
ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน PDC-109 ใน seminal plasma 

 ของพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์ ต่อความสามารถในการแช่แข็งน้ำเชื้อ 

จรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์  วรพงษ์ พงษ์ศิริ   

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน PDC-109 ในเซมินอลพลาสมาของ                

พ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์  ต่อความสามารถในการแช่แข็งน้ำเชื้อ ทำการศึกษาในน้ำเชื้อ 50 ตัวอย่าง                   

จากพ่อพันธุ์จำนวน 12 ตัว อายุ 3-4 ปี ของศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง ทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ

ด้วยช่องคลอดเทียม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5 สัปดาห์ โดยแบ่งน้ำเชื้อเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำไปผลิตน้ำเชื้อ              

แช่แข็งและประเมินความสามารถในการแช่แข็ง ส่วนที่สองทำการปั่นแยกเฉพาะเซมินอลพลาสมาและเก็บรักษาไว้ที่

อุณหภูมิ -80 °C เพ่ือนำไปสกัดและตรวจหาโปรตีน ผลการทดลองพบว่าน้ำเชื้อแช่แข็งในกลุ่มที่มีความสามารถในการ

แช่แข็งสูงมีอัตราการเคลื่อนที่เฉลี่ย 53.79 ± 9.49% และกลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งต่ำมีอัตราการเคลื่อนที่

เฉลี่ย 23.61 ± 9.31% ส่วนการศึกษาปริมาณโปรตีน PDC-109 ในเซมินอลพลาสมาที่นำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

Sodium Dodecyl Sulfate–Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) และตรวจสอบปริมาณโปรตีน 

PDC-109 ด้วยเทคนิค western blot พบว่าปริมาณโปรตีน PDC-109 ในเซมินอลพลาสมาของน้ำเชื้อที่มีความสามารถ

ในการแช่แข็งสูงและต่ำมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีค่าเฉลี่ย 0.13 ± 0.05 และ 0.14 ± 

0.06 ตามลำดับ โดยขนาดโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในเซมินอลพลาสมาของพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล  โฮลสไตน์                 

อยู่ในช่วงตั้งแต่ 14-97 kDa และกลุ่มโปรตีนที่มีขนาดต่ำกว่า 14 kDa โดยพบแถบโปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุด            

(major protein) ที่ขนาดโมเลกุลประมาณ 16 kDa และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิ  

ลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิ อสุจิมีชีวิต และความสมบูรณ์ของอะโครโซม ต่อปริมาณโปรตีน PDC-109 (P>0.05)                

สรุปว่าปริมาณโปรตีน PDC-109 ในเซมินอลพลาสมาของพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการละลาย 
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Relationship between PDC-109 in seminal plasma of Tropical Holstein sire                           
and freezability of spermatozoa 

Janyaporn Rungruangsak Worapong Pongsiri 

Abstract 

The aim of the study was to investigate the relationship between the amount of PDC-109 

protein in seminal plasma proteins in 50 ejaculates from 12 Tropical Holstein, ranging of age 

between 3-4 years, and its freezability. The bulls were raised and fed under the same 

environment at Lumphayaklang Livestock Semen Production Center, Lopburi province. Semen 

samples were collected once a week for 5 weeks and separated into 2 groups. The first group, 

semen samples were used for frozen semen production following conventional method and 

determination of semen freezability. Another group, semen samples were centrifuged for seminal 

plasma collection and kept at -80 degree Celsius for protein extraction. The results showed that 

the average motility of the group of high and low freezability were 53.79 ± 9.49% and 23.61 ± 

9.31%, respectively. Consideration on the protein study in seminal plasma which conducted by 

Sodium Dodecyl Sulfate–Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) and western blot, it 

represented that the amounts of PDC-109 protein between the group of high and low freezability 

did not show significantly different (P>0.05) which were 0.13 ± 0.05 and 0.14 ± 0.06. In addition, 

the sizes of seminal plasma proteins found in this study were varied from 14 to 97 kDa and the 

group of lower molecular weight protein under 14 kDa was also detected. Major band of protein 

was additionally shown around 16 kDa. However, the detection of that seminal plasma protein did 

not correlate to the sperm motility, kinematic movement, sperm viability and acrosomal integrity 

(P>0.05). Therefore, it could be concluded that the amount of PDC-109 in seminal plasma did not 

associate to the quality and freezability of Tropical Holstein bull semen.   
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คำนำ 

การผสมเทียมเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลิตและปรับปรุงพันธุ์โคนม โดย 80% ของโคนมทั่วโลก              

มีการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง (Morrell et al., 2018) คุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งในโคนมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ถึง

ความสมบูรณ์พันธุ์ได้ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มในการศึกษาเก่ียวกับโปรตีนในเซมินอลพลาสมา (seminal plasma) และอสุจิ 

(spermatozoa) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแช่แข็งและความสมบูรณ์พันธุ์  พบในสัตว์เศรษฐกิจหลายขนิดรวมถึง 

โคนมด้วย ซึ่งโปรตีนในระบบสืบพันธุ์เพศผู้มีบทบาทมากต่อการทำหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอสุจิเพ่ือให้

พร้อมต่อการปฏิสนธิ (Belleannée et al., 2011; Dacheux et al., 2003) รวมถึงคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการหลั่ง

ออกมา (ejaculation) ด้วย ทั้งนี้ ผลของโปรตีนยังมีบทบาทในกระบวนการเกิด capacitation และปฏิกิริยาระหว่าง

อสุจิกับเซลล์บุท่อนำไข่ (Gwathmey et al., 2006; Therien et al., 1998, 1999) รวมทั้งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของอะโครโซม (acrosomal reaction) และการพัฒนาของตัวอ่อนอีกด้วย การศึกษาเชิงโปรติโอมิกส์ ซึ่งเป็นการ

ศึกษาวิจัยโปรตีน ทั้งการระบุชนิดและปริมาณโปรตีนในเซมินอลพลาสมาและอสุจิ เพ่ือนำไปหา biomarker ต่างๆ จึงมี

บทบาทและเป็นที่แพร่หลายในสัตว์หลายชนิด ทั้งในมนุษย์ (Martínez-Heredia et al., 2006) หนู (Baker et al., 

2008) โค กระบือ (Peddinti et al., 2008) และสุกร (González-Cadavid et al., 2014) โปรตีนในเซมินอลพลาสมา

และอสุจิถูกพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการแช่แข็งในโค (Jobim et al., 2004) และสัตว์ชนิดอ่ืนเช่น              

ม้า (Jobim et al., 2011) เป็นต้น องค์ประกอบของโปรตีนในเซมินอลพลาสมา และอสุจิยังมีหลายองค์ประกอบที่ยัง

ไม่รู้หน้าที่แน่ชัด ซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้านี้สามารถบ่งชี้แนวโน้มว่าโปรตีนหลายชนิดมีความสัมพันธ์กับความสามารถ

ในการแช่แข็งและความสมบูรณ์พันธุ์ (Gaviraghi et al., 2010) 

โปรตีน PDC-109 เป็นกลุ่มโปรตีน binding sperm protein ทีเ่ป็นองค์ประกอบหลักในเซมินอลพลาสมาของ

โค (Jobim et al., 2004) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแช่แข็ง (freezability) ของอสุจิโคและกระบือ (Singh                 

et al., 2014) เมื่อหลั่งน้ำเชื้อออกมา โปรตีน PDC-109 ในเซมินอลพลาสมาจะเข้าจับส่วนผิวของอสุจิ (Manjunath  

et al., 1994) ส่งผลให้โคลีนฟอสโฟลิปิด (choline phospholipid) และโคเลสเตอรอล (cholesterol) ไหลออก 

(efflux) จากส่วนหัวของอสุจิ กระตุ้นการเกิด capacitation และเกิดการเปลี่ยนแปลงของอะโครโซม ทำให้อสุจิ

สามารถเจาะผ่าน  zona pellucida ของไข่ เพ่ือเข้าปฏิสนธิได้  (Therien et al., 1998; Therien et al., 2001)    

อย่างไรก็ตาม หากมีโปรตีน PDC-109 ความเข้มข้นที่สูงเกินไปและสัมผัสกับอสุจิเป็นเวลานานจะส่งผลเสียให้กับอสุจิ

ด้วยเช่นกัน เนื่องจากกระตุ้นให้เกิดการไหลออกของฟอสโฟลิปิดและโคเลสเตอรอลทีก่่อให้เกิดความไม่คงตัวของเยื่อหุ้ม

อสุจิ (plasma membrane) ทำให้อสุจิมีความไวต่ออนุมูลอิสระออกซิเจน (Reactive Oxygen Species; ROS) และ

เกิดความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในขัน้ตอนของการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง (Srivastava et al., 2012)  

การศึกษานี้ จึ งมีจุดประสงค์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน  PDC-109 ใน เซมินอลพลาสมา                    

ของพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์ (Tropical Holstein) ต่อความสามารถในการแช่แข็งน้ำเชื้อ เพ่ือมาใช้ร่วมเป็น
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เกณฑ์การคัดเลือกพ่อพันธุ์นอกเหนือไปจากการคัดเลือกลักษณะอื่นๆ ตลอดจนวางแผนการผลิตและพัฒนาเทคนิคการ

ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในโคนมให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง 
       พ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์ ระดับสายเลือด 93.75-96.87% HF ทีมี่อายุระหว่าง 3-4 ปี จำนวน 
12 ตัว ของศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง จังหวัดลพบุรี เก็บตัวอย่างน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ทั้งหมด 
12 ตัว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ด้วยช่องคลอดเทียม (artificial vagina) โดยกำหนดให้น้ำเชื้อสด
มีอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิไม่ต่ำกว่า 70% และมีความผิดปกติของอสุจิส่วนหัวและส่วนหางไมเ่กิน 12% และ 25% 
ตามลำดับ 
 
การวางแผนการทดลอง 

แบ่งน้ำเชื้อออกเป็นสองส่วนเท่ากัน  
ส่วนที่ 1 นำไปผลิตเป็นน้ำเชื้อแช่แข็ง ตามวิธีการของศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 

ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการละลาย ด้วยเครื่อง CASA (The IVOS II ,Hamilton Thorne Inc., Beverly, 
USA.) เพ่ือประเมินความสามารถในการแช่แข็ง ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 น้ำเชื้อที่ความสามารถในการแช่แข็งสูง (good freezability) หมายถึงน้ำเชื้อที่มีอัตราการ
เคลื่อนที่เท่ากับหรือมากกว่า 40%   

กลุ่มที่ 2 น้ำเชื้อที่มีความสามารถในการแช่แข็งต่ำ (poor freezability) หมายถึงน้ำเชื้อที่มีอัตราการ
เคลื่อนที่ต่ำกว่า 40%  

ส่วนที่ 2 ปั่นแยกเซมินอลพลาสมาด้วยเครื่องปั่นแยก ความเร็ว 10,000 x g ที่ 4 ๐C นาน 15 นาที และทำการ
เกบ็ส่วนใส ใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เก็บท่ีอุณหภูมิ -80 ๐C เพ่ือทำการตรวจวิเคราะห์โปรตีนต่อไป  

 
การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง 

การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง โดยสุ่มน้ำเชื้อแช่แข็งชุดการผลิตละ 3 หลอด ทำการละลายโดยแช่ในน้ำอุ่น
อุณหภูมิ 37 ๐C นาน 30 วินาที จากนั้นตรวจคุณภาพน้ำเชื้อด้วยเครื่อง CASA 

1) อัตราการเคลื่อนที ่(motility; %) และอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (progressive motility; %) 

2) ความเร็วในการเคลื่อนที่ (velocity) ได้แก่  

- Average Path Velocity (VAP; µm/s) หมายถึง ความเร็วในการเคลื่อนที่เฉลี่ยจากระยะทางจริง

ใน 1 วินาที 



5 

 

 

- Straight Line Velocity (VSL; µm/s) หมายถึง ความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีตรง เป็นการคำนวณ

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแนวเส้นตรงในช่วงระยะเวลา 1 วินาที  

- Curvilinear Velocity (VCL; µm/s) หมายถึงความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีโค้ง เป็นการคำนวณ

แนวโน้มของการเคลื่อนที่เฉลี่ยใน 1 วินาที 

3) ลักษณะการเคลื่อนที่ (kinematic movement) ได้แก่  

- Amplitude of Lateral Head Displacement (ALH; µm) หมายถึง ความกว้างของส่วนหัวของ

อสุจิที่ส่ายไปมา  

- Beat Cross Frequency (BCF; Hz) หมายถึง ความถี่ของการส่ายส่วนหัวของอสุจ ิ

- Straightness (STR; %) หมายถึง ความตรงในการเคลื่อนที่ ซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนความเร็วของ

การเคลื่อนที่ในวิถีตรง (VSL) ต่อความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (VAP) คูณด้วยร้อย  

- Linearity (LIN; %) หมายถึง อัตราส่วนความเร็วของการเคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็วเฉลี่ยของ

การเคลื่อนที่วิถีโค้ง (VCL) คูณด้วยร้อย 

- Wobble (WOB; %) หมายถึง อัตราส่วนความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (VAP) ต่อความเร็วเฉลี่ยของ

การเคลื่อนที่วิถีโค้ง (VCL) คูณด้วยร้อย 

4) ความผิดปกติในส่วนหางของอสุจิโดยใช้โปรแกรมตรวจความผิดปกติอสุจิด้วยเครื่อง CASA 

5) อสุจิมีชีวิต (sperm viability; %) ก่อนการแช่แข็งโดยใช้วิธีย้อมสี eosin และ nigrosin ตาม 

วิธีการของ Dott and Foster (1972) และภายหลังการแช่แข็งด้วยสีย้อมชนิด SYBR-14 และ 

propidium iodide (Molecular Probes Inc., USA) ตามวิธีการของ Garner and Johnson (1995) 

 6) ความผิดปกติของเซลล์อสุจิ (morphology) ก่อนการแช่แข็ง โดยใช้วิธีย้อมสี William’s staining  

 (Blom and Birch-Andersan, 1970) 

7) ความสมบูรณ์ของอะโครโซม (acrosome integrity) โดยใช้วิธีย้อมสี FITC-PNA (fluorescein 
           isothiocyanate-conjugated peanut agglutinin) ตามวิธีการของ Axnér et al. (2004) 

8) ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มตัวอสุจิ (membrane integrity) ด้วยวิธี Hypo-osmotic swelling test (HOS 
test) ตามวิธีการของ Revell and Mrode (1994) 
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การวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค SDS-PAGE และ Western blot  

ทำการสุ่มเพ่ือเลือกตัวอย่างเซมินอลพลาสมาของน้ำเชื้อกลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งสูงและต่ำ กลุ่มละ 
30 ตัวอย่าง นำมาตรวจวิเคราะห์โปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE และ Western blot เพ่ือหาปริมาณโปรตีน PDC-109 จาก
แถบโปรตีนที่วัดได้เทียบกับปริมาณโปรตีนรวม 
 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวมในเซมินอลพลาสมา ด้วยชุดทดสอบโปรตีน (Quick Start Bradford Protein 
Assay; Bio-Rad®, USA) ตามวิธี Bradford’s assay (Bradford., 1976) โดยยืนยันชนิดโปรตีน PDC-109 โดยเทคนิค 
Western blot ตามวิธีของ Thepparat et al., (2012) โดยสังเขปดังนี้ เตรียม 15% separating gel จำนวน 2 แผ่น 
โดยใช้ตัวอย่างเซมินอลพลาสมา ตัวอย่างละ 10 µg อิเล็กโตรโฟรีซิสด้วยกระแสไฟฟ้า 150 V นาน 90 นาที จากนั้นนำ
เจล 1 แผ่นไปย้อมด้วยสี Coomassie Brilliant Blue R-250 เพ่ือแยกแถบโปรตีนในตัวอย่าง เจลแผ่นที่ 2 จะถูกนำไป
ถ่ายแถบโปรตีนลงสู่แผ่น nitrocellulose โดยบ่มใน blocking solution (5% skim milk ในสารละลาย TBST 
buffer) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4oC จากนั้นนำแผ่น nitrocellulose บ่มร่วมกับ primary antibody (seminal 
plasma protein PDC-109 monoclonal antibodies; AbX™) ใน อัตราส่ วน  1:500 ที่ เจื อจางด้ ว ย  blocking 
solution ทิ้งไว้ทีอุ่ณหภูมิ 4oC นาน 1 ชั่วโมง จากนั้นล้างแผ่น nitrocellulose ด้วยสารละลาย TBST buffer 3 ครั้งๆ 
ล ะ  5  น าที  น ำ แ ผ่ น  nitrocellulose ม าบ่ ม ต่ อ ด้ ว ย  secondary antibody conjugated anti-mouse IgG                      
ในอัตราส่วน 1:2000 ที่อุณหภูมิ 4oC นาน 1 ชั่วโมง จากนั้นล้างแผ่น nitrocellulose ด้วยบัพเฟอร์ TBST buffer                
3 ครั้งๆ ละ 5 นาที แล้วนำแผ่น nitrocellulose มาแช่ในสารละลายซับสเตรตบัพเฟอร์ (substrate buffer) 2 ครั้งๆ 
ละ 30 วินาที ตรวจสอบผลการเกิดปฏิกิริยาด้วยการเติมสารละลายซับสเตรต (substrate solution) เขย่าในที่มืด               
ที่ 25oC นาน 5-10 นาท ีจนมองเห็นแถบสีม่วงปรากฏชัดบนแผ่น nitrocellulose จึงหยุดปฏิกิริยาด้วยน้ำกลั่น 

การวัดโปรตีนจากเทคนิค western blot ด้วยโปรแกรม ImageJ 

วิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณโปรตีนของตัวอย่างเซมินอลพลาสมา โดยแผ่น nitrocellulose จะถูก

นำมาย้ อมสี  Coomassie Brilliant Blue R-250 ตามวิธี ก ารขอ ง Welinder and Ekblad (2011) เพ่ื อนำมา 

normalized กับแถบโปรตีนที่วัดได ้และวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม ImageJ (Version 1.6; NIH) 

ปริมาณโปรตีน PDC-109 = ความเข้มของแถบโปรตีน PDC-109/ปริมาณโปรตีนรวม 

โดยหน่วยที่ได้ของ ความเข้มของแถบโปรตีน PDC-109 และปริมาณโปรตีนรวมเป็น pixel/mm2  

การศึกษาแบบแผนโปรตีนด้วยเทคนิค Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-PAGE) 

นำเซมินอลพลาสมาจากกลุ่มตัวอย่างน้ำเชื้อที่มีความสามารถในการแช่แข็งสูงและต่ำ จำนวน 5 สัปดาห์ โดย
นำแต่ละกลุ่มมาทำการรวมกัน (pool) และศึกษาแบบแผนของโปรตีนด้วยเทคนิค 2D-PAGE เพ่ือดูความแตกต่างของ
ชนิดและรูปแบบโปรตีนจากเซมินอลพลาสมาของทั้งสองกลุ่ม 
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 การแยกโปรตีนในทิศทางแรก โดยโปรตีนจะถูกแยกโดยอาศัยสมบัติที่แตกต่างกันของประจุ pI โดยใส่ (load) 

โปรตีนลงบน dry strip ในช่วง pH 3-10 ขนาด 7 เซนติเมตร จากนั้นทำการแยกโปรตีนด้วยเครื่อง Ettan® IPGphor 

(Amersham Biosciences, USA) ซึ่ งมี ขั้ น ตอนดั งนี้  วาง strip holder ลงบน เครื่ อ ง Ettan® IPGphor จากนั้ น            

ใส่สารละลายโปรตีน 100 µg/strip ที่ทำการผสมกับ rehydration buffer (7 M urea, 2 M thiourea, 2% (w/v) 

CHAPS, 2 mM DTT, 0.8% (w/v) IPG buffer and 0.2% bromophenol blue) เรียบร้อยแล้วลงใน strip holder 

โดยปริมาตรสุดท้ายคือ 250 µL แล้วจึงทำการวาง IPG strip pH 3-10 ลงใน strip holder จากนั้น overlay IPG strip 

ด้วยน้ำยาเคมีชนิดแห้ง (dry strip cover fluid) ประมาณ 700 µL แล้วตั้งค่าโปรแกรม IEF สำหรับการบ่ม IPG strip 

โดยทำการบ่ม IPG strip (pH 3-10) กับ equilibration solution ปริมาตร 2.5 mL ที่มี dithiothreitol (DTT) 0.025 g 

นาน 30 นาที จากนั้นทำการบ่ม IPG strip ต่อด้วย equilibration solution ปริมาตร 2.5 mL ที่มี iodoacetamide 

(IAA) 0.0625 g นาน 30 นาที หลังจากแยกโปรตีนในทิศทางแรกแล้วโปรตีนจะถูกแยกอีกครั้งในทิศทางท่ีสองโดยอาศัย

สมบัติของขนาดของโมเลกุลที่แตกต่างกัน โดยในการทดลองนี้จะโดยใช้ 13.5% separating gel (SDS-PAGE) จากนั้น

วาง strip และกระดาษกรองที่ใส่ protein marker ปริมาตร 2 µL ลงด้านบนของเจล โดยตั้งโปรแกรมที่ 10 mA นาน 

15 นาท ีจากนั้นเพ่ิมเป็น 20 mA นาน 20 นาท ีแล้วนำเจลทีไ่ด้มาทำการย้อมโดยใช้ Coomassie Brilliant blue R-250  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากเจลด้วยโปรแกรม ImageMasterTM 2D Platinum 

 สแกนแผ่นเจลและวิเคราะห์ความแตกต่างของจุด (spot) โปรตีนของตัวอย่างแต่ละกลุ่มด้วยโปรแกรม 

ImageMasterTM 2D platinum version 7.0 เพ่ือให้ ได้จุดโปรตีนที่สนใจ คือโปรตีนที่มีการแสดงออกเพ่ิมขึ้น                  

หรือลดลง หรือมีการแสดงออกเฉพาะในบางกลุ่มทดลอง  ทำการเปรียบเที ยบแบบแผนของโปรตีนจาก                                  

เซมินอลพลาสมาของพ่อโคในกลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งทีสู่งและต่ำ  

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 ทำการวิเคราะห์ผลของคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โคนมภายหลังการละลาย ได้แก่ อัตราการเคลื่อนที่ 

ความเร็วในการเคลื่อนที่ และลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิ อสุจิมีชีวิต ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิ และความ

ผิดปกติของอสุจิ โดยเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการละลายระหว่างกลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็ง

น้ำเชื้อที่สูงและต่ำ และเปรียบเทียบปริมาณโปรตีน PDC-109 ระหว่างกลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งน้ำเชื้อที่สูง

และต่ำ ด้วย t-test for independent samples และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(correlation coefficient; r) ระหว่างพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการละลายและปริมาณโปรตีน 

PDC-109 ทั้งนี้ การวิเคราะห์ทางสถิติของการทดลองดังกล่าวฯ นี้ กำหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 

ร้อยละ 95 (P<0.05) โดยใช้โปรแกรมทางสถิต ิR commander version 3.5.2 (R Core Team, 2018) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเชือ้แช่แข็ง  

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งระหว่างกลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งน้ำเชื้อที่สูงและต่ำ 
(Table 1) พบว่า พารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง ได้แก่ อัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิ ความเร็วในการเคลื่อนที่
ของอสุจิ และลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิแบบ ALH ในกลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งสูง มากกว่า กลุ่มที่มี
ความสามารถในการแช่แข็งต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ความผิดปกติในส่วนหางของอสุจิในกลุ่มที่มี
ความสามารถในการแช่แข็งต่ำ สูงกว่า กลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
นอกจากนี้พบว่า อสุจิมีชีวิตและความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ ในกลุ่มท่ีมีความสามารถในการแช่แข็งสูง มากกว่า กลุ่มที่
มีความสามารถในการแช่แข็งต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้ ผลของคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งเพ่ือนำไปใช้ใน
การแบ่งกลุ่มคุณภาพน้ำเชื้อดังกล่าวฯ นี้ สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาความสัมพันธ์ของโปรตีนใน              
เซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุโคของ Sarsaifi et al. (2015) ที่แบ่งกลุ่มคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คุณภาพสูง กลาง และต่ำ โดยพบว่าน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการละลายที่มีคุณภาพสูง มีอัตราการ
เคลื่อนที่ของอสุจิ ความเร็วในการเคลื่อนที่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิ อสุจิมีชีวิต และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ 
สูงกว่ากลุ่มคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งคุณภาพต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยค่าพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งที่
ได้จากการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง CASA นี้  มีรายงานว่าพบความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความสมบูรณ์พันธุ์                       
โดยค่าพารามิเตอร์ต่างๆ มีผลต่อการปฏิสนธิด้วย (Budworth et al. 1987; Farrell et al. 1998) และยังพบว่า
ความเร็วในการเคลื่อนที่แบบ VSL และ VCL และลักษณะการเคลื่อนที่แบบ ALH และ LIN นั้น มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกต่อความสมบูรณ์พันธุ์อีกด้วย (Farrell et al. 1996; Perumal et al. 2011) 
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Table 1.  Semen quality parameters of frozen-thawed bull semen (mean ± SD)  

ab Different superscripts within the same row demonstrate significant differences (P0.05) 

 

 

Sperm quality parameters Semen quality performance groups 

Good (n=30) Poor (n=30)  

sperm motility  

   Total motility (%) 53.79a + 9.49 23.61b + 9.31 

   Progressive motility (%) 29.80a + 6.90 11.98b + 5.37 

Velocity 

 Straight Line Velocity (VSL; µm/s) 66.45a + 5.79 58.29b + 7.12 

Curvilinear Velocity (VCL; µm/s)        146.50a + 20.77           127.50b + 18.83 

Average Path Velocity (VAP; µm/s) 80.84a + 7.42             70.52b + 8.18 

Kinematic movement   

 Amplitude of Lateral Head 

Displacement (ALH; µm) 

6.92a + 1.34 6.26b + 1.16 

Beat Cross Frequency (BCF; Hz) 28.68 + 2.76 27.99 + 3.93 

Straightness (STR; %) 80.36 + 4.04 80.46 + 3.92 

Linearity (LIN; %)  46.96 + 5.38  47.05 + 5.41 

Wobble (WOB; %) 56.80 + 4.20 56.81 + 4.25 

Sperm defects  

   Bent tail (%) 13.86b + 3.35            19.08a + 4.76 

   Coiled tail (%)  1.46b + 0.69 2.18a + 1.03 

   Proximal droplet (%)  3.09b + 1.09 5.31a + 3.16 

   Distal droplet (%)  4.94b + 1.32 7.87a + 1.48 

Sperm function    

   Sperm viability (%) 84.11a + 9.34 76.67b + 15.59 

   Acrosome integrity (%)  68.38 + 15.73  65.38 + 19.15 

   Plasma membrane integrity (%) 52.81a + 13.44 45.09b + 16.13 
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รูปแบบโปรตีนในเซมินอลพลาสมาและปริมาณโปรตีน PDC-109  

เมื่อตรวจวิเคราะห์รูปแบบของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในเซมินอลพลาสมาของทั้ง 2 กลุ่ม ใน SDS-PAGE 

พบว่ามีรูปแบบโปรตีนที่คล้ายกัน โดยส่วนใหญ่มีขนาดโมเลกุลระหว่าง 14-97 kDa (Figure 1) และบางส่วนมีขนาด

โมเลกุลเล็กกว่า 14 kDa ทั้งนี้แถบโปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุด (major protein) มีขนาดโมเลกุลประมาณ 16 kDa 

(Figure 2a) ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับโปรตีน PDC-109 โดย Thepparat et al. (2012) รายงานจากการวิเคราะห์              

เซมินอลพลาสมาด้วยเทคนิคโปรติโอมิกส์ โดยใช้เทคนิค 2D-PAGE ว่าโปรตีนที่มีมวลโมเลกุลประมาณ 16.5 kDa คือ 

โปรตีน PDC-109 สำหรับการศึกษารูปแบบโปรตีนในสัตว์ชนิดอ่ืน เช่น การวิเคราะห์โปรตีนด้วย SDS-PAGE ในเซมินอล 

พลาสมาของกระบือ พบโปรตีน 25 ชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลระหว่าง 14.4-80.5 kDa โดยโปรตีนส่วนมากจะน้ำหนัก

น้อยกว่าและเท่ากับ 35.5 kDa พบเป็น 28% ของโปรตีนรวมทั้งหมด (Asadpour et al., 2007) การศึกษารูปแบบ

โปรตีนในพ่อพันธุ์แกะ พบโปรตีนที่มีขนาด 15–108 kDa (Jobim et al., 2005) การศึกษารูปแบบโปรตีนในในม้า        

พบโปรตีนขนาด 14–30 kDa (Töpfer et al., 2005) ทั้งนี้ การศึกษาของ Arangasamy et al. (2005) ในกระบือ      

ที่รายงานว่าพบโปรตีน 18 ชนิดโดยมีขนาดโปรตีนตั้งแต่ 12 -127 kDa นั้น แตกต่างจากการศึกษาของ Asadpour               

et al. (2007) โดยความแตกต่างของจำนวนแถบโปรตีนที่พบในการศึกษาแต่ละวิธีนั้น อาจเกิดจากความแตกต่างกัน

ของวิธีการเตรียมโปรตีน 

 

 
 

Figure 1 SDS-PAGE patterns of proteins in bovine seminal plasma. The gels were stained with 

Coomassie Brilliant Blue R-250. M lane indicated low molecular weight standard. 
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เทคนิค western blot ถูกนำมาใช้เพ่ือยืนยันชนิดของโปรตีนจากเซมินอลพลาสมาดังกล่าวฯ โดยใช้ mouse 

monoclonal anti PDC-109 พบว่าโปรตีนที่มีขนาดมวลโมเลกุล 16 kDa ซ่ึงพบเป็นโปรตีนหลักใน SDS-PAGE 

สามารถจับได้อย่างจำเพาะกับโปรตีน PDC-109 (Figure 2b)  

 

 
Figure 2a       Figure 2b 

Figure 2 SDS-PAGE patterns of proteins in bovine seminal plasma in both groups (2a).  Western blot 
images show representative protein patterns for PDC-109 (good and poor sperm freezability; 2b)  
 

 

ความสัมพันธ์ของโปรตีน PDC-109 ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง 

จากการเปรียบเทียบปริมาณโปรตีน PDC-109 ในเซมินอลพลาสมาระหว่างน้ำเชื้อโคทั้งสองกลุ่ม (Table 2) 
พบว่า มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีน PDC-109 
กับคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการละลายทุกลักษณะ (Table 3) 

Table 2.  Amount of PDC-109 in seminal plasma of good and poor freezability groups (mean ± SD) 

                     Group (n=30)                       PDC-109 

                   Good freezability 0.13 + 0.05 
                   Poor freezability  0.14 + 0.06 
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 Table 3 Correlation coefficients between sperm quality parameters of frozen-thawed semen and 

amount of PDC-109  

Parameters Correlation coefficients (r)                         
between sperm quality parameters                       

and amount of PDC-109 (n=60) 

P-value 

Sperm motility (%)  
Total motility  -0.077 0.600 
Progressive motility  -0.102 0.482 
Slow motility  -0.008 0.956 
Static sperm 0.077 0.600 
Velocity   
VSL (µm/s) 0.051 0.689 
VCL (µm/s) 0.029 0.768 
VAP (µm/s) 0.040 0.784 
Kinematic movement   
ALH (µm) -0.058 0.690 
BCF (Hz) 0.253 0.079 
STR (%) -0.034 0.813 
LIN (%) 0.09 0.560 
WOB (%) 0.132 0.363 
Sperm with tail defects (%)  

Bent tail  -0.067 0.963 
Coiled tail  0.117 0.424 
Proximal droplets  0.08 0.967 
Distal droplets  -0.049 0.740 
Sperm functions (%)     
Sperm viability  0.050 0.755 
Acrosome integrity 0.262 0.082 
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สำหรับการศึกษานี้ คุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการละลายที่มีความแตกต่างกันนั้น อาจเกิดขึ้นได้จากหลาย

ปัจจัย เช่น ปริมาณโปรตีนชนิดอ่ืนที่มีความแตกต่างกันนอกจากโปรตีน PDC-109 ในเซมินอลพลาสมา (Sarsaifi et al., 

2015) เช่น อัลบูมิน (albumin) ช่วยป้องกันความเสียหายของเยื่อหุ้มอสุจิ  และเพ่ิมอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิ  

โปรตีนคลัสเตอริน (clusterin protein) ช่วยป้องกันความเสียหายจาก oxidative stress และยับยั้งการทำลายอสุจิ 

(Moura et al., 2007) นอกจากนี้ Schöneck et al. (1996) ได้รายงานว่าโปรตีน bovine acidic seminal fluid 

สามารถป้องกันความเสียหายบริเวณเยื่อหุ้มอสุจิได ้ทำให้อสุจิมีชีวิตและอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิสูงขึน้ สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Jobim et al. (2004) ที่รายงานว่าพบความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างปริมาณโปรตีน bovine acidic 

seminal fluid กับคุณภาพน้ำเชื้อหลังทำละลาย นอกจากนี้ สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ (antioxidants) เช่น วิตามินเอ 

วิตามินอี กรดแอสคอบิก (ascorbic acid) และซีลีเนียม รวมถึงเอนไซม์ที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระออกซิเจน (enzymatic 

ROS scavengers) เช่น  คะตะเลส (catalase) กลูตาไทโอน เปอร์ออกซิ เดส  (glutathione peroxidase) และ 

ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (superoxide dismutase) ที่อยู่ในเซมินอลพลาสมาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยปกป้องอสุจิจาก

อนุมูลอิสระ (Gürler et al., 2015) ซึ่งความแตกต่างของโปรตีนหรือองค์ประกอบอ่ืนในเซมินอลพลาสมา อาจเป็น

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งภายหลังการทำละลายได้ 

 ในขณะที่ Singh et al. (2014) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน HBP และ PDC-109 ในน้ำเชื้อ

กระบือ พบว่าน้ำเชื้อกระบือกลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งต่ำ มีปริมาณโปรตีน PDC-109 สูงกว่ากลุ่มที่มี

ความสามารถในการแช่แข็งสูง ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ และจากการศึกษาของ Sánchez-Luengo et al. 

(2004) ทำการทดลองโดยเก็บน้ำเชื้อจากส่วนต่างๆ ของอิพิดิไดมิส (epididymis) เพ่ือศึกษาความเข้มข้นของโปรตีน 

PDC-109 ต่อการเคลื่อนที่ได้ของอสุจิที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแช่แข็ง พบว่าโปรตีน PDC-109 ที่ความเข้มข้นแตกต่าง

กันสามารถเพ่ิมอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิได้ เนื่องจากการเก็บตัวอย่างจากอิพิดิไดมิส ยังไม่มีอิทธิพลจากน้ำยาเจือจาง

น้ำเชื้อ อีกทั้งการรีดเก็บน้ำเชื้อจนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำเชื้อใช้ระยะเวลาไม่นาน ทำให้อสุจิสัมผัสกับโปรตีน                 

PDC-109 ในเซมินอลพลาสมาในช่วงเวลาสั้นๆ รวมทั้งการเติมน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อชนิดไข่แดงทริสในขบวนการแช่แข็ง 

สามารถช่วยลดความเข้มข้นของโปรตีนชนิดต่างๆ เนื่องจากโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบหลักในเซมินอลพลาสมา              

จะเข้าจับกับ LDL ซึ่งเป็นองค์ประกอบในไข่แดงอย่างรวดเร็วและจำเพาะจึงช่วยลดปริมาณของโปรตีนในเซมินอล  

พลาสมาที่จะเข้าจับกับอสุจิ (Manjunath and Therien, 2002) รวมถึงโปรตีน PDC-109 ซึ่งมีบทบาทสำคัญใน

กระบวนการ sperm capacitation เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าปฏิสนธิกับไข่ ทำให้อสุจิไวต่อการเกิด cold 

shock จากกระบวนการแช่แข็ง (Purdy and Graham, 2004; Therien et al., 1998) โดยหากอสุจิสัมผัสเซมินอล    

พลาสมาในเวลานานจะทำให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและกลไกการทำงานของอสุจิก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ

สืบพันธุ์เพศเมีย (pre-capacitation) ทำให้น้ำเชื้อมีคุณภาพลดลงกว่าที่ควรจะเป็น (Therien et al., 1998) และจาก

การศึกษาของ Vishwanath et al. (1992) และ Bergeron et al. (2007) พบว่าน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อที่มีส่วนผสมของ
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ไข่แดงที่เป็นที่นิยมใช้ในการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งนั้น ช่วยลดอันตรายจากการที่อสุจิสัมผัสเซมินอลพลาสมา โดยโปรตีนใน

ไข่แดงสามารถเคลือบที่เยื่อหุ้มอสุจิและยังสามารถจับกับโปรตีน PDC-109 ได้อย่างรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการ             

แช่แข็ง นอกจากนี้ การศึกษาของ Singh et al. (2007) รายงานว่าน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อที่มีสูตรเป็นไข่แดงทริสสามารถ

ลดความเสียหายของอสุจิจากการแช่แข็งในน้ำเชื้อกระบือได้  

การศึกษาของ Srivastava et al. (2012) ซึ่งได้ทำการทดลองโดยการแบ่งน้ำเชื้อจากพ่อโคพันธุ์ผสม (cross 

breed) ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเติมเฉพาะน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อที่มีส่วนผสมของไข่แดงทริส กลุ่มที่ 2 จะมีการ

เคลือบหลอดที่เก็บน้ำเชื้อด้วยสาร anti-PDC109 และใช้น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อสูตรที่ไม่มีไข่แดง ส่วนกลุ่มที่ 3 จะมีการ

เคลือบหลอดที่เก็บน้ำเชื้อด้วยสาร anti-PDC109 และเติมน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อที่มีส่วนผสมของไข่แดง โดยผลการ

ทดลองพบว่า กลุ่มที่ 3 มีคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการละลาย ได้แก่อัตราการมีชีวิตของอสุจิ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้ม

อสุจิ และความสมบูรณ์ของอะโครโซม สูงกว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะ

มีการเติมน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ  โปรตีน PDC-109 ยังคงมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำเชื้อทั้งก่อนและหลังการแช่แข็ง             

แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้อาจสรุปได้ว่าน้ำเชื้อของพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์มีปริมาณและความ

เข้มข้นของโปรตีน PDC-109 ที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพ่อโคสายพันธุ์อ่ืน และร่วมกับภายหลังจากการรีดน้ำเชื้อ            

ได้เข้าสู่กระบวนการเติมน้ำยาเจือจางน้ำเชื้ออย่างรวดเร็ว ย่อมทำให้ผลของโปรตีน PDC-109 ต่ออสุจิลดลง ทั้งนี้ผลการ

ทดลองจาก Table 3 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีน PDC-109 ต่อคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการละลาย                 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Srivastava et al. (2012) ที่พบว่าสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรที่มีไข่แดง ช่วยลดผล

ทางด้านลบของโปรตีน PDC-109 นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ของโค 

และพันธุกรรม ซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกของยีนได้ ซึ่งจากการศึกษาของ Intasqui et al. (2013) พบว่าทั้งความ

สมบูรณ์และความเสียหายของดีเอ็นเอ เกิดจากความแตกต่างในการแสดงออกของโปรตีน ซึ่งส่งผลต่ออัตราการ

เคลื่อนที่ของอสุจิได้  
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Figure 3 Two-dimensional polyacrylamide electrophoretic gel of bovine seminal plasma proteins were 
stained with Coomassie Brilliant blue R-250. 

 
 อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบด้วยเทคนิค 2D-PAGE ได้มีการค้นพบความแตกต่างของรูปแบบโปรตีนอ่ืน

นอกเหนือไปจากโปรตีนเป้าหมายหลัก PDC-109 โดยพบว่าโปรตีนในเซมินอลพลาสมาทั้งสองกลุ่มมีการแสดงออกของ

โปรตีนที่แตกต่างกันตามการกระจายตัวของโปรตีนที่แยกบนเจล (Figure 3) ในกลุ่มน้ำเชื้อที่มีความสามารถในการ            

แช่แข็งสูงและต่ำ ซึ่งเมื่อนำเซมินอลพลาสมาจากพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล  โฮลสไตน์จากกลุ่มตัวอย่างน้ำเชื้อที่มี

ความสามารถในการแช่แข็งสูงและต่ำ จำนวน 5 สัปดาห์ มาทำการรวมกันและศึกษาแบบแผนของโปรตีนด้วยเทคนิค 

2D-PAGE นั้น ผลการศึกษาพบว่า โปรตีนในเซมินอลพลาสมาทั้งสองกลุ่มมีการแสดงออกของโปรตีนที่แตกต่างกัน 

(Figure 3) ซึ่งการศึกษาดังกล่าวฯ อาจต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต ทั้งในส่วนของรูปแบบโปรตีนในเซมินอล 

พลาสมาในพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์ที่จะมีผลต่อความสามารถในการแช่แข็งและความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อโค 

ซึ่งอาจทำให้ค้นพบกระบวนการที่ช่วยในการเพ่ิมคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โคภายหลังการละลาย รวมถึงเป็นส่วน

หนึ่งในการคัดพ่อโคท่ีไม่เหมาะสมออกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งได ้
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สรุปผลการทดลอง 

น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์กลุ่มที่มีความสามารถในการแช่แข็งสูงและต่ำมีปริมาณโปรตีน 

PDC-109 ในเซมินอลพลาสมาไม่แตกต่างกัน และปริมาณโปรตีน PDC-109 ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำเชื้อ

ภายหลังการแช่แข็ง แต่รูปแบบของโปรตีนในเซมินอลพลาสมาที่ตรวจด้วยเทคนิค 2D-PAGE ในน้ำเชื้อที่มี

ความสามารถในการแช่แข็งสูงและต่ำ มีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน  

                                                           ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษารูปแบบของโปรตีนในเซมินอลพลาสมาเมื่อตรวจด้วยเทคนิค 2D-PAGE ในน้ำเชื้อที่มี

ความสามารถในการแช่แข็งสูงและต่ำ มีการแสดงออกที่แตกต่างกัน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอาจมีโปรตีนที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการแช่แข็งชนิดอ่ืน จึงควรทำการศึกษาโปรตีน อ่ืนที่ เป็นองค์ประกอบในเซมินอลพลาสมา               

ในกลุ่มพ่อโคท่ีมีคุณภาพน้ำเชื้อที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการแช่แข็งสูงและต่ำต่อไป เพ่ือนำมาใช้ในการร่วม

เป็นเกณฑ์การคัดเลือกพ่อพันธุ์นอกเหนือไปจากการคัดเลือกลักษณะอ่ืนๆ การวางแผนการผลิตและพัฒนาเทคนิคการ

ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในโคนมให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

                                                    กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง เจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ 

และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อฯ ลำพญากลาง ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้สามารถดำเนินการวิจัย

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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