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บทคัดยอ
กรดไขมันโดโคซาเฮกซาโนอิก หรือดีเอชเอ เปนกรดไขมันที่จำเปนตอรางกาย โดยปริมาณที่แนะนำตอวัน คือ
250-500 มิลลิกรัม เนื่องจากรางกายไมสามารถสังเคราะหกรดไขมันประเภทนีข้ นึ้ เองได จึงจำเปนตองรับประทานเพิม่
จากแหลงอาหารเสริม สำหรับการผลิตดีเอชเอในอุตสาหกรรม แบคทีเรียจากทะเลถือเปนแหลงทางเลือกสำหรับการ
ผลิตดีเอชเอในการศึกษาหลัก Moritella marina เปนอีกหนึ่งแหลงผลิตที่มีประสิทธิภาพที่จะนำมาใชเพื่อศึกษาการ
ผลิตดีเอชเอ เนือ่ งจากมีความสามารถในการผลิตดีเอชเอผานสองวิถที าง คือการสังเคราะหโพลีคไี ทดแบบไมใชออกซิเจน
(polyketide synthase: PKS) และวิถีการสังเคราะหธรรมดาแบบใชออกซิเจน โดยอาศัยเอนไซม desaturase และ
elongase ซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะหดีเอชเอก็จะแตกตางกันไปในแตละสายพันธุ บทความนี้กลาว
ถึง เสนทางชีวภาพสำหรับการสังเคราะหกรดไขมันดีเอชเอใน M. marina รวมถึงยีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหดี
เอชเอผานเอนไซม polyketide synthase และวิถีที่ใชเอนไซม desaturase และ elongase ที่มีความสำคัญตอการ
สังเคราะหดีเอชเอ และกลยุทธในการเพิ่มความสามารถในการผลิต เพื่อใหเห็นแนวโนมในการพัฒนา M. marina เพื่อ
นำมาประยุกตใชในการเพิ่มผลิตประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดีเอชเอในอนาคต
คำสำคัญ: Moritella marina; แบคทีเรียจากทะเล; กรดไขมันโดโคซาเฮกซาโนอิก (ดีเอชเอ); วิถีในการสังเคราะห
ทางชีวภาพ

*ผูรับผิดชอบบทความ: chompunuch.v@chula.ac.th

doi: 10.14456/tstj.2022.40
10.14456/tstj.2022.28

Thai Science and Technology Journal

Vol. 30 No. 4 July-August 2022

Abstract
Docosahexaenoic acid, or DHA, is an essential fatty acid that the human body cannot directly
synthesized. Thus, a daily intake of 250-500 mg DHA as a dietary supplement is recommended. For
industrial DHA production, marine bacteria have been considered potential alternative producers of
DHA. Moritella marina is an efficient source for in this study since it could produce omega-3 fatty
acids such as DHA via two pathways: anaerobic polyketide synthase (PKS) type II and conventional
aerobic pathway using desaturase and elongase. This article presents the discussion of biological
pathways for the synthesis of DHA and related genes in the pathway of polyketide synthase and
metabolic pathways related to enzyme desaturase and elongase. M. marina, which has been reported
to produce high levels of DHA compared to other strains, was selected as an important model
for the strategies to increase DHA production. This article discusses trends in the development of
M. marina to be applied in further studies.
Keywords: Moritella marina; Marine bacteria; Docosahexaenoic acid (DHA); Biosynthesis pathway

1. บทนำ

ผานการรับประทานอาหารเสริมในกลุมของกรดไขมัน
โอเมกา 3 แบคทีเรียจากทะเลเปนหนึง่ ในทางเลือกสำหรับ
การผลิ ต ดี เ อชเอ แทนน้ ำ มั น ปลาที่ ไ ด จ ากปลาทะเล
เนือ่ งจากการใชตน ทุนในการผลิตสำหรับพืน้ ทีท่ ใี่ ชในการ
ทำประมงหรือเพาะเลีย้ งปลาโดยเฉพาะ ขณะทีแ่ บคทีเรีย
จากทะเลจะมีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวาเนื่องจากไมมีการ
ปนเปอนของโลหะหนัก และยังใชทรัพยากรที่นอยกวา
ในกระบวนการเพาะเลี้ยง ไมวาจะเปนอาหารหรือพื้นที่
ในการเพาะเลี้ยง อีกทั้งแบคทีเรียยังมีความสามารถใน
การเจริญเติบโตไดรวดเร็วกวาแหลงผลิตอืน่ ๆ นอกจากนี้
ยังเหมาะสำหรับกลุม คนทีไ่ มรบั ประทานเนือ้ สัตวอกี ดวย
รวมถึงในขั้นตอนของการตอยอดโดยใชเทคโนโลยีตัด
ตอพันธุกรรมเขามาชวยนั้น ในแบคทีเรียยังมีขั้นตอนที่
ซับซอนนอยกวาแหลงตัวอยางอืน่ ๆ [3] โดยมีรายงานวา
แบคทีเรียจากทะเลมีความสามารถในการผลิตดีเอชเอนัน้
อยูในกลุมแบคทีเรียที่เจริญไดดีในที่อุณหภูมิต่ำ (pshychrophilic bacteria) เนือ่ งจากแบคทีเรียเหลานีม้ คี วาม
สามารถในการปรับตัวตออุณหภูมิโดยการปรับเปลี่ยน
สัดสวนการสะสมไขมันในเยื่อหุมเซลลและบางสายพันธุ
สามารถสังเคราะหกลุมของกรดไขมันไมอิ่มตัวสายยาว
ไดผานเสนทางการสังเคราะหพอลีคีไทด (polyketide

โอเมกา 3 คือกรดไขมันไมอิ่มตัวสายยาวที่มี
พันธะคูสองตำแหนงขึ้นไป (Omega-3 polyunsaturated fatty acids: -3 PUFAs) กรดไขมันในกลุมนี้
ไดแก กรดไขมันดีเอชเอ (Docosahexaenoic acid:
DHA) และกรดไขมันอีพีเอ (Eicosapentaenoic acid:
EPA) ซึง่ เปนกรดไขมันสำคัญทีม่ คี วามจำเปนตอรางกาย
โดยปริมาณที่แนะนำตอวัน คือ 250-500 มิลลิกรัม ใน
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมไมสามารถสังเคราะหดีเอชเอไดตอง
ไดรับผานการรับประทานอาหารเปนหลัก หรือสามารถ
รับประทานอาหารที่มีกรดไขมันแอลฟาลิโนเลอิก ( linolenic acid: ALA) ผสมอยู และอาศัยการสังเคราะห
ทางชีวภาพเพื่อสังเคราะหดีเอชเอจากกรดไขมันแอลฟา
ลิโนเลอิกที่รับประทานเขาไป [1] แตถึงอยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพในการสังเคราะหกรดไขมันกลุมโอเมกา 3
ผานเสนทางที่กลาวมานี้สามารถสังเคราะหดีเอชเอได
นอยกวา 1% ของปริมาณกรดไขมันแอลฟาลิโนเลอิกที่
รับประทานเขาไป โดยสมองของมนุษยตองการดีเอชเอ
ปริมาณที่แนะนำตอวันคือ 2.4–3.8 มิลลิกรัมตอวัน [2]
ดังนั้นเพื่อใหเพียงพอตอความตองการจึงจำเปนตองรับ
ประทานแหลงอาหารจำพวกปลาเขาไปโดยตรง หรือ
38
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pathway) เชน Shewanella spp. [4-6], Cowellia
psychrerythraea [7], และ Moritella marina [1] ซึง่
ระดับความสามารถในการผลิตดีเอชเอนัน้ จะแตกตางกัน
ไปในจุลนิ ทรียแ ตละสายพันธุ สำหรับบทความนีจ้ ะกลาว
ถึง M. marina เนื่องจากความสามารถในการผลิตดีเอช
เอของ M. marina มีรายงานวาผลิตไดมากกวาแบคทีเรีย
สายพันธุอื่น รวมถึงมีรายงานการศึกษากลยุทธตางๆ
ในการเพิ่มความสามารถสำหรับการผลิตดีเอชเอของ
M. marina เพือ่ นำมาใชเปนประโยชนในการพัฒนาทาง
เลือกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตดีเอชเอ

ทีถ่ กู จัดอยูใ นสกุล Moritella มีเพียง 7 สปชสี  และแสดง
ความสัมพันธของทั้ง 7 สปสในแผนภูมิภาพที่ 1 (Figure
1) ซึ่งทั้งหมดเปนแบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative)
ที่เจริญไดดีในอาหารที่มีเกลือ 15-30% และเจริญไดใน
สภาพแวดลอมที่มีหรือไมมีออกซิเจนก็ได (halophilic
facultative anaerobes) สามารถแยกออกไดจากสิ่ง
แวดลอมทางทะเล เชน น้ำทะเล ตะกอนทะเล ในบริเวณ
ลองลึกในมหาสมุทร หรือสามารถพบไดในบริเวณทะเล
ที่ระดับความลึกมากกวา 500 เมตร ในสภาพแวดลอม
มีอุณหภูมิต่ำและความดันสูง อีกทั้งแบคทีเรียในสกุล
Moritella ยังถูกใชเปนโมเดลสำหรับการศึกษาการ
ทำงานของเอนไซมที่ปรับตัวตามอุณหภูมิที่ต่ำลง โดย
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตอยูที่ต่ำกวา 20
องศาเซลเซียสแตมากกวา 4 องศาเซลเซียส [8]

2. แบคทีเรียในสกุล Moritella
แบคทีเรียในสกุล Moritella เปนถูกจัดอันดับใน
วงศ Moritellaceae อันดับ Alteromonadales และ
ชัน้ Gammaproteobacteria โดยในปจจุบนั แบคทีเรีย

Figure 1 16S rRNA Phylogenetic relationship of bacteria in the family Moritellaceae from the nucleotide
sequence analysis of 16S rRNA) [8].

39

Thai Science and Technology Journal

Vol. 30 No. 4 July-August 2022

เปนที่นาสนใจสำหรับความสามารถในการผลิต
กลุม ของกรดไขมันไมอมิ่ ตัวสายยาวโดยเฉพาะกรดไขมัน
อีพีเอและ ดีเอชเอ เนื่องจากมีรายงานวา M. marina
MP-1 สามารถผลิตดีเอชเอไดมากกวาสองเทาเมื่อเทียบ
กับสายพันธุอื่นๆ อีก 9 สายพันธุในงานวิจัยของ Morita
และคณะ ในป 2005 [9] และในการศึกษาอีกงานวิจัย
หนึง่ ของ Fang และคณะ (2000) [10] ระบุวา Moritella
yayanosii strain DB21MT-5 มีสัดสวนของกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวในผนังเซลลอยูเกือบ 70% ของไขมันทั้งหมด
ในผนังเซลล ซึ่งเปนเหตุผลวาทำไมแบคทีเรียนี้สามารถ
ปรับตัวในภาวะทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่ หรือความดันสูง และอาศัย
อยูในสภาวะที่เปนทะเลลึกได เนื่องจากกรดไขมันไมอิ่ม
ตัวในผนังเซลลจะชวยปองกันการเกิด hyper-fluid ใน
ผนังเซลล รวมถึงทำใหผนังเซลลมีเสถียรภาพและความ
คงทนตออุณหภูมิที่ต่ำ รวมถึงความดันที่สูงขึ้นไดเปน
อยางดี นอกจากนี้กรดไขมันไมอิ่มตัวยังมีความสามารถ
ในการตานอนุมูลอิสระ (free radicals) หรือ Reactive
oxygen species (ROSs) ได ทำให ผ นั ง เซลล ข อง
แบคทีเรียที่สะสมกรดไขมันเหลานี้ไวจะทำหนาที่เสมือน
เกาะปองกันแบคทีเรียจากอนุมูลอิสระที่จะเขามาทำ
ปฏิกิริยาและเกิดเปนพิษตอเซลล เชน การปองกันเซลล
จากความเปนพิษของไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) โดย
มีการนำปฏิกิริยานี้ที่สารตานอนุมูลอิสระกระทำตอกรด
ไขมันทีส่ ะสมในผนังเซลลมาประยุกตใชกบั การตรวจสอบ
คุณลักษณะทางชีวเคมีและการคัดแยกเบื้องตนสำหรับ
แบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตกรดไขมันไมอิ่ม
ตัวอยางแพรหลาย [11]

synthase type II) เปนการอาศัยกลุมของเอนไซมที่อยู
รวมกันเปนกลุม และมีหนาทีก่ ารสังเคราะหกรดไขมันใน
วิถีเมแทบอลิซึมเดียวกัน โดยเอนไซมจะทำงานรวมกัน
[12] การสังเคราะหกรดไขมันสายยาวในกลุมโอเมกา-3
ผานเสนทางนี้ แสดงในภาพที่ 2 (Figure 2) โดยจะเริ่ม
จากการรวมตัวของ malonyl-CoA รวมกับ acetyl-CoA
โดยการทำงานของ β- ketoacyl-ACP synthase (KS)
เกิดเปน β-keto butyryl-ACP จากนั้นการสังเคราะห
จะถูกดำเนินผานกระบวนการของปฏิกิริยา reduction,
dehydration และ condensation และจะเกิดวน
หลายๆ รอบ เพือ่ สังเคราะหกรดไขมันทีเ่ ปนสายยาวอยาง
อีพเี อ (C20:5) และดีเอชเอ (C22:6) [13, 14] โดย อาศัย
การทำงานของ KS, ketoacyl-ACP reductase (KR),
hydroxy decanoyl-ACPdehydratase (DH), และ
enoyl reduction (ER) ทีถ่ กู ควบคุมดวยยีนสำคัญ 5 ยีน
ดังนี้ polyunsaturated fatty acidA (pfaA), polyunsaturated fatty acidB (pfaB), polyunsaturated
fatty acidC (pfaC), polyunsaturated fatty acidD
(pfaD), และ polyunsaturated fatty acidE (pfaE)
[15]
สำหรับอีกวิถีในการสังเคราะหกรดไขมันสาย
ยาวในกลุมโอเมกา 3 เปนเสนทางการสังเคราะหใน
แบคทีเรียแบบใชออกซิเจน โดยอาศัยเอนไซม 2 ประเภท
คือ desaturase และ elongase ในการสังเคราะห ซึ่ง
กระบวนการจะเริ่มจากกรดไขมันโอเลอิก (Oleic acid)
ถูกทำใหอิ่มตัวดวยการสรางพันธะคูที่ตำแหนง C12,
C15, C6, C5 และC4 ดวยเอนไซม ∆-12 desaturase,
∆-15 desaturase, ∆-6 desaturase, ∆-5 desaturase, และ ∆-4 desaturase ตามลำดับ และเอนไซม
elongase ทำใหเกิดการสังเคราะหสายคารบอนทีย่ าวขึน้
สุดทายจะไดผลิตภัณฑเปนกรดไขมันดีเอชเอทีโ่ ครงสราง
ประกอบดวยคารบอน 22 ตำแหนงและมีพันธะคู 6
ตำแหนง (C22:6 ∆4, 7, 10, 13, 16, 19) (Figure 3)

3. วิถีเมแทบอลิซึมสำหรับการสังเคราะหกรด
ไขมันดีเอชเอ
M. marina MP-1 สามารถสังเคราะหดีเอชเอ
และกรดไขมันไมอิ่มตัวสายยาวอื่นๆ ไดผาน 2 วิถี โดย
วิถีแรกเปนเสนทางการสังเคราะหแบบไมใชออกซิเจน
ผานการสังเคราะหพอลีคีไทดประเภท 2 (polyketide
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Figure 2 Long chain fatty acid synthesis via ketoacyl synthase (KS), keto-reductase (KR), dehydratase (DH),
enoyl-reductase (ER) (Long-chain fatty acid synthesis via polyketide biosynthesis pathway. The
main enzymes in the reaction are ketoacyl synthase (KS), keto-reductase (KR), dehydratase (DH),
and enoyl-reductase (ER).) [3].
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4. ยีนที่เกี่ยวของกับการผลิตดีเอชเอใน
M. marina MP-1

วาอยูท ี่ 3.7% ของปริมาณกรดไขมันทัง้ หมด ซึง่ เมือ่ เทียบ
กับสายพันธุดั้งเดิม M. marina MP-1 ที่ผลิตได 5.9%
[1,7,17] พบวามีปริมาณการผลิตทีล่ ดลง ดังนัน้ ถึงแมจะมี
การใชกระบวนการพันธุวศิ วกรรมตัดตอยีนทีเ่ กีย่ วของกับ
สังเคราะหดเี อชเอเขาสูแ บคทีเรีย E. coli ทีส่ ามารถนำมา
ใชเปนเปนโมเดลตนแบบสำหรับการศึกษาการผลิตดีเอช
เอไดสำเร็จ ทำใหงายตอการเพาะเลี้ยง รวมทั้งลดระยะ
เวลาในการเพาะเลีย้ งได แตความสามารถของการผลิตก็
ยังคงดอยกวาสายพันธุ M. marina MP-1 ดัง้ เดิม จึงควร
คำนึงถึงการประยุกตใชวธิ อี นื่ ๆ รวมดวยเพือ่ เพิม่ ปริมาณ
การผลิตใหเพิ่มขึ้น เชน การปรับสภาวะในกระบวนการ
หมัก โดยทีย่ งั คงทำการศึกษาในแหลงทีเ่ ปนโมเดลสำหรับ
การศึกษาอยาง E. coli ได

ยี น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต ดี เ อชเอผ า นเส น
ทางการสังเคราะหพอลีคีไทดนั้นเปนกลุมยีนที่สำคัญ 5
ยีน ไดแก pfaA, pfaB, pfaC, pfaD และ pfaE ซึ่งพื้น
ฐานโครงสรางของทั้งหายีนนี้มีความคลายคลึงกันทาง
โครงสราง แตจะแตกตางกันเล็กนอยขึ้นกับแตละสาย
พันธุ โดยในแบคทีเรีย M. marina MP-1 เปนกลุม ของยีน
pfa ชนิดที่ 2 ที่เกี่ยวกับเสนทางการสังเคราะหผานการ
สังเคราะหพอลีคีไทดประเภท 2 จะมีความสำคัญตอ
ปริมาณการผลิตดีเอชเออยูที่ยีน pfaA ซึ่งจะถอดรหัส
และแปลรหัสไดmultifunction protein ประกอบดวย
โดเมนของ 3-keto-acyl synthase (KS), acyltransferase (AT), 3-keto-acyl reductase (KR) และ acyl
carrier protein (ACP) ที่เปนบริเวณลำดับนิวคลีโอไทด
ซ้ำ [3] มีรายงานวาจำนวนลำดับซ้ำของโดเมน ACP ของ
ยีน pfaA มีนัยสำคัญตอปริมาณในการผลิตกรดไขมัน
อยางดีเอชเอ อีกทัง้ ยีน pfaA ยังถูกใชเปนยีนหลักสำหรับ
การคัดแยกแบคทีเรียทีม่ คี วามสามารถในการสังเคราะห
ดีเอชเออีกดวย [16] ซึง่ ใน M. marina MP-1 จะมีลำดับ
นิวคลีโอไทดของ ACP ซ้ำ 5 ซ้ำในยีน pfaA (Figure 4)
งานวิจยั สวนหนึง่ ไดใชกระบวนการพันธุวศิ วกรรม
ในการโคลนยีน pfaABCDE จาก M. marina MP-1 เขา
สู Escherichia coli กอนการนำไปเพิ่มปริมาณการผลิต
ดีเอชเอรวมกับกระบวนการอืน่ ๆ พบวาการมียนี แค 5 ยีน
นี้ก็เพียงพอที่จะทำใหมีความสามารถในการสังเคราะห
กรดไขมันดีเอชเอเพิ่มขึ้นมาใน E. coli ได แตมีรายงาน
ว า ปริ ม าณการผลิ ต ดี เ อชเอโดยการใช ยี น จาก จาก
M. marina MP-1 โคลนเขาสู E. coli นั้น เมื่อทำการ
เพาะเลี้ยงที่ 15 องศาเซลเซียสเปนเวลา 96 ชั่วโมง พบ

5. การผลิ ต ดี เ อชเอ และกลยุ ท ธ ใ นการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตดีเอชเอของ M.
marina MP-1
M. marina MP-1 เปนแบคทีเรียที่เจริญไดดีใน
ที่อุณหภูมิต่ำ (Psychrophilic bacteria) และในสภาวะ
ที่มีความเขมขนของเกลือสูง (Halophilic bacteria) ดัง
นัน้ อาหารสำหรับการเพาะเลีย้ งตองมีปริมาณของโซเดียม
คลอไรด (NaCl) หรือเกลือมากกวาปกติ สามารถเพาะ
เลี้ยงใน marine medium 2216 ได และใชอุณหภูมิใน
การเพาะเลีย้ งต่ำกวา 20 องศาเซลเซียส รวมทัง้ แบคทีเรีย
ชนิดนี้เปนแบคทีเรียที่สามารถเจริญไดทั้งในสภาวะที่มี
ออกซิเจนและไมมีออกซิเจน (facultative anaerobe)
แตจะเจริญไดดีกวาเมื่ออยูในสถาวะที่มีออกซิเจน ดังนั้น
จึงตองทำการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในเครื่องเขยาสาร
ที่ 150-170 รอบตอนาที เพื่อใหไดรับออกซิเจนอยาง
เพียงพอ
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Figure 3 biosynthesis pathway of long-chain omega-3 fatty acids in anaerobic bacteria, uses desaturase
and elongase [3].

43

Thai Science and Technology Journal

Vol. 30 No. 4 July-August 2022

Figure 4 Structure of EPA and DHA-related genes via polyketide biosynthesis pathways in bacteria [15].

6. การปรับตัวตออุณหภูมิและความดัน

สืบเนือ่ งมาจากความสามารถในการปรับสัดสวน
ของกรดไขมันที่สะสมไวในผนังเซลลของแบคทีเรียทาง
ทะเล เมือ่ ตองพบกับสภาพแวดลอมทีเ่ ย็นจัดหรือภายใต
ความดันที่สูง ดังนั้นการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเหลานี้โดย
ทำการเลียนแบบสภาพแวดลอมดังกลาวอยางงานวิจัย
ที่กลาวไปที่ทำการทดสอบในอุณหภูมิต่ำตางๆ จึงสงผล
ใหแบคทีเรียเหลานี้สามารถเพิ่มการผลิตดีเอชเอไดมาก
ขึ้นจากสภาพแวดลอมแบบปกติ

ในงานวิจัยของ Kautharapu และคณะในป
2013 [18] ไดทำการทดสอบเงื่อนไขตางๆ ในการเพาะ
เลี้ยงแบคทีเรียสายพันธุนี้ เพื่อดูผลตอปริมาณการผลิต
ดีเอชเอ โดยไดทำการทดสอบอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง
สามอุณหภูมิไดแก 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส
พบว า หลั ง จากเพาะเลี้ ย งเป น เวลา 96 ชั่ ว โมงที่ 10
องศาเซลเซียสสามารถผลิตดีเอชเอไดมากที่สุดที่ 14±3
มิลลิกรัมดีเอชเอ/ลิตร แตมิไดแตกตางจากอุณหภูมิอื่นๆ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95%
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Figure 5 Comparison of M. marina MP-1 growth under different pressure. At 10 °C, represented by a black
circle and a solid trend line, and at 15°C was represented by a white circle. [19].

ลิตรของทริปโตน (tryptone) หรือ 10 กรัมตอลิตรของ
ยีสตสกัด (yeast extract) สามารถเพิ่มผลิตภัณฑใน
สวนของดีเอชเอจาก 11±1 มิลลิกรัมดีเอชเอ/ลิตร เปน
30±1 มิลลิกรัมดีเอชเอ/ลิตร และ 16±1 มิลลิกรัมดีเอ
ชเอ/ลิตร ตามลำดับ การเสริมดวยทั้งทริปโตนและยีสต
สกัดสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตดีเอชไดมากถึง 5 เทา
ในขณะเดียวกันการเติมแหลงคารบอนในอาหารสำหรับ
การเพาะเลี้ยงอยางกลูโคส (glucose) และกลีเซอรอล
(glycerol) สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตไดเชนกัน
แตปริมาณโดยรวมของดีเอชเอไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัย
สำคัญแตอยางใด แตเมื่อทำการเสริมอาหารดวยการ
จำกัดปริมาณคารบอน รวมกับการเสริมไนโตรเจนใน
อาหารเลี้ยงเชื้อโดยการเติม กลีเซอรอล ทริปโตน และ
ยีสตสกัดพบวาสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตดีเอชเอได
สูงสุด 82±5 มิลลิกรัมดีเอชเอ/ลิตร

จากภาพที่ 5 (Figure 5) พบวา แม M. marina
MP-1 จะมีความสามารถในการปรับตัวตอความอยูรอด
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีแรงดันและอุณหภูมิต่ำ แตก็
สามารถอยูรอดไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น คาดวาเปน
ผลจากขอจำกัดในการสังเคราะหกรดไขมัน หรือขีด
จำกัดของความสามารถในการสะสมกรดไขมันเหลานั้น
ไวที่ผนังเซลล แตทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแมจะเปนแบคทีเรียสกุล
Moritella เหมือนกันแตความสามารถในการปรับตัวก็
แตกตางกัน โดยใน M. marina MP-1 จะเจริญเติบโตได
ดีในความดันบรรยากาศ 0.1 MPa ที่ 15 องศาเซลเซียส
ในขณะที่ M. japonica DSK1T จะเจริญเติบโตไดดีใน
ความดันบรรยากาศ 50 MPa ที่ 15 องศาเซลเซียส [19]

7. การจำกั ด ปริ ม าณคาร บ อน และเสริ ม
ไนโตรเจนในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยง
การเพิ่ ม ปริ ม าณไนโตรเจนในอาหารสำหรั บ
เพาะเลี้ ย งจะสามารถเพิ่ ม อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
M. marina MP-1 ได และผลตอปริมาณการผลิตดีเอชเอ
โดยรวมเพิ่มขึ้น ในงานวิจัยของ Kautharapu และคณะ
ในป 2013 [18] ทำการทดลองโดยการเติม 10 กรัมตอ

8. การใช Cerulenin และการใชความรูดาน
พันธุวศิ วกรรม เพือ่ เพิม่ ปริมาณการผลิตดีเอชเอ
Cerulenin สามารถยับยั้ง fatty acid biosynthetic geneB (FabB) และ fatty acid biosynthetic
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ไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัวสายสั้นจากสารตั้งตนที่เปน
malonyl-CoA และ acetyl-CoA ตามปกติ เอนไซมที่
สังเคราะหจากยีนนีไ้ มไดถกู ยับยัง้ ดวย cerulenin ในการ
ยับยั้งการแสดงออกของยีน fatty acid biosynthetic
geneH (FabH) ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตของการสังเคราะห
ดีเอชเอจากการสะสมของสารตัง้ ตนในการผลิตดีเอชเออ
ยางเชนสารตัวกลาง malonyl-CoA และ Acetyl-CoA
ในเซลล อาจทำไดโดยการใชความรูดานพันธุวิศวกรรม
เชนการทำยับยั้งการทำงานของยีน (gene knock-out)
ยีน fatty acid biosynthetic geneH (FabH) รวมดวย
ในกระบวนการที่ก็จะเพิ่มการผลิตดีเอชเอไดผานการ
สะสมสารตั้งตนอยาง malonyl-CoA และ acetyl-CoA
ที่เพิ่มขึ้นไดดวยเชนกัน [1]

geneF (FabF) ซึ่งเปนยีนที่ถอดรหัสและแปลรหัสได
3-ketoacyl-ACP synthase I และ 3-ketoacyl-ACP
synthase II ตามลำดับ ทำใหกระบวนการทีจ่ ะสังเคราะห
กรดไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัวสายสั้นจากสารตั้งตนคือ
malonyl-CoA รวมกับ acetyl-CoA ซึ่งเปนสารตั้งตน
เดียวกันกับการสังเคราะหดีเอชเอหยุดชะงักลง จึงเกิด
) ดั ง นั้ น
การสะสมของสารตั้ ง ต น มากขึ้ น (
การใช cerulenin เสริมในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยง
แบคทีเรีย จะสามารถเพิ่มการผลิตดีเอชเอไดผานการ
สะสมสารตั้งตนอยาง malonyl-CoA และ acetyl-CoA
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได นอกจากนี้ ใ นส ว นของยี น fatty acid
biosynthetic geneH (FabH) ทีพ่ บในวิถกี ารสังเคราะห
กรดไขมั น อิ่ ม ตั ว และไม อิ่ ม ตั ว ในแบคที เรี ย เป น ยี น ที่
ถอดรหัสและแปลรหัสไดเอนไซมในการสังเคราะหกรด

Figure 6 Model of fatty acid synthesis pathway and polyunsaturated fatty acid pathway using malonyl-CoA
and acetyl-CoA as a co-substrate [1].
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9. บทสรุป
แบคทีเรียสามารถใชเปนอีกหนึง่ ทางเลือกสำหรับ
การเปนแหลงผลิตดีเอชเอได โดยเฉพาะใน M. marina
ที่เปนอีกหนึ่งแหลงผลิตที่มีประสิทธิภาพได ถึงแมวา
ปริมาณการผลิตดีเอชเอตามการรายงานในปจจุบันจะ
ไดไมเทาแหลงผลิตอยางยีสตสะสมไขมัน (Oleaginous
yeast) หรือสาหรายขนาดเล็ก (Microalgae) ที่กำลัง
เปนทีส่ นใจ แตแบคทีเรียก็มขี อ ดีสำหรับระยะเวลาในการ
เพาะเลี้ยงที่ใชเวลานอยกวาแหลงผลิตอื่นๆ ก็สามารถ
ผลิตดีเอชเอได นอกจากนี้ระบบการเพาะเลี้ยงมีความ
ซับซอนนอยกวาและตองการพื้นที่ที่ใชในการเพาะเลี้ยง
นอยกวาแหลงผลิตอื่นๆ รวมถึงกระบวนการในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ผ า นการใช ค วามรู ด า นพั น ธุ
วิศวกรรมที่หากทำการศึกษาในระบบของแบคทีเรียซึ่ง
เปนโพรแคริโอต (prokaryote) ทำใหมีความซับซอน
ของระบบนอยกวาการศึกษาในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง นอกจาก
นี้ยังสามารถทำรวมกับการควบคุมอุณหภูมิ ความดัน
หรือการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารอยางการจำกัดปริมาณ
คารบอน และเสริมไนโตรเจนในอาหารสำหรับการเพาะ
เลี้ยง หรือการใช cerulenin เพิ่มเติม ไปพรอมๆ กันได
เพื่อใหเปดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตดีเอชเอ

[3]

[4]

[5]
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