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บทคัดย่ อ

เอนไซม์ Os4BGlu18 จากข้าวเป็ นเอนไซม์ในกลุ่มมอโนลิกนอลบีตา-กลูโคซิ เดส ที่สามารถย่อยสารใน
กลุ่มมอโนลิกนอลกลูโคไซด์ซบั สเตรต ซึ่ งประกอบด้วย coniferin, syringin, และ p-coumatyl alcohol glucoside ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าซับสเตรตจากธรรมชาติชนิ ดอื่น งานวิจยั นี้ ผลิตเอนไซม์ Os4BGlu18 ใน Escherichia
coli ด้วยการรวมเข้ากับ thioredoxin-His6 tag และทําให้บริ สุทธิ์ ด้วยคอลัมน์ immobilized metal affinity
chromatography (IMAC) มีการตัดปลายแอมิโนของเอนไซม์ Os4BGlu18 ที่มี thioredoxin-His6 tag ออกและทําให้
บริ สุทธิ์อีกครั้งด้วยคอลัมน์ IMAC การตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 ด้วยวิธี microbatch ประสบความสําเร็ จโดยพบ
ผลึกรู ปร่ างกลมยาวจํานวนมาก เมื่อใช้สารตกผลึกที่ประกอบด้วย Tris-HCl 0.1 โมลาร์ , pH 8.5 และ polyethylene
glycol 3350 25% ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ ผลึกของเอนไซม์ Os4BGlu18 แบบอิสระและ
แบบที่รวมอยูก่ บั 2-deoxy-2-fluoroglucose (G2F) สามารถเลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ที่ความยาวคลื่น 1.0 อังสตรอม และใช้
เครื่ องตรวจจับ ADSC Quantum 315 CCD ได้ดว้ ยความละเอียด 6.5 และ 7.0 อังสตรอม ตามลําดับ การวิเคราะห์

- 37 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 16 No. 2: 37-46 [2017]
doi: 10.14416/j.appsci.2017.10.001

ทางด้านผลึกศาสตร์ ของเอนไซม์ Os4BGlu18 อิสระพบว่ามีดชั นี ออร์ โธรอมบิกสเปซกลุ่ม P212121 และขนาดของ
ยูนิตเซลล์มีค่า a เท่ากับ 163.8 อังสตรอม, b เท่ากับ 167.4 อังสตรอม และ c เท่ากับ 240.2 อังสตรอม สําหรับผลึก
ของเอนไซม์ที่รวมอยูก่ บั G2F พบว่ามีดชั นี เตตร้าโกนัลสเปซกลุ่ม P42212 และขนาดของยูนิตเซลล์มีค่า a เท่ากับ
164.5 อังสตรอม, b เท่ากับ 164.5 อังสตรอม และ c เท่ากับ 241.0 อังสตรอม
คําสําคัญ: มอโนลิกนอลบีตา-กลูโคซิเดส, 2-ดีออกซี-2-ฟลูโอโรกลูโคส, การตกผลึกด้วยวิธีไมโครแบช
Abstract

Rice Os4BGlu18 was proposed to be a monolignol β-glucosidase and has been shown to hydrolyze the
monolignol glucoside substrates, coniferin, syringin, and p-coumatyl alcohol glucoside, with higher catalytic
efficiency than other natural substrates. The Os4BGlu18 protein was produced as a thioredoxin-His6 fusion
protein in Escherichia coli and purified by immobilized metal affinity chromatography (IMAC). The N-terminal
thioredoxin-His6 tag was cutoff and the protein was further purified by a second IMAC step. Screening in
microbatch crystallization showed that Os4BGlu18 could be successfully crystallized to form many crystals with
rod shape. The rod shaped crystals were grown in a precipitant solution containing 0.1 M Tris-HCl, pH 8.5, and
25% polyethylene glycol 3350 after 3 weeks of incubation at 15ºC. The crystals of free Os4BGlu18 and its
complex with 2-deoxy-2-fluoroglucose (G2F) could diffract X-rays at a 1.0 Å wavelength x-ray beam and an
ADSC Quantum 315 CCD detector with nominal resolutions of 6.5 and 7.0 Å, respectively. The crystallographic
analysis of free Os4BGlu18 showed that it was indexed to the orthorhombic P212121 space group, and had the unit
cell parameters: a = 163.8 Å, b = 167.4 Å, c = 240.2 Å. For the G2F complex, it was indexed to the tetragonal
P42212 space group, and had the unit cell parameters: a = 164.5 Å, b = 164.5 Å, c = 241.0 Å.

Keywords: monolignol β-glucosidase, 2-deoxy-2-fluoroglucose, microbatch crystallization
บทนํา

เอนไซม์บีตา-กลูโคซิเดสจากพืชจัดอยูใ่ นกลุ่มเอนไซม์ไกลโคไซไฮโดรเลส โดยเป็ นเอนไซม์เร่ งปฏิกิริยา
การสลายตัวด้วยนํ้าที่ ตาํ แหน่ งบี ต า-ไกลโคซิ ดิก ของสารประกอบหมู่แ อริ ลและแอลคิ ลบี ตา-ดี -กลู โคไซด์และ
สารประกอบกลูโคโอลิโกแซ็กคาไรด์ เพื่อปลดปล่อยโมเลกุลกลูโคสและอะไกลโคนออกมา เอนไซม์ประเภทนี้ พบ
ในสิ่ งมีชีวิตหลายชนิ ดได้แก่ อาร์ เคีย แบคทีเรี ย เห็ดรา พืช และสัตว์ ในพืชมีการรายงานว่าเอนไซม์บีตา-กลูโคซิ
เดสมีหน้าที่สาํ คัญหลายอย่าง เช่น การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่ผนังเซลล์ของพืช การปลดปล่อยสารป้ องกันตนเอง
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ของพืชจากรู ปที่ไม่สามารถทํางานได้ให้กลายเป็ นรู ปที่สามารถทํางานได้ การควบคุมสารในกลุ่มฮอร์ โมนพืช การ
เกิดปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยนํ้ากับสารในกลุ่มแอลคาลอยด์แอแนบอลิกอินเทอร์มีเดียตกลูโคไซด์สาํ หรับการสร้าง
มอโนเทอร์พีนแอลคาลอยด์ในวิถีเมแทบอลิซึม การปลดปล่อยสารระเหยง่ายภายในเซลล์พืช รวมถึงการปล่อยสาร
ในกลุ่มมอโนลิกนอลซึ่งเป็ นหน่วยการสร้างลิกนินในพืช (Opassiri et al., 2006; Ketudat Cairns & Esen, 2010)
ในธรรมชาติสารกลุ่มมอโนลิกนอลกลูโคไซด์ที่ประกอบด้วย coniferin, syringin และ p-coumaryl alcohol
glucoside จัดเป็ นสารประกอบสําหรับการเคลื่อนที่หรื อสําหรับการเก็บสะสมไว้ของมอโนลิกนอลเพื่อใช้ในการ
สร้างลิกนิน เมื่อพืชต้องการสร้างลิกนิน เอนไซม์มอโนลิกนอลบีตา-กลูโคซิ เดสที่จาํ เพาะต่อการปลดปล่อยสารกลุ่ม
มอโนลิกนอลกลูโคไซด์จะเข้ามาตัดเอากลูโคสออกทําให้ได้มอโนลิกนอลที่ สามารถนําไปสร้างลิกนิ นได้ต่อไป
ความจําเพาะต่อสารตั้งต้นของเอนไซม์มอโนลิกนอลบีตา-กลูโคซิเดสเคยมีการศึกษาในพืชหลายชนิดเช่น ต้นสน ถัว่
ลูกไก่ อะราบิดอพซิ ส และข้าว (Hösel et al.,1978; Dharmawardhana & Ellis, 1998; Escamilla-Treviño et al., 2006;
Baiya et al., 2014) จากการเทียบลําดับความเหมือนของกรดแอมิโนของเอนไซม์บีตา-กลูโคซิ เดสในข้าวและอะรา
บิดอพซิส พบว่า Os4BGlu14, Os4BGlu16, และ Os4BGlu18 ในข้าวจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันกับมอโนลิกนอลบีตา-กลู
โคซิ เดส (BGlu45 และ BGlu46) ในอะราบิดอพซิ ส (Opassiri et al., 2006) เมื่อทําการศึกษาความจําเพาะต่อสาร
ตั้งต้นของเอนไซม์ Os4BGlu16 และ Os4BGlu18 พบว่าเอนไซม์ท้ งั สองสามารถทําปฏิกิริยาการสลายด้วยนํ้ากับสาร
กลุ่มมอโนลิกนอลกลูโคไซด์ท้ งั 3 ชนิ ดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งกว่าสารตั้งต้นจากธรรมชาติชนิ ดอื่น ๆ แสดงให้
เห็นถึงหน้าที่ที่จาํ เพาะของเอนไซม์ท้ งั 2 ชนิดนี้ต่อกระบวนการสร้างลิกนินภายในเซลล์พืช (Baiya et al., 2014)
เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างและหน้าที่ การทํางานของเอนไซม์มอโนลิกนอลบี ตา-กลูโคซิ เดสให้มากขึ้น
คณะผูว้ ิจยั จึงเลือกเอนไซม์ Os4BGlu18 มาทําการตกผลึกเพื่อให้เหมาะต่อการศึกษาโครงสร้างโปรตีนด้วยเทคนิ ค
ทางผลึกวิทยา
วิธีการทดลอง
1. การผลิตและการแยกเอนไซม์ Os4BGlu18 ให้ บริสุทธิ์
ดีเอ็นเอของเอนไซม์ Os4BGlu18 ขนาด 1,500 กิโลเบสแพร์ ได้มาจากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR)
ของ cDNA จากข้าวหอมดอกมะลิ 105 อายุ 7 วัน และโคลนเข้าไปในเวคเตอร์ pET32a(+) โดยด้านปลายแอมิโนของ
เอนไซม์ถูกเชื่อมเข้ากับ thioredoxin-His6 tag ซึ่งมีตาํ แหน่งตัดจําเพาะสําหรับเอนไซม์ enterokinase ดังแสดงในรู ปที่
1 จากนั้นดี เอ็นเอสายผสมนี้ ถูกย้ายเข้าไปในแบคที เรี ยชนิ ด Escherichia coli สายพันธุ์ Origami (DE3) ตามการ
รายงานของ Baiya et al. (2014)
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รู ปที่ 1. แผนภาพดีเอ็นเอสายผสมของเอนไซม์ Os4BGlu18
การชั ก นํ า ให้ เ อนไซม์ Os4BGlu18 แสดงออกทํา ได้ โ ดยเลี้ ยงแบคที เ รี ยที่ มี ดี เ อ็ น เอสายผสม
pET32a/Os4BGlu18 อยู่ภายในเซลล์ด้วยอาหารชนิ ด Luria broth (LB) ซึ่ งเติ มแอมพิซิลลินความเข้มข้น 50
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร กานามัยซิ นความเข้มข้น 15 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และเตตราไซคลีนความเข้มข้น 12.5
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ลงไปในอาหารและเลี้ยงเซลล์ภายในเครื่ องเขย่าชนิ ดควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซี ยส
ความเร็ ว 200 รอบต่อนาที จนกระทัง่ วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตรได้ประมาณ 0.6 จึงทําการเหนี่ ยวนําให้
แบคทีเรี ยสร้างเอนไซม์ Os4BGlu18 ด้วย isopropyl β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์
ที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 16-18 ชัว่ โมง หลังจากนั้นจึงทําการเก็บเซลล์แบคทีเรี ยแยกออกจากอาหาร
LB โดยการปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 4,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 15 นาที แล้วแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 1 คืน ทําการสลายผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยเพื่อให้เอนไซม์ Os4BGlu18 ที่ถูกสร้างภายในไซโทพลาซึ มของ
เซลล์แบคทีเรี ยออกมาด้วยสารสกัดบัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วย Tris-HCl pH 8.0 ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์, lysozyme
ความเข้มข้น 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร, 1% (v/v) Triton-X 100, phenylmethylsulfonylfluoride ความเข้มข้น 1
มิลลิโมลาร์ , Dnase I ความเข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ soy bean trypsin inhibitor ความเข้มข้น 0.1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในอัตราส่ วน 5 มิลลิลิตรของสารสกัดบัฟเฟอร์ ต่อ 1 กรัมของเซลล์แบคทีเรี ย หลังจากนั้นจึง
บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาทีแล้วจึงแยกเอนไซม์ Os4BGlu18 ออกจากเซลล์ที่แตกนี้ ดว้ ยการปั่ นเหวี่ยงที่
ความเร็ ว 12,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที
งานวิจยั ในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแยกเอนไซม์ Os4BGlu18 ให้บริ สุทธิ์ ต่างออกไปจากเดิม (Baiya et
al., 2014) เพื่อให้ได้เอนไซม์ที่เหมาะสมสําหรับการตกผลึก ขั้นตอนที่ 1 นําเอนไซม์ที่ได้จากการปั่ นแยกออกจาก
เซลล์แบคทีเรี ยในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาแยกให้บริ สุทธิ์ ด้วยคอลัมน์ immobilized metal affinity chromatography
(IMAC) ที่ ชาร์ จให้มีประจุ ดว้ ย Co2+ โปรตีนปนเปื้ อนที่ ไม่สามารถจับกับ IMAC เรซิ นได้ถูกชะล้างออกไปจาก
คอลัมน์ดว้ ย imidazole ความเข้มข้น 0-10 มิลลิโมลาร์ ในบัฟเฟอร์ 20 มิลลิโมลาร์ Tris-HCl, pH 8.0 ที่มีเกลือ NaCl
อยู่ 150 มิลลิโมลาร์ (บัฟเฟอร์ ปรับสมดุล) จากนั้นเอนไซม์ Os4BGlu18 ที่จบั อยูก่ บั IMAC เรซิ นถูกชะออกมาด้วย
imidazole ความเข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ ทําการตรวจสอบเอนไซม์ Os4BGlu18 ขนาดประมาณ 75 กิโลดาลตัน
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โดยเทคนิค Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) แล้วจึงรวมส่วนของเอนไซม์
Os4BGlu18 ที่ ตอ้ งการเข้าด้วยกันแล้วกําจัด imidazole ออกไปโดยการกรองด้วย 30 kDa Amicon® Ultra-15
centrifugal filters ด้วยบัฟเฟอร์ ปรั บสมดุล ขั้นตอนที่ 2 ตัดส่ วนปลายแอมิ โน thioredoxin-His6 tag ออกโดยใช้
เอนไซม์ enterokinase ในอัตราส่ วน 1 ไมโครกรัม enterokinase ต่อ 1 มิลลิกรัมเอนไซม์ Os4BGlu18 ทําการบ่ม
เอนไซม์ Os4BGlu18 กับเอนไซม์ enterokinase ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง เมื่อบ่มเสร็ จแล้วจึง
ทําการแยกเอนไซม์ Os4BGlu18 ออกจาก thioredoxin-His6 tag อี กครั้ งด้วยคอลัมน์ IMAC เนื่ องจากเอนไซม์
Os4BGlu18 ถู กตัด เอาส่ ว นที่ สามารถจับ กับ IMAC เรซิ นออกไปแล้วทําให้การทําบริ สุท ธิ์ ในครั้ งนี้ เ อนไซม์
Os4BGlu18 ที่ตอ้ งการจะถูกชะออกมาก่อนในขั้นตอนการล้างด้วยบัฟเฟอร์ ปรับสมดุลที่มี imidazole อยู่ 0-5 มิลลิ
โมลาร์ ทําการตรวจสอบหาเอนไซม์ Os4BGlu18 ขนาดประมาณ 56 กิโลดาลตันอีกครั้งด้วยเทคนิ ค SDS-PAGE
และทดสอบเพื่อยืนยันว่าเอนไซม์ Os4BGlu18 ที่ได้มานี้ ยงั สามารถทําหน้าที่ ได้ดว้ ยการทดสอบกับสารตั้งต้น pnitrophenol β-D-glucopyranoside ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ใน sodium acetate ความเข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ pH
5.0 จากนั้นจึงทําการกําจัด imidazole ออกไปอีกครั้งด้วย 10 kDa Amicon® Ultra-15 centrifugal filters
2. การตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18
ก่อนทําการตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 ได้ทาํ การปรับความเข้มข้นของโปรตีนให้อยูท่ ี่ 3 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรและกําจัดจุลินทรี ย ์ ฝุ่ น และเอนไซม์บางส่ วนที่อาจตกตะกอน ซึ่ งปนเปื้ อนอยูน่ ้ ี ออกไปด้วยการกรองผ่าน
Ultrafree-MC filter ขนาด 0.22 ไมโครเมตร จากนั้นจึงเริ่ มตกผลึกด้วยการใช้ชุดสารสําหรับตกผลึกโปรตีนชนิ ด
HR2-130 (Hampton Research, CA, USA), HR2-134 (Hampton Research), และ Morpheus™46 (Laboratory of
Molecular Biology, Cambridge, UK) เทคนิ คที่ใช้ในการตกผลึกเป็ นแบบ Microbatch โดยใช้เพลทขนาด 96 หลุม
เริ่ มจากการเติม 100% Paraffin oil ลงไปในหลุม 10 ไมโครลิตร จากนั้นใส่ สารสําหรับตกผลึก 1 ไมโครลิตร ลงไป
บริ เวณก้นหลุม แล้วจึงใส่เอนไซม์ Os4BGlu18 (ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 2 ไมโครลิตร ลงไปที่กน้ หลุม
ให้รวมเป็ นหยดเดียวกันกับสารตกผลึก ปิ ดฝาเพลทเพื่อป้ องกันฝุ่ นและเก็บไว้ในกล่องพลาสติกที่มีฟองนํ้าเปี ยกชื้น
อยู่ แล้วจึ งนําไปบ่มไว้ที่ตูบ้ ่มอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยส ตรวจสอบผลึกโปรตีนที่ จะเกิ ดขึ้นด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริ โอ
3. การเลีย้ วเบนรังสีเอ็กซ์ และการวิเคราะห์ ด้านผลึกศาสตร์
ผลึกที่ เกิ ดขึ้นถูกเกี่ยวขึ้นมาแช่ในสารป้ องกันการแช่แข็งซึ่ งประกอบด้วย glycerol 18% (v/v) ในสาร
ตกผลึกที่ พบผลึกของเอนไซม์ Os4BGlu18 โดยเพิ่มความเข้มข้นจากเดิ ม 15% ผลึ กของเอนไซม์ Os4BGlu18
บางส่วนจะถูกนํามาแช่กบั สารยับยั้งการทํางานของเอนไซม์น้ ี ได้แก่ 2-deoxy-2-fluoroglucose (G2F) ที่ความเข้มข้น
1 และ 10 มิลลิโมลาร์ เป็ นเวลา 20 นาที แล้วจึงเกี่ยวผลึกไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว ผลึกของเอนไซม์
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Os4BGlu18 และผลึกที่แช่ใน G2F ถูกนําไปทดสอบการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ที่ National Synchrotron Radiation
Research Center (NSRRC, Hsinchu, Taiwan) ที่มีความยาวคลื่นในการทดสอบ 1 อังสตรอม ที่ BL15A beamline
และตรวจจับด้วยเครื่ อง ADSC Quantum 315 CCD detector ผลึกถูกรักษาความเย็นไว้ที่อุณหภูมิ 110 องศา
เคลวินด้วยแก๊สไนโตรเจนในระหว่างที่ ทาํ การทดสอบ ชุดข้อมูลที่ เก็บได้ท้ งั หมดถูกนํามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
HKL-2000 package (Otwinowski and Minor, 1997) และ CCP4 suite
ผลการทดลอง
การผลิตเอนไซม์ Os4BGlu18 ในแบคทีเรี ย E. coli สายพันธุ์ origami (DE3) โดยการเหนี่ ยวนําด้วย IPTG
0.1 มิลลิโมลาร์ ที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 16-18 ชัว่ โมง สามารถผลิตเอนไซม์ Os4BGlu18 ในปริ มาณ 4
มิลลิกรัม ตามการรายงานของ Baiya et al. (2014) เอนไซม์ Os4BGlu18 ที่ผา่ นการทําให้บริ สุทธิ์ ด้วย 2 ขั้นตอน ด้วย
คอลัมน์ IMAC ทําให้ได้โปรตีนที่มีความบริ สุทธิ์ มากกว่า 98% โดยการประเมินจาก SDS-PAGE ตามรู ปที่ 2 และมี
ขนาดประมาณ 56 กิโลดาลตัน

รู ปที่ 2. SDS-PAGE ของเอนไซม์ Os4BGlu18 หลังจากผ่านการทําให้บริ สุทธิ์ดว้ ยคอลัมน์ IMAC ในขั้นตอนที่ 2
ช่องที่ 1 คือโปรตีนมาตรฐาน (หน่วยกิโลดาลตัน) และช่องที่ 2 คือเอนไซม์ Os4BGlu18 ขนาด 56 กิโลดาลตัน
การตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 โดยใช้ชุดสารสําหรับตกผลึกโปรตีน 3 ชนิ ดคือ HR2-130, HR2-134,
และ Morpheus™46 พบว่า ชุดสารสําหรับตกผลึกโปรตีนชนิ ด HR2-134 (D11) ซึ่ งประกอบด้วย Tris pH 8.5 0.1 M
และ PEG 3350 25% (w/v) สามารถตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 ในรู ปร่ างกลมยาวขนาดต่าง ๆ ได้โดยใช้เวลาใน
การบ่ม 3 อาทิตย์ ดังแสดงในรู ปที่ 3
- 42 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 16 No. 2: 37-46 [2017]
doi: 10.14416/j.appsci.2017.10.001

รู ปที่ 3. ผลึกรู ปร่ างกลมยาวตามลูกศรของเอนไซม์ Os4BGlu18 ที่พบในสารตกผลึกโปรตีน
ชนิด HR2-134 (D11) ภาพถ่ายมุมกว้าง (A) และภาพถ่ายมุมแคบ (B)
ผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 ถูกนําไปวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสี เอ็กซ์ ข้อมูลที่เก็บมาได้จากการเลี้ยวเบน
รังสี เอ็กซ์ของผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 และผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 ที่แช่ใน G2F ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ถูก
นํามาวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 1 แต่ผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 ที่ แช่ใน G2F ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ไม่
สามารถเลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ได้ หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วปรากฏว่าผลึกของเอนไซม์ Os4BGlu18 สามารถเลี้ยวเบน
รั ง สี เ อ็ก ซ์ ไ ด้ที่ ค วามละเอี ย ด 6.5 อัง สตรอม จัด อยู่ใ นกลุ่ ม ดัช นี อ อร์ โ ธรอมบิ ก สเปซ P212121 ด้ว ยยูนิ ต เซลล์
พารามิเตอร์ดงั นี้ a เท่ากับ 163.8 อังสตรอม, b เท่ากับ 167.4 อังสตรอม และ c เท่ากับ 240.2 อังสตรอม ส่ วนผลึกของ
โปรตีน Os4BGlu18 ที่ แช่ใน G2F ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ สามารถเลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ได้ที่ความละเอียด 7.0
อัง สตรอม อยู่ในกลุ่ มดัชนี เตตร้ าโกนัลสเปซ P42212 และยูนิ ตเซลล์พารามิ เ ตอร์ มี ขนาดดัง นี้ a เท่ า กับ 164.5
อังสตรอม, b เท่ากับ 164.5 อังสตรอม และ c เท่ากับ 241.0 อังสตรอม
ตารางที่ 1. ข้อมูลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ของผลึกโปรตีน Os4BGlu18 และผลึกโปรตีน Os4BGlu18 ที่
ถูกแช่ใน G2F
ความละเอียด (อังสตรอม)
ระบบกลุ่มสเปซ
ขนาดของยูนิตเซลล์
(อังสตรอม)

Os4BGlu18
6.5
P212121
a = 163.8
b = 167.4
c = 240.2
α = 90.0
β = 90.0
γ = 90.0
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Os4BGlu18 ที่แช่ ใน G2F
7.0
P42212
a = 164.5
b = 164.5
c = 241.0
α = 90.0
β = 90.0
γ = 90.0
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วิจารณ์ และสรุปผลการทดลอง
เอนไซม์ Os4BGlu18 ถูกโคลนขึ้นมาโดยรวมเอาส่ วนปลายแอมิโนเชื่อมเข้ากับ thioredoxin-His6 tag เพื่อ
ความสะดวกในการทําให้บริ สุทธิ์ดว้ ยคอลัมน์ IMAC อย่างไรก็ตามส่ วนปลายแอมิโนนี้ อาจรบกวนการตกผลึกของ
โปรตีนได้ ทําให้ตอ้ งมีการตัดเอาส่วนปลายนี้ออกโดยใช้เอนไซม์ enterokinase ซึ่งวิธีน้ ีได้รับผลสําเร็ จอย่างดีสาํ หรับ
เอนไซม์บีตา-กลูโคซิ เดสในไอโซไซม์อื่น ๆ จากข้าว เช่น Os3BGlu6, Os3BGlu7, และ Os7BGlu26 (Chuenchor et
al., 2008; Seshadri et al., 2009; Tankrathok et al., 2013) จากผลการผลิตและทําให้เอนไซม์ Os4BGlu18 บริ สุทธิ์
ด้วยคอลัมน์ IMAC 2 ขั้นตอน ทําให้สามารถผลิตเอนไซม์ได้ปริ มาณมากพอสําหรับการตกผลึก เนื่ องจากการศึกษา
โครงสร้างของเอนไซม์โดยเทคนิ คผลึกวิทยา จําเป็ นต้องใช้เอนไซม์ในปริ มาณที่สูง จึงจะทําให้เอนไซม์กลายเป็ น
ผลึกได้ แตกต่างจากการศึกษาหน้าที่ของเอนไซม์โดยการตรวจหาความจําเพาะของเอนไซม์ต่อสารตั้งต้นด้วยการวัด
อัตราเร็ วของปฏิกิริยา ซึ่ งคุณสมบัติในการเป็ นตัวเร่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งของเอนไซม์ จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้เอนไซม์
ในปริ มาณมากก็สามารถตรวจหาอัตราเร็ วของปฏิกิริยาได้ และด้วยความบริ สุทธิ์ของเอนไซม์ที่มากถึง 98% จากการ
ประเมินด้วยเทคนิ ค SDS-PAGE จึงทําให้การตกผลึกของเอนไซม์ Os4BGlu18 ประสบผลสําเร็ จ นอกจากนี้ ชุด
ตกผลึกโปรตีนที่นาํ มาใช้มีความหลากหลายของสารที่ใช้ในการตกผลึก ช่วยให้ผวู ้ ิจยั ค้นพบสภาวะที่เหมาะสมที่ทาํ
ให้โปรตีนตกผลึกได้ในเวลาอันสั้น โดยพบผลึกของเอนไซม์ Os4BGlu18 หลังจากบ่มที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 3 อาทิตย์ ในสารตกผลึกที่ประกอบด้วย Tris pH 8.5 0.1 M และ PEG 3350 25% (w/v) และเพื่อป้ องกันการ
ละลายของผลึกในอุณหภูมิที่สูงกว่า 15 องศาเซลเซี ยสในระหว่างการเลี้ยวเบนด้วยรังสี เอ็กซ์ ผลึกของเอนไซม์
Os4BGlu18 จะแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ 110 องศาเคลวินด้วยแก๊สไนโตรเจนและมี glycerol 18% ซึ่ งเป็ นสารป้ องกัน
การแช่แข็งของผลึกเอนไซม์ ผลึกของเอนไซม์ Os4BGlu18 ที่ทาํ การแช่ใน G2F สามารถใช้ความเข้มข้นได้สูงถึง 10
มิลลิโมลาร์ โดยไม่ทาํ ให้ผลึกเกิดความเสี ยหาย ในขณะที่ผลึกของเอนไซม์ Os4BGlu18 ที่ทาํ การแช่ใน G2F ความ
เข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ซ่ ึ งเป็ นความเข้มข้นที่ ต่ าํ กว่า ส่ งผลต่อความสามารถในการจับของเอนไซม์กบั สารยับยั้งได้
ลดลง ทําให้หลังจากวิเคราะห์แล้วไม่พบ G2F ในบริ เวณเร่ งของเอนไซม์ ผลึกของเอนไซม์ Os4BGlu18 แบบอิสระ
และที่แช่ใน G2F ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ สามารถเลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ได้ที่ความละเอียด 6.5 และ 7.0 อังสตรอม
ตามลําดับ Os4BGlu18 แบบอิสระจัดอยูใ่ นกลุ่มดัชนี ออร์ โธรอมบิกสเปซ P212121 ส่ วน Os4BGlu18 ที่แช่ใน G2F
จัดอยูใ่ นกลุ่มดัชนี เตตร้าโกนัลสเปซ P42212 แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของเอนไซม์ Os4BGlu18 ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
รู ปร่ างให้เหมาะสมพอดีกบั สารตั้งต้นขณะทําปฏิกิริยา ซึ่ งสนับสนุ นทฤษฎี เหนี่ ยวนําให้พอดีของการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างเอนไซม์กบั สารตั้งต้น ดังนั้นวิธีการผลิตโดยทําให้เอนไซม์ Os4BGlu18 บริ สุทธิ์ และสารตกผลึกที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็ นวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทําให้เอนไซม์สามารถตกผลึกและเลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ได้
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