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บทคัดย่ อ
แบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticusเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคกุง้ ตายด่วนในกุง้ ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
กุง้ ทาให้กงุ้ ตายได้โดยมีอตั ราการตายถึง 90 เปอร์เซ็นต์ภายใน 30 วัน ปั จจุบนั ผูเ้ ลี้ยงกุง้ เลือกใช้ยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง
โรค แต่อาจส่งผลกระทบต่อไปยังผูบ้ ริ โภคได้ในงานวิจยั นี้จึงสนใจที่จะใช้เอนไซม์โปรติเอสทนร้อนในการย่อยโปรตีน
เชื้อ V. parahaemolyticus และ โปรตีนอาหารกุง้ จากการทดลองเมื่อนาโปรติเอสทนร้อนมาทดสอบความสามารถใน
การย่อยโปรตีนเชื้อ V. parahaemolyticus ด้วยเทคนิ ค SDS-PAGE พบว่าแถบโปรตีนหายไปเมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค
MALDI-TOF พบว่าเป็ นโปรตีน OmpU จาก Vibrio sp. และการทดสอบความสามารถในการย่อยโปรตีนอาหารกุง้ ที่อยู่
ในรู ปกรดอะมิโนด้วยเทคนิคนินไฮดริ น พบว่าการใส่โปรติเอสทนร้อนที่ผสมลงไปในอาหารกุง้ ทาให้โปรตีนอาหารกุง้
ถูกย่อยเป็ นกรดอะมิโนได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับอาหารกุง้ ที่ไม่มีโปรติเอสทนร้อน
ABSTRACT
Vibrio parahaemolyticus causes an acute mortal disease in shrimp or early mortality syndrome (EMS). It
affects the growth of shrimp and causes the shrimp to die, with a mortality rate of 90% within 30 days. Shrimp
farmers usually use antibiotics to inhibit the disease which may negatively affect consumers. This research aims to
use thermostable protease enzyme to digest proteins from V. parahaemolyticus and from shrimp feed. From the
experiment, when we used V. parahaemolyticus protein digested by thermostable protease and test the ability of
protein degradation by SDS-PAGE. The digested protein bands were analyzed by MALDI-TOF. The OmpU protein
was identified. When the shrimp feed was treated by thermostable protease, free amino acid and soluble peptides
were detected. Suggesting that protein in the shrimp feed was hydrolyzed by the protease.
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บทนา
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้ ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่โดยหนึ่ งในนั้นคือประเทศไทย ที่ถือว่าเป็ น
ประเทศที่มีการส่งออกกุง้ ที่สูงเป็ นอันดับต้นๆของเอเชีย ที่มีการส่ งออกกุง้ ไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นจานวนมาก
และหลากชนิดไม่วา่ จะเป็ นกุง้ สด กุง้ แช่แข็ง หรื อ กุง้ แปรรู ป ซึ่งมีมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ดว้ ยกันซึ่งมีมูลค่ารวมถึง 75 ล้าน
บาท ซึ่งถือว่ามีมูลค่าที่สูงมากเมื่อเทียบกับตลาดคู่แข่ง (กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ, 2560)
แต่ในปี 2556 อัตราการส่งออกกุง้ ไทยกลับลดลงมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่สาคัญคือการเกิดโรคจากเชื้ อ
แบคทีเรี ย โดยในปี 2556 คณะนักวิจยั จาก University of Arizona สามารถระบุถึงเชื้อสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคที่สร้างความ
เสี ยหายแก่ฟาร์มกุง้ มากมายในเอเชีย คือ Vibrio parahaemolyticus
V. parahaemolyticus เป็ นเชื้อแบคทีเรี ยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง้ เป็ นอย่างมากเนื่ องจากเป็ น
แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของการลดลงของจานวนกุง้ ถ้าหากทาการยับยั้งหรื อกาจัดความรุ นแรงนี้ได้จะช่วยลดอัตราความ
เสี ยหายจากการตายของกุง้ จากเชื้อแบคทีเรี ย V. parahaemolyticusโดยที่ลกั ษณะอาการของโรค คือ เนื้ อเยื่อบริ เวณตับ
และตับอ่อนมีความผิดปกติ โดยเริ่ มจากเซลล์เยื่อบุ (epithelial cell) ของตับและตับอ่อนถูกทาลายอย่างรุ นแรงคล้ายกับ
ถูก สารพิ ษ ตับอ่ อ นมี ก ารสะสมไขมัน ลดต่ าลง ประสิ ท ธิ ภาพลดลงด้ว ย จนในระยะท้า ยของโรคมี ก ารติ ด เชื้ อ ซ้ า
(secondary infection) อย่างรุ นแรงซึ่ งเกิดขึ้นโดยการฉวยโอกาสของเชื้อ V. parahaemolyticus และในที่สุดกุง้ ที่ติดเชื้อ
จะตาย เป็ นผลมาจากการที่ตบั และตับอ่อนล้มเหลวซึ่ งโรคนี้ ส่งผลกระทบให้กงุ้ มีอตั ราการตาย 90 เปอร์ เซ็นต์ภายใน
ระยะเวลาเพียง 30 วัน (FAO, 2013)
ในหลายปี ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงกุง้ บางรายเลือกที่จะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อใช้ในการลดปั ญหาดังที่
กล่าวมาในข้างต้นเพื่อหวังให้กุง้ แข็งแรง โดยยาปฏิชีวนะเป็ นยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์ เฉพาะกับแบคทีเรี ยไม่ออกฤทธิ์
กับไวรัส ยาปฏิชีวนะที่มกั ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้ มีตวั อย่างดังนี้ Sarafloxacin, Sulfadimethoxine sodium
และ Ormethoprim โดยที่ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิดก็จะมีระยะเวลาบังคับในการใช้งานที่แตกต่างกันไปขึ้นกับชนิ ดของยา
ปฏิชีวนะ เช่น Sarafloxacin กาหนดระยะเวลาหยุดยาที่ 5 วัน (กรมประมง, 2550)
แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะในปริ มาณที่มากเกินอาจส่ งผลให้มีสารตกค้างที่อาจส่ งต่อไปถึงผูบ้ ริ โภค
กุง้ ได้ เช่น หากใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาแบคทีเรี ยในกุง้ หากแบคทีเรี ยมีการกลายพันธุ์จะทาให้แบคทีเรี ยมีการทนต่อ
ยาปฏิชีวนะและจะปะปนอยูใ่ นเนื้อสัตว์เมื่อคนกินเนื้อสัตว์เข้าไปหากเกิดอาการป่ วย เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะชนิ ดเดียวกัน
เข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อเชื้อที่ทนต่อยาปฏิชีวนะ หรื อ เกิดการดื้อยานัน่ เอง ทาให้มนุษย์ไม่หายจากการติดเชื้อ นัน่ จึง
เป็ นข้อเสี ยของการใช้ยาปฏิ ชีวนะที่มากเกินไปจนส่ งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อ
การส่ ง ออกกุ้ง ของประเทศไทยไปยัง ประเทศต่ า งๆที่ เ ป็ นตลาดรั บ ซื้ อ กุ้ง หลัก จากประเทศไทยได้ เช่ น ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยในปี 2560 องค์กรอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริ กาหรื อThe U.S. Food and Drug Administration’s
(FDA) ได้มีการตรวจพบการปนเปื้ อนของยาปฏิ ชีวนะในกุ้งที่ มีการนาเข้าและพบว่ามาจากประเทศไทยทั้งหมด 5
รายการด้วยกันซึ่ งถื อว่าเป็ นจานวนที่ สูงมากเมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาที่ มีการตรวจพบการปนเปื้ อนของยาปฏิ ชีวนะ
(Shrimpalliance, 2017)
อาหารของกุง้ ขาวจะมี 2 ประเภท คือ อาหารธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในบ่อหรื อสร้าง
ขึ้นมาโดยจะประกอบไปด้วยจุลินทรี ยแ์ ละสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็ก อีกประเภทคืออาหารเม็ด เป็ นอาหารที่ ผลิตขึ้นมาโดย
ผูป้ ระกอบการผลิตอาหารเม็ดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยตรงโดยความต้องการสารอาหารของกุง้ ขาวไวนาไมจะมี
ความต้องการปริ มาณโปรตีนที่ 35-50 เปอร์เซ็นต์ (กรมประมง, 2558) และถึงแม้วา่ ผูป้ ระกอบการผลิตอาหารเม็ดจะใส่
โปรตีนลงไปในอาหารกุง้ 30 เปอร์ เซ็นต์หรื อมากกว่า กุง้ อาจไม่สามารถรับปริ มาณโปรตีนที่ทางผูป้ ระกอบการใส่ เติม
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ลงไปได้จนหมด เนื่องจากโปรตีนที่ใส่ลงไปมีขนาดของโปรตีนที่ใหญ่หรื ออยูใ่ นรู ปแบบโพลีเปปไทด์ทาให้ยากต่อการ
นาไปใช้ได้ในครั้งเดียว ทาให้ปริ มาณโปรตีนที่เติมลงไปอาจะเกิดการสูญเปล่าหากโปรตีนในอาหารกุง้ มีขนาดที่เล็กลง
ที่อยูใ่ นรู ปของเปปไทด์สายสั้นหรื อกรดอะมิโนอาจทาให้กงุ้ ได้รับโปรตีนได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับการใช้โปรตีนโปรติเอสเข้ามาใช้การย่อยโปรตีนของเชื้อ V.
parahaemolyticus และนามาใช้ในการปรับปรุ งสูตรอาหารที่เหมาะสมสาหรับกุง้ ขาว งานวิจยั นี้จึงสนใจในการนาโปรติ
เอสมาใช้ในการย่อ ยโปรตี น จากเชื้ อ V. parahaemolyticus โปรติ เอสที่ ใช้ในการวิจัยมี คุณสมบัติคื อ มี อุ ณหภูมิ ที่
เหมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์อยูท่ ี่ 70 องศาเซลเซียส และเมื่อทดสอบกับอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1
ชัว่ โมง พบว่ายังมีกิจกรรมเอนไซม์สูงถึง 70 เปอร์ เซ็นต์, ทนความเค็มสู งถึง 2 โมลาร์ ซ่ ึ งมากกว่าระดับความเค็มของน้ า
ทะเลที่มีความเค็มที่ 0.51 โมลาร์ (Duangjai et al., in press)โดยผูว้ ิจยั มีความคาดหวังว่าการใช้โปรติเอสทนร้อนจะ
สามารถลดความรุ นแรงของเชื้อ V. parahaemolyticus ต่อกุง้ ขาวลงได้
วัตถุประสงค์
- เพื่อย่อยโปรตีนที่ผลิตจาก V. parahaemolyticus ด้วยโปรติเอสทนร้อน
- เพือ่ ย่อยโปรตีนในอาหารกุง้ ด้วยโปรติเอสทนร้อน
- เพื่อทาให้โปรตีนในอาหารกุง้ ถูกย่อยออกมาเป็ นกรดอะมิโนหรื อเปปไทด์สายสั้นที่ละลายน้ าได้มากขึ้น
วิธีการวิจยั
การ Transformation
นา recombinant plasmid ของเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนจาก Thermomonospora curvata ที่ได้ทาการสกัด
พลาสมิดไว้ดว้ ยชุด Kit (PrestoTM Mini Plasmid Kit) ปริ มาตร 2 ไมโครลิตรใส่ ลงใน competent cell ปริ มาตร 100
ไมโครลิตรแล้วนาไปแช่ในน้ าแข็ง 30 นาที จากนั้นนาไปทา Heat shock ที่ 42 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 90 วินาที และ
นาไปแช่น้ าแข็ง 15 – 30 นาที หลังครบเวลาจะทาการคืน cell โดยการใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ LB broth ที่ไม่ผสมยาปฏิชีวนะ
900 ไมโครลิตร และบ่มที่ 37 องศาเซลเซี ยส ที่ความเร็ วรอบ 200 rpm เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เมื่อครบนาไปปั่ นเหวี่ยงที่
12,000 rpm, 5 นาทีนาอาหารส่วนใสออก 900 ไมโครลิตร และทาการละลายตะกอนเซลล์ให้เข้ากัน นาไป spread plate
ลงบน LB agar ที่มียาปฏิชีวนะ ampicillin และ chloramphenicol บ่มที่ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 16-24 ชัว่ โมง จะได้
โคโลนีของเชื้อ E. coli สายพันธุ์ BL21 (DE3) ที่มียนี ของเอนไซม์โปรติเอสทนร้อน
การผลิตโปรติเอสในระบบเซลล์ E. coli
นาโคโลนีจากจานอาหารเลี้ยงเชื้อใส่ลงใน flask อาหาร LB broth 50 มิลลิลิตร ที่มียาปฏิชีวนะ ampicillin และ
chloramphenicol อย่างละ 0.01% (w/v) ของปริ มาตรอาหาร บ่มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง, 200 rpm ที่ 37 องศาเซลเซี ยส เพื่อ
ใช้เป็ นหัวเชื้อ และทาการถ่ายเชื้อไปสู่ Flask อาหาร LB broth 1,000 มิลลิลิตร ที่มียาปฏิชีวนะอย่างละ 0.01% (w/v) โดย
ถ่ายเชื้อลงไป 2% (v/v) บ่มที่ 37 องศาเซลเซี ยส ความเร็ วรอบ 200 rpm เป็ นเวลา 3 – 4 ชัว่ โมง ให้ได้ค่า OD (optical
density) อยูใ่ นช่วง 0.4 – 0.6 เมื่อได้ถึงค่าที่ตอ้ งการทาการเติม 1 mM IPTG และบ่มต่อที่ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3
ชัว่ โมง ทาการเก็บตะกอนโปรตีนโดยการปั่ นเหวีย่ งที่ 5,000 rpm เป็ นเวลา 30 นาที ที่ 4 องศาเซลเซี ยส เก็บส่ วนตะกอน
เซลล์ (pellet) และเก็บไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส
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การทาให้ เซลล์ แตก
นา Pellet ที่เตรี ยมไว้มาละลายด้วย 100 mM Tris buffer pH 7 ด้วยปริ มาตร 10 ml ต่อ Pellet ที่ได้จากการผลิต
โปรติเอส 1,000 มิลลิลิตร เมื่อละลายจนเป็ นเนื้ อเดี ยวกันนาไปแตกเซลล์ดว้ ย sonicatorในขณะแตกเซลล์ในน้ าแข็ง
ตลอดเวลาและระวังไม่ให้ตวั อย่างร้อนจนเกินไป เมื่อเซลล์ที่ตอ้ งการแตกเซลล์เรี ยบร้อย นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ 10,000 rpm
ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 – 20 นาที และทาเก็บส่วนใส (supernatant) ไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไป
การทาบริสุทธิ์เอนไซม์ โปรติเอสทนร้ อนด้ วย Fast protein liquid chromatography
นาตัวอย่างที่ไม่มีตะกอนปนเปื้ อนฉี ดเข้าสู่เครื่ อง FPLC โดยที่มีบฟั เฟอร์ที่ใช้อยู่ 2 ชนิ ดคือ 100 mM Tris pH 6
(Buffer A,+) และ 100 mM Tris pH 6 + 1M NaCl (Buffer B,+,-) ใช้ column ion exchange ที่เป็ นการแยกโปรตีนตาม
ความเป็ นขั้วโดยจะต้องให้ท้ งั ระบบภายในเครื่ องเป็ น Buffer A เนื่ องจากโปรติเอสมีข้ วั เป็ น (-)ทาให้ buffer A ที่มีข้ วั
เป็ น (+) ผลักโปรตีนอื่นๆที่มีข้ วั เป็ น (+) ให้ออกไปและยึดโปรติเอสไว้ และเมื่อเปลี่ยนเป็ น Buffer B ที่มีข้ วั (+,-) ทาให้
โปรตีนที่ไม่ตอ้ งการที่ เป็ นขั้ว (-) ถูกผลักออกไปและทาให้ข้ วั บวกจาก Na ยึดขั้ว (-) ของโปรติเอสเอาไว้ให้ออกมา
พร้อมกันที่ Buffer B 50 -70% และมีความบริ สุทธิ์ จากนั้นนาไป concentrate ด้วย protein concentrator ขนาด 10,000
MWCO ที่ 5,000 rpm, 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาทีเพื่อให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น
การเตรียม secreted proteins จากแบคทีเรีย V. parahaemolyticus
เตรี ยม secreted proteins จากแบคทีเรี ย V. parahaemolyticus โดยการเลี้ยงในอาหาร nutrient broth ที่มีการเติม
3% NaCl เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ให้ OD อยูใ่ นช่วง 0.4 – 0.6 เมื่อได้ค่าที่ตอ้ งการให้นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 5,000 rpm
ที่ 4องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาทีเก็บส่ วนใสมาทดลองต่อโดยการเติม ammonium sulfate ที่ความเข้มข้น 20-80 %
จากนั้นนาไปปั่ นเหวีย่ งที่ความเร็ ว 5,000 rpm ที่ 4 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 30 นาที เก็บส่ วนใส มาใส่ ลงในถุง เยื่อเลือก
ผ่าน (dialysis bag) และแช่ใน PBS buffer ที่ 50 mM ใส่ Magnetic stirring bar เพื่อทาการกวน จะทาการเปลี่ยน PBS
buffer ทุก 2 ชัว่ โมง จนครบ 6 รอบ เมื่อครบเก็บสารที่อยูใ่ นถุงเยือ่ เลือกผ่านเพื่อนาไปใช้ในการทดลองต่อไป
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งโปรตีนของ V. parahaemolyticus โดยเอนไซม์ โปรติเอสทนร้ อนด้ วย
เทคนิค SDS-PAGE
นาเอนไซม์โปรติเอสทนร้อน และ secreted proteins ที่เตรี ยมไว้นามาใช้ในการทดสอบความสามารถในการ
ยับยั้ง โดยผสมตัวอย่างทั้งสองชนิ ดที่มีปริ มาณโปรตีนที่เท่ากันที่ 400 ไมโครกรัม (100:100) โดยใช้ Tris buffer pH7
100 mM และน้ ากลัน่ ในการปรับปริ มาตรให้เท่ากันและนาไปบ่มที่ 70 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เมื่อครบทาการ
เติม Loading dye 6X ปริ มาตร 5 ไมโครลิตรต่อตัวอย่าง 25 ไมโครลิตรนาไปให้ความร้อนที่ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 10 นาที จากนั้นนาตัวอย่างไปโหลดลงใน SDS-PAGE โดยโหลดปริ มาตรช่องละ 25 ไมโครลิตรเมื่อเสร็ จแล้วให้
นาแผ่นเจลที่ได้มาย้อมสี ดว้ ย coomassie brilliant blue stain และล้างด้วย destaining solution จากนั้นทาซ้ าโดยการลด
ปริ มาณโปรติเอสลงเป็ น 100:5, 100:10, 100:20 และ 100:40 แต่ปริ มาณของ Secreted protein ยังคงเป็ น 100% เมื่อได้
แผ่นเจลที่ มีแถบโปรตี นให้เลือกตัดแถบโปรตีนที่ ไม่ถูกยับยั้งวิเคราะห์ว่าเป็ นโปรตี นชนิ ดใดของ Vibrio spp. ด้วย
เทคนิค Matrix assisted laser desorptiontime-of-flight-mass spectrometry (MALDITOF MS)
การทดสอบความสามารถในการย่ อยโปรตีนอาหารกุ้งโดยเอนไซม์ โปรติเอสทนร้ อน
ชัง่ อาหารกุง้ บดละเอียด 0.1 กรัมใส่ลงในหลอด microcentrifuge tube เติมเอนไซม์โปรติเอสทนร้อน และปรับ
ปริ มาตรให้ได้ 1 มิลลิลิตรด้วย 100 mM Tris buffer pH 7 โดยที่ชุดควบคุม เป็ นเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนที่ผสมกับ 100
mM Tris pH 7 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ทาเปรี ยบเทียบกับการใส่ อาหารกุง้ บด 0.1 กรัมที่เติม 100 mM Tris pH 7 จากนั้น
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เขย่าให้เข้ากัน ปั่ นเหวีย่ งที่ 10,000 rpm เป็ นเวลา 1 นาที เก็บส่ วนใส 50 ไมโครลิตร เพื่อนาไปทดสอบปริ มาณกรดอะมิ
โนที่ถกู ปลดปล่อยออกมาด้วยเทคนิคนินไฮดริ น (The University of Sydney, n.d.) ส่วนหลอดตัวอย่างให้นาไปบ่มที่ 70
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง โดยที่จะเก็บตัวอย่างทุก 30 นาที จนครบ 4 ชัว่ โมงโดยเก็บตัวอย่างจากหลอดตัวอย่าง
เพียงหลอดเดียวตลอดทั้งการทดลอง นาตัวอย่างมาทาการเจือจาง 10 เท่า โดยใช้ตวั อย่าง 100 ไมโครลิตร เติมรี เอเจนต์
นิ นไฮดริ น 75 ไมโครลิตร นาไปบ่มที่ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที ตั้งไว้ให้เย็นลงและเติม 50% ethanol 100
ไมโครลิตร นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ 570 nm
ผลการวิจยั
การผลิตเอนไซม์ โปรติเอสทนร้ อนในระบบเซลล์ E. coli
ผลการผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนโดยการเติม 1 mM IPTG เข้าไปเพื่อเหนี่ ยวนาให้เกิดผลผลิตที่ตอ้ งการ
โดยที่การศึกษาก่อนหน้านี้ (การศึกษาร่ วมกับนางสาวดวงใจ สิ ทธิพล) พบว่าที่ 3 ชัว่ โมงในการเติม IPTG จะทาให้มีการ
ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อน ออกมาได้ค่าที่ดีที่สุด (ภาพที่ 1) จึงได้มีการเติม 1 mM IPTG และใช้เวลาบ่ม 3 ชัว่ โมง
และพบว่า เอนไซม์โปรติเอสทนร้อนที่ผลิตได้มีขนาดโปรตีนอยูท่ ี่ 37 kDa
kD
a
95
7
5
2
2
4
32
4
26
1
710
ภาพที่ 1 SDS-PAGE แสดงการผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อน ใน E. coli สายพันธุ์ BL21 (DE3)

การทดสอบความสามารถในการยับยั้งโปรตีนของ V. parahaemolyticus โดยเอนไซม์ โปรติเอสทนร้ อนด้ วย
เทคนิค SDS-PAGE
ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งโปรตีนของ V. parahaemolyticusโดยใช้ปริ มาณโปรตีนที่เท่ากันคือ
ปริ มาณโปรตี นของ V. parahaemolyticus ที่ 400 ไมโครกรั ม (100%) และ ปริ มาณโปรตี นของโปรติ เอสที่ 400
ไมโครกรัม (100%) เท่ากัน พบว่าแบนของโปรตีน V. parahaemolyticus ที่มีโปรติเอสผสมจะไม่เห็นแถบโปรตีนเมื่อ
เทียบกับแถวที่เป็ น V. parahaemolyticus ที่ไม่ได้มีการผสมโปรติเอสลงไป (ภาพที่ 2)
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จากภาพที่ 3 และ 4 เป็ นการทดสอบเช่นเดี ยวกันแต่มีการปรับปริ มาณโปรติเอส ให้ลดลงเหลือเพียง100:5,
100:10, 100:20 และ 100:40 แต่ยงั คงให้ปริ มาณโปรตีนของเชื้อคงอยูท่ ี่ 100 เมื่อทดสอบก็พบว่าโปรติเอสยังสามารถที่
จะยับยั้งโปรตีนของเชื้อได้แม้จะมีปริ มาณโปรติเอสอยูเ่ พียง 100:5
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงลดปริ มาณของเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนลงเหลือเพียง 100:0.1, 100:0.5, 100:1 และ 100:2.5
พบว่าเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนยังมีความสามารถที่จะยับยั้งโปรตีนของเชื้อได้แม้จะมีปริ มาณโปรตีนเพียง 100:0.1
จากการวิเคราะห์แถบโปรตีนของ V. parahaemolyticus แต่จานวน 2 แบน คือ แถบที่ 1 ขนาด 40 kDa และ
แถบที่ 2 ขนาด 170 kDa ด้วยวิธี MALDI TOF MS ซึ่งใช้หลักการของการทาให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็ นไอออนก่อนการ
วิเคราะห์โดยผสมสารตัวอย่างกับสารแมทริ กซ์ (matrix) ที่จะทาให้ตวั อย่างมีประจุ ซึ่งจะทาให้ส่วนผสมระเหยกลายเป็ น
ผลึกเมื่อสารแมทริ กซ์ถูกกระตุน้ ด้วยแสงเลเซอร์จะทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานจากแสงเลเซอร์ ส่งไป
ยังโปรตีนหรื อเปปไทด์ที่มีประจุและแตกตัวเป็ นไอออนทาให้โปรตีนหรื อเปปไทด์สามารถเคลื่อนที่ได้และวิเคราะห์
มวลสารด้วย mass analyzer ชนิ ด time-of-flight (TOF) ซึ่ งโปรตีนหรื อเปปไทด์ที่มีมวลน้อยจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็ ว
กว่าสารที่มีมวลมากจึงเดินทางไปยังตัวรับ (detector) ได้เร็ วกว่าทาให้สามารถคานวณระยะเวลาที่ตวั อย่างเคลื่อนที่และ
บอกขนาดมวลสารได้ และพบว่าผลการตรวจแถบโปรตีนทั้ง 2 แถบได้ผลการวิเคราะห์วา่ แถบโปรตีน หมายเลข 1 เป็ น
Unknown protein แต่ หมายเลข 2 เป็ นแถบโปรตีนที่ ถูกยับยั้งด้วยโปรติเอส ซึ่ งผลการตรวจสอบพบว่าเป็ นโปรตี น
OmpU (Outer membrane protein) ที่ได้จาก Vibrio sp.
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ภาพที่ 2 SDS-PAGE การย่อยโปรตีน V. p arahaemolyticus ของโปรติเอสทนร้ อนที่ 100:100
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ภาพที่ 3 SDS-PAGE การย่อยโปรตีน Vibrio parahaemolyticus ของ โปรติเอส ที่ 100:5, 100:10, 100:20และ 100:40
ตามลาดับ
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ภาพที่ 4 SDS-PAGE การย่อยโปรตีน V. parahaemolyticus ของโปรติเอสที่ 100:0.1, 100:0.5, 100:1, 100:2.5 และ 100:5
ตามลาดับ
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ภาพที่ 5 การวิเคราะห์โปรตีนด้วย MALDI TOF ของแบนหมายเลข 2 ซึ่ งบ่งชี้วา่ เป็ น Outer membrane protein U (OmpU)
ของ Vibrio sp. JCM 19052
Protein shrimp feed with protease (Ninhydrin test)
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ภาพที่ 6 ปริ มาณกรดอะมิโนและเปปไทด์ที่ละลายน้ าได้ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการย่อยโปรตีนอาหารกุง้ ด้วยโปรติเอส
ทนร้อนที่วเิ คราะห์ดว้ ยเทคนิคนินไฮดริ นที่ 0 – 4 ชัว่ โมง
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
เอนไซม์ โ ปรติ เ อสทนร้ อ นที่ ไ ด้ จ ากดี เ อ็ น เอลู ก ผสม มี ค วามสามารถในการย่ อ ยโปรตี น เชื้ อ V.
parahaemolyticus โดยโปรตีนจากเชื้อที่ถูกย่อยด้วยโปรติเอสทนร้อน คือโปรตีน OmpU (ภาพที่ 7) (Huanyu Li et al.,
2017) ซึ่ งถ้าหากว่า OmpU ซึ่ งเป็ นโปรตีนที่ผลิตโดยกลุ่มของ Vibrio sp. ถูกย่อยได้ก็น่าจะมีผลกระทบต่อกุง้ คือกุง้ จะ
แข็งแรงหรื อเกิดโรคได้ยากขึ้นเนื่องจาก OmpU จะมีหน้าที่ในการเป็ นตัวคัดเลือกสารเข้าสู่เซลล์ของ Vibrio sp. ที่ช่วยใน
การป้ องกันสารอันตรายที่จะเข้ามาภายในและยังเพิ่มความรุ นแรงให้เชื้อ Vibrio sp. (Soni Priya Valeru et al., 2014) จาก
งานวิจยั นี้ จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่บอกได้วา่ หากยับยั้งโปรตีน OmpU จากเชื้อ Vibrio sp. ได้จะทาให้กงุ้ แข็งแรงและเสี่ ยงต่อ
การติดโรคได้ยากขึ้นเนื่องจากระบบภูมิคุม้ กันไม่โดนทาลายด้วยความรุ นแรงของเชื้อ Vibrio sp.
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ภาพที่ 7 โครงสร้างสามมิติของ Outer membrane protein U
เอนไซม์โปรติเอสทนร้อนสามารถย่อยโปรตีนของอาหารกุง้ ให้มีขนาดเล็กลงให้อยูใ่ นรู ปของกรดอะมิโนหรื อ
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กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ดร.นุจริ น จงรุ จา อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ ที่ได้ให้คาแนะนา คาปรึ กษาแนะนา
แนวทางการวิจัย จนส าเร็ จลุ ล่วงเป็ นอย่างดี ตลอดมา ขอขอบพระคุ ณ บริ ษทั โภคา ฟี ด จากัด อย่า งสู ง ที่ ให้ความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการสนับ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาของงานวิ จัย และวัต ถุ ดิ บ อาหารกุ้ง ในการท าวิ จัย ในครั้ งนี้ ตลอดจน
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรี ยภ์ าควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
เอกสารอ้ างอิง
กรมประมง. การจัดการความรู ้ การเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม ตามมาตรฐาน จีเอพี [ออนไลน์] 2558 [อ้างเมื่อ 15 พฤษภาคม
2560]. จาก https://www.fisheries.go.th/train-gr/coastal/002/GuidelineFGAP.pdf
กรมประมง. ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial agents) [ออนไลน์] 2550 [อ้างเมื่อ 17 สิ งหาคม 2561]. จาก
http://www.fisheries.go.th/quality/ยาต้านจุลชีพ.pdf
กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ. กุง้ สด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรู ป (ไม่รวมกุง้ กระป๋ อง) [ออนไลน์] 2560
[อ้างเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560]. จาก http://www.ditp.go.th/contents_attach/166006/166006.pdf
Duangjai et al. Cloning, expression, purification and characterization of a thermo- and surfactant-stable 1 protease from
Thermomonospora curvata. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology; 2019. [in press]
FAO. 2013. Report of the FAO/MARD Technical Workshop on Early Mortality Syndrome (EMS) or Acute
Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) of Cultured Shrimp (under TCP/VIE/3304). Hanoi, Viet Nam, on
25–27 June 2013. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1053. Rome. 54 pp.

524

BMO8-10
Shrimpalliance, 2017 Begins With A Large Number of Thai Shrimp Refusals for Banned Antibiotics [Online] 2017 [cited
2017 Nov 19] Available from: http://www.shrimpalliance.com/2017-begins-with-a-large-number-of-thai-shrimprefusals-for- banned-antibiotics/
Soni Priya Valeru et al. Lack of Outer Membrane Protein A Enhances the Release of Outer Membrane Vesicles and
Survival of Vibrio cholera and Suppresses Viability of Acanthamoeba castellanii. Hindawi Publishing
Corporation International Journal of Microbiology Volume 2014, 2014
The University of Sydney. Microplate measurement of amino acids by ninhydrin [online] n.d. [cited 2018 Aug 13]. Available
from https://sydney.edu.au/science/biology/warren/docs/microplate_aminoacids_ninhydrin.pdf

525

