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Abstract

Objective—To study the serum protein patterns by cellulose acetate electrophoresis and to determine the concentrations of serum proteins of captive Asian elephants in Chonburi province.
Materials and Methods—Serum of 31 captive elephants (range in age 3-50 years) from Siam Elephants Camp (Group1) and 24 captive elephants (range in age 2-30 years) from The Million Year
Stone Park & Pattaya Croccodile Farm (Group2) were used in this study. The serum protein patterns and serum protein concentrations of the serum samples were determined by cellulose acetate
electrophoresis and Quantity One Analysis Software®.
Results—In both groups of elephants, 6 bands of serum protein patterns which moved from cathode to anode were observed. These 6 bands were composed of albumin, alpha1-globulin, alpha2globulin, beta1-globulin, beta2-globulin and gamma-globulin, respectively. The concentrations
(mean±SEM) of albumin, alpha1-globulin, alpha2-globulin, beta1-globulin, beta2-globulin , gamma-globulin and A:G ratio in the serum of elephants in Group 1 were 2.09±0.16 g/dL, 0.66±0.06 g/
dL, 1.12±0.12 g/dL, 1.06±0.08 g/dL, 1.46±0.12 g/dL, 1.19±0.08 g/dL and 0.41±0.04, respectively.
The mean concentrations of albumin, alpha1-globulin, alpha2-globulin, beta1- globulin, beta2globulin, gamma-globulin and A:G ratio in the serum of elephants in Group2 were 1.77±0.12 g/dL,
0.59±0.02 g/dL, 1.29±0.10 g/dL, 0.80±0.05 g/dL, 1.12±0.09 g/dL ,0.73±0.10 g/dL and 0.39±0.03,
respectively. Gender had no influence on serum protein concentrations.
Conclusion—The combination of cellulose acetate electrophoresis and Quantity One Analysis
Software® can be used to study serum protein patterns and concentrations of serum proteins of
captive elephants in Chonburi province.
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การศึกษาซีรัมโปรตีนของช้ างเลีย้ งในจังหวัดชลบุรี โดยเซลลูโลส
อะซิเตต อิเล็กโตรโฟรีซิส
ราชันย์ อัพภัยชา1, จตุพร หนูสุด2, อาภัสสรา ชูเทศะ1*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบและความเข้มข้นของซี รัมโปรตีนของช้างเลี้ยงซึ่ งเป็ นช้างเอเชียที่อยู่
ในจังหวัดชลบุรีโดยเทคนิคเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรี ซิส
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี าร ช้างเลี้ยงกลุม่ ที่ 1 จากปางช้างสยาม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จ�ำนวน 31 เชือก(อายุ
3-50 ปี ) และกลุม่ ที่2 ช้างเลี้ยงจากอุทยานหินล้านปี และฟาร์มจระเข้ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จ�ำนวน
24 เชือก(อายุ 2-30 ปี ) น�ำมาใช้ในการศึกษารู ปแบบและความเข้มข้นของซี รัมโปรตีนโดยใช้เทคนิค
เซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรี ซิส และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แผ่นเจล ควอนติต้ ี วัน
ผลการศึ กษาโดยการใช้เทคนิ คเซลลูโลสอะซิ เตตอิเล็กโตรโฟรี ซิส พบรู ปแบบของซี รัมโปรตีน
ประกอบด้วย 6 แถบในตัวอย่างช้างทั้งสองกลุ่ม โปรตีนมีการเคลื่อนที่จากขั้วลบไปขั้วบวกเรี ยงล�ำดับ
การเคลื่อนที่เร็ วที่สุด คือ อัลบูมิน แอลฟ่ า1-กลอบบูลิน แอลฟ่ า2-กลอบบูลิน เบต้า1- กลอบบูลิน
เบต้า2-กลอบบูลิน และ แกมม่า-กลอบบูลิน มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ย (mean±SEM) ในช้างกลุ่มที่ 1 คือ
อัลบูมิน 2.09±0.16 g/dL แอลฟ่ า1-กลอบบูลิน 0.66±0.06 g/dL แอลฟ่ า2-กลอบบูลิน 1.12±0.12 g/
dL เบต้า1-กลอบบูลิน 1.06±0.08 g/dL เบต้า2-กลอบบูลิน 1.46±0.12 g/dL และแกมม่า-กลอบบูลิน
1.19±0.08 g/dL อัตราส่ วนอัลบูมินต่อกลอบบูลินเท่ากับ 0.41±0.04 ส่ วนค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในช้าง
กลุ่มที่ 2 คือ อัลบูมิน 1.77±0.12 g/dL แอลฟ่ า1-กลอบบูลิน 0.59±0.02 g/dL แอลฟ่ า2-กลอบบูลิน
1.29±0.10 g/dL เบต้า1-กลอบบูลิน 0.80±0.05 g/dL เบต้า2-กลอบบูลิน 1.12±0.09 g/dL และ แกม
ม่า-กลอบบูลิน 0.73±0.10 g/dL อัตราส่ วนอัลบูมินต่อกลอบบูลินเท่ากับ 0.39±0.03
ข้ อสรุ ป การใช้เทคนิคเซลลูโลสอะซิ เตตอิเล็กโตรโฟรี ซิส ร่ วมกับการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์แผ่นเจล ควอนติต้ ี วัน สามารถใช้ศึกษารู ปแบบของซีรัมโปรตีนและหาค่าความเข้มข้นเฉลี่ย
ของโปรตีนในซีรัมของช้างเลี้ยง ใน จ.ชลบุรี
วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. 2555;22(2):124-131.		
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บทนำ�
โปรตีนในซีรมั มีประจุสุทธิเป็ นลบ ทีพ่ เี อชเป็ นด่าง (pH 8.6) จึงมีการเคลือ่ นทีใ่ นสนามไฟฟ้ าจาก
ขัว้ ลบ (cathode)ไปยังขัว้ บวก (anode) ความหนาแน่นประจุของโปรตีนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันจึง
สามารถแยกออกจากกันโดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรโฟรี ซิส ซึ่ งทิศทางและอัตราการเคลื่อนที่ข้ ึนอยูก่ บั
จ�ำนวนของประจุบวกหรื อลบของโปรตีน ขนาดของโปรตีน ความเข้มของสนามไฟฟ้ า และตัวกลาง
(support medium) [1] ซีรมั โปรตีนถูกใช้เป็ นมาตรฐานอ้างอิงในชีวเคมีคลินิกและเป็ นวิธีที่นิยมใช้ทาง
คลินิกการแพทย์
เซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรี ซิสเป็ นวิธีที่ง่าย เที่ยงตรง และนิยมใช้ทว่ั ไป โปรตีนในซีรัม
มีประจุเป็ นลบในบาร์บิทอลบัฟเฟอร์ (barbital buffer) ที่พีเอช 8.6 จึงมีการเคลือ่ นทีใ่ นสนามไฟฟ้ าไป
ยังขัว้ บวก โดยอัลบูมินเคลือ่ นทีใ่ นสนามไฟฟ้ าได้ไกลที่สุดเนื่องจากมีประจุเป็ นลบมากจึงเคลื่อนที่ใน
สนามไฟฟ้ าเข้าใกล้ข้วั บวก ในขณะที่กลอบบูลินมีประจุเป็ นลบน้อยจึงเคลือ่ นทีใ่ นสนามไฟฟ้ าได้ชา้
กว่าอัลบูมินและสามารถแยกออกเป็ น แอลฟ่ า-เบต้า-และแกมม่า-กลอบบูลินตามล�ำดับโดยที่แกม
ม่า-กลอบบูลินอาจจะไม่เคลื่อนที่หรื อเคลื่อนที่ไปขั้วลบ ในสัตว์แต่ละชนิ ดมีความแตกต่างของกล
อบบูลินโดยขึ้นอยูก่ บั สปี ชี ส์ของสัตว์แต่ละชนิ ด เช่น บางชนิ ดอาจมี 1 หรื อ 2 แอลฟ่ า-เบต้า-หรื อ
แกมม่า-กลอบบูลิน [1,2]
การศึกษาซี รัมโปรตีนในเลือดช้างแอฟริ กาโดยวิธีอิเล็กโตรโฟรี ซีสแยกโปรตีนออกได้เป็ น
อัลบูมิน แอลฟ่ า1-กลอบบูลิน แอลฟ่ า2-กลอบบูลิน เบต้า1-กลอบบูลิน เบต้า2-กลอบบูลิน และแกม
ม่า-กลอบบูลินและมีรายงานค่าอัตราส่ วนอัลบูมินต่อกลอบบูลิน [3,5-8] การศึกษาในช้างเอเชีย
สามารถแยกโปรตีนในซีรัมออกได้เป็ น 5 แถบ และมีรายงานค่าซี รัมโปรตีนรวมทั้งค่าอัตราส่ วนอัล
บูมินต่อกลอบบูลิน [4] ในประเทศไทยมีการศึกษาค่าซี รัมโปรตีนในช้างเลี้ยงในหลายภูมิภาค มี
รายงานค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฮีโมโกลบิน ค่าโปรตีนในซี รัมและค่าอัตราส่ วนอัลบูมินต่อกลอบบู
ลิน [9] จากข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ทราบยังไม่มีขอ้ มูลการศึกษารู ปแบบของซี รัมโปรตีนและความเข้ม
ข้นของซีรัมโปรตีนแต่ละชนิดในช้างเลี้ยงในประเทศไทย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้เพือ่ ศึกษา
รู ปแบบและค่าความเข้มข้นของซีรัมโปรตีนในช้างเลี้ยงใน จ. ชลบุรี

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ช้างเลี้ยงที่นำ� มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นช้างเลี้ยงใน จ.ชลบุรี แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
เป็ นช้างเลี้ยงจากปางช้างสยาม จ�ำนวน 31 เชือก (เพศผู ้ 4 เชือก เพศเมีย 27 เชือก) อายุระหว่าง 3-50 ปี
กลุ่มที่ 2 เป็ นช้างจากอุทยานหิ นล้านปี และฟาร์มจระเข้ พัทยา จ�ำนวน 24 เชือก (เพศผู ้ 3 เชือก เพศเมีย
21 เชือก) อายุระหว่าง2-30 ปี ช้างทุกเชือกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี มีโปรแกรมการฉี ดวัคซี นและ
ถ่ายพยาธิตามค�ำแนะน�ำของสัตวแพทย์เป็ นประจ�ำทุกปี ซึ่งช้างทุกเชือกไม่แสดงอาการป่ วยทางคลินิก
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ในวันที่ทำ� การเก็บตัวอย่าง ท�ำการเก็บตัวอย่างเลือดจากช้างทั้ง 2 กลุ่ม โดยเจาะเก็บจากหลอดเลือดด�ำ
ขนาดใหญ่ที่ใบหู ถ้าเป็ นช้างที่ตวั สูงต้องให้ชา้ งหมอบต�่ำลง หรื อให้นอนตะแคง หรื อขึ้นไปยืนเทียบ
โรงเรื อน ท�ำความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์ เจาะเลือดด้วยกระบอกฉี ดยา 10 ซี ซี และเข็มฉี ดยา
ขนาดเบอร์18 ยาวนิ้วครึ่ ง เชือกละ 10 มิลลิลิตร โดยแบ่งเลือดออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกใส่ เลือด
ประมาณ 5 มิลลิลิตร ในหลอดเก็บเลือดที่มีสารป้ องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA เคลือบอยู่
เพือ่ ตรวจค่าทางโลหิตวิทยา และส่วนที่ 2 ใส่เลือดประมาณ 5 มิลลิลิตร ในหลอดแก้วที่ไม่มีสารป้ องกัน
การแข็งตัวของเลือดเคลือบอยู่ ทิ้งไว้ให้เลือดแข็งตัว จากนั้นน�ำไปปั่ นแยกซี รัมโดยใช้เครื่ องเซนตริ
ฟิ วซ์ แยกโปรตีนในซีรัมโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรี ซิส (Helena Laboratory, U.S.A.) โดย
ใช้แผ่นเซลลูโลสอะซิเตต (Titan® III Cellulose Acetate Plate) ขนาด 94 x 76 มิลลิเมตรและสารละลาย
บัฟเฟอร์ ทริ ส-บาร์บิทอล-โซเดียม บาร์บิทอล (Electra® HR buffer) พีเอช 8.8 เปรี ยบเทียบกับซี รัม
โปรตีนมาตรฐานของมนุษย์[10] ปรับเครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่ 180 โวลล์ เป็ นเวลา 15 นาที เมื่อท�ำ
อิเล็กโตรโฟรี ซิสเสร็ จแล้ว ย้อมสี โปรตีนโดยแช่แผ่นเซลลูโลสอะซิ เตตในสารละลายสี ยอ้ มพองโซ
เอส (ประกอบด้วย 0.5% พองโซเอส ในสารละลาย 3.5% กรดซัลโฟซาลิไซลิก และ 3.5% กรดไตร
คลอโรอะซิ ติก) และล้างสี ยอ้ มใน 5% กรดอะซิ ติก น�ำแผ่นเซลลูโลสอะซิ เตตมาหารู ปแบบของซี รัม
โปรตีนและความเข้มข้นของโปรตีนในซี รัมโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แผ่นเจล ควอนติต้ ี 1 (BIORAD, U.S.A.) และหาความเข้มข้นของซี รัมโปรตีนรวม (total serum protein)โดยใช้เครื่ องตรวจ
วิเคราะห์เคมีคลินิกอัตโนมัติ (ILab 650, Germany) น�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตก
ต่างของค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของโปรตีนในซีรัมของช้างทั้งสองกลุ่มด้วยวิธี two sample t-test โดยใช้
โปรแกรม NCSS 2007

ผลการศึกษา
รู ปแบบซีรัมโปรตีนของช้างเลี้ยง (Figure 1, 2) แสดง 6 แถบทั้งสองกลุ่ม โปรตีนมีการ
เคลื่อนที่จากขั้วลบไปขั้วบวก โดยเรี ยงล�ำดับการเคลื่อนที่เร็ วที่สุดไปหาการเคลื่อนที่ชา้ ที่สุดดังนี้ อัล
บูมิน แอลฟ่ า1-กลอบบูลิน แอลฟ่ า2-กลอบบูลิน เบต้า1-กลอบบูลิน เบต้า2-กลอบบูลิน และ แกมม่ากลอบบูลิน ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของโปรตีนในกลุ่มที่1 คือ อัลบูมิน 2.09±0.16 g/dL แอลฟ่ า1-กล
อบบูลิน 0.66±0.06 g/dL แอลฟ่ า2-กลอบบูลิน 1.12±0.12 g/dL เบต้า1-กลอบบูลิน 1.06±0.08 g/dL
เบต้า2-กลอบบูลิน 1.46±0.12 g/dL และ แกมม่า-กลอบบูลิน 1.19±0.08 g/dL และ อัตราส่ วนอัลบูมิ
นต่อกลอบบูลินเท่ากับ 0.41±0.04 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของโปรตีนในกลุ่มที่2 คือ อัลบูมิน 1.77±0.12
g/dL แอลฟ่ า1-กลอบบูลิน 0.59±0.02 g/dL แอลฟ่ า2-กลอบบูลิน 1.29±0.10 g/dL เบต้า1-กลอบบู
ลิน 0.80±0.05 g/dL เบต้า2-กลอบบูลิน 1.12±0.09 g/dL และ แกมม่า-กลอบบูลิน 0.73±0.10 g/dL
และอัตราส่ วนอัลบูมินต่อกลอบบูลินเท่ากับ 0.39±0.03 (Table 1)
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Table1. Mean± SEM Concentrations of the Serum Proteins
Serum protein

Siam Elephants Camp
(Group1) n=31

The Million Year Stone
Park & Pattaya Croccodile
Farm
(Group2) n=24
Albumin (g/dL)
2.09±0.16
1.77±0.12
Alpha1-globulin (g/dL)
0.66±0.06
0.59±0.02
Alpha2-globulin (g/dL)
1.12±0.12
1.29±0.10
Beta1-globulin (g/dL)
1.06±0.08
0.80±0.05
a
Beta2-globulin (g/dL)
1.46±0.12
1.12±0.09b
Gamma-globulin (g/dL)
1.19±0.08a
0.73±0.10b
Globulin (g/dL)
1.19±0.08a
0.73±0.10b
A:G ratio
0.41±0.04
0.39±0.03
Total protein (g/dL)
7.56±0.10a
6.64±0.15b
ab
Different superscripts within each row indicate a significant difference (P<0.05).

P-value

0.283
0.938
0.626
0.072
0.046
0.001
0.000
0.930
0.000

Figure 1. Serum Protein Patterns in Captive Asian Elephantsa
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The serum protein patterns were determined by cellulose acetate electrophoresis , pH 8.8, 180
volts, 15 minutes. Lane assigment: lane 1,2,3 and 4 were serum protein patterns of Asian captive
elephants and lane 5 was human serum protein Control of Helena Laboratory, U.S.A.
a
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Figure 2. Electrophoretogram of Serum Proteins from Asian Captive Elephantsa
Albumin

Beta1-globulin
Alpha1-globulin

Beta2-globulin
Gamma -globulin
Alpha2-globulin

Electrophoretogram of serum proteins from Asian captive elephants was made from Quantity
One (Bio-Rad, U.S.A)
a

วิจารณ์
การแยกซีรัมโปรตีนด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรี ซิสขึ้นอยูก่ บั การเคลื่อนที่ของโปรตีนที่มีประจุ
ในสนามไฟฟ้ า โดยทิศทางและอัตราเร็ วในการเคลื่อนที่ข้ ึนกับประจุ ขนาด และชนิดของตัวค�้ำจุน
เมื่อศึกษาด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟรี ซิสบนแผ่นเซลลูโลสอะซิ เตต พบว่าเมื่อใช้บาร์บิทอลบัฟเฟอร์ พีเอช
8.8 ซี รัมโปรตีนส่ วนใหญ่มีประจุเป็ นลบสามารถเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้ าจากขั้วลบไปหาบวก
นอกจากนี้คุณสมบัติของเซลลูโลสอะซิเตตที่ไม่ดูดซับสารหรื อดูดซับสารน้อยมีผลลดพื้นหลัง หลัง
จากการย้อมสี ทำ� ให้เพิม่ ความไวในการตรวจวัด และยังเป็ นสารโปร่ งใสจึงช่วยในการตรวจวิเคราะห์
โดยใช้วธิ ีสเปกโทรโฟโตเมทรี และสามารถใช้สารละลายหลายชนิดในการชะสารที่แยกออกจากแผ่น
เยือ่ (membrane) นี้ได้ อีกทั้งเป็ นแผ่นส�ำเร็ จรู ปท�ำให้ง่ายต่อการเตรี ยม โดยที่อลั บูมินมีความเป็ นประจุ
ลบมากที่สุดจึงเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้ าจากขั้วลบไปหาขั้วบวกได้ไกลที่สุด ส่ วนกลอบบูลินมีความ
เป็ นประจุลบต�่ำกว่าจึงเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้ าจากขั้วลบไปหาขั้วบวกช้ากว่า ซี รัมโปรตีนส่ วนกล
อบบูลินสามารถเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้ าแยกออกเป็ นแอลฟ่ า เบต้า และแกมม่า-กลอบบูลิน ตามล�ำดับ
จากผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบของซีรัมโปรตีนประกอบด้วยโปรตีน 6 แถบและมีค่าความ
เข้มข้นเฉลี่ยของซีรัมโปรตีนของทั้งสองปางช้างที่อยูใ่ นช่วงอ้างอิง [5,7] (Reference Range Elephant)
คือ อัลบูมิน และอัตราส่ วนระหว่างอัลบูมินต่อกลอบบูลิน แต่มีค่าความเข้มข้นของแอลฟ่ า1-กลอบบู
ลิน เบต้า2-กลอบบูลิน ต�่ำกว่าค่าอ้างอิง [5,7] ส่ วนค่าแอลฟ่ า2-กลอบบูลิน และเบต้า1-กลอบบูลิน สู ง
กว่าค่าอ้างอิง [5,7] และไม่มีความแตกต่างในอายุและเพศ ช้างทั้ง 2 กลุ่ม มีความเข้มข้นของซี รัม
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โปรตีนชนิดอัลบูมิน แอลฟ่ า1-กลอบบูลิน แอลฟ่ า2-กลอบบูลิน เบต้า1-กลอบบูลิน และอัตราส่ วน
อัลบูมินต่อกลอบบูลินไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P>0.05) แต่เบต้า2-กลอบบูลิน แกมม่า-กล
อบบูลินและกลอบบูลิน มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P <0.05) ค่าซี รัมโปรตีนรวมของช้างทั้ง
สองกลุ่มมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P <0.05) อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของอาหารและการ
เลี้ยง ช้างส่ วนใหญ่ของปางช้างสยามท�ำงานบรรทุกนักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติ อาหารเป็ นหญ้า
ต้นสับปะรด กล้วยน�้ำว้า และใบไม้ระหว่างทางเดิน ส่วนช้างที่อทุ ยานหินล้านปี และฟาร์มจระเข้พทั ยา
ส่ วนใหญ่จะยืนโรง มีบางเชือกที่ไว้รับนักท่องเที่ยว อาหารเป็ นหญ้า ต้นสับปะรด อาหารเม็ดส�ำหรับ
ช้างและมีการเสริ มให้กินต้นอ้อยเดือนละครั้ง ส่ วนช้างรับนักท่องเที่ยวจะได้กินกล้วยน�้ำว้าเสริ มจาก
นักท่องเที่ยว โดยทุกเชือกได้กินอาหารแบบเต็มที่ วิธีเซลลูโลสอะซิ เตตอิเล็กโตรโฟรี ซิส จึงเป็ นวิธี
พื้นฐานที่ง่ายและสะดวก สามารถน�ำมาใช้ศึกษารู ปแบบและความเข้มข้นของซี รัมโปรตีนในเลือด
ช้างเลี้ยง อันจะเป็ นประโยชน์ในทางคลินิกทั้งการช่วยวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักษาโรคและ
การสื บค้นหรื อป้ องกันโรคบางชนิดได้
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