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 เอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต และยังมีบทบาท

สำคัญในอุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งทางดานการแพทย และสิ่งแวดลอม การนำเอนไซมมาประยุกตใชในดานตางๆ จะตอง

มีความรูพ้ืนฐานทางดานเอนไซม เชน การเลือกชนิดของเอนไซมท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการนำไปใช การศึกษาจลนพลศาสตร

ตางๆ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม ตลอดจนการตรวจสอบหากิจกรรมของเอนไซมเพื่อการกำหนด

ใชปริมาณเอนไซมที่เหมาะสม เพื่อใหเอนไซมทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหผลผลิตออกมาในปริมาณที่สูง ซึ่งนำไปสู

การลดตนทุนการผลิต

 e-book นี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือเรื่อง เอนไซมและการประยุกตใช ซึ่งเรียบเรียงขึ้นโดยคณะนักวิจัยจากศูนย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ โดยในสวน CD นี้ประกอบดวย ความรูพื้นฐานทางดานชีวเคมีของเอนไซม 

และเทคนิคการตรวจวิเคราะหรวมถึงตัวอยางวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมดวยวิธีตางๆ ซึ่งจะใหความรูและความเขาใจใน

เชิงชีวเคมีและเทคนิคเพื่อประกอบกับแนวทางการประยุกตใชเอนไซมในอุตสาหกรรมตางๆ ในสวนหนังสือ ในรูปแบบ

ที่เขาใจงายและมีประโยชนตออาจารย นักวิจัย นักศึกษา ผูประกอบการรวมถึงผูสนใจทั่วไป

 คณะผูเขียนขอขอบคุณศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ที่สนันสนุนในการจัดทำ

หนังสือเลมนี้ ขอบคุณบิดามารดาและครูบาอาจารยที่ไดประสาทวิชาใหแกคณะผูเขียนเปนอยางดี และขอบคุณบุคคล

ตางๆ ที่มีสวนสนับสนุนหนังสือเลมนี้ทั ้งทางตรงและทางออม หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนแกผู อานทุกทาน

หากมีขอผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
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 เอนไซมคือโมเลกุลโปรตีนที่เรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ (biocatalyst) และมีบทบาทสำคัญในการเรงและ

ควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีเกือบทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตั้งแตจุลินทรียไปจนถึงสิ่งมีชีวิตชั้นสูง โดยเอนไซม

เกี่ยวของกับกระบวนการสำคัญ เชน การยอยสารอาหารตางๆ (catabolism) และการสังเคราะหสารชีวโมเลกุล 

(anabolism) ซึ่งนำไปสูการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนที่สึกหรอของสิ่งมีชีวิต เอนไซมสามารถทำงานไดทั้ง

ภายในเซลลส่ิงมีชีวิต (in vivo) และในส่ิงแวดลอมภายนอกเซลลหรือหลอดทดลอง (in vitro) (ภายใตสภาวะในหลอด

ทดลองท่ีใกลเคียงกับส่ิงแวดลอมภายในเซลลส่ิงมีชีวิต) การทำงานของเอนไซมมีลักษณะแบบเดียวกับตัวเรง (catalyst) 

ในปฏิกิริยาเคมีทั่วๆ ไป คือทำหนาที่ในการเรงการเกิดปฏิกิริยาโดยการสรางวิถีของปฏิกิริยา (reaction pathway) 

ที่ไปลดพลังงานอิสระของการกระตุน (activation energy) ของปฏิกิริยา โดยที่เอนไซมจะไมมีการสลายหรือ

เปลี่ยนแปลงไปเปนโมเลกุลอื่นในขณะที่เรงปฏิกิริยา เอนไซมมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากตัวเรงในปฏิกิริยาเคมี 

คือเอนไซมเปนตัวเรงที่มีความจำเพาะ (specifi city) ตอสารหรือซับสเตรต (substrate) ที่ทำปฏิกิริยาสูงมาก 

เอนไซมหนึ่งๆ จะเรงเฉพาะปฏิกิริยาของซับสเตรตที่จำเพาะเจาะจงเทานั้น นอกจากนี้เอนไซมจะมีประสิทธิภาพที่

สูงมากในการเรงปฏิกิริยา โดยความเร็วของปฏิกิริยาเมื่อมีเอนไซมเปนตัวเรงอาจเร็วกวาปฏิกิริยาที่ไมมีตัวเรง

ถึง 108 - 1020 เทา ในบทน้ีจะไดกลาวถึงโครงสรางและการจัดจำแนก กลไกการทำงาน จลนพลศาสตร ของเอนไซม

และปจจัยที่มีผลตอการทำงานของเอนไซมเปนตน ซึ่งนับเปนพื้นฐานทางชีวเคมีที่สำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

เอนไซม
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1. โครงสรางของเอนไซม

 เอนไซมสวนใหญเปนโปรตีนชนิดกอนกลม (globular protein) ที่มีขนาดตั้งแตประมาณ 12,000 ถึงกวา 

1 ลานดอลตัน โดยสามารถพบเอนไซมในรูปแบบตางๆ ดังแสดงดานลาง

1 Monomeric enzyme เกิดจากสายโพลีเพปไทดจัดตัวเปนโครงสรางระดับตติยภูมิ (tertiary structure) โดย

การเกิดพันธะไฮโดรโฟบิก (hydrophobic bond)  พันธะไอออนิก (ionic bond) พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) 

หรือพันธะไดซัลไฟด (disulfi de bond) ระหวางกรดอะมิโน (amino acid) ท่ีอยูในสายโพลีเพปไทด (polypeptide) 

โดยเอนไซมในกลุมนี้มักเกี่ยวของในปฏิกิริยาการแยกสลายดวยน้ำ (hydrolysis) หรือปฏิกิริยาที่ไมซับซอน เชน 

เอนไซมเพปซิน (pepsin) ทริปซิน (trypsin) ไลโซไซม (lysozyme) ไคโมทริปซิน (chymotrypsin) และไรโบนิวคลีเอส

(ribonuclease) เปนตน 

2 Oligomeric หรือ multimeric enzyme เปนเอนไซมที่เกิดจากการรวมตัวกันของสายเพปไทดหรือโปรตีน

หนวยยอย (subunit)) จัดเรียงตัวกันเปนโครงสรางจตุรภูมิ (quaternary structure) โดยโปรตีนหนวยยอยอาจจะ

เปนชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ไดและจำนวน หนวยยอยอาจจะมีนอยหรือมากก็ได นอกจากนี้ในบางเอนไซม

อาจเกิดการรวมตัวของสายเพปไทดหนวยยอยเปนหนวยยอยควบคุม (regulatory subunit) และหนวยยอยเรง

การทำงาน (cata-lytic subunit) เชน เอนไซมแลคเตต ดีไฮโดรจีเนส (Lactate dehydrogenase) ซึ่งเกี่ยวของ 

กับปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงยอนกลับระหวางไพรูเวต (pyruvate) และแลคเตต (lactate) โดยเอนไซมประกอบ

ดวยหนวยยอยสองชนิดมารวมตัวกันสี่หนวยไดโครงสรางที่ตาง กัน 5 แบบ ไดแก M4 M3H M2H2 MH3 H4 ใน

สัตวมีกระดูกสันหลังจะพบโครงสราง M4 มาก ท่ีกลามเน้ือและพบ H4 มากท่ีหัวใจ นอกจากน้ียังมีเอนไซมแอสปารเตต 

ทรานสคารบามิเลส (aspartate transcarbamylase หรือ ATCase) ซึ่งเปนเอนไซมตัวแรกในวิถีการสังเคราะห 

พิริมิดีน (pyrimidine biosynthesis pathway) เพื่อเรงปฏิกิริยาดังแสดงดานลาง

เอนไซม ATCase จะประกอบดวยหนวยยอยควบคุม r6 หนวย จัดตัวกันเปน 3 r2 และหนวยยอยเรงปฏิกิริยา c6 หนวย 

จัดตัวกันเปน 2 c3 โดยหนวยยอยทั้งหมดจะรวมตัวกันเพื่อสังเคราะห carbamoyl aspartate ซึ่งจะถูกเปลี่ยน

โดยเอนไซมอ่ืนๆ ในวิถีเพ่ือสรางผลผลิต สุดทาย CTP ซ่ึงหากมีปริมาณท่ีมากเกินพอก็จะไปจับกับหนวยยอยควบคุม r 

เพื่อยับยั้งปฏิกิริยา ในขณะที่ ATP ซึ่งเปนผลผลิตสุดทายของปฏิกิริยาการสังเคราะหเพียวรีน (purine) จะไปจับ

อีกบริเวณหนึ่งของหนวยควบคุม r และกระตุนปฏิกิริยาการสราง CTP    
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3 Multienzyme complex กลุมของเอนไซมซึ่งประกอบดวยโพลีเพปไทดหลายเสน ประกอบกันเปนโครงสราง

เอนไซมเชิงซอนดวยความสัมพันธแบบที่ไมใชโควาเลนท (non- covalent) ทำงานรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของวิถีการสังเคราะหสาร ในบางกรณีจะเปนกลไกของโมเลกุลท่ีเก่ียวของกับการสงผานสารตัวกลาง (intermediates 

หรือ metabolites) จากเอนไซมตัวหน่ึงไปยังเอนไซมตัวถัดไปท่ีอยูในโครงสราง เชน ไพรูเวต ดีไฮโดรจีเนส คอมเพล็กซ 

(pyruvate dehydrogenase complex (PDC)) ซึ่งประกอบดวยเอนไซม 3 ชนิดคือ เอนไซมไพรูวิก ดีไฮโดรจีเนส 

(pyruvic dehydrogenase) เอนไซมไดไฮโดรลิโพอิล ทรานสอะซิทิเลส (dihydrolipoyl transacetylase) และ

เอนไซมไดไฮโดรลิโพอิล ดีไฮโดรจีเนส (dihydrolipoyl dehydrogenase) เรงปฏิกิริยาเปล่ียนกรดไพรูวิก (pyruvic) 

และโคเอนไซม เอ (coenzyme A (CoA))  ไปเปนอะซิทิล โคเอ (acetyl CoA) และคารบอน ไดออกไซด นอกจากน้ี

ยังมีเอนไซมในกลุมออกซิโดรีดักเทสซ่ึงมีหลายหนวยยอย  (subunit) โดยการสราง reducing equivalent ในหนวย

ยอยที่ 1 และสงตอ reducing power มายังหนวยยอยถัดมาจนกระทั่งถึงหนวยยอยที่เกี่ยวกับการเรงปฏิกิริยา 

(catalytic subunit) ซึ่งเกิดการเปลี่ยนซับสเตรตไปเปนผลผลิต โดยอาจมีหนวยยอยที่ทำหนาที่เปนโคแฟกเตอร 

ทำหนาท่ีชักนำใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางของโปรตีน (conformational change) ในหนวยยอยท่ีเก่ียวกับ

การเรงปฏิกิริยา เชน เอนไซมมีเทน โมโนออกซิจีเนส (meth-ane monooxygenase) ซ่ึงเปนเอนไซมท่ีใช NAD(P)H 

เปน reducing equivalent ในการเปลี่ยน มีเทนไปเปนเมทานอลและน้ำ 

 เอนไซมบางตัวจะทำงานไดตอเมื่อมีสารประกอบบางชนิดที่ไมใชโปรตีนเรียกวาโคแฟกเตอร (cofactor) 

เขามาจับกับเอนไซมท่ีไมทำงาน (apoenzyme)  โดยเอนไซมท่ีประกอบดวย โมเลกุลโปรตีนและโคแฟกเตอรเรียกวา

โฮโลเอนไซม (holoenzyme) โคแฟกเตอรแบงออก ไดเปน 2 ประเภทคือ

1 โคแฟกเตอรที่เปนโมเลกุลอินทรีย ซึ่งอาจจับกับเอนไซมแบบหลวมหรือแนนแบงเปน 2 ชนิดคือ 

 1.1 หมูพรอสเทติก (prosthetic group) เปนโคแฟกเตอรท่ีจับกับเอนไซมอยางแนนมากดวย พันธะโควาเลนท 

เชน ฟลาวิน อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด (fl avin adenine dinucleotide หรือ FAD) ของเอนไซมซักซินิก ดีไฮโดรจีเนส 

(succinic dehydrogenase) และไธเอมีน ไพโรฟอสเฟต (thiamine pyrophosphate) ของเอนไซมไพรูเวต ดีไฮโดรจีเนส 

(pyruvate dehydrogenase) เปนตน

 1.2 โคเอนไซม (coenzyme) เปนโคแฟกเตอรที่จับกับเอนไซมอยางหลวมและทำปฏิกิริยา กับซับสเตรต 

ดังนั้นโครงสรางของโคเอนไซมอาจเปลี่ยนแปลงไดในระหวางที่เกิดปฏิกิริยา และจะถูกเปลี่ยนกลับมาสูสภาพเดิม

หลังจากเสร็จปฏิกิริยา โคเอนไซมสวนใหญไดมาจากวิตามิน (vitamin)  เชน B1 B2 B6 B12 niacin และ folic acid 

ตัวอยางโคเอนไซม เชน NAD+ และ NADP+  โคเอนไซม เอ (coenzyme A) และ S-adenosylmethionine เปนตน 

2 โคแฟกเตอรท่ีเปนโมเลกุลอนินทรีย (inorganic molecule) ไดแกไอออนของโลหะ เชน Mn2+ เปนโคแฟกเตอร

ของเอนไซมอารจีเนส (arginase) Mo2+ เปนโคแฟกเตอรของเอนไซมไนเทรต รีดักเทส (nitrate reductase) Mg2+ 

เปนโคแฟกเตอรของเอนไซม กลูโคส-6-ฟอสฟาเทส (glucose-6-phosphatase) และเฮกโซไคเนส (hexokinase) 

Ca2+ เปนโคแฟกเตอรของเอนไซมเพนิซิลลิน อะมิเดส (penicillin amidase)  หรือ Zn2+ เปน โคแฟกเตอรของ

เอนไซมแอลกอฮอล ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase) คารบอนิก แอนไฮเดรส (carbonic anhydrase) 

และดีเอ็นเอ พอลิเมอเรส (DNA polymerase) เปนตน

C
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2. การเรียกชื่อและจำแนกชนิดของเอนไซมมี 2 แบบ

2.1 แบบชื่อสามัญ (Recommended name หรือ Trivial name) โดยการเติม “ase” หลังชื่อ ซับสเตรต

ของปฏิกิริยาที่เอนไซมเปนตัวเรง เชน เอนไซมซูเครส (sucrase) เรงปฏิกิริยาที่มี ซูโครส (sucrose) เปนซับสเตรต

หรือเติม “ase” หลังชนิดของปฎิกิริยาที่เอนไซมเปนตัวเรง เชน ออกซิเดส (oxidase) ที่เรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

(oxidation) บางเอนไซมมีชื่อเฉพาะพิเศษ เชน เอนไซมเพปซินหรือเอนไซมทริปซิน นอกจากนี้มีการเติม “lytic” 

หลังซับสเตรต ที่เอนไซมเขาไปยอย เชน proteolytic เปนเอนไซมยอยโปรตีน

2.2 ชื่อแบบระบบมาตรฐาน (Systematic name) สหภาพชีวเคมีสากล (The International Union of 

Biochemistry, IUB) ไดตกลงวิธีการเรียกช่ือและจำแนกเอนไซมเปน 6 กลุมตามชนิดของปฏิกิริยาท่ีเอนไซมทำหนาท่ี

เรงซึ่งมีดังนี้

 ออกซิโดรีดักเทส (Oxidoreductase) เอนไซมกลุมนี้จะเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน (oxidation

reduction) ในการเติมออกซิเจน เชน C-H เปน C=O หรือการเติมหรือดึงไฮโดรเจนของปฏิกิริยา เชน เอนไซม

แลคเตต ดีไฮโดรจีเนส (lactate dehydrogenase) และ แอลกอฮอล ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase) 

เปนตน

 ทรานสเฟอเรส (Transferase) เก่ียวกับการโยกยายหมูหรือกลุมตางๆ เชน หมูเอมีน (amine) หมูอัลดีไฮด 

(aldehyde) หมูคีโตน (ketone) หมูเอซิล (acyl) และหมูฟอสโฟริล (phosphoryl) จากโมเลกุลหนึ่งไปยังอีก

โมเลกุล เชน เอนไซมอลานีน ทรานสมีเนส (alanine transaminase) และไคเนส (kinase) เปนตน
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 ไฮโดรเลส (Hydrolase) เกี่ยวกับการยอยสลายโมเลกุลโดยมีโมเลกุลน้ำเขาไปเกี่ยวของในปฏิกิริยา 

เอนไซมกลุมนี้จะกวางมากรวมไปถึงเอนไซมที่ยอยพันธะประเภทเอสเทอร (ester) เอไมด (amide) และเพปไทด 

(peptide) กลุมท่ีมีพันธะ C-N anhydride และ ไกลโคไซด (glycoside) เปนตน รวมถึงพันธะอ่ืนท่ีเกิดการยอยสลาย

ดวยโมเลกุลน้ำ ตัวอยาง ของเอนไซมในกลุมนี้ เชน เอนไซมไคโมทริปซิน ไลเปส อะไมเลสและไพโรฟอสฟาเตส 

(pyrophosphatase) เปนตน

 ไลเอส (Lyase) เรงการเติมหรือการแยกกลุมเคมีออกจากซับสเตรตทำใหเกิดพันธะคู (double bond) 

เชน C=C C=O และ C=N เปนตน ตัวอยางของเอนไซมในกลุมนี้ เชน เอนไซมไพรูเวต ดีคารบอกซิเลส 

(pyruvate decarboxylase) เปนตน

 ไอโซเมอเรส (isomerase) หรือมิวเทส (mutase) เก่ียวกับการเรงปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงภายในโมเลกุล 

ไดแก ปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน (isomerization) ตางๆรวมถึงปฏิกิริยา เรซิเมอไรเซชัน (racemization) เชน 

เอนไซมกลูโคส ไอโซเมอเรส (glucose isomerase) และเอนไซมอะลานีน ราซิเมส (alanine racemase) 

เปนตน

C
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 ไลเกส (ligase) หรือซินเธเทส (synthetase) ทำใหเกิดการเชื่อมกันของซับสเตรต 2 โมเลกุลโดยอาศัย

การ hydrolysis ของ ATP โดยทั่วไปจะอยูในการเรงปฏิกิริยาการสังเคราะห ทำใหเกิดพันธะ C-O C-S และ C-N 

เปนตน เชน เอนไซมกลูตามีน ซินเธเทส (glutamine synthetase) เปนตน

 นอกจากน้ีสหภาพชีวเคมีสากลไดใชระบบเลขรหัสส่ีตัวในการจำแนกชนิดของเอนไซม (Systematic code 

number หรือ EC) โดยรหัสตัวแรกแสดง class หนึ่งในหกประเภท ของเอนไซมซึ่งประกอบดวยออกซิโดรีดักเตส 

ทรานสเฟอเรส ไฮโดรเลส ไลเอส ไอโซเมอเรส และไลเกส รหัสตัวที่สองแสดง subclass ซึ่งจะบงบอกชนิดของ

พันธะที่เอนไซมเขาไปกระทำ และรหัสสองตัวสุดทายจะบงบอกซับสเตรตของเอนไซมที ่ละเอียดมากขึ้น เชน 

เอนไซมไตรเพปไทด อะมิโนเพปติเดส  (tripeptide aminopeptidase) มีรหัสวา EC 3.4.11.4 
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 เอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ (biological catalyst) ที่ทำใหปฏิกิริยาตางๆ ดำเนินไปขางหนา

และทำใหอัตราการเกิดของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเปน 108-1020 เทาของปฏิกิริยาที่ไมมีเอนไซมเรง โดยเอนไซมสามารถ

เรงปฏิกิริยาไดอยางมีประสิทธิภาพแมมีปริมาณเพียงเล็กนอย ส่ิงท่ีควรรูเก่ียวกับเอนไซมในการเรงปฏิกิริยามีดังน้ีคือ

1. บริเวณเรง (active site) ของเอนไซม

 เอนไซมสวนใหญจะมีโมเลกุลขนาดใหญกวาซับสเตรตและมีสวนที่เล็กมากของเอนไซม เรียกวาบริเวณเรง

ซึ่งเขาจับกับซับสเตรตและทำหนาที่ในการเรงปฏิกิริยา โดยบริเวณเรงจะมีลักษณะเปนรอง (cleft crevice)  

ประกอบดวยสวนที่เรียกวาบริเวณจับ (binding site) และบริเวณเรงปฏิกิริยา (catalytic site) ที่บริเวณจับจะมี

รูปรางและกรดอะมิโนท่ีทำ ใหซับสเตรตเขาไปจับไดดี การจับของซับสเตรตท่ีบริเวณเรงจะเกิดจากพันธะท่ีไมใชแบบ

โควาเลนท เชน พันธะไอออนิก (ionic interaction)  พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) แรงแวนเดอรวาลส 

(van der Walls) หรือแรงไฮโดรโฟบิก (hydrophobic interaction) โดยพันธะเหลาน้ีจะท่ีเกิดข้ึนเฉพาะเม่ือสวนตางๆ 

ของโมเลกุลซับสเตรตและเอนไซมอยูใกลกันมากเพียงพอ หลังจากที่เอนไซมรับซับสเตรตเขามาแลวจะทำใหเกิด 

เอนไซมซับสเตรตคอมเพล็กซ (enzyme substrate complex หรือ ES complex)   และจะเกิดการเรงปฏิกิริยา 
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โดยจะมีโซขาง (side chain) ของกรดอะมิโนบางตัวท่ีบริเวณเรงปฏิกิริยาเขารวมปฏิกิริยาดวย หลังจากเกิดปฏิกิริยา

แลวผลผลิตที่ไดก็จะแยกตัวออกจากผิวของเอนไซม และเอนไซมก็พรอมที่จะรับซับสเตรตโมเลกุลใหมตอไป

2. พลังงานอิสระกิบบส (Gibbs  free energy) กับเอนไซม 

 การทำงานของเอนไซมในเชิงเทอรโมไดนามิกส (thermodynamics) มีคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสที่

สำคัญคือ พลังงานอิสระกิบบส (∆G) ซึ่งแสดงความแตกตางระหวางพลังงานอิสระของผลผลิตและสารตั้งตนโดย  

∆G ของปฏิกิริยาเกิดจากพลังงานอิสระของผลผลิตลบดวยพลังงานอิสระของสารตั้งตน (∆G= Gผลผลิต- Gสารตั้งตน) 

ท้ังน้ีกลไกการเกิด ปฏิกิริยาไมมีผลตอคา ∆G เชน ∆G สำหรับการออกซิเดชันของกลูโคสไปเปนคารบอนไดออกไซด 

และน้ำจะคงที่ ไมวาปฏิกิริยาจะเกิดโดยมีหรือไมมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา นอกจากนี้ ∆G จะไมเกี่ยวของกับ

อัตราการเกิดปฏิกิริยา โดยจะแสดงเพียงวาปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นเองไดหรือไม แตไมไดบอกวาปฏิกิริยาวาเกิดขึ้นเร็ว

หรือเกิดขึ้นชา โดย ∆G สามารถแสดงทิศทางในการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีไดดังนี้

 หาก ∆G เปนลบ แสดงวาเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไดเอง (spontaneous หรือ exergonic reaction)

 หาก ∆G เปนศูนย แสดงวาระบบเขาสูสภาวะสมดุลคือมีการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนาเทากับปฏิกิริยายอนกลับ

 หาก ∆G เปนบวก แสดงวาปฏิกิริยาไมสามารถเกิดขึ้นเอง (non-spontaneous) โดยตองใสพลังงาน

เขาไปเพื่อทำใหเกิดปฏิกิริยา (endergonic reaction)

การคำนวณหาคาพลังงานอิสระกิบบส (∆G) 

 ในการคำนวณหาคา ∆G จำเปนตองรูธรรมชาติของท้ังสารต้ังตนและผลผลิตและความเขมขนของสารต้ังตน

และผลผลิตดังสมการ

A+B  C+D เมื่อ A และ B คือ ความเขมขนของสารตั้งตน C และ D คือความเขมขนของผลผลิต และสมการ

สำหรับ ∆G ดังแสดงดานลาง

∆G = ∆Go′+RT ln{[ผลผลิต]/[สารตั้งตน]} หรือ 

∆G  = ∆Go′+RT ln{([C][D]) / ([A][B])}

∆Go′ = คาเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระท่ีสภาวะมาตรฐาน [25˚C หรือ 298 K ท่ีความดัน 1 บรรยากาศ pH 7.0 

  และความเขมขนของปริมาณสารต้ังตนและผลผลิตเทากับ 1 M ∆Go′ จะบง ช้ีวาปฏิกิริยามีทิศทางไปทางใด

  (บวกหรือลบ) ภายใตสภาวะมาตรฐาน ท้ังน้ีสภาวะมาตรฐาน เปนเพียงสภาวะท่ีกำหนดข้ึนเพ่ืออางอิง 

  แตไมใชสภาวะจริงที่เกิดขึ้นในเซลลสิ่งมีชีวิต

Keq  = คาคงที่สมดุล Keq= ([C][D]) / ([A][B])

R    =  คาคงที่ของแกส (1.987 X 10-3 kcal/mol)

T    = อุณหภูมิสัมบูรณที่ 25˚C ซึ่งเทากับ 298 K 

ln   = natural log (2.303 log10) 

เนื่องจากที่สภาวะสมดุลคา ∆G = 0 ดังนั้น

0  = ∆Go′+RT lnKeq

∆Go′ = -RT lnKeq

∆Go′ = -2.303RTlog10Keq

C
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∆Go′ = -2.303 x 1.987 x 10-3 x 298 x log10Keq

เชน ถากำหนด Keq = 10 จะได ∆Go′= -1.36 kcal/mol  

ตัวอยางการหาคา ∆G ในปฏิกิริยาการไอโซเมอไรเซชันของ Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) ไปเปน 

Glyceraldehyde 3-phosphate (GAP) ในกระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) กำหนดใหคา Keq = 0.0475 

และกำหนดใหความเขมขน ของ DHAP = 2 x 10-4 M และ GAP = 3x10-6 M

จากสมการ  ∆Go′ =  -2.303 RTlog10Keq

                =  -1.36 X log10(0.0475)

                = +1.8 kcal/mol

จากสมการ  ∆G  =  ∆Go′+RT ln{[ผลผลิต] / [สารตั้งตน]}

หรือ         ∆G  =  ∆Go′+2.303RT log10{[ผลผลิต] / [ สารตั้งตน]}

ความเขมขนของสารตั้งตน (DHAP) = 2x10-4 M และ ผลผลิต (GAP) = 3 x 10-6 M

คา [ผลผลิต] / [ สารตั้งตน] = 1.5x10-2  แทนคาลงในสมการ

 ∆G  =  ∆Go′+ 2.303RT log10{[ผลผลิต] / [ สารตั้งตน]}

      =  1.8 + [2.303 x 1.987 x 10-3 x 298 x log10 (1.5x10-2)]

      =  1.8-2.49 = -0.69 kcal/mol 

จากคา ∆G แสดงวาปฏิกิริยาเกิดขึ้นไดเอง (spontaneous)

ความสัมพันธระหวางพลังงานอิสระ (∆G) กับการเกิดปฏิกิริยา

 ปฏิกิริยาโดยทั่วไปทั้งสารตั้งตน (S) และผลผลิต (P) ตางมีระดับพลังงานอิสระเปนของตัวเอง พลังงาน

อิสระของผลผลิตจะต่ำกวาของซับสเตรต  การเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งตนไปเปนผลผลิตจะทำใหไดพลังงานอิสระ 

(∆G) ออกมาจากปฏิกิริยาจำนวนหนึ่ง (∆G มีคาเปนลบ) เรียกวาปฏิกิริยาแบบปลดปลอยพลังงาน (exothermic 

หรือ exergonic reaction) ในปฏิกิริยาที่เปลี่ยนสารตั้งตนไปเปนผลผลิตจะตองผานสถานะเปลี่ยน (transition 

state, (S‡)) ซ่ึงมีพลังงานอิสระสูงกวาท้ังสารต้ังตนและผลผลิต ความแตกตางระหวางพลังงานอิสระท่ีสถานะเปล่ียน

และสารต้ังตนเรียกวาพลังงานอิสระของการกระตุน (Gibbs free energy of activation หรือ activation energy 

(,∆G‡)) โดย ∆G‡ = GS‡ - GS ปฏิกิริยาทีมีคา ∆G‡  สูงจะเกิดผลผลิตไดยากกวาปฏิกิริยาท่ีมีคา ∆G‡ ต่ำ ตัวเรงทุกชนิด 

รวมทั้งเอนไซม มีหนาที่สงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาโดยไมเปลี่ยนแปลง ∆G และสมดุลของปฏิกิริยา แตทำใหเกิดการ

ลดลงของพลังงานอิสระของการกระตุนหรือ ∆G‡  สงผลใหโมเลกุลสารตั้งตนที่มีพลังงานเพียงพอสามารถผาน

สภาพเปลี่ยนได (รูปที่ 1ก) เอนไซม จะทำหนาที่ลดพลังงานอิสระของการกระตุนแตจะไมเปลี่ยนแปลง ∆G ของ

ปฏิกิริยาจึงไมมีผลตอจุดสมดุลของปฏิกิริยา การรวมตัวระหวางเอนไซมและซับสเตรต มีผลทำใหอัตราเร็วของ

ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นได โดยสามารถเขียนสมการของปฏิกิริยาไดดังนี้คือ

  

 E+S        ES         EP         E+P 
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 การจับกันของเอนไซมกับซับสเตรตที่บริเวณเรงทำใหเกิดสารตัวกลาง (reaction intermediate) คือ

เอนไซมซับสเตรตคอมเพล็กซ [Enzyme-substrate complex (ES complex หรือ ES)] ขึ้นมา ซึ่งในสภาวะการ

ลดลงของพลังงานอิสระของการกระตุนจะชักนำใหซับสเตรตที่ถูกยึดไวที่บริเวณเรงเขาสูสภาพเปลี่ยนไดงายและ

รวดเร็ว เกิดเปนผลผลิตชั่วคราว คือเอนไซมผลผลิตคอมเพล็กซ (EP complex) ซึ่งจะแตกตัวเปนผลผลิตของ

ปฏิกิริยาและหลุดออกจากเอนไซม (รูปที่ 1ข)

รูปท่ี 1  แสดงปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของกิบสขณะท่ีเกิดปฏิกิริยา ก. เปรียบเทียบระหวางปฏิกิริยา

ท่ีไมมีและมีตัวเรง ในปฏิกิริยาท่ีมีตัวเรงรวมถึงเอนไซมคาสภาวะเปล่ียน (transition state, (S‡)) จะมีระดับพลังงานต่ำ

และพลังงานอิสระของการกระตุน (activation energy) จะลดลง  ∆G‡ uncatalyzed และ ∆G‡ catalyzed  

แทนพลังงานอิสระของการกระตุนขณะที่ไมมีและมีตัวเรงในปฏิกิริยาตามลำดับ ข. สำหรับปฏิกิริยาที่มีเอนไซม

เปนตัวเรง (เสนทึบ) เทียบกับเมื่อไมมีเอนไซมเปนตัวเรง (เสนประ) โดยการรวมตัวกันของเอนไซมและซับสเตรต

ทำใหเกิดสภาพเปลี่ยนและใหผลผลิตออกมาจากปฏิกิริยา E แทนเอนไซม S แทนซับสเตรท ES แทนเอนไซม

ซับสเตรตคอมเพล็กซและ EP แทนผลผลิตชั่วคราว และ P แทนผลผลิต (ที่มา Nelson and Cox, 2009: 

Lehninger principles of biochemistry 5th edition)

3. กลไกการทำงานของเอนไซม

 เอนไซมมีประสิทธิภาพ (effi ciency) และมีความสามารถในการเรงปฏิกิริยาแบบจำเพาะ (specifi city) 

ตอสารที่เขาทำปฏิกิริยา ทฤษฎีที่อธิบายการจับกันอยางจำเพาะเจาะจงระหวาง เอนไซมและซับสเตรตมีดังตอไปนี้

C
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ทฤษฎีแมกุญแจและลูกกุญแจ (The lock and key theory) เสนอโดยอีมิล ฟชเชอร (Emil Fischer) อธิบายวา

โมเลกุลของเอนไซมจะมีโครงรูปของบริเวณเรงที่เฉพาะเจาะจงกับซับสเตรต ซึ่งทำใหซับสเตรตเขามาจับไดพอดี

เหมือนกับการที่ลูกกุญแจสวมเขาพอดีกับแมกุญแจ โดยทฤษฎีนี้จะมองวาโครงสรางของบริเวณเรงมีความแข็งเกร็ง 

(rigidity) และไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2  แสดงทฤษฎีแมกุญแจและลูกกุญแจ (The lock and key theory) โดยที่บริเวณเรง (active site) ของ

เอนไซมอิสระจะมีรูปรางท่ีเขากันไดดีกับรูปรางของซับสเตรต  (ดัดแปลงจาก Berg et al., Biochemistry 7th edition)

ทฤษฎีเหน่ียวนำใหเหมาะสม (Induced-fi t theory) เสนอโดยแดเนียล คอชแลนด (Daniel Koshland) อธิบายวา

เม่ือซับสเตรตเขาจับท่ีบริเวณเรงของเอนไซม จะเหน่ียวนำใหเอนไซม เปล่ียนโครงรูปใหเหมาะสม เพ่ือสงเสริมใหเกิด

การจับกันระหวางเอนไซมกับซับสเตรตที่ดีขึ้นและเกิดปฏิกิริยาไดผลผลิตออกมา ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายไดกวาง

กวาทฤษฎีแรก เพราะแสดงถึงความยืดหยุนของบริเวณเรงของเอนไซมดังรูปที่ 3

รูปที่ 3  แสดงทฤษฎีเหนี่ยวนำใหเหมาะสม (Induced-fi t theory) ที่เอนไซมเปลี่ยนรูปรางตามซับสเตรตที่มาจับ 

โดยบริเวณเรงของเอนไซมจะถูกเหนี่ยวนำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางหลังจากซับสเตรตเขาจับกับเอนไซม 

(ดัดแปลงจาก Berg et al., Biochemistry 7th edition) 
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ประสิทธิภาพของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเกิดจากสาเหตุหลายประการดังนี้คือ

1 ความใกลชิดและทิศทางท่ีถูกตอง (proximity และ orientation) การท่ีซับสเตรตเขามาจับท่ีบริเวณเรงของเอนไซม 

สงผลใหกลุมตางๆ ของซับสเตรตและเอนไซมอยูใกลชิดกัน และมีการหมุนทิศทางที่ถูกตองเพื่อใหเกิดปฏิกิริยา

2 การบิดเบี้ยว (distortion) การจับของเอนไซมบางตัวกับซับสเตรต สงผลใหเกิดการบิดเบี้ยวของซับสเตรตและ

ทำใหซับสเตรตเกิดสภาพเครียด (strain) พรอมที่จะทำปฏิกิริยาตอไปได

3 การเรงปฏิกิริยาแบบกรดหรือเบสทั่วไป (acid-base catalysis) เปนการเรงปฏิกิริยาโดยบริเวณเรงของเอนไซม

จะมีหมูฟงกชันของโซขางของกรดอะมิโนที่แสดงความเปนกรด เพื่อให โปรตอนแกโมเลกุลซับสเตรต หรือแสดง

ความเปนเบสเพ่ือรับโปรตอนจากโมเลกุลซับสเตรต สงผลใหเกิดการถายทอดโปรตอนระหวางโซขางของกรดอะมิโน

ของเอนไซมและหมูเคมีตางๆ บนซับสเตรต เกิดสารตัวกลางที่มีประจุซึ่งจะอยูตัวไดเพียงชั่วขณะ คือ ES complex 

และ EP complex ซึ่งการมีประจุอยูในตัวไดเพียงชั่วขณะบนสารตัวกลางจะทำใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปใน

ทิศทางที่ผลักดันใหปฏิกิริยาดำเนินไปขางหนาไดเร็วขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนผลผลิตสุดทายไดหมูฟงกชัน

ของกรดอะมิโนที่แสดงความเปนกรดและเบส แสดงดังตารางที่ 1 ตัวอยางเชน ไลโซไซมซึ่งเปนเอนไซมที่ยอยพันธะ

ไกลโคซิดิก (glycosidic bond) ระหวาง N-acetyl-glucosamine กับ N-acetylmuramic acid ของผนังเซลล

แบคทีเรีย โดยกรดอะมิโนกลูตามิกตัวที่ 35 ที่บริเวณเรงจะทำหนาที่เปนกรดทั่วไปใหโปรตอนแกออกซิเจนของ

พันธะไกลโคซิดิก สงเสริมการเกิดปฏิกิริยาโดยการเกิดสารตัวกลางคารบอเนียม ไอออน (carbonium ion หรือ C+) 

ขึ้น และคารบอเนียมไอออนจะสรางพันธะไอออนิกกับ ประจุลบของกรดอะมิโนแอสปารติกตัวที่ 52 เกิดความ

เสถียรอยูชั่วขณะกอนที่จะเกิดการสลายพันธะไกลโคซิดิกใหผลผลิตออกมา จากนั้นกรดอะมิโนกลูตามิกตัวที่ 35 

จะแยงโปรตอน จากน้ำและไฮดรอกซิลไออนที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับคารบอเนียม ไอออน เกิดผลผลิตอีกตัวแยก

ออกมาจากเอนไซมและสิ้นสุดปฏิกิริยา ดังรูปที่ 4

ตารางที่ 1 แสดงหมูฟงกชันของกรดอะมิโนในบริเวณเรงที่แสดงคุณสมบัติความเปนกรดและเบส

)( )(

C
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รูปที่ 4 แสดงการเรงปฏิกิริยาแบบกรดเบสทั่วไปของไลโซไซม (ที่มา Nelson and Cox, 2009: Lehninger 

principles of biochemistry 5th edition)

4 การเรงปฏิกิริยาแบบเกิดพันธะโควาเลนท (covalent catalysis) เปนการเรงปฏิกิริยา โดยการสรางพันธะโควาเลนท

เพียงชั่วคราวขึ้นระหวาง nucleophilic center ที่เกิดขึ้นบนเอนไซมกับ electrophilic center บนซับสเตรต 

ทำใหเกิดสารตัวกลางในชวงสภาพเปลี่ยนไดเร็ว เกิดผลผลิตสุดทายไดโดยงาย พบในเอนไซมหลายชนิด เชน 

เอนไซมไคโมทริปซิน  อีลาสเตส (Elastase)  เอสเทอเรส (Esterase) ทริปซิน และกลีเซอรอลดีไฮด-3-ฟอสเฟต 

ดีไฮโดรจีเนส   (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) เปนตน ตัวอยางเชน เอนไซมกลีเซอรอลดีไฮด-

3-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ซึ่งเรงการเกิดปฏิกิริยาดังแสดงดานลาง 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase   

Glyceraldehyde-3-P + NAD++Pi          1,3-Bisphosphoglycerate + NADH+H+ 

โดยกลไกการเกิดปฏิกิริยาเกิดจาก nucleophilic center ที่เกิดขึ้นที่หมู SH ของกรดอะมิโนซีสเตอีนที่บริเวณเรง

ของเอนไซม ไปสรางพันธะโควาเลนทชั่วคราวกับหมู acyl บนซับสเตรต เกิดเปนสารตัวกลาง acylcysteine หรือ 

hemithioacetal ซึ่งจะเปลี่ยนเปนสารตัวกลางอีกตัวคือ thioester หลังจากการใหโปรตอนแก NAD+ แลวสาร

ตัวกลาง thioester จะไปจับกับหมูฟอสเฟต เกิดผลผลิตสุดทายและเอนไซมอิสระออกมา ดังรูปที่ 5

รูปท่ี 5 แสดงการเรงปฏิกิริยาแบบเกิดพันธะโควาเลนทช่ัวคราวของเอนไซมกลีเซอรอลดีไฮด-3-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส 
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5 การเรงโดยใชไอออนของโลหะ (metal ion catalysis) ไอออนของโลหะที่เกี่ยวของกับการเรงปฏิกิริยาอาจเปน

สวนหน่ึงของโมเลกุลเอนไซม หรืออาจอยูในสารละลาย โดยเอนไซมจะนำไอออนของโลหะมาใชในขณะเรงปฏิกิริยา 

ทำใหเกิดพันธะไอออนิกระหวางไอออนของโลหะที่จับอยูกับเอนไซมและซับสเตรต สงผลใหซับสเตรตอยูในทิศทาง

ที่เหมาะสม หรือทำใหสารตัวกลางในชวงสถานะเปลี่ยนเสถียรขึ้น  เกิดผลผลิตสุดทายขึ้นมา นอกจากนี้ไอออน 

ของโลหะยังมีสวนรวมในการรับสงอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน ตัวอยางเชน เอนไซมคารบอกซีเปปติเดส 

(carboxy peptidase) ท่ีมี Zn2+ ชวยเรงปฏิกิริยาและเอนไซม ไซโตโครม ซี ออกซิเดส (cytochrome c oxidase) 

ที่มี Cu2+ ชวยในการเรงปฏิกิริยา เปนตน แตในความเปนจริงนั้นเอนไซมอาจเรงปฏิกิริยาโดยอาศัยกลไกตางๆ 

เหลาน้ีรวมกัน เชน เอนไซมไคโมทริปซินเรงปฏิกิริยาการตัดพันธะเปปไทดโดยใชท้ังการเรงแบบเกิดพันธะโควาเลนต

และการเรงแบบกรดเบสทั่วไปรวมกัน 

¨Å¹¾ÅÈÒÊµÃ�àÍ¹ä«Á� (Enzyme kinetics)

 จลนพลศาสตร (จะ-ละ-นะ-พน-ละ-สาด) ของเอนไซมคือการศึกษาอัตราเร็วของปฏิกิริยา (reaction rates) 

และการเปล่ียนแปลงของอัตราเร็วของปฏิกิริยาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปจจัยบางอยาง (experimental parameters) 

การศึกษาจลนพลศาสตรของเอนไซมใดๆ จะทำใหเขาใจถึงกลไกการทำงานของเอนไซมนั้นๆ ได โดยทั่วไปการเกิด

ปฏิกิริยาซึ่งเรงดวยเอนไซมจะมีความสัมพันธระหวางอัตราความเร็วกับปริมาณความเขมขนของซับสเตรตใน

ลักษณะไฮเปอรโบลารดังแสดงในรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราความเร็วกับปริมาณความเขมขนของซับสเตรตในลักษณะไฮเปอรโบลาร 

โดยแสดงการเกิดปฏิกิริยาเปนแบบ fi rst-order reaction ท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาข้ึนกับความเขมขนของซับสเตรต

เริ่มตน และ zero-order reaction ที่เมื่อเวลาผานไปอัตราการเกิดปฏิกิริยาไมเปลี่ยนแปลงตามความเขมขนของ

ซับสเตรตเริ่มตน (ที่มา Rawn, 1989: Biochemistry)

C
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 ในชวงเริ่มตนของปฏิกิริยาความเขมขนของซับสเตรตยังคงอยูในระดับที่ต่ำ อัตราการเกิดปฏิกิริยาในชวงนี้

มีการเพิ่มขึ้นเปนเสนตรง โดยความชันของกราฟ (slope) แปรผันโดยตรงกับความเขมขนของซับสเตรตที่เพิ่มขึ้น 

ในตอนนี้บริเวณเรงปฏิกิริยา (catalytic site) ของเอนไซมจำนวนหนึ่งยังคงวางอยู เพื่อรอใหซับสเตรตมาจับและ

เกิดปฏิกิริยา ซ่ึงทำใหอัตราการเกิดผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยตรงตามความเขมขนของซับสเตรต เรียกปฏิกิริยาของเอนไซม

เปนแบบ fi rst- order reaction และเรียกอัตราเร็วของปฏิกิริยาชวงน้ีวาเปนอัตราความเร็วเร่ิมตน (initial velocity

หรือ initial rate (v0)) แตเมื่อความเขมขนของซับสเตรตมากขึ้นบริเวณเรงปฏิกิริยาของเอนไซมเริ่มอิ่มตัวดวย

ซับสเตรต จนถึงจุดหนึ่งอัตราความเร็วของปฏิกิริยาจะไมเปลี่ยน ถึงแมวามีการเพิ่มความเขมขนของซับสเตรตสูง

มากถึงระดับหนึ่ง เรียกปฏิกิริยาของเอนไซมในตอนนี้วา zero-order reaction ในชวงนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะ

เกิดขึ้นสูงสุดและอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับอัตราการหมุนเวียน (turn over) ของเอนไซม โดยเอนไซมหมุนเวียน

หมายถึงความสามารถของเอนไซมในการจับกับซับสเตรตและเปล่ียนใหเปนผลผลิต แลวโมเลกุลเอนไซมน้ันสามารถ

จับกับซับสเตรตโมเลกุลอื่นไดอีกหลังจากปฏิกิริยาแรกเสร็จสิ้น

 กิจกรรมการทำงาน (activity) ของเอนไซมใดๆ ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกหลายอยาง เชน อุณหภูมิและ 

pH เปนตน การศึกษาจลนพลศาสตรของเอนไซมในหลอดทดลองจะวัดการทำงานของเอนไซม โดยกำหนดใหปจจัย

ภายนอกตางๆ เหลาน้ีคงท่ี และใหความเขมขนของซับสเตรตมีมากเกินพอเม่ือเทียบกับความเขมขนของเอนไซม ดังน้ัน

การเปลี่ยนแปลงของความเขมขนของซับสเตรตในชวงเริ่มตนปฏิกิริยาจะถือไดวานอยมาก และอาจมองไดวาใน

ปฏิกิริยามีความ เขมขนของซับสเตรตคงที่   

 Mechaelis และ Menten ไดเสนอวาในปฏิกิริยาที่มีเอนไซมเปนตัวเรงการเกิดปฏิกิริยาเปน 2 ขั้นตอนคือ 

เมื่อผสมเอนไซมและซับสเตรตลงไปในหลอดทดลองจะเร่ิมตนดวยการเกิดการจับกันของเอนไซมกับซับสเตรตเกิด

เปน ES complex กอนอยางรวดเร็ว และเกิดการสลายไปเปนผลผลิตและเอนไซมอิสระในขั้นตอมา โดยปฏิกิริยา

ที่เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาที่ทวนกลับได (reversible) เขียนเปนสมการไดดังนี้                              

k1   k-1   k2   k-2 คือคาคงที่ของอัตราความเร็วในการเกิดปฏิกิริยา (rate constants) ตางๆ ขางตน โดยทั่วไป k-2 

จะมีคานอยมาก  เนื่องจากโอกาสการเกิดปฏิกิริยายอนกลับของเอนไซมและผลผลิตไปเปน ES complex เปน

เพียงนอยมากและสามารถที่จะละทิ้งไปได ดังปฏิกิริยา 

 

 สมการพื้นฐานที่อธิบายจลนพลศาสตรของเอนไซมซึ่งเปนที่ยอมรับและแพรหลายในปจจุบัน คือสมการ 

Michaelis-Menten Kinetics โดยเปนพ้ืนฐานการทำงานของเอนไซมสวนใหญ ในปฏิกิริยาท่ีมีซับสเตรตเพียงตัวเดียว 

ที่โอกาสการเกิดปฏิกิริยายอนกลับของเอนไซมและ ผลผลิตไปเปน ES complex มีนอยมากตามนิยามขางตน เมื่อ

เริ่มผสมเอนไซมและซับสเตรต จะเกิด ES complex ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เรียกวาระยะกอนสภาวะคงที่ 

 E+S        ES      E+P 
k-2

k1

k-1

k2

 E+S        ES      E+P 
k1

k-1

k2
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(pre-steady state) จากนั้นจะเกิดสภาวะคงที่ (steady state) อยางรวดเร็ว โดยสภาวะนี้อัตราการสราง ES 

เทากับอัตราการสลาย ES (ใหผลผลิต) ความเขมขนของ ES จะคงที่ ปฏิกิริยาที่เรงโดยเอนไซมสวนใหญจะอยูใน

สภาวะคงที่เกือบตลอดเวลา โดยระยะกอนสภาวะคงที่จะเปนระยะเวลาชวงสั้นๆ เทานั้น ในสภาวะคงที่นี้อัตรา

การเกิด ES complex จะเทากับอัตราการสลายไปเปนเอนไซมอิสระและผลิตผลดังสมการ

k1[E][S] = k-1[ES] + k2[ES]

เมื่อจัดสมการใหมจะได

k1 [E][S] = (k-1+ k2) [ES]  

[ES] = (k1 / k-1+ k2) [E][S] ; Km = (k-1+ k2)/ k1 

Km คือคาคงที่การแตกตัวตอการเกิดของ ES complex หรือเรียกวาคาคงที่ Michaelis-Menten ดังนั้นสมการจะ

เปลี่ยนเปน 

[ES]  =  1/ Km [E][S]

Km [ES]  =  [E][S]

เนื่องจากไมสามารถวัดความเขมขนของ [ES] ได แตสิ่งที่ไดวัดงายคือความเขมขนของซับสเตรต [S] และความเขม

ขนของเอนไซมทั้งหมด [Et] โดย [Et] คือผลรวมของความเขมขนของเอนไซมอิสระ [E] และความเขมขนของ

เอนไซมซับสเตรตคอมเพล็กซ [ES]

[Et]  = [E] +[ES]

[E]  = [Et]-[ES]

แทนคา [E] ลงไปในสมการ Km [ES]=[E][S] จะได

Km [ES]  =  ([Et]-[ES])[S]

Km [ES]  =  [Et][S]-[ES][S]

Km [ES] + [ES][S] =  [Et][S]

[ES] (Km +[S]) =  [Et][S]

[ES] =  [Et][S]/ Km +[S]

ในสภาวะคงที่เอนไซมสวนใหญอยูในรูป ES complex อัตราการสลายของ ES complex ไปเปนเอนไซมอิสระ

และผลผลิตเปนข้ันตอนควบคุมอัตราเร็วของปฏิกิริยา (rate-limiting step) ดังน้ันอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา

จะเปน v0 = k2[ES] จะได k2 เปนคาคงที่ของอัตรา ความเร็วของปฏิกิริยาของปฏิกิริยาที่เปน rate-limiting step

แทนคา [ES] = [Et][S] / Km + [S] ลงไปในสมการ v0 = k2 [ES] จะได

v0 = k2 [Et][S] / (Km+[S]) ซึ่งก็คือสมการ Michaelis-Menten 

จากสมการ v0 = k2 [Et][S] / (Km+[S]) สามารถแทนคา k2 ดวย kcat ก็จะไดสมการ

v0 = kcat [Et][S] / (Km+[S])

เมื่อทั้งระบบอิ่มตัวดวยซับสเตรต [Et] ทั้งหมดจะกลายเปน [ES] หรือ [Et] = [ES] ดังนั้น ความเร็วของปฏิกิริยาจะ

ขึ้นสูงสุดเรียกวา Vmax  ดังนั้นสมการ v0 = kcat[ES] ก็จะเปลี่ยนไปเปน Vmax = kcat[Et] 

แทนคา Vmax = kcat [Et] ลงไปในสมการ v0 = kcat [Et][S] / (Km+[S]) จะไดสมการ Michaelis-Menten ซึ่งเปน

สมการกลางของจลพลศาสตรเอนไซมในสภาวะคงที่ดังนี้

v0 = Vmax[S] / (Km+[S])

C
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1. คาที่ควรรูจากสมการกลางของจลนพลศาสตรเอนไซมในสภาวะคงที่

คาคงที่ Michaelis –Menten (Km) คือคาคงที่การแตกตัวตอการเกิดของเอนไซมซับสเตรต คอมเพล็กซ เนื่องจาก 

Km เปนสัดสวนของคาคงที่ของปฏิกิริยา Km=(k-1+k2)/k1 (k-1 และ k2 มีหนวยตอเวลา(1/t) และ k1 มีหนวยตอ

โมลาริตี้และเวลา (1/M)(1/t) ดังนั้น Km จะมีหนวย เปนความเขมขนเปนโมลาริตี้เหมือนหนวยความเขมขนของ

ซับสเตรต

                                                                  

จากปฏิกิริยาขางบนในกรณีที่ k2 << k-1  

Km = k-1/k1 = Ks   

ซึ่ง Ks จะเปน dissociation constant ของ ES complex ในกรณีเชนนี้ Km จะแสดงความชอบ (affi nity) ของ

เอนไซมตอซับสเตรตหรือแสดงคาความแข็งแรงของ ES complex ถาคา Km สูงจะบงบอกวาการจับของเอนไซม

และซับสเตรตไมแข็งแรงมากนัก เกิดการแตกตัวกลับของ ES ไปเปน E และ S แตหากคา Km ต่ำจะบงบอกการจับ

กันของเอนไซมและซับสเตรต มีความแข็งแรง  ทั้งนี้ตองเนนวา Km บอกถึงความชอบของเอนไซมตอซับสเตรตใน

สภาวะที่ k2 << k-1 แตความหมายนี้ไมถูกตองเสมอไปเนื่องจากบางเอนไซมคา Km ไมไดหมายถึง ความชอบของ

เอนไซมนั้นตอซับสเตรตซึ่งจะใชไมไดในกรณีที่ k2 >> k-1 จะได Km = k2/k1

ดังนั้นความหมายที่แมนยำมากกวาสำหรับ Km คือมองไดจากสมการ Michaelis -Menten 

v0 = Vmax[S] / (Km+[S]) ถากำหนดให v0 เทากับ ½ Vmax ดังนั้นสมการ 

v0 = Vmax[S]/(Km+[S]) จะถูกทำใหอยูในรูปที่งายขึ้นดังนี้คือ 

Vmax /2 = Vmax [S] / (Km+[S])

Km + [S] = 2[S]  

Km = [S]

ซึ่งก็หมายความวาที่ครึ่งหนึ่งของ Vmax ความเขมขนของซับสเตรตจะเทากับ Km หรืออาจ กลาวไดวา Km คือ

ความเขมขนของซับสเตรตที่ทำใหเอนไซมมีอัตราความเร็วของปฏิกิริยาเปน ครึ่งหนึ่งของ Vmax (รูปที่ 7) กลาวคือ 

Km คือหนวยวัดความเขมขนของซับสเตรต เพื่อใหปฏิกิริยาเกิดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือเอนไซมที่มีคา Km สูง

จะตองการความเขมขนของซับสเตรตสูงกวาเอนไซมที่มีคา Km ต่ำในการทำใหเกิดอัตราเร็วสูงสุดสูงหรือ Vmax  

คาอัตราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยา (Vmax) ในสภาวะที่เอนไซมอิ่มตัวดวยซับสเตรตอัตราการ เกิดปฏิกิริยาจะคงที่และไม

ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของซับสเตรต ซึ่งสามารถอธิบายการเกิด Vmax จากสภาวะ [S] >> Km  เนื่องจาก Km จะมี

คานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ [S] ดังนั้น สมการ v0  = Vmax[S] / (Km+[S]) จะเปลี่ยนเปน v0 = Vmax จะใช Vmax  

ในการบอกประสิทธิภาพของการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม (catalysis)

 

 E+S        ES      E+P 
k1

k-1

k2
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รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของซับสเตรต [S] และอัตราการเกิดปฏิกิริยา v0 โดยเปนไป ตาม

หลักการ Michaelis-Menten kinetic ท่ี Vmax คืออัตราความเร็วสูงสุดของปฏิกิริยา และ Km คือคาคงท่ี Michaelis 

ซ่ึงก็คือความเขมขนของซับสเตรตท่ีทำใหเอนไซมมีอัตราเรงปฏิกิริยาเปนคร่ึงหน่ึงของ Vmax  (Vmax/2) (ท่ีมา Nelson 

and Cox, 2009: Lehninger principles of biochemistry 5th edition)

ประโยชนที่ไดจากการวิเคราะหคา Km และ Vmax

1. หากมีเอนไซมมากกวาหนึ่งชนิดในวิถีของปฏิกิริยา (reaction pathway) แขงขันกันใชซับสเตรตชนิดเดียวกัน 

การรูคา Km และ Vmax จะชวยใหทำนายปริมาณซับสเตรตที่จะผานไปยัง แตละเอนไซมในวิถีได

2. ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบกิจกรรมการทำงานของ mutant หรือ isoform ตางๆ ของเอน ไซมได

3. ใช Vmax / Km บอกประสิทธิภาพการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม หากคา Vmax / Km   มีคามาก แสดงวาเอนไซมมี

ประสิทธิภาพสูง โดยสามารถใช Vmax / Km ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซมระหวางสิ่งมีชีวิตหรือ

ตัวอยางได

4. การรูคา Km จะทำใหประมาณการใชความเขมขนของซับสเตรตสำหรับปฏิกิริยาเพื่อใหเกิด Vmax ที่แมนยำได 

โดยทั่วไปในปฏิกิริยาจะใชความเขมขนของซับสเตรตในชวง 0.125-8 เทาของ Km เพื่อหาคาอัตราความเร็วของ

ปฏิกิริยาและสรางกราฟระหวางอัตราเร็วของปฏิกิริยา ที่ไดกับความเขมขนของซับสเตรตตางๆ เพื่อหาคา Vmax 

โดยใชสมการ non-linear regression fi t ได

5. ในกรณีท่ีใชเอนไซมเปนตัววิเคราะหหาความเขมขนของซับสเตรตในตัวอยาง เชน การใชเอนไซมกลูโคสออกซิเดส 

(glucose oxidase) ในการวัดกลูโคสในพลาสมา โดยอาศัยหลักการที่เอนไซมเปลี่ยนกลูโคสไปเปนกรดกลูโคนิก 

(gluconic acid) และไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) และวัดการเกิดปฏิกิริยาจากการเกิด

C
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ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซึ่งจะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของกลูโคส ในการทดลองกลูโคสจะเปน limiting 

factor ดังนั้นความเขมขนของซับสเตรตที่ใชในปฏิกิริยาจะตองต่ำกวาคา Km ซึ่งที่ความเขมขน ของซับสเตรต

นอยกวาคา Km  อัตราการเกิดผลผลิต (ไฮโดรเจนเปอรออกไซด) จะเพ่ิมสูงตามความเขมขนของซับสเตรต (กลูโคส) 

ทำใหการตรวจสอบมีความไวสูง 

คา kcat คือคาคงที่ของปฏิกิริยาที่ทำใหเกิดการแยกสลายของ ES complex ไปเปนเอนไซม และผลผลิตซึ่งเปน 

rate-limitting step สำหรับปฏิกิริยาสองขั้นตอน ดังแสดงดานลาง k2 = kcat 

              

โดยภายใตสภาวะที่เอนไซมอยูในสภาวะอิ่มตัวดวยซับสเตรตและความเขมขนของซับสเตรต สูงมากๆ Et ทั้งหมดจะ

กลายเปน ES ดังน้ันอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะข้ึนกับการเปล่ียน ES complex ไปเปนผลผลิตและเอนไซม อิสระดังน้ัน 

Vmax = k2[Et] = kcat[Et]

แตสำหรับเอนไซมบางชนิดที่มีปฏิกิริยาหลายขั้นตอน (multiple catalysis steps) การเกิดผลผลิตจะขึ้นกับการ

สลายของ EP complex ไปเปนผลผลิตและเอนไซมอิสระ คา kcat จะขึ้นอยูกับวาขั้นตอนไหนของปฏิกิริยาเปน 

rate-limitting step จากปฏิกิริยาขางลาง rate-limitting step คือ k3  ดังนั้น k3 = kcat ของปฏิกิริยา

จากสมการ Michaelis-Menten  v0 = Vmax[S] / (Km+[S])   และ  Vmax = kcat[Et]

จะไดสมการ v0 = kcat[Et][S] / (Km +[S])

kcat คือคาคงที่ซึ่งใชวัดการเกิดผลผลิตภายใตสภาวะที่เหมาะสม โดยเอนไซมอยูในสภาวะอิ่มตัวและความเขมขน

ของซับสเตรตมากเกินพอ kcat จะมีคาเทากับจำนวนโมเลกุลซับสเตรต ที่ถูกเปลี่ยนใหเปนผลผลิตตอหนึ่งหนวย

เวลาและตอเอนไซมหนึ่งโมเลกุล  ซึ่งเรียก kcat วา จำนวนหมุนเวียน (turnover number) โดยทั่วไปหนวยของ 

kcat  คือตอวินาที (/s) หรือตอ นาที (/min) สามารถใช kcat ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรงปฏิกิริยา

ดวยเอนไซม จากสิ่งมีชีวิตหรือเซลลตางกัน หรือใชเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรงปฏิกิริยาจาก mutant 

ตางๆของเอนไซมได นอกจากนี้ยังใช kcat รวมกับคาคงที่ทางจลศาสตรอื่นๆ ในการ  เปรียบเทียบความจำเพาะ

เจาะจงของเอนไซมตอซับสเตรตตางๆ ตัวอยางการเปรียบเทียบ ความจำเพาะเจาะจงของเอนไซมไซแลนเนส 

(xylanase) จากรา Trichoderma reesei ที่แสดงออก (express) ในยีสต Pichia pastoris ตอซับสเตรต 

ดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงใหเห็น วาเอนไซมไซแลนเนสมีความจำเพาะเจาะจงตอการเขาทำปฏิกิริยากับซับสเตรต 

Birchwood xylan มาก กวา Oat-spelt xylan และ Beechwood xylan เปนตน

 E+S        ES      E+P 
k1

k-1

k2

 E+S        ES      EP       E+P 
k-2

k1

k-1

k2 k3

25àÍ¹ä«Á�áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ

ตารางที่ 2  แสดงคาความจำเพาะเจาะจงของซับสเตรต (substrate specifi city) และคาคงที่ทางจลศาสตร 

ของเอนไซมไซแลนเนสจาก Trichoderma reesei  (ที่มา He et al., 2009)

NA คือ not available (ไมสามารถวัดได)

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางการใช kcat ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซมจากสิ่งมีชีวิต ตางๆ ดังตารางที่ 3 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาเอนไซมกลูโคอะไมเลสจากรา Thielavia terrestris มีประสิทธิภาพในการยอย maltotriose ได

ดีกวาเอนไซมกลูโคอะไมเลสจากรา Aspergillus awamori Aspergillus spp. K-27 และT. reesei 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซมกลูโคอะไมเลส (glucoamylase) จากราชนิดตางๆ ในการ ยอย 

maltotriose (ที่มา Ray et al., 2003)

การคำนวณหาคา kcat จากสมการ Vmax = kcat[Et] 

โดย kcat = Vmax/[Et]

เมื่อ Vmax = อัตราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยามีหนวยเปน (µmole/min) 

 [Et] = ความเขมขนทั้งหมดของเอนไซมมีหนวยเปน (µmole)

ตัวอยาง สมมติวาเอนไซมปริมาณ 2.76 µg และมีคามวลโมเลกุล (Molecular weight หรือ MW) = 36,800 µg/µmole 

เรงปฏิกิริยาที่มีซับสเตรตมากเพียงพอดวยอัตราของปฏิกิริยา 7.5 µmole substrate/min และตองการคำนวณ

หาคาจำนวนหมุนเวียนหรือคา kcat

C
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เนื่องจากจำนวนหมุนเวียน = อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุด/จำนวนโมลเอนไซม

รูอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุด (Vmax) = 7.5 µmole substrate/min

ดังนั้นตองหาจำนวนโมลเอนไซม ซึ่งเทากับ 2.76 µg/36,800 µg/µmole = 7.5x10-5 µmole ดังนั้นเอนไซมมีคา 

kcat = 7.5/7.5x10-5 = 100,000/min = 1,666.67/s

คา kcat/Km เปนคาแสดงประสิทธิภาพของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาซึ่งรวมถึงการจับกับซับสเตรตและเปลี่ยน

ซับสเตรตใหเปนผลผลิต โดยคา kcat/Km จะเปน kinetic parameter ที่นิยมใชในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน

การเรงปฏิกิริยาของเอนไซมมากกวาคา kcat หรือ Km เด่ียวๆ ในสภาวะในเซลลหรือในรางกาย (physiological condition) 

หรือในสภาวะท่ี เปนสภาวะกอนสภาวะคงท่ีซ่ึงซับสเตรตยังคงมีความเขมขนต่ำมากๆ ([S]<<Km) จะมีอัตรา การเกิด

ปฏิกิริยาต่ำและบริเวณเรงของเอนไซมสวนใหญยังวางอยู ดังนั้นความเขมขนของ เอนไซมอิสระจะประมาณเทากับ

เอนไซมทั้งหมด ([E] ≈ [Et]) จะไดสมการดังนี้ 

v0= kcat/Km [Et][S]

จากสมการขางบนคา v0 หรืออัตราความเร็วของปฏิกิริยาจะขึ้นอยูกับความเขมขนของทั้งเอนไซมและซับสเตรต  

คาคงที่ kcat/Km จะเปนคาที่ใชในการวัดประสิทธิภาพของปฏิกิริยา เนื่องจากคา kcat/Km บงบอกใหเห็นทั้งอัตรา

การเรงปฏิกิริยาตอซับสเตรตหน่ึงๆ (kcat)  และบงบอกถึงความแข็งแรงของการจับกันระหวางเอนไซมและซับสเตรต 

(Km) ดังนั ้น kcat/Km จึงมีประโยชนในการ (1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซมตางๆ (2) เปรียบเทียบ

ความชอบในการใชซับสเตรตตางๆสำหรับเอนไซมหนึ่งหรือ substrate specifi city (3) ใชในการบอกเชิงปริมาณ

ของเทอรโมไดนามิกสที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงสรางของโปรตีนตอการเรงปฏิกิริยา โดยผลผลิตจะเกิดไดดีก็ตอเมื่อ

มีความเสถียรของสถานะเปลี่ยน (transition state) ของ ES complex  เชน หากตองการรูวากรดอะมิโนที่อยูที่

บริเวณเรงปฏิกิริยาของเอนไซมเก่ียว ของกับความเสถียรของสภาวะเปล่ียนหรือไม อาจทำการพิสูจนโดยการทำใหเกิด 

mutation ของกรด อะมิโนโดยวิธี site-directed mutagenesis จากนั้นหาความแตกตางของพลังงานในสภาวะ

เปลี่ยน ∆(∆G‡) ระหวางเอนไซม wild-type และเอนไซม mutant ไดจากสมการดังนี้ ∆(∆G‡)= -RTln[(kcat/Km)

mutant/(kcat/Km)wild-type] โดยหากคา ∆(∆G‡) มีคาเพิ่มขึ้นสอด คลองกับคา kcat ที่ลดลง แสดงวาตำแหนง

ของกรดอะมิโนที่เกิด mutation มีผลตอความเสถียรของสถานะเปลี่ยน โดยอาจไปรบกวนพันธะไฮโดรเจน

ระหวางซับสเตรตและบริเวณเรงปฏิกิริยาของเอนไซม หรืออาจไปรบกวนความเสถียรที่เกิดจากความสัมพันธ 

(interaction) ระหวางกรดอะมิโนที่เกี่ยวของกับการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมดังตัวอยางตารางที่ 4 ซึ่งแสดง ใหเห็น

วาการทำ mutation ของกรดอะมิโนแอสปาราจีน (asparagine) ตำแหนงท่ี 127 ซ่ึงเก่ียวของกับการจับกับซับสเตรต

ไปเปนกรดอะมิโนแอสปารติก (aspartic) จะทำให ∆(∆G‡) มีคาเพิ่มมากขึ้นและมีคา kcat ที่ลดลง ดังนั้นการทำ 

mutation ทำใหความเสถียรของสภาวะ เปลี่ยนลดลง
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ตารางท่ี 4 แสดงคาทางไคเนติกสและความแตกตางของพลังงานในสภาวะเปล่ียนของเอนไซมไซแลนเนส (xylanase) 

และเอนไซมไซแลนเนสที่เกิดจากการทำ mutation โดยการเปลี่ยนกรดอะมิโน asparagine ตำแหนง 127 ซึ่ง

เกี่ยวของกับการจับกับซับสเตรตไปเปน aspatic acid (ที่มา Roberge et al., 1997)

 นอกจากนี้หากทำการ mutation ที่ตำแหนงกรดอะมิโนที่เกี่ยวของกับการเรงปฏิกิริยาของ เอนไซม แลว

ทำใหไดคาความแตกตางของพลังงานในสถานะเปลี่ยนเปนลบมากขึ้นสอดคลอง กับคา kcat ที่เพิ่มขึ้นแสดงวาการ

ทำ mutation ชวยสงเสริมใหเกิดความเสถียรของสภาวะ เปลี่ยน

2. จลนพลศาสตรที่สมบูรณแบบ (catalytically perfect หรือ kinetically perfect)

 ในทางทฤษฎีคาสูงสุดของ kcat/Km อยูในชวง 108 ถึง 109 (l/mol.s)  เรียกคาคงที่ที่จุดนี้วา diffusion 

limit ที่อัตราการเกิดผลผลิตไมไดขึ้นอยูกับอัตราเร็วของปฏิกิริยา (reaction rate) แตจะขึ้นกับการเคลื่อนที่ของ

โมเลกุลภายในสารละลายหรือความเร็วของซับสเตรตที่เขา ไปจับที่บริเวณเรงของเอนไซม ซึ่งจุดนี้เอนไซมจะมี

ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนทุกซับสเตรต ที่เขามาที่บริเวณเรงใหเปนผลผลิต และเรียกเอนไซมที่มีลักษณะเชนนี้วามี

คุณสมบัติในการเรงปฏิกิริยาที่สมบูรณแบบหรือจลนพลศาสตรที่สมบูรณแบบ มีเอนไซมหลายตัวที่มีคุณสมบัตินี้ 

เชน เอนไซมไตรโอสฟอสเฟต ไอโซเมอเรส (triose-phosphate isomerase) คารบอนิก แอนไฮเดรส (carbonic 

anhydrase) อะซิทิลโคลีน เอสเทอเรส (acetylcholinesterase) คะตะเลส (catalase) ฟูมาเรส (fumarase) 

และบีตา แลคตาเมส (β-lactamase) เปนตน

C
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3. การวิเคราะหขอมูลจลนพลศาสตรเอนไซมมี 2 วิธีหลักๆ คือ

3.1 การวิเคราะหจากสมการเสนตรง

3.1.1 การสรางกราฟ Lineweaver-Burk เปนการวิเคราะหหาขอมูลจลนพลศาสตร เชน Vmax และ Km โดยการ

กลับเศษเปนสวนของสมการ Michaelis-Menten ทำใหไดสมการเสนตรงดังนี้

จาก v0   =  Vmax [S]/(Km + [S]) จะได 

     1/v0   = (Km + [S])/Vmax [S]

     1/v0  =  Km /(Vmax [S])+[S]/(Vmax [S])

     1/v0  = (Km /Vmax) 1/[S] +1/Vmax

ซึ่งก็คือสมการเสนตรง y = ax+b นั่นเอง และจะไดกราฟเสนตรงของความสัมพันธระหวาง 1/v0  กับ 1/[S] เรียก

วาการสรางกราฟแบบ Lineweaver-Burk หรือ double–reciprocal ซึ่งมีคาความชัน (slope) = Km/Vmax และ

จุดตัดบนแกน y (y-intercept) คือ 1/Vmax ถาลากเสนตรงนี้ออกไป (extrapolate) จนกระทั่งตัดแกน x จะไดจุด

ตัดบนแกน x (x-intercept) มีคาเทากับ –1/Km  ดังแสดงในรูปที่ 8ก เมื่อทำเปนสวนกลับก็จะไดคา Vmax และ Km 

โดย Vmax และ Km  มีหนวยเปน µmole/min  และ  mM ตามลำดับ โดยทั่วไป จะใชวิธีการสรางกราฟแบบ Line

weaver-Burk ในการหาคาทางจลนพลศาสตร อยางไรก็ตามวิธี นี้มีขอเสียคือ มีความผิดพลาดที่เกิดจากการกลับ

เศษเปนสวนของขอมูลจากการทดลอง หากมีความผิดพลาดจากการทดลองเพียงเล็กนอยอาจนำไปสูความผิดพลาด

สูงในการใชกราฟเพื่อหาคา Vmax และ Km เนื่องจากการทดลองมีการใชซับสเตรตความเขมขนตางๆ จากความ 

เขมขนที่ต่ำไปสูง และที่ความเขมขนของซับสเตรตต่ำๆ จะเปนจุดที่มีความแมนยำต่ำที่สุดใน การหาอัตราการเกิด

ปฏิกิริยา เนื่องจากเปนจุดที่ทำใหเกิดผลผลิตนอยที่สุดและมีความผิดพลาดสูง และเมื่อนำขอมูลตัวเลขมาทำการ

กลับเศษเปนสวนเปน 1/[S] และ 1/v0 เพื่อนำมา สรางกราฟ จะทำใหมีโอกาสที่ขอมูลที่อยูดานขวาสุดมีความผิด

พลาดสูง และเมื่อลากเสนประจากคาความผิดพลาดจะแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของจุดตัดบนแกน x ที่ตางกัน

สงผลใหไดคา Vmax และ Km ที่ไมแมนยำ (8ข)

รูปที่ 8 (ก) การสรางกราฟแแบบ Lineweaver-Burk หรือ double reciprocal ซึ่งเกิดจากการสรางระหวาง 1/

v0 และ 1/[S] ไดคาทางจลนพลศาสตรดังนี้คือ ความชัน (slope) = Km/Vmax  จุดตัดบนแกน y (y-intercept) คือ 

1/Vmax  และจุด ตัดบนแกน x (x-intercept) คือ –1/Km (ข) แสดงเสนประที่ลากจากคาความผิดพลาดที่อาจเกิด
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ข้ึนใน ชวงขอมูลท่ีใชความเขมขนของซับสเตรตต่ำ เพ่ือหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความเปนไปได 

ของจุดตัดบนแกน x ที่ตางกันสงผลใหไดคา Vmax และ Km ที่ไมแมนยำ 

3.1.2 การสรางกราฟแแบบ Eadie-Hofstee  ไดมีการปรับเปลี่ยนการสรางกราฟเปน Ea-die-Hofstee ซึ่งมี

สมการเสนตรงคือ 

v0 = Vmax - Km × v0 /[S] 

กราฟที่สรางระหวาง v0  กับ v0/[S] จะไดความชัน = -Km จุดตัดบนแกน y (y-intercept) คือ Vmax และจุดตัด

บนแกน x (x-intercept) มีคาเทากับ Vmax/Km  ดังรูปที่ 9 วิธีนี้จะเหลือการกลับของตัวเลขเพียงตัวเดียว อยางไร

ก็ตามจะตองมีความระมัดระวังในการวิเคราะหหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาจากความเขมขนของซับสเตรต [S] 

เนื่องจากหากมีความผิดพลาดเพียงเล็ก นอยก็อาจจะทำใหเกิดความผิดพลาดเปนทวีคูณในการหาคา Vmax และ 

Km และเชนเดียว กับการสรางกราฟแบบ Lineweaver-Burk ที่ความเขมขนของซับสเตรตต่ำจะทำใหคาผิดพลาด 

ที่เกิดจากการทดลองสูง ทำใหไดคา Vmax และ Km ที่ไมแมนยำ

รูปที่ 9 การสรางกราฟแบบ Eadie-Hofstee ซึ่งเกิดจากการสรางระหวาง v0  กับ v0/[S] จะไดความชัน = -Km จุด

ตัดบนแกน y (y-intercept) คือ Vmax และจุดตัดบนแกน x (x-intercept) มีคาเทากับ Vmax /Km  

3.1.3 การสรางกราฟแบบ Hanes-Woolf ซึ่งมีสมการเสนตรงคือ 

[S]/v0 = Km/Vmax + [S]/Vmax 

เปนกราฟที่สรางระหวาง [S]/v0 กับ [S] ไดความชัน = 1/Vmax จุดตัดบนแกน y (y-intercept) คือ Km/Vmax และ

จุดตัดบนแกน x (x-intercept) คือ -Km ดังรูปที่ 10 วิธีนี้จะลดความผิดพลาด ที่เกิดจากการกลับตัวเลขของ [S] 

เปน 1/[S] ดังนั้นลดความผิดพลาดที่เกิดจากขอมูลที่ ไดจากซับสเตรตความเขมขนต่ำ วิธีนี้จะไดจุดขอมูลที่กระจาย

ตัวอยางสม่ำเสมอ 

C
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