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บทคัดยอ
แมนนาเนสเปนเอนไซมที่สามารถยอยสลายโพลิแซคคาไรดในกลุมแมนแนนและเฮทเทอโรแมนแนน ซึ่ง
เปนองคประกอบของผนังเซลลพืช และไดผลผลิตเปนแมนโนโอลิโกแซคคาไรดและแมนโนส แมนนาเนสไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากเปนเอนไซมที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมหลายประเภท พืชและสัตวบาง
ชนิดสามารถผลิตแมนนาเนสได แตที่ใชกันมากในทางอุตสาหกรรมเปนแมนนาเนสจากจุลินทรีย บทความนี้เนน
แมนนาเนสจากจุลินทรีย ในหัวขอที่เกี่ยวของกับการทํางานของเอนไซม กระบวนการผลิตเอนไซม การเพิ่ม
ผลผลิตเอนไซมโดยใชเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ และการประยุกตแมนนาเนสในระดับอุตสาหกรรม
คําสําคัญ : แมนนาเนส, การผลิตแมนนาเนส, อุตสาหกรรมเอนไซม
Abstract

A mannanase is an enzyme that hydrolyzes polysaccharides, mannans and heteromannans,
which are components of plant cell walls, to produce mannooligosaccharides and mannose. This
enzyme has stimulated intense attention recently due to its potential role in many industrial
processes. Some plants and animals also produce mannanases however the major industrial uses
are mannanases from microorganisms. This article focuses on the microbial mannanases regarding
their enzyme production, overproduction by recombinant DNA technology, and potential
applications in industries.
Keywords: mannanase, mannanase production, industrial enzyme
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ของน้ําตาลกลูโคส (glucose) เชื่อมตอกันดวยพันธะ
β -1,4 ในขณะที่ ส ารประกอบเฮมิ เ ซลลู โ ลสมีทั้ ง
รูปแบบที่เปนสายโซตรงและโซกิ่งซึ่งประกอบดวย
น้ํ า ตาลที่ แ ตกต า งกั น 5 ชนิ ด คื อ กลู โ คส ไซโลส
(xylose) กาแลคโตส (galactose) แมนโนส (mannose)
และอะราบิ โ นส (arabinose) ดั ง นั้ น จึ ง สามารถแบ ง
ประเภทของสารประกอบเฮมิเซลลูโลสจากชนิดของ
น้ําตาลในสายโซหลักไดเปนไซแลน (xylan) กาแลค
แตน (galactan) และแมนแนน (mannan) โดยไซแลน
เป น องค ป ระกอบหลั ก ในพื ช จํ า พวกไม เ นื้ อ แข็ ง
(hardwood) และพืชตระกูลหญาในขณะที่แมนแนน
เปนองคประกอบหลักในไมเนื้อออน (softwood) และ
เมล็ ด พื ช ตระกู ล ถั่ ว ซึ่ ง มี ห น า ที่ ทั้ ง ที่ เ ป น ส ว นของ
โครงสรางและเปนสวนสะสมอาหาร [5]
เอนไซมเฮมิเซลลูเลสเปนเอนไซมที่สามารถ
ทํางานภายใตสภาวะในชวงพีเอชและอุณหภูมิกวาง
จึ ง มี ก า ร นํ า เ อ น ไ ซ ม เ ฮ มิ เ ซ ล ลู เ ล ส ม า ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งแมน
นาเนสที่ ส ามารถยอ ยสลายสารประกอบแมนแนน
แบบสุมภายในสายของสารประกอบที่มีโครงสราง
หลั ก เป น น้ํ า ตาลแมนโนสเชื่ อ มต อ กั น ด ว ยพั น ธะ
β -1,4 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช แ ม น น า เ น ส เ ริ่ ม ต น ใ น
อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ [6] ดังนั้น
บทความวิ จั ย นี้ จึ ง มุ ง ถึ ง แมนนาเนสจากจุ ลิ น ทรี ย
กระบวนการผลิ ต และการประยุ ก ต ใ ช แ มนนาเน
สในระดับอุตสาหกรรมซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ผูสนใจที่จะใชเอนไซมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพ

1. บทนํา
ป จ จุ บั น การศึ ก ษาทางเอนไซม วิ ท ยาให
ความสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษาเอนไซม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology
industries) ซึ่ ง เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี ส ว นแบ ง ทาง
การตลาดเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ. 2553 ทั่ว
โลกมีการใชเอนไซมในระดับอุตสาหกรรมมีมูลคาสูง
ถึง 3.3 พันลานเหรียญสหรัฐ และมีการคาดการณวา
ในป
พ.ศ. 2558 จะมี ก ารใช เ อนไซม ใ นระดั บ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเปน 4.4 พันลานเหรียญสหรัฐ
[1] เอนไซม ที่ มี ก ารนํ า ไปใช ใ นอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพอยางกวางขวางในปจจุบันแบงเปน
กลุมเอนไซมไฮโดรเลส (hydrolases) เชนโปรติเอส
(proteases) อะไมเลส (amylases) และเอสเทอเรส
(esterases) แ ล ะ ก ลุ ม เ อ น ไ ซ ม ค า ร โ บ ไ ฮ เ ด ร ส
(carbohydrases) เชน เซลลูเลส (cellulases) เฮมิเซลลู
เลส (hemicellulases) และเพคติเนส (pectinases) [2]
โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลูเลสและเฮมิเซลลูเลสเปนกลุม
เอนไซม ที่ มี ก ารประยุ ก ต ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพอยางกวางขวาง [3]
โครงสร า งของเซลลพื ช เป น สารกลุ ม ลิก โน
เซลลู โ ลส (lignocelluloses)
ซึ่ ง ประกอบด ว ย
เซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส (hemicelluloses)
และลิกนิน (lignin) ในอัตราสวน 2:1:1.0 [4] โดย
เซลลูโลสเปนสวนที่ไมละลายน้ํา จัดเรียงตัวกันแนน
สรางความแข็งแรงต อโครงสรางของผนังเซลลพืช
ในขณะที่ลิ กนินเปนสารอะโรมาติกจัดเรี ยงตัวเป น
ชั้นๆ (aromatic barrier) มีหนาที่ปองกันการยอยสลาย
จากจุลินทรีย สวนสารประกอบเฮมิเซลลูโลสเปนสาร
ที่ อ ยู ร ะหว า งชั้ น ของเซลลู โ ลสและลิ ก นิ น โดย
ลักษณะโครงสรางของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส
แตกตางกันที่สารประกอบเซลลูโลสเปนสายโซตรง

2. โครงสรางของสารประกอบแมนแนน
สารประกอบแมนแนนเป น สารในกลุ ม เฮมิ
เซลลูโ ลส พบทั่วไประหวางชั้น ของเซลลูโ ลสและ
366

ปที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แมนแนน (glucomannan) และโครงสรางที่มีน้ําตาล
แมนโนสเปนสายโซตรงเชื่อมตอกันดวยพันธะ β-1,4
และมีน้ําตาลกาแลคโตสเปนสายโซกิ่งเชื่อมกับสาย
โซตรงดวยพันธะ α-1,6 เรียกโครงสรางดังกลาววา
กาแลคโตแมนแนน (galactomannan) นอกจากนั้นใน
ไม เ นื้ อ อ อ นบางชนิ ด พบโครงสร า งสารประกอบ
กาแลคโตแมนแนนที่มีน้ําตาลกลูโคสในสายหลักดวย
เรียกโครงสรางนี้วากาแลคโตกลูโคแมนแนน (galactoglucomannan) ดังรูปที่ 1 พืชแตละชนิดจะมี
อัตราสวนน้ําตาลแมนโนส : กาแลคโตสที่แตกตางกัน
คือ น้ําตาลแมนโนส : กาแลคโตสเทากับ 1.1:1.0 จัด
อยูในพวกที่มีน้ําตาลกาแลคโตสมาก (high Gal) และ
3.5:1.0 คือพวกที่มีน้ําตาลกาแลคโตสนอย (low Gal)
ซึ่งปริมาณน้ําตาลกาแลคโตสที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให
ความสามารถในการละลายได ล ดลง
ตั ว อย า ง
สารประกอบกาแลคโตแมนแนนในพื ช ชนิ ด ต า งๆ
แสดงดังตารางที่ 1

ลิ ก นิ น โดยพบว า แมนแนนจะยึ ด ติ ด กั บ ส ว นของ
ลิกนินดวยพันธะโควาเลนท และจะเชื่อมกับเสนใย
เซลลู โ ลสด ว ยพั น ธะไฮโดรเจน จากลั ก ษณะ
โครงสรางดังกลาวจึงชวยสรางความแข็งแรงและทํา
ใหยากตอการยอยสลาย [7] สารประกอบแมนแนน
พบได ทั่ วไปในจิ ม โนสเป ร ม ของไม เ นื้ อ ออ น ส ว น
แองจิโอสเปรมในไมเนื้อแข็ง เมล็ดของพืชตระกูลถั่ว
เมล็ดกาแฟ และสาหรายทะเลบางชนิด [8]
การแบ ง ชนิ ด ของสารประกอบแมนแนน
สามารถแบ ง ได เ ป น 2 กลุ ม คื อ 1) กลุ ม ที่ มี น้ํ า ตาล
แมนโนสเพียงชนิดเดียวเชื่อมตอกันดวยพันธะ β-1,4
ไม มี ส ายโซ กิ่ ง และ 2) กลุ ม ที่ ป ระกอบด ว ยน้ํ า ตาล
แมนโนสเปนน้ําตาลหลักในสายโซตรงเชื่อมตอกัน
ดวยพันธะ β-1,4 และมีน้ําตาลเฮกโซส (hexose) ตัว
อื่นอยูในโครงสราง นั่นคือในโครงสรางที่มีน้ําตาล
แมนโนสและน้ําตาลกลูโคสอยูในสายโซตรงเชื่อมตอ
กันดวยพันธะ β-1,4 เรียกโครงสรางดังกลาววากลูโค

รูปที่ 1 โครงสรางของแมนแนนและสารประกอบแมนแนน A) แมนแนน; B) กาแลคโตแมนแนน; C) กลูโคแมนแนน และ D) กาแลคโตกลูโคแมนแนน [ดัดแปลงจาก Dhawan และ Kaur (2007)] [5]
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ตารางที่ 1 ตัวอยางสารประกอบกาแลคโตแมนแนนในพืชชนิดตางๆ (ดัดแปลง
จาก Moreira and Filho, 2008) [7]
ชนิด
Schizolobium parahybum
Mimosa scabrella
Cyamopsis tetragonoloba
Caesalpinia spinosa
Ceratonia siliqua

อัตราสวน น้ําตาลแมนโนส : น้ําตาลกาแลคโตส
3.0:1.0
1.1:1.0
1.6-2.0:1.0
3.0:1.0
4.0:1.0
(acetyl mannan esterase) [11] ซึ่งเอนไซมทั้งสาม
ชนิ ด ทํ า หน า ที่ ย อ ยสลายโซ กิ่ ง หรื อ องค ป ระกอบ
น้ําตาลชนิดอื่นที่มิใชน้ําตาลแมนโนส ตัวอย างการ
ยอยสลายสารประกอบ แมนแนนโดยเอนไซมใน
กลุมแมนนาเนสแสดงดังรูปที่ 2
แมนนาเนสเป น เอนไซม ไ ฮโดรเลสที่ ย อ ย
สลายแบบสุมภายในโครงสรางที่มีน้ําตาลแมนโนส
เปนองคประกอบหลักเชื่อมตอกันดวยพันธะ β-1,4
นั่ น คื อ สารกาแลคโตแมนแนน กลู โ คแมนแนน
กาแลคโตกลูโคแมนแนน และแมนแนนทําใหไดแมน
โนโอลิโกแซคคาไรด (mannan-oligosacharide) เปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง อาจประกอบด ว ยแมนโนไตรโอส
(mannotriose) หรือแมนโนไบโอส (mannobiose)
อยางไรก็ตามบางครั้งจะพบกลไกการทํางานของแมน
นาเนสแบบทรานไกลโคซิ ล เลชั่ น (transglycosylation) นั่นคือปฏิกิริยาการยายหมูน้ําตาลจากโมเลกุล
หนึ่งไปอีกโมเลกุลหนึ่ง โดยมีแมนโนโอลิโกแซคคา
ไรดเปนสับสเตรต [12]
ประสิทธิภาพการทํางานของแมนนาเนสขึ้น
อยูกับจํานวนการแทนที่ของน้ําตาลชนิดอื่นที่ไมใช
น้ํ า ตาลแมนโนส นั่ น คื อ ในกรณี ข องสารประกอบ
กาแลคโตแมนแนนและกลูโคแมนแนนประสิทธิภาพ

สั บ สเตรตที่ นิย มใช ใ นการศึก ษาการทํา งาน
ของแมนนาเนส คือ สารประกอบกาแลคโตแมนแนน
จากโลคัสบีนกัม (locust bean gum, LBG) จาก
Ceratonia siliqua ซึ่งมีอัตราสวนน้ําตาลแมนโนส :
น้ําตาลกาแลคโตส เทากับ 4:1 [9] กลูโคแมนแนนจาก
ไอโวรีนัท (ivory nut) (Phytelephas macrocarpa)
และแมนโนโอลิโกแซคคาไรด [10]

3. เอนไซมยอยสลายสารประกอบแมนแนน
ดังที่กลาวขางตนวา สารประกอบแมนแนน
ประกอบดวยน้ําตาลแมนโนสเปนโครงสรางสายหลัก
และอาจมี น้ํ า ตาลชนิ ด อื่ น ปนอยู ใ นโครงสร า งด ว ย
ดังนั้นในการยอยสลายสารประกอบแมนแนนอยาง
สมบู ร ณจึงจําเป นตองใชเอนไซมอ ยางนอ ย 2 ชนิด
ทํางานรวมกัน (synergistic action) คือแมนนาเนส
(EC 3.2.1.78, mannan endo-1,4-mannosidase) และ
แมนโนซิเดส (EC 3.2.1.25, exo-mannosidase) โดย
เอนไซม ทั้ ง สองชนิ ด เป น เอนไซม ห ลั ก ในการย อ ย
สลายสารประกอบแมนแนนใหสมบูรณ นอกจากนั้น
ยังอาจพบแอลฟา-กลูโคซิเดส (α-glucosidase; EC
3.2.1.21) แอลฟา-กาแลคโตซิเ ดส (α -galactosidase;
EC 3.2.1.22) และอะซิติลแมนแนนเอสเทอรเรส
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จากทางดานปลายสายน้ําตาลแมนโนโอลิโกแซคคา
ไรดที่มีความจําเพาะกับพันธะβ-1,4 ทําใหไดน้ําตาล
แมนโนสเปนผลิตภัณฑสุดทาย

การยอยสลายของแมนนาเนสขึ้นอยูกับปริมาณน้ําตาล
กาแลคโตสและกลูโ คสในโมเลกุล [9] จากนั้ น
แมนโนซิ เ ดสจะใช แ มนโนโอลิ โ กแซคคาไรด เ ป น
สับสเตรตยอยสลายตอ โดยแมนโนซิเดสจะยอยสลาย

รูปที่ 2 โครงสรางสารประกอบแมนแนนและเอนไซมที่เกี่ยวของ (A) แมนนาเนสยอยสลายแมนแนน (B) กาแลค
โตซิเดสยอยสลายกาแลคโตแมนแนน (C) อะซิติลแมนแนนเอสเทอรเรสยอยสลายกาแลคโตกลูโค
แมนแนน (D) แมนโนซิเดสยอยสลายแมนแนนสายสั้น (E) กลูโคซิเดสยอยสลายกลูโคโอลิโกแซคคาไรด
[ดัดแปลงจาก Zyl และคณะ (2010)] [4]
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4. แหลงของแมนนาเนส

5. การตรวจสอบจุลินทรียที่สามารถผลิต
แมนนาเนส

แมนนาเนสพบไดในจุลินทรียหลายชนิดทั้ง
แบคทีเรีย รา ยีสต และแอคติโนมัยซีส [5] โดยสวน
ใหญพบทั้งที่เปนเอนไซมที่ผลิตขึ้นไดเอง (constitutive enzyme) และเอนไซมที่ตองมีการเหนี่ยวนําการ
ผลิต (inducible enzyme) โดยแมนนาเนสสวนใหญ
เป น เอนไซม ที่ ผ ลิ ต แล ว หลั่ ง ออกนอกเซลล (extracellular
enzyme)
ยกเว น แมนนาเนสจาก
Sporocytophaga coccoids และ Aerobacter
mannolyticus ที่พบวาเปนเอนไซมที่ผลิตแลวอยูใน
เซลล (intracellular enzyme) [13] ในปจจุบันมีแมน
นาเนสจากจุลินทรียหลายชนิดที่ถูกใชในทางการคา
เชน Bacillus sp., Streptomyces sp, Caldibacillus
cellulovorans,
Caldicellulosiruptor
Rt8B,
Caldocellum saccharolyticum [14-17] นอกจากนั้น
ในประเทศไทย Khampheng และคณะ (2006) ไดทํา
การคัดแยกจุลินทรียที่สามารถผลิตแมนนาเนสจากดิน
พบวา Bacillus circulans NT6.7 สามารถผลิต
แมนนาเนสได สู ง ที่ สุ ด โดยแสดงกิ จ กรรมของ
เอนไซมเทากับ 0.306 หนวยตอมิลลิลิตร [18] ในขณะ
ที่ Titapoka และคณะ (2008) สามารถคัดแยกจุลินทรีย
ที่ ผ ลิ ต แมนนาเนสจากดิ น ได 2 ชนิ ด คื อ Klebsiella
oxytoca CW2-3 และ Acinetobacter sp. ST1-1 โดย
แสดงกิ จ กรรมเอนไซม จํ า เพาะเท า กั บ 0.120 และ
0.185 หนวมตอมิลลิกรัมโปรตีน เมื่อใชกากมะพราว
เปนสับสเตรตตามลําดับ [19] ซึ่งแสดงใหเห็นวา
แหลงของแมนนาเนสพบไดในจุลินทรียหลายชนิด
และกิจกรรมของเอนไซมก็จะแตกตางกันตามแหลง
ผลิตเอนไซมอีกดวย

การทดสอบในอาหารแข็งที่มีสับสเตรตของ
แมนนาเนส (gel-diffusion assay) เปนวิธีการ
ตรวจสอบและคัดแยกจุลินทรียที่สามารถผลิตแมน
นาเนสที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป น
วิธีการที่รวดเร็วและตรวจวัดผลไดงาย โดยตรวจสอบ
จากขนาดของวงใสรอบโคโลนีของจุลินทรียที่เกิดขึ้น
วงใสที่เกิดรอบโคโลนีแสดงใหทราบวาโคโลนีนั้นๆ
สามารถผลิตแมนนาเนสมายอยสับสเตรตเพื่อใชเปน
แหลงอาหารในการเจริญเติบโตได อยางไรก็ตามการ
ตรวจสอบจุ ลิ น ทรี ย ที่ ส ามารถผลิ ต เอนไซม ไ ด ด ว ย
วิธีการนี้ไมเหมาะสมหรือยากตอการคัดเลือกเชื้อราที่
ผลิตแมนนาเนสเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของ
เชื้อราที่มีเสนใยแผขยายเต็มจานเพาะเชื้อรา และเกิด
การแพร ก ระจายของเอนไซม ทํ า ให ย ากต อ การวั ด
ขนาดวงใสที่เกิดขึ้น
Downie และคณะ (1994) พัฒนาวิธีวิเคราะห
การทดสอบกิจกรรมของแมนนาเนสบนอาหารแข็ง
พบวาการวิเคราะหการทํางานของเอนไซมบนอาหาร
แข็ ง จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งที่ สุ ด ภายใต ส ภาวะที่ เ ป น
กรดและเปนกลาง และใชสีคองโกเรด (Congo red)
เป นสี ย อ ม ซึ่ง ให ผ ลที่ ชั ด เจนกวา การใชสี Remazol
Brilliant Blue carob substrate [20] ซึ่งตอมา Chang
และคณะ (1992) และ De Nicolas-Santiago และคณะ
(2006) พัฒนาการใชแผนเมมเบรนโพลิคารบอเนต
และเซลโลเฟน 400 (cellophane 400) รวมกับการใช
อาหารแข็งเพื่อใชคัดแยกราที่ผลิตแมนนาเนส [21,22]
วิ ธี ก ารใช อ าหารแข็ ง ที่ มี สั บ สเตรตของ
แมนนาเนสนอกจากเปน วิธี ที่ใช คั ด แยกจุลิ นทรีย ที่
ผลิตเอนไซมแ ล วยั งสามารถใชสําหรับหากิจ กรรม
ของเอนไซม ไ ด อี ก ด ว ย โดยการเติ ม หรื อ หยด
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เอนไซม นอกจากนั้น พบวาแหลงอินทรียไนโตรเจน
จะมีผลตอการผลิตเอนไซมแมนนเนสมากกวาแหลง
ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ต อ การผลิ ต แมนนาเนสอี ก
ประการคื อ อิ อ อนของโลหะหนั ก ต า งๆ โดยพบว า
อิออนของโลหะหนักสามารถกระตุนหรือยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซมได เชน แคลเซียมอิออน (Ca2+)
และแมกนีเซียมอิออน (Mg2+) สามารถกระตุนการ
ทํางานของแมนนาเนสจากเชื้อ Clostridium sp.
ในขณะที่ เ ฟอรั ส อิ อ อน (Fe3+) อะลู มิ เ นี ย มอิ อ อน
(Al3+) และเมอคิวรีอิออน (Hg2+) ยับยั้งการทํางานของ
แมนนาเนส [27] นอกจากนั้นสภาพทางเคมีกายภาพ
เชน พีเอช อุณหภูมิ อัตราการกวน อัตราการใหอากาศ
และระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงจุลินทรียก็เปนปจจัยที่
มีผลตอการผลิตแมนนาเนสเชนกัน

สารละลายเอนไซมที่ตองการทดสอบบนชอง (well)
ของอาหารแข็งที่มีสับสเตรตของเอนไซมจากนั้นยอม
ดวยสี คองโกเรด สังเกตวงใสรอบชองที่เกิดขึ้นบน
อาหาร จากนั้นวัดเสนผานศูนยกลางที่เกิดขึ้นรอบวง
ใสแลวคํานวณเปนค ากิ จ กรรมของเอนไซมไดโ ดย
สรางกราฟเปรียบเทียบระหวางขนาดของวงใสที่เกิด
ขึ้นกับคา log ของความเขมขนของเอนไซม [23]

6. การผลิตแมนนาเนส
แมนนาเนสจากจุ ลิ น ทรี ย ส ว นใหญ เ ป น
เอนไซมที่ผลิตแลวหลั่งออกนอกเซลล ปจจัยที่มีผล
ตอการผลิตเอนไซมคือองคประกอบของอาหารที่ใช
ผลิตเอนไซมโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงคารบอนและ
ไนโตรเจนในอาหารที่ผลิตเอนไซม และสภาวะทาง
กายภาพ เชน อุณหภูมิ พีเอช อัตราการกวน ปริมาณ
ออกซิเจน [24]
อาหารที่ ใ ช ผ ลิ ต แมนนาเนสนิ ย มใช แ หล ง
คารบอนจากสารประกอบแมนแนนตางๆ เชนโลคัส
บีนกัม กัวกัม (guar gum) คอนยัคแมนแนน (konjac
mannan) นอกจากนั้นสารประกอบแมนแนนตางๆ
ยังทําหนาที่เปนสารเหนี่ยวนําในการผลิตแมนนาเนส
ไดอีกดวย [25] นอกจากแหลงคารบอนที่มีสวนสําคัญ
ในการผลิ ต แมนนาเนสแล ว แหล ง ไนโตรเจนก็ มี
ความสําคัญเชนกัน แหลงไนโตรเจนในอาหารผลิต
เอนไซมแบงเปนแหลงอินทรียไนโตรเจน (organic
nitrogen) เชน สารสกัดจากยีสต (yeast extract) สาร
สกัดจากเนื้อ (beef extract) เปบโตน (peptone) และ
แหลงอนินทรียไนโตรเจน (inorganic nitrogen) เชน
แอมโมเนี ย มซั ล เฟต ไดแอมโมเนี ย มไฮโดรเจน
ฟอสเฟต โซเดี ย มไนเตรต ซึ่ ง จะเลื อ กใช แ หล ง
ไนโตรเจนชนิดใดขึ้นกับชนิดของจุลินทรียที่ใชผลิต

7. การผลิตแมนนาเนสโดยเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ
เนื่องจากแมนนาเนสเปนที่ตองการอยางมาก
ในทางอุตสาหกรรม ดังนั้นการผลิตแมนนาเนสใหได
ปริมาณมากจึงเปนสิ่งจําเปน การเหนี่ยวนําการผลิต
แมนนาเนสโดยสายพั น ธุ จุ ลิ น ทรี ย ต ามธรรมชาติ
จํ า เป น ต อ งใช สั บ เสตรทที่ มี แ มนแนนสู ง ในการ
เพาะเลี้ยง ซึ่งทําใหตนทุนสูงไปดวยเพราะแมนแนน
มีราคาแพงจึงไมคุมคาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังตองหา
สภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมซึ่งใชเวลาและ
แรงงานมาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การผลิ ต รี ค อมบิ แนนทแมนนาเนสซึ่งเปนวิธีที่งาย ใชเวลาไมนานและ
องคประกอบที่ใชในอาหารเพาะเลี้ยงมีราคาไมแพง
อีกทั้งยังไดเอนไซมในปริมาณมากขึ้นดวย นอกจาก
นั้นการทําใหรีคอมบิแนนทเอนไซมบริสุทธิ์สามารถ
ทําไดงาย ตัวอยาง เชน การตอ tag ชนิดตางๆ เขาที่
ดานปลายของยีนแมนนาเนส เชน His tag ซึ่งในบาง
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ในบทความนี้จะขอยกตัวอยางการโคลนและ
การแสดงออกของยีนแมนนาเนสที่มีสมบัติที่นาสนใจ
ดังนี้ การโคลนยีนแมนนาเนสจากรา Bispora sp.
MEY-1 ลงใน P. pastoris พบวายีนนี้มีขนาด 1,347
คู เ บส เอนไซม ทํ า งานได ดี ใ นสภาวะเป น กรด
(acidophilic) โดยพบวามี กิจ กรรมสูงสุดที่พีเ อช
ในชวง 1.0-1.5 ซึ่งจัดวาเปนเปนแมนนาเนสที่สามารถ
ทํ า งานได ที่ พี เ อชต่ํ า ที่ สุ ด เท า ที่ มี ร ายงานมา และมี
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการทํางานสูงถึง 65 องศา
เซลเซียส [38]
แมนนาเนสที่ ทํ า งานได ดี ใ นสภาวะด า ง
(alkaline mannanase) จะมีประโยชนอยางมากตอ
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมผลิต
ผงซักฟอก ซึ่งลวนเปนอุตสาหกรรมที่กระบวนการ
ผลิตมีสภาวะเปนดางสูง ตัวอยางจากการศึกษาของ
He และคณะ (2008) พบวาแมนนาเนสจาก Bacillus
sp. N16-5 ที่ผลิตใน P. pastoris มีสภาวะที่เหมาะสม
ตอการทํางานที่พีเอชสูงถึง 10.0 และที่อุณหภูมิสูงถึง
70 องศาเซลเซียส และยังพบอีกวารีคอมบิแนนท
แมนนาเนสชนิดนี้มีเสถียรภาพสูงที่พีเอชและอุณภูมิ
สูง (pH stability and thermal stability) กวาแมนนาเนสที่ผลิตจาก Bacillus sp. N 16-5 ตามธรรมชาติ
อยางเห็นไดชัด นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนโปรโมเตอรใหเหมาะสมตอการแสดงออกของยีนแมนนาเนสชนิดนี้ใน P. pastoris จะสามารถกระตุนการผลิต
แมนนาเนสให ไ ด ป ริ ม าณมากขึ้ น ด ว ย [38] ต อ มา
Zhao และคณะ (2011) ไดศึกษาโครงสรางคริสตัล
ของแมนนาเนสจากเชื้อ Bacillus sp. N 16-5 รวมถึง
การทํามิวเทชั่นที่ยีนแมนนาเนส ทําใหเกิดความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งวากรดอะมิโนที่สําคัญตอสมบัติการทนดาง
ของแมนนาเนสชนิ ด นี้ คื อ กลู ต ามี น ที่ ตํ า แหน ง 91
(Gln91) และ กลูตาเมทตําแหนงที่ 226 (Glu226) [39]

กรณีจะชวยใหการทําใหเอนไซมบริสุทธิ์สําเร็จไดใน
ขั้นตอนเดียวดวยวิธี immobilized metal affinity
chromatography (IMAC) อันที่จริงแลวมากกวา
ครึ่งหนึ่งของเอนไซมที่ใชกันมากทางอุตสาหกรรม
ลวนผลิตมาจากเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ [5,
28-31]
การผลิตรีคอมบิแนนทแมนนาเนสทําไดโดย
การโคลนยีนแมนนาเนสที่แยกไดจากสิ่งมีชีวิตชนิด
ต า งๆ ลงสู เ วกเตอร เ พื่ อ นํ า ไปผลิ ต รี ค อมบิ แ นนท
เอนไซม ใ นเซลล เ จ า บ า น ซึ่ ง ที่ นิ ย มใช กั น มากคื อ
Escherichia coli [32,33] และ Pichia pastoris [34,
35] แตถาเปนยีนแมนมาเนสที่แยกไดจากรามักจะถูก
นําไปแสดงออกในเซลลเจาบานที่เปนราเชนกัน เชน
P. pastoris และ Aspergillus sp. [36,37] การใช
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอนอกจากจะทําให
สามารถผลิตเอนไซมไดในปริมาณมากแลวยังทําให
ทราบขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของยีนที่ควบคุมการ
สร า งแมนนาเนสซึ่ ง จะทํ า ให ส ามารถคาดการณ
โครงสรางปฐมภูมิของเอนไซม และลําดับกรดอะมิ
โนที่สําคัญตอการทํางานของเอนไซม ซึ่งนับเปนกาว
สําคัญที่จะนําไปสูการศึกษาโครงสรางและสมบัติของ
แมนนาเนสจากแหล ง ต า งๆ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
โครงสร า งของเอนไซม ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทํางานสูงขึ้นไดโดยการทํามิวเทชัน (mutation) ที่
ตําแหนงตางๆ บนยีน เชน การสรางแมนนาเนสที่มี
เสถียรภาพสูงตอการเปลี่ยนแปลง พีเอช และอุณหภูมิ
[38,39] และจากรายงานที่ผานมาพบวาขนาดของยีน
แมนนาเนสจากสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ต า งๆ มี ค วามหลาก
หลายมาก ซึ่งทําใหเห็นไดวาแมนนาเนสเปนกลุมของ
เอนไซม ที่ ทํ า หน า ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ถึ ง แม ว า จะมี
โครงสรางปฐมภูมิตางกันมาก [5,30,31]

372

ปที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

chrysosporium สามารถนําไปใชในกระบวนการ
เตรี ย มเยื่ อ กระดาษจากไม เ นื้ อ อ อ นได โ ดยลดการ
สู ญ เสี ย เยื่ อ กระดาษได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ [42]
อยางไรก็ตามการใชเอนไซมในอุตสาหกรรมการผลิต
เยื่อกระดาษนิยมใชเอนไซมหลายชนิดรวมกันเชนใช
เอนไซมไซลาเนสรวมกับแมนนาเนส [7]
อุตสาหกรรมการผลิตกาแฟ ในกระบวนการ
สกัดเมล็ดกาแฟเพื่อ ใชเปนกาแฟผงสําเร็จ มีการนํา
แมนนาเนสไปใชเพื่อกําจัดสวนที่เปนกาแลคโตแมนแนนในเมล็ดกาแฟเพื่อลดความหนืด และปองกันการ
เกิดเจลในกระบวนการผลิตกาแฟผง [43] นอกจาก
นั้นยังสามารถใชแมนนาเนสเพื่อ ลดความขุนในน้ํา
ผลไมไดอีกดวย
อุตสาหกรรมการซักลาง ในปจจุบันมีการใช
เอนไซมโปรติเอส อะไมเลส ไลเปส และเซลลูเลสกัน
อยางแพรหลาย อยางไรก็ตามมีการนําแมนนาเนสมา
ใช ร ว มด ว ยเพื่ อ ช ว ยเป น สารเพิ่ ม ความคงตั ว ให กั บ
ผงซั กฟอกและน้ํายาปรับ ผานุ ม และใชแมนนาเนส
เพื่อชวยกําจัดสารพวกเจลหรือเมือกตางๆ ที่อาจติดมา
กับเสื้อผาได [44]
นอกจากนั้นปจจุบันมีการนําแมนนาเนสมาใช
เพื่อเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน กาก
มะพราว กากออย ฟางขาว ใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น โดย
การนําแมนนาเนสมาทําการยอยสลายวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรตางๆ เพื่อใหไดน้ําตาลเปนผลิตภัณฑ
และใชน้ําตาลดังกลาวเปนสารตั้งตนในการผลิตไบโอ
เอธานอล [31,45] หรือใชแมนนาเนสในการผลิตสาร
แมนโนโอลิโกแซคคาไรดซึ่งมีสมบัติความเปนสาร
พรีไบโอติกเพื่อใชเปนสารเสริมในอาหารสัตวไดอีก
ดวย [1]

นอกจากนั้น Bien-Cuong และคณะ (2009) ได
โคลนยีนแมนนาเนสจาก A. niger BK01 พบวามี
ขนาด 1,035 คู เ บส และนํ า ไปแสดงออกใน P.
pastoris
รี ค อมบิ แ นนท แ มนนาเนสที่ ผ ลิ ต ได มี
เสถียรภาพที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นานถึง 56
ชั่วโมง [40] ในขณะที่ Wang และคณะ (2010) โคลน
ยีนแมนนาเนสจาก Pantoea agglomerans ขนาด
1,047 คูเบส และนําไปแสดงออกใน E. coli พบวา
สภาวะที่เหมาะสมตอการทํางานของรีคอมบิแนนท
แมนนาเนสชนิดนี้อยูที่พีเอช 6.0 อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส และมีเสถียรภาพในพีเอชชวงกวางตั้งแต 4.0
ถึง 10.0 [41]
จากตั ว อย า งที่ ย กมาข า งต น ทํ า ให เ ห็ น ได ว า
เทคโนโลยี รี คอมบิแ นนทดีเอ็น เอมีประโยชน อ ย าง
มหาศาลตอการพัฒนากระบวนการผลิตแมนนาเนส
เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ท างอุ ต สาหกรรมได อ ย า ง
กวางขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. การประยุกตแมนนาเนส
เอนไซมหลักที่ใชในระดับอุตสาหกรรมเปน
เอนไซมในกลุมโปรติเอสและไกลโคไซดไฮโดรเลส
(glycoside hydrolase) โดยสามารถจัดแบงประเภท
อุตสาหกรรมไดเปน 3 สวนใหญ คือ เอนไซมที่ใชเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ เอนไซมในอาหาร และเอนไซม
ในอาหารสัตว ซึ่งปจจุบันมีการนําแมนนาเนสไปใช
ในอุตสาหกรรมตางๆ อยางกวางขวาง
อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ แมนนาเนสเปนเอนไซมที่ถูกนํามาใชเพื่อชวยในสวนของการ
ฟอกสีเยื่อกระดาษเพื่อลดการใชสารเคมี และไมเกิด
การสูญเสียเยื่อกระดาษ ทั้งนี้เนื่องจากความจําเพาะ
ของเอนไซม ที่ จ ะย อ ยเฉพาะส ว นที่ เ ป น แมนเนน
เ ท า นั้ น เ ช น แ ม น น า เ น ส จ า ก Phanerochaete
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และการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากแมนนาเนสเป น สาร
เสริมในอาหารสัตว ซึ่งกระบวนการผลิตแมนนาเนส
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อาหารเลี้ยงเชื้อ สภาวะที่ใชในการผลิต และตนทุน
การผลิต อยางไรก็ตามในปจจุบันเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการผลิตแมนนาเนสจากจุลินทรีย อีกทั้งยัง
สามารถนําไปสูการปรับปรุงสมบัติการทํางานของ
แมนนาเนสใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
ตอ อุ ต สาหกรรมในวงกว า งโดยการเปลี่ย นแปลงที่
โครงสรางของแมนนาเนสอีกดวย
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