บทคัดย่ อ
ไฮโดรเจลจากไหมบอมบิกซ์ มอริ ไฟโบรอิน (SF) กาลังได้รับความสนใจในการ
นามาใช้งานด้านการขนส่ งตัวยา และวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากความเข้ากันได้ทางชี วภาพ
กับ เซลล์ การดู ด ซึ ม น้ า อัต ราการย่ อ ยสลายทางชี ว ภาพที่ ค วบคุ ม ได้ และการขึ้ น รู ป ได้อ ย่ า ง
หลากหลาย นอกเหนื อไปจากข้อดีดงั กล่าว ตัวอย่างไฟโบรอินที่ไม่ได้ถูกดัดแปลง มักจะมีค่าความ
แข็งแรงเชิงกลต่า อีกทั้ง ยังมีจลนศาสตร์ การเกิดเจลที่ค่อนข้างจะยาวนาน ทาให้การประยุกต์ใช้งาน
ทางการแพทย์ของวัสดุไฟโบรอินมีขอบเขตจากัด งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาวิธีการแบบใหม่ สาหรับใช้
เตรี ยมไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้ างแบบเชื่ อมขวาง และมีรูพรุ นถักทอกันเป็ นแบบสามมิติ
วิธีการแรก เป็ นการใช้เตรี ยมไฮโดรเจลไฟโบรอินที่ มีการเชื่ อมขวางทางกายภาพ โดยการผสม
สารละลายไฟโบรอิน (ร้อยละ 2-10 โดยมวลต่อปริ มาตร) เข้ากับ พอลิ(เอทิลีน ไกลคอล)ไดอะคริ
เลต (PEGDA) แล้วทาการบ่ม ณ อุณหภูมิห้อง จนกว่าสารละลายจะมีความหนื ดที่สูงขึ้นที่สามารถ
ต้านทานการไหลของของเหลวได้ ผลการทดลองพบว่า การเติม PEGDA (ร้อยละ 30 โดยมวลต่อ
ปริ มาตร) ช่ วยลดระยะเวลาในการเกิ ดเจล และช่ วยเพิ่มเสถี ยรภาพของไฮโดรเจลไฟโบรอิ นใน
ตัวกลางที่เป็ นน้ า ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการเกิดโครงสร้ างแบบแผ่นทับซ้อนที่มีการเชื่ อมโยงอย่าง
ทัว่ ถึงกันของโฟโบรอิน ซึ่ งสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จากเทคนิ คกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบ
ส่ องกราด การวิเคราะห์ผลจากเทคนิ คอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี ยังแสดงให้เห็นอีกว่า การเปลี่ยน
โครงรู ป ของไฟโบรอิ น จากแบบเกลี ย วไปเป็ นแบบแผ่นทับ ซ้ อ น เป็ นแรงผลัก ดัน ที่ ส าคัญ ต่ อ
กระบวนการเร่ งให้เกิดเจลโดย PEGDA นอกจากนี้ แล้ว ชนิ ดของสารละลายที่ใช้ในกระบวนการ
สกัดไฟโบรอิน ตลอดจนการกระตุน้ โดยการใช้คลื่นอุลตราโซนิกส์ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อจลนศาสตร์
การเกิ ดเจลของไฟโบรอิน สิ่ งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ งของไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้ าง
แบบเชื่อมขวางทางกายภาพ คือ ความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ยที่ทา
ให้ก่อโรค 3 ชนิด คือ Bacillus cereus, MRSA-SK1 and Staphylococcus aureus โดยทาให้เกิ ด
บริ เวณของการยับยั้งในช่วง 9.2-10.9, 5.7-6.1 และ 5.7-6.2 ม.ม. ตามลาดับ คุณสมบัติที่คน้ พบใหม่
นี้ ทาให้เจลอ่อนไฟโบรอินมีความเป็ นไปได้สาหรับการใช้งานทางการแพทย์มากยิง่ ขึ้น
นอกเหนื อไปจากการเชื่ อมขวางทางกายภาพแล้ว การศึ กษานี้ ได้พฒั นาวิธีการ
เตรี ยมไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีการเชื่ อมขวางโดยพันธะเคมี ที่มีความแข็งแรงและเสถียรภาพที่
สู งขึ้ น ในการนี้ ได้ผสมสารละลายไฟโบรอิ นเข้ากับสารเชื่ อมขวาง O’O-Bis[2-(N-succinimidyl
succinylamino)ethyl]polyethylene glycol (NHSP) และพอลิแอลไลซี น (PLL) ณ อุณหภูมิห้อง
การศึ ก ษาพบว่า คลื่ น อุ ล ตราโซนิ ก ซ์ ส ามารถเร่ ง ให้ เ กิ ด โครงสร้ า งแบบเชื่ อ มขวางได้ภ ายใน
ระยะเวลา 24 ช.ม. ซึ่ งก็ข้ ึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของสารละลายไฟโบรอินด้วยเช่นกัน การเชื่ อมขวาง

ของโดย NHSP ถูกพิสูจน์ได้จากการตรวจพบการดูดกลืนรังสี อินฟราเรดของหมู่ฟังก์ชนั ใหม่ คือ
อีเทอร์ การพบสัญญาณการสลายตัวทางความร้อนใหม่ ณ ช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้น ตลอดจนการเลื่อน
ตาแหน่ งของแถบอิเลกโตรโฟรี ซีส จากเดิ ม คือ 35-130 กิ โลดาลตัน ไปเป็ น 37-150 กิ โลดาลตัน
โครงสร้างแบบเชื่ อมขวางโดยพันธะเคมีที่เกิ ดขึ้ นนี้ ทาให้ไฮโดรเจลไฟโบรอินมีเสถียรภาพทาง
โครงสร้ าง ทางความร้ อน และการละลายน้ าที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ แล้ว ยังทาให้เกิ ดรู พรุ นสามมิติที่
ต่อเนื่ องที่มีปริ มาณแผ่นทับซ้อนของไฟโบรอินที่มากกว่าวิธีการเชื่ อมขวางแบบกายภาพอี กด้วย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของวิธี ก ารเชื่ อมขวางทั้ง สอง ที่ ส ามารถเร่ ง
จลนศาสตร์ การเกิดเจลของโปรตีนไฟโบรอิน ตลอดจนทาให้คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของไฮโดร
เจลไฟโบรอินมี ความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และวิศวกรรมเนื้ อเยื่อมาก
ยิ่งขึ้น ในเชิ งพฤติกรรมการปลดปล่ อยตัวยา ไฮโดรเจลที่มีการเชื่ อมขวางทั้งสองแบบ แสดงการ
ปลดปล่อยอย่างรวดเร็ วในช่วงต้น ตามด้วยการปลดปล่อยตามสมการอันดับศูนย์ ทั้งนี้ ปริ มาณการ
ปลดปล่อยตัวยาต้นแบบ คือ สี ยอ้ ม rhodamine B และ -mangostin พบว่า ขึ้นอยูก่ บั สมบัติการไม่
ชอบน้ า น้ าหนักโมเลกุล ความสามารถของตัวยาต้นแบบในการถูกดูดซับบน SF สัณฐานโครงข่าย
ของไฮโดรเจล ตลอดจนองค์ป ระกอบของของผสม ซึ่ ง เมื่ อ ปริ ม าณของโปรตี น ไหมเพิ่ ม ขึ้ น
ไฮโดรเจลจะมีการปลดปล่อยที่ชา้ ลง ซึ่ งสามารถอธิ บายได้จากผลการกีดขวางการแพร่ ผา่ นโดยแผ่น
ทับซ้อนของไฟโบรอินนัน่ เอง การศึกษานี้ จึงสามารถพิสูจน์ได้วา่ วิธีการเชื่ อมขวางทั้งสองแบบ
สามารถช่วยปรับปรุ งทั้งจลนศาสตร์ การเกิดเจล ตลอดจนคุ ณสมบัติทางกายภาพเคมี อื่นๆ ของไฟ
โบรอินให้มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้งานด้านการแพทย์และวิศวกรรมเนื้อเยือ่ มากยิง่ ขึ้น
ตามที่ได้คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า สารสกัดบริ สุทธิ์ -mangostin ในน้ าปราศจาก
ไอออน มีฤทธิ์ ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ยที่ทาให้ก่อโรค 3 ชนิ ด ได้แก่ B. cereus
MRSA-SK1 และ S. aureus ในระดับดีมาก โดยมีความเข้มข้นต่าสุ ดที่สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อ
แบคทีเรี ย (MIC) คือเพียง 0.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แต่เมื่อนาสารสกัดบริ สุทธิ์ นี้ ไปบรรจุไว้ใน
ซิ ลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอิน ตัวยาดังกล่าวมีฤทธิ์ การยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ย B. cereus MRSA-SK1 และ
S. aureus ที่อ่อนลง โดยปรากฏบริ เวณของการยับยั้งในช่วง 15.2 ± 0.3, 9.2 ± 0.3 และ 11.0 ± 1.0
มิลลิเมตร ตามลาดับ อีกทั้ง ยังมีค่าการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ยสายพันธุ์ดงั กล่าว
เพิ่มขึ้นเป็ น 64±0.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร คุณลักษณะดังกล่าวสามารถอธิ บายได้จากผลการกีด
ขวางการแพร่ ผา่ นโดยโครงร่ างตาข่ายภายในเนื้ อพื้นของไฮโดรเจล และขีดจากัดในการละลายน้ า
ของสารสกัดบริ สุท ธิ์ นั่นเอง ดัง นั้น การประยุก ต์ใ ช้งานทางตรงของไฟโบรอินไฮโดรเจลใน
งานวิจยั นี้ จึงน่ าจะมีความเหมาะสมสาหรับ การใช้ปลดปล่ อยสารออกฤทธิ์ ที่มีข้ วั (hydrophilic)
หรื อที่มีท้ งั ส่ วนที่มีข้ วั และไม่มีข้ วั (amphipathic) อยูใ่ นโมเลกุลเดียวกัน

