หนาที่ 1 ของจํานวน 12 หนา
รายละเอียดการประดิษฐ
1.ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (PLGA) ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา
5

(Pleurotus sajor-caju) ในการใชเปนสารเสริมภูมิคุมกันและเพื่อการผลิตวัคซีน
2.สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
ภูมิคุมกันวิทยา, วิทยาศาสตรการแพทย และเทคนิคการแพทย
3. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
เห็ดนางฟา มีชื่อทางวิทยาศาตรวา Pleurotus sajor-caju เปนเห็ดที่สามารถนํามารับประทานได พบ
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มากในเขตร อนชื้ น ซึ่ งเห็ ดเหล า นี้มักเป น เห็ดทางการแพทยที่มีมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน (Immunomodulatory)
เนื่องจากมีสารโพลีแซคคาไรดซึ่งพบไดในไวรัสจําพวกรา และสวนใหญจะพบเปนสารจําพวกเบตากลูแคนและอัล
ฟากลูแคน (β- and α-glucans) (1) ซึ่งสารโพลีแซคคาไรดที่พบในเห็ดนางฟานี้ มีรายงานพบวาสามารถกระตุน
ระบบภูมิคุมกันได โดยมีฤทธิ์กระตุนเม็ดเลือดขาวชนิด helper T cells และเพิ่มจํานวน CD4+/CD8+ T-cells
(2) จึงมีการใชสารนี้เปนสารเสริมภูมิคุมกันรวมกับโปรตีนหรือเปปไทดที่ใชเปนวัคซีน (2).

15

เนื่ องการผลิ ตวั คซี น ชนิ ดเปปไทด จ ากเชื้ อไวรั ส มีข อเสี ย คือ โปรตีน จะเสีย สภาพงายและมี ความเป น
แอนติเจนต่ํา จึงทําใหวัคซีนชนิดเปปไทดมีประสิทธิภาพที่ต่ําลงไดงาย (3) ดังนั้นในการพัฒนาวัคซีนจึงควรพัฒนา
ระบบนําสงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปจจุบันสารโพลีเมอร Poly D, L lactide-co-glycolide (PLGA) เปนโพลี
เมอรชนิดยอยสลายได ไดมีการนํามาประยุกตใชในระบบนําสงวัคซีนและพบวามีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษา
สภาพโปรตีนแอนติเจนและชวยใหเกิดการนําเสนอแอนติเจนที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอนุภาค PLGA จะชวยเสริม
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โครงสรางของเปปไทดใหจับกับอนุภาค จึงทําใหวัคซีนชนิดเปปไทดมีโครงสรางเปนอนุภาคที่คลายคลึงเชื้อจุลชีพใน
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และทําใหเซลลฟาโกไซต (phagocytes) มาจับกินอนุภาคของโปรตีนแอนติเจนไดมากขึ้น จึง
เปนการปรับปรุงความเปนแอนติเจนของวัคซีนชนิดเปปไทด (4) (5)
อยางไรก็ตามเนื่องจากอนุภาคนาโนชนิด PLGA ที่นํามาใชในงานวัคซีนนั้นยังไมมีรายงานที่แนชัดสําหรับ
การเพิ่มจํานวนทั้ง helper T-cells และ cytotoxic T-cells (CD4+/CD8+ T-cells) ที่ชวยกําจัดเซลลที่ติดเชื้อ
หนาที่ 2 ของจํานวน 12 หนา
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ไวรัสและเซลลมะเร็ง (6) (7) ดังนั้นควรมีการเพิ่มสารเสริมภูมิคุมกันที่สามารถเพิ่มจํานวนไดทั้ง helper T-cells
และ cytotoxic T-cells

ดังนั้นในการประดิษฐนี้ จึงไดพัฒนาอนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (poly D,
L lactide-co-glycolide nanoparticles) หรือ อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา
30

(Pleurotus sajor-caju) โดยใชเทคนิค encapsulation แบบ double emulsion (water-in-oil-in-water) ใน
การใชเปนสารเสริมภูมิคุมกัน (adjuvant) และเพื่อการผลิตวัคซีน ซึ่งพบวามีฤทธิ์เปน adjuvant ที่ดี เมื่อนํา
adjuvant ชนิดนี้มาฉีดกระตุนสัตวทดลองรวมกับวัคซีนชนิดเปปไทดของไวรัสพบวาสามารถกระตุนการเพิ่ม
จํานวนเซลลในระบบภูมิคุมกันไดดีและเปนการสรางเสริมภูมิคุมกันที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเพิ่มระดับของ
แอนติบอดีตอไวรัสและเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocytes (CD4+/CD8+ T-cells) ในหนูทดลองได

35

มากกวาการฉีดกระตุนดวยวัคซีนชนิดเปปไทดของไวรัสที่ฉีดรวมกับอนุภาคนาโนชนิด PLGA เพียงอยางเดียว
โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มจํานวนทั้ง helper T-cellsและ cytotoxicT-cells ที่ชวยกําจัดเซลลที่
ติดเชื้อไวรัสและเซลลมะเร็ง
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การประดิษฐนี้มุงเนนผลิต อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (poly D, L lactide-coglycolide nanoparticles) หรือ PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju) โดย
ใชเทคนิค encapsulation แบบ double emulsion (water-in-oil-in-water) เพื่อการใชเปนสารเสริมภูมิคุมกัน
หรือ adjuvant และเพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน

หนาที่ 4 ของจํานวน 12 หนา
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5. การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
งานดานเคมี
1. การสกัดสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา
75

นําเห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju) มาสับและบดใหละเอียดจากนั้นนํามาตมดวยน้ํารอนและใชการสกัดดวย
เทคนิค Percolation and Soxhlet techniques (2) จากนั้นนําสารสกัดที่ไดมาแชแข็งแลวทําการระเหยแหงให
เปนผง แลวนํามาละลายใน carboxymethylcellulose เมื่อตองการใช [(2)
2. การสังเคราะหอนุภาค PLGA และ อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา
การเตรียมอนุภาค PLGA โดยนําสารโพลีเมอร PLGA (poly D, L lactide-co-glycolide) มาละลายในสาร
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Dimethyl sulfoxide (DMSO) จากนั้นทําการขึ้นรูปดวยเทคนิค double emulsion (water-in-oil-in-water)
(8) โดยการเตรียมอนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา ดวยการนําสารละลายโพลีแซคคาไรด
จากขอ 1 มาละลายในน้ําปราศจากไอออน จะไดสารละลาย internal water phase จากนั้นนําไปเติมลงใน
สารละลาย PLGA ซึ่งเปนสารละลาย organic phase จะไดสารละลาย double emulsion (water-in-oil-inwater) แลวนําไปยิงดวยคลื่นอัลตราโซนิคเพื่อใหโมเลกุลของสารนั้นแยกออกเปนสวน ๆ (sonication) และทําให
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เปนเนื้อเดียวกัน (homogenization) โดยเติมลงในสารละลาย Poloxamer 188 (F68) solution (external
water phase) ตามดวยการใช probe ที่ยิงดวยคลื่นอัลตราโซนิคเพื่อใหโมเลกุลของสารนั้นแยกออกเปนสวน ๆ
(probe sonication) จากนั้นทําการระเหยตัวทําละลายเคมีอินทรียออกไป โดยควบคุมอุณภูมิที่ 55 องศา
เซลเซียส แลวทําการเก็บอนุภาคนาโนที่สังเคราะหได (8).
3. การทดสอบคุณสมบัติของอนุภาค PLGA และ อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา
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การวัดขนาดของอนุภาค PLGA และ อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา โดยการ
นําอนุภาคมาเจือจางใหเปนสารแขวนลอยในน้ําปราศจากไอออน จากนั้นทําการ ultrasonication ที่อุณหภูมิหอง
กอนการทดสอบ จากนั้นนํามาวัดขนาดดวยเครื่อง Malvern Mastersizer 2000 พบวา อนุภาค PLGA และ
อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา มีขนาด 532.88 และ 679.73 nm ตามลําดับ (รูปที่ 1).
หนาที่ 5 ของจํานวน 12 หนา
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และมีคา Polydispersion (PDI) ที่ 0.232 และ 0.486 จากนั้นนําอนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจาก
เห็ดนางฟามาทดสอบสารเบตากลูแคนดวยชุดทดสอบสําเร็จรูป (ß - glucan kit) พบวาในอนุภาคนาโนมีสารโพลี
แซคคาไรดที่ตองการ

4. การวัดระดับแอนติบอดีและจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล (CD4+, CD8+ T-cell)
หนูทดลองไดแบงเปนสี่กลุมๆละ สามตัวโดยกลุมที่หนึ่งไดรับสารละลายน้ําเกลือ (Normal Saline) กลุมที่
100

สองไดรับวัคซีนแบบโปรตีนจากไวรัส กลุมที่สามไดรับอนุภาค PLGA และวัคซีนแบบโปรตีนจากไวรัส กลุมที่สี่ไดรับ
อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟาและวัคซีนแบบโปรตีนจากไวรัส เมื่อครบหนึ่งเดือนไดทํา
การเจาะเลือดจากหนูทดลองแลวนําไปตรวจวัดจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ และ CD8+ T-cell surface
marker โดยเทคนิค ﬂow cytometer และนําสวนของซีรัมมาตรวจวัดระดับแอนติบอดีดวยเทคนิค mice serum
โดยเทคนิค Indirect ELISA ผลการทดลองพบวา อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟาเมื่อฉีด

105

รวมกับวัคซีนแบบโปรตีนจากไวรัส สามารถเพิ่มระดับของแอนติบอดีตอไวรัสและจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด Tlymphocytes (CD4+/CD8+ T-cells) ในหนูทดลองไดมากกวาการฉีดกระตุนดวยวัคซีนชนิดเปปไทดของไวรัสที่
ฉีดรวมกับอนุภาคนาโนชนิด PLGA เพียงอยางเดียว
6. คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รูปที่ 1 แสดงถึง การวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค PLGA (A) และ อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลี
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แซคคาไรดจากเห็ดนางฟา (B)
รูป ที่ 2 คื อ การวัด ปริมาณสารสารโพลีแซคคาไรดจ ากเห็ดนางฟาที่บรรจุในอนุ ภาค PLGA

ดวยเทคนิค

encapsulation
รูปที่ 3 การวัดระดับแอนติบอดีของหนูทดลองโดยเทคนิค Indirect ELISA. ที่ไดรับการฉีดกระตุนดวย อนุภาค
PLGA และ อนุภาค PLGA ที่บรรจุและสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟารวมกับโปรตีนจากไวรัส
115

รูปที่ 4 การวัดระดับ CD4+ และCD8+ T cells โดยเทคนิค flow cytometry ในหนูทดลองที่ไดรับการฉีดกระตุน
ดวย อนุภาค PLGA และ อนุภาค PLGA ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา โดยฉีดรวมกับโปรตีนจาก
ไวรัส

หนาที่ 6 ของจํานวน 12 หนา
120

7. วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุด
ดังที่กลาวไวแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ

หนาที่ 7 ของจํานวน 12 หนา
บทสรุปการประดิษฐ
125

อนุภาคนาโนชนิด poly D, L lactide-co-glycolide nanoparticles (PLGA) ที่มีลักษณะเฉพาะคือดานในของ
อนุภาคจะมีการบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju) ในการบรรจุสารโพลีแซคคาไรด
จากเห็ดนางฟานี้มีคุณสมบัติสารเสริมภูมิคุมกันหรือ adjuvant สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนได โดย
สามารถเพิ่ มการกระตุ น ระบบภู มิคุมกั นได ทั้งในระบบภูมิคุมกัน ดานสารน้ําและระบบภูมิคุมกัน ดานเซลล จึง
สามารถนํามาใชเพื่อการผลิตวัคซีนหรือใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน

130

หนาที่ 8 ของจํานวน 12 หนา
ขอถือสิทธิ
1.อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (PLGA) ที่มีลักษณะเฉพาะคือดานในของอนุภาคจะ
มีการบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju)
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2.อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (PLGA) ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา
(Pleurotus sajor-caju) ตามขอถือสิทธิ 1 หรือ 2 เพื่อการผลิตวัคซีนหรือใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน
3.อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (PLGA) ที่บรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา
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(Pleurotus sajor-caju) ตามขอถือสิทธิ 1 เพื่อการใชเปนสารเสริมภูมิคุมกันหรือ adjuvant

หนาที่ 9 ของจํานวน 12 หนา
รูปที่ 1
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หนาที่ 10 ของจํานวน 11 หนา
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รูปที่ 2
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หนาที่ 11 ของจํานวน 12 หนา
รูปที่ 3
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หนาที่ 12 ของจํานวน 12 หนา
รูปที่ 4

