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การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใชเอนไซมโปรติเอสและการประยุกตใช
Protein Modification Using Proteases and its Applications

เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย 1,2* และ บูรฉัตร ศรีทองแท 1

บทคัดยอ
การใชเอนไซมโปรติเอสในการเรงการตัดพันธะเพปไทดในโปรตีน ทําใหสายพอลิเพปไทดถูกตัดเปนโอลิโก
เพปไทด เพปไทด และกรดอะมิโน ซึ่งจะมีผลใหโปรตีนที่ไดมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป ถือเปนการดัดแปรสมบัติของ
โปรตีนวิธีหนึ่ง การควบคุมระดับการยอยจะสงผลตอสมบัติของโปรตีนที่ได การแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยต่ํา
จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของโปรตีนหลายประการ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสราง ขนาดโมเลกุล
ความเสถียร ความยืดหยุน และสมบัติระหวางพื้นผิว ซึ่งมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหนาที่ในดานสมบัติ
การละลาย สมบัติ ในการอุ มน้ํ า สมบัติ การเปนอิมั ลซิ ไฟเออร และสมบัติ การเกิด โฟมของโปรตี นที่ ได ส วนการ
แยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูงผลิตภัณฑที่ไดคือเพปไทดสายสั้นและกรดอะมิโนอิสระ นอกจากคุณคาทาง
อาหารแลวเพปไทดหลายชนิดที่ไดยังมีสมบัติในการควบคุมการทํางานของระบบภายในรางกายมนุษยใหเปนปกติ
การประยุกตใชโปรตีนที่ผานการยอยที่ระดับการยอยตาง ๆ ในผลิตภัณฑอาหารจะแตกตางกันขึ้นกับวัตถุประสงค
ของการนําไปใชงาน
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ABSTRACT
Proteolytic enzymes catalyse hydrolysis of peptide bond in proteins resulting in
oligopeptides, peptides and amino acids. The functional properties of modified protein are
different from those of native proteins. The properties of modified protein can be monitored
through degree of hydrolysis (DH). Limited proteolysis, partial hydrolysis at low DH, causes a
change in conformation, molecular weight distribution, stability, flexibility and interfacial
properties of modified protein. These changes affect solubility, water holding capacity,
emulsifying properties and foaming properties. Extensive proteolysis occurs at high DH. The
obtained product contains a large amount of peptides and free amino acids compared to
limited proteolysis. Some of these peptides not only improve nutritional value but also possess
regulatory functions in humans and health benefits. Thus, applications of modified protein with
different degree of hydrolysis in food product is dependent on its functional properties and the
objective of utilization.
คําสําคัญ: โปรตีนไฮโดรไลเสต, การดัดแปรสมบัติของโปรตีน, ระดับการยอย, สมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีน
keywords: protein hydrolysate, protein modification, degree of hydrolysis, protein functionality

1. บทนํา
โปรตี น เป น สารประกอบชี ว โมเลกุ ล ที่ มี
โมเลกุ ล ขนาดใหญ ประกอบด วยหน วยย อ ยคื อ กรด
อะมิ โ นที่ เ ชื่ อมต อด วยพั นธะเพปไทด ร ะหว างหมู ค าร
บอกซิ ล และหมู อ ะมิ โ นของกรดอะมิ โ นที่ อ ยู ติ ด กั น
กรดอะมิโ นที่เ ป นองคป ระกอบของโปรตี นนั้นมี ความ
หลากหลายมากกว า 20 ชนิด โดยโปรตี นจากแหลง ที่
แตกต า งกั น จะมี ป ริ ม าณและชนิ ด ของกรดอะมิ โ นที่
แตกตางกัน ซึ่งสงผลตอสมบัติของโปรตีนในดานตาง ๆ
ที่แตกตางกัน (Damodaran, 1996)
โปรตี น เป น ส ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ
อาหาร โดยทําหนาที่เ ปนแหล งโปรตี น และให สมบั ติ
หลักในดานโครงสรางและเนือ้ สัมผัสของอาหาร รวมถึง
ชวยในการปรับปรุงสมบัติของอาหาร เนื่องจากโปรตีน
มีสมบัติเชิงหนาที่ที่สําคัญหลายประการ เชน ดานการ
ละลาย ด านการอุ ม น้ํ า การเกิ ด เจล การเกิ ด อิ มั ล ชั น

และการเกิ ด โฟม เป น ต น (Damodaran, 1996)
โปรตี นทํ าหนาที่ใ นอาหารแตกตางกันขึ้นกับ ชนิ ดของ
โปรตีน ชนิดของอาหาร รวมถึงสภาวะที่ใชในการผลิต
ดั ง นั้ น การเลื อ กใช โ ปรตี น ชนิ ด ใดไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ผลิตภัณฑอาหารจะตองคํานึงถึงปจจัยเหลานี้ดวย
โปรตี น จากแหล ง ธรรมชาติ ส ว นใหญ มั ก มี
ข อ จํ ากั ด ในการใช ป ระโยชน เนื่ อ งจากมี ส มบั ติ บ าง
ประการที่ไ มเหมาะสม ตองผานกระบวนการแปรรู ป
หรือผานการดัดแปรกอน (Moure et al., 2006) ซึ่ง
การปรั บ ปรุ ง สมบั ติ เ ชิ ง หน าที่ ข องโปรตี นจะช วยเพิ่ ม
ความหลากหลายในการนําโปรตีนไปใชประโยชน
การดัดแปรโปรตีนสามารถทําไดหลายวิธี เชน
การดัด แปรโดยใช วิธีท างกายภาพ ทางเคมี และทาง
เอนไซม โดยวิธีการที่นาสนใจนั้นจะเปนการดัดแปรดวย
วิธีการใชเอนไซม ทั้งนี้เนื่องจากมีสภาวะที่ไมรุนแรง มี
ความจําเพาะสูง และสามารถควบคุมระดับการยอยได
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(Kristinsson and Rasco, 2000) ดังนั้นในบทความนี้
จะขอกลาวถึงการดัดแปรโปรตีนดวยวิธีการใชเอนไซม
โปรติ เ อสต อสมบั ติ แ ละการประยุ ก ต ใ ช โ ปรตี น ที่ ไ ด
ภายหลังจากการดัดแปร

2. การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใชเอนไซม
โปรติเอส
2.1 การทํางานของเอนไซมโปรติเอส
เอนไซมโปรติเอสเรงการตัดพันธะเพปไทดใน
โปรตีนดวยกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) หรือ
ที่เรียกวาการแยกสลายดวยน้ํา ทําใหสายพอลิเพปไทด
ถู กตั ด เป นเพปไทด ที่ มี ข นาดสั้ นลง และเกิ ด เป นกรด
อะมิโนอิสระ ผลิตภัณฑจากการแยกสลายโปรตีนนิยม
เรียกวาโปรตีนไฮโดรไลเสต การแยกสลายโปรตีนดวย
วิธีนี้มีขอดี คือ เอนไซมมีความจําเพาะตอสารตั้งตนสูง
ดังนั้นจึงไมตองใชเอนไซมในปริมาณมาก และมีสภาวะ
ในการย อยที่ไม รุนแรง การใช เอนไซมยัง มีร ะดับ การ
ยอยของโปรตี นคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ การใช
กรดหรื อด าง รวมถึ ง ช วยลดข อจํ ากั ด จากการใช กรด
และด างในการแยกสลายโปรตี น โดยการแยกสลาย
โปรตีนดวยกรดมีผลใหทริปโตเฟนซึ่งเปนกรดอะมิโนที่
จําเปนถู กทํ าลาย ในขณะที่การแยกสลายโปรตีนดวย
ดางหากย อยในสภาวะที่ รุ นแรงจะทํ าให เกิ ดปฏิ กิริ ย า
เรซิไมเซชัน (racemization) ของกรดอะมิโน ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรดอะมิโน จากรูปแบบ
แอล (L-form) ไปเปนรูปแบบดี (D-form) ซึ่งรางกาย
ไมสามารถนํ าไปใชประโยชนไ ด นอกจากนี้ยังเกิดการ
สูญเสียซิสเตอีน ซีรีน และทรีโอนีนจากปฏิกิริยาบีตาอิลิมิเนชัน (β-elimination) และยังกอใหเกิด สารพิ ษ
บางชนิ ด เชน ไลซิโ นอะลานีน (lysinoalanine) ใน
อาหารอีกดวย (Kristinsson and Rosco, 2000)
เอนไซมโปรติเอสเปนเอนไซมกลุมไฮโดรเลส
(hydrolase) ทํ า หน า ที่ เ ร ง ปฏิ กิ ริ ย าการตั ด พั น ธะ

Review
Review

เพปไทดของโปรตี น เอนไซมโปรติเ อสสามารถจําแนก
เปนกลุมตาง ๆ ขึ้นกับลักษณะการจําแนก ดังนี้
1. จํ า แนกตามแหล ง กํ า เนิ ด เช น จาก
จุลินทรีย จากสัตว และจากพืช
2. จํ า แนกตามตํ า แหน ง ของการตั ด พั น ธะ
เพปไทด เช น ตั ด พั นธะเพปไทด ภ ายในสายโปรตี น
(endo-peptidase) และตัดพันธะเพปไทดจากปลาย
สายโปรตีน (exo-peptidase)
3. จําแนกตามความแตกตางของบริเวณเร ง
เชน (1) โปรตีเอสประเภทที่มีซีรีน (serine protease)
(2) โปรติ เ อสประเภทที่ มี ห มูซัล ไฮดริ ล (sulfhydryl
protease) (3) โปรติ เอสประเภทที่ มีโ ลหะชวยเร ง
ปฏิ กิ ริ ย า (metal-containing protease) และ
(4) โปรติ เ อสประเภททํ างานได ใ นสภาพกรด (acid
protease) (Nielsen, 2010)
นอกจากนี้ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหารนิ ย มใช
เอนไซมทางการคาชนิดตาง ๆ ในการแยกสลายโปรตีน
โดยเอนไซมเหลานี้สวนใหญไดมาจากเชื้อจุลินทรีย ซึ่ง
เอนไซมแตละชนิดจะมีสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมใน
การแยกสลายโปรตีนแตกตางกัน ตัวอยางเอนไซมทาง
การค า เช น (1) Alcalase® เป นเอนไซม ที่ ไ ด จาก
จุ ลิ น ทรี ย ชนิ ด Bacillus licheniformis (2)
Flavourzyme® เป นเอนไซม ที่ ไ ด จากจุ ลิ นทรี ย ช นิ ด
Aspergillus oryzae (3) Neutrase® เปนเอนไซมที่ได
จากจุ ลิ น ทรี ย ช นิ ด Bacillus amyloliquefaciens
(Nielsen, 2010)
การตัด พันธะเพปไทด ดวยเอนไซมโ ปรติ เอส
ส ง ผลให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ของโปรตี น
ไฮโดรไลเสตที่ไดสามประการ ดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นของหมูอะมิโน และคารบอกซิล
ที่ ส ามารถแตกตั วได ซึ่ ง จะมี ผ ลต อ การเพิ่ ม ขึ้ นของ
ความชอบน้ํา และปริมาณประจุของโปรตีน
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2. การลดความยาวของสายพอลิเพปไทด ซึ่ง
มี ผ ลในการลดค วามเป นแอนติ เจนของโปรตี น
(Clemente et al., 1999a)
3. โครงสร า งของโมเลกุ ล โปรตี น มี ก าร
เปลี่ ย นแปลง ทํ าให เ กิ ด การเผยหมู ที่ ไ ม ช อบน้ํ า ที่ อ ยู
ภายในโครงสร า งของโปรตี น ให อ อกมาอยู บ ริ เ วณ
ผิวหนาของโปรตีนที่ผานการดัดแปรดวยเอนไซม ซึ่งจะ
มี ผ ลต อ สมบั ติ ใ นการต า นอนุ มู ล อิ ส ระของโปรตี น
(Sarmadi and Ismail, 2010)
2.2 ระดับการแยกสลายดวยน้ําของโปรตีน
ระดั บ การแยกสลายด ว ยน้ํ า (degree of
hydrolysis, DH) ของโปรตีน ในที่นี้จะเรียกวา "ระดับ
การยอย" เป นดัชนีที่ใชอธิ บายปฏิกิริยาการแยกสลาย
โปรตี นด วยเอนไซม โดยทั่ วไปสามารถคํ านวณได ดั ง
สมการที่ 1 (Kristinsson and Rasco, 2000)
L L
(1)
%DH  ( t O )  100
Lmax  LO
เมื่อ %DH หมายถึงรอยละของระดับการยอย
L0 หมายถึงปริมาณหมูอะมิโนอิสระเริ่มตน
Lt หมายถึงปริ มาณหมู อะมิโ นอิสระที่ระยะเวลา
การยอยใด ๆ
Lmax หมายถึงปริมาณหมูอะมิโนอิสระทั้งหมดที่ได
จากการย อ ยด ว ยกรดไฮโดรคลอริ ก ความเข ม ข น 6
นอรมอล ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง หรือที่เรียกวาการทํา "acid hydrolysis"
การติดตามคาระดับการยอยอาศัยหลักการที่
แตกตางกัน เช น อาศั ยหลักการเกิดขึ้ นของหมูอะมิโ น
อิสระ อาศัยหลักการของความเปนกรดที่เ พิ่มขึ้น และ
อาศัยการติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติดานอื่น ๆ ของ
โปรตีนเมื่อสายพอลิเพปไทดถูกตัดใหสั้นลง (Nielsen,
1997) วิธีการในการวิเคราะหคาระดับการย อยนั้ นจะ
แตกตางกันขึ้นกับหลักการที่ใชในการติดตาม สรุปไดดัง
ตารางที่ 1 อย า งไรก็ ต ามวิ ธี ก ารที่ เ ป น ที่ นิ ย มใช ใ น
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งานวิจัยสวนใหญ ..ไดแก pH-stat, formol titration,
trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS) และ ophthaldialdehyde (OPA) (Nielsen, 1997;
Rutherfurd, 2010)
การดัดแปรโปรตีนดวยการยอยดวยเอนไซม
สามารถแบ ง ตามระดั บ การย อยออกได เ ป นสองกลุ ม
ใหญ คือ
2.2.1 การแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอย
ต่ํา (limited hydrolysis)
วิ ธี ก ารนี้ เ ป น การตั ด พั น ธะเพปไทด เ พี ย ง
บางสวนของสายพอลิเพปไทด โดยสวนใหญจะมีระดับ
การยอยอยูในชวงรอยละ 1-20 ซึ่งการยอยในลักษณะ
นี้จะส งผลใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร างของโปรตีน และ
สมบั ติ เชิ งหน าที่ ของโปรตี นที่ ได หลายประการ เช น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง ขนาดโมเลกุล ความเสถียร ความ
ยืดหยุน และการกระจายสวนที่มีขั้วและไมมีขั้วบริเวณ
ผิวหน าของโปรตี น กระบวนการดั ดแปรโปรตี นด วย
วิธีการนี้สามารถทําไดโดยนําโปรตีนที่ต องการดัดแปร
ผานกระบวนการไฮโดรไลซิสดวยเอนไซมกลุมโปรติเอส
ภายใต ส ภาวะที่เ หมาะสมของเอนไซม ช นิด นั้ นๆ โดย
เอนไซมที่นํามาใชอาจเปนไดทั้ง endo-protease และ
exo-protease และหยุ ด การทํ า งานของเอนไซม ที่
ระยะเวลาที่เหมาะสม (Panyam and Kilara, 1996)
2.2.2 การแยกสลายโปรตีนที่ร ะดับการยอย
สูง (extensive hydrolysis)
เป น การตั ด พั น ธะเพปไทด ข องสายพอลิ เพปไทดภายใตสภาวะที่เหมาะสม ทําใหระดับการยอย
สูงขึ้ น ผลิ ตภั ณฑ ที่ไ ดจะเปนเพปไทด สายสั้ นและกรด
อะมิโนอิสระ กระบวนการดัดแปรโปรตีนดวยวิธีการนี้
ทํ า ไ ด โ ด ย นํ าโ ป ร ตี นที่ ต อง การ ดั ด แ ป ร มาผ าน
กระบวนการยอยโดยใชเอนไซมที่ระดับความเขมขนสูง
หรื อย อยที่ ร ะยะเวลานานเพื่ อให ไ ดร ะดั บการยอยสู ง
การแยกสลายโปรตี นที่ร ะดั บ สูง นั้นโดยสวนใหญจะมี
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ระดับการยอยมากกวารอยละ 20 (Amiza, Kong and
Faazaz, 2012; Clemente, 2000; Vioque et al.
1999; You et al., 2009)
การแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยต่ําและ
ระดั บ การย อ ยสู ง จะมี ผ ลในการปรั บ ปรุ ง สมบั ติ เ ชิ ง
หนาที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไดแตกตางกัน ดังตาราง
ที่ 2 แสดงตัวอยางโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีนในพืช
ชนิด ตาง ๆ ที่ร ะดั บการยอยต างกัน รายละเอี ยดของ
สมบัติของโปรตีนที่ถูกดัดแปรอธิบายเพิ่มเติมในหัวข อ
2.3

Review
Review

2.3 การดั ด แปรสมบั ติ ข องโปรตี น ด ว ยการย อ ยที่
ระดับต่ํา และการประยุกตใช
2.3.1 ผลของการย อยที่ ร ะดั บ ต่ํ าต อสมบั ติ
ของโปรตีนที่ได
• สมบัติดานการละลายเปนสมบัติเชิงหนาที่ที่
สําคัญของโปรตีน เนื่องจากความสามารถในการละลาย
จะส ง ผลต อสมบั ติ เ ชิ ง หน าที่ ด านอื่ น ๆ เช น การเป น
อิมัลซิไฟเออร การเกิดโฟม เปนตน ความสามารถใน
การละลายของโปรตี นที่ผ านการยอยที่ระดับการยอย
ต่ําจะสูงขึ้นเมื่อระดับการยอยมากขึ้น (Nielsen, 1997)

ตารางที่ 1 หลักการวิเคราะหระดับการยอยโปรตีน
วิธีการวิเคราะห
หลักการในการวิเคราะห
อาศัยหลักการเกิดขึ้นของหมูอะมิโนอิสระ
O-phthaldialdehyde (OPA)
O-phtaldialdehyde ทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโน เกิดสารประกอบที่มีสีที่ตรวจสอบได ที่ความ
ยาวคลื่น 340 nm (Nielsen, Pedersen and Dambmann, 2001)
Trinitrobenzenesulfonic acid 2, 4, 6-Trinitrobenzenesulfonic acid ทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโน เกิดสารประกอบที่มีสีที่
(TNBS)
ตรวจสอบไดที่ความยาวคลื่น 340 nm (Adler-Nissen, 1979)
Ninhydrin
Ninhydrin ทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโน เกิดเปนสารประกอบที่มีสีที่ตรวจสอบไดที่ความยาวคลื่น
570 nm (Adler-Nissen, 1986)
Formol titration
ไทเทรตหมูอะมิโนดวยฟอรมาดีไฮด (Adler-Nissen, 1986)
อาศัยหลักการของความเปนกรดที่เกิดขึ้น
pH-stat
ติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับ pH โดยรักษาระดับ pH ใหคงที่ตลอดระยะเวลาการยอยดวยการ
เติมดาง โดยปริมาณดางที่ใชจะสัมพันธกับคา DH (Adler-Nissen, 1986)
อาศัยหลักการอื่น ๆ
Osmometry
วิเคราะหจุดเยือกแข็งที่ลดลง ซึ่งจะสัมพันธกับคา DH (Adler-Nissen, 1986)
ºBrix
คา refractive index จะสัมพันธกับปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแยกสลายโปรตีน
(Adler-Nissen, 1986)
Soluble nitrogen
วิเคราะหปริมาณไนโตรเจนที่ละลายได ซึ่งเพิ่มขึ้นในระหวางการแยกสลายโปรตีน (Margot,
Flaschel and Renken, 1994)
Trichloroacetic acid (TCA) วิเคราะหปริมาณเพปไทดที่สามารถละลายไดใน trichloroacetic acid (Adler-Nissen, 1986)
index
การวัดการกระจายขนาดของสาย วิเคราะหขนาดโมเลกุล โดยอาศัยหลักของ permeation chromatography ซึ่งอาจใช HPLC
เพปไทด
หรือ column chromatography (Adler-Nissen, 1986)
การวัดความหนืด
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความหนืดในระหวางการแยกสลายโปรตีน (Adler-Nissen, 1986)

บทความ
บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร มข. ปีปที่ 42 ฉบับที่ 2

• ส มบั ติ ใ น การ อุ มน้ํ า ข อง โ ป ร ตี น คื อ
ความสามารถของโปรตีนในการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ
โมเลกุลของน้ํา และยึดเหนี่ยวโมเลกุลน้ําไวในโครงสราง
การแยกสลายโปรตีนจะทําใหจํานวนหมูที่มีขั้วในระบบ
เช น หมู ค าร บ อกซิ ล และหมู อะมิ โ นมี ป ริ ม าณมากขึ้ น
สงผลใหโปรตีนที่ผานการยอยที่ระดับการยอยต่ําที่ไดมี
ความสามารถในการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ําไดดีขึ้น
จึงมีสมบัติดานการอุมน้ําสูงขึ้นกวาโปรตีนกอนการยอย
(Kristinsson and Rasco, 2000)…
• โปรตี น บางชนิ ด สามารถทํ า หน า ที่ เ ป น
อิมัลซิไฟเออรของระบบ โดยมีการจัดเรียงสวนที่ไมมีขั้ว
เขาหาวัฎภาค น้ํามัน และหันสวนที่มีขั้วเขาหาวัฎภาค
น้ํา ทํ าให เ กิด เปนสภาพอิ มั ลชั นขึ้น สมบัติ ใ นการเป น
อิมัลซิไฟเออรข องโปรตีนจะสั มพันธกับสมบัติ ระหวาง
พื้นผิว (interfacial properties) หรือความสามารถใน
การลดแรงตึงผิวระหวางส วนที่ชอบน้ํา และไมชอบน้ํ า
ในระบบอาหาร (McClements,.1999) การแยกสลาย
โปรตีนที่ระดับการยอยต่ําจะสงผลใหสมบัติดานตาง ๆ
ของโปรตีนที่ ได เ กิด การเปลี่ ย นแปลง เช น ความมี ขั้ ว
และความชอบน้ํามากขึ้น น้ําหนักโมเลกุลนอยลง และ
โครงสร า งของโมเลกุ ล เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วจะส ง ผลต อ สมบั ติ ใ นการเป น
อิ มั ล ซิ ไ ฟเออร ข องโปรตี น ที่ ผ า นการย อ ยที่ ร ะดั บ ต่ํ า
(Zayas, 1997)
• การเกิด โฟมคลายกับการเกิดอิ มัลชั น คื อ
เมื่อโปรตีนที่ละลายอยูในของเหลวเคลื่อนที่มาบริเวณที่
ผิวรอยตอระหวางอากาศและน้ํา (หรือของเหลวที่มีขั้ว)
โปรตีนคลายตัวเกิดเปนฟลมบาง จัดเรียงตัวในลักษณะ
เปนสายยาว (chain) หวง (loop) และหาง (tail) โดย
หันสวนที่ไมมีขั้วสูอากาศ และหันสวนที่มีขั้วสูน้ํา สงผล
ให โ ปรตี น สามารถกั ก เก็ บ ฟองอากาศไว ภ ายใน
โครงสร าง และฟองอากาศกระจายตัว อยู ภายในส วน
ของเหลวได ป จจั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต อการเกิ ด โฟมและ
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ความคงตัวของโฟม ไดแก คา pH ปริมาณไขมัน ความ
เขม ขนของโปรตีน ประจุ และโครงสรางของโปรตี น
(Damodaran, 1996; Kristinsson and Rasco,
2000) ความสามารถในการเกิดโฟมของโปรตีนที่ไดจะ
ขึ้นอยูกับสมบัติระหวางพื้นผิวของโปรตีนภายหลังการ
ย อ ย ว า มี ค วามสามารถในการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย ากั บ
วัฎภาคทั้งสองไดมากนอยอยางไร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงสมบัติเชิง
หน าที่ ของโปรตีน ที่ ผานการแยกสลายโปรตี นที่ ระดั บ
การยอยต่ํา ในที่นี้จะกลาวถึงโปรตีนจากธัญพืช โปรตีน
จากน้ํานม และโปรตีนจากปลา
• การดั ด แปรโปรตี นจากธั ญ พื ช ด วยวิ ธีท าง
เอนไซม จะชวยปรั บ ปรุ ง สมบั ติ เ ชิ ง หน าที่ ด านต าง ๆ
ของโปรตี น จากธั ญ พื ช เช น สมบั ติ ด านการละลาย
สมบัติดานการอุม น้ําสมบัติ ดานการเปนอิมัล ซิไฟเออร
และสมบัติดานการเกิดโฟม ใหมีสมบัติที่ดีขึ้นได Guan
et al. (2007) ศึกษาการปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากรําขาวโอต ที่เตรียมจากโปรตีน
เข ม ข น จากรํ าข าวโอ ต ด ว ยเอนไซม Trypsin® PTN
6.0S ที่ pH 8.0 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส อัตราสวน
ของเอนไซมตอสารตั้งตนเทากับ 1.5:100 (w/w) พบวา
เมื่อเพิ่มระดับการยอยจากรอยละ 4.1 เปนรอยละ 8.3
จะช วยให โปรตี นรํ าข าวโอ ตที่ ได มีค าความสามารถใน
การละลาย ความสามารถในการอุม น้ํา ความสามารถ
ในการเกิ ด อิ มั ล ชั น และความสามารถในการเกิ ด
โฟมของโปรตีนที่ ได ภายหลัง การยอยมีแ นวโนมสู งขึ้ น
ซึ่งสอดคลองกับ Kong, Zhou and Qian (2007) ที่
ศึกษาการดัดแปรโปรตีนตอสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีน
กลู เ ตนข าวสาลี ที่ เ ตรี ย มจากการย อยกลู เ ตนข าวสาลี
ดวยเอนไซม Alcalase® 2.4L ที่ pH 8.5 อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซี ย ส อั ต ราส วนของเอนไซม ต อสารตั้ ง ต น
เท ากับ 1:100 (w/w) แปรระดั บ การยอยที่ รอยละ
0-15 ตามลํ า ดั บ พบว า เมื่ อ ระดั บ การย อ ยสู ง ขึ้ น
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protein isolate, CPI) ดวยเอนไซม Alcalase® 2.4L
ที่ pH 8 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใชอัตราสวนของ
เอนไซม ต อสารตั้ ง ต นเท า กั บ 1.14 มิ ล ลิ กรั ม ต อกรั ม
แปรระดับการยอยที่รอยละ 0-10 พบวาเมื่อระดับการ
ยอยสูงขึ้น คาความสามารถในการละลายของ CPI มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคั ญ (p≤0.05) นอกจากนี้
ยังพบวาที่ระดับการยอยรอยละ 2.9 และ 4.9 จะชวย
ให CPI มี ค วามสามารถในการเกิ ด อิ มั ล ชั น และ
ความสามารถในการเกิ ด โฟม สู ง ขึ้ นอย างมี นัย สํ าคั ญ
(p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการยอย

(รอยละ 5-15) มีผลใหความสามารถในการละลายของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ ได ใ นช วง pH ระหว าง 2-12 มี
ความสามารถในการละลายมากกวารอยละ 60 โดยที่
ระดับการยอยรอยละ 5 จะสงผลใหโปรตีนกลูเตนขาว
สาลี ที่ ไ ด มี ค วามสามารถในการเกิ ด อิ มั ล ชั น และ
ความสามารถในการเกิดโฟมสูงขึ้นรอยละ 83 และ 84
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลูเตนขาวสาลีกอนการ
ยอย นอกจากนี้ Yust et al. (2010) ศึกษาสมบัติเชิง
หนาที่ของโปรตีนถั่วลูกไก (chickpea) ที่เตรียมมาจาก
การแยกสลายโปรตีนไอโซเลทจากถั่วลูกไก (chickpea

ตารางที่ 2 ตัวอยางโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีนในพืชที่ระดับการยอยตางกัน
วัตถุดิบ
ระดับการยอยต่ํา
โปรตีนไอโซเลตจากถั่วลูกไก

ขนิดของเอนไซมที่ใช
®

Alcalase 2.4L

ระดับการยอย
(รอยละ)

ชวยปรับปรุงสมบัติในดาน

เอกสารอางอิง

-ความสามารถในการเปนอิมัลซิไฟเออร
-ความสามารถในการเกิดโฟม
-ความสามารถในการละลาย
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวขอ 2.3.1)
-ความสามารถในการละลาย
-ความสามารถในการอุมน้ํา
-ความสามารถในการเปนอิมัลซิไฟเออร
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวขอ 2.3.1)
-ความสามารถในการเปนอิมัลซิไฟเออร
-ความสามารถในการเกิดโฟม
-ความสามารถในการละลาย
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวขอ 2.3.1)

Yust et al. (2010)

24.5

-สมบัติในการตานออกซิเดชัน

Zhou, Sun and
Canning (2012)

21.7

-สมบัติในการตานออกซิเดชัน

32.3

-สมบัติในการตานออกซิเดชัน

30-50

-สมบัติในการตานออกซิเดชัน

Ng et al. (2013)

70

-สมบัติในการตานออกซิเดชัน
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวขอ 2.4.3)
-สมบัติในการลดระดับคอเลสเตอรอล

Yust et al. (2012)

2.9-4.9
1-10

®

โปรตีนเขมขนจากรําขาวโอต Trypsin PTN 6.0S

โปรตีนกลูเตนจากขาวสาลี

®

Alcalase 2.4L

4.1-8.3

5
5-15

ระดับการยอยสูง
โปรตีนไอโซเลตจากขาวโพด

โปรตีนเขมขนจากกากเนื้อ
ในเมล็ดปาลม
โปรตีนไอโซเลตจากถั่วลูกไก

Neutral protease จาก
Bacillus subtilis
Validase จาก Aspergillus
oryze
Alkaline protease จาก
Bacillus lichiniformis
Trypsin (Sigma Aldrich)
®

Alcalase 2.4L+
Flavourzyme

Guan et al. (2007)

Kong, Zhou and
Qian (2007)
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บทความ
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• การดัด แปรโปรตี นจากน้ํานมด วยเอนไซม
จะชวยสงเสริมสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนจากน้ํานมได
หลายประการ เช น สมบัติดานการละลาย สมบัติดาน
การเป นอิ มั ล ซิ ไ ฟเออร สมบั ติ ด านการเกิ ด โฟม และ
สมบั ติ ด า นการอุ ม น้ํ า เป น ต น Severin and Xia
(2005) ดัดแปรสมบัติของเวยโปรตีนโดยการแยกสลาย
โ ป ร ตี นจาก เ วย โ ป ร ตี น เ ข มข น (whey protein
concentrate, WPC) ดวยเอนไซม Alcalase® 2.4L
และ Protamex® ใชปริมาณเอนไซมเทากับ 0.40 และ
0.64 AU g-1WPC ตามลําดับ แปรระดับการยอยเปน
ร อ ย ล ะ 5 -2 0 พบ ว าเ มื่ อร ะ ดั บการ ย อย สู ง ขึ้ น
ความสามารถในการละลายของ WPC ที่ผานการยอย
ดวย Alcalase® 2.4L และ Protamex® จะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น รอยละ 75.5-85.8 และ 75.5-86.5 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนกอนการยอย การยอยดวย
เอนไซม Alcalase® 2.4L ที่ระดับการยอยรอยละ 5 จะ
ชวยให ความสามารถในการเกิ ดอิ มัลชั นของ WPC มี
แนวโน มเพิ่ม ขึ้ น แต ผ ลไม แตกต างทางสถิติ (p>0.05)
และยังชวยใหความสามารถในการเกิดโฟมสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ WPC เริ่มตน
ในขณะที่การยอยดวยเอนไซม Protamex® จะมีผลให
ความสามารถในการเกิดอิมัลชัน และความสามารถใน
การเกิ ด โฟมของ WPC ลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
(p≤0.05) แม เ อนไซม Alcalase® 2.4L และ
Protamex® จั ดเปนเอนไซม ประเภทเอนโดเพปติเ ดส
เชนเดียวกัน แตมีความจําเพาะตอสารตั้งตน อัตราเร็ว
ในการเร ง ปฏิ กิ ริ ย า และสภาวะที่ เ หมาะสมในการ
เกิดปฏิกิริยาที่แตกตางกัน จึงมีผลใหสมบัติดานการเกิด
อิมั ลชั น และการเกิด โฟมของโปรตีนที่ ได แ ตกต างกั น
สอดคลองกับงานวิจัยของ Sinha et al. (2007) ศึกษา
สมบัติเชิงหนาที่ของ WPC ที่ผานการแยกสลายโปรตีน
ดวยเอนไซมโปรติเอสจากเชื้อรา pH 7.6 อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซียส และเตรียมดวยเอนไซม papain (จาก
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บริษัท Enzochem Company, India) ที่ pH 6.2
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ใชอัตราส วนของเอนไซม
ตอสารตั้งตนเทากับ 1:60 (w/w) แปรระยะเวลาการ
ยอยเปน 20 40 และ 60 นาที พบวาเมื่อระยะเวลาใน
การยอยเพิ่มขึ้นความสามารถในการอุมน้ําของ WPC ที่
ผ า นการแยกสลายด ว ยโปรติ เ อสจากเชื้ อ รา และ
papain จะมีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 60-225 และ 80-240
ตามลํ าดั บ อย างไรก็ ต ามที่ ร ะยะเวลาการย อ ยที่ 60
นาที ความสามารถในเกิ ดโฟมของ WPC ที่ ผานการ
แยกสลายดวย papain มีคาลดลงรอยละ 20 ในขณะที่
การแยกสลายดวยโปรติเ อสจากเชื้อราไม มีผ ลต อการ
เปลี่ยนแปลงของคาความสามารถในเกิดโฟมของ WPC
• การดัดแปรโปรตีนจากปลาดวยเอนไซม จะ
ชวยปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนดานตาง ๆ ได
เชน งานวิจัยของ Souissi et al. (2007) ศึกษาสมบัติ
เชิ งหน าที่ ของโปรตี นจากปลาซารดี นที่ เ ตรี ยมจากหั ว
และเครื่องในของปลาซาร ดีน โดยการแยกสลายดวย
เอนไซม Alcalase®2.4L ที่ pH 8.0 อุณหภูมิ 50°C
อั ต ราส วนของเอนไซม ต อสารตั้ ง ต นเท ากั บ 727.26
Ug-1 แปรระดับการยอยเปนรอยละ 6.62 9.31 และ
10.16 ตามลํ าดั บ พบว าโปรตี นไฮโดรไลเสตที่ ไ ด มี
ความสามารถในการละลายเพิ่ มขึ้นเมื่อเพิ่ม ระดั บการ
ย อ ย โดยที่ ร ะดั บ การย อ ยร อ ยละ 10.16 โปรตี น
ไฮโดรไลเสตที่ไดจะมีความสามารถละลายไดใกลเคียง
รอยละ 100 ในขณะที่ ร ะดับ การย อยที่ ร อยละ 6.62
สงผลใหโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไดมีความสามารถในการ
เกิดโฟม และความสามารถในการเกิดอิมัลชันมีแนวโนม
สูงขึ้นประมาณรอยละ 20 เมื่อเทียบกับโปรตีนกอนการ
ยอย นอกจากนี้ Geirsdottir et al. (2011) ยังศึกษา
สมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลาบลูไวต
ทิง (blue whiting) ที่เตรียมจากโปรตีนไอโซเลทจาก
ปลาปลาบลูไวตทิงดวยเอนไซม Alcalase®2.4L ที่ pH
9.5 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส อัตราสวนของเอนไซม
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ต อ สารตั้ ง ต นที่ ใ ช จะแตกต า งกั นตามระดั บ การย อ ย
สุดทายที่ตองการ ดังนี้ 1:1000 (w/w) สําหรับระดับ
การยอยรอยละ 2.5 1:500 (w/w) สําหรับระดับการ
ยอยรอยละ 5 และ 1:50 (w/w) สําหรับระดับการยอย
รอยละ 10 และ 15 ตามลําดับ พบวาเมื่อระดั บการ
ย อ ย สู งขึ้ น ความส ามาร ถใ นการล ะ ล าย แ ล ะ
ความสามารถในการเกิดอิมัลชัน จะมีคาเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) แตอยางไรก็ตามการเพิ่มระดับการ
ยอยนั้นไมมีผลตอความสามารถในการอุมน้ําของโปรตีน
ที่ไดอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)
2.3.2 การประยุ กตใ ชโปรตีนไฮโดรไลเสตที่
ผานการยอยที่ระดับต่ําในผลิตภัณฑอาหาร
แนวทางการประยุ ก ต ใ ช โ ปรตี น ไฮโดรไลเสตจากธัญพืช จากน้ํานม และจากปลา เชน
• โปรตีนไฮโดรไลเสตจากธั ญพื ช นิ ยมนํ ามา
ประยุกต ใชในผลิตภัณฑ เบเกอรี่ เครื่ องดื่ม ผลิตภัณ ฑ
ประเภทเนื้อสัต ว และอาหารฟ งกชันตาง ๆ เนื่องจาก
โปรตีนจากธัญพืชมีราคาไมสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับโปรตี นสัตว โดยโปรตี นจากธัญ พืชจะชวยปรับปรุ ง
ลั ก ษณะปรากฏ เนื้ อ สั ม ผั ส รวมถึ ง ความฉ่ํ า น้ํ า ของ
ผลิต ภัณฑ อาหารประเภทเนื้อสั ตวไ ด นอกจากนี้ยัง มี
สมบั ติ เ ป น องค ป ระกอบที่ ช ว ยในด า นการคงตั ว
(stabilizing ingredient) ในผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทไส
กรอกอิมัลชัน ใชทดแทนการใชไขขาวในการขึ้นรูปโฟม
ในผลิ ต ภั ณ ฑ เ บเกอรี่ แ ละขนมอบ (Hoogenkamp,
2004)
• การประยุ ก ต ใ ช โ ปรตี น ไฮโดรไลเสตจาก
น้ํานม จะใชสวนของเวยโปรตีน ซึ่งเปนผลพลอยไดจาก
กระบวนการผลิ ต เนยแข็ ง เวย โ ปรตี น เป นแหล ง ของ
กรดอะมิโนที่มีซัล เฟอรเปนองคประกอบ ซึ่งมีบทบาท
ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (Sinha et al., 2007)
นิยมใชเปนสวนประกอบสําคัญในอาหารประเภทไขมัน
ต่ํา โดยเวยโปรตีนจะชวยสงเสริมลักษณะความเปนครีม

Review
Review

(creaminess)
ลั ก ษณ ะ เ นื้ อสั ม ผั ส ที่ ดี แ ล ะ
ความสามารถในการอุมน้ํ าของผลิตภัณฑอาหารหลาย
ประเภท เชน ซุป ซอส น้ําสลัด และผลิตภัณฑเนื้อสัตว
เปนตน ซึ่งสมบัติเชิงหนาที่ดานตาง ๆ ของเวยโปรตีนนี้
สามารถปรับปรุงใหเพิ่มขึ้นไดดวยการยอยดวยเอนไซม
• การประยุกตใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลา
เนื่องจากในกระบวนการแปรรูปเนื้อปลาในทางการคา
จะมีสวนที่เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมากกวารอยละ
50 ซึ่ ง มีโ ปรตี นเป นองคป ระกอบหลัก จึง มี การศึกษา
เพื่อนําโปรตีนไฮโดรไลเสตจากวัสดุเหลือทิ้งจากปลาไป
ใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมอาหารดานตาง ๆ เชน
นํามาใชทดแทนการใชน้ํานม (milk replacers) ใชใน
การเพิ่มคุณคาทางอาหาร ใชเปนสารเพิ่มความคงตัวใน
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม และชวยเสริมกลิ่นรสในผลิตภัณฑ
ขนมขบเคี้ยว (Kristinsson and Rasco, 2000)
อย างไรก็ ต ามการปรั บ ปรุ ง สมบั ติ เ ชิ ง หน าที่
ดาน ตาง ๆ ของอาหารนั้ น ในทางปฏิ บัติ ส ามารถใช
วิธีการอื่น ๆ เชน การใชสารเคมี การเติมสวนผสมตาง
ๆ หรือการควบคุม กระบวนการในการผลิต ดวยเหตุ นี้
ทํ าให การใช โ ปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ผ า นการปรั บ ปรุ ง
สมบั ติเ ชิ ง หน าที่ ดานตาง ๆ ด วยวิ ธีทางเอนไซมจึง ยั ง
ไมไดรับความนิยมมากนักในทางอุตสาหกรรมอาหาร
2.4 การดัดแปรสมบัติของโปรตีนดวยการยอยที่
ระดับสูง และการประยุกตใช
2.4.1 ผลของการยอยที่ระดับสูงตอสมบัติของ
โปรตีนที่ได
โปรตี นไฮโดรไลเสตที่ไ ด จากการแยกสลาย
โปรตีนที่ระดับการยอยสูงนั้นจะประกอบดวยเพปไทด
สายสั้น และกรดอะมิโนอิสระปริมาณมาก ซึ่งนอกจาก
จะมีผ ลใหโ ปรตีนที่ไดมี สมบัติ ในดานการละลายสูงขึ้ น
แล ว ยั ง มี ค วามสํ าคั ญ ในแง ข องการปรั บ ปรุ ง รสชาติ
และใหส มบัติ ในการต านอนุมูล อิสระที่สู งขึ้น รวมถึง มี
ผลดี ต อ ระบบการทํ างานต า ง ๆ ของร างกายมนุ ษ ย
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ดังนั้นจึงสามารถนําโปรตีนที่ไดจากการยอยที่ระดับสูง
ไปประยุ กต ใ ช ไ ด ห ลากหลายทั้ ง ในทางอุ ต สาหกรรม
อาหารทั่ วไป และการนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช เ ป น อาหาร
ฟงกชัน
2.4.2 การประยุกตใ ชโปรตีนไฮโดรไลเสตที่
ผานการยอยที่ระดับสูงในผลิตภัณฑอาหาร
กระบวนการผลิ ต โปรตี นไฮโดรไลเสตด ว ย
วิ ธี ก ารแยกสลายโปรตี น ที่ ร ะดั บ การย อ ยสู ง ในทาง
อุ ต สาหกรรมอาหาร โดยทั่ ว ไปนั้ น จะนิ ย มใช ใ น
กระบวนการผลิตซอสปรุงรส เช น ซอสถั่วเหลือง การ
ผลิต ซีอิ้ว การผลิ ตน้ําปลา และใชในการชวยลดความ
ขมของผลิต ภัณ ฑป รุง แต งรสบางชนิ ด ในขั้นตอนการ
แยกสลายโปรตี นด วยเอนไซมจะทําให โครงสรางของ
โปรตีนเปลี่ยนแปลง มีการเผยกรดอะมิโนที่มีสมบัติไม
ชอบน้ําออกสูบริเวณผิ วหนา และไดสายเพปไทดที่สั้ น
ลง การย อ ยที่ ร ะดั บ สู ง จะมี ผ ลทํ า ให เ กิ ด การตั ด สาย
เพปไทด ดั ง กล าวเป นกรดอะมิ โ นอิ ส ระได ม ากขึ้ น ซึ่ ง
กรดอะมิโนอิสระนี้จะมีระดับความขมนอยลงเมื่อเทียบ
กับเมื่อมี การจัดเรียงเปนสายพอลิเพปไทด ดั งนั้นการ
ย อ ยที่ ร ะดั บ สู ง จึ ง มี ผ ลในการช ว ยลดความขมของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตลงได (Saha and Hayashi, 2001;
Nielsen, 2010)
2.4.3 การประยุกตใชเพื่อพัฒนาเปนอาหาร
ฟงกชัน
ในปจจุบันไดมีการใชประโยชนของโปรตีนที่
ผานการแยกสลายโปรตีนที่ระดับการย อยสู งทางดาน
อาหารฟงกชั น ทั้ง นี้เนื่องจากเมื่อแยกสลายโปรตีนจะ
เกิดเพปไทดหลายชนิดที่มีสมบัติเปนสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ซึ่งมีผลในการควบคุมการทํางานของระบบตาง
ๆ ภายในรางกายมนุษยใหเปนปกติ (Hartmann and
Meisel, 2007) ตั วอย างสมบั ติ ที่สํ าคั ญ ของโปรตี น
ไฮโดรไลเสตในกลุมนี้ เชน

283
283

• ฤทธิ์ ใ นการ เป น ส ารต า นอนุ มู ลอิ ส ร ะ
ความสามารถในการเป น สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระของ
โปรตีน จะขึ้นอยูกับกรดอะมิโนที่เปนองคประกอบของ
โปรตีน โดยกรดอะมิโนที่มีความสามารถในการเปนสาร
ต า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ ดี จ ะมี ห มู โ ซ ข า งที่ มี ซั ล เฟอร เ ป น
องคประกอบ (nucleophilic sulfur-containing side
chain) เชน ซิสทีอีน และเมทไทโอนีน หรือมีหมูโซขาง
ที่มีวงแหวน (aromatic side chain) เชน ทริปโตเฟน
ไทโรซีน และฟนิลอะลานีน ซึ่งมี ไฮโดรเจนอะตอมที่
สามารถถู ก ดึ ง ออกได ง า ย นอกจากนี้ ห มู อิ มิ ด าโซล
(imidazole groups) ของฮีสทิดีนก็มีสมบัติในการตาน
อนุ มู ล อิ ส ระเช น กั น แต ป ญ หาอย า งหนึ่ ง ที่ จํ า กั ด
ความสามารถในการเป น สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระของ
โปรตีนคื อ การมีโครงสรางตติ ยภู มิของโปรตี น ดั งนั้ น
การแ ย กส ล าย โ ปร ตี นด วย เ อนไ ซม จึ งเ ป นการ
เปลี่ ยนแปลงโครงสรางตติ ยภูมิ มี ผลใหหมู โซ ขางของ
กรดอะมิโนที่มีสมบัติในการตานอนุมูลอิสระเผยออกมา
ทําใหเพปไทดสายสั้นและกรดอะมิโนอิสระที่ไดมีสมบัติ
ในการตานอนุมูล อิสระสูงขึ้น (Elias, Kellerby and
Decker, 2008) Yust et al. (2012) ศึกษาฤทธิ์ตาน
ออกซิ เ ดชั น ของโปรตี น ไอโซเลตจากถั่ ว ลู กไก ที่ ผ า น
แยกสลายโปรตี น ที่ ร ะดั บ การย อ ยสู ง ด ว ยเอนไซม
Alcalase®2.4L เปนเวลา 1 ชั่วโมง และตามดวยการ
ยอยดวยเอนไซม Flavourzyme® เปนเวลา 2 ชั่วโมง
ระดับการยอยรอยละ 70 พบวาฤทธิ์ต านออกซิเดชั น
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่วิเคราะหดวยวิธี β-carotene
bleaching, reducing power และ 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging
activity มี ค า สู ง กว า โปรตี น ก อ นการย อ ยอย า งมี
นั ย สํ า คั ญ (p≤0.05) โดยผลที่ ไ ด เ ป น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกับงานวิจัยของ Khantaphant, Benjakul and
Ghomi (2011) ที่ ศึ ก ษาฤทธิ์ ต า นออกซิ เ ดชั นของ
โปรตี นไฮโดรไลเสตจากเนื้ อ ปลากะพงแดงข างแถว
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(brownstripe red snapper) ที่ผ านการแยกสลาย
โปรตี น ด ว ยโปรติ เ อสที่ แ ยกได จ ากไส ติ่ ง (pyloric
caeca) ของปลาชนิดเดียวกัน แปรระดับการยอยรอย
ละ 20-40 พบว าเมื่ อระดั บ การยอยสู ง ขึ้ นฤทธิ์ ต าน
ออกซิ เ ดชั น ที่ วิ เ คราะห ด ว ยวิ ธี DPPH radical
scavenging activity, ABTS radical scavenging
activity, ferric reducing antioxidant power และ
metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจะ
มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
• การควบคุมความดันโลหิต อธิบายโดยการ
ตรวจวัด ความสามารถของโปรตีนไฮโดรไลเสตในการ
ยั บ ยั้ ง การทํ า งานของ Angiotensin-converting
enzyme (ACE) ซึ่ ง ปกติ เ อนไซม ตั วนี้ จะทํ าหน า ที่
เปลี่ยนสาร decapeptide angiotensin I ใหอยูในรูป
octapeptide angiotensin II ซึ่งสาร octapeptide
angiotensin II จะมีผลใหหลอดเลือดหดตัว และความ
ดันโลหิตสูงขึ้น การยับยั้งการทํางานของ ACE จะมีผล
ในการชวยลดความดันโลหิต เพปไทดที่มีสมบัติในการ
ยั บ ยั้ ง ACE (ACE inhibitory peptides) เป น ที่
น าสนใจในการนํ ามาใช ใ นการรั ก ษาผู ป วยที่ เ ป นโรค
ความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากมี ค วามปลอดภั ย
มากกว าส าร ยั บ ยั้ ง ACE สั ง เ ค ร าะ ห แ ล ะ ไ ม มี
ผลขางเคียง (Messerli, 1999) Jamdar et al. (2010)
ศึกษาความสามารถในการยับ ยั้งการทํางานของ ACE
ของโปรตี นไฮโดรเสตจากถั่วลิส ง (peanut protein
hydrolysate, PPH) ที่เตรียมจากโปรตีนไอโซเลตจาก
ถั่ วลิ ส ง (peanut protein isolate, PPI) โดยการ
แยกสลายโปรตี น ด ว ยเอนไซม Alcalase®2.4L แปร
ระดั บการย อยรอยละ 10-40 พบวา PPH ที่ ได จะมี
ความสามารถในการยับยั้งสูงกวา PPI อยางมีนัยสําคัญ
(p≤0.05) โดยระดับการยอยที่รอยละ 40 จะใหคาการ
ยับยั้งสูงถึงรอยละ 97
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• การควบคุมระดั บคอเลสเตอรอล เพปไทด
บางชนิ ด มี ผ ลในการช วยลดระดั บ คอเลสเตอรอลใน
กระแสเลือด โดยเพปไทดดังกลาวจะมีความสามารถใน
การยับยั้งการดูดซึมกรดน้ําดีภายในลําไสเล็ก และยับยั้ง
การดู ดซึม คอเลสเตอรอลที่อยูในอาหารที่รั บประทาน
เข าไป นอกจากนี้ ยัง มี ผ ลในการยับ ยั้ ง การสั ง เคราะห
คอเลสเตอรอลภายในเซลล ตับ โดยความสามารถใน
การลดระดั บ คอเลสเตอรอลของเพปไทด ที่ ไ ด จ าก
โปรตีนไฮโดรไลเสตจะแตกตางกันขึ้นกับองคประกอบ
และลํ าดั บ ของกรดอะมิ โ น ตั วอย างโปรตี นที่ มั กนิ ย ม
นํ ามาศึ กษาฤทธิ์ ใ นด านการลดระดั บ คอเลสเตอรอล
ไดแก โปรตีนจากถั่วเหลือง (Cho, Juillerat and Lee,
2007) และโปรตีนจากนม (Zhong et al., 2007) เปน
ตน Yang et al. (2007) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับ
คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดในตับของหนูทดลอง
โดยใหหนูท ดลองบริโ ภคอาหารสู ตรที่มีโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเหลืองที่เตรียมจากการแยกสลายโปรตีน
ดวยเอนไซมเพปซิน จาก porcine gastric mucosa
เป น เวลา 2 4 ชั่ ว โมง โดยสู ต รอาหารที่ ใ ช จ ะ มี
องคประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเหลืองอยู
รอยละ 5 ภายหลังจากการบริโภคเปนเวลา 12 สัปดาห
พบว าระดั บคอเลสเตอรอล และไตรกลีเ ซอไรดใ นตั บ
ลดลงรอยละ 21.3 และ 21.6 ตามลําดับ ซึ่งใหผลลดลง
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ (p≤0.05) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ หนู
ทดลองที่ บ ริ โ ภคอาหารสู ต รที่ ไ ม มี ก ารเติ ม โปรตี น
ไฮโดรไลเสต
• การใช เ ป น อาหารเสริ ม โดยมี ร ายงานว า
โปรตี นไฮโดรไลเลตที่ ผ านกระบวนการผลิ ต จากการ
แยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูง มีความเหมาะสม
ในการเป น แหล ง โปรตี น ที่ มี คุ ณ ภาพสํ าหรั บ ร างกาย
มนุษย เนื่องจากเพปไทดเหลานี้สามารถถูกดูดซึมไดงาย
ในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเพปไทด
และไตรเพปไทด ดั ง นั้ น โปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ผ า น
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กระบวนนี้ จึ ง นิ ย มนํ า มาใช ใ นสู ต รอาหารเฉพาะ
บางอย า ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการ (Clemente et al., 1999b)
• การลดโปรตี นที่ ทํ าให เ กิ ด อาการแพ การ
แยกสลายโปรตี นที่ ร ะดั บ การย อยสู ง สามารถช วยลด
โปรตีนที่ทําใหเกิดการแพ ในอาหารได ทั้ งนี้เนื่ องจาก
โปรตีนบางชนิดอาจมีบางตําแหนงบนสายพอลิเพปไทด
ที่มี ลํ าดั บ ของกรดอะมิ โ น และการจั ด เรี ย งโครงสร าง
สามมิติที่มีความจําเพาะที่สามารถกระตุนอาการแพได
การแยกสลายโปรตี นที่ ร ะดั บ การย อยสู ง จะเป นการ
ทําลายโครงสร างและการจั ดเรี ย งตั ว ของกรดอะมิ โ น
ดังกลาว จึงเปนการชวยลดอาการแพที่เกิดจากโปรตีน
ได (Ansaloni et al, 1997) โดยผลิตภัณฑที่ไดสามารถ
นํ าไปใช ใ นสู ต รอาหารพิ เ ศษสํ าหรั บ คนที่ มี อาการแพ
อาหารโปรตีน (hypoallergenic formular) หรือใช
สําหรับเปนอาหารเลี้ยงทารกได (Szajewska, 2007)

3. สรุป
การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใชเอนไซมที่
ระดั บ การย อ ยต่ํ า สามารถปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ด า นการ
ละลาย และสมบั ติ ด า นการอุ ม น้ํ า ของโปรตี น ที่ ไ ด
ในขณะที่ความสามารถในการเปนอิมัลซิ ไฟเออร และ
การเกิดโฟมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉพาะที่ระดับการยอย
ที่เหมาะสม อยางไรก็ตามการปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่
ดังกล าวข างต นของโปรตีนอาจสามารถทําไดหลายวิ ธี
ทําให การประยุ กต ใช โ ปรตี นที่ ผ านการดัด แปรโดยใช
เอนไซมที่ระดับการยอยต่ําในอุตสาหกรรมอาหารยังไม
แพร ห ลายมากนั ก ในขณะที่ การดั ด แปรสมบั ติ ข อง
โปรตี นด วยการแยกสลายโปรตี นที่ ร ะดั บ การย อยสู ง
นอกจากจะปรั บ ปรุ งสมบั ติเ ชิ ง หน าที่ ด านการละลาย
และการลดความขมแลว ผลิตภัณฑที่ไดยังมีสมบัติเปน
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ทํ าใหมี งานวิจัยเกี่ยวกั บการ
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นําโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไดมาใชประโยชนในดานอาหาร
ฟงกชันกันมากในปจจุบัน
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