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พลังงานในสิ่ งมีชีวติ
และเอนไซม์
(Introduction to metabolism and enzyme)
ผูส้ อน
อ.ดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์

ปฏิกิริยาเคมีในสิ่ งมีชีวติ

• Metabolism คือปฏิกิริยาเคมีในสิ่ งมีชีวติ โดยมีเอนไซม์
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท

1. Anabolism คือ การสังเคราะห์
สาร โดยใช้พลังงานภายในเซลล์
(ได้จากปฏิกิริยา catabolism) จึง
เป็ นปฏิกิริยาดูดพลังงาน

2. Catabolism คือ การสลาย
สาร จัดเป็ นปฏิกิริยาคาย
พลังงาน
เช่น การสังเคราะห์โปรตีน
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
เช่น การหายใจระดับเซลล์
จะได้พลังงานในรู ปแบบ
ATP (adenosine
triphosphate)

 เราสามารถวัดอัตรา metabolism ของร่ างกายโดยการวัดปริ มาณ O2 ที่ใช้ หรื อปริ มาณ CO2 ที่ปล่อยออกมา อันเป็ นสาร
ตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ของการหายใจระดับเซลล์
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พลังงานของปฏิกิริยา (E หรื อ G)
1. ปฏิกิริยาดูดพลังงาน(Endergonic reaction)
- สารตั้งต้นดูดพลังงานเข้ามา ->
ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสู งขึ้น สิ่ งแวดล้อม
มี Temp 
- ค่า E เป็ นบวก
2. ปฏิกิริยาคายพลังงาน(Exothermic
reaction)
- สารตั้งต้นคายพลังงานออกไป ->
ผลิตภัณฑ์มีพลังงานตํ่าลง สิ่ งแวดล้อมมี
Temp 
- ค่า E เป็ นลบ

พลังงานกระตุน้ (activation energy: Ea)
• หรื อ พลังงานก่อกัมมันต์ คือพลังงานที่นอ้ ยที่สุดที่สารตั้งต้นต้องมี
เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็ นสารผลิตภัณฑ์
• Ea น้อย -> ปฏิกิริยาเกิดเร็ ว
• Ea มาก -> ปฏิกิริยาเกิดช้า
• ค่า Ea ของแต่ละปฏิกิริยาจะไม่คงที่ อาจจะลดลงถ้ามีตวั เร่ งปฏิกิริยา
(catalyst) หรื อเพิ่มขึ้น ถ้ามีตวั ยับยั้ง (inhibitor)
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เอนไซม์ (Enzyme)
สารเคมี จ ํา พวกโปรตี น ที่ เ ซลล์ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ทํา หน้า ที่ เ ร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
(Catalyze) ให้ เ กิ ด เร็ ว ขึ้ น โดยการลดพลัง งานกระตุ ้น ของปฏิ กิ ริ ยา
(activation energy; Ea)

Reaction Pathway of a Typical
Exergonic /Exothermic
Reaction

โครงสร้ างและการทํางานของเอนไซม์
• simple enzymes
• conjugated enzymes หรื อ
Apoenzyme (ส่วนที่ไม่ใช่โปรตีน)
1. Cofactor เป็ นสารอนินทรี ย ์ เช่น
iron, magnesium or zinc
2. Coenzyme เป็ นสารอินทรี ย ์ พวก
วิตามิน เช่น NAD+, NADP+, FAD
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Activation of Enzymes
Zymogens are inactive
enzyme precursors that
need to be cleaved in
order to assume an active
form (e.g. pepsinogen is
converted into pepsin)

การทํางานของเอนไซม ์
• โมเลกุลที่เข้ าเกาะกับเอนไซม์เพื่อให้ เกิดการคะตะไลซ์ เรี ยกว่า ซับสเตรท (substrate)
• ที่ผิวของเอนไซม์ตําแหน่งที่ซบั สเตรทเข้ าเกาะเพื่อให้ เกิดการคะตะไลซ์ เรี ยกว่า แอคทีฟไซท์
(active site) ทําให้ เกิดสารประกอบที่เรี ยกว่า เอนไซม์-ซับสเตรท
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ทฤษฎีการเกิดปฏิกริ ิยาระหว่ างเอนไซม์ กบั ซับสเตรท
1. ทฤษฎีแม่กญ
ุ แจและลูกกุญแจ (Lock
and Key theory) การที่ซบั สเตรทจะ
เข้ารวมกับ active site ของเอนไซม์
ได้น้ นั จะต้องมีโครงสร้างที่สวม
พอดีกนั เปรี ยบเสมือนแม่กญ
ุ แจกับ
ลูกกุญแจ
2. ทฤษฎีเหนี่ยวนําให้พอดี (Induced fit
theory) ซับสเตรทจะไปเหนี่ยวนํา
active site ของเอนไซม์ให้เปลี่ยน
เข้ากับซับสเตรทได้พอดี
9

คุณสมบัตใิ นการเป็ นตัวเร่ งของเอนไซม์
• เอนไซม์เป็ นสารที่ทาํ ให้อตั ราเร็ วของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น 108-1020 เท่า เมื่อ
เทียบกับปฏิกิริยาที่ไม่มีเอนไซม์เร่ ง และ
• เมื่อปฏิกิริยาสิ้ นสุ ด เอนไซม์กส็ ามารถทําหน้าที่เร่ งปฏิกิริยานั้นๆ ได้อีก
• เอนไซม์สามารถเร่ งปฏิกิริยาเคมีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แม้มีปริ มาณ
เพียงเล็กน้อย
• เอนไซม์มีความจําเพาะ (specificity) กับสารที่เป็ นซับสเตรท (substrate
specificity)
• เอนไซม์สามารถเร่ งปฏิกิริยาได้โดยไม่ตอ้ งใช้อุณหภูมิและความดันสู ง
10
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• เมื่อปฏิกิริยาสิ ้นสุดเอนไซม์ก็สามารถทําหน้ าที่เร่ งปฏิกิริยานันๆ
้ ได้ อีก
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• เอนไซม์ที่เร่ งปฏิกิริยาชีวเคมีในการสลายตัวของ H2O2 คือ เอนไซม์คะ
ตะเลส (catalase)
Catalase

H2O2 ---------- > H2O + O2
• สารเคมีที่สามารถทําให้ปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็ นตัวเร่ งหยุดชะงักลงเรี ยกว่า
ตัวยับยั้งเอนไซม์ (Inhibitor) ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายซับสเตรท จะเข้าจับ
เอนไซม์ที่ที่แอกทีฟไซท์ ทําให้เอนไซม์ไม่สามารถจับกับซับสเตรทได้
ปฏิกิริยาจึงหยุดชะงักลง
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อัตราการทํางานของเอนไซม์
1. ความเข้มข้นของ substrate และความเข้มข้นของ enzyme
2. อุณหภูมิ
3. ความเป็ นกรด-เบส (pH)
4. ตัวยับยั้งเอนไซม์ (enzyme inhibitors)
– ตัวยับยั้งแบบแข่งขัน (competitive inhibitors)
– ตัวยับยั้งแบบไม่แข่งขัน (non-competitive inhibitors)
– ตัวยับยั้งแบบจับกับเอนไซม์ซบั สเตรท (uncompetitive inhibitors)
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Competitive inhibitors

Non-competitive inhibitors

• ตัวยับยั้งเอนไซม์เข้าจับกับ
active site ทําซับสเตรทไม่
สามารถเข้าทําปฏิกิริยากับ
เอนไซม์ได้

• หรื อ allosteric inhibition ตัวยับยั้ง
เอนไซม์เข้าจับกับบริ เวณใดก็ได้ แล้ว
มีผลทําให้ Active site เปลี่ยนแปลง
ทําให้ซบั สเตรทไม่สามารถเข้าทํา
ปฏิกิริยาได้
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Uncompetitive inhibitors
• ตัวยับยั้งเอนไซม์เข้าจับกับสาร
เชิงซ้อนของ เอนไซม์-ซับสเตรท
(ES-complex) เกิดเป็ น เอนไซม์ซับสเตรท-ตัวยับยั้ง (ESI-complex)
ทําให้ปฏิกิริยาเกิดไม่ได้

End-product inhibition /
feed back inhibition
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ปฏิกริ ิยารีดอกซ์ และการสร้ างสารพลังงานสู งของเซลล์
• ปฏิกิริยารี ดอกซ์ (redox reaction) คือปฏิกิริยา
ที่มีการถ่ายโอน e- จากสารหนึ่งไปยังอีกสาร
หนึ่ง ทําให้เลขออกซิเดชัน่ ของสารเปลี่ยนแป
ลี่ยงเสมอ
– Oxidation คือ ปฏิกิริยาที่มีการจ่าย e(สารตั้งต้นถูกออกซิไดซ์, มีเลขออกซิ
เดชัน่ ลดลง) เช่น Na -> Na+ + e– Reduction คือ ปฏิกิริยาที่มีการรับ e(สารตั้งต้นถูกรี ดิวซ์, มีเลขออกซิเดชัน่
เพิ่มขึ้น)เช่น Cl2 + 2e- -> 2Cl• เมื่อนําปฏิกริ ิยาทั้งสองรวมกันจะได้ ปฏิกริ ิยา
redox 2Na + Cl2 -> 2NaCl

reducer
reducing agent
ตัวรีดวิ ซ์

ตัวที่ทาํ ให้สารอื่นรับ e(เกิด reduction) โดยตัว
มันเองจ่าย e- ให้สารอื่น
รับ (เกิด oxidation)

oxidizer
oxidizing agent
ตัวออกซิไดซ์

ตัวที่ทาํ ให้สารอื่นให้ e(เกิด oxidation) โดยตัว
มันเองรับ e- (เกิด
reduction)
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NAD+, NADP+, FAD
1. NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) มีวิตามิน niacin เป็ น
องค์ประกอบสําคัญ พบในการหายใจระดับเซลล์ รับ e- ดังสมาการ
NAD+ + 2e- + H+ --> NADH

2. NADP+ (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) มีวิตามิน niacin
เป็ นองค์ประกอบสําคัญ พบในการสังเคราะห์แสง รับ e- ดังสมาการ
NADP+ + 2e- + H+ --> NADPH
3. FAD (flavin adenine dinucleotide) มีวิตามินบี 2 (riboflavin) เป็ น
องค์ประกอบสําคัญ พบในการหายใจระดับเซลล์ รับ e- สมาการ
FAD + 2e- + 2H+ --> FADH2
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การสร้ างสารพลังงานสู ง ATP
เป็ นการเติมหมู่ฟอสเฟตให้กบั ADP เรี ยกว่า phosphorylation
1. Substrate-level phosphorylation
2. Oxidative phosphorylation
 ATP เก็บพลังงานใน
3. photophosphorylation
พันธะพลังงานสู ง 2 พันธะ
ส่ วนตัวรับ e- เก็บพลังงานใน
e- พลังงานสู ง 2 อนุภาค

 ATP เป็ นอนุพนั ธ์ของ nucleotide เพราะ 1 โมเลกุลประกอบด้วย เบส adenine
นํ้าตาล ribose (เรี ยกรวมกันว่า adenosine) และหมู่ฟอสเฟต 3 หมู่
ATP + H2O ---> ADP + Pi + พลังงาน 7.3 Kcal/mol

(1)

ADP + H2O ---> AMP + Pi + พลังงาน 7.3 Kcal/mol
(2)
AMP + H2O ---> Adenosine + Pi + พลังงาน 4.6 Kcal/mol (3)
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