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แนวทางการปฏิบัตเิ รืองการตัดหางหนูไมซ์ เพือการวิเคราะห์ DNA และ/หรือ Genotyping
(Guidelines on Tail Biopsy for DNA Analysis and/or Genotyping of Mice)
จุดมุ่งหมาย
การเก็บเนือเยือจากหนูไมซ์เพือการวิเคราะห์ DNA โดยการตัดหางด้วยวิธีปฏิบตั ิทีเหมาะสมเป็ นวิธี
ทีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีมนุษยธรรม DNA ทีเตรี ยมได้จากการตัดหางจะเหมาะสมสําหรับการ
วิเคราะห์ทงโดยวิ
ั
ธี Southern Blot หรื อ PCR สามารถเก็บ DNA จากการขลิบหูสตั ว์ จากขน หรื อจากวิธี oral
swabได้เช่นกัน
ขันตอนการตัดหาง
1. การตัดหางหนูไมซ์เพือการวิเคราะห์ DNA และ/หรื อ Genotyping ต้องเขียนอธิบายโดยละเอียดใน
ข้อเสนอโครงการขอใช้สตั ว์และได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์ทดลอง
ของสถาบัน
2. หนูไมซ์ตอ้ งมีอายุ 10-21 วัน ซึงเป็ นช่วงอายุทีเนือเยือบริ เวณหางจะอ่อนนุ่ม (กระดูกยังไม่แข็งตัว)
และจะให้ปริ มาณ DNA ทีสูง นอกจากนีการวิเคราะห์เนือเยือจากหางทันทีช่วยให้ระบุตวั หนูทีจะ
ใช้ได้ตงแต่
ั ก่อนหย่านมและช่วยให้จดั การการใช้กรงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
- สําหรับหนูไมซ์อายุตากว่
ํ า 28 วัน ไม่ตอ้ งให้ยาสลบ
- หนูไมซ์อายุมากกว่า 28 วัน ต้องให้ยาสลบก่อนตัดเก็บหาง
3. การจับหนูไมซ์
ให้อยูร่ ะหว่างนิ วโป้ งและนีวชีซึงสะดวกในการเลือกว่าจะใช้วิธีเหมาะสมวิธีใด
(เป็ นต้นว่า การขลิบหู ติดป้ ายทีหู การติดเครื องส่ง และอืนๆ)
4. ให้ใช้มีดผ่าตัดทีผ่านการฆ่าเชือแล้วหรื อการใช้กรรไกรสะอาดตัดปลายหางหนูไมซ์ ยาว 5 มม. หาก
ขันตอนต่างๆกระทําอย่างถูกต้อง ปริ มาณของDNA ทีได้ควรมากกว่า 50 ไมโครกรัม ซึงเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์หลายๆครัง และปริ มาณ DNA ทีได้ไม่ได้เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับการเพิ มความยาวของ
หางทีตัด การตัดหางยาวมากกว่า 5 มม. ต้องอธิบายไว้อย่างละเอียดในข้อเสนอโครงการขอใช้สตั ว์
ในกรณี ทีต้องการปริ มาณ DNA เพียงเล็กน้อย นักวิจยั ควรพิจารณาตัดหางหนูเพียง 2 มม. สําหรับ
การวิเคราะห์ RNA และ DNA ต้องมีการดูแลอย่างดีเพือป้ องกันไม่ให้ตวั อย่างปนกัน ไม่ใช้มีดผ่าตัด
หรื อกรรไกรอันเดียวกัน หรื อเลือกใช้เครื องมือชุดใหม่กบั สัตว์ต่างกลุม่ การทดลอง
5. นักวิจยั ต้องสังเกตสัตว์เพือให้แน่ใจว่าสัตว์เลือดหยุดไหลแล้วก่อนนําสัตว์ไปคืนไว้ในกรง โดยใช้
digital pressure, silver nitrate, ใช้ไฟจี (electric cautery), surgical glue หรื อวิธีหา้ มเลือดอืนๆ
6. การตัดหางซําต้องให้ยาสลบ
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