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บทคัดย่ อ
เอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสที่ ผลิตจากราที่ สามารถทาลายแมลง เป็ นปั จจัยสาคัญในการเข้าทาลายผนัง
ลาตัวของแมลงส่งผลให้แมลงตายในที่สุด จากการทดสอบประสิ ทธิภาพการผลิตเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสของรา
ที่ มีศักยภาพในการทาลายเพลี้ยแป้ งสี ชมพู 3 สายพันธุ์ได้แก่ Aspergillus flavus L21A, Beauvaria bassiana LARTC2
และ KK3A พบว่าราที่มีการผลิตเอนไซม์ไคติเนส และโปรติเอสสู งสุ ด ได้แก่ A. flavus L21A (3.5 U) และ B. bassiana
LARTC2 (187.4 U) ในวันที่ 16 และ 12 ตามลาดับ เมื่ อนาเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสที่ ผลิ ตได้มาทาให้บริ สุทธิ์
บางส่ วนด้วยโครมาโทกราฟี แบบการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion-Exchange chromatography) พบว่า เอนไซม์ไคติเนสและ
โปรติเอส มีความบริ สุทธิ์เพิ่มขึ้น 4 และ 7 เท่า ตามลาดับ เมื่อนาเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสที่ทาให้บริ สุทธิ์บางส่วน
มาศึ กษาคุณสมบัติบางประการ พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสมีค่าสู งกว่า 70% ที่พีเอชในช่วง 4-6
และในช่ วง 6-9 ตามลาดับ และยังพบว่าเอนไซม์ท้ งั สองชนิ ดมี ความเสถียรที่ พีเอสในช่ วงกว้างโดยไคติ เนสมี ความ
เสถียรที่ พีเอสช่วง 3-8 ส่ วนโปรติเอสมีความเสถียรที่ พีเอสช่วง 5-10 ส่ วนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเร่ งปฏิ กิริยาของ
เอนไซม์ไคติ เนสและโปรติเอสได้แก่ 60 และ 70oC ตามลาดับ เอนไซม์โปรติเอสมีความเสถียรสู งกว่าไคติ เนส โดย
สามารถทนได้ถึง 50oC เมื่อเทียบกับ 37oC ของไคติเนส จากการศึกษาผลของไอออนของโลหะและรี เอเจนต์ต่อการเร่ ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ ผลการทดลองพบว่า Ca2+ และ β-mercaptoethanol สามารถกระตุน้ กิจกรรมเอนไซม์ไคติเนสและ
โปรติเอส ส่ วน Ba2+ และ Sodium dodecyl sulfate (SDS) สามารถกระตุน้ กิจกรรมเอนไซม์เฉพาะไคติเนสเท่านั้น แต่ 5
mM Hg2+ สามารถยับยั้งกิ จกรรมของเอนไซม์ไคติ เนสและโปรติ เอสได้อย่างสมบู รณ์ ผลการทดลองที่ ได้สามารถ
นามาใช้เป็ นแนวทางในการนาเอนไซม์ท้ งั สองชนิดไปทดสอบการทาลายเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลัง
ABSTRACT
Chitinase and protease are two enzymes which exhibit potential virulence factor against insect cuticles and
causes the dead of insects. Chitinase and protease produced from three entomopathogenic fungi against pink cassava
mealybug which were Aspergillus flavus L2 1 A, Beauvaria bassiana LARTC2 and KK3A were selected to study.
The results showed that A. flavus L21 A and B. bassiana LARTC2 can produce maximum activity of chitinase and
protease on 16th and 12th day of the culture growth, respectively. The partial purified chitinase and protease by ionexchange chromatography exhibit 4 and 7 purification fold, respectively. The chitinase and protease activity higher
than 70% was observed between pH 4-6 and pH 6-9, respectively. The broad pH stability was found in both chitinase
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(pH 3-8) and protease activity (5-10). The optimum temperature of chitinase and protease activity was detected at 60
and 70oC, respectively. The protease exhibited the temperature stability higher than chitinase which were 50 and
37oC, respectively. The effect of metal ions and reagents on those partial purified chitinase and protease were also
investigated. Both chitinase and protease activity were activated by Ca2+ and β-mercaptoethanol. However, only
chitinase activity was activated by Ba2+ and Sodium dodecyl sulfate (SDS). In contrast, 5 mM Hg2+ completely
inhibit both chitinase and protease activity. These results are insight to help in experimental design to use chitinase
and protease enzyme as virulence enzymes against pink cassava mealybug.
คาสาคัญ: เพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู ไคติเนส โปรติเอส
Keywords: Phenacoccus manihoti, Chitinase, Protease
หลักๆ ประกอบด้วยสารไคติน ประมาณ 40% โปรตีน
20-50% และยังมี องค์ป ระกอบอื่ น ๆ เช่ น ไขมัน และ
ฟี นอล เป็ นต้น ปั จจุบนั มีการศึกษาเอนไซม์ที่ผลิตจาก
จุ ลิ น ทรี ย์ เช่ น แบคที เรี ย ยี ส ต์ ไวรั ส รวมทั้ งรา
โดยเฉพาะกลุ่ ม ของเอนไซม์ ที่ ส ามารถย่อ ยไคติ น
โปรตีน และไขมันได้ เพื่อเชื่อมโยงกับความรุ นแรงใน
การก่ อ โรคของจุ ลิ ท รี ย์ก่ อ โรคในแมลงเนื่ องจาก
เอนไซม์เหล่านี้ ทาหน้าที่ ในการย่อยผนังลาตัวแมลง
ก่อนที่จะใช้สารอาหารในตัวแมลงเพื่อการเจริ ญเติบโต
มี รายงานการศึ ก ษาเอนไซม์ที่ ผ ลิ ต โดยราก่ อ โรคใน
แมลง พบว่ า มี ก ารผลิ ต extracellular enzyme ได้ แ ก่
ไคติเนส โปรติเอส และไลเปส เพื่อใช้ยอ่ ยผนังชั้นนอก
ของแมลง ทาให้เชื้อราสามารถเข้าไป และเพิ่มจานวน
ภายในแมลงได้ (Isakac et al., 2005) ดั ง นั้ นการเข้า
ทาลายแมลงนั้นมีความเกี่ ยวข้องกับเอนไซม์ไคติเนส
และโปรติเอส
เอนไซม์ไคติเนส (EC 3.2.1.14) ไคติเนสเป็ น
เอนไซม์ ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม hydrolaseโดยจะสลายพัน ธะ
glycosidic มีบทบาทในการเร่ งปฏิ กิริยาการสลายพันธะ
β-1,4-glycosidic ที่ เชื่ อมต่อกับ N-acetlyglucosamine
ของไคติ น ได้ เ ป็ น N-acetylglucosamine (GlcNAc)
(Henrissat, 1999; Merzendorfer and Zimoch, 2003;
Andersen et al., 2005)
เอนไซม์โปรติเอส (EC 3.4.21.40) อยูใ่ นกลุ่ม
hydrolaseโดยจะสลายพันธะเปปไทด์ มีบทบาทในการ

บทนา
เพลี้ ยแป้ งสี ชมพู (Phenacoccus manihoti) มี
การระบาดโดยทัว่ ไปในพื้นที่ ปลูกมันสาปะหลังของ
ประเทศไทย โดยปี พ.ศ. 2551 มีการระบาดของเพลี้ ย
แป้ งชนิ ดนี้ อย่างรุ นแรง มีผลเสี ยหายทางเศรษฐกิ จใน
ทุ ก ภาคของพื้ น ที่ ป ลู ก มัน ส าปะหลัง ในการป้ อ งกัน
และก าจัด เพลี้ ย แป้ ง มัน ส าปะสี ช มพู ห ลัง ท าได้ย าก
เนื่องจากตามลาตัวของเพลี้ยแป้ งสี ชมพูจะปกคลุมด้วย
โปรตีน แป้ ง ไคติน และไขมัน เป็ นต้น (St. Leger et al.,
1986) ทาให้ยากต่อการทาลาย การกาจัดเพลี้ยแป้ งมัน
สาปะหลังสี ชมพูโดยทัว่ ไปใช้สารเคมีในการป้ องกัน
และก าจัด แต่ ปั ญ หาจากการใช้ส ารเคมี พ วกนี้ มี ผ ล
มากมาย เช่น แมลงเกิ ดความต้านทานต่อสารเคมี การ
แพ้สารเคมีของผูใ้ ช้ ตลอดจนสัตว์เลี้ยง และเกิดปั ญหา
สารพิษตกค้างบนพืชผลตลอดจนระบบนิเวศน์ สูญเสี ย
ไป ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง มี ค วามสนใจใช้เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ยก์ าจัด
แมลง เพราะจุ ลิ น ทรี ยห์ ลายชนิ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง
ท าลายเฉพาะแมลงศั ต รู พื ช ที่ เ ป็ นเป้ าหมาย และ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ จุลินทรี ยท์ ี่ได้รับการพัฒนาในกรณี รา
ก่ อ โรคแมลง มั ก เป็ นที่ รู ้ จั ก โดยทั่ ว ไปที่ เรี ยกว่ า
Entomopathogenic fungi ราในกลุ่มนี้จะมีความจาเพาะ
เจาะจงกับแมลงโดยตรง
แมลงมี ผ นั ง ล าตัว เพื่ อ ช่ ว ยในการปกป้ อ ง
อวัยวะต่ างๆ ที่ อ ยู่ภ ายในล าตัว และช่ วยป้ อ งกัน การ
สู ญ เสี ย น้ าของร่ า งกาย โดยผนั ง ชั้น นอกของแมลง
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เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาการไฮโดรไลซ์ โ ปรตี น (Protein) เป็ น
โพลีเปปไทด์ หรื อโพลิเมอร์ ของกรดอะมิโน (Amino
acid) เป็ นเปปไทด์ที่สายสั้นลง สามารถพบได้ทว่ั ไปใน
พื ช สั ต ว์ และเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ จากความแตกต่ า งของ
active site และรู ป แบบของการท างานเอนไซม์ ซึ่ ง
ขึ้ น อยู่ กั บ ต าแห น่ งของพั น ธะเป ป ไท ด์ ใ น สาย
polypeptide สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลักๆ คือ
endopeptidase ซึ่ งแยกพั น ธะเปปไทด์ ภ ายในสาย
โปรตีนที่เกิดจากการรวมตัวของสาย polypeptide และ
exopeptidase ซึ่ งจะแยกเฉพาะที่ ส่ ว นปลายสุ ด ของ
กรดอะมิ โน หรื อทาการย่อย oligopeptides ขนาดเล็ก
(Rovensky et al., 2011)
จากรายงานวิจยั ของภัทรภา และคณะ (2555)
ได้ทาการคัดแยกเชื้อราที่มีศกั ยภาพในการทาลายเพลี้ย
แป้ งมั น ส าปะหลั ง สี ชมพู โดยได้ ร าทั้ งหมด 30
ไอโซเลท เมื่ อ น าเชื้ อ ราทั้ง 30 ไอโซเลท ไปท าการ
ทดสอบฉี ดพ่นสารแขวนลอยสปอร์ เชื้อราลงบนเพลี้ย
แป้ งมั น ส าปะหลั ง สี ชมพู พบว่ า 17 ไอโซเลท มี
ความสามารถในการก่อโรคกับเพลี้ยแป้ งสี ชมพู โดย
เชื้ อ ราที่ ส ามารถท าให้ เพลี้ ย แป้ งสี ช มพู มี เปอร์ เซ็ น ต์
การตายสู ง 3 ไอโซเลท ได้ แ ก่ Aspergillus flavus
L21A, Beauvaria bassiana LARTC2 และ KK3A ซึ่ ง
กลไกการเข้าทาลายแมลง มีรายงานวิจยั ที่ พบว่าความ
รุ นแรงในการก่อโรคของราในกลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์
กับปริ มาณเอนไซม์โปรติเอส (Protease) และเอนไซม์
ไคติเนส (Chitinase) และอธิ บายกลไกการทาลายโดย
ราจะผลิ ต เอนไซม์เพื่ อย่อยผนังล าตัว แมลงก่ อ นเพื่ อ
สามารถทะลุ ผ่านเข้าทางผนังล าตัวแมลง โดยสลาย
ส่ วนของเนื้ อเยื่อ epidermis ทาให้ germ tube สามารถ
แทงทะลุผ่านเข้าไปภายในลาตัวของแมลง เส้นใยจะ
แผ่ขยาย เจริ ญเติบโต และใช้สารอาหารในลาตัวแมลง
เพื่อเจริ ญเติบโต ทาให้แมลงตาย (ทิพย์วดี, 2535)
จากที่กล่าวมาข้างต้นการศึกษาคุณสมบัติของ
เอนไซม์ ไ คติ เนสและโปรติ เอสที่ ผ ลิ ต จากราที่ มี
ศักยภาพในการทาลายเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังจึงเป็ น
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจศึ ก ษา โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น

แนวทางในการอธิ บ ายกลไกการเข้าทาลายของเพลี้ ย
แป้ ง มัน ส าปะหลัง และมี ค วามเป็ นไปได้ในการใช้
เอนไซม์ท้ ังสองชนิ ด ในการเพิ่ ม ความรุ น แรงในการ
ทาลายเพลี้ ยแป้ งมัน สาปะหลังนอกเหนื อ จากการใช้
เฉพาะสปอร์ของราอย่างเดียว
วัตถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาการผลิ ต เอนไซม์ ท าให้เอนไซม์
บริ สุทธิ์บางส่วน และศึกษาคุณสมบัติบางประการของ
เอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอส จากราที่ มีศกั ยภาพใน
การทาลายเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ราทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
1.1 รา Beauveria bassiana LARTC2 ได้รับ
ความอนุ เคราะห์ จาก ผศ. ดร.มาลี ตั้ งระเบี ยบ
ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ก าร เก ษ ต ร ล าป าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1.2 ร า Aspergillus flavus L.2 1 A แ ล ะ
KK3A สายพันธุ์ ที่ คดั เลือกได้จากงานวิจยั ของนางสาว
ภัทรภา พิมพ์พนั ธ์ นักศึกษามหาบัณฑิตศึกษาภาควิชา
เท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การศึ กษาการเพาะเลีย้ งราในอาหารเหลวเพื่ อผลิต
เอนไซม์ ไคติเนส และโปรติเอส
ช ะ ส ป อ ร์ ข อ งร า B. bassiana LARTC2 ,
A. flavus L.2 1 A แ ล ะ KK3A ด้ ว ย 0.1% Tween 80
น ามาเติ ม ลงในอาหารเหลว Sabouraud’s dextrose
yeast extract (SDY) ปริ ม าตร 25 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยให้ มี
ความเข้มข้น 1x106 สปอร์ ต่อมิ ลลิลิตร บ่ มที่ อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซี ยส เขย่าที่ 150 rpm เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
จากนั้นถ่ายไมซี เลียมทั้งหมดลงในอาหารเหลว Basal
salt broth ที่ มี 2% (w/v) colloidal chitin เพื่อเหนี่ ยวนา
ให้มีการผลิตเอนไซม์ไคติเนส และลงในอาหารเหลว
Basal salt broth ที่ มี 1% (w/v) skim milk powder เพื่ อ
เหนี่ ยวนาให้มีการผลิตเอนไซม์โปรติเอส ในปริ มาตร
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200 มิลลิลิตร บ่มที่ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส เขย่าที่
200 rpm เก็บตัวอย่างทุกๆ 2 วัน เป็ นเวลา 22 วัน นาเอา
ส่ ว นของเหลวใสซึ่ ง เป็ นสารละลายเอนไซม์ (crude
enzyme) มาหากิ จ กรรมของเอนไซม์ ไ คติ เนส และ
โปรติเอส
3. การวิเคราะห์ กจิ กรรมของเอนไซม์
3.1 การวิ เคราะห์ กิ จ กรรมของเอนไซม์
ไคติเนส
นาสารละลายเอนไซม์ 100 ไมโครลิตร
ผสมกับ 10 mM p - nitrophenyl N – acetyl – β – D acetylglucosaminide (pNG) ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร
แ ล ะ 0.1 M citrate phosphate, pH 6 ป ริ ม าต ร 300
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
60 นาที จากนั้ นเติ ม 1.0 M Na2CO3 ปริ มาตร 500
ไมโครลิตร เพื่อหยุดปฏิ กิริยา นาไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 405 นาโนเมตร ค านวณหา
กิ จ กรรมเอนไซม์ โดยเอนไซม์ 1 ยูนิ ต (U) หมายถึ ง
กิจกรรมของเอนไซม์ ไคติเนสที่ สามารถปลดปล่อย
p-nitrophenol 1 มิ ล ลิ โ มล (mmol) ภายใต้ ส ภาวะที่
กาหนด
3.2 การวิ เคราะห์ กิ จ กรรมของเอนไซม์
โปรติเอส
นาสารละลายเอนไซม์ 1 มิลลิลิตร ผสม
กั บ 2% (w/v) casein ที่ ล ะ ล า ย ใ น 0.1 M citrate
phosphate buffer, pH 7 ปริ มาตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ มที่
อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 10 นาที หยุด
ปฏิ กิ ริ ยาด้ ว ยสารละลาย 0.4 M Trichloroacetic acid
(TCA) ปริ ม าตร 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้ นน าปั่ น เหวี่ย งที่
10,000 rpm เป็ นเวลา 5 นาที น าสารละลายส่ ว นใส
ปริ มาตร 0.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร มาผสมกั บ 0.4 M Na2CO3
ปริ ม าตร 2.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมให้ เข้า กัน แล้ว เติ ม 1 N
folin-ciocateu reagent ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้
ที่ อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 10 นาที แล้วนาไปวัดค่าการ
ดู ด ก ลื น แ ส งที่ ค วาม ยาวค ลื่ น 660 น าโน เม ต ร
คานวณหากิ จกรรมของเอนไซม์ โดยเอนไซม์ 1 ยูนิต
(U) หมายถึ ง ปริ มาณของเอนไซม์ ที่ สามารถย่ อ ย

สับสเตรทให้ไปเป็ นไทโรซี น 1 ไมโครโมล (µmol)
ภายใต้สภาวะที่กาหนด
4. การทาเอนไซม์ ให้ บริสุทธิ์บางส่ วน
การท าเอนไซม์ ไ คติ เนสและโปรติ เอสให้
บริ สุ ทธิ์ บางส่ วนโดยใช้ วิ ธี โ ครมาโทกราฟี แบบ
แลกเปลี่ ยนประจุ (Ion-exchange column) ด้วยเครื่ อ ง
Fast protein liquid chromatography (FPLC)
4.1 การท าให้ เอนไซม์ ไคติ เ นสบริ สุ ทธิ์
บางส่ วน
โดยใช้ ค อลั ม น์ DEAE sepharose FF
ปรั บ สมดุ ล คอลัม น์ (equilibrate column)โดย 0.05 M
citrate phosphate buffer pH 7.0 ใส่ สารละลายเอนไซม์
ลงในคอลัมน์ จากนั้นชะเอนไซม์ออกจากคอลัมน์ดว้ ย
sodium chloride concentration gradient (จ า ก 0 ถึ ง
1 M) ใน 0.05 M citrate phosphate, pH 7.0
4.2 การท าให้ เอนไซม์ โ ปรติ เอสบริ สุ ทธิ์
บางส่ วน
โดยใช้คอลัมน์ CM sepharose FF ปรั บ
สมดุ ล คอลัม น์ โดยใช้ 0.05 M Phosphate buffer, pH
6.0 ใส่ ส ารละลายเอนไซม์ล งในคอลัม น์ จากนั้น ชะ
เอ น ไซ ม์ อ อ ก จ าก ค อ ลั ม น์ ด้ ว ย sodium chloride
concentration gradient (จ าก 0 ถึ ง 1 M) ใน 0.05 M
citrate phosphate, pH 7.0
5. การศึกษาคุณสมบัตขิ องเอนไซม์ ไคติเนส
5.1 ศึกษาอิทธิพลของความเป็ นกรดด่ างต่ อ
ประสิทธิภาพการเร่ งปฏิกริ ิยาของเอนไซม์ ไคติเนส
เตรี ยมสารละลายเอนไซม์ไคติเนส และ
สับสเตรท 10 mM pNG ในสารละลายบัพเฟอร์ pH 4,
5, 6, 7, 8 และ 9 บ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 60 นาที วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนส
5.2 ศึกษาความคงตัวของเอนไซม์ ไคติเนสที่
ความเป็ นกรดด่ าง ต่ างๆ
เตรี ยมสารละลายเอนไซม์ในสารละลาย
บั พ เฟ อ ร์ pH 4, 5, 6, 7, 8 แ ล ะ 9 ป ริ ม าต ร 100
ไมโครลิ ต ร น าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส
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นาน 30 นาที วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนส
ที่พีเอช 6 และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
5.3 ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง อุ ณ ห ภู มิ ต่ อ
ประสิทธิภาพการเร่ งปฏิกริ ิยาของเอนไซม์ ไคติเนส
น าสารละลายเอนไซม์ ที่ เติ ม 10 mM
pNG บ่ มที่ อุ ณ ห ภู มิ 20, 30, 37, 40, 50, 60 และ 70
องศา-เซลเซี ยส เป็ นเวลา 60 นาที วิเคราะห์ กิจกรรม
ของเอนไซม์ไคติเนส
5.4 ศึกษาความคงตัวของเอนไซม์ ไคติเนสที่
อุณหภูมติ ่ างๆ
นาเอาสารละลายเอนไซม์ บ่มที่อุณหภูมิ
20, 30, 37, 40, 50, 60 และ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
30 นาที จากนั้น เติ ม 10 mM pNG วิเคราะห์ กิ จกรรม
ของเอนไซม์ไคติเนส ที่ พีเอช 6 และบ่มที่ อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส
6. การศึกษาคุณสมบัตขิ องเอนไซม์ โปรติเอส
6.1 ศึกษาอิทธิพลของความเป็ นกรดด่ างต่ อ
ประสิทธิภาพการเร่ งปฏิกริ ิยาของเอนไซม์ โปรติเอส
เตรี ยมสารละลายเอนไซม์ โ ปรติ เอส
และสับสเตรท 2% (w/v) casein ในสารละลายบัพเฟอร์
pH 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศา
เซลเซี ย ส เป็ นเวลา 10 นาที วิ เคราะห์ กิ จ กรรมของ
เอนไซม์โปรติเอส
6.2 ศึกษาความคงตัวของเอนไซม์ โปรติเอส
ทีค่ วามเป็ นกรดด่ าง ต่ างๆ
เต รี ย ม ส า ร ล ะ ล า ย เอ น ไ ซ ม์ ใ น
ส าร ล ะ ล ายบั พ เฟ อ ร์ pH 4, 5, 6, 7, 8, 9 แ ล ะ 10
ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศา
เซลเซี ย ส เป็ นเวลา 30 นาที วิ เคราะห์ กิ จ กรรมของ
เอนไซม์ โ ปรติ เอส ที่ พี เอช 7 และบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37
องศาเซลเซียส
6.3 ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง อุ ณ ห ภู มิ ต่ อ
ประสิทธิภาพการเร่ งปฏิกริ ิยาของเอนไซม์ โปรติเอส
นาสารละลายเอนไซม์ ที่ เติม 2% (w/v)
casein บ่ ม ที่ อุ ณ ห ภู มิ 20, 30, 37, 40, 50, 60, 70 ,80

และ 90 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 10 นาที วิ เคราะห์
กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส
6.4 ศึกษาความคงตัวของเอนไซม์ โปรติเอส
ทีอ่ ุณหภูมติ ่ างๆ
น าเอาสารละลายเอนไซม์ ไ ปบ่ มที่
อุ ณ หภู มิ 20, 30, 37, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศา
เซลเซี ย ส เป็ นเวลา 30 นาที จากนั้ นเติ ม 2% (w/v)
casein วิเคราะห์ กิจ กรรมของเอนไซม์โปรติ เอส ที่ พี
เอช 7 และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
7. ศึ ก ษาผลของไอออนของโลหะและรี เอเจนต์ ต่ อ
กิจกรรมของเอนไซม์ ไคติเนส และโปรติเอส
นาเอนไซม์ไคติ เนสหรื อโปรติ เอสบริ สุ ท ธิ์
บางส่ วน มาบ่มกับไอออนของโลหะ ได้แก่ Na+, Ca2+,
Cd2+, Co2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Hg2+, Mn2+,
Mg2+, K+, Ba2+ แ ล ะ ส า ร รี เ อ เ จ น ต์ ไ ด้ แ ก่
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), Sodium
dodecyl sulfate (SDS) แ ล ะ β-mercaptoethanol ที่
ความเข้ ม ข้ น 5.0 มิ ล ลิ โ มลาร์ ที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 30 นาที แล้ว วิเคราะห์ กิ จ กรรม
เอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอส
8. ก ารค าน วณ ห ากิ จก ร รม สั ม พั น ธ์ (Relative
activity)
Relative activity (%)
= กิจกรรมเอนไซม์ที่ตอ้ งการทราบ x 100
กิจกรรมเอนไซม์สูงสุ ด

ผลการวิจยั
1. การเพาะเลี้ยงราในอาหารเหลวเพื่ อผลิตเอนไซม์
ไคติเนส และโปรติเอส และทาให้ เอนไซม์ บริสุทธิ์
จากการน าเอาราที่ มี ศั ก ยภาพทั้ งหมด 3
ส า ย พั น ธุ์ ไ ด้ แ ก่ Beauvaria bassiana LARTC2,
Aspergillus flavus L21 และ KK3A เลี้ ยงใน อาห าร
เหลวเพื่อสร้างเอนไซม์ไคติเ นสและโปรติเอส โดยใช้
2% (w/v) colloidal chitin แ ล ะ 1% (w/v) skim milk
powder ตามล าดั บ ในการเหนี่ ยวน าให้ มี ก ารผลิ ต
เอนไซม์ไคติเนส และโปรติเอสเก็บตัวอย่างทุกๆ 2 วัน
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เพื่ อ การวิเคราะห์ ห ากิ จ กรรมเอนไซม์ไคติ เนส และ
โปรติเอส ผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 1 สรุ ปได้
ว่ า ใน วั น ที่ 16 ร า B. bassiana LARTC2 แ ล ะ ร า
A. flavus L21A ผลิต ไคติเนสสู งที่ สุด โดยมีกิจกรรม
เอนไซม์ 0.094 U และ 3.5 U ตามลาดับ ส่ วนรา KK3A
มี กิ จ กรรมเอนไซม์ สู งสุ ด 0.2 U ในวัน ที่ 8 ส่ วน
กิ จ กรรมของเอนไซม์โปรติ เอสดังแสดงในภาพที่ 2
สรุ ปได้วา่ รา B. bassiana LARTC2 มีกิจกรรมเอนไซม์
สูงสุด 187.4 U ในวันที่ 12 ส่ วนรา A. flavus L21A มี
กิ จกรรมเอนไซม์สูงสุ ด 21.3 U ในวัน ที่ 8 และเชื้ อรา
KK3A มีกิจกรรมเอนไซม์ 128.3 U ในวันที่ 4

LARTC2 มาใช้ในการผลิ ต โปรติเอส เพื่อนามาทาให้
บริ สุทธิ์ โดยใช้โครมาโตกราฟี แบบแลกเปลี่ยนประจุ
(Ion-exchange chromatography) ในการทาให้เอนไซม์
ไคติ เนส บริ สุ ทธิ์ บางส่ วน จะใช้ ค อลั ม น์ DEAE
sepharose FF ผลการทดลอง พบว่า ค่ า กิ จ กรรมของ
เอนไซม์เพิ่มขึ้น และปริ มาณโปรตีนลดลงเมื่อเทียบกับ
crude extract โดยมี ค่า purification fold เพิ่ มขึ้ นเป็ น 4
เท่า และการทาให้เอนไซม์โปรติเอสบริ สุทธิ์ บางส่ วน
จะใช้ ค อลั ม น์ CM Sepharose FF ได้ ค่ า purification
fold เพิ่มขึ้น 7 เท่า
2. คุณสมบัตขิ องเอนไซม์ ไคติเนส
2.1 อิ ท ธิ พ ลของความเป็ น กรดด่ า ง ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการเร่ งปฏิ กิริ ยา และความคงตัว ของ
เอนไซม์ ไคติเนส
จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความเป็ น
กรดด่าง ต่อประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาของเอนไซม์
ไคติ เนสบริ สุ ท ธิ์ บางส่ ว น จากรา A. flavus L21A ที่
พีเอช 3-9 พบว่า พีเอชต่างกันมีผลต่อการเร่ งปฏิ กิริยา
ของเอนไซม์ไคติเนสดังแสดงในภาพที่ 3 โดยพีเอช 5
มี ค่ า กิ จกรรมเอนไซม์ สู งสุ ด และช่ ว งพี เ อช 4-6
ไคติเนสยังมีกิจกรรมของเอนไซม์สูง 70% จากรายงาน
ของ Farag et al. (2014) พบว่า พี เอช 5 เหมาะสมต่ อ
การเร่ งปฏิ กิ ริ ยาเอนไซม์ ไ คติ เ นสที่ ผลิ ต ได้ จ าก
Aspergillus terrus และจากรายงานของ Mishra et al.
(2013) ศึ ก ษ าคุ ณ ส ม บั ติ เอ น ไ ซ ม์ ที่ ไ ด้ จ าก ร า
B. bassiana (HQ917687) พบว่า พีเอช 5 เหมาะสมต่อ
การเร่ งปฏิ กิริยาเอนไซม์ไคติเนส ความเหมาะสมของ
พี เอชที่ มี ผลต่อ การเร่ งปฏิ กิริยาเอนไซม์ไคติ เนสนั้น
ขึ้ น อยู่กับ ความแตกต่างของอาหารที่ ใช้ในการผลิ ต ,
พารามิ เตอร์ รวมทั้ งสายพัน ธุ์ ข องรา (Kang, 1999;
Kim et al., 2010; Mustafa and Kaur, 2010) ส่ ว น
การศึ ก ษาความคงตัว ของเอนไซม์ไ คติ เนสบริ สุ ท ธิ์
บางส่วนที่ผลิตจากรา A. flavus L21A พบว่า มีความคง
ตัวที่ ช่ ว งพี เอช 3-8 (ภาพที่ 3) จากการทดลองพบว่า
ในช่ วงพี เอชที่ สู งหรื อ ต่ ามากกิ จ กรรมเอนไซม์ และ
ความเสถียรของเอนไซม์ลดลงอาจเป็ นผลมาจากการที่

ภาพที่ 1 กิจกรรมเอนไซม์ไคติเนสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงราทั้ง
3 สายพันธุ์ ในอาหารเหลวเพื่อผลิตเอนไซม์ไคติเนส
( A. flavus L21A, KK3A, B. bassiana LARTC2)

ภาพที่ 2 กิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงรา
ทั้ง 3 สายพันธุ์ ในอาหารเหลวเพื่อผลิตเอนไซม์โปรติเอส
( A. flavus L21A, KK3A, B. bassiana LARTC2)

จากผลการผลิ ต เอน ไซม์ ไ คติ เ นส และ
โปรติเอสจากราที่มีศกั ยภาพในการทาลายเพลี้ยแป้ งมัน
ส าปะหลัง ทั้ ง 3 สายพัน ธุ์ ได้ ค ัด เลื อ ก รา A. flavus
L21A มาใช้ ใ นการผลิ ต ไคติ เ นส และ B. bassiana
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มี กิจกรรมของเอนไซม์สูงกว่า 70% จากรายงานวิจัย
ของ Xia et al. (1997) พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมของ
เอนไซม์ไคติ เนสที่ ผ ลิ ต โดยรา Aspergillus sp. F-817
และจากรา A. fumigatus YJ-407 อยู่ ที่ อุ ณ ห ภู มิ 60
องศาเซลเซี ยส และยัง สอดคล้องกับรายงานของ Dehui et al. (2011) พ บ ว่ า อุ ณ ภู มิ 60 อ งศาเซลเซี ยส
เหมาะสมต่อการเร่ งปฏิกิริยาเอนไซม์ไคติเนสที่ผลิตได้
จาก Bacillus sp. HU1
3. คุณสมบัตขิ องเอนไซม์ โปรติเอส
3.1 อิ ท ธิ พ ล ค ว า ม เป็ น ก ร ด ด่ าง ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการเร่ งปฏิ กิริ ยา และความคงตัว ของ
เอนไซม์ โปรติเอส
จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความเป็ น
กรดด่าง ต่อประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาของเอนไซม์
โปรติ เอสบริ สุ ท ธิ์ บางส่ ว น ผลิ ต จากรา B. bassiana
LARTC2 ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 5 พี เอชที่
ต่างกันมีผลต่อการเร่ งปฏิ กิริยาของเอนไซม์โปรติเอส
โดยค่าพีเอช 9 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์สูงสุด และในช่วง
พีเอช 6-9 เอนไซม์ยงั มีกิจกรรมมากกว่า 70% Namrata
et al. (2011) รายงานว่าพี เอช 9 เหมาะสมต่ อ การเร่ ง
ปฏิกิริยาเอนไซม์โปรติเอสที่ผลิตได้จากรา Aspergillus
tamari EF661565.1 แสดงให้เห็ น ว่าเอนไซม์โปรติ เอ
สมีความเหมาะสมต่อการเร่ งปฏิกิริยาได้ดีที่พีเอชเป็ น
ด่ าง กร ณี เอ น ไซ ม์ โป รติ เอ ส ที่ ผ ลิ ต ได้ จ าก ร า
Aspergillus fumigates พี เอชที่ เหมาะสมต่ อ การเร่ ง
ปฏิ กิริยาเอนไซม์โปรติเอส พีเอช 8 (Hernandez et al.,
2011) ส่ วน การศึ กษ าค วามค งตั ว ข อ งเอ น ไซ ม์
โปรติเอสบริ สุทธิ์ บางส่ วน พบว่า มี ความคงตัวที่ ช่วง
พีเอช 5-10 (ภาพที่ 5)

โครงสร้ างของเอนไซม์เปลี่ ยนไปโดยเฉพาะบริ เวณ
ตัวเร่ งหรื ออาจมีประจุบนโปรตีนเปลี่ยนแปลงจนไม่
เหมาะสมต่อการเร่ งปฏิกิริยา

ภาพที่ 3 อิทธิพลของความเป็ นกรดด่างต่อประสิ ทธิภาพการเร่ ง
ปฏิกิริยา และความคงตัวของเอนไซม์ไคติเนสบริ สุทธิ์
บางส่ วน จากรา A. flavus L21A ( Optimum pH,
Stability pH)

ภาพที่ 4 อิทธิ พลของอุณหภูมิต่อประสิ ทธิ ภาพการเร่ งปฏิกิริยา
และความคงตัวของเอนไซม์ไคติเนสบริ สุทธิ์บางส่ วน
จากรา A. flavus L21A ( Optimum pH,
Stability pH)

2.2 อิทธิ พลของอุณ หภู มิต่อประสิ ทธิ ภาพ
การเร่ งปฏิกริ ิยาและความคงตัวของเอนไซม์ ไคติเนส
จากการศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของอุ ณ หภู มิต่ อ
ประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาเอนไซม์ไคติเนสบริ สุทธิ์
บางส่ วนที่ ผลิตจากรา A. flavus L21A ที่ อุณหภูมิ 20 70 องศาเซลเซี ย ส ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 4
พบว่าอุณ หภูมิ ที่ ต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การเร่ งปฏิ กิริย าของ
เอนไซม์ไคติเนส อุณหภูมิที่มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์
สูงสุดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากการศึกษาความ
คงตัวของเอนไซม์ไคติเนสบริ สุทธิ์ บางส่ วน พบว่า มี
ความคงตัวที่ ช่วงอุณหภูมิ 30 – 50 องศาเซลเซี ยส โดย
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ภาพที่ 5 อิทธิพลของความเป็ นกรดด่างต่อประสิ ทธิภาพการ
เร่ งปฏิกิริยา และความคงตัวของเอนไซม์โปรติเอส
บริ สุทธิ์บางส่ วน จากรา B. bassiana LARTC2
( Optimum pH, Stability pH)

ภาพที่ 6 อิทธิ พลของอุณหภูมิต่อประสิ ทธิ ภาพการเร่ งปฏิกิริยา
และความคงตัวของเอนไซม์โปรติเอสบริ สุทธิ์ บางส่ วน
จากรา B. bassiana LARTC2 ( Optimum pH,
Stability pH)

3.2 อิทธิ พลของอุณ หภู มิต่อประสิ ทธิ ภาพ
การเร่ งปฏิกริ ิยา และความคงตัวของเอนไซม์ โปรติเอส
บริสุทธิ์บางส่ วน
จากการศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของอุ ณ หภู มิต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการเร่ งปฏิ กิริยาของเอนไซม์โปรติ เอส
บ ริ สุ ท ธิ์ บ างส่ วน จากรา B. bassiana LARTC2 ที่
อุณหภูมิ 20-90 องศาเซลเซียส พบว่า อุณหภูมิที่ต่างกัน
มีผลต่อการเร่ งปฏิกิริยาของเอนไซม์โปรติเอส สูงสุดที่
70 องศาเซลเซี ย ส และมี ค่ า กิ จ กรรมของเอนไซม์
ม ากกว่ า 70% อยู่ ใ น ช่ วง 60-70 อ งศ าเซ ลเซี ย ส
(ภาพที่ 6) Bin et al. (2009) พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสม
ต่ อ เอ น ไ ซ ม์ โ ป ร ติ เอ ส ที่ ผ ลิ ต จ าก Hirsutella
rhossiliensis OWVT-1 มีความเหมาะสมที่อุณหภูมิ 75
อ งศ าเซ ล เซี ย ส แ ล ะ จ าก ร า B. bassiana CG432
อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสม 60 องศาเซลเซี ยส (Ito et al.,
2007) แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์โปรติเอสเป็ นเอนไซม์ที่
สามารถเร่ ง ปฏิ กิ ริย าที่ อุ ณ หภู มิ สู งได้ และการศึ กษา
ความคงตัวของเอนไซม์โ ปรติเอส จากรา B. bassiana
LARTC2 พบว่า มีความคงตัวที่ 20-50 องศาเซลเซี ยส
(ภาพที่ 6)

4. การศึกษาผลของไอออนของโลหะและรีเอเจนต์ ต่อ
กิจกรรมของเอนไซม์ ไคติเนสและโปรติเอส
4.1 ผลของไอออนของโลหะและรี เอเจนต์
ต่ อกิจกรรมเอนไซม์ ไคติเนส
จากการศึ กษาผลของไอออนของโลหะ
ทั้ง 12 ชนิ ด ที่ความเข้มข้น 5.0 มิลลิโมลาร์ ต่อกิจกรรม
เอนไซม์ไคติ เนสบริ สุท ธิ์ บางส่ วน ผลการทดลองใน
ตารางที่ 1 พบว่า ไอออนของ Na+, Co2+, Cu2+, Cd2+,
Zn2+, Mn2+, Mg2+ แ ล ะ K+ มี ผ ล เพี ยงเล็ ก น้ อ ย ต่ อ
กิ จ กรรมเอนไซม์ ไ คติ เ นส ส่ วน Fe2+ มี ผ ลยับ ยั้ง
กิ จกรรมข องเอน ไซม์ 36.5% แต่ Hg2+นั้ น ยับ ยั้ ง
กิจกรรมเอนไซม์ไคติเนสทั้งหมด ส่ วน Ca2+ และ Ba2+
กระตุน้ กิจกรรมเอนไซม์ไคติเนส และจากการศึกษาผล
ของรี เอเจนต์ที่ มีต่อกิ จกรรมเอนไซม์ไคติ เนส พบว่า
EDTA ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์เพียงเล็กน้อย ส่ วน SDS
และ β-mercaptoethanol กระตุ ้ น กิ จ กรรมเอนไซม์
ไคติเนส จากรายงานของ Maria et al. (2012) ศึกษาผล
ของไอออนของโลหะที่ มี ผ ลต่ อ เอนไซม์ ไ คติ เนส
จากรา Aspergillus niger LOCK 62 พบว่า ไอออนของ
โลหะที่ มีผลต่อการเร่ งปฏิ กิริยาของเอนไซม์ไคติเนส
คือ Mg2+ กับ Ca2+ ส่ วน Hg2+ และ Pb2+ มีการยับยั้งการ
เร่ งปฏิกิริยาของเอนไซม์อย่างสมบูรณ์

- 388 -

BMP2-9
ตารางที่ 1 ผลของไอออนของโลหะ และรี เอเจนต์ต่อกิจกรรม
ของเอนไซม์ไคติเนสบริ สุทธิ์บางส่วน โดยรา
A. flavus L21A
Relative
ไอออน Relative
ไอออนโลหะ
activity
โลหะ activity
(5mM)
(%)
(5mM)
(%)
2+
No metals
100.0
Fe
36.5
+
2+
Na
98.2
Hg
0.0
2+
2+
Ca
101.1
Mn
97.9
2+
2+
Cd
66.7
Mg
93.0
2+
+
Co
90.7
K
90.6
2+
2+
Cu
99.1
Ba
105.6
2+
Zn
97.7
รีเอเจนต์ (5mM)
Relative activity(%)
EDTA
95.6
SDS
102.5
β-ME
108.0

ตารางที่ 2 ผลของไอออนของโลหะ และรี เอเจนต์ที่มีต่อ
กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสบริ สุทธิ์บางส่ วน
โดยรา B. bassiana LARTC2
ไอออนโลหะ
(5 mM)
No metals
Na+
Ca2+
Cd2+
Co2+
Cu2+
Zn2+
รีเอเจนต์ (5 mM)
EDTA
SDS
β-ME

Relative
ไอออน
activity
โลหะ
(%)
(5mM)
100.0
Fe2+
98.7
Hg2+
101.4
Mn2+
81.3
Mg2+
81.6
K+
76.8
Ba2+
77.4
Relative activity (%)
93.2
82.3
110.2

Relative
activity
(%)
74.4
0.0
88.4
98.2
94.2
96.6

สรุปผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาราที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต
เอนไซม์ ไ คติ เนสและโปรติ เอส พบว่า รา A. flavus
L21A ผลิ ตเอน ไซม์ ไ คติ เน ส ได้ สู งสุ ด และ รา
B. bassiana LARTC2 ผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้สูงสุ ด
และจากการทาเอนไซม์ให้บริ สุทธิ์ บางส่วน และศึกษา
คุ ณสมบัติข องเอนไซม์ พบว่าเอนไซม์ไคติ เนส และ
โปรติ เอส สามารถเร่ งปฏิ กิริยา และมี ความเสถียรใน
สภาวะกรดด่างในช่วงที่กว้าง และเอนไซม์โปรติเอสมี
ความเสถี ย รที่ อุ ณ หภู มิ สู ง กรณี ไ อออนของโลหะมี
เฉพาะ Hg2+ เท่ านั้นที่ มีการยับยั้งการเร่ งปฏิ กิริยาของ
เอนไซม์ ไ คติ เนสและโปรติ เอสโดยสมบู ร ณ์ ด้ว ย
คุณสมบัติของเอนไซม์ท้ งั สองชนิ ดดังกล่าวจึงสรุ ปได้
ว่าเอนไซม์ท้ งั สองชนิ ดมีศกั ยภาพในการนาไปทดลอง
ใช้ร่ว มกับ สปอร์ ข องราเพื่ อ เพิ่ ม ความรุ น แรงในการ
ทาลายเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู

4.2 ผลของไอออนของโลหะต่ อ กิจ กรรม
เอนไซม์ โปรติเอส
จากการศึ กษาผลของไอออนโลหะทั้ง
12 ชนิ ด ที่ ค วามเข้ม ข้น 5.0 มิ ลลิ โมลาร์ ต่อ กิ จกรรม
เอนไซม์โ ปรติ เอสบริ สุ ท ธิ์ บางส่ ว น ผลการทดลอง
แสดงในตารางที่ 2 พบว่า ไอออน Na+, Co2+, Cu2+,
Cd2+, Zn2+, Fe2+, Mn2+, Mg2+, K+ และ Ba2+ มี ผ ลยับ ยั้ง
เพียงเล็กน้อยต่อกิจกรรมเอนไซม์โปรติเอส แต่ Hg2+ มี
ผลต่ อ การยับ ยั้ง กิ จ กรรมเอนไซม์ โ ปรติ เ อสโดย
สมบู รณ์ และ Ca2+ มี ผ ลต่ อ การกระตุ ้น กิ จ กรรมของ
เอนไซม์โปรติเอส และจากการศึกษาผลของรี เอเจนต์ที่
มี ต่ อ กิ จ กรรมเอนไซม์ โ ปรติ เอส พบว่า EDTA และ
SDS มี ผ ลต่ อ การยับ ยั้ง กิ จ กรรมเอนไซม์ โ ปรติ เอส
บ ริ สุ ท ธิ์ บ า ง ส่ ว น เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย ส่ ว น
β-mercaptoethanol มี ผ ล ต่ อ การกระ ตุ ้ น กิ จกรรม
เอนไซม์โปรติ เอส จากรายงานของ Kim et al. (2003)
พบว่า β-mercaptoethanol มีผลต่อการกระตุน้ กิจกรรม
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