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* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ*/มณชยั เดชสงักรานนท์*
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 การทดสอบความทา้ทายทางจลุชีววิทยา (Microbiological challenge tests, 

MCT) เป็นเคร่ืองมืออนัทรงประสทิธิภาพกอปรประโยชน์อยา่งสงูตอ่การวเิคราะห์อาหาร 

แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ ว่า จะสามารถสนับสนุนการเจริญของจุลินทรีย์

เสื่อมเสียและ/หรือจุลินทรีย์ก่อโรคได้หรือไม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักการเบือ้งต้นท่ีจะ

ก�าหนดหมายแหง่นยัยะถงึวธีิการถนอมรักษาอาหารท่ีประยกุต์ใช้นัน้วา่จะยงัประสทิธิผล 

 (effectiveness) และ/หรือพ้นวกิฤต (lethality) ได้จริงหรือไม ่อาทิ การใช้ความร้อนฆา่เชือ้ การ

ใช้วถีิทางเลอืกอ่ืน และการใช้สารยบัยัง้จลุนิทรีย์ อยา่งไรก็ตาม การทดสอบความท้าทายทาง 

จลุชีววิทยายงัคงมีประโยชน์ย่ิงต่อการศกึษาอายกุารเก็บรักษา (shelf life) ของอาหาร 

แปรรูปบางประเภทได้อีกด้วย นยัส�าคญัประการหลงันีจ้งึท�าให้สามารถระบไุว้บนฉลาก

ได้วา่ ผา่นการทดสอบความนา่เช่ือถือ (reliability test) หรือผา่นการทดสอบความเสถียร  

(durability test) ทา่มกลางความผนัแปรของสภาวะแวดล้อมใด ๆ  แล้ว ซึง่จะชว่ยท�าให้ผู้  

ประกอบการสามารถประกนัถงึความปลอดภยัของอาหารแปรรูปของตนเอง และชว่ยท�าให้ผู้

บริโภคมัน่ใจสงูตอ่ผลติภณัฑ์อาหารนัน้ 

 ปัจจยัส�าคญับางประการท่ีจะต้องค�านงึถงึในการทดสอบความท้าทายทาง 

จลุชีววทิยา (ภาพท่ี 6) ประกอบด้วย 

1. การคดัสรรจลุินทรีย์เป้าหมายท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีเหมาะสม ซึง่ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ 

ของอาหารและสภาวะของการเก็บรักษาอาหาร มกัอาศยัข้อมลูจากประวตัขิองกรรมวธีิและ

เทคโนโลยีของการผลติในอดีต ตารางท่ี 4 แสดงตวัอยา่งของจลุนิทรีย์เป้าหมายท่ีใช้ในการ

ทดสอบความท้าทายทางจลุชีววทิยาจะแปรผนัไปตามชนิดของอาหารแปรรูปและผลติภณัฑ์

อาหารตา่ง ๆ

2. ระดบัปริมาณของกล้าเชือ้ (inoculum) ท่ีเหมาะสม จะขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์วา่ต้องการ

ศกึษาอายกุารเก็บรักษา (shelf life) หรือต้องการยืนยนักรรมวธีิการถนอมรักษาอาหาร ปกติ

มกัใช้ปริมาณกล้าเชือ้เทา่กบั 102-103 CFU ตอ่กรัม (หรือมิลลลิติร) ส�าหรับการประเมินความ

เสถียรของสตูรอาหาร ถ้าหากต้องการทดสอบภาวะของความวกิฤตของกรรมวธีิการถนอม

อาหาร ก็จะใช้ปริมาณกล้าเชือ้เร่ิมต้นเทา่กบั 106-107 CFU ตอ่กรัม ดงัตวัอยา่งของการผลติ

น�า้ผลไม้ในสหรัฐอเมริกามกันิยมใช้ปริมาณกล้าเชือ้เร่ิมต้นเทา่กบั 6 หนว่ยลอ็ก เน่ืองจากได้

ก�าหนดมาตรฐานกรรมวธีิการแปรรูปโดยการใช้ความร้อนฆา่เชือ้ท่ีมีประสทิธิภาพเทา่กบั 5D 

(Decimal reduction time, เวลาท่ีใช้ในการลดจ�านวนของเซลล์จลุนิทรีย์ลงสบิเทา่)  

3. การเตรียมกล้าเชือ้และวธีิการเตมิกล้าเชือ้ลงไปในอาหาร (inoculation) ขัน้ตอนของการ 

เตรียมกล้าเชือ้มีความส�าคญัตอ่ความส�าเร็จในการทดสอบความท้าทายทางจลุชีววทิยา 

ปกตมิกัเพาะเลีย้งกล้าเชือ้เซลล์ท่ีมีชีวติอาย ุ18-24 ชัว่โมงหลงัจากการเข่ียเชือ้มาจากอาหาร

วุ้นเอียงหรือเชือ้แชแ่ขง็ บางครัง้อาจจ�าเป็นต้องผา่นขัน้ตอนการปรับตวัของกล้าเชือ้เสยีก่อน 

อาทิ การเตรียมกล้าเชือ้ E. coli O157:H7 ท่ีมีการปรับการด�ารงชีวติภายใต้สภาพความเป็น 

กรด เพ่ือใช้ในกรณีของการทดสอบความท้าทายทางจลุชีววทิยาส�าหรับอาหารประเภทเป็น 

กรด ในกรณีของสปอร์ก็จะต้องมีการเจือจางในน�า้กลัน่และกระตุ้นการงอกด้วยความร้อน

ก่อนท่ีจะน�าไปใช้เป็นกล้าเชือ้ สว่นวธีิการเตมิกล้าเชือ้นัน้ก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีก�าหนดความ

ส�าเร็จของการทดสอบความท้าทายทางจลุชีววิทยาเชน่กนั ซึง่จะขึน้อยูก่บัแบบชนิดของ

อาหาร อาทิ อาหารท่ีมีคา่วอเตอร์แอกทิวตีิ (a
w
) มากกวา่ 0.96 ก็สามารถเตมิกล้าเชือ้ผสม

กระจายตวัลงไปในอาหารได้เลย อาจใช้น�า้หรือสารเจือจางอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นตวั

พา ถ้าหากเป็นผลติภณัฑ์อาหารชนิดท่ีมีบรรจภุณัฑ์ การเตมิกล้าเชือ้อาจท�าได้โดยการใช้เขม็

ฉีดยาฆา่เชือ้แล้วฉีดผา่นผนงัของบรรจภุณัฑ์ แตถ้่าเป็นอาหารประเภทพาสตาหรือผลติภณัฑ์

เนือ้ปรุงสกุ (aw >0.96)  ก็อาจจะใช้วธีิการพน่ฝอยแทนการใช้เขม็ฉีดยา ส�าหรับอาหารอ่ืนท่ี
มี aw น้อยกวา่ 0.92 ก็ควรเตมิกล้าเชือ้ด้วยวธีิการพน่ฝอยผา่นเคร่ืองพน่ฝอย และหลงัจาก
การเตมิกล้าเชือ้แล้ว ก็ควรทิง้อาหารไว้สกัครู่หนึง่เพ่ือปลอ่ยให้กล้าเชือ้แห้งเสยีก่อน แล้วจงึน�า
อาหารไปบรรจหีุบหอ่ 

4. ระยะเวลาของการศึกษา ควรก�าหนดระยะเวลาของการทดสอบความท้าทายทาง 

จลุชีววทิยาให้นานกวา่ระยะเวลาของการเก็บรักษาของผลติภณัฑ์ท่ีต้องการ เพ่ือใช้ศกึษาใน

กรณีท่ีผู้บริโภคเก็บผลติภณัฑ์อาหารไว้นานเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก�าหนดแนะน�าไว้ บางครัง้

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบอาจจะก�าหนดเอาไว้ให้มีการศกึษาการทดสอบนีน้านมากกวา่หนึง่ใน

สามของอายกุารเก็บรักษา เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง  Devlieghere, F. et al. 2009. Predictive microbiology, in: Costa, R. and K. 

Kristbergsson (Eds.), Predictive Modelling and Risk Assessment, Springer, pp. 29-53. 

• Bevilacqua, A. and M. Sinigaglia. 2011. Food shelf life and safety: Challenge tests, 

prediction and mathematical tools, in: Bevilacqua, A. et al. (Eds.), Application of Alterna-

tive Food-Preservation Technologies to Enhance Food Safety and Stability, Benthem, pp. 

161-187. • Notermans, S.  and P. in’t Veld. 1994. Int. J. Food Microbiol. 24, 33–39.pp. 

ตารางท่ี 4 จุลินทรีย์เป้าหมายของการทดสอบความท้าทายทางจุลชีววิทยาส�าหรับผลิต 

ภณัฑ์อาหารบางชนิด

จลุชีววิทยาพยากรณ์ : การทดสอบความท้าทายทางจลุชีววิทยา

5. การวเิคราะห์ตวัอยา่ง ส�าหรับการตดัสนิเก่ียวกบัความถ่ีในการวเิคราะห์ตวัอยา่ง มกั

แนะน�าให้เก็บตวัอยา่งจ�านวน 5-7 ตวัอยา่ง ๆ ละ 2-3 ซ�า้ในแตล่ะการทดสอบ เพ่ือให้ได้

ดชันีบง่ชีท่ี้ดีอยา่งสม�า่เสมอของพฤตกิรรมกล้าเชือ้ ท�าให้สามารถน�าไปใช้เขียนกราฟหา

เส้นโค้งด้วยแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมได้ ถ้าหากอายขุองการเก็บรักษาเป็น

วนั ก็มกัแนะน�าให้วเิคราะห์ตวัอยา่งเป็นรายวนั แตถ้่าอายขุองการเก็บรักษาผลติภณัฑ์นัน้

นานมากกวา่หนึง่เดือน การวเิคราะห์ตวัอยา่งควรท�าเป็นรายสปัดาห์ ในการศกึษาใด ๆ จะ

ต้องเร่ิมต้นการทดสอบด้วยระยะเวลา 0 วนัเสมอ ซึง่หมายถงึการวเิคราะห์ตวัอยา่งทนัทีห

ลงัจากการเตมิกล้าเชือ้ อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับบางผลติภณัฑ์ก็สมควรก�าหนดระยะเวลา

สมดลุ (equilibration period) เพ่ือท�าให้กล้าเชือ้ท่ีเตมิปรับตวัเข้าสูร่ะบบเสยีก่อน แล้วจงึ

ท�าการเก็บตวัอยา่งเพ่ือการทดสอบ

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Bevilacqua และ Sinigaglia, 2011

ภาพท่ี 6 ขัน้ตอนด�าเนินการของการทดสอบความท้าทายทางจลุชีววทิยา  

ท่ีมา: สาโรจน์ และคณะ, 2548/53/54
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	 พลาสติกท่ีมีการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นวัสดุท่ีสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและมีสมบัติท่ี
หลากหลาย		จึงท�าให้สามารถน�าไปใช้ผลิตชิน้งานต่าง	ๆ 	ได้มากมาย		อย่างไรก็ตาม	พลาสติกโดยทั่วไปจะใช้เวลาใน
การย่อยสลายนาน		ท�าให้เกิดการสะสมของขยะกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี	้แหล่งวตัถุดิบทางด้านปิโตรเคมี
มีปริมาณร่อยหรอลงอย่างต่อเน่ือง	จึงมีการคิดค้นกระบวนการผลิตชิน้งานจากแหล่งวัตถุดิบอ่ืนเพ่ือน�าไปใช้ทดแทน
พลาสติกท่ีผลิตได้จากอตุสาหกรรมทางปิโตรเคมี	 เช่น	 อนพุนัธ์แล็กไทด์ท่ีสงัเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบ 
เปิดวงแหวน	 (ring	 opening	 polymerization)	 ซึง่เป็นผลิตผลของกระบวนการหมกักรดแล็กติกโดยใช้ทรัพยากรหมนุเวียน	 
(renewable	 resource)	 	 ดาษด่ืนในภาคการเกษตร	 	 เช่น	 ข้าวโพด	 แป้ง	 และอ้อย	 ซึง่ล้วนเป็นวสัดท่ีุสามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติทัง้สิน้	 ดังภาพท่ี	 1	 นอกเหนือจากนีมี้การผลิตชิน้งานโดยผลิตขึน้เป็นโคพอลิเมอร์ระหว่างการใช้ 
แล็กไทด์กับพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนท่ีได้จากทรัพยากรหมุนเวียนต่าง	 ๆ	 เช่น	 	 การผลิตวสัดุประกอบจากพอลิแล็กไทด์	 (PLA)	 
กบัพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต	(PHA)	ซึง่ใช้ทรัพยากรหมนุเวียนในการผลิตโดยกระบวนการหมกัด้วยแบคทีเรีย	

	 วสัดปุระกอบจากทรัพยากรหมนุเวียน	อาจรวมถึงวสัดพุอลิเมอร์ท่ีมีแล็กไทด์เป็นส่วนประกอบและวสัดท่ีุได้มาจาก
ทรัพยากรทดแทน		โดยในการประดิษฐ์นี	้ให้ค�านิยามของค�าว่า	พอลิเมอร์ท่ีมีแล็กไทด์เป็นส่วนประกอบ		หมายความรวมถึง	
พอลิแล็กไทด์	 พอลิแล็กติกแอสิด	 (polylactic	 acid,	 PLA)	 และพอลิเมอร์ของพอลิแล็กไทด์	 นอกจากนี	้ ยงัหมายความรวม
ถึงพอลิเมอร์ท่ีได้จากการสงัเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบเปิดวงแหวนของแล็กไทด์ทัง้ท่ีเป็นพอลิเมอร์เอกพนัธุ์
หรือโฮโมพอลิเมอร์	 (homopolymer)	 และพอลิเมอร์วิวิธพนัธุ์หรือโคพอลิเมอร์(copolymer)	 และรวมไปถึงพอลิเมอร์ท่ีมีการ
จดัรูป	 (configuration)	 และการจดัเรียงตวั	 (arrangement)	 ของส่วนประกอบมอโนเมอร์ท่ีแตกต่างกนั	 ทัง้นีพ้อลิเมอร์ท่ีมี
แล็กไทด์เป็นส่วนประกอบอาจจะมาจากทรัพยากรทดแทนหรือไม่ก็ได้	

	 ในการผลิตชิน้งานในผลงานประดิษฐ์นี	้ มีการน�าวัสดุประกอบท่ีเป็นพอลิเมอร์	 เช่น	 พอลิแล็กไทด์	 เส้นใย	 
นาโนเคลย์	น�า้มนัธรรมชาติ	กรดไขมนั	แว็กซ์	หรือเอสเทอร์ของแว็กซ์	และสารยบัยัง้มาผสมกนัโดยผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือ
ให้เกิดเป็นเรซินของพอลิเมอร์ผสมของแล็กไทด์	 และก่อตวัอยู่ในรูปของเม็ดหรือท่อนขนาดเล็ก	 ก่อนน�าไปขึน้รูปเป็นชิน้งาน
ด้วยกระบวนการต่าง	ๆ	เช่น	การฉีด	การอดัรีด	การเป่า	การยืด	และการหลอม	เป็นต้น	โดยปริมาณส่วนผสมและสภาวะท่ีใช้
ในการผลิตต้องก�าหนดให้เหมาะสม	เพ่ือให้ได้ชิน้งานท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีต้องการ	โดยปัจจยัท่ีควรค�านึงถึง	เช่น	การซมึผ่าน
ของอากาศ	น�า้	ความแข็งแรง	และอายกุารใช้งาน	เป็นต้น	

	 พอลิแล็กไทด์ในปริมาณร้อยละ	70	ถึง	ร้อยละ	95	ของวสัดปุระกอบ	เป็นพอลิแล็กไทด์ท่ีได้จากการสงัเคราะห์ด้วย
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั	 ในสภาวะท่ีมีตวัเร่งปฏิกิริยา	 การควบคมุความดนั	 และอณุหภมิูท่ีเหมาะสม	 อาจเป็นพอลิเมอร์
ชนิดโฮโมพอลิเมอร์ท่ีมีเพียงอนพุนัธ์ของแล็กไทด์ในสายโซ่		หรือเป็นชนิดโคพอลิเมอร์ซึง่เป็นอนพุนัธ์แล็กไทด์รวมกบัอนพุนัธ์ 
พอลิเมอร์อ่ืน	 ๆ	 โดยกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั	 ทัง้นีย้งัสามารถน�าโคพอลิเมอร์ท่ีได้จากการ
สงัเคราะห์ไปผสมกบัพอลิเมอร์ชนิดต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ได้คณุสมบตัิทางกายภาพของชิน้งานตามท่ีต้องการเช่น	 การน�าไปผสม
กบัพอลิไฮดรอกซิลแอลคาโนเอต	 (PHA)	 การเติมเส้นใยธรรมชาติยงัช่วยเพ่ิมความแข็งแรง	 ความสามารถในการผสมเข้า
กบัวสัดชุนิดอ่ืน	และสมบตัิการย่อยสลาย	โดยเส้นใยธรรมชาติท่ีใช้ทัว่ไป	 เช่น	ใยฝ้าย	ใยปอ	ใยไหม	และใยแมงมมุ	 เป็นต้น	
หรืออาจเพ่ิมความแข็งแรงโดยการเติมนาโนเคลย์	 ซึง่เป็นอนภุาคท่ีมีขนาดต�่ากว่า	 100	 นาโนเมตร	 และสามารถพบใน
ธรรมชาติหรือจากการสงัเคราะห์	 ได้แก่	 montmorillonite,	 pyrophyllite,	 hectorite,	 vermiculite,	 beidilite,	 seponite, 
kaolinites	และ	micas	เป็นต้น	โดยสามารถเติมนาโนเคลย์ได้ถึงร้อยละ	10		นอกจากนี	้ในส่วนอ่ืนสามารถเติมน�า้มนั	กรด
ไขมนั	 แว็กซ์	 หรือเอสเทอร์ของแว็กซ์ในวสัดปุระกอบได้ถึงร้อยละ	 10	 ของน�า้หนกัวสัดปุระกอบ	 และสามารถเติมสารยบัยัง้
ท่ีสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ	 เช่น	วตัถกุนัหืน	และวตัถกุนัเสีย	 เพ่ือรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้คงคณุภาพตาม 
ต้องการได้อีกด้วย

การผลิตช้ินงานจากทรพัยากรหมนุเวียน

มีต่อหนำ้ 3
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ภาพที่ 1 วิถีการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบเปิดวงแหวน

Articles of manufacture from renewable resources

ท่ีมา: Barron และ Ozden, 2012

 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถอืสิทธิดังต่อไปน้ี กรรมวิธีการผลติชิน้งานท่ีมีพอลแิลก็ไทด์จากทรัพยากรหมนุเวียน
เป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ขึน้รูป แผ่นฟิล์ม แผ่นชีต ซึ่งประกอบด้วยวัสดุประกอบท่ีมีพอลิแล็กไทด์ หรือ
องค์ประกอบของพอลเิมอร์เชิงซ้อนของพอลแิลก็ไทด์ท่ีได้มาจากทรัพยากรหมนุเวียน ในปริมาณร้อยละ 70 ถงึ 90 โดยน�า้หนกั
ของวสัดปุระกอบ และมีการเสริมเส้นใยจากป่าน ปอ และฝ้ายร้อยละ 1 ถงึ 10 โดยน�า้หนกั เสริมนาโนเคลย์ท่ีมีขนาดเลก็กวา่  
100 นาโนเมตรร้อยละ 0.1 ถงึ 15 โดยน�า้หนกั และอาจมีการเตมิสารยบัยัง้ เชน่ สารต้านอนมุลูอิสระ(antioxidant) จากสารและ
อนพุนัธุ์ของกรดทเูมอริก สารยบัยัง้จลุนิทรีย์ หรือสารยบัยัง้ราในวสัดปุระกอบท่ีได้มาจากทรัพยากรหมนุเวียน ร้อยละ 0.1 ถงึ 
10 โดยน�า้หนกั การใช้น�า้มนัจากธรรมชาตปิระกอบด้วย น�า้มนัจากกาแฟ ถัว่ ถัว่เหลือง ดอกค�าฝอย ดอกดาวเรือง ผกักาดก้าน
ขาว ตงั น�า้มนัท่ีสกดัจากน�า้มนัถัว่เหลือง งา มะกอก น�า้มนัละหุง่แห้งเร็ว ไขสตัว์ ทานตะวนั ฝ้าย เมลด็ฝ้าย ข้าวโพด มะพร้าว 
ปาล์ม คาโนลา และน�า้มนัผสมจากน�า้มนัธรรมชาตติา่ง ๆ ท่ีกลา่วไว้ข้างต้น แวก็ซ์ หรือเอสเทอร์ของแวก็ซ์คือ น�า้มนัโจโจ้บา  
ขีผ้ึง้ แวก็ซ์จากต้นไม้ แวก็ซ์จากแมลงอ่ืนท่ีไมใ่ชผ่ึง้ และแวก็ซ์จากจลุนิทรีย์ ซึง่กรดไขมนัท่ีเป็นสว่นประกอบคือ กรดโอลอิีก

แหล่งที่มาสทิธิบตัร
Roberts, D.H. et al. 2011. Articles of manufacture from renewable resources. Pub. No.: US20110052847 A1.
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 พอลิแล็กติกแอสิดเป็นวัสดุพอลิเมอร์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีสามารถเข้ากับเนือ้เย่ือของสิ่งมีชีวิต (biocompatibility) 

และสามารถยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradability) ด้วยคณุสมบตัท่ีิดีเหลา่นีจ้งึมีการน�าไปประยกุต์ใช้ในด้านตา่ง ๆ  

ยกตวัอยา่งเชน่ ด้านยา ด้านสิง่ทอ และด้านบรรจภุณัฑ์ ดงันัน้จงึมีการคดิค้นและพฒันาการผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิ เพ่ือยก

ระดบัการผลิตเข้าสู่ระดบัอตุสาหกรรมด้วยวิธีการเตรียมพอลิแล็กติกแอสิด และผลิตภณัฑ์จากพอลิแล็กติกแอสิดด้วยเคร่ือง

อดัรีดแบบสกรูคู ่(twin-screw extruder)

 การผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิด้วยเคร่ืองอดัรีดแบบสกรูคู ่ มีข้อดีคือ เป็นระบบท่ีปราศจากน�า้และอากาศ ไมมี่สิง่ตกค้าง

ของโลหะ และสามารถควบคมุโครงสร้างทางเคมีของพอลแิลก็ตกิแอสดิและน�า้หนกัโมเลกลุให้อยูใ่นชว่งท่ีต้องการได้ ในการ 

เตรียมพอลแิลก็ตกิแอสดิ จะต้องมีการเตมิเอน็-เฮเทอโรไซคลกิคาร์บีน (N-heterocyclic carbenes) เข้าไปภายในเคร่ืองอดัรีด 

แบบสกรูคู่ ซึ่งคุณสมบตัิของเอ็น-เฮเทอโรไซคลิกคาร์บีนมีความไวในการการตอบสนองต่อน�า้และออกซิเจนเป็นอย่างมาก  

ดงันัน้จึงต้องน�าเอ็น-เฮเทอโรไซคลิกคาร์บีนมารวมตวักับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะท�าให้เกิดเสถียรภาพระหว่างน�า้และ

ออกซเิจนและจะอยู่ในรูปของแข็ง จากนัน้จึงท�าการเติมเอ็น-เฮเทอโรไซคลิกคาร์บีนกับแล็กไทด์ท่ีอยู่ในรูปของแข็งเข้าไป

ในเคร่ืองอดัรีดแบบสกรูคู ่ เพ่ิมอณุหภมิูให้สงูขึน้เพ่ือหลอมเหลวแลก็ไทด์ และก�าจดัคาร์บอนไดออกไซด์ของเอน็-เฮเทอโร 

ไซคลกิคาร์บีน ซึง่จะท�าให้เอน็-เฮเทอโรไซคลกิคาร์บีนสามารถเกิดปฏิกิริยากบัแลก็ไทด์ตอ่ไปได้ ในระหวา่งท�าการผสมให้เข้า

กนัด้วยสกรูคู ่จะได้ผลติภณัฑ์เป็นพอลแิลก็ตกิแอสดิออกมา 

 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถอืสิทธิดังต่อไปน้ี แสดงถงึวิธีการเตรียมพอลแิลก็ตกิแอสดิโดยการใช้วตัถดุบิท่ีประกอบ

ด้วย เอน็-เฮเทอโรไซคลกิคาร์บีนท่ีมีการรวมกบัคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของแข็ง และแลก็ไทด์ในรูปของแข็งด้วยเคร่ืองอดั

รีดแบบสกรูคู ่ โดยอตัราสว่นโมลาร์ของเอน็-เฮเทอโรไซคลกิคาร์บีนท่ีมีการรวมกบัคาร์บอนไดออกไซด์กบัแลก็ไทด์อยูใ่นชว่ง 

1 ตอ่ 5 ถงึ 1 ตอ่ 2,000 รูปแบบของแลก็ไทด์ท่ีใช้ในการเตรียมพอลแิลก็ตกิแอสดิ ได้แก่ แอล-แลก็ไทด์ ดี-แลก็ไทด์ มีโซ-แลก็

ไทด์ ราซมิิก-แลก็ไทด์ และแลก็ไทด์ท่ีผสมรวมกนัจากหลายไอโซเมอร์ สารตัง้ต้นในการผสมรวมกบัแลก็ไทด์ในการเตรียมพอ

ลแิลก็ตกิแอสดิจะมีหมูไ่ฮดรอกซลิเป็นสว่นประกอบ ได้แก่ เบนซลิแอลกอฮอล์ (benzyl alcohol) หรือ ฟีนิลเอทิลแอลกอฮอล์  

(phenylethyl alcohol) โดยอตัราสว่นโมลาร์ของสารตัง้ต้นกบัแลก็ไทด์อยูใ่นชว่ง 1 ตอ่ 2 ถงึ 1 ตอ่ 10,000 ซึง่จะมีอตัราการน�า

วตัถดุบิเข้าสูเ่คร่ืองอดัรีดแบบสกรูคูอ่ยูใ่นชว่ง 0.5 ถงึ 5 กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง อณุหภมิูท่ีใช้ในการหลอมละลายวตัถดุบิ และการ

ก�าจดัคาร์บอนไดออกไซด์ของเอน็-เฮเทอโรไซคลกิคาร์บีนอยูใ่นชว่ง 100 ถงึ 300 องศาเซลเซียส และความดนัภายในเคร่ืองอดั

รีดอยูใ่นชว่ง 0.5 ถงึ 1 กิโลปาสคาล โดยจะมีการผสมวตัถดุบิให้เข้ากนัด้วยสกรูคู ่ ซึง่จะท�าให้เกิดปฏิกิริยาภายในเคร่ืองอดัรีด 

และท�าให้ได้ผลติภณัฑ์ออกมาเป็นพอลแิลก็ตกิแอสดิ

กรรมวิธีการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดและผลิตภณัฑพ์อลิแล็กติก
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ภาพที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของเอ็น-เฮเทอโรไซคลิกคาร์บีนท่ีมีการรวมกบัคาร์บอนไดออกไซด์

Method of making polylactic acid and its products

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Li และคณะ, 2012

 โดยโครงสร้างทางเคมีของเอ็น-เฮเทอโรไซคลิกคาร์บีนท่ีมีการรวมกบัคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงดงัภาพท่ี 1 ซึง่ได้
ก�าหนดสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 •  เส้นประแสดงถงึการมีพนัธะเด่ียวหรือพนัธะคูก็่ได้ โดย X1 แทนด้วยธาตซุลัเฟอร์ (S) หรือธาตไุนโตรเจน (N) และ 
X

2
 แทนด้วยธาตคุาร์บอน (C) หรือ ไนโตรเจน (N) 

 •  หมูอ่ลัคลิ R1 และ R2 สามารถแทนเป็นธาตใุด ๆ ตอ่ไปนี ้ ไฮโดรเจน และคาร์บอนจ�านวน 1 ถงึ 10 อะตอม  
ซึง่จะสามารถแทนคาร์บอนด้วยธาตหุมูใ่ด ๆ ดงันี ้ ธาตหุมู ่ 7 (halogens group) หมูไ่ฮดรอกซลิ (hydroxyl group, -OH)  
หมูฟี่นิล (phenyl group, C

6
H

6
O) และหมูไ่ซยาโน (cyano group, -CN) หรือจะเป็นไซโคลอลัคลิซึง่มีลกัษณะเป็นวงแหวนของ

หมูอ่ลัคลิ (cycloalkyl group) ได้แก่ คาร์บอนจ�านวน 3 ถงึ 6 อะตอม ธาตหุมู ่ 7 หมูอ่ะดาแมนเทน (adamantane group) 
โดยจะเป็นลกัษณะของวงแหวนคล้ายรูปเก้าอี ้และหมูฟี่นอล ซึง่สามารถมีธาตแุทนท่ี ได้แก่ ธาตหุมู ่7 หมูไ่ฮดรอกซลิ หมูอ่ลัคลิ  
หมูไ่ซยาโน อยูใ่นวงแหวนจ�านวน 1 หรือมากกวา่ 1 อะตอมก็ได้ 

 •  หมูอ่ลัคลิ R3 และ R4 สามารถแทนเป็นธาตใุด ๆ ตอ่ไปนี ้ ไฮโดรเจน ธาตหุมู ่ 7 หมูไ่ซยาโน หมูไ่ฮดรอกซลิ และ
คาร์บอนจ�านวน 1 ถงึ 4 อะตอม ซึง่จะสามารถแทนคาร์บอนด้วยธาตหุมูใ่ด ๆ ดงันี ้ธาตหุมู ่7 หมูไ่ฮดรอกซลิ หมูฟี่นิล และหมู่
ไซยาโน โดยหมูฟี่นิลจะสามารถมีธาตแุทนท่ี ได้แก่ ธาตหุมู ่7 หมูไ่ฮดรอกซลิ หมูอ่ลัคลิ หมูไ่ซยาโน และสามารถเช่ือมกบัไซโคล
อลัคลิ วงแหวนไซโคลอลัคินิล ซึง่เป็นไซโคลอลัคิลท่ีไมอ่ิ่มตวั โดยจะมีคาร์บอนจ�านวน 3 ถงึ 8 อะตอม และวงแหวนเบนซีน ซึง่
สามารถรวมตวักบัวงแหวน 5 เหลี่ยมท่ีประกอบด้วย X

1 
X

2
 และไนโตรเจน 

 •  หมูอ่ลัคลิ R2 และ R3 สามารถเช่ือมตอ่กบัวงแหวนเอน็-เฮเทอโรไซคลกิในรูปวงแหวน 5 หรือ 6 เหลี่ยม และสามารถ
รวมตวักบัวงแหวน 5 เหลี่ยมท่ีประกอบด้วย X

1
 X

2
 และไนโตรเจน
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G6P:  glucose-6-phosphate, RL5P: ribulose-5-phosphate, X5P: xylulose-5-phosphate

R5P: ribose-5-phosphate, E4P: erythrose-4-phosphate, F6P: fructose-6-phosphate

F1,6dP: fructose-1,6-bisphosphate, G3P: glyceraldehyde-3-phosphate

DHAP: dihydroxyacetone-phosphate, PEP: phosphoenolpyruvate, PYR: pyruvate

         AcCoA: acetyl-CoA, ICT: isocitrate,         -KG:    -ketoglutarate, SUC: succinate

MAL: malate, OAA: oxaloacetate
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 องค์รวมของโครงขา่ยแสดงถงึวิถีของการผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิ (PLA) และ 
โคพอลิเมอร์ P(3HB-co-LA) ในเซลล์ของแบคทีเรีย E. coli ท่ีอาศัยกลยุทธ์ทางด้าน 
วิศวกรรมเอนไซม์และวิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย ยีนท่ีระบายสีส้มแสดงถึง
ผลลพัธ์จากการปฏิบตัิการจริงเชิงวิศวกรรม ส่วนยีนระบายสีม่วงแสดงถึงผลลพัธ์จาก
การวิเคราะห์การตอบสนองของฟลกัซ์ด้วยการเลียนแบบการสลายยีน (gene knock-
out) ในโลกทศัน์ซลิโิคน (in silico) ปฏิกิริยาทัง้หลายในวิถีของโครงขา่ยซึง่แสดงด้วย 
ลกูศรหลากสีอธิบายได้มาจากการวิเคราะห์การตอบสนองของฟลกัซ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ลูกศรสีเทา ณ บริเวณ 3HB และ SUC แสดงถงึการเตมิ (D,L)-3-ไฮดรอกซีบวิทิเรตและ 
ซกัซเินตจากภายนอกเข้าสูเ่ซลล์ของแบคทีเรีย

 กราฟขวามือด้านบนแสดงถึงการเปรียบเทียบผลของอัตราการเจริญ
จ�าเพาะท่ีมีต่ออัตราจ�าเพาะการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดภายในเซลล์ของแบคทีเรีย
กลายพันธุ์ซิลิโคลนท่ีมียีนเป้าหมาย 3 ชนิดถูกสลาย ได้แก่ adhE (acetaldehyde/ 
alcohol dehydrogenase), gdhA (glutamate dehydrogenase) และ udhA (pyridine  
nucleotide transhydrogenase) ซึ่งท�าให้อัตราจ�าเพาะการผลิตพอลิแล็กติกแอสิด 
สงูขึน้ท่ีเน่ืองด้วยแต่ละปัจเจกยีนเป้าหมายนัน้ถูกก�าจดัออกไป (แสดงด้วยสญัลกัษณ์
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตดัสีแดง) อยา่งไรก็ตาม พบวา่การสลายยีน adhE นัน้ ท�าให้อตัรา 
จ�าเพาะของการการผลติ PLA สงูสดุ สว่นการสลายยีน gdhA และ udhA นัน้ ท�าให้
อตัราการเจริญจ�าเพาะลดลง ดงัการเปรียบเทียบกบัสายพนัธุ์กลายพนัธุ์อ้างอิง JLX7 
เชิงปฏิบตักิารท่ีกอปรด้วยยีน PhaC1310

Ps6-19
 and Pct540Cp (แสดงด้วยสญัลกัษณ์

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตดัสีเขียว, JLX7* แสดงออกด้วยยีน PldhA::Ptrc,   ppc และ  
       ackA ท่ีมีอตัราจ�าเพาะของการผลติ PLA เทา่กบั 0.037 mmol/g DCW h) นอกจาก
นีก้ารสลายยีนทัง้สาม ได้แก่ ackA (acetate kinase), ppc (phosphoenolpyruvate 
carboxylase) และ adhE (acetaldehyde/alcohol dehydrogenase) ยงัชว่ยเกือ้กลู
ท�าให้เพ่ิมปริมาณของแลก็เทตและสามารถเพ่ิมการสงัเคราะห์พอลเิมอร์ได้สงูขึน้

เอกสารอ้างอิง Jung, Y.K. et al. 2010. Metabolic engineering of Escherichia coli for the production of polylactic acid and its copolymers. Biotechnol. Bioeng. 105:161-171. • Yang T.H. et.al. 

2010. Biosynthesis of polylactic acid and its copolymers using evolved propionate CoA transferase and PHA synthase. Biotechnol. Bioeng. 105: 150–160.

พนัธวิุศวกรรมแบคทีเรียเพ่ือผลิตพอลิแลก็ติกแอสิดและโคพอลิเมอร์

Metabolic engineering of Escherichia coli for the production of polylactic acid/copolymers

 ส�าหรับเหล่ากราฟขวามือด้านล่างสรุปแสดงผลจากการวิเคราะห์การ
ตอบสนองฟลกัซ์ท่ีได้จากการค�านวณในแบคทีเรียกลายพนัธุ์ซิลิโคลนท่ีมีการตอบ
สนอง 4 แบบชนิดด้วยกันจากการแปรผันแต่ละปัจเจกฟลักซ์ภายในวิถีกลางของ 
กระบวนการสร้างและสลาย โดยอัตราการเจริญจ�าเพาะและอัตราจ�าเพาะ
ของการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดแทนด้วยแกน X และ Y ตามล�าดับ ดังนี ้กราฟท่ี 
1 (เสน้สีน�้าเงิน) แสดงผลลพัธ์ของการลดทัง้อตัราการเจริญจ�าเพาะและอตัราจ�าเพาะ
การผลติ PLA, กราฟท่ี 3 (เสน้สีเขียว) แสดงผลลพัธ์ของการเพ่ิมทัง้อตัราการเจริญ
จ�าเพาะและอตัราจ�าเพาะการผลติ PLA, กราฟท่ี 2 (เสน้สีเหลือง) แสดงผลลพัธ์ของ
การเพ่ิมอตัราการเจริญจ�าเพาะ/การลดอตัราจ�าเพาะการผลิต PLA และกราฟท่ี 4 
(เสน้แดง) แสดงผลลพัธ์ของการลดอตัราการเจริญจ�าเพาะ/การเพ่ิมอตัราจ�าเพาะการ
ผลิต PLA โดยมีปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและสลายภายในวิถีของโครงข่าย 
ของแตล่ะแบบชนิดทัง้ 4 ซึง่ได้แสดงด้วยลกูศรท่ีมีสีชนิดเดียวกนั (ลกูศรสีน�า้เงิน สี
เหลือง สีเขียว สีแดง แสดงผลลพัธ์ของวิถีดงักราฟท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามล�าดบั) จงึสรุป
ได้วา่สามารถเพ่ิมอตัราของการผลติ PLA ได้จากการขยายผลของเหลา่ยีนในวิถีไกล
คอลซิสิ (ลกูศรสีเขียว กราฟท่ี 3) และการเพ่ิมการแสดงออกของยีน acs ท่ีควบคมุ
การสงัเคราะห์เอนไซม์แอซีทิลโคเอซนิทีเทส (ลกูศรสีแดง กราฟท่ี 4)

 ดั ง นั น้ จึ ง ไ ด้ ส ร้ า ง แ บ ค ที เ รี ย พัน ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม  E .  c o l i  J L X 1 0   
(   ackA PldhA::Ptrc     ppc    adhE Pacs::Ptrc) สายพนัธุ์ศกัยภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู ซึง่มีวิสยัสามารถผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิและโคพอลเิมอร์ P(3HB-
co-LA) ท่ีมีสดัสว่นโมลของแลก็เทตมากกวา่ 50% ได้สมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย แสดง

ภาพท่ี 1 การผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิ (PLA) และโคพอลเิมอร์ P(3HB-co-LA) โดยแบคทีเรีย

พันธุวิศวกรรม E. coli ภายใต้การแปรผันสภาวะ (A) เปรียบเทียบปริมาณพอลิเมอร์/ 

โคพอลิเมอร์ และสดัส่วนโมลของแล็กเทตในโคพอลิเมอร์ท่ามกลางแบคทีเรียพนัธุวิศวกรรม

สายพนัธุต์า่ง  ๆ (B) อิทธิพลของการเตมิ (D,L)-3-ไฮดรอกซีบวิทิเรต (3HB) ท่ีมีตอ่ปริมาณพอลเิมอร์/

โคพอลิเมอร์ สัดส่วนโมลของแล็กเทตในโคพอลิเมอร์ และน�า้หนักโมเลกุลของพอลิเมอร์  

(C) เปรียบเทียบปริมาณพอลเิมอร์/โคพอลเิมอร์ สดัสว่นโมลของแลก็เทตในโคพอลเิมอร์ และ

น�า้หนกัโมเลกลุของพอลเิมอร์ ระหวา่งแบคทีเรียพนัธวุิศวกรรม 2 สายพนัธุ์ ได้แก่ XB (wild-

type XL1-Blue) และ JLX10 (XB     ackA PldhA::Ptrc      ppc     adhE Pacs::Ptrc) 

ท่ีมีพลาสมิด (pPs619C1310-CpPCT540) (2 ชดุกราฟแทง่ซ้ายมือ) และ (pPs619C1400-

CpPCT532) (2 ชดุกราฟแทง่ขวามือ)

ท่ีมา : Jung และคณะ, 2010
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 Present problems

 As an ancient fermented beverage, laochao has been accepted 
by many nationalities of China through a long time widely, but most products 
of laochao are produced in family processing. For all techniques of  
laochao is lack of systematic research, especially for laochao fermenting 
microorganisms. Different starter cultures have different fermenting abilities in 
different area of China, and different kinds of fermenting microorganisms 
are used in these starter cultures, so the particular taste of laochao is  
diverse in various areas. The industrialization of the production of  
laochao presently gets up due to globalization, there are only a few  
factories capable to produce extensively the finished products of  
laochao, but the variety of laochao products are not divergent and most 
are in types of potted foods. 

 Developmental foreground

 At present, with the rules of traffic are gradually perfected and 
people’s consciousness about their health advances step by step, low 
alcoholic beverages are being accepted alternatively by people to a 
greater extent. So, many well-known beverage companies concern this 
good possibility for developing this industry, and spend the vastness of 
man powers and material resources on the research and exploitation 
of new low alcoholic beverages. Not surprisingly, Japan has exploited 
out over one hundred different low alcoholic beverages in recent years.  
For example, the novel and particular tea-beer is a kind of typical  
Japanese beverages. It is made of red tea and odorous fruit wine. The 
fragrances are categorized with apple, mango, pawpaw, grapefruit, 
cherry and so on. With different fragrant type has its special color, such 
as, apple ivory, mango light yellow, pawpaw green, mango orange and 
cherry red.

 Chinese laochao is populated by large consumer in China 
as a kind of nutrient low alcoholic beverage. Presently, some factories  
produce a type of canned laochao exporting to foreign countries and its 
demand exceeds the supply expectation. However, the product variety 
of laochao is not yet diversified, so, more or less that aims to research 
new starter cultures and new complex hygienic laochao beverage are 
practically challenging. This brings promisingly laochao and Chinese 
traditional medicine on worldwide market.

 Nevertheless, as regard to tropical root and tuber crops such 
as cassava, sweet potato, taro and yam, various fermented foods in-
cluding non-alcoholic and alcoholic beverages are resulted in solid and 
submerged fermentation available. These fermented foods considering 
microorganisms associated and advantages arising out of fermentation 
are summarized in Table 4.

Reference:  Gu, G.X. 1996. Liquor-making Technology. M. Light 
Industry Press, P.R. China. • Ray, R.C. and P.S. Sivakumar. 2009. 
Traditional and novel fermented foods and beverages from tropi-
cal root and tuber crops: review. Int. J. Food Sci. Technol. 44: 
1073–1087.

Table 4 Fermented foods from root and tuber crops, microorganisms 
associated and advantages arising out of fermentation

Alcoholic Fermented Rice Paste (Laochao): Problems and Development of Laochao

Source: Ray and Sivakumar, 2009

*College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University, 
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 Multi-target therapeutics is often more effective compared to monotherapies for complex diseases, such as diabetes.  
In general, herbal medicines are complex mixtures of different active compounds that often act in a synergistic fashion and exert their full  
beneficial effects as total extracts. In this study, the water extraction and composition of Pu-erh tea are presented. Pu-erh tea samples (100 g) was 
cut into small pieces and soaked twice in boiled distilled water (1 and 0.2 L of each bulk, 45 and 35 min each time). After the leaves were separated 
through filtration, whole extracts were concentrated and freeze-dried. The freeze-dried extracts were then mixed, ground, and passed through a 
40-mesh sieve for later experiments. HPLC and colorimetric methods were used to analyze the tea catechins, caffeine, polyphenols, amino acids, 
and polysaccharides of the water extract of Pu-erh tea (WEPT). The glucose uptake promotion effect is explored in vitro to discuss the influence 
of the WEPT on the hepatic glucose metabolism that mainly affects fasting plasma glucose (FPG). The inhibition effects of sucrase, maltase, and 
amylase are performed to study the potency of the WEPT in retarding carbohydrate digestion and reducing postprandial glucose (PPG) in vitro. To 
determine the relationship between FPG, PPG, and insulin values with the WEPT treatment, an oral glucose tolerance test (OGTT) was performed 
on obese and diabetic db/db (BKS.Cg-m +/+ Leprdb/J) mice in vivo. The experiments are expected to be valuable in further understanding the 
potential uses of Pu-erh tea for the development of therapeutic and preventive agents for diabetes.

 The results showed that the regular ingredients in the WEPT consists manily polyphenols (30.79%), amino acid (1.06%), catechin (1.20%), 
and tea polysaccharide (1.21%). Caffeine (8.51%) and six major catechin forms, namely, (–)-epigallocatechin (EGC), (±)-catechin (DL-C, 0.57%), 
(–)-epicatechin (EC, 0.23%), (–)-epigallocatechin gallate (EGCG, 0.02%), gallocatechin-gallate (GCG, 0.06%) and (–)-epicatechin gallate (ECG, 
0.15%) were detected, but EGC was not detected in the WEPT. WEPT dose-dependently and significantly increased glucose uptake by HepG2 cells and 
inhibited rat intestinal sucrase, maltase, and porcine pancreatic amylase activity. The WEPT intragastrically given for 4 weeks suppressed the increase 
in blood insulin and glucose levels of db/db mice fasted overnight. In OGTT, the WEPT improved impaired glucose tolerance and ameliorated retarded 
insulin response at 60 and 120 min in db/db mice. These results suggest that the WEPT has beneficial effects on glucose homeostasis in type 2 diabe-
tes and in amendment of insulin resistance. Thus, regular Pu-erh tea consumption is proposed as a strategy for the regulation of energy balance and  
metabolism.

Reference: Du, W.H. et al. 2012. Hypoglycemic effect of the water extract of Pu-erh tea. J. Agric. Food Chem. 60(40): 10126–10132.

Table 1 In vitro inhibitory effects of various concentrations of the WEPT on rat intestinal sucrase, maltase, and porcine pancreatic amylasea

Functional Pu-erh tea: Hypoglycemic in vitro and in vivo study

aEach value represents the mean ± SD (n = 3). IC50 is the 50% inhibition concentration obtained from the linear regression curve of the con-
centrations and inhibitory rates.

Source: Du et al., 2012
Table 2 Effect of the WEPT on the body weights of fasted diabetic db/db micea

a Values are the mean ± SD (n = 8) bp < 0.01 versus the db/db group cp < 0.05 versus the db/db group

Source: Du et al., 2012

Table 3 Effect of the WEPT on the fasting blood glucose of diabetic db/db micea

a Values are the mean ± SD (n = 8) bp < 0.01 versus the db/db group cp < 0.05 versus the db/db group

Source: Du et al., 2012
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        Numerous efforts have been devoted to evaluate the potential of Pu-erh tea to maintain the blood cholesterol profiles within the 
normal range, and simultaneously improve the lipid profiles and reduce the excess body weight.

         As early as 1986, Sano et al. (1986) firstly reported an in vivo study on examining the lipid lowering abilities of Pu-erh tea in rats. 
In this study, the effect of water extracts of Pu-erh tea (products of Yunnan district, China, preserved for 2 or 20 years) and of green 
tea (products of Shizuoka prefecture, Japan) on lipid level, tissue weight, lipoprotein lipase (LPL) and adrenalin-induced lipolytic (AIL) 
activity in rats were examined. Tea extracts were prepared daily as following: ten grams of dry tea leaves were boiled in 500 mL of 
tap water for 30 min, after cooling, the extracts were centrifuged at 600 Xg for 15min and filtered through gauze. Female Wistar rats 
(8 weeks old) weighing 130-133 g (Clea Japan, Tokyo) were divided into 4 groups: control group (C) given tap water, two Pu-erh tea 
groups given Pu-erh tea of 2 years old (PE-2) or 20 years old (PE-20) and a green tea group (G). They were fed a purified diet contain-
ing 1% cholesterol, the composition of the purified diet was shown as following: sucrose 63.5 g/100 g, lard 10 g/100 g, cholic acid 0.5 
g/100 g, cholesterol 1.0 g/100 g, casein 20.0 g/100 g, vitamin mix 1.0 g/100 g, mineral mix 4.0 g/100 g. The tea extracts (Pu-erh or 
green tea) were given to the PE-2, PE-20 and G groups, and tap water to the C group ad libitum. The rats were mantianed for 8 or 16 
weeks. One more group of rats (PE-20-7) was given Pu-erh tea from 7 weeks after the start of the experiment. All rats were weighed 
biweekly and their food intake was recorded every other day.

        Results showed that the levels of plasma cholesterol ester in rats given Pu-erh tea or green tea were significantly lower than those 
of control rats after 6-8 weeks, though the difference became smaller after 10 weeks. The triglyceride (TG) level in plasma was also low 
in rats given Pu-erh tea for 16 weeks. This effect on TG was not observed in the case of green tea (Table 1). Among 6 organs or tissues 
of rats examined, the weight of abdominal adipose tissue was significantly lower in rat fed Pu-erh tea for 16 weeks. The LPL activity in 
abdominal adipose tissue trended to be low (though not statistically significant), while the activity of AIL was significantly elevated in 
rats given Pu-erh tea for 8 or 16 weeks. A negative correlation was observed between AIL activity and the ratio of adipose tissue/body 
weight. These data suggest that the successive administration of Pu-erh tea could stimulate the degradation of TG in adipose tissue 
and thereby decrease its weight.

        Eleven years later, Yang and Koo (1997) have performed a similar research investigating the effect of Pu-erh tea feeding on the 
diet-induced hypercholesterolemic male Sprague-Dawley (SD) rats. In this study, Chinese teas with different degrees of fermentation 
were examined for their effect on diet-induced hypercholesterolemia in rats. The teas tested were Chinese Green tea, Jasmine, Iron 
Buddha, Oolong and Pu-erh tea. Hypercholesterolemia was induced by feeding rats with a cholesterol-enriched diet for 1 week. They 
were then treated with different tea extracts together with a cholesterol-enriched diet for another 8 weeks. The experimental group 
design was shown in Table 2. Results revealed a significant decrease of atherogenic index (p < 0.01) and a dramatic increase of 
high density lipoprotein (HDL) total cholesterol ratio (p < 0.05) in hypercholesterolemic SD rats after 8 weeks treatment of Pu-erh tea 
(Table 3). 

Reference: Sano, M. et al. 1986. Effects of Pu-erh tea on lipid metabolism in rats. Chem. 

Pharm. Bull. 34(1): 221–228. • Yang, T. T.C. and M.W.L. Koo. 1997. Hypocholesterolemic 

effects of Chinese tea. Pharmacol. Res. 35: 505-512.

Table 1 Effects of Pu-erh tea on plasma and liver lipid in rats

Functional Pu-erh tea: Hypolipidemic and  

hypocholesterolemic activities in rats

Note: Tea extracts were given ad libitum to rats fed 1% cholesterol diet for 16 weeks. 

a) Figures in parentheses indicate the number of rats (female) used. b) Tea ex-

tracts were given from 7 weeks after the start of feeding 1% cholesterol diet. c) 

Mean ± S.D. significantly different from control rats, d) p < 0.05 and e) p < 0.01. 

Source: Sano et al., 1986

Figure 1 Chinese alcoholic fermented rice paste (Jiu niang) 

S o u r c e : h t t p : / / k a l e i d o s c o p e . c u l t u r a l - c h i n a . c o m /
en/229Kaleidoscope1012.html

Note: n, number of animals in each group. Cholesterol-enriched diet contains 1% cholesterol 

and 0.5% cholic acid in Purina chow. Tea extracts were prepared by soaking 10 g of tea leaves in 

500 ml of boiling water for 30 min.  After 1 week of acclimatization, all groups except the NC were 

given free access to a cholesterol-enriched diet and tap water for 1 week in order to induce hy-

percholesterolemia. During the last 8 weeks of the experimental period, tap water was given 

to the DM group, 1% nicotinic acid to the PC group, and tea to different tea treatment groups. 

Source: Yang and Koo, 1997

Table 2 Dietary and Chinese tea treatments in various groups of rats

Table 3 Changes in serum total-cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides 

levels after 8 weeks of treatment with Chinese teas

Note: n, number of animals in each group. Values are expressed as the mean±SEM. 

*p < 0.001 when compared with the NC group. **p < 0.02, ***p < 0.01 when compared with the DM group. 

Source: Yang and Koo, 1997
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 Pu-erh tea is a kind of post-fermented tea with special flavor and 

taste. It is originally produced in a few cities in Yunnan province of China. 

Recently, toxic metals in some of tea infusions have been reported to exceed 

the maximum permissible limits stipulated for different countries, which has 

received much attention internationally. Therefore, it is necessary to analyze 

and evaluate the magnitude of contamination by these elements in Pu-erh  

tea.

  Since Pu-erh tea beverage is a solution, the concentration of trace 

elements in tea infusion as well as their dissolving rates should be our primary 

concern when we conduct the health risk assessment because tea infusions 

may contain very low levels of these trace elements but most of them still  

remain in tea leaves. In this present study, the authors studied the contents of  

fluoride, lead, copper, chromium, arsenic and cadmium in 56 Chinese 

samples of Pu-erh tea collected from Dali City, Lincang City, Xishuang-

banna City, Simao City and Dehong City in Yunnan province. The ranges 

obtained for the elements analyzed were 80.2-151.6 mg/kg (fluoride), 0.66-

4.66 mg/kg (lead), 14.8-19.3 mg/kg (copper), 1.95-4.98 mg /kg (chromium),  

0.07-0.25 mg/kg (arsenic) and 0.023-0.130 mg/kg (cadmium). The mean 

leached analyte concentrations in tea infusion were 523.86   g/L for fluoride, 5.70  

g/L for lead, 43.18 g/L for copper, 13.67 g/L for chromium, 

0.43 g/L for arsenic and 0.17 g/L for cadmium after the tea leaves 

were brewed twice with boil water in a ratio of 1 g/50 mL for 5 min. The 

mean dissolving rates of fluoride, lead, copper, chromium, arsenic and 

cadmium were 45.8%, 24.6%, 26.2%, 35.2%, 30.8% and 27.4%, respec-

tively. Significant differences for the content of the studied elements except 

copper were generally observed with different Pu-erh tea’s habitats. Pu-erh  

compressed tea had lower lead levels than loose tea. Based on a 70 kg individual  

consuming 15 g of Pu-erh tea daily or 105 g Pu-erh tea weekly, the dietary in-

take of the studied elements was below the safe limits recommended by vari-

ous authorities. This suggested that under the current dietary intake, there 

are no possible health risks to Pu-erh tea drinking consumers.

Reference: Lv, H.P. et al. 2012. Contents of fluoride, lead, copper, chromium, arsenic and cadmium in Chinese Pu-erh tea. Food Res. Int. 
(http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2012.06.014).

Table 1 Content of fluoride, arsenic, lead, copper, chromium and cadmium in Pu-erh tea from samples collected from different regions in Yunnan Province of China (mg 

kg−1)

Safety of Chinese Pu-erh tea: Levels of contamination

a,b,c,d Means between different regions with the same letter in row are not significantly different according to Tukey’s multiple range test (p > 0.05).

Source: Lv et al., 2012

Figure 1 The most common Pu-erh loose tea and Pu-erh compressed tea in current 
market, (1) loose tea and (2) compressed tea. 

Source: Lv et al., 2012

Table 2 Leached analyte concentration in tea infusion and dissolving rate of trace 
elements from Chinese Pu-erh tea

Source: Lv et al., 2012

Table 3 Levels of fluoride, copper, lead and chromium in loose tea and com-
pressed tea.(mg kg−1).

a,b Means between loose tea and compressed tea with the different let-

ter in row are significantly different according to Student’s t-test (p<0.05).  

Source: Lv et al., 2012

**Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
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 อินลูนิ (inulin) เป็นพอลแิซก็คาไรด์ท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ฟรักแทน 
(fructan) ประกอบด้วยน�า้ตาลฟรักโทสท่ีเช่ือมตอ่กนัเป็นสายยาวด้วยพนัธะ
ไกลโคซดิกิ (glycosidic linkage) และบีตา-2,1 (β-(2,1) linked poly-
fructose) จงึท�าให้ร่างกายไมส่ามารถยอ่ยได้และไมด่ดูซมึในระบบทาง
เดนิอาหารสว่นบนมีคณุสมบตัิเป็นใยอาหารท่ีละลายน�า้ได้ (soluble di-
etary fiber) จงึชว่ยสนบัสนนุการขบัถ่ายนอกจากนีจ้ลุนิทรีย์พรอไบโอตกิใน
ล�าไส้ใหญ่สามารถใช้อินลูนิในการเจริญเติบโตได้ จงึท�าให้อินลูนิมีคณุสมบตัิ
เป็นสารพรีไบโอตกิ (prebiotic) ท่ีชว่ยกระตุ้นการเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์ท่ี
มีประโยชน์ตอ่ร่างกาย และลดจ�านวนจลุนิทรีย์ท่ีก่อโรค (pathogenic organ-
ism) อีกทัง้ยงัชว่ยป้องกนัท้องเสียจากการตดิเชือ้สง่เสริมการดดูซมึแคลเซียม 
และแมกนีเซียม ป้องกนัโรคกระดกูพรุน ลดการดดูซมึคลอเลสเทอรอล และ
ชว่ยเพ่ิมภมิูคุ้มกนัให้แก่ร่างกาย

 จลุนิทรีย์พรอไบโอตกิ (probiotic) หมายถงึ จลุนิทรีย์ท่ีมีชีวิตเม่ือ
อยูใ่นร่างกายจะชว่ยสง่เสริมและป้องกนัสขุภาพโดยรวม ชว่ยปรับสมดลุใน
ล�าไส้ โดยจลุนิทรีย์พรอไบโอตกิจะเจริญเตบิโตแทนท่ีจลุนิทรีย์ก่อโรคบริเวณ
เย่ือบผุนงัล�าไส้ ส�าหรับปริมาณเซลล์ของพรอไบโอตกิในอาหาร ท่ีจะก่อให้
เกิดประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมและป้องกนัสขุภาพต้องมีปริมาณไม่ต�่ากว่า 
107 CFU/g จลุนิทรีย์พรอไบโอติกท่ีนิยมใช้ในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์นม 
ได้แก่ Lactobacillus, Bifidobacterium และ Streptococcus  เป็นต้น โดย
จลุนิทรีย์พรอไบโอตกิเหลา่นีส้ามารถใช้ผลตินมเปรีย้วแบบเชือ้บริสทุธ์ หรือใช้
ร่วมกบัจลุนิทรีย์อ่ืนท่ีใช้ส�าหรับการผลตินมเปรีย้ว อาทิ S. sulvarius subsp. 
thermophiles แตเ่น่ืองจากจลุนิทรีย์พรอไบโอตกิมกัผลติกรดแลก็ตกิได้ช้า
กวา่จลุนิทรีย์ผลตินมเปรีย้ว จงึอาจก่อให้เกิดการปนเปือ้นจากจลุนิทรีย์อ่ืน
ท่ีไมต้่องการซึง่สามารถเจริญเตบิโตได้เร็วกวา่ ดงันัน้ในทางการค้าจงึนิยม
ผลิตนมเปรีย้วด้วยจลุินทรีย์พรอไบโอติกร่วมกบัจลุินทรีย์ส�าหรับการผลิตนม
เปรีย้ว ซึง่จะชว่ยเสริมประสทิธิภาพของการเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์พรอไบ
โอติกให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้

 การศึกษาข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับสายพันธุ์ของจุลินทรีย์
พรอไบโอตกิในอตุสาหกรรม มกัศกึษาจากจลนพลศาสตร์การเจริญเตบิโต 
โดยก�าหนดระยะเวลาทวีคณู (tg) เป็นเคร่ืองมือบง่ชีใ้นการศกึษาการเจริญ
เตบิโตและการสง่เสริมการเจริญเตบิโตร่วมกนัของจลุนิทรีย์พรอไบโอตกิ โดย
คดัเลือกและเพาะเลีย้งแบคทีเรียบริสทุธ์ิ S. thermophilus, L. delbrueckii 
subsp. bulgaricus (L. bulgaricus), L. acidophilus, L. rhamnosus และ 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (B. lactis) และศกึษาการเจริญ
เตบิโตระหวา่งการเพาะเลีย้งแบคทีเรีย L. bulgaricus, L. acidophilus, 
L.rhamnosus และ B. lactis ร่วมกบั S. thermophilus (แบบเชือ้ผสม/co-
culture) และการเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์ทัง้หมดท่ีเพาะเลีย้งร่วมกนั ด้วย
การเพาะเลีย้งในนมคืนรูปพร่องมนัเนย และศกึษาอิทธิพลของสารพรีไบโอ
ติกท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์พรอไบโอติกด้วยการเติมและไม่เติม
อินลูนิในอาหารเพาะเลีย้งท่ีประกอบด้วยนมพร่องมนัเนย จากการศกึษา
พบวา่ ระยะเวลาทวีคณูลดลง ทัง้ในการเพาะเลีย้งแบบเชือ้ผสมร่วมกบั S. 
thermophilus และการเพาะเลีย้งแบบเชือ้ผสมร่วมกนัทัง้หมด ซึง่ผลการ
ทดลองพบการเสริมฤทธ์ิกนัระหวา่งการเพาะเลีย้งร่วมกบั S. thermophilus 
และการเพาะเลีย้งร่วมกนัทัง้หมด โดยมีการรายงานผลถงึการอยูร่่วมกนัแบบ
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั/ซมิไบโอซสิ (symbiosis) ระหวา่ง S. thermophiles 
กบั L. bulgaricus ท�าให้จลุนิทรีย์ทัง้ 2 ชนิดนีเ้จริญเตบิโตเพ่ิมจ�านวนอยา่ง
รวดเร็วและสร้างกรดในปริมาณสงูกว่าการเพาะเลีย้งจุลินทรีย์ชนิดใดชนิด
หนึง่เพียงล�าพงั โดย S. thermophiles จะสร้างกรดฟอร์มิก ไพรูวิก รวมทัง้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ชว่ยกระตุ้นการเจริญเตบิโตของ L. bulgaricus 
สว่น L. bulgaricus จะผลติเอนไซม์โปรตเิอสในการยอ่ยโปรตีนในนมได้มาก
กวา่กรดอะมิโนและเพปไทด์ท่ีเกิดจากการย่อยโปรตีนในนมจะไปช่วยกระตุ้น

เอกสารอ้างอิง De Souza Oliveira, R.P., P. Perego, M.N. De Oliveira and A. Converti. 2011. Effect of inulin as a prebiotic to improve growth and counts of a probiotic 
cocktail in fermented skim milk. LWT-Food Sci. Technol. 44: 520-523

อิทธิพลของอินลิูนต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรียพ์รอไบโอติกในนมเปร้ียวพร่องมนัเนย

การเจริญเตบิโตของ S. thermophiles และ L. bulgaricus ยงัชว่ยยอ่ยไขมนั
ในนมท�าให้เกิดกรดไขมันอิสระท่ีส่งผลต่อการให้กลิ่นรสของนมเปรีย้วอีก
ด้วย 

 นอกจากนีก้ารเติมสารพรีไบโอติกยังช่วยสนับสนุนการเจริญ
เตบิโตของจลุนิทรีย์พรอไบโอตกิ ดงัผลของการเพาะเลีย้งร่วมกบั         S. ther-
mophilus ท่ีมีการเตมิอินลูนิ (ระยะเวลาทวีคณูลดลง 12-35%) และการเพาะ
เลีย้งร่วมกนัทัง้หมดท่ีมีการเตมิอินลูนิ (ระยะเวลาทวีคณูลดลง 17-48%) เกิด
การกระตุ้นท�าให้ระยะเวลาในการเพ่ิมจ�านวนของจุลินทรีย์สัน้ลงอย่างมีนยั
ส�าคญั ซึง่มีระยะเวลาทวีคณูต�่ากวา่กรณีของการเพาะเลีย้งร่วมกนัแบบเชือ้
ผสมโดยปราศจากการเตมิอินลูนิ จงึแสดงให้เหน็ถงึอิทธิพลของอินลูนิและ
อนัตรกิริยาระหว่างแบคทีเรียต่อการเพ่ิมการเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ให้สงู
ขึน้และชว่ยลดระยะเวลาในการหมกันมเปรีย้วลงได้

ภาพท่ี 1 ระยะเวลาทวีคณูของการเพาะเลีย้งแบคทีเรียกรดแลก็ตกิแบบเชือ้ผสม ได้แก่ 
S. thermophiles (St), L. bulgaricus (Lb), L. acidophilus (La), L. rhamnosus (Lr) 
และ B. lactis (Bl) ร่วมกบั S. thermophiles ในนมคืนรูปพร่องมนัเนยท่ีมี/ไมมี่อินลูนิท่ี
ท�าหน้าท่ีเป็นสารพรอไบโอตกิ
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก De Souza Oliveira และคณะ, 2011

ภาพท่ี 2 ระยะเวลาทวีคณูของการเพาะเลีย้งแบคทีเรียกรดแลก็ตกิแบบเชือ้ผสมซึง่
ประกอบด้วย S. thermophiles (St), L. bulgaricus (Lb), L. acidophilus (La), L. 
rhamnosus (Lr) และ B. lactis (Bl) ในนมคืนรูปพร่องมนัเนยท่ีมี/ไมมี่อินลูนิท่ีท�าหน้าท่ี
เป็นสารพรอไบโอตกิ
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก De Souza Oliveira และคณะ, 2011
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 พืชนอกจากจะเป็นแหลง่อาหารท่ีส�าคญัของมนษุย์แล้ว พืชยงัเป็นแหลง่ทรัพยากรส�าคญัท่ีน�ามาใช้ในการบ�าบดัรักษา
โรคของมนษุย์ตัง้แตส่มยัโบราณมนษุย์ได้น�าพืชสมนุไพรหลายชนิดมาใช้เป็นยารักษาโรคและบรรเทาปัญหาทางสขุภาพท่ีเกิด
จากโรคหลายชนิดตัง้แตโ่รคเฉียบพลนัจนถงึโรคเรือ้รัง แตก่ารสกดัสารออกฤทธ์ิและโปรตีนจากพืชตามธรรมชาตยิงัคงประสบ
ปัญหาด้านต้นทนุการผลติสงูและยงัมีผลได้ของผลติภณัฑ์ต�่า ตลอดจนความแปรปรวนของปริมาณและคณุภาพของสารออก
ฤทธ์ิท่ีแปรผนัไปตามปัจจยัทางธรรมชาตติา่งๆ อาทิ ฤดกูาล สภาพดนิฟ้าอากาศ และภมิูประเทศ

 มนษุย์ได้น�าเทคโนโลยีชีวภาพ มาประยกุต์ใช้ประโยชน์จากพืชโดยในชว่งแรกมีเป้าหมายหลกั คือการปรับปรุงและ
ดดัแปลงองค์ประกอบจ�าเพาะของพืชท่ีเป็นสารอาหาร ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน น�า้มนั ไขมนั และวิตามิน อยา่งไรก็ตาม 
ปัจจบุนัได้มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชขัน้สงูทางเลือกใหม ่โดยอาศยัพืชจ�าลองพนัธุ์เป็นถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ (bio-
reactor) ในการผลติชีวภณัฑ์ชนิดตา่ง ๆ  ดงัแสดงในภาพท่ี 1 อาทิ ชีวภณัฑ์บ�าบดัโรค (therapeutics), โภชนชีวภณัฑ์ (nutritional 
component), วคัซีนแอนติเจน (antigen vaccine), พลาสตกิยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพ จนกระทัง่ชีวภณัฑ์ทางอตุสาหกรรมชนิด
ตา่ง ๆ  เชน่ โปรตีนตรวจวินิจฉยัโรค (diagnostic protein) และเอนไซม์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  ได้แก่ อตุสาหกรรมอาหาร การ
หมกัเบียร์ อตุสาหกรรมสิง่ทอ อตุสาหกรรมกระดาษ และอตุสาหกรรมผงซกัฟอก โดยอาศยัเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้
ในการพฒันาพนัธุ์พืช ตัง้แตก่ารดดัแปลงพนัธกุรรมของพืชเจ้าบา้น (host plant) ตลอดจนการสอดแทรกยีนและการแสดงออก
ของยีนชนิดใหมใ่นพืชเจ้าบ้าน

 ข้อดีของการใช้พืชเป็นถงัปฏิกรณ์ชีวภาพในการผลติชีวภณัฑ์โดยเฉพาะอยา่งย่ิงโปรตีนรีคอมบแินนต์ ก็คือพืชมีความ
สามารถในการสงัเคราะห์โปรตีนสตัว์ ซึง่สว่นใหญ่เป็นโปรตีนจ�าพวกไกลโคโปรตีนและมีโครงสร้างโมเลกลุท่ีซบัซ้อน การใช้พืช
เป็นฐานในการผลติมกัมีต้นทนุของการผลติต�่า และปลอดภยัจากการปนเปือ้นของจลุนิทรีย์ก่อโรคในระหวา่งการผลติ รวมทัง้
งา่ยตอ่การขยายขนาดการผลติ อยา่งไรก็ตาม การใช้พืชเป็นถงัปฏิกรณ์ชีวภาพในการผลติชีวภณัฑ์อาจมีข้อเสียคือ รูปแบบไกล
โคซเิลชนัของโปรตีนจากพืชมีความแตกตา่งจากโปรตีนจากมนษุย์หรือสตัว์ ผลได้ของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ในพืชเจ้า
บ้านยอ่มต�่า และมีโอกาสในการปนเปือ้นของพืชจ�าลองพนัธุ์ภายใต้สิง่แวดล้อม อยา่งไรก็ตาม พืชยงัคงเป็นฐานท่ีมีข้อได้เปรียบ
อยา่งย่ิงในหลายด้าน เม่ือเปรียบเทียบกบัฐานชนิดอ่ืนท่ีใช้ในการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์โดยเฉพาะการผลติโปรตีนบ�าบดัโรค 
ได้แก่ จลุนิทรีย์ เซลล์แขวนลอยสตัว์ และสตัว์จ�าลองพนัธุ์ ดงัสรุปไว้ในตารางท่ี 1

เอกสารอ้างอิง Sharma, A.K. and M.K. Sharma. 2009. Plants as bioreactors: Recent developments and emerging opportunities. Biotechnol. Adv. 27: 811-832. • Ma, J.K. 
et al. 2003. The production of recombinant pharmaceutical proteins in plants. Nat. Rev. Genet. 4: 794-805.

พืช : ถังปฏกิรณชี์วภาพส�าหรบัการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์

ภาพท่ี 1 แผนภาพต้นไม้แสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพใน
การใช้พืชเป็นถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเพ่ือผลติชีวภณัฑ์ตา่ง ๆ     
ท่ีมา: Sharma และ Sharma, 2009

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระบบการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์เพ่ือใช้เป็นยาส�าหรับมนษุย์

ท่ีมา : Ma และคณะ, 2003
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 บีตา-แคโรทีน (β-carotene) จดัเป็นสารสี/รงควตัถใุน
กลุม่แคโรทีนอยด์ (carotenoid) นอกจากพบในผกัและผลไม้ท่ี
มีสีเหลืองส้มหรือเขียวเข้มแล้ว ยงัพบได้ในสาหร่ายขนาดเล็ก 
(microalgae) อาทิ สาหร่ายสไปรูลนิา่ (Spirulina sp.) เป็นต้น 
บีตา-แคโรทีนจดัเป็นพรอวิตามินเอ (provitamin a) หรือสารตัง้
ต้นของการสงัเคราะห์วิตามินเอ มีคณุสมบตัเิป็นสารต้านอนมุลู
อิสระท่ีสามารถป้องกนัโรคเรือ้รังตา่ง ๆ ได้ดี อาทิ โรคมะเร็ง 
และโรคหลอดเลือดหวัใจ วิธีการสกดับีตา-แคโรทีนทางอตุสา
หกรรมนิยมใช้เทคนิคการสกดัแบบซอกห์เลต (soxhlet extraction) 
ซึง่เป็นวิธีดัง้เดมิท่ีมีข้อจ�ากดัคือ ใช้ตวัท�าละลายปริมาณมาก 
ใช้ระยะเวลาในการสกดันาน และให้ผลได้ของบีตา-แคโรทีนใน
ปริมาณต�่า ปัจจบุนัมีการพฒันากรรมวิธีการสกดับีตา-แคโรทีน
เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยการใช้คลืน่อลัทราซาวด์ (ultra-
sound) ร่วมกบัการสกดัโดยใช้ตวัท�าละลาย พบวา่สามารถเพ่ิม
ผลได้ของบีตา-แคโรทีนให้สงูขึน้ได้อยา่งย่ิงยวด

 คลื่นอัลทราซาวด์เป็นคลื่นเสียงท่ีมีความถ่ีสูงเกิน
กวา่ท่ีหมูนษุย์จะได้ยิน หลกัการของการใช้คลื่นอลัทราซาวด์
ชว่ยในการสกดับีตา-แคโรทีนจากสาหร่ายสไปรูลนิา่ อธิบาย
ได้ดงันี ้ กลา่วคือ เม่ือสง่คลื่นเสียงความถ่ีสงูลงสูส่ารละลาย
ผสมระหวา่งตวัท�าละลายและผงสาหร่ายสไปรูลนิา่ จะเกิด
ปรากฏการณ์การกดอดัของของเหลว (cavitation) เน่ืองจาก
เม่ือคลื่นเคลื่อนท่ีผ่านตัวกลางจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความดนัคือ เกิดเป็นชว่งอดัและขยาย ซึง่ในชว่งขยายเม่ือคลื่น
เคลื่อนท่ีผ่านตัวกลางจะท�าให้เกิดฟองอากาศของตัวกลาง
ขนาดเลก็จ�านวนมาก จากนัน้เม่ือฟองอากาศได้รับแรงจากคลื่น
ในช่วงอดัจะท�าให้ฟองอากาศแตกออกและปลดปลอ่ยพลงังาน
มหาศาลออกมา สง่ผลให้ผนงัเซลล์ของสาหร่ายสไปรูลนิา่ถกู
ท�าลายและตวัท�าละลายสามารถซึมผ่านเข้าสู่เซลล์สาหร่ายส
ไปรูลนิา่ได้ดีขึน้ นอกจากนีค้ลื่นอลัทราซาวด์ยงัชว่ยเพ่ิมพืน้ท่ี
ผิวสมัผสัระหวา่งตวัท�าละลายและบีตา-แคโรทีน ท�าให้เกิดการ
ถ่ายโอนมวลของบีตา-แคโรทีนได้เร็วขึน้ ประสทิธิภาพในการ
สกดัจงึเพ่ิมขึน้ จากข้อดีดงัดงักลา่วจงึท�าให้มีการใช้คลื่นอลั
ทราซาวด์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดสารมูลค่าสูงจาก
วตัถดุบิตา่ง ๆ กนัอยา่งแพร่หลาย

 ส�าหรับการสกดับีตา-แคโรทีนในระดบัห้องปฏิบตัิการ
นัน้ แสดงดงัภาพท่ี 1 โดยเร่ิมจากการปลอ่ยกระแสไฟฟ้าเข้า
สูเ่คร่ืองก�าเนิดคลื่นอลัทราโซนิก (ultrasonic generator) ซึง่
ท�าหน้าท่ีในการเปลี่ยนความถ่ีของคลื่นพลงังานไฟฟ้าให้เป็น
คลื่นความถ่ีสงู จากนัน้คลื่นความถ่ีสงูจะถกูสง่ไปยงัอปุกรณ์
แปลงสญัญาณคลื่นอลัทราโซนิก (ultrasonic transducer) โดย
แปลงพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากแหลง่ก�าเนิดคลื่นอลัทราโซนิก เป็น
พลงังานทางกลด้วยการสัน่สะเทือนผา่นอปุกรณ์ท่ีเรียกวา่ฮอร์น 
(horn) ท�าให้คลื่นอลัทราโซนิกกระจายไปในตวักลางได้ จาก

เอกสารอ้างอิง Dey, S. and V. K. Rathod. 2013. Ultrasound assisted extraction of β-carotene from Spirulina platensis. Ultrason. Sonochem. 
20(1): 271-276

การสกดับีตา-แคโรทีนจากสาหร่ายสไปรลิูน่าโดยใชค้ล่ืนอัลทราซาวด์

ภาพท่ี 1 แสดงการตดิตัง้อปุกรณ์การสกดับีตา-แคโรทีนจากสาหร่าย
สไปรูลนิา่โดยใช้คลืน่อลัทราซาวด์ในระดบัห้องปฏิบตักิาร
ท่ีมา : Dey และ Rathod, 2013

รายงานวิจัยในห้องปฏิบตัิการพบว่าภายใต้สภาวะในการ
สกัดบีตา-แคโรทีนจากสาหร่ายสไปรูลิน่าโดยใช้อตัราส่วน
ระหวา่งชีวมวลสไปรูลนิา่ตอ่ เอน็-เฮปเทน (n-heptane) 
เทา่กบั 0.03 กรัมตอ่มิลลลิติร อณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส 
ความเข้มเสียง 167 วตัต์ตอ่ตารางเซนตเิมตร คา่วฎัจกัร
หน้าท่ี (duty cycle)  เทา่กบั 61.5% ส�าหรับการสกดันาน 8 
นาที และมีความยาวของโพรบท่ีจุม่ลงไปในสารละลายจาก
ผิวหน้าของสารละลายเทา่กบั 0.5 เซนตเิมตร สามารถให้ผล
ได้ของบีตา-แคโรทีนสงูสดุเทา่กบั 47.10% และพบวา่การพ
รีทรีตเมนต์ชีวมวลสไปรูลิน่าโดยน�าไปแช่ในเมทานอลเป็น
เวลา 2 นาที จะชว่ยเพ่ิมผลได้ของบีตา-แคโรทีนให้สงูขึน้ถงึ 
12 เทา่
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 พลาสติกจดัเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์อ�านวยความสะดวกในยคุปัจจบุนัและมีแนวโน้มการใช้งานมากย่ิงขึน้ เน่ืองจากมีความทนทาน 
น�า้หนกัเบา มีอายกุารใช้งานนาน และคงทนตอ่สภาพตา่ง ๆ ได้ดี ด้วยเหตนีุจ้งึมีการน�าพลาสตกิมาใช้ทดแทนบรรจภุณัฑ์จ�าพวกแก้วและ
กระดาษอยา่งแพร่หลาย พลาสตกิจดัเป็นพอลเิมอร์สงัเคราะห์ท่ีงา่ยตอ่การเปลี่ยนรูปทรง อีกทัง้ยงัทนทานตอ่สารเคมี มีความยืดหยุน่สงู 
และสามารถขึน้รูปเป็นไฟเบอร์หรือแผน่ฟิล์มบางใสได้ จากคณุสมบตัเิหลา่นี ้ ท�าให้มีการน�าพลาสตกิมาใช้เป็นวสัดบุรรจภุณัฑ์อยา่งกว้าง
ขวาง แตพ่ลาสตกิก็มีข้อเสียคือ ยอ่ยสลายได้ยาก จงึท�าให้เกิดการสะสมในสิง่แวดล้อมเป็นเวลานานและต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกวา่จะ
ยอ่ยสลายได้หมด อยา่งไรก็ตาม มีการแนะน�าให้แก้ปัญหาขยะพลาสตกิล้นโลกด้วยการลดแหลง่ก�าเนิดของพลาสตกิ การใช้วิธีเผาท�าลาย 
ตลอดจนการรีไซเคิล และการใช้วิธีการยอ่ยสลายทางชีวภาพหรือด้วยแสง แตก็่พบวา่วิธีการแก้ปัญหาเหลา่นีก่้อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตดิตาม
มา ตวัอยา่งเชน่ การเผาท�าลายจะสง่ผลอนัตรายตอ่มนษุย์และสิง่แวดล้อม เพราะเกิดภาวะเรือนกระจกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิด
ขึน้ รวมทัง้ต้องสญูเสียคา่ใช้จา่ยในการด�าเนินการสงู

 จากแนวทางการแก้ไขปัญหาพลาสตกิล้นโลกข้างต้น ดเูหมือนจะไมใ่ชห่นทางท่ีดีท่ีสดุ จงึเป็นผลให้พลาสตกิชีวภาพเข้ามา
มีบทบาทส�าคญัอยา่งย่ิงยวด เน่ืองจากพลาสตกิชีวภาพสามารถยอ่ยสลายได้และใช้เวลาไมน่าน พอลบีิตาไฮดรอกซีบวิทิเรต (poly-β-
hydroxybutyrate, PHB) เป็นชีววสัดทุางเลือกท่ีเข้ามามีบทบาทอยา่งมากในอตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ เน่ืองจากมีคณุสมบตัท่ีิดี
หลายประการ อาทิ ยอ่ยสลายได้เองในธรรมชาติ มีคณุสมบตัคิวามเข้ากนัได้กบัเนือ้เย่ือในร่างกาย พอลิบีตาไฮ-ดรอกซีบิวทิ เรตจดั
เป็นสารประกอบของพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต (polyhydroxyalkanoate) ซึง่เป็นคอมพอสติชีวภาพท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ปัจจบุนัมี
การน�าพอลบีิตาไฮดรอกซีบวิทิเรตมาใช้เป็นวสัดทุางการแพทย์ ในการรักษาและบ�าบดัโรคตา่ง ๆ อยา่งแพร่หลาย อาทิ ใช้ในการศลัยกรรม
กระดกู ทนัตกรรม ใช้เป็นวสัดใุนการท�าแผล รวมถงึใช้เป็นวสัดใุนการรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

 มีรายงานวา่สาหร่าย Nostoc muscorum Agardh ซึง่จดัเป็นไซยาโนแบคทีเรียชนิดหนึง่ สามารถผลติพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต
ได้ในปริมาณสงูภายใต้การเพาะเลีย้งแบบใช้แสง โดยพบวา่เม่ือเพาะเลีย้งสาหร่ายดงักลา่วในสภาวะท่ีมีการเตมิพรอพิโอเนตและวาเลอ
เรตในปริมาณท่ีเหมาะสม สาหร่ายจะมีการสะสมพอลบีิตาไฮดรอกซีบวิทิเรต และโคพอลเิมอร์ระหวา่งพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตและพอลิ
บีตาไฮดรอกซีวาเลอเรต (poly(β-hydroxybutyrate-co-β-hydroxyvalerate)) ได้ในปริมาณสงู นอกจากนี ้ยงัพบวา่การเตมิแหลง่คาร์บอน
จ�าพวก แอซีเทต ฟรักโทส และกลโูคสลงในอาหารเพาะเลีย้งภายใต้สภาวะจ�ากดัฟอสฟอรัสหรือจ�ากดัไนโตรเจน ร่วมกบัการเตมิแอซีเทต
และวาเลอเรตท่ีระดบัความเข้มข้น 0.4 และ 0.4 เปอร์เซน็ต์ ตามล�าดบั จะสง่เสริมให้สาหร่ายดงักลา่วมีการสะสมโคพอลเิมอร์ได้มากขึน้ 
โดยคดิเป็นปริมาณของโคพอลเิมอร์เทา่กบั 58-60 เปอร์เซน็ต์โดยน�า้หนกัแห้ง (ตารางท่ี 1) ซึง่เป็นปริมาณโคพอลเิมอร์ของพอลบีิตาไฮดรอก
ซีบวิทิเรตสงูท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมีการรายงาน

 การผลติโคพอลเิมอร์ของพอลบีิตาไฮดรอกซีบวิทิเรตจากไซยาโนแบคทีเรีย N. muscorum Agardh นี ้ เป็นตวัอยา่งหนึง่ของการ
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสตกิสงัเคราะห์ นอกจากจะชว่ยผลกัดนัอตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพไปสูค่วามส�าเร็จเชิงพาณิชย์ได้จริง
แล้ว ยงัเป็นการบรรเทาปัญหาภาวะเรือนกระจกได้อีกทางหนึง่ด้วย เพราะการเพาะเลีย้งสาหร่ายดงักลา่วมีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นแหลง่คาร์บอนส�าหรับการเจริญเตบิโต จงึนบัได้วา่เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก ซึง่เป็นสาเหตหุลกัของการเกิด
ภาวะโลกร้อนในปัจจบุนัได้อยา่งยัง่ยืน

เอกสารอ้างอิง Bhati, R. and N. Mallick. 2011. Production and characterization of poly (β-hydroxybutyrate-co-β- hydroxyvalerate) co-polymer by a N2-fixing cyanobacterium, 
Nostoc muscorum Agardh. J. Chem. Technol. Biotechnol. 57: 505–55.

การผลิตโคพอลิเมอรพ์อลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไซยาโนแบคทีเรีย

ตารางท่ี 1 อิทธิพลของการเตมิแหลง่คาร์บอนตอ่การสะสมพอลบีิตาไฮดรอกซีบวิทิเรตและโคพอลเิมอร์ P(3HB-co-3HV) โดยไซยาโนแบคทีเรีย N. 
muscorum ภายใต้ภาวะการเพาะเลีย้งจ�ากดั (a) แหลง่ไนโตรเจนเป็นเวลา 6 วนั และ (b) ฟอสฟอรัสเป็นเวลา 4 วนั

Note: G = Glucose, A = Acetate, V = Valerate, P = Propionate, N = Nitrogen, P=Phosphorus, 3HB = poly-β-hydroxybutyrate,      3HV = poly-β- hydroxyvalerate.

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Bhati และ Mallick, 2003
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 สารพิษประเภทไม่ชอบน�้าทัง้หลายท่ีปรากฏอยู่ทกุหน
แหง่บนโลกนี ้ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ยาฆา่แมลง 
และสารเคมีอตุสาหกรรม ตา่งก็ก่อความเครียดตอ่ระบบชีวภาพ
ของสิง่มีชีวิต ท�าให้ฟังก์ชนัเชิงชีวมณฑลของเซลล์บกพร่อง อาทิ 
วฏัจกัรพลงังาน/วฏัจกัรธาต ุ จงึสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สขุภาพ/
ภาวะการด�ารงชีพ กลไกการสร้างความเครียดของสารพิษเหลา่นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาพความไมช่อบน�า้ ซึง่มีสมมตุฐิานจากการควบคมุ
อนัตรกิริยาระหวา่งน�า้และสารชีวโมเลกลุภายในเซลล์ ดงันี ้ (1) 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนลดอนัตรกิริยาเชิงโครงสร้างระหว่าง/
ภายในชีวโมเลกลุของเซลล์ (2) ตวัท�าละลายอินทรีย์/สารแม
เทบอไลต์ประเภทปกป้อง/พิทกัษ์ จะชว่ยปรบัปรุง/แกไ้ขสภา
พออสโมซสิ/ความเครียดจากสารก่อความไร้ระเบียบ (3) สาร
พิษท่ีไม่ชอบน�า้จะเหนี่ยวน�ารูปแบบของความเครียดภายใน
สารชีวโมเลกลุ/ระบบชีวภาพ และ (4) กลไกความเครียด/การ
ตอบสนองของเซลล์ท่ีมีตอ่สารไมช่อบน�า้ทัง้หลาย มกัคล้ายคลงึ
กับสภาพความเครียดท่ีเหน่ียวน�าด้วยสารก่อความไร้ระเบียบ 
(chaotrope) องค์ความรู้เหลา่นีส้ามารถประยกุต์สูก่ารพฒันา
กระบวนการชีวภาพทางอตุสาหกรรม เพ่ือปรับปรุงความ
สามารถของเซลล์ท่ีจะเพ่ิมความทนทานตอ่สารไมช่อบน�า้เหลา่นี ้
ได้

 เซลล์จุลินทรีย์สังเคราะห์สารชอบน�า้ซึ่งเป็นสารชีว
โมเลกลุขนาดเลก็ ได้แก่ กลีเซอรอล แมนนิทอล พรอลีน บีตา
อิน และทรีฮาโลส เพ่ือพิทกัษ์ชีวโมเลกลขุนาดใหญ่ซึง่เป็นองค์
ประกอบของเซลล์จากภาวะความเครียด อาทิ สภาพวอเตอร์

เอกสารอ้างอิง Bhaganna, P. et al.  2010. Hydrophobic substances induce water stress in microbial cells. Microb. Biotechnol. 3(6): 701–716. • Cray, J. A. et al. 2013.  A universal measure of chao-
tropicity and kosmotropicity. Environ. Microbiol. 15(1): 287–296. • Cray, J. A. et al. 2013. The biology of habitat dominance; can microbes behave as weeds? Microb. Biotechnol. doi: 10.1111/1751-
7915.12027. • Zhao, H. 2006. Are ionic liquids kosmotropic or chaotropic? An evaluation of available thermodynamic parameters for quantifying the ion kosmotropicity of ionic liquids. J. Chem. 
Technol .Biotechnol. 81: 877–891.

ความเครียดของเซลลจ์ากสารไม่ชอบน�า้

แผนภาพแสดงทวชิัน้ไขมนัของเซลล์ (Lipid bilayer)
(a) สภาพเย่ือ/เมมเบรนปกต ิ (b) เย่ือท่ีมีสภาพเครียดจากเบนซีน/สารไมช่อบน�า้/

ปรากฏอยูภ่ายในเย่ือ
(c) เย่ือท่ีมีสภาพเครียดจากเอทานอล/สารชอบน�า้/ปรากฏอยูภ่ายนอกเย่ือ

(d) เย่ือท่ีมีสภาพผลกระทบจากเบนซีน/บีตาอิน และ (e) เย่ือท่ีมีสภาพผลกระทบ
จากเอทานอล/บีตาอิน 

สรุปได้วา่สารพิทกัษ์ ”บีตาอิน” ซึง่เป็นสารชอบน�า้ชว่ยจดัระเบียบเย่ือเข้าสูส่ภาพ
ปกตไิด้

สารไมช่อบน�า้ = hydrophobic substance, สารก่อความไร้ระเบียบชอบน�า้ = hy-
drophilic chaotrope

แอกทิวิตีต�่าและ/หรืออณุหภมิูสงู ท่ีอาจก่อตวัจากเหลา่สารไม่
ชอบน�า้และปัจจยัแวดล้อมของการด�ารงชีพทัง้หลาย ดงักรณี
ศกึษาของเซลล์แบคทีเรีย P. putida ท่ีเก็บเก่ียวจากชว่งการ
เจริญทวีคูณท่ีประสบกับอิทธิพลการยับยัง้จากสารไม่ชอบ
น�า้ ได้แก่ เบนซีน พบวา่เซลล์แบคทีเรียปกตไิมส่ามารถเจริญ
ได้เม่ือเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีมีความเข้มข้นของเบนซีน
มากกวา่ 7.2 มิลลโิมลาร์ ดงัภาพท่ี 1 อยา่งไรก็ตาม แบคทีเรียท่ี
มีกลีเซลรอลอยูภ่ายในเซลล์กลบัสามารถเจริญได้ดีโดยไมมี่ผลก
ระทบจากเบนซีนจนกระทัง่ความเข้มเทา่กบั  9 มิลลโิมลาร์ แม้
เซลล์แบคทีเรียท่ีเจริญมากจากสภาพท่ีมีทรีฮาโลส จะมีสภาพ
ท่ีปรับปรุงได้ดีกวา่เซลล์ควบคมุ แตก็่ไมส่ามารถเจริญได้ ณ 
ความเข้มข้นของเบนซีน   7.8 มิลลโิมลาร์ (ภาพท่ี 1a) ทวา่เซลล์
แบคทีเรียท่ีมีประวตัิของการเจริญภายใต้ภาวะท่ีมีสารก่อความ
ไร้ระเบียบ ได้แก่ MgCl

2
/NH

4
NO

3
 (ภาพท่ี 1b) และสภาพท่ีมีวอ

เตอร์แอกทิวิตีต�่าจากสารชอบน�า้ ได้แก่ กลโูคสและโซเดียมคลอ
ไรด์ (ภาพท่ี 1c) กลบัไมส่ามารถเจริญได้ดีในสภาพท่ีมีเบนซีนซึง่
เป็นสารไมช่อบน�า้ปรากฏอยู่

 แม้ว่ากลีเซอรอลจะท�าหน้าท่ีของสารพิทกัษ์ได้ชดัเจน 
ณ ความเข้มข้นต�่าข้างต้น (ภาพท่ี 1a) หากเซลล์ต้องเจริญภาย
ใต้สภาพท่ีมีความเข้มข้นของกลีเซอรอลสงู 4 โมลาร์ ก็กลบั
ท�าให้กลีเซลรอลต้องแสดงบทบาทของความเป็นสารก่อความ
ไร้ระเบียบอยา่งทรงพลงัย่ิง อรรถาธิบายได้วา่สมัพรรคภาพของ
การก่อพนัธะไฮโดรเจนกบัโมเลกลขุองน�า้นัน้ลดต�่าลง จงึท�าให้
โมเลกลุของกลีเซอรอลต้องแทรกตวัไปอยูภ่ายใต้โดเมนท่ีไมช่อบ
น�า้แทน เฉกเชน่สภาวการณ์ของไอออนชนิดก่อความไร้ระเบียบ
ของสารไม่ชอบน�า้ทัง้หลายท่ีก่อหวอดสภาพความเครียดเน่ือง
ด้วยน�า้นัน่เอง

ภาพท่ี 1 ความทนทานของเซลล์แบคทีเรีย P. putida ตอ่ปริมาณของเบนซีน ภาย
หลงัการเจริญของเซลล์ในอาหารเพาะเลีย้งท่ีประกอบด้วย (a) ทรีฮาโลส/กลเีซ
อรอล (สารพิทกัษ์) (b) MgCl2/NH4NO3 (สารก่อความไร้ระเบียบ/chaotrope) 
และ (c) กลโูคส/NaCl (สารจดัระเบียบ/kosmotrope/สารก่อความเครียดออสโม
ซสิ/สารลดวอเตอร์แอกทิวตีิ)
ท่ีมา : Bhaganna และคณะ, 2010
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 มนุษย์กอปรด้วยพละก�าลงัและมีวิสยัทศัน์/โลกทศัน์อย่างไม่สิน้สดุ ปั จจุบนัการท�าฟาร์มชีวโมเลกุลสมยัใหม่จึงกลายเป็น
ยทุธศาสตร์ส�าคญัทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์อนัทรงคณุคา่อนัหลากหลาย อาทิ ยา/เภสชัภณัฑ์รักษาโรคคน
และโรคสตัว์ ตลอดจนสนิค้าโภคภณัฑ์มลูคา่สงูทางด้านการเกษตรและอตุสาหกรรม โรงงานสีเขียว (green factory) จงึกลายเป็นแหลง่
ของพืช/ชิน้สว่นพืชท่ีใช้เป็นฐานของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ท่ีไมใ่ชส่ิง่เพ้อฝันอนัหา่งไกลจากความจริงอีกแล้ว ซึง่ฐานของพืชจ�าลอง
พนัธุ์อนันา่อศัจรรย์เหลา่นี ้ได้แก่ ต้นพืช มอสส์ พืชน�า้/ไขน่�า้ สาหร่ายขนาดเลก็ เซลล์พืชแขวนลอย และรากลอยพืช/เนือ้เย่ือพืช
 การแสดงออกของพืชนัน้มีความหลากหลายแตกตา่งไปจากระบบการแสดงออกของแบคทีเรีย เซลล์สตัว์ และเซลล์ยีสต์ สรุป
แสดงดงัภาพท่ี 1 แตล่ะฐานของพืชเหลา่นีต้า่งก็มีข้อดีข้อเสียไมเ่หมือนกนัและเหมาะสม/จ�าเพาะส�าหรับการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์
ตา่งชนิดกนั โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัของความต้องการของตลาด ขนาดของการผลติ ต้นทนุ/คา่ใช้จา่ย ข้อจ�ากดัของกรรมวิธีต้นกระแส/ท้าย
กระแสของการผลติ ฐานของพืชเจ้าบ้านเหลา่นีส้ามารถใช้เป็นแหลง่ของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ตัง้แตก่ารผลติในระดบัหลอดแก้ว 
การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ จนกระทัง่การปลกูเป็นต้นพืชในเรือนกระจกและแปลงปลกูภายนอก ศกัยภาพและสถานภาพเหลา่นีจ้งึกลายเป็น
จดุเดน่ของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ชนิดใหมจ่ากพืชเป็นไปตามความประสงค์ของลกูค้า แม้กระทัง่การผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ใน
แบบชนิดของการบริโภคโดยตรงก็เป็นไปได้ ถ้าหากแบง่โปรตีนรีคอมบแินนต์ออกตามลกัษณะเชิงฟังก์ชนั/เชิงประยกุต์แล้วจะได้ 3 กลุม่
ด้วยกนั ได้แก่ โปรตีนบ�าบดัโรค เอนไซม์ท่ีประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรม และพอลเิมอร์ชีวภาพ สรุปดงัตารางท่ี 1
 โปรตีนบ�าบดัโรค (Therapeutic proteins) โปรตีนสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีสามารถออกได้ในพืชอยา่งสมบรูณ์ ประกอบด้วย โมโน
โคลนอลแอนตบิอดี (mAbs) แอนตเิจนวคัซีน เอนไซม์บ�าบดัโรค โปรตีนเลือด ไซโตคนิ แฟกเตอร์การเจริญ และฮอร์โมนการเจริญ
 เอนไซม์อตุสาหกรรม (Industrial enzymes) เอนไซม์/โปรตีนทางอตุสาหกรรมท่ีแสดงออกได้แล้วในพืช ประกอบด้วย เอน
ไซม์ไฮโดรเลส/ไกลโคซเิดส (เซลลเูลส แอลฟา-แอมีเลส บีตา-กลคูโูรนิเดส/GUS) และเอนไซม์โปรทิเอส (ทริปซนิ)
 พอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymers) ไมไ่ด้หมายถงึเซลลโูลส/แป้งจากพืช แตเ่ป็นพอลเิมอร์ชีวภาพชนิดรีคอมบแินนต์กอปรด้วย
โปรตีนเป็นองค์ประกอบ อาทิ โปรตีนไยแมงมมุ พอลเิพปไทด์เสมือนอีลาสทิน (ELPs) คอลาเจน และกมัจากพืช

เอกสารอ้างอิง Xu, et al. 2012. Green factory: Plants as bioproduction platforms for recombinant proteins. Biotechnol. Adv. 30: 1171–1184.

พืชจ�ำลองพนัธ์ุส�ำหรบัโปรตีนรีคอมบิแนนต์

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งกลุม่โปรตีนรีคอมบแินนต์ท่ีอาศยัฐานการผลติจากพืช/เซลล์พืชแขวนลอย/เนือ้เย่ือพืช/รากลอยพืช

ท่ีมา : Xu และคณะ, 2012





Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb

Lin Qi* /Sarote Sirisansaneeyakul**

Digestive Biotechnology/August 2013 e-article

17

 Fermented bean curd is also called “furu”, 
which is a traditional Chinese fermented product 
made of high quality soybean. It has an efficacy 
of seasoning and provoking the appetite. China is 
the hometown of soybean as well as the original 
of furu production. People love the product due to 
its unique manufacture process, smooth texture, 
high nutritive value, sweet and fragrant taste, and 
reasonable price.

 Furu dates back to ancient times in China. 
In the name of “furu”, the word “fu” means both 
fermenting or brewing and bean curd (tofu) which 
is the raw material for making furu. The word of 
“ru” means soft or tender (Zhang, 2002). There-
fore, “furu” represents a fermented soybean curd 
of soft appearance as a finished product.

Reference:  :  Zhang, Z. P. 2002. Study and explain of name of furu. J. China Brewing 2: 41-42. (P.R. China). • Han, B.Z. et al. 2001. A 
Chinese fermented soybean food. Inter. J. Food Microbiol. 65: 1-10. 

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Introduction (1)

 Furu is a kind of cheeses style product 
fermented by microorganisms which is eaten 
with meal as well as seasonings (Fig. 1). Proteins 
and fats containing in bean curd are hydrolyzed 
by microorganisms during fermentation into 
small molecular compounds such as peptides, 
amino acids, glycerols and fatty acids. These in-
gredients are easier to be ingested and digest-
ed. Furu is called Chinese cheese (Han et al., 
2001) or oriental cheese due to its high nutritive 
value paralleled to cheese (Table 1). Because 
traditions and life habits vary in China, types and 
tastes of furu differ in China. Different regions of 
China have their own typical traditional products 
such as Shaoxing furu in Zhejiang, Beijing furu 
in brand of Wang Zhihe, Guilin furu, Shilin furu in 
Yunnan and Tangchang furu in Sichuan

 Yunnan people are used to calling furu 
as “lufu”. The most famous brand in Yunnan 
province is the Lunan lufu which is produced 
in Shilin country (namely Lunan country in the 
past). Shilin country is well known by its famous 
Karst geography and beautiful scenery with 
green mountains and clean pure water. It is said 
that the production of lufu in Shilin has a long 
history dating back to Qin and Han Dynasty. In 
Tang Dynasty, furu products made in Shilin be-
came the tribute to royal court. The products are 
good quality with yellow-red color, spicy taste, 
fragrant smell and smooth texture. It is usually 
processed in winter, stored in spring and sold 
in summer. Yunnan people favor the products as 
being eaten together with rice and as seasonings 
cooking with other foods such as meats.

Figure 1 Commercial red furu 

Source: Han et al., 2001

*College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University, P.R. China
**Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University

 As early as in the 5th century, records on 
furu production were made in Qing Dynasty, Li Hua-
nan gave a detail about how to make furu. He wrote 
that, “Cut bean curd into small pieces of cake 
shape salting for 3-4 days. Dry them for 2 days 
under sunlight, then steam and dry for another day. 
Finally, put the bean curd into a pot together with 
some liquor, fennel and other spices, sealing and 
storage”. In the period of JiaJing of Qing Dynasty, 
Shaoxing furu of Zhejiang province was well known 
and sold overseas to many Asian countries such as 
Singapore, India, and Myanmar.

Table 1 Proximate composition of commercial furu (Per 100 g 
sufu fresh weight)

Source: Han et al., 2001
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Classification of Furu
 There are a number of furu types (Wang 
and Du, 1998) in the markets produced by various 
processing methods as shown in Fig. 2. Fermented 
bean curds, furu are also classif ied by their 
dif ferent types of tastes and appearances, 
which are summarized in Table 2.
 According to different manufacturing 
methods, furu can be classified into following 
types of production.
(1) Curing type 
 Bean curd does not undergo the stage of mildew, 
but goes directly into the post fermentation. Supplement 
materials such as mian gao qu (starter cultured flour 
prepared with Aspergillus oryzae), hong qu mi (red 
rice, starter culture and pigments made from rice 
inoculated with Monascus van Tieghem) and rice 
white liquor or yellow liquor are added to promote the bio-
chemical reactions of curing type furu. Such process 
needs relatively simple manipulation as well as less 
labor intensive and equipments. However, because 
of the deficiency of proteinases, its fermentation 
period takes longer for making this type of furu. 
As a result, the finished product does not have 
smooth texture and contains low content and profiles 
of particular amino acids.
(2) Natural inoculation type
 Bean curd is naturally fermented by using 
those microorganisms in air or remaining in utensils. It 
is usually incubated under 15°C for 7-15 days till grey-
white mycelium grow on the surface of fermented bean 
curds, while substantial enzymes are extracellularly 
secreted. These particular enzymes make furu smooth 
and rich in amino acids. The process is advantageous 
by without increasing incubation equipments, but it 
takes relatively a long production period and is hard to 
provide for the mass production all round a year, which 
optimal conditions are limited by appropriate time of 
seasons.

Reference:  :  Zhang, Z. P. 2002. Study and explain of name of furu. J. China Brewing 2: 41-42. (P.R. China). • Han, B.Z. et al. 2001. A Chinese fermented soybean food. 

Inter. J. Food Microbiol. 65: 1-10. • Wang, R.Z. and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. China.

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Introduction (2)

(3) Mucor type
 During pre-fermentation, Mucor culture sus-
pension or powder is inoculated by spreading over 
soybean curds. After 48-72 h of incubation time, 
the surfaces of small cakes are covered with a net 
of white mycelium. These mycelial cultures not only 
incorporate into bean curds, but also secrete 
considerable enzymes to degrade soy proteins. As 
a result, the finished product of furu possesses both 
good quality and high nutrition.
(4) Rhizopus type
 The characteristic of this furu type is to use 
high temperature tolerant Rhizopus culture making the 
fermented bean curd. The starter culture of Rhizopus 
takes a similar role to Mucor culture, except that 
high temperature around 37°C is preferable for the 
production of furu.
(5) Bacterial type
 Furu is alternatively produced by bacterial 
fermentation. The finished product is highly protein 
hydrolyzed of smooth texture, but poor shape of furu. 
Those are classified by their tastes and types, furu 
products comprise of red, white, various tastes, sauce 
and green or strong-smelling furu. Each typical character 
and processing are concluded in the Table 2, mostly color 
and  taste expression categorize the variety of furu.

*College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University, P.R. China
**Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University

Figure 2 Classi f icat ion of  furu product ion wi th processing 
methods 
Source: Wang and Du, 1998

Table 2 Classification of furu with tastes and types

Source: Wang and Du, 1998
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Nutritive value of furu 
 Furu is soybean fermented product. It is well known that soybean is rich in protein as high as 36-
40%, as well as approximately 18% fats. Also soybean contains various vitamins such as thiamin, niacin, 
vitamin A and numerous minerals such as calcium, phosphorus and iron. All these ingredients are good 
for health of human body. As a kind of fermented soybean products, furu not only possesses the nutritive 
values of soybean with high quality protein, abundant unsaturated fatty acids such as linoleic acid, oleic 
acid without cholesterol, but also it is characterized by high content of calcium and easy ingestion and 
digestion. In the process of furu making, water is used as solvent to extract soybean protein. Bittern or 
salty liquor and gypsum which contain abundant calcium are used as coagulating agents. So, furu has 
more calcium content than that in soybean. In addition, the amino acids content of product increases 
due to fermentation catalyzed by enzymes secreted from microorganisms to hydrolyze soybean protein 
to amino acids and peptides.
 Main ingredients in furu include protein, fat, carbohydrate, vitamins and minerals as shown in 
Tables 3 and 4, which summarize the chemical composition of furu and the profiles of amino acids in 
furu, respectively. As well as, amino acid contents of furu samples are summarized in Table 5.

Reference:  :  Zhang, Z. P. 2002. Study and explain of name of furu. J. China Brewing 2: 41-42. (P.R. China). • Han, B.Z. et al. 2001. A Chinese fermented soybean food. 

Inter. J. Food Microbiol. 65: 1-10. • Wang, R.Z. and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. China. •Zhang, L. and J.C. Liu. 2002. 

Nutritive value of fermented soybean curd. J. China Condiment 5, 9-10. (P.R. China).

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Introduction (3)

*College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University, P.R. China
**Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University

Table 3 Composition of furu (in 100g furu, dry basis)

Source: Zhang and Liu, 2002

Table 4 Profiles of amino acid content in furu (g/100 g protein, dry basis)

Source: Wang and Du, 1998

Source: Han et al. 2001

Table 5 Amino acid content of furu samples
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 Free-radical-initiated autoxidation of cellular membrane lipids can lead to cellular necrosis 
and a variety of pathological conditions such as aging, membrane damage, heart disease, stroke, 
emphysema and cancer in living organisms. Hence, a considerable number of investigations have 
been focused on the prevention of oxidative damage initiated by free radicals. Among these, investi -
gations of natural antioxidants and bioactive compounds for certain human diseases have received 
much attention.

 Tea is one of the most popular drinks due to its pleasant taste and its use as a drug with 
medical effect. It can be divided into mainly four kinds according to the fermentation degree, these 
are unfermented tea (green tea), semi-fermented tea (oolong tea), full-fermented tea (black tea) and 
post-fermented tea (Pu-erh tea). Pu-erh tea, produced mainly in the Yunnan province of China, is 
consumed in a large amount by the Chinese people. As  fo r  the  qua l i t y  and tas te  o f  Pu-erh  tea , 
i t  i s  believed that the longer the  preserva t ion  per iod ,  the  bet te r  the  qua l i t y  and tas te .  These 
characteristics of Pu-erh tea differ greatly from those of green tea, wh ich  i s  non fe rmen ted  and 
consumed as fresh as possible. In this study, the authors have conducted a comparative study 
examining the antioxidative and nitric oxide scavenging effects of water extract of Pu-erh tea (WEPT), 
green tea, oolong tea and black tea against lipid (liposome), nonlipid (protein and deoxyribose), 
and macrophages model systems. Tea extracts were prepared according to the following process: 
each tea (50 g) was extracted with boiling water (500 mL) for 5 min, and the filtrate was freeze-dried. 
Thereafter, the total antioxidant activity, antioxidant effect on liposome oxidation, effect on protein 
oxidation, effects on oxidation of deoxyribose, reducing power, effect on the DPPH radical and the 
chelating activity on metal ions of those tea extracts were investigated. As well as, contents of total 
phenolic compounds, ascorbic acid, flavonoid and monomer catechins of all tea extracts were also 
measured. Additionally, scavenging nitric oxide production in LPS-activated RAW 264.7 cells of WEPT 
was also investigated by culturing RAW 264.7 cells.

 Results showed that the Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) values of the 
200 g/mL WEPT, green tea, oolong tea, and black tea were 86.3, 85.3, 87.4, and 80.3 ( g/mL), 
respectively, indicating that WEPT showed a significant antioxidant activity. WEPT, like green tea 
extract, oolong tea extract, and black tea extract, exhibited a remarkable protective effect in lipid 
(liposome) and nonlipid (protein and deoxyribose) model systems, implying that it is an inhibitor of 
lipid and nonlipid oxidative damage. It also exhibited metal-binding ability, reducing power, and 
scavenging effect for free radicals. Moreover, WEPT showed a decreasing effect on nitr ic oxide 
production of lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 macrophages. In addition, the results revealed 
that epicatechin (EC), flavonoid, ascorbic acid, and polyphenolic compounds are present in WEPT, 
which may partially account for the protective effect on oxidative damage. Thus, WEPT may have 
potential as an antioxidant and as a nitric oxide scavenging agent.

Reference:  :  Duh, P. D. et al. 2004. Effects of Pu-erh tea on oxidative damage and nitric oxide scavenging. J. Agric. 
Food Chem. 52: 8169-8176.

Functional Pu-erh tea: Antioxidative and free radical scavenging properties in vitro

*Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
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 Pu-erh tea is a unique Chinese fermented tea. Unlike other teas, it is stored for a long period of time.         
Aspergillus niger is claimed to be the dominant microorganism in the Pu-erh tea manufacturing process and also to 
be common on tea in general. Recently, A. niger has been discovered to have the ability of producing fumonisins 
B

2
 (FB

2
) and B

4
 (FB

4
). Besides this production, A. niger is also a well known ochratoxin A (OTA) producer. Fumo-

nisin B
1
 has previously been isolated from black tea, and since Pu-erh tea is presumably fermented with A. niger, 

there is a possibility that fumonisins and potentially OTA from A. niger can be found in Pu-erh tea. The present work 
therefore investigated the ability of 47 black Aspergilli, isolated from black tea and Pu-erh tea, to produce OTA as 
well as FB

2 
and FB

4
. Ten different tea samples were purchased from the internet or in supermarkets/specialty shops 

in Denmark or the Netherlands. All teas were end products, 5 were Pu-erh teas (Brand A–E) and 5 were regular 
black teas (Brand 1–5). One gram portions of each tea were taken at random from well mixed portions (min. 50 g). 
Afterwards, each portion was plated onto five Petri dishes, containing dichloran 18% glycerol agar (DG18). The 
plates were incubated for seven days at 25ºC. After incubation, up to five black Aspergillus cultures from each tea 
were isolated and inoculated on Czapek yeast autolysate agar with 5% salt (CYAS), malt extract agar, yeast extract 
sucrose agar (YES) and two Czapek yeast autolysate agar (CYA). All plates were incubated for seven days at 25ºC. 
In addition, a CYA plate incubated at 37ºC was used for each isolate. Morphological and physiological studies were 
performed using all five plates. Analyses of the secondary metabolites were carried out through HPLC and LC-MS. 
Additionally, nucleic acids were also analyzed by molecular methods to differentiate between the species.
 As a result, an examination of 47 isolates from Pu-erh tea and black tea showed that none of these was A. 
niger. A part of the calmodulin gene in 17 isolates were sequenced, and these 17 isolates were all identified as A. 
acidus (A. foetidus var. acidus). Moreover, those 47 isolates were also identified as A. acidus from their metabolite 
profiles. Neither production of ochratoxin A nor fumonisins B

2
 and B

4
 by any of the 47 isolates were observed. 

Reference:  :  Mogensen, J. M. et al. 2009. Aspergillus acidus from Pu-erh tea and black tea does not produce ochratoxin A and fumonisin B2. Int. J. Food. Microbiol. 
132: 141–144. • Abe, M. et al. 2008. Characteristic fungi observed in the fermentation process for Puer tea. Int. J. Food Microbiol. 124: 199-203.

Pu-erh tea safety:
Aspergillus acidus from Pu-erh tea does not produce ochratoxin A and fumonisin B

2

*Department of Biotechnology, School of Biotechnology, Jiangnan University, P.R. China
**Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University

Table 1 Inhibitory effect of WEPT and other tea extracts on the mutagenicity of (a) AFB1 and  (b) NQNO toward S. typhimurium TA 98 and 
TA 100 with S9 mix*

Note: a Identified from molecular data.
Source: Mogensen et al., 2009
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 The biological action of water extract of Pu-
erh tea (WEPT) was evaluated by Salmonella muta-
genesis assay and bacteria test, by comparing with 
the water extracts of green tea, oolong tea, and black 
tea. Preparation of extracts and culture medium were 
shown as following: each tea (50 g) was extracted with 
boiling water (500 ml) for 5 min, and filtrate was freeze-
dried. The final dehydrated WEPT power (6.7 g) was 
then dissolved in phosphate buffer saline. The culture 
medium was prepared by dissolving 0.8 g of nutri-
ent broth in 100 ml of water. Minimal agar plate was 
made up by 2% glucose, 0.35 g NaHNH

4
PO

4
.4H

2
O, 

10 g K
2
HPO

4
, 2 g citric acid monohydrate, 0.2 g 

MgSO
4
.7H

2
O and 15 g agar in 1000 ml of sterile water. 

Top agar was prepared by adding 5 g NaCl and 6 g 
agar in 1000 ml of sterile water. Thereafter, the muta-
genicity of extracts was tested according to the Ames 
test with a 20-min first incubation at 37ºC, and the anti-
mutagenic activity of extracts was assayed according 
to the Ames method. Moreover, antimicrobial activity, 
as well as, the contents of caffeine and epicatechin in 
the tea extracts were also investigated.
 

Reference:  :  Wu, S.Q. et al. 2007. Antimutagenic and antimicrobial activities of Pu-erh tea. LWT-Food Sci. Technol. 40: 506–512.

Functional Pu-erh tea: Antimutagenic and antimicrobial activities

*Department of Biotechnology, School of Biotechnology, Jiangnan University, P.R. China
**Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University

Table 1 Inhibitory effect of WEPT and other tea extracts on the 
mutagenicity of (a) AFB1 and  (b) NQNO toward S. typhimurium 
TA 98 and TA 100 with S9 mix*

Note: Values with different superscripts in a column are significantly different (P<0.05). *Data are means ± SD of three plates.**Inhibition (%) = [1- (no. of his+ revertants in the presence of 
sample - no. of spontaneous revertants) / (no. of his+ revertants in the absence of sample - no. of spontaneous revertants)] * 100. The number of spontaneous revertants was determined 
without extracts and mutagen. Source:  Wu et al., 2007

 It was found that like green tea, oolong tea and 
black tea, WEPT showed neither cytotoxicity and normu-
tagenicity toward S. typhimurium TA98 and TA100 with or 
without S9 mix (an external metabolic activation system). 
WEPT at 0.5-5 mg/plate expressed a dose-dependent in-
hibitory effect against both the mutagenicity of aflatoxin 
B

1
 (AFB

1
), an indirect mutagen which requires meta-

bolic activation (Table 1a), and 4-nitroquinoline-N-oxide 
(NQNO), a direct mutagen (Table 1b), in S. typhimurium 
TA98 and TA100. In general, the antimutagenic activity 
of WEPT against AFB

1
 and NQNO was weaker than other 

tea extracts because of the least amount of total cate-
chin in WEPT. For antimicrobial action, WEPT, green tea, 
oolong tea and black tea at 2.0 mg/ml showed inhibitory 
effect on growth of Staphylococcus aureus and Bacillus 
subtilis, but no effect on Escherichia coli (Table 2). 
 Obviously, WEPT has potential antimicrobial    
effect on gram-positive S. aureus and B. subtilis than 
that of gram-negative E. coli. In addition, caffeine and 
epicatechin (EC), main polyphenolic compounds in WEPT, 
showed both antimutagenic and antimicrobial effect 
against strains mentioned above, which may         partially  
account for the antimutagenic and antimicrobial action of 
Pu-erh tea.

Table 2 Antimicrobial effect of WEPT and other tea extracts.*

Note: * The final concentration of each sample was 2.0 mg/ml. Values with different super-
scripts in a row are significantly different (p<0.05).
Source:  Wu et al., 2007
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 ปัจจบุนัการผลติโปรตีนวิวิธพนัธ์ (heterologous protein) โดย
อาศยัเทคโนโลยีดีเอ็นเอรีคอมบิแนนต์ (recombinant DNA technology) 
เป็นกระบวนการทางเลือกท่ีมีศกัยภาพในการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ท่ี
มีมลูคา่สงู เชน่ โปรตีนบ�าบดัโรค วคัซีน และแอนตบิอดี เป็นต้น พืชเป็นสิง่
มีชีวิตเจ้าบ้านท่ีได้รับความสนใจในการน�ามาใช้ในการผลิตโปรตีนรีคอม
บแินนต์ในระดบัอตุสาหกรรม เน่ืองจากข้อได้เปรียบของพืชท่ีเหนือกวา่สิง่มี
ชีวิตเจ้าบ้านอ่ืน ๆ อาทิ ความสามารถในการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ท่ีมี
ความซบัซ้อนสงูโดยใช้ขัน้ตอนการดดัแปรหลงัการแปลรหสั (post transla-
tional modification) ของโปรตีน ความมีศกัยภาพในการขยายขนาด และ
ความปลอดภัยของโปรตีนผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตท่ีเป็น
พาหะน�าโรคของมนุษย์ รวมทัง้ยังสามารถพัฒนาและผลิตโปรตีนรีคอม
บแินนต์ให้อยูใ่นรูปของผลติภณัฑ์พร้อมบริโภค ซึง่เป็นการลดต้นทนุการผลติ
ในขัน้ตอนการท�าโปรตีนรีคอมบแินนต์ให้บริสทุธ์ิ 

 อย่างไรก็ตาม การใช้พืชในการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ยังคง
ประสบปัญหาในด้านการแสดงออกของโปรตีนรีคอมบแินนต์ในพืช ท�าให้ผล
ได้ของโปรตีนในพืชเจ้าบ้านต�่า ดงันัน้ในการศกึษาการแสดงออกของโปรตีน
รีคอมบิแนนต์ในพืชจะต้องค�านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ  อาทิ ธรรมชาติของโปรตีน
ในสิ่งมีชีวิตต้นก�าเนิดและความเป็นไปได้ในการแสดงออกของโปรตีนในพืช 
ความซบัซ้อนของโมเลกุลของโปรตีนรีคอมบิแนนต์และร ูปแบบไกลโคซิเล
ชนั (glycosylation pattern) ของโปรตีน การเลือกเนือ้เย่ือของพืชเจ้าบ้าน
และต�าแหน่งเซลล์ย่อย (sub-cellular location) ท่ีเหมาะสมในการผลติและ
สะสมโปรตีนรีคอมบแินนต์ รวมถงึความซบัซ้อนของขัน้ตอนในการท�าโปรตีน
ให้บริสทุธ์ิในกระบวนการผลิต การศกึษาทางเลือกในการเพ่ิมผลได้ของการ
แสดงออกของโปรตีนรีคอมบิแนนต์ จะต้องอาศยัปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของโปรตีนรีคอมบแินนต์ ดงันี ้

เอกสารอ้างอิง Egelkrout, E., V. Rajan, and J. A. Howard. 2012. Overproduction of Recombinant Proteins in Plants. Plant Sci 184: 83-101.

ตารางท่ี 1 ตวัอย่างกลยทุธท่ีใช้ในการเพ่ิมผลได้ของการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ในพืช

การเพิม่การผลิตโปรตนีรีคอมบแินนต์ในพืช

Overproduction of recombinant proteins in plants

 (1) การเลอืกชนิดของพืชเจ้าบ้าน เชน่ พืชใบเลีย้งคู ่ หรือพืชใบ
เลีย้งเด่ียว พืชทีไ่ม่ใช่เป็นอาหาร (non-food crop) (2) วธีิการถ่ายโอนยีนเข้าสู่
พืช (gene transformation method) เชน่ วธีิทางชีวภาพโดยใช้ไวรัสพืช หรือ
แบคทีเรีย วธีิทางกายภาพโดยใช้วธีิไบโอลสิตกิ (biolistic) หรือ อิเลก็โทรพอเร
ชนั (electroporation) (3) พารามิเตอร์ของการแสดงออกของโปรตีน เชน่ การ
แสดงออกคงตวั (stable expression) หรือการแสดงออกชัว่คราว (transient 
expression)  และ (4) ต�าแหนง่เซลล์ยอ่ยท่ีมีการแสดงออกของโปรตีน เชน่ ไซโท
พลาซมึ (cytoplasm) พลาสทิด (plastid) อะโพพลาส (apoplast)

 อย่างไรก็ตาม ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตโปรตีนรี
คอมบิแนนต์โดยรวมของพืชเจ้าบ้านก็คือ อตัราการสงัเคราะห์และอตัรา
การย่อยสลายของโปรตีนรีคอมบิแนนต์ โดยอตัราการสงัเคราะห์โปรตีน
ได้รับผลกระทบหลกัจากอตัราการถอดรหสั (transcription rate) ของ
ยีน ความคงอยู่ของอาร์เอ็นเอเก็บรหสั (messenger RNA) และอตัราการ
แปลรหสั (translation rate) ของอาร์เอ็นเอเก็บรหสั ส่วนอตัราการย่อย
สลายของโปรตีนขึน้อยู่กบัความอ่อนแอของโมเลกุลของโปรตีนต่อการเสีย
สภาพของโปรตีน ซึง่เป็นผลกระทบโดยตรงจากต�าแหน่งการแสดงออกของ
โปรตีนรีคอมบิแนนต์ในเซลล์พืช โดยท่ีอตัราการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์
โดยรวมในระดบัเซลล์ และองค์ประกอบโมเลกลุในขัน้ตอนการถอดรหสั 
การแปลรหสั และการสะสมของโปรตีนรีคอมบิแนนต์ ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจยัหลกัต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 โดยปัจจยับางประการอาจส่งผลกระ
ทบต่อการสงัเคราะห์โปรตีนหลายขัน้ตอน ตวัอย่างกลยทุธ์ท่ีใช้ในการเพ่ิม
ผลได้ของการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ในพืชจากการศึกษาและพัฒนา
โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพจากนักวิจัยหลายกลุ่มได้รวบรวมและล�าดับ
ความส�าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ใน
พืช ดงัแสดงในตารางท่ี 1

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Egelkrout และคณะ, 2012

ภาพท่ี 1 สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การถอดรหสัของยีน การแปลรหสัของอาร์
เอ็นเอเก็บรหสั และการสะสมของโปรตีนรีคอมบิแนนต์ในพืช    

ท่ีมา : Egelkrout และคณะ, 2012
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 ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพ (bioplastics) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติ อีกทัง้ยังสังเคราะห์ได้จากชีวมวลท่ีมีแป้งเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพลาสติกชีวภาพท่ีผลิตจาก

พอลิแล็กติกแอสิด (polylactic acid; PLA) หรือพอลิแล็กไทด์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความใส ไม่ย่อยสลายใน

สภาพแวดล้อมทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายได้เองเม่ือน�าไปฝังกลบในดิน นอกจากนี ้ยังมีอุณหภูมิการหลอมเหลวท่ีสูง

ถึง 170 องศาเซลเซียส ท�าให้พอลิแล็กติกแอสิดมีความน่าสนใจท่ีจะน�ามาใช้ขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ แทนการ

ใช้พลาสติกจากปิโตรเคมีในปัจจุบัน

 พอลแิลก็ตกิแอสดิเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer) ชนิดหนึง่จดัอยูใ่นกลุม่พอลเิอสเทอร์ สงัเคราะห์ได้จากกรด

แลก็ตกิโดยผา่นกระบวนการหมกัจากผลติผลทางการเกษตรท่ีมีแป้งเป็นองค์ประกอบ เชน่ ข้าวโพด ข้าวสาลี มนัส�าปะหลงั 

เป็นต้น โดยอาศยัแบคทีเรียผลติกรดแลก็ตกิในสภาวะไมมี่ออกซเิจน ทัง้นีกิ้จกรรมของเซลล์จะขึน้อยูก่บัสภาวะท่ีใช้ในการ

เจริญเตบิโต เชน่ อณุหภมิู พีเอช และความเข้มข้นของสารตัง้ต้น ส�าหรับแบคทีเรียสายพนัธุ์ Lactobacillus paracasei จะผลติ

กรดแลก็ตกิซึง่อยูใ่นรูปของโซเดียมแลก็เทตท่ีพีเอช 6 และอณุหภมิู 33 องศาเซลเซียส กรดแลก็ตกิท่ีได้จ�าเป็นต้องท�าให้บริสทุธ์ิ

โดยวิธีอลัตราฟิลเตรชนั โดยใช้คลอรีนไอออนเหน่ียวน�าให้เกิดการแยกสารประกอบท่ีไมมี่ประจ ุ โดยเฉพาะสารท่ีมีไนโตรเจน

และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบออกจากโซเดียมแลก็เทตเพ่ือให้ได้กรดแลก็ตกิในท้ายท่ีสดุ ซึง่กระบวนการผลติพอลแิลก็ตกิแอ

สดิจากกรดแลก็ติก เร่ิมจากการท�ากรดแลก็ตกิให้เข้มข้นโดยผา่นกระบวนการควบแนน่เป็นเวลา 3-4 ชัว่โมง ณ อณุหภมิู 180-

190 องศาเซลเซียส ทัง้นีเ้พ่ือควบคมุปริมาณการระเหยของกรดแลก็ตกิ จะได้พรีพอลเิมอร์ท่ีมีน�า้หนกัโมเลกลุ 3,400 กรัมตอ่

โมล พรีพอลเิมอร์จะถกูท�าให้มีขนาดโมเลกลุเลก็ลงโดยการระเหยและควบแนน่ท่ีอณุหภมิู 210 องศาเซลเซียสจะได้พอลแิลก็

ไทด์ท่ีเกิดจากมอนอเมอร์ของไดแลก็ไทด์

 ในการสงัเคราะห์พอลเิมอร์แบบเปิดวง (ring-opening polymerization) มีความส�าคญัตอ่คณุสมบตัทิางกายภาพ

ของพอลแิลก็ไทด์ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความบริสทุธ์ิของไดแลก็ไทด์และหมูไ่ฮดรอกซลิท่ีพบในไดแลก็ไทด์ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการ

แตกพอลเิมอร์ ทัง้นีจ้ะพบปริมาณของหมูไ่ฮดรอกซลิในไดแลกไทด์เพ่ิมขึน้หลงักระบวนการแตก พอลเิมอร์แบบวงเพ่ือสร้างเป็น

ไดแลก็ไทด์ (cyclizing depolymerization) พอลแิลก็ไทด์ท่ีได้จ�าเป็นต้องมีน�า้หนกัโมเลกลุประมาณ 50,000 กรัมตอ่โมล การ

แตกมอนอเมอร์ (demonomerization) ของไดแลก็ไทด์จะเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วเพ่ือไมไ่ห้กลบัไปเป็นไดแลก็ไทด์ได้อีก การแตก

มอนอเมอร์ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนหลงัจากการเติมสารให้ความคงตวั โดยขัน้ตอนแรกจะควบคมุจดุหลอมเหลวให้มีความดนั 

10 มิลลบิาร์ ซึง่จะท�าให้มอนอเมอร์เกิดการระเหย จนอณุหภมิู 195 องศาเซลเซียส และมีคา่ความหนืดเพ่ิมขึน้เป็น 700 ปาส

คาลตอ่วินาที จะได้ไดแลก็ไทด์ท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 2 สว่นขัน้ตอนท่ีสองหรือท่ีเรียกวา่ไลอิง (lying) จะเป็นการหลอมเหลว

โดยผา่นความร้อนท่ีบริเวณพืน้ผิวอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จ�าเป็นอยา่งย่ิงส�าหรับกระบวนการแตกมอนอเมอร์เพ่ือให้ได้ปริมาณมอนอ

เมอร์ร้อยละ 0.5 ในท่ีนีใ้ช้อณุหภมิูต�่ากวา่ 190 องศาเซลเซียส โดยเหน่ียวน�าให้ความดนัลดลงเหลือ 2.5 มิลลบิาร์และคา่ความ

หนืดประมาณ 1,440 ปาสคาลตอ่วินาที

 การผลิตพอลิแลก็ติกแอสิดด้วยวิธีการหมกัโดยใช้จลุินทรีย์ภายใต้สภาวะการเพาะเลีย้งท่ีไม่มีออกซิเจนตามกรรมวิธี

การผลติท่ีได้เปิดเผยในสทิธิบตัรนี ้ เก่ียวข้องกบัการน�าระบบวิศวกรรมเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการผลติพอ ลแิลก็ตกิแอ

สดิ โดยครอบคลมุถงึขัน้ตอนการผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิ รวมไปถงึการสกดัโปรตีนในขัน้ตอนของการยอ่ยแป้งเพ่ือใช้เป็นสาร

อาหารในการเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์ ซึง่ท�าให้สามารถลดต้นทนุในการผลติได้

วิธีการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดและเครือ่งมือท่ีเก่ียวขอ้งแอสิด

มีต่อหนา้  25
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ภาพท่ี 1 กระบวนการผลิตพอลิแล็กไทด์จากกรดแล็กติก

Method for producing polylactic acid and corresponding device

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Li และคณะ, 2012

 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถือสิทธิดังต่อไปน้ี กระบวนการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดประกอบด้วยขัน้ตอนการแยก
กรดแล็กติกจากการหมกัผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีแป้งเป็นองค์ประกอบ อาทิ ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ แป้งทริทิเคลี ข้าวโพด 
ข้าว และมนัส�าปะหลงั โดยท�าการบดวตัถดุิบและแบ่งส่วนของวตัถดุิบเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน�าไปย่อยแป้ง จากนัน้ท�าการ
แยกสารละลายกลโูคสท่ีได้จากการย่อยแป้งเพ่ือใช้เป็นอาหารส�าหรับการเพาะเลีย้งแบคทีเรียในสภาวะไม่มีออกซิเจน ส่วน
ท่ีไม่ละลายจะถกูส่งไปสกดัโปรตีนด้วยอลัคาไลน์ในส่วนท่ี 2 ส�าหรับส่วนท่ี 2 น�าไปสกดัด้วยอลัคาไลน์เพ่ือให้ได้โปรตีนซึง่
จะถกูน�าไปเติมในถงัหมกัเพ่ือใช้เป็นสารอาหารส�าหรับการเจริญเติบโต (growth promoters) ซึง่ส่วนท่ีไม่ละลายท่ีเหลือจะ
ถกูน�ากลบัไปย่อยแป้งในส่วนท่ี 1 ต่อไป ซึง่ขัน้ตอนการย่อยแป้งด�าเนินการแบบ 2 ขัน้ตอนต่อเน่ืองโดยใช้เอนไซม์แอลฟา
อะมิเลสต่อด้วยเอนไซม์กลโูคอะมิเลสในการย่อยควบคู่กบัขัน้ตอนการแยกโปรตีนท่ีสกดัได้ ในขัน้ตอนของการหมกัผลิตผล
ทางการเกษตรท่ีมีแป้งเป็นองค์ประกอบนีจ้ะน�าชีวมวลท่ีมากเกินพอในระหว่างการหมกัไปแยกและท�าการย่อย จากนัน้น�า
กลบัเข้าไปในถงัหมกัดงัเดิม กระบวนการดงักล่าวด�าเนินไปอย่างต่อเน่ือง จากนัน้เข้าสู่ขัน้ตอนการแยกและการท�าบริสทุธ์ิ
กรดแล็กติกโดยการใช้อตัราฟิลเตรชนั นาโนฟิลเตรชนั และ/หรืออิเล็กโทรไดแอลิซิส ความเข้มข้นของกรดแล็กติกท่ีได้มีค่า
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 รวมถึงความเข้มข้นของหมู่ไฮดรอกซิลน้อยกว่า 25 มิลลิอิควิวาเลนต์

 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์แบบเปิดวงของไดแล็กไทด์ในขัน้ตอนการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดใช้ความเข้มข้นของสาร
เร่งปฏิกิริยา 2x10-4 ถึง 2x10-5 โมลต่อโมล ซึง่มีการเติมสารให้ความคงตวัก่อนน�าเข้าสู่กระบวนการแตกมอนอเมอร์ โดย
ขัน้ตอนการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดสามารถใช้จลุินทรีย์สายพนัธุ์เดียวหรือเชือ้ผสมในกระบวนการหมกั ได้แก่ สายพนัธุ์  
Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus หรือ Pediococcus ทัง้นีส้ารอาหารท่ีใช้ในการเพาะเลีย้ง
และโปรตีนท่ีผ่านการสกดัด้วยอลัคาไลน์จ�าเป็นต้องผ่านการฆ่าเชือ้ก่อนเข้าสู่ระบบ ส�าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิตพอลิแล็กติกแอสิด ประกอบด้วย เคร่ืองผสม เคร่ืองย่อยแป้งโดยต่อกบัถงัปฏิกรณ์ท่ีใช้สกดัโปรตีน เคร่ืองฆ่าเชือ้ก่อนน�า
เข้าสู่ถงัปฏิกรณ์ เคร่ืองท�าบริสทุธ์ิ เคร่ืองท�าเข้มข้น เคร่ืองใช้ในกระบวนการควบแน่นพอลิเมอร์ เคร่ืองใช้ในกระบวนการแตก
พอลิเมอร์ เคร่ืองท�าบริสทุธ์ิระดบัอลัตราส�าหรับไดแล็กไทด์  และถงัปฏิกรณ์ส�าหรับใช้ในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์และ
กระบวนการแตกมอนอเมอร์ 
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 กระบวนการผลิตพอลิแล็กติกแอสิด (polylactic acid, PLA) ในสิทธิบัตรฉบับนีมี้การประยุกต์ใช้นวัตกรรมท่ีมี 
ประโยชน์และมีประสทิธิภาพตอ่กระบวนการผลติ โดยการน�าวตัถดุบิทางการเกษตรจ�าพวกกากน�า้ตาลหรือชานอ้อย มาใช้เป็น
วตัถดุบิเร่ิมต้นในกระบวนการหมกั  นอกจากนี ้ การประดษิฐ์นีย้งักลา่วรวมถงึต้นทนุ  ประสทิธิผลและการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขนัทางด้านอตุสาหกรรมการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดท่ีได้จากหมกักรดแล็กติกท่ีมีการประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมพอลิ
แลก็ตกิแอสดิ  ซึง่เป็นพอลเิมอร์ของกรดแลก็ตกิ  (ภาพท่ี  1)  ท่ีสามารถยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาติ  กรดแลก็ตกินีผ้ลติได้ทัง้จาก
การสงัเคราะห์ทางเคมีและจากการหมกัวตัถดุบิทางการเกษตร  อาทิ  วตัถดุบิจ�าพวกแป้ง  เซลลโูลส  เนือ้ไม้  ชานอ้อย  ฟางข้าว
สาลี  และกากน�า้ตาลจากข้าวสาลี  เป็นต้น  ซึง่พบวา่การหมกัโดยใช้วตัถดุบิทางการเกษตรนัน้มีข้อได้เปรียบกวา่การสงัเคราะห์
ทางเคมีจากเชือ้เพลงิฟอสซลิในแงข่องการสร้างสมดลุทรัพยากร  โดยการใช้แหลง่ทรัพยากรใหมท่ดแทนการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาตโิดยตรง  อีกทัง้ยงัเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมเน่ืองจากการผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิแบบดัง้เดมิใช้แคลเซียมคาร์บอเนต 
(CaCO3) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในการปรับพีเอช ซึง่ท�าให้เกิดตะกอนของเกลือแคลเซียมซลัเฟตหรือยิปซมั สง่ผล
ตอ่การเพ่ิมคา่ใช้จา่ยในการบ�าบดัของเสียท่ีเกิดขึน้  จงึได้มีการพฒันาวิธีการผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิท่ีเหมาะสมและสามารถน�า
ตวัท�าละลายอินทรีย์มาใช้เป็นวตัถดุิบหมนุเวียนส�าหรับใช้ในการสกดัซ�า้  (back extraction) ภายในระบบเพ่ือเป็นการลดคา่ใช้
จา่ยอีกทางหนึง่

  สทิธิบตัรฉบบันีก้ลา่วถงึขัน้ตอนการผลติพอลแิลก็ติกแอสดิจากการหมกักากน�า้ตาล  (ภาพท่ี  2)  โดยอาศยัหลกั
การเดมิมาพฒันาขึน้ใหมเ่ป็นนวตักรรม  ซึง่เร่ิมจากการเตรียมน�า้หมกัเพ่ือผลติกรดแลก็ตกิ  การสกดักรดแลก็ตกิ  การสกดั
ซ�า้หรือการน�าตวัท�าละลายกลบัมาใช้ใหม่ การเตรียมแล็กไทด์เพ่ือการผลิตพอลิแล็กติกแอสิด ปฏิกิริยาพรีพอลิเมอไรเซชนั  
(prepolymerization)  ตลอดจนการสงัเคราะห์พอลแิลก็ตกิแอสดิ  ทัง้นีเ้พ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ  ลดการใช้พลงังาน  และการเพ่ิม
ผลได้ผลติภณัฑ์มากย่ิงขึน้  โดยสทิธิบตัรฉบบันีมี้ข้อถือสทิธ์ิดงัตอ่ไปนี ้ กระบวนการการผลติพอลแิลก็ตกิแอสดิจากกากน�า้ตาล
หรือชานอ้อยซึง่เป็นแหลง่คาร์บอน เร่ิมจากขัน้ตอนการเตรียมน�า้หมกัเพ่ือผลติกรดแลก็ตกิ โดยยอ่ยชานอ้อยด้วยกรดเจือจาง ท่ี
อณุหภมิู  120 องศาเซลเซียส นาน  30-90 นาที  จากนัน้ก�าจดัลกินินด้วยการเตมิดา่งความเข้มข้น  1-5  เปอร์เซน็ต์โดยน�า้หนกั
ตอ่ปริมาตร ท่ีอณุหภมิู 120-150 องศาเซลเซียส นาน 15-90 นาที และยอ่ยเซลลโูลสด้วยเอนไซม์เซลลเูลส ไฮโดรไลเสตท่ีได้จะ
มีความเข้มข้นของน�า้ตาลท่ีหมกัได้  40-50  เปอร์เซน็ต์โดยน�า้หนกั  จากนัน้น�าไปป่ันเหว่ียงและเจือจางให้มีความเข้มข้นน�า้ตาล
เทา่กบั 7-10 เปอร์เซน็ต์โดยน�า้หนกั ก่อนการหมกัจะต้องเตมิแหลง่ไนโตรเจนจากน�า้แชข้่าวโพด (corn steep liquor) และยีสต์
ท่ีผา่นการให้ความร้อน  (autoclaved  yeast  paste)  ความเข้มข้น  2-5  เปอร์เซน็ต์  โดยท�าการหมกัแบบเบด็เสร็จหรือแบบครัง้
คราว  ภายใต้สภาวะไมมี่ออกซเิจนหรือมีอากาศเพียงเลก็น้อย  เป็นเวลา  24-48  ชัว่โมง  โดยจลุนิทรีย์ในกลุม่  Lactobacillus, 
Streptococcus, Bacillus และ Rhizopus ทัง้นีจ้ะต้องปรับคา่พีเอชโดยใช้ดา่งคาร์บอเนตหรือสารละลายแอมโมเนีย ให้อยูใ่น
ชว่งพีเอช 5-6 และควบคมุอณุหภมิูท่ี 37-45 องศาเซลเซียส

  หลงัสิน้สดุการหมกั  น�าน�า้หมกัท่ีได้ไปสกดัโดยใช้ตวัท�าละลายอินทรีย์  อาทิ  ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์  บวิทานอล  ไซ
โคลเฮกซานอล  และเมทิลแอซีเทต  ในอตัราสว่นตัง้แต ่ 1:1  ถงึ  1:5  ทัง้นีก้ารสกดันีมี้ประสทิธิภาพในการสกดัมากกวา่  90 
เปอร์เซน็ต์  โดยปราศจากการใช้พลงังาน  จากนัน้สารสกดักรดแลก็ตกิท่ีได้จะถกูน�ามาแยกอีกครัง้ด้วยการเตมิสารละลายดา่ง
ในอตัราสว่น 1:3 ถงึ 1:10 กวนเป็นเวลา 1 ชัว่โมงและทิง้ไว้เพ่ือให้เกิดการตกตะกอนประมาณ 2 ชัว่โมง เกลือของกรด แลก็ตกิ
ในชัน้สารละลายจะถกูแยกอีกครัง้เพ่ือใช้ในขัน้ตอนถดัไป โดยชัน้ตวัท�าละลายอินทรีย์นีก็้จะถกูน�ากลบัมาใช้ในการสกดัใหมอี่ก
ครัง้ซึง่เป็นการลดการใช้พลงังาน  เรียกกระบวนการนีว้า่การสกดัซ�า้  ชัน้เกลือของกรดแลก็ตกิซึง่มีพีเอชประมาณ  3.86  จะถกู
เตมิกรดอนินทรีย์เพ่ือแยกกรดแลก็ตกิ  จากนัน้ท�าการป่ันเหว่ียงเพ่ือให้โลหะท่ีเกิดขึน้จากการเตมิกรดอนินทรีย์ตกตะกอน  กรด
แล็กติกดิบท่ีมีโลหะปริมาณน้อยผสมอยู่จะถกูน�าไปผ่านเรซินชนิดประจุบวกเพ่ือก�าจดัไอออนของโลหะ กรดแล็กติกท่ีได้มีพี
เอชอยูร่ะหวา่ง  2.5-3  จากนัน้ปรับกรดแลก็ตกิให้มีความเข้มข้นประมาณ  50-60  เปอร์เซน็ต์โดยน�า้หนกัตอ่ปริมาตรในหอกลัน่
สญุญากาศ ท่ีอณุหภมิู 75-85 องศาเซลเซียส

กระบวนการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดจากวตัถดิุบหมนุเวียน

มีต่อหนา้  27



สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

สรรสาระสทิธิบตัรทางเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนกนัยายน 2556 พอลแิลก็ตกิแอสดิ

27

ภาพท่ี 1 โครงสร้างทางเคมีของกรดแล็กติก

Process for the production of polylactic acid (PLA) from renewable feedstocks

ท่ีมา : Ramakrishna และคณะ, 2009

 กรดแล็กติกท่ีได้จะถกูเปลี่ยนไปเป็นแล็กไทด์ในถงัปฏิกรณ์กวน ภายใต้ความดนัสญุญากาศ 5-30 มิลลิเมตรปรอท 
ท่ีอณุหภมิู 120–155 องศาเซลเซียส เรียกปฏิกิริยาพรีพอลิเมอไรเซชนั แล็กไทด์ท่ีได้จะถกูท�าให้บริสทุธ์ิโดยการตกผลกึด้วย
ตวัท�าละลายอินทรีย์ อาทิ เอทิลแอซีเทต โทลอีูน หรือแอลกอฮอล์ จากนัน้ท�าการกรอง ผลได้ของแล็คไทด์บริสทุธ์ิอยู่ในช่วง 
50-60 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้น�าไปท�าแห้งแล้วน�าเข้าสู่ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัเพ่ือผลิตพอลิแล็กติกแอสิดด้วยการเติมตวัเร่ง
ปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมในถงัปฏิกรณ์ อณุหภมิู 120-200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-20 ชัว่โมง พอลิแล็กติกแอสิดท่ีได้จะถกู
ละลายในตวัท�าละลายท่ีเหมาะสมและตกตะกอนอีกครัง้ก่อนน�าไปท�าแห้งซึง่จะได้พอลิแลก็ติกแอสิดบริสทุธ์ิในท่ีสดุ

แหล่งที่มาสทิธิบตัร
Ramakrishna, S.V. et al. 2009. Process for the production of polylactic acid (PLA) from renewable feedstocks. Patent No.: U.S.  7,507,561. B2.

สทิธิบตัรที่เก่ียวข้อง 
Baniel, A.M. et al. 2000. Process for isolating lactic acid. Patent No.: U.S. 6,087,532. A. 
Carlson, T.L., E.M. Peters, Jr. and Cargill, Inc. 2002. Low pH lactic acid fermentation. Patent No.: U.S. 6,475,759. B1.

เอกสารอ้างองิ
Ramakrishna, S.V. et al.  2009. Process for the production of polylactic acid (PLA) from renewable feedstocks. Patent No.: U.S. 7,507,561. B2.

ภาพท่ี 2 กระบวนการผลิตพอลิแล็กติกแอสิดจากกากน�า้ตาล

ท่ีมา : Ramakrishna และคณะ, 2009
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 ปัจจบุนัมีการศึกษาและประยกุต์ใช้เทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) ในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง อาทิ ใช้เป็น
ส่วนประกอบอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และบรรจภุณัฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (thermoplastic starch, 
TPS) ท่ีใช้แป้งเป็นวตัถดุิบในการผลิตก�าลงัได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจบุนั เน่ืองจากสามารถอ่อนตวัและหลอมเหลว
ได้เม่ือได้รับความร้อน แต่เม่ือท�าให้เย็นลงจะสามารถแข็งตวัและคงรูปร่างได้ ท�าให้สามารถขึน้รูปได้ง่าย อีกทัง้มีความ
สามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradability) ส่งผลให้มีการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในระดบัอตุสาหกรรม
เพ่ิมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม พบว่าการใช้แป้งเป็นวสัดตุัง้ต้นในการผลิตเทอร์โมพลาสติกดงักล่าว มีข้อจ�ากดับางประการ โดย
พบว่าโครงสร้างผลกึในแกรนลูของแป้งมีความแข็งแรง จึงไม่สามารถหลอมละลายได้ ดงันัน้จึงมีการเติมสารเติมแต่ง (addi-
tive) หรือพลาสติไซเซอร์ (plasticizer) บางชนิดลงไปผสมเพ่ือปรับปรุงคณุสมบตัิบางประการของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช 
ด้วยเหตนีุว้สัดตุัง้ต้น รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเติมลงไป และสดัส่วนของส่วนประกอบดงักล่าวจึงส่งผลต่อคณุสมบตัิ
บางประการของเทอโมพลาสติกสตาร์ช โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมบตัิเชิงกล (mechanical properties) ส่งผลให้ในปัจจบุนัมี
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงสมบตัิเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชให้ดีย่ิงขึน้ โดยปรับปรุงและศึกษาผลของสาร
เติมแต่ง ชนิดของพลาสติไซเซอร์ท่ีใช้ สดัส่วนของส่วนประกอบต่าง ๆ  รวมถึงวิธีการในการผสมและขึน้รูปพลาสติก 
 นอกจากนีพ้บว่าน�า้ยงัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุสมบตัิของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช โดยน�า้จะเป็นส่วน
ประกอบส�าคญัในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช ถึงแม้น�า้จะท�าหน้าท่ีเป็นพลาสติไซเซอร์ท่ีดีส�าหรับแป้ง แต่เน่ืองจาก
น�า้สามารถระเหยได้ง่ายจึงส่งผลต่อคณุสมบตัิทางกลของพลาสติกท่ีได้มีลกัษณะเปราะ จึงไม่นิยมใช้น�า้ในการผลิต ทัง้นี ้
พบว่าปริมาณน�า้น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน�า้หนกั จะสามารถเพ่ิมพฤติกรรมการไหล (flow behavior) ของพลาสติก รวมถึง
ยงัสามารถลดการเกิดฟองอากาศขณะผสมในเคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์ได้ แต่ถ้าปริมาณน�า้น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน�า้หนกั จะ
ท�าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั ซึง่ส่งผลต่อสีของผลิตภณัฑ์ด้วยเช่นกนั ดงันัน้การควบคมุปริมาณน�า้ในระหว่างกระบวนการ
ผสมพลาสติกจึงมีความส�าคญั นอกจากน�า้แล้ว กลีเซอรอลก็ถกูน�ามาใช้เป็น พลาสติไซเซอร์ร่วมในกระบวนการผลิตด้วย 
ดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น เน่ืองจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสามารถหลอมตวัได้เม่ือได้รับความร้อนและแรงกลท่ีเหมาะสม 
จึงสามารถใช้เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเป็นส่วนประกอบหลกัในการผลิตพลาสติก อย่างไรก็ดีพลาสติกท่ีผลิตจากเทอร์โม
พลาสติกสตาร์ชมีข้อจ�ากดัท่ีส�าคญัสองประการ คือ มีสมบตัิเชิงกลต�่า (poor mechanical properties) และไม่ทนน�า้ งาน
วิจยัและพฒันาส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นเพ่ือปรับปรุงคณุสมบตัิทัง้สองด้านของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชให้ดีขึน้ ซึง่แนวทางท่ีนิยม
ได้แก่ การดดัแปรโครงสร้างของแป้งด้วยกระบวนการทางเคมี และการผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกบัพลาสติกสงัเคราะห์
ชนิดอ่ืน ๆ  โดยวิธีการส่วนใหญ่จะอาศยัการขึน้รูปด้วยเคร่ืองมือและกระบวนการผลิตโดยอาศยัเคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์ 
 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถือสิทธ์ิดังต่อไปน้ี วสัดพุอลิเมอร์และวิธีการผลิตวสัดเุทอร์โมพลาสติกจากแป้ง โดย
อาศยัวิธีการผสมให้เป็นเนือ้เดียวกนั ประกอบด้วยแป้งร้อยละ 40-50 สารปรับความนุ่มร้อยละ 0.01–7 โดยน�า้หนกั และ 
พอลิเมอร์ท่ีมีหมู่อิพอกซี (epoxy) เตรียมภายใต้สภาวะท่ีให้ความร้อนและแรงกล โดยควบคมุปริมาณน�า้ให้น้อยกว่าร้อยละ 
12 โดยน�า้หนกั และขึน้รูปโดยอาศยัเคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์ โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงสมบตัิเชิงกลของเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชให้มากขึน้ โดยศึกษาเก่ียวกบัการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชท่ีมีหมู่ไกลซิดิล (glycidyl) รวมถึงผลของการเติมหมู่
ไกลซิดิล และผลของปริมาณแป้งท่ีมีหมู่ไกลซิดิล ต่อสมบตัิเชิงกลของฟิล์มจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
 การทดลองท่ีหนึ่ง ศึกษากระบวนการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยใช้แป้งมนัฝร่ัง กลีเซอรอล และ/หรือ ซอร์
บิทอลเป็นพลาสติไซเซอร์ และพอลิเมอร์ท่ีมีหมู่อิพอกซีเป็นส่วนประกอบ ผสมด้วยเคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดเกลียวคู่ภายใต้
ช่วงอณุหภมิูประมาณ 130–160 องศาเซลเซียส โดยในระหว่างกระบวนการผสมด้วยความร้อนนัน้ โครงสร้างผลกึของแป้ง
จะถกูท�าลายกลายเป็นส่วนท่ีเป็นอสณัฐาน แต่คงยงัมีส่วนท่ีเป็นผลกึอยู่บ้าง ซึง่การเติมพอลิเมอร์ท่ีมีหมู่ไกลซิดิล จะท�าให้
เกิดปฏิกิริยาระหว่างแป้ง กลีเซอรอลและซอร์บิทอล ส่งผลท�าให้สมบตัิเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชท่ีเตรียมได้เพ่ิมขึน้
อย่างมีนยัส�าคญั 
 การทดลองท่ีสอง ศึกษาผลของหมู่ไกลซิดิลต่อสมบตัิเชิงกลของฟิล์มจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช ประกอบด้วย
แป้งมนัฝร่ังร้อยละ 70 โดยน�า้หนกั กลีเซอรอลร้อยละ 23.5 โดยน�า้หนกั ซอร์บิทอลร้อยละ 23.5 โดยน�า้หนกั และพอลิเม
อร์ท่ีหมู่ไกลซิดิลท่ีความเข้มข้นร้อยละ 0 และ 1 โดยน�า้หนกั โดยผสมส่วนประกอบต่าง ๆ และขึน้รูปเป็นฟิล์ม และศึกษา
คณุสมบตัิเชิงกลของฟิล์มท่ีเตรียมได้ ประกอบด้วยความแข็งดึง (tensile strength) และการยืดตวั ณ จดุท่ีขาด (elonga-
tion at break) จากผลการทดลองพบว่า การเพ่ิมปริมาณพอลิเมอร์ท่ีหมู่ไกลซิดิลจะสามารถเพ่ิมความแข็งดึงของฟิล์มได้ 
แต่จะท�าให้ค่าการยืดตวั ณ จดุท่ีขาดลดลง เน่ืองจากหมู่ไกลซิดิลสามารถท�าพนัธะกบัเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช โดยหมู่ไฮดร
อกซิลของโมเลกลุแป้งและพลาสติไซเซอร์ จะสร้างพนัธะกบัหมู่ไกลซิดิล ส่งผลให้ความแข็งแรงของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
ท่ีเตรียมได้เพ่ิมขึน้ แต่มีความยืดหยุ่นลดลง

วสัดพุอลิเมอรแ์ละวิธีการผลิตพอลิเมอร์

มีต่อหนา้  29
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ภาพท่ี 1 ผลของหมู่ไกลซิดิลต่อสมบตัิเชิงกลของฟิล์มจากเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ช

Polymer material and method for the production thereof

ท่ีมา : Schmidt และคณะ, 2010

 การทดลองท่ีสาม ศึกษาผลของปริมาณแป้งต่อสมบตัิเชิงกลของฟิล์มจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชท่ีมีหมู่ไกลซิดิล 
โดยเตรียมแป้งมนัฝร่ังร้อยละ 62.4–65.5 โดยน�า้หนกั กลีเซอรอลร้อยละ 30.6 โดยน�า้หนกั ซอร์บิทอลร้อยละ 2.9–6.5 โดย
น�า้หนกั และพอลิเมอร์ท่ีหมู่ไกลซิดิลท่ีความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และ 1.0 โดยน�า้หนกั ผสมด้วยเคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดเกลียว
คู่ ภายใต้ช่วงอณุหภมิูประมาณ 130–160 องศาเซลเซียส (ผสมและขึน้รูปตามการทดลองท่ี 1) โดยเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
ท่ีเตรียมได้ข้างต้น จะเปรียบเทียบกบัเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชท่ีเตรียมจากแป้งมนัฝร่ังร้อยละ 62.4 โดยน�า้หนกั กลีเซอรอล
ร้อยละ 22.8 โดยน�า้หนกั และซอร์บิทอลร้อยละ 14.8 โดยน�า้หนกั ท่ีท�าการผสมและขึน้รูปตามการทดลองท่ี 1 เช่นเดียวกนั 
จากผลการทดลอง พบว่า การเพ่ิมปริมาณของแป้งจะส่งผลต่อค่าความแข็งดึงท่ีเพ่ิมขึน้ และค่าการยืดตวั ณ จดุท่ีขาดของ
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชท่ีมีหมู่ไกลซิดิลมีค่ามากกว่าเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชท่ีไม่เติมพอลิเมอร์ท่ีมีหมู่ไกลซิดิล มากกว่าร้อย
ละ 200 ดงันัน้ ความแข็งแรงของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชดงักล่าว จะแปรผนัตามปริมาณแป้งท่ีเติม ในขณะท่ีความยืดหยุ่น
จะลดลง ซึง่แปรผกผนักบัปริมาณแป้ง จากผลการทดลองทัง้หมด พบว่า การเติมพอลิเมอร์ท่ีมีหมู่ไกลซิดิลเพียงร้อยละ 0.5–
1 โดยน�า้หนกั ส่งผลท�าให้สมบตัิเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส�าคญั โดยสามารถเพ่ิมความแข็งแรง
ของวสัดไุด้มากกว่าสองเท่า ในขณะท่ีความยืดหยุ่นของวสัดลุดลงประมาณร้อยละ 50 

 จากผลการทดลองข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ส่วนประกอบ สดัส่วน และการเติมสารเติมแต่งมีความส�าคญัต่อ
สมบตัิเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช โดยสามารถเพ่ิมความแข็งแรงให้กบัวสัดดุงักล่าวได้ อย่างไรก็ตาม คณุสมบตัิของ
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชต่าง ๆ จะขึน้กบัวิธีการน�าไปใช้ด้วยเช่นกนั

แหล่งที่มาสทิธิบตัร
Schmidt, H., C. Hess, J. Mathar and R. Hackfort. 2010. Polymer material and method for the production thereof. Pub. No.: US 2010/0305240 A1.

สทิธิบตัรที่เก่ียวข้อง 
Schmidt, H., C. Hess, J. Mathar and R. Hackfort. 2010. Polymer material and method for the production thereof. Pub. No.: WO/2009/053382.

เอกสารอ้างองิ
Kandola, B.K., D. Price, G.J. Milnes and  A. Da Silva. 2013. Development of a novel experimental technique for quantitative study of melt dripping of themoplastic 
polymers. Polym. Degrad. Stabil. 98: 52–63.

ภาพท่ี 2 ผลของปริมาณแป้งต่อสมบตัิเชิงกลของฟิล์มจากเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชท่ีมีหมู่ไกลซิดิล

ท่ีมา : Schmidt และคณะ, 2010
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 สารพิทกัษ์ (compatible solute) มีอิทธิพลตอ่กิจกรรมเอนไซม์ทัง้ในด้านบทบาทของสารความเครียด (stressor) และสารปกป้อง (protectant) 

ซึ่งสอดคล้องกับอุบตัิการณ์สภาพความเครียดของจุลินทรีย์ และอนัตรกิริยาระหว่างสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่กับสารพิทักษ์ในระบบชีวภาพ ดงักรณีของ 

กลีเซอรอล (กราฟแทง่สีแดง) ท่ีสามารถก�าจดัความเครียดของการยบัยัง้เอนไซม์ด้วยเฮกเซน ( B) และแมกนีเซียมคลอไรด์ (D) และยงักระตุน้กิจกรรมเอนไซม์

ภายใต้ความเครียดจากเฮกเซน (B) ขณะท่ีบีตาอิน (กราฟแทง่สีมว่ง) ท�าหน้าท่ีปกป้องความเครียดของเอนไซม์จากเบนซีน (A) เฮกเซน (B)  เอทานอล (C) และ

แมกนีเซียมคลอไรด์ (D) กอปรทัง้ยงัชว่ยกระตุน้กิจกรรมเอนไซม์ภายใต้ความเครียดจากเบนซีน (A) และเฮกเซน (B) ได้อีกด้วย

 ส่วนทรีฮาโลส (กราฟแท่งสีน�า้เงิน) ช่วยลดภาวะยับยัง้ของเอนไซม์จากเบนซีน/สารไม่ชอบน�า้ (A) และสารก่อความไร้ระเบียบชอบน�า้ ได้แก่  

เอทานอล (C) และแมกนีเซียมคลอไรด์ (D) ทวา่กลบัทวีภาวะการยบัยัง้เอนไซม์จากเฮกเซน/สารไมช่อบน�า้ (B) และสารก่อความไร้ระเบียบชอบน�า้ ได้แก่ ยเูรีย 

และเบนซลิแอลกอฮอล์ ผลลพัธ์ของทรีฮาโลสนีย้งัสอดคล้องเป็นอยา่งดีกบัการพิทกัษ์เซลล์ภายใต้ความเครียดเน่ืองด้วยสารไฮโดรคาร์บอนไมช่อบน�า้ท่ีมีคา่สมั

ประสทิธ์การกระจายต�่า (log P)/เบนซีนและโทลอีูน และสารก่อความไร้ระเบียบชอบน�า้/เอทานอล

 ส�าหรับพรอลิน (กราฟแท่งสีเขียว) แสดงกิจกรรมของการปกป้องเอนไซม์ได้ดีกว่าทรีฮาโลสภายใต้ความเครียดจากเฮกเซน/เอทานอล/แมกนีเซียม

คลอไรด์ (B/C/D) โดยท่ีแมนนิทอล (กราฟแทง่สีฟ้า) สามารถปกป้องเอนไซม์ได้ดีกวา่ทรีฮาโลสภายใต้ความเครียดจากเบนซีน/เอทานอล/แมกนีเซียมคลอไรด์ 

(A/C/D)

เอกสารอ้างอิง Bhaganna, P. et al.  2010. Hydrophobic substances induce water stress in microbial cells. Microb. Biotechnol. 3(6): 701–716. • Cray, J. A. et al. 
2013.  A universal measure of chaotropicity and kosmotropicity. Environ. Microbiol. 15(1): 287–296. • Cray, J. A. et al. 2013. The biology of habitat dominance; 
can microbes behave as weeds? Microb. Biotechnol. doi: 10.1111/1751-7915.12027. • Zhao, H. 2006. Are ionic liquids kosmotropic or chaotropic? An evalua-
tion of available thermodynamic parameters for quantifying the ion kosmotropicity of ionic liquids. J. Chem. Technol .Biotechnol. 81: 877–891.

การสลายความเครียดของเอนไซมจ์ากสารไมช่อบน�้า 

Compatible solutes protect enzymes exposed to hydrophobic substances

การปกป้องการยบัยัง้/ภาวะเครียดของเอนไซม์ด้วยสารพิทกัษ์

(A) การยบัยัง้เอนไซม์เฮกโซไคเนส/ไพรูเวตไคเนส/แลก็เทตดีไฮโดรจีเนสด้วยเบนซิน (20.5 mM)

(B) การยบัยัง้เอนไซม์เฮกโซไคเนส/ไพรูเวตไคเนส/แลก็เทตดีไฮโดรจีเนสด้วยเฮกเซน (123 mM)

(C) การยบัยัง้เอนไซม์บีตากาแลก็โทซเิดสด้วยเอทานอล (5.2 M)

(D) การยบัยัง้เอนไซม์บีตากาแลก็โทซเิดสด้วยแมกนีเซียมคลอไรด์ (0.97 M)

สารยบัยัง้/stressors: ก�าหนดความเข้มข้นส�าหรับภาวะการยบัยัง้ 60-90%

สารพิทกัษ์/compatible solutes (A-B/C-D): ทรีฮาโลส (5/62.5 mM), แมนนิทอล (300/7 mM), กลีเซอรอล (2000/150 mM)

บีตาอิน (1500/125 mM), พรอลนิ (78/156 mM)

สารพิทกัษ์ = compatible solute, สารก่อความไร้ระเบียบชอบน�า้ = hydrophilic chaotrope 

สาร/ไฮโดรคาร์บอนไมช่อบน�า้ = hydrophobic substance/hydrocarbon
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การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแสดงสหสมัพนัธ์กิจกรรมความไร้ระเบียบ/ความมีระเบียบ

จากอิทธิพลของตวัละลาย/สารประกอบ

(A) การคลายตวั (unfolding) ของเอนไซม์ RNase แสดงกิจกรรมของความไร้ระเบียบ (คา่ +)/ความมีระเบียบ (คา่ -)

(B) อตัราการท�าลายเย่ือพลาสมาโดยแอลกอฮอล์ แสดงกิจกรรมความไร้ระเบียบ (คา่ +)

(C) อตัราการคลายตวัของเอนไซม์ chondroitinase ท่ีอณุหภมิู 25ºC แสดงกิจกรรมความมีระเบียบ (คา่ -)

เอกสารอ้างอิง Cray, J. A. et al. 2013.  A universal measure of chaotropicity and kosmotropicity. Environ. Microbiol. 15(1): 287–296. • Miyawaki, O. and 
Tatsuno, M. 2011. Thermodynamic analysis of alcohol effect on thermal stability of proteins. J Biosci Bioeng 111: 198–203. • McKarns, S.C. et al. 1997. 
Correlation between hydrophobicity of short-chain aliphatic alcohols and their ability to alter plasma membrane integrity. Fundam. Appl. Toxicol. 36: 
62–70.

สภาพความไรร้ะเบยีบ/ความมีระเบยีบ 

A universal measure of chaotropicity and kosmotropicity

 ความไร้ระเบียบสามารถจ�ากดัฟังก์ชนัของระบบเซลล์และอนมุานได้ถึงบริบทของชีวมณฑล หากแต่การวดัค่าความไร้ระเบียบเชิงปริมาณยงั
ไมมี่มาตรฐานสากลอยา่งกรณีของการวดัอณุหภมิู ความดนั ความเป็นกรด-ดา่ง ความไมช่อบน�า้ อิทธิพลฮอฟไมสเตอร์ และวอเตอร์แอกทิวิตี อยา่งไร
ก็ตาม ได้มีการน�าเสนอการวดัคา่ความไร้ระเบียบ/ความมีระเบียบจากอิทธิพลของตวัละลายทัง้หลายอาศยัการอ้างอิงสเกลตอ่เน่ืองของความแตกต่าง
พลงังานอิสระ               ดงันี ้+361 กิโลจลูตอ่กิโลกรัมตอ่โมล (สารก่อความไร้ระเบียบ/chaotrope) จนกระทัง่ -659 กิโลจลูตอ่กิโลกรัมตอ่โมล (สารสร้าง
ความมีระเบียบ/kosmotrope) โดยจ�ากดัความหมายไว้ดงันี ้(1) สารก่อความไร้ระเบียบ > +4 kJ/kg mol และสารสร้างความมีระเบียบ < -4 kJ/kg mole 
และ (2) สารก่อความไร้ระเบียบประเภทละลายน�า้/สารชอบน�้า มีคา่สมัประสทิธ์ิการกระจายตวั (log P) < 1.9 และสารไม่ชอบน�้า/hydrophobic sub-
stance ท่ีมีกิจกรรมก่อความไร้ระเบียบ จะมีคา่สมัประสทิธ์ิการกระจายตวั (log P) > 1.9 

 ตวัอยา่งของสารก่อความไร้ระเบียบ ได้แก่ ฟีนอล (+143), แคลเซียมคลอไรด์ (+92.2), แมกนีเซียมคลอไรด์ (+54.0), บวิทานอล (+37.4),  
กวันิดนิไฮโดรคลอไรด์ (+31.9), ยเูรีย (+16.6), กลีเซอรอล (> 6.5 M, +6.34), เอทานอล (+5.93), และฟรักโทส (+4.56 kJ/kg mol) สารสร้างความมี
ระเบียบ ได้แก่ พรอลนิ (-5.76), ซโูครส (-6.92), ไดเมทิลซลัฟอกไซด์ (DMSO, -9.72), แมนนิทอล (-6.69), ทรีฮาโลส (-10.6), โซเดียมคลอไรด์ (-11.0),  
ไกลซนิ (-14.2), แอมโมเนียมซลัเฟต (-66.9) และพอลเิอทิลีนไกลคอล (PEG-1000, -126 kJ/kg mol) และสารเป็นกลาง ได้แก่ เมทานอล (+3.12), เอทิลีน
ไกลคอล (+1.66), กลโูคส (+1.19), กลีเซอรอล (< 5 M, +1.06) และมอลโทส (-1.43 kJ/kg mol)

 ดงันัน้ สารประกอบ/ตวัละลาย สามารถจ�าแนกตามบทบาทดงักลา่วออกได้ 2 ประเภท คือ สารก่อความไร้ระเบียบ (chaotrope) ได้แก่ ยเูรีย  
ฟีนอล แมกนีเซียมคลอไรด์ กวันิดนิ ไทโอไซยาเนต และสารสร้างความมีระเบียบ (kosmotrope) ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ บีตาอิน แอมโมเนียมซลัเฟต ซโูครส 
พอลเิอทิลีนไกลคอล ซึง่แสดงบทบาท/อนัตรกิริยาตอ่ระบบชีวโมเลกลุขนาดใหญ่ ดงักรณีศกึษา (1) การเหน่ียวน�าการคลายตวัของเอนไซม์ RNase ท่ีเน่ือง
ด้วยซโูครส ยเูรีย กลีเซอรอล กวันิดนิไฮโดรคลอไรด์ และแอลกอฮอล์แอลแิฟตกิ โดยแสดงสหสมัพนัธ์ตอ่ความไร้ระเบียบ (คา่ +)/ความมีระเบียบ (คา่ -) 
แสดงดงัภาพ A  (2) การสลายของเย่ือพลาสมาเน่ืองด้วยแอลกอฮอล์ ท่ีแสดงสหสมัพนัธ์ของความไร้ระเบียบ (คา่ +) แสดงดงัภาพ B และ (3) ความเสถียร
ของเอนไซม์ chondroitinase ท่ีไวตอ่อณุหภมิู เน่ืองด้วยตวัท�าละลาย ท่ีแสดงสหสมัพนัธ์ของความมีระเบียบ (คา่ -) แสดงดงัภาพ C 

 ในกรณีของสารละลายเกลือทัง้หลาย ได้แก่ FeCl
3
, MgCl

2
, FeCl

2
, LiCl, NaBr, LiBr, NH

4
Cl, NaCl, KCl และ (NH

4
)

2
SO

4
 ตา่งก็ล้วนแสดง 

สหสมัพนัธ์ตอ่ความไร้ระเบียบ (คา่ +)/ความมีระเบียบ (คา่ -) ทัง้สิน้ โดยปกตสิหสมัพนัธ์กิจกรรมความไร้ระเบียบ/ความมีระเบียบของตวัละลายอินทรีย์  
อนินทรีย์ ไอออน และปราศจากไอออน มกัขึน้อยูก่บัความเข้มข้นของสารละลายนัน้และสามารถมีอิทธิพลยบัยัง้ตอ่อตัราการเจริญของจลุนิทรีย์ได้
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สถานภาพและศกัยภาพของฐานพืชจ�าลองพนัธุ์ส�าหรับการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์

เอกสารอ้างอิง Xu, et al. 2012. Green factory: Plants as bioproduction platforms for recombinant proteins. Biotechnol. Adv. 30: 1171–1184.

แหล่งฐานพืชจ�าลองพนัธุเ์พ่ือผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์

Plant production platforms for recombinant proteins

 การผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์จากพืชก่อเกิดววิฒันาการฐานของพืชผลิตชีวภณัฑ์ทางเลอืกท่ีหลากหลาย ซึง่ในแตล่ะฐานนัน้ยอ่มแตกตา่งกนัออกไปในหลากประเดน็ของ

ขนาดของการผลติ ต้นทนุการผลติ ความปลอดภยั และความเหมาะสมของกลไกการควบคมุการผลติ ปัจจยัเหลา่นีจ้งึท�าให้เกิดทัง้โอกาสและความท้าทายมากมายเชิงวจิยั/พฒันา/

นวตักรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพขัน้สงูของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยา่งไรก็ตาม สามารถจ�าแนก/ก�าหนดทิศทางของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์จากพืชออกได้เป็น 2 ประการ 

ได้แก่ โภคภณัฑ์ด้านอตุสาหกรรมและชีวภณัฑ์ทางด้านเภสชั ส�าหรับประการแรกเป็นการผลติเอนไซม์ประยกุต์เชิงอตุสาหกรรม จงึมกัพิจารณาอาศยัฐานของผลติเป็นเมลด็พืช/ธญัพืช 

เน่ืองจากก�าหนดเกณฑ์ของขนาดและต้นทนุของการผลติเป็นหลกั ปัจจบุนัมีการผลติเอนไซม์จากพืชจ�าลองพนัธุ์เชิงพาณิชย์ไปบ้างแล้ว ในขณะท่ีการพิจารณาการผลติเวชภณัฑ์ยา/

โปรตีนเพ่ือบ�าบดัรักษาโรคนัน้ มกัจะอาศยัระบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพภายใต้สภาวะของการควบคมุอยา่งถ่องแท้/สม�า่เสมอ หรือไมก็่อาศยัฐานของพืชจ�าลองพนัธุ์ผลติชีวภณัฑ์ท่ีมีการ

แสดงออกเพียงชัว่ครู่เป็นทางเลอืก ซึง่ก็ได้มีการทดลองผลติเภสชัภณัฑ์จากพืชเพ่ือทดสอบตลาดไปบ้างแล้ว อาทิ ทาลกิลเูซอเรสแอลฟา/taliglucerase alpha ซึง่เป็นโปรตีนบ�าบดัโรค

ท่ีผลติโดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer, Protalix technology) ถือได้วา่เป็นเวชภณัฑ์ยาจากพืชชนิดแรกท่ีมีการผลติออกจ�าหนา่ยในท้องตลาด สว่นโปรตีนบ�าบดัโรคอ่ืน ๆ ตา่งก็ล้วนยงัอยูใ่น

ขัน้การทดสอบทางด้านคลนิิกแทบทัง้สิน้ ซึง่คาดวา่ก�าลงัเข้าควิรอการผลติเพ่ือจดัจ�าหนา่ยในระยะเวลาอนัใกล้นี ้ ส�าหรับฐานของการผลติชีวภณัฑ์/โปรตีนรีคอมบแินนต์ท่ีอาศยัพืช

หลอดแก้ว (เซลล์แขวนลอย/เนือ้เย่ือพืช) นัน้ ตา่งก็แสดงศกัยภาพท่ีมีนยัส�าคญัอยูใ่นห้วงเวลาของการพฒันาท่ีก้าวหน้าอยา่งย่ิง โดยเฉพาะผลลพัธ์ของการออกแบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ

เชิงปฏิบตักิารท่ีผา่นมาในระยะหลงันี ้ ก็ย่ิงเพ่ิมการสนบัสนนุ/สง่เสริมสถานภาพ/ศกัยภาพของผลติโปรตีนรี คอมบแินนต์จากพืช ดงักรณีความสมัฤทธ์ิผลของการเพาะเลีย้งรากลอย

พืช/hairy root แบบสามมิตอินัซบัซ้อน เป็นต้น ฉะนัน้ปัญหาในอดีตของการผลติโปรตีนบ�าบดัโรคคดัสรรแล้วท่ีมีผลได้โปรตีนต�า่และ/หรือยงัขาดวถีิไกลคอซเิลชนัของมนษุย์ ท่ีเคยเป็น

สถานการณ์ของโอกาส/ความท้าทายนัน้ ปัจจบุนัเหลา่นกัวจิยั/นกัพฒันานวตักรรมก็ได้ก้าวพ้นห้วงเวลานัน้ไปแล้ว หากบคุคลการเหลา่นีก็้ยงัคงขะมกัเขม้นและก�าลงัพฒันานวตักรรม/

เทคโนโลยีใหมก่นัอยา่งตอ่เน่ืองไมห่ยดุหยอ่น โดยอาศยับริบทของสภาพการณ์ในการแขง่ขนัได้และผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของการเลอืกประยกุต์ใช้ระบบท่ีเหมาะสมในการผลติ

โปรตีนรีคอมบแินนต์จากพืช ฉะนัน้การท�าฟาร์มเขียวชีวโมเลกลุ/พฤกษเคมีภณัฑ์จงึเป็นอบุตักิารณ์ทางเลอืกท่ีเกิดขึน้ใหมเ่อ่ียมออ่ง และคาดหวงัวา่จะกลายเป็นแหลง่ส�าคญัส�าหรับ

ของการผลติโปรตีนบ�าบดัโรคและเอนไซม์เชิงอตุสาหกรรมท่ีมีความปลอดภยัสงูและราคาประหยดัอยา่งย่ิงยวดได้ในอนาคต

 ปัจจบุนัการพฒันาก้าวล�า้ทางด้านวศิวกรรมพนัธศุาสตร์จงึท�าให้เพ่ิมแหลง่ฐานของพืชผลิตชีวภณัฑ์ ท่ีใช้เพ่ือการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ท่ีมีความหลากหลายมาก ได้แก่ 

พืชจ�าลองพนัธุ์/transgenic plant ชนิดแสดงออกอยา่งเสถียรภาพ/stable expression และชนิดแสดงออกเพียงชัว่ครู่/transient expression, ไขน่�า้/duckweed, สาหร่ายขนาดเลก็ และ

พืชหลอดแก้ว (เซลล์แขวนลอย/cell suspension, รากลอย/hairy root, ต้นออ่นมอส/moss protonema) แตล่ะฐานเหลา่นีต้า่งก็ล้วนมีจดุออ่น-จดุแขง็ท่ีแตกตา่งกนัออกไป การเปรียบ

เทียบฐานของพืชผลิตชีวภณัฑ์ดงักลา่ว สรุปดงัตารางท่ี 1 ซึง่ได้แสดงรายละเอียดเน่ืองด้วยชนิด/สายพนัธุ์ของพืชท่ีพฒันาเชิงพาณิชย์ ระยะเวลา ระดบั/ขนาด ตลอดจนความยากงา่ยท่ี

ใช้ในการควบคมุการผลติ ประยกุต์วทิยาเพ่ือผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์จากพืชนีจ้งึมีคณุคา่เอนกอนนัต์นานปัการส�าหรับคณุภาพชีวติท่ีดีขึน้ของมนษุย์ปัจจบุนั

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระบบการแสดงออกระหวา่ง “ฐานของพืชผลิตชีวภณัฑ์” ท่ีแตกตา่งกนั (ต้นพืช/พืชหลอดแก้ว/พืชน�า้)

ท่ีมา : Xu และคณะ, 2012
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 Tea, one of the most popular beverages worldwide, can 
be categorized into three types: non-fermented green, partially  
fermented oolong, and fully fermented black and Pu-erh tea. Pu-erh 
tea can be further differentiated into raw/green (Sheng) and ripened/
cooked (Shou) teas, depending on the processing method or amount 
of aging. In this study, the effects of two commonly consumed 
forms of Pu-erh tea, fermented and unfermented, on lipid oxidation 
and blood antioxidant enzymes in a rat hyperlipidemia model were  
examined.  

 Preparation of Pu-erh tea extracts were as following: the 
Pu-erh tea (250 g) was minced and extracted five times by placing 
in boiling distilled water for 10 min each time. The extracted solu-
tion was concentrated at 60ºC with rotary evaporator to the desired  
working solutions (equivalent to 150, 75, and 25 mg/mL,  
tea/water). Male Sprague–Dawley (SD) rats (16 weeks old) were used as  
experimental animals. The weights of rats at the beginning of the 
study ranged from 150 to 200 g. After 1-week of acclimation, the 
rats were placed on the study diets. The control group (10 rats) 
was fed Purina rat chow diet while the other 70 rats were fed a  
hyperlipidemic diet (Purina rat chow diet, 78.8% w/w), supplemented 
with pig oil (10% w/w), powdered egg yolk (10% w/w), cholesterol 
(1% w/w), bile salt (0.2% w/w). After 10 days, animals fed the hyperlip-
idemic diet were bled to measure their lipid levels. All 70 rats met the  
hyperlipidemic criteria and were, thus, enrolled into the study by randomly  
dividing into 7 groups of 10 rats each. The first group served as a  
control. The 6 treatment groups were given daily oral administrations 
(20 mL/kg) of either unfermented or fermented Pu-erh tea extract 
at the concentrations listed above, which yielded doses of 0.5, 1.5, 
or 3.0 g/kg. The normal chow-fed control group and the untreated 
hyperlipidemic group were given oral administrations of distilled 
water. After 30 days of treatment, the animals were fasted for 12 h 
then blood was collected from the femoral artery. The serum was 
prepared and frozen at 70ºC until analyzed. Activities of serum an-
tioxidant enzymes, superoxide dismutase (SOD) and glutathione  
peroxidase (GSH-Px), and malondialdehyde (MDA) were determined 
by using commercial kits. 

 Results showed that hyperlipidemia induced significant  
decreases in antioxidant enzymes SOD and GSH-Px, while the lipid per-
oxidation product MDA were elevated compared to rats fed the normal 
chow diet. After treatment for 30 days with unfermented tea extract, the 
serum levels of SOD were increased by 9.5, 30.51 and 47.10%, with the 
escalating doses compared to the control-treated hyperlipidemic group. 
This effect was much more pronounced in hyperlipidemic rats treated 
with fermented tea extract, which possess serum levels of SOD that were 
45.89, 25.80 and 60.98%, at the 0.5, 1.5 and 3.0 mg/kg doses, respective-
ly. Again, these effects were more pronounced with fermented Pu-erh tea. 
Serum levels of GSH-Px were enhanced by 218.97, 238.49 and 243.54% 
in the unfermented tea extract group and 207.54, 215.96, 278.29%, in the 
fermented tea extract groups at 0.5, 1.5 and 3.0 mg/kg doses, respec-
tively, compared to the control-treated hyperlipidemic group.

Reference:  Hou, Y. et al. 2009. Pu-erh tea aqueous extracts lower ath-
erosclerotic risk factors in a rat hyperlipidemia model. Exp. Gerontol. 44: 
434-439.

Functional Pu-erh tea: Antioxidative and free radical scavenging properties in vivo

 In conclusion, compared to the hyperlipidemic control 
group, activities of SOD, GSH-Px in serum were significantly elevated 
in Pu-erh tea-treated groups, while levels of MDA (a byproduct of lipid 
peroxidation) decreased in the same groups (Table 1). These effects 
were most pronounced in the groups treated with the highest dose 
of fermented Pu-erh tea extract, which suggest that Pu-erh tea exerts 
strong antioxidative effects.

Figure 1 Fig. 1 The effects of Pu-erh tea on serum levels of su-
peroxide dismustase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), 
and malondialdehyde (MDA) in rats fed basal and hyperlipid-
emic diets. (A) Serum levels of SOD, (B) GSH-Px, and (C) MDA. 
All data are presented as mean ± SEM. *p < 0.05, **p < 0.01.

Source: Hou et al., 2009

Consistent with the higher levels of circulating antioxidation enzymes, 
serum levels of MDA were significantly decreased in the rats treat-
ed with unfermented (50.89, 48.36 and 56.28%) and fermented tea 
extracts (59.03, 54.59 and 59.35%) for the low, medium and high 
doses, respectively. These changes did not correlate with dose.
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 Pu-erh teas are believed to be beneficial beverages for health 
since they possess several pharmacological properties such as anti-
oxidation, hypocholesterolemia, and antiobesity properties, but their 
potential toxicities when administered at a high dose as concentrated 
extracts have not been completely investigated. In this study, the chemi-
cal components in Pu-erh green tea (unfermented tea or raw Pu-erh tea) 
and Pu-erh black tea (fermented tea or ripe Pu-erh tea) were analyzed 
and compared, and the safety of tea extracts was evaluated in Wistar 
rats. 

 Camellia sinensis (Linn.) var. assamica (Masters) Kitamura 
cultivated in the Yunnan Highlands of China was used as the raw mate-
rial. Tea leaves were collected and heated, dried at <60ºC, and molded 
to make unfermented Pu-erh tea. To make fermented Pu-erh tea, the un-
fermented Pu-erh tea was dampened and fermented with a pure culture 
of Aspergillus niger for 50 days at controlled temperature and humid-
ity. Fermented Pu-erh tea was then dried at <60oC and packed. In this 
study, the Pu-erh green tea samples and Pu-erh black tea samples were 
composed of similar commercial tea samples, respectively. Each mixed 
tea sample (100 g) was cut into small pieces, and soaked in boiled dis-
tilled water for three times (2 L, 1.5 L and 1.5 L of each bulk, respectively; 
20 min, 15 min and 15 min of each time, respectively). After separating 
from leaves by filtration, the whole extracts were evaporated by a rotary 
evaporator at 65ºC to 100 mL. The final beverages were sterilized at 
121ºC for 20 min and kept at 4ºC in a closed container and were des-
ignated as 1 g/mL (tea/water) Pu-erh green tea extracts (GTE) and Pu-
erh black tea extracts (BTE), respectively. Groups of 10 males and 10 
females received doses of 0, 1250, 2500, or 5000 mg/kg bw of GTE and 
BET at a daily gavage of 1mL/100 g bw for 28 consecutive days.

 Results showed that the polysaccharides, tea pigment, and 
flavonoid levels were substantially increased in the Pu-erh black tea, 
while the polyphenol and free amino acid levels were higher in unfer-
mented Pu-erh green tea. Low toxicities of GTE were observed at doses 

of 2500 and 5000 mg/kg/day with a 28-days subacute study.

Reference:  Wang, D. et al. 2010. Comparative safety evaluation of Chinese Pu-erh green tea extract and Pu-erh black tea extract in Wistar rats. J. 
Agric. Food Chem. 58: 1350–1358.

Table 1 Contents of regular ingredients in Pu-erh teas

Safety of Pu-erh tea: Subacute study of Pu-erh green tea extract and Pu-erh 

black tea extract in Wistar rats

 Serum biochemical data including alanine aminotransferase 
increased in 5000 mg/kg /day GTE males and creatinine (Cr) increased 
in all 5000 mg/kg/day GTE groups and 2500 mg/kg/day GTE males. 
Slight bile duct hyperplasia in the liver was also observed. The target 
organs of GTE were considered to be the liver and kidney. Compara-
tively, no adverse effects were observed in BTE-treated rats. In conclu-
sion, a dose of 1250 mg/kg/day for GTE and 5000 mg/kg/day for BTE 
following oral administration could be considered safe under the condi-
tions of this study. Thus, the repeated dose 28 days toxicity tests can 
provide initial information to evaluate the toxic characteristics of a test 
compound. Most importantly, the quantified no observed adverse ef-
fect level (NOAEL) could not be achieved, so further toxicological tests 

including subchronic and chronic toxicity testing may be required.

a Unit, %. b Not detectable. 

Source: Wang et al., 2010

Table 2 Composition of catechins, gallic acid, theogallin, and caffeine 
used on oral (gavage) toxicity studies with Pu-erh green tea and Pu-erh 
black tea in Wistar rats

a Unit, % (w/w).

Source: Wang et al., 2010

a A1, 5000 mg/kg/day GTE; A2, 2500 mg/kg/day GTE; and A3, 1250 mg/kg/day GTE. b B1, 5000 mg/kg/day BTE; B2, 2500 mg/kg/day BTE; and B3, 
1250 mg/kg/day BTE.c Unit, g. d Statistically significant as compared to controls (P < 0.05). e Statistically significant as compared to controls (P < 0.01).
Source: Wang et al., 2010

Table 3 Twenty-eight day repeated dose toxicity study of Pu-erh tea extracts in rats’ body weight values (Mean ± SD)
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 Pu-erh ripe tea or Pu-erh black tea, which is obtained by 
first parching crude green tea leaves and then undergoes secondary  
fermentation with microorganisms, has been believed to be beneficial beverages 
for health for nearly 2000 years in China, Japan and Taiwan area. But its potential 
toxicity when administered at a high dose as concentrated extracts has not been 
completely investigated. Therefore, in this experiment, commercial Pu-erh black 
tea samples were selected from Yunnan Highlands of China, and the toxicity of its  
extract was evaluated with dietary administration to male and female  
Sprague–Dawley (SD) rats for acute 14 days and subchronic 91 days as parts of a 
safety assessment according to the internationally acceptable guidelines for Pu-erh 
tea consumption.

 Pu-erh black tea extract (BTE) was prepared as following: the Pu-erh 
ripe tea sample (100 g) was cut into small pieces, and soaked in boiled distilled 
water for three times (2, 1.5 and 1.5 L of each bulk, respectively; 20, 15 and 15 min of 
each time, respectively). After separating from leaves by filtration, the whole extracts 
were evaporated by a rotary evaporator at 65ºC to 100 mL. The final beverages were 
sterilized at 121ºC for 20 min and kept at 4ºC in a closed container and were desig-
nated as 1 g/mL (tea/water) BTE for later experiments. The contents of biochemical 
ingredients including total polyphenols, total flavonoid, free amino acid, theaflavins, 
thearubigins and theabrownins in Pu-erh black tea were analyzed.

 For the investigation of single dose acute oral toxicity of BTE in rats, 
after overnight fasting (8–10 h), groups of 10 males and 10 females SD rats were  
administered a single dose of 10,000 mg/kg of body weight BTE by oral gavage and 
the purified water was administered to the control group including the same number 
of rats with BTE treated group. 

Reference:  Wang, D. et al. 2011. Acute and subchronic oral toxicities of Pu-erh black tea extract in Sprague-Dawley rats. J. Ethnopharmacol. 134: 156-164.

Table 1 Effects of oral administration of Pu-erh black tea extract for 13 weeks on relative organ weight for female SD rats 

Safety of Pu-erh tea: Acute and subchronic oral toxicities in Sprague-Dawley rats

 Feeding was restarted 4 h after dosing until days 14. All animals were ob-
served for clinical signs including mortality, moribundity and measured body weights, food 
consumption periodically. For the investigation of subchronic 91-days oral toxicity study of 
BTE, groups of ten males and ten females received doses of 0, 1250, 2500 or 5000 mg/kg 
bw of BTE at daily gavage of 1mL/100 g bw for 91 consecutive days. Similarly, all animals 
were observed for clinical signs.

 The results showed that the high single dose administration of BTE (10,000 mg/
kg of body weight) did not show acute oral toxicity in SD rats in the present study. Based 
on common classification of the relative toxicity of chemicals, BTE probably belongs to the 
slightly toxic (LD

50
: 5–15 g/kg). In the subchronic 13-week oral toxicity test, no obvious toxic 

changes which due to administration of BTE were observed in any parameters. Therefore, 
the no-observed-adverse-effect-level (NOAEL) in this subchronic toxicity study was 5000 
mg/kg/day for both sexes in SD rats. In accordance with recommendations and consider-
ing an average consumption of five cups (2.5 g/cup) per person per day, the percentage 
of the average daily intake of Pu-erh black tea was about 178.6 mg/kg/day for adult (70 kg 
of body weight). The NOAEL level of BTE in the present study is 28 times higher than the 
average intake by human, the present study suggested that high dose (5000 mg/kg/day) 
of BTE intake would be well-tolerated for long-term use as a dietary supplement whatever 
by animals or human.

 In conclusion, the LD50 of BTE can be defined as more than 10,000 mg/kg, 
and a dose of 5000 mg/kg/day was identified as the no-observed-adverse-effect-level 
(NOAEL) in this study.

Mean organ-to-body weight ratio was calculated and data are expressed as mean ± SEM. a Unit: g. b Unit: % body weights.
* Statistically significant compared to controls (P < 0.05). ** Statistically significant compared to controls (P < 0.01).

Source: Wang et al., 2011

Table 2 Effects of oral administration of Pu-erh black tea extract for 13 weeks on relative organ weight for male SD rats

Mean organ-to-body weight ratio was calculated and data are expressed as mean ± SEM. a Unit: g. b Unit: % body weights.
 * Statistically significant compared to controls (P < 0.05). ** Statistically significant compared to controls (P < 0.01).

Source: Wang et al., 2011
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Raw Materials and Supplements of Furu Production

 The main raw material of furu production is soybean. Defatted soybean 
is traditionally also used in some regions. Supplement materials are various which 
include salt, yellow distilled liquor, Hongqu, Mianqu, sugar and various spicy sub-
stances.

(A) Main raw materials

(1) Soybean

 Soybean is the best raw material to make furu. Because of without defat-
ting treatment, the furu made shows particular quality of soft, glutinous, fine and good 
taste. 

 China is one of those main soybean production countries. At least, ten 
thousands varieties are pronounced, which are different in many aspects such as 
planting season, growth and development period, color of seed capsules, degree of 
anagenesis, shape and size of seeds, as well as have different uses and application 
of soybeans. Comparing with soybeans produced by other countries in the world, 
such as United States, Brazil, Argentina, Russia and Canada, Chinese soybeans are 
high in protein content which is appropriate to make furu. At present, main soybean 
varieties cultivated in China are equal in protein and fats with over 36% protein and 
18% fat content. According to practice, yellow and cyan beans are selected as good 
quality of the production of furu, especially relatively higher production yield is an im-
portant factor. In contrast, black or brown beans are poor in furu products quality with 
black color, hard texture and lower production yield obtained. In conclusion, product 
quality and production yield of furu are closely related to soybean materials chosen.  
Chemical composition of different kinds of soybeans is shown in Table 5.

Reference:  Dong, S.L. and K.S. Xu. 2003. Production Technology of Brewing Seasonings. Chemical Industry Press, Beijing, P.R. China. •  Wang, R.Z. 
and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. China. 

Table 5 Chemical composition of various varieties of soybeans (unit: g/100g)

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Fermentation Processes (1)

(2) Defatted soybean

 Defatted soybean is by-product after oil squeezing. Due to different ways 
of oil squeezing, there are two types of soybean residues produced, namely bean cake 
and bean draff.  

(i) Bean cakes

 Oil squeezing under either heat or cool conditions is alternatively used. Heat 
squeezing carried out at relatively high temperature gives more oil yield, but much more 
soybean proteins are damaged. While cool squeezing at ambient temperature yields 
less oil and obtains less damage of soybean proteins. Therefore, different squeezing 
methods result in different quality of bean cakes as raw materials for processing furu 
(Table 6).

(ii) Bean draff

 Soybeans are primarily heated to regulate the water content and then 
pressed to flat shape. Organic solvents extraction is applied to remove oil from the pre-
treated soybeans. Defatted soybean, namely bean draff as a by-product from oil extrac-
tion, which undergoes mild conditions of vacuum low temperature to eliminate organic 
solvent, is of good quality as a raw material for producing furu. It contains quite low 
contents of fat and moisture, but higher content of protein. The composition of defatted 
soybean after solvent extraction is showed in Table 7.

 As known, that after heat treatment, soybean proteins are partially denatu-
ralized and insoluble in water, salt and alkali solutions. This affects the processing yield 
of bean curds, (tofu). In comparison of tofu yields, defatted soybean, bean draff shows 
the highest tofu yield and that from cool squeezing bean cake is larger than that from 

heat squeezing one.

Source: Dong and Xu (2003)

Table 6 Chemical composition of bean cakes after squeezing (unit: g/100g)  

Source: Dong and Xu (2003)

Table 7 Chemical composition of bean draff after oil extraction (Unit: g/100g)

Source: Dong and Xu (2003)
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Raw Materials and Supplements of Furu Production

(B) Supplement materials

(1) Water

 Furu production has some demands to water which include 
meeting the quality standard of drinking water and having hardness 
as low as possible. The hardness of water cannot be large, otherwise 
it will cause protein sedimentation which will affect the output of tofu. 
Tofu is made from bean milk which needs largest degree of protein  
dissolving in water. If hardness of water is over 1 mmol/l (e.g. 28 mg/l 
calcium oxide), calcium and magnesium ions will combine with some 
water-soluble proteins to coagulate and form sediment, resulting in  
lower protein solubility and affecting the production yield. Furthermore, 
too hardness water makes tofu granulation and bad in taste. So bean 
curd production should better use water of hardness lower than 1 mmol/l.  
Establishing of bean production factory should consider the factor of  
water quality. Table 8 shows the water hardness affecting on tofu quality 
and yield.

(2) Coagulating agents

 The main component of furu is soybean protein. Coagulatants 
are substances which make the soy protein agglomerated. There are 
two types of coagulating agents used in tofu making which are salts and 
organic acids. The former gives a higher production yield than the later, 
while organic acids as coagulatants make tofu taste remarkably smooth. 
Two types of coagulating agents can be used together to compensate 
from the other strong points to offset one’s weakness.

(i) Bittern

 Bittern is bitter water solution of bromide, magnesium, and 
calcium salts remaining after sodium chloride is crystallized out of 
seawater. Usually, the concentration of bittern is 25-27ºBé (as soluble  
solids). It should be diluted to 16 ºBé when added to bean milk as  
coagulatant. The main components of bittern include MgCl

2
 (ca. 30-

40%), NaCl (< 2%), MgSO
4
 (< 3%) and KBr. It is widely used in tofu 

production, because tofu coagulated by bittern possesses good  
fragrances and tastes.  

Reference:  Dong, S.L. and K.S. Xu. 2003. Production Technology of Brewing Seasonings. Chemical Industry Press, Beijing, P.R. China. • Wang, R.Z. 
and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. China. • Li, L.T. et al. 2003. Processing and Use of Soybean. Chemical 
Industry Press, Beijing, P.R. China.

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Fermentation Processes (2)

(ii) Gypsum

 Gypsum is widespread white or yellowish mineral. It is  
sparingly soluble in water, so it reacts with protein slowly. Tofu made by 
gypsum is smooth, fine as well as good at ability of water remaining with 
water content about 88-90%. There are different types of gypsums. Highly  
hydrated type (CaSO

4
 .2H

2
O) is the best applying in tofu making because 

of its quicker coagulating function. Plaster of Paris (CaSO
4
 .0.5H

2
O) 

has a slower action, while its dehydrated type (CaSO
2
) has almost no  

function. 

 Gypsum should be sautéd firstly to melt when it is used, then 
smashed as possible as it can be, finally added up with water to make 
solution. Tofu made by gypsum has not the specific fragrances as made 
by bittern.

(iii) Gluconolactone

 Gluconolactone is a kind of new coagulatants characterized by 
uneasy depositing, but mixed easily with bean milk. Under condition of 
66°C, gluconolactone converts to gluconic acid which makes bean milk 
coagulated with a good ability of water remaining. The product is smooth 
and tender as well as high yield of tofu production. Under conditions of 
high pH and high temperature, the coagulation carries through quickly. For 
example, when temperature is 100°C and pH 6 or pH 7, the recovery yields of 
tofu reach 80% and 100%, respectively. In practice, dosage of gluconolactone, 
usually 0.01 mol/l, which results a good flavor of tofu product.

 Gluconolactone tastes sweet and dissolves in water easily. It tastes 
sour after it converts to gluconic acid, which may make tofu tastes sour too. 
So mixed coagulatants may be considered as follows, gluconolactone 20-30% 
mixed with gypsum 70-80%, or a mixture of gluconolactone and magnesium 
chloride. These mixtures will improve the flavors of tofu, but it needs fast opera-
tion because of quick coagulation.

Besides bittern, gypsum and gluconolactone mentioned above, calcium  
acetate, calcium lactate and calcium gluconate are also alternatively used as 
coagulating agents.

Table 8 Effects of water hardness on tofu quality and yield

Source: Dong and Xu (2003); Li et al. (2003)
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Raw Materials and Supplements of Furu Production

(B) Supplement materials

(3) Salt

Salt is one of the main and indispensable supplement materials in furu 
production, which has a crucial function during all the process of fermen-
tation. It has multi-functions such as imparting salty tastes to the product, 
combining with amino acids to make product delicious, inhibiting some 
microorganisms and preventing tofu from deterioration. Salt used in furu 
production should be dry and pure.  

(4) Seasonings

 Seasonings are essentially used to improve flavors and increase a 
number of various furu products. Distilled spirits or liquors and some spices are 
particularly used as seasonings in furu production.

(i) Alcoholic seasonings

Yellow liquor

 It’s a special local product of China with unique brewing method 
and flavor. Not only in China, but also in the world, it is one of the oldest liquors. 
It’s mostly produced in Jiangsu, Zhejiang, Shanghai and Jiangxi, as well as in 
Taiwan also produced abundantly. Yellow liquor, namely Huang Jiu is made 
from glutinous rice by fermentation of both Rhizopus and yeasts. It is charac-
terized by low alcoholic degree (16% v/v), mellow tastes and strong aroma. 
Fragrance and specific flavor as well as grade will be enhanced by adding 
proper amount of yellow liquor to the furu product during bean curd fermenta-
tion. Tables 9 and 10 show the components and amino acid content of the 
yellow liquor

Distilled spirit

 This product is made from cereals by yeast fermentation and distil-
lation with 50-60% alcohol content and colorless. It can be drunk directly or 
diluted to use in the production of furu to be a replacement of yellow liquor or 
alcoholic rice paste, laochao.

Reference:  Dong, S.L. and K.S. Xu. 2003. Production Technology of Brewing Seasonings. Chemical Industry Press, Beijing, P.R. China. • Wang, R.Z. 
and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. China.

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Fermentation Processes (3)

(ii) Spices

 Spices are usually added in the post-fermentation stage of furu 
production. Kinds and quantities added are big differences depending on 
types of furu. In common use includes bunge prickly ash, fennel, cinna-
mon, dry orange peel, ginger, hot pepper and so on. These spices have 
some special components which produce different aromas and flavors. 
When mixed them together, they produce new odors and flavors which 
play a role of seasonings. Some of components in spices have functions 
of sterilization and preservation.  

(5) Starter cultures

(i) Hong qu (red rice)

 It’s an important supplement material used in the stage of post-fer-
mentation which is made from rice fermented by Monascus. It has multi-functions 
such as pigmentation, antisepsis, improving flavors and fragrances due to amino 
acids and peptides it contains, provoking appetite by high content of saccharify-
ing amylase. The red pigments are composed by monascorubrin (CH

22
H

24
O

5
) 

and monascoflavin (C
17

H
22

O
4
) which are sparingly soluble in water but easily 

soluble in organic solvents. The red color will be fade under sunlight.

(ii) Mian qu

 It’s the semi-finished product of soy sauce made from flour fermented 
by Aspergillus oryzae. Because Aspergillus oryzae and other organisms secrete 
plenty of proteinase and amylase, addition of Mian qu to the stage of post-fer-
mentation will not only improve flavors and fragrances, but also speed up the 
ripeness of furu.

Table 9 Composition of yellow liquor (Huang-jiu)

Source: Dong and Xu (2003)

Table 10 Amino acid content of yellow liquor (Huang-jiu) (unit: mg/kg)

Source: Dong and Xu (2003)
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 การสงัเคราะห์สารโมเลกลุขนาดใหญ่ อย่างเช่น พอลิเอสเทอร์ (polyester) ต้องค�านึงถึงโครงสร้าง หน้าท่ี และ
คณุสมบตัิของสารนัน้ เช่น คณุสมบตัิชอบน�า้และไม่ชอบน�า้ ผิวสมัผสั และคณุสมบตัิการเกิดฟิล์ม โดยทัว่ไปแล้วพอลิเอส
เทอร์สามารถสงัเคราะห์ได้จากกระบวนการทางเคมี แต่กระบวนการสงัเคราะห์ค่อนข้างยุ่งยาก ซบัซ้อน และมีหลายขัน้ตอน  
ปัจจุบนัมีการพฒันากระบวนการสงัเคราะห์ทางชีวภาพทดแทนกระบวนการทางเคมีโดยใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาร่วม
กบัตวัท�าละลายอินทรีย์ ซึง่เป็นวิธีท่ีน่าสนใจเพราะเป็นวิธีการง่าย รวดเร็ว ใช้ปริมาณเอนไซม์ต่อมอโนเมอร์น้อย และใช้เวลา
ในการท�าปฏิกิริยาสัน้กว่า จึงมีความเหมาะสมในการประยกุต์ใช้ในระดบัอตุสาหกรรม

 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์โดยใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในสิทธิบตัรนี ้ได้เลือกใช้เอนไซม์โปรทีเอส (protease) 
ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีมีความสามารถกระตุ้ นการเกิดปฏิกิริยาท่ีต�าแหน่งพันธะเพปไทด์ และพันธะเอสเทอร์ในตัวท�าละลาย
อินทรีย์หลากหลายชนิด ดงันัน้จึงได้น�าเอนไซม์โปรทีเอสมาใช้เร่งปฏิกิริยาการสงัเคราะห์พอลิเมอร์ โคพอลิเมอร์จากแล็ก
โทน และแล็กโทด์ในตวัท�าละลายอินทรีย์ โดยเอนไซม์โปรทีเอสแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ เอนไซม์โปรทีเอส เอ็น (pro-
tease N) ผลิตได้จาก Bacillus subtilis และเอนไซม์โปรทีเอส เอส (protease S) ผลิตได้จาก B. specific โดยเอนไซม์
สามารถละลายในตวัท�าละลายอินทรีย์ด้วยการจับคู่ไอออนส่วนท่ีไม่ชอบน�า้ระหว่างเอนไซม์กับประจุบนสารลดแรงตึงผิว 
โดยเอนไซม์โปรทีเอสจบัคู่ไอออน (ion paired) กบัประจลุบของสารลดแรงตึงผิว (anionic surfactants) ตวัอย่างเช่น aero-
sol OT หรือ AOT สามารถท�างานได้ในสารละลายไอโซอ็อกเทน (isooctane) ด้วยกระบวนการพอลิเมอไรเซชนัแบบเปิด
วงแหวน (ring opening polymerization) แสดงดงัภาพท่ี 1 วิธีการสงัเคราะห์นีจ้ะได้โฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์ท่ีมีน�า้
หนกัโมเลกลุอยู่ในช่วง 1,000 ถึง 4,600 ดาลตนั และการกระจายตวัโมเลกลุของพอลิเมอร์ (dispersity) ต�่าโดยมีค่าเท่ากบั 
1.1 ผลการเปลี่ยนแปลงมอโนเมอร์ได้ผล 100% โดยใช้เอนไซม์โปรทีเอส เอส เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเป็นระยะเวลา 4 วนั ซึง่
แตกต่างจากการใช้ตวัตัง้ต้น (initiators) ในการควบคมุอตัราและล�าดบัของกระบวนการพอลิเมอไรเซชนั ส�าหรับกระบวนก
ารสงัเคราะห์ท่อนโคพอลิเมอร์ (block copolymer) ด้วยการก�าหนดขนาดท่อน (block size) ลดความเป็นผลกึ (crystal-
linity) และวิสยัการผลิต (processability) ท�าให้ได้ทัง้โฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์ ซึง่เป็นพอลิเมอร์ท่ีย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ (biodegradable) สลายได้โดยไม่อาศยัจลุินทรีย์ (bioerodible) และสามารถเข้ากบัเนือ้เย่ือกบัสิ่งมีชีวิต (biocom-
patible)

 เอนไซม์โปรทีเอสสามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์และยงัมีราคาย่อมเยากว่าเอนไซม์ไลเพส (lipase) และยงัสามารถ
หมนุเวียนน�าเอาเอนไซม์กลบัมาใช้ได้ใหม่ (recycle) หรือการใช้ซ�า้ (reuse) นอกจากนี ้ผลิตภณัฑ์สดุท้ายท่ีได้ยงัมีคณุสมบตัิ
ของการย่อยสลายได้ ซึ่งตอบโจทย์เก่ียวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแรงจูงใจท�าให้เกิดการน�าไปประยุกต์ใช้ใน
อตุสาหกรรมต่าง ๆ เช่น น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ การผลิตยา เคร่ืองส�าอาง และอตุสาหกรรมอาหารได้

การเรง่ปฏิกิรยิาสงัเคราะหพ์อลิเมอร/์โคพอลิเมอรด์ว้ยเอนไซมใ์นตวัท�าละลายอินทรยี์

มีต่อหนา้  40

ภาพท่ี 1 การสงัเคราะห์โคพอลเิมอร์จากแลก็โทนและแลก็ไทด์ โดยใช้เอนไซม์โปรทีเอสเป็นเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาจบัคู่

ไอออนกบั AOT ในสารละลายไอโซออกเทน 

ท่ีมา: Akkara และคณะ, 1999
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Enzyme-catalyzed synthesis of macromolecules in organic solvents

 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถอืสิทธิดังต่อไปน้ี  กระบวนการสงัเคราะห์สารโมเลกลุขนาดใหญ่ชนิดพอลเิอสเทอร์โดย
ใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา จ�านวน 2 วิธี โดยวิธีท่ี 1 ประกอบไปด้วยขัน้ตอน (1) การละลายของเอนไซม์ (solubilizing) ในตวั
ท�าละลายอินทรีย์โดยการจบัคูไ่อออนของเอนไซม์และสารลดแรงตงึผิว (2) การเร่ิมต้นกระบวนการพอลเิมอไรเซชนัโดยการเตมิ
มอโนเมอร์ลงในตวัท�าละลายอินทรีย์ ซึง่เป็นสว่นท่ีไมช่อบน�า้ ท่ีมีเอนไซม์ละลายอยู ่ (2.1) มอโนเมอร์เลือกจากกลุม่ท่ีประกอบ
ด้วยแลก็โทนตามโครงสร้างดงัภาพท่ี 2a) โดยท่ี R สามารถแทนเป็นธาตใุด ๆ  ตอ่ไปนี ้ไฮโดรเจน หมูอ่ลัคลิ (alkyl group; C

n
H

2n+1
) 

หมูอ่ลัคีนิล (alkenyl group; C
n
H

2n-1
) หมูอ่ลัคอซลิ (alkoxyl group; alkyl group-O) หมูไ่ซโคลอลัคิล (cycloalkyl group) หรือ 

หมูอ่ลัคลิาริล (alkylaryl group) ประกอบด้วยคาร์บอนจ�านวน 0 ถงึ 20 อะตอม และ n เป็นจ�านวนเตม็เทา่กบัหรือมากกวา่ 1 
(2.2)  มอโนเมอร์เลือกจากกลุม่ท่ีประกอบด้วยแลก็โทด์ตามโครงสร้างดงัภาพท่ี 2b) โดยท่ี R สามารถแทนเป็นธาตใุด ๆ เหมือน
กบัมอโนเมอร์ท่ีประกอบด้วยกลุม่แลก็โทน (3) กระบวนการพอลเิมอไรเซชนัท่ีตอ่เน่ืองภายใต้สภาวะการบม่ท่ีอณุหภมิู 25 องศา
เซลเซียส และน�ามาเหว่ียง 250 รอบตอ่นาที (4) ขัน้ตอนสดุท้ายของกระบวนการพอลเิมอไรเซชนัโดยการล้างสารโมเลกลุขนาด
ใหญ่ออกด้วยตวัท�าละลายอินทรีย์ โดยไมมี่ผลตอ่การท�าปฏิกิริยาตอ่สารมอโนเมอร์ โดยเอนไซม์ท่ีใช้เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา คือ 
เอนไซม์โปรทีเอส จาก B. subtilis และ B. species ในสารละลายไอโซออกเทน (isooctane) โดยสามารถสงัเคราะห์สารโมเลกลุ
ขนาดใหญ่ คือ โฮโมพอลเิมอร์ และโคพอลเิมอร์จาก 1 โมเลกลุหรือมากกวา่ของแลก็โทน และ/หรือ แลก็โทด์ โฮโมพอลเิมอร์ 
และโคพอลเิมอร์ท่ีได้สามารถท�านายน�า้หนกัโมเลกลุ การกระจายตวัของโมเลกลุพอลเิมอร์ และยงัสามารถก�าหนดคา่ความเป็น
ผลกึ และวิสยัการผลติได้ รวมถงึกระบวนการการสงัเคราะห์ทอ่นโคพอลเิมอร์ (block copolymer) ด้วยการควบคมุอตัราเร่ิมต้น
ก�าหนดขนาดทอ่นมอโนเมอร์ ในสว่นวิธีการท่ี 2 มีการเพ่ิมขัน้ตอนควบคมุอตัราและล�าดบัของกระบวนการพอลเิมอไรเซชนัของ
การใช้ตวัตัง้ต้นในตวัท�าละลายอินทรีย์ท่ีมีสว่นไมช่อบน�า้ท่ีมีเอนไซม์ละลายอยู ่ ตวัตัง้ต้นท่ีน�าไปมาใช้ประกอบด้วยหมูไ่ฮดรอก
ซลิ (hydroxyl group; -OH) ได้แก่ น�า้ บวิทานอล (butanol) แอลฟาไซโคลเดก็ซ์ทริน (    -cyclodextrin) บีตาไซโคลเดก็ซ์ทริน  
(     -cyclodextrin) แกมมาไซโคลเดก็ซ์ทริน (     -cyclodextrin) แอมีโลส กรดไฮยาลโูรนิก (hyaluronic acid) และแป้ง โดยขัน้
ตอนหลงัจากการละลาย ขัน้ตอนเร่ิมต้นปฏิกิริยา ขัน้ตอนการควบคมุสภาวะ และขัน้ตอนสดุท้าย ยงัคงเหมือนกบัวิธีการแรกท่ี
กลา่วมาข้างต้น

แหล่งที่มาสทิธิบตัร
Akkara J.A. and F.F. Bruno. 1999. Enzyme-catalyzed synthesis of macromolecules in organic solvent. U.S. Patent No.: 5,981,240.

สทิธิบตัรที่เก่ียวข้อง
Gross R.A., A. Kumar and B. Kalra. 2005. Enzyme-catalyzed polycondensation. U.S. Patent No.: 6,972,315 B2.

เอกสารอ้างองิ
Chen, H., L. Li, W. Ou-Yang, J.C. Hwang and W. Wong. 1997. Spherulitic crystallization behavior of poly(ε-caprolactone) with a wide range of molecular weight. 
Macromolecules 30: 1718 -1722. 

ภาพท่ี 2 (a) โครงสร้างของแล็กโทน (lactone) และ (b) โครงสร้างของแล็กไทด์ (lactide) 

ท่ีมา: Akkara และคณะ, 1999
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 พลาสติกเป็นวสัดท่ีุมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ในปัจจบุนั โดยเฉพาะพลาสติกประเภท
พอลิโอเลฟินส์ซึง่มีการใช้งานทางการค้าเป็นจ�านวนมาก ข้อเสียของการใช้พลาสติกดงักล่าวคือเม่ือมีการใช้งานไปในระยะ
เวลานานจะก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากไม่สามารถย่อยสลายได้ ดงันัน้การพฒันาวสัดชุนิดใหม่ขึน้
มาทดแทน เช่น วสัดชีุวภาพนาโนคอมโพสิตท่ีมีคณุสมบตัิทนความร้อน สามารถเข้ากนัได้กบัพอลิเมอร์ธรรมชาติอ่ืน และ
หมนุเวียนน�ากลบัมาใช้งานใหม่ได้อย่างยัง่ยืน จึงเป็นหนทางท่ีพึงปฏิบตัิเพ่ือลดปัญหาพลาสติกล้นโลก 

 การพฒันาการผลิตพลาสติกชีวภาพโดยใช้วตัถุดิบจากแหล่งทรัพยากรหมนุเวียนเป็นแนวทางการแก้ปัญหาท่ีน่า
สนใจ โดยเฉพาะการใช้ผลึกนาโนเซลลูโลส (nanocrystalline cellulose; NCC) ท่ีสกดัได้จากไม้และชีวมวล และการผลิต
พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอสิด (Polylactic acid; PLA) ซึง่สามารถผลิตได้จากการสกดัพืชวตัถดุิบให้เป็นแป้ง หรือ
น�า้ตาลเพ่ือใช้ในกระบวนการหมกักรดแล็กติก และน�าเข้าสู่กระบวนการสงัเคราะห์เป็น PLA โดยพลาสติกจากแหล่งวตัถดุิบ
ต่าง ๆ เหล่านี ้ สามารถย่อยสลายได้เอง และยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมอาหารและยาได้อีกด้วย อย่างไร
ก็ตาม PLA ยงัมีข้อด้อยคือ ไม่ทนความร้อน และดดูความชืน้ ดงันัน้การผสม NCC เข้าไป จะช่วยส่งเสริมให้มีคณุสมบตัิต่าง 
ๆ ดีขึน้ เช่น มีโครงสร้างแข็งแรง ช่วยให้ผิวหน้าของโครงสร้างเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้ดีขึน้ มีความจ�าเพาะต่อการใช้งานมาก
ขึน้ โดยการผสม NCC กบั PLA สามารถเกิดขึน้ได้ 2 แบบ คือ (1) การผสม NCC เข้าไปภายในสายของ PLA และ (2) การ
ผสาน PLA บนผิวหน้าของ NCC และเน่ืองจากโครงสร้างของ NCC ประกอบด้วยหน่วยย่อยท่ีเป็น ดี-กลโูคส เช่ือมต่อกนั
ด้วยพนัธะ -(1-4) และมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างสาย ท�าให้มีลกัษณะเป็นเส้นใยและก่อตวัเป็นผลกึ โดยปริมาณผลกึจะส่ง
ผลต่อคณุสมบตัิทางกายภาพของวสัด ุ เช่น การพองตวั การละลายน�า้ เป็นต้น ซึง่เม่ือเปรียบเทียบ NCC-PLA กบั PLA ท่ี
ผลิตด้วยกระบวนการ ROP จากแล็กไทด์ พบว่า NCC-PLA มีความเป็นผลกึสงูกว่า

 ทัง้นีก้ารผสม NCC กบั PLA มีข้อจ�ากดัในเร่ืองคณุสมบตัิการละลายน�า้ โดย NCC สามารถละลายน�า้ได้ ในขณะ
ท่ี PLA ไม่ละลายน�า้ การผลิตพลาสติก NCC-PLA จึงต้องมีการใช้สารลดแรงตึงผิวหรือสารช่วยการประสานเพ่ิมเติม และ
ท�าให้เกิดการพฒันากระบวนการผลิต NCC-PLA แบบต่าง ๆ ขึน้ ดงัเช่นการค้นพบในสิทธิบตัรนี ้ซึง่มีขอถือสิทธ์ิครอบคลมุ
กระบวนการต่าง ๆ ดงันี ้(1) การเตรียมวสัดนุาโนคอมโพสิตจากผลกึนาโนเซลลโูลส (NCC) และพอลิแล็กติกแอสิด (PLA), 
(2) กระบวนการผลิตวสัดนุาโนคอมโพสิตในข้อ (1), (3) การเตรียมวสัดนุาโนคอมโพสิตผสมกบัพอลิแล็กติกแอสิดน�า้หนกั
โมเลกลุสงู, (4) การเตรียมวสัดนุาโนคอมโพสิตโดยการผสาน PLA บน NCC, (5) กระบวนการผลิตวสัดนุาโนคอมโพสิตใน
ข้อ (1) ด้วยกระบวนการพอลิเมอไรเซชนัแบบเปิดวง (ROP) และ (6) การเตรียมวสัดนุาโนคอมโพสิตผสมกบั PLA PHB หรือ 
PHA โดยใช้เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ทัว่ไป   

 กระบวนการผลิตวสัดชีุวภาพนาโนคอมโพสิต NCC-PLA แสดงดงัภาพท่ี 1 โดยละลาย NCC ในน�า้ให้ได้ความเข้ม
ข้น 4.39% w/w ท�าการไทเทรตด้วย NaOH ให้มีค่าพีเอชเป็นกลาง จากนัน้น�าไปเทผสมในสารละลาย DMSO ความเข้มข้น 
99.6% โดยใช้อตัราส่วน NCC 30 g/DMSO 110 mL เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถในการผสมกบั PLA ท�าการผสมสารละลาย
เป็นเวลา 5 นาที หรือจนสารละลายผสมกนัดีแล้ว จึงกลัน่เอาน�า้ออกจากสารละลาย และน�าสารละลาย NCC ใน DMSO 
ไปท�าแห้งเป็นผงด้วยวิธีท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หรือการท�าแห้งแบบพ่นฝอย จากนัน้ท�าการเติมแล็กไทด์ 39.5 กรัม ตวัเร่ง
ปฏิกิริยา 0.4 กรัม และ เบนซิลแอลกอฮอล์ 0.2 กรัม ผสมสารละลายเป็นเวลา 5 นาที ด้วยการกวน และผสมต่อด้วยการ
ใช้คลื่นเสียงความถ่ีสงูเป็นเวลา 2 นาที จากนัน้กรองท่ีอณุหภมิู 320oC เป็นเวลา 3 ชม. เพ่ือแยกน�า้ท่ีเหลือออก จากนัน้
น�าสารละลาย NCC-DMSO ไปหยดผ่านขวดอบแห้งท่ีมีก๊าซไนโตรเจนก่อนเข้าสู่กระบวนการพอลิเมอไรเซชนัแบบเปิดวงท่ี
อณุหภมิู 130oC ในอ่างน�า้มนั กวนด้วยความเร็ว 200-500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 17 ชม. จะได้สารละลายสีน�า้ตาลอ่อน 
จากนัน้ท�าการตกตะกอนผลิตภณัฑ์นาโนคอมโพสิต NCC-PLA ด้วยการเทสารละลายลงในน�า้อย่างช้า ๆ ในขณะท่ีมีการก
วนอย่างรวดเร็ว โดยใช้อตัราส่วนน�า้ต่อผลิตภณัฑ์ เท่ากบั 3:1 ภายหลงัจากแยก DMSO ออกแล้ว ท�าการล้างผลิตภณัฑ์ด้วย
การท�าไดแอลิซิส และการป่ันเหว่ียง จากนัน้จึงน�าไปท�าแห้งแบบสญุญากาศข้ามคืน

วสัดชีุวภาพนาโนคอมโพสิตจากผลึกนาโนเซลลโูลสและพอลิแล็กติกแอสิด

มีต่อหนา้  42
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Nanocomposite biomaterials of nanocrystalline cellulose (NCC) and polylactic acid (PLA)

 วสัดชีุวภาพนาโนคอมโพสติ NCC-PLA ท่ีผลติได้จะมีคณุสมบตัเิป็นโมเลกลุขนาดใหญ่ท่ีไมช่อบน�า้ สามารถน�าไป
ละลายในตวัท�าละลายตา่ง ๆ หรือท�าแห้งได้ สามารถน�าไปใช้ผสมกบัพอลเิมอร์ธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ ได้อีก เชน่ PLA PHB และ 
PHA โดยน�าไปผา่นกระบวนการขึน้รูปด้วยวิธีการเดียวกบัพอลเิมอร์ทัว่ไป เชน่ การเป่า การฉีด การอดับนแมพิ่มพ์ เป็นต้น เพ่ือ
พฒันาเป็นชิน้งานส�าหรับบรรจภุณัฑ์และอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ การน�าไปป่ันเป็นเส้นใย เส้นด้ายส�าหรับอตุสาหกรรมสิง่ทอ หรือน�า
ไปประยกุต์ใช้ทางด้านการแพทย์และเภสชักรรมตอ่ไป

แหล่งที่มาของสทิธิบตัร
Hamad, W.Y. and C.W. Miao. 2011. Nanocomposite biomaterials of nanocrystalline cellulose (NCC) and polylactic acid (PLA). Pub. No.: US 2011/0196094 A1. 

เอกสารอ้างองิ  
Fortunati, E. et al. 2012. Multifunctional bionanocomposite films of poly(lactic acid), cellulose nanocrystals and silver nanoparticles. Carbohyd. Polym. 87: 1596– 
1605.

ภาพท่ี 1 กระบวนการผลิตวสัดชีุวภาพนาโนคอมโพสิต NCC-PLA ด้วยกระบวนการพอลิเมอไรเซชนัแบบเปิดวง

ท่ีมา : Hamad และคณะ, 2011





Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb

* College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University, P.R. China

** Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Thailand

Lin Qi*/Sarote Sirisansaneeyakul**

Digestive Biotechnology/October 2013 e-article

43

 The production of furu is traditional processing and fermentation 
utilizing soybeans as starting material. The finished product of furu has its 
unique oriental fermented food supplying as a good source of amino acids. 
The preparation of soybean curd and its fermentation for the production of 
furu are discussed hereafter in details.

(A) Processing stages of furu production

 The processing of bean curd from soybeans is summarized in  
Fig. 3, as well as the fermentation of bean curd for furu production.

(1) Soaking of soybean

 Proteins of soybean are packed within tissues as a state 
of colloid. Soybean has a hard shell and tight tissue which prevent  
proteins from going out. Purposes of soaking are to make beans absorb 
enough water, increase the hydration degree of protein, loose the tissue  
structure, make cell walls swell and break down, soften shell and easy 
to fall to pieces, and finally promote proteins dissolving into water to form 
milk. Following factors should be paid attention in the soaking.

(i) Water quantity adding for soaking

 Water quantity adding for soaking should be controlled  
because it is closely related to the quality of soaking bean. The appropriate 
proportion between water and bean is (3-4):1. After soaking, water quantity 
absorbed is 1.5 times of bean quantity, and the size of bean expanded is 
2-2.5 times of origin. 

(ii) Quality of water 

 See the previous section under raw materials and supple-
ments of furu production.

(iii) Time of soaking

 Soaking time is closely connected with water temperature 
(Table 11). Too long soaking time causes protein loss by enzymatic  
hydrolysis and propagation of microorganisms which lowers the pH val-
ue of water and influences the recovery of proteins. While too short time 
of soaking makes absorption of water not enough which also influences 

the recovery of proteins.

Reference:  Dong, S.L. and K.S. Xu. 2003. Production Technology of Brewing Seasonings. Chemical Industry Press, Beijing, P.R. China. • Wang, 
R.Z. and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. China. • Han, B.Z. 2003. Characterization and product Innova-
tion of sufu, a Chinese fermented soybean food. Ph.D. thesis, Wageningen University, The Netherlands.

Table 11 Relationship between water temperature and soaking 
time

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Techniques of Furu Production (1)

(2) Milling

 Soaked bean is milled by machines to break down the cell 
tissues, so proteins can be dissolving into water to form milk. Factors  
affecting on the recovery yield of proteins include grinding degree,  
water quantity, water temperature and pH value.

(i) Grinding degree

 Diameter of soybean globulin is about 5-l5 μm, grinding  
degree should be following the size of globulin. Too fine and too coarse 
are not good for dissolving of proteins.

(ii) Water quantity added

 Addition of water not only lowers the temperature during 
grinding to prevent protein denaturalization caused by heat evolution, 
but also promotes the hydration of protein which is good for protein  
recovery. Water quantity added is usually 6 times of bean. 

(iii) Water temperature and pH value

 In order to avoid protein denaturalization by heat, water tem-
perature added during grinding is better less than 10ºC. The pH value 
of the bean milk is regulated to 7 or slightly above 7 which is good for 
protein recovery.

(iv) Choice of milling machines

 Traditional milling machine is stone milling machine which is 
advantageous of simple in structure, easy to maintain and small size. 
But its disadvantage is large production of heat when milling which 
causes the protein denaturalization, and decreases the production yield 
of soybean curd. At present, grinding wheel is used commonly by bean 
production factories which overcome the disadvantage of stone milling 
machine.

Source: Dong and Xu, 2003

Figure 3 Flow diagram of furu production from soybeans

Source: Anonymous
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 The production of furu is traditional processing and fermentation 
utilizing soybeans as starting material. The preparation of soybean curd 
and its fermentation for the production of furu are discussed hereafter in 
details.

(A) Processing stages of furu production

(1) Soaking of soybean

(2) Milling

(3) Soybean milk sieving

    Soy bean milk sieving is aimed to separate residues from water 
soluble substances which are a good basis to manufacture high quality tofu. 
Separation equipments are usually sieving machine and centrifuge. Water 
should be added for 3-4 times during grinding. Per 100 kg bean totally  
produces 1,100 kg bean milk at a concentration of 5.5-6.0ºBé.

(4) Cooking of bean milk

 Purpose of bean milk cooking is to cause protein heat  
denaturalization and establish a basis for further coagulation of protein. Tofu 
forms with white, elastic, tender, shine and good in water maintain ability only 
when the milk is heat cooked to cause some denaturalization, otherwise even 
coagulatants are added the protein does not curdle. 

 Heat cooking has other functions including eliminating some 
factors harmful to body such as blood corpuscle agglutinin, trypsin  
inhibitor and saponin inhibitor, decreasing bad smell of uncooked milk, 
making specific flavor reveal and sterilizing. The most appropriate  
condition to heat milk is l00ºC for 5min. 

(5) Dian Jiang (Adding coagulants)  

 Adding coagulators into bean milk to cause curdling is call dian 
jiang. It is one of the key measures to manufacture high quality bean curd. 
Factors during manipulation such as density of soybean milk and bittern, tem-
perature and milk pH value should be essentially regarded.

 The density of soybean milk should be strictly controlled within 
4-5ºBé. Yield and quality of tofu will be greatly affected, if the milk is too low or too 
high density.The density of bittern directly affects the yield and quality of tofu. The  
appropriate concentration is 14-16ºBé.

 Temperature affects the curdling effects of protein. High  
temperature causes faster curdling which results in loose structure of 
bean curd, while low temperature causes slower curdling which results in  
incomplete curdling and loss of too much protein. The temperature is  
usually controlled within 85-90ºC.

 Bean milk pH value also affects the curdling of protein. The ap-
propriate value is pH 6.7-6.8. When bittern is used as coagulatant, it should 
be dropped into hot milk slowly while stirring the milk. Agglomeration state 
should be paid attention carefully. Stirring speed should lower when it is on 
the point of agglomeration. Stirring can’t stop until complete coagulation 
forms. Whole process of dian jiang usually takes 5 min. In order to form per-
fect curd, another 15-20 min are needed for bean curd to let the continuous 
reaction between protein and coagulatant.

Reference:  Dong, S.L. and K.S. Xu. 2003. Production Technology of Brew-
ing Seasonings. Chemical Industry Press, Beijing, P.R. China. • Wang, R.Z. 
and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, 
P.R. China. • Zhang, X.M. and B. Pu. 2005. Development and prospects of 
fermented soybean curd. J. Food Ferment. Ind. 31(5), 94-97. • Han, B.Z. 
2003. Characterization and product Innovation of sufu, a Chinese fermented 
soybean food. Ph.D. thesis, Wageningen University, The Netherlands.
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(6) Squeezing 

 After process of dian jiang finishes, curd sinks and squeez-
ing can be carried out. Purposes of squeezing are aimed to make prod-
uct tissues more tightness and discharge yellow water from curd inside. 
Three factors during squeezing should be considered which are pressure, 
temperature and duration. In order to make dispersed protein gelatins  
agglutinate together more better, determinating pressure is needed as well 
as temperature. If temperature of curd is very low, even squeezing pres-
sure is high enough, the combination between protein gelatins is still incom-
pact, and the curd flans formed are less tough and large break. Squeezing 
needs some time. If squeezing time is not enough, certain shape cannot 
form, while if squeezing time is too long, too much water inside curd will 
be discharged. Squeezing pressure is also important. Insufficient pressure 
cannot discharge water from curd, and combinations between protein and 
gelatins are not tight. While too high pressure will break down the protein 
gelatinous tissues. The squeezing appropriate temperature, pressure 
and duration are regulated to 65ºC upwards, 15-20 kPa, and 15-20 min,  
respectively. Water content in curd after squeezing is 66-71%, protein  
content should be above 14%.

(7) Cutting

 After squeezing, the one-piece of curd should be cut into 
small pieces of cake shape according to product standard. This is the 
last step of manufacturing bean curd flans.

Figure 4 Preparation of pehtze, pizi (left), fresh bean curd overgrown with 
mould mycelia (Mucor spp.) at 15-20º C for 5-15 days, and commercial 
red sufu (right).

Source: Han, 2003
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 The production of furu is traditional processing and fermentation  
utilizing soybeans as starting material. The preparation of soybean curd and its 
fermentation for the production of furu are discussed hereafter in details.

(A) Processing stages of furu production

(B) Furu fermentation

    Furu fermentation includes two stages namely pre-fermentation and 
post-fermentation. The former refers to inoculating and incubating Mucor or  
Rhizopus on bean curd flans and promoting the growth of organisms sufficiently 
which form a layer of tough and slender mycelium on the surface of soybean 
curds. Because of the mycelial growth, large amount of enzymes are produced 
such as proteases, amylases and lipases to hydrolyze proteins and other  
substances in post-fermentation. Actually, in pre-fermentation some proteins 
have already been hydrolyzed. Post-fermentation is an anaerobic process 
as well as the maturation process. In this period, due to the multi-functions of  
various microorganisms such as molds, yeasts and bacteria, and the cooperation of  
supplement materials, many biochemical reactions have taken place such as  
protein hydration, starch saccharification, organic acids fermentation and esters 
formation. These biochemical reactions produce desirable substances which 
form the specific color, texture, flavors and fragrances of furu.

(1) Pre-fermentation

 Pre-fermentation is the process of growth of mycelium. Natural  
fermentation and artificial inoculation are both possibly used in the production of 
furu. Pre-fermentation with mold inoculation is introduced as shown in Fig. 5.

(i) Inoculation

 Two states of starter cultures are applied in production after  
Erlenmeyer flask or Kolle flask incubation, which are liquid and solid. When spore 
suspension is used, the starter culture is diluted and spread to the surface of 
bean curd. On the other hand, solid starter culture is mixed with certain amount of  
carriers such as rice powder or corn power, and then scatters uniformly the power 
to the surface of bean curds.

(ii) Incubation

 Every piece of bean curd cakes should be put standing against 
cage drawers with the small side. Spaces between cakes should be remained 
in order to be good for ventilation and temperature regulation. Cage drawers on 
which bean curd stand are piled up one by one and upper ones are covered. 
Appropriate room temperature for incubation better ranges between 20-25ºC, 
not more than 28ºC. During incubation, in order to regulate temperature between 
cage drawers and keep microorganism growth uniformly, drawers should be 
moved up and down for 2-3 times. First moving is usually carried out 22 h after  
incubation then the growth of mycelium has started. Up to about 28 h, mycelium goes  
ripeness and second drawers moving starts. The third moving depends on the 
temperature and mycelial growth situation. After 44-68 h (depending on tem-
perature) incubation, pre-fermentation finishes and goes quickly into the next 
steps. 

(iii) Mycelium rubbering or polishing

 It refers to by hand putting down the blooming growing mycelium and 
separating curd cakes from each other. It is an important operation to keep the 
shape of the cakes.

Reference:  Dong, S.L. and K.S. Xu. 2003. Production Technology of Brewing Seasonings. Chemical Industry Press, Beijing, P.R. China. • Wang, R.Z. and Du, X.X. 
1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. China. • Yu, R. et al. 2001. Chemical changes during post-fermentation stage of furu produc-
tion. J. South China Univ. Technol. 5, 697-67. • Han, B.Z. 2003. Characterization and product Innovation of sufu, a Chinese fermented soybean food. Ph.D. thesis, 
Wageningen University, The Netherlands.
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(2) Post-fermentation

 After pre-fermentation, mao-tofu, fermented soybean curd cov-
ered with a sheet of white mycelium are ready for undergoing the further 
fermentation. Curing with salt and addition of food ingredients are applied 
under this post-fermentation. Mixed cultures of yeasts and bacteria rather 
than molds play their important role for ripening the pre-fermented bean 
curds. Fig. 6 shows final steps of post-fermentation for ripening furu.

(i) Curing

 Curing begins immediately after pre-fermentation finishes.  
Functions of curing include that firstly some water from both mycelium and 
mao-tofu is discharged, which make mao-tofu become toughness. Secondly, 
salt possesses functions of anti-spoilage and preservation. Thirdly, high con-
centration of salt will inhibit the enzyme activity of proteinase which results in 
delaying various hydrolysis to keep furu integrated from breaking down, and 
fourthly salt is as seasoning.

 Salt amount used ranges from 57.5-65 kg per 10,000 pieces of 
cakes (4.1x4.1x1.6 cm) depending on seasons and curing temperature.  
Duration of curing ranges from 6-13 days depending on different regions and 
seasons. When curing finishes the final salt content of the cakes is 11-14%. 
Finished cured products should be laid for overnight to let the cakes become 
dry.

(ii) Filling, sealing and post fermentation

 Salted cakes are put into jars or bottles while supplement materials 
are prepared together with the cakes. Different types and varieties of furu have 
different formula of supplement ingredients. The most important ingredients are 
liquors and salt. Hong qu mi is indispensable in the production of red furu. 
Other seasonings and spices such as bunge prickly ash, fennel, cinnamon, 
dry orange peel, ginger and hot pepper are added according to the products 
demands. After jar loading finishes, the jars should be sealed tightly and goes 
into post-fermentation. It takes about 6 months at ambient temperature until furu 

ripens.

Figure 5 Flow diagram of pre-fermentation for furu production

Figure 6 Flow diagram of post-fermentation for furu production

Source: Anonymous
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 Antimicrobial activities of microbial fermented tea are much less known than its health beneficial properties. Pu-erh tea is consumed by 
people as a daily healthy drink all over the world, extracts of Pu-erh tea may be safe to use in food systems to extend the shelf life. With the trend 
of increasing use of natural and biological preservatives in food products, natural antimicrobial agents from Pu-erh tea may offer an innovative 
and interesting measure for such applications. Therefore, the aims of the present study were to: (1) investigate the antimicrobial activity of crude 
water-soluble Pu-erh tea extract (PETs) at different concentrations against Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, 
Listeria monocytogenes, Streptococcicosis faecalis and Bacillus anthraci; and (2) assess its ability to extend the storage shelf life of the cooled 
mutton.

 Preparation of Pu-erh tea extracts (PETs) were as following: adding 1 g of Pu-erh tea powder to 100 mL of boiling distilled water and 
stirring for 25 min at 90oC. The mixture was filtered with a 200-mesh sieve, and the filtrate contained in a beaker was cooled to 10oC in an ice 
water bath, and then centrifuged with a centrifuge at 7,200 g for 15 min to remove impurities. The upper layer was collected and concentrated in 
vacuum at 60oC and the dry, brown-colored, powdered extract stored in airtight bottles and refrigerated at 4oC until use. The antibacterial tests 
of the PETs were tested on the test bacteria using the paper disk diffusion inhibition test. Assessment of the PETs on extending the storage shelf 
life of the cooled mutton was carried by dipping the fresh mutton into the antimicrobial solutions containing 1, 2, 4 and 6% (w/v, water as solvent) 
of PETs for exactly 60 s.

 The results showed PETs could significantly inhibit the growth of L. monocytogenes, S. typhimurium, S. faecalis, E. coli and B. an-
thraci, and their minimum inhibitory concentration were 0.07, 0.18, 0.50, 0.42 and 0.48 mg/mL, respectively. PETs showed weak inhibition for S. 
aureus. The cooled mutton treated with PETs resulted in suppression in the increase of total volatile base nitrogen and thiobarbituric acid reactive 
substance, inhibition of Enterobacteriaceae and Pseudomonas growth. The cooled mutton treated with 2% PETs showed highest color and over-
all acceptability. These results suggest the high potential in using PETs as a means of enhancing freshness and quality in cooled meats.

Reference:  Hu, Y.J. et al. 2010. Antimicrobial activity of Pu-erh tea extracts in vitro and its effects on the preservation of cooled mutton. J. Food Safety 30:177–195.

Functional Pu-erh tea: Antibacterial activity in vitro and

its effects on the preservation of cooled mutton

Figure 1  Changes in total aerobic bacteria in cooled mutton during storage.

Table 1 Comparison of the antibacterial activity of Pu-erh tea extracts with various concentrations

Note: −, no inhibition; MIC, minimum inhibitory concentration. 

Source: Hu et al., 2010

Figure 2  Changes in Pseudomonas in cooled mutton during storage

Note: (■) Control, mutton treated with water; (•) PETs-1, mutton treated with the solution of 1% PETs;(    ) PETs-2, mutton treated with the solution of 
2% PETs; (     ) PETs-4,  mutton treated with the solution of 4% PETs; ( ) PETs-6, mutton treated with the solution of 6% PETs.

Source: Hu et al., 2010
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 พืชและการเพาะเลีย้งเซลล์พืชมีศกัยภาพสงูมากในการใช้เป็นแหลง่/เจ้าบ้านส�าหรับการผลิตโปรตีนวิวิธพนัธุ์/ต่างด้าว เน่ืองจากเซลล์พืชนัน้มี 
อตัลกัษณ์ท่ีดีเดน่กวา่เซลล์ของจลุนิทรีย์และเซลล์สตัว์ กอปรทัง้ชีวภณัฑ์ท่ีผลติได้ยงัมีความปลอดภยัสงูกวา่ ต้นทนุการผลติไมแ่พง และเซลล์พืชยงัแสดงวสิยั
สามารถของการดดัแปลงเชิงซ้อนภายหลงัการแปลรหสัของโปรตีนได้อีกด้วย กลุม่โปรตีนรีคอมบแินนต์เหลา่นี ้ ได้แก่ ชีวภณัฑ์บ�าบดั ยาปฏิชีวนะ วคัซีน เอนไซม์
ทางด้านเภสชักรรมและอตุสาหกรรม ซึง่สามารถผลติได้จากการเพาะเลีย้งเซลล์แขวนลอย มอส และรากลอยด้วยการออกแบบระบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพท่ีมี
ปัจจยัแวดล้อมท่ีเหมาะสมส�าหรับการเจริญ/การผลติโปรตีนตา่งด้าวด้วยอตัลกัษณ์/แบบชนิดหลากหลาย อยา่งไรก็ตาม ผู้ปฏิบตังิานจ�าเป็นจะต้องพิจารณาถงึ
คณุลกัษณะจ�าเพาะของการเพาะเลีย้งเซลล์พืช ดงัรายละเอียดสรุปเอาไว้ในตารางท่ี 1 ซึง่แสดงให้เหน็ถงึสมบตัขิองโปรตีนเป้าหมายท่ีอธิบายด้วยเวกเตอร์การ
แสดงออกของยีน (โปรโมเตอร์ชนิดเชิงโครงสร้าง/เหน่ียวน�า) ต�าแหนง่และเสถียรภาพของโปรตีนรีคอมบแินนต์ท่ีสงัเคราะห์ได้ ฉะนัน้ระบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ
ท่ีพฒันาขึน้มาส�าหรับการเพาะเลีย้งเซลล์จลุนิทรีย์ เซลล์พืช เซลล์สตัว์ ในอดีต ก็ยงัคงประยกุต์ใช้ได้กบัการผลติโปรตีนตา่งด้าวจากการเพาะเลีย้งเซลล์พืช
จ�าลองพนัธุ์เชน่เดียวกนั สว่นการผลติโปรตีนตา่งด้าวในระดบัอตุสาหกรรมก็ยงัต้องพิจารณาเก่ียวกบัการกวน/การถ่ายโอนมวลได้อยา่งทัว่ถงึ และการหลกีเลีย่ง/
ระมดัระวงัภาวะเครียดจากแรงเฉือน/การไหลป่ันป่วน (ด้านพลวตัของไหล/กระแสวทิยาของถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ)  
 แผนภาพข้างต้นได้สรุปและแสดงถงึระบบ/แบบชนิดถงัปฏิกรณ์ชีวภาพในการเพาะเลีย้วเซลล์พืชจ�าลองพนัธุส์�าหรับการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ตา่ง  ๆซึง่
แบง่ออกเป็นถงัปฏิกรณ์ชีวภาพประเภทใช้ซ�า้ (ถงักวน ถงันิวเมตกิ ถงัตรึง ถงัหมนุ) และถงัปฏิกรณ์ชีวภาพประเภทใช้ทิง้ (ถงัมาตรฐาน ถงัผสมแบบคลืน่ ถงัเย่ือ ถงัแพร่
ซมึ ถงัขนาด เลก็) ส�าหรับถงัปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ซ�า้มกัสร้างด้วยเหลก็สแตนเลสท่ีมีคณุลกัษณะ/แบบชนิดของถงัตามแบบมาตรฐาน/ดดัแปลง และประกอบด้วย
หนว่ยปฏิบตักิาร/อปุกรณ์ของการฆา่เชือ้ด้วยความร้อนภายในตวัถงั (SIP)/การท�าความสะอาดภายในตวัถงั (CIP) ท่ีมีขนาดของถงั/ปริมาตรท�างานตัง้แต ่ 1,000-
25,000 ลติร สว่นถงัปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ทิง้มกัประกอบด้วยภาชนะ/ถงุพลาสตกิท่ีใช้เพียงครัง้เดียวซึง่นิยมใช้ในการผลติโปรตีนตา่งด้าว เน่ืองจากประหยดัเวลา/
คา่ใช้จา่ย มีขนาดตัง้แตข่นาดเลก็/ขนาดปานกลาง ปฏิบตักิารงา่ย/สะดวก ไมต้่องการ CIP/SIP สามารถก�าจดัทิง้หลงัการเก็บเก่ียวได้ ออกแบบ/ตดิตัง้ได้งา่ย ไมส่ิน้
เปลอืงน�า้ (WFI) สะดวกในการยืนยนั/ท�าซ�า้ การลงทนุต�า่ ลดระยะเวลาการเตรียม มีศกัยภาพ/ประยกุต์ใช้ในกรรมวธีิแบบบรูณาการท่ีมีระยะเวลาการพฒันาสัน้/
เพ่ิมประสทิธิผลได้ดี นอกจากนี ้ ยงัลดการปนเปือ้นระหวา่งรุ่น/กะของการผลติ จงึท�าให้สามารถผลติชีวภณัฑ์หลากชนิดได้ในสถานประกอบการเดียวกนั บริษัท
ชัน้น�า/ผู้น�าในการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ทิง้ ได้แก่ Sartorius Stedim Biostat CultiBag STR, Xcellerex XDR, Hyclone SUB (Single-Use 
Bioreactor) และ GE WAVE bioreactor เป็นต้น เพ่ือน�าเสนอ/การใช้ทดแทนถงัปฏิกรณ์ชีวภาพสแตนเลส (ระดบัห้องปฏิบตักิาร/กึง่อตุสาหกรรม) ตัง้แตข่ัน้ตอน
ของการวจิยั/การใช้งานจริงเพ่ือผลติชีวภณัฑ์ อยา่งไรก็ตาม ข้อจ�ากดัของการใช้ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ทิง้ก็คือ ความไมแ่ขง็แรงของวสัดพุลาสตกิท่ีมีตอ่ปริมาตร
ท�างานขนาดใหญ่ และยงัขาดแคลนระบบควบคมุประเภทใช้แล้วทิง้/ระบบวาล์วการเก็บตวัอยา่ง และประเดน็ส�าคญัของการพิจารณาเลอืกใช้ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพใช้
ทิง้ก็คือ วสิยัสามารถในการสกดั/การแยกชีวภณัฑ์ส�าหรับการบ�าบดัรักษามนษุย์ท่ีปลอดจากการปนเปือ้นได้อยา่งแท้จริง

เอกสารอ้างอิง Huang, T.K. and K.A. McDonald. 2012. Bioreactor systems for in vitro production of foreign proteins using plant cell cultures. Biotech-
nol.  Adv. 30: 398–409. • Furusaki, S. and T. Takeda. 2011. Bioreactors for plant cell culture. Compr. Biotechnol. 2: 361–372.

ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพส�าหรบัเพาะเลีย้งเซลลพื์ชเพ่ือผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์

Bioreactor for foreign proteins production using plant cell cultures

เปรียบเทียบระบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพส�าหรับการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์จากพืชจ�าลองพนัธุ์

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์จากการเพาะเลีย้งเซลล์พืชด้วยระบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ

ท่ีมา : Huang และ McDonald, 
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1. Research on microflora of furu fermentation
 Microorganisms are important in the production of furu. Without the 
involvement of microorganisms furu cannot be produced. Thousands of year’s 
production ways of natural inoculation and fermentation were being used in furu 
production. The isolation, screening, identification and property research of furu  
fermenting microorganisms were not carried out until 1940s when microbiologist 
Fan Xinfang isolated Mucor from Wutongqiao furu of Sichuan. Since that, research 
on furu fermenting microorganisms began. So far, microorganisms isolated from 
furu are summarized in Table 12.
 Among these microorganisms, Mucor is predominant and widely  
applied due to its good performance in the furu production. Frequently used  
species include M. wutung kiao and Actinomucor elegaus. Rhizopus is also 
used because they withstand high temperature. Han et al. (2003) compared the  
properties of the usual starter Actinomucor elegans and the potential alternative 
starter Rhizopus oligosporus. The effects of temperature and relative humidity on 
growth rate of Actinomucor elegans and Rhizopus oligosporus were optimum at 
25oC at RH 95–97%, and 35oC at RH 95–97%, respectively. Yields of protease 
(108 U/g pehtze), lipase (172 U/g) and glutaminase (176 U/g) by A. elegans were  
maximum after 48 h at 25oC and RH 95–97%, and for       -amylase (279 U/g  
pehtze) and        -galactosidase (227 U/g) at 30oC and RH 95–97% after 48 and 60 
h of incubation. Highest protease (104 U/g pehtze), and lipase (187 U/g) activities of 
R. oligosporus were observed after 48 h at 35oC and RH 95–97%, while maximum 
  -amylase (288 U/g pehtze) and glutaminase (187 U/g) activities were obtained 
after 36 h at 35oC and RH 95–97%. Maximum       -galactosidase activity (226 U/g) 
by R. oligosporus was found after 36 h at 30oC and RH 95–97%. It is concluded that 
R. oligosporus is a potential alternative to A. elegans as furu pehtze starter during 
hot seasons.

2. Research on mechanisms of post-fermentation

 Post-fermentation of furu is the main stage in which typical flavor 
forms and protein degradation takes places. In recent years, researches on 
biochemical changes during post-fermentation of furu have been paid more 
attentions. Yu et al. (2001) revealed that content changes of soluble proteins 
and amino acids during the post-fermentation reflected directly the ripening 
situation of furu. When soluble proteins came to 18-20% (dry basis) and amino 
acids were over 0.5%, it was meaning that furu ripened. Reference: Dong, S.L. and K.S. Xu. 2003. Production Technology of Brewing Season-

ings. Chemical Industry Press, Beijing, P.R. China. •Han, B.Z. 2003. Characterization 

and product Innovation of sufu, a Chinese fermented soybean food. Ph.D. thesis, Wa-

geningen University, The Netherlands. • Li, Y. J. 1999. Studies on Mucor property 

and the new way of furu technology seeking. J. China Condiment 10, 5-9. • Lin, Z. H. 

2000. Debate on paste furu development. J. China Condiment 8, 27. • Lu, F. and S.J. 

Sun. 2003. Studies on some components changes during furu fermentation. J. China 

Brewing 6, 14-17. • Ma, Y. and B.Z. Han. 2003. Effect of NaCl on proteins and lipids 

hydrolyzation during furu production. J. China Brewing 6, 14-17. • Shi, Y.G. 2012. Soy-

bean Products Technology. China Light Industry Press, Beijing, P.R. China. • Wang, 

R.Z. and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. 

China. • Yin, L.J. et al. 2004. Changes in isoflavone contents and composition of sufu 

(fermented tofu) during manufacturing. Food Chem. 87(4), 587-592. • Yu, R.Q. et al. 

2001. Chemical changes during post-fermentation stage of furu production. J. South 

China Univ. Technol. 5, 697-67. • Zhang, Q. 2002. The present status of the production 

of preserved bean curd in China. J. China Condiment 6, 9-13. • Zhang, X.M. and B. Pu. 

2005. Development and prospects of fermented soybean curd. J. Food Ferment. Ind. 

31(5), 94-97. • Song, J.M. and H.R. Ju. 2002. New Edition of Soybean Food Process-

ing Technology. Shandong University Press, P.R. China. • Zhao, X. L. and X.X. Zheng. 

1999. Furu production microorganisms. J. China Condiment 2, 12-15.  

Table 12 Potential microorganisms isolated from furu products

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Research and Development (1)

 Research report of Lu and Sun (2003) demonstrated that  
texture, structure, acidity and chemical composition of furu changed 
as the post-fermentation carried through. Furthermore, these changes 
mainly happened within the last 40 days of fermentation. During this  
fermentation period, viscosity of the cakes decreased rapidly, acidity  
increased gradually, free amino acids content raised as fermentation 
went on, and amylase activity was stable while  protease and lipase ac-
tivities varied. Ma and Han (2003) studied the effects of NaCl on textural 
changes and protein and lipid hydrolyzation during the post-fermentation 
stage of furu. The results showed that elasticity and hardness of prod-
uct with high content salt (14%) increased while viscosity decreased. 
Amount of free amino acids quickly increased as a consequence of rapid  
hydrolyzation of protein for product with low salt content. In contrast, hydro-
lyzation went slowly for high salt content product. Subsequently, furu pro-
duction with 8% salt or below was suggested which provided a basis for 
low salt content production. Content and state of soybean isoflavone during 
the ripening stage of furu were studied (Yin et al., 2004). It was shown that 
the loss of isoflavones was mainly attributed to the preparation of tofu and  
salting of pehtze (fresh bean curd overgrown with mould mycelia). Soybean  
isoflavone existed in 4 states during the ripening stage and their composi-
tion and amount was altered along with different period. The levels of agly-
cones increased, while the corresponding levels of glucosides decreased. 
Former fermentation corresponded to the fastest period of isoflavone  
conversion. The isoflavones in furu, in the form of aglycones and in the form 
of glucosides, accounted for 99.7% and 0.3% of the total, respectively. 
The changes in the isoflavone composition were significantly related to the 
activity of         -glucosidase during sufu fermentation, which was affected 
by the NaCl content. It was also known that on both the 30 and 90 days 
the content of soybean isoflavone reached the maximum. All these works 
above provided a better understanding on the biochemical changes and 
mechanism during ripening stage of furu and to some extent, established 
a theoretic basis for adopting right ways in practice to control or regulate 
the ripening process of furu.

Source: Dong and Xu, 2003
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1. Research on microflora of furu fermentation
2. Research on mechanisms of post-fermentation
3. Problems Existing and Development

 In the production of furu, some problematic processing and  
inadequate knowledge are facing for those furu manufacturers of SME scale, 
as well as for food scientists and technologists. Research and development 
for hygienic production of furu with mixed starter cultures are challenging to 
establish a novel clean industry of mass production. Some problems and 
comments are considerably summarized as follows.

(A) Problems existing

 (i) Production period is too long. It usually takes about 6 months to 
finish the ripening stage, which results in a lower productivity and affecting the 
better use of factory facilities, equipments and finance (Zhang, 2002).

 (ii) Most of the enterprises use the single organism Mucor, for  
example, to the furu production which does not tolerate high temperature, so 
that production has to be stopped during hot summer (Zhao and Zheng, 1999). 
Furthermore, strain is easy to be variation and deterioration (Li, 1999).

 (iii) Very old traditional ways of production are still being used in 
some enterprises resulting in operation of manufacture is complex with heavy 
labor intensity (Lin, 2000) and quality, therefore, consistency and hygiene of 
the product are difficult to be guaranteed.    

(iv) Most furu products have high content of salt which limits their widely  
consumption (Zhang, 2002), especially for those hypertension. 

(B) Future research and development

After years of working on furu fermentation, useful microorganisms  
predominant in furu production, as well as some knowledge of biochemical 
changes during ripening stage are well understood. However, some research 
topics are still needed to be worked out, including    

Reference: Dong, S.L. and K.S. Xu. 2003. Production Technology of Brewing Seasonings. Chemical Industry Press, Beijing, P.R. China. •Han, B.Z. 2003. Characterization and prod-

uct Innovation of sufu, a Chinese fermented soybean food. Ph.D. thesis, Wageningen University, The Netherlands. • Li, Y. J. 1999. Studies on Mucor property and the new way of 

furu technology seeking. J. China Condiment 10, 5-9. • Lin, Z. H. 2000. Debate on paste furu development. J. China Condiment 8, 27. • Lu, F. and S.J. Sun. 2003. Studies on some 

components changes during furu fermentation. J. China Brewing 6, 14-17. • Ma, Y. and B.Z. Han. 2003. Effect of NaCl on proteins and lipids hydrolyzation during furu production. 

J. China Brewing 6, 14-17. • Shi, Y.G. 2012. Soybean Products Technology. China Light Industry Press, Beijing, P.R. China. • Wang, R.Z. and Du, X.X. 1998. Brewing of Chinese 

Furu. Light Industry Press, Beijing, P.R. China. • Yin, L.J. et al. 2004. Changes in isoflavone contents and composition of sufu (fermented tofu) during manufacturing. Food Chem. 

87(4), 587-592. • Yu, R.Q. et al. 2001. Chemical changes during post-fermentation stage of furu production. J. South China Univ. Technol. 5, 697-67. • Zhang, Q. 2002. The present 

status of the production of preserved bean curd in China. J. China Condiment 6, 9-13. • Zhang, X.M. and B. Pu. 2005. Development and prospects of fermented soybean curd. J. 

Food Ferment. Ind. 31(5), 94-97. • Song, J.M. and H.R. Ju. 2002. New Edition of Soybean Food Processing Technology. Shandong University Press, P.R. China. • Zhao, X. L. and 

X.X. Zheng. 1999. Furu production microorganisms. J. China Condiment 2, 12-15.  

Figure 7 Fermented tofu/bean curds 

Yunnan Fermented Bean Curds (Furu/Lufu/Sufu): Research and Development (2)

(i) Single organism inoculation and fermentation and natural fermentation 
are characterized by their limitations (Zhang and Pu, 2005). Multi-strains 
fermentation could complement each other with benefits to all round year 
production, shorter post-fermentation period and protein hydrolyzation. 
Research on this area should be conducted.

(ii) Salt content directly affects the flavor and quality of furu. Product with 
low content of salt (5%) will be decaying in the ripening stage of furu, while 
high salt content of furu will be hardening which does not merit for good 
taste. In addition, ingestion too much salt is not good for health. 8% salt 
is considered as an appropriate content of furu (Ma and Han, 2003) and 
need to be trying in practice. 

(iii) Traditional technology of furu production adopts the way of two  
period’s fermentation by microbes which are long time lasting and  
complex. The fermentation is actually enzyme catalyzing process in which 
organic substances such as protein, lipid, and starch are hydrolyzed and 
aromas are produced. Works on the enzyme technology of furu ferment-
ing microbes are needed (Song and Ju, 2002). Purifying the enzymes 
secreted from microbes and applying them in furu production will greatly 
predigest the production process and shorten the reduction period, as well 
as decrease the chance of contamination.

(iv) For long time, furu has been sold in market as the shape of cake 
which has a lot of limitations such as rough package without attractive-
ness to consumers, inconvenient when eating and easy to be discoloring if  
exposure of the cakes to air. Development of paste furu will be necessary 
to be a complement or alternative of the traditional cake furu. Furu paste, 
which needs less operation by hand with higher productivity, is character-
ized by uniform state and fluidity which adapt various forms of package 
including bottle packaging, soft package or other forms of packaging. 
Products will be more hygienic and competitive (Lin, 2000).

Source: Anonymous
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 Pu-erh tea originates from the province of Yunnan in south-western China. As this tea is produced by so called Aspergillus  
post-fermentation, so the question arises which molds and mycotoxins may be found in this tea. In total 36 samples of Pu-erh tea were  
investigated for their contents of filamentous fungi and the mycotoxins aflatoxins B1, B2, G1, and G2, fumonisins B1, B2, and B3, and ochratoxin A.

         For this investigation, 36 different Pu-erh tea samples were purchased from tea shops. Samples were available in compressed form 
as cakes and bowls, in loose form and sealed in tea bags. As well as conventionally produced Pu-erh teas, samples from organic farming were 
investigated.

 The fungal concentrations of 16 conventionally produced (nonorganic) loose Pu-erh teas ranged from 1.0 x 101 to 2.6  x 106  cfu/g. The 
fungal concentrations of 9 organic loose teas ranged from 1.0 x101 to 5.3 x 103 cfu/g. The highest concentrations in organic loose teas were 1–3 
logs lower than in conventionally produced loose teas. In organic tea samples, the highest concentrations were found in two teas sealed in tea 
bags. The fungal concentrations of 11 compressed tea samples were comparatively low on all three culture media, ranging from 1.0 x 101 to 2.0 
x 102  cfu/g. However, because of the high variability of cfu values, the differences between the three groups of Pu-erh teas were statistically not 
significant. All together 19 fungal genera and 31 species were identified. The most prevalent species were A. acidus and A. fumigatus, followed 
by Zygomycetes and Penicillium species. Aflatoxins (aflatoxins B1, B2, G1, and G2,) and fumonisins (fumonisins B1, B2, and B3) were not found 
in the samples investigated, but ochratoxin A was detected in 4 of 36 teas (11.1%). In which, there were 2 teas (5.6%) with ochratoxin A contami-
nation of 0.65     g/kg, this is just above the detection limit (0.5 g/kg), and 2 samples with 14.8 and 94.7 g/kg, respectively. In none of these 
teas was A. ochraceus, a producer of ochratoxin A detected. In both teas with higher content of ochratoxin A, Penicillium species were found, 
and in the tea with the highest ochratoxin A contamination (sample 21), A. acidus was not found, maybe showing that this tea was not properly 
fermented and thus enabling ochratoxin A producing molds to grow. Most producers or distributers of Pu-erh tea recommend discarding the first 
brew; this may be advisable to remove part of the water soluble or suspendable contaminations. However, ochratoxin A has a very low solubility 
in water (<1 mg/mL). To which extent mycotoxins can be detected in the actual tea infusion, depending on water temperature and duration of 
brewing.

Reference:  Haas, D. et al. 2013. Identification and quantification of fungi and mycotoxins from Pu-erh tea. Int. J. Food Microbiol. 166: 316–322.

Safety of Pu-erh tea: Identification and quantification of fungi and mycotoxins

Figure 1 Frequency of fungal taxa in Pu-erh tea.

Table 1 Spectrum of fungal genera and species in Pu-erh tea. C, loose tea conventional (n = 16); O, loose tea organic (n = 9); P, compressed tea 

Source: Haas et al., 2013

Source: Haas et al., 2013
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 การผลติอินลูนิจากชิโครีและ/หรือแก่นตะวนั ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน
หลกั ได้แก่ (1) การสกดัอินลูนิด้วยน�า้ร้อน (2) การก�าจดัสารปนเปือ้นจากสารละลาย 
อินลูนิด้วยวิธีคาร์บอเนชนั (การเตมิปนูขาวและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) (3) การท�า
บริสทุธ์ิสารละลายอินลูินด้วยเรซินแลกเปลี่ยนประจบุวก/ลบเพ่ือก�าจดัแร่ธาต ุ และ
การก�าจัดสีด้วยผงถ่านกัมมันต์ และ (4) การท�าแห้งอินูลินด้วยเคร่ืองท�าแห้งแบบ
พ่นฝอย

การเติมปูนขาวในขัน้ตอนของการก�าจัดสารปนเปื้อนท�าให้เพ่ิมปริมาณไอออน
แคลเซียมในสารละลายอินลูิน จึงต้องมีการก�าจดัไอออนดงักล่าวออกไป ฉะนัน้การ
ลดขัน้ตอนของการก�าจดัสารปนเปือ้น/การก�าจดัไอออนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกรรมวิธีการผลิตอินลูิน จึงประยกุต์ใช้วิธีการกรองด้วยเย่ือเข้ามาทดแทน เพ่ือ
แยกอนภุาคของสิ่งปนเปือ้นจากสารละลายอินูลิน ท�าให้สารละลายอินลูินบริสทุธ์ิ
ตามท่ีต้องการ และลดต้นทุนของการผลติอินลูนิได้โดยไมจ่�าเป็นต้องท�าบริสทุธ์ิสาร
ละลายอินลูนิด้วยเรซนิแลกเปลี่ยนประจุ นอกจากนี ้ ยังได้ผลติภณัฑ์อินลูนิผงท่ีมี
คณุภาพสงูขึน้ 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีมักประสบอยู่เสมอของการประยุกต์เลือกใช้
วิธีการกรองแยกด้วยเย่ือก็คือ การเกิดฟาวลิง่ (fouling) ซึง่เป็นการสะสมหรืออดุตนั
ของตวัถกูละลายทัง้บนผิวหน้าและภายในรูพรุนของเย่ือ ซึง่จะท�าให้ฟลกัซ์ของการก
รองลดลง หมายถงึการลดปริมาณเพอร์มีเอตของสารละลาย หรือลดอตัราการถ่าย
โอนมวลของสารผ่านเย่ือต่อเวลาต่อหน่วยพืน้ท่ีเย่ือ จึงท�าให้ประสิทธิภาพของเย่ือ
ลดต�่าลง ซึง่สามารถแก้ปัญหาดงักลา่วได้โดยการเลือกใช้วิธีการกรองด้วยเย่ือแบบ  
Rotating disk module (RDM) ปัจจบุนัมีการประยกุต์ใช้อย่างกว้างขวางในการ
บ�าบดัน�า้เสียจากโรงงานกระดาษ/เย่ือ และการแยกสีย้อมผ้าจากน�า้ทิง้ของโรงงาน
สิง่ทอ เป็นต้น เน่ืองจากวธีิการกรองแบบ RDM ชว่ยสง่เสริมอตัราเฉือน (shear rate) 
ของสารละลายบริเวณผิวหน้าของเย่ือ จงึชว่ยลดปัญหาของการเกิดฟาวลิง่ลงได้

 เม่ือเปรียบเทียบวิธีการกรองแบบปิดตาย (Dead-end filtration) อาศยั
การป่ันด้วยแทง่แมเ่หลก็ ควบคมุความเร็วรอบ 300 rpm เหนือบริเวณเย่ือ กบัวิธี
การกรองแบบ RDM อาศยัการป่ันด้วยแผน่จานหมนุใบพดั (ภาพท่ี 1) ท่ีสามารถ
แปรผนัความเร็วรอบ (500–2,500 rpm) และขนาดรูพรุนของเย่ือ (100 kDa, 0.15, 
0.2 และ 0.45 µm) พบวา่ฟลกัซ์ของเพอร์มีเอต (สงูสดุ 106 L m2 h-1, ความขุน่ 2.4 
NTU) และการไหลผา่นของคาร์โบไฮเดรต (สงูสดุ 98% carbohydrate transmission, 
ควบคมุท่ี 75 kPa/2000 rpm/เย่ือ FSM0.45PP) จากวิธีการกรองแบบ RDM เพ่ิมขึน้
ตามขนาดรูพรุนของเย่ือ จึงสรุปได้ว่าการกรองสารละลายอินลูินด้วย RDM ท�าให้ 
ฟลกัซ์ของเพอร์มีเอตสงูขึน้ และเพอร์มีเอตของสารละลายอินลูนิท่ีได้มีความขุน่ต�่า
กวา่วิธีการกรองแบบปิดตาย เน่ืองจากความเร็วรอบของการหมนุแผน่จานชว่ยเพ่ิม
อตัราเฉือนและลดการเกิดตะกอนสะสม จึงไม่เกิดฟาวลิ่งท่ีบริเวณผิวหน้าของเย่ือ 
โดยฟลกัซ์ของเพอร์มีเอตจะเพ่ิมขึน้ตามขนาดรูพรุนของเย่ือ ในขณะท่ีวิธีการกรอง
แบบปิดตายท่ีอาศยัการป่ันด้วยแท่งแม่เหล็กนัน้ จะเกิดตะกอนสะสมเป็นชัน้หนาท่ี
บริเวณผิวหน้าของเย่ือได้ง่ายกว่า จึงเป็นสาเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้ฟลกัซ์ของเพอร์มีเอต
ของสารละลายอินลูนิลดลง  

เอกสารอ้างอิง Zhu, Z. et al. 2013. Chicory juice clarification by membrane 
filtration using rotating disk module. J. Food Eng. 115: 264–271. • Luo, 
J. et al. 2010. Application of NF-RDM (nanofiltration rotating disk mem-
brane) module under extreme hydraulic conditions for the treatment of 
dairy wastewater. Chem. Eng. J. 163: 307–316. • Jaffrin, M.Y. 2012. 
Dynamic filtration with rotating disks, and rotating and vibrating mem-
branes: an update. Curr. Opin. Chem. Eng.1: 171–177.

ภาพท่ี 2 เคร่ืองกรองด้วยเย่ือแบบแผ่นจานหมนุ/แบบเย่ือหมนุ/แบบระบบ
สัน่ในอตุสาหกรรม 
ท่ีมา : Jaffrin, 2012 
(ก) RDM แบบ Dyno (Bokela GmbH, Karlsruhe, Germany) ท่ีมีแผ่น
จานหมนุอยู่ระหว่างแผ่นเย่ือกลม (พืน้ท่ีเย่ือ 0.13-12 m2 ความดนัสงูสดุ 
600 kPa, เย่ือพอลิเมอร์/เซรามิก) 
(ข) Spintek module (Huntington, CA, USA) ท่ีมีเย่ือหมนุ (พืน้ท่ีเย่ือ 
2.3 m2, เย่ืออินทรีย์/อนินทรีย์) 
(ค) MSD (Multi Shaft Disk) module (Westfalia Separator, Aalen, 
Germany) ท่ีมีแผ่นจานหมนุของเย่ือเซรามิก (ขนาด 31 ซม.) 8 ชดุ 
(ง) VSEP vibrating modules ( New Logic Research, USA) ประกอบ
ด้วยชัน้แนวดิ่งของเย่ือกลมอินทรีย์ (พืน้ท่ีเย่ือ 150 m2, 40 bar, NF/RO) 
ติดตัง้อยู่บนฐานสัน่ท่ีกวดัแกว่ง 2-3 ซม./ความถ่ี 60.75 Hz/9 kW 

การพฒันากรรมวิธีการผลิตอินลิูนดว้ยวิธีการกรองดว้ยเมมเบรน

ภาพท่ี 1 องค์ประกอบของ Rotating disk module (RDM) และแผ่นจาน
หมนุท่ีมีใบพดั (disk with vanes) 
ท่ีมา : Zhu และคณะ, 2013

 สรุปข้อดีของวิธีการกรองแบบ RDM ก็คือการเพ่ิมอตัราเฉือน
ท่ีบริเวณผิวหน้าของเย่ือ ช่วยลดการสะสมตะกอนบริเวณผิวหน้าของ
เย่ือ (ลดการเกิดฟาวลิ่ง) จึงสามารถเพ่ิมฟลกัซ์ของเพอร์มีเอตได้ ดงันัน้  
อินลูนิท่ีมีขนาดน�า้หนกัโมเลกลุ 0.34–11.2 kDa จงึสามารถไหลผา่นเย่ือ
ได้ดีย่ิงขึน้ สว่นสารประกอบปนเปือ้นท่ีมีขนาดโมเลกลุใหญ่กวา่ ได้แก่ เพก
ทินและโปรตีน จงึถกูกกัเก็บเอาไว้ได้ในสว่นของรีเทนเทต จงึท�าให้สารละ
ลายอินลูนิท่ีกรองได้มีความใสและความบริสทุธ์ิสงูกวา่

 เคร่ืองกรองด้วยเย่ือแบบแผ่นจานหมุนในอุตสาหกรรมมี  
3 แบบชนิด ได้แก่ แผ่นจานหมุนท่ีมีเย่ือตรึง เย่ืออินทรีย์/เย่ือเซรามิก
หมนุเคลื่อนท่ี และการกรองด้วยระบบสัน่ (vibratory shear-enhanced  
processing, VSEP) สรุปแสดงไว้ดงัภาพท่ี 2

(ก)

(ข) (ค)

(ง)
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 การถอดรหสั (transcription) เป็นกระบวนการส�าคญัเบือ้งต้นของการควบคมุการแสดงออกของยีน โดยประสทิธิภาพของ
อตัราการถอดรหสัของยีนนัน้ขึน้อยู่กบัต�าแหน่งของยีน บรรทดัฐานการควบคมุ (regulatory motif) และล�าดบัของนิวคลีโอไทด์ท่ีเป็น
องค์ประกอบของยีนซึง่ควบคมุการถอดรหสัดีเอน็เอไปเป็นอาร์เอ็นเอเก็บรหสั (mRNA) การเพ่ิมการแสดงออกของยีนด้วยการเพ่ิมระดบั
การแสดงออกของอาร์เอ็นเอเก็บรหสั กระท�าได้โดยการปรับปรุงปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการถอดรหสัของยีน ได้แก่ ชนิดของโปรโมเตอร์ 
การเหน่ียวน�าการเกาะของทรานสคริปชนัแฟกเตอร์ (transcription factor) การใช้หน่วยเสริม (enhancer element) ในอินทรอน การ
หลีกเลี่ยงการไม่แสดงออกของยีนท่ีระดบัการถอดรหสั (Transcriptional Gene Silencing, TGS) การเพ่ิมความคงตวัของยีนถ่ายโอน  
(transgene) และจ�านวนชดุของยีน

 โปรโมเตอร์ประกอบด้วยล�าดบัเบสท่ีจ�าเพาะต่อการเกาะของเอนไซม์อาร์เอ็นเอพอลิเมอเรส (RNA polymerase) ซึง่เป็นจดุ
เร่ิมต้นของการถอดรหสัและควบคมุการถอดรหสัของดีเอน็เอ การเลือกชนิดของโปรโมเตอร์เป็นปัจจยัส�าคญัในการเพ่ิมประสทิธิภาพการ
แสดงออกของยีนในพืช ในเบือ้งต้นจะพิจารณาจากชนิดของพืชเจ้าบ้าน ได้แก่ 

 พืชใบเลีย้งเด่ียว (monocot) และ พืชใบเลีย้งคู ่(dicot) นอกจากนี ้ชนิดของโปรโมเตอร์ท่ีใช้ในการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ยงั
จ�าแนกได้หลายกลุ่มตามกิจกรรมการแสดงออกของยีนในพืชหรือตามแหล่งก�าเนิดของโปรโมเตอร์ โดยทัว่ไปมกัได้มาจากแหล่งของ
พืชและสิง่มีชีวิตก่อโรคในพืช

 โปรโมเตอร์โครงสร้าง (constitutive promoter) คือ โปรโมเตอร์ท่ีเหน่ียวน�าการแสดงออกของยีนอยา่งคงท่ีโดยไมข่ึน้กบัการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือระยะการเจริญของพืช โปรโมเตอร์โครงสร้างเป็นโปรโมเตอร์ท่ีนิยมใช้ในการผลิตโปรตีน 
รีคอมบแินนต์ในสว่นตา่ง ๆ ของพืช เน่ืองจากเป็นโปรโมเตอร์ท่ีให้ผลได้ของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์สงู อยา่งไรก็ตาม การแสดงออก
ของโปรตีนรีคอมบิแนนต์โดยการควบคุมของโปรโมเตอร์โครงสร้างอาจรบกวนกระบวนการสร้างและสลายของเซลล์พืช เน่ืองจาก
มีการแสดงออกของโปรตีนรีคอมบิแนนต์อย่างคงตวัในพืชในทุกระยะของการเจริญเติบโต ส่วนใหญ่โปรโมเตอร์โครงสร้างส�าหรับ
พืชใบเลีย้งเด่ียวได้มาจากโปรโมเตอร์ท่ีควบคมุการแสดงออกของยีนในข้าวและข้าวโพด ได้แก่ ยบูคิวิทิน (ubiquitin) แอกทิน (actin)  
ไซโทโครมซี (cytochrome C) และฮิสโทนเอชทบีู (histone H2B) เป็นต้น สว่นโปรโมเตอร์โครงสร้างท่ีนิยมใช้ในพืชใบเลีย้งคู ่ได้แก่ โปรโมเตอร์  
Cauliflower Mosaic Virus 35S (CaMV35S) ซึง่เป็นโปรโมเตอร์ท่ีสามารถควบคมุการแสดงออกของยีนรีคอมบแินนต์ได้ทัง้ในพืชใบ
เลีย้งคูแ่ละใบเลีย้งเด่ียว และได้รับความนิยมในการน�ามาใช้ในการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ในพืช โดยเฉพาะการแสดงออกของโปรตีน
ในเนือ้เย่ือใบ เน่ืองจากเป็นโปรโมเตอร์ท่ีให้ผลได้ของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ชนิดตา่ง ๆ ในพืชสงู ซึง่ตวัอยา่งโปรตีนคอมบแินนต์ท่ี
ผลติในพืชโดยการควบคมุของโปรโมเตอร์ CaMV35S ได้แก่ โปรตีนแอนตเิจน (antigen protein) วคัซีน 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) และโปรตีนบ�าบดัรักษา (therapeutic protein) เช่น สเทรปทาวิดิน  
(streptavidin) อะวิดนิ (avidin) และ อะดิโพเนกทิน (adiponectin) เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง Egelkrout, E. et al. 2012. Overproduction of recombinant proteins in plants. Plant Sci. 184: 83-101. • Sharma, A.K. and M.K. 
Sharma. 2009. Plants as bioreactors: Recent developments and emerging opportunities. Biotechnol. Adv. 27(6):  811-832. 

ตารางท่ี 1 ชนิดของโปรโมเตอร์ส�าหรับการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ในพืช

โปรโมเตอรส์�ำหรบักำรผลิตโปรตีนรคีอมบิแนนตใ์นพืช (1)
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 โปรโมเตอร์จ�าเพาะเนือ้เยื่อ (tissue-specific promoter) คือ โปรโมเตอร์ท่ีควบคมุการแสดงออกของโปรตีนรีคอมบิแนนต์ท่ีเนือ้เย่ือ
จ�าเพาะของพืช ซึง่เป็นการแก้ปัญหาของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ท่ีมีผลตอ่กระบวนการสร้างและสลาย และ/หรือเป็นพิษตอ่เซลล์พืชเจ้าบ้าน 
ตวัอยา่งของโปรโมเตอร์จ�าเพาะเนือ้เย่ือ ได้แก่ โปรโมเตอร์ท่ีแสดงออกในเนือ้เย่ือเมลด็ ซึง่เป็นเนือ้เย่ือพืชท่ีมีกระบวนการสร้างและสลายต�่าและมีการ
สะสมของโปรตีนสงู โดยทัว่ไปได้มาจากโปรโมเตอร์ท่ีควบคมุการแสดงออกของโปรตีนท่ีสะสมอยูใ่นเมลด็ของข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี และบาร์เลย์ 
เชน่ โกลบลูนิ (globulin) เซอิน (zeine) กลเูทลนิ (glutelin) และโอลีโอซนิ (oleosin) เป็นต้น โปรโมเตอร์ท่ีควบคมุการแสดงออกในผล เป็นโปรโมเตอร์
ท่ีนิยมใช้ในการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์จ�าพวกโปรตีนแอนตเิจนและวคัซีน ตวัอยา่งเชน่ โปรโมเตอร์ท่ีควบคมุการแสดงออกของยีน E8 ในมะเขือเทศ 
โปรโมเตอร์ท่ีแสดงออกในคลอโรพลาสต์ เชน่ โปรโมเตอร์ Prrn ท่ีควบคมุการแสดงออกของ 16S ribosomal RNA และโปรโมเตอร์ท่ีใช้ควบคมุการ
แสดงออกของยีน psbA นอกจากนี ้ยงัมีการใช้โปรโมเตอร์ในการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ในเนือ้เย่ือส่วนอ่ืน ๆ ของพืช เช่น ดอก เนือ้เย่ือชัน้ผิว  
(epidermis) บนัเดลิชีท (bundle-sheath) เนือ้ใบ (mesophyll) และทอ่ล�าเลียง (vasculature) อยา่งไรก็ตาม ผลได้ของการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์
ในเนือ้เย่ือดงักลา่วยงัคงต�่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัการผลติรีโปรตีนคอมบแินนต์ในเนือ้เย่ือเมลด็

 โปรโมเตอร์เหนีย่วน�า คือ โปรโมเตอร์ท่ีควบคมุการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์เฉพาะในภาวะท่ีมีตวัเหน่ียวน�า (inducer) ได้แก่ สารเคมี เชน่ 
แอลกอฮอล์ สเตียรอยด์ เททราไซคลนิ หรือปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลตอ่การเจริญเตบิโตของพืช เชน่ แสง อณุหภมิู ความเครียด การเกิดบาดแผล หรือ
การท�าลายจากสิง่มีชีวิตก่อโรค เป็นต้น โดยทัว่ไปโปรโมเตอร์เหน่ียวน�าได้น�ามาใช้ในการควบคมุการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ท่ีมีความเป็นพิษตอ่
เซลล์ของพืชเจ้าบ้าน หรือโปรตีนท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการสร้างและสลายของการเจริญเตบิโตของพืชในระยะตา่ง ๆ  ตวัอยา่งของโปรโมเตอร์เหน่ียวน�า 
ได้แก่ โปรโมเตอร์เหน่ียวน�าจากความแห้งแล้ง (drought-inducible promoter) เชน่ โปรโมเตอร์ท่ีควบคมุการแสดงออกของยีน Rab17 ในข้าวโพด 
และ ยีน Rab21 ในข้าว โปรโมเตอร์เหน่ียวน�าจากแสง (light inducible promoter) เชน่ โปรโมเตอร์ชาล์โคนซนิเทส (chalcone synthase promoter) 
ในผกัชีฝร่ัง (parsley) นอกจากนี ้ยงัรวมถงึโปรโมเตอร์ท่ีถกูควบคมุโดยทรานสคริปชนัแฟกเตอร์ท่ีผลติขึน้จากการตอบสนองความเครียดตา่ง ๆ ในพืช 
โดยทัว่ไปมกันิยมใช้โปรโมเตอร์เหน่ียวน�าในการควบคมุการแสดงออกของโปรตีนรีคอมบแินนต์เพ่ือศกึษาหน้าท่ีของยีนต่าง ๆ มากกว่าการใช้เพ่ือ
การผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์ในพืช

 นอกจากนี ้ ปัจจุบนัการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์โปรตีนในพืชในยังมีการใช้โปรโมเตอร์สงัเคราะห์ (synthetic promoter) ซึ่งเป็น
โปรโมเตอร์ท่ีมีการเพ่ิมประสทิธิภาพในการถอดรหสัของดีเอน็เอเพ่ือให้มีการแสดงออกจ�านวนชดุของอาร์เอน็เอน�ารหสัมากขึน้ โดยการดดัแปรล�าดบั
เบสขององค์ประกอบส�าคญัท่ีใช้ในกระบวนการถอดรหสัของยีนของโปรโมเตอร์ของเซลล์ยคูาริโอต เชน่ TATA box ซึง่จ�าเป็นตอ่การสรรหาเอน
ไซม์อาร์เอน็เอพอลเิมอเรส II (RNA polymerase II) บริเวณเร่ิมถอดรหสั และล�าดบัเบส CCAT เป็นต้น ตวัอยา่งของโปรโมเตอร์สงัเคราะห์ ได้แก่ 
โปรโมเตอร์ CaMV35S ดดัแปร ท่ีมีการเพ่ิมจ�านวนชดุของหนว่ยเสริม (enhancer) เป็นสองเทา่ในโปรโมเตอร์ และโปรโมเตอร์ mac ซึง่เป็นโปรโมเตอร์
ลกูผสม (hybrid promoter) ท่ีสร้างขึน้จากการรวมโปรโมเตอร์ mas เข้ากบัหนว่ยเสริมของโปรโมเตอร์ CaMV35S ซึง่ให้ผลได้ของการผลติเอนไซม์รี
คอมบแินนต์บีตา-กลคูวิโรนิเดส (β-glucuronidase, GUS) สงูกวา่การผลติเอนไซม์รีคอมบแินนต์ GUS ด้วยโปรโมเตอร์ CaMV ดดัแปร ถงึ 2-3 เทา่
ในเนือ้เย่ือของใบยาสบูจ�าลองพนัธุ์

เอกสารอ้างอิง Egelkrout, E. et al. 2012. Overproduction of recombinant proteins in plants. Plant Sci. 184: 83-101. • Sharma, A.K. and M.K. 
Sharma. 2009. Plants as bioreactors: Recent developments and emerging opportunities. Biotechnol. Adv. 27(6):  811-832. 

ตารางท่ี 2 โปรตีนรีคอมบิแนนต์ในพืชจ�าลองพนัธุ์ (ก) ผลิตภณัฑ์โปรตีนรีคอมบิแนนต์เชิงพาณิชย์ 

โปรโมเตอรส์�ำหรบักำรผลิตโปรตีนรคีอมบิแนนตใ์นพืช (2)

ตารางท่ี 2 โปรตีนรีคอมบิแนนต์ในพืชจ�าลองพนัธุ์ (ข) ผลิตภณัฑ์โปรตีนรีคอมบิแนนต์ทดลอง 
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	 สารพวกพอลิเอสเทอร์	 (polyester)	 ซึง่เป็นสารประเภทหนึ่งท่ีใช้ในอตุสาหกรรมการผลิตพลาสติกนัน้	 สามารถ
สงัเคราะห์ได้จากกระบวนการทางเคมี	 ภายใต้สภาวะท่ีต้องใช้อณุหภมิูสงู	 กรดเข้มข้น	 และระยะเวลาในการสงัเคราะห์
นาน	 เช่น	 การใช้ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนั	 (esterification)	 ทรานสเอสเทอริฟิเคชนั	 (transesterification)	 และไฮโดรลิซิส	 
(hydrolysis)	ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากปฏิกิริยาเหล่านีย้งัมีข้อจ�ากดัในเร่ืองของน�า้หนกัโมเลกลุ	(molecular	weight,	MW)และ
อาจได้ผลิตภณัฑ์ข้างเคียงท่ีไม่ต้องการ	 เช่น	 ไซคลิกเอสเทอร์	 (cyclic	 ester)	 ซึง่จะเป็นอปุสรรคในการก�าจดัออกจากระบบ	
นอกจากนีกิ้จกรรมของตวัเร่งปฏิกิริยาทางเคมีท่ีหลงเหลืออยู่ในผลิตภณัฑ์	 อาจจะเป็นตวัเหน่ียวน�าให้เกิดการสญูเสียน�า้
หนกัโมเลกลุของผลิตภณัฑ์ในระหว่างปฏิกิริยาอีกด้วย	 ดงันัน้จึงเกิดการพฒันาแนวคิดใหม่	 โดยการน�าเอนไซม์มาใช้เป็น
ตวัเร่งปฏิกิริยาการสงัเคราะห์พอลิเมอร์	 ยกตวัอย่างเช่น	 การใช้เอนไซม์ไลเพส	 (lipase)	 มาใช้เร่งปฏิกิริยาการสงัเคราะห์ 
พอลิเมอร์จากแล็กโตน	 (lactone)	 (ภาพท่ี	 1)	 หรือการใช้เอนไซม์ไลเพสในการสงัเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่นโดยตรง
จากสารพวกไดแอซิดและไดออลท่ีอณุหภมิู	 40-100oC	 (ภาพท่ี	 2)	 ซึง่ยงัคงได้พอลิเอสเทอร์ท่ีมีน�า้หนกัโมเลกลุโดยเฉลี่ยท่ี
ต�่าอยู่	ดงันัน้	จึงเกิดการพฒันากระบวนการใช้เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาการสงัเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่นท่ีให้น�า้หนกั
โมเลกลุท่ีสงูขึน้	(มากกว่า	200,000)	เพ่ือสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้มากขึน้

	 ในการสงัเคราะห์สารพวกพอลิเอสเทอร์ท่ีมีสารพอลิออลเป็นส่วนประกอบโดยการใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา
การควบแน่นนัน้	 อตัราส่วนและชนิดของสารต่าง	 ๆ	 ท่ีใช้เป็นองค์ประกอบเป็นปัจจยัส�าคญัต่อผลิตภณัฑ์ท่ีจะได้	 เน่ืองมา
จากการใช้กรดต่าง	ๆ	 ได้แก่	 1)	 ไดแอซิดกบัไดออล	2)	 ไดแอซิดกบัพอลิออล	3)	พอลิออล	 ไดออล	และไดแอซิด	4)	 ไดออล	 
และ/หรือ	พอลอิอล	ไฮดรอกซีแอซดิและไดแอซดิ	5)	แลก็โตน/คาร์บอเนต	ร่วมกบัสารในข้อ	1	2	3	หรือ	4	ข้างต้น	6)	ใช้แอนไฮไดร์ด
ไปแทนท่ีไดแอซิดท่ีใช้ในข้อ	1	2	3	4	หรือ	5	ข้างต้น	7)	ใช้แอลกอฮอล์อะมิโนไปแทนท่ีไดออลหรือสารในข้อ	1	3	5	และ	6	ข้าง
ต้น	 โดยการแปรผนัส่วนผสมต่าง	 ๆ	 ตามท่ีได้กล่าวมานี	้ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของปฏิกิริยาการสงัเคราะห์พอลิเมอร์ด้วย
วิธีการควบแน่นให้สงูขึน้ได้	 โดยข้อดีของกระบวนการควบแน่นโดยใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา	 คือ	 ไม่จ�าเป็นต้องใช้ตวั
ท�าละลายอินทรีย์และกรดต่าง	ๆ	 ในกระบวนการสงัเคราะห์พอลิเมอร์	อย่างไรก็ตาม	 เม่ือพอลิเมอร์ท่ีได้มีน�า้หนกัโมเลกลุสงู
เกินกว่า	 20,000	 ก็จ�าเป็นต้องใช้ตวัท�าละลายอินทรีย์ในปริมาณเล็กน้อยเพ่ือลดความหนืดของปฏิกิริยาการสงัเคราะห์พอลิ
เมอร์	 แต่ต้องค�านึงถึงชนิดของตวัท�าละลายอินทรีย์ท่ีจะน�ามาใช้ว่ามีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ท่ีเลือกมาใช้หรือไม่	 เช่น	 ตวั
ท�าละลายอินทรีย์พวก	DMSO	และ	DMF	จะไปลดกิจกรรมของเอนไซม์ท่ีใช้ในการเร่งปฏิกิริยาได้	เป็นต้น	ข้อดีอีกอย่างหนึง่	
เน่ืองจากเอนไซม์ท่ีน�ามาใช้สามารถใช้ได้ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นเอนไซม์อิสระ	 หรือเอนไซม์ท่ีถกูตรึงไว้กบัสารพยงุ	 (carrier)	 ท�าให้
เอนไซม์ท่ีใช้ท�าปฏิกิริยาเสร็จสิน้แล้วนัน้สามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้	นอกจากนี	้ วิธีการนีย้งัสามารถน�าทรัพยากรหมนุเวียน
มาใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ร่วมกับกระบวนการสังเคราะห์โดยใช้เอนไซม์	 และในท้ายท่ีสุดแล้วผลิตภัณฑ์ท่ีได้นีย้ังคง
คณุสมบตัิการย่อยสลายได้	 ซึง่ตอบโจทย์เก่ียวกบัการเป็นวสัดท่ีุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	อนัจะเป็นแรงจงูใจให้เกิดการน�าไป
ประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ	ต่อไป	อาทิ	การใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว	(surfactant)	และสารให้ความคงตวั	(emulsifier)	
ในอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองอปุโภคบริโภค	 ใช้ในการขนส่งตวัยาหรือสารทางชีวภาพ	 หรือวสัดดุดูซบัตวัยาในด้านการแพทย์	
การน�าไปใช้ในด้านวิศวกรรมเนือ้เย่ือ	(tissue	engineering)	โดยน�าไปสร้างเป็นโครงส�าหรับเลีย้งเซลล์	(scaffold)		นอกจาก
นีฟิ้ล์มท่ีได้จากพอลเิมอร์ท่ีสงัเคราะห์ได้ด้วยวธีิการนีย้งัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัอตุสาหกรรมเวชส�าอางได้อีกด้วย

การสงัเคราะหพ์อลิเมอรแ์บบควบแน่นดว้ยเอนไซมเ์รง่ปฏิกิรยิา

มีต่อหนา้ 55
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ภาพที่ 1 ปฏิกิริยาการสงัเคราะห์พอลิเอสเทอร์โดยเอนไซม์ไลเพสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา,  
(1) ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบเปิดวงของแล็กโตน, (2) ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบควบแน่น 

ท่ีมา : Yu และคณะ, 2012

Enzyme-catalyzed polycondensation

 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถือสิทธิดังต่อไปน้ี การใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาการสงัเคราะห์พอลิเมอร์แบบ
ควบแน่น โดยเลือกใช้เอนไซม์ในกลุ่มไลเพส โปรตีนเอส และเอสเทอเรส ในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการน�ามาใช้สงัเคราะห์ 
พอลเิมอร์จากสารตา่ง ๆ ได้แก่ ไดออลและพอลอิอล ไดแอซดิ และสารประกอบอ่ืน ๆ เชน่ ไฮดรอกซีแอซดิ แลก็โตน คาร์บอเนต 
แอนไฮไดรด์ แอลกอฮอล์อะมิโน หรือการผสมสารดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น โดยน�ามาท�าปฏิกิริยาในอตัราสว่น 1:1 ในถงัปฏิกรณ์
แก้ว โดยขัน้ตอนในการสงัเคราะห์พอลิเมอร์โดยใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยานัน้ จะเร่ิมจากการเติมสารพวกไดออลเข้าสู่ถงั
ปฏิกรณ์แก้วท่ีใช้ในการท�าปฏิกิริยา ตามด้วยการเติมสารพวกไดแอซิด และพอลิออลตามล�าดบั จากนัน้ท�าการเติมเอนไซม์
ลงไปในถงัปฏิกรณ์แก้ว รักษาระดบัอณุหภมิูท่ีใช้ในการท�าปฏิกิริยาให้เหมาะสม ท่ีอณุหภมิูในชว่ง 65-90 องศาเซลเซียส และ
ใช้ระยะเวลาในการท�าปฏิกิริยาระหวา่ง 1-18 ชัว่โมง ซึง่เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมตอ่วิธีการควบแนน่เพ่ือให้เกิดการสงัเคราะห์ 
พอลิเมอร์ โดยพอลิเมอร์ท่ีได้จากกระบวนการควบแน่นโดยใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยานีมี้ค่า regioselectivity ระหว่าง  
70-99 เปอร์เซ็นต์ มีค่า polydispersity ในช่วงระหว่าง 1.1-7.0  และมีน�า้หนกัโมเลกลุระหว่าง 2,000 และ 200,000 ซึง่ถือว่าเป็น 
คา่ท่ีสงู
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Gross R.A., A. Kumar and B. Kalra. 2005. Enzyme-catalyzed polycondensations. U.S. Patent No. 6,972,315 B2.

สทิธิบตัรที่เก่ียวข้อง 
Harmsen, J. 1991. Polyester mixture, its preparation and use. Pub. No: EP 0425201 A1.

เอกสารอ้างองิ
Yu Y., D. Wu, C. Liu, Z. Zhao, Y. Yang and Q. Li. 2012. Lipase/esterase-catalyzed synthesis of aliphatic polyesters via polycondensation: A 
review. Process Biochem. 47:1027-1036.

ภาพที่ 2 ปฏิกิริยาการควบแน่นของสารพวกไดแอซิดและไดออลโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา

ท่ีมา: Gross และคณะ, 2005
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	 แก่นตะวนั	 (Jerusalem	 artichoke)	 เป็นพืชหวัท่ีมีการสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปอินลูิน	 (inulin)	 ซึง่ประกอบด้วย
หน่วยย่อยของฟรักโทสต่อกนัเป็นพอลิเมอร์สายยาวเช่ือมกนัด้วยพนัธะ	 β(2 1)	 ไกลโคซิดิก	 และบางหน่วยของปลาย
สายฟรักโทสมีกลโูคสมาเช่ือมต่อด้วยพนัธะ	α(1 2)	ไกลโคซิดิก	โดยมีดีกรีพอลิเมอไรเซชนั	(DP)	ระหว่าง	2-60	เน่ืองจาก
โครงสร้างของอินลูินท่ีกอปรด้วยพนัธะ	β(2 1)	 ไกลโคซิดิก	 ท�าให้เอนไซม์ในร่างกายมนษุย์ไม่สามารถย่อยสลายได้	 จึงมี
คณุสมบตัิเป็นใยอาหาร	 ช่วยลดการสะสมน�า้ตาลและไขมนัในเลือด	 และมีผลต่อดีต่อแบคทีเรียในล�าไส้ท่ีมีประโยชน์	 ได้แก่	
Bifidobacteria	และ	Lactobacilli	และช่วยยบัยัง้กิจกรรมของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด

	 อินลูินส่วนใหญ่ทางการค้าผลิตมาจากชิโครี	 (chicory)	 โดยประเทศไทยต้องน�าเข้าอินลูินจากต่างประเทศเพ่ือใช้
เป็นส่วนผสมอาหารในอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม	อย่างไรก็ตาม	แก่นตะวนัมีปริมาณอินลูิน14	–19	กรัม/100	กรัมน�า้
หนกัสด	ในขณะท่ีชิโครีมีปริมาณอินลูิน	15–20	กรัม/100	กรัมน�า้หนกัสด	 	ในประเทศไทยแก่นตะวนัเป็นพืชท่ีสามารถเพาะ
ปลกูได้ดีทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	และมีศกัยภาพในการปลกูเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต	ดงันัน้การพฒันากระบวนการ
ผลิตอินลูินจากแก่นตะวนั	 จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการเพ่ิมมลูค่าผลิตผลทางการเกษตรภายในประเทศ	 ทดแทนการน�าเข้า
อินลูินจากต่างประเทศ	และเพ่ิมโอกาสเชิงเศรษฐศาสตร์ของภาคอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมของประเทศไทยเพ่ือการ
ส่งออกภายในภมิูภาคเศรษฐกิจอาเซียน	

	 ขัน้ตอนในการผลิตอินูลินคล้ายคลึงกับกระบวนการผลิตน� า้ตาลจากอ้อยท่ีประกอบด้วยขัน้ตอนหลักคือ	 
การสกดั	การท�าให้บริสทุธ์ิ	และการท�าแห้ง	โดยทัว่ไปมีวิธีการสกดัอินลูินจากแก่นตะวนัคือ	การสกดัด้วยน�า้ร้อน	ณ	อณุหภมิู	 

60–100	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 20	 นาที	 ถึง	 1.5	 ชัว่โมง	 แม้ว่าวิธีการสกดัอินลูินด้วยน�า้ร้อนจะเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากใน
ระดบัอตุสาหกรรม	แต่ก็สิน้เปลืองการใช้พลงังานและมีอตัราการสกดัอินลูินต�่าเพียง	50%	ดงันัน้	จึงมีการพฒันาวิธีการสกดั 
อินูลินด้วยคลื่นไมโครเวฟและ/หรืออลัตร้าซาวด์	 เพ่ือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการสกัดอินูลิน	 เน่ืองจากช่วยท�าให้
เกิดการแตกของเซลล์พืช	 จึงเร่งการปลดปล่อยสสารออกจากเซลล์ได้	 มีรายงานการใช้อลัตร้าซาวด์ช่วยเพ่ิมอตัราการสกดั 
อินลูินได้	ซึง่สามารถสกดัอินลูินได้รวดเร็วกว่าการสกดัด้วยน�า้ร้อนถึง	2	เท่า	

	 นอกจากนี	้ การเลือกใช้เอนไซม์ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของอัตราการสกัดอินูลินได้
เช่นกัน	 และสามารถลดการใช้พลงังานได้มากกว่าวิธีการสกดัอินลูินด้วยน�า้ร้อน	 ฉะนัน้สิทธิบตัรฉบบันี	้ จึงได้น�าเสนอการ
ใช้เอนไซม์เซลลเูลสและเพกทิเนสช่วยสนบัสนนุในการสกดัอินลูินจากแก่นตะวนั	 โดยเอนไซม์เซลลเูลสและเพกทิเนสจะท�า
หน้าท่ีย่อยพนัธะ	β(1 4)	ไกลโคซิดิก	และ	α(1 4)	ไกลโคซิดิกของผนงัเซลล์พืช	ท�าให้ผนงัเซลล์แตกสามารถปลดปล่อย
สสารระหว่างเซลล์ออกจากเซลล์ได้ง่ายย่ิงขึน้	 โดยระบไุว้ว่าวิธีการใช้เอนไซม์สามารถเพ่ิมอตัราการสกดัอินลูินจาก	 50	 เป็น	
70%	 และลดระยะเวลาของการสกดัจาก	 30	 นาทีเป็น	 5-10	 นาที	 สรุปกรรมวิธีการใช้เอนไซม์ในการสกดัอินลูินจากแก่น
ตะวนัดงัภาพท่ี	 1	 จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตอินลูินอาศยัเอนไซม์นีส้ะดวกและง่ายต่อการปฏิบตัิงาน	 สามารถลดการใช้
พลงังานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการสกัดอินูลินด้วยไมโครเวฟและคลื่นอลัตร้าซาวด์ท่ีต้องใช้
พลงังานสงูกว่า

การเพ่ิมประสิทธิภาพการสกดัอินลิูนจากแกน่ตะวนัดว้ยเอนไซม์

มีต่อหนา้ 57
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ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตอินลูินผงจากแก่นตะวนั (a) ขัน้ตอนการเตรียมเบือ้งต้น (b) การสกดัด้วยเอนไซม์ และ (c) การท�าบริสทุธ์ิ/การท�าแห้งอินลูิน 

Bio-enzyme-assisted extraction method for inulin from Jerusalem artichoke

 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถือสิทธิดังต่อไปน้ี กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงจากแก่นตะวนัประกอบด้วยขัน้ตอน
ดงันี ้

 (1) การเตรียมเบือ้งต้นด้วยการล้างท�าความสะอาดแก่นตะวนัสด หัน่สไลด์ และลวกด้วยน�า้ร้อนอณุหภมิู 80–100 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-20 นาที จากนัน้จงึน�าชิน้แก่นตะวนัไปอบแห้งและบดเป็นผง

 (2) ละลายแก่นตะวนัผงในสารละลายบฟัเฟอร์ HAc-NaAc ท่ีมี pH 4–5.5 และเตมิเอนไซม์เซลลเูลสและเพกทิเน
สร้อยละ 0.1-0.5 โดยน�า้หนกั ก่อนน�าไปผา่นขัน้ตอนของสกดัด้วยน�า้ร้อนตอ่ไป โดยใช้อตัราสว่นโดยมวลของเอนไซม์เซลลเูลส
ตอ่เพกทิเนสเทา่กบั 1:1–3:1 ควบคมุอณุหภมิูการท�างานของเอนไซม์เทา่กบั 40–50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 0.5–1.0 ชัว่โมง 

 (3) สกดัสารผสมท่ีได้จากปฏิกิริยาเอนไซม์ตอ่ด้วยน�า้ร้อนท่ีอณุหภมิู 80–100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5–10 นาที จะ
ได้เป็นสารสกดัอินลูนิ จากนัน้น�าสารละลายอินลูนิท่ีได้ไปผา่นขัน้ตอนการก�าจดัสี การก�าจดัสิง่ปนเปือ้น การท�าให้บริสทุธ์ิโดย
วิธีการกรองด้วยเย่ือแบบอลัตราฟิลเตรชนั และท�าสารละลายอินลูนิบริสทุธ์ิให้เข้มข้นด้วยวิธีการระเหยแบบสญุญากาศ ก่อนท่ี
จะน�าไปท�าแห้งแบบพน่ฝอยได้อินลูนิผงเป็นผลติภณัฑ์สดุท้าย 

ส�าหรับรายละเอียดของขัน้ตอนการก�าจดัสีจะใช้การเตมิผงถ่านกมัมนัต์ 5 กรัม/ลติรของสารสกดัอินลูนิท่ีได้ ควบคมุการท�างาน
ท่ีอณุหภมิู 60–90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5–20 นาที สว่นขัน้ตอนของการก�าจดัสิง่ปนเปือ้นจะควบคมุท่ีอณุหภมิู 40–60  
องศาเซลเซียส โดยมีการเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์จนกระทัง่สารสกดัอินลูินมี pH 10–12 จากนัน้จึงปรับ pH ให้ลดลงเหลือ
เท่ากับ 8–10 ด้วยกรดฟอสฟอริก ส่วนขัน้ตอนของการกรองด้วยเย่ือนัน้จะเลือกการคัดกรองน�า้หนักโมเลกุลระหว่าง  
1,000–10,000 ดาลตนั โดยควบคมุการท�างานภายใต้ความดนัเทา่กบั 0.01– 0.1 MPa และอณุหภมิู 20–40 องศาเซลเซียส 

แหล่งที่มาสทิธิบตัร
Fan, S., J. Liu and Z. Wang. 2010. Bio-enzyme-assisted extraction method for inulin. U.S. Patent Pub. No: US2010/0119651 A1.

เอกสารอ้างองิ
Lingyun, W. et al. 2007. Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tubers J. Food Eng. 79: 1087–
1093. • Modler, H. W. et al. 1993. Observations on long-term storage and processing of Jerusalem artichoke tubers. Food Chem. 48: 
279–284. •  Van Loo, J. et al. 1995. On the presence of inulin and oligofructose as natural ingredients in the Western diet. CRC Crit. Rev. 
Food Sci. Nutr. 35: 525–552.
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 วิธีวิเคราะห์บีโอดีถือเป็นวิธีหนึง่ของการประเมินคณุภาพน�า้ท่ีได้รับความนิยมอยา่งย่ิง ซึง่อธิบายถงึสดัสว่นของอิน
ทรียสารท่ีสามารถยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพท่ีมีอยูใ่นน�า้ อยา่งไรก็ตาม นบัวา่เป็นวิธีการวิเคราะห์คณุภาพน�า้ท่ีสิน้เปลืองเวลา
อยา่งมาก (เวลา 5 วนั, BOD5) ความถกูต้องและแมน่ย�า/ความคลาดเคลื่อนมกัขึน้อยูก่บัวิสยัสามารถของห้องปฏิบตักิารเป็น
หลกั (สว่นใหญ่เน่ืองด้วยประสทิธิภาพของกล้าเชือ้ท่ีมกัจ�าเพาะตอ่คณุลกัษณะของน�า้ทิง้/น�า้เสีย) ในห้วงสองทศวรรษท่ีผา่น
มาก็มีการน�าเสนอ/รายงานวิจยัจ�านวนมากมายเก่ียวกบัการพฒันาวิธีวิเคราะห์ท่ีมีประสทิธิภาพ เหมาะสม/สะดวก และไมส่ิน้
เปลืองเวลา ได้แก่ วิธีวดัจริง/ทางตรง และวิธีพยากรณ์/ทางอ้อม (ตารางท่ี 1) กอปรด้วยเหตผุลทัง้การสนบัสนนุ/การคดัค้านกบั
วิธีวิเคราะห์ท่ีพฒันาขึน้มาใหมเ่หลา่นี ้ภายใต้บริบท/ขอบเขตการวดั ความนา่เช่ือถือ และความเข้มแข็งของเทคโนโลยีสมยัใหม่
ท่ีจะเข้ามาทดแทนวิธีมาตรฐานดัง้เดมิได้ในอนาคต

 จากการตรวจเอกสารสามารถสรุปได้วา่วธีิการวดัขัน้สงูบง่บอกสญัญาณชีวภาพ ได้แก่ การเรืองแสง/bioluminescence 
กิจกรรมเซลล์/cellular activity และการใช้ออกซเิจน/oxygen consumption ตา่งก็มีความนา่เช่ือถือและความเข็มแข็ง 
อยา่งย่ิง (ตารางท่ี 1) อยา่งไรก็ตาม ผู้ใช้ควรตระหนกัและต้องค�านงึถงึการท�ามาตรฐาน/โอกาสความแปรปรวนของระบบ
ชีวภาพท่ีเก่ียวข้องกบักล้าเชือ้และสภาวะแวดล้อม ตลอดจนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง/ข้อจ�ากดัของการวดัคา่ต�่ากวา่ความเป็น
จริง ซึง่สามารถแก้ไขและอิงอาศยัได้ด้วยเคร่ืองหมายความเป็นพิษ/toxicity marker นอกจากนี ้ผู้ ใช้ยงัควรพิจารณาถงึการลด
พืน้ท่ีท�างานเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีจะท�าให้วิธีการทดสอบกระชบั/กะทดัรัดมากย่ิงขึน้ได้ ซึง่จะชว่ยเหลือการท�างานด้านคณุภาพ
น�า้สามารถลดจ�านวนและขนาดของตวัอยา่งได้โดยทางอ้อม เพราะฉะนัน้ การเลือกวิธีวิเคราะห์จงึขึน้อยูก่บัปัจจยัของอตัรา
ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ ความถ่ี/จ�านวนครัง้ของการวดั ขนาด/ปริมาณของน�า้ทิง้ในระดบัอตุสาหกรรม/ระดบัชมุชน และวิถี
การประยกุต์ใช้ ได้แก่ วิธีวดัแบบออนไลน์ การวดัทนัที ณ พืน้ท่ีปฏิบตังิาน และ/หรือการวดัในห้องปฏิบตักิารภายหลงัการเก็บ
ตวัอยา่ง

เอกสารอ้างอิง Jouanneau, S. et al. 2013. Methods for assessing biochemical oxygen demand (BOD): a review. Water Res. (http://dx.doi.
org/10.1016/j.watres.2013.10.066).

วิธีการวิเคราะหค์วามตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี
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 จากความอตุสาหะวิริยะของเหล่านกัวิจยัทัง้มวลในห้วงสามทศวรรษท่ีผ่านมา ท�าให้การผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์
จากเซลล์และเนือ้เย่ือพืชเชิงพาณิชย์เกิดขึน้ได้จริง (ตารางท่ี 1) โดยอาศยัเทคโนโลยีของการเพาะเลีย้งเซลล์ขัน้สงูและองค์
ความรู้ด้านชีวเคมีของกระบวนการสร้างและสลายของเซลล์ กอปรทัง้วิทยาการของการเพาะเลีย้งเซลล์ผสมผสานและ
การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบสิน้เปลือ้ง/ขยายขนาด เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสงัเคราะห์ชีวภัณฑ์ทุติยภูมิและโปรตีน 
รีคอมบิแนนต์ได้อย่างเหมาะสมมากย่ิงขึน้  การเลือกใช้ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพท่ีต้องการขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์/ลกัษณะของการ
เพาะเลีย้ง ได้แก่ การแขวนลอยเซลล์พืช (ถงักวน ถงัอากาศลอยตวั ถงัฟองอากาศ) รากลอย (ถงัพน่ฝอย/หมอก, ถงัเฟสของเหลว  
ถงัฟองอากาศแบบบอลลนู) และเนือ้เย่ือพืช/พืชแคระ (ถงัแพร่ซมึชัว่คราว ถงักลองหมนุ) เป็นต้น 

 เน่ืองจากการผลติโปรตีนรีคอมบแินนต์จ�าเป็นต้องอาศยัความพิถีพิถนั/ความประณีต ความปลอดภยั/ปลอดเชือ้ และ
เกณฑ์เก่ียวกบัต้นทนุของการผลิตเป็นปัจจยัส�าคญั จึงท�าให้การออกแบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ครัง้เดียว/สิน้เปลืองได้
รับความสนใจเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือตอบโจทย์ของการผลติเชิงพาณิชย์และได้คณุภาพของชีวภณัฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภยั
ขององค์การอนามยัโลก/องค์การอาหารและยาได้ แม้วา่ปัจจบุนัยงัมีข้อจ�ากดัของการขยายขนาดการผลติก็ตาม (ตารางท่ี 2) 
เน่ืองจากต้นทนุของการผลติไมแ่พงมากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้ถงัสแตนเลสขนาดใหญ่ จงึกลายเป็นข้อได้เปรียบเพราะ
สามารถผลิต/ท�าซ�า้ได้เป็นจ�านวนมากทดแทน พร้อมทัง้ยงัมีความคล่องตวัในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตตามสถานการณ์
ความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี ตวัอย่างกรณีศึกษาของการออกแบบถงัปฏิกรณ์สิน้เปลือง ซึง่มกัใช้ถงุพลาสติกเป็น
ภาชนะบรรจท่ีุสามารถฆา่เชือ้ได้ด้วยความร้อน/เอทิลนีออกไซด์ (ตารางท่ี 2) อาทิ บริษัท MantaRay, Osmotek (www.osmotek.com/) 
และ Protalix (www.protalix.com) หลกัการส�าคญัของการออกแบบถงัปฏิกรณ์มกัพิจาณาการแก้ปัญหาด้านอทุกพลศาสตร์/
กระแสวิทยา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ระหว่างอาหารเพาะเลีย้งและเซลล์พืช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการถ่ายโอนมวลของ
ออกซเิจน (k

L
a) การสร้างภาวะการไมเ่กิดฟอง การลด/หลีกเลี่ยงภาวะเครียดของเซลล์/เนือ้เย่ือพืช นอกจากนี ้ยงัมีการพฒันา

ระบบการเพาะเลีย้งเซลล์/เนือ้เย่ือพืชแบบผสมผสานแบบข้ามสายพนัธุ์ อาทิ รากลอยพืช 2 ชนิด ยอด/รากของพืชชนิดเดียว/
สองชนิด การใช้เซลล์จลุนิทรีย์ร่วมกบัเซลล์/เนือ้เย่ือ/อวยัวะของพืช ก็เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติชีว
ภณัฑ์มลูคา่สงูท่ีต้องการ

เอกสารอ้างอิง Weathers, P.J., M.J. Towler and J.F. Xu. 2010.  Bench to batch: advances in plant cell culture for producing useful products. 
Appl. Microbiol. Biotechnol. 85:1339–1351.

วิทยาการขัน้สงูของการเพาะเล้ียงเซลลพื์ชเพ่ือผลิตชีวภณัฑม์ลูคา่สงู

ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพการเพาะเลีย้งเซลล์/เนือ้เย่ือ/อวยัวะพืช
ถงัปฏิกรณ์สิน้เปลือง/ขยายขนาด

เพ่ือการเพาะเลีย้งเซลล์/เนือ้เย่ือ/อวยัวะพืช



สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ*

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนธนัวาคม 2556 บทคดัยอ่กราฟิก

60

 รานบัเป็นจลุินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีมีวิถีกระบวนการสร้างและสลายทัง้ท่ีสามารถใช้สารอาหารอย่างง่าย/เชิงซ้อนได้อย่าง
หลากหลาย และสามารถผลติเมแทบอไลต์หลากชนิดท่ีมีคณุคา่/มลูคา่สงูอยา่งย่ิง อตัลกัษณ์จ�าเพาะทางด้านสณัฐานวิทยา/
วิถีทางชีวเคมีเช่นนีจ้ึงสามารถใช้เพ่ือการพิสจูน์สายพนัธุ์ในท่ามกลาเหล่างราทัง้หลายได้เป็นอย่างดี แต่จะต้องใช้ร่วมกบัวิธี
การจ�าแนกทางด้านฟีโนไทพ์/จีโนมอยา่งใกล้ชิด ปัจจบุนัมีการประยกุต์ใช้เทคนิคการเพาะเลีย้งแบบไมโครเพลตซึง่เป็นวิธีการ
จ�าแนกท่ีรวดเร็วและมีประสทิธิภาพสงู บริษัท Biolog, Inc. (Hayward, CA, USA, www.biolog.com) ได้พฒันาผลติภณัฑ์ 
FF MicroPlate เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเพาะเลีย้งรา โดยอาศยัพืน้ฐานความแตกต่างของการใช้แหล่งอาหาร การ
เจริญ การผลติเมแทบอไลต์ และการต้านจลุชีพ ซึง่สามารถจ�าแนกการเจริญของราได้จากคา่ดดูกลืนแสงจากแตล่ะหลมุของ
ไมโครเพลต ตลอดจนการตรวจทานการสงัเคราะห์เมแทบอไลต์ทตุยิภมิูด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ Liquid Chromatography–Mass 
Spectrometry (LCMS) ร่วมกบัผลของการตอบสนองฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัได้จากหลมุของไมโครเพลตได้ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การต้านจลุชีพ นอกจากนี ้ยงัมีอปุกรณ์ท่ีอ�านวยความสะดวกส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู (fingerprints) ด้วยซอฟต์แวร์ 
(Spotfire visualization software) พบวา่การเจริญ/ การใช้สารอาหาร/การต้านจลุชีพ/การสร้างเมแทบอไลต์ของรา ตา่งก็ล้วนมี
สหสมัพนัธ์ต่อกันทัง้สิน้ จึงท�าให้การศึกษาการหาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมของการผลิตเมแทบอไลต์ทตุิยภมิูจากราสามารถ
กระท�าได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วมากเป็นทวีคณู โดยเฉพาะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส�าหรับผู้วิจยัท่ีมีโครงการ/โปรแกรมการ
แยก/การคดักรองเหลา่ราท่ีมีศกัยภาพสงูจ�านวนมาก ซึง่มกัประสบปัญหา/ข้อจ�ากดัด้านคา่ใช้จา่ย/จ�านวนบคุลากร/ระยะเวลา
ปฏิบตักิารของงานวิจยั 

 ฉะนัน้การประยกุต์ใช้เทคนิคไมโครเพลตเพ่ือศึกษาการเพาะเลีย้งรานี ้ จึงมีความเหมาะสม/สะดวกอย่างย่ิง เพ่ือ
ศกึษา/วิจยัใช้ในการอธิบายวิสยัสามารถการใช้สารอาหารหลากชนิดของราได้ด้วยการจ�าแนกการเจริญจากค่าดดูกลืนแสง/
การเกิดสีท่ีแตกต่างกนัจากหลมุของไมโครเพลต เม่ือวิเคราะห์ตวัอย่างจากไมโครเพลตด้วยวิธีทางเคมี/ทางชีวภาพแล้ว ก็จะ
ท�าให้เข้าใจและสามารถสรุปสภาวะของการเพาะเลีย้งราได้เป็นอยา่งดี หลงัจากนัน้ การสร้างสหสมัพนัธ์ของการใช้สารอาหาร/
การสงัเคราะห์เมแทบอไลต์ ก็ย่อมสามารถน�าไปใช้พฒันากระบวนการหมกั/การผลิตชีวภณัฑ์มลูค่าสงูจากราในถงัปฏิกรณ์
ชีวภาพได้ในท้ายท่ีสดุ

เอกสารอ้างอิง Singh, M.P. 2009. Application of Biolog FF MicroPlate for substrate utilization and metabolite profiling of closely related fungi. 
J. Microbiol. Methods 77: 102–108.

การเพาะเล้ียงราดว้ยเทคนิคไมโครเพลต

ขัน้ตอนการท�างานของการ

เพาะเลีย้งราด้วยไมโครเพลต 

(FF MicroPlate)

สหสมัพนัธ์ของการใช้สารอาหาร การเจริญ การยบัยัง้ยีสต์  

และการสร้างเมแทบอไลต์





Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb

*Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Thailand

Qiuping Wang*/Sarote Sirisansaneeyakul *

Digestive Biotechnology/December 2013 e-article

61

 In 2001, the first study investigated the potential of high 
molecular weight fractions from Pu-erh tea to induce apoptosis in 
the human monoblastic leukemia U937 cells and stomach cancer 
MKN-45 cells has been conducted by Hayakawa et al. (2001). In 
this study, high molecular weight fractions from green tea, black 
tea, Oolong tea and Pu-erh tea were prepared and designated 
as GHF, BHF, OHF and PHF. Briefly, the extract of tea leaves in boiling  
water was sequentially extracted with chloroform, ethyl acetate 
and n-butanol. The aqueous solution thus obtained was dialyzed 
exhaustively against water and the non-dialysate was freezed-dried 
to give high molecular weight fractions. Those obtained fractions 
owned a molecular weight more than 12,000 and consisted of a 
complex mixture of tannins, hydrolyzable and condensed, containing sugar(s), 
quinic acid, and polyphenolic compounds such as gallates 
and catechins. The chemical structure of high molecular weight  
fractions with sugar(s) and polyphenols was required for the activ-
ity because the modifications of high molecular weight fractions 
by     -glucosidase, polyphenoloxidase or tannase caused the loss 
of activity. In term of monoblastic leukemia U937 cells, GHF, BHF, 
OHF and PHF inhibited cell growth with IC50 values of 0.61, 0.49, 
1.15 and 0.32 mg/mL, respectively, while epigallocatechin-3-gallate 
(EGCG) inhibited cell growth with an IC50 value of 49   M. For 
stomach cancer MKN-45 cells, the IC50 values were 0.32, 0.23, 
0.51, and 0.14 mg/mL for GHF, BHF, OHF and PHF, respectively. 
EGCG also inhibited cell growth growth with an IC50 value of 53   

M. Those results indicated that high molecular weight fractions 
from Pu-erh tea showed better activity in inducing apoptosis in 
the human monoblastic leukemia U937 cells and stomach cancer 
MKN-45 cells than those of green tea, Oolong tea and black tea. 
The results suggested the contribution of high molecular weight 
fractions of Pu-erh tea to the cancer chemopreventive effects.  
Further studies have to be advocated to identify the biological  
components responsible for the apoptosis induction of Pu-erh 
tea.
 The inhibitory effect of Pu-erh tea water extract on  
mutagenesis in Salmonella typhimurium has been observed by Wu 
et al. (2007). Pu-erh tea water extract at 0.5-5.0mg/plate expressed a  
dose-dependent inhibitory effect against both mutagenicity of  
aflatoxin B1, an indirect mutagen which requires metabolic activation, 
and 4- nitroquinoline-N-oxide, a direct mutagen in S. typhimurium 
TA98 and TA100. However, the antimutagenic potential of Pu-erh 
tea was weak due to the fewer amounts of total catechins. It is 
predicted that the antimutagenic activities shown in Pu-erh tea  
water extract are attributed to the unknown active compounds, 
which has to be investigated in future studies.

Reference: Hayakawa, S. et al. 2001. Apoptosis-inducing activity of high 
molecular weight fractions of tea extracts. Biosci. Biotechnol. Biochem. 65: 
459–462. • Wu, S.C. et al. 2007. Antimutagenic and antimicrobial activities 
of Pu-erh tea. LWT-Food Sci. Technol. 40: 506–512. • Zhao, H. et al. 2011. 
Changes of constituents and activity to apoptosis and cell cycle during 
fermentation of tea. Int. J. Mol. Sci. 12: 1862–1875.

Functional Pu-erh tea: Antitumor and antimutagenic potential 

Fig. 1 Proliferation of SGC-7901 and CCC-HEL-1 cells exposed to various 
drugs for 48 h by MTT assay. The proliferation rates of (A) SGC-7901 and 
(B) CCC-HEL-1 cells treated with three tea extract at the concentrations of 
31.2–1000 g/mL.
Source: Zhao et al., 2011

Fig. 2 Flow cytometric analysis of cell apoptosis induced by treatment for 
48 h with three tea extracts at concentrations of 31.2, 125 and 500 g/mL 
in SCG-7901 cells and 500 g/mL in CCC-HEL-1 cells. 
Source: Zhao et al., 2011

 More recently, Zhao et al. (2011) have performed an 
investigation to determine the effect of Pu-erh tea extract on  
enhancing apoptosis and cell cycle arrest of human gastric 
cancer cell line SGC-7901 and CCC-HEL-1 normal cells. The a 
queous extracts of green tea, black tea and Pu-erh tea were  
prepared. Briefly, the tea leaves of green tea, black tea and  
Pu-erh tea were collected from plants grown in the Yunnan 
Highlands of China. Green tea leaves were collected and  
heated, dried at <60 °C and molded to make unfermented tea. 
To make fermented black tea and post fermented pu-erh tea, the 
tea leaves were dampened and fermented, then dried at <60 °C 
and packed. Green tea, black tea and Pu-erh tea were extracted 
three times by placing in boiling distilled water for 10 min each 
time. The solution was collected, lyophilized to obtain the aqueous 
extract. The 50%-inhibition concentrations (IC50) value of SGC-7901 cells 
at 48 h of Green tea, black tea and Pu-erh tea were 335.9, 511.5, 
658.1 g/mL, respectively. The cell viability of the two groups 
that underwent fermentation process was relatively higher than 
the green tea treatment. It was noted that green tea had more  
inhibitory effect than black tea and Pu-erh tea on cell growth. 
These findings suggested the involvement of fermentation-induced 
tea polyphenols in the changes of cell proliferation inhibition, 
apoptosis induction and cell cycle arrest. 
 In conclusion, these results shed a light on the  
application of Pu-erh tea as an anti-tumor agent with minimum 
side effects.
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รูปแบบและขั้นตอนการจัดทําตนฉบับบทความ 
“สรรสาระเทคโนโลยชีีวภาพ” 

 
 นิตยสาร “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” เปนนิตยสารเปดอิเล็กทรอนิกส (ฉบับภาษาไทย) ภายใตการสนับสนุน

ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology) มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรบทความ

วิชาการทางดานเทคโนโลยีชีวภาพแขนงตาง  ๆ  ทางเว็บไซตสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย 

(http://www.biotec.or.th/tsb/) โดยมีกําหนดเผยแพรประจํารายเดือน  

 
เงื่อนไขการรับบทความ  

- บทความจัดทําขึ้นโดยใชภาษาไทยเทานั้น และตองผานการตรวจขอผิดพลาดในขอความและจากการพิมพ  

- บทความที่สงมาพิจารณาลงพิมพ ตองไมเคยเผยแพรในส่ือออนไลนหรือส่ิงพิมพใด ๆ มากอน  ขอความและ

ขอคิดเห็นตาง ๆ เปนของผูเขียนบทความน้ัน ๆ ไมใชความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสารสรรสาระ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

- ทกุบทความท่ีไดผานการคัดเลือกเพื่อพิมพเผยแพร จะถือเปนกรรมสิทธิ์ของวารสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ 

- กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาในการตีพิมพใหผูเขียนทราบภายใน 1 สัปดาห นับจากวันที่สงบทความ  

- กองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบในขอผิดพลาดใด ๆ ในบทความ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผูเขียน  

 
ขอกําหนดในการสงบทความสําหรับผูเขียน  

- บทความตองจัดทําเปนภาษาไทยและตองผานการตรวจการใชหลักไวยากรณอยางถูกตองมาแลว  

- ในการจัดทําบทความผูเขียนจะตองจัดทําบทความในรูปแบบที่ทางวารสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพกําหนดไว 

ตามรายละเอียด “คําแนะนําในการเขียนบทความ” 

- ผูเขียนจะตองสงตนฉบับบทความในรูปแบบของไฟลเอกสาร Microsoft Word เทานั้น จํานวนไมเกิน 2 หนา 

(รวมภาพและตารางท่ีเก่ียวของ และเอกสารอางอิง) โดยสงมาท่ี fermenttechresearchcenter@gmail.com 

รายละเอียดของบทความ ประกอบดวย 
  ผูเขียนสามารถจัดทํารูปแบบการนําเสนอไดตามความเหมาะสม แตเนื้อหาตองนําเสนอองคความรูใหมที่

นาสนใจหรือความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพแขนงตาง ๆ โดยมีหัวขอดังนี้ 

  1. ช่ือเรื่องและชื่อผูเขียนบทความ ชื่อเร่ืองพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควรเปนชื่อเร่ืองที่ส้ัน กระชับ 

ไดใจความตรงกับเนื้อหา ตามดวยชื่อผูเขียนบทความซ่ึงพิมพเปนภาษาไทยเทานั้น  

  2. เนื้อหา นําเสนอขอมูลวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอในประเด็นตาง ๆ อยางถูกตอง ซึ่งอาจมีการเสนอ

ขอมูลในรูปแบบตารางและภาพประกอบได 

  3. เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมรายช่ือหนังสือหรือส่ิงตีพิมพอื่น ๆ ที่ใชสําหรับการคนควาและอางอิง

ประกอบบทความ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารนี้ 

  4. หนวยงานที่สังกัด ในสวนที่อยูหรือสถานท่ีทํางานของผูเขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ 

 
หมวดบทความ  

ผูเขียนตองระบุหมวดบทความที่เขียนในสวนของหัวกระดาษ ซึ่งประกอบดวย 6 หมวด ไดแก 

1. การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

2. วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
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3. การแพทย คลินิกและเภสัชกรรม 

4. ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

5. กฎหมายและการศึกษา 

6. ปกิณกะ 

คําแนะนําในการเขียนบทความ 
ขนาดกระดาษ จัดพิมพลง Microsoft Word กระดาษขนาด A4  

ขอบกระดาษ เวนระยะขอบ 2.54 เซนติเมตร ทุกดาน  

จํานวนหนา ไมเกิน 2 หนา (พรอมภาพและตารางที่เก่ียวของ และเอกสารอางอิง)  

ตัวอักษร ตัวอักษรในบทความทั้งหมดใหใช Cordia New ตามที่กําหนดดังนี้ 

ช่ือเรื่อง พิมพเปนภาษาไทยหรืออังกฤษ ขนาด 16 point กําหนดกลาง ตัวหนา กระชับ ถาช่ือเร่ืองเปน 

ภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกคําตองใชตัวใหญ ตัวตอไปใชตัวเล็ก ทั้งนี้ยกเวนบุพบทและ Article นําหนาคํา  

ช่ือผูเขียนบทความ พิมพเปนภาษาไทย ขนาด 14 point ตัวเอียง จัดชิดขวา 

   ที่อยูหรือสถานที่ทํางานของผูเขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ ขนาด 12 point โดยระบุภาควิชา และ

มหาวทิยาลัย ตนสังกัดเทานั้น จัดชิดซาย 

บทความ ตัวบทความ ขนาด 14 point โดยกําหนดเนื้อหา ไมรวมเอกสารอางอิง และขอมูลเพิ่มเติม  

500-700 คํา กําหนดการยอหนา 0.5 นิ้ว  

  ตารางและภาพประกอบ ผูเขียนสามารถใสตารางไดจํานวน 1 ตาราง และภาพประกอบ 1 ภาพ หรืออยางใด

อยางหนึ่ง จํานวนรวม 2 ตาราง/ภาพ 

ตาราง ทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคําอธิบายตารางโดยพิมพไวเหนือตาราง  หมายเลขกํากับและ

คําอธิบายนี้รวมกันแลวควรมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด คําอธิบายเพิ่มเติมและแหลงที่มาของตารางใหใสไวใตตาราง โดย

จัดชิดซายของกระดาษ กําหนดใหใชขนาด12 point ทั้งหมด กําหนดใหตารางท่ีนําเสนอเปนไฟลนามสกุล JPEG หรือ

พิมพขึ้นเอง โดยตัวอักษรในตารางจะตองมีขนาดไมใหญไปกวาคําอธิบายตาราง การตีเสนกรอบตารางใหตีเฉพาะ

เสนแนวนอนเสนเดียวและดวยหมึกดําใหชัดเจน ระหวางตารางและคําอธิบายตาราง/คําอธิบายเพิ่มเติมและแหลงที่มา

ของตารางไมตองเวนบรรทัด สวนการระบุหมายเลขตารางในบทความใหระบุเปนตารางที่ เชน ตารางที่ 1, ตารางที่ 1-3 

เปนตน ดังตัวอยาง 

 
ตารางท่ี 1 ผลของโซเดียมเบนโซเอตตอการผลิตไซลิทอลจากไซโลส 

โซเดียม 
เบนโซเอต 

อัตราการเติบโต

จําเพาะ 
ผลได 
เซลล 

ผลได 
ไซลิทอล 

อัตราจําเพาะ 
การใชไซโลส 

อัตราจําเพาะ 
การผลิตไซลิทอล 

(ppm) (ชม.-1) (กรัม/กรัม) (กรัม/กรัม) (กรัม/กรัม ชม.) (กรัม/กรัม ชม.) 

0 0.015 0.207 0.326 0.063 0.021 
100 0.010 0.133 0.350 0.074 0.026 
150 0.008 0.114 0.351 0.074 0.026 
200 0.007 0.118 0.363 0.061 0.022 
300 0.007 0.114 0.369 0.060 0.022 
400 0.006 0.103 0.372 0.061 0.023 
500 0.004 0.081 0.420 0.054 0.023 
600 0.003 0.059 0.436 0.053 0.023 

ที่มา: สาโรจน และคณะ, 2548/53/54 
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  ภาพ พิมพลําดับ/ภาพที่ คําอธิบายภาพ และแหลงที่มาของภาพใหใสไวใตภาพ โดยใชขนาด 12 point 

จัดชิดซาย กําหนดไฟลนามสกุล JPEG คําอธิบายภาพควรใชภาษาท่ีกระชับเนื้อหาไดใจความ หมายเลขกํากับและ

คําอธิบายภาพน้ีรวมกันแลวควรมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด ภาพประกอบควรเลือกที่มีความคมและชัดเจน และระวัง

อยาใหกลับขางซายเปนขวาหรือกลับหัวบนเปนลาง หากมีภาพยอยใหระบุอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กตามลําดับ

อักษรไวภายในวงเล็บโดยใชตัวอักษรสีดําและตัวหนา กําหนดใหจัดวางไวภายในภาพยอยแตละภาพบริเวณดานบนของ

ภาพและจัดชิดซาย ดังตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 สวนประกอบหลักของถ่ังเชาที่ประกอบดวย (a) หนอนผีเส้ือคางคาวตายซาก และเห็ด Cordyceps sinensis (b) ลักษณะของหนอน

ผีเส้ือที่ติดเช้ือจากเห็ด C. sinensis ที่เจริญข้ึนเองในธรรมชาติ และ (c) ถั่งเชาที่มีการวางจําหนายในตลาดการคาของทิเบต  

ที่มา: Winkler, 2008 

 
การเนนคํา ใหใชวิธีการเขียนตัวเอน แทนการใชตัวหนาเขม และเครื่องหมายสัญประกาศ (“  ”)   

  เครื่องหมายวรรคตอน เชน , หรือ : และ ; ใหเวน (ตาม) ดวย 1 เคาะ หากเปนไปไดควรหลีกเล่ียงการใช

เคร่ืองหมายวรรคตอน 

  คําทับศัพท ที่บัญญัติอยางเปนทางการหรือใชจนเคยชินแลวถือวาเปนคําไทย ตัวอยางของคําเหลานี้ ไดแก 

วัคซีน ฮอรโมน แอลกอฮอล ไวรัส เซลล ฟลม ไบโอดีเซล เปนตน 

  คํายอ ไมควรใชถาไมมีความจําเปน การเขียนยอคําตองใชเฉพาะท่ีคุนเคยกันดี และใชอยูเปนปกติโดยทั่วไป 

สําหรับภาษาอังกฤษตองใชคํายอที่เปนสากล มิฉะนั้นจะตองเขียนคําเต็มและใสคํายอในวงเล็บไวตอนแรกของเร่ือง 1 คร้ัง 

  คําสําคัญ ผูเขียนสามารถกําหนดคําสําคัญได 3-5 คํา ไวเหนือสวนเอกสารอางอิง โดยใหขีดเสนใตคําวา คํา

สําคัญ และใหใชขนาด 12 point จัดชิดซายเรียงตามลําดับตัวอักษร แตละคําสําคัญใหระบุทั้งคําไทยและคําอังกฤษ

(ตัวพิมพเล็กทั้งหมด) และใหใสเคร่ืองหมาย (/) ค่ันระหวางคําไทยและคําอังกฤษ และเคร่ืองหมาย (,) ค่ันระหวางคํา

สําคัญ โดยใชอักษรแบบปกติ ดังตัวอยาง  
อาหารเพื่อสุขภาพ/functional food, แปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม/resistant starch, เสนใยอาหาร/dietary fiber, คาดัชนีไกล

เซมิก/Gylcemic Index/Gl  

เอกสารอางอิง ใหขีดเสนใตคําวา เอกสารอางอิง โดยใชขนาด 12 point ชิดซายเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยไม

ตองมีเลขที่กํากับและไมแยกประเภทของเอกสารและส่ิงอางอิง โดยจัดใหเอกสารภาษาไทยไวลําดับกอนโดยเรียงลําดับ

ตามอักษรตัวแรกของช่ือผูแตง และจัดใหเอกสารภาษาอังกฤษอยูลําดับหลังภาษาไทยโดยเรียงลําดับตามอักษรตัวแรก

ของชื่อสกุล 
 
 
 
 

(b) (c) (a) 
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  ภาพ พิมพลําดับ/ภาพที่ คําอธิบายภาพ และแหลงที่มาของภาพใหใสไวใตภาพ โดยใชขนาด 12 point 

จัดชิดซาย กําหนดไฟลนามสกุล JPEG คําอธิบายภาพควรใชภาษาท่ีกระชับเนื้อหาไดใจความ หมายเลขกํากับและ

คําอธิบายภาพน้ีรวมกันแลวควรมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด ภาพประกอบควรเลือกที่มีความคมและชัดเจน และระวัง

อยาใหกลับขางซายเปนขวาหรือกลับหัวบนเปนลาง หากมีภาพยอยใหระบุอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กตามลําดับ

อักษรไวภายในวงเล็บโดยใชตัวอักษรสีดําและตัวหนา กําหนดใหจัดวางไวภายในภาพยอยแตละภาพบริเวณดานบนของ

ภาพและจัดชิดซาย ดังตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 สวนประกอบหลักของถ่ังเชาที่ประกอบดวย (a) หนอนผีเส้ือคางคาวตายซาก และเห็ด Cordyceps sinensis (b) ลักษณะของหนอน

ผีเส้ือที่ติดเช้ือจากเห็ด C. sinensis ที่เจริญข้ึนเองในธรรมชาติ และ (c) ถั่งเชาที่มีการวางจําหนายในตลาดการคาของทิเบต  

ที่มา: Winkler, 2008 

 
การเนนคํา ใหใชวิธีการเขียนตัวเอน แทนการใชตัวหนาเขม และเครื่องหมายสัญประกาศ (“  ”)   

  เครื่องหมายวรรคตอน เชน , หรือ : และ ; ใหเวน (ตาม) ดวย 1 เคาะ หากเปนไปไดควรหลีกเล่ียงการใช

เคร่ืองหมายวรรคตอน 

  คําทับศัพท ที่บัญญัติอยางเปนทางการหรือใชจนเคยชินแลวถือวาเปนคําไทย ตัวอยางของคําเหลานี้ ไดแก 

วัคซีน ฮอรโมน แอลกอฮอล ไวรัส เซลล ฟลม ไบโอดีเซล เปนตน 

  คํายอ ไมควรใชถาไมมีความจําเปน การเขียนยอคําตองใชเฉพาะท่ีคุนเคยกันดี และใชอยูเปนปกติโดยทั่วไป 

สําหรับภาษาอังกฤษตองใชคํายอที่เปนสากล มิฉะนั้นจะตองเขียนคําเต็มและใสคํายอในวงเล็บไวตอนแรกของเร่ือง 1 คร้ัง 

  คําสําคัญ ผูเขียนสามารถกําหนดคําสําคัญได 3-5 คํา ไวเหนือสวนเอกสารอางอิง โดยใหขีดเสนใตคําวา คํา

สําคัญ และใหใชขนาด 12 point จัดชิดซายเรียงตามลําดับตัวอักษร แตละคําสําคัญใหระบุทั้งคําไทยและคําอังกฤษ

(ตัวพิมพเล็กทั้งหมด) และใหใสเคร่ืองหมาย (/) ค่ันระหวางคําไทยและคําอังกฤษ และเคร่ืองหมาย (,) ค่ันระหวางคํา

สําคัญ โดยใชอักษรแบบปกติ ดังตัวอยาง  
อาหารเพื่อสุขภาพ/functional food, แปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม/resistant starch, เสนใยอาหาร/dietary fiber, คาดัชนีไกล

เซมิก/Gylcemic Index/Gl  

เอกสารอางอิง ใหขีดเสนใตคําวา เอกสารอางอิง โดยใชขนาด 12 point ชิดซายเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยไม

ตองมีเลขที่กํากับและไมแยกประเภทของเอกสารและส่ิงอางอิง โดยจัดใหเอกสารภาษาไทยไวลําดับกอนโดยเรียงลําดับ

ตามอักษรตัวแรกของช่ือผูแตง และจัดใหเอกสารภาษาอังกฤษอยูลําดับหลังภาษาไทยโดยเรียงลําดับตามอักษรตัวแรก

ของชื่อสกุล 
 
 
 
 

(b) (c) (a) 
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สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ

รายละเอียดโฆษณา (สี) อัตราค่าลงโฆษณา

1 ฉบบั / 6 เดอืน 2 ฉบบั / 1 ปี

เตม็หน้ำ ปกหน้ำด้ำนใน

½ หน้ำ ปกหน้ำด้ำนใน

¼ หน้ำ ปกหน้ำด้ำนใน

6,000

3,000

1,500

10,200

5,100

2,550

เตม็หน้ำ ปกหลงัด้ำนใน

½ หน้ำ ปกหลงัด้ำนใน

¼ หน้ำ ปกหลงัด้ำนใน

5,700

2,850

1,425

9,690

4,845

2,420

½ หน้ำ ปกหลงั

¼ หน้ำ ปกหลงั

3,000

1,500

5,100

2,550

เตม็หน้ำ เนือ้ใน

½ หน้ำ เนือ้ใน

¼ หน้ำ เนือ้ใน

5,400

2,700

1,350

9,180

4,590

2,295
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