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ปริมาณผลผลิตและรูปแบบโปรตีนคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด�ำ
(Liza subviridis) ที่สกัดด้วยเปปซินความเข้มข้นแตกต่างกัน
Yield and protein pattern of collagen extracted from Greenback
mullet (Liza subviridis) scale by different pepsin concentrations
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และ จันทร์จรัส วัฒนะโชติ2
Maliwan Kutako1*, Tanongsak Tocharoen1, Molruedee Sonthi1,
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บทคัดย่อ: การศึกษานี้ได้เก็บตัวอย่างเกล็ดปลากระบอกด�ำ (Liza subviridis) จากตลาดสดท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อ
เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับผลิตคอลลาเจน โดยน�ำเกล็ดปลามาล้างน�้ำกลัน่ ตากแห้ง ก�ำจัดแคลเซียม เม็ดสี และโปรตีนทีไ่ ม่ใช่คอ
ลลาเจนออก จากนั้นจึงสกัดคอลลาเจนโดยแช่เกล็ดปลาในกรดอะซิติก 0.5 โมลาร์ (พีเอช 2.5) ร่วมกับเอนไซม์เปปซินที่มี
ความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 0, 1.25, 2.5 และ 5% ของน�้ำหนักเกล็ดปลา เป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบว่าการใช้เปปซิน 5%
ของน�้ำหนักเกล็ดปลา ให้ปริมาณผลผลิตของคอลลาเจนสูงที่สุดเท่ากับ 0.89% ซึ่งสูงกว่าการใช้เปปซิน 1.25 และ 2.5%
และให้ปริมาณผลผลิตของคอลลาเจนสูงกว่าการสกัดแบบไม่ใช้เปปซินถึง 11 เท่า จากการวิเคราะห์รปู แบบโปรตีนของคอ
ลลาเจนด้วยเทคนิค SDS-PAGE พบว่าคอลลาเจนที่สกัดได้เป็น type I ซึ่งประกอบด้วยสาย β, a1 และ a2 ที่มีน�้ำหนัก
โมเลกุลเท่ากับ 233 122 และ 110 kDa ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: คอลลาเจน, เปปซิน, SDS-PAGE, เกล็ดปลากระบอกด�ำ
ABSTRACT: In this study, Greenback mullet (Liza subviridis) scale from the Tha Mai fresh market in Chanthaburi
province was used as source of collagen. Scales were washed with distilled water, dried and removed calcium,
pigments and non-collagenous proteins. Thereafter, treated scales were immersed in 0.5 M acetic acid (pH 2.5) and
digested with different pepsin concentrations at 0, 1.25, 2.5 and 5% (w/w) for 72 hours. The results showed that 5%
pepsin gave the highest collagen yield at 0.89% than 1.25 and 2.5% pepsin. In addition, 5% pepsin could increase the
collagen 11-folds of 0% pepsin. The subunit compositions of this collagen were examined by SDS-PAGE. Greenback
mullet scale collagen was shown type I that composed of β, a1 and a2 subunits with molecular weight of 233, 122
and 110 kDa, respectively.
Keywords: collagen, pepsin, SDS-PAGE, scales of Greenback Mullet
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บทน�ำ
คอลลาเจน type I เป็นโปรตีนในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ที่พบได้ทั้งในผิวหนัง เอ็นและกระดูกของสิ่งมีชีวิต มี
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยน� ำมาใช้เป็นส่วน
ประกอบในอาหารเสริ ม สุ ข ภาพและเครื่ อ งส� ำ อาง
(Ikoma et al., 2003) สัตว์น�้ำถือเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ส� ำ หรั บ ผลิ ต คอลลาเจนที่ น ่ า สนใจเพราะมี ค วาม
ปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัตถุดิบจากส่วน
กระดูกและเอ็นจากวัวและหมูที่อาจเสี่ยงต่อโรคปาก
และเท้าเปื่อยได้ (Zhang et al., 2011) ทั้งนี้เกล็ดปลา
เป็นของเหลือทิ้ง และหากก�ำจัดไม่ถูกวิธีจะส่งผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่ศึกษา
แล้วพบว่าเกล็ดปลามีสารประกอบที่มีประโยชน์ โดย
เฉพาะคอลลาเจนที่สกัดได้จากเกล็ดปลา เช่น เกล็ด
ปลาไน (Cyprinus carpio) และปลานิล (Oreochromis niloticas) มีคอลลาเจนเท่ากันคือ 1.35% ของ
น�้ำหนักแห้ง (Ikoma et al., 2003; Duan et al., 2009)
ปลากระบอกด�ำ (Liza subviridis) เป็นปลาทะเล
ที่ท�ำรายได้ตลอดปีให้แก่ชาวประมงบริเวณชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยเพราะประชาชนนิยมบริโภค จากสถิตกิ าร
จับสัตว์น�้ำในปี พ.ศ. 2543 พบว่ามีปริมาณการจับ
ปลากระบอก 8,374 ตัน คิดเป็นมูลค่า 393.44 ล้าน
บาท (กรมประมง, 2543) และ พรทิภา (2552) ยังพบ
ว่าชาวประมงในชุมชนบางสระเก้า อ. แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี สามารถจับปลากระบอกด�ำได้เฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 1,145.28 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 78,838.32
บาทต่อปีต่อครัวเรือน ดังนั้นเกล็ดปลากระบอกด�ำที่
เป็นของเหลือทิง้ จึงมีปริมาณมากพียงพอส�ำหรับน�ำมา
ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตคอลลาเจนได้ ซึง่ วิธกี ารสกัด
คอลลาเจนจากเกล็ดปลาชนิดต่างๆ นั้นสามารถท�ำได้
หลายวิธี เช่น สกัดด้วยกรดร่วมกับความร้อนและตาม
ด้ ว ยการสกั ด ด้ ว ยกรดร่ ว มกั บ เอนไซม์ เ ปปซิ น ซึ่ ง
ลักษณะของคอลลาเจน type I อาจจะเสียสภาพได้
เพราะมีความร้อนสูง และอีกหนึ่งวิธีคือการสกัดด้วย
กรดร่วมกับเปปซินเพียงอย่างเดียวซึ่งมีข้อดีคือโครง
สร้างคอลลาเจนไม่เสียสภาพ (นันทพร, 2550; ฉลอง
ขวัญ, 2551)

การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ได้นำ� เกล็ดปลากระบอกด�ำจาก
ตลาดสดท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มาสกัดคอลลา
เจนโดยสกัดด้วยกรดร่วมกับเปปซินเพียงครัง้ เดียว และ
แปรผันความเข้มข้นของเปปซิน 4 ระดับ คือ 0, 1.25,
2.5 และ 5% ของน�้ำหนักเกล็ดปลาภายหลังการก�ำจัด
โปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนและเม็ดสี จากนั้นได้ศึกษา
หน่วยย่อยของคอลลาเจนที่สกัดได้ด้วยเทคนิค SDSPAGE (Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide
Gel Electrophoresis) ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่ม
มูลค่าให้กบั เกล็ดปลากระบอกด�ำทีเ่ ป็นของเหลือทิง้ ใน
ท้องตลาดได้
วิธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่างเกล็ดปลากระบอกด�ำ
เก็บตัวอย่างเกล็ดปลากระบอกด�ำจากตลาดสด
ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จากนัน้ น�ำเกล็ดปลามาล้างท�ำความ
สะอาดด้วยน�้ำประปาเพื่อก�ำจัดเมือกและกลิ่นคาว
และล้างด้วยน�้ำกลั่นอีกครั้ง น�ำไปตากแห้งและเก็บ
รักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส เพือ่ เป็นตัวอย่าง
ในการทดลองต่อไป
การก�ำจัดแคลเซียมออกจากเกล็ดปลากระบอกด�ำ
ดัดแปลงวิธีการจาก Fahmi et al. (2004) โดยแช่
เกล็ดปลาแห้งในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น
1.2 นอร์มอล ในอัตราส่วนเกล็ดปลากระบอกด�ำต่อสาร
ละลายกรดไฮโดรคลอริกเท่ากับ 1:6 บ่มที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง และกวนเป็นประจ�ำทุก
ชั่วโมง จากนั้นล้างเกล็ดปลาจนมี ค่าพีเอชเท่ากับ 7
แล้วจึงน�ำไปผ่านขั้นตอนการก�ำจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอล
ลาเจนและเม็ดสีต่อไป
การก�ำจัดโปรตีนทีไ่ ม่ใช่คอลลาเจนและเม็ดสีออก
จากเกล็ดปลาปลากระบอกด�ำ
ใช้วิธีที่ดัดแปลงจากฉลองขวัญ (2551) โดยแช่
เกล็ดปลาในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1
นอร์มอล ด้วยอัตราส่วนเกล็ดปลาต่อสารละลายโซเดีย
มไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1:5 ซึ่งมีการกวนตลอดและ
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เปลี่ยนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นประจ�ำทุก
2 ชัว่ โมง จนกระทัง่ ครบ 6 ชัว่ โมง จากนัน้ ล้างเกล็ดปลา
ด้วยน�้ำกลั่นจนมีค่าพีเอชเท่ากับ 7 จึงน�ำไปสกัดคอล
ลาเจน
การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด�ำด้วย
เอนไซม์เปปซินที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
วิธีการสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด�ำ
ดัดแปลงวิธีของนันทพร (2550) โดยสกัดคอลลาเจน
ด้วยกรดอะซิติกร่วมกับเอนไซม์เปปซินเพียงรอบเดียว
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เริ่มจากแช่เกล็ดปลาในสารละลายกรดอะซิติก
เข้มข้น 0.5 โมลาร์ (พีเอช 2.5) ด้วยอัตราส่วนเกล็ดปลา
ต่อกรดอะซิติกเท่ากับ 1:5 และเติมเอนไซม์เปปซิน
(activity 600-1,200 units/mg protein, Fluka Biochemika, Germany) ด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
4 ระดับ คือ 0, 1.25, 2.5 และ 5% (w/w) แต่ละความ
เข้มข้นท�ำ 3 ซ�ำ้ บ่มนาน 72 ชัว่ โมง และกวนตลอดเวลา
จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกเกล็ดปลาออก
และน�ำสารละลายไปปั่นเหวี่ยงที่ 20,000 g นาน 30
นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส น�ำสารละลายส่วน
บนไปตกตะกอนคอลลาเจนโดยเติมสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ให้มคี วามเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 0.9 โมลาร์ ปัน่
เหวีย่ งอีกครัง้ และแยกตะกอนไปละลายในกรดอะซิตกิ
(0.5 โมลาร์) ด้วยอัตราส่วนตะกอนต่อกรดอะซิติก
เท่ากับ 1:4 แล้วจึงน�ำสารละลายคอลลาเจนไปท�ำให้
บริ สุ ท ธิ์ โดยบรรจุ ล งในถุ ง ไดอะไลซิ ส (CelluSep
T4,MW cut off 12,000-14,000, Membrane Filtration
Products, lnc., USA) แล้วแช่ในน�้ำกลั่นปราศจาก
ไอออน และเปลี่ยนน�้ำเป็นประจ�ำทุก 6 ชั่วโมง จนครบ
เวลา 24 ชั่วโมง และน�ำคอลลาเจนไปท�ำแห้งด้วยวิธี
การท�ำแห้งแบบเหยือกแข็ง (freeze dry) จากนัน้ ชัง่ น�ำ้
หนักและค�ำนวณหาปริมาณผลผลิตของคอลลาเจนที่
สกัดได้ดังนี้
ปริมาณผลผลิตของคอลลาเจน (%) =
น�้ำหนักคอลลาเจนหลังจาการท�ำแห้ง (กรัม) x 100
น�้ำหนักเกล็ดปลาที่ผ่านการก�ำจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจน
และเม็ดสี (กรัม)
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การทดลองได้วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
(Completely randomized design, CRD) โดยสกัด
คอลลาเจนด้วยเปปซินความเข้มข้นแตกต่างกัน จาก
นัน้ น�ำผลผลิตคอลลาเจนทีไ่ ด้วเิ คราะห์ความแปรปรวน
และความแตกต่างโดยวิธี Analysis of Variance
(ANOVA) และ Duncan’s Multiple Range Test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ตามล�ำดับ
การศึกษารูปแบบหน่วยย่อยโปรตีนคอลลาเจน
ด้วยเทคนิค SDS-PAGE
ใช้เทคนิค SDS-PAGE ตามวิธีของ Laemmli
(1970) โดยเตรียมตัวอย่างคอลลาเจนทีส่ กัดได้ผสมกับ
Sample buffer (ประกอบด้วย 0. 6 โมลาร์ tris-HCl ค่า
พีเอชเท่ากับ 6.8 , 2% SDS , 10% Glycerol , 0.025%
Bromophenol blue, 0.1 มิลลิโมลาร์ DTT) อัตราส่วน
คอลลาเจนต่อ Sample buffer เท่ากับ 1:1 น�ำไปต้มใน
น�้ำเดือดที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5
นาที จากนั้นน�ำไปแยกรูปแบบโปรตีนโดยใช้โพลีอะค
ลิลาไมด์เจลที่มี 4% Stacking gel และ 7.5% Separating gel ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ และ
กระแสไฟฟ้า 20 มิลลิแอมแปร์ (552BR Mini-protean Tetra System, Bio-RAD) นาน 60 นาที จากนัน้ น�ำ
เจลแช่ในสารละลายตรึง (ประกอบด้วย 4% Acetic
acid และ 16% Ethanol) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วแช่
ในน�้ำกลั่น 2 ครั้งๆ ละ 5 นาที แล้วย้อมสีเจลด้วย Protein staining solution (PageBlue, Frementas Life
sciences, USA)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ปริมาณผลผลิตของคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระ
บอกด�ำที่สกัดด้วยเอนไซม์เปปซินที่ความเข้มข้น
แตกต่างกัน
จากการสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด�ำ
ด้วยกรดอะซิติกร่วมกับเปปซิน โดยท�ำการสกัดเพียง
รอบเดียว ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ
แปรผันระดับความเข้มข้นของเปปซิน 0, 1.25, 2.5 และ
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5% ตามล�ำดับ พบว่าการสกัดด้วยกรดอะซิติกร่วมกับ เพิ่มขึ้นเป็น 8, 9 และ 11 เท่าของปริมาณผลผลิตคอล
เปปซิน 5% สามารถให้ปริมาณผลผลิตของคอลลาเจน ลาเจนที่สกัดโดยใช้กรดอะซิติกเพียงอย่างเดียว ตาม
มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 0.89% รองลงมาคื อ การใช้ เ อน ล�ำดับ ซึ่งคอลลาเจนประกอบด้วยไกลซีน (glycine)
ไซม์เปปซิน 2.5, 1.25 และ 0% ตามล�ำดับ ทีใ่ ห้ผลผลิต อะลานีน (alanine) โพรลีน (proline) ไฮดรอกซีโพรลีน
ของคอลลาเจน
0.7,
0.61ดคอลลาเจนจากเกล็
และ 0.08% ตามล�
ำดับ (hydroxyproline)
ดอื่น นและเอน
(Figure 1) แสดงว่
าการสกั
ดปลากระบอกดํ
าโดยใช้ กรดอะซิ ตและกรดอะมิ
ิกเพี ยงอย่ างเดีโนชนิ
ยว (เปปซิ
0%) มี
(Figure
1)
แสดงว่
า
การสกั
ด
คอลลาเจนจากเกล็
ด
ไซม์
เ
ปปซิ
น
มี
ค
วามจ�
ำ
เพาะในการย่
อ
ยพั
น
ธะเปปไทด์
ผลผลิตคอลลาเจนแตกต่างจากการใช้ กรดอะซิติกร่วมกับเปปซินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และการเพิ�มเปปซินที่
ปลากระบอกด�
ำโดยใช้
กรดอะซิ
ติกตคอลจาเจนไม่
เพียงอย่างเดีแตกต่
ยว างกันต่(P>0.05)
อ กั น ด้ ว ยกรดอะมิ
จึ ง ท� ำ ให้ ไดด้
เป็ น 1.25, 2.5 และ
5% กลั
บให้ ผลผลิ
แต่สามารถทํโ นชนิ
าให้ ปดริ มอะโรมาติ
าณผลผลิตกของสารสกั
(เปปซิ
น 0%) มี� มผขึลผลิ
ตภัณฑ์จากการย่
อยเป็กนรดอะซิ
เปปไทด์
คอลลาเจนเพิ
น� เป็ ตนคอลลาเจนแตกต่
8, 9 และ 11 เท่าางจากการใช้
ของปริ ม าณผลผลิผลิ
ต คอลลาเจนที
� สกัด โดยใช้
ติกสเพีายยาวและการ
ย งอย่ า งเดี ย ว
กรดอะซิ
บเปปซินอย่างมีนัยวยไกลซี
ส�ำคัญทางสถิ
ติ อะลานี
เพิม่ ความเข้
มข้นเปปซิ
นจะส่
งเสริมให้ไฮดรอกซี
เกิดปฏิกโริ พรลี
ยิ าการ
ตามลํ า ดัตบิกร่ซึว�งมกั
คอลลาเจนประกอบด้
น (glycine)
น (alanine)
โพรลี
น (proline)
น
(P<0.05)
และการเพิ
่มเปปซินเป็
น 1.25,
และ 5%เ ปปซิ นย่มีอคยได้
เร็วาขึเพาะในการย่
้นจึงท�ำให้พอบปริ
าณคอลลาเจนเพิ
(hydroxyproline)
และกรดอะมิ
โนชนิ
ดอื� น 2.5
และเอนไซม์
วามจํ
ยพันมธะเปปไทด์
ที� ต่ อกันด้่มวขึย้น
กลั
บให้ผลผลิ
แต่ อยเป็(Devlin,
1997)
กรดอะมิ
โนชนิตดคอลจาเจนไม่
อะโรมาติกจึงแทํตกต่
า ให้ ไาด้งกั
ผลินต(P>0.05)
ภัณฑ์ จากการย่
นเปปไทด์
สายยาวและการเพิ�มความเข้ มข้ นเปปซินจะ
สามารถท�
ำ
ให้
ป
ริ
ม
าณผลผลิ
ต
ของสารสกั
ด
คอลลาเจน
ส่งเสริมให้ เกิดปฏิกิริยาการย่อยได้ เร็วขึ �นจึงทําให้ พบปริมาณคอลลาเจนเพิ�มขึ �น (Devlin, 1997)
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Figure 1 Yield of collagen in Greenback mullet scale extracted by different pepsin concentrations.
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al.,ง2013)
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ำดับ (ฉลองขวั
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1.35%
et al.,ต2009)
ดคอ
แพะทองเหลื
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heptacanthus)
มข้ น 0.5
โมลาร์(Duan
และกรดอะซิ
ิกร่ วมกับและการสกั
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ผลผลิ
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1.20% ตามลํ
าดับ า(Matmaroh
et al., 2011) ดปลาแพะทองเหลือง (Parupeneus
ผลการศึกษารู ปแบบโปรตีนคอลลาเจนด้ วยเทคนิค SDS-PAGE
Figure 2 แสดงรูปแบบโปรตีนคอลลาเจนที�สกัดจากเกล็ดปลากระบอกดําโดยใช้ กรดอะซิติกร่ วมกับเปปซินความ
เข้ มข้ นแตกต่างกัน ซึง� หน่วยย่อยของโปรตีนคอลลาเจนมีแถบโปรตีนเด่นเพียง 3 แถบ คือ แถบที�มีนํ �าหนักโมเลกุลเท่ากับ
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แก่นเกษตร 43 ฉบับพิเศษ 1 : (2558).

ส่วนใหญ่เป็น type I ที่ประกอบด้วยสาย β, a1 และ
a2 ทีม่ นี ำ�้ หนักโมเลกุลเท่ากับ 220.673, 132.044 และ
120.065 kDa ตามล�ำดับ และหากเป็นคอลลาเจนจาก
กระดูกปลาจะมีน�้ำหนักโมเลกุลประมาณ 229.229,
139.798 และ 124.720 kDa ตามล�ำดับ (Friess, 1998;
ผลการศึ ก ษารู ป แบบโปรตี น คอลลาเจนด้ ว ย Olsen et al. 2003) ซึง่ น�ำ้ หนักโมเลกุลของสาย β, a1
เทคนิ
ค SDS-PAGE
และ a2 ที่ได้จากการทดลองนี้มีความใกล้เคียงกับ
233, 122 และ 110 kDa และคาดว่าคอลลาเจนที�สกัดได้ จะเป็ น type I ซึ�งเป็ นตําแหน่งของสาย β , 1 และ 2
Figure 2 แสดงรูปแบบโปรตีนคอลลาเจนที่สกัด ข้อมูลที่กล่าวในข้างต้น และเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบ
ตามลําดับ ทั �งนี �เพราะคอลลาเจนที�สกัดจากหนัง เกล็ดและครี บของปลาส่วนใหญ่ เป็ น type I ที�ประกอบด้ วยสาย β, 1
จากเกล็ดปลากระบอกด�ำโดยใช้กรดอะซิติกร่วมกับ คอลลาเจน (Figure 2) พบว่าคอลลาเจนที่สกัดด้วย
และ 2 ที�มีนํ �าหนักโมเลกุลเท่ากับ 220.673, 132.044 และ 120.065 kDa ตามลําดับ และหากเป็ นคอลลาเจนจาก
เปปซิ
นความเข้มข้นแตกต่างกัน ซึง่ หน่วยย่อยของโปร กรดอะซิตกิ ร่วมกับเปปซินจะมีความบริสทุ ธิส์ งู กว่าคอ
กระดูกปลาจะมีนํ �าหนักโมเลกุลประมาณ 229.229, 139.798 และ 124.720 kDa ตามลําดับ (Friess, 1998; Olsen et al.
ตีนคอลลาเจนมีแถบโปรตีนเด่นเพียง 3 แถบ คือ แถบ ลลาเจนที่สกัดโดยใช้กรดอะซิติกเพียงอย่างเดียว (0%
ซึง� กนํโมเลกุ
�าหนักโมเลกุ
, 1 และ
และ 2
ด้ จากการทดลองนี
เคีย่องกั
บข้ อมูลที�กนล่มีาควในข้
น และ
ที2003)
่มีน�้ำหนั
ลเท่าลกัของสาย
บ 233,β122
110ที�ไkDa
pepsin)�มีคทัวามใกล้
้งนี้อาจเนื
งจากเปปซิ
วามจ�างต้ำเพาะใน
เมื�อเปรียบเที
ยบรูปแบบคอลลาเจน
(Figure
2) พบว่
�สกัดอด้ยพั
วยกรดอะซิ
ติกร่วมกั
จะมีความบริ
สทุ ธิด� สูอะง
และคาดว่
าคอลลาเจนที
่สกัดได้จะเป็
น type
I ซึา่งคอลลาเจนที
เป็น การย่
นธะเปปไทด์
ทตี่ บอ่ เปปซิ
กันด้วนยกรดอะมิ
โนชนิ
าคอลลาเจนที
กัดโดยใช้
กรดอะซิ
ิกเพียำงอย่
pepsin)กได้
ทั �งนีดีจ�อาจเนื
ต�กว่
ำแหน่
งของสาย�สβ,
a1 และ
a2 ตตามล�
ดับาทังเดี
้งนีย้เวพ (0% โรมาติ
ึงไม่เกิ�อดงจากเปปซิ
ผลิตภัณฑ์นมีอคื่นวามจํ
ขึ้น าเพาะในการ
ย่อยพันธะเปปไทด์่สทกัี�ตด่อจากหนั
กันด้ วยกรดอะมิ
โนชนิดอะโรมาติ
กได้ ดีจงึ ไม่เกิดผลิตภัณฑ์อื�นขึ �น
ราะคอลลาเจนที
ง เกล็ดและครี
บของปลา
heptacanthus) ด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลาร์
และกรดอะซิติกร่วมกับเอนไซม์เปปซินได้ผลผลิตคอล
ลาเจน 0.46 และ 1.20% ตามล�ำดับ (Matmaroh et
al., 2011)
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Figure 2 SDS-PAGE pattern of extracted collagen from Greenback mullet scale
Lane 1, protein marker; Lane 2-3, extracted collagen using 0% pepsin; Lane 4-5, 1.25% pepsin; Lane 6-7,
2.5% pepsin; Lane 8-9, 5% pepsin
สรุ ป อย่างเดียว) ถึง 8, 9 และ 11 เท่า ตามล�ำดับ ดังนั้นจึง
การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกดําโดยใช้ กรดอะซิติกร่ วมกับเปปซิน 5% ให้ ผลผลิตของคอลลาเจน
สามารถใช้กรดอะซิติกร่วมกับเปปซิน 1.25% สกัดคอ
มากที�สดุ 0.89% รองลงมาคือเปปซินเข้ มข้ น 1.25 และ 2.5% ให้ ผลผลิตของคอลลาเจน 0.61 และ 0.70% ตามลําดับ โดย
การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด�ำโดย ลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด�ำได้ และคอลลาเจน
ปริ มาณผลผลิตคอลลาเจนที�ได้ ไม่แตกต่างกัน แต่ ผลผลิตของคอลลาเจนจะมากกว่าการสกัดแบบไม่ใช้ เปปซิน (หรื อใช้
ใช้กรดอะซิติกร่วมกับเปปซิน 5% ให้ผลผลิตของคอล ที่สกัดได้เป็น type I ที่ประกอบด้วยสาย β, a1 และ
กรดอะซิติกเพียงอย่างเดียว) ถึง 8, 9 และ 11 เท่า ตามลําดับ ดังa2
นั �นจึน�งสามารถใช้
กรดอะซิ
มกับ122
เปปซิและ
น 1.25%
ด
้ำหนักโมเลกุ
ลเท่ากัติบกร่ ว233
110 สกั
kDa

สรุป

ลาเจนมากที่สุด 0.89% รองลงมาคือเปปซินเข้มข้น
ก
คอลลาเจนจากเกล็
าได้ และคอลลาเจนที
เป็ น type
�ประกอบด้ วยสาย β, 1เห็และ
ำดับI ทีผลการทดลองแสดงให้
นว่า2
เกล็นํด�าหนั
ปลาก
1.25
และ 2.5% ให้ดปลากระบอกดํ
ผลผลิตของคอลลาเจน
0.61 และ�สกัดได้ตามล�
โมเลกุลตามล�
เท่ากับำดั233
122 และ
110 kDaตคอลลาเจนที
ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าเกล็เดป็ปลากระบอกดํ
าสามารถใช้
เป็ น
นวัตถุดิบส�ำหรั
บผลิตคอลลา
0.70%
บ โดยปริ
มาณผลผลิ
ไ่ ด้ ระบอกด�ำสามารถใช้
ดิบสําางกั
หรับนผลิแต่
ตคอลลาเจน
type I ได้
ไม่วัตแถุตกต่
ผลผลิตของคอลลาเจนจะมากกว่
า เจน type I ได้
การสกัดแบบไม่ใช้เปปซิน (หรือใช้กรดอะซิติกเพียง
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