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บทคัดย่อ
โครงงานนี้ศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณจุลผลึ กเซลลูโลส (A) เวลาที่
ใช้ในการกระตุน้ ตัวรองรับด้วยกลูตารัลดีไฮด์ (B) และเทคนิ คการเชื่ อม
ขวางตัวรองรับ(แบบพันธะโคเวเลนต์และพันธะไอออนิ ก ) ที่มีต่อความ
แข็งแรงของตัวรองรับและค่ากิจกรรมของเอนไซม์ที่ตรึ งรู ปบนตัวรองรับ
นั้น โดยใช้การออกแบบการทดลองด้วยวิธี Central Composite Inscribed
Design ในการหาสภาวะที่ดีที่สุดและใช้ two-level factorial หาผลกระทบ
ของปั จจัยเหล่านั้นที่มีต่อค่ากิ จกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ป การทดลองได้
แสดงให้ เ ห็ น ว่าการเตรี ยมตัวรองรับ ด้วยพันธะโคเวเลนต์จะทาให้ ได้
ปริ มาณตัวรองรับที่ผา่ นเกณฑ์ (ไม่ร้าว ไม่แตก ไม่บิ่น ไม่บุบ) สู งกว่าการ
เตรี ยมด้วยพันธะไอออนิ ก โดยพบว่า B เท่านั้นที่ ส่งผลต่อปริ ม าณตัว
รองรับที่ผ่านเกณฑ์เมื่อเตรี ยมด้วยพันธะไออนิ ก และเฉพาะอิทธิ พลร่ วม
A*B ที่ส่งผลกระทบสาหรับการเตรี ยมด้วยพันธะโคเวเลนต์ที่ช่วงความ
เชื่ อ มั่น 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส าหรั บ การเตรี ยมด้ว ยพัน ธะไอออนิ ก พบว่ า
สภาวะที่ให้เปอร์ เซ็นต์ตวั รองรั บผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ A =0.03 กรัม
และB=180 นาที (ได้มาก90 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปริ มาณตัวรองรับที่
ใช้ทดสอบ) แต่ไม่พบสภาวะที่ให้เปอร์ เซ็นต์ตวั รองรับสู งที่สุดเมื่อเตรี ยม
ด้วยพันธะโคเวเลนต์ โดยพบว่าช่วง A และB ที่ศึกษานี้ ให้ค่าเปอร์ เซ็นต์
ตัว รองรั บ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ใ กล้ เ คี ย งกั น มาก (97.5-100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ )
นอกจากนี้ ยงั พบด้วยว่าการเตรี ยมด้วยพันธะโคเวเลนต์น้ ี จะให้ค่ากิ จกรรม
ของเอนไซม์ตรึ งรู ปที่สูงกว่าการเตรี ยมด้วยพันธะไอออนิ กถึง 10 เท่า ที่
สภาวะการทดสอบเดียวกัน โดย A และอิทธิ พลร่ วม A*B เท่านั้นที่ส่งผล
ต่อค่ากิ จกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ปบนตัวรองรั บที่เชื่ อมขวางด้วยพันธะ
โคเวเลนต์ และเฉพาะ B ส่ งผลต่อค่ากิจกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ปเมื่อใช้
พันธะไออนิกเตรี ยมตัวรองรับ
คาสาคัญ ไคโตซาน จุลผลึกเซลลูโลส Central Composite Inscribed
Designค่ากิจกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ป two-level factorial

Abstract
Influences of the amount of microcrystalline cellulose (A), the
activated time of the support by glutaraldehyde (B), and the type of
chitosan crosslinking (covalent VS ionic crosslink) on the support and
enzymatic activityd were investigated by using the Central Composite
Inscribed Designand two-level factorial. The latter was used to
determined the effects of those factors on immobilized enzyme activity.
The results show that using covalent method to prepare support yields
higher percent of residual supports (not broken, not cracked, and not
dented) than using the ionic method. It is also found that only B mainly
affects the percent of residual supports prepared by using the ionic
method, while the A*B interaction does for the supports prepared by
using covalent method at 95% confidential level. The optimum
conditions for preparing supports using the ionic are A = 0.03 g and B
= 180 minutes, yielding the percentage of supporter qualified as high as
90%. In contrast, no such optimum conditions were found because in
the studied A and B ranges, the percentages of residual supports
prepared by using the covalent are between 97.5-100%. In addition, the
enzyme immobilized on the supports prepared by covalent method
shows activity 10 times greater than that on the supports prepared by
the ionic. At 95% confidential level, the activity of enzyme
immobilized on the covalent-prepared support is influenced by A and
the A*B interaction, while that for the ionic-prepared support is by B.
Keywords: chitosanmicrocrystalline cellulose Central Composite
InscribedDesignenzymatic activity were investigated two-level
factorial

1. บทนา
ไคโตซาน ( β -(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose) เป็ นพอ
ลิ เมอร์ ชีวภาพที่นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางทั้งในด้านอุตสาหกรรมการ
บรรจุอาหาร ด้านการเกษตร ด้านเส้นใยและสิ่ งทอ ด้านการแพทย์และ
เภสัชกรรม เป็ นต้น นอกจากนี้ ไคโตซานยังมีคุณสมบัติที่ดี เช่ น มีความ
เหนียว มีความยืดหยุน่ มีความเข้ากันได้ทางชี วภาพ สามารถย่อยสลายได้
ทางชี วภาพและไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม (Goncalves et al., 2005;
Azeredo et al., 2009) ไคโตซานจะละลายในกรดอินทรี ย ์ สามารถนามา
ทาเป็ นตัวรองรับเอนไซม์ได้ โดยอาจทาให้อยูใ่ นรู ปของเม็ดกลมขนาด
เล็ก (ระดับมิลลิเมตร) ซึ่ งเอนไซม์คือตัวเร่ งปฏิ กิริยาทางชี วภาพ เช่ น โป
รติเอสใช้เร่ งปฏิ กิริยาการตัดสายโซ่ โปรตี น หรื อไลเปสใช้เร่ งปฏิ กิริยา
การตัดสายโซ่ไขมัน (Altun and Cetinus, 2005) เป็ นต้น โดยเมื่อสิ้ นสุ ด
ปฏิกิริยา เอนไซม์ยงั สามารถใช้เร่ งปฏิกิริยาได้อีก แต่เนื่ องจากมีขนาดเล็ก
จึงสู ญเสี ยไปกับผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้นการตรึ งเอนไซม์บนตัวรองรั บขนาด
ใหญ่จะทาให้สามารถนาเอนไซม์น้ นั กลับมาใช้งานใหม่ได้อีก จนกระทัง่
ค่ากิ จกรรม (activity) หรื อความสามารถในการเร่ งปฏิกิริยาของเอนไซม์
จะลดต่าลงมาก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มาก (Biro et al., 2007)
อย่างไรก็ตามการใช้ตวั รองรับเอนไซม์ที่ทาจากไคโตซานเป็ นเพียง
อย่างเดี ยวจะมี ข ้อจากัดในการใช้งาน เพราะมี คุ ณสมบัติเ ชิ งกลต่ าเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับตัว รองรั บ ที่ ท าจากพอลิ เ มอร์ ที่ ได้จ ากการสั ง เคราะห์
(Azeredo et al., 2009) นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั อื่นๆที่พบว่าตัวรองรับที่ทา
จากไคโตซานเพียงอย่างเดี ยว มีคุณสมบัติเชิ งกลต่ าและไม่แข็งแรง (Xi
and Wu, 2004; Almeida et al., 2010) และจากงานวิจยั ของกลุ่ม ผศ.ดร.
นันทิยา หาญศุภลักษณ์ พบว่าตัวรองรับที่เตรี ยมจากไคโตซานอย่างเดี ยว
ที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลมนั้นไม่แข็งแรงนัก โดยเม็ดจะแตกได้ง่ายขณะทา
การทดลองที่ตอ้ งมีการเขย่าซึ่ งส่ งผลทาให้สูญเสี ยตัวรองรั บโดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง ถ้า ตัว รองรั บ นั้น มี ก ารตรึ งเอนไซม์แ ล้ว ดัง นั้น จึ ง จ าเป็ นต้อ ง
ปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของตัวรองรับนี้ โดยพบว่าได้มีบทความที่กล่าวถึง
การผสมไคโตซานกับจุลผลึ กเซลลู โลส (Microcrystalline Cellulose) ที่
สามารถช่ วยเพิ่มคุณสมบัติเชิ งกล (แรงดึง เปอร์ เซ็นต์การดึงยืด โมดูลสั
ของยังค์) ของผลิตภัณฑ์ที่เตรี ยมได้เพราะจุลผลึกเซลลูโลสสามารถผสม
เข้ากันได้ดีกบั ไคโตซาน (Li et al., 2009)
เซลลู โ ลสเป็ นพอลิ เ มอร์ ที่ ม าจากเส้ น ใยธรรมชาติ เป็ นวัส ดุ ที่
สามารถน ามาใช้ ใ หม่ ไ ด้ สลายได้ ท างชี ว ภาพ และมี ก ารเปลี่ ย นเป็ น
อนุพนั ธ์อื่นเพื่อไปใช้กบั งานอื่นๆได้ โดยเซลลูโลสที่ใช้ในการเสริ มความ
แข็งแรงมีหลายชนิ ด เช่ น จุลผลึ กเซลลู โลส (ยี่ห้อทางการค้าคือ Avicel)
เนื่ อ งจากมี ล ัก ษณะเป็ นเส้ น ใย และเป็ นส่ วนที่ มี ล ัก ษณะเป็ นผลึ ก ซึ่ ง
สามารถทนกรดได้ (Gaden, 1976) นอกจากนี้ยงั มีราคาถูกและน้ าหนักเบา
(Azeredo et al., 2009)
ดังนั้นในโครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมตัวรองรับจากไคโต
ซานและจุล ผลึ ก เซลลู โลส โดยได้ศึก ษาปั จจัยต่ างๆ ที่ ค าดว่ามี ผลต่ อ

ความแข็งแรงของตัวรองรับ คือ ปริ มาณจุลผลึกเซลลูโลสและเวลาที่ใช้
ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์แตกต่างกัน(การกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดี
ไฮด์เ ป็ นการเติม หมู่ ฟังก์ชันให้แ ก่ผิวของตัวรองรั บ ท าให้ส ามารถเกิ ด
พันธะโคเวเลนต์กบั เอนไซม์ได้ ซึ่ งเกิ ดจากหมู่อะมิโน (NH2) ของไคโต
ซานเกาะกับหมู่แอลดีไฮด์ของกลูตารัลดีไฮด์) นอกจากนี้ ยงั ศึกษาอิทธิ พล
ของการเชื่ อมขวางตัวรองรั บแบบไอออนิ ก และโคเวเลนต์ด้วย ทั้งนี้ จะ
ออกแบบการทดลองด้วยวิธี Central Composite Inscribed Design (CCI)
นอกจากนั้น ยังศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณเซลลูโลสและเวลาที่ใช้ในการ
กระตุน้ ด้วยกลู ตารัลดี ไฮด์ ต่อค่ากิ จกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ปด้วยเพราะ
ส่งผลต่อการนาไปใช้งานอย่างมาก

2. วิธีการทดลอง
2.1 สารเคมีและวัสดุ
ไคโตซาน (Deacetylation degree = 90  5%, MW~500 K) มี
สมบัติคือ fine grade และมีขนาดไมครอน (ได้จากElan Corp. ประเทศ
ไทย)Avicel pH 101 ได้จากFluka(ประเทศสหรัฐอเมริ กา)สารเคมีอื่นๆ
เช่ น กรดอะซิ ติก โซเดี ยมไตรพอลิ ฟอสเฟต โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ กลูตา
รอลดีไฮด์อิพิคลอโรไฮดริ น เป็ นเกรดที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์
2.2 การเตรี ยมตัวรองรับที่เชื่อมขวางแบบพันธะโคเวเลนต์
ผสมไคโตซานลงในสารละลายกรดอะซิ ติกให้เข้ากันจากนั้นใช้
หลอดเข็มฉี ดยาดู ดสารละลายไคโตซานแล้วหยดลงในภาชนะที่ บรรจุ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ล้างเม็ดไคโตซานที่ได้ดว้ ยน้ าปราศจาก
ประจุ (Deionized water) จากนั้นนาสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ อิพิ
คลอโรไฮดริ น และเอทานอล ผสมในขวดรู ป ชมพู่ โดยคนด้ว ยแท่ ง
แม่เหล็กให้เข้ากัน
นาเม็ดไคโตซานที่ได้จาการเตรี ยมในสารละลายข้างต้น และนา
ขวดรู ปชมพู่ที่มีเม็ดไคโตซานใส่ ลงในอ่างควบคุมอุณหหภูมิที่ 50 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และบันทึกจานวนเม็ดไคโตซานหลังการคน
ที่ ไม่แ ตก ไม่ บิ่ น ไม่ ร้าว และไม่บุ บ จากนั้น ล้างเม็ด ไคโตซานด้วยน้ า
ปราศจากประจุ กรดไฮโดรคลอริ ก โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ และล้างด้วยน้ า
ปราศจากประจุ เก็ บ เม็ด ไคโตซานไว้ใ นน้ าปราศจากประจุเ พื่ อรอการ
กระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์
หมายเหตุ เม็ดไคโตซานที่ผสมกับจุลผลึกเซลลูโลส (Avicel) จะเตรี ยมได้
จากวิธีเดียวกันนี้ แต่เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของไคโตซานและเซลลูโลส
2.3 การเตรี ยมตัวรองรับที่เชื่อมขวางแบบพันธะไอออนิก
ทาการทดลองเช่ นเดียวกันกับ 2.2 แต่จะหยดลงในภาชนะที่บรรจุ
สารละลายโซเดี ยมไตรพอลิ ฟอสเฟตตั้งทิ้ งไว้ ล้างเม็ดไคโตซานด้ว ย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ที่ พีเ อช 7และเก็บไว้ใ นบัฟเฟอร์ ที่ใ ช้ล้างเพื่อรอการ
กระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์
หมายเหตุ เม็ดไคโตซานที่ผสมกับจุลผลึกเซลลูโลส (Avicel) จะเตรี ยมได้
จากวิธีเดียวกันนี้ แต่เปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนของไคโตซานและเซลลูโลส

3. เครื่ องมือที่ใช้ในการทาโครงงาน
MINITABversion 16, 30-day trialใช้ในการออกแบบการทดลอง
และประมวลผล

4. ผลการทดลองโครงงานและการวิจารณ์ผล
4.1 อิทธิ พลของปริ มาณเซลลูโลสและเวลาที่ใช้ในการกระตุ้น
ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ต่อความแข็งแรงของตัวรองรับด้วยวิธีพนั ธะไอออนิ ก
จากการออกแบบการทดลองโดยใช้วิธี CCI จะต้องทาการทดลอง
ทั้งหมด 39 การทดลอง (มีการทาซ้ า 3 ครั้ง)เมื่อนาผลการทดลองที่ได้ไป
วิเคราะห์ด้วยวิธี Respond surface จะได้ค่าต่างๆดังแสดงในตารางที่ 1
และได้กราฟความสัม พันธ์ ของเปอร์ เ ซ็ นต์ตวั รองรั บที่ ผ่านกับ ปริ ม าณ
เซลลูโลสและเวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ แสดงในรู ปที่ 1
จะเห็นว่าปั จจัย Bและ A*A มี ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความแข็งแรงของตัวรองรับที่เตรี ยมด้วยพันธะ
ไอออนิก และจากค่าสัมปะสิ ทธิ์ สามารถเขียนสมการได้ดงั นี้

y  22.9311  1.6215 A  5.8923B  11.7440 A2

(1)

 5.2564B 2  1.6667 AB

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ P-value และt-value จากมินิแท็ปสาหรับพันธะ
ไอออนิก
เทอม
Constant
A
B
A*A
B*B
A*B

Coef.
22.9311
-1.6215
-5.8923
-11.7440
5.2564
-1.6667

t-value
14.263
-0.845
-3.072
-2.602
1.164
-0.777

เปอร์เซ็นต์ตวั รองรับที่ผา่ น

2.4 การกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์
แบ่งเม็ดไคโตซานจานวน 3 มิลลิลิตรใส่ ขวดรู ปชมพู่ จากนั้นเติมก
ลูตารัลดีไฮด์ลงในขวดรู ปชมพู่ จากนั้นนาไปเขย่าด้วยเครื่ องเขย่าจานวน
รอบ 220 รอบต่อนาทีโดยเขย่าครั้งละ 15 นาที พัก 5 นาที จนครบเวลาที่
ต้องการให้เม็ดไคโตซานสัมผัสกับกลูตารัลดี ไฮด์ และบันทึกจานวนเม็ด
ที่ไม่แตก ไม่ร้าว ไม่บิ่น
2.5 การตรึ งเอนไซม์
ผสมโปรติเอสจานวน0.1 มิ ลลิ ลิตร กับฟอสเฟสบัฟเฟอร์ พีเอช7
ให้เข้ากัน ในขวดรู ปชมพูข่ นาด 50 มิลลิลิตร จากนั้นเทสารละลายนี้ ลงใน
ขวดรู ปชมพู่ที่มีเม็ดบีดที่ผ่านการกระตุน้ ด้วยกลู ตารั ลดี ไฮด์แล้ว จากข้อ
2.4 แล้วนาไปเขย่าที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส ความเร็ วรอบ 160 รอบ
ต่อนาที เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง (ในตูเ้ ย็น) จากนั้นกรองเม็ดไคโตซานที่ตรึ งเอนไซม์
แล้วด้วยกระดาษกรองเบอร์ 41 เก็บสารละลายที่ใช้ตรึ งนี้ ในขวดรู ปชมพู่
เพื่ อ ใช้ วิ เ คราะห์ ป ริ มาณโปรตี น ที่ ไ ม่ ถู ก ตรึ ง ล้า งเม็ ด ไคโตซานด้ว ย
โซเดี ยมคลอไรด์ และล้างด้วยน้ า กลั่น ตามล าดับ จากนั้นเทฟอสเฟส
บัฟเฟอร์ ที่ พีเ อช7ลงไปพอให้ ท่ว มเม็ ดไคโตซาน แล้ว เก็ บในตู ้เ ย็น ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เพื่อรอการใช้งานต่อไป (ก่อนการนาไปใช้ ให้
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักครู่ ก่อน)
2.6 การวิเคราะห์ค่ากิจกรรม
น าเม็ ด ไคโตซานที่ ไ ด้ ต รึ งเอนไซม์ เข้ า ท าปฏิ กิ ริ ยากับ เคซี น
เอนไซม์อิสระที่ ใ ช้วดั ค่ ากิ จกรรมจะอยู่ใ สรู ปของเหลว โดยการวัดค่ า
กิจกรรมแต่ละครั้ง จะทาซ้ า 3ครั้ง

P-value
0.000
0.404
0.004
0.014
0.253
0.443

เปอร์เซ็นต์เซลลูโลส (A)
เวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ (B)

รู ป ที่ 1ความสั ม พัน ธ์ ข องเปอร์ เ ซ็ น ต์ต ัว รองรั บ ที่ ผ่ า นกับ เปอร์ เ ซ็ น ต์
เซลลูโลสและเวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์(พันธะไอออนิก)
จากรู ป จะเห็นว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุด (เปอร์ เซ็นต์ตวั รองรับที่
ผ่านมากที่สุด) พบที่ระดับ A=0 หรื อคิ ดเป็ นเปอร์ เซ็นเซลลู โลสเท่ากับ
0.03กรัมและที่ระดับ B = -0.70399 หรื อคิดเป็ นเวลาที่ใช้ในการกระตุน้
ด้วยกลูตารัลดีไฮด์เท่ากับ 3 ชัว่ โมง
4.2 อิทธิ พลของปริ มาณเซลลูโลสและเวลาที่ใช้ในการกระตุ้น
ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ต่อความแข็งแรงของตัวรองรับด้วยวิธีพนั ธะโคเวเลนต์
จะทาการทดลองทั้งหมด 39 การทดลอง (ทาซ้ า 3ครั้ง)เช่ นเดี ยวกัน
กับ พัน ธะไอออนิ ก และจากการน าผลการทดลองที่ ไ ด้ไปวิ เ คราะห์ จ ะ
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 และได้กราฟความสัมพันธ์ของเปอร์ เซ็นต์ตวั
รองรั บที่ ผ่านกับปริ มาณเซลลู โลสและเวลาที่ ใช้ใ นการกระตุ ้นด้วยกลู
ตารัลดีไฮด์ แสดงในรู ปที่ 2
จะเห็ นว่าปั จจัย A*B มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปั จจัย
ดังกล่าวมีผลต่อความแข็งแรงของตัวรองรับที่เตรี ยมด้วยพันธะโคเวเลนต์
และจากค่าสัมปะสิ ทธิ์ สามารถเขียนสมการได้ดงั นี้

y  39.7851  0.20 A  0.1529B  0.1873 A2

(2)

 0.146B 2  0.25 AB

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ค่า P-value และค่า t-value จากมินิแท็ป
สาหรับพันธะโคเวเลนต์

เปอร์เซ็นต์ตวั รองรับที่ผา่ น

เทอม
Constant
A
B
A*A
B*B
A*B

%

Coef
39.7851
-0.2000
0.1529
-0.1873
0.1460
0.2500

t-value
458.988
-1.934
1.478
-0.770
0.600
2.162

P-value
0.000
0.062
0.149
0.447
0.553
0.038

100

ไอออนิ กที่ได้รับอิทธิ พลของเวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดี ไฮด์
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเปอร์ เซ็นต์ตวั รองรับที่ผา่ นที่มาก
4.4 อิทธิ พลของปริ มาณเซลลูโลสและเวลาที่ใช้ในการกระตุ้น
ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ต่อค่ากิ จกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ปบนตัวรองที่เตรี ยม
ด้วยพันธะโคเวเลนต์
จากการออกแบบการทดลองด้วยวิธี two level factorial โดยปั จจัย
ที่ศึกษา คือเปอร์เซ็นต์เซลลูโลสและเวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัล
ดี ไฮด์ (12 การทดลอง โดยทาซ้ า 3 ครั้ ง)และจากการวิเคราะห์ ผลการ
ทดลองเพื่อหาค่าผลกระทบของแต่ละปั จจัย (ตารางที่ 3) พบว่า P-value
ของปั จจัยหลักและปัจจัยร่ วมมีค่าต่ากว่า 0.05 โดยเมื่อพิจารณาปั จจัยหลัก
ทั้งสองพบว่า เฉพาะค่า P-value ของปัจจัย A เท่านั้นที่มีผลต่อค่ากิ จกรรม
ที่ความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนั้น มีการหาค่าสัมประสิ ทธ์ของ
สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยหาได้จาก ค่าผลกระทบของปั จจัยหาร
สอง ดังแสดงในสมการ
y  133.12  18.09 A  1.04B  4.13AB
(3)
ตารางที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์ 2 level factorial

99

98

1
-1

0
0

1

-1

เปอร์เซ็นต์เซลลูโลส(A)

เวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ (B)

รู ป ที่ 2 ความสัม พัน ธ์ ข องเปอร์ เ ซ็ น ต์ต ัว รองรั บ ที่ ผ่ า นกับ เปอร์ เ ซ็ น ต์
เซลลูโลสและเวลาที่ ใช้ใ นการกระตุ้นด้วยกลู ตารั ลดี ไฮด์ (พันธะโคเว
เลนต์)
จากรู ปที่ 2 จะเห็นว่า เปอร์ เซ็นต์ของตัวรองรับที่ผ่านมีค่าใกล้กนั
มาก คื อมี ค่าอยู่ระหว่าง 97-100 เปอร์ เ ซ็ นต์ (คิ ดเป็ น 39-40 เม็ด โดย
จานวนตัวรองรับเริ่ มต้นคือ 40 เม็ด) จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวรองรับที่เตรี ยม
ได้จากสภาวะเหล่านี้มีความแข็งแรงใกล้เคียงกัน
4.3 การเปรี ยบเทียบการเตรี ยมตัวรองรับโดยใช้พนั ธะไอออนิ กและ
พันธะโคเวเลนต์
จากผลการทดลองที่ ได้ จะพบว่า การเตรี ยมตัวรองรั บด้วยพันธะ
โคเวเลนต์ เปอร์ เซ็ น ต์ ต ัว รองรั บ ที่ ผ่ า นมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 97.5-100
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ งสู ง กว่ า การเตรี ยมตัว รองรั บ ด้ ว ยพัน ธะไอออนิ ก ที่ มี
เปอร์ เซ็นต์ตวั รองรับที่ ผ่านอยู่ระหว่าง 2.5-90 เปอร์ เซ็นต์ดงั นั้นกล่าวได้
ว่า การเตรี ยมตัวรองรับด้วยพันธะโคเวเลนต์มีความเหมาะสมกว่าเพราะ
ให้ จ านวนตัว รองรั บ ที่ เ สี ย หายน้ อยกว่า นอกจากนี้ ยังเห็ น ได้ว่า การ
เปลี่ ยนแปลงของปริ มาณเซลลูโลสหรื อเวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลู
ตารัลดีไฮด์ไม่ได้ส่งผลต่อการสู ญเสี ยจานวนตัวรองรับมากนัก จึงเหมาะ
อย่า งยิ่ ง ที่ จ ะใช้ ใ นการตรึ งเอนไซม์ ม ากกกว่ า การเตรี ยมด้ ว ยพัน ธะ

Source
Main Effects
A
B
2-Way Interactions
A*B

F
93.66
186.71
0.61
9.70

P-value
0.0000
0.0000
0.457
0.014
0.014

4.5 อิทธิ พลของปริ มาณเซลลูโลสและเวลาที่ใช้ในการกระตุ้น
ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ที่มีต่อค่ากิจกรรมของเอนไซม์ตรึ งบนตัวรองที่เตรี ยม
ด้วยพันธะไอออนิก
โดยจะสนใจเพียงอิทธิ พลเวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดี
ไฮด์ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของตัวรองรั บเท่านั้น โดยได้กาหนดให้
เปอร์ เซ็นต์เซลลูโลส (A) คงที่ที่ 0.3 เปอร์ เซ็นต์ และเปลี่ ยนค่าของเวลา
คือ 2.3 และ 6 ชั่วโมงโดยน าค่ ากิ จกรรมที่ วดั ได้ มาวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทิศทางเดียว (ตารางที่ 5) พบว่าค่า P < 0.05 นัน่ แสดงว่าปั จจัย
B มีผลต่อค่ากิจกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ปบนตัวรองรับที่เตรี ยมด้วยพันธะ
ไอออนิ กที่ความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ในขณะที่เมื่อเพิ่มเวลาที่ใช้ในการ
กระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์มากขึ้นจะทาให้ค่ากิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วย
ตารางที่ 5ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทางเดียว
Source
B

F
26.03

P-value
0.007

4.6 การเปรี ยบเทียบค่ากิจกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ปบนตัวรองรับที่
เตรี ยมจากพันธะไออนิกและพันธะโคเวเลนต์
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี คือกรณี แรกมีปริ มาณเซลลูโลสผสม
ค่ากิ จกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ปบนตัวรองรั บที่ เ ตรี ยมด้วยพันธะโคเว
เลนต์ (ปริ มาณเซลลูโลสมีผลต่อค่ากิจกรรม)ที่วดั ได้จะมีค่าสู งกว่าพันธะ
ไอออนิ ก (ได้รับอิทธิ พลจากเวลาที่ใช้ในการกระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ )
อย่างมาก กรณี ที่สอง ไม่มีปริ มาณเซลลูโลสผสม พบว่าค่ากิจกรรมของ
เอนไซม์ตรึ งรู ปบนตัวรองรับที่เตรี ยมด้วยพันธะโคเวเลนต์ยงั มีค่ามากกว่า
ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ตรึ งรู ปบนตัวรองรับที่เตรี ยมด้วยพันธะไอออนิก

5. สรุ ปผล
จากการศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อความแข็งแรงของตัวรองรับและค่า
กิจกรรมของเอนไซม์ที่ตรึ งรู ป พบว่า การเชื่ อมขวางด้วยพันธะไอออนิ ก
จะท าให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ตัว รองรั บ มาก (ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเวลาที่ ใ ช้
กระตุน้ ด้วยกลูตารัลดีไฮด์)ในขณะที่การเชื่ อมขวางด้วยพันธะโคเวเลนต์
จะทาให้ได้ตวั รองรับที่แข็งแรงมากกว่า (สู ญเสี ยตัวรองรับมากที่สุดเพี ยง
3 เปอร์ เ ซ็นต์) ดังนั้น การเตรี ยมตัวรองด้วยพันธะโคเวเลนต์จึงมี ความ
แข็งแรงกว่าพันธะไอออนิ กมาก และปริ มาณเซลลูโลสไม่มีผลต่อความ
แข็งแรงของตัวรองรับ (ปริ มาณเซลลู โลสไม่ได้ช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ให้แก่ตวั รองรับมากนัก) เมื่อนาไปใช้งานจริ ง จึงเลื อกใช้การเตรี ยมตัว
รองรั บด้วยพันธะโคเวเลนต์ โดยไม่จาเป็ นที่ จะต้องผสมเซลลู โลสใน
ขั้นตอนการเตรี ยมตัวรองรับ ก็จะได้ตวั รองรับที่มีความแข็งแรงมากแล้ว
เมื่อพิจารณาถึ งอิทธิ พลเดียวกันนี้ ที่มีต่อค่ากิ จกรรมของเอนไซม์
ตรึ งรู ปบนตัวรองรั บที่ เ ตรี ยมได้ พบว่าการใช้พนั ธะโคเวเลนต์ใ นการ
เตรี ยมตัว รองรั บ ยัง ท าให้ ค่า กิ จกรรมของเอนไซม์ต รึ ง รู ปมี ค่ า สู ง กว่ า
เอนไซม์ที่ ตรึ งรู ปบนตัวรองรับที่ เ ตรี ยมจากพัน ธะไอออนิ ก ถึ ง 10 เท่ า
โดยค่ากิ จกรรมของเอนไซม์บนตัวรองรับที่เตรี ยมด้วยพันธะโคเวเลนต์
จะได้รับอิทธิพลจากปริ มาณเซลลูโลส คือ ตัวรองรับที่ผสมเซลลูโลส จะ
มีค่ากิจกรรมต่ากว่าตัวรองรับที่ไม่ได้ผสมเซลลูโลส ในขณะที่ค่ากิ จกรรม
ของเอนไซม์ตรึ งรู ปบนตัวรองรับที่เตรี ยมด้วยพันธะไอออนิ ก จะได้รั บ
อิทธิ พลจากเวลาที่ใช้ในการกระตุ้นด้วยกลูตารัลดี ไฮด์ จึงอาจสรุ ปได้ว่า
การใช้พนั ธะโคเวเลนต์ให้ผลเป็ นที่น่าพอใจทั้งในเรื่ องความแข็งแรงของ
ตัวรองรับและค่ากิ จกรรมของเอนไซม์ที่ตรึ งรู ป โดยไม่จาเป็ นต้องผสม
เซลลูโลสในตัวรองรับ
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