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บทคัดย่ อ
การแลกเปลี4ยนประจุเป็ นเทคนิ คที4 มีการประยุกต์ในการแยกโปรตีนให้บริ สุทธิ7 ซึ4 งอาจดําเนิ นการใน
รู ปแบบโครมาโตกราฟี แบบฐานคงที4 หรื อโครมาโตกราฟี แบบฐานขยาย อย่างไรก็ตาม การหาสภาวะที4เหมาะสม
ต่อการดูดซับในคอลัมน์โดยตรงต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสู ง งานวิจยั นี< จึงเสนอเทคนิ คที4รวดเร็ วและประหยัดใน
การหาสภาวะที4เหมาะสมในการดูดซับโปรตีนของตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ โดยไม่จาํ เป็ นต้องทราบค่าพีไอของ
โปรตีนเป้ าหมาย ซึ4 งเมื4อทําการทดสอบเทคนิ คที4นาํ เสนอโดยการหาสภาวะในการดูดซับโปรตีน 3 ระบบ คือ 1)
การดูดซับไลโซไซม์ดว้ ย Streamline SP 2) การดูดซับรี คอมบิ แนนท์เอนไซม์เบต้ากลูโคสิ เดสด้วย Streamline
Direct HST1 และ 3) การดูดซับโปรตีนไฟโคไซยานิ นด้วย Streamline Direct HST1 พบว่าเทคนิ คนี< สามารถ
ประยุกต์ได้เป็ นอย่างดีกบั โปรตีนที4ใช้ทดสอบทั<ง 3 ระบบ ดังนั<น เทคนิคที4นาํ เสนอนี<จึงควรจะสามารถประยุกต์กบั
ระบบการดูดซับโปรตีนชนิดอื4นโดยใช้ตวั กลางแลกเปลี4ยนประจุได้เช่นกัน
คําสําคัญ: การแลกเปลี4ยนประจุ สภาวะในการดูดซับ การแยกโปรตีนให้บริ สุทธิ7
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Abstract
An ion exchange technique has been applied to use in protein purifications. It can be operated as fixed
bed or expanded bed chromatography. However, the determination of optimum binding condition directly in the
column is time consuming and expensive. This present investigation reports rapid and cost effective technique
to determine the binding of protein to the ion exchanger, even without the knowledge of the isoelectric point of
target protein. This technique has been tested to determine the optimum binding condition of 3 protein systems:
1) adsorption of lysozyme by Streamline SP, 2) adsorption of recombinant enzyme β-glucosidase by Streamline
Direct HST1, and 3) adsorption of phycocyanin by Streamline Direct HST1. Thus, this technique should be
possible to apply to other protein adsorption systems using ion exchanger.
Keywords: ion exchange, binding condition, protein separation

1. บทนํา

โปรตีน ละลายอยู่ โดยถ้าพีเ อชของสารละลายมีค่า
มากกว่าพีไอโปรตีนจะแสดงประจุลบ และถ้าพีเอช
ของสารละลายมีค่า น้อ ยกว่า พีไ อโปรตีน จะแสดง
ประจุบวก ดังนั<น การทําให้โปรตีนบริ สุทธิ7 โดยการ
แลกเปลี4 ย นประจุ จึ ง สามารถใช้ท< ัง การแลกเปลี4 ย น
ประจุบวกและการแลกเปลี4ยนประจุลบ อย่างไรก็ตาม
ต้องคํา นึ งถึ ง ความเสถี ยรของโปรตี นเป้ าหมายร่ ว ม
ด้ว ย ในกรณี ที4 รู้ ค่ า พี ไ อของโปรตี น เป้ าหมายจะ
สามารถกําหนดพีเอชที4 ใช้ในการดูดซับได้โดยอาศัย
หลัก การเบื< อ งต้น คื อ กํา หนดค่ า พี เ อชตํ4า กว่า พี ไ อ
ประมาณหนึ4งหน่วยสําหรับการแลกเปลี4ยนประจุบวก
และกําหนดค่าพีเอชสู งกว่าพีไอประมาณหนึ4 งหน่ วย
สําหรับการแลกเปลี4ยนประจุลบ สําหรับอิทธิ พลของ
ความเข้ม ข้น ของเกลื อ พบว่า ไอออนของเกลื อ ที4
ละลายอยู่ในสารละลายสามารถรบกวนการจับ กัน
ระหว่างโปรตีนเป้ าหมายกับตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ
โดยมีการรายงานว่าเมื4อความเข้มข้นของเกลือสู งขึ<น
ส่ ง ผลให้ ค วามสามารถในการดู ด ซับ ของโปรตี น
เป้ าหมายโดยตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุลดลง [2] ทั<งนี<
สําหรับงานด้านการแลกเปลี4ยนประจุบางครั<งอาจพบ

การแลกเปลี4ยนประจุเป็ นหน่ วยปฏิ บตั ิการ
หนึ4 งในวิศวกรรมกระบวนการชี วภาพที4 ใช้ในการแยก
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ4งโปรตีนให้บริ สุทธิ7 ทั<งนี<
อัน ตรกิ ริ ยาที4 เ กิ ด ขึ< นระหว่า งโปรตี น เป้ าหมายและ
ตัว กลางแลกเปลี4 ย นประจุ เ ป็ นแรงเนื4 อ งจากความ
แตกต่ า งของประจุ ซึ4 งขั<น ตอนทั4ว ไปในการแยก
โปรตี น โดยเทคนิ ค นี< ประกอบด้ว ย 1) การเตรี ย ม
ตัวอย่างและตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ 2) การดูดซับ
โปรตีนเป้ าหมายบนตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ 3) การ
ล้างตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุเพื4อกําจัดสิ4 งปนเปื< อนที4
ไม่ถูกดูดซับ และ 4) การชะโปรตีนเป้ าหมายออกจาก
ตัวกลางดู ดซับ [1] โดยขั<นตอนที4 2 เป็ นขั<นตอนที4 มี
ความสําคัญมากซึ4งประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับมีความ
เกี4ยวข้องกับประจุของโปรตีนเป้ าหมาย และค่าความ
เข้ม ข้น ของเกลื อ ในสารละลายที4 โ ปรตี น เป้ าหมาย
ละลายอยู่
เนื4 อ งจากโปรตี น สามารถแสดงออกทั< ง
ประจุบวกและประจุลบขึ< นอยู่ก บั ค่า ไอโซอิเล็กตริ ก
(พีไ อ) ของโปรตีน และพีเ อชของสารละลายที4
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การรายงานปริ มาณเกลือที4ละลายอยูใ่ นสารละลายใน
รู ปค่าการนําไฟฟ้ าเนื4 องจากเป็ นค่าที4 มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับปริ มาณเกลือที4วดั ค่าได้ง่าย
ในปั จจุ บันเทคนิ คการแลกเปลี4 ยนประจุ มี
การประยุก ต์ใ นหลายรู ปแบบ เช่ น โครมาโตกราฟี
แบบฐานคงที4 (fixed bed) [3] และโครมาโตกราฟี แบบ
ฐานขยาย (expanded bed) [4] โดยพบว่าการหาสภาวะ
ที4เหมาะสมต่อการดูดซับในคอลัมน์โดยตรงจะต้องใช้
เวลาและค่าใช้จ่ายสู งถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั บริ ษทั ผูผ้ ลิต
ตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุจะมีการผลิตคอลัมน์ขนาด
เล็ ก เพื4 อ ใช้ สํ า หรั บ หาสภาวะในการดํ า เนิ น การ
โดยเฉพาะ ดังนั<น ในการทดลองนี< จึงนําเสนอเทคนิ ค
อย่ า งรวดเร็ วและประหยัด ในการหาสภาวะที4
เหมาะสมในการดู ดซั บ โปรตี นของตั ว กลาง
แลกเปลี4 ย นประจุ โดยไม่ จ ํา เป็ นทราบค่ า พี ไ อของ
โปรตีนเป้ าหมาย

ประมาณ 10.7 โดยไข่ ข าวของไข่ ไ ก่ มี ค่ า พี เ อช
ประมาณ 9.0-9.5 และมีค่าการนําไฟฟ้ าประมาณ 8.60
มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร
- ส่ วนใสที4ได้จากการแยกเซลล์ออกจากนํ<า
หมักที4ได้จากการเพาะเลี<ยงยีสต์ Pichia pastoris สาย
พันธุ์กลายที4มียีนเบต้ากลูโคสิ เดส [2] เป็ นแหล่งของ
เอนไซม์เบต้ากลูโคสิ เดส ซึ4 งมี ค่าพีไอประมาณ 5.5
โดยโปรตีนชนิดนี<มี 4 หน่วยย่อยที4เหมือนกัน โดยแต่ละ
หน่ วยย่อยมี น< ําหนักโมเลกุลประมาณ 85 กิ โลดาลตัน
ทั<ง นี< ส่ ว นใสของนํ<า หมักจากการเพาะเลี< ย งยีสต์ P.
pastoris ในงานวิจยั นี<มีค่าพีเอชประมาณ 5.0 และมีค่า
การนําไฟฟ้ าประมาณ 18 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร
- ส่ ว นใสที4 ไ ด้จ ากการนํา สารแขวนลอย
เซลล์สาหร่ าย Anabaena siamensis TISTR 8012 มา
ทําให้เซลล์แตกโดยวิธีแช่แข็ง-ละลายเป็ นจํานวน 3
ครั<ง แล้วทําการหมุนเหวี4ยงเพื4อกําจัดกากเซลล์ เป็ น
แหล่งของโปรตีนไฟโคไซยานิ น (phycocyanin) ซึ4 งมี
ค่าพีไอประมาณ 4.64 โดยโปรตีนชนิ ดนี< มี 12 หน่วย
ย่ อ ยที4 ป ระกอบไปด้ ว ยหน่ ว ยย่ อ ยชนิ ดแอลฟา
และเบต้าอย่างละ 6 หน่ วยย่อย โดยหน่ วยย่อยชนิ ด
แอลฟาและเบต้ามีน< าํ หนักโมเลกุลประมาณ 18 และ
17 กิโลดาลตัน ตามลําดับ ทั<งนี< ส่ วนใสที4ได้จะมีค่า
พี เ อชประมาณ 7.0 และมี ค่ า การนํา ไฟฟ้ าประมาณ
0.58 มิ ล ลิ ซี เ มนส์ ต่ อ เซนติ เ มตร ซึ4 งใกล้ เ คี ย งกั บ
สารละลายบัฟเฟอร์ ที4ใช้ในการละลายเซลล์สาหร่ าย
ก่อนทําให้เซลล์แตก

2. วัสดุและวิธีการทดลอง
แหล่ งของโปรตีนตัวอย่ างทีใ ช้ ศึกษา
ในการวิจยั นี<เลือกใช้โปรตีนทดสอบ 3 ชนิ ด
จาก 3 แหล่ง ที4 มีความแตกต่างกันทั<งในแง่ของชนิ ด
ของโปรตีน และคุณสมบัติของสารละลายที4 โปรตี น
ละลายอยู่ เพื4อเป็ นการยืนยันว่าระบบที4 ออกแบบขึ< น
สามารถประยุกต์กบั โปรตีนที4หลากหลาย ดังนี<
- ไข่ขาวของไข่ไก่ เป็ นแหล่งของไลไซไซม์
ซึ4 งเป็ นโปรตี น ที4 มี เ พี ย ง 1 หน่ ว ยย่ อ ย ที4 มี น< ําหนั ก
โมเลกุ ล ประมาณ 14 กิ โ ลดาลตั น และมี ค่ า พี ไ อ
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การหาสภาวะทีเหมาะสมสํ าหรั บการดู ดซั บโปรตีน
ของตัวกลางแลกเปลีย นประจุ
งานวิจยั นี< เป็ นกระบวนการอย่างง่ายที4ใช้ใน
การหาสภาวะที4 เหมาะสมต่อการดู ดซับโปรตีนของ
ตัวกลางดูดซับ ซึ4งมีข< นั ตอน ดังนี< (รู ปที4 2)
1. เติ ม ตั ว กลางแลกเปลี4 ย นประจุ 0.5
มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร ที4 มี
ฝาปิ ดประมาณ 5-10 หลอด
2. เตรี ยมสารละลายบัฟเฟอร์ สาํ หรับทําให้
ตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุอ4ิมตัว ที4มีความเข้มข้น 0.5
และ 0.05 โมลาร์ และมีพีเอชแตกต่างกัน 5-10 พีเอช
โดยควรมี พีเ อชในช่ วง 5-9 สํา หรั บการแลกเปลี4 ย น
ประจุลบ และพีเอช 4-8 สําหรับการแลกเปลี4ยนประจุ
บวก (ในงานวิจัยนี< ที4พีเอช 4.0-5.5 ใช้โซเดี ยมอะซิ เทรตบัฟเฟอร์ และที4 พีเอช 6.0-8.0 ใช้โพแทสเซี ยม
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์)
3. ทําให้ตวั กลางแลกเปลี4ยนประจุอ4ิมตัวครั<ง
ที4 1 โดยเติมสารละลายบัฟเฟอร์ แต่ละพีเอชลงในแต่
ละหลอดจากข้อ 1 หลอดละ 10 มิลลิลิตร นําไปเขย่า
บนเครื4 องเขย่าเป็ นเวลา 10 นาที แล้วทําการเปลี4 ยน
สารละลายบัฟเฟอร์ใหม่ โดยทําทั<งหมด 5 ครั<ง โดยใช้
สารละลายบัฟเฟอร์ที4มีความเข้มข้น 0.5 โมลาร์

รู ปที 1 ลิแกนด์ของตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุบวก
ก) Streamline SP และ ข) Streamline Direct HST1
ตัวกลางแลกเปลีย นประจุ
ตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุที4ใช้ในงานวิจยั นี<
ทั<งหมดเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั GE Healthcare เมือง
Uppsala ประเทศสวีเดน ได้แก่
- Streamline SP ซึ4 งเป็ นตัวกลางแลกเปลี4ยน
ประจุบวกที4มีลิแกนด์เป็ นหมู่ซลั โฟเนต (รู ปที4 1ก)
- Streamline Direct HST1 ซึ4 งเป็ นตัวกลาง
แลกเปลี4 ยนประจุ บวกที4 มีหลายหมู่ฟังก์ชันประกอบ
กันเป็ นลิแกนด์ (รู ปที4 1ข) ซึ4 งบริ ษทั ผูผ้ ลิตออกแบบ
ขึ< น มาให้สามารถทํา งานได้ใ นสภาวะที4 มีค่ า การนํา
ไฟฟ้ าสูงได้

รู ปที 2 การหาสภาวะที4เหมาะสมสําหรับการดูดซับโปรตีนของตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ ก) พีเอช และ ข) ความ
เข้มข้นของเกลือหรื อค่าการนําไฟฟ้ า

4
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4. ทําให้ตวั กลางแลกเปลี4ยนประจุอ4ิมตัวครั<ง
ที4 2 โดยดูดสารละลายบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์
จากหลอดในข้อ 3 ทิ<ง แล้วดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3
โดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์ที4มีความเข้มข้น 0.05 โมลาร์
และเพิ4มการดําเนินการเป็ น 10 ครั<ง
5. ดู ด สารละลายบัฟ เฟอร์ ทิ< ง จากนั<น เติ ม
สารละลายโปรตีนตัวอย่างปริ มาตร 1-5 มิลลิลิตร ที4มี
พีเอชเท่ากับสารละลายบัฟเฟอร์ที4ใช้ทาํ ให้ตวั กลางดูด
ซับอิ4มตัวลงในแต่ละหลอด นําไปเขย่าบนเครื4 องเขย่า
เป็ นเวลา 1 ชั4ว โมง ซึ4 งในขั<น ตอนนี< เป็ นขั<น ตอนที4
โปรตีนเป้ าหมายจะถูกดูดซับด้วยตัวกลางแลกเปลี4ยน
ประจุ โดยในหลอดที4โปรตีนเป้ าหมายถูกดูดซับได้ดีก็
จะเหลื อโปรตี นเป้ าหมายละลายในสารละลายน้อย
(สําหรับชุดทดลองควบคุ มให้นาํ สารละลายโปรตี น
ตัว อย่ า ง ที4 พี เ อชต่ า งๆ ใส่ ล งแต่ ล ะหลอดที4 ไ ม่ มี
ตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ แล้วนําไปเขย่าพร้อมกับชุด
ทดลอง)
6. เมื4 อครบ 1 ชั4วโมง ตั<งทิ< ง ไว้ใ ห้ตวั กลาง
แลก เปลี4ยนประจุนอนก้น ดูดเอาส่ วนใสมาวิเคราะห์
ปริ มาณโปรตีนเป้ าหมาย
7. ที4 ก ล่ า วมาทั<ง หมดเป็ นการหาพี เ อชที4
เหมาะสมต่อการดูดซับ สําหรับการหาค่าการนําไฟฟ้ า
ที4 เหมาะสมต่ อ การดู ด ซั บ สามารถดํ า เนิ นการ
เช่ นเดี ยวกันโดยทําการแปรผันค่าความเข้มข้นของ
เกลือในสารละลายโปรตีนซึ4งเป็ นค่าที4มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับค่าการนําไฟฟ้ า โดยทั4วไปนิ ยมใช้เกลื อ
โซเดียมคลอไรด์ (รู ปที4 2ข)
8. ทําการคํานวณค่าความจุที4สภาวะสมดุ ล
(equilibrium capacity, Qeq) โดยอาศัยสมการที4 1 ซึ4 ง
เป็ นค่าที4 นิยมใช้ในการรายงานความสามารถในการ
ดูดซับของตัวกลางดูดซับ

Qeq =

(C0 − Ceq )Vl
Vads

(1)

เมื4อ

C0 คือ ค่าความเข้มข้นโปรตีนเริ4 มต้น
Ceq คื อ ค่ า ความเข้ม ข้น โปรตี น ที4 ส ภาวะ
สมดุลหลังจากผ่านการดูดซับ
Vl คือ ปริ มาตรของทั<งระบบ
Vads คือ ปริ มาตรตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ

วิธีการวิเคราะห์
1. กิจกรรมของไลโซไซม์วเิ คราะห์ตามวิธีที4
อธิ บายโดย Wilken และ Nikolov (2006) [5] โดยการ
วัด ความขุ่ น ที4 ล ดลงของสารแขวนลอยของเซลล์
Micrococcus luteus ซึ4 งไลโซไซม์ 1 หน่วย มีค่าเท่ากับ
ปริ มาณไลโซไซม์ที4ทาํ ให้ค่าการดูดกลืนแสงที4 450
นาโนเมตร ลดลง 0.001 ต่อนาที โดยในการทดลองนี<
จะรายงานความเข้ม ข้น ของ ไลโซไซม์ใ นหน่ ว ย
มิลลิกรัมของไลโซไซม์โดยใช้ไลโซไซม์ของบริ ษทั
Fluka เป็ นสารมาตรฐาน
2. กิจกรรมของเอนไซม์เบต้ากลูโคสิ เดสทํา
ตามวิธีที4เสนอโดย Evans (1985) [6] ซึ4 งเป็ นวิธีที4วดั
p-nitrophenol ที4ปลดปล่อยออกมาจากโมเลกุลของ pnitrophenyl-β-D-glucopyranoside เนื4องจากการทํางาน
ของเอนไซม์เบต้ากลูโคสิ เดส โดยกําหนดให้ 1 หน่วย
มีค่าเท่ากับปริ มาณเอนไซม์ที4ปลดปล่อย p-nitrophenol
1 ไมโครโมลต่อนาที
3. ความเข้มข้นของโปรตีนไฟโคไซยานิ น
วิเคราะห์ โดยการวัดค่าดูดกลืนแสงที4 ความยาวคลื4 น
615 652 และ 730 นาโนเมตร จากนั<นนําค่าการ
ดู ด กลื นแสงที4 ว ดั ได้มาคํา นวณหาความเข้มข้นของ
โปรตีนไฟโคไซยานินตามสมการที4 2 [7]

5
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[ phycocyanin]( mg / ml )

= A615 −

ไม่เกิน 100 มิลลิโมลาร์ Streamline SP สามารถดูดซับ
ไลโซไซม์ได้ดีในทุกพีเอชที4ทาํ การศึกษา ซึ4 งเป็ นการ
แสดงให้เห็นว่าค่าพีไอของไลโซไซม์มีค่าสู งกว่าพีเอช
สู งที4 สุดที4 ใช้ในการศึกษา (พีเอช 8.0) ทั<งนี< เนื4 องจาก
ไข่ขาวมี ค่าการนําไฟฟ้ าตํ4า ดังนั<น การเลือกใช้พีเ อช
8.0 ในการดูดซับจึ งเหมาะสมกว่าการเลือกใช้พีเอช
ที4 ต4 าํ กว่า เนื4 องจากในไข่ขาวมีโปรตีนชนิ ดอื4นที4 มีค่า
พีไอในช่วง 4.6-6.6 มากถึง 67 เปอร์ เซ็นต์ [9] ซึ4 งการ
เลื อ กใช้ พี เ อช 4.0 ในการดู ด ซั บ ถึ ง แม้ว่ า จะให้
ประสิ ทธิ ภาพในการดู ด ซับ ไลโซไซม์สู งกว่า แต่ จ ะ
ส่ ง ผลเสี ยในแง่ ค วามบริ สุ ท ธิ7 ของโปรตี นเป้ าหมาย
เนื4องจากจะมีโปรตีนปนเปื< อนปริ มาณมาก

(2)

A730 − 0.47( A652 − A730 )
5.34

4. โซเดียมโดดิซิลซัลเฟต-พอลิอะคริ ลาไมด์
เจลอิเล็กโทรฟอรี ซิส (SDS-PAGE) ดําเนิ นการตาม
หลักการของ Laemmli (1970) [8]
5. ค่าพีเอช และค่าการนําไฟฟ้ า ค่าพีเอชวัด
โดยใช้เครื4 องวัดค่าพีเอชของ HACH COMPANY รุ่ น
SensIONTM และค่าการนําไฟฟ้ าวัดโดยเครื4 องวัดค่า
การนําไฟฟ้ า (Conductivity meter) ของ Hand-held
Conductivity /TDS meter รุ่ น CON 6/TDS 6

Qeq (mglysozyme/mlSP exchanger)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
3.1 การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมต่ อการดูดซับไลไซไซม์
ของตัวกลางแลกเปลีย นประจุบวก Streamline SP
การทดลองในส่ วนนี< เป็ นระบบแรกที4ใช้ใน
การทดสอบเทคนิ คที4ออกแบบ โดยระบบที4 ศึกษา คือ
การดูดซับ ไลไซไซม์ของตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ
บวก Streamline SP โดยระบบนี<ได้ทาํ การศึกษาปั จจัย
ร่ วม 2 ปั จจัย ได้แก่ ผลของค่าการนําไฟฟ้ าในรู ปของ
ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในช่วง 0-800
มิลลิโมลาร์ (มีค่าการนําไฟฟ้ าในช่วงประมาณ 5-70
มิลลิซีเมนส์) และผลของพีเอชในช่วง 4.0-8.0 โดยทํา
การปรั บค่าความเข้มข้นของเกลื อ โซเดี ยมคลอไรด์
และพี เ อชของสารละลายไข่ ข าวให้ ไ ด้ ค่ า ตามที4
ต้องการศึ กษาก่อนทําการดูดซับ ซึ4 งผลการทดลองที4
ได้แสดงดังรู ปที4 3 ในรู ปของค่าความจุที4สภาวะสมดุล
(Qeq) โดยถ้าค่า Qeq สูงแสดงว่าดูดซับไลโซไซม์ได้ดี
จากรู ปที4 3 เมื4 อพิจารณาเฉพาะอิทธิ พลของ
พีเอช พบว่าเมื4อพีเอชสู งขึ<นให้ค่า Qeq ลดลง อย่างไร
ก็ตาม พบว่าที4ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์

10
pH 4.0
pH 5.0
pH 6.0
pH 7.0
pH 8.0

8
6
4
2
0
0

200

400

600

800

1000

[NaCl] (mM)

รู ปที 3 อิทธิ พลของพีเอชและความเข้มข้นของเกลือ
ต่ อ ค่ า ความจุ ที4 ส ภาวะสมดุ ล (Qeq) ของตัว กลาง
แลกเปลี4ยนประจุบวก Streamline SP ในการดูดซับ
ไลโซไซม์
เมื4อพิจารณาอิทธิ พลจากค่าการนําไฟฟ้ าใน
รู ปของความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ พบว่า
ค่า Qeq จะลดลงเมื4อค่าการนําไฟฟ้ าเพิ4มขึ< น (ความ
เข้มข้นของเกลือโซเดี ยมคลอไรด์เพิ4มขึ<น) เนื4 องจาก
ไอออนของเกลื อจะขัดขวางการดู ดซับโปรตี นของ
ตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุทาํ ให้ไลโซไซม์ถูกดู ดซับ
6
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ได้น้อ ยลง ซึ4 ง สอดคล้อ งกับ การรายงานของ Jahic
และคณะ (2006) [4] ทั<ง นี< ถึ ง แม้ว่า ที4 ค วามเข้ม ข้น
เกลือโซเดียมที4 0 และ 50 มิลลิโมลาร์ จะให้ค่า Qeq ไม่
ต่างกัน แต่ใ นการดํา เนิ น การจริ ง ควรเลื อ กใช้ความ
เข้มข้นของเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ 50 มิ ลลิ โมลาร์
เนื4 องจากในระบบนี< ความเข้มข้นของเกลือที4 เพิ4มขึ< น
เล็กน้อยจะช่วยลดโปรตีนปนเปื< อนโดยไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการดูดซับไลโซไซม์ ดังนั<น สภาวะที4
1

เหมาะสมสําหรับการดูดซับไลโซไซม์จากสารละลาย
ไข่ขาวของตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ Streamline SP
คือ ระบบบัฟเฟอร์ ที4มีพีเอช 8.0 และมี ความเข้มข้น
ของเกลื อ โซเดี ย มคลอไรด์ 50 มิ ล ลิ โ มลาร์ ซึ4 ง เมื4 อ
ดําเนิ นการภายใต้สภาวะดังกล่าวและติดตามผลโดย
SDS-PAGE ได้ผลดังรู ปที4 4 ซึ4งแสดงให้เห็นว่าวิธีการ
ที4 นาํ เสนอนี< สามารถใช้หาสภาวะที4 เหมาะสมในการ
ดูดซับไลโซไซม์โดย Streamline SP

2

3

4

64.2 kDa
48.8 kDa
37.1 kDa
25.9 kDa

19.4 kDa
14.8 kDa

 ไลโซไซม์

6.0 kDa

รู ปที 4 การติดตามการดูดซับไลโซม์จากสารละลายไข่ขาวด้วยตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ Streamline SP ในระบบที4
พีเอช 8.0 และมีความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ 50 มิลลิโมลาร์ เมื4อแถวที4 1) คือ โปรตีนมาตรฐาน 2) คือ
ไลโซไซม์เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (Fluka) 3) คือ สารละลายไข่ขาวก่อนการดูดซับ และ 4) คือ สารละลาย
ส่วนใสหลังการดูดซับ
3.2 การศึ ก ษาสภาวะที เ หมาะสมต่ อ การดู ด ซั บ
เอนไซม์ เ บต้ า กลู โ คสิ เ ดสของตั ว กลางแลกเปลี ย น
ประจุบวก Streamline Direct HST1
การทดลองในส่ วนนี< เป็ นตัวแทนของระบบ
ที4โปรตีนเป้ าหมายเป็ นรี คอมบิแนนท์โปรตีน (รี คอม
บิแนนท์เอนไซม์เบต้ากลูโคสิ เดส) ที4ได้จากระบบการ
แสดงออกโดย P. pastoris ซึ4 งส่ วนใสที4 ได้จากการ
แยกเซลล์ อ อกจากนํ< าหมั ก จะมี ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า

ค่อนข้างสู งสําหรั บการแลกเปลี4 ยนประจุ โดยทั4วไป
(ประมาณ 18 มิลลิ ซีเมนส์ต่อเซนติ เมตร) [2] ดังนั<น
การทดลองในส่ วนนี< จึงเลื อกใช้ Streamline Direct
HST1 ซึ4งบริ ษทั ผูผ้ ลิตแนะนําว่าสามารถทํางานได้ใน
สภาวะที4มีค่าการนําไฟฟ้ าสูงได้
การทดลองในส่ ว นนี< มี ค วามแตกต่ า งจาก
ระบบแรกที4 ศึกษาการดู ดซับไลไซไซม์ของตัวกลาง
แลกเปลี4ยนประจุบวก Streamline SP ซึ4 งทําการศึกษา
7
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ปั จ จัย ร่ ว ม 2 ปั จ จัย ในเวลาเดี ย วกัน ทํา ให้ จ ํา นวน
หน่ วยทดลองมีปริ มาณมากถึง 35 หน่ วยทดลอง แต่
ในการทดลองนี< จะเลือกศึกษาทีละปั จจัย คือ พีเอช (5
หน่วยทดลอง) และค่าการนําไฟฟ้ า (6 หน่วยทดลอง)
ซึ4 งพบว่ามี จาํ นวนหน่ วยทดลองรวมเพียง 11 หน่ วย
ทดลอง ทําให้ประหยัดเวลาและวัสดุในการวิจยั ซึ4งผล
การทดลองที4ได้แสดงดังรู ปที4 5

งานวิจัยนี< ไม่ เสถี ย รที4 พีเ อชตํ4า กว่า 4.0 เมื4 อพิ จารณา
อิทธิ พลของค่าการนําไฟฟ้ า พบว่าการเพิ4มค่าการนํา
ไฟฟ้ าจาก 6.4 เป็ น 47.0 มิ ลิ ซี เ มนส์ ต่ อ เซนติ เ มตร
ส่ งผลให้ค่า Qeq ลดลงเพียง 15 เปอร์ เซ็นต์ เท่านั<น
(รู ปที4 5ข) แสดงให้เห็นว่า Streamline Direct HST1
สามารถทํางานได้ดีแม้ในสภาวะที4 มีค่าการนําไฟฟ้ า
สู งก็ตาม ซึ4 งจากการทดลองทําให้ทราบพีเอชและค่า
การนําไฟฟ้ าสําหรับการดูดซับ รวมถึงทราบอีกว่าการ
ดูดซับรี คอมบิแนนท์โปรตีนจากนํ<าหมักที4ได้จากการ
เพาะเลี<ยง P. pastoris โดย Streamline Direct HST1
ไม่จาํ เป็ นต้องทําการเจื อจางนํ<าหมักเพื4อลดค่าการนํา
ไฟฟ้ าก่อนดําเนินการดูดซับ

pH
Qeq (Uβ-glucosidase/mlHST1exchanger)
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3.3 การศึกษาสภาวะทีเ หมาะสมต่ อการดูดซับโปรตีน
ไฟโคไซยานิ น ของตัว กลางแลกเปลีย นประจุ บ วก
Streamline Direct HST1
การทดลองในส่วนนี<เป็ นตัวแทนของการดูด
ซับโปรตี นที4 อยู่ในเซลล์ซ4 ึ งต้องผ่านการทําให้เซลล์
แตกเพื4อปลดปล่อยโปรตีนก่อนทําการดูดซับ โปรตีน
ติดตามที4ใช้ คือ โปรตีนไฟโคไซยานินจากสาหร่ าย A.
siamensis TISTR 8012 ซึ4 งมี 12 หน่วยย่อย คือ หน่วย
ย่อยชนิ ดแอลฟาและเบต้าอย่างละ 6 หน่ วยย่อย โดย
ระบบนี< เลื อกศึ ก ษาอิ ทธิ พลของพี เอชต่อ การดู ดซับ
เพียงปั จจัยเดียว เนื4 องจากสารละลายตัวอย่างเริ4 มต้นมี
ค่ า การนํ า ไฟฟ้ าตํ4 ามาก (0.58 มิ ล ลิ ซี เมนส์ ต่ อ
เซนติเมตร) อย่างไรก็ตาม การทดลองในส่ วนนี< ยงั คง
เลือกใช้ Streamline Direct HST1 โดยไม่ได้คาํ นึ งถึง
ความสามารถในการทํางานได้ในสภาวะที4มีค่าการนํา
ไฟฟ้ าสูง แต่ให้ความสําคัญต่อค่าความจุในการดูดซับ
ซึ4 งมีการรายงานว่ามีค่าความจุของการดูดซับสู งกว่า
Streamline SP [2]

(ข)
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รู ปที 5 ค่าความจุที4สภาวะสมดุล (Qeq) ของตัวกลาง
แลกเปลี4ยนประจุบวก Streamline Direct HST1 ในการ
ดูดซับเบต้ากลูโคสิ เดส (ก) อิทธิพลของพีเอช (ควบคุม
ค่าการนําไฟฟ้ าเท่ากับ 15.0 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร
และค่ า ความเข้ม ข้น ของเอนไซม์เ บต้า กลู โ คสิ เ ดส
เริ4 มต้น (C0) 2.69 หน่วยต่อมิลลิลิตร) และ (ข) อิทธิพล
ของค่าการนําไฟฟ้ า (ควบคุมค่าพีเอชเท่ากับ 4.0 และ
ค่า C0 1.22 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
จากผลการทดลองพบว่า เมื4 อ พี เ อชสู ง ขึ< น
ส่ งผลให้ค่า Qeq ลดลง (รู ปที4 5ก) อย่างไรก็ตาม ใน
ระบบนี<ไม่สามารถลดค่าพีเอชที4ใช้ในการศึกษาให้ต4าํ
กว่า 4.0 เนื4 องจากเอนไซม์เบต้ากลูโคสิ เดสที4 ใช้ใ น
8
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ผลการทดลองแสดงดังรู ปที4 6 ซึ4 งพบว่าเมื4อ
ทําการเพิ4มพีเอชในช่วง 5.0-7.5 จะส่ งผลให้ค่า Qeq
ลดลง ซึ4งที4พีเอช 5.0 มีความเหมาะสมต่อดูดซับโปรตีน
ไฟโคไซยานิ นโดยให้ค่า Qeq สู งที4สุด 3.0 มิลลิกรัม
ไฟโคไซยานิ นต่อมิ ลลิ ลิตรของตัวกลางแลกเปลี4 ยน
ประจุ ทั<งนี< ถึงแม้วา่ การลดพีเอชจะมีแนวโน้มที4จะให้
ค่า Qeq สูงขึ<น แต่จากการทดลองพบว่าที4พีเอชตํ4ากว่า
5.0 โปรตีนไฟโคไซยานินจะตกตะกอนจึงไม่เหมาะที4
จะดําเนินการที4พีเอชตํ4ากว่า 5.0
สําหรับการติดตามผลการทดลองด้วย SDSPAGE (รู ปที4 7) พบแถบของโปรตีนหลัก 2 แถบ ที4มี
ขนาดโมเลกุลประมาณ 17 และ 18 กิ โลดาลตัน ซึ4 ง
จากการย้อ มเจลด้ว ยซิ ง ค์อ ะซิ เ ตรตและตรวจสอบ
ภายใต้แสงยูวี [10] พบว่าเกิดการเรื องแสงสี สม้ ซึ4งเป็ น
การยืนยันว่าแถบดังกล่าวเป็ นไฟโคบิ ลิโปรตีน ซึ4 งมี
ขนาดสอดคล้องกับขนาดของหน่วยย่อยชนิ ดแอลฟา
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รู ปที 6 อิทธิ พลของพีเอชต่อค่าความจุที4สภาวะสมดุล
(Qeq) ของตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุบวก Streamline
Direct HST1 ในการดู ดซับ โปรตี นไฟโคไซยานิ น
(ควบคุมค่าการนําไฟฟ้ าเท่ากับ 0.58 มิลลิซีเมนส์ต่อ
เซนติเมตร และค่าความเข้มข้นของโปรตีนไฟโคไซยานินเริ4 มต้น 0.31 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
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 ไฟโคไซยานิ น

11 kDa

รู ปที 7 การติดตามการศึกษาอิทธิ พลของพีเอชต่อการดูดซับโปรตีนไฟโคไซยานิ นของตัวกลางแลกเปลี4ยนประจุ
Streamline Direct HST1 ด้วย SDS-PAGE เมื4อแถวที4 1 คือ โปรตีนมาตรฐาน แถวที4 2-9 คือ สารละลายส่วนใสหลัง
การดูดซับที4พีเอช 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.50 7.00 และ 7.50 ตามลําดับ และแถวที4 10 คือ สารละลายเริ4 มต้น
ก่อนการดูดซับ
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และเบต้าของไฟโคไซยานิ น โดยที4 พีเอช 5.0 ตรวจ
พบแถบของไฟโคไซยานิ นน้อยที4สุดและความเข้ม
ของแถบของไฟโคไซยานิ นจะมากขึ< นตามพีเอชซึ4 ง
แสดงว่าที4 พีเอชสู งขึ< นมี การดูดซับโปรตี นไฟโคไซยานินได้นอ้ ยลง
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4. สรุ ป
เทคนิ คอย่างรวดเร็ วและประหยัดในการหา
สภาวะในการดูดซับโปรตีนของตัวกลางแลกเปลี4ยน
ประจุ ที4 นํ า เสนอเป็ นเทคนิ คที4 ใ ช้ เ วลาน้ อ ยและ
ประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยโดยใช้ส ารเคมี แ ละวัส ดุ ท ดลอง
น้อยลง ซึ4งสามารถใช้ในหาสภาวะที4เหมาะสมต่อการ
ดู ด ซับ ของตัว กลางแลกเปลี4 ย นประจุ ใ น 3 ระบบ
ทดสอบ ที4 มี ค วามแตกต่ า งกัน ทั<ง ในแง่ ช นิ ด ขนาด
คุ ณ สมบั ติ และแหล่ ง ของโปรตี น รวมถึ ง ชนิ ด
คุ ณ สมบั ติ ข องตัว กลางแลกเปลี4 ย นประจุ ดั ง นั< น
เทคนิคที4นาํ เสนอนี<จึงน่าจะสามารถประยุกต์กบั ระบบ
การดูดซับโปรตีนชนิ ดอื4นโดยใช้ตวั กลางแลกเปลี4ยน
ประจุได้เช่นกัน
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