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บทคัดยอ  

 เปอรออกซิเดส เปนเอนไซมท่ีนิยมใชประโยชนทางดานการแพทย ดานเภสัชกรรม และดานอุตสาหกรรม 

ในปจจุบันเอนไซมเปอรออกซิเดสมีราคาแพงและตองนำเขาจากตางประเทศ ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค            

เพื่อทำบริสุทธ์ิเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะโดยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือ (NH4)2SO4            

จากการศึกษาผลของการ %(NH4)2SO4 ท่ีใชความเขมขนในชวง 20-90 % พบวาท่ีความเขมขน 80 %(NH4)2SO4 

สารสกัดเอนไซมมีคาแอคติวิตีเทากับ 0.1276 unit/ml และท่ีความเขมขน 90 %(NH4)2SO4 สามารถตกตะกอน

โปรตีนไดสงูท่ีสุด 

 

คำสำคัญ : เปอรออกซิเดส, มะเขือเปราะ, การทำบริสุทธิ์, เกลือ (NH4)2SO4  

 

Abstract 
 Peroxidase is widely used in medical, pharmaceutical and food industry. Peroxidase 
is currently expensive and need to import from foreign. This study aimed to purification of 
peroxidase enzyme from eggplant (Solanum melongena Linn.) by (NH4)2SO4. The study of 
the effect of % (NH4)2SO4 using a concentration in the range of 20-90%, it was found that 
the concentration at 80% (NH4)2SO4 had the activity value of 0.1276 unit/ml and the 
concentration at 90% (NH4)2SO4 was able to the highest precipitate in protein. 
 
Key word (s) : Peroxidase, Eggplant, Purification, (NH4)2SO4  
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บทนำ 
 เปอรออกซิเดส (E.C.1.11.1.7) เปนเอนไซมท่ีเรงการสลายสับสเตรตโดยใชปฏิกิริยาออกซิเดสและรีดักชัน

ท่ีมีฮีมเปนโคแฟกเตอร สับสเตรตท่ีใชเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด [1] และสามารถใชสับสเตรตไดหลายชนิด เชน 

Phenol, Gallic acid, Ascorbic acid และ Guaiacol เปนตน [2] เปอรออกซิเดส เปนเอนไซมท่ีมีคุณสมบัติทน

ความรอนไดดี จึงนิยมใชเปนตัวตรวจสอบประสิทธิภาพของการลวกผักและผลไมตางๆ (adequate blanching) 

[3] นอกจากนี้เปอรออกซิเดสยังมีประโยชนอีกในดานการแพทย ดานเภสัชกรรม และดานอุตสาหกรรม ไดแก          

ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาของสารประกอบ Phenolic ในตัวทำละลายอินทรีย ใชในการบำบัดน้ำเสียท่ีมีสารประกอบ 

ในกลุมฟนอลหรืออนุพันธของฟนอล ใชในการสังเคราะหสารฟอกสี ใชในการตรวจสอบสารแอนติออกซิแดนต และ

ใชในการกำจัดสารพิษและสารกอมะเร็งบางชนิด เปนตน [4-8] ในปจจุบันเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีจำหนายใน

ทองตลาดมีราคาแพง เนื่องจากเปนเอนไซมท่ีนำเขามาจากตางประเทศผลิตมาจากพืช Horseradish root อยางไร

ก็ตามมีการศึกษาแหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีพบนั้น สามารถพบไดท้ังในจุลินทรีย เชนในแบคทีเรีย และใน

พืชหลายชนิดในประเทศไทย เชน ตำลึง กะหล่ำปลี ผักบุงไทย และถ่ัวชนิดตางๆ เปนตน [9] วัตถุประสงคของการ

ทำวิจัยนี้เพื่อท่ีจะศึกษาการทำบริสุทธ์ิของเอนไซมเปอรออกซิเดสจากวัตถุดิบท่ีพบและมีราคาถูกในประเทศไทย 

เพื่อหาแหลงใหมของเอนไซมเปอรออกซิเดสใหมีราคาถูกลง มะเขือเปราะเปนพืชทองถ่ินท่ีพบไดท่ัวไป หาไดงาย 

และมีราคาถูก จึงเลือกมาเปนวัตถุดิบในการสกัดเอนไซมเปอรออกซิเดส และศึกษาการทำบริสุทธ์ิโดยวิธีการ

ตกตะกอนดวยเกลือ (NH4)2SO4 ซึ่งอาศัยหลักการเพิ่มคาความแรงของไอออนโดยใชเกลือ เปนการเติมเกลือใน

สารละลายโปรตีนเพื่อเพิ่มความแรงของไอออนของสารละลาย จนกระท่ังไอออนของเกลือไปแยงโมเลกุลของน้ำท่ี

ลอมรอบโปรตีน มาลอมรอบโมเลกุลของเกลือแทน ซึ่งทำใหโปรตีนจับตัวกันตกตะกอนลงมา เปนวิธีการแยกโปรตีน

ออกจากสารละลายไดนั้นเอง ซึ่งเรียกวิธีการนี้วา Salting out เปนวิธีการท่ีไมยุงยาก และสามารถเลือกใชขวงความ

เขมขนของเกลือไดตามความเหมาะสม แลวตรวจวัดคาแอคติวิตีของเอนไซมได และนิยมใช เกลือ (NH4)2SO4 

เนื่องจากเปนเกลือชนิดท่ีมีคาการละลายน้ำสูงและมีคาสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิการละลายคอนขางต่ำ จึงเปนขอดีอีก

ประการ เนื่องจากเหมาะกับคุณสมบัติของโปรตีนท่ีทนตอความรอนไมได เปนการรักษาสภาพของโปรตีน ในการ

ทดลองนี้จึงเลือกวิธีการทำบริสุทธ์ิเอนไซมโดยการตกตะกอนดวยเกลือ (NH4)2SO4 [10] 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ศึกษาการทำบริสุทธ์ิเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะโดยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือ 

(NH4)2SO4 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

 เอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีจำหนายในทองตลาดมีราคาแพง เนื่องจากเปนเอนไซมท่ีนำเขามาจาก

ตางประเทศผลิตมาจากพืช Horseradish root ท้ังนี้แหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีพบมีท้ังในจุลินทรีย เชน 

แบคทีเรีย และในพืชหลายชนิดในประเทศไทย เชน ตำลึง กะหล่ำปลี ผักบุงไทย และถ่ัวชนิดตางๆ เปนตน ผูทำวิจัย

เล็งเห็นถึงประโยชนในการศึกษาการสกัดและทำบริสุทธ์ิ เพื่อหาแหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสใหมจากแหลงของ

วัตถุดิบท่ีมีราคาถูกในประเทศไทย  
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วิธีการวิจัย 

1. การเตรยีมสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ 

 นำมะเขือเปราะมาลางน้ำใหสะอาด ชั่งมะเขือเปราะ 100 กรัม นำมาปนละเอียดดวยเคร่ืองปน เปนเวลา 

2 นาที โดยใช 0.2 M Maleate buffer pH 6 (อัตราสวน มะเขือเปราะ 100 กรัม ตอ บัฟเฟอร 200 มิลลิลิตร)           

นำสารละลายท่ีสกดัไดกรองดวยผาขาวบาง  

2. การวัดคาแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสจากสารละลายสกัดที่เตรียมจากมะเขือเปราะ  

 เติม 15 mM Guaiacal ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 3 mM H2O2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และสารละลายบัฟเฟอร 

(ท่ีเหมาะสมกับสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ) ปริมาตร 900 ไมโครลิตร ใสในหลอดทดลอง ผสม

สารใหเขากัน นำไปแชในอางน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที 

เมื่อครบเวลา เติมสารละลายสกัดท่ีไดจากการเตรียมสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ ปริมาตร 100 

ไมโครลิตร เขยาใหเขากัน วัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงท่ี 470 นาโนเมตร และบันทึกผลการทดลอง 

3. การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนดวยวิธแีบรดฟอรด (Bradford assay) [11] 

การทำกราฟมาตรฐาน (Standard curve) 

เติมสารละลาย Coomassie reagent 3 มิลลิลิตร และสารละลายมาตรฐาน Bovine Serum Albumin 

(BSA) ความเขมขน 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ดังตอไปนี้ 10, 30, 50, 80, 100, 120, 150 ไมโครลิตร ตามลำดับ 

ลงในหลอดทดลอง ผสมใหเขากันต้ังท้ิงไว 2 นาที หลังจากนั้นวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงท่ี 595 นาโนเมตร บันทึก

ผลการทดลองและทำกราฟมาตรฐาน 

การวัดปริมาณโปรตีนในตัวอยาง  

เติมสารลาย Coomassie reagent ปริมาตร 3 มิลลิลิตร และสารละลายเอนไซมสกัดหยาบ ปริมาตร 300 

ไมโครลิตร ผสมใหเขากันต้ังท้ิงไว 2 นาที หลังจากนั้นวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงท่ี 595 นาโนเมตร บันทึกผลการทดลอง 

4. การทำบริสุทธิ์ดวยวิธีการตกตะกอนดวย (NH4)2SO4 [12] 

 เตรียมสารละลายเอนไซมสกัดตามขอ 1 เติมสารละลายเอนไซมสกัด 50 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร 5 ใบ 

หลังจากนั้นเติมเกลือ %(NH4)2SO4 ลงในบีกเกอรแตละใบ ตามตาราง  

% saturated 20 40 60 80 90 

(NH4)2SO4 (g/100 ml) 11.3 24.2 39.0 56.1 65.7 

เติมอยางชาๆและคนตลอดเวลา เมื่อละลายหมดใหคนตอเปนเวลา 30 นาที เพื่อใหตกตะกอนสมบรูณ  

นำสารละลายท่ีไดไปปนจนใสดวยเคร่ืองเหว่ียง ท่ี 12000 rpm เปนเวลา 20 นาที ท่ี 4 องศาเซลเซียส เมื่อครบ

เวลา ท้ิงสวนใส แลววัดปริมาตร หลังจากนั้นนำตะกอนท่ีไดละลายดวย 0.2 M Maleate buffer pH 6 โดยปรับ         

ใหไดปริมาณเทากับสวนใสท่ีไดวัดปริมาณไว นำสารละลายท่ีไดไปปนใสอีกรอบ ดวยสภาวะเดิม นำสวนใสท่ีได

วิเคราะหหาแอคติวิตี และปริมาณโปรตีน ตามลำดับ และบันทึกผลการทดลอง 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการทำบริสุทธ์ิเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะโดยวิธีการตกตะกอนดวย

เกลือ (NH4)2SO4 ในการทดลองเปรียบเทียบผลความเขมขอนของ %(NH4)2SO4 ท่ี 20-90% พบวา %(NH4)2SO4  

ทีใชความเขมขนท่ี 80% (56.1 g/100ml) พบคาแอคติวิตีของสารละลายเอนไซมสูงสุดเทากับ 0.1276 unit/ml 

และความเขมขนท่ี 90 %(NH4)2SO4 (65.7 g/100ml) สามารถตกตะกอนโปรตีนไดสงูท่ีสุด 

ตารางที่ 1 คาแอคติวิตีทีของสารละลายเอนไซมที่ตกตะกอนโปรตีนดวยเกลือ (NH4)2SO4  

%(NH4)2SO4 

การเปลี่ยนแปลง 

คาการดูดกลืนแสง ที่ A470 
แอคติวิตี (unit/ml) 

สวนใส ตะกอน สวนใส ตะกอน 

20% 0.0156 0.0807 0.0013 0.0064 

40% 0.0140 0.3125 0.0011 0.0250 

60% 0.0429 1.0929 0.0034 0.0874 

80% 0.0242 1.5992 0.0019 0.1279 

90% 0.0173 1.4280 0.0014 0.1142 

ตารางที่ 2 ปริมาณโปรตีนที่ตกตะกอนดวยเกลือ (NH4)2SO4  

%(NH4)2SO4 
คาการดูดกลืนแสง ที่ A595 ปริมาณของโปรตีน (µg) 

สวนใส ตะกอน สวนใส ตะกอน 

20% 0.6444 0.1952 51.40 9.43 

40% 0.4942 0.3467 34.62 22.44 

60% 0.1731 0.3516 7.25 22.86 

80% 0.0832 0.3947 0.00 26.82 

90% 0.0682 0.4575 0.00 32.40 

 

อภิปรายผล 

เปอรออกซิเดสเปนเอนไซมท่ีนิยมนำมาใชประโยชนในดานตางๆ ท้ังทางดานการแพทย ดานเภสัชกรรม 

ดานอุตสาหกรรม ดานอาหาร และเคร่ืองด่ืม เปนตน [4-7] นอกจากนี้เอนไซมเปอรออกซิเดส สามารถนำมาใชใน

การตรวจสอบสารตานอนุมูลอิสระได มีคุณสมบัติความจำเพาะของเอนไซมตอสารต้ังตนท่ีมีความไวของปฏิกิริยาสูง 

[8] ซึ่งประโยชนเหลานี้มีความหลากหลายในหลายๆ ดาน ท่ีจะสกัดเอนไซมเปอรออกซิเดสและทำบริสุทธ์ิเพื่อ

นำมาใชในดานตางๆ จึงเปนแรงจูงใจในการหาแหลงใหมของเอนไซมเปอรออกซิเดส ตอผูทำวิจัย เนื่องจากราคา

ของเอนไซมเปอรออกซิเดสมีราคาสูง และตองนำเขามาจากตางประเทศ สำหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ไดเลือกพืชทองถ่ิน

ท่ีหาไดงาย และมีราคาถูกในประเทศไทย เพื่อศึกษาหาคาแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสจากการทำบริสุทธ์ิ

โดยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือ (NH4)2SO4 ซึ่งเปนวิธีท่ีนิยมใชในการแยกโปรตีนใหบริสุทธ์ิ เนื่องจากเกลือชนิดนี้มี

ความสามารถในการละลายสูง ซึ่งอาศัยหลักการของความเขมขนของเกลือสูงข้ึน ทำใหการละลายของโปรตีนลดลง
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เรียกวา Salting out จากผลการทดลองเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ พบคาแอคติวิตี

เทากับ 0.1276 units/mg จากผลการทดลองคาแอคติวิตีของเอนไซมท่ีสกัดอยางหยาบจากมะเขือเปราะนั้น           

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผูวิจัยอ่ืนๆ [8-9] พบวาคาแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีสกัดอยาง

หยาบในมะเขือเปราะอยูในชวงปริมาณต่ำกวาท่ีสามารถทำการศึกษาตอไดในการทำบริสุทธ์ิเอนไซมเพื่อใชในการ

ผลิตเปนเอนไซมทดแทนเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีนำเขาจากตางประเทศท่ีมีราคาสูง  
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