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บทคัดยอ
งานวิจัยในการหาสารหรือยาในการตานมะเร็งลําไสใหญในปจจุบันมีความสําคัญเปนอยางมาก และโปรตีน
ไฮโดรไลเสทที่ไดจากอาหารถูกนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น รวมถึงโปรตีนจากถั่วดาวอินคา (Sacha
inchi) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากผงโปรตีนกากถั่วดาวอินคาและศึกษาฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งลําไสใหญชนิด HCT116 โดยจะใชเอนไซม Alcalase และ Papain ในการผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเสท จากนั้นจึงศึกษาอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญชนิด HCT116 โดยวิธี MTT reduction
assay ผลการทดลองพบวาโปรตีนที่ยอยดวยเอนไซม Papain มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งได โดยหาคา
IC50 ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ไดเทากับ 985, 645 และ 465 ug/ml ตามลําดับ สวนโปรตีนยอยดวยเอนไซม
Alcalase กลับพบวามีฤทธิ์สงเสริมการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งลําไสใหญชนิด HCT116 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงแสดงให
เห็นวาโปรตีนจากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Papain มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง
ลําไสใหญชนิด HCT116
ABSTRACT
The research in finding a substance or drug in colorectal cancer is also important. Protein
hydrolysate derived from food is increasingly applied in the food industry including protein from Sacha
inchi. The aim of this study was to produce protein hydrolysates from sacha inchi protein powder by
Alcalase and Papain, and then study antiproliferative activity in colorectal cancer HCT116 cell lines by
MTT reduction assay. The results, found that the protein digested by Papain enzyme showed
antiproliferation with an IC50 at 24, 48 and 72 hours were 985, 645 and 465 ug/ml respectively. On the
other hand, Protein digested by Alcalase enzyme promoted cell proliferation on HCT116 cell line. This
research shows that digested proteins from Sacha inchi by Papain enzyme have biological activity by
the antiproliferative effect on HCT116 cells.
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MMP3-2
บทนํา
มะเร็งลําไสใหญเกิดจากการเจริญที่ผิดปกติของเซลลเยื่อบุลําไสใหญ มีการแบงตัวเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว จนไม
สามารถควบคุมได ซึ่งในระยะแรกอาจเปนติ่งเนื้อและพัฒนาไปเปนมะเร็งในที่สุด (วีรวุฒิ, 2562) ซึ่งแนวทางการรักษา
มะเร็งลําไสใหญมีหลายวิธีที่สําคัญ เชน การผาตัด การใชรังสีรักษา และการใหยาเคมีบําบัด ซึ่งพบวามีผลขางเคียงจากการ
ใชยา มีการดื้อตอการรักษา และพบการกลับมาเปนซํ้าภายหลังไดรับการรักษา (Chalamaiah et al., 2018) ดังนั้น
งานวิจัยในการหาสารหรือยาตานมะเร็งลําไสใหญจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก
โปรตีนเปนสารชีวโมเลกุลที่มีความสําคัญตอมนุษย เปนแหลงของกรดอะมิโนที่จําเปน สารอาหารจากโปรตีนนั้นมี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมสุขภาพ เมื่อรับประทานอาหารประเภทโปรตีนจะเกิดการยอยในระบบทางเดินอาหารทําใหได
เปปไทด (peptide) และกรดอะมิโน สามารถดูดซึมผานเนื้อเยื่อไดดีเนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็ก ปจจุบันการศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของเปปไทดในอาหารมีเพิ่มขึ้น ซึ่งเปปไทดนั้นไดจากการยอยโปรตีนในหลอดทดลองโดยใชเอนไซม หรือสารเคมีทําใหได
โปรตีนไฮโดรไลเสท (Protein hydrolysate) โดยโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ไดจากโปรตีนในอาหารหลายชนิดไดรับการรายงานวามี
ฤทธิ์ทางชีวภาพทีห่ ลากหลายรวมถึงฤทธิ์ทางดานภูมิคุมกัน, ตานมะเร็ง, ลดความดันโลหิต, ตานอนุมูลอิสระ, ตานการอักเสบ,
และตานแบคทีเรีย (Bhat et al., 2015) จากการศึกษากอนหนาพบวาโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ไดจากอาหารไดรับความสนใจอยาง
มากสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งโปรตีนจากถั่วดาวอินคา (Sacha inchi) มีชื่อวิทยาศาสตรคือ Plukenetia
volubilis Linneo ซึ่งจัดเปนพืชที่ใหนํ้ามัน จากการศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของเมล็ดถั่วดาวอินคา โดยเทคนิค DPPH
assay พบวาสามารถกําจัดอนุมูลอิสระได ซึ่งมีคา 241 umol TE/100 g (Šterbová et al., 2017) และการศึกษาฤทธิ์ในการ
ต า นแบคที เ รี ย โดยการใช น ํ ้ า มั น ที ่ ส กั ด จากเมล็ ดถั ่ วดาวอิ น คา พบว า สามารถป องกั น การ attachment ของเชื้ อ
Staphylococcus aureus ที่บริเวณผิวหนังของมนุษยได (Gonzalez et al., 2015) นอกจากนี้ยังพบวาเปนแหลงของธาตุ
อาหารหลัก และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพดานอื่น ๆ (Nascimento et al., 2013) ดังนั้นเมล็ดถั่วดาวอินคาจึงถูกนํามาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑอาหาร รวมถึงการนําเมล็ดมาสกัดนํ้ามัน สงผลใหมีเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปมากขึ้น ซึ่งกากโปรตีนถั่ว
ดาวอินคาที่สกัดนํ้ามันออกแลวพบวามีปริมาณโปรตีนสูง และมีกรดอะมิโนจําเปนหลายชนิด (Rawdkuen et al., 2018) ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงตองการเพิ่มมูลคาใหกับกากโปรตีนที่เหลือจากกระบวนการแปรรูป โดยนํามาผลิตเปนโปรตีนไฮโดรไลเสทและ
ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง เพื่อนําไปประยุกตใชในผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับตานโรคมะเร็ง
ลําไสใหญ
วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากผงโปรตีนกากถั่วดาวอินคา ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งลําไสใหญชนิด HCT116
วิธีการวิจัย
เซลลเพาะเลี้ยงมะเร็งลําไสใหญ
เซลล เ พาะเลี ้ ย งมะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ (HCT116) เป น เซลล ท ี ่ ส ั ่ ง ซื ้ อ มาจากบริ ษ ั ท American Type Culture
Collection (ATCC) โดยทําการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร DMEM (Dulbecco’s Modification of Eagle Medium) ที่เติม
10% fetal bovine serum แ ล ะ 1% antibiotic-antimycotic (100 units/mL of penicillin, 100 µg/mL of
streptomycin, 0.25 µg/mL of amphotericin B) ภายใตสภาวะเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ 5% CO2
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MMP3-3
สารเคมี
ผงโปรตีนถั่วดาวอินคา ไดรับจากบริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด ไลโคปน จํากัด เอนไซม Alcalase เอนไซม Papain
ตัวทําละลาย Hexane สารละลาย 1M NaOH สารละลาย OPA (o-phthalaldehyde) Beta-2-mercaptoethanaol
Ethanol ส า ร ล ะ ล า ย 5 0 mM sodium borate buffer pH8.5 ส า ร MTT ((3-4,5-Dimethylthaizol-2-yl)-2,5diphenyltetrazolium bromide) และ DMSO (Dimethyl Sulfoxide)
การสกัดโปรตีนจากกากถั่วดาวอินคา
เตรียมผงโปรตีนกากถั่วดาวอินคาสําเร็จรูป (crude protein powder) มาละลายในตัวทําละลาย Hexane ใน
อัตราสวน 1:6 โดยใชเครื่อง stirrer กวนสารเปนระยะเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนําไป centrifuge ที่ 5000 rpm 10 นาที
แลวนําสวนตะกอนที่ไดไปทําใหแหงโดยบมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แลวนํามาละลายใน 1M NaOH ในอัตราสวน
1:10 โดยใชเครื่อง stirrer กวนสารเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนําไป centrifuge ที่ 5000 rpm 30 นาที แลวจึงนํา
สวน supernatant มาปรับ pH 4.5 แลวจึงนําไป centrifuge ที่ 3000 rpm 15 นาที แลวจึงนําสวนตะกอนมาละลายใน
นํ้ากลั่น และปรับ pH ใหเปน 7 จากนั้นจึงนําไป Freeze dry และเก็บไวที่ -20 องศาเซลเซียส
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทโดยใชเอนไซม
นําผงโปรตีนที่สกัดไดผสมกับสารละลาย phosphate buffer pH 7.4 อัตราสวน 2:100 w/v จากนั้นเติม
เอนไซม Alcalase ที่มีความเขมขน 2% w/v และ Papain ที่มีความเขมขน 1:100 w/v แลวทําการยอยโปรตีนเปน
ระยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 ชั่วโมง โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลาจึงหยุดปฏิกิริยาเอนไซมที่
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที จากนั้นปนตกตะกอนทีค่ วามเร็ว 12,000 rpm ระยะเวลา 15 นาที นําสวน
ที่เปน supernatant ไปศึกษา pattern ของผงโปรตีนไฮโดรไลเสทดวยเทคนิค Tricine SDS-PAGE และหาคา Degree of
hydrolysate (%DH) ดวยเทคนิค OPA assay
การหาคา Degree of hydrolysate (%DH) ดวยเทคนิค OPA assay
เตรียมสารละลาย OPA ปริมาตร 30 ml ( o-phthalaldehyde 15 mg, beta-2-mercaptoethanaol 15 ul,
ethanol 300 ul และ 50 mM sodium borate buffer pH8.5 29.685 ml) จากนั ้ น นํ า supernatant ของตั ว อย า ง
โปรตีนไฮโดรไลเสทที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A), Papain (PH-P) และผงโปรตีนที่ไมไดยอย (uncut) ปริมาตร 5
ul ผสมกับสารละลาย OPA 195 ul แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง Fluorescence ที่คา emission 460 นาโนเมตร
และคา excited 360 นาโนเมตร
การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากถั่วดาวอินคาในเซลล
เพาะเลี้ยงมะเร็งลําไสใหญ HCT116 โดยวิธี MTT reduction assay
นํ า เซลล HCT116 เพาะเลี ้ ย งใน 96-well plate โดยใช ค วามหนาแน น ของเซลล อ ยู  ท ี ่ 5x103 cells/well
เพาะเลี้ยงใน 5% CO2 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงโดยแบงกลุม การทดลองออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1
คือเซลลกลุมควบคุมที่ไมไดรับโปรตีน (1% DMSO) กลุมที่ 2 เซลลไดรับสารละลายผงโปรตีน (Uncut) กลุมที่ 3 คือเซลล
ไดรับสารละลายผงโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) และกลุมที่ 4 คือเซลลไดรับสารละลายผง
โปรตีนไฮโดรไลเสทที่ยอยดวยเอนไซม Papain (PH-P) โดยกลุมที่ 2-4 จะใชความเขมขนของสารละลายที่ 100-1500
ug/ml แลวบมเปนเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ในตู 5% CO2 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเติมสาร MTT
((3-4,5-Dimethylthaizol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) ความเขมขน 1 mg/ml แลวนําไปบมในตู 5%
CO2 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นละลายผลึก formazan ดวย DMSO แลวนําไปวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
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MMP3-4
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใช T-TEST และ one way analysis of variance (ANOVA) เพื่อวิเคราะหหา
ความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย p<0.05 ขอมูลแสดงในรูปของคาเฉลี่ย (mean) ± คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; SD) (n=3)
ผลการวิจัย
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาโดยใชเอนไซม
การศึกษาผลของระยะเวลาในการยอยสลายโปรตีนของเอนไซม Alcalase และ Papain ภายใตสภาวะที่เหมาะสม
ของแตละเอนไซม พบวาระดับการยอยสลายของโปรตีนที่ยอยดวยเอนไซมทั้ง 2 ชนิดจะเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้นโดย
เอนไซม papain จะมีรอยละของการยอยสลายที่สูงกวาเอนไซม Alcalase แตที่ 5 ชั่วโมงจะพบวารอยละของการยอยสลาย
ดวยเอนไซมทั้ง 2 ชนิดมีคาใกลเคียงกัน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงระดับการยอยสลายโปรตีนจากกากถั่วดาวอินคา โดยใชเอนไซม Alcalase (PH-A) และ Papain (PH-P)
การศึกษา pattern ของผงโปรตีนไฮโดรไลเสทดวยเทคนิค Tricine SDS-PAGE
จากผลการศึกษารูปแบบของแถบแบนโปรตีนดวยเทคนิค Tricine SDS-PAGE พบวาโปรตีนที่ผานกระบวนการ
ไฮโดรไลซีสดวยเอนไซมทั้งสองชนิด ไดแก Papain (PH-P) และ Alcalase (PH-A) ทําใหนํ้าหนักโมเลกุลของโปรตีนมี
ขนาดลดลงอยูในชวง 11-17 kDa เมื่อเทียบกับนํ้าหนักโมเลกุลของโปรตีนจากถั่วดาวอินคาที่ไมไดตัด (Uncut) (ภาพที่ 2)
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MMP3-5

ภาพที่ 2 แสดง pattern ของผงโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ยอยดวยเอนไซม Papain (PH-P) และเอนไซม (PH-A)
ดวยเทคนิค Tricine SDS-PAGE (16% gel separating)
การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากถั่วดาวอินคาในเซลล
เพาะเลี้ยงมะเร็งลําไสใหญ HCT116 โดยวิธี MTT reduction assay
การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของสารละลายโปรตีนจากผงโปรตีนถั่วดาวอินคาทั้ง 3 กลุม ตอ
เซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 ดวยวิธี MTT reduction assay โดยเปรียบเทียบกับเซลล ในกลุ มควบคุ ม ซึ่งเซลล
HCT116 จะไดรับความเขมขนของสารละลายโปรตีนจากผงโปรตีนถั่วดาวอินคาทั้ง 3 กลุม คือ 100, 500, 750, 1000
และ 1500 ug/ml เปนระยะเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
ผลการทดลองพบวา ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง กลุมที่ไดรับโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวย
เอนไซม Papain (PH-P) ที่มีความเขมขน 500 ug/ml สงผลใหอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116
ลดลงเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเพิ่มความเขมขนตั้งแต 750-1500 ug/ml ทํา
ใหอัตราการรอดชีวิตของเซลลลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม ในขณะที่กลุมที่ไดรับ
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) ที่ทุกความเขมขน ตั้งแต 100-1500 ug/ml
ไมสงผลตออัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 แตกลุมทดสอบที่ไดรับผงโปรตีน (Uncut) พบวาที่ความ
เขมขนสูงสุด คือ 1500 ug/ml สงผลใหเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 มีการแบงตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) (ภาพที่ 3)
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MMP3-6

ภาพที่ 3 แสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 หลังไดรับผงโปรตีน (Uncut) และโปรตีนไฮโดรไลท
จากกากถัว่ ดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) และเอนไซม Papain (PH-P) ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ดวยวิธี MTT assay (Mean±SD)
หมายเหตุ: *p<0.05 แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุม ควบคุม
**p<0.01 แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม
เมื่อเพิ่มระยะเวลาเปน 48 ชั่วโมง พบวากลุมที่ไดรับโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม
Papain (PH-P) ที่มีความเขมขนตั้งแต 500-1500 ug/ml สงผลใหอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116
ลดลงเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม ในขณะที่กลุมที่ไดรับโปรตีน
ไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) ที่มีความเขมขน 100 และ 500 ug/ml ไมสงผลตอ
อัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 แตที่ระยะเวลานี้สงผลใหเซลลที่ไดรับความเขมขนตั้งแต 750-1500
ug/ml มีอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตกลุมทดสอบที่ไดรับผง
โปรตีน (Uncut) พบวาที่ความเขมขน 1000 และ 1500 ug/ml สงผลใหเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 มีอัตราการรอด
ชีวิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) (ภาพที่ 4)
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MMP3-7

ภาพที่ 4 แสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 หลังไดรับผงโปรตีน (Uncut) และโปรตีนไฮโดรไลท
จากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) และเอนไซม Papain (PH-P) ที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง
ดวยวิธี MTT assay (Mean±SD)
หมายเหตุ: *p<0.05 แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุม ควบคุม
**p<0.01 แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม

ภาพที่ 5 แสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 หลังไดรับผงโปรตีน (Uncut) และโปรตีนไฮโดรไลท
จากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) และเอนไซม Papain (PH-P) ที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง
ดวยวิธี MTT assay (Mean±SD)
หมายเหตุ: *p<0.05 แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุม ควบคุม
**p<0.01 แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม
ผลอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 ที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง พบวากลุมที่ไดรับโปรตีนไฮโดรไล
เสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Papain (PH-P) ที่ความเขมขน 500-1500 ug/ml สงผลตออัตราการรอด
ชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 ลดลงเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเทียบกับ
กลุมควบคุม ในขณะที่กลุมที่ไดรับโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) กลุม
ใหผลการทดลองเชนเดียวกันกับที่เวลา 48 ชั่วโมง และกลุมทดสอบที่ไดรับผงโปรตีน (Uncut) ที่ความเขมขน 750 ug/ml
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MMP3-8
สงผลใหเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 มีอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (p<0.05) และที่ความ
เขมขน 1000 และ 1500 ug/ml สงผลใหเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 มีอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาพที่ 5)
ตารางที่ 1 แสดงคา IC50 ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Papain (PH-P)
IC50 (24 ชั่วโมง)
985 µg/ml

IC50 (48 ชั่วโมง)
645 µg/ml

IC50 (72 ชั่วโมง)
465 µg/ml

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาโดยใชเอนไซม
ระดับการยอยสลายโปรตีนเปนดัชนีที่ใชอธิบายปริมาณการทําลายพันธะเปปไทดของโปรตีนดวยเอนไซม การ
ติดตามคา DH สามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใชวิธี OPA assay กลาวคือ OPA เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดอะมิ
โนแลวจะสามารถทําใหวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโนไดดวยวิธี Fluorometry ซึ่งวิธีนี้จะใหความไวสูง (Churuch et al.,
1985) ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายโปรตีนจากกากถั่วดาวอินคาโดยใชเอนไซม Alcalase และ Papain ที่ pH
7.5 อุณหภูมิที่ใชในการยอยสลาย 50 องศาเซลเซียส พบวาเอนไซม Alcalase มีระดับการยอยสลายที่ตํ่ากวา เอนไซม
Papain ในชวงแรก เนื่องจาก pH ที่ใชในการยอยอาจจะไมเหมาะสม สงผลใหการทํางานของเอนไซมทํางานแตกตางกัน
โดยเอนไซม Alcalase จัดเปนเอนไซมในกลุมอัลคาไลโปรตีเอส ซึ่งเปนเอนไซมที่ทํางานไดดีที่ pH 7-10 อุณหภูมิ 50-70
องศาเซลเซียส หากสูงเกินไปจะทําใหเกิดสูญเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซมเนื่องจากความรอนสูง จากผลการศึกษาใน
ครั้งนี้พบวาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการยอยดวยเอนไซม Alcalase คือการยอยสลายที่ pH 7.5 อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เปนระยะระยะเวลา 5 ชั่วโมง มีระดับการยอยสลายสูงถึง 70-80% สวนเอนไซม Papain เปนเปนเอนไซมที่ได
จากพืช จัดอยูในกลุม Cysteine protease สามารถยอยสลายไดที่ pH 6-7.5 อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส การศึกษา
ในครั้งนี้พบวาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการยอยดวยเอนไซม Papain คือการยอยสลายที่ pH 7.5 อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เปนระยะระยะเวลา 5 ชั่วโมง มีระดับการยอยสลายสูงถึง 80% ดังนั้นจะเห็นไดวาที่เวลา 5 ชั่วโมงเอนไซมทั้ง
สองมีระดับเปอรเซนตการยอยสูงสุดและอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ดังนั้นในการทดลองถัดไปจะเลือกใชการยอยดวย
เอนไซมที่เวลา 5 ชั่วโมง
การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากถั่วดาวอินคาในเซลล
เพาะเลี้ยงมะเร็งลําไสใหญ HCT116 โดยวิธี MTT reduction assay
จากการศึกษาอัตราการรอดชีวิตของเซลลเพาะเลี้ยง HCT116 หลังไดรับสารละลายโปรตีนจากผงโปรตีนถั่วดาวอินคา
ทั้ง 3 กลุม ไดแก กลุมผงโปรตีน (Uncut) กลุมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A)
และกลุมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Papain (PH-P) ซึ่งความเขมขนในการศึกษา คือ 1001500 ug/ml ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงอัตราการรอดชีวิตที่ลดลงตามระยะเวลาและความเขมขนของสาร
ที่เพิ่มขึ้นของกลุมทดสอบที่ไดรับโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Papain (PH-P) โดยสามารถ
หาคา IC50 ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ไดเทากับ 985, 645 และ 465 ug/ml ตามลําดับ (ตารางที่ 1) สวนกลุม
ทดสอบที่ไดรับผงโปรตีน (Uncut) และโปรตีนไฮโดรไลทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) พบวา
ไมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งมะเร็งลําไสใหญ HCT 116 แตกลับสงเสริมใหเซลลมีอัตราการเจริญเติบโตที่
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MMP3-9
เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่เวลา 48 และ 72 จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบทางโภชนาการของถั่วดาวอินคา
พบวามีกรดอะมิโนที่สําคัญ ไดแก Leucine ซึ่งเปนองคประกอบที่มากที่สุด และมีกรดอะมิโนจําเปน ไดแก tyrosine,
isoleucine, lysine, threonine และ valine นอกจากนี้ยังพบกรดอะมิโนที่มี sulfur เปนองคประกอบ ไดแก methionine,
cysteine (Wang et al., 2018) เมื่อนําไปผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสททําใหไดเปปไทดที่มีขนาดเล็ก รวมไปถึงกรดอะมิโนอิสระที่
สามารถเขาสูเซลลไดดี และกรดอะมิโนและเปปไทดเหลานั้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง จึงทําให
เซลลมะเร็งลําไสใหญมีอัตราการรอดชีวิตที่ลดลงเมื่อเทียบกับกลุมโปรตีนที่ไมไดผานกระบวนการยอยสลายดวยเอนไซม ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยที่ไดนําแหลงโปรตีนจากถั่ววอลนัท มาผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทดวยเอนไซม Papain แลว
ศึกษาผลของการยับยั้งอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญชนิด Caco-2 ซึ่งมีคา IC50 เทากับ 650 ± 0.42
ug/ml ที่เวลา 48 ชั่วโมง (Ma et al., 2015) การศึกษาอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลําไสใหญเมื่อไดรับผงโปรตีน
(Uncut) และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) ที่ 48 และ 72 ชั่วโมง พบวาอัตรา
การรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อไดรับผงโปรตีนที่ความเขมขนของสารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกลุมทดสอบที่ไดรับผงโปรตีน (Uncut) มี
อัตราการเจริญเติบโตที่มากกวาโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) เนื่องจากกลุม
ควบคุมเปนกลุมที่ไดรับ serum-free media ดังนั้นในกลุมที่ไดรับผงโปรตีนที่ไมมีเปปไทดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล โปรตีนหรือเปปไทดรวมทั้งกรดอะมิโนอิสระจึงเปนแหลงอาหารที่ทําใหเซลลมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นกวากลุม
ควบคุม ซึ่งพบวาสอดคลองกับงานวิจัยในป 2008 ที่ไดนําถั่ว Chickpea มายอยสลายดวยเอนไซม Alcalase เพื่อใชแทนซีรั่มใน
การเพาะเลี้ยงเซลล จากผลการทดลองพบวาโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ไดสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนเซลล Caco-2
ซึ่งเปนเซลลมะเร็งลําไสใหญ (Girón-Calle et al., 2008) เปปไทดที่ไดจากการยอยสลายโปรตีนดวยเอนไซมสามารถสงเสริม
หรือยับยั้งการเจริญเติบโต ซึ่งสงผลตออัตราการรอดชีวิตของเซลล จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาเปปไทดและกรดอะมิโนอิสระที่
ไดจากการยอยสลายดวยเอนไซม Alcalase สามารถใชเปนแหลงอาหารเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตใหแกเซลลมะเร็งลําไสใหญ
ในขณะที่กลุมควบคุมไดรับอาหารเลี้ยงเซลลที่ไมมีซีรั่มและโปรตีน อยางไรก็ตามอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของอัตราการ
รอดชีวิตในเซลลลําไสใหญปกติควบคูดวย
จากการศึกษาของงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงเปปไทดที่ไดจากกระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทโดยการยอย
สลายดวยเอนไซม Papain และ Alcalase มีความแตกตางกันโดยเปปไทดที่ไดจากการยอยดวยเอนไซม Papain มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 ได สวนผงโปรตีน (Uncut) และโปรตีนไฮโดรไลทจากกากถั่วดาว
อินคาที่ยอยดวยเอนไซม Alcalase (PH-A) พบวาไมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116
แตกลับสงเสริมใหเซลลมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงแสดงใหเห็นถึงเปปไทดที่ไดจากกระบวนการผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเสทโดยการยอยสลายดวยเอนไซม Papain เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในอุสาหกรรมอาหาร
เนื่องจากเปปไทดสายสั้นของโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ไดมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งลําไสใหญ
สามารถนําไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหา active peptide พัฒนาเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารเพื่อสุขภาพในการตาน
โรคมะเร็งตอไป
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