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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการตรึงรูปเอนไซมไลเปสจากตับออนของหมู (Porcine pancreatic lipase: PPL)
ดวยพันธะโควาเลนต (Covalent bonding) บนวัสดุสนับสนุนสองชนิด ไดแก เรซิน ECR8204 และ ECR8285 เพื่อ
ศึกษาและพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ ใหสามารถใชงานทดแทนตัวเรงปฏิกิริยาทางเคมี โดยทําการศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการตรึงรูปของวัสดุสนับสนุนแตละชนิด ไดแก คาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารละลาย และปริมาณ
โปรตีนเริ่มตนที่เหมาะสม พบวา ปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึงมีคาสูงสุดถึง 58-61% เอนไซม PPL มีคากิจกรรมสูงสุดเมื่อถูก
ตรึงดวยปริมาณโปรตีนเริ่มตน 7.5 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิกรัมเรซิน และ pH 7.5 สําหรับ เรซิน ECR8204, ปริมาณ
โปรตีนเริ่มตน 7.5 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิกรัมเรซิน และ pH 7.0 สําหรับเรซิน ECR8285 จากการศึกษาดวย SDSPAGE พบวา เอนไซม PPL ที่เ หลือจากการตรึงรู ปมีปริม าณลดลง แสดงวา เรซิน สามารถตรึง เอนไซมนี้ไว ได การ
วิเคราะหโครงสราง 3 มิติของ PPL เฉพาะกรดอะมิโนที่โซขางมีคุณสมบัติเปนนิวคลีโอไฟลจํานวน 7 ชนิด พบกรดอะมิ
โน Lysine, Aspartic acid และ Glutamic acid จํานวนมากที่บริเวณพื้นผิวดานนอกของเอนไซม กรดอะมิโน 3 ชนิด
นี้อาจเปนหมูที่ถูกใชในการสรางพันธะโควาเลนตกับเรซิน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นความเปนไปไดในการ
พัฒนาและประยุกตใชตัวเรงปฏิกิริยาจากเอนไซมไลเปสจากตับออนของหมูตรึงรูป เพื่อใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ตอไป
คําสําคัญ: เอนไซมไลเปสจากตับออนของหมู , วิธีการตรึงรูปดวยพันธะโควาเลนต
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Abstract
In this study, porcine pancreatic lipase (PPL) was covalently immobilized onto ECR8204 and
ECR8285 Resins for applications as biocatalyst. Immobilizing conditions including pH and initial protein
quantity were examined. The result showed that proteins loading has a maximum value of 58-61%.
PPL showed the highest enzyme activity when immobilized at initial concentration of 7.5 mg/100
mg.resin, pH 7.5 for ECR8204 and initial concentration of 7.5 mg/100 mg.resin, pH 7.0 for ECR8285.
From SDS-PAGE analysis, PPL quantity was decreased after immobilization, confirming that
immobilized protein was the interested enzyme. 3D structure of PPL showed many Lysine, Aspartic
acid and Glutamic acid at the surface. These amino acids might play an important role in covalent
bond formation.
Keywords: Porcine pancreatic lipase, Covalent Immobilized technique
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
เอนไซม ไ ลเปส (Triacylglycerol ester hydrolases, EC.3.1.1.3) เป น หนึ่ ง ในเอนไซม ที่ ใ ช กั น อย า ง
แพรหลายในเทคโนโลยีของเอนไซมเนื่องจากจับกับสารตั้งตนไดหลายประเภท สามารถกระตุนปฏิกิริยาตาง ๆ ได
หลากหลาย เชน การไฮโดรไลซิสหรือการสังเคราะหของเอสเทอรในปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชัน หรือเอสเทอริฟเค
ชัน (Kumar, 2016; Borowiecki, 2017) เพราะสามารถกระตุนการยอยสลายของไขมันและน้ํามัน (ไตรกลีเซอไรด)
และไดผลิตภัณฑเปนกรดไขมันอิสระ (Free fatty acids), โมโนกลีเซอรอล (Monoacylglycerols) และไดกลีเซอรอล
(Diacylglycerols) (Villeneuve, 2000) ในปจจุบันมีการพัฒนาและนําเอนไซมไลเปสไปประยุกตใชในดานตาง ๆ เชน
อุตสาหกรรมการผลิตยา, พลังงานชีวภาพ, อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง และพอลิเมอรชีวภาพ (Rios, 2018; Priyanka,
2019) ซึ่งเอนไซมไลเปสสามารถพบไดทั้งในพืช สัตว และจุลินทรีย โดยสวนใหญเอนไซมไลเปสจากจุลินทรียเปนที่นิยม
เนื่องจากสามารถผลิตเอนไซมไดในปริมาณมาก และสามารถศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมไดงายเพื่อใหไดผลผลิตที่สูง
(Hasan, 2006) จึงเหมาะในการใชในปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันและทรานเอสเทอริฟเคชัน (Mendesa, 2012) แต
อยางไรก็ตามเอนไซมจากจุลินทรียมีขอจํากัดในเรื่องของราคา ทําใหไมไดรับความนิยมในการประยุกตเชิงอุตสาหกรรม
ซึ่งเอนไซมไลเปสจากตับออนของหมู (PPL) เปนเอนไซมไลเปสชนิดหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลาย ในปฏิกิริยาการเปลี่ยน
รูปทางชีวภาพ (Biotransformation reactions) เนื่องจาก PPL มีราคาถูกเมื่อเทียบกับเอนไซมไลเปสจากแหลงอื่น
PPL ยังไดรับความสนใจอยางมากสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม มีความเสถียรสูง และมีความจําเพาะเจาะจงต่ํา จึง
สามารถประยุกตใชงานไดหลากหลาย (Mendes, 2012)
กระบวนการตรึ ง รู ป เอนไซม เ ป น วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของเอนไซม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเอนไซมอิสระ เอนไซมที่ถูกตรึงมีความเสถียรมากกวาและสามารถนํากลับมาใชใหมไดอยางงายดายจึง
สามารถชวยลดตนทุนของกระบวนการเรงปฏิกิริยาได (Mateo, 2007) ซึ่งกระบวนการตรึงรูปเอนไซมไลเปสสามารถ
ทําไดหลากหลายวิธี เชน การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption), การเชื่อมขวาง (Cross-linking), การกักขัง
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(Entrapment) และการใชพันธะโควาเลนต (Covalent bounding) (Zhao, 2015) ซึ่งการจับกันดวยพันธะโควาเลนต
มีขอไดเปรียบวิธีตรึงรูปแบบอื่น คือ มีการยึดติดกันอยางแข็งแรงระหวางเอนไซมและวัสดุสนับสนุน ทําใหเอนไซมหลุด
ออกไดยาก จึงคงคากิจกรรมของเอนไซมไดสูงแมจะนํามาใชหลาย ๆ ครั้ง (Bayramoglu, 2002; Knezevic, 2006)
โดยหมูฟง กชันสวนใหญของวัสดุสนับ สนุนที่ใช เชื่อมพัน ธะโควาเลนตกับเอนไซมไ ลเปส คื อ หมู อี พ็อกซี่ (Epoxy
group), เอมีน (Amine) และอัลดีไฮด (Aldehyde) (Mateo, 2007)
ECR8204 และ ECR8285 resin ผลิตโดยบริษัท Purolite จํากัด ซึ่งเปนวัสดุสนับสนุนที่ใชหมูฟงกชันของหมู
อีพ็อกซี่ในการเชื่อมพันธะโควาเลนตกับหมูฟงกชันตาง ๆ ของเอนไซมได ไดแก อะมิโน, ไทออล และฟนอล ซึ่งจะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ถ า ใช ใ นสภาวะที่ มี ค วามเข ม ขน ของสารละลายบั ฟ เฟอร สู ง ๆ (Lifetech, 2015) โดยเรซิ น
ECR8204 และ ECR8285 ประกอบด ว ยหมู ฟ ง ก ชั น Epoxy methacrylate และ Epoxy/butyl methacrylate
ตามลําดับจึงทําใหมีขนาดโมเลกุล และขนาดรูพรุนแตกตางกัน โดย ECR8204 มีขนาดรูพรุนเล็กกวา ประมาณ 300 Å
ในขณะที่ ECR8285 มีขนาดรูพรุน 400 Å
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการตรึงรูปของเอนไซมไลเปสดวยวิธีการเชื่อมดวยพันธะโควาเลนตของ
เอนไซมไลเปสจากตับออนของหมูกับเรซิน ECR8204 และ ECR8285 เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูป
เพื่อใชทดแทนตัวเรงปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อแกไขปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม และเพื่อเพิ่มผลผลิตของปฏิกิริยาที่เรงดวยตัวเรง
ปฏิกิริยาจากเอนไซมไลเปส เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการใชเอนไซมในอุตสาหกรรมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเทคนิคการตรึงรูปเอนไซมไลเปสดวยพันธะโควาเลนต (Covalent bonding)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาหาสภาวะที่ เ หมาะสมในการตรึ ง รู ป เอนไซม ไ ลเปสบนวั ส ดุ ส นั บ สนุ น สองชนิ ด คื อ เรซิ น
ECR8204 และ ECR8285
สมมติฐานการวิจัย
เอนไซมไลเปสที่ถกู ตรึงรูปดวยพันธะโควาเลนตที่มีสภาวะแตกตางกันจะมีคาของกิจกรรมเอนไซมที่แตกตาง
กัน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารละลายโปรตีน
โดยเตรียมจากเอนไซมไลเปสจากตับออนของหมู (PPL) Type II (Sigma–Aldrich, USA) ซึ่งมีสวนประกอบ
ของโปรตีนบริสทุ ธิ์มากกวารอยละ 20 โดยเตรียมโปรตีนที่ปริมาณ 6-9 มิลลิกรัมของโปรตีนบริสุทธิ์ตอ 100 มิลลิกรัม
ของวัสดุสนับสนุน จากนั้นนํามาละลายลงในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรความเขมขน 0.5 โมลตอลิตร ปริมาตร 500
มิลลิลิตรที่มีคาความเปนกรดเบส 6.5, 7.0 และ 7.5 จากนั้นนําสารละลายโปรตีนเขาเครื่องปนเหวี่ยง ที่ความเร็วรอบ
5,000 รอบตอนาที เปนเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เพื่อแยกสารละลายสวนใสออกจากกากโปรตีน
2. การเตรียมวัสดุสนับสนุน
โดยวัสดุสนับสนุนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเรซินที่มีหมูฟงกชันเปนหมูอีพ็อกซี่ (Epoxy resin) (Purolite,
USA) ไดแก ECR8204 และ ECR8285 resin โดยกอนจะนําเรซินไปผานกระบวนการตรึงรูปตองทําการ equilibrated
ดวยสารละลายบัฟเฟอรกอน (โดยคาความเปนกรดเบส และความเขมขนของบัฟเฟอรอางอิงตามสภาวะที่ใชในการ
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เตรียมโปรตีนในการตรึงรูปแตละครั้ง) โดยนําไปหมุนในเครื่อง Multi rotator รุน Multi Bio RS-24 (Biosan, Latvia)
เปนเวลา 1 ชั่วโมงที่ความเร็วรอบ 70 รอบตอนาที ทําซ้ํา 2-4 ครั้ง
3. การตรึงรูปเอนไซมไลเปสดวยพันธะโควาเลนต
นําสารละลายสวนใสของสารละลายโปรตีนที่เตรียมได ผสมลงบนเรซินที่ผานการ equilibrated ปริมาตร
400 มิลลิลิตรตอ 100 มิลลิกรัมของเรซิน จากนั้นนําไปหมุนในเครื่อง Multi rotator เปนเวลา 18 ชั่วโมงที่ความเร็วรอบ
70 รอบตอนาที ในอุณหภูมิหอง จากนั้นตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองอีกเปนเวลา 20 ชั่วโมง แลวจึงทําการแยกสารละลาย
โปรตีนสวนที่เหลือ กับเรซินที่ตรึงเอนไซมไลเปสอยู โดยสารละลายโปรตีนสวนที่เหลือจะนําไปหาปริมาณโปรตีนที่ถูก
ตรึงบนเรซิน (Protein loading) ตอไป สวนเรซินจะนําไปลางกอนนําไปหาคากิจกรรมของเอนไซม
4. การลางเรซินที่ผานการตรึงรูปแลว
ลางเรซินทีผ่ านการตรึงรูปดวยน้ํา DI ปริมาตร 1 มิลลิลิตรโดยนําไปหมุนดวยเครื่อง Multi rotator เปนเวลา
20 นาทีที่ความเร็วรอบ 70 รอบตอนาที ทําซ้ํา 2 ครั้ง จากนั้นเอนไซมไลเปสทีไ่ มไดถูกตรึงดวยพันธะโควาเลนตออกดวย
สารละลายโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.5 โมลตอลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร แลวนําไปหมุนดวยเครือ่ ง Multi rotator
เปนเวลา 20 นาทีที่ความเร็วรอบ 70 รอบตอนาทีแลวจึงลางดวยน้ํา DI อีกครั้ง
5. การหาปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึงบนเรซิน
การวัดปริมาณโปรตีนทําโดยใชวิธีการวัดที่คาการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตร (Ultraviolet absorbance
at 280 nm ; A280) (Noble and Bailey, 2009) โดยใชเครื่องนาโนดรอป NanoDrop™ One/OneC Microvolume
UV-Vis Spectrophotometer (Thermo Scientific™, USA) และเลือกวิธีการวัดโปรตีน 1 Abs เทากับ 1 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร จากนั้นทําการวัดสารละลายโปรตีนเริ่มตน (Initial PPL) และสารละลายโปรตีนสวนที่เหลือ (Residual
PPL) และทําการคํานวณปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึง โดยใชสูตรดังนี้
ปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึง(%) = ปริมาณโปรตีนเริ่มตน-ปริมาณโปรตีนสวนที่เหลือ x 100
ปริมาณโปรตีนเริ่มตน
6. การหาคากิจกรรมของเอนไซมไลเปสตรึงรูป
การวัดคากิจกรรมของเอนไซมทําโดยการใชวิธี pNPP Assay โดยเริ่มจากการเตรียมกราฟมาตรฐานของ
สารละลาย 4-Nitrophenol (pNP) (Sigma–Aldrich, USA) ทํ า การเตรี ย มสารละลาย Stock ของ pNP ที่ มี ค วาม
เขมขน 100 ไมโครโมลตอลิตรที่ละลายอยูในสารละลายบัฟเฟอร pH 7.5 ความเขมขน 25 มิลลิโมลตอลิตร จากนั้นทํา
การเจือจางใหไดความเขมขน 0.00 ถึง 10 ไมโครโมลตอลิตรแลวจึงนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405
นาโนเมตรด ว ยเครื่ อ ง UV/Visible Scanning Spectrophotometers รุ น GENESYS 10S Visible ของบริ ษั ท
Thermo Scientific™ จากนั้นนําคาที่ไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงและความเขมขน เพื่อให
ไดสมการเสนตรงสําหรับคาความเขมขนในตัวอยางตอไป
การวั ด ค า กิ จ กรรมของเอนไซม ไ ลเปสตรึ ง รู ป ทํ า โดยการนํ า เรซิ น ที่ ผ า นการตรึ ง รู ป แล ว มาทํ า การ
equilibrated ดวยสารละลายบัฟเฟอร โดยทําซ้ํา 2 ครั้ง จากนั้นนํามาทําปฏิกิริยากับสารละลาย p-nitrophenyl
phosphate (pNPP) (Sigma–Aldrich, USA) ความเขมขน 0.1 ไมโครโมลตอลิตร ที่ละลายอยูในสารละลายบัฟเฟอร
pH 7.5 ความเขมขน 25 มิลลิโมลตอลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสในที่มืดเปนเวลา 30 นาที
หยุดปฏิกิริยาโดยการกรองเอนไซมตรึงรูปออกจากสารละลาย แลวจึงนําสารละลายที่ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วาม
ยาวคลื่น 405 นาโนเมตรดวย UV/Visible Scanning Spectrophotometers รุน GENESYS 10S Visible ของบริษัท
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Thermo Scientific™ และเทียบคาการดูดกลืนแสงกับกราฟมาตรฐาน pNP เพื่อหาคากิจกรรมเอนไซม โดยกําหนดให
1 หนวย (Unit) ของ PPL คือ ปริมาณเอนไซมที่ยอยสลาย pNPP ใหเปน pNP 1 นาโนโมล ในเวลา 1 นาที ภายใต
สภาวะที่กําหนด และคากิจกรรมเอนไซมของ PPL ตรึงรูป สามารถหาไดจาก
กิจกรรมของเอนไซม =

Unit ของ PPL
น้ําหนักแหงของเรซิน

7. การศึกษาโปรตีนที่ถูกตรึงดวยวิธี SDS-PAGE
ทําการศึกษาการดูดซับเอนไซมลงบนเรซิน โดยการนําสารละลายโปรตีน (Free PPL) และสารละลายโปรตีน
สวนที่เหลือ ดวยวิธี SDS-PAGE โดยแยกเอนไซมบนแผนอะคริลาไมดสําเร็จรูป Mini-PROTEAN® Precast Gels (BioRad, USA) ทําการแยกดวยกระแสไฟฟา 120 โวลตและยอมสีดวยวิธี Silver staining (Bollag et al., 1996)
8. การศึกษาโครงสราง 3 มิติของเอนไซมไลเปสโดยใชโปรแกรม Molsoft
ทําการศึกษาหมูอะมิโนที่อยูบนโครงสรางของเอนไซมไลเปสจากตับออนของหมู โดยใชโปรแกรม Molsoft
ICM Version 3.8-7a และใชขอมูลของโครงสราง 3 มิตจิ าก RCSB PDB (https://www.rcsb.org) โดยใชรหัส 1ETH
(Hermoso, 1996)
สรุปผลการวิจัย
ผลของปริมาณโปรตีนเริ่มตนที่ใชในการตรึงเอนไซมบนเรซิน ECR8204 และ ECR8285 ดังแสดงในภาพที่ 1
โดยใชสารละลายบัฟเฟอร pH 7.0 ความเขมขน 0.5 โมลตอลิตรพบวาเอนไซมที่ถูกตรึงบนเรซิน ECR8204 (A) มี
ปริ มาณโปรตีน ที่ถู ก ตรึ ง (Protein loading) สู งสุ ด ที่ป ริ มาณโปรตี น เริ่ มต น 7.5 มิล ลิ กรั ม ตอ 100 มิ ลลิ กรั ม เรซิ น
เชนเดียวกับคากิจกรรมของเอนไซม และในสวนของการตรึงเอนไซมบนเรซิน ECR8285 (B) พบวาปริมาณโปรตีนที่ถูก
ตรึงเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนเริ่มตน แตมีคากิจกรรมของเอนไซมสูงสุดที่ปริมาณโปรตีนเริ่มตน 7.5 มิลลิกรัม
เอนไซมตอ 100 มิลลิกรัมเรซินเชนเดียวกับเรซิน ECR8204
(A)

(B)

ภาพที่ 1 แสดงผลของปริมาณโปรตีนเริ่มตนที่ใชในการตรึง PPL บนเรซิน ECR8204 ภาพ (A) และเรซิน ECR8285
ภาพ (B) ในสภาวะที่ใชสารละลายบัฟเฟอร pH 7.0 ความเขมขน 0.5 โมลตอลิตร
ผลของคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารละลายบัฟเฟอรที่มีความเขมขน 0.5 โมลตอลิตร ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 พบว าเอนไซมที่ถู กตรึ งบนเรซิน ECR8204 (A) มีค ากิจ กรรมของเอนไซมเพิ่ม ขึ้นตามค า pH ของสารละลาย
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บัฟเฟอร และสูงสุดที่ pH 7.5 แตมีปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึงสูงสุดที่ pH 7.0 และในสวนของเอนไซมที่ถูกตรึงบนเรซิน
ECR8285 (B) มีคากิจกรรมของเอนไซมเพิ่มขึ้นตามคา pH ของสารละลายบัฟเฟอรและสูงสุดที่ pH 7.5 จากนั้นคา
กิจกรรมกลับลดลง และสําหรับปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึงมีคาสูงสุดที่ pH 7.5
(B)

(A)

ภาพที่ 2 แสดงผลของคา pH ของสารละลายบัฟเฟอรความเขมขน 0.5 โมลตอลิตรที่ใชในการตรึงรูป PPL บนเรซิน
ECR8204 ภาพ (A) และ ECR8285 ภาพ (B) โดยใชโปรตีนเริม่ ตน 7.5 มิลลิกรัมเอนไซมตอ 100 มิลลิกรัมเรซิน
ผลของ SDS PAGE แสดงความแตกตางของโปรตีนกอนและหลังการตรึงรูป ดังแสดงในภาพที่ 3 พบวา
ปริมาณโปรตีนที่อยูในสารละลายมีความเขมของแถบโปรตีนที่มีขนาด 50-52 kDa มีปริมาณมากกวาโปรตีนที่เหลือ
หลังจากการตรึงรูป ดังนั้นแสดงวาการตรึง PPL ดวยพันธะโควาเลนตสามารถตรึงเอนไซมไวได

ภาพที่ 3 ผลของสารละลายโปรตีนกอนการตรึงรูป และสารละลายโปรตีนที่เหลือหลังจากการตรึงรูปแลว
M คือ โปรตีนมาตรฐาน Pink Plus Prestained Protein Ladder (GeneDireX, Taiwan)
1-3 คือ สารละลายโปรตีนกอนการตรึงรูปความเขมขน 6, 7.5 และ 9.0 มิลลิกรัม/400 มิลลิลติ รตามลําดับ
4-6 คือ สารละลายโปรตีนที่เหลือจากการตรึงรูปบนเรซิน ECR8204 ความเขมขน 6.0, 7.5 และ 9.0 มิลลิกรัม.
เอนไซม ตอ 100 มิลลิกรัมเรซินตามลําดับ
7-9 คือ สารละลายโปรตีนที่เหลือจากการตรึงรูปบนเรซิน ECR8285 ความเขมขน 6.0, 7.5 และ 9.มิลลิกรัม. เอนไซม
ตอ 100 มิลลิกรัมเรซินตามลําดับ
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ผลของโครงสราง 3 มิติที่ไดจากโปรแกรม Molsoft ของ PPL แสดงดังภาพที่ 4 พบวาประกอบไปดวย
กรดอะมิโน 449 กรดอะมิโนและทํางานเปนคู และจากงานวิจัยของ Bischoffa (2012) ไดเสนอวา กรดอะมิโนที่มีโซ
ข า ง (Side chain) ที่ มี ส มบั ติ เ ป น นิ ว คลี โ อไฟล ได แ ก Arginine, Lysine, Histidine, Cysteine, Aspartic acid,
Glutamic acid และ Tyrosine จึงทําการศึกษากรดมิโนทั้ง 7 ชนิดขางตนบนโครงสราง 3 มิติของเอนไซมไลเปสจาก
ตับออนของหมู พบวา Arginine, Lysine, Histidine, Cysteine, Aspartic acid, Glutamic acid และ Tyrosine อยู
ที่พื้นผิวของ PPL ทั้งหมดจํานวน 10, 19, 2, 8, 17, 16 และ 6 กรดอะมิโนตอ 1 โมเลกุลของเอนไซมตามลําดับ ซึ่งเมื่อ
เรียงลําดับจํานวนกรดอะมิโนแตละชนิดที่อยูบนพื้นผิวของ PPL ไดดังนี้ Lys > Asp > Glu > Arg > Cys > Tys > His

ภาพที่ 4 แสดงโครงสราง 3 มิติทไี่ ดจากโปรแกรม Molsoft ของกรดอะมิโนบนเอนไซมไลเปสจากตับออนของหมู
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลของการศึกษาของปริมาณโปรตีนเริ่มตน ตอการตรึงรูปเอนไซม PPL ดวยพันธะโควาเลนต ปริมาณ
โปรตี น ที่ ถูก ตรึ ง บนเรซิ น ECR8285 มี ค าเพิ่ ม ขึ้ น เมื่อ ปริ ม าณโปรตี น เริ่ มต น เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Xingxing (2016) ที่ไดทําการตรึงเอนไซมไลเปส SMG1-F278N บนเรซิน ECR8285 และพบวาปริมาณของโปรตีน
เริ่มตนที่เพิ่มขึ้นจะมีผลตอปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึง แตกตางกับเรซิน ECR8204 ซึ่งปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึงมีแนวโนม
อิ่มตั วเมื่อปริม าณโปรตีนเริ่ม ตน มีคา มากกว า 7.5 มิ ลลิ กรัม ตอ 100 มิลลิ กรั มเรซิน ปรากฏการณ น้ีอ าจเกิด จาก
ECR8204 มีขนาดรูพรุน (Pore size) ที่นอยกวา ECR8285 (Purolite., 2015) อยางไรก็ตามปริมารเอนไซมที่สูงอาจไม
เปนผลดีตอการทํางานของเอนไซมเสมอไป โดยพิจารณาเรซิน ECR8285 เมื่อใชปริมาณโปรตีนเริ่มตนสูง (9.0 มิลลิกรัม
ตอ 100 มิลลิกรัมเรซิน) กลับมีคากิจกรรมของเอนไซมลดลง ซึ่งเหตุผลอาจเกิดจากปริมาณโปรตีนที่มากเกินไปทําให
โปรตีนเกิดปฏิกิริยาจับกันเอง (Protein–protein interactions) ซึ่งทําใหคากิจกรรมของเอนไซมลดลงได ตามรายงาน
ของ Ranjbakhsh (2012)
ในสวนผลของการศึกษาผลของคา pH ของสารละลายบัฟเฟอร ตอการตรึงรูปเอนไซม PPL ดวยพันธะ โควา
เลนต พบวา คา pH ของสารละลายบัฟเฟอรไมมีผลกระทบอยางมีแนวโนมชัดเจนตอปริมาณโปรตีนที่ถูกตรึงบนเรซิน
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ทั้ ง สองชนิ ด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Xingxing (2016) และงานวิ จั ย ของ Xiaohong (2017) นอกจากนี้
Xiaohong ยังเสนอวาคา pH ที่เหมาะสมของการตรึงรูป มีผลตอเสถียรภาพของ PPL จึงสงผลตอคากิจกรรมของ
เอนไซม จากการทดลองนี้พบวา PPL ที่ถูกตรึงบนเรซิน ECR8204 มีคากิจกรรมเอนไซมสูงสุดเมื่อถูกตรึงภายใต pH
7.5 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Yang (2013) ขณะ PPL ที่ถูกตรึงบนเรซิน ECR8285 มีคากิจกรรมสูงสุดที่ pH 7.0
การตรึงรูปของ PPL บนเรซินทั้งสองชนิดสามารถยืนยันไดดวยเทคนิค SDS-PAGE และการศึกษาความ
เปนไปไดจากโปรแกรม Molsoft พบวามีกรดอะมิโนทั้งหมด 7 ชนิดบนพื้นผิวของ PPL ที่มีโซขางที่มีสมบัติเปน นิ
วคลีโอไฟล ที่สามารถเปดวงของหมูอีพ็อกซี่ของวัสดุสนับสนุนทั้งสองชนิด โดยใหโปรตอนกับหมูอีพ็อกซี่ และเกิด
พันธะโควาเลนตตอไปได ซึ่งตรงตามงานวิจัยของ Bischoffa (2012) นอกจากนีง้ านวิจัยอื่นยังมีการตรวจสอบการติด
ของโปรตีนบนวัสดุสนับสนุนดวยวิธีอื่นอีก เชน งานวิจัยของ Yang (2013) ทําการศึกษาพี้นผิววัสดุสนับสนุนดวย
เทคนิค SEM และศึกษาเปรียบเทียบหมูฟงกชันของวัสดุสนับสนุนกอน และหลังผานการตรึงรูปดวยเทคนิค FTIR เปน
ตน ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลสําคัญแกภาคอุตสาหกรรมในการนําเอนไซมไลเปสจากตับออนของหมู
ตรึงรูปดวยพันธะโควาเลนตไปประยุกตใชในอนาคต
ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเบื้องตนในการหาสภาวะที่ใชในการตรึงรูปเทานั้น จึงควรมีการวิเคราะหในเรื่องของ
สภาวะที่เหมาะสมของการทํางาน เชน ปจจัยของคาความเปนกรด-เบสของสารละลายบัฟเฟอร, อุณหภูมิ และความ
เสถียรตอความรอน เปนตน รวมทั้งศึกษาการนําไปประยุกตใชงานในการเรงปฏิกิริยา เพื่อนําไปพัฒนา และตอยอดใน
การใชงานในอุตสาหกรรมตอไป เชน การใชในการเรงปฏิกิริยาผลิตน้ํามันไบโอดีเซล, อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร,
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนตน
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