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บทคัดย่อ
ระบบการแสดงออกโดยแบคทีเรีย Escherichia coli เป็ นระบบการแสดงออกของรีคอมบิแนนท์โปรตีน
ที่มีประสิทธิภาพและประหยัด ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ผลผลิตจากระบบการแสดงออกนี้สูงที่สุด การเพิ่มขนาดการ
เพาะเลีย้ งและการเพิม่ ความหนาแน่นของเซลล์จงึ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจาเป็ น อย่างไรก็ตาม E. coli บางสายพันธุท์ ่ี
พัฒนาขึน้ สาหรับใช้ในงานทางพันธุวศิ วกรรมมีความบกพร่องของยีนทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างสารทีจ่ าเป็ นต่อ
การเจริญเติบโต เช่น E. coli DH5 ทีไ่ ม่สามารถเจริญในอาหารสังเคราะห์ทถ่ี ูกออกแบบสาหรับการเพาะเลีย้ ง
เชื้อให้ได้ความหนาแน่ นของเซลล์สูง ดังนัน้ เพื่อทีจ่ ะสามารถเพาะเลี้ยง E. coli สายพันธุ์ทม่ี คี วามบกพร่องใน
การเจริญในอาหารสังเคราะห์ให้ได้ความหนาแน่ นเซลล์สงู อาหารเลีย้ งเชือ้ สูตรใหม่จงึ มีการพัฒนาขึน้ โดยเติม
ยีสต์สกัดและเพปโตนลงในอาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund และเรียกชื่ออาหารที่พฒ
ั นาขึ้นใหม่ว่า
อาหาร Bylund:LB ซึง่ E. coli DH5 สามารถเจริญเติบโตในอาหาร Bylund:LB และเมื่อใช้อาหาร Bylund:LB
ในการเพาะเลี้ย ง E. coli DH5 ด้ว ยกระบวนการแบบเฟด-แบทช์ใ นถัง ปฏิก รณ์ ชีว ภาพ พบว่ า อาหาร
Bylund:LB ทีม่ ยี สี ต์สกัด 1 กรัมต่อลิตร และเพปโตน 2 กรัมต่อลิตร ให้ค่าความขุน่ ของเซลล์ 17.70 ขณะทีก่ าร
เพิม่ ความเข้มข้นของยีสต์สกัดเป็ น 2 กรัมต่อลิตร และเพปโตนเป็ น 4 กรัมต่อลิตร ทาให้ได้ค่าความขุ่นของ
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เซลล์ 53.10 ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าค่าความหนาแน่ นของเซลล์ทไ่ี ด้มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้น
ของยีสต์สกัดและเพปโตนทีเ่ ติมลงในอาหาร Bylund:LB
คาสาคัญ : การพัฒนาสูตรอาหาร; ความหนาแน่นเซลล์สงู ; การเพาะเลีย้ งแบบเฟด-แบทช์; Escherichia coli

Abstract
Escherichia coli expression system is a robust and cost-effective recombinant protein expression
system. In order to maximize the productivity of this system, increasing the cultivation scale and cell
density is necessary. However, several engineered E. coli strains, such as E. coli DH5, are
auxotrophic mutants therefore are unable to grow in the synthetic medium that is generally designed
for high cell density cultivation. Thus, to achieve high cell density of the auxotrophic mutant strains of
E. coli, the cultivation medium was newly developed by supplementing yeast extract and peptone to
the Bylund’s synthetic medium, designated Bylund:LB medium. The results showed that E. coli DH5
was able to grow and reached OD600 of 17.70 in Bylund:LB medium with 1 g/L yeast extract and 2 g/L
peptone using fed- batch process in a bioreactor. However, an increase in yeast extract to 2 g/ L and
peptone to 4 g/ L did improve the OD600 to 53. 10. It was obvious that the obtained cell density was
directly correlated to an increase in yeast extract concentrations and peptone supplemented in
Bylund:LB medium.
Keywords: medium development; high cell density; Fed-batch culture; Escherichia coli

1. คานา

อยู่เฉพาะในระดับห้องปฏิบตั ิการ เนื่องจากการใช้
E. coli ในระดั บ อุ ต สาหกรรมนิ ย มใช้ อ า ห า ร
สัง เคราะห์ใ นการเพาะเลี้ย งเพราะมีร าคาถู ก และ
สามารถเพาะเลี้ยงจนได้ความหนาแน่ นของเซลล์สงู
(Riesenberg et al., 1991)
อาหารสังเคราะห์ท่ใี ช้เพาะเลี้ยง E. coli ให้
ได้ความหนาแน่ นของเซลล์สูงมีองค์ประกอบส่วน
ใหญ่เป็ นสารเคมี เช่น อาหารสังเคราะห์ตามสูต ร
ของ Riesenberg (Riesenberg et al., 1991) และ
อาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund (Bylund et
al., 1998) อย่างไรก็ตาม อาหารสังเคราะห์เหล่านี้
ไม่สามารถใช้ในการเพาะเลี้ยง E. coli กลุ่มที่ผ่าน
การดัดแปลงพันธุกรรมจนขาดความสามารถในการ
เจริญในอาหารสังเคราะห์ ซึง่ ถือเป็ นเป็ นอุปสรรคใน
การเลี้ย งเชื้อ กลุ่ ม นี้ ใ ห้ไ ด้ค วามหนาแน่ น เซลล์ สู ง

แบคทีเรีย Escherichia coli เป็ นเชื้อทีม่ กี าร
ใช้กนั อย่างกว้างขวางทัง้ ในด้านการศึกษา วิจยั และ
อุตสาหกรรม เช่น การใช้เป็ นเซลล์เจ้าบ้านในการ
โคลนยีนและผลิตโปรตีน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้
E. coli ที่มสี มบัตทิ ่เี หมาะสมต่อการนามาใช้งานใน
แต่ละวัตถุประสงค์ มีความจาเป็ นต้องมีการปรับปรุง
พันธุกรรมของ E. coli อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิด
การกลายสะสม ซึง่ ทาให้ E. coli บางสายพันธุท์ ผ่ี ่าน
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ก รรมอย่ า งต่ อ เนื่ องมี ค วาม
สามารถในการเจริญ ที่ล ดลง (Jung et al., 2010)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การขาดความสามารถในการ
เจริญในอาหารสังเคราะห์ (synthetic media) ทาให้
การใช้ประโยชน์ จาก E. coli สายพันธุ์ท่ขี าดความ
สามารถในการเจริญในอาหารสังเคราะห์ถูกจากัด
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ทัง้ นี้ขอ้ จากัดของ E. coli กลุ่มที่ขาดความสามารถ
ในการเจริญในอาหารสังเคราะห์ เช่น E. coli DH5
และ E. coli XL1-Blue ทาให้ Jung และคณะ (Jung
et al., 2010) ศึกษาเพื่อค้นหายีนซึง่ ขาดหายไปหรือ
บกพร่องไปจนทาให้ E. coli กลุ่มดังกล่าวขาดความ
สามารถในการเจริญในอาหารสังเคราะห์ ซึ่งพบว่า
คือ ยีน purB ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การสัง เคราะห์สาร
พิ ว รี น (purine biosynthesis) จากนั ้น จึ ง เติ ม ยี น
purB จาก E. coli สายพันธุ์อ่ืนกลับเข้าไปในเซลล์
ของ E. coli DH5 ซึ่งทาให้ E. coli DH5 ที่ได้รบั
ยีน purB สามารถเจริญในอาหารสังเคราะห์
กรณี ข อง E. coli K12 ER2507 ซึ่ ง เป็ นอี ก
สายพันธุ์หนึ่งที่ขาดความสามารถในการเจริญ ใน
อาหารสัง เคราะห์ โดยสายพัน ธุ์ ด ัง กล่ า วมีค วาม
ต้องการกรดอะมิโนลิวซีน (leucine auxotroph) ซึ่ง
Beckmann และคณะ (Beckmann et al., 2017) ได้
แก้ ปั ญ หาการขาดความสามารถในการเจริญ ใน
อาหารสัง เคราะห์ข อง E. coli สายพัน ธุ์ น้ี โ ดยการ
เติมกรดอะมิโนลิวซีนลงไปในอาหารสังเคราะห์ทใ่ี ช้
เลีย้ งเชือ้ โดยตรง แม้ว่าวิธกี ารดังกล่าวจะช่วยให้เชือ้
สามารถเจริญเติบโต แต่กรดอะมิโนลิวซีนมีผลทาให้
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะลดลงและยังละลายน้ า
ได้น้อยทีพ่ เี อชเป็ นกลาง อีกทัง้ กรดอะมิโนลิวซีนยัง
มีราคาสูงด้วย
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
อาหารสั ง เคราะห์ เ ป็ นอาหารที่ จ าเป็ นต่ อ การ
เพาะเลี้ยง E. coli ให้ได้ความหนาแน่ นของเซลล์สูง
อย่ า งไรก็ ต าม การหายี น ซึ่ ง ขาดหายไปหรื อ
บกพร่อง รวมถึงการเติมยีนดังกล่าวเข้าไปในเซลล์
ของ E. coli บางสายพัน ธุ์ท่ีข าดความสามารถใน
การเจริญในอาหารสังเคราะห์ เป็ นสิ่งที่ทาได้ยาก
ต้ อ ง อา ศั ย ค ว า ม เชี่ ย ว ชา ญ ของ นั ก วิ จ ั ย และ
งบประมาณในการดาเนินการสูง ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ
เสนอแนวทาง ซึง่ เป็ นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหา
นี้ โดยพัฒนาสูตรอาหารให้ E. coli DH5 ซึ่งขาด

ความสามารถในการเจริญในอาหารสังเคราะห์ทวไป
ั่
ให้สามารถเจริญในอาหารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ รวมถึงมี
การทดสอบความเป็ นไปได้ ใ นการใช้ อ าหารที่
พัฒนาขึน้ ใหม่น้ีในการเพาะเลี้ยงเชื้อ E. coli DH5
ให้ ไ ด้ ค วามหนาแน่ น ของเซลล์ สู ง โดยใช้ ก าร
เพาะเลีย้ งแบบเฟด-แบทช์ในถังปฏิกรณ์ชวี ภาพ

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 สายพันธุจ์ ลุ ิ นทรีย์
สายพันธุ์จุลินทรีย์ท่ใี ช้ในงานวิจยั นี้ คือ
Escherichia coli DH5 ซึ่ ง ก็ บ รั ก ษ า ใ น รู ป สา ร
แขวนลอยเซลล์ ใ นสารละลายกลีเ ซอรอลความ
เข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) และ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในหลอด
ไมโครเซนตริฟิวส์ ขนาด 2 มิลลิลติ ร ปริมาตร 1.5
มิลลิลติ ร
2.2 การเตรี ย มกล้ า เชื้ อ E. coli DH5
ในฟลาสก์เขย่า
ก า ร เ ต รี ย ม ก ล้ า เ ชื้ อ E. coli DH5
สาหรับการวิจยั นี้เลือกเตรียมในฟลาสก์เขย่าโดยใช้
อ า ห า ร Luria-Bertani ( LB, ซึ่ ง ใ น 1 ลิ ต ร
ประกอบด้วยเพปโตน 10 กรัม ยีสต์สกัด 20 กรัม
และโซเดียมคลอไรด์ 10 กรัม) โดยนาสารแขวนลอย
เซลล์ท่ีเ ก็บ ไว้ใ นกลีเ ซอรอลที่อุ ณหภู มิ -20 องศา
เซลเซี ย ส ปริ ม าตร 200 ไมโครลิ ต ร ถ่ า ยลงใน
ฟลาสก์ 500 มิลลิลติ ร ทีม่ อี าหาร LB ปริมาตร 100
มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
บนเครื่อ งเขย่ า ที่ค วามเร็ว รอบ 200 รอบต่ อ นาที
เก็บตัวอย่างตัวอย่างทุก 2 ชัวโมง
่
เพื่อวิเคราะห์ค่า
ความขุ่นของเซลล์ดว้ ยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(spectrophotometer) ที่ค วามยาวคลื่น 600 นาโน
เมตร (OD600)
2.3 ก า รเพ าะ เลี้ ย ง E. coli DH5 ใ น
อาหารสังเคราะห์ด้วยกระบวนการแบบแบทช์
ในถังปฏิ กรณ์ชีวภาพ
866
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การวิจ ัย นี้ เ ลือ กใช้ถัง ปฏิ ก รณ์ ชีว ภาพ
ขนาด 22 ลิตร (Biostat® C plus, Sartorius Stedim
Biotech, Germany) ซึ่งเป็ นถังปฏิกรณ์ ชีวภาพที่มี
ระบบการท าให้ป ลอดเชื้อ ในตัว เอง และเลือ กใช้
อาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund (Bylund et
al., 1998) ซึง่ อาหารสังเคราะห์ 1 ลิตร ประกอบด้วย
ไดโพแทสเซี ย มไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4)
11.85 กรัม โพแทสเซีย มไดไฮโดรเจนฟอสเฟต
(KH2PO4) 4.45 ก รั ม แ อ ม โ ม เ นี ย ม ซั ล เ ฟ ต
[(NH4) 2SO4] 2.50 กรั ม โ ซเดี ย มซิ เ ต รต (Na3citrate) 0.50 กรัม แมกนี เ ซี ย มซั ล เฟต (MgSO4)
0.12 กรัม โซเดียมอีดที เี อ (Na-ETDA) 20 มิลลิกรัม
เฟอริกคลอไรด์เฮกซะไฮเดรต (FeCl3.6H2O) 16.70
มิ ล ลิ ก รั ม แคลเซี ย มคลอไรด์ ม อนอไฮเด รต
(CaCl2.H2O) 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ซิ ง ค์ ซั ล เฟตเฮปตะ
ไฮเดรต (ZnSO4.7H2O) 0.18 มิลลิก รัม คอปเปอร์
ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (CuSO2.5H2O) 0.16 มิลลิ
กรัม แมงกานี ส ซัล เฟตเตตระไฮเดรต (MnSO4.
4H2O) 0.15 มิลลิกรัม โคบอลคลอไรด์เฮกซะไฮเดรต
(CoCl2.6H2O) 0.18 มิ ล ลิ ก รั ม และกลู โ คส 10.00
กรัม
กระบวนการเพาะเลี้ยงเริ่มต้น โดยการ
ถ่ายกล้าเชือ้ ปริมาตร 500 มิลลิลติ ร ลงในถังปฏิกรณ์
ชีวภาพที่มีอาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund
ปริม าตร 4.50 ลิต ร โดยควบคุ ม ค่ า ความขุ่น ของ
เซลล์เริม่ ต้นประมาณ 0.3 (OD600 ~0.3) และควบคุม
สภาวะการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
อัตราการกวน 700 รอบต่อนาที อัตราการให้อากาศ
1 ลิตรต่อลิตร.นาที และพีเอช 7.0 โดยในการวิจยั นี้
เลื อ กใช้ แ อมโมเนี ย ไฮดรอกไซด์ (NH4OH) 25
เปอร์เซ็นต์ เป็ นด่างในการควบคุมพีเอช นอกจากนี้
เชื้อ ยัง สามารถใช้แ อมโมเนี ย มไอออนเป็ น แหล่ ง
ไนโตรเจนด้วย การเพาะเลี้ยงในขัน้ ตอนแบบแบทช์
นี้ จ ะสิ้น สุ ด เมื่อ กลู โ คสถู ก ใช้ จ นหมดซึ่ ง สามารถ
ติ ด ตามจากการเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของค่ า

อ อ ก ซิ เ จ น ล ะ ล า ย ( dissolved oxygen tension,
DOT) ในระหว่างการเพาะเลี้ยงมีการเก็บตัว อย่าง
ทุก 2 ชัวโมง
่ จนกว่าเซลล์เข้าสู่ระยะการเจริญเติบโต
คงที่ แล้ ว เก็ บ ตัว อย่ า งต่ อ ไปอี ก 1-2 ชัว่ โมง น า
ตัวอย่างทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์การเจริญเติบโตของเซลล์
ในรูปของค่าความขุน่ ของเซลล์
2.4 การพัฒ นาสู ต รอาหารจากอาหาร
สัง เคราะห์ ต ามสู ต รของ Bylund ส าหรับ การ
เพาะเลี้ยง E. coli DH5
การเพาะเลี้ยงเชื้อ E. coli DH5 ในถัง
ปฏิกรณ์ชวี ภาพด้วยกระบวนการแบบแบทช์ โดยใช้
อาหารสัง เคราะห์ ต ามสู ต รของ Bylund (ข้อ 2.3)
พบว่า E. coli DH5 ไม่สามารถเจริญได้ในอาหาร
สัง เคราะห์ ต ามสู ต รของ Bylund อย่ า งไรก็ ต าม
พบว่ า E. coli DH5 สามารถเจริญ ในอาหาร LB
ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย จึง อาศัย ข้อ มูลดัง กล่ า วในการพัฒนา
สู ต รอาหารโดยการเติม อาหาร LB ลงในอาหาร
สัง เคราะห์ ต ามสู ต รของ Bylund ในสัด ส่ ว นของ
อาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund ต่ออาหาร
LB เป็ น 100 : 0 (อาหารควบคุ ม ) 95 : 5, 90 : 10,
85 : 15 และ 80 : 20 หรือคิดเป็ นร้อยละของอาหาร
LB ทีเ่ ติมลงไป คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์
(ปริม าตรต่ อ ปริม าตร) ตามล าดับ แล้ ว จึง ศึก ษา
ความสามารถในการเจริญเติบโตของ E. coli DH5
ในอาหารทัง้ 5 สูตร โดยใช้การเพาะเลี้ยงในฟลาสก์
ที่อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส บนเครื่อ งเขย่ า ที่
ความเร็ ว รอบ 200 รอบต่ อ นาที เก็ บ ตั ว อย่ า ง
ตัวอย่างทุก 2 ชัวโมง
่
เพื่อติดตามการเจริญเติบโต
ของเซลล์ในรูปของค่าความขุน่ ของเซลล์
2.5 การเพาะเลี้ย งเชื้อ E. coli DH5 ใน
ถังปฏิ กรณ์ ชีวภาพด้วยกระบวนการเพาะเลี้ยง
แบบเฟด-แบทช์โดยใช้อาหาร Bylund:LB
ผลการศึก ษาในหัว ข้อ ที่ 2.4 ผู้ วิจ ัย จึง
ออกแบบอาหารขึ้น ใหม่ โ ดยเติ ม ยี ส ต์ ส กั ด และ
เพปโตนลงในอาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund
ให้มปี ริมาณเท่ากับการเติมอาหาร LB 20 และ 40
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2.6 วิ ธีการวิ เคราะห์
2.6.1 การเจริญของเซลล์
ติดตามการเจริญของเซลล์ ด้วยการ
วิเคราะห์ความเข้มข้นของเซลล์ในสองรูปแบบ คือ
(1) การวัดค่าความขุน่ ของเซลล์ วิเคราะห์โดยเครื่อง
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ท่คี วามยาวคลื่น 600 นาโน
เมตร (OD600) ด้ ว ยเครื่ อ ง Biochem Libra S22
Visible Spectrophotometer และ (2) การวั ด ค่ า
น้ าหนักเซลล์แห้ง วิเคราะห์โดยนาตะกอนเซลล์ท่ี
ผ่านการล้างด้วยน้ ากลันไปอบที
่
อ่ ุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซี ย ส จนตะกอนเซลล์ แ ห้ง สนิ ท และและหา
น้าหนักแห้งด้วยเครื่องชังทศนิ
่
ยม 4 ตาแหน่ง
2.6.2 ความเข้มข้นของน้าตาลกลูโคส
การวิจยั นี้ใช้วิธปี รับปรุงจากวิธขี อง
Miller (Miller, 1959) ซึง่ วิเคราะห์โดยนาตัวอย่างมา
เจือจางจนได้ความเข้มข้นทีเ่ หมาะสม จากนัน้ ผสม
ตัวอย่างปริมาตร 0.5 มิลลิลติ ร กับสารละลายกรด
ไดไนโตรซาลิไซลิก (3,5-dinitrosalicylic acid, DNS)
ปริมาตร 0.5 มิลลิลติ ร เขย่าให้เข้ากันและนาไปต้ม
ในน้ าเดือดเป็ นเวลา 10 นาที แล้วแช่หลอดทดลอง
ลงในน้าเย็นเป็ นเวลา 5 นาที เพื่อหยุดปฏิกริ ยิ า เติม
น้ า กลัน่ ลงในหลอดทดลองปริม าตร 10 มิลลิลิต ร
เขย่าให้เข้ากัน แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ค านวณค่ า ความ
เข้มข้นของน้ าตาลกลูโคสโดยอาศัยค่าความชันจาก
กราฟมาตรฐาน
2.7 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลการทดลองคานวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft
Excel 2010 ฟั งก์ชนั ่ AVERAGE และ STDEV ตาม
ล าดับ การวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งทางสถิติข อง
ค่าเฉลีย่ ทาโดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 16 ด้วย
วิธี unpaired two-tailed t-test ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 (p ≤ 0.05)

เปอร์ เ ซ็น ต์ ลงในอาหารสัง เคราะห์ต ามสูต รของ
Bylund ซึ่งเรียกว่าอาหาร Bylund:LB และต่อท้าย
ด้วยเปอร์เซ็นต์ของอาหาร LB ทีเ่ ติมลงไปในอาหาร
เช่ น อาหาร Bylund:LB20 คือ อาหารสัง เคราะห์
ตามสูตรของ Bylund ที่มีการเติมยีสต์สกัด 1 กรัม
ต่อลิตร และเพปโตน 2 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณ
เ ท่ า กั บ กา รเติ ม อา หา ร LB ลง ใ นอา ห า ร 20
เปอร์ เ ซ็น ต์ จากนั น้ จึง ทดสอบประสิท ธิภ าพของ
อาหาร Bylund:LB ในการเพาะเลี้ยง E. coli DH5
ให้ไ ด้ค วามหนาแน่ นของเซลล์สูง ซึ่ง การทดสอบ
ดาเนินการโดยใช้กระบวนการแบบแบทช์-เฟดในถัง
ปฏิกรณ์ชวี ภาพ
การเพาะเลี้ย งแบบเฟด-แบทช์ท่ีใ ช้ใ น
การศึกษานี้แบ่งการดาเนินการเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
2.5.1 ระยะที่ 1 การเพาะเลี้ย งแบบ
แบทช์ ดาเนิ น การเช่ น เดีย วกับ ที่ก ล่ า วไปแล้ ว ใน
หั ว ข้ อ ที่ 2.3 โ ด ย ใ ช้ อ า ห า ร Bylund:LB โ ด ย
เพาะเลี้ยงจนกลูโคสถูกใช้จนหมด ซึ่งถือเป็ นการ
สิน้ สุดระยะที่ 1
2.5.2 ระยะที่ 2 การเพาะเลี้ย งแบบ
เฟด-แบทช์ ดาเนินการเพื่อเพิม่ ความหนาแน่ นของ
เ ซ ล ล์ โ ด ย เ ติ ม อ า ห า ร เ ฟ ด - แ บ ท ช์ ( อ า ห า ร
Bylund:LB40 ทีม่ คี วามเข้มข้นของกลูโคส 500 กรัม
ต่ อ ลิต ร) ด้ว ยอัต ราการเติมอาหารแบบคงที่ 83.2
มิลลิลติ รต่อชัวโมง
่
จนค่าออกซิเจนละลายในระบบ
ลดลงเหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ และเปลี่ยนรูปแบบการ
เติมอาหารเป็ นแบบ DOT-stat ซึ่งเป็ นการควบคุม
การเติมอาหารโดยอาศัยค่า ออกซิเจนละลายเป็ น
พารา มิเตอร์ในการควบคุมการเติมสับสเตรท โดย
ควบคุ ม ค่ า ออกซิ เ จนละลายที่ 30 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(Riesenberg et al., 1991)
โดยเก็ บ ตัว อย่ า งทุ ก 2-6 ชัว่ โมง เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ค่าความขุ่นของเซลล์ น้ าหนักเซลล์
แห้ง และความเข้มข้นของกลูโคส รวมถึงนาผลที่
ได้มาวิเคราะห์รปู แบบการเจริญเติบโตของเซลล์
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3. ผลการทดลองและวิ จารณ์

ระยะการเจริญ เติบ โตชะลอตัว โดยการทดลองนี้
เลือกเตรียมกล้าเชื้อในอาหาร Luria-Bertani (LB)
ซึ่งผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 1 โดยพบว่าเซลล์
สามารถเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะเอกซ์โพเนนเชีย ล
(exponential growth phase) ทันที โดยไม่มรี ะยะใน
การปรับ ตัว (lag phase) ซึ่ ง มีค่ า อัต ราการเจริญ
เติบ โตจ าเพาะที่ป ระมาณจากข้อ มูลที่เ ซลล์เจริญ
เติบโตอยู่ในระยะเอกซ์โพเนนเชียล 0.74 ต่อชัวโมง
่
(รูปที่ 1B) และเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโตชะลอตัวที่
12 ชัวโมง
่
ของการเพาะเลีย้ ง โดยมีค่าความขุน่ ของ
เซลล์ 3.88 (รู ป ที่ 1A) ดัง นั ้น การทดลองนี้ จึง ใช้
ระยะเวลาในการเตรียมกล้าเชื้อที่ 12 ชัวโมง
่
ของ
การเพาะเลีย้ ง

3.1 การเตรียมกล้าเชื้อ Escherichia coli
DH5 ในฟลาสก์เขย่า
กล้าเชื้อจุลินทรีย์สาหรับการเพาะเลี้ยง
ในอาหารเหลวควรเป็ นกล้าเชื้อทีม่ กี ารเจริญเติบโต
อยู่ในระยะการเจริญเติบโตชะลอตัว (deceleration
growth phase) ซึง่ เป็ นระยะทีเ่ ซลล์มคี วามหนาแน่น
สูงและยังคงมีกจิ กรรมทีพ่ ร้อมจะเจริญเติบโตต่อไป
ได้ใ นทัน ทีห ลัง จากเติม กล้ า เชื้อ ลงในถัง ปฏิก รณ์
ชีวภาพ (Charoenrat et al., 2013) ดังนัน้ การศึกษา
รูปแบบการเจริญเติบโตของ E. coli DH5α ระหว่าง
การเตรี ย มกล้ า เชื้ อ ในฟลาสก์ เ ขย่ า จึ ง มี ค วาม
จ าเป็ น ต้อ งท าเพื่อ หาระยะเวลาที่เ ชื้อ เจริญ อยู่ใ น

(A)

(B)

Figure 1 Growth profiles of E. coli DH5α during the inoculum preparation in flask culture using LB
medium: (A) optical density at 600 nm (OD600) and (B) graphical estimation of specific growth
rate
3.2 การเพาะเลี้ยง E. coli DH5α ในอาหาร
สัง เคราะห์ ด้ ว ยกระบวนการแบบแบทช์ ใ นถัง
ปฏิ กรณ์ชีวภาพ
การเพาะเลี้ย ง E. coli เพื่อ ผลิต รีค อม
บิแนนท์ยนี หรือรีคอมบิแนนท์โปรตีนในเชิงการค้า
หรือในระดับอุตสาหกรรมนิยมใช้อาหารสังเคราะห์
เนื่องจากอาหารสังเคราะห์โดยทัวไปถู
่ กออกแบบมา
เพื่อใช้ในการเพาะเลีย้ ง E. coli ให้ได้ความหนาแน่น
ของเซลล์ทส่ี ูง ประกอบกับอาหารสังเคราะห์มรี าคา

ถู ก กว่ า อาหารสมบู ร ณ์ (Riesenberg et al., 1991)
ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ เลือกใช้อาหารสังเคราะห์ตาม
สู ต ร ข อ ง Bylund ( Bylund et al., 1998) ซึ่ ง ใ ช้
เพาะเลี้ย ง E. coli ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ พบว่ า
เมื่อ ถ่ า ยกล้ า เชื้อ E. coli DH5α ลงในถัง ปฏิก รณ์
ชีวภาพ เซลล์มกี ารเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ และหยุด
การเจริญ เติบ โตอย่ า งรวดเร็ว ซึ่ง เชื้อ มีก ารเจริญ
เติบโตจนเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโตชะลอตัวทีเ่ วลา
6 ชัวโมง
่
ของการเพาะเลี้ยง โดยให้ค่าความขุ่นของ
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เซลล์ประมาณ 1 เท่านัน้ โดยเมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทดลองซา้
3 ครัง้ ก็ยงั คงให้ผลการทดลองเช่นเดิม (รูปที่ 2) ซึง่
ค่ า ความขุ่ น ของเซลล์ ท่ีไ ด้ถือ ว่ า มีค่ า ต่ า มากเมื่อ
เปรียบเทียบค่าความขุ่นของเซลล์ทไ่ี ด้จากงานวิจยั
อื่ น ที่ ใ ช้ อ าหารสั ง เคราะห์ สู ต รนี้ (Bylund et al.,
1998) นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า กลู โ คสที่เ ติม ลงไปใน
อาหาร 10 กรัมต่อลิตร เพื่อใช้เป็ นแหล่งคาร์บอน
และแหล่ ง พลัง งานถู ก ใช้ ไ ปเพีย งเล็ก น้ อ ยเท่ า นั น้
และเมื่อสิน้ สุดการหมักแล้วยังคงเหลืออยู่ในน้าหมัก
มากถึง 8.0 กรัมต่อลิตร

การสัง เคราะห์ เ อนไซม์ อ ะดีนี โ ลซัค ซิเ นตไลเอส
(adenylosuccinate lyase) ในวิ ถี ก ารสั ง เคราะห์
เพี ย วรี น (purine synthesis) ส่ ง ผลให้ เ ชื้ อ นี้ ไ ม่
สามารถเจริญในอาหารสังเคราะห์
การที่ E. coli DH5α ไม่สามารถเจริญใน
อาหารสังเคราะห์จงึ ส่งผลให้การเพาะเลี้ยง E. coli
DH5α ให้ได้ความหนาแน่ นสูงมีความยุ่งยากมาก
ขึน้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลการทดลองใน
ส่ ว นของการเตรีย มกล้า เชื้อ พบว่ า E. coli DH5α
สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นอาหาร LB แสดงให้เห็น
ว่ า ยีสต์สกัด และเพปโตนที่เ ป็ น องค์ป ระกอบหลัก
ของอาหาร LB มีส ารที่จ าเป็ นต่ อ การเจริญ ของ
E. coli DH5α ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย จึง มีแ นวคิด ในการรวม
องค์ ป ระกอบของอาหารสัง เคราะห์ต ามสูต รของ
Bylund เข้ากับอาหาร LB เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยง
E. coli DH5α ให้ไ ด้ค วามหนาแน่ น ของเซลล์ท่ีสูง
ดังรายละเอียดซึง่ กล่าวในหัวข้อถัดไป
3.3 การพัฒ นาสู ต รอาหารจากอาหาร
สัง เคราะห์ ต ามสู ต รของ Bylund ส าหรับ การ
เพาะเลี้ยง E. coli DH5α
ผลการทดลองในหัวข้อ ที่ 3.2 ถึงแม้ว่า
ก่อนหน้ านี้จะมีงานวิจยั ที่แก้ปัญหาการขาดความ
สามารถในการเจริญของ E. coli ทีเ่ กิดการกลายจน
ไม่สามารถเจริญเติบโตในอาหารสังเคราะห์ โดยการ
เติมสารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อการเจริญเติบโตลงไปใน
อาหารโดยตรง เช่น การเติมกรดอะมิโนลิวซีนลงไป
ในอาหารสังเคราะห์เพื่อใช้ในการเลี้ยงเชื้อในกลุ่มที่
มี ค วามต้ อ งการกรดอะมิ โ นเติ ม ลิ ว ซี น (leucine
auxotroph) (Beckmann et al., 2017) อย่างไรก็ตาม
สาหรับ E. coli DH5α การเติมสารเพียวรีนลงไปใน
อาหารสังเคราะห์โดยตรงมีต้นทุนที่สูงมากจนยาก
ต่ อ การน าไปใช้ ใ นระดับ อุ ต สาหกรรม ผู้ วิจ ัย จึง
พัฒนาอาหารขึ้นใหม่โดยการเติมอาหาร LB ลงใน
อาหารสังเคราะห์ ตามสูตรของ Bylund ในสัดส่วน
ต่ า ง ๆ คือ 0 (อาหารควบคุ ม ) 5, 10, 15 และ 20

Figure 2 A batch culture growth profile of E. coli
DH5α in a bioreactor using Bylund’s
synthetic medium. Three individual
runs were performed to confirm the
accuracy of results.
ลักษณะการเจริญเติบโตของเชื้อ ที่เ กิด
ขึน้ แสดงให้เห็นถึงการจากัดของสารอาหารบางชนิด
ที่ ส่ ง ผลให้ เ ชื้ อ ไม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการรายงานของ Jung และคณะ (Jung
et al., 2010) ซึ่งให้ขอ้ มูลว่า E. coli DH5α เป็ นเชื้อ
ที่ผ่ า นการปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้มี
สมบัติเหมาะสมต่อการใช้เป็ นเซลล์เจ้าบ้านในการ
โคลนยีนและการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน อย่างไร
ก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องทาให้ E. coli
DH5α เกิดการกลายทีย่ นี purB ซึ่งเป็ นยีนควบคุม
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เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ปริ ม าตรต่ อ ปริ ม าตร) และศึ ก ษา
ความสามารถในการเจริญเติบโตของ E. coli DH5α
ในอาหารที่มีการเติมอาหาร LB ในสัดส่วนต่าง ๆ
ซึ่ง ผลการทดลองแสดงดัง รูป ที่ 3 พบว่ า การเติม
อาหาร LB เพี ย ง 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ปริ ม าตรต่ อ
ปริมาตร) ส่งเสริมการเจริญเติบโตของ E. coli DH5α
ได้เ ป็ น อย่ า งดี โดยสามารถเพิ่ม ค่ า ความขุ่น ของ
เซลล์สงู สุดถึง 3.55 เมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญใน
อาหารควบคุ ม ที่ใ ห้ค่ า ความขุ่ น สู ง สุ ด เพีย ง 1.62
ทัง้ นี้ เ มื่อ ทดสอบผลการทดลองที่ ร ะยะเวลา 10
ชัวโมง
่
ของการเพาะเลี้ยง โดยใช้สถิติ t-test ที่ค่า
ความเชื่อมั ่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p ≤ 0.05) พบว่าการ
เติ ม อาหาร LB ในสั ด ส่ ว น 5, 10, 15 และ 20
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) ให้ค่าความขุ่น
ของเซลล์ไม่ต่างกัน แต่ค่าความขุ่นของเซลล์ท่ไี ด้
จากอาหารทุ ก สู ต รที่ มี ก ารเติ ม อาหาร LB มี ค่ า
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับอาหาร
ควบคุม

เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
จ าเพาะ (µ) (ตารางที่ 1) พบว่ า เมื่อ สัด ส่ ว นของ
อาหาร LB ที่เ ติม ลงในอาหารสัง เคราะห์ ตามสูตร
ของ Bylund มีค่ า สู ง ขึ้น จะท าให้ อ ัต ราการเจริญ
เติบโตจาเพาะมีค่าสูงขึน้ โดยการเติมอาหาร LB ลง
ไปเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) เชื้อมี
ค่าการเจริญเติบโตจาเพาะประมาณ 0.35 ต่อชัวโมง
่
ซึง่ มีค่าสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารควบคุมทีใ่ ห้
อัต ราการเจริญ เติบ โตจ าเพาะประมาณ 0.25 ต่ อ
ชัวโมง
่
นอกจากนี้การเติมอาหาร LB ลงในอาหาร
สังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund ด้วยสัดส่วนที่มาก
ขึน้ ส่งผลให้เชื้อมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตจนเข้า
สู่ ร ะยะคงที่เ ร็ว ขึ้น โดยการเติม อาหาร LB ลงใน
อาหารอาหารสัง เคราะห์ ต ามสู ต รของ Bylund ที่
สั ด ส่ ว น 15 และ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ปริ ม าตรต่ อ
ปริมาตร) สามารถลดระยะเวลาในการเจริญเติบโต
ของเซลล์จ นเข้า สู่ร ะยะคงที่เ หลือ เพีย ง 8 ชัว่ โมง
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ อาหารควบคุ ม ที่ต้อ งใช้ระยะ
เวลานานถึง 12 ชัวโมง
่ จึงจะเข้าสู่ระยะคงที่ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลของความเข้มข้นของเซลล์
สู ง สุ ด ที่ ไ ด้ จ ากอาหารสั ง เคราะห์ ต ามสู ต รของ
Bylund ทีม่ กี ารเติมอาหาร LB ในทุกสัดส่วน พบว่า
มีค่าสูงสุดประมาณ 3.5 เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเกิด
จากหลายสาเหตุ เช่น การมีความเข้มข้นของเซลล์
มากขึ้น ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการออกซิ เ จนสู ง ขึ้น
ขณะที่การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในฟลาสก์อตั รา
การถ่ายเทมวลของออกซิเจนถือเป็ นปั จจัยจากัดที่
สาคัญ ซึ่งในการเพาะเลี้ยง E. coli เมื่อออกซิเ จน
จากัดจะส่งผลให้เซลล์มกี ารสร้างผลพลอยได้ (byproduct) ในกลุ่ ม กรดและแอลกอฮอล์ ได้แ ก่ กรด
อะซิตกิ กรดแลคติก กรดซัคซินิก กรดฟอร์มกิ และ
เอทานอล ซึ่งจะส่งผลทาให้อตั ราการเจริญเติบโต
จ าเพาะและผลได้ข องเซลล์ จ ากสับ สเทรตลดลง
(Pinhal, et al., 2019)

Figure 3 Growth profiles of E. coli DH5α in flask
culture using Bylund’s synthetic
medium supplemented with various
concentrations of LB medium ranging
from 0 (control) to 20 % (v/v) in
Bylund’s synthetic medium.
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Table 1 The influence of LB medium supplement in Bylund’s synthetic medium to the growth of E. coli
DH5α in flask culture
Percent (v/v) of LB medium in Bylund’s medium
OD6001
Time (h)2
μ(h-1)
Bylund:LB = 80 : 20
3.34
8
0.430
Bylund:LB = 85 : 15
3.38
8
0.421
Bylund:LB = 90 : 10
3.50
12
0.386
Bylund:LB = 95 : 5
3.55
12
0.354
Bylund:LB = 100 : 0
1.36
12
0.267
1OD refers to the optical density of cell suspension at the time that the cell grew into a stationary
600
phase; 2Time refers to the time that the cell grew into a stationary phase.
ผลการเจริญ เติบ โตของ E. coli DH5α
ในอาหารแต่ละสูตรทีแ่ สดงดังรูปที่ 3 และตารางที่ 1
สามารถสรุ ป ว่ า อาหารสัง เคราะห์ ต ามสู ต รของ
Bylund ที่เ ติม อาหาร LB ลงไป 5-10 เปอร์ เ ซ็น ต์
(ปริมาตรต่อปริมาตร) ใช้ในการเพาะเลี้ยง E. coli
DH5α ในฟลาสก์เ ขย่ า ได้ดี อย่ า งไรก็ต าม ผู้วิจ ัย
พบว่าเป็ นเรื่องทีย่ ากทีจ่ ะสรุป ว่าอาหารอาหารสูตร
ใดเป็ นอาหารสูตรทีด่ ที ส่ี ุด เนื่องจากค่าความขุน่ ของ
เซลล์ท่ไี ด้จากการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีการเติม
อาหาร LB ทุ ก สูต รมีค่ า ใกล้เ คีย งกัน ถึง แม้ว่ า ค่ า
อัต ราการเจริญ เติ บ โตจ าเพาะจะมีค่ า สู ง สุ ด และ
ระยะเวลาที่ใ ห้ค่า ความขุ่นของเซลล์สูง สุดจะมีค่า
น้ อ ยที่สุด เมื่อ ใช้อ าหารที่มีก ารเติม อาหาร LB ใน
ปริมาณที่มากที่สุดก็ตาม ทัง้ นี้สภาวะแวดล้อมและ
ปั จ จัย ควบคุ ม ต่ า ง ๆ ของการเพาะเลี้ย งเชื้อ ใน
ฟลาสก์และการเพาะเลี้ยงเชื้อในถังปฏิกรณ์ชวี ภาพ
มี ค่ า ต่ า งกั น เป็ นอย่ า งมาก เช่ น ในถั ง ปฏิ ก รณ์
ชี ว ภาพสามารถควบคุ ม ค่ า พี เ อช ขณะที่ ก าร
เพาะเลี้ยงในฟลาสก์ทาไม่ได้ การกวนผสมและการ
ให้อากาศในถังปฏิกรณ์ ชีวภาพมีประสิทธิภาพสูง
มากเมื่อ เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงในฟลาสก์
ผู้วจิ ยั จึงคาดว่าหากเพาะเลี้ยง E. coli DH5α ในถัง
ปฏิกรณ์ ชีวภาพโดยใช้อาหารสัง เคราะห์ ต ามสูต ร

ของ Bylund ที่มีก ารเติ ม อาหาร LB น่ า จะให้ ค่ า
ความขุ่นของเซลล์ทส่ี ูงขึน้ เมื่อ เปรียบเทียบกับผลที่
ได้จ ากการเพาะเลี้ย งในฟลาสก์ ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย จึง
เตรียมอาหารสาหรับเพาะเลีย้ ง E. coli DH5α ในถัง
ปฏิ ก รณ์ ชี ว ภาพ โดยเรี ย กอาหารนี้ ว่ า อาหาร
Bylund:LB20 ซึ่งเป็ นอาหารทีม่ กี ารเติม ยีสต์สกัด 1
กรัม ต่ อ ลิต ร และเพปโตน 2 กรัม ต่ อ ลิต ร ลงใน
อาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund โดยปริมาณ
ยีสต์สกัดและเพปโตนที่เติมมีปริมาณเท่ากับทีม่ ใี น
อาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund ที่มกี ารเติม
อาหาร LB 20 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) ซึง่
เป็ นสัดส่วนสูงทีส่ ุด และทดสอบคุณภาพของอาหาร
Bylund:LB20 ด้วยการเพาะเลี้ยง E. coli DH5α ใน
ถังปฏิกรณ์ชวี ภาพด้วยกระบวนการแบบเฟด-แบทช์
ในหัวข้อต่อไป
3.4 การเพาะเลี้ ย ง E. coli DH5α ในถัง
ปฏิ กรณ์ชีวภาพด้วยกระบวนการเพาะเลี้ยงแบบ
เฟด-แบทช์โดยใช้อาหาร Bylund:LB
เนื่องจากเป้ าหมายหลักของการศึกษานี้
คื อ การเพาะเลี้ ย ง E. coli DH5α ให้ ไ ด้ ค วาม
หนาแน่ นเซลล์สูง ดังนัน้ การทดสอบคุณภาพของ
อาหาร Bylund:LB20 จึ ง เน้ น การติ ด ตามความ
หนาแน่ น ของเซลล์ ท่ีไ ด้เ มื่อ เพาะเลี้ย งแบบเฟด872
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แบทช์ในถังปฏิกรณ์ชวี ภาพเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้
จากการเพาะเลี้ยงในฟลาสก์ ผลการทดลองพบว่า
เชื้อมีรูปแบบการเจริญเติบโตแสดงดังรูปที่ 4A และ
ตารางที่ 2
ช่ ว งการเพาะเลี้ยงแบบแบทช์พบว่าใช้
เวลาในการดาเนินการประมาณ 8 ชัวโมง
่
40 นาที
โดยเมื่อสิน้ สุดการเพาะเลี้ยงแบบแบทช์น้าหมักทีไ่ ด้
มีค่าความขุน่ ของเซลล์ 13.0 ซึง่ มีค่าสูงมากกว่าค่าที่
ได้จ ากการเพาะเลี้ย งในฟลาสก์ (3.34) ประมาณ
3.39 เท่ า (ตารางที่ 1) ผลที่ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
นอกจากองค์ ป ระกอบของอาหารเลี้ย งเชื้อ แล้ ว
สภาวะที่ใ ช้ใ นการเพาะเลี้ย งก็เ ป็ น ปั จ จัย สาคัญ ที่
ส่งผลต่อการเจริญของ E. coli DH5α จากนัน้ จึงเริม่
การดาเนินการเพาะเลี้ยงแบบเฟด-แบทช์โดยเติม
อาหารเฟด-แบทช์โดยอาศัยรูปแบบการเติม แบบ
DOT-stat พบว่าค่าความขุ่นของเซลล์เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจนเริม่ คงทีท่ ่ี 15 ชัวโมง
่
ของการเพาะเลีย้ ง
โดยมีค่ า ความขุ่น 19.5 โดยหลัง จากชัว่ โมงที่ 15
ของการเพาะเลี้ย ง พบว่ า ค่ า ความขุ่น ของเซลล์มี
แนวโน้ ม คงที่แ ละมีค่ า ลดลงถึง แม้ว่า จะมีก ารเติม
อาหารเฟด-แบทช์จนสิ้นสุดกระบวนการก็ตาม ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการเจริญเติบโตของเชื้อ
พบว่ า มีลัก ษณะของการเจริญ เติบ โตของเชื้อ ใน
อาหารที่มีสารอาหารบางชนิดถูกจากัด (Awua et
al., 2012) ทีน่ ่ าจะมีสาเหตุมาจากการเติมยีสต์สกัด
และเพปโตนไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
กระบวนการทีต่ ้องการให้ได้ค่าความขุ่นของเซลล์มี
ค่ า สู ง ดัง นั น้ เพื่อ เป็ น การพิสู จ น์ แ นวคิด ดัง กล่ า ว
ผู้วจิ ยั จึงเพิม่ ปริมาณการเติมยีสต์สกัดและเพปโตน
ลงในอาหาร Bylund:LB เป็ น ยีส ต์ ส กัด 2 กรัม ต่ อ
ลิตร และเพปโตน 4 กรัมต่อลิตร และเรียกอาหารนี้
ว่าอาหาร Bylund:LB40 จากนัน้ จึงทดลองใช้อาหาร
Bylund:LB40 ในการเพาะเลีย้ ง E. coli DH5α ในถัง
ปฏิกรณ์ ชีวภาพด้วยกระบวนการแบบเฟด-แบทช์
อีกครัง้ ได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4B และตารางที่ 2

(A)

(B)
Figure 4 Growth profiles of E. coli DH5α in a
bioreactor using fed-batch culture with
(A) Bylund:LB20 medium and (B)
Bylund:LB40 medium
เมื่อเปรียบเทียบผลของการเลี้ยง E. coli
DH5α ในอาหาร Bylund:LB40 กับ Bylund:LB20
(รู ป ที่ 4 และตารางที่ 2) พบว่ า ในช่ ว งของการ
เพาะเลี้ย งแบบแบทช์ใ นอาหาร Bylund:LB40 ใช้
เวลาประมาณ 10 ชัวโมง
่
ซึ่งสัน้ กว่าการใช้อาหาร
Bylund:LB20 นอกจากนี้ เ มื่อ พิจ ารณาถึง รู ป แบบ
การเจริญ เติ บ โตของเซลล์ ใ นช่ ว งแบทช์ พบว่ า
อาหารทัง้ สองสู ต รให้รู ป แบบการเจริญ เติบ โตที่
คล้ายกัน โดยอาหาร Bylund:LB40 ให้ค่าความขุ่น
ของเซลล์ สู ง กว่ า อาหาร Bylund:LB20 เล็ ก น้ อ ย
อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ พิจ ารณาถึง รูป แบบการเจริญ
เติ บ โตในช่ ว งเฟด-แบทช์ พบว่ า การเพาะเลี้ย ง
E. coli DH5α ในอาหาร Bylund:LB40 เชื้อจะมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนสิน้ สุดการเพาะเลี้ยงที่
34.5 ชัว่ โมง โดยให้ ค่ า ความขุ่ น ของเซลล์ สู ง ถึง
53.10 ซึ่ ง ต่ า งจากผลที่ไ ด้ จ ากการเพาะเลี้ ย งใน
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อาหาร Bylund:LB20 ทีเ่ ชื้อจะหยุดการเจริญเติบโต
อย่ า งรวดเร็ ว และให้ค่ า ความขุ่ น ของเซลล์ เ พีย ง
17.70 เท่านัน้ และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณอาหาร
เฟด-แบทช์ทเ่ี ติมลงในถังปฏิกรณ์ชวี ภาพในระหว่าง
การเพาะเลีย้ งแบบเฟด-แบทช์ของทัง้ กระบวนการที่
ใช้อาหาร Bylund:LB40 และ Bylund:LB20 พบว่ามี
ปริมาณใกล้เคียงกันประมาณ 510 มิลลิลติ ร โดยผล

การทดลองที่ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ยี ส ต์ ส กั ด และ
เพปโตนเป็ นสารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อการเจริญเติบโต
ของ E. coli DH5α หรือ กล่ า วได้ ว่ า สารอาหารทัง้
สองชนิดเป็ น limiting nutrient ทีจ่ าเป็ นของ E. coli
DH5α ดังนัน้ การเพาะเลีย้ งเพื่อให้ได้ความหนาแน่ น
ของเซลล์สูงขึน้ มีความจาเป็ นต้องเติมยีสต์สกัดและ
เพปโตนมากขึน้

Table 2 Kinetic parameters of E. coli DH5α growth in a bioreactor using fed-batch culture with
Bylund:LB20 medium and Bylund:LB40 medium
Parameters
Batch phase
Fed-batch phase

Batch time (h)
OD600 (end of batch phase)
μ (h-1)
Process time (h)
OD600 (end of process)

4. สรุป

Culture medium
Bylund:LB20
Bylund:LB40
11.0
10.0
11.12
15.20
0.496
0.558
35.2
34.5
17.70
53.10

ลิตร และเพปโตน 2 กรัมต่อลิตร ทาให้ได้ค่าความ
ขุ่นของเซลล์เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 17.70 ขณะที่
เมื่อใช้ยสี ต์สกัด 2 กรัมต่อลิตร และเพปโตน 4 กรัม
ต่ อ ลิต ร ส่ ง เสริม ให้ไ ด้ ค่ า ความขุ่ น ของเซลล์ เ มื่อ
สิน้ สุดกระบวนการสูงขึน้ ถึง 53.10 ซึง่ สรุปได้ว่าการ
เพิ่ม ความเข้มข้น ของยีสต์สกัดและเพปโตนลงใน
อาหารสังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund ในสัดส่วนที่
มากขึ้นสามารถส่งเสริมการเจริญของเชื้อมากขึ้น
และให้ค วามหนาแน่ นของเซลล์สูง ขึ้น ดัง นั น้ การ
เพาะเลี้ยง E. coli DH5α ให้ได้ความหนาแน่ นเซลล์
สูงขึ้นจึงจาเป็ นต้องเพิม่ ความเข้มข้นของยีสต์สกัด
และเพปโตนให้สงู ขึน้ ด้วย

กล้าเชื้อ E. coli DH5α สาหรับการศึก ษานี้
เลือกเตรียมในอาหาร LB ซึ่งระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการเพาะเลี้ย งส าหรับ ใช้เ ป็ น กล้ า เชื้อ มีค่ า 12
ชัวโมง
่
โดยมีค่าความขุ่นของเซลล์ 3.88 ซึ่งเมื่อนา
กล้ า เชื้ อ ที่ เ ตรี ย มได้ ไ ปเพาะเลี้ ย งต่ อ ในอาหาร
สั ง เคราะห์ ต ามสู ต รของ Bylund พบว่ า E. coli
DH5α มีการเจริญเติบโตน้อยมาก ซึง่ เป็ นการยืนยัน
ว่าเชื้อนี้ไม่สามารถเจริญในอาหารสังเคราะห์ ทัง้ นี้
การเติ ม ยี ส ต์ ส กั ด และเ พปโตนลงในอาหาร
สังเคราะห์ตามสูตรของ Bylund ส่งเสริมให้ E. coli
DH5α เจริญ เติบ โตได้ และเมื่อ ทดสอบอาหารที่
พั ฒ นาขึ้ น จากอาหารสั ง เคราะห์ ต ามสู ต รของ
Bylund โดยเติ ม ยีส ต์ ส กัด และเพปโตนด้ ว ยการ
เพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชวี ภาพโดยใช้กระบวนการ
แบบเฟด-แบทช์ พบว่าการเติมยีสต์สกัด 1 กรัมต่อ
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