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การศึกษาแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของปลากัดบางชนิดในประเทศไทยจากตัวอย่างปลากัดเพศผูจ้ าํ นวน 3 ชนิ ด
คื อ ปลากัด ป่ าภาคกลาง (Betta splendens) ปลากัด ป่ าภาคอี ส าน (Betta smaragdina) และปลากัด ป่ ามหาชัย (Betta
mahachaiensis) นําไปตรวจหาปริ มาณโปรตีนด้วยเทคนิค Bradford และเปรี ยบเทียบแบบแผนโปรตีนด้วยเทคนิค SDSPAGE ผลการศึกษาพบว่าปลากัดทัง 3 ชนิดมีแบบแผนโปรตีนทีแตกต่างกัน เมือหานําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟู
โคซิเดสด้วยเทคนิ ค Western blot พบว่า ปลากัดป่ าภาคกลาง (B. splendens) ปรากฏทังหมด 2 แถบ มีน ําหนักโมเลกุล
เท่ากับ 52.08 และ 34.63 kDa ปลากัดป่ าภาคอีสาน (B. smaragdina) ปรากฏทังหมด 3 แถบ มี น ําหนักโมเลกุลเท่ากับ
50.76, 44.99 และ 38.17 kDa ปลากัดป่ ามหาชัยมหาชัย (B. mahachaiensis) ปรากฏทังหมด 6 แถบ มี นําหนักโมเลกุล
เท่ากับ 48.21, 43.51, 36.94, 26.03, 21.52 และ 9.36 kDa ตามลําดับ แสดงให้เห็ น ว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิ เดสในตับปลา
กัดทัง 3 ชนิ ดมีขนาดใกล้เคียงกัน คุณสมบัตินีทําให้สามารถนํามาใช้เป็ นฐานข้อมูลในด้านการศึกษาวิวฒั นาการระดับ
โมเลกุล การจําแนกสายพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ และการรักษาโรคของปลากัด
ABSTRACT
Fighting fish liver α-L-fucosidases of some species in genus Betta including Siamese fighting fish (Betta
splendens) , Emerald betta ( Betta smaragdina) and Mahachai betta ( Betta mahachaiensis) in Thailand were
characterized. The liver proteins were extracted from nine male of each species, determined by Bradford method and
separated by SDS-PAGE. The results indicated the different liver protein profiles of the three species. The results of
Western blot showed two bands of Siamese fighting fish (B. splendens) liver a-L-fucosidases (52.08 and 34.63 kDa),
three bands of Emerald betta (B. smaragdina) (50.76, 44.99 and 38.17 kDa) and six bands of Mahachai betta (B.
mahachaiensis) (48.21, 43.51, 36.94, 26.03, 21.52 and 9.36 kDa). It showed α-L-fucosidases of the three fighting
fish were hardly different. The present study could be useful data in the way of molecular evolution, classify,
breeding, conservation and treatment.
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บทนํา

ปลากัด (Fighting fish) เป็ นสัตว์นาประจํ
ํ
าชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2562) ทีสะท้อนวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมไทยตังแต่สมัยสุ โขทัย การกัด ปลาเป็ น เกมการพนัน ทีนิ ยมใน
ชาวไทย เนื องจากปลากัดมี ความอดทนในการต่อสู ้ ลีลาการต่อสู้เต็มไปด้วยชันเชิ ง และศิลปะ และมี ค วามสวยงาม
(สุ จินต์, อรุ ณี, 2554) ปลากัดมีความสวยงามจนนําไปสู่ การค้าเชิงพาณิ ชและก่ อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ซึ ง
สามารถส่ ง ออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 95 ประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2562) เช่ น อเมริ กา เยอรมัน
สวีเดน ช่ว งที ขายดี ที สุ ดคื อ ช่ วงฤดูห นาวของยุโรปและอเมริ ก า (อรุ ณี , 2559) ปริ มาณส่ งออกระหว่างปี 2556 -2560
ประมาณ 20.85 ล้านตัว/ปี มูลค่าไม่ตากว่
ํ า 115.45 ล้านบาท/ปี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562) ล่าสุ ดปริ มาณการ
ส่ งออกสู งสุ ดทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิป ระจําปี 2560 เป็ นจํานวน 23,214,012 ตัว มู ลค่ า 130,325,586.73 บาท (ด่ าน
ตรวจสัตว์นาท่
ํ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, 2560) ซึ งลูกค้าจากแถบอเมริ กาและยุโรปนิยมซื อปลากัดเพราะมีความสวยงาม
และดูแลง่าย (อรุ ณี, 2559) นอกจากนี ปลากัดยังสามารถอยู่ได้ในแหล่งนําทีมีออกซิเจนตําโดยการเอาอากาศมาเก็บไว้ใช้
โดยตรงในโพรงใกล้กบั ช่องเหงือกทีเรี ยกว่า แลบบีริน ซ์ ออแกน (Labyrinth organ) ซึงเป็ นลักษณะพิเศษ (อดิสรณ์ และ
คณะ, 2552) ปลากัดป่ าแบ่งได้ 2 กลุ่ม (สุจินต์, อรุ ณี , 2554) กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มก่ อหวอด (Bubble nester) เช่น ปลากัดป่ า
ภาคกลาง (B. splendens Regan, 1910) ปลากัด ป่ าภาคอี ส าน (B. smaragdina Landiges, 1972) ปลากั ด ป่ าภาคใต้
(B. imbellis Ladiges, 1975) ป ลากั ด ป่ าท างต ะวั น ออ ก ข อง ไท ย (B. siamorientalis) และป ล ากั ด ป่ าม ห าชั ย
(B. mahachiensis) (ชานนทร์ , 2556) กลุ่ม ที สองเป็ นกลุ่มอมไข่ (Mouth Brooder) เช่ น ปลากัดอมไข่ ภ าคตะวัน ออก
(B. prima Kottelat, 1994) ปลากัด อมไข่ก ระบี (B. simplex Kottelat, 1994) ปลากัดนําแดงหรื อปลากัด ช้าง (B. pi Tan,
1998) ปลากั ด อมไข่ ภ าคใต้ (B. ferox Schindler & Schmidt 2006) ปลากั ด อมไข่ ภ าคใต้ (B. apollon Schindler &
Schmidt 2006) และปลากัด อมไข่ ภ าคใต้ (B. pallida Schindler & Schmidt 2004) เดิ ม ปลากัด ป่ าอาศัย อยู่ ต ามแหล่ ง
ธรรมชาติ ต ามรู ปู น า ตามขอบหนอง ชายบึ ง ริ ม คู และรางนํ าแต่ ในปั จ จุ บ ัน มี ก ารก่ อ สร้ างและใช้ส ารเคมี ท ําให้
สิงแวดล้อมถูกทําลายทําให้ปลากัดป่ าสู ญหายไปได้
การศึกษาพันธุศาสตร์ทีเกียวข้องกับสีของปลากัดพบว่ามียนี ทีเกียวข้องหลายยีน ซึ งมียนี 3 ชนิด ทีควบคุมสี ดาํ
มียีน 3 ชนิดทีควบคุมสี แดง มียนี 3 ชนิ ดทีควบคุมสี วาว เมือนํามาผสมกัน จะได้ปลากัดทีมีลกั ษณะสี ต่างกัน ถึง 26,000
รู ปแบบ ลักษณะหางคู่จะถูกควบคุมด้วยยีนด้อย (ยนต์,
) การสร้างสีของปลากัดถูกควบคุมด้วยยีน ทีสร้างเมลานิ น
(Wallbrunn, 1957) สี แดงในผิว หนัง ของปลากัด เกิ ดขึนจากแคโรทีน อยด์ (Clotfelter et al., 2007) มี ก ารศึ ก ษาซาร์ โ ค
ปลาสมิก โปรตีน (Sarcoplasmic protein) ของปลากัด ไทยโดยวิธีไอโซอิเลคทริ คโฟกัสซิง (Isoelectric focusing, IEF)
(Gideon, 1997) มีการศึกษาความแตกต่างทางพัน ธุกรรมของปลากัด (Betta spp.) ในประเทศไทยด้วยเทคนิ ค RAPDPCR (ชวิน, อุทยั รัตน์, 2548) มีการศึกษาแคริ โอไทป์ ของปลากัดภาคใต้ทีพบในประเทศไทย (รตพล, อภิน ันท์, 2555) มี
การพัฒนาเครื องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในปลากัดป่ าภาคกลาง เพือทดสอบปลากัดป่ าภาคใต้ และภาคอีสาน (วิศรุ ต,
2557) สําหรับปลากัดป่ าพบว่ายังไม่มีขอ้ มูลพืนฐานทางด้านแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส
แอลฟา-แอล-ฟู โ คซิ เ ดส (α-L-fucosidase) เป็ นเอนไซม์ต ั ด นํ าตาลแอล-ฟู โ คสที อยู่ ป ลายสุ ด ของสาร
ชี วโมเลกุล (Aguilera et al., 2017) เป็ น exoglycosidase ที สามารถไฮโดรไลซ์ส ารตังต้น ฟู ค อยแดน (Fucoidan) จาก
ธรรมชาติ สู่ กากนําตาลฟูโคส (Natalia et al., 2015) เกี ยวข้องกับกระบวนการทางสรี รวิทยาต่างๆ (Moreti et al., 2013)
สามารถกระตุน้ ปฏิกิริยาด้วยกระบวนการทรานไกลโคซิเลชันด้วยแอลกอฮอล์ (Dong et al., 2017) สามารถเร่ งปฏิกิริยา
transfucosylation ของแลคโตส (Zeuner et al., 2018) เกี ยวข้องกับกลไกการป้ องกันการปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างปรสิ ตกับ
โฮสต์ (Moreti et al., 2013) ในมนุ ษย์ยีน (FUC A ) ทีมีความบกพร่ องหรื อความผิดปกติทาํ ให้เกิดโรคทางพันธุ กรรมที
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หายากซึ งเกิ ด จากยีน ด้อย จนเกิ ดการสะสมของสารในไลโซโซม (lysosomal storage disorder หรื อ LSD) ที ผิด ปกติ
เนืองจากขาดแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส เรี ยกโรคนี ว่า ฟูโคซิโดซิส จะพบว่าในปัสสาวะจะมีโอลิโกแซ็กคาไรด์ทีไม่ถูกตัด
นําตาลฟูโคสออกและมีการสะสมของโอลิโกแซ็กคาไรด์ มิวโคโพลีแซ็กคาไรด์ และไกลโคลิพิดในเนื อเยือมากเกินไป
(Ng et al., 1976) มีบทบาทในการเปลียนแปลงทางชีวเคมีสณ
ั ฐานวิทยาทีนําไปสู่ความสามารถในการปฏิสนธิได้ของตัว
อสุ จิใ นขันตอนของการเจริ ญ เติ บ โตของตัวอสุ จิ (Aguilera et al., 2017) แอลฟา-แอล-ฟู โ คซิ เดสพบในสิ งมี ชี วิ ตที
หลากหลายตังแต่เชือแบคทีเรี ย (Zeuner et al., 2018) เชื อรา (Shvetsova et al., 2017) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิ ด
เช่ น หอยแมลงภู่ นํ าจื ด (Venugopal et al., 2017) ทางเดิ น อาหารของหอยทาก (Perrella et al., 2015) ในเซลล์อ สุ จิ
แมลงวัน ทองเมดิ เตอร์ เรเนี ยน (Intra et al., 2011) ทางเดิ น อาหารของเห็ บ (Moreti et al., 2013) บนผิวเซลล์อสุ จิข อง
แมลงหวี (Intra et al., 2015) สัตว์เลียงลูกด้วยนม เช่น ในเยือหุ้มเซลล์อสุ จิ (Khunsook et al., 2003) และนําเลียงอสุ จิของ
มนุ ษย์ (Khunsook et al., 2002) ในท่ อนําไข่ข องสุ ก ร (Romero-Aguirregomezcorta et al., 2015) ในท่อเก็บ อสุ จิของวัว
(Aguilera et al., 2017) แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในนําอสุ จิของมนุ ษย์พบว่าขนาดเท่ากับ 56 kDa (Khunsook et al., 2002)
ในเยือหุ้มเซลล์อสุจขิ องมนุ ษย์พบว่าขนาดเท่ากับ 51 kDa (Khunsook et al., 2003) ในตับสุ กรพบว่ามีขนาดเท่ากับ 52.11
kDa (กรกมล, สัม ภาษณ์ , 2553) ในนําอสุ จิของกระบือปลัก มี ขนาดเท่ ากับ 252 kDa (สัมภาษณ์ และคณะ, 2548) ใน
พลาสมาของนําอสุ จิของกระบือปลักมีขนาดเท่ากับ 70, 67, 57, 48 และ 24 kDa (สราวุธ, 2549) ในทางเดิน อาหารของ
หอยทาก (Biomphalaria glabrata) พบว่ามีขนาดเท่ากับ 141 kDa (Natalia et al., 2015) ซึงขนาดทีแตกต่างกัน
ในการวิจยั ครังนี มุ่งการศึกษาแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับปลากัดบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ปลากัดป่ า
ภาคอีสาน (B. smaragdina) ปลากัดป่ าภาคกลาง (B. splendens) และปลากัดป่ ามหาชัย (B. mahachaiensis) เนื องจากอยู่
ในภูมิศาสตร์ ทีใกล้เคียงกันและมีมูลค่ าการส่ งออกเป็ นอันดับต้นของปลาสวยงาม ดังนันจึงทําการศึกษาโดยตรวจหา
ปริ มาณโปรตี น และเปรี ยบเที ยบแบบแผนโปรตี น ตรวจสอบนําหนัก โมเลกุ ลของแอลฟา-แอล-ฟู โคซิ เดสเพื อเป็ น
ฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์ดา้ นการศึกษาวิวฒั นาการระดับโมเลกุล การจําแนกสายพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ และ
การรักษาโรคของปลากัด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื อตรวจหาปริ ม าณโปรตี น และเปรี ย บเที ย บแบบแผนโปรตี น ในตับ ของปลากัด ป่ าภาคอี ส าน
(B. smaragdina) ปลากัดป่ าภาคกลาง (B. splendens) และปลากัด ป่ ามหาชัย (B. mahachaiensis) ด้วยเทคนิ ค Bradford
และ Sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
2. เพือตรวจสอบและเปรี ยบเทียบนําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสจากตับปลากัดป่ าภาคอีสาน
(B. smaragdina) ปลากัด ป่ าภาคกลาง (B. splendens) และปลากัด ป่ ามหาชัย (B. mahachaiensis) ด้วยเทคนิ ค Western
blot
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วิธีการวิจยั
สั ตว์ทดลอง
ซื อปลากัด ป่ าตัว ผู ้ 3 ชนิ ด จากแหล่ งขายปลากัด ป่ าที จับ มาจากธรรมชาติ ขนาดลําตัว ยาวประมาณ 4-5
เซน ติ เมตร โดยคํา น วณ หาขนาดตัว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี Sample Size for Estimation Mean (precision estimation) และ
คํานวณหาความเข้ม ข้นของโปรตีน ในตับ ปลากัดที ต้องการจากการทํา pilot strategy ได้จาํ นวนตัวอย่างชนิ ดละ 9 ตัว
แล้วนํามาพักไว้ 7 วัน เพือลดความเครี ยด
การสกัดโปรตีนจากตับปลากัดป่ า
นําปลากัดป่ า 3 ชนิด มาทําให้ตายทันทีโดยการนําไปแช่ในนําแข็ง โดยใช้วธิ ี ผา่ ตัดแบบ Non Survival Surgery
โดยใช้กรรไกรผ่าตัดตัด บริ เวณท้องไปยังหัวแล้วใช้ปากคีบ หนี บเอาส่ วนที เป็ นตับ ซึ งอยู่บริ เวณถุง นําดีของปลากัด
ออกมาเก็ บ ไว้ใ นหลอดเก็ บเนื อเยือที มี PBS (phosphate buffered saline) พี เอช 7.4 แล้วนําไปแช่ ในนําแข็งเพื อรอชัง
นําหนัก หลังจากชังนําหนักแล้วนําไปผสมกับ PBS ในอัตราส่ วน g ต่อบัฟเฟอร์ ml และใส่ โปรตีเอสอิน ฮิบิเตอร์
(Protease inhibitor) ในอัตราส่ วน µl ต่อบัฟเฟอร์ 100 µl แล้วนําไปบดในโกร่ งให้ละเอียดโดยวางโกร่ งบนนําแข็ง เมือ
บดละเอียดแล้วใช้ไมโครปิ เปตขนาด 1,000 µl ดูดเอาตัวอย่างใส่ในหลอดแล้วนําไปปั นเหวียงที 15,000 g หรื อ 12,500
รอบต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที ทีอุณ หภูมิ 4 °C ใช้ไมโครปิ เปตดูดส่ วนทีเป็ นของเหลวด้านบนซึ งเป็ นโปรตีนใส่ ใ น
หลอด จากนันเก็บส่วนใสทีเป็ นโปรตีนไว้ที -20 °C
การสกัดและแยกโปรตีนจากตับด้วยวิธี Triton X-114 phase separation
นําโปรตีนจากตับปลากัดทีได้จากการสกัดมาใส่ Triton X-114 stock 11% (v/v) โดยให้ได้ปริ มาตรสุดท้ายเป็ น
2% Triton X-114 จากนันไปเขย่าทีความเร็วรอบ 75 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 ชัวโมงทีอุณหภูมิ 4 °C ในระหว่างนันนํามา
vortex ทุ ก 15 นาที แล้ว นําไปปั นเหวี ยงที 12,500 รอบต่ อนาที เป็ นเวลา 20 นาที ที อุณ หภู มิ 4 °C จะได้ส่ วนที เป็ น
ของเหลวและส่ วนทีตกตะกอนให้นาํ ส่ วนทีตกตะกอนเก็บไว้ทีอุณ หภูมิ -20 °C เพือนําไว้ใช้สกัดเอ็นไซม์ทียังเหลืออยู่
สําหรับส่ วนทีเป็ นของเหลวด้านบน ให้นาํ ไปแช่ใน water bath ทีอุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 5 นาที แล้วนําไปปั นเหวียงที
1,000 g เป็ นเวลา 5 นาที ทีอุณหภูมิห้อง จะได้ส่วนของ aqueous phase ซึ งจะอยู่ชนบน
ั
และส่ วนของ detergent phase
อยู่ช ันล่าง ดู ดแยกส่ วนของชัน aqueous phase ซึ งเป็ นส่ วนทีมี แอลฟา-แอล-ฟู โคซิ เดส และส่ วนของ detergent phase
ไปเก็บไว้ทอุี ณหภูมิ -20 °C
การเพิมความเข้ มข้นของโปรตีน
นําสารละลายโปรตีนที ผ่านการทํา 2% Triton X-114 phase separation เพือแยกโปรตีนที ละลายนําได้ออกมา
และทําให้ เข้ม ข้น โดยนําไปใส่ ใ นหลอด Centrifugal concentrators รุ่ น Vivaspin 6, 10 kDa MWCO ปริ มาตร 1000
ไมโครลิตร แล้วนําไปปั นเหวียงทีความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที นานเวลา 15 นาที แล้วนําสารละลายโปรตีนทีเหลืออยู่ใน
หลอดด้านบน ไปเก็บไว้ทอุี ณหภูมิ -20 °C เพือนําไปใช้ศึกษาลักษณะเฉพาะของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดส
การวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีน
ทําการวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีนทีสกัดด้วยวิธี Bradford โดยนําสารละลายโปรตีนจากตับของ B. Splendens,
B. smaragdina และ B. mahachaiensis ทีได้จากการเพิมความเข้มข้นของโปรตีน ปิ เปตลงในหลอดในอัตราส่ วน (v/v)
1:200 จากนันเติมสารละลายแบรดฟอร์ ด 1,000 µl นําไป vortex ให้เข้ากันทิงไว้ทีอุณหภูมิห้องนาน 30 นาที แล้วไปวัด
ค่าดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 595 nm นําค่าทีได้ไปคํานวณปริ มาณโปรตีนโดยเปรี ยบเทียบจากกราฟของมาตรฐาน
ของ Bovine serum albumin ทีมีความเข้มข้น 0 - 100 µg/ml
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BMP11-5
การศึกษาแบบแผนโปรตีนในตับปลากัดป่ า 3 ชนิดด้วยเทคนิค SDS-PAGE
นําสารละลายโปรตีนทีได้จากการสกัดโปรตีนและการเพิมความเข้มข้น ของโปรตีนมาแยกขนาดโปรตีนใน
ตับปลากัดโดยนํามาผสมกับ 2X sample buffer ซึ งประกอบด้วย SDS, 1.5 M Tris - HCl, 100% glycerol, bromophenol
blue และ B-mercaptoethanol ให้ได้ปริ มาณโปรตีน 15 µg แล้วนําไปต้มทีอุณหภูมิ 100 ºC นาน 5 นาที จากนันนําไปปั น
เหวียงที 12,000 rpm นาน 5 นาที แล้วนําสารสะลายโปรตีนทีได้ไปใส่ ในช่องสําหรับใส่ ตวั อย่าง และแยกโปรตีนในตับ
ปลากัดภายใต้กระแสไฟฟ้ าทีความต่ างศักย์ 60 V นาน 25 นาที ในพอลิอะคริ ลาไมด์เจล (polyacrylamide gel) ในชัน
stacking gel เข้มข้น % และใช้กระแสไฟฟ้าทีความต่างศักย์ 120 V นาน 50 นาที ในชัน separating gel เข้มข้น 0% ที
อุ ณ ห ภู มิ ห้ องด้ ว ยเครื อง Mini-PROTEAN TETRA SYSTEM บ ริ ษั ท BIO RAD โด ยใช้ 1x Running buffer ซึ ง
ประกอบด้ว ย Tris bass, Glycine, SDS และ DI water เป็ นตัว กลางนํากระแสไฟฟ้ า แล้ว นําแผ่น เจลออกมาย้อมสี
Coomassie brilliant blue R-250 นาน 2 ชัวโมง ในเครื องเขย่า (innova 4230 refrigerated incubator shaker) ล้างสี ด ้ว ย
Destain solution 2 ครัง ครังละ 15 นาที จากนันล้างด้วยนํากลัน 15 นาที นําไปตากให้แห้ง ในอุณหภูมิห้อง เพือหาแบบ
แผนของโปรตีนโดยเปรี ยบเทียบกับโปรตีนมาตรฐาน
การตรวจสอบนําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับปลากัดป่ า 3 ชนิดด้วยเทคนิค Western blot
นําสารละลายโปรตีนทีได้จากการเพิมความเข้มข้นมาผสมกับ 2X sample buffer ซึงเป็ น research reagent ของ
บริ ษั ท Boster Biological Technology Co.,Ltd ในอัต ราส่ ว น (v/v) 1:1 ปริ ม าณโปรตี น ในตับ B. splendens เท่ า กับ
36.95 µg B. smaragdina เท่ากับ 19.29 µg และ B. mahachaiensis เท่ากับ 23.59 µg นําสารละลายโปรตีนไปแยกขนาด
ด้วยเทคนิ ค SDS-PAGE ดัง ที อธิ บายไปข้างต้น โดยย้ายโปรตี น จากแผ่น พอลิอะคริ ลาไมด์เจลไปยังแผ่น เมมเบรน
polyvinylidene difluoride (PVDF) ด้ว ยวิ ธี แบบกึ งแห้ง (semi-dry) ใช้ก ระแสไฟฟ้ าที ความต่ างศักย์ 150 mA นาน 80
นาที นําแผ่ น เมมเบรนมาบล็อ กด้ว ย 2% advance ECL blocking solution นาน 1 ชัวโมง นําไปล้างด้ว ย Super Trisbufferd saline (STBST) ซึงประกอบด้วย 20 mM Tris base, 0.8% (w/v) NaCl และ 0.1% (v/v) Tween-20 นาน 10 นาที
นําไปบ่ ม ด้ว ยแอนติบ อดีป ฐมภูมิ (goat anti human liver α-L-fucosidase polyclonal antibody) ในอัตราส่ วน 1:50,000
ใน 2% advance ECL blocking solution นาน 1 ชัวโมง แล้วล้างด้วย 1% STBS-T 3 ครัง ครังละ 15, 5, 5 นาที ตามลําดับ
แล้วนําไปบ่มด้วยแอนติบอดีทุติยภูมิ (rabbit anti goat HRP conjugated) ในอัตราส่ วน 1:250,000 ใน 2% advance ECL
blocking solution นาน 45 นาที แล้ว ล้างด้ว ย 1% STBS-T 3 ครั ง ครั งละ 15, 5, 5 นาที ตามลํา ดับ จากนั นนําไป
ตรวจสอบนําหนัก โมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟู โ คซิ เดส ด้ว ย AmershamTM ECL™ select Western blotting detection
reagent ใส่ ลงไปในแผ่นเมมเบรน ทิงไว้ 5 นาที แล้วซับออกจากแผ่น เมมเบรน ใช้แผ่นพลาสติกปิ ดทับแผ่น เมนเบรน
และนําแผ่นฟิ ล์มเอ็กซ์เรย์ทาบลงไปบนแผ่นเมมเบรนนาน 5 นาที แล้วนําไปล้างด้วย developer นาน 1 นาที ล้างด้วยนํา
นาน 1 นาที ล้างด้วย fixer นาน 1 นาที ล้างด้วยนํานาน 1 นาที นําแผ่นฟิ ลม์ ทีมีแถบสีดาํ ปรากฏขึนไปหานําหนักโมเลกุล
ของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสโดยเปรียบเทียบกับโปรตีนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม UVITEC Cambridge
ผลการวิจัย
การศึกษาแบบแผนโปรตีนในตับปลากัดป่ า 3 ชนิด ด้ วยเทคนิค SDS-PAGE
จากการศึกษาแบบแผนโปรตีนในตับปลากัดป่ า 3 ชนิด ทีได้จากการสกัดและการเพิมความเข้มข้นของโปรตีน
ใช้ป ริ ม าณโปรตี น 15 µg ด้ว ยเทคนิ ค SDS-PAGE และย้อ มด้ว ยสี Coomassie brilliant blue-250 แบบแผนโปรตี น
หลังจากการสกัดของ B. splendens มี 17 แถบ B. smaragdina มี 20 แถบ และ B. mahachaiensis มี 25 แถบ จากการเพิม
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BMP11-6
ความเข้ม ข้ น ของโปรตี น B. splendens มี 19 แถบ B. smaragdina มี 18 แถบ และ B. mahachaiensis มี 19 แถบ
รายละเอียดดังตารางที 1
ตารางที 1 แบบแผนโปรตีนในตับปลากัดป่ า 3 ชนิด ด้วยเทคนิค SDS-PAGE
แบบแผนโปรตีนในตับปลากัดป่ า 3 ชนิด (kDa)
แถบ
B.
B. smaragdina B. mahachaiensis B. splendens
B. smaragdina B. mahachaiensis
ที splendens จากการสกัด
จากการสกัด
จากการเพิมความ จากการเพิมความ จากจากการเพิมความ
จากการสกัด
เข้มข้นของโปรตีน เข้มข้นของโปรตีน เข้มข้นของโปรตีน
1
149.04
356.13
207.46
178.53
177.07
207.46
2
132.46
297.42
181.79
154.31
109.31
172.68
3
117.29
181.79
127.39
108.81
84.07
129.92
4
95.27
129.92
107.33
84.49
72.42
106.35
5
75.61
98.58
92.93
72.19
57.18
82.44
6
68.94
69.61
81.25
60.68
50.99
71.63
7
65.69
65.91
71.29
52.07
41.12
58.37
8
57.40
57.29
67.26
38.95
36.04
50.31
9
49.37
49.27
64.01
36.21
32.00
40.12
10
37.94
43.41
57.83
31.88
30.35
35.76
11
24.35
38.95
50.02
30.35
27.06
34.31
12
21.77
34.85
45.90
26.87
25.00
31.84
13
17.60
30.13
39.33
24.00
22.68
30.35
14
15.74
29.96
34.81
20.66
19.71
27.06
15
13.94
26.11
31.63
19.36
17.74
24.53
16
9.67
22.96
29.83
17.60
16.45
17.82
17
8.56
17.70
26.77
16.31
10.56
16.70
18
15.74
24.06
10.56
9.28
10.42
19
10.19
21.72
9.00
9.19
20
8.92
19.58
21
17.85
22
16.45
23
14.67
24
10.36
25
9.00
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ภาพที 1 แบบแผนโปรตี น ในตับ ปลากัด ป่ า 3 ชนิ ด ด้ว ยเทคนิ ค SDS-PAGE (M: Markers, 1: โปรตี น ในตับ B.
splendens จากการสกัด ปริ ม าณ 15 µg, 2: โปรตี น ในตับ B. smaragdina จากการสกัด ปริ ม าณ 15 µg, 3:
โปรตี น ในตับ B. mahachaiensis จากการสกัด ปริ มาณ 15 µg, 4: โปรตีน ในตับ B. splendens จากการเพิ ม
ความเข้ม ข้น ของโปรตี น ปริ ม าณ 15 µg, 5: โปรตี น ในตับ B. smaragdina จากการเพิ มความเข้ม ข้น ของ
โปรตีนปริ มาณ 15 µg, 6: โปรตีนในตับ B. mahachaiensis จากการเพิมความเข้มข้นของโปรตีนปริ มาณ 15
µg
การตรวจสอบนําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับปลากัดป่ า 3 ชนิด ด้ วยเทคนิค Western blot
จากการตรวจสอบนําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับปลากัดป่ า 3 ชนิ ด คือ ปลากัดป่ าภาคกลาง
(B. splendens) ปลากัดป่ าภาคอีสาน (B. smaragdina) และปลากัดป่ ามหาชัย (B. mahachaiensis) รายละเอียดดังตารางที 2
ตารางที 2 นําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับปลากัดป่ า 3 ชนิด
นําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล- ฟูโคซิเดสในตับปลากัดป่ า 3 ชนิด (kDa)
แถบที
B. splendens
B. smaragdina
B. mahachaiensis
1
52.08
50.76
48.21
2
34.63
44.99
43.51
3
38.17
36.94
4
26.03
5
21.52
6
9.36
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ภาพที 2 นําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับปลากัดป่ า 3 ชนิด ด้วยเทคนิ ค Western blot (M: Markers, 1:
B. splendens (36.95 µg), 2: B. smaragdina (19.29 µg), 3: B. mahachaiensis (23.59 µg)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั ครังนี ใช้ปลากัดป่ า 3 ชนิ ด คือ B. splendens, B. smaragdina และ B. mahachaiensis นําตับมาสกัดเพือ
ศึกษาแบบแผนโปรตีน ด้วยเทคนิค SDS-PAGE และทําการตรวจสอบนําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสด้วย
เทคนิ ค Western blot โดยใช้ Goat anti human liver α-L-fucosidase polyclonal antibody เป็ นแอนติ บ อดี ป ฐมภู มิ และ
Rabbit anti goat horseradish peroxidase conjugated (HRP) เป็ นแอนติบอดีทุติยภูมิเมือเปรี ยบเทียบแบบแผนโปรตีน
และนําหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิ เดสจากตับปลากัดป่ าพบว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิ เดสในตับ B. splendens มี
ขนาดใกล้เคีย งกับแถบโปรตีน จากตับ B. splendens จากการสกัดแถบที 9 และ แอลฟา-แอล-ฟู โ คซิ เดสในตับ B.
smaragdina มีขนาดใกล้เคียงกับ แถบโปรตีน จากตับ B. smaragdina จากการสกัดแถบที 9, 10 และ แอลฟา-แอล-ฟู
โคซิเดสในตับ B. mahachaiensis มีขนาดใกล้เคียงกับแถบโปรตีนจากตับ B. mahachaiensis จากการสกัดแถบที 11, 12,
14, 17, 19 และ 25 แอลฟา-แอล-ฟูโ คซิ เดสในตับ B. splendens มี ขนาดใกล้เคียงกับแถบโปรตี น จากตับ B. splendens
จากการเพิมความเข้มข้นของโปรตีนแถบที 7 และ 9 แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับ B. smaragdina มีขนาดใกล้เคียงกับ
แถบโปรตีนจากตับ B. smaragdina จากการเพิมความเข้มข้นของโปรตีนแถบที 6, 7 และ 8 แอลฟา-แอล-ฟูโ คซิเดสใน
ตับ B. mahachaiensis มีขนาดใกล้เคียงกับแถบโปรตีนจากตับ B. mahachaiensis จากการเพิมความเข้มข้นของโปรตีน
แถบที 8, 9, 10, 14, 15 และ 19 เมือเปรี ยบเทีย บแอลฟา-แอล-ฟู โคซิ เดสในตับปลากัดป่ าทัง 3 ชนิ ด แถบที 1 มี ขนาด
ใกล้ เคี ย งกั น คื อ 52.08, 50.76 และ 48.21 kDa ตามลํา ดับ และ B. splendens แถบที 2 B. smaragdina แถบที 3
B. mahachaiensis แถบที 3 มี ข นาดใกล้เคี ยงกัน คื อ 34.63, 38.17 และ 36.94 kDa ตามลําดับ นําหนั ก โมเลกุ ล ของ
แอลฟา-แอล-ฟูโคซิ เดสปลากัดป่ าทัง 3 ชนิ ด ทีมีขนาดใกล้เคียงกันแสดงถึงความสัมพัน ธ์ของยีนทีควบคุมการสร้ าง
เอนไซม์นีมีความคล้ายคลึงกันและมีการอนุ รักษ์ไว้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชวิน และคณะ (2548) พบว่า B. splendens
และ B. smaragdina มีค วามสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรม งานวิจ ัย ของ Sriwattanarothai et al. (2010) พบว่ า B. splendens,
B. smaragdina และ B. mahachaiensis มีสายวิวฒั นาการร่ วมกัน นอกจากนี การเกิ ดแถบแอลฟา-แอล-ฟูโคซิ เดสหลาย
แถบอาจเป็ น ผลมาจากการทํางานของเอ็นไซม์โปรตีเอส (Protease) หรื อแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสอาจมีหลายไอโซฟอร์ม
(Isoform) สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ Khunsook et al. (2002) พบว่า แอลฟา-แอล-ฟู โ คซิ เดสบริ สุ ท ธิ ของนําอสุ จิคื อ
sialoglycoprotein มี ไ อโซฟอร์ ม หลายชนิ ด ระหว่ างค่ า pI 5-7 ไอโซฟอร์ ม ที เป็ นกรดระหว่ างค่ าพี เอช 5-6 มี ค วาม
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เกียวเนื องทางเคมีกบั ไอโซฟอร์ มทีเป็ นกลางมากขึนโดยการตกค้างของกรดไซอะลิก นอกจากนีพบว่า Goat anti human
liver α-L-fucosidase polyclonal antibody สามารถจดจําเอนไซม์นี จากตับ ปลากัด ป่ าทัง 3 ชนิ ดได้เช่ น เดียวกับงานวิจยั
ของ Johnson et al. (1991) พบว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิ เดสของสัตว์เลียงลูกด้วยนมมักจะมีโครงสร้ างคล้ายคลึงกัน และ
สามารถถูกจดจําได้โดยแอนติบอดีชนิดเดียวกัน งานวิจยั ของ กรกมล และคณะ (2553) พบว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสใน
ตับสุกรถูกจดจําได้ดว้ ยแอนติบอดีทผลิ
ี ตจากแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสจากตับมนุ ษย์ เมือเปรี ยบเทียบขนาดแอลฟา-แอล-ฟู
โคซิเดสของปลากัดป่ ากับสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิ ดอืนได้แก่ งานวิจยั ของ Alhadeff et al. (1975) พบว่าแอลฟา-แอล-ฟู
โคซิเดสจากตับมนุ ษย์มีขนาดประมาณ 50 kDa งานวิจยั ของ กรกมล และคณะ (2553) พบว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสจาก
ตับสุกรมีขนาดเท่ากับ 52.11 kDa พบว่าขนาดของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับของปลากัดป่ ามีขนาดใกล้เคียงกับสัตว์
มีกระดูกสันหลังชนิ ดอืน มากกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่น หอยแมลงภู่นาจื
ํ ดมีขนาดเท่ากับ 56 kDa (Venugopal et
al., 2017) หอยทากมีขนาดเท่ากับ 141 kDa (Perrella et al., 2015) แมลงวันทองเมดิเตอร์เรเนียนมีขนาดเท่ากับ 56.1 kDa
(Intra et al., 2011) เห็บมีขนาดเท่ากับ 140 หรื อ 150 kDa (Moreti et al., 2013) ขนาดของเอนไซม์นีเกิดจากยีน ทีควบคุม
การสร้างแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสถูกอนุ รักษ์ (conserved) ไว้ทาํ ให้สามารถนํามาวิเคราะห์สายวิวฒั นาการ (phylogenetic
tree) ได้เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Intra et al. (2011) พบว่า ในการวิเคราะห์สายวิวฒั นาการ (phylogenetic tree) กรดอะมิ
โน 75% ของแอลฟา-แอล-ฟูโ คซิ เดสในแมลงวัน ทอง (Drosophila melanogaster) มี ความสัมพัน ธ์ใกล้ชิดกับแอลฟาแอล-ฟูโคซิเดสของสายพันธุ์แมลงหวี (drosophilid species) มีบทบาทในการปฏิสนธิ ได้ของตัวอสุจิในขันตอนของการ
เจริ ญเติบโตของตัวอสุ จิ (Aguilera et al., 2017) เมื อทดลองเติมเอนไซม์นีในอาหารทีใช้ในการปฏิสนธิ เทียมของเซลล์
อสุ จิและเซลล์ไข่ของหมู พบว่าเซลล์อสุ จิสามารถจับกับ เยือหุ้มเซลล์ไข่ (zona pellucida) และแทรกผ่านเยือหุ้มเซลล์ไข่
ได้เพิ มขึ น (Romero-Aguirregomezcorta et al., 2015) ซึ งเป็ นสิ งที น่ าสนใจในการนํ ามาพัฒ นาสายพัน ธ์ ป ลากัด
นอกจากนีแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสยังมีความสําคัญในการกระตุน้ การสลายนําตาลฟูโคสจากปลายสุ ดของสารชีวโมเลกุล
และมี ส่วนเกี ยวข้องกับ การตายของเซลล์ (Russell et al., 1998) การถ่ายโอนสัญญาณ (Moloney et al., 2000) การยึด
เกาะของเชื อโรค (Hooper et al., 2001) การรัวซึมออกนอกหลอดเลือดดํา (extravasation) ของเม็ดเลือดขาว (leukocytes)
(Lowe, 2002) การพัฒ นาการของตัว อ่ อ น (Haltiwanger et al., 2004) การตอบสนองภู มิ คุ้ ม กั น (Ali et al., 2008)
กระบวนการทางพยาธิ วิทยา เช่น โรคหลอดเลือดและมะเร็ ง (Becker et al., 2003) ดังนันการศึกษาแอลฟา-แอล-ฟูโคซิ
เดสในตับปลากัดป่ าในประเทศไทยน่ าจะเป็ นประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิวฒั นาการระดับโมเลกุล การจําแนกสาย
พันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ และการรักษาโรคของปลากัด
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับปลากัดในครังต่อไปควรศึกษาปริ มาณสารยับยังการทํางานของเอ็นไซม์
โปรตีนเอสในปริ มาณทีเหมาะสม และควรศึกษาเพิมเติมเกียวกับจํานวนไอโซฟอร์ม (Isoform)
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณนางสาวกมลชนก แผ้วพลสงทีให้คาํ แนะนําและให้ความอนุ เคราะห์อุปกรณ์และสารเคมี
ในการทําวิจยั ในครังนี รวมทังสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทีอนุเคราะห์สถานทีทําวิจยั
และสนับสนุนการทําวิจยั มาโดยตลอด
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