Effect of semen extenders on the quality of frozen-thawed jackass semen
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Abstract
The study of the effect of semen extenders on frozen-thawed semen quality was
performed in 5 jackasses (Equusasinus). Semen was collected once a week by using Missouri
model artificial vagina, for 2 consecutive weeks. Each ejaculate was divided into three groups,
centrifuged and immediately diluted in 3 different freezing extenders with 4% glycerol: 1)
Lactose-glucose EDTA and 20% egg yolk (LGEDTA-20Y/Gly); 2) UHT skimmed milk-glucose
and 10% egg yolk (SMG-10Y/Gly); 3) Non-fat dried skimmed milk-glucose and 4% egg yolk
(NFDSMG-4Y/Gly). All samples were frozen by programmable freezing machine. The quality of
semen was evaluated at 10 min, 1h, 2h and 4h after thawing. The percentages of progressive
sperm motility of samples diluted in LGEDTA-20Y/Gly and SMG-10Y/Gly were significantly
higher than those diluted in NFDSMG-4Y/Gly (p<0.05). Moreover, we found that semen diluted
in LGEDTA-20Y/Gly had a significant higher rate of alive sperm than those diluted in NFDSMG4Y/Gly (p<0.05). In the aspect of sperm morphology and plasma membrane and acrosome
integrities, no significant difference among the groups was found (p>0.05). We concluded that
lactose glucose EDTA plus 20% egg yolk and 4% glycerol extender provides the best result for
protecting the sperm from cold shock and improve the semen quality after thawing.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อต่อคุณภาพน ้าเชื ้อแช่แข็งหลังการทาละลายในพ่อลา
จานวน 5 ตัว ทาโดยรี ดเก็บน ้าเชื ้อพ่อลาด้ วยช่องคลอดเทียมชนิดมิสซูรี่ สัปดาห์ละครัง้ ติดต่อกัน 2 สัปดาห์
แบ่งน ้าเชื ้อออกเป็ น 3 กลุม่ และทาการปั่ นเหวี่ยง นาตะกอนน ้าเชื ้อที่ได้ ในแต่ละกลุม่ มาเจือจางด้ วย
สารละลายน ้าเชื ้อแช่แข็งที่ตา่ งกัน 3 ชนิดซึง่ แต่ละชนิดมีกลีเซอรอลผสมอยู่ 4% ได้ แก่ ชนิดที่ 1: แลคโตส
กลูโคส อีดีทีเอ และ 20% ไข่แดง (lactose-glucose EDTA+20% egg yolk; LGEDTA-20Y/Gly) ชนิดที่
2: นมขาดมันเนย ยูเอชที กลูโคส แล ะ 10% ไข่แดง (UHT skimmed milk+glucose+10%egg yolk;
SMG-10Y/Gly) และชนิดที่ 3: นมผงขาดมันเนย กลูโคส และ 4% ไข่แดง (Non-fat dried skimmed
milk+glucose+4% egg yolk; NFDSMG-4Y/Gly) ทาการแช่แข็งด้ วยเครื่ องควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ และ
ประเมินคุณภาพน ้าเชื ้อแช่แข็งหลังการทาละลายในนาทีที่ 10 ชัว่ โมงที่ 1 , 2 และ 4 ตามลาดับ หลังการทา
ละลายน ้าเชื ้อแช่แข็ง พบว่า กลุม่ ที่เจือจางด้ วย LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly มีร้อยละของการ
เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิสงู กว่ากลุม่ ที่เจือจางด้ วย NFDSMG-4Y/Gly อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) และ
พบว่ากลุม่ ที่เจือจางด้ วย LGEDTA-20Y/Gly มีอตั ราการรอดชีวิตของอสุจิสงู กว่ากลุม่ ที่เจือจางด้ วย
NFDSMG-4Y/Gly (p<0.05) ในส่วนของการประเมินความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้ม และอะโครโซมของอสุจิ
รวมถึงลักษณะความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อทัง้ 3
ชนิด (p>0.05) สรุปได้ วา่ สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อแช่แข็งชนิดแลคโตส กลูโคส อีดีทีเอ ที่มี 20% ไข่แดง
และ 4% กลีเซอรอลให้ ผลดีที่สดุ ในการป้องกันอสุจิจากภาวะช็อคจากการลดอุณหภูมิขณะแช่แข็ง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของน ้าเชื ้อหลังการทาละลายได้

คาสาคัญ: สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อ น ้าเชื ้อแช่แข็ง คุณภาพน ้าเชื ้อ พ่อลา
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บทนา
ลา (donkey: Equusasinus) เป็ นสัตว์ในตระกูลม้ าที่หลายประเทศรวมทังในประเทศไทยมี
้
การ
นามาใช้ ผสมพันธุ์กบั ม้ าเพื่อผลิตลูกล่อสาหรับใช้ เป็ นพาหนะขนส่งและเดินทางบนที่ราบสูง โดยลูกล่อส่วน
ใหญ่ที่นิยมทาการผลิตมักมาจากการผสมข้ ามสายพันธุ์ ระหว่างลาพ่อพันธุ์และแม่ม้ามากกว่าการใช้ ม้าพ่อ
พันธุ์ผสมกับแม่ลา เนื่องจากให้ อตั ราการผสมติดสูงกว่าและลูกล่อที่เกิดมามีขนาดตัวใหญ่กว่าซึง่ เหมาะต่อ
การใช้ งานในพื ้นที่ราบสูง
ในการผลิตลูกล่อให้ ได้ คณ
ุ ลักษณะที่ดีจาเป็ นต้ องใช้ พอ่ พันธุ์ที่มีลกั ษณะทาง
พันธุกรรมที่ดีร่วมด้ วย ซึง่ ปั จจุบนั สามารถนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์มาใช้ เพื่อเก็บรักษาสาย
พันธุกรรมที่ดีของสัตว์พอ่ พันธุ์ไว้ ใช้ ในอนาคตได้ โดยเทคนิคที่ง่าย ให้ ผลดี และไม่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ยมาก
นัก คือการเก็บรักษาน ้าเชื ้อในรูปแบบของการแช่แข็ง
การแช่แข็งน ้าเชื ้อ เป็ นการเก็บรักษาคุณภาพของอสุจิให้ มีชีวิตยาวนานขึ ้นโดยการเจือจาง
ตะกอนอสุจิในสารละลายที่มีสารป้องกันการแช่แข็ง และทาการลดอุณหภูมิอย่างเหมาะสมก่อนทาการเก็บ
รักษาไว้ ในไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส) อย่างไรก็ดีการลดอุณหภูมิในระหว่างกระบวนการแช่แข็ง
ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของน ้าเชื ้อโดยรวมลดลงเนื่องจากภาวะช็อคจากการลดอุณหภูมิ (cold shock) อัน
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของเยื่อหุ้ม และทาให้ อสุจิสญ
ู เสียการทาหน้ าที่ในที่สดุ การ
เลือกใช้ สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อที่เหมาะสมในขันตอนของการแช่
้
แข็งจึงเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผล
ต่อคุณภาพของน ้าเชื ้อแช่แข็งหลังการทาละลาย ซึง่ จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับตัวอสุจิได้
นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งพลังงานและสารอาหารสาหรับตัวอสุจิเป็ นบัฟเฟอร์ ชว่ ยควบคุมการเปลี่ยนแปลง
แรงดัน และรักษาสมดุลของอิออนต่างๆ
ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื ้อแบคทีเรี ยที่ปนมากับน ้าเชื ้อ
รวมถึงสามารถกาจัดสารพิษที่ตวั อสุจิผลิตออกมาได้ [1,2] สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อในขันตอนของการแช่
้
แข็ง (freezing extender) ที่นิยมใช้ สาหรับสัตว์ตระกูลม้ าในปั จจุบนั มักประกอบไปด้ วย นม น ้าตาล และ
ไข่แดงเป็ นหลัก ได้ แก่ สารละลายเจือจางที่มีหางนมเป็ นส่วนประกอบหลัก (skimmed milk extender:
SM) [3-6] สารละลายเจือจางที่มีน ้าตาลแลคโตสและกลูโคสเป็ นส่วนประกอบหลัก (lactose-glucose
EDTA extender; LGEDTA) [7-10] และสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อแช่แข็งที่มีนมผงขาดมันเนย น ้าตาล
และไข่แดงเป็ นส่วนประกอบหลัก (non-fat dry skimmed milk with glucose and egg yolk extender;
NFDSMGY) เป็ นต้ น [11,12] ซึง่ ให้ ผลในการรักษาคุณภาพของอสุจิหลังการทาละลายแตกต่างกัน
ปั จจุบนั การศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อต่อคุณภาพน ้าเชื ้อแช่แข็งในลา พบว่า ยังมี
อยูน่ ้ อยมากเมื่อเทียบกับข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในม้ า โดยการศึกษาที่ผา่ นมาในม้ ายังพบว่าสารละลาย
เจือจางน ้าเชื ้อแช่แข็งแต่ละชนิดนัน้ ให้ ผลในการรักษาสภาพของอสุจิแตกต่างกันอีกด้ วย ซึง่ จากรายงานที่
ผ่านมาของ Cãtaná และคณะ [9] และ Ecot และคณะ [12] พบว่าการใช้ สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อชนิด
NFDSMGY ให้ ผลในการป้องกันอสุจิจากการลดอุณหภูมิขณะแช่แข็งได้ ดีกว่าสารละลายน ้าเชื ้อแช่แข็ง
ชนิด LGEDTA และ SM โดยไปช่วยเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิ อัตราการรอดชีวิตของอสุจิ

และเปอร์ เซ็นต์ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ จากการศึกษาที่ผา่ นมาของ Heitland และคณะ [11] พบว่า
หลังการทาละลายน ้าเชื ้อที่แช่แข็งในสารละลายเจือจางชนิด SM ให้ ผลในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ไป
ข้ างหน้ าของอสุจิ อัตราการรอดชีวิตของอสุจิ และเปอร์ เซ็นต์ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิได้ ดีกว่าน ้าเชื ้อที่
แช่แข็งในสารละลายชนิด LGEDTA โดยน ้าเชื ้อแช่แข็งของพ่อม้ าที่เจือจางด้ วยสารละลายเจือจาง SM และ
LGEDTA มีอตั ราการผสมติดท้ องอยูท่ ี่ 42 และ 34 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
ปั จจุบนั หน่วยงานทางทหารในเขตตอนเหนือของประเทศไทย เป็ นหน่วยงานหนึง่ ที่มีหน้ าที่ในการ
ผลิตล่อเพื่อสนับสนุนในภาระกิจต่างๆ ของกองทัพทาให้ มีความจาเป็ นต้ องสัง่ ซื ้อลาที่มีคณ
ุ ลักษณะดีจาก
ต่างประเทศซึง่ มีราคาแพงมาเป็ นพ่อและแม่พนั ธุ์ หากสามารถพัฒนาเทคนิคการแช่แข็งน ้าเชื ้อในลาให้ มี
ประสิทธิภาพดี จะช่วยลดงบประมาณในการนาเข้ าพ่อลาจากต่างประเทศได้ ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลของสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อแช่แข็ง 3 ชนิด ได้ แก่ LGEDTA-20Y/Gly,
SMG-10Y/Gly และ NFDSMG-4Y/Gly ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการทาละลาย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ทดลอง
ทาการคัดเลือกพ่อลาพันธุ์เติ ้งโจ (Dezhou) และพันธุ์ออสเตรเลีย (Australian donkey) ทังหมด
้
จานวน 5 ตัว ที่เลี ้ยงอยูใ่ นอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงอายุตงแต่
ั ้ 5-10 ปี และมีน ้าหนักตัวอยูใ่ นช่วง
150-250 กิโลกรัม พ่อลาทุกตัวที่ผา่ นการคัดเลือกเป็ นพ่อลาที่มีสขุ ภาพดีไม่มีประวัตขิ องโรคและปั ญหาทาง
ระบบสืบพันธุ์ และถูกใช้ ในการผสมพันธุ์เป็ นประจา พ่อลาจะได้ รับอาหารข้ นครัง้ ละ 1.5 กิโลกรัมวันละ 2
ครัง้ (เช้ า-บ่าย) และหญ้ าสดหรื อหญ้ าแห้ งประมาณ 10 กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยได้ รับน ้าสะอาดอย่างเพียงพอ
ตลอดทังวั
้ น และมีการปล่อยแปลงทุกวันตลอดช่วงเช้ า
การเตรียมสารละลายเจือจางนา้ เชือ้
สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อทังหมด
้
ถูกเตรี ยมจากน ้ากลัน่ บริ สทุ ธิ์ที่แยกเอาประจุออก และ
สารเคมีสว่ นที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ( analytical grade) จากบริษัทซิกม่าเคมิคอล จากัด ( St. Louis, MO,
USA) โดยมีสว่ นประกอบ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าออสโมลาลิตี ้ ดังแสดงในตารางที่ 1

Table 1. Compositions of semen extenders used in the study.
Compositions(g)
Non-fat dried skimmed milk
UHT skimmed milk (ml)
Glucose monohydrate
11% Lactose (w/v) (ml)
Sodium bicarbonate
Penicillin (IU)
Streptomycin (µg)
Distilled water (ml)
Egg yolk (%)
Equex STM
87% Glycerol (%)
Glucose-EDTA solution (ml)
Salt and sugar solution (ml)
pH
Osmolarity (mOsmol/kg)
Compositions(g)
Glucose monohydrate
Lactose
Sodium citrate dihydrate
Sodium bicarbonate
Disodium EDTA
Penicillin (IU)
Streptomycin (µg)
Distilled water (ml)
pH
Osmolarity (mOsm/kg)

Types of Extender
LGEDTA-20Y/Gly*
SMG-10Y/Gly**
43
50
100,000
100,000
20
10
0.5
4
4
26
43
7.0±0.1
7.0±0.1
300±10
300±10
Glucose-EDTA solution *
6.0
0.37
0.37
0.12
100,000
100,000
100
6.7±0.1
400±10

NFDMG-4Y/Gly***
2.7
4.9
0.15
100,000
100,000
92
4
4
7.3±0.1
355±5
Salt and sugar
solution**
5
0.6
0.06
0.08
100
-

*Lactate-glucose EDTA+ 20% egg yolk + 4% glycerol(modified fromCochran et al., 1983)
**Skimmed milk and sugar + 10% egg yolk + 4%glycerol(modified fromPickett and Amann, 1993)
***Non-fat dried milk and glucose + 4% egg yolk + 4% glycerol(modified fromChandong et al., 2012)

การรีดและการเก็บรักษานา้ เชือ้
ทาการรี ดเก็บน ้าเชื ้อพ่อลาทุกตัวสัปดาห์ละครัง้ ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ด้ วยโยนีเทียมชนิดมิสซูรี่
(Missourie Model AV, Nasco, Ft. Atkinson, WI, USA) ที่หล่อด้ วยน ้าอุน่ อุณหภูมิประมาณ 45–50C
ร่วมกับการปรับความดันให้ เหมาะสม นาน ้าเชื ้อที่รีดได้ มากรองผ่านผ้ าก๊ อซที่สะอาดเพื่อแยกส่วนเจลและ
สิ่งสกปรกออก และทาการประเมินคุณภาพเบื ้องต้ น ได้ แก่ ปริมาตร, สี , ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH Scan
WP2; Eutech Instruments, Malaysia), ความเข้ มข้ นของอสุจิ ( SpermaCue®–Photometer; Minitube,
USA) และอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิ โดยน ้าเชื ้อที่นามาใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้มีอตั ราการเคลื่อนที่
(motility) ของอสุจิไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
หลังการประเมินคุณภาพ ทาการเจือจางน ้าเชื ้อในสารละลายนมผงขาดมันเนย ที่ประกอบด้ วย
น ้าตาลกลูโคส และ 4% ไข่แดงเป็ นหลัก (Non-fat dried skimmed milk with glucose and 4% egg yolk;
NFDSMG-4Y) [14] โดยให้ มีความเข้ มข้ นของอสุจิอยูท่ ี่ 25x106 ตัว/มิลลิลิตร จากนันท
้ าการขนส่งมายัง
ห้ องปฏิบตั กิ ารในกล่องทึบแสงที่อณ
ุ หภูมิห้อง ภายในเวลา 2 ชัว่ โมงหลังการรี ดเก็บน ้าเชื ้อ
การแช่ แข็งและการทาละลายนา้ เชือ้
ทาการแบ่งน ้าเชื ้อที่เจือจางในสารละลาย NFDSMG-4Y ออกเป็ น 3 ส่วนเท่าๆ กัน ในหลอด
ทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ความแรง 400xg นาน 10 นาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง แยกส่วนของ
น ้าเลี ้ยงอสุจิและสารละลายเจือจางด้ านบนทิ ้ง จากนันน
้ าตะกอนอสุจิที่ได้ ในแต่ละหลอดมาเจือจางด้ วย
สารละลายน ้าเชื ้อแช่แข็งที่แตกต่างกัน 3 ชนิดได้ แก่ LGEDTA-20Y/GlySMG-10Y/Gly และ NFDSMG4Y/Gly ที่อณ
ุ หภูมิห้องโดยให้ มีความเข้ มข้ นของอสุจิอยูท่ ี่ 100x106 ตัว/มิลลิลิตร นามาบรรจุลงในหลอด
เก็บน ้าเชื ้อขนาด 0.5 มิลลิลิตร และทาการแช่แข็งด้ วยเครื่ องควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ (CryoLogic CL863, Victoria, Australia) โดยเริ่มลดอุณหภูมิลง 0.5 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึง 4 องศาเซลเซียส
จากนันลดอุ
้
ณหภูมิลง 7.5 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึง -20 องศาเซลเซียส ต่อมาลดอุณหภูมิลง 6.5 องศา
เซลเซียสต่อนาทีจนถึง -40 องศาเซลเซียส แล้ วจึงลดอุณหภูมิลง 4 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึง -120 องศา
เซลเซียส จากนันลดอุ
้
ณหภูมิลงจนถึง -196 องศาเซลเซียสด้ วยการนาหลอดน ้าเชื ้อจุม่ ลงในไนโตรเจนเหลว
(รูปที่ 1) แล้ วทาการเก็บรักษาไว้ ในถังไนโตรเจนเหลวต่อไปเพื่อรอการประเมินคุณภาพน ้าเชื ้อ

Figure 1. The freezing curve controlled by the Cryogenesis freezing program (Version 5).
The initial temperature was set at 25C, after which the temperature was reduced
as follow: 4C at a rate of 0.5C/min, -20C at a rate of 7.5C/min, -40C at a
rate of 6.5C/min, -120C at a rate of 4C/min, and then the straws were plunged
into liquid nitrogen at -196C.
การทาละลายน ้าเชื ้อแช่แข็ง ทาโดยแช่หลอดน ้าเชื ้อในอ่างน ้าอุน่ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
นาน 30 วินาที เจือจางน ้าเชื ้อในอัตรา 1:1 ด้ วยสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อ NFDSMG-4Y และนาไปปั่ น
เหวี่ยงที่ความแรง 400 x g เป็ นเวลา 10 นาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง นาของเหลวส่วนบนทิ ้ง
การประเมินคุณภาพนา้ เชือ้
ทาการประเมินคุณภาพน ้าเชื ้อ ได้ แก่ การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิ การมีชีวิตรอดของอสุจิ
ความเข้ มข้ นของอสุจิ ลักษณะความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ และความ
สมบูรณ์ของอะโครโซมอสุจิหลังการรี ดเก็บ และในนาทีที่ 10 ชัว่ โมงที่ 1 , 2 และ 4 ตามลาดับ หลังการทา
ละลาย
1) การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิ (progressive motility) ทาโดยหยดน ้าเชื ้อที่เจือจางในสารละลาย
NFDSMG-4Y 10 ไมโครลิตร ลงบนแผ่นสไลด์ ปิ ดด้ วยแผ่นสลิป และตรวจภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
กาลังขยาย 100 เท่าบนแผ่นควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส ที่ตาแหน่งต่างๆ กัน 5 ตาแหน่ง
2) อัตราการมีชีวิตรอดของอสุจิ (viability) ทาโดยย้ อมตัวอสุจิด้วยสีอีโอซินนิโกรซิน (eosin-nigrosin) นับ
อสุจิจานวน 200 ตัว ภายใต้ กล้ องจุลทรรศ์ชนิดตัดแสง (phase-contrast microscope) กาลังขยาย

1000 เท่า ตัวอสุจิที่มีชีวิตจะย้ อมไม่ตดิ สีอีโอซิน (ตัวอสุจิใสไม่ตดิ สี) ส่วนตัวอสุจิที่ตายจะติดสีอีโอซิน
(ตัวอสุจิมีสีมว่ ง-แดง) [15]
3) ความเข้ มข้ นของอสุจิ (sperm concentration) ทาการตรวจโดยใช้ เครื่ องนับความเข้ มข้ นของตัวอสุจิ
แบบอัตโนมัติ (SpermaCue®; Minitube of America, Inc., Verona, WI)
4) ความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ (Abnirmality of sperm morphology) ทาการตรวจความผิดปกติของหัว
อสุจิ (head morphology) โดยการย้ อมด้ วยสีอีโอซินนิโกรซิน นับอสุจิจานวน 200 ตัว ภายใต้ กล้ อง
จุลทรรศ์ชนิดตัดแสงที่กาลังขยาย 1000 เท่า [16] ส่วนการตรวจความผิดปกติของหางอสุจิ (tail
morphology) ทาโดยการเจือจางน ้าเชื ้อด้ วยสารละลายฟอร์ มอลซาไลน์ (formal saline) และตรวจนับ
อสุจิจานวน 200 ตัว ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์กาลังขยาย 400 เท่า [17]
5) ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ (sperm membrane integrity) ตรวจด้ วยการทา hypo-osmotic
swelling test (HOST) โดยเจือจางน ้าเชื ้อ 100 ไมโครลิตร กับสารละลายซูโคส (ค่าแรงดันสารละลาย
เท่ากับ 100 มิลลิออสโมล) ปริมาตร 400 ไมโครลิตร พักไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1
ชัว่ โมง จากนันตรวจภายใต้
้
กล้ องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสงที่กาลังขยาย 400 เท่านับอสุจิที่มีลกั ษณะของ
หางบวม และม้ วนงอ (coiled tail) จากอสุจิจานวน 200 ตัว และคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ความสมบูรณ์ของ
เยื่อหุ้มอสุจิ
6) ความสมบูรณ์ของอะโครโซมอสุจิ (Sperm acrosomal integrity) ตรวจด้ วยการย้ อมสี fluorescein
isothiocyanate–labeled peanut (Arachishypogaea) agglutinin (FITC-PNA) ร่วมกับสี propidium
iodide (PI) กล่าวคือ ทาการหยดตัวอย่างน ้าเชื ้อปริมาตร 10 µl ลงใน microcentrifuge tube ที่มี 10
µl ของ 340 µM PI นาไปอุน่ ในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที จากนันหยด
้
5 µl ของสารละลายลงบนสไลด์ ทาการป้ายและปล่อยให้ แห้ งในอากาศ และ fix ด้ วย 96% ethanol
นาน 30 วินาที จากนันท
้ าการย้ อมส่วนของอะโครโซมโดยหยด 50 µl ของ100 µM FITC-PNA ลงบน
สไลด์ ทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 C ในกล่องที่ชื ้นและทึบแสงนาน 30 นาที แล้ วล้ างสไลด์ด้วย cooled PBS
ก่อนนาไปส่องดูภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent microscope) ที่กาลังขยาย 1000
เท่า ทาการนับอสุจิทงหมดจ
ั้
านวน 200 ตัว โดยอสุจิมีชีวิตที่อะโครโซมปกติจะพบการติดสีเขียวที่สว่ น
ของอะโครโซม และไม่ตดิ สีแดงบริเวณตัวอสุจิ ส่วนตัวอสุจิที่ตายและไม่มีอะโครโซมหรื ออะโครโซมเกิด
การเสียหายจะไม่พบหรื อพบการติดสีเขียวที่สว่ นของอะโครโซมเพียงบางส่วน และติดสีแดงบริเวณตัว
อสุจิ นาค่าที่ได้ มาคานวณหาร้ อยละความสมบูรณ์ของอะโครโซมในอสุจิมีชีวิต
การวิเคราะห์ ข้อมูล
คานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean±SEM) ของดัชนีชี ้วัดคุณภาพ
น ้าเชื ้อต่างๆ ได้ แก่ อัตราการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิ อัตราการมีชีวิตรอดของอสุจิ ลักษณะความ
ผิดปกติของอสุจิ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้ม และอะโครโซมของอสุจิ แล้ วนามาเปรี ยบเทียบหาค่าความ

แตกต่างระหว่างกลุม่ โดยใช้ วิธีวิเคราะห์แบบ Analysis of Variance (ANOVA) หรื อ Generalized linear
model repeated measures in ANOVA ด้ วยโปรแกรม IBM SPSS Statistic 21 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95%
ผลการทดลอง
น ้าเชื ้อที่รีดเก็บจากพ่อลาจานวน 5 ตัว ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่ามีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ปกติที่
ยอมรับได้ ทังในส่
้ วนของปริมาตร ความเป็ นกรด-ด่าง การเคลื่อนที่และมีชีวิตรอดของอสุจิ ความเข้ มข้ น
ของอสุจิ และรูปร่างอสุจิ ดังแสดงในตารางที่ 2 จากการศึกษาผลของสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อแช่แข็งที่
ต่างกัน 3 ชนิด ซึง่ ได้ แก่ LGEDTA-20Y/Gly, SMG-10Y/Gly และ NFDSMG-4Y/Gly ต่อคุณภาพของ
น ้าเชื ้อหลังการทาละลาย ณ จุดเวลาที่แตกต่างกัน คือ นาทีที่ 10 ชัว่ โมงที่ 1, 2 และ 4 พบว่า สารละลาย
เจือจางน ้าเชื ้อแต่ละชนิดให้ ผลในการรักษาคุณภาพน ้าเชื ้อหลังการทาละลายในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน
ทังในส่
้ วนของการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิ และการมีชีวิตรอดของอสุจิ ดังแสดงในตารางที่ 3 แต่ไม่
พบว่ามีความแตกต่างของร้ อยละความผิดปกติของอสุจิที่สว่ นหัวและส่วนหาง และความสมบูรณ์ของเยื่อ
หุ้มอสุจิและอะโครโซมอสุจิ (p>0.05) ในสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อแช่แข็งทัง้ 3 ชนิดหลังการทาละลาย
(ตารางที่ 3 และ 4)
อัตราการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิ
น ้าเชื ้อที่เจือจางในสารละลายแช่แข็งชนิด LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly พบว่ามีอตั รา
การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิสงู กว่า NFDSMG-4Y/Gly หลังการทาละลายในทุกช่วงเวลา (ตารางที่ 2,
p<0.05) แต่ไม่พบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุม่ ที่เจือจางด้ วย LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly
ยกเว้ นในชัว่ โมงที่ 4 หลังการทาละลาย (p<0.05)
Table 2. Descriptive data (mean±SEM) of semen characteristics of fresh jackass semen.
Data of each jackass was collected and pooled from 2 independent ejaculates.
Jackass
1
2
3
4
5

Volume
(ml.)

pH

55.0±5.0
40.0±10.0
40.0±10.0
62.5±27.5
50.0±10.0

7.6±0.0
7.2± 0.1
7.3±0.1
7.5± 0.0
7.7 ±0.0

Osmolarity
(mOsm/kg)

%Motility

235.0±10.0
237.5±0.5
225.0±11.0
241.0±9.0
233.0±3.0

82.5±7.5
82.5±2.5
90.0±0.0
90.0±0.0
87.5±2.5

%Viability

Concentration
x10 sperm/ml (range)

% normal
morphology

10.9±3.7 (7.3-14.6)
11.5±3.9 (7.6-15.4)
9.3±1.3 (8.0-10.6)
18.6±8.5 (10.1-27.1)
21.8±3.4 (18.5-25.2)

84.0±2.0
80.0±2.0
81.5±3.5
88.0±2.0
89.5±1.5

9

87.5±6.5
88.5±2.5
94.5±0.5
90.0±4.0
92.0±1.0

Table 3. Means (±SEM) of motility, viability, plasma membrane and acrosome integrity of
donkey sperm cryopreserved with three different freezing extenders for all time point.
Mean±SEM
Experimental group

% progressive

% sperm

% HOST

% Intact

motility

viability

- LGEDTA-20Y/Gly

48.0±5.8a

59.3±6.0a

42.7±5.6a

52.5±4.3a

- SMG-10Y/Gly

44.5±6.4a

54.8±7.1a

39.5±5.6a

49.4±2.2a

- NFDSMG-4Y/Gly

34.5±6.4b

46.4±6.8b

38.6±4.6a

43.6±8.5a

- LGEDTA-20Y/Gly

42.5±6.7a

53.3±9.7a

36.4±4.6 a

48.5±5.6a

- SMG-10Y/Gly

36.0±7.7a

48.1±6.0a,b

31.8±5.9 a

43.4±5.8a

- NFDSMG-4Y/Gly

22.0±10.5b

43.2±7.5b

31.2±5.6a

40.4±7.0a

- LGEDTA-20Y/Gly

39.5±6.8a

48.9±8.3a

28.9±6.8 a

42.0±7.9a

- SMG-10Y/Gly

30.0±8.1a

45.3±7.2a,b

25.7±7.4 a

37.5±7.3a,

- NFDSMG-4Y/Gly

17.0±9.1b

38.8±4.7b

23.8±8.0a

34.6±8.1a

- LGEDTA-20Y/Gly

37.5±5.8a

44.0±10.4a

21.6±6.8 a

37.5±5.6a

- SMG-10Y/Gly

24.0±11.2b

40.1±7.1a,b

19.8±6.4 a

36.6±6.2a

- NFDSMG-4Y/Gly

10.5±5.5c

33.4±6.0b

14.8±6.5 a

29.2±8.4a

acrosome

10 min post thaw

1h. post thaw

2h. post thaw

4h. post thaw

a, b,c

within a column, different superscripts denote values that differ significantly at each time point (P<0.05).
LGEDTA-20Y/Gly: Lactoseglucose-EDTA + 20% egg yolk + 4% glycerol, SMG-10Y/Gly: UHT skimmed-milk
glucose + 10% egg yolk + 4% glycerol, NFDSMG-4Y/Gly: Non-fat dried skimmed milk + 4% egg yolk + 4%
glycerol
Host = hypoosmotic swelling test to indicate the functional integrity of the sperm plasma membrane

Table 4. Means (±SEM) of sperm morphology of donkey sperm cryopreserved with three
different freezing extenders at 10 min after thawing.
% Abnormality of sperm morphology (Mean±SEM)
Experimental group
Head abnormality
Tail abnormality
LGEDTA-20Y/Gly
4.5±4.1
11.2±5.1
SMG-10Y/Gly
5.1±4.5
15.5±9.2
NFDSMG-4Y/Gly
4.9±5.1
15.3±8.0
LGEDTA-20Y/Gly: Lactoseglucose-EDTA + 20% egg yolk + 4% glycerol, SMG-10Y/Gly: UHT skimmed-milk
glucose + 10% egg yolk + 4% glycerol, NFDSMG-4Y/Gly: Non-fat dried skimmed milk + 4% egg yolk + 4%
glycerol

อัตราการมีชีวิตรอดของอสุจิ
หลังการทาละลายน ้าเชื ้อในนาทีที่ 10 พบว่า น ้าเชื ้อที่เจือจางด้ วยสารละลายแช่แข็งชนิด
LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-4Y/Gly มีอตั ราการรอดชีวิตของอสุจิสงู กว่าในสารละลาย NFDSMG4Y/Gly (p<0.05) อย่างไรก็ดี ในชัว่ โมงที่ 1, 2 และ 4 หลังการทาละลาย พบว่า สารละลายแช่แข็งชนิด
LGEDTA-20Y/Gly ยังคงมีอตั ราการรอดชีวิตของอสุจิที่สงู กว่าในสารละลาย NFDSMG-4Y/Gly อย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ที่เจือจางด้ วย LGEDTA-20YG กับ SMG4Y/Gly ในทุกช่วงเวลาหลังการทาละลาย และ SMG-10Y/Gly และ NFDSMG-4Y/Gly ในชัว่ โมงที่ 1, 2
และ 4 หลังการทาละลาย (p>0.05)
ความสมบูรณ์ ของเยื่อหุ้มและอะโครโซมอสุจิ
หลังการทาละลายน ้าเชื ้อในนาทีที่ 10, ชัว่ โมงที่ 1, 2 และ 4 ไม่พบว่ามีความแตกต่างของร้ อยละ
ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มและอะโครโซมอสุจิในทุกกลุม่ การทดลอง (p>0.05)
ลักษณะความผิดปกติของรู ปร่ างอสุจิ
หลังการทาละลายน ้าเชื ้อไม่พบว่ามีความแตกต่างของร้ อยละความผิดปกติที่สว่ นหัวและส่วน
หางของอสุจิในทุกกลุม่ การทดลอง (p>0.05)
วิจารณ์ และสรุป
จากผลการแช่แข็งน ้าเชื ้อในลาครัง้ นี ้ พบว่าคุณภาพของน ้าเชื ้อหลังการทาละลาย โดยเฉพาะใน
ส่วนของอัตราการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิยงั อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึง่ ใกล้ เคียงกับที่มีการรายงานใน
ม้ า ( 30%) [18-20] เมื่อทาการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อ 3 ชนิด ได้ แก่
LGEDTA-20Y/Gly, SMG-10Y/Gly และ NFDSMG-4Y/Gly ในการรักษาคุณภาพน ้าเชื ้อภายหลังการแช่
แข็งและทาละลายที่ชว่ งเวลาต่างๆ พบว่า สารละลายเจือจางทัง้ 3 ชนิดให้ ผลในการรักษาสภาพของ

น ้าเชื ้อแช่แข็งหลังการทาละลายได้ แตกต่างกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าส่วนประกอบในสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อ
ส่งผลอย่างมากต่อการทาหน้ าที่ของอสุจิในระหว่างขบวนการแช่แข็ง สอดคล้ องกับที่เคยมีการรายงานใน
ม้ า [6,9,21] และในสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมชนิดอื่น [22,23]
ในขบวนการแช่แข็งน ้าเชื ้อ พบว่า การลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วส่งผลทาให้ อสุจิเกิดสภาวะ
เครี ยดจากสารอนุมลู อิสระ ( reactive oxygen specie; ROS) ที่เพิ่มมากขึ ้นเนื่องจากขบวนการเมตาบอลิ
สมของเซลล์อสุจิเอง ทาให้ การทาหน้ าที่ของอสุจิหลังการทาละลายลดลงหรื อเสียไป การเติมสารละลาย
เจือจางน ้าเชื ้อที่มีสว่ นประกอบของโปรตีนเป็ นหลัก เช่น นมและไข่แดง พบว่าสามารถช่วยลดการเกิด
สภาวะเครี ยดจากออกซิเดชัน่ ของสาร ROS ได้ [24,25] ในการศึกษาครัง้ นี ้ สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อที่
เลือกใช้ มีสว่ นประกอบของน ้าตาล นมขาดมันเนย และไข่แดงเป็ นหลัก ซึง่ จากผลที่ได้ พบว่าสารละลายเจือ
จางน ้าเชื ้อชนิด LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly ให้ ผลในการรักษาคุณภาพน ้าเชื ้อหลังการแช่แข็ง
และทาละลายได้ ดีกว่าสารละลายเจือจางชนิด NFDSMG-4Y/Gly โดยทาให้ อสุจิมีร้อยละการเคลื่อนที่ไป
ข้ างหน้ าเพิ่มสูงขึ ้นและมีอตั ราการมีชีวิตรอดยาวนานขึ ้น (ตารางที่ 2) ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากในสารละลาย
LGEDTA-20Y/Gly มีปริมาณของไข่แดง ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นสารป้องกันการแช่แข็งในปริมาณที่สงู กว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อ NFDSMG-4Y/Gly (20% vs. 4% ตามลาดับ) ปริมาณไข่แดงที่
สูงนี ้ยังทาหน้ าที่เป็ นสารป้องกันอนุมลู อิสระ โดยพบว่าในไข่แดงมีโปรตีนที่ชว่ ยในขบวนการต้ านอนุมลู
อิสระอยูป่ ระมาณ 86 ชนิด [24] ในส่วนของสารละลายชนิด SMG-10Y/Gly แม้ วา่ จะมีปริมาณของไข่แดง
น้ อยกว่าชนิด LGEDTA-20Y/Gly แต่ก็มีนมเป็ นส่วนประกอบร่วมด้ วย โดยพบว่านมขาดมันเนยมี
คุณสมบัตเิ ป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ ที่ชว่ ยป้องกันเซลล์อสุจิจากสภาวะความเครี ยดในระหว่างกระบวนการ
แช่แข็ง [26] การศึกษาดังกล่าวสอดคล้ องกับรายงานที่ผา่ นมาของ Ecot และคณะ [12] ที่ศกึ ษาถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิในม้ าหลังการแช่แข็งน ้าเชื ้อในสารละลายเจือจางที่มีนมและไข่แดงเป็ น
ส่วนประกอบ เทียบกับสารละลายเจือจางที่มีนมเป็ นส่วนประกอบเพียงอย่างเดียว และพบว่าการเติมไข่
แดงในสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของอสุจิได้
อย่างไรก็ดี เมื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพน ้าเชื ้อพ่อลาหลังการทาละลายระหว่างสารละลายเจือจาง
น ้าเชื ้อชนิด LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly ในการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า น ้าเชื ้อที่เจือจางด้ วย
LGEDTA-20Y/Gly มีแนวโน้ มในการรักษาคุณภาพของน ้าเชื ้อสูงกว่า SMG-10Y/Gly โดยเฉพาะในชัว่ โมงที่
4 หลังการทาละลาย ผลดังกล่าวแตกต่างจากที่เคยมีการรายงานในม้ าโดย Braun และคณะ [27] ที่พบว่า
การใช้ สารละลายนมขาดมันเนยที่มี 10% ไข่แดงเป็ นส่วนประกอบให้ ผลในการรักษาสภาพการเคลื่อนที่
และเยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิได้ ดีกว่าสารละลาย lactose glucose-EDTA ที่มี 20% ไข่แดงเป็ นส่วนประกอบ
ทังนี
้ ้น่าจะเป็ นผลมาจากการเติม Equex STM ลงในสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อ ซึง่ พบว่าในการศึกษาของ
Braun และคณะ มีการเติมสาร Equex STM ลงในสารละลายเจือจางทังสองชนิ
้
ด แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้ทา
การเติม Equex STM เฉพาะในสารละลายชนิด LGEDTA-20Y/Gly จึงทาให้ คณ
ุ ภาพของอสุจิหลังการทา

ละลายดีกว่าในสารละลายชนิด SMG-10Y/Gly เนื่องจาก Equex STM เป็ นสาร detergent ที่ชว่ ยลดการ
เกิดภาวะช็อคของอสุจิจากความเย็นในขณะเกิดผลึกน ้าแข็ง รวมถึงช่วยลดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลง
แรงดันออสโมติคและความเข้ มข้ นของสารละลายภายในตัวอสุจิ นอกจากนี ้ยังพบว่า Equex STM ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ lipoprotein ในไข่แดงซึง่ ส่งผลดีตอ่ การรักษาสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์และอะโครโซมของ
อสุจิในระหว่างขบวนการแช่แข็ง [11,28,29]
เมื่อพิจารณาถึงชนิดของน ้าตาลที่ใช้ เป็ นแหล่งให้ พลังงานในสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อก็พบว่า
สารละลายเจือจางชนิด LGEDTA-20Y/Gly ซึง่ มีน ้าตาลแลคโตสที่เป็ นน ้าตาลโมเลกุลคูเ่ ป็ นส่วนประกอบ
ให้ ผลในการป้องกันการเกิดผลึกน ้าแข็งในช่วงแช่แข็งได้ ดีกว่าสารละลายชนิด SMG-10Y/Gly และ
NFDSMG-4Y/Gly ที่มีน ้าตาลกลูโคสซึง่ เป็ นน ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็ นส่วนประกอบ ผลดังกล่าวสอดคล้ อง
กับที่มีการรายงานในม้ า [7,30] และสุกร [22,31] อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครัง้ นี ้ไม่พบว่ามีความ
แตกต่างของลักษณะความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มและอะโครโซมอสุจิใน
น ้าเชื ้อที่เจือจางด้ วยสารละลายน ้าเชื ้อทัง้ 3 ชนิด นอกจากปั จจัยของสารละลายน ้าเชื ้อที่สง่ ผลต่อคุณภาพ
ของอสุจิหลังการแช่แข็งและทาละลาย ผลสาเร็จของการรักษาคุณภาพน ้าเชื ้อแช่แข็งนันยั
้ งขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัย
อื่นๆ ได้ แก่ ชนิดและปริมาณของสารป้องกันการแช่แข็ง อัตราเร็วในการลดอุณหภูมิและทาละลายน ้าเชื ้อ
แช่แข็ง ชนิดของภาชนะและขนาดที่ใช้ ในการบรรจุน ้าเชื ้อ และปั จจัยจากตัวพ่อลา เช่นเดียวกับที่เคยมีการ
รายงานในโคและม้ า [32-34]
ในการศึกษาครัง้ นี ้กล่าวได้ วา่ สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อชนิดแลคโตส กลูโคส อีดีทีเอ และ 20%
ไข่แดง เป็ นส่วนประกอบ ให้ ผลในการรักษาคุณภาพของน ้าเชื ้อหลังการแช่แข็งและทาละลายได้ ดีกว่า
สารละลายเจือจางน ้าเชื ้อชนิดนมขาดมันเนย ยูเอชที กลูโคสและ 10% ไข่แดง และชนิดนมผงขาดมันเนย
กลูโคสและ 4% ไข่แดง เป็ นส่วนประกอบ ซึง่ ผลดังกล่าวสามารถนาไปใช้ ประโยชน์โดยเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานใน
การหาสารละลายเจือจางน ้าเชื ้อที่มีความเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพน ้าเชื ้อแช่แข็งในลา เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ใหม่ๆและอาจนาไปประยุกต์ใช้ สาหรับการผสมเทียมเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ลาต่อไปในอนาคตได้
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