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การลดฤทธิ์ของเอนไซม์ เซอรีนโปรตีเอสในพิษงูกะปะ (Calloselasma rhodostoma) ด้ วย
ไตรเปปไทด์ สังเคราะห์ pERW และ pEKW
Reduction of Enzyme Activity of Serine Protease of Calloselasma rhodostoma by Synthetic
Tripeptides, pERW and pEKW
ศิริพร พงษ์สระพัง (Siriporn Phongsraphang)* ดร.อนุวตั ร ภิญญะชาติ (Dr.Anuwat Pinyachat)**
บทคัดย่ อ
งูกะปะเป็ นงูพิษต่อระบบโลหิ ตยังคงเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย พิษงูกะปะมีสดั ส่วนของ
เอนไซม์เซอรี นโปรตีเอส ร้อยละ 14.9 (ประมาณ 8.94 มิลลิกรัมต่องูหนึ่ งตัว) ของปริ มาณน้ าพิษทั้งหมด ซึ่ งสามารถย่อย
ไฟบริ โนเจนในระบบการแข็งตัวของเลือดมนุษย์ได้ ในผูป้ ่ วยที่ถูกงูกะปะกัดจะมีระดับไฟบริ โนเจนและเกร็ ดเลือดต่าเป็ นผล
ให้เลือดแข็งตัวผิดปกติและอาจพบเลือดออกทัว่ ร่ างกายได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อทดสอบไตรเปปไทด์สังเคราะห์
pERW และ pEKW ในการยับยั้งเซอรี นโปรตีเอสของพิษงูกะปะโดยใช้วิธี Fibrinogenolytic activity ในหลอดทดลอง โดยนา
สารละลายพิษงูครบส่ วน 1 ไมโครกรัมผสมกับสารละลายไตรเปปไทด์ 0.4 ไมโครกรัม บ่มที่ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10
นาที แล้วเติมสารละลายไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัมบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที แล้วทา Reducing SDS-PAGE
และย้อมสี Coomassie blue R250 ผลการทดลองเบื้องต้น พบว่าทั้ง pERW และ pEKW สามารถยับยั้งพิษงูกะปะครบส่วนใน
การย่อยสาย α และ β ของไฟบริ โนเจนของมนุษย์ได้ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ คิดเป็ นไตรเปปไทด์ต่อพิษงู เท่ากับ 1:2
โดยน้ าหนัก บ่งชี้วา่ เราอาจจะใช้ไตรเปปไทด์สังเคราะห์น้ ี ในการยับยั้งเอนไซม์เซอรี นโปรตีเอสในผูป้ ่ วยที่ถูกงูพิษระบบ
โลหิ ตกัดได้ โดยอาจใช้ร่วมกันหรื ออาจใช้ทดแทนการรักษาด้วยเซรุ่ มแก้พิษงูในปั จจุบนั ซึ่งบางรายอาจแพ้เซรุ่ มได้
ABSTRACT
Malayan pit viper, hematotoxic snake, bites are still a public health problem in Thailand. This venom contains
serine protease enzyme 14.9% proportion (about 8.94 mg/snake) of whole venom which can digest human fibrinogen
protein in blood coagulation system. The bited patients has hypofibrinogenemia and thrombocytopenia cause systemic
effects such as abnormal clot and bleeding organs. The objective of this research is to test the synthetic tripeptides,
pERW and pEKW, to inhibit snake venom serine protease using fibrinogenolytic activity in vitro. Mix 1 µg of whole
snake venom solution with 0.4 µg of tripeptides solution, incubate at 37 c 10 minutes. Then add 100 µg of human
fibrinogen solution, incubate at 37 c 10 minutes, and then reducing SDS-PAGE and coomassie blue R250 staining are
performed. We found that, both pERW and pEKW can inhibit Calloselasma rhodostoma whole venom to digest alpha
and beta-chain of human fibrinogen at 1 mM. The tripeptide per snake venom is 1:2. We may use these synthetic
tripeptides to be a new therapeutic agent of hematotoxic snake venom with/without current commercial anti-venom
which serum sickness syndrome is also found.
คาสาคัญ: งูกะปะ ไตรเปปไทด์ เซรี นโปรตีเอส
Keywords: Malayan pit viper, Tripeptide, Serine protease
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บทนา
ในประเทศเทศไทยมีผปู ้ ่ วยที่ถูกงูพิษกัดในปี พ.ศ. 2558 จานวน 4,618 ราย ผูป้ ่ วยที่ถูกงูกะปะกัด ร้อยละ 1.21 งู
เขียวหางไหม้ ร้อยละ 0.15 งูเห่า ร้อยละ 0.37 งูแมวเซา ร้อยละ 0.02 งูสามเหลี่ยม ร้อยละ 0.02 งูทะเล ร้อยละ 0.09 และงู
พิษที่ไม่ทราบและไม่ระบุชนิ ด ร้อยละ 98.14 (สานักระบาดวิทยา, 2558) เซอรี นโปรตีเอสเป็ นเอนไซม์ของโปรตีนใน
พิษงูพบสัดส่ วนที่มากในพิษงูระบบโลหิ ตทาหน้าที่กระตุน้ ระบบการแข็งตัวของเลือด เช่น ย่อยไฟบริ น ย่อยไฟบริ โนเจนและลดประสิ ทธิ ภาพการทางานของปั จจัยการแข็งตัวของเลือดอื่นๆ ส่ งผลให้ผไู ้ ด้รับพิษมีอาการเลือดไหลไม่หยุด
(Solange et al., 2013) ในพิษงูกะปะมีสัดส่ วนของเอนไซม์เซอรี นโปรตีเอส ร้อยละ 14.9 (ประมาณ 8.94 มิลลิกรัมต่องู
หนึ่ งตัว) ของปริ มาณน้ าพิษทั้งหมด (Tang et al., 2016) ผูป้ ่ วยที่ถูกงูกะปะกัดมักมีอาการรุ นแรงทั้งอาการเชิงระบบและ
อาการเฉพาะที่ อาการเชิ งระบบ (เกิ ดจากเซอรี นโปรตีเอสในพิษงู) สามารถให้เซรุ่ มแก้พิษเพื่อรักษาชี วิตไว้ได้ เช่น
ระดับไฟบริ โนเจนและเกร็ ดเลือดต่า แต่การรักษาด้วยเซรุ่ มมีขอ้ จากัด ผูป้ ่ วยบางรายแพ้เซรุ่ มแก้พิษงูจะมีอาการปวด
บริ เวณที่ ฉีดเซรุ่ ม มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นผิดปกติ อาจมีอาการช็อค ซึ่ งมีความเสี่ ยงสู งอันตรายถึงชีวิตได้ ส่ วน
อาการเฉพาะที่ (เกิดจากเมทัลโลโปรตีเอสในพิษงู) ไม่สามารถยับยั้งได้ดว้ ยเซรุ่ มแก้พิษงูในปั จจุบนั เช่น เลือดออกใต้
ผิวหนังบริ เวณแผลที่ถูกกัดจนบางรายที่รุนแรงจะเกิดอาการ ปวด บวม พองตุ่มน้ า จ้ าเขียว และหรื อเนื้อตายซึ่งต้องรักษา
ด้วยการกรี ดเฉพาะที่ (Pinyachat et al., 2011, 2016)
ไตรเปปไทด์เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ น่าสนใจในการยับยั้งเอนไซม์เซอรี นโปรตีเอสในงูพิษ ต่อระบบโลหิ ต
ไตรเปปไทด์สงั เคราะห์ประกอบด้วย กรดอะมิโน 3 โมเลกุลรวมกันด้วยพันธะเปปไทด์ ในการศึกษานี้ได้ศึกษาไตรเปป
ไทด์ 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ pyro-glutamate-arginine-tryptophan (pERW) และ pyro-glutamate-lysine-tryptophan (pEKW)
(Huang et al., 2002 ) มีการศึกษาหนึ่งที่สาคัญที่เป็ นแนวทางให้เราได้ทาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ไตรเปปไทด์สงั เคราะห์ pERW
และ pEKW สามารถยับยั้งการย่อยสลายไฟบริ โนเจนได้ ศึ กษาในพิษงู Taiwan habu (Huang et al., 1998) นอกจากนี้
ศึ กษาไตรเปปไทด์ยบั ยั้งเมทัลโลโปรตีเนสของพิษงู แมวเซาพม่าพบว่าไตรเปปไทด์สังเคราะห์ pERW และ pEKW
สามารถยับยั้งการย่อยสลายไฟบริ โนเจนและเจลาตินในหลอดทดลองได้ (Yee et al., 2016) และในปั จจุบนั มีการศึกษา
ไตรเปปไทด์สังเคราะห์ ยบั ยั้งเมทัลโลโปรตี เนสของพิษงู บ้างแล้ว (Ding et al., 2015; Yee et al., 2016) แต่ยงั ไม่พบ
งานวิจยั ที่ ศึกษาไตรเปปไทด์ในการยับยั้งเซอรี นโปรตีเอสของพิษงูกะปะในประเทศไทย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา
ไตรเปปไทด์สังเคราะห์ pERW และ pEKW ในการยับยั้งเซอรี นโปรตีเอสของพิษงูกะปะ โดยใช้วิธี Fibrinogenolytic
activity ในหลอดทดลอง ผลคาดว่าจะได้รับ ในอนาคตอาจใช้ไตรเปบไทด์สังเคราะห์น้ ี ในการเป็ นยาชนิ ดใหม่ในการ
รักษาอาการเลือดไหลไม่หยุดของผูป้ ่ วยที่ถูกงูพิษต่อระบบโลหิ ตกัดและสามารถใช่ร่วมกันหรื อทดแทนการรักษาด้วย
เซรุ่ มแก้พิษงูในปั จจุบนั ซึ่งบางรายอาจแพ้เซรุ่ ม
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อทดสอบไตรเปปไทด์สังเคราะห์ pERW และ pEKW ในการยับยั้งเซอรี นโปรตีเอสของพิษงูกะปะโดยใช้
Fibrinogenolytic activity ด้วยวิธี reducing SDS-PAGE ในหลอดทดลอง
วัสดุ
พิษงูซ้ือจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย, ไตรเปปไทด์สงั เคราะห์ซ้ือจาก Severn Biotech Limited, ไฟบริ โนเจน (F4883 SIGMA), Acrylamide/bis-acrylamide และ Coomassie Blue dye ซื้อจาก BIORAD, Sodium dodecyl sulphate
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(SDS) ซื้อจาก Vivantis Technologies Sdn Bhd, Ammonium Persulfate (APS) และ TEMED ซื้อจาก Calbiochem, Glycine
ซื้อจาก Research Organics, Acetic acid และ Methanal ซื้อจาก VWR Chemicals เป็ นต้น
วิธีการ
1. การแยกโปรตีนตามขนาดโดยเทคนิค Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
1.1 เติ มโปรตี นตัวอย่างผสมกับ 1X sample buffer (reducing condition) (100 มิ ลลิ โมลาร์ Tris-HCl pH
6.8 4 % SDS โดยมวลต่ อ ปริ ม าตร, 0.2 % bromophenol blueโดยมวลต่ อ ปริ ม าตร, 20 % glycerol โดยปริ ม าตรต่ อ
ปริ มาตร, 200 มิลลิโมลาร์ β-mercaptoethanol) แล้วบ่มใน 95 °C 10 นาที
1.2 เตรี ยม 10% running gel (reducing condition) ปริ มาณ 10 มิลลิลิตร (30% acrylamide-bis 3.3 มิลลิลิตร,
1.5 โมลาร์ Tris pH 8.8 2.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร, น้ า 4.0 มิ ล ลิ ลิ ต ร, 10% SDS 100 ไมโครลิ ต ร, 10% ammonium persulfate 100
ไมโครลิตร, TEMED 6 ไมโครลิตร)
1.3 เตรี ยม 5% stacking gel ปริ มาณ 5 มิลลิลิตร (reducing condition) (30% acrylamide-bis 0.83 มิลลิลิตร
0.5 โมลาร์ Tris pH 6.8 0.63 มิ ล ลิ ลิ ต ร, น้ า 4.0 มิ ล ลิ ลิ ต ร, 10% SDS 50 ไมโครลิ ต ร, 10 %ammonium persulfate 50
ไมโครลิตร, TEMED 3 ไมโครลิตร)
1.4 ทาการแยกโปรตี นด้วยกระแสไฟฟ้ า โดยใช้ 1X running buffer (reducing condition) (0.25 โมลาร์
Tris-HCl pH 8.3, 1.92 โมลาร์ glycine, 1% SDS โดยมวลต่อปริ มาตร) เป็ น tank buffer โดยเติมโปรตีนตัวอย่างที่ผสม
sample buffer แล้วลงแต่ละหลุมในแผ่นเจล ตั้งค่าความต่างศักย์ กระแสและเวลา ที่ 90 โวลต์, 200 มิลลิแอมป์ , 2 ชัว่ โมง
45 นาที
2. Fibrinogenolytic activity
Fibrinogenolytic activity เป็ นการทดสอบการย่อยไฟบริ โนเจนของมนุษย์ดว้ ยพิษงูในหลอดทดลอง แล้ว
ติดตามผลการย่อยโดยวิธี reduing SDS-PAGE และ ย้อมสี coomassie blue
2.1 ละลายผงพิษงู (สถานเสาวภา) ให้ได้ความเข้มข้น 1 ไมโครกรัม ในบัพเฟอร์ 10 มิลลิโมลาร์ Tris-HCl
pH 7.4 10 มิลลิโมลาร์ NaCl
2.2 ละลายผงไฟบริ โนเจน 5 กรัม ในบัพเฟอร์ 10 มิลลิโมลาร์ Tris-HCl pH 7.4,10 มิลลิโมลาร์ NaCl
2.3 ละลายผงไตรเปปไทด์ ในบัพเฟอร์ 10 มิลลิโมลาร์ Tris-HCl pH 7.4 10 มิลลิโมลาร์ NaCl
2.4 ดูดสารละลายพิษงู 1 ไมโครกรัมในปริ มาณ 10 ไมโครลิตร ใส่หลอด microcentrifuge tube ขนาด 1.5
มิลลิลิตร เติมไตรเปปไทด์ใส่ ในสารละลายพิษงูที่อยู่ในหลอด microcentrifuge tube โดยใส่ ปริ มาณที่ต่างกันในแต่ละ
หลอด ซึ่งใช้บพั เฟอร์บพั เฟอร์ 10 มิลลิโมลาร์ Tris-HCl pH 7.4 10 มิลลิโมลาร์ NaCl เป็ นตัวชดเชยปริ มาตรให้เท่ากัน
2.5 Spin down และ incubate ในwater bath 37 °C เป็ นเวลา 10 นาที
2.6 เติมสารละลายไฟบริ โนเจน 5 กรัม ปริ มาณ 20 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลองข้างต้น ผสมให้เข้ากัน
โดย Spin down และ incubate ในwater bath 37 °C เป็ นเวลา 10 นาที
2.7 หยุ ด ปฏิ กิ ริ ยาด้ว ย 1X sample buffer (reducing condition) (100 มิ ล ลิ โ มลาร์ Tris-HCl pH 6.8, 4 %
SDS โดยมวลต่อปริ มาตร, 0.2 % bromophenol blueโดยมวลต่อปริ มาตร, 20 % glycerol โดยปริ มาตรต่อปริ มาตร, 200
มิลลิ-โมลาร์ β-mercaptoethanol) แล้วบ่มใน 95 °C 10 นาที
2.8 แยกโปรตีนตามขนาดโดยเทคนิค Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) (SDS-PAGE reducing
condition)
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2.9 ย้อมสี โปรตีนในแผ่นเจลด้วย Coomassie brilliant blue R-250
3. การย้ อมสีโปรตีนในแผ่นเจลด้ วย Coomassie Brillient Blue R- 250
3.1 แช่เจลในสารละลายสี coomassie blue R250 (coomassie brililiant blue R250 200 มิลลิกรัม, Methanol
50 มิลลิลิตร, acetic acid 7 มิลลิลิตร, น้ า 43 มิลลิลิตร) ข้ามคืนที่อุณหภูมิหอ้ ง
3.2 จากนั้นล้างสี ส่วนเกินโดยแช่เจลใน destain I (45 % H2O, 45 % methanol, 10 % acetic acid) เป็ นเวลา
30 นาที พร้อมเขย่าเบาๆ สังเกตถ้าแถบโปรตีนบนเจลยังไม่ใสให้เปลี่ยน destain I ไปเรื่ อยๆ ประมาณ 3-4 รอบ จนแถบ
โปรตีนบนเจลใส ชัดเจน
3.3 แล้วจึงแช่เจลใน destain II (88 % H2O, 5 % methanol, 7 % acetic acid) เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง หรื อน้อย
กว่านั้น เพื่อให้เจลมีสดั ส่วนน้ ามากขึ้นซึ่งง่ายต่อการเก็บรักษาและเพื่อไม่ให้เจลแห้งเกินไป
ผลการวิจยั
การหาอัตราส่ วนทีเ่ หมาะสมระหว่ างปริมาณพิษงูกบั ไฟบริโนเจน
ผลการทดสอบหาอัตราส่ วนที่เหมาะสมระหว่างปริ มาณพิษงูกบั ไฟบริ โนเจนโดย Fibrinogenolytic activity
ด้วยวิธี Reducing SDS-PAGE และย้อมสี Coomassie blue stain เมื่ อเพิ่มความเข้มข้นของพิษงู เรื่ อยๆโดยกาหนดให้
ปริ มาณไฟบริ โนเจนคงที่ต้ งั แต่หลุมที่ 1–10 พบว่า แถบโปรตีนสาย α ของไฟบริ โนเจนของมนุษย์ถูกย่อยได้สมบูรณ์ใน
หลุมที่ 3-10 และแถบโปรตีนสาย β ของไฟบริ โนเจนของมนุษย์ถูกย่อยและลดขนาดลงเรื่ อยๆ ตามลาดับ สรุ ปได้วา่ พิษ
งู ก ะปะครบส่ ว นสามารถย่อ ยสาย α ไฟบริ โ นเจนของมนุ ษย์ไ ด้อ ัต ราส่ ว น 1:100 และสามารถย่อ ยสาย β ได้ใ น
อัตราส่วน 1:50 (ภาพที่ 1)
หลุม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

α
β
γ

พิษงูกะปะ (ไมโครกรัม) 0 2 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ไฟบริ โนเจน(ไมโครกรัม) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ภาพที่ 1 แสดงความสามารถของพิษงูกะปะครบส่ วนในการย่อยสาย α และ β ของไฟบริ โนเจนของมนุ ษย์ดว้ ย วิธี
Reducing SDS-PAGE และย้อมสี Coomassie blue stain หลุมที่ 1ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 2 ไฟบริ
โนเจน 100 ไมโครกรัม:พิษงูเขียวหางไหม้ทอ้ งเหลือง 2 ไมโครกรัม หลุมที่ 3 ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม:
พิษงูกะปะ 0.5 ไมโครกรัม หลุมที่ 4 ไฟบริ โนเจน 100ไมโครกรัม:พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม หลุมที่ 5 ไฟบริ โน
เจน 100 ไมโครกรั ม :พิ ษ งู ก ะปะ 1.5 ไมโครกรั ม หลุ ม ที่ 6 ไฟบริ โ นเจน 100 ไมโครกรั ม :พิ ษ งู กะปะ 2
ไมโครกรัม หลุมที่ 7 ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม:พิษงูกะปะ 2.5 ไมโครกรัม หลุมที่ 8 ไฟบริ โน-เจน 100
ไมโครกรัม:พิษงูกะปะ 3 ไมโครกรัม หลุมที่ 9 ไฟบริ โนเจน 100ไมโครกรัม:พิษงูกะปะ 3.5 ไมโครกรัม หลุม
ที่ 10 ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม:พิษงูกะปะ 4 ไมโครกรัม
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MMO8-5
ผลการทดสอบการยับยั้งพิษงูกะปะในการย่ อยไฟบริโนเจนโดยไตรเปปไทด์
ผลการทดสอบการยับยั้งพิษงูกะปะในการย่อยไฟบริ โนเจนโดยไตรเปปไทด์โดยใช้ Fibrinogenolytic activity
ด้วยวิธี Reducing SDS-PAGE และย้อ มสี Coomassie blue stain เมื่ อ เพิ่ ม ความเข้ม ข้น ของไตรเปปไทด์เ รื่ อ ยๆ โดย
กาหนดให้ปริ มาณพิษงูกะปะและปริ มาณไฟบริ โนเจนของมนุษย์คงที่ต้ งั แต่หลุมที่ 2–10 พบว่า แถบโปรตีนสาย α ของ
ไฟบริ โนเจนของมนุ ษย์ถูกยับยั้งการย่อยและเพิ่มการยับยั้งขนาดขึ้นเรื่ อยๆ ตามลาดับและสามารถยับยั้งการย่อยได้
สมบู รณ์ ในหลุมที่ 8-10 สรุ ปได้ว่า ไตรเปปไทด์ท้ งั pERW และ pEKW สามารถยับยั้งพิษงู กะปะในการย่อยสาย α
ไฟบริ โนเจนของมนุษย์ได้อตั ราส่วน 1:2 (ภาพที่ 2-3)
หลุม

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

α
β
γ

pERW (ไมโครกรัม)
0 0 0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.35 0.4 0.47
พิษงูกะปะ (ไมโครกรัม) 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
ไฟบริ โนเจน (ไมโครกรัม) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ภาพที่ 2 แสดงการยับยั้งพิษงูกะปะกับไฟบริ โนเจนของไตรเปปไทด์ pERW ด้วยวิธี Reducing SDS-PAGE และย้อมสี
Coomassie blue stain หลุมที่ 1ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 2 พิษงูกะปะ1 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน
100 ไมโครกรัม หลุมที่ 3 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pERW 0.05 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม
หลุมที่ 4 พิษงูกะปะ 1ไมโครกรัม:pERW 0.11 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 5 พิษงูกะปะ
1 ไมโครกรัม:pERW 0.17 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 6 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pERW
0.23 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 7 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pERW 0.29 ไมโครกรัม:
ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 8 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pERW 0.35 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100
ไมโครกรัม หลุมที่ 9 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pERW 0.4 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่
10 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pERW 0.47 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม
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MMO8-6
Lane 1

2

3

4

5 6

7

8

9 10

α
β
γ

pEKW (ไมโครกรัม)
0 0 0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.35 0.4 0.47
พิษงูกะปะ (ไมโครกรัม) 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
ไฟบริ โนเจน (ไมโครกรัม) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ภาพที่ 3 แสดงการยับยั้งพิษงูกะปะกับไฟบริ โนเจนของไตรเปปไทด์ pEKW ด้วยวิธี Reducing SDS-PAGE และย้อมสี
Coomassie blue stain หลุมที่ 1ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 2 พิษงูกะปะ1 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน
100 ไมโครกรัม หลุมที่ 3 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม :pEKW 0.05 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม
หลุมที่ 4 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pEKW 0.11 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 5 พิษงูกะปะ
1 ไมโครกรัม:pEKW 0.17 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 6 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pEKW
0.23 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 7 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pEKW 0.29 ไมโครกรัม:
ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 8 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pEKW 0.35 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100
ไมโครกรัม หลุมที่ 9 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม :pEKW 0.4 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่
10 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pEKW 0.47 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม
ผลการทดสอบการยับยั้งพิษงูกะปะในการย่ อยไฟบริโนเจนโดยไตรเปปไทด์ และผลการทดสอบพิษงูเขียวหางไหม้ ท้อง
เหลืองและพิษงูจงอางในการย่ อยไฟบริโนเจน
ผลการทดสอบการยับยั้งพิษงูกะปะในการย่อยไฟบริ โนเจนโดยไตรเปปไทด์และผลการทดสอบพิษงูเขียวหาง
ไหม้ทอ้ งเหลืองและพิษงูจงอางในการย่อยไฟบริ โนเจนโดยใช้ Fibrinogenolytic activity ด้วยวิธี Reducing SDS-PAGE
และย้อมสี Coomassie blue stain เมื่อความเข้มข้นของไตรเปปไทด์ 0.47 ไมโครกรัม โดยกาหนดให้ปริ มาณพิษงูกะปะ
และปริ มาณไฟบริ โนเจนของมนุษย์คงที่ ตั้งแต่หลุมที่ 3-4 พบว่า แถบโปรตีนสาย α ของไฟบริ โนเจนของมนุ ษย์ถูก
ยับยั้งการย่อยและเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ หลุมที่ 5 พิษงูเขียวห้างไหม้ทอ้ งเหลือง 1 ไมโครกรัม และปริ มาณไฟบริ โนเจน 100
ไมโครกรัม พบว่า พิษงูเขียวห้างไหม้ทอ้ งเหลืองสามารถย่อยสาย α ไฟบริ โนเจนของมนุ ษย์ หลุมที่ 6 พิษงูจงอาง 1
ไมโครกรัม และปริ มาณไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม พบว่า พิษงูจงอางสามารถไม่ยอ่ ยไฟบริ โนเจนของมนุษย์ สรุ ปได้
ว่าไตรเปปไทด์ท้ งั pERW และ pEKW สามารถยับยั้งพิษงูกะปะในการย่อยสาย α ของไฟบริ โนเจนมนุษย์ได้ โดยเทียบ
กับพิษงูเขียวห้างไหม้ทอ้ งเหลืองเป็ นกลุ่มควบคุมบวกและพิษงูจงอางเป็ นกลุ่มความคุมลบ (ภาพที่ 4)
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MMO8-7
Lane

1

2

3

4

5

6

0.47 0
0 0.47

0
0

0
0

100
1

100
1

100
1

α
β
γ

pERW(ไมโครกรัม)
pEKW(ไมโครกรัม)

0
0

0
0

ไฟบริ โนเจน(ไมโครกรัม)
พิษงู (ไมโครกรัม)

100
0

100
1

100
1

ภาพที่ 4 แสดงการยับ ยั้ง พิ ษ งู ก ะปะกับ ไฟบริ โ นเจนของไตรเปปไทด์ ด้ว ยวิ ธี Reducing SDS-PAGE และย้อ มสี
Coomassie blue stain หลุมที่ 1 ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 2 พิษงูกะปะ1 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน
100 ไมโครกรัม หลุมที่ 3 พิษงูกะปะ 1 ไมโครกรัม:pERW 0.47 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม
หลุ ม ที่ 4 พิ ษ งู ก ะปะ 1 ไมโครกรั ม :pEKW 0.47 ไมโครกรั ม หลุ ม ที่ 5 พิ ษ งู เ ขี ย วห้ า งไหม้ท้อ งเหลื อ ง 1
ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม หลุมที่ 6 พิษงูจงอาง 1 ไมโครกรัม:ไฟบริ โนเจน 100 ไมโครกรัม
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
นักวิจยั ทัว่ โลกต้องการหาตัวยับยั้งเอนไซม์เซอรี นโปรตีเอสที่พบในงูพิษระบบโลหิ ตก็ดีและที่พบในระบบ
การแข็งตัวของเลือดของมนุษย์ก็ดีซ่ ึ งในปั จจุบนั มีตวั ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิ ดใหม่ออกมาให้ใช้แล้ว (Liang et
al., 2016) ยาเคมีพฒั นาสาเร็ จที่สามารถป้ องการแข็งตัวของเลือด เช่น ยากลุ่ม NOACs (Non-vitamin K antagonist oral
anticoagulants) ประกอบด้ว ย Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban และ Edoxaban ซึ่ งยา Dabigatran สามารถยับ ยั้ง
thrombin ได้แบบ competitive inhibitor ส่ วนยา Rivaroxaban, Apixaban และ Edoxaban สามารถยับยั้ง factor Xa ได้
แบบ competitive inhibitor แต่ยากลุ่มนี้ มีขอ้ จากัดคือ ราคาสู ง มีผลข้างเคียง ไม่สามารถใช้ในผูป้ ่ วยไตทางานบกพร่ อง
รุ นแรงหรื อผูป้ ่ วยที่ตอ้ งฟอกไตได้ (Mekaj et al., 2015) เนื่ องจากยากลุ่ม NOACs สามารถยับยั้งการแข็งตัวของเลือดได้
ส่ วนพิษงู ระบบโลหิ ตสามารถกระตุน้ ระบบการแข็งตัวของเลื อดได้ ดังนั้น จึ งมี การศึ กษาถึ งผลของการใช้ยากลุ่ม
NOACs ในผูป้ ่ วยที่ถูกงูพิษระบบโลหิ ตกัด พบว่า ยา Rivaroxaban มีความไวต่อการยับยั้ง factor X แต่ท้ งั นี้ จาเป็ นต้องมี
การทดลองทางคลินิกเนื่องจากจะต้องปรับการลดขนาดให้ยา Rivaroxaban ในผูป้ ่ วยไตทางานบกพร่ อง (Altman et al.,
2014) มีการศึกษากลไกการทาให้เกิดเลือดแข็งตัวแบบผิดปกติจากฤทธิ์ของพิษงูระบบโลหิ ต พบว่า เซอรี นโปรตีเอสใน
พิษงูสามารถตัดสายไฟบริ โนเจนได้ ซึ่ งตัดเฉพาะสาย Fibrinopeptide A โดยไม่ตดั สาย Fibrinopeptide B ทาให้เกิดการ
แข็งตัวของเลือดทัว่ ร่ างกายแบบผิดปกติ เพราะโดยปกติแล้ว thrombin จะตัดทั้งสองสายเพื่อสร้างเป็ นก้อนเลือดแข็งตัว
ที่สมบูรณ์ เป็ นผลให้ผปู ้ ่ วยที่ถูกงูพิษระบบโลหิ ตกัดมีระดับไฟบริ โนเจนและเกล็ดเลือดต่า (Ullah et al., 2018)
กลุ่ ม วิจัย เราได้ท ดสอบความแรงของพิ ษ งู ห ลายๆชนิ ด ในประเทศไทยต่ อ การย่อ ยไฟบริ โ นเจนโดยวิ ธี
fibrinogenolytic activity ผลเบื้ องต้น พบว่า พิษงู กะปะมี ความแรงมากที่ สุดในการย่อยไฟบริ โนเจนในเวลาการบ่ม
ปฏิกิริยาเท่ากันเมื่อเทียบกับงูเขียวหางไหม้ทอ้ งเหลือง งูจงอาง งูแมวเซา งูสามเหลี่ยมและงูเห่ า ซึ่ งสัมพันธ์กบั ผลการ
ทดลองข้างต้นพบว่าพิษงูกะปะสามารถย่อยไฟบริ โนเจนได้ดีต้ งั แต่อตั ราส่ วนพิษงูต่อไฟบริ โนเจน 1:100 ลงมา ดังนั้น
เราจึงเลือกพิษงูกะปะในการวิจยั ครั้งนี้ ผลการทดลองที่ได้อาจสอดคล้องกับการศึกษาการประเมินความรุ นแรงของพิษงู
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กะปะในไทย บ่งชี้วา่ ผูป้ ่ วยถูกงูกะปะกัดทั้งหมด 145 ราย พบความผิดปกติต่อระบบการแข็งตัวของเลือดร้อยละ 52.48
และเสี ยชีวติ จากสาเหตุดงั กล่าว 2 ราย (Wongtongkam et al., 2005)
การทดสอบ pERW และ pEKW ต่อการยับยั้งเซอรี นโปรตีเอสของพิษงูกะปะในการย่อยไฟบริ โนเจน พบว่า
ทั้ง pERW และ pEKW สามารถยับยั้งพิษงูกะปะในการย่อยสาย α ของไฟบริ โนเจนที่อตั ราส่ วนไตรเปปไทด์ต่อพิษงู
1:2 โดยน้ าหนัก บ่งชี้วา่ ไตรเปปไทด์ท้ งั สองชนิ ดสามารถยับยั้งการย่อยไฟบริ โนเจนโดยเอนไซม์เซอรี นโปรตีเอสใน
พิษงูกะปะได้ โดยปกติงูกะปะจะปล่อยน้ าพิษเฉลี่ย 60 มิลลิกรัม ต่อการกัดหนึ่งครั้ง คิดเป็ นเอนไซม์เซอรี นโปรตีเอสซึ่ ง
มีอยู่ ร้อยละประมาณ 14.9 คิดเป็ น 8.94 มิลลิกรัม ของปริ มาณน้ าพิษทั้งหมด ดังนั้น ถ้าต้องการยับยั้งเซอรี นโปรตีเอส
ของพิษงูกะปะจะต้องใช้ไตรเปปไทด์ถึง 8.94 มิลลิกรัม คิดเป็ นเงิน 9,500 บาท จึงจะสามารถยับยั้งเซอรี นโปรตีเอสของ
พิษงูกะปะต่อการกัดหนึ่งครั้งได้สมบูรณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นเพียงผลการทดลองเบื้องต้นและการคาดการณ์เท่านั้น
หากในความเป็ นจริ งเราสามารถใช้ไตรเปปไทด์ร่วมกับเซรุ่ มแก้พิษซึ่ งมีแอนติบอดี ที่จาเพาะต่อเซอรี นโปรตีเอสอยู่
(Ledsgaard et al., 2018) น่ าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ อีกทั้ง ไตรเปปไทด์ท้ งั pERW และ pEKW ยังคงต้องสั่งซื้ อจาก
ต่างประเทศค่าใช้จ่ายจึงค่อนข้างสูง
มีการศึ กษาถึงกลไกการยับยั้งของ pERW และ pEKW ในพิษงู Taiwan habu พบว่า ไตรเปปไทด์ pERW มี
กลไก แบบ non-competitive inhibition สามารถเกาะเอนไซม์เมทัลโลโปรตีเนสบริ เวณอื่นที่ไม่ใช่บริ เวณ active site มี
ผลทาให้โครงสร้างของเอนไซม์เปลี่ยนไป ส่วนไตรเปปไทด์ pEKW มีกลไกลแบบ competitive inhibition สามารถเกาะ
บริ เวณ active site ของเอนไซม์เมทัลโลโปรตีเนสเพื่อแย่งจับกับซับเสตรท พบว่า pEKW ทาให้การเกิ ด Cocrystallize
ระหว่างเมทัลโลโปรตีเนสของพิษงู Taiwan habu กับ Cd2+ จากนั้น Zn2+ได้เข้าไปจับแทนที่ Cd2+ ในระหว่างการเกิ ด
Cocrystallized โดยคาดว่า tryptophan จับบริ เวณ S3 pocket และ pyro-glutamate จับบริ เวณ S1 pocket ส่วน กรดอะมิโน
ตรงกลางจับบริ เวณ S2 pocket ของเมทัลโลโปรตีเนส (Huang et al., 2002) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองที่เกี่ยวข้อง
กับเมทัลโลโปรตีเนสของพิษงูระบบโลหิ ตอื่นๆ (Ding et al., 2015; Huang et al., 2002) ผลการทดลองครั้งนี้ ยงั บ่งชี้อีก
ว่า pERW เหมาะสมที่จะศึกษาต่อและนาไปประยุกต์ใช้ในมนุษย์
อาจกล่าวได้วา่ ไตรเปปไทด์สังเคราะห์มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ก็เป็ นไปได้ เนื่ องจากมีโครงสร้างเป็ นกรด
อะมิโน 3 ตัวเรี ยงกัน กรดอะมิโนทั้งสามตัวละลายในน้ าเลือดได้ โดยกรดอะมิโน glutamate จัดอยูใ่ นหมู่ R ที่มีประจุลบ
กรดอะมิโน tryptophan จัดอยูใ่ นหมู่ที่ไม่ชอบน้ า ส่วนกรดอะมิโน arginine และ lysine จัดอยูใ่ นหมู่ R ที่มีประจุบวก ซึ่ง
กรดะมิ โนที่ มีประจุ ท้ งั หมดนี้ มีสมบัติที่ละลายน้ าได้ดี (Lodish et al., 2016) ซึ่ งบ่ งชี้ ว่า ไตรเปปไทด์ท้ งั pERW และ
pEKW สามารถขับออกทางปั สสาวะได้เช่นกัน (Blom et al., 2016) มีการศึกษาถึงค่าครึ่ งชีวิตในกระแสเลือดของไตร
เปปไทด์สงั เคราะห์ พบว่า เมื่อฉี ดไตรเปปไทด์สงั เคราะห์เข้าไปที่เส้นเลือดดาของหนูทดลองไตรเปปไทด์สงั เคราะห์จะถูก
ขับทางปั สสาวะ โดยครึ่ งชีวิตของไตรเปปไทด์สังเคราะห์นอ้ ยกว่า 30 นาที (Green et al., 1992)นอกจากนี้ ยังมีรายงาน
ความสาเร็ จของการใช้ไตรเปปไทด์สังเคราะห์ mifamurtide ในการยับยั้งมะเร็ งกระดูก (Osteosacroma) ระยะลุกลามซึ่ง
เป็ นผลมาจากเอนไซม์กลุ่มเมทัลโลโปรตีเนสในมนุษย์ที่เรี ยกว่า ADAMs (Disintegrin And Metalloproteinases) โดยใช้
ร่ วมกับยาเคมีบาบัดในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งกระดูกทั้งหมด 1,000 คน พบว่าผูป้ ่ วยมีอาการดีข้ ึนส่ งผลให้ลดความเสี่ ยง
ต่อการเสี ยชีวิตจากโรคมะเร็ งกระดูกได้ ซึ่ งในยุโรปไตรเปปไทด์ mifamurtide ได้รับการอนุมตั ิให้ใช้สาหรับการรักษา
โรคมะเร็ งกระดูกร่ วมกับเคมีบาบัดได้ (Meyers et al., 2009)
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