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การศึกษา   Histochemistry  ของ Glycoconjugates ในเยื่อบุผิวโคลอนสวนทายของ
สัตวเค้ียวเอื้อง

Glycoconjugates Histochemical Sudies of Descending  Colonic Epithelium in
Ruminants

คํ านํ า

            หนาที่ที่สํ าคัญของเซลลเยื่อบุผิวลํ าไสใหญ ของสัตวเล้ียงลูกดวยนมคือ การดูดซึมนํ้ าและ
อิเล็คโทรลัยตจากกากอาหารที่อยูภายในลํ าไสใหญ (luminal content)  กลับสูรางกาย นอกจากนี้ยัง
ทํ าหนาที่ผลิตสาร mucin  เพือ่ชวยปองกันอันตราย และทํ าหนาที่ในการหลอล่ืนกากอาหารในลํ าไส
mucin เหลานี้พบวา เปนสารโมเลกุลใหญ มีโมเลกุลโปรตีนจับกับนํ้ าตาล และอนุพันธของนํ้ าตาล
หลายชนดิเกาะกันเปนสายสลับซับซอน จากการศึกษาทางชีวเคมี และทางเนื้อเยื่อเคมีพบวา สาร
โมเลกลุขนาดใหญดังกลาวมีหลายชนิดแตกตางกันออกไป ขึ้นกับบริเวณตํ าแหนงของลํ าไส และ
ชนิดของสัตว

ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของลํ าไสใหญสวน colon

ในสวนของลํ าไสใหญสวนcolon ของสตัวเคี้ยวเอื้อง มีความยาวมาก และมีลักษณะการจัด
เรียงตวัแตกตางกัน จากสัตวเล้ียงลูกดวยนมชนิดอื่นๆอยางเห็นไดชัด คือ มีสวนขดเปนเกลียว
ประกอบดวยสวนตางๆ เรียกชื่อแตกตางกันดังนี้

               1.  Ascending colon  ประกอบดวย
                    1.1  Proximal loop

             1.2  Spiral loop แบงออกไดเปน
             1.2.1  centripetal turn
             1.2.2  central flexure
             1.2.3  centrifugal turn

             1.3  Distal loop
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2. Transverse colon
3. Descending colon

สัตวเล้ียงลูกดวยนมทั่วๆไป สวน ascending colon มกัเปนทอตรงสั้นๆ ไมมีการขดกันเปน
เกลยีว และไมแบงเปนสวนๆเหมือนสัตวเคี้ยวเอื้อง  ความยาวของ colon ของสัตวเคี้ยวเอื้องมากกวา
พวกสตัวกินเนื้อ เนื่องจากสวนของ ascending colon  ยาวมากขึ้น ดังนั้นสวนทางดานขวาของ
mesentery  จงึติดกับ caecum จนถึง transverse colon  นอกจากความแตกตางของลักษณะภายนอก
ของลํ าไสใหญสวน colon ในสตัวเคีย้วเอ้ืองกับสัตวเล้ียงลูกดวยนมชนิดอื่น ยังพบวา ลักษณะทาง
จลุกายวภิาคศาสตรมีความแตกตางกันดวย โดยที่  ลักษณะโครงสรางทั่วๆไปของระบบทางเดิน
อาหารประกอบไปดวย อวัยวะที่เปนทอ  ผนังทอมีตอมตางๆ แบงโครงสรางออกไดเปน ช้ันตางๆ
จากดานในไปสูดานนอก ดังนี้

1. Tunica mucosa เปนสวนที่บุบริเวณทางเดินอาหาร อยูถัดออกมาจาก lumen แบงเปนชั้น
ยอยๆ ไดแก

     1.1 Epithelium ประกอบดวยช้ันเซลลบุผิวบริเวณทางเดินอาหารที่ สัมผัสกับอาหารโดย
ตรง ลักษณะและการทํ างานของชั้นเซลลบุผิวนี้ จะแตกตางกันไป ตามสวนของทอทางเดินอาหาร
และชนดิเซลลบุผิวในแตละสวน ก็มีความแตกตางกันตามหนาที่ การทํ างาน ในการคัดหล่ังสารตาง
ชนิด การดูดซึมสารอาหาร หรือการทํ างานพิเศษอื่นๆ

1.2 Lamina propria เปนสวนเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ใตช้ันเซลลบุผิว มีตอมตางๆ  lymph
node และเสนเลือดฝอยกระจายอยูมาก

1.3 Muscularis mucosae เปนกลามเนื้อเรียบ บางๆ
ในลํ าไสใหญสวนโคลอนจะมีช้ัน tunica mucosa หนา ทํ าให  intestinal gland มขีนาดยาว

ผิวของ mucosa เรียบ เพราะไมมี villi  และมี goblet cell จ ํานวนมาก
2.  ช้ัน Submucosa  เปนชั้นถัดออกมาจากชั้น mucosa  ประกอบดวยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

หลวมๆ มี collagen และเสนใย elastin
 3.  ช้ัน myenteric หรือ muscularis externa  เปนชัน้ของกลามเนื้อ ประกอบดวยกลามเนื้อ
เรียบ 2 ช้ันคือ inner circular และ outer longitudinal มี autonomic nerve plexus อยูระหวางกลาม
เนื้อ 2 ช้ัน

  4.  ช้ัน serosa  เปนชัน้นอกสุดและเปนชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หอหุมทางเดินอาหาร
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จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของลํ าไสสวน colon ดวย
electron microscope ของโคและสุกร (Mckie et al., 1999) พบวา ในเนื้อเยื่อบุผิวสวน colon ของโค
จะพบชั้น  fibroblast บางๆ ภายใน basement  membrane  นอกจากนี้ยังพบ collagen fibers บางๆใน
ช้ัน submucosa ในขณะที่  myofibroblasts และ collagen fibers ใน basement membrane ของโค
ลอนของสุกร จะหนาและพบมากกวาในโคลอนของโค ซ่ึงสัมพันธกับการศึกษาดวย light
microscope คือ colon ของโคมี  lumen ของ crypt  เปดมากกวา และพบโครงสรางตาขายบริเวณ
รอบ crypt หลวมมากกวา ซ่ึงจะเปนตัวช้ีใหเห็นลักษณะโครงสรางพื้นฐานที่ตางกัน นํ าไปสูความ
แตกตางในความสามารถสงผานสารพวกโมเลกุลใหญขามเยื่อบุผนัง colon

ลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตรของลํ าไสใหญสวนcolon ของสัตวเคี้ยวเอื้องมีความแตกตาง
จากสตัวเล้ียงลูกดวยนมชนิดอื่นอยางเห็นไดชัด เมื่อประกอบกับลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรที่มี
ความแตกตางกัน ซ่ึงเชื่อวาสาร mucin หรือ glycoconjugates ทีผ่ลิตจากลํ าไสใหญสวนนี้นาจะมี
ความแตกตางกันดวยเชนกันอยางไรก็ตามไมพบมีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบถึง
glycoconjugates ในลํ าไสใหญสวน colon ในสตัวเคี้ยวเอื้องทั้งสามชนิดแตอยางไร
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วัตถุประสงค

1.  ศกึษาลักษณะจุลกายวิภาคศาสตรลํ าไสใหญสวน descending colon ของสัตวเคี้ยวเอื้อง
ขนาดใหญคือ โค กระบือ และสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คือ แพะ

2. ศึกษาชนิดของ glycoconjugates ที่พบในลํ าไสใหญสวน descending colon ใน โค กระบือ
และแพะ

ขอบเขตการวิจัย

1. ศกึษาจุลกายวิภาคศาสตรของเยื่อบุผิวลํ าไสใหญสวน  descending colon ของสัตว
เคีย้วเอือ้ง 3 ชนิด คือ โค กระบือ และแพะ โดยใช paraffin technique และศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา

2.  ศึกษาชนิดของ glycoconjugates ที่พบบริเวณเยื่อบุผิวลํ าไสใหญสวน descending  colon
 ของสตัวทั้ง 3 ชนิด เปรียบเทียบกันโดยใชสียอมหลายชนิด
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การตรวจเอกสาร

                                                   ไกลโคคอนจูเกต(glycoconjugates)

คารโบไฮเดรต เปนสารประกอบทางธรรมชาติ ที่พบไดมากที่สุด ในรูปแบบตางๆกันและมี
หนาที่สํ าคัญหลายประการ รูปแบบที่พบอาจเปน  homopolysaccharide glycoprotein glycolipid
proteoglycan หรือ glycosaminoglycan  ซ่ึงทัง้หมดอาจเรียกชื่อรวมกันวา glycoconjugates

glycoconjugates อาจจะแบงไดตามลักษณะทางกายภาพ และการทํ างานออกเปน 2 กลุม

1. Membrane glycoconjugates เยือ่เซลลไดแก เยื่อหุมเซลล (plasma membrane) และ เยื่อ
หุมออรกาแนล (cyto membrane) ประกอบดวยโปรตีน ประมาณ 50-60% และลิปดประมาณ 40-
50% สวนคารโบไฮเดรตจะมีอยูประมาณ 0-10% ในรูปของไกลโคโปรตีน (glycoproteins) หรือ
ไกลโคลิปด (glycolipid) สัดสวนของลิปดกับโปรตีน และปริมาณคารโบไฮเดรตจะแตกตางกันตาม
ชนดิหรือตํ าแหนงของเยื่อเซลล และชนิดของเซลล ซ่ึงทํ าใหหนาที่ของเยื่อเซลลเหลานี้แตกตางกัน
ไป

หนาที่ของ membrane glycoconjugates เปนตัวแสดงความสํ าคัญในหลายปฏิกิริยาทาง
ชีวภาพ ไดแก สงเสริมการทํ างานของฮอรโมนการทํ างานในขบวนการ cell to cell recognition และ
adhesion (Raz and lotan, 1987)และมีอิทธิพลตอกลไกของ autoimmunity และ immunodefence
ลักษณะโครงสรางพื้นฐานของเยื่อเซลล เรียก unit membrane จะมลัีกษณะเปนโครงสรางของ lipid
bilayer กบัโปรตีนที่รวมอยูในลักษณะตางๆ  (ภาพที่ 1)  เรียก Singer-Nicholson Fluid Mosaic
Model โปรตีนในเยื่อเซลลแบบ intrinsic protein จะแทรกอยูใน lipid bilayer และมีโมเลกุลของนํ้ า
ตาลเกาะอยูในลักษณะตางๆที่บริเวณผิวดานนอกของ plasma membrane จงึจดัโปรตีนเหลานี้เปน
membrane glycoconjugates (สุนทรานี, 2539)
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ภาพที่ 1  Singer –Nicholson Fluid Mosaic Model ประกอบดวยฟอสโฟไลปดเปนสวนสํ าคัญ
               รวมกับโคเลสเตอรอล และ glycosphingolipids ใน lipid bilayer โปรตีนในเยื่อเซลล
               อาจอยูในรูปชองทางใหไออนเคลื่อนผาน (Ion channel) หรือ glycocproteins พรอม
               ดวยสายโซคารโบไฮเดรตที่มีบทบาทสํ าคัญในการรับรูหรือรับการสื่อขอมูล
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2.  Secretory glycoconjugates
ระบบอวยัวะบางระบบในรางกายเชน ระบบทางเดินอาหาร มีขบวนการหลักคือ การยอย

อาหาร และการดูดซึม โดยในขบวนการยอยจะมีการหลั่งเอน็ไซมหลายชนิด สามารถที่จะยอย
โปรตีน  คารโบไฮเดรต และไขมัน ไดดังนั้น จึงมีฤทธิ์ที่สามารถยอยสลาย ผนังทางเดินอาหารได
เชนกนั  กลไกปองกันตัวเองอยางหนึ่งของระบบทางเดินอาหารคือการหล่ังเมือก ซ่ึงเปนพวก
glycoconjugates มีหนาที่

1.  หลอล่ืนอาหารไมใหเสียดสีจนเกิดอันตรายตอเซลลบุผิวทางเดินอาหารขณะ อาหารคลุก
เคลา และเคลื่อนที่ไป

2.  เคลอืบผิวทางเดินอาหาร เพื่อปองกันการแทรกกระจายของนํ้ ายอย เขาไปทํ าลายเซลลบุ
ผิว (Van Klinken et al., 1995)

3.  ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทาง physicochemical ของโปรตีน เชน ความสามารถในการ
ละลาย ลดความเปนกรด ดาง เพื่อใหเอนไซม ทํ างานไดอยางเต็มที่ (Olden et al., 1982)

4.  ควบคุมการเจริญของเซลล (Winterford et al., 1999)
              5.  ท ําหนาที่สํ าคัญบนผิวเซลลในการเปนแอนติเจน  ปองกันการสูญเสียนํ้ า และ
ความเสียหายจากทางกายภาพหรือทางเคมี (Juan and Hill, 1999)

glycoconjugates เปน complex macromolecules ซ่ึงจํ าเปนสํ าหรับ เซลลที่มีชีวิต โดยทํ า
หนาที่หลายอยางในกระบวนการทางชีวภาพ เชน cell  recognition  migration และ differentiation
(Spicer and Schulte, 1992) ไดมีการศึกษา glycoconjugtes ดงักลาว ทางเคมี และชีวเคมี กันอยาง
กวางขวาง นํ ามาซึ่งความรูใหมๆ ที่สามารถอธิบาย กระบวนการทํ างานตางๆ มากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กบัชนดิของสารเคมีหรือองคประกอบทางเคมี ที่พบ พบอยูที่ตํ าแหนงใดของอวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือ
เซลล ขอจํ ากัดเหลานี้จึงนํ ามาซึ่งขบวนการศึกษา การนํ าสารเคมีเขาไปทํ าปฏิกิริยาทางเคมี ภายใน
เนือ้เยื่อ และหรือเซลลตางๆ และตรวจพบดวย กลองจุลทรรศน ขบวนการทํ าปฏิกิริยาทางเคมี ดัง
กลาวมคีวามจํ าเพาะเจาะจง พบบริเวณหรือตํ าแหนงที่แนนอนและสามารถทดสอบได ขบวนการดัง
กลาวเกิดบนเนื้อเยื่อของอวัยวะเรียกวา histochemistry  และ สามารถ ตรวจสอบไดถึงระดับเซลล
เรียกวา cytochemistry

ในระยะแรกของการศึกษา glycoconjugates histochemistry เปนการอธิบายองคประกอบ
ของโมเลกุลคารโบไฮเดรต เพื่อที่จะแยกออกจาก โปรตีน กรดนิวคลีอิก และหรือไขมัน   ระยะตอ
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มาเปนการพัฒนา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ ที่จะแยกองคประกอบคารโบไฮเดรต เปนชนิด  neutral
และหรือ acidic และ กลุมยอยของ acidic substances (Spicer et al., 1965) องคประกอบหลายอยาง
ในระบบของการตั้งชื่อทั้งทาง biochemical และ histochemical  ถูกน ํามาใชในการจัดลํ าดับ เพื่อให
เหมาะสมจึงมีการแบง และจัดใหงายดังนี้ (Spicer and Schulte, 1992)

Glycoconjugates
A. Glycoproteins

                    1.  Neutral
                    2.  Acidic
                  2.1  Sialylated
                        2.2  Sulphated
                        2.3 Sialylated และ Sulphated
              B.  Proteoglycans
                   1.  Proteoglycans ที่ไมมี sulphated  glycosaminoglycan
                   2.  Proteoglycans ที่มี sulphated  glycosaminoglycan
              C.  Glycolipids
                   1.  Ceramide monosaccharide (cerebroside)
                  1.1  Neutral

            1.2 Acidic
                  2.  Ceramide oligosaccharides
                  2.1  Neutral (globoside)
                        2.2 Acidic (ganglioside)

โครงสราง  glycoconjugates

glycoconjugates ประกอบดวย โครงสราง คารโบไฮเดรต ซ่ึงเปนพวกอนุพันธของนํ้ าตาลที่
ตอกันเปนสายจับกับสารอื่นๆ เชน จับกับ lipid เรียกวา glycolipid  จบักับโปรตีนเรียกวา
glycoproteins  โครงสรางนํ้ าตาลโดยทั่วไป จะมี  8-9 monosaccharides ( ภาพที่ 2) มักจะพบ Fucose
และ  Sialic acid  ตรงปลายของโครงสราง glycoconjugates



                                                                                                                                                              9

              α-D-glucose (α-D-Glc.)                              β-N-galactosamine (β-D-GalNAc)

ภาพที่ 2   แสดงโครงสรางของนํ้ าตาล monosaccharide
ที่มา :  Kiernan (1999 )

 โครงสรางหลักของ glycoproteins

Glycoproteins เปนโครงสรางของคารโบไฮเดรตจับกับโปรตีน โดยที่ชนิดอนุพันธนํ้ าตาล
ของ glycoproteins มคีวามหลากหลายและมีจํ านวนตั้งแต disaccharides จนถึง eicosaccharides
(20 อนุพันธ)  สามารถแยกไดเปน 2  กลุม (ภาพที่ 3 ) คือ

1.  glycoproteins ทีป่ระกอบดวย oligosaccharide chain ( N-acetly-D-glucosamine) จับที่
 ตํ าแหนง nitrogen อะตอมของ asparagine จงึเรียก glycoprotein กลุมนี้วา N-glycocidicสวนใหญ
สายของคารโบไฮเดรตประกอบดวย N-acetylgalactosamine  N-acetyl glucosamine galactose
fucose และ sialic acid (Allen, 1981)
 2.  glycoprotein ทีป่ระกอบดวย oligosaccharide chain ( N-acetly-galactosamine) ซ่ึงจับที่
ตํ าแหนง อ็อกซิเจนอะตอมของ serine หรือ threonine จึงเรียก glycoprotein กลุมนี้วา O-glycosidic
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ตารางที่ 1   แสดงความสัมพันธของ carbohydrate-peptide  ในโครงสรางของ glycoproteins

linkage                    sugar                 amino acid                       ชนิดของ glycoprotein
O-glycosidic           GalNAc               Ser หรือ Thr.                   Mucin,blood group substance,
                                                                                                    membrane  glycoproteins
O-glycosidic            Gal                     Hyl                                   collagen
N-glycosidic          GluNAc               Asp                                   ovum; zona pellucida

ที่มา : Schachter and Brockhausen (1992)



    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 As

n-l
ink

ed 
sug

ar 
cha

in 
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
 แก

นโ
ปร

ตีน

     
     

     
     

 Ne
u5A

cα
2   

     
     

   6
Ga

lβ
1   

     
     

     
 4G

lcN
Ac

β1
     

     
     

2M
anα

1
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

   6
Ma

nβ
1   

     
     

  4G
lcN

Ac
NA

cβ
1   

     
     

     
    A

sn.

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
Ne

u5A
cα

2
     

     
     

     
     

     
     

    M
uci

n-t
ype

 su
gar

 ch
ain

     
     

     
     

     
     

     
     

     
 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

   N
eu5

Ac
α2

     
     

     
     

   3
Ga

lβ
1   

     
     

     
     

    3
Ga

lNa
cα

1   
     

     
     

     
     

     
     

     
Ser

.
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 (T
hr.

)

ภา
พท

ี่ 3โ
คร
งส

ราง
ขอ

ง 2
 กลุ

มห
ลัก

ขอ
งอ
นุพ

ันธ
นํ้ า
ตา
ลท

ี่จับ
กับ

โป
รต
ีนท

ี่พบ
ใน

โค
รงส

ราง
 gl

yco
pro

tein
ที่ม

า : 
  A

llen
 an

d K
isa

ilu
s (1

992
)

    
    

  6

11



                                                                                                                                                          12

ลํ าไสใหญสวน colon

โครงสรางและหนาท่ี

 โครงสรางภายในของโคลอนประกอบดวยเนื้อเยื่อหลายช้ัน  ช้ันที่สัมผัสกับกากอาหาร คือ
ช้ันในสุด และเปนชั้นที่ ขัดขวางการผานของสารโมเลกุลใหญ เขาสูรางกาย  เซลลเยื่อบุลํ าไส จะบุ
ผนงัดานใน ตลอดลํ าไส โดยพบเซลลขับเมือกที่เรียกวา mucus–secreting goblet cells จากโครง
สรางที่เปนทอที่เรียกวา crypt ซ่ึงเปนโครงสรางที่จะทํ าใหโคลอน  มีพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้นพื้นที่เยื่อ
บุผิวโคลอนสุนัข จะพบมี crypt ได 70-80 crypt/ตารางไมโครเมตร (Burrows, 1983)

 crypt แตละอันสามารถสรางเซลลใหมจากสวนลางขึ้นมาไดประมาณ 300 เซลล/วนั  เซลล
ทีส่รางขึ้นมาใหมนี้ จะเคลื่อนยายขึ้นไปตามแกนของ  crypt แทนที่เซลลบุผิวที่ลอกหลุด หรือตาย
ไป (Gordon et al., 1997)

เมือกหรือ mucus เปนสารคัดหล่ังจากเยื่อบุผิวของทางเดินอาหารซึ่งประกอบดวยนํ้ าเปน
สวนใหญ และมีสวนประกอบของอิเลคโทรลัยตอิมนูโนโกลบุลิน (Immunoglobulin) เอ็นไซมและ
มิวซิน(mucin) ซ่ึงเปนไกลโคโปรตีนหรือ glycoconjugates ขนาดใหญที่ทํ าใหเมือก (mucus) มี
ลักษณะเปนวุนที่ชวยหลอล่ืนและปกปองทางเดินอาหาร ประเภทและปริมาณของเยื่อใยในอาหาร
อาจมีผลตอปริมาณ mucin ในระบบทางเดินอาหาร (Satchithanandam et al., 1990)

ในสภาวะปกติ เซลลบุผนัง colon จะมกีารเชื่อมหรือเรียงตัวกันตอเนื่องเปนอยางดี เซลล
บุผนังลํ าไสสวนcolon (colonocyte) จะเชือ่มตอกันที่บริเวณขอบดานบน ของเซลลดวย zona
occludens ของ  tight junction  ซ่ึงเปนโครงสรางที่สํ าคัญทํ าให เซลลบุลํ าไสเชื่อมผสานกัน ทํ าหนา
ที่ปองกันการซึมผานเยื่อบุผนังลํ าไส (mucosal barrier function) นอกจากนี้ จากหนาที่ที่สํ าคัญใน
การดูดซึมนํ้ า และอิเลคโทรลยัต จะพบวา ถากากอาหารอยูภายใน colon นานจะมีขอดีตรงที่เยื่อ
บุลํ าไสสวน colon มโีอกาสที่จะสัมผัสกับกากอาหารนานขึ้น การดูดซึมของ colon จะเกิดมากขึ้น
(Vivien, 1999) ของเหลวที่ผานเขามาในโคลอนเกือบ 90 % จะถกูดูดกลับผานเยื่อเมือก โดยปกติ
เซลลเยื่อบุผนังลํ าไสสวนโคลอนนี้จะยอมใหสารผานไดยากมาก คือเปนเซลลที่มีความตานทานสูง
มาก ดังนั้นการลํ าเลียงอิออนผานเซลลเยื่อบุผนังลํ าไสนี้  จึงตองอาศัยพลังงานเปนสวนใหญ พลัง
งานที่ใชในการลํ าเลียงไดมาจาก การ hydrolysis ATP โดยอาศัยเอ็นไซม  Na+ - K+ ATPase  ซ่ึงพบ
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บริเวณ basolateral membrane ของเซลล เมื่อเกิดการสะสมของอิออนมาก จะท ําใหเกิดความแตก
ตางของความเขมขนของอิออนเกิดภาวะแรงดันออสโมติก ที่ผิวของเยื่อบุ colon กบัที่ฐานของเซลล
มคีามาก ซ่ึงทํ าใหเกิดแรงในการลํ าเลียงนํ้ าผานเซลลบุ colon เกิดขึ้นมาก

ในสภาวะปกติ โซเดียม อิออน (Na+ ) และคลอไรด (Cl -) อิออนในกากอาหารจะถูกดูดซึม
โดยเซลลเยื่อบุ colon ในขณะที่โปแตสเซียม (K+) และไบคารบอเนตอิออน (HCO3

-) จะถกูขับออก
มาจากเซลลบุ colon จากการศึกษาที่ผานมาพบวา การดูดซึมโซเดียมอิออนของ colon จะเกิดขึ้นเปน
สวนๆและแตกตางในชนิดของสัตว  colon ของกระตายจะมีการดูดซึมโซเดียมอิออนที่ colon สวน
ตน เนือ่งจากเซลลเยื่อบุผิวยอมใหอิออนผานไดดีกวาเซลลเยื่อบุผิวสวนปลาย (Frizzell et al., 1976)
ซ่ึงการดดูซึมมักเกิดจากความแตกตางทางไฟฟาเคมี เนื่องจากเซลลเยื่อบุ  colon  สวนปลายมีการ
เรียงตัว และจับกันหนาแนนกวา หรือเซลลมีความตานทานการผานของอิออนทีสู่งกวา  การดูดซึม
โซเดียมออิอน ของเซลลนี้จะทํ าใหของเหลวในเนื้อเยื่อรอบๆ crypt มคีวามเขมขนสูง ทํ าใหเกิด
ความแตกตาง ทางไฟฟาเคมีที่สูงมาก ระหวางเยื่อบุผนัง colon ท ําใหเกิดการดูดกลับนํ้ า จากกาก
อาหารภายในโคลอน โดยกระบวนการออสโมซิส  ในหนู rat  พบความแตกตางของความเขมขน
ของโซเดียมเนื่องจากเมื่อทํ าการติดสารเรืองแสง ที่โซเดียมออิอน จะพบวามีการสะสมของสารเรือง
แสง เขมขนสูงในของเหลวระหวางเซลล (Mckie et al., 1991) ดงันั้นโคลอน มีหนาที่สํ าคัญในการ
ดดูซึมนํ้ าและอิเลคโทรลัยต การฟอรมตัวเปนกอนของอุจจาระ  และการผลิต mucus ซ่ึงไมเพียงแต
ท ําหนาที่ในการหลอล่ืน ที่บริเวณผิวของลํ าไส  แตยังเกี่ยวของกับการปองกันแบคทีเรีย (Junquerira
et al., 1998)

เทคนิคทางเนื้อเยื่อเคมีท่ีเฉพาะเจาะจงกับสาร  Glycoconjugates

วธีิทางเนื้อเยื่อเคมี และชีวเคมจีะแสดงโครงสรางภายใน และสารที่เปนองคประกอบ
glycoconjugates แตมขีอจํ ากัดโดยเฉพาะการศึกษาทางชีวเคมีจะไมสามารถแยกองคประกอบครึ่ง
หนึง่ออกมาได โดยที่ไมมีการรวม ขององคประกอบอื่นๆ เนื่องจากมีนํ้ าหนักโมเลกุลที่สูง วิธีทาง
เนื้อเยื่อเคมี จงึไดประโยชนมากกวา ทาง ชีวเคมี เพราะสามารถที่จะแสดงตํ าแหนงที่เฉพาะเจาะจง
ของสาร glycoconjugates ทั้งตํ าแหนง intra และ extracellular (Spicer et al., 1979)



                                                                                                                                                          14

ตารางที่  2    แสดงวิธีการศึกษาทางเนื้อเยื่อเคมีเพื่อแสดงคุณสมบัติของ glycoconjugates โดยการใช
                     กลองจุลทรรศนแบบธรรมดา

    เทคนิคการยอม                                                                              ผลของการยอมสี
Alcian Blue pH 2.5 (Spicer et al., 1967a)                            ติด acidic glycoconjugates  สีฟา
Periodic acid-Schiff (Pearse , 1968)                                           ติด vicinal diol groups สีแดง
AB pH2.5-PAS (Spicer et al., 1967a)                                  ติด acidic glycoconjugates สีฟา
                                                                                                       neutral  glycoconjugates สีแดง
High Iron Diamine (Spicer et al., 1967b)                            ติด sulphated glycoconjugates สีดํ า
High Iron Diamine-Alcian Blue pH2.5 (Spicer et al., 1965) ติด carboxylated glycoconjugates
                                                                                                      สีฟาและติด sulphated
                                                                                                      glycoconjugates สีดํ า

ที่มา :  Spicer and Schulte (1992)

glycoconjugates  ซ่ึงถูกผลิตมาจาก เซลลเยื่อบุผิวที่แตกตางกัน โดยทํ าหนาที่ที่แตกตางกัน
เชน การปองกัน และการหลอล่ืนบริเวณทางเดินอาหาร  ความแตกตางเหลานี้ทํ าใหมีคุณสมบัติ ทาง
เคมีที่ตางกัน ( ภาพที่ 4)

 พวก neutral glycoconjugates จะไมมี acidic groups อยูคือ จะมีจํ านวนของ carboxyl หรือ
sulphated นอย ขณะที่พวก acidic glycoconjugates จะมี anionic อยูมากเพราะประกอบดวย
carboxyl groups และ sulphated groups ดงันัน้ พวกนี้จึงติดสี Alcian Blue ในเนื้อเยื่อของ intestinal
villi จะยอมติดสี Alcian Blue เพราะ goblet cells ประกอบดวยสารพวก acidic glycoconjugates
(Junquerira et al., 1998)

บางวิธี เชน Periodic acid –Schiff  สามารถอธิบาย คุณสมบัติการเลือกจับได โดยวิธีนี้ขึ้น
อยูกับปฏิกิริยา oxidation  ของ  Periodic acid (HIO4) บนตํ าแหนง 1, 2  glycol groups (vicinal diol
groups) ซ่ึงพบในนํ้ าตาลพวก  galactose mannose fucose glucose และ sialic acid  ของสาร
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glycoconjugates ท ําใหเกิดเปน aldehyde groups และจะทํ าปฏิกิริยากับ  Schiff ‘s  reagent  ทํ าให
เกดิสีแดงหรือมวงแดง

 สํ าหรับสียอม High Iron Diamine การเกิดสีดํ ามีผลมาจาก การทํ าปฏิกิริยาของ sulphated
ester  กับ cationic dye
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N-acetyl                                             Galactose หลังจาก                     N-acetyl-           แกนโปรตีน
Neuraminic                                         oxidation โดย                           galactosamine-
(Sialic acid)                                        periodic acid                               6-sulfate

H                             coo-

                                                                                                        

ภาพที่ 4   แผนภูมิแสดงกลไกของการติดสีตางๆของ  o-linked oligosaccharide
                (NeuAcα2,6 Galβ1,3 GalNAc-6-SO4)    * sulphate ester   บางตัว
ที่มา :  Spicer and  Schulte (1992)

การติดสีฟาของ Alcian Blue
pH 2.5 –7 ขึ้นกับการจับของ
Basic dye กับ acidic
carboxyl ของ sialic acid*

การติดสีดํ าของ High Iron
Diamine ซ่ึงมีผลมาจากการทํ า
ปฏิกิริยาของ sulphated ester
กบัพวก cationic dye

การติดสีแดงของสียอม PAS มี
ผลจากปฏิกิริยาของ Schiff’s
reagent กับ aldehyde groups
โดยที่ aldehyde เกิดจาก
ปฏิกิริยาของ Periodic acid กับ
vicinal diol groups

Peptide

Serine
  หรือ
threonine

Peptide
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การศึกษาทางเนื้อเยื่อเคมีโดยการใช  lectin

               lectin หรือ agglutinin เปนโปรตีนของพืชหรือสัตว  ซ่ึงมีความสํ าคัญในการศึกษาทาง
เนื้อเยื่อเคมี  โดยทีจ่ะเฉพาะเจาะจงจับกับ terminal sugar และ internal sugar, sugar linkages หรือ
oligomers ใน complex carbohydrate ซ่ึงจะแสดงผลโดยที่ lectin จะเปน histochemical  reagent
เลือกจับกับโครงสรางที่เฉพาะเจาะจงกับตัวมัน (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3   แสดง lectin ชนดิตางๆซึ่งจับกับตํ าแหนงนํ้ าตาลที่เฉพาะเจาะจง

Lectin (common name ) และตวัยอ                     ตํ าแหนงการจับ                 อางอิง

Arachis hypogaea (peanut), PNA                     Galβ1, 3 GalNAc       Hennigar et al., 1987
Ricinus  communis (castor bean), RCA I         Galβ1, 4 GlcNAc      Baenziger and  Fiete, 1979
Ulex  europaeus (gorse seed), UEA I               α Fuc                        Allen et al., 1977
Triticum vulgare (wheat germ), WGA            GlcNAc (β1, 4GlcNAc)1-2 Maget-Dana et al.,1981
 Concanavalin A, Con A                                         Mannose, Glucose    Kiernan, 1999

ที่มา :  Spicer and Schulte (1992)

ตํ าแหนงของเซลลซ่ึง lectin จะจับกับ glycoconjugates  ทีส่ามารถเห็นไดจาก light
microscope  ไดแก plasmalemma  secretory granules lysosomes  golgi cistern  การศึกษาดวย
เทคนิคทางเนื้อเยื่อเคมีโดยการใช lectin สามารถแสดงผลไดโดยการใช immuno histochemistry
 fluorescent dye หรือการใช เอ็นไซม เชน horseradish peroxidase (HRP) ( ภาพที่ 5 )
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ภาพที่ 5  แสดงการศึกษาทางเนื้อเยื่อเคมีโดยวิธี cytochemical ของ lectin  โดยการจับของ lectin กับ
               Horseradish peroxidase (HRP) โดย glutaraldehyde (GLUT)จบักบัตํ าแหนงสุดทาย หรือ
               internal sugar หรือลํ าดับของนํ้ าตาล และหลังจาก incubate ดวย  H2O2 diaminobenzidine
               (DAB) ซ่ึงเปน สารตัวกลาง ทีเ่ปนตัวจับตํ าแหนง ในกรณีของ transmembrane
               glycoprotein ซ่ึงมี oligosaccharide อยูบน external domain

 ที่มา :  Spicer and Schulte (1992 )
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Glycoconjugates Histochemistry ในระบบทางเดินอาหารของสัตวเล้ียงลูกดวยนม

จากการใชเทคนิคทาง Histochemistry  ศกึษา mucosubstance พบวามีการศึกษาในสัตว
หลายชนิด เชน (Sheahan and Jervis, 1976) ตลอดจนถึงในมนุษย (Reid et al., 1980) จากการศึกษา
พบมีการผลิตสาร glycoconjugates ทีแ่ตกตางกันออกไปทั้งชนิด neutral glycoconjugates  และ acid
glycoconjugatesโดยที่ acid glycoconjugates ยงัแบงเปนชนิดมี sulphated และไมมี sulphated
(Spicer et al., 1965) รวมทั้งพวกที่มี carboxyl group รวมอยูดวย (Spicer and Jarrel, 1961) นอกจาก
นีย้งัพบวาในสายพันธที่ใกลชิดกันไมจํ าเปนที่จะตองมี glycoconjugates ทีค่ลายคลึงกัน (Posel
et al., 1988)

Glycoconjugates ท่ีพบในสตัว แตละชนิด และแตละสวนของทางเดินอาหารมีความแตกตางกัน

Neutral mucosubstance จะพบทัว่ๆไป โดยจะพบมากในเยื่อบุผิว บริเวณกระเพาะอาหาร
ของสัตวทุกชนิดในขณะที่ acid  mucosubstance จะพบมากในเยื่อบุผิวของลํ าไส เปนที่นาสังเกตวา
การกระจายของ mucosubstance ในมนษุยจะแตกตางจาก primate ทีร่ะดบัตํ่ ากวามนุษย และสัตว
เล้ียงลูกดวยนมอื่นๆ (Krause, 1975;  Sheahan and Jervis, 1976)

ในพวกสตัวฟนแทะ เยื่อบุผิวที่บริเวณกระเพาะอาหารจะพบเปน neutral mucosubstance
ในขณะที่เยื่อบุผิวกระเพาะอาหารสวน cardia ของหนู mouse  หนู rat  และหนู ตะเภา จะพบ
sialomucin ในสุนัขพบวา บริเวณ  gastric mucosa เปนพวก sulphated mucosubstance (Spicer
et al., 1967) สวน Brunner ‘s gland ของลํ าไสสวน  duodenum  ของหนู  mouse หนู rat แมว สุนัข
และคนเปน  neutral mucosubstance

ขณะที่ ในโคจะพบ acid mucosubstance และอนุพันธ sialic acid เพิม่มาอีกดวย
(Verdiglione et al., 2002) สวน duodenal gland ของ primate หลายชนิด(Krause, 1975)  โค
(Takehana et al., 1991) มา พบวาเปนพวก neutral mucosubstance (Takehana et al., 1989) ขณะที่
ในอูฐ สวนใหญจะเปน acid mucosubstance (Takehana et al.,  2000) สวน goblet cells ในเยื่อบุผิว
ลํ าไสเล็กของกระตายจะพบ sulfomucin และ sialomucin  ในแมวจะพบเพียง sulfomucin (Sheahan
and Jervis, 1976) ในกวางพบวา duodenal gland จะหล่ัง neutral และ carboxylated glycoconjugates
รวมทั้ง sialic acid (Scocco et al., 2002) ในลิง duodenal goblet cell และ brunner’s gland พบวา
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บรรจุพวก neutral glycoconjugates ขณะที่ duodenal goblet cell จะมีพวก acid  และ sulphated  อยู
ดวย (Posel et al., 1988)  จากความแตกตางของสารที่พบ และบริเวณที่ตางกัน จะสัมพันธไปกับการ
ท ําหนาที่ของสารนั้น ในแตละบริเวณของทางเดินอาหาร (Sheahan and Jervis, 1976)

การศึกษา glycoconjugates  โดยวธีิทางเนื้อเยื่อเคมีในลํ าไสใหญของสัตวชนิดตางๆ

จากการศึกษา พบวา glycoconjugates ใน colon  สวนใหญเปนพวก  acid glycoconjugates
โดยที่จากการศึกษาลํ าไสสวน distal colon ของหนู mice พบวา goblet cells จะหลั่งพวก sulphated
glycoconjugates ซ่ึงมีอนุพันธของนํ้ าตาล fucose และ sialic acid เปนตํ าแหนงสุดทาย  สวนพวก
vacuolated cell จะมี sialic acid อยู แตไมมีนํ้ าตาล fucose (Chen et al., 1993)

ใน colon ของไก colonic goblet cells บรรจุ acidic  และ neutral glycoconjugates พรอม
ดวย sulphated และ vicinal diol  groups, α-D-Mannose, α-D-glucose และ sialic acid-galactose
(Suprasert et al., 1987)

ใน colon ของสัตวเล้ือยคลาน จะพบ sulphated glycoconjugates และ D-galactose,
N-acetyl-D-glucosamine และ N-acetyl-D-galactosamine (Ferri and Liquori, 1992) goblet cells ใน
ลํ าไสของกบ red-legged (Rana aurora) จะหล่ัง acid glycoconjugatesโดยเปนพวก β1, 4GlcNAc,
sulphated ester และ sialic acid ซ่ึงจับกับ Gal β 1, 3 GalNAc (Ferri et al., 2001)

 ในพวกสัตวฟนแทะ พบวา goblet cells ในบริเวณ proximal colon  จะเปนพวก sulphated
mucosubstance และมี sialomucin รวมอยูดวย ขณะที่ใน distal colon จะเปนพวก sulphated
mucosubstance เทานั้น สวน neutral mucosubstance จะไมพบเลย (Poddar and Jacob, 1981) ใน
กระตายเยื่อบุผิวโคลอน ประกอบไปดวย เซลล 2 ชนิด คือ vesiculated cell และ goblet cells
โดยที่ vesiculated cell ประกอบดวย O-sulphated ester, sialic acid และ neutral glycoconjugates ที่
มี vicinal diol  และ ferric cyanide รวมทั้ง sulphated, sialic acid (Reid et al., 1988)

               ในหนูสามชนิดคือ  mice  rats และ guinea pigs พบวา acid mucosubstance  จะคอยๆ เพิ่ม
ขึ้นโดย sialo-mucosubstance จะเพิ่มขึ้นจาก ceacum ไปที่ distal colon สวน sulfo-mucin พบเฉพาะ
ที่ distal colon เทานั้น (Sakata and Von Engelhardt, 1981) ในโคลอนของหนู rat จะพบ acid
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mucosubstance เปนสวนใหญ (Hirabayashi and Yamada, 1998)  นอกจากนี้ มีการเปรียบเทียบพบ
วา ใน ascending colon ของหนู rat จะพบพวก acidic mucopolysaccharide  โดยเฉพาะพวก
sialomucin  ขณะที่ในสวน descending colon จะพบพวก sulfomucin เปนสวนใหญ และจะ
คลายคลึงกับพวกที่พบใน descending colon ของคน (Shamsuddin and Trump, 1981)

ในสุกร พบวา goblet cells ทีบ่ริเวณโคลอน จะประกอบดวยพวก acid mucosubstance
มากกวา neutral mucosubstance  และพบวา ปริมาณของมันแตกตางกันขึ้นกับอายุดวย ในหนู rat ที่
อายุตางๆกันพบวา ขบวนการ differentiation  ใน colonic mucosa เร่ิมในบริเวณ distal และตอเนื่อง
มาในบริเวณ proximal colon (Caldero et al., 1988)

นอกจากความแตกตางทางดานสายพันธุที่ทํ าใหพบ สาร glycoconjugates ทีแ่ตกตางกัน
แลวยงัพบวา แตละบริเวณก็จะมีสารที่แตกตางกันดวย จากการศึกษาในหนู rat บริเวณ proximal
และ distal colon  มี glycoconjugates ทีแ่ตกตางกัน (Freeman et al., 1980)  ใน guinea pig พบวาโค
ลอนทัง้ดานซาย และดานขวา ประกอบดวย acid glycoconjugatesโดยสวนใหญจะเปนพวก
sulphated glycoconjugates  สวนบริเวณดานซายมี neutral glycoconjugates รวมอยูดวย (Gorelick
 et al., 1982)  นอกจากนี้ พยาธิสภาพของสัตว ยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสารดวย ในสัตวที่
เปนมะเร็งลํ าไส พบวามีการลดลงของ sulfomucin และมีการเพิ่มของ sialomucin  มากกวาเนื้อเยื่อ
ปกติ (Filipe and Branfoot, 1974)

จากความแตกตางของสารที่สวนตางๆของลํ าไสใหญสวนโคลอน แสดงใหเห็นถึงความ
สํ าคญัของสารที่ทํ าหนาที่แตกตางกันไป  นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยอ่ืนๆ ยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสารอีกดวยอาหารที่สัตวไดรับ หรือการอดอาหาร ในสัตวปกจะพบมีการสูญเสีย sialic acid ทั้ง
ในลํ าไสเล็กและลํ าไสใหญที่อดอาหาร (Sharma et al., 1997)
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อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

1.   ตัวอยางลํ าไสสวน descending colon ของ แพะ โค กระบือ ที่ไมจํ ากัดทั้ง เพศ อายุ
2.  เครื่องมือผาตัด สไลด  กระจกปดสไลด
3.  อุปกรณในการทํ า paraffin section technique

                       3.1  เครื่อง automatic tissue processor
                       3.2  เครื่อง vacuum
                       3.3  เครื่อง embedder
                       3.4  เครื่อง microtome
                       3.5  water bath
                       3.6  slide warmer
                       3.7  ตูดูดไอสารเคมี
                       3.8  ตูอบ
                       3.9  ตูเย็น

4.  สารเคมี
            4.1  10 % formaline
            4.2   นํ้ ากลั่น

                       4.3  xylene
                       4.4  paraffin
                       4.5  ethyl alcohol ที่ระดับความเขมขนตางๆกัน

            4.6  egg albumin
            4.7  permount
5.  สียอมชนิดตางๆ และ lectin
6.  กลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา
7.  กลองถายภาพลงแผนบันทึกขอมูล
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วิธีการ

1.  เก็บตัวอยางลํ าไสสวน descending colon ของ แพะ โค กระบอื โดยไมจํ ากัดทั้ง เพศ อายุ
fix ใน Carnoy’s solution นาน 24 ช่ัวโมงที่ 4 องศาเซลเซียส

2. น ํามาลางดวย 70 % แอลกอฮอล นาน 6 ช่ัวโมง  และผานกระบวนการ tissue processing
ดังนี้
                2.1  แอลกอฮอล  70%              5         ช่ัวโมง     1   คร้ัง
               2.2   แอลกอฮอล  70%              2         ช่ัวโมง     1   คร้ัง
               2.3   แอลกอฮอล  80%              1         ช่ัวโมง     2   คร้ัง
               2.4   แอลกอฮอล  95 %             1         ช่ัวโมง     2   คร้ัง
               2.5   แอลกอฮอล  100 %           1         ช่ัวโมง     2   คร้ัง
               2.6   clearing agent (xylene)     1          ช่ัวโมง    2   คร้ัง
               2.7   paraffin หลอมเหลว         1 ½     ช่ัวโมง    2   คร้ัง

รวมเวลาทั้งหมดใน กระบวนการ tissue processing นาน 18 ช่ัวโมง (Humason, 1992)
เมือ่ครบเวลาที่กํ าหนด นํ าเนื้อเยื่อเขาเครื่องปรับความดันสญูญากาศ ตั้งความดันที่ 15 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว นานประมาณ ½ ช่ัวโมง จะชวยใหขั้นตอน infiltration ดยีิง่ขึน้ นํ าเนื้อเยื่อมาหลอดวย
พาราฟน โดยใชเครื่อง embedder แลวจึงนํ าไปตัดดวยเครื่อง microtome ความหนา 3 ไมครอน เปน
ลํ าดบัตอเนื่องกันไป กอนวางชิ้นเนื้อเยื่อบนแผนสไลด ใหนํ าชิ้นเนื้อ ลอยบนนํ้ าอุน อุณหภูมิ
ประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส โดยใช  ethyl alcohol 50 % เปนตวัชวย จะทํ าใหช้ินเนื้อยืดตัว แลว
จงึติดบนแผนสไลด ที่ทาไวดวย egg albumin หลังจากนั้น นํ าไปเขาตูอบ

3.  นํ าแผนสไลดที่ไดมาแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1  ยอมดวยสีโดยทั่วไป  สวนที่ 2 นํ ามา
ยอมดวย lectin

3.1 สียอมทั่วไปไดแก
3.1.1 Haematoxylin และ Eosin เพื่อดูโครงสรางทั่วๆไป
3.1.2 Periodic acid-Schiff (PAS) เพื่อจับ glycoconjugates ทีม่ี พวก vicinal

diol อยู (Macmanus, 1950)
3.1.3 Alcian blue (AB) pH 2.5  เพื่อดู acid glycoconjugates  (Spicer, 1965)
3.1.4 AB pH 2.5-PAS  เพือ่จะแยกพวก acid glycoconjugates  และ neutral

glycoconjugates (Mowry, 1963)
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3.1.5 High Iron Diamine (HID) เพื่อจับ sulphated glycoconjugates (Spicer,
1965)

3.1.6 HID-AB pH 2.5 เพือ่จะแยก sulphated glycoconjugates และ
carboxylated glycoconjugated (Spicer et al., 1967)

3.2  สารพวก lectin  lectin ทีใ่ชไดแก
3.2.1 Peanut agglutinin (PNA)
3.2.2 Ulex europaeus agglutinin-I (UEA-I)

4. นํ าแผนสไลดที่ไดจากการยอมสีมา mount ดวย permount แลวปดดวยกระจกปดสไลด
จากนั้นศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา
         5.  ศกึษาองคประกอบของโครงสราง บันทึกความเขมของการติดสี ถายรูป เพื่อแยกความแตก
ตาง วิเคราะหผลที่ไดจากการทดลอง

สถานที่และระยะเวลาในการทํ าการทดลอง

สถานที่ทํ าการทดลอง

1.  การเกบ็ตัวอยางเนื้อเยื่อแพะ ทํ าที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการอาคาร 4 คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร  เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ โค กระบือ ทํ าที่โรงฆา
สัตว จ.ปทุมธานี

2.  กระบวนการจัดเตรียมเนื้อเยื่อ ตัดชิ้นเนื้อ การจัดท ําสไลด การยอมสี การถายภาพ รวมทั้ง
วเิคราะหผล ทํ าที่หองปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทย
ศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาในการทดลอง

งานวิจัยคร้ังนี้ เร่ิมตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2543 ส้ินสุดเดือน ตุลาคม 2544
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ผลการทดลอง

การศึกษาโครงสรางลํ าไสสวน descending colon โดยการยอมดวยสี H&E ผลการทดลอง
ดังนี้  Descending colon แพะ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 4 ช้ัน คือ

1. ช้ัน Tunica mucosa  เยือ่บุผิวบุดวย simple columnar และไมพบ villi ภายในประกอบ
ดวย crypts จ ํานวนมาก แตละ crypt บดุวย goblet cells และ absorptive cells (ภาพที่ 6 A)

2. ช้ัน Tunica submucosa ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบ muscularis mucosae สองชั้นหนา
มากและพบการยื่นเขาไปเปน fold ในชั้น T. mucosa แตมีขนาดไมสูงมาก นอกจากนี้ยังพบเสน
เลือด และ adipose tissue
               3. ช้ัน Tunica muscularis ประกอบดวย กลามเนื้อสองชั้นคือ inner circular เปนกลามเนื้อ
เรียงตามขวาง และ outer longitudinal เปนกลามเนื้อเรียงตามยาว พบ nerve plexsus ขนาดใหญอยู
ระหวาง กลามเนื้อสองชั้นนี้
               4. ช้ัน Tunica serosa ประกอบดวย connective tissue บางๆ พบเสนเลือด เสนประสาท

Descending colon โค ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 4 ช้ันคือ

1.  ช้ัน Tunica mucosa มลัีกษณะเปน fold ชัดเจน ยาวมากกวา fold ของแพะ( ภาพที่ 6 B)
               2.  ช้ัน Tunica submucosa ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบสองชั้น โดยช้ันลางพบแทรกอยูใน
connective tissue   พบมีการยื่นเขาไปเปน fold ในชั้น tunica mucosa  นอกจากนี้ยังพบเสนเลือด
และ lymphatic nodule
                3.  ช้ัน Tunica muscularis ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบสองชั้น มีขนาดหนามากกวาใน
แพะ
           4.  ช้ัน Tunica serosa  ประกอบดวย connective tissue บางๆ  พบเสนเลือด เสนประสาท

       Descending colon กระบือ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 4 ช้ันคือ

                  1.  ช้ัน Tunica mucosa  พบลักษณะของ fold มากกวาใน แพะและโค และยังพบวามี
จ ํานวนของ crypts มากกวาและสูงกวาในแพะ(ภาพที่ 6 C)
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                  2.  ช้ัน Tunica submucosa ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบสองชั้น ช้ันบนบางสวนชั้นลาง
หนากวา และแทรกอยูระหวาง connective tissue พบมีการยื่นเขาไปเปน fold ในชั้น tunica mucosa
มขีนาดสูงมากกวาในแพะและโค
                  3.  ช้ัน Tunica muscularis ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบสองชั้น มีขนาดหนาและยังพบ
nerve plexsus อยูระหวางกลามเนื้อสองชั้นนี้
                  4.  ช้ัน Tunica serosa ประกอบดวย connective tissue บางๆ พบเสนเลือด เสนประสาท

ผลการทดลองเมื่อยอมดวยสีชนิดตาง เพื่อศึกษาสาร Glycoconjugates เปรียบเทียบผลการ
ทดลองใน descending colon ในสัตวทั้ง 3 ชนดิ คือ แพะโค กระบือ โดยแบงเปน 3 ตารางของสัตว
แตละชนิด

ตารางที่ 4  ผลการทดลองแสดงการจับของสียอมชนิดตางๆที่เฉพาะเจาะจงกับ glycoconjugates ที่
                  บริเวณ descending colon ของแพะ

สียอม บริเวณ descending colon
lower  crypts upper crypts

AB pH 2.5 1-2B 1-2B
PAS 2M 3M
AB pH 2.5-PAS 1-2MB 2MB
HID 3Bl 3-4Bl
HID-AB pH 2.5 2BlB 3-4BlB
PNA - -
UEA-I 2Br 1-2Br
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 ตารางที่ 5  ผลการทดลองแสดงการจับของสียอมชนิดตางๆที่เฉพาะเจาะจงกับ glycoconjugates
                 ที่  descending colon ของโค

สียอม บริเวณ descending colon
lower  crypts upper crypts

AB pH 2.5 1-2B 2-3B
PAS 2-3M 4M
AB pH 2.5-PAS 2-3MB 3-4MB
HID 3Bl 3-4Bl
HID-AB pH 2.5 2-3BlB 3-4BBl
PNA - -
UEA-I 1-2Br 3-4Br

ตารางที่ 6  ผลการทดลองแสดงการจับของสียอมชนิดตางๆที่เฉพาะเจาะจงกับ glycoconjugates ที่
                 บริเวณ  descending colon ของกระบือ

สียอม บริเวณ descending colon
lower  crypts upper crypts

AB pH 2.5 3B 3-4B
PAS 3M 3-4M
AB pH 2.5-PAS 3-4BM 3-4BM
HID 3-4Bl 2-3Bl
HID-AB pH 2.5 2-3BlB 2-3BBl
PNA - -
UEA-I 3-4Br 3-4Br
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ตารางที่ 6 (ตอ)
หมายเหตุ ตวัยอแสดงการติดของสียอมชนิดตางๆ

                  B = Blue สีฟาเปนการติดของสี AB pH 2.5

                  M = Magenta สีแดง เปนการติดของสี PAS

                  Bl = Black สีดํ า เปนการติดของสี HID

                  Br = Brown สีนํ้ าตาล เปนการติดสีของ Lectin

                  BlB = การติดสีดํ าและสีฟาของสียอม HID-AB pH 2.5 โดยทีต่ิดสีดํ าเดนมากกวาสีฟา

                  BBl = การติดสีฟาและสีดํ าของสียอม HID –AB pH 2.5 โดยที่ติดสีฟาเดนมากกวาสีดํ า

                  BM = การติดสีฟาและสีแดงของสียอม AB pH 2.5-PASโดยทีต่ดิสีฟาเดนมากกวาสีแดง

                  MB = การติดสีแดงและสีฟาของสียอม AB pH 2.5-PAS โดยทีต่ดิสีแดงเดนมากกวาสีฟา
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         ภาพที่ 6  แสดงการติดสี H&E ของลํ าไสใหญสวน Descending colon ของแพะ (A)
                      โค (B) และกระบือ (C) ตามลํ าดับดวยกํ าลังขยาย  40

A

B

C
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ภาพที่  7  แสดงการติดสี AB pH 2.5 ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending colon
                ของแพะดวยกํ าลังขยาย x 218  C = Crypt

ภาพที่ 8  แสดงการติดสี PAS ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending colon
               ของแพะดวยกํ าลังขยาย x 218

C
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ภาพที่ 9  แสดงการติดสี AB pH 2.5 – PAS ทีบ่ริเวณ crypt ทัง้สวนบนและสวนลางของลํ าไส
                 ใหญสวน descending colon ของแพะดวยกํ าลังขยาย x 109

ภาพที่ 10  แสดงการติดสี AB pH 2.5-PAS ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending
               colon  ของแพะดวยกํ าลังขยาย x 218   G = Goblet cell

G
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ภาพที่ 11  แสดงการติดสี HID ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending colon
                 ของแพะดวยกํ าลังขยาย x 218 C = Crypts

ภาพที่ 12  แสดงการติดสีของ HID -AB pH 2.5  ทีบ่ริเวณ crypt  สวนบนของลํ าไสสวน
                 descending colon ของแพะดวยกํ าลังขยาย x 218

 upper crypt

C
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ภาพที่ 13 แสดงการติดสีของ Lectin PNA ของลํ าไสใหญสวน descending colon ของแพะดวยกํ าลัง
                ขยาย x218 พบวาไมติดสีในทุกบริเวณ

ภาพที่ 14  แสดงการติดสีของ lectin UEA-I  ทีบ่ริเวณ crypt ทัง้สวนบนและสวนลางลํ าไสใหญสวน
                 descending colon ของแพะดวยกํ าลังขยาย x109

C
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ภาพที่ 15 แสดงการติดสี AB pH 2.5 ที่บริเวณ crypt ทั้งสวนบนและสวนลางของลํ าไสใหญ
                 สวน descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x109 พบมีการติดสีมากในบริเวณ
                 ดานบน  ของ crypt

ภาพที่ 16  แสดงการติดสี AB pH 2.5  ที่บริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน
                 descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x 218   G = Goblet cell

G
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ภาพที่ 17  แสดงการติดสี PAS ที่บริเวณ crypt ทั้งสวนบนและสวนลางของลํ าไสใหญสวน
                 descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x109

ภาพที่ 18  แสดงการติดสี PAS ที่บริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending colon
                 ของโคดวยกํ าลังขยาย x 218   G = Goblet cell

G

G
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ภาพที่ 19  แสดงการติดสี AB pH 2.5 – PAS ที่บริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน
                 descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x 109

ภาพที่ 20 แสดงการติดสี AB pH 2.5 – PAS ที่บริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน
                 descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x 218
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ภาพที่ 21 แสดงการติดสี HID ทีบ่ริเวณ crypts ทัง้สวนบนและสวนลางของลํ าไสใหญสวน
                Descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x 109

ภาพที่ 22  แสดงการติดสี  HID  ที่บริเวณ crypt ทั้งสวนบนและลางของลํ าไสใหญสวน
                  descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x 218
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ภาพที่ 23  แสดงการติดสี HID – AB pH 2.5 ที่บริเวณ crypt ทั้งสวนบนและสวนลางของลํ าไสใหญ
                 สวน descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x 218

ภาพที่ 24   แสดงการติดสีของ lectin PNA  ที่บริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน
                 descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x 218 พบวาไมพบการติดสีของ lectin
                 PNAในทุกบริเวณ
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ภาพที่ 25 แสดงการติดสี AB pH 2.5 ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending
                colonของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 218

                 ใหญสวน descending colon ของโคดวยกํ าลังขยาย x 109

ภาพที่ 26  แสดงการติดสี AB pH 2.5 ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending colon
                 ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 218
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ภาพที่ 27  แสดงการติดสี PAS ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending colon
                  ของ กระบือดวยกํ าลังขยาย x 109

 ภาพที่ 28  แสดงการติดสี PAS ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending colon
                   ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 218   L = Lumen  ของ crypt

L
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ภาพที่ 29  แสดงการติดสี AB pH 2.5 – PAS ทีบ่ริเวณ crypt  ทัง้สวนบนและสวนลางของ
                  ลํ าไส  ใหญสวน  desscending colon ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 109

ภาพที่ 30  แสดงการติดสี AB pH 2.5 –PAS ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน
                 descending colon ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 218

crypt
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         ภาพที่ 31  แสดงการติดสี  HID ทีบ่ริเวณ crypt ทัง้สวนบนและสวนลางของลํ าไสใหญ
                          สวน  descending colon ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 109

 ภาพที่ 32  แสดงการติดสี HID ที่บริเวณ  crypt  สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending colon
                  ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 218
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 ภาพที่ 33   แสดงการติดสี HID – AB pH 2.5 ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน
                   descending colon ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 109 พบปริมาณ carboxylated
                  glycoconjugatesจ ํานวนมาก

ภาพที่ 34  แสดงการติดสี HID –AB pH 2.5 ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน
                 descending colon ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 218



                                                                                                                                                          44

ภาพที่ 35  แสดงการติดสีของ lectin PNA ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน descending
                 colon ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 109 พบวา PNA ไมติดในบริเวณ crypt ทั้งหมด

ภาพที่ 36  แสดงการติดสีของ lectin UEA-I ทีบ่ริเวณ crypt สวนบนของลํ าไสใหญสวน
                descending colon ของกระบือดวยกํ าลังขยาย x 109



                                                                                                                                                          45

ภาพที่ 37  แสดงการเปรียบเทียบการติดสี AB pH 2.5 ของลํ าไสสวน Descending colon ของ แพะ
                โค กระบือ ตามลํ าดับ ดวยกํ าลังขยาย x 196, x98, x196 ตามลํ าดับ
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ภาพที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบการติดสี PAS ของลํ าไสสวน Descending colon
                ของแพะ โค กระบือ ตามลํ าดับดวยกํ าลังขยาย x196, x98, x 196 ตามลํ าดับ
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ภาพที่ 39  แสดงการเปรียบเทียบการติดสี AB pH 2.5-PAS ของลํ าไสสวน Descending
                colon ของแพะ โค กระบือ ตามลํ าดับดวยกํ าลังขยาย x 98, x 98, x 196
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จากคุณสมบัติทาง Histochemistry ของคารโบไฮเดรตที่บรรจุและอยูในเซลล ชนิดตางๆใน
บริเวณ descending colon ของ แพะโค กระบือ แสดงในตารางที่ 4  5 6 โดยในแพะ (ตารางที่ 4)
พบวามีปริมาณของ acid glycoconjugates ลดลง (ภาพที่ 7)  และ vicinal diol groups เพิม่มากขึ้น
จากบริเวณ lower crypt ไปสูบริเวณ upper crypt ( ภาพที่ 8 )  นอกจากนี้ยังพบวาจากการติดสี AB
pH 2.5-PAS แสดงปริมาณ neutral glycoconjugates ปริมาณจะเพิ่มมากขึ้น จากบริเวณ lower crypt
ไปยัง upper crypt (ภาพที่ 9 และ 10)

สวนสียอม High Iron Diamine แสดงใหเห็นปริมาณของ sulphated glycoconjugates มี
ปริมาณมาก และเพิ่มขึ้นจากดานลาง ขึ้นสูดานบนของ crypt (ภาพที่ 11)  เมื่อใชสียอม HID-AB pH
2.5 เพื่อแยก acid glycoconjugates  พบวา บริเวณ lower crypt   จะมีทั้ง sulphated และ carboxylated
glycoconjugates  โดยพบปริมาณนอยกวา ขณะที่ บริเวณ upper crypt พบปริมาณของ sulphated
glycoconjugates จ ํานวนมาก และพบ carboxylated glycoconjugates ดวย (ภาพที่ 12)

สํ าหรับ lectin ซ่ึงจะแสดงถึงจุดปลายทางของนํ้ าตาล หรือลํ าดับของนํ้ าตาล พบวา lectin
PNA ไมติดทั้งบริเวณ lower crypt  และ upper crypt ของ descending colon (ภาพที่ 13) สวน
UEA-I ซ่ึงแสดงการติดของ α fucose พบวาที่ บริเวณ lower crypt ของ descending colon มีปริมาณ
ของ α fucose อยูปานกลาง (ภาพที่14) ขณะที่บริเวณ upper crypt ปริมาณจะลดลง

ในโค พบปริมาณของ acid glycoconjugates จ ํานวนมากและมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากสวน
lower crypt  (ภาพที่ 15)ไปยัง upper crypt ของ descending colon  และพบวามีมากในบริเวณดาน
บนของ crypt (ภาพที่ 16) สวนการติดสี  PAS ซ่ึงแสดงวามีปริมาณของ vicinal diolo groups อยูพบ
วามีปริมาณมากโดยที่พบปริมาณ vicinal diol groups เพิม่ขึ้นจากบริเวณ lower crypt ( ภาพที่ 17 )
ไปยัง upper crypt (ภาพที่18)  สวนการติดของสี AB pH 2.5-PAS แสดงวามีปริมาณของ acid และ
neutral  glycoconjugates จ ํานวนมาก โดย บริเวณ lower crypt จะพบ neutral glycoconjugates มาก
กวา บริเวณ upper crypt ( ภาพที่19) สวนบริเวณ upper crypt  มีปริมาณของ acid glycoconjugates
มากกวา neutral glycoconjugates (ภาพที่ 20) แสดงวา acid glycoconjugated มปีริมาณเพิ่มขึ้นขณะ
ที่ neutral glycoconjugates มีปริมาณลดลง
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การติดสี HID พบวาทั้งสวน lower crypt  และ upper crypt ของ descending colon  มี
ปริมาณของ sulphated glycoconjugates จ ํานวนมาก และเพิ่มขึ้นจากบริเวณ lower crypt ไปยัง
upper crypt (ภาพที่ 21) สวนสียอม HID-AB pH 2.5 ซ่ึงแสดงการพบปริมาณของ sulphated
glycoconjugates และ carboxylated  glycoconjugates โดยพบวา sulphated glycoconjugates
มีปริมาณลดลงจาก lower crypt ไปยัง upper crypt (ภาพที่ 22 ) ขณะที่ carboxylated
glycoconjugates มปีริมาณเพิ่มขึ้นจากบริเวณ lower crypt ไปยัง upper crypt ของลํ าไสสวน
descening colon

สวน lectin PNA ไมติดทั้งบริเวณ lower crypt และ upper crypt ของลํ าไสสวน descending
colon ( ภาพที่ 23) ขณะที่ UEA-I แสดงปริมาณของ α fucose ปานกลางโดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
บริเวณ lower crypt ไปยัง upper crypt ( ภาพที่ 24)

ในกระบือ พบวา acid glycoconjugates  มปีริมาณมาก (ภาพที่ 25) โดยจะเพิ่มมากขึ้นจาก
บริเวณ  lower crypt ไปยังบริเวณ upper crypt (ภาพที่ 26) ของลํ าไสสวน descending colon ในขณะ
เดยีวกันก็พบปริมาณ vicinal diol groups มากเชนกัน ( ภาพที่ 27 )โดยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจาก
บริเวณ lower crypt ไปยัง upper crypt (ภาพที่ 28) สํ าหรับสี AB pH 2.5-PAS แสดงปริมาณของทั้ง
acid และ neutral glycoconjugates จ ํานวนมากในทั้งสองบริเวณ (ภาพที่ 29 และ 30) จากการยอมสี
HID พบวามีปริมาณของ sulphated  glycoconjugates จ ํานวนมาก (ภาพที่ 31 และ 32) โดยมีปริมาณ
ลดลงจากบริเวณ lower crypt ไปยัง upper crypt    สวนสียอม HID-AB pH 2.5 แสดงวามี
carboxylated  glycoconjugates อยูทั่วไป โดยพบวาบริเวณ lower crypt จะมีปริมาณของ sulphated
glycoconjugates มากกวา (ภาพที่ 33) สวนในบริเวณ upper crypt  จะพบวามี carboxylated
glycoconjugates ปริมาณมาก (ภาพที่ 34)

          สํ าหรับ lectin พบวา lectin PNA ซ่ึงแสดงการพบอนุพันธของนํ้ าตาล galactose พบวาไมติด
ทั้งบริเวณ  lower crypt และ upper crypt ของลํ าไสสวน descending colon (ภาพที่ 35 ) สวน α
fucose จะพบปริมาณมากทั้งบริเวณ lower crypt และ upper crypt  ของลํ าไสสวน descending colon
(ภาพที่ 36)
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง

 จากการยอมสี H&E เพื่อดูโครงสรางทั่วๆไป ของลํ าไสสวน Descending colon ของสัตว
ทัง้สามชนิด พบวา ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 4 ช้ัน คือ

1.  Tunica mucosa
2.  Tunica submucosa
3.  Tunica muscularis
4.  Tunica serosa

                จากการเปรียบเทียบพบวา แพะมีการยื่นออกมาของชั้น tunica submucosa เขาไปในชั้น
tunica mucosa เพื่อไปเปน fold ที่ไมสูงมาก เมือ่เปรียบเทียบกับ โค และกระบือ ซ่ึงคลายคลึงกับการ
ศึกษาที่ผานมา ( Stinson and Calhoun, 1993; William and Bank, 1986) สวนชั้น tunica submucosa
จะพบวา ในแพะแบงเปนสองชั้นที่หนา และชัดเจนมาก ขณะที่ในโคและกระบือจะมีขนาดใกลเคียง
กนั สวนชั้นของ tunica muscularis พบวาในโคและกระบือ มีขนาดหนามากกวา

จากการศึกษาที่ผานมา (Sheahan and Jervis, 1976; Park et al., 1987; Spicer and Schulte,
1992) แสดงใหเห็นวา มีความแตกตางของชนิด glycoconjugates ใน colonic epithelium ของสัตว
แตละชนดิ ตลอดจนถึงในแตละบริเวณของเยื่อบุผิวทางเดินอาหารในสัตวชนิดเดียวกัน

              ในแพะ บริเวณ descending colon พบปริมาณ acid glycoconjugates  vicinal diol groups
และ  neutral glycoconjugates จ ํานวนปานกลางโดยพบวา acid glycoconjugates มปีริมาณลดลง
ขณะที่ neutral glycoconjugates  มปีริมาณเพิ่มขึ้น  จากบริเวณ lower crypt  ขึน้ไปยัง upper crypt
สวนการพบปริมาณ carboxylated glycoconjugates จะพบมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก lower crypt ไปยัง
upper crypt   สวนลํ าดับของนํ้ าตาลไมพบนํ้ าตาล galactose  ทั้ง lower และ upper crypt  ขณะที่พบ
α fucose  อยูปานกลาง บริเวณ lower  crypt ของ descending colon

              ในโค พบปริมาณ acid glycoconjugates vicinal diol groups  และ  neutral glycoconjugates
จ ํานวนมากกวาในแพะ โดยที่พบ  acid carboxylated และ neutral glycoconjugates มปีริมาณเพิ่มขึ้น
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จาก lower crypt ไปยัง upper crypt  สวนลํ าดับของนํ้ าตาล galactose ไมพบในทั้งสองบริเวณ   ขณะ
ที่นํ้ าตาล α  fucose พบที่บริเวณ upper crypt  มากกวา

                ในกระบือบริเวณ descending colon  พบปริมาณ acid glycoconjugates vicinal diol
groups  และ  neutral glycoconjugates จ ํานวนมากกวา  โดยพบปริมาณ acid carboxylated และ
neutral  glycoconjugates เพิม่มากขึ้นจากบริเวณ lower crypt ไปยัง upper crypt  สวนนํ้ าตาล
galactose ไมพบทั้ง lower crypt และ upper crypt ขณะที่นํ้ าตาล α fucose พบปริมาณมากขึ้นจาก
บริเวณ lower crypt ไปยัง upper crypt

ในสัตวทั้งสามชนิด พบวา มีปริมาณ acid  glycoconjugates และ neutral glycoconjugates
จ ํานวนมาก  โดยเฉพาะในโค และกระบือ และพบวาปริมาณของสารจะเพิ่มมากขึ้นจากดานลางขึ้น
สูดานบน  ซ่ึงเกิดจากในระบบทางเดินอาหาร เซลลจะมีการสรางใหมอยูตลอดเวลา โดยสรางจาก
stem cell ซ่ึงอยูบริเวณครึ่งลางของ intestinal gland จากบริเวณที่มีการ differentiate แลวจะมีการ
เคลื่อนยายขึ้นสูดานบน (Chang and Leblond, 1971) เพือ่ไปทํ าหนาที่ตางๆกัน โดยการ differentiate
เพื่อไปสู  maturation โครงสรางของสารและ เอ็นไซมในการ differentiate ของแตละ cell จะขึ้นกับ
การท ําหนาที่ในแตละบริเวณ นอกจากนี้ยังพบปริมาณของ neutral glycoconjugates บริเวณ crypt
สวนบน ซ่ึงอาจเกิดจาก differentiation ของ เซลลและมีการเคลื่อนยายขึ้นมา รวมถึงมีขบวนการ O-
acylation  ของ sialic acid side chain ท ําใหเพิ่มจํ านวนของ neutral sugar แตไมเกี่ยวของกับการเพิ่ม
ของ sialic acid (Park et al., 1987)   สวนใน descending colon ของโคและกระบือจะพบ acid
glycoconjugates  มากกวาในแพะ  ซ่ึงอาจมีผลมาจากการที่บริเวณนี้บรรจุดวย acid glycoconjugates
ที่มี sulphated  glycoconjugates และ carbxylated glycoconjugates จ ํานวนมากอยู ซ่ึงเปนลักษณะ
เดนที่พบใน colonic epitheliumในสวน descending colon ซ่ึงคลายคลึงกับการศึกษาของ Chen et
al. (1993)

                สาร carboxylate glycoconjugates  พบวามีอยูทั้งในบริเวณ lower และ upper crypt
ของสัตวทั้งสามชนิดโดย ในแพะพบนอยที่สุด ในโคพบทั้ง lower และ upper crypt และพบปริมาณ
มาก  สวนในกระบือจะพบจาก  crypt  สวนกลางจนถึงดานบน โดยเฉพาะในโคและกระบือที่พบ
มากคาดวา carboxylated glycoconjugates ทีพ่บจะเปน  sialic acid ซ่ึงเชื่อวา เปนสารที่มีความสํ าคัญ
ชวยในการหลอล่ืน ปองกันระบบภูมิคุมกัน และทํ าใหเกิดลักษณะเหลวของกอนอุจจาระคลายคลึง
กับ goblet cell  ของหนู mice ในสวน distal ซ่ึงพบวามี sulphated glycoconjugateds และมี
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α fucose รวมทั้ง  sialyl ทีต่ ําแหนงสุดทาย (Sheahan and Jervis, 1976; Boland and Ahnen, 1985)
ซ่ึงเปนตัวช้ีใหเห็นความสํ าคัญของ glycoconjugates

จากผลการยอมสีดวย lectin PNA พบวา ใหผลเปน negativeในโครงสรางทั้ง บริเวณ lower
และ upper crypt ของ descending colonในสตัวทั้งสามชนิด แตจากการทดลอง เมื่อใช เอ็นไซม
neuraminidase ยอมตอจาก Lectin PNA  พบการติดสีนํ้ าตาล ซ่ึงแสดงวามีนํ้ าตาล galactose อยูใน
โครงสราง   การใหผลเปน negative เมื่อยอมดวย Lectin PNA อยางเดียว มีผลมาจากการที่ในโครง
สรางของ glycoconjugates  มีอนุพันธ sialic acid อยูมากและอยูถัดจากอนุพันธนํ้ าตาล galactose
ขณะเดียวกันก็จะปกคลุมนํ้ าตาล galactose ไว ทํ าใหไมเกิดการติดสี  จากการทดลองจะพบวา สัตว
ทั้งสามชนิด มี neutral glycoconjugateds และ acid glycoconjugates  จ ํานวนมาก แสดงวา  acid
glycoconjugates ที่พบนาจะมี sialic acid เปนอนุพันธสุดทายของโครงสราง glycoconjugates
Stoward et al. (1980) ศกึษาพบวา sialic acid อาจมีผลไปยับยั้งการติดสีของกลุมโมเลกุล galactose
residues  ซ่ึงมักเปนโมเลกุลถัดจาก sialic acid ซ่ึงอยูปลายสุดของโครงสราง

นํ้ าตาล α fucose ทีพ่บในสตัวทั้งสามชนิด จะแตกตางกันโดยที่ในแพะจะพบปริมาณ
นอยในdescending colon  ขณะทีใ่นโคและกระบือ จะพบทั้งใน  lower และ upper crypt ของ
 descending colon โดยกระบือมี α fucose มากที่สุด การพบ α fucose ทีต่ ําแหนงสุดทายของโครง
สรางเชื่อวาเปนตัวสํ าคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติในการเปนการยืดหยุนของความหนืด และคุณสมบัติ
ในการซึมผานของสาร   Slomiany et al. (1987) ศกึษาพบวา ถาลดความหนืดของ mucin ลง จะพบ
วาความสามารถในการสกัดกั้นการแพรของไฮโดรเจนอิออนจะเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันจะ
สัมพนัธไปกับลักษณะเหลวของอุจจาระที่เกิดจากความสามารถในการขัดขวางการแพรของ
ไฮโดรเจนอิออนลดลง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Kent (1971) ทีพ่บวาหนาที่ที่สํ าคัญของ
mucosubstance คอืการปองกันการสูญเสียนํ้ า

นอกจากนี้ ยังพบความสํ าคัญของ α-fucose และ sialic acid  ซ่ึงเกี่ยวของกับความสามารถ
ในการเลือกจับ ของ ไฮโดรเจนออิอน  และสัมพันธกับลักษณะอุจจาระของโค และกระบือ ที่มี
ลักษณะเหลว จากการศึกษาหนาที่ของคารโบไฮเดรต  Slomiany et al. (1987) พบวาสาร
glycoconjugates ชวยเพิ่มความหนืด และลดความสามารถของ ไฮโดรเจนออิอนในการเลือกจับ
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โดยเมื่อขบวนการสรางสาร glycoconjugates ลดลงจะทํ าใหลดความหนืดของ mucin  Naftalin and
Pedley (1999) ศกึษาพบวา มีความแตกตางในหนาที่ของ crypt  ระหวาง descending colon และ
caecum โดยที่ descending colon สามารถดูดซึมของเหลวตานกับความแตกตางของของเหลวที่สูง
มาก   นอกจากนี้สารอื่นๆยังอาจถูกดูดซึมไดดวยกลไก primary  active transport หรือถูกดูดซึม
พรอมกับโซเดียมออิอน เชน การดูดซึมโซเดียมออิอน ซ่ึงมีประจุเปนบวก จะทํ าใหมีการดึงคลอไรด
อิออน ซ่ึงมีประจุเปนลบเขาไปดวย

การดูดซึมออิอนของเซลลเยื่อบุลํ าไส  จะทํ าใหของเหลวในเนื้อเยื่อ (interstitial fluid)
รอบๆ crypt  มีความเขมขนสูง    ความเขมขนที่สูงขึ้นนี้ทํ าใหเกิด ความแตกตางของความเขมขนที่
สูงมากระหวางเยื่อบุโคลอนทํ าใหเกิดการดูดกลับโดยกระบวนการออสโมซิส ในหนู rat และ แกะ
ซ่ึงอจุจาระจะเปนกอนแข็ง รวมถึงการพบสาร glycoconjugates นอยกวาพวก โค กระบือ เมื่อมีสาร
นีล้ดลง ทํ าใหไฮโดรเจนอิออนแพรไดนอยลง

ในโคอจุจาระมักจะเหลวหรือคอนขางเหลว ความแตกตางทางเคมีไฟฟาอันเนื่องมาจาก
โซเดียมอิออนลดลง เพราะของเหลวรอบๆ crypt  ทีเ่กดิจากการดูดซึมของโคลอนจะมีความเขมขน
ใกลเคียงกับความเขมขนโดยปกติของพลาสมา ( isotonic environment )ทัง้นี้เนื่องจาก มีอัตราการ
ไหลออกจากเซลลเยื่อบุลํ าไส ของอิออนคอนขางสูง และจากการพบสาร glycoconjugates จํ านวน
มากกวาในแพะ ทํ าใหการแพรของไฮโดรเจนมากขึ้น ซ่ึงเกิดจากการที่ hydrophilic chain บนโครง
สรางของ glycoconjugates เขาไปจับกับ ไฮโดรเจนอิออนไดมากขึ้น ทํ าใหอุจจาระของสัตวพวกโค
กระบือ มีลักษณะคอนขางเหลว ซ่ึงสอดคลองไปกับการทดลองของ Mckie et al. (1999) ที่
วเิคราะหโดยใช  horseradish peroxidase staining พบวา mucous มจี ํานวนมากเคลือบอยูบริเวณนี้
ซ่ึงสมัพันธกับการทดลองนี้ พบวาเมื่อเปรียบเทียบ บริเวณ lower และ upper crypt ของ descending
colon ในสัตวทั้งสามชนิดพบ ปริมาณ glycoconjugates จ ํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณ descending
colon  ของ โค กระบือ ซ่ึงสัมพันธกับการทํ าหนาที่ของมัน ในการหลอล่ืนบริเวณทางเดินอาหาร
สวนนี ้รวมถึงปองกันการแข็งตัวของอุจจาระ  นอกจากนี้ประโยชนจากการศึกษาเนื้อเยื่อเคมี ใน
การทดลองนี้ยังสามารถนํ าไปเปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความผิดปกติของ
เนือ้เยือ่ทีเ่กิดจาก พยาธิสภาพ เชน มะเร็ง หรือเนื้องอก บริเวณทางเดินอาหารและเปนขอมูลพื้นฐาน
เพือ่ศึกษาในระดับโมเลกุล ตอไป
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การเตรียมสารเคมีและสียอมสํ าหรับพาราฟนเทคนิค

นํ ้ายาคงสภาพ

              1.1  10 %  formalin (Luna and HT (ASCP), 1968 )
                          37-40 % formalin                             100       มิลลิลิตร
                          นํ้ ากลั่น                                              900       มิลลิลิตร
              1.2  Carnoy’s solution
                         absolute alcohol                                 60          มิลลิลิตร
                         chloroform                                         30          มิลลิลิตร
                         glacial acetic acid                               10         มิลลิลิตร

สีและวิธีการยอม

2.1   สียอม Harris  Haematoxylin และ Eosin  เพือ่ศึกษาลักษณะโครงสรางทั่วๆไป

 2.1.1 Harris haematoxylin
                  haematoxylin   crystals                           5         กรัม
                  absolute  ethyl alcohol                            50       มิลลิลิตร
                  ammonium alum หรือ potassium           100      กรัม
                  mercuric oxid (red)                                 2.5       กรัม
                  นํ้ ากลั่น                                                   1,000   มิลลิลิตร
                  glacial acetic acid                                   2-4      มิลลิลิตร

ตมนํ้ ากลั่นใหเดือดแลวเติม ammonium alum คนใหละลาย ละลายผง haematoxylin ใน
absolute alcohol  แลวเตมิลงในสารละลายที่เดือดแลวโดยยกออกจากความรอน ผสมสารละลายทั้ง
สองเขาดวยกัน หลังจากนั้น ยกขึ้นตั้งบนเตา ตมประมาณ 1 นาท ีใชแทงแกว คนตลอดเวลา แลวยก
ลง คอยๆเติม mercuric oxide (สีแดง) ลงชาๆ คนใหสารละลายเขากัน  แลวยกกลับไปตั้งบนเตาใหม
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จนกระทั่งเดือด  กลายเปนสีมวงเขม ยกลงจากเตา แลวแชลงในภาชนะที่มีนํ้ าเย็นหลอจน
เยน็ พรอมนํ าไปใช  กอนใชเติม glacial acetic acid 2-4 มิลลิลิตร/100 มิลลิลิตรของสารละลาย กอน
ใชตองกรองสีกอน และสีควรเก็บไวในขวดสีนํ้ าตาล

2.2.2 Eosin solution

               1)  % stock alcoholic eosin
                            Eosin Y (water soluble)                    1   กรัม

                                 นํ้ ากลั่น                                              20  มิลลิลิตร
ละลายเขาดวยกัน แลวจึงเติม ethyl alcohol 95 %  80  มิลลิลิตร

                   2)   working solution
                                 stock Eosin solution                           1  สวน
                                 ethyl alcohol   80%                            3  สวน
                                 glacial acetic acid                             0.5 มิลลิลิตร
                  3)   saturated  lithium  carbonate (Li2CO3 )
                                 นํ้ ากลั่น                                         1000  มิลลิลิตร
            lithium carbonate ใสลงในนํ้ ากลั่นจนกระทั่ง lithium carbonate ไมละลาย
ในนํ้ ากลั่นแลว

วิธีการยอมสี  Harris  Haematoxylin และ Eosin

1. นํ า paraffin section ไป deparaffinized ใน xylene และ hydration ใน  ethyl  alcohol ทีม่ีความ
เขมขนตางๆ จนถึงนํ ากลั่น

2. แชใน Harris’s  haematoxylin 5-8 นาที
3. runing water จนไมมีสีนํ้ าเงิน ปนละลายในนํ้ า นาน  1-2 นาที
4. จุมใน 1 %  acid alcohol โดยจุม 1-2  คร้ังเร็วๆ
5. runing water นาน  1 นาที
6. จุมใน lithium carbonate 1 นาที
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7. runing water นาน 1 นาที
8. แชใน eosin solution  2 นาที
9. dehydration และ clearing
10. mount ดวย permount

ผล
 1.  นวิเคลียส ติดสีนํ้ าเงินมวง
1. ไซโตพลาสซึม ติดสีชมพู แดง

2.2  สียอม Periodic acid –Schiff  (PAS)  (Mcmanus, 1950)

1)  Periodic acid solution
                         Periodic acid (HIO4)                            0.6    กรัม
                         นํ้ ากลั่น                                                100    มิลลิลิตร
                         nitric acid concentration                      0.3    มิลลิลิตร

2)  Schiff reagent
                         basic fuchsine (CI 42500)                    0.5-1  กรัม
                         นํ้ ากลั่น                                                 85      มิลลิลิตร
                         sodium meta bisulfite (Na2S2O5)         1.9     กรัม
                          normal HCl                                          15     มิลลิลิตร

ผสมสารที่กลาวมาในขวดที่มีที่วาง เหนือสารละลายประมาณ 50-60 มิลลิลิตร คอยเขยา
ขวดเปนระยะ ใชเวลาอยางนอย 2 ช่ัวโมง  หรือทิ้งไวคางคืน แลวเติม 200   มิลลิกรัม ของ activated
charcoal(ผงถาน) เปนตวัดูดสี โดยเขยาขวดดวย ทิ้งไว 1 นาท ีจากนั้น จึงกรอง ใชกระดาษกรอง
ขนาดกลาง สารที่ไดตองใส ถาไมใสแสดงวา ผงถานนั้น เกาเกินไป เก็บ Schiff reagent  ในขวดที่มี
เนือ้ทีอ่ากาศนอยที่สุด และเก็บไวในตูเย็น วิธีนี้จะลดการสูญเสีย ของ SO2 สามารถเก็บไวที่ชองนํ้ า
แขง็แตหามเก็บไวที่อุณหภูมิหอง
             3)  sodium bisulfite
                         sodium metabisulfite (Na2S2O5)                0.5  กรัม
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                         นํ้ ากลั่น                                                      100  มิลลิลิตร

ขั้นตอนการยอมสี

1. ลางพาราฟนออก และ ดึงนํ้ าออกจนกระทั่งถึงนํ้ ากลั่น  ถา fixative มีสวนผสมของ mercuric
chloride ตองขจัดออกดวยไอโอดีน

2. จุมสไลด ใน Periodic acid  นาน 5 นาที
3. runing water นาน 5 นาที
4. จุมสไลด ใน Schiff reagent นาน 10 นาที
5. เปลี่ยนมาจุมใน sulfite solution  3 คร้ังๆละ 1 ½-2 นาที
6. runing water นาน 5  นาที
7. ยอมซํ้ าดวย Hematoxylin โดยจุม 2 คร้ัง
8. ดึงนํ้ าออก เร่ิมที่ 70%  alcohol ท ําใหใสใน xylene และ mount ดวย permount

ผล
  mucosubstance ไดสีกุหลาบถึงมวงแดง

ทดสอบ

        Schiff’s reagent โดยเท formaldehyde solution ใสกระจกนาฬิกาใช dropper หยด schiff’s 2-3
หยด ถาเกิดสีแดงทับทิมขึ้นเร็ว แสดงวาสียังไมเสื่อม ถาเสื่อมจะคอยๆเกิด

2.3  สียอม Alcian Blue pH 2.5 (AB pH 2.5)

         Alcian Blue                      1     กรัม
         นํ้ ากลั่น                             97   มิลลิลิตร
         glacial acetic acid            100   มิลลิลิตร
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ผสมสารทั้งหมด ละลายเขากัน โดยใช magnetic stirrer ประมาณ 1 ช่ัวโมง กรองเก็บไวได
นานหลายป

ขั้นตอนการยอมสี

1. หลังจากผานขั้นตอนเอาพาราฟน ออกจากเนื้อเยื่อ แลวผานขั้นตอนเติมนํ้ าเขาเนื้อเยื่อ
2. ยอมดวยสี AB pH 2.5 นาน 30 นาที
3. ลางใน 0.1 M. HCl หรือ 3 % acetic acid ตอมาลางโดย  runing water นาน 3 นาที
4. ดงึนํ ้าออกโดยใชแอลกอฮอลที่ความเขมขน ระดับตางๆกัน
5. ท ําใหใสโดยใช xylene และ mount โดยใช permount

ผล
acid mucosubstance ทกุตัว จะยอมติดสีที่ pH 2.5 มเีพียง sulphated mucosubstance ที่ติดที่ pH. 1

ขัน้ตอนการยอมดวยสี  AB-pH 2.5-PAS (Mowry, 1963; Kiernan, 1999)

1. หลังจาก ผานขั้นตอนเอาพาราฟน ออกจากเนื้อเยื่อ  ผานขั้นตอนเติมนํ้ าเขาเนื้อเยื่อจนกระทั่ง
เนือ้เยื่ออยูในนํ้ ากลั่น

2. ยอมดวย Alcian Blue pH 2.5
3. ลางใน runing water ตอมา rinse ในนํ้ ากลั่น
4. ยอมดวยวิธีของ PAS
5. ลางดวย runing water
6. counterstain ดวย Hematoxylin เพือ่เพิ่มความชัดของ นิวเคลียส
7. ลางดวยนํ้ า  ดงึนํ้ าออก ท ําใหใส และ mount  ดวย permount

ผล
Alcian Blue ติดสีฟา ถาติดทั้ง 2 สี จะไดเปนสีมวง
PAS ติดสี magenta และ ติดพวก sialic acid
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นวิเคลียส ติดสีมวงนํ้ าเงิน

2.4   สี  High  Iron  Diamine (HID) (Spicer, 1965)

N,N-dimethyl-meta-phenylene diamine dihydrochloride     120    มิลลิกรัม
N,N-dimethyl-para-phenylene diamine dihydrochloride      20      มิลลิกรัม
นํ้ ากลั่น                                                                                   50      มิลลิลิตร
ferric chloride (60 % BDH solution)                                     1.4     มิลลิลิตร

ละลายเกลือ diamine ทั้ง 2 ชนิด ในนํ้ ากลั่นตอมาเติม ferric chloride solution แลวผสมใน
 coplin jar

ขั้นตอนการยอมสี

1. ละลายพาราฟนออก โดยใช xylene ตอมา เติมนํ้ าเขาในเนื้อเยื่อ โดยใชแอลกอฮอลระดับตางๆ
       จนกระทั่ง อยูในนํ้ ากลั่น
2. จุมแผนสไลดเนื้อเยื่อลงในสียอม High Iron Diamine ทีเ่ตรียมไว แชขามคืน 18-24 ช่ัวโมง
3. ลางดวยวิธี runing water
4. ถาตองการยอมซํ้ าดวยสีอ่ืนสามารถทํ าไดทันที เชน ยอมซํ้ าดวย Alcian Blue pH 2.5 นาน 30

นาที
5. ลางในนํ้ า  ดงึนํ้ าออก ท ําใหใส และ mount ดวย permount

ผล
       sulfated mucins  ตดิสีดํ า และหรือนํ้ าตาล ของ HID
       carboxylated mucins  ติดสีฟาของ Alcian Blue
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2.5  การยอมดวย lectin

สารละลายที่ตองเตรียม
           1. phosphate  buffer  (PBS)

           solution A : sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4.H2O)    276  กรัมในนํ้ า  1 ลิตร
           solution B : sodium hydrogen phosphate (Na2HPO4.12H2O)  71.7 กรัมในนํ้ ากลั่น 1ลิตร

                        pH ที่ตองการ                                                         สวนผสม
                           pH 7.4                                                solution A : B = 19 : 81 มิลลิลิตร

           สํ าหรับ lectin แตละตวั กอนนํ ามาใชงานสามารถเจือจาง เพื่อใหไดปริมาณมาก สวนใหญจะ
เจอืจางเพื่อใชงานที่ระดับความเขมขน 40 ไมโครกรัม
           2. 3, 3’-Diaminobenzidine (DAB Peroxidase) tablet sets ชุดสํ าเร็จรูป ประกอบดวย
DAB 1 เม็ด และ H2O2     1 มิลลิลิตร 1 เม็ด

วิธีเตรียม
           ละลาย DAB        1 เมด็ในนํ้ ากลั่น       1  มิลลิลิตร
           ละลาย H2O2        1  เม็ดในนํ้ ากลั่น       1  มิลลิลิตร

 นํ า H2O2 ผสมใน DAB เสร็จแลวใชทันที

ขัน้ตอนการยอมดวย lectin

1. ดงึพาราฟนออกจากเนื้อเยื่อ จากนั้น hydrate จนกระทั่งถึงนํ้ า ใหใช PBS pH 7.4 แทน
2. ใชไมโครปเปต หยด lectin ทีเ่ตรียมไว คือ ความเขมขน 40 ไมโครกรัม ใหทวมเนื้อเยื่อแตกอน
       หยดตองซับนํ้ ารอบๆ แผนสไลด ออกใหหมดกอน เพื่อไมให letin เจอืจางจนเกินไป
3. จากนั้น incubate ไวที ่ตูเย็น หรือที่อุณหภูมิหอง ควรวางบนพื้นที่มีความชื้นสูง เพื่อไมให

เนือ้เยื่อแหงจนเกินไป
4. น ํามาลางดวย PBS pH 7.4 หลายๆครั้ง
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5.    น ํามาจุมใน DBA ทีเ่ตรียมไวแลวนาน 1 นาที
6. ลางออกดวยนํ้ ากลั่น ตอมาอาจยอมซํ้ าดวย hematoxylin เพือ่ให นิวเคลียส ชัดเจนยิ่งขึ้น
7. ดงึนํ้ าออก และ mount ดวย permount

ผล
       สํ าหรับเนื้อเยื่อที่มีอนุพันธ ของนํ้ าตาลอยู จะติดสีนํ้ าตาล และขึ้นอยูกับชนิดของ lectin วา
เฉพาะเจาะจง กับนํ้ าตาลชนิดใด
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ภาพผนวก
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                                     A                                                                                        B

           ภาพผนวกที่ 1   เปรยีบเทียบลักษณะระบบยอยอาหารสวนตางๆ ของสุนัข (A) และโค (B)
                                     F = ascending colon ; G  = transverse colon ; H = descending colon
                                     11-15 = ascending colon
                                     11,11,11 = proximal loop ( ในสัตวเคี้ยวเอื้อง )
                                     12 = centripetal turns
                                     13 = central flexure
                                     14 = centrifugal turns
                                     15 = distal loop ( ในสัตวเคี้ยวเอื้อง )
                                     16 = sigmoid colon  (ในสัตวเคี้ยวเอื้อง )
           ที่มา :  Nickel et al., (1979 )
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ภาพผนวกที่ 2  ลักษณะโครงสรางของระบบยอยอาหารของแพะ แสดง ลํ าไสใหญสวน
                         Descending colon
ที่มา :  Gheorghe (1991)

Left adrenal gland Medial iliac Inn.

Left kidney
Descending colon

Proximal loop of
asscending colon

Jejunum

Abdominal aorta

Pancreas

Dorsocordal blind

Centrifugal coil
Centripetal coil
Centrifugal coil



75

ผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารวิชาการ
ทีเ่กีย่วของกับวิทยานิพนธ
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ประวัติการศึกษาและการทํ างาน

 ช่ือ                           นางสาว ผกาวดี พงษเกษ
 เกิดวันที่                   21  กนัยายน  พ.ศ. 2511  อายุ 35 ป
 สถานที่เกิด              จงัหวัด อํ านาจเจริญ
 สถานที่ทํ างาน          ภาควิชา กายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                                  บางเขน กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา       จบการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนเอนกวิทยา จ. อุบลราชธานี
                                  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
                                  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน เบญ็จะมะมหาราช

       จ. อุบลราชธานี
                                  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววทิยา จาก คณะวิทยาศาสตร
                                  มหาวิทยาลัย ขอนแกน
ประวัติการทํ างาน      ผูชวยผูจัดการรานเซเวน อิเลเวน สาขาสีลม ป พ.ศ. 2536
                                   นกัวชิาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
                                   และสหกรณ  ป  พ.ศ. 2536
                                   ปจจบุัน นักวิทยาศาสตร ภาควิชา กายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
                                   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บางเขน ป พ.ศ. 2537-ปจจุบัน
ทนุการศกึษาที่ไดรับ  ทุนผูชวยสอนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2542    
                                   และ 2543)




