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การผลิตโคเอนไซม์ คิวเทนจากเศษเหลือทะลายปาล์ มนํา้ มันที่ผ่านการย่ อย
โดยเชือ้ Rhodobacter sphaeroides S10
Production of Coenzyme Q 10 from Hydrolysate of Empty Fruit Bunch of Oil Palm
by Rhodobacter sphaeroides S10
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บทคัดย่ อ
การผลิตโคเอนไซม์คิวเทนเชิงพาณิชย์นิยมใช้ การสังเคราะห์ทางชีวภาพ เพราะให้ ผลผลิตโคเอนไซม์คิวเทน
ในปริ มาณสูงและต้ นทุนการผลิตตํ่า ซึง่ สามารถทําได้ หลายวิธี เช่น เทคนิคการคัดเลือกสายพันธุ์ การปรับปรุ งสาย
พันธุ์ การปรั บปรุ งสภาวะการเพาะเลี ้ยง รวมทัง้ การเลือกใช้ แหล่งคาร์ บอนเหลือใช้ ในการทดลองการผลิต โค
เอนไซม์คิวเทนโดยการเพาะเลี ้ยง Rhodobacter sphaeroides S10 โดยใช้ แหล่งคาร์ บอนจากการย่อยเศษเหลือ
ทะลายปาล์มนํ ้ามัน ภายใต้ สภาวะที่มีอากาศและไม่มีแสง ที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่าใน
อาหารที่ไม่มีการเติมสารส่งเสริ มการผลิตโคเอนไซม์คิวเทนมีการผลิตโคเอนไซม์คิวเทน 6.25 มิลลิกรั มต่อลิตร
อาหาร และในอาหารที่มีการเติมนิโคติน 7.5 มิลลิโมลลาร์ ที่เวลา 76 ชัว่ โมง และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 25 ไมโคร
โมลลาร์ ที่เวลา 48 ชัว่ โมง พบว่ามีการผลิตโคเอนไซม์คิวเทนสูงสุด คือ 6.93 และ 7.79 มิลลิกรัมต่อลิตรอาหาร
ตามลําดับ หลังจากเลี ้ยงเชื ้อนาน 96 ชัว่ โมง

ABSTRACT

Commercial production of coenzyme Q10 via biological method has been drastically interested
because the high yield and the low cost production of coenzyme Q10 can be achieved through many
methods such as strain screening techniques, strain improvements, improvements of culture conditions
and selection of by-product carbon sources. Coenzyme Q10 production by Rhodobacter sphaeroides
S10 in hydrolysate of empty fruit brunch of oil palm were performed under aerobic and dark conditions,
at a temperature of 35°C in this study. The results showed that 6.25 mg/L coenzyme Q10 was
accumulated in the culture medium without addition of chemical agents. Additions 7.5 mM nicotine at
76 h cultivation and 25 µM hydrogen peroxide to the medium, at 48 h cultivation, maximum level of
coenzyme Q10 were found to be 6.93 and 7.79 mg/L, respectively after 96 h cultivation.
Key Words: coenzyme Q 10, empty fruit bunch of oil palm, Rhodobacter sphaeroides
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คํานํา

โคเอนไซม์คิวเทน หรื อ ยูบิควิโนนเทน ประกอบด้ วยส่วนหัว คือ 2,3-dimethoxy-methyl-benzoquinone
และสายยาวของ monosaturated isoprenoid จํานวน 10 หน่วย พบได้ ในสัตว์ พืช และจุลินทรี ย์ โดยมีบทบาท
เกี่ยวข้ องกับการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต (Kalen et al., 1987; Kawamukai, 2002) ปั จจุบนั มีการใช้ โค
เอนไซม์คิวเทนในด้ านเภสัชกรรมและเครื่ องสําอางอย่างกว้ างขวาง มีการยอมรับให้ ใช้ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
บําบัดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
โคเอนไซม์คิวเทน สามารถผลิตได้ โดยวิธีการทางเคมี (Negishi et al., 2002) กึ่งเคมี (Lipshutz et al.,
2002) และทางชีวภาพ แต่การสังเคราะห์ทางชีวภาพของโคเอนไซม์คิวเทนจะมีความหลากหลายกว่าการสังเคราะห์
ทางเคมีและกึ่งเคมี เพราะสารตังต้
้ นในการสังเคราะห์ทางชีวภาพมีหลายชนิด (Yoshida et al., 1998; Ha et al.,
2007; Tian et al., 2010; Yen et al., 2010) และสามารถเลือกใช้ แหล่งคาร์ บอนราคาถูกเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
ยิ่งกว่านันการสั
้
งเคราะห์ทางชีวภาพยังมีจุดเด่นหลายอย่างที่ทําให้ สามารถเพิ่มผลผลิตโคเอนไซม์คิวเทน เช่น การ
เพาะเลี ้ยงที่ระดับอุณหภูมิและระดับพีเอชที่เหมาะสม รวมทังการเติ
้
มสารเพื่อส่งเสริ มการผลิต โคเอนไซม์คิวเทน
การกลายพันธุ์และการตัดต่อพันธุกรรมของจุลินทรี ย์ (Kuratsu et al., 1984; Kuratsu and Inuzuka, 1985;
Yoshida et al., 1998; Choi et al., 2005; Ha et al., 2007; Seo et al., 2007; Yen and Chiu, 2007; Tian et al.,
2010) ด้ วยเหตุผลดังกล่าวการผลิตเชิ งพาณิ ชย์ ของโคเอนไซม์ คิวเทน จึงนิยมใช้ การสังเคราะห์ ทางชีวภาพจาก
จุลิ นทรี ย์ (Choi et al., 2005) จุลิ นทรี ย์ ที่ มีร ายงานว่าสามารถผลิ ตโคเอนไซม์ คิวเทนปริ มาณสูง เช่ น
Agrobacterium tumefaciens, Paracoccus denitrificans, Rhodobacter sphaeroides และ Rhodospirillum
rubrum (Yoshida et al., 1998; Tian et al., 2010)
จากรายงานของ Pattanamanee et al. (2012) กล่าวว่าแบคที เรี ยสังเคราะห์ แสง Rhodobacter
sphaeroides S10 สามารถเจริ ญบนอาหารที่มีแหล่งคาร์ บอนหลายชนิด ในการทดลองครัง้ นี ้ได้ เพาะเลี ้ยงแบคทีเรี ย
ไอโซเลทดังกล่าวในเศษเหลือทะลายปาล์มนํ ้ามัน ซึง่ เป็ นแหล่งคาร์ บอนราคาถูกและเป็ นของเสียที่มีปริ มาณมาก

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมแหล่ งอินทรี ย์คาร์ บอน
คัดเลือกเส้ นใยเศษเหลือทะลายปาล์มนํ ้ามันที่ผ่านการลดขนาดด้ วยเครื่ อง Hummer mill เป็ น 2 ขนาด
ได้ แก่ ขนาดน้ อยกว่า 0.85 มิลลิเมตร และ 0.85-4.75 มิลลิเมตร โดยใช้ เครื่ องร่ อนมวลละเอียด ย่อยลิกนินในเส้ นใย
ด้ วย 100 mM NaOH และ 1% H 2 O 2 นาน 48 ชัว่ โมง (Chai and Zhu, 1999; Misson et al., 2009) จากนันนํ
้ า
เส้ นใยเศษเหลือทะลายปาล์มนํ ้ามันหนัก 20 กรัม มาย่อยด้ วยกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 6% (Pattanamanee et al.,
2012) ปริ มาตร 200 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เพื่อย่อยคาร์ บอนโมเลกุลใหญ่ให้ เป็ น
คาร์ บอนโมเลกุลเล็ก จากนันแยกเส้
้
นใยเศษเหลือทะลายปาล์มนํ ้ามันออกจากของเหลวโดยกรองผ่านกระดาษกรอง
Whatman No.1 ของเหลวที่กรองได้ นํามาวัดพีเอช และวัดปริ มาณ นํ ้าตาลกลูโคส ไซโลสและกรดแอซีติก ด้ วยโคร
มาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (Pattanamanee et al., 2012)
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แบคทีเรี ยและการเตรี ยมกล้ าเชือ้
เพาะเลี ้ยงแบคทีเรี ยสังเคราะห์แสง Rhodobacter sphaeroides S10 ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึง่
บรรจุอาหารเหลวสูตร GMY ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร ที่ปรับปรุ งปริ มาณการเติม Yeast extract เป็ น 2.0 กรัม/ลิตร
จากสูตร GM ของ Choorit et al. (2011) บ่มในสภาวะมีอากาศและไม่มีแสง เขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบ/นาที
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 48 ชัว่ โมง
การผลิตโคเอนไซม์ ควิ เทน
เติมแบคทีเรี ยสังเคราะห์แสง Rhodobacter sphaeroides S10 (จากวิธีการข้ อ 2) ที่มีคา่ การดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เท่ากับ 1.0 ลงในอาหารเหลวสูตร Modified OM3 ที่มีแหล่งคาร์ บอนจากการย่อย
เส้ นใยเศษเหลือทะลายปาล์มนํ ้ามันเข้ มข้ น 30 มิลลิโมลลาร์ ปริ มาตร 270 มิลลิลิตร ซึง่ ปรับปรุ งปริ มาณการเติม
Yeast extract เป็ น 2.0 กรัม/ลิตร และ L- glutamic acid เป็ น 3.80 กรัม/ลิตร จากอาหารเหลวสูตร OM3 ของ
pattanamanee et al. (2012) บรรจุ Modified OM3 ลงในฟลาสก์ขนาด 500 มิลลิลิตร เพาะเลี ้ยงในสภาวะมีอากาศ
และไม่มีแสง เขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบ/นาที อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
การเพิ่มผลผลิตโคเอนไซม์คิวเทนทําโดยเติม นิโคติน 7.5 มิลลิโมลลาร์ (Singh et al., 1973) และไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ 25 ไมโครโมลลาร์ (Seo and Kim, 2010) ที่เวลา 48, 76 และ 96 ชัว่ โมง เก็บตัวอย่างที่เวลา 96
ชัว่ โมงเพื่อวัดค่าพีเอช ความเข้ มข้ นเซลล์ (Yoshida et al., 1998; Ha et al., 2007; Yen et al., 2010) ความเข้ มข้ น
นํ ้าตาลไซโลส กลูโคส และ กรดแอซีติก ด้ วยโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (แสดงผลแหล่งคาร์ บอนทังสาม
้
ใน
รู ปคาร์ บอนรวม) (Pattanamanee et al., 2012) และวัดปริ มาณโคเอนไซม์คิวเทน (Yen et al., 2010)

ผลการทดลองและวิจารณ์

แหล่ งอินทรี ย์คาร์ บอนจากเส้ นใยเศษเหลือทะลายปาล์ มนํา้ มัน
แบ่งเส้ นใยเศษเหลือทะลายปาล์มนํ ้ามันออกเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 ขนาดน้ อยกว่า 0.85 มิลลิเมตร และ
กลุม่ ที่ 2 ขนาด 0.85-4.75 มิลลิเมตร จากนันนํ
้ าเส้ นใยทังสองกลุ
้
ม่ มาผ่านการย่อยลิกนินด้ วย 100 mM NaOH และ
1% H 2 O 2 นาน 48 ชัว่ โมง พบว่าประสิทธิภาพในการย่อยลิกนินของเส้ นใยกลุ่มที่ 1 และ 2 เท่ากับ 71.73 และ
13.19 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ Doherty et al. (2011) กล่าวว่าโครงสร้ างหลักของเส้ นใยเศษเหลือทะลายปาล์ม
นํ ้ามันมีเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินหุ้มอยู่นอกสุดของเส้ นใย โดยลิกนินจะเชื่อมกับเฮมิเซลลูโลสด้ วยพันธะโค
วาเลนต์ การเติมสารเคมีทงสองชนิ
ั้
ดข้ างต้ นมีผลให้ ลิกนินหลุดออกจากเส้ นใยง่ายขึน้ (Ibrahim et al., 2005;
Mission et al., 2009) ในการทดลองนี ้พบว่าเส้ นใยที่ผ่านการย่อยลิกนินมีสีขาว และเมื่อนําเส้ นใยไปย่อยด้ วยกรด
ได้ ของเหลวจากการย่อยดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณไซโลส กลูโคสและกรดแอซีติกในเส้ นใยที่
ผ่านและไม่ผ่านการย่อยลิกนิน พบว่าการย่อยลิกนินมีผลให้ ปริ มาณไซโลสเพิ่มขึ ้น มาจากลิกนินซึง่ เป็ นองค์ประกอบ
ของเส้ นใยด้ านนอกสุดหลุดออกจากเส้ นใย ส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการย่อยเส้ นใยด้ วย 6% H 2 SO 4 ดียิ่งขึ ้น แต่
อย่างไรก็ตามในกระบวนการย่อยลิกนินด้ วย NaOH และ H 2 O 2 มีผลในการลดปริ มาณลิกนินและเฮมิเซลลูโลส
บางส่วนด้ วย (Misson et al., 2009) ทําให้ เมื่อนําเส้ นใยที่ผ่านการลดลิกนินมาย่อยด้ วย 6% H 2 SO 4 จึงพบปริ มาณ
ของกลูโคสและกรดแอซีติกลดลง
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ตารางที่ 1 ไฮโดรไลเซทจากการย่อยด้ วยกรดของเส้ นใยเศษเหลือทะลายปาล์มนํ ้ามันที่ผ่านและไม่ผ่านการ
ย่อยลิกนิน
ตัวอย่าง ไฮโดรไลเซท

ชนิดของคาร์ บอน

ไม่ผา่ นการย่อยลิกนิน

Xylose
Glucose
Acetic acid

รวม
ผ่านการย่อยลิกนิน
รวม

Xylose
Glucose
Acetic acid

ความเข้ มข้ น
(กรัม/ลิตร)
14.26
6.75
1.44
22.45
19.38
2.96
0.29
22.63

ความเข้ มข้ น
(มิลลิโมลลาร์ )
94.99
37.47
23.98
156.44
129.09
16.43
4.83
150.35

การผลิตโคเอนไซม์ ควิ เทน
จากการวัดปริ มาณโคเอนไซม์คิวเทนที่เวลา 0 48 76 96 120 และ 144 ชัว่ โมง ของการเพาะเลี ้ยง
Rhodobacter sphaeroides S10 ในอาหาร Modified OM3 ที่มีแหล่งคาร์ บอนจากไฮโดรไลเซทที่ผ่านการย่อย
ลิกนิน 30 มิลลิโมลลาร์ ภายใต้ สภาวะมีอากาศและไม่มีแสง ที่ความเร็ วรอบ 150 รอบ/นาที อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซีย ส พบว่าช่วงเวลาที่ เหมาะสมต่อการเก็ บเกี่ ยวเซลล์ เ พื่ อให้ ไ ด้ ปริ มาณโคเอนไซม์ คิ วเทนสูงที่ สุด (6.25
มิลลิกรัม/ลิตร) คือ 96 ชัว่ โมง ซึง่ เซลล์จะอยู่ในช่วง stationary phase (ภาพที่ 1) ผลการทดลองนี ้สอดคล้ องกับ
รายงานของ Yen and Shih, (2009), Kien et al. (2010), Yen et al. (2010) ซึง่ กล่าวว่าการผลิตโคเอนไซม์คิวเทน
เกิดควบคูก่ บั การผลิตเซลล์
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ภาพที่ 1 ปริ มาณโคเอนไซม์คิวเทน () นํ ้าหนักเซลล์แห้ ง () พีเอช () และปริ มาณคาร์ บอนรวม () หลังการ
เพาะเลี ้ยง Rhodobacter sphaeroides S10 ในอาหาร Modified OM3 ภายใต้ สภาวะมีอากาศและไม่มี
แสง ความเร็ วรอบ 150 รอบ/นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส
ปริ มาณโคเอนไซม์คิวเทน หลังการเพาะเลี ้ยงแบคทีเรี ยสังเคราะห์แสง Rhodobacter sphaeroides S10 ที่
เติมนิโคตินความเข้ มข้ น 7.5 mM ลงในอาหารที่เวลา 48, 76 และ 96 ชัว่ โมง พบว่าการทดลองที่มีการเติมนิโคตินที่
เวลา 76 ชัว่ โมง มีปริ มาณโคเอนไซม์คิวเพิ่มขึ ้น 0.68 มิลลิกรัม/ลิตร (จาก 6.25 เป็ น 6.93 มิลลิกรัม/ลิตร) และมี
ปริ มาณโคเอนไซม์คิวเทนจําเพาะสูงสุด คือ 2.16 มิลลิกรัม/กรัม นํ ้าหนักเซลล์แห้ ง (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้ องกับ
รายงานของ Singh et al. (1973) ที่กล่าวว่าการเติมนิโคตินลงไปในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Rhodobacter sphaeroides
ทําให้ ยบั ยังการสั
้
งเคราะห์แคโรทีนอยด์กลุ่ม Spheroidene และ Hydroxyspheroidene ทังนี
้ ้วิถีการสังเคราะห์แค
โรทีนอยด์ของแบคทีเรี ยสกุลนีเ้ ริ่ มจาก Neurosporene, Spheroidene และ Hydroxyspheroidene ตามลําดับ
ดัง นัน้ เมื่ อ ยับ ยัง้ การสัง เคราะห์ Spheroidene และ Hydroxyspheroidene พบว่ า นิ โ คติ น ทํ า ให้ มี ก ารสะสม
Neurosporene มากขึ ้น จึงส่งผลให้ มีโอกาสที่จะมีปริ มาณสารตังต้
้ นสําหรับการสร้ างโคเอนไซม์ควิ เทนมากขึ ้น
ตารางที่ 2 ปริ มาณโคเอนไซม์คิวเทนหลังการเพาะเลี ้ยง Rhodobacter sphaeroides S10 ในอาหาร Modified
OM3 ที่มีการเติมและไม่เติมนิโคติน 7.5 มิลลิโมลลาร์ นาน 96 ชัว่ โมง
เวลาทีเ่ ติมสาร
(ชม.)
ไม่เติมนิโคติน
48
76
96

โคเอนไซม์ควิ เทน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
6.25
6.52
6.93
6.91

นํ ้าหนักเซลล์แห้ ง
(กรัม/ลิตร)
3.48
3.19
3.21
3.50

โคเอนไซม์ควิ เทนจําเพาะ
(มิลลิกรัม/กรัม นํ ้าหนักเซลล์แห้ ง)
1.80
2.04
2.16
1.97

ปริ มาณโคเอนไซม์คิวเทนหลังการเพาะเลี ้ยงแบคทีเรี ยสังเคราะห์แสง Rhodobacter sphaeroides S10 ที่
เติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้ มข้ น 25 ไมโครโมลลาร์ ที่เวลา 48 76 และ 96 ชัว่ โมง พบว่าการทดลองที่มีการ
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เติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ดีกว่าการไม่เติมสารดังกล่าว การเติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่เวลา 48 ชั่วโมงมีการ
ผลิตโคเอนไซม์คิวเทนเพิ่มขึ ้น 1.54 มิลลิกรัม/ลิตร (จาก 6.25 เป็ น 7.79 มิลลิกรัม/ลิตร) และ มีปริ มาณโคเอนไซม์คิว
เทนจําเพาะสูงสุด คือ 2.21 มิลลิกรัม/กรัม นํ ้าหนักเซลล์แห้ ง ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานชอง Seo and Kim (2010)
กล่าวว่าเมื่อเติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้ มข้ น 10 - 100 ไมโครโมลลาร์ จะมีการผลิตโคเอนไซม์คิวเทนปริ
มาณสูงกว่าการทดลองที่ไม่มีการเติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ตารางที่ 3 ปริ มาณโคเอนไซม์คิวเทนหลังการเพาะเลี ้ยง Rhodobacter sphaeroides S10 ในอาหาร Modified
OM3 ที่มีการเติมและไม่เติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 25 ไมโครโมลลาร์ นาน 96 ชัว่ โมง
เวลาทีเ่ ติมสาร
(ชม.)
ไม่เติมไฮโดรเจน

โคเอนไซม์ควิ เทน
(มิลลิกรัม/ลิตร)

นํ ้าหนักเซลล์แห้ ง
(กรัม/ลิตร)

โคเอนไซม์ควิ เทนจําเพาะ
(มิลลิกรัม/กรัม นํ ้าหนักเซลล์แห้ ง)

6.25

3.48

1.80

48
76
96

7.79
7.06
6.81

3.52
3.48
3.49

2.21
2.03
1.95

เปอร์ ออกไซด์

สรุ ป
จากการทดลองพบว่า Rhodobacter sphaeroides S10 สามารถผลิตโคเอนไซม์คิวเทนในอาหารที่มีการ
เติมแหล่งคาร์ บอนที่ได้ จากการย่อยเศษเหลือทะลายปาล์มนํ ้ามันได้ ทําให้ สามารถนําของเสียมาใช้ ประโยชน์และ
ลดต้ นทุนในการผลิตโคเอนไซม์ คิวเทนอีกด้ วย นอกจากนีย้ ังสามารถเติมนิโคตินและไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ใน
ความเข้ มข้ นและเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคเอนไซม์คิวเทนได้
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