลอง และพบว่ายีน kiss1
บริ เ วณ ARC มีก ารแสดงออกลดลงหลังการกระตุน้ ภาวะเครี ยดผ่านไปแล้ว 6 ชัว่ โมง เช่น เดีย วกับการศึกษาของ
Yang et al. (2017) กระตุน้ ภาวะความเครี ยดที่เกิดขึ้นทันที ในหนูทดลองแล้วเก็บตัวอย่างหลังจากกระตุน้ ความเครี ยด 3
กลุ่ม ได้แก่ ที่ 45, 90 และ 180 นาที พบว่ายีน kiss1 บริ เวณ ARC มีการลดการแสดงออกในทั้งสามกลุ่ม หลังกระตุน้
ความเครี ยด จากการศึกษาทั้งสองที่กล่าวมาพบว่าเมื่อเกิดกระบวนการของภาวะเครี ยดผ่านไปแล้ว 3-6 ชัว่ โมง พบว่ายัง
สามารถลดการแสดงออกของยีน kiss1 ได้ (Karamikheirabad et al., 2013; Kinsey-Jones et al., 2009; Yang et al., 2017)
ซึ่ งจากการที่พบ จานวน kiss1 mRNA expression cell ที่นอ้ ย (C2-C5) ในครั้งนี้ มีความเป็ นไปได้วา่ โคได้ผ่านภาวะการ
กระตุน้ ความเครี ยดมาแล้วจึ งทาให้พบการแสดงออกของยีน kiss1 ลดลง และจากการที่ วดั ระดับความเข้มข้นของ
ฮอร์ โมนคอร์ติซอล ได้ <2.3 ng/mL (C2 และ C4) เป็ นความเข้มข้นของฮอร์โมนคอร์ ติซอล ที่ลดลงจนถึงระดับพื้นฐาน
หลัง กระตุ ้น ภาวะเครี ย ดจากการขนส่ งและรอเข้า ฆ่ า ในกรณี ข อง C1 ซึ่ ง พบว่า มี ร ะดับฮอร์ โ มนคอร์ ติ ซอล สู ง ถึ ง
33ng/mL เมื่อเทียบกับการศึกษาของ Negrao et al. (2004) พบว่าระดับฮอร์ โมนคอร์ ติซอล อยูใ่ นระดับสู ง หลังกระตุน้
ภาวะเครี ย ด 1-2 ชั่ว โมง ซึ่ ง อาจท าให้ไ ม่ ส ามารถพบการลดการแสดงออกของยีน kiss1 ได้ จึ ง มี ผ ล kiss1 mRNA
expression cell ที่สูง
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เมื่อประเมินภาวะเครี ยดจากการเผาผลาญพลังงาน โดยใช้ระดับ BHBA ในซีรัมของโคพบว่า ไม่เกิดภาวะคีโต
ซิ ส โดยโคทุกตัวมีระดับ BHBA น้อยกว่า 1.4 mmol/L (Duffield et al., 2009) และผลการวัดระดับของ NEFA ในซี รัม
พบว่า โค C1, C2, C3 และ C4 มี ภาวะสมดุ ลพลังงานเป็ นลบเล็กน้อยโดยมี ระดับ NEFA ในเลื อดสู งกว่า 0.3 mmol/l
(Fenwick et al., 2008) และจากการผลการวัด ระดับน้ าตาลกลูโคส พบว่ามีความเข้มข้นสู งขึ้นกว่าค่าปกติในโคทุกตัว
โดยปกติแล้วจะอยูใ่ นช่วง 33-66 mg/dL (Smith, 2008) จากการที่ความเข้มข้นของ NEFA สูงขึ้นในซีรัมบอกได้วา่ โคอยู่
ในภาวะที่ สลายพลังงานจากไขมันมาใช้ ซึ่ งโดยปกติแล้ว การเกิ ด ภาวะสมดุลพลังงานเป็ นลบจะพบการลดลงของ
กลูโคส และการเพิ่มขึ้นของ BHBA ในซี ร่ัมร่ วมด้วย แต่ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าโคทุกตัว มีระดับกลูโคสที่สูงกว่าปกติ
ในการทดลองนี้โคที่ศึกษาไม่มีภาวะภาวะสมดุลพลังงานเป็ นลบและการเพิม่ สูงขึ้นของกลูโคสนั้น ที่พบเป็ นผลจากการ
เกิดกลูโคนี โอจินิซิส (gluconeogenesis) ของฮอร์ โมนคอร์ ติซอล ที่มาจากความเครี ยดของโค (Baxter, Forsham, 1972)
ซึ่งระดับของกลูโคสจะมีระดับสูงขึ้นและสามารถมีความเข้มข้นที่สูงได้นานกว่าระดับฮอร์ โมนคอร์ติซอล (Kainuma et al.,
2009; Maplesden et al., 1960) ดังนั้น ในการศึ กษาครั้งนี้ ที่พบภาวะกลูโคสที่สูงกว่าปกติ ในขณะที่ มีความเข้มข้นของ
ฮอร์โมนคอร์ติซอล ต่านั้นจึงสามารถพบได้จการเกิดกลูโคนีโอจินิซิส ที่เกิดขึ้นได้นาน
นอกจากปั จจัยทางด้านภาวะเครี ยดและความสมดุลของพลังงานดังที่กล่าวมาข้างต้น ในโคตัวผูท้ ี่ไม่ได้ทาหมัน
ผลของฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรล (testosterone) ที่ มีอยู่สามารถมี ผลต่อการแสดงออกของยีน kiss1 โดยจะเกิ ดการ
ควบคุ มแบบย้อนกลับ (negative feedback )ไปยับยั้งการทางานของเซลล์ประสาท Kisspeptin ลดการหลัง่ ฮอร์ โ มน
GnRH และ LH (de Tassigny, Colledge, 2010; Ohkura et al., 2009)
จากผลการศึกษาที่ใช้วิธี In Situ Hybridization ในการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน kiss1 นั้น สามารถบอก
ต าแหน่ ง การแสดงออก (localization) และบอกปริ ม าณการแสดงออกได้อ ย่า งคร่ า ว (Semi-quantitative detection)
(Farrell, 2009) ดังนั้น การไม่พบ kiss1 mRNA expression cell จากวิธี In Situ Hybridization นั้นไม่ได้หมายถึงไม่มีการ
แสดงออกของยีน kiss1 หรื อมีการแสดงออกที่นอ้ ยจนไม่สามารถพบโดยวิธี In Situ Hybridization เนื่องจากมีการศึกษา
การแสดงออกของยีนโดยใช้วิธี qPCR (Quantitative polymerase chain reaction) เทียบกับการทา In Situ Hybridization
มีความไว หรื อ sensitivity น้อยกว่าวิธี qPCR (Bates et al., 1997)
สรุ ปผลจากการศึกษาครั้งนี้ ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ในโคแต่ละตัวก่อนเข้าฆ่าพบว่ามีระดับที่สูงอยูใ่ นระดับ
ภาวะเครี ยด และอยูใ่ นระดับพื้นฐาน แสดงให้เห็นว่าก่อนเข้าฆ่าของโคในครั้งนี้ กระตุน้ การหลัง่ ฮอร์ โมนคอร์ ติซอลได้
แตกต่ า งกัน ในโคแต่ ล ะตัว และเมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ กับ kiss1 mRNA expression cell พบว่ า ผลคื อ ไม่ พ บ
ความสัมพันธ์กนั เนื่ องจากการแสดงออกของยีน kiss1 นั้นมีปัจจัยหลายอย่างในการควบคุม ทั้งภาวะสมดุลพลังงานใน
ร่ างกาย และการทางานลักษณะควบคุมย้อนกลับของฮอร์ โมนเพศ ผลของการแสดงออกของยีน kiss1 ในการทดลอง
ครั้งนี้ถูกรบกวนด้วยปั จจัยเหล่านี้ได้
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