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ผลของความเร็วและเวลาในการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาต่ อคุณภาพอสุจิในนํา้ เชือ้ แพะแช่ แข็ง
Effect of speed and time of centrifugation for seminal plasma separation on sperm quality
in frozen goat semen
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี ้ เพื่อประเมินผลของความเร็ วและเวลาที่แตกต่างกันในการปั่ นแยก
เซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพของอสุจิของแพะหลังการแช่แข็ง ใช้ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรี ยลในสุ่มสมบูรณ์
เพื่อทดสอบปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย คือ ความเร็ ว (500 และ 1500 รอบต่อนาที) และเวลา (3 และ 10 นาที) ผลการ
ประเมินคุณภาพอสุจิหลังผ่านการแช่แข็ง 24 ชัว่ โมง พบว่า อสุจิที่ผ่านการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ ว
1500 รอบต่อนาที มีการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า ความเร็ วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ ความเร็ ว
การเคลื่อนที่ในแนวตรง ความเร็ วการเคลื่อนที่ในแนวโค้ ง และอสุจิมีชีวิตสูงกว่าอสุจิที่ผ่านการปั่ นด้ วยความเร็ ว
500 รอบต่อนาที นอกจากนี ้ ยังพบอิทธิ พลร่ วมระหว่างการปั่ นโดยใช้ ความเร็ ว 1500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 3
นาที ส่งผลดีต่อลักษณะการเคลื่อนที่ทัง้ หมด และอสุจิมีชีวิต การศึกษาในครั ง้ นี แ้ สดงให้ เห็นว่า การปั่ นแยก
เซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ วสูงและใช้ เวลาน้ อยส่งผลดีทงลั
ั ้ กษณะการเคลื่อนที่และตัวอสุจิมีชีวิตในนํ ้าเชื ้อที่
ผ่านกระบวนการแช่แข็ง

Abstract
The aim of present study was to evaluate effect of different speed and time of centrifugation
to separate spermatozoa from the seminal plasma on the post-thawed goat sperm quality. The
experiment was conducted using 2x2 factorial in completely randomized design. The centrifugation
speed (500 and 1500 rpm) and time (3 and 10 mins), were two major factors tested. The results of
sperm quality evaluation after cryopreserved 24 h revealed that total motility, progressive motility,
average path velocity, straight-line velocity, curve-line velocity and viability of sperms centrifuged
1500 rpm were significantly higher than those of sperms centrifuged 500 rpm. In addition, the
interaction between speed (1500 rpm) and time (3 mins) was detected and significantly improved the
percentages of total sperm motility and viability. This study indicates that the centrifugation with high
speed and short time enhances both sperm motility and viability in frozen semen.
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คํานํา
ในกระบวนการผลิ ต นํ า้ เชื อ้ แช่ แ ข็ ง จํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารเติ ม สารเจื อ จางนํ า้ เชื อ้ ที่ มี ส่ ว นประกอบของ
สารป้องกันอันตรายจากการแช่แข็ง (cryprotectant) จากความสําเร็ จในการทํานํ ้าเชื ้อโคแช่แข็ง สารที่นิยมใช้ ใน
การป้องกันอันตรายจากการแช่แข็ง คือ ไข่แดง และนมไขมันตํ่า (skim milk) (Leboeuf et al., 2000) ซึง่ สารทัง้
สองชนิดนีส้ ามารถทําปฏิกิริยากับ Egg Yolk Coagulating Enzyme (EYCE) (Roy, 1957) และ Secreted
Bulbourethral III (SBUIII) (Nunes et al., 1982) ตามลําดับ ที่ปะปนอยู่ในเซมินอลพลาสมา (seminal plasma)
ซึง่ มีการหลัง่ จากต่อมบัลโบยูเรทรอล (Bulbourethral gland) ในระบบสืบพันธุ์แพะเพศผู้
โดยบัลโบยูเรทรอลซีครี ชนั่ ไกลโคโปรตีน 60 (bulbourethral secretion glycoprotein-60; BUSgp60)
ในเซมินอลพลาสมามีความสามารถในการสลายไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ (triacylglycerol) ซึง่ เป็ นส่วนประกอบ
หนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิ เป็ นผลให้ เกิดความเสียหายต่อเยื่อหุ้มเซลล์ ลดความสามารถในการเคลื่อนที่ของตัว
อสุจิ (Pellicer-Rubio and Combarnous, 1998) ส่วน EYCE ในเซมินอลพลาสมาเมื่อทําปฏิกิริยาคาตาไลส์
(catalyse) กับฟอสฟาทิดิลโคลีน (phosphatidylcholine) ในไข่แดง ได้ ผลผลิตเป็ นไลโซฟอสฟาทิดิลโคลีน
(lysophosphatidylcholine) มีฤทธิ์ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อเยื่อหุ้มเซลล์ ลดความสมบูรณ์ ของเยื่อหุ้มเซลล์
และความสามารถในการเคลื่อนที่ของอสุจิ ส่งผลให้ อตั ราการปฏิสนธิลดลง (Upreti et al., 1999)
เพื่ อหลีกเลี่ยงข้ อจํ ากัดดังกล่าว จึงได้ ตระหนักถึงการลดปริ มาณการใช้ ไข่แดงในสารเจื อจางนํ า้ เชื อ้
(Bispo et al., 2011) การใช้ สารเจือจางนํ ้าเชื ้อที่ไม่มีส่วนประกอบของไข่แดง (รพีพรรณ และคณะ, 2548) หรื อ
การกําจัดเซมินอลพลาสมา โดยการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาก่อนเติมสารเจือจางนํา้ เชือ้ แช่แข็ง (อนนท์ และ
คณะ, 2551; เฉลิมพล, 2552; Niang et al., 2011) อย่างไรก็ตาม ชนิดและปริ มาณของสารละลายที่ใช้ เจือจาง
ก่อนการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมา รวมถึงความเร็ วและระยะเวลาที่ใช้ ในการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมา เป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอสุจิหลังการแช่แข็งเช่นกัน (Leboeuf et al., 2000) วัตถุประสงค์ของการทดลอง
ในครัง้ นี ้เพื่อประเมินคุณภาพของอสุจิหลังการแช่แข็งที่ผ่านกระบวนการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ ว
และเวลาที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
สัตว์ ทดลอง
พ่อพันธุ์แพะสายพันธุ์แองโกลนูเบียน จํานวน 1 ตัว อายุประมาณ 3-4 ปี มีนํ ้าหนักประมาณ 50-70 กก.
มี ร ะบบสื บ พัน ธุ์ ป กติ โดยแพะพ่ อ พัน ธุ์ ไ ด้ รั บ หญ้ าแห้ ง อย่ า งเต็ม ที่ และอาหารข้ น ที่ มี โปรตี น ไม่ น้ อยกว่ า 12
เปอร์ เซ็นต์ วันละ 2 กก. รวมถึงนํ ้าและแร่ ธาตุก้อนตลอดการทดลอง
การรี ดเก็บนํา้ เชือ้
ทําการรี ดเก็บนํ ้าเชื ้อโดยใช้ ช่องคลอดเทียม (artificial vagina) สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ตามวิธีการของ อนนท์
และคณะ (2551) ตรวจคุณภาพนํ ้าเชื ้อเบือ้ งต้ น โดยนํ ้าเชือ้ ต้ องมีการเคลื่อนที่ของอสุจิมากกว่า 70 เปอร์ เซ็นต์
และมีความผิดปกติไม่เกิน 15 เปอร์ เซ็นต์ จึงสามารถนํามาแช่แข็งสําหรับการศึกษาครัง้ นี ้
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การแช่ แข็งและการละลายนํา้ เชือ้
นํ ้าเชื ้อที่ผ่านการตรวจคุณภาพเบื ้องต้ น นํามาเติมนํ ้าเกลือ (normal saline) ในอัตราส่วน 1:19 (v/v) ทํา
การปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ วและเวลาที่แตกต่างกัน โดยแบ่งกลุม่ การทดลองดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ปั่ นแยกเซมินอลพลาสมา โดยใช้ ความเร็ ว 500 รอบ/นาที นาน 3 นาที
กลุม่ ที่ 2 ปั่ นแยกเซมินอลพลาสมา โดยใช้ ความเร็ ว 500 รอบ/นาที นาน 10 นาที
กลุม่ ที่ 3 ปั่ นแยกเซมินอลพลาสมา โดยใช้ ความเร็ ว 1500 รอบ/นาที นาน 3 นาที
กลุม่ ที่ 4 ปั่ นแยกเซมินอลพลาสมา โดยใช้ ความเร็ ว 1500 รอบ/นาที นาน 10 นาที
หลังการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมา แยกส่วนใสด้ านบนทิ ้ง นํานํ ้าเชื ้อที่ได้ มาเติมสารเจือจางนํ ้าเชื ้อแช่แข็ง
ประกอบด้ วย ทริ ส 250 มิลลิโมล กรดซิตริ ค 90 มิลลิโมล นํ ้าตาลฟรุ คโตส 70 มิลลิโมล ไข่แดง 20 % (v/v) และ
กลีเซอรอล 7 % (v/v) ตามวิธีการของ Choe et al. (2006) กําหนดให้ นํ ้าเชื ้อหลังการเจือจางมีความเข้ มข้ นของ
อสุจิ 600 ล้ านตัวต่อมิลลิลติ ร โดยทําการแช่แข็งนํ ้าเชื ้อตามวิธีการของ อนนท์ และคณะ (2551) ทําการบ่มนํ ้าเชื ้อ
ที่เจือจางแล้ วที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 5-10 นาที แล้ วจึงนําเข้ าตู้ควบคุมความเย็น (cooling chamber) ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชั่วโมง จากนัน้ ทําการบรรจุนํา้ เชือ้ ลงหลอดบรรจุนํา้ เชื อ้ ขนาด 0.25
มิลลิลิตร อุดหลอดบรรจุนํา้ เชือ้ ด้ วย polyvinyl alcohol เรี ยงหลอดนํา้ เชือ้ บนถาดเรี ยงนํ า้ เชื อ้ และนําไปแช่
ไอไนโตรเจนเหลวในกล่องโฟมเหนือระดับไนโตรเจนเหลว ประมาณ 5 เซนติเมตร อุณหภูมิประมาณ -120
องศาเซลเซียส นาน 13 นาที สุดท้ ายจึงนําหลอดนํ ้าเชื ้อแช่ในถังไนโตรเจนเหลว
การตรวจคุณภาพนํา้ เชือ้ หลังการละลาย
หลังจากการเก็บรั กษานํา้ เชือ้ แช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลวอย่างน้ อย 24 ชั่วโมง ทําการละลายนํา้ เชือ้
แช่แข็งในนํา้ อุ่นที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 วินาที เพื่อตรวจคุณภาพของตัวอสุจิ ตามวิธีการ
ของอนนท์ และคณะ (2551) โดยทําการประเมินการเคลื่อนที่ทงั ้ หมด (total motility; MOT) การเคลื่อนที่ไป
ข้ างหน้ า (progressive motility; PMOT) ความเร็ วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (average path velocity; VAP) ความเร็ ว
การเคลื่อนที่ ในแนวตรง (straight-line velocity; VSL) และความเร็ วการเคลื่อนที่ในแนวโค้ ง (curve-line
velocity; VCL) ด้ วยเครื่ อง Computer Assisted Sperm Analyzer (CASA) ประเมินตัวอสุจิที่มีชีวิต (viability)
ตามวิธีของ Niang et al. (2010)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนของข้ อมูลโดยใช้ วิธี Analysis of variance ด้ วย one-way anova และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่และทรี ตเมนท์ ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ด้ วย
โปรแกรมสถิติสําเร็ จรู ป

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาความเร็ วและเวลาที่ใช้ ในการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อแพะแช่แข็งหลัง
การละลาย แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มนํ ้าเชื ้อที่ปั่นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ ว 1500 รอบต่อนาที
มีการเคลื่อนที่ทงหมด
ั้
(MOT) การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า (PMOT) ความเร็ วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (VAP) ความเร็ ว
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การเคลื่อนที่ในแนวตรง (VSL) ความเร็ วการเคลื่อนที่ในแนวโค้ ง (VCL) และอสุจิมีชีวิต (viability) สูงกว่ากลุ่ม
นํ ้าเชื ้อที่ปั่นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ ว 500 รอบต่อนาที อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจาก
การปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ ว 1500 รอบต่อนาที ทํ าให้ เกิ ดแรงเหวี่ยงที่ช่วยแยกชัน้ ระหว่าง
เซมินอลพลาสมาด้ านบนกับตะกอนอสุจิด้านล่างได้ อย่างชัดเจน จึงสามารถกําจัดเซมินอลพลาสมาทิ ้งได้ ปริ มาณ
มาก และเหลือเซมินอลพลาสมาที่ปะปนกับตัวอสุจิน้อย (Len et al., 2010) โดยหาก Egg Yolk Coagulating
Enzyme ในเซมินอลพลาสมาทําปฏิกิริยากับ egg yolk phosphatidylcholine ในสารเจือจางนํ ้าเชื ้อแช่แข็งได้
สาร lysophosphatidylcholine ซึ่งมีความเป็ นพิ ษต่อเยื่ อหุ้มเซลล์ อสุจิ ทํ าให้ อสุจิหลังผ่านการแช่แข็งมีการ
เคลื่อนที่และความสมบูรณ์ ของเยื่อหุ้มเซลล์ลดลง (Ritar and Salamon, 1982; Niang et al., 2011) นอกจากนี ้
การตกตะกอนของอสุจิอย่างชัดเจนยังช่วยลดการสูญเสียตัวอสุจิมีชีวิตในระหว่างกระบวนการกําจัดเซมินอล
พลาสมา (violeta and pana, 2007) กําจัดสิ่งปลอมปนที่ติดมากับนํา้ เชือ้ และอสุจิตวั ตายออกจากอสุจิที่
ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง โดยอสุจิตวั ตายสามารถปลดปล่อยรี แอคทีฟออกซิเจนสปี ชี่ (reactive oxygen species;
ROS) (Upreti et al., 1999) โดยหากพบ ROS ในระดับสูง จะเกิดลิปิดเปอร์ ออกซิเดชัน่ ของฟอสโฟลิปิดที่บริ เวณ
เยื่อหุ้มเซลล์ ก่อให้ เกิดความเสียหายและส่งผลต่อการทํางานของเยื่อหุ้มเซลล์ (Shekarriz et al., 1995)
ตารางที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิและอสุจิมีชีวิตหลังการละลายที่ผ่านกระบวนการปั่ นแยกเซมินอล
พลาสมาด้ วยความเร็ วและเวลาที่แตกต่างกัน

ความเร็ว (รอบต่อนาที)
500
1500
P-value
เวลา (นาที)
3
10
P-value
ความเร็ว x เวลา
500 x 3
500 x 10
1500 x 3
1500 x 10
P-value

หมายเหตุ:

a, b, c

MOT (%)

PMOT (%)

VAP (µm/s)

VSL (µm/s)

VCL (µm/s)

Viability(%)

31.6 b
38.1 a
0.0181

12.8 b
15.3 a
0.0246

56.14 b
77.04 a
<0.0001

47.06 b
55.03 a
0.0002

107.17 b
148.11 a
<0.0001

39.20 b
47.05 a
0.0037

33.9
35.8
0.4526

13.9
14.2
0.7697

67.64
65.54
0.7933

51.27
50.83
0.7933

129.13
126.15
0.1885

41.25
45.00
0.1239

27.2c
36.0b
40.6a
35.6b
0.0129

11.6
14.0
16.2
14.4
0.0535

57.32
54.96
77.96
76.12
0.8725

47.20
46.92
55.34
54.72
0.9211

107.40
106.94
150.86
145.36
0.2625

31.8c
46.6b
50.7a
43.4b
0.0002

อักษรที่แตกต่างกันในแนวตังแสดงความแตกต่
้
างของค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)

แต่อย่างไรก็ตาม เวลาที่ใช้ ในการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาไม่มีผลต่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อในด้ านการเคลื่อนที่
ทังหมด
้
การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า ความเร็ วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ ความเร็ วการเคลื่อนที่ในแนวตรง ความเร็ วการ
เคลื่อนที่ในแนวโค้ ง และอสุจิมีชีวิต เนื่องจากการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยเวลาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
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แยกชัน้ ในขณะที่อิทธิพลร่ วมระหว่างความเร็ วและเวลาที่ใช้ ในการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมา มีผลต่อการเคลื่อนที่
ทังหมด
้
และอสุจิมีชีวิต โดยการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ ว 1500 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 3 นาที ส่งผล
ให้ การเคลื่อนที่ทงหมด
ั้
และอสุจิมีชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคล้ องกับการ
ทดลองในแพะพันธุ์บอร์ โดยพบว่าการปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ วสูงในเวลาสัน้ ช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่
ทังหมดและอสุ
้
จิมีชีวิต (Niang et al., 2011)

สรุ ป

การปั่ น แยกเซมิ น อลพลาสมาด้ ว ยความเร็ ว 1500 รอบต่อนาที ส่ง ผลให้ มีก ารเคลื่ อนที่ ทัง้ หมด
การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า ความเร็ วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ ความเร็ วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวตรง ความเร็ วเฉลี่ย
ในการเคลื่อนที่ในแนวโค้ ง และอสุจิมีชีวิตสูงขึน้ นอกจากนี ้ การปั่ นแยกเซมินอลพลาสมาด้ วยความเร็ ว 1500
รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 3 นาที ส่งผลให้ มีการเคลื่อนที่ทงหมด
ั้
และอสุจิมีชีวิตดีขึ ้น
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