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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึ กษาอันตรกิ ริยาระหว่างอนุ ภาคนาโนทองและเยื่อหุ ้มเซลล์ โดยใช้การจําลองแบบทาง
คอมพิวเตอร์ แบบกลุ่มอะตอม เพื่อศึ กษาผลการเข้าสู่ เซลล์ของอนุ ภาคนาโนทองผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์ 2 ชนิ ด คือ เยื่อหุ ้ม
เซลล์อย่างง่ าย และเยื่อหุ ้มเซลล์พลาสมาที่ มีความซับซ้อนใกล้เคี ยงกับเยื่อหุ ้มเซลล์ของสิ่ งมี ชีวิตมากที่ สุด จากผล
การศึกษาพบว่าขนาดของอนุภาคนาโนทอง และความซับซ้อนของเมมเบรนมีผลต่อการเข้าสู่เซลล์ ซึ่งรู ปแบบการเข้าสู่
เซลล์ของอนุภาคนาโนทองสามารถแบ่งได้ 3 รู ปแบบ คือ 1) การเข้าสู่เซลล์แบบแพร่ 2) การเข้าสู่เซลล์แบบกึ่งเอนโดไซ
โทซิส และ 3) การเข้าสู่เซลล์แบบเอนโดไซโทซิส สําหรับอนุภาคทองที่มีขนาด 2 นาโนเมตร สามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ได้
ดีกว่าอนุภาคนาโนทองที่มีขนาดใหญ่ อนุภาคนาโนทองที่มีขนาด 2-8 นาโนเมตรมีรูปแบบการเข้าสู่ เซลล์เหมือนกันทั้ง
2 แบบจําลองเซลล์เมมเบรน แต่สาํ หรับอนุภาคทองขนาด 10 นาโนเมตรจะมีการเข้าสู่ เซลล์แตกต่างกัน โดยเข้าสู่ เซลล์
แบบเอนโดไซโทซิสสําหรับเมมเบรนอย่างง่าย และเข้าสู่เซลล์แบบแพร่ สาํ หรับพลาสมาเมมเบรน ดังนั้นความซับซ้อน
ของเยื่อหุ ้มเซลล์มีผลต่อการอธิ บายรู ปแบบการเข้าสู่ เซลล์ของอนุ ภาคนาโนทอง ซึ่ งความเข้าใจอันตรกิ ริยาระหว่าง
อนุภาคนาโนทองและเยือ่ หุม้ เซลล์จะสามารถออกแบบอนุภาคนาโนทองเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ระดับนาโน
ABSTRACT
In this work, we studied the interactions between gold nanoparticles (AuNPs) and cell membrane. To investigate
the effect of membrane complexity on the cellular uptake of AuNP, the internalization of AuNP in simple membrane
(DSPC/DSPG membrane) and idealized plasma membrane based on coarse-grained molecular simulation (CGMD) technique
was studied. Simulation results show that sizes of AuNP and the complexity of plasma membrane play significant roles in the
internalization of AuNP. The cellular uptake pathway of AuNP across cell membrane can be classified into three different
processes including (i) direct translocation, (ii) semi-endocytosis, and (iii) endocytosis. A 2-nm-in-diameter AuNP can be
translocated across cell membranes easier than larger particles. The translocation of AuNP (2-8nm) in both simple membrane
and plasma membrane had the same cellular uptake pathway. In contrast, the endocytosis pathway and the direct translocation
of a 10 nm AuNP were found in the simple membrane and the plasma membrane, respectively. Our study indicates that the
complexity of membrane model play an important role in the uptake pathway of AuNP. Understanding the interaction between
AuNPs and cell membrane provides the novel design of AuNP for applications nanomedicine.
คําสําคัญ: กลไกการเข้าสู่เซลล์ อนุภาคนาโนทอง พลาสมาเมมเบรน
Keywords: Cellular uptake pathway, AuNP, Plasma membrane
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SDO2-2
บทนํา
อนุ ภ าคนาโนทองถู ก นํา มาประยุก ต์ใ ช้ใ นทางการแพทย์อ ย่า งแพร่ ห ลาย เช่ น การนํา ส่ ง ยา (drug delivery)
(Vigderman et al., 2013) การบําบัดทางแสง (photothermal therapy) (Mayer et al., 2011) เป็ นต้น เนื่องจากอนุภาคนาโน
ทองมีสมบัติเฉพาะหลายประการ เช่น สามารถเข้ากับเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ ได้ดี และมีสมบัติทางแสงที่สามารถตอบสนอง
ต่อแสงที่ ตกกระทบที่ เรี ยกว่า Localized surface plasmon resonance (LSPR) (Wang et al., 2013) ซึ่ งมีช่วงการดูดกลื น
แสงช่วงใกล้อินฟราเรด (near-infrared) และสมบัติทางแสงนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปทรงของอนุภาคนาโนทอง เช่น อนุภาคนาโน
ทองแบบทรงกลมจะมีช่วงการดูดกลืนแสงในช่วง 520 นาโนเมตร และอนุภาคนาโนทองแบบแท่ง (nanorod) มีช่วงการ
ดูดกลืนแสงในย่าน 800 นาโนเมตร ซึ่งรู ปทรง และขนาดของอนุภาคนาโนทองส่งผลต่อช่วงการดูดกลืนแสงที่แตกต่าง
กัน อย่างไรก็ตามการนําอนุภาคนาโนทองไปประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์น้ นั เกี่ยวข้องกับกลไกการเข้าสู่ เซลล์ ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยหลักในการพิจารณาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการนําอนุภาคนาโนทองไปยังอวัยวะเป้ าหมาย
เมื่ ออนุ ภาคนาโนทองมาถึ งเซลล์เป้ าหมาย อนุ ภาคนาโนทองจะเข้าสู่ เซลล์เป้ าหมายโดยขึ้นอยู่กบั ลักษณะทาง
กายภาพ และการปรับปรุ งพื้นผิวของอนุภาคนาโนทอง โดยที่ขนาดของอนุภาคเป็ นปั จจัยหลักที่มีผลต่อการเข้าสู่ เซลล์
เช่น อนุภาคที่มีขนาดเล็กจะเข้าสู่เซลล์แบบแพร่ (direct translocation) และอนุภาคมีขนาดใหญ่จะเข้าสู่เซลล์แบบเอนโด
ไซโทซิ ส (endocytosis) (Rossi et al., 2016; Huang et al., 2012; Deserno, 2014; Li, 2012; Ginzburg and Balijepalli, 2007;
Ding et al., 2012) Chithrani และคณะ (Chithrani et al., 2006) ได้ศึกษาผลของขนาดและรู ปทรงของอนุภาคนาโนทอง
ผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบว่าอนุภาคนาโนทองทรงกลมขนาด 50 นาโนเมตร สามารถผ่านเข้าสู่ เซลล์
แบบเอนโดไซโทซิ สและเป็ นขนาดที่ ให้ประสิ ทธิ ภาพการเข้าสู่ เซลล์ที่ดีสุด (Chithrani et al., 2006; Perrault et al.,
2009) สําหรับการศึกษาการจําลองแบบทางคอมพิวเตอร์ เริ่ มจากปี 2010 Lin และคณะ (Lin et al., 2010) ได้ศึกษาการ
เข้าสู่ เซลล์ของอนุภาคนาโนทองที่มีประจุแตกต่างกัน (ประจุบวก กลาง และประจุบลบ) ผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์ที่มีประจุลบ
(DSPC/DPPG) พบว่า อนุ ภาคที่ มีประจุบวกจะมี ประสิ ทธิ ภาพการเข้าสู่ เซลล์ได้ดีที่สุด ในปี 2012 Nangia และคณะ
(Nangiam et al., 2012) ได้รายงานความสามารถในการเคลื่อนที่ผา่ นเยือ่ หุม้ เซลล์ (translocation rate) ชนิด DSPC/DSPG
ของอนุภาคนาโนทองที่มีรูปทรงแตกต่างกัน ซึ่งพบว่าอนุภาคที่มีรูปทรงแบบแท่งมีอตั ราการผ่านเข้าสู่เซลล์ได้ดีที่สุด
แม้ว่าการศึ กษาการเข้าสู่ เซลล์ของอนุ ภาคนาโนทองที่ ขนาดแตกต่างกันมี การศึ กษาอย่างแพร่ หลาย ยังมีหลาย
ประเด็นที่ยงั ไม่มีคาํ ตอบ หรื อมีคาํ ตอบแต่ยงั ไม่ชดั เจน การจําลองทางคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษา
และแบบจําลองเมมเบรนที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ ยงั เป็ นแบบจําลองอย่างง่ายซึ่ งประกอบด้วยลิพิดน้อยกว่า 3 ชนิ ด
เช่น แบบจําลองของลิพิด 1 ชนิ ด (Salassi et al., 2017; Simonelli et al., 2015; Quan et al., 2017; Potdar et al., 2015; Song
et al., 2012; Lin et al., 2010; Ge et al., 2014) 2 ชนิ ด (Quan et al., 2017; Nangia et al., 2012; Angelikopoulos et al.,
2017; Heikkila et al., 2014; Lin et al., 2011) และ 3 ชนิ ด (Gupta et al., 2017; Gupta et al., 2016) ซึ่ ง ในความเป็ นจริ ง
พลาสมาเมมเบรนประกอบด้วยลิพิดมากกว่า 1000 ชนิ ด ซึ่ งการที่ จะอธิ บายผลของความซับซ้อนของเยื่อหุ ้มเซลล์ใน
แบบจําลองอย่างง่ายนี้ต่อการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนาโนนั้นจึงยังไม่เพียงพอ
จากรายงานข้างต้นพบว่า การศึ กษาอันตรกิ ริยาระหว่างอนุ ภาคนาโนทองและเยื่อหุ ้มเซลล์สามารถนําไปสู่ การ
ประยุกต์ในด้านการแพทย์ จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้ โดยศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนทองที่แตกต่างกันผ่านเยื่อหุ ้ม
เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ ผ่านการจําลองแบบทางคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มอะตอม (coarse-grained molecular dynamic: CGMD)
และผลของความซับซ้อนของเซลล์เมมเบรนต่อการเข้าสู่ เซลล์ของอนุภาคนาโนทอง ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษาคาดว่าจะ
สามารถนําไปสู่การออกแบบอนุภาคนาโนทองเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในด้านการแพทย์ระดับนาโน (nanomedicine) ได้
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคนาโนทองกับเยือ่ หุม้ เซลล์
2. เพื่อศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนทองต่อการเคลื่อนที่ผา่ นเยือ่ หุม้ เซลล์
3. เพื่อศึกษาผลของความซับซ้อนของเซลล์เมมเบรนต่อการเคลื่อนที่ผา่ นเยือ่ หุม้ เซลล์ของอนุภาคนาโนทอง
วิธีการวิจยั
สนามแรง (Force field) ในงานวิจยั นี้ได้ปรับปรุ งสนามแรงจากแบบจําลองสนามแรงของ Martini (Marrink et al.,
2007) เพื่ อ ใช้ใ นการอธิ บ ายอัน ตรกิ ริ ย าระหว่า งอนุ ภ าคนาโนทองและเซลล์เ มมเบรน สํา หรั บ ในงานวิจัย นี้ ได้ใช้
แบบจําลองระดับกลุ่มอะตอม (Coarse-grain model: CG) ในการอธิ บายอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคนาโนทองกับเซลล์
เมมเบรน โดยการลดจํานวนอะตอมจากระดับอะตอม (all atom) เป็ นระดับกลุ่มอะตอม เช่ น 4 อะตอมที่ มีสมบัติ
คล้ายกันลดลงเป็ น 1 บี ต สําหรั บการลดจํานวนอะตอมตามแบบจําลอง Martini แบ่ งกลุ่มระดับอะตอมออกเป็ น 4
ประเภท คือ มีประจุใช้สญ
ั ลักษณ์หลัก Q มีข้ วั ใช้สญ
ั ลักษณ์หลัก P ไม่มีข้ วั ใช้สญ
ั ลักษณ์หลัก N และกึ่งมีข้ วั ใช้สญ
ั ลักษณ์
C สําหรั บกลุ่มอะตอมที่ มีประจุ Q และไม่มีข้ วั N โดยแบ่ งลักษณะการเกิ ดพันธะเป็ น 4 ประเภท กลุ่มอะตอมที่ ไม่
สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนใช้สญ
ั ลักษณ์รอง 0 (Q0 หรื อ N0) กลุ่มอะตอมที่ประพฤติตวั เป็ นผูใ้ ห้สาํ หรับการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนใช้สญ
ั ลักษณ์รองเป็ น d กลุ่มอะตอมที่ประพฤติตวั เป็ นผูร้ ับสําหรับการเกิดพันธะไฮโดรเจนใช้สญ
ั ลักษณ์รอง
เป็ น a และกลุ่มอะตอมที่ประพฤติตวั เป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ับใช้สัญลักษณ์รองเป็ น da สําหรับมีข้ วั P และกึ่งมีข้ วั C โดยแบ่ง
ความแรงออกเป็ นระดับตัวเลข 5 ระดับ เช่น P1 อธิ บายอะตอมที่มีข้ วั แบบแรงสุ ด ส่ วน P5 อธิ บายอะตอมที่มีข้ วั อ่อนสุด
สําหรับการอธิ บายอันตรกิ ริยาระหว่างโมเลกุล สามารถอธิ บายด้วยฟังก์ชนั ศักย์ของเลนนาร์ ด-โจนส์ (Lennard-Jones
potential)
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(1)

เมื่อ rij คือ ระยะระหว่างโมเลกุลลําดับที่ i และ j Cij(12) และ Cij(6) คือ ค่าคงที่ซ่ ึงขึ้นกับชนิดของอะตอมที่ทาํ ปฏิกิริยา และ
อันตรกิริยาทางไฟฟ้า (electrostatic interaction) ดังสมการ (2)
qi q j

U el (rij ) = f

(2)

ε ij rij

เมื่อ rij คือ ระยะระหว่างโมเลกุลลําดับที่ i และ j qi และ qj คือ ค่าประจุของอนุภาค i และ j ตามลําดับ และ f คือ ค่าคงที่
ทางไฟฟ้า และ ε คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) ส่ วนการอธิ บายอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลอธิบาย
ด้วยพลังงานศักย์ในการยืดหดของพันธะ (bond stretching potential) ดังสมการ (3)
U str (r ij ) =

kijb ( rij − bij )

2

(3)

2

เมื่อ rij คือ ระยะระหว่างโมเลกุลลําดับที่ i และ j bij คือ ความยาวพันธะ ที่ตาํ แหน่งสมดุลของอะตอมที่ i และ j และ
คือ ค่าคงที่ของแรงที่อธิบายความแรงของพันธะ และพลังงานศักย์ของการกางเข้าออกของมุม ดังสมการ (4)
U angle (θij ) =

kijkb (θij − θijk0 )

2

(4)

2

15

kijb

SDO2-4
เมื่อ θij คือ ค่าคงที่ของมุมที่เกิดขั้นกับลําดับอะตอมที่ i และ j kijk คือ ค่าคงที่ของแรง และ θijk คือ ค่ามุมที่ตาํ แหน่งสมดุล
สําหรับอะตอม i j และ k ตามลําดับ สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมตามบทความของ Martini (Marrink
SJ et al., 2007) ซึ่งแบบจําลองสนามพลังงานของ Martini สามารถอธิบายอันตรกิริยาและเพิ่มเวลาในการคํานวณได้เร็ ว
ขึ้นเป็ น 4 เท่า ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวสนามแรงของ Martini จึงเหมาะสมกับงานวิจยั นี้
แบบจําลองกลุ่มอะตอมของอนุภาคนาโนทอง (CG model of AuNP) สําหรับแบบจําลองของอนุภาคนาโนทองจะ
สอดคล้องกับสนามแรงของ Martini ซึ่ งโครงสร้างของอนุ ภาคนาโนทองจะเป็ นแบบ face center cubic (FCC) และมี
ระยะห่างระหว่างอะตอมเป็ น 0.408 นาโนเมตร ซึ่งสอดคล้องกับค่าคงที่ระยะห่างแลตทิซ (lattice constant) ของอนุภาค
นาโนทอง สําหรับอนุภาคนาโนทองที่ใช้ในการศึกษามีขนาด 6 ขนาดซึ่ งประกอบด้วย 0.82, 2, 4, 6, 8 และ 10 นาโน
เมตร ซึ่ งสอดคล้องกับจํานวนอะตอม 19 249 1,958 6,699 15,707 และ 30,887 ตามลําดับ และค่าคงที่ต่าง ๆ ของ
สนามแรงของอนุภาคนาโนทองสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lin และคณะ (Lin JQ et al., 2010) ซึ่งได้มีการปรับเทียบกับ
ผลการทดลอง และอนุภาคนาโนทองใช้เป็ นแบบอะตอม (1:1 mapping) และใช้พารามิเตอร์ C5 ซึ่งมีค่า ε = 3.5 กิโลจูล
ต่อโมล และ σ = 0.47 นาโนเมตร ค่าคงที่เหล่านี้ถูกนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมของออนุภาคนาโนทอง
แบบจําลองเซลล์ เมมเบรน (Cell membrane models) สําหรับในงานวิจยั นี้ เพื่อเปรี ยบเที ยงผลของความซับซ้อน
ของเซลล์เ มมเบรนต่ อ การเข้า สู่ เ ซลล์ข องอนุ ภ าคนาโนทองได้ศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บในเยื่อ หุ ้ม เซลล์ 2 แบบ คื อ
แบบจําลองเซลล์เมมเบรนอย่างง่าย และแบบจําลองพลาสมาเมมเบรน ซึ่ งแบบจําลองเมมเบรนอย่างง่าย ใช้แบบจําลอง
เซลล์เมมเบรนที่มีประจุสุทธิ บนพื้นผิวเป็ นลบในอัตราส่ วน 3:1 ของ distearoyl phosphatidyl choline (DSPC) มีประจุ
เป็ นกลาง และ distearoyl phosphatidyl glycerol (DSPG) มีประจุเป็ นลบ และมีความสมมาตรดังภาพที่ 1 (ก) สําหรับ
แบบจําลองของพลาสมาเมมเบรนประกอบไปด้วยลิพิดจํานวน 63 ชนิ ด และคอเลสเตอรอลที่ความเข้มข้น 30 mol%
ซึ่งเปรี ยบเทียบระหว่างลิพิดชั้นบน (outer leaflet) และลิพิดชั้นล่าง (inner leaflet) จะไม่มีความสมมาตร ดังแสดงในภาพ
ที่ 1 (ข) สําหรับลิพิดที่มีประจุประกอบด้วย phosphatidylinostitol (PI) PI-phosphate PI-bisphosphate PI-trisphosphate
(PIPs) และ phosphatidylserine (PS) ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของเมมเบรนชั้นล่าง ส่ วนลิพิดชนิ ด glycolipids (GM) เป็ น
ส่ ว นประกอบของเมมเบรนด้ า นบน ลิ พิ ด ที่ มี ป ระเป็ นจุ ก ลาง (zwitterionic lipid) เช่ น sphingomyelin (SM)
phosphatidylethanolamine (PE) และ phosphatidylcholines (PC) ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของพลาสมาเมมเบรนทั้งชั้นบน
และชั้นล่าง และลิพิดที่มีประจุเป็ นกลางซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบทั้งพลาสมาเมมเบรนชั้นบนและชั้นล่าง ซึ่ งประกอบด้วย
ceramide (CER) diacylglycerol (DAG lysophosphatidylcholine (LPC) และพลาสมาเมมเบรนมีประจุสุทธิเป็ นลบ ซึ่ง

ภาพที่ 1 แบบจําลองเซลล์เมมเบรนระหว่าง (ก) แบบจําลองเมมเบรนอย่างง่าย (DSPC:DSPG) และ (ข) แบบจําลอง
พลาสมาเมมเบรน
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แบบจําลองพลาสมาเมมเบรนที่ ใช้ในการศึ กษาในงานวิจัยนี้ ใช้จากแบบจําลองของ Martini http://cgmartini.nl. ซึ่ ง
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในการจํา ลองพลาสมาเมมเบรนสามารถอ่ า นได้ที่ (Ingolfsson et al., 2014) และในงานวิจัย นี้
ประกอบด้วยลิพิดทั้งหมด ~7000 ลิพิด นํ้า ~700000 โมเลกุล Na+ ~3000 และ Cl- ~2000 ไอออน ซึ่ งจํานวนอะตอมที่
ใช้ในการศึกษาแต่ละขนาดมากกว่า 712000 อนุภาค และขนาดของกล่องที่ใช้ศึกษาคือ 40x40x50 nm3
รายละเอียดของการคํานวณ (simulation details) อนุภาคนาโนทองจะถูกวางไว้ดา้ นบนของเซลล์เมมเบรนที่ระยะ
~10 นาโนเมตร ในการจําลองใช้เทคนิ ค NPT ensemble จําลองระบบที่อุณหภูมิ 310 เคลวิน โดยใช้เทคนิ ด Berendsen
barostat ค่าคงที่ ไดอิ เล็กทริ ก (dielectric constant) ε = 15 อันตรกิ ริยาทางไฟฟ้ า (electrostatic interaction) คํานวณ
โดยวิธี Fast Particle Meah Ewald (PME) และอันตรกิริยา van de Waals ใช้การพิจารณาอะตอมในรัศมี 1.2 และ 1.4 นา
โนเมตร ตามลําดับ สําหรับการศึกษาเราใช้เทคนิค Steered MD โดยการผลักให้อนุภาคนาโนทองเคลื่อนผ่านเซลล์เมม
เบรน ในทิ ศทาง z โดยใช้แรงคงที่ 1000 กิ โลจูลต่อโมลต่อนาโนเมตร และในงานวิจยั นี้ ศึกษาพลวัติเชิงโมเลกุลด้วย
โปรแกรม GROMACS 5.0.7 (Van Der Spoel et al., 2005) และทําการวิเคราะห์ผลทางรู ปภาพจาก Visual Molecular
Dynamics (VMD) (Humphrey et al., 1996)
การคํ า นวณศั ก ย์ ข องแรงเฉลี่ ย (Potential of mean force : PMF) ด้ ว ยเทคนิ ค Umbrella sampling สํ า หรั บ
การศึกษาการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนาโนทองโดยระยะทางอนุภาคนาโนทองที่เคลื่อนที่ผา่ นเซลล์เมมเบรนประมาณ 25
นาโนเมตร ในทิศทาง z ซึ่ งอนุภาคนาโนทองจะถูกผลักให้เคลื่อนที่ดว้ ยอัตรา 0.0002 นาโนเมตรต่อพิโควินาที ด้วยแรง
1000 กิโลจูลต่อโมลต่อตารางนาโนเมตรเพื่อให้อนุภาคนาโนทองเคลื่อนที่ผ่านเยือ่ หุ ้มเซลล์ (Gupta et al., 2017; Gupta
et al., 2016) สําหรับการคํานวณพลังงานอิสระ (PMF) จะเลือกตําแหน่งของอนุภาคทองห่างจากเซลล์เมมเบรนทีละ 0.02
นาโนเมตรและนําตําแหน่งมาคํานวณพลังงานด้วยเทคนิค umbrella sampling โดยแต่ละตําแหน่งคํานวณ 1 นาโนวินาที
ในการคํานวณใช้อุณหภูมิ 310 เคลวิน โดยใช้เทคนิ ค Nose-Hoover อันตรกิ ริยาทางไฟฟ้ าคํานวณโดยวิธี PME และ
อันตรกิริยา van de Waals ใช้การพิจารณาอะตอมในรัศมี 0-1.2 นาโนเมตร และวิเคราะห์ผลเพื่อให้ได้กราฟ PMF โดยใช้
เทคนิ ค The weighted histogram analysis สํา หรั บ การคํา นวณการเข้า สู่ เ ซลล์ โ ดยพิ จ ารณาทฤษฏี ท รานซิ ซัน เตท
(transition state theory) (Nangia et al., 2012; Mhashal et al., 2016) โดยจะมีกาํ แพงพลังงานซึ่ งพิจารณาจากตําแหน่งที่
มีค่าพลังงานตํ่าสุ ดและสู งสู ดที่ได้จากกราฟ PMF ใช้คาํ นวณอัตราการเข้าสู่ เซลล์ (the rate constants of internalization)
ดังแสดงในสมการที่ (5)
=
k

 ∆G (z) 
kBT
exp  −

h
 kBT 

(5)

เมื่อ T คืออุณหภูมิ kB ค่าคงที่โบลทซ์มนั น์ (Boltzmann constant) h ค่าคงที่ของพลังค์ (Planck’s constant)
กําแพงพลังงานอิสระ หลังจากนั้นก็สามารถคํานวณหาเวลา t 1 ของการเข้าสู่เซลล์ได้ดงั สมการที่ (6)

∆G (z)

2

0.693
t1 =
k
2

(6)

ผลการวิจยั
ผลของความซับซ้อนของเมมเบรนในการทําอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคนาโนทอง กับเซลล์เมมเบรน ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้
ทําการศึกษาการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนาโนทองผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ 2 ชนิด คือเซลล์เมมเบรนอย่างง่าย โดย แบบจําลองลิพิดใน
อัตราส่ วน 3:1 ของลิพิดชนิ ด DSPC (ประจุกลาง) และ DSPC (ประจุลบ) กับพลาสมาเมมเบน ที่ มีความซับซ้อน ใช้ลิพิด
ทั้งหมด 63 ชนิดและมีความไม่สมมาตรระหว่างลิพิดชั้นบนและชั้นล่างของเซลล์เมมเบรน
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สําหรับพลังงานอิสระ (free energy) ของการเข้าสู่ เซลล์ของอนุภาคนาโนทองผ่านเซลล์เมมเบรนของแบบจําลองทั้ง 2
ชนิ ด ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่ งแสดงพลังงานอิสระของอนุภาคนาโนทองและระยะห่ างระหว่างจุดกึ่งกลางของอนุภาคนาโน
ทองกับจุดกึ่งกลางของเซลล์เมมเบรน สําหรับจุดกึ่งกลางของเซลล์เมมเบรนที่ z = 0 พบว่าอนุภาคทองขณะที่ผา่ นเซลล์เมม
เบรนทั้ง 2 แบบจําลองจะมีพลังงานอิสระแตกต่างกันทั้ง 0.82 และ 2 นาโนเมตร สําหรับทองที่มีขนาด 0.82 นาโนเมตรเมื่อ
เคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์จะทําให้เมมเบรนเสี ยสภาพน้อยหรื อไม่มีความเสี ยหาย กราฟพลังงานอิสระที่เกิ ดขึ้นจะมีความ
สมมาตรทั้งช่วงก่อนเข้าสู่เซลล์เมมเบรน (z>0) และช่วงหลังออกจากเซลล์ (z<0) ดังแสดงในภาพที่ 2 (ก) และ (ค) และมีความ
สมมาตรของกราฟพลังงานอิสระได้ชดั เจนในแบบจําลองพลาสเมมเบรน (ภาพที่ 2 (ค)) ดังนั้นกราฟพลังงานอิสระของ
อนุภาคนาโนทอง ณ ตําแหน่งที่มีพลังงานตํ่าสุ ดที่ z~2.0 (s1) และ -2.2 (s4) นาโนเมตรสําหรับเซลล์เมมเบรนอย่างง่าย และ
z~2.2 (p1) และ -2.2 (p4) นาโนเมตร สําหรับพลาสมาเมมเบรน ซึ่ งอธิ บายได้วา่ อนุภาคนาโนทองที่มีสมบัติเป็ นกึ่งชอบนํ้ายัง
มีความชอบที่จะอยูบ่ นพื้นผิวของเซลล์เมมเบรนและจะมีพลังงานอิสระสูงเมื่ออนุภาคนาโนทองอยูบ่ ริ เวณกึ่งกลางของเซลล์
เมมเบรนเนื่องจากอนุภาคนาโนทองเคลื่อนที่จากบริ เวณที่ชอบนํ้ามายังบริ เวณที่ไม่ชอบนํ้า
อนุภาคนาโนทองที่มีขนาด 2 นาโนเมตร ขณะที่ผา่ นเซลล์เมมเบรนทั้ง 2 แบบจําลองจะมีพลังงานอิสระแตกต่างกันอย่าง
มี นัยสําคัญ พิจารณาแบบจําลองอย่างง่ าย (DSPC/DSPG) อนุ ภาคนาโนทองจะมี กาํ แพงพลังงาน (free energy barrier) 3
− 2.46 − 7.06 และ −8.88 นาโนเมตร ซึ่ งสอดคล้อ งกับ พลัง งานที่ 43.74 ± 4.70
ตําแหน่ งด้วยกัน คื อ ที่ z =
28.61 ± 5.50 และ 25.42 ± 7.03 กิ โลจู ลต่ อโมล ตามลําดับ สําหรั บกราฟของพลังงานอิ สระจะมี ตาํ แหน่ งที่ มี พลังงาน
อิสระสู งสุ ด คือ S1 ที่ z = 3.60 นาโนเมตร และก็มีพลังงานอิสระตํ่าที่สุด ณ ตําแหน่ งก่อนที่อนุ ภาคนาโนทองจะเข้าสู่
เซลล์ที่เวลา

ภาพที่ 2 แสดงพลังงานอิสระ (PMF) ของอนุภาคนาโนทอง ขนาด 0.82 ((ก) และ (ค)) และ 2 ((ข) และ (ง)) นาโนเมตร
ผ่านแบบจําลองเยื่อหุ ้มเซลล์ 2 ชนิ ด คือ (ก) และ (ข) เมมเบรนอย่างง่าย (DSPC/DSPG) และ (ค) และ (ง)
พลาสมาเมมเบรน และแสดงภาพที่สอดคล้องกับกราฟพลังงานที่เวลาต่าง ๆ
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23.85 นาโนวินาที ดังแสดงในภาพที่ 2 (ข) ส่วนตําแหน่งที่มีพลังงานอิสระสูงที่สุด S2 ที่เวลา 51.60 นาโนวินาทีเป็ นตําแหน่ง
ที่อนุภาคนาโนจะหลุดออกจากเซลล์ สําหรับแบบจําลองพลาสมาเมมเบรน รู ปร่ างของกราฟพลังงานอิสระจะมีความแตกต่าง
จากแบบจําลองเมนเบรนอย่างง่าย ซึ่ งจากการสังเกตพบว่ามีกาํ แพงพลังงานอิสระเท่ากับ 260 ± 6.04 กิ โลจูลต่อโมล ที่
ตําแหน่ง z = 14.87 นาโนเมตร ก่อนที่อนุภาคนาโนทองจะผ่านเซลล์เมมเบรน จะมีพลังงานอิสระลดลงที่ตาํ แหน่ง P1 ซึ่ ง
อนุภาคนาโนทองเคลื่อนที่มาจากบริ เวณที่เป็ นนํ้ามาที่พ้ืนผิวของพลาสมาเมมเบรน และก็จะมีพลังงานสู งขึ้นเมื่ออนุภาคนา
โนทองแทรกเข้าไปในพลาสมาเมมเบรน ซึ่งผลที่ได้จะมีลกั ษณะของกราฟพลังงานอิสระคล้ายกับแบบจําลองเมมเบรนอย่าง
ง่ าย แต่จะมี พลังงานอิ สระสู งกว่าเมมเบรน อย่างง่ ายเนื่ องจากพื้นผิวของอนุ ภาคนาโนทองมีสมบัติก่ ึ งชอบนํ้า จึ งทําให้
ตําแหน่งดังกล่าวเป็ นจุดตํ่าสุดของกราฟพลัง งานอิสระซึ่งพบ 2 ตําแหน่ง ณ บริ เวณพื้นผิวของเซลล์เมมเบรนที่มีสมบัติชอบ
นํ้าเหมือนกัน ซึ่ งพบที่เวลา 23.85 (S1) และ 52.30 (S3) นาโนเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2 (ข) ส่ วนจุดที่ทาํ ให้ค่าพลังงานอิสระ
สู งสุ ดคือตําแหน่งที่อยูก่ ่ ึงกลางของเซลล์เมมเบรน ซึ่ งเป็ นบริ เวณส่ วนหางของลิพิดที่มีสมบัติไม่ชอบนํ้าซึ่ งการที่อนุภาคนา
โนทองเคลื่อนที่ ผ่านบริ เวณที่ ชอบนํ้ามาบริ เวณที่ ไม่ชอบนํ้าจึงทําให้พลังงานอิสระสู ง ในทางตรงกันข้ามกราฟพลังงาน
อิสระของพลาสมาเมมเบรนจะมีความแตกต่างเพราะมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักของเยือ่ หุม้
เซลล์ มีผลทําให้รูปแบบของกราฟพลังงานอิสระแตกต่างจากเมมเบรนอย่างง่าย ซึ่งในแบบจําลองจะมีการเพิ่มคอเลสเตอรอล
เข้าไปทั้งในส่ วนของชั้นบนและชั้นล่าง ดังนั้นจึงไม่พบตําแหน่งที่มีพลังงานอิสระตํ่า ณ บริ เวณของส่ วนหางของลิพิดใน
พลาสมาเมมเบรน
ผลการคํานวณอัตราการเข้าสู่ เซลล์และเวลาในการเข้าสู่ เซลล์ของอนุ ภาคนาโนทองแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งถูกคํานวณ
ด้วยสมการ (5) และ (6) จากผลการคํานวณแสดงให้เห็นถึงผลของขนาดของอนุภาคนาโนทองต่อการเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์และ
ผ่านแบบจําลองเยื่อหุ ้มเซลล์แตกต่างกัน ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับการทดลองการเข้าสู่ เซลล์ของอนุ ภาคนาโนทองที่ มี
ขนาดเล็กกว่า 10 นาโนเมตร (Nangia et al., 2012) จากตารางที่ 1 แสดงเวลาในการเข้าสู่ เซลล์ของ อนุ ภาคนาโนทองขนาด
0.82 และ 2 นาโนเมตรเท่ ากับ 1.0 ×10 และ 4.1×10 วินาที สําหรั บเซลล์เมมเบรนอย่างง่ าย และเปรี ยบเที ยบกับ
พลาสมาเมมเบรนเท่ากับ 2.3 ×10 และ 3.0 ×10 วินาทีตามลําดับ จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าขนาดของอนุภาค
นาโนทองและแบบจําลองของเซลล์เมมเบรนมีผลต่อการเข้าสู่เซลล์
−6

−11

−10

32

ตารางที่ 1 ตารางแสดงกําแพงพลังงานอิสระ (kJ/mol) ค่าค่งที่การเข้าสู่เซลล์ (s-1) และเวลาในการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนา
โนทองขนาด 0.82 และ 2 นาโนเมตร ผ่านแบบจําลองเยือ่ หุม้ เซลล์อย่างง่ายและพลาสมาเมมเบรน
อุนภาคนาโนทอง
กําแพงพลังงานอิสระ (Barrier) อัตราการเข้าสู่เซลล์ (k)
เวลาในการเข้าสู่เซลล์ (t1/2)
-1
(kJ/mol)
(s )
(s)
เมมเบรนอย่างง่าย
1.0 × 10
0.82 nm
11.24 ± 3.33
6.9 × 10
4.1× 10
43.47 ± 4.70
1.7 × 10
2 nm
พลาสมาเมมเบรน
0.82 nm
19.06 ± 4.81
3.0 × 10
2.3 × 10
260.85 ± 6.04
2.3 × 10
3.0 × 10
2 nm
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จากการศึกษาของ Ingolfsson และคณะ (Ingolfsson et al., 2017) ได้รายงานว่าถ้าความซับซ้อนและตําแหน่งของพลาสมา
เมมเบรนมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลโดยรวมต่อสมบัติของพลาสมาเมมเบรน เช่น การเคลื่อนไหว (dynamics) และความเป็ น
ระเบี ยบของเซลล์เมมเบรน การเปลี่ยนแปลงสมบัติของเมมเบรนเนื่ องจากความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นส่ งผล
โดยตรงต่อการเรี ยงตัวของเมมเบรน (the sol-called condensing effect) และการเรี ยงตัวของสายไฮโครคาร์บอน (the so-called
ordering effect) (Rog et al., 2009; Rog et al., 2003; Berkowitz et al., 2009; Pendit et al., 2009) นอกจากนี้ คอเลสเตอรอลยัง
ส่งผลถึงความหนาของเมมเบรน (thickness) และความแข็งแรงของเมมเบรน ซึ่งป้ องกันการเกิดช่องว่างระหว่างเมมเบรน และ
การเปลี่ยนรู ปร่ างของเมมเบรน (membrane deformations) ดังนั้นจึงสรุ ปว่าพลังงานอิสระที่สูงขึ้นในแบบจําลองพลาสมาเมม
เบรนเป็ นผลมาจากคอเลสเตอรอล และส่ งผลให้ความสามารถในการเข้าสู่ เซลล์ลดลง จากกราฟพลังงานอิสระสามารถสรุ ป
การเข้าสู่ เซลล์ของอนุ ภาคนาโนทองได้ 2 ขั้นตอน ในช่วงแรกอนุภาคนาโนทองจะทําอันตรกิ ริยากับพื้นผิวของเซลล์เมม
เบรน ในขณะที่ พลังงานอิสระ ณ ตําแหน่ งนี้ จะส่ งผลให้มีค่าตํ่า (S1 และ P1 สําหรั บแบบจําลองเมมเบรนอย่างง่ายและ
พลาสมาเมมเบรน ตามลําดับ) และขั้นที่สอง กราฟพลังงานอิสระจะแสดงมีค่าสูงสุดเมื่ออนุภาคนาโนทองกําลังหลุดออกจาก
เมมเบรน (S2 และ P3 ในภาพที่ 2 (ข) และ (ง))

ภาพที่ 3 รู ป แบบการเข้า สู่ เ ซลล์ ข องอนุ ภ าคนาโนทองที่ ข นาด 2 – 10 นาโนเมตร ผ่ า นเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ อ ย่า งง่ า ย
(DSPC/DSPG) ที่เวลาต่างๆ (ก) 2 นาโนเมตร (ข) 4 นาโนเมตร (ค) 6 นาโนเมตรเมตร (ง) 8 นาโนเมตร และ
(จ) 10 นาโนเมตร
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ภาพที่ 4 รู ปแบบการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนาโนทองที่ขนาด 2 – 10 นาโนเมตร ผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์พลาสมาเมมเบรนที่
เวลาต่างๆ (ก) 2 นาโนเมตร (ข) 4 นาโนเมตร (ค) 6 นาโนเมตรเมตร (ง) 8 นาโนเมตร และ (จ) 10 นาโนเมตร
นอกจากความแตกต่างของพลังงานอิสระ ความซับซ้อนของเมมเบรนส่งผลต่อรู ปแบบการเข้าสู่เซลล์ (uptake pathways)
ของอนุภาคนาโนทอง การเข้าสู่ เซลล์ของอนุภาคนาโนทองสามารถเกิดขึ้นผ่าน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเข้าสู่ เซลล์
แบบแพร่ (direct translocation) และเอนโดไซโทซิส (endocytosis) โดยกระบวนการเอนโดไซโทซิส เมมเบรนจะมีการเปลี่ยน
รู ปโดยการงอกยื่นออกมา หรื อโค้งเพื่อพยายามห่ อหุม้ อนุภาคนาโนทอง สําหรับอนุภาคนาโนทองที่มีขนาดเล็ก (2-8 นาโน
เมตร) จะมีการเข้าสู่เซลล์แบบแพร่ หรื อแบบแทรก ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 ซึ่งแสดงรู ปแบบการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนา
โนทองที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งแบบจําลองเมมเบรนอย่างง่ายและพลาสมาเมมเบรน สําหรับอนุภาคที่มีขนาด 2 นาโนเมตร
จะสามารถเข้าสู่เซลล์ได้เร็ วและง่าย กว่าอนุภาคนาโนทองที่มีขนาดใหญ่ โดยที่จะเริ่ มทําอันตรกิริยากับเซลล์เมมเบรนที่เวลา
12 และ 20 นาโนวินาที และก็จะสร้างรู เพื่อแทรกผ่านเซลล์เมมเบรน โดยใช้เวลา 22 และ 42 นาโนวินาที สําหรับ เมมเบรนอ
ย่างง่ายและพลาสมาเมมเบรน ตามลําดับ เมื่ออนุภาคมีขนาดที่ใหญ่ข้ ึน 4-8 นาโนเมตร จากการสังเกต สามารถสรุ ปได้วา่ จะ
ผ่านเข้าสู่เซลล์เมมเบรนแบบกึ่งเอนโดไซโทซิส (semi-endocytosis)
กระบวนการเข้าสู่ เซลล์ของอนุ ภาคที่ มีขนาด 10 นาโนเมตร โดยอนุ ภาคนาโนจะถูกวางอยู่เหนื อเมมเบรน จากนั้น
อนุภาคนาโนจะเริ่ มทําปฏิกิริยากับเซลล์เมมเบรน ทําให้เซลล์เมมเบรนเริ่ มเปลี่ยนรู ปร่ างยืน่ ออกเพื่อปรับตัวในการเข้าสู่เซลล์
สําหรับเมมเบรนอย่างง่ายเมื่ออนุภาคนาโนทองพยายามเข้าสู่ เซลล์ทาํ ให้เมมเบรนโค้งงอ จนกระทัง่ เวลา 118 นาโนวินาที
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เซลล์เมมเบรนจะมีลกั ษณะคล้ายคอขวดที่มีขนาดเล็กดังแสดงในภาพที่ 3 (จ) หลังจากนั้นเมมเบรนก็จะขาดที่เวลา 122 นาโน
วินาที ทําให้เกิดเป็ นถุง (vesicle) ห่ อหุ ้มอนุภาคนาโนทอง หรื อ เอนโดโซม (endosome) เรี ยกกระบวนการนี้ วา่ เอนโดไซโท
ซิ ส และสําหรับพลาสมาเมมเบรนรู ปแบบการเข้าสู่ เซลล์จะแตกต่างจากเมมเบรนอย่างง่าย จากภาพที่ 4 (จ) แสดงให้เห็นว่า
อนุภาคนาโนทองจะมีการทําลายเซลล์เมมเบรน ทําให้ฉีกขาดซึ่งผลทําให้เกิดช่องว่างระหว่างพลาสมาเมมเบรน ที่เวลา 30 นา
โนวินาที และอนุภาคนาโนก็ผา่ นเข้าสู่เซลล์โดยกระบวนการแทรกผ่านเซลล์เมมเบรน ซึ่งกระบวนการเข้าสู่เซลล์แบบเอนโด
ไซโทซิ สไม่สามารถเกิดขึ้นกับพลาสมาเมมเบรน ซึ่ งโมเลกุลของคอเลสเตอรอลมีบทบาทสําคัญต่อความแข็งแรงของเมม
เบรนและควบคุมกลไกการเข้าสู่ เซลล์ (Sun et al., 2014; Bennett et al., 2009) ดังนั้นความแข็งของพลาสมาเมมเบรน จึงมีค่า
มากกว่าเมมเบรนอย่างง่าย ซึ่งสุดท้ายเราสามารถสรุ ปได้วา่ ความซับซ้อนของเมมเบรนมีผลโดยตรงต่อรู ปแบบการเข้าสู่เซลล์
ของอนุภาคนาโนทอง
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึ กษาอันตรกิ ริยาของอนุ ภาคนาโนทองและเซลล์เมมเบรนโดยใช้เทคนิ คแบบกลุ่มอะตอม (coarse-grained
molecular dynamic simulation) เพื่อศึ กษาผลของขนาดอนุ ภาคนาโนทอง (2-10 นาโนเมตร) ต่อการเข้าสู่ เซลล์ และ
แบบจําลองของเมมเบรนที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน ซึ่งเราสามารถจําแนกรู ปแบบการเข้าสู่เซลล์เป็ น 3 แบบ ดังนี้ 1)
การเข้าสู่เซลล์แบบแพร่ หรื อแทรก (direct translocation) 2) กึ่งเอนโดไซโทซิส (semi-endocytosis) และ 3) เอนโดไซโท
ซิ ส (endocytosis) สําหรับอนุภาคที่มีขนาด 10 นาโนเมตร รู ปแบบการเข้าสู่ เซลล์จะแตกต่างกัน โดยที่ เมมเบรนอย่าง
ง่ายเข้าสู่เซลล์แบบเอนโดไซโทซิส และพลาสมาเมมเบรนเข้าสู่เซลล์แบบกึ่งเอนโดไซโทซิส ดังนั้นขนาดของอนุภาคนา
โนทองและความซับซ้อนของเซลล์เมมเบรนที่ ใช้ศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการควบคุมกลไกการเข้าสู่ เซลล์ สําหรับ
การศึกษานี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่สามารถออกแบบ หรื ออธิ บายกลไกการ
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