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บทที่ 5 โปรตีน II
สรุปสาระสําคัญของการทดลอง
1. การตกตะกอนโปรตีน ทําเพื่อ
- นําโปรตีนมาใชประโยชนตอ เชน ศึกษาการทํางานของเอนไซม ตองใชวิธีที่โปรตีนไมเสียสภาพธรรมชาติ เชน การตกตะกอน
ดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต
- กําจัดโปรตีน เพื่อไมใหปนกับสารอื่นทีต่ องการศึกษา เชน DNA
2. โปรตีนที่ศึกษาทดลองในครั้งนี้ประกอบดวยโปรตีนในน้ํานม และโปรตีนในไขขาว
3. โปรตีนในน้ํานม ประกอบดวยโปรตีนหลัก 3 ชนิดคือ casein, lactalbumin และ lactoglobulin
4. casein มีคา pI = 4.8 สามารถตกตะกอนออกมาไดโดยปรับ pH น้ํานมดวยกรดไฮโดรคลอริก และใช pH meter วัดคา
pH ตลอดเวลา สวนใสจะประกอบดวยโปรตีนอีก 2 ชนิดที่เหลือ
5. lactalbumin จะตกตะกอนได ตองเติม ammonium sulfate จนอิ่มตัว 100%
6. lactoglobulin จะตกตะกอนได ตองเติม ammonium sulfate จนเขมขน 34-50% ของความอิ่มตัวขึ้นไป
7. การตม จะทําให lactalbumin และ lactoglobulin เกิดการจับตัวเปนกอนลิ่ม (coagulate) ได แต casein ไมเกิด
coagulate
8. ไขขาว ประกอบดวยโปรตีน albumin และ globulin
9. การตกตะกอนดวย cation ตองปรับ pH ใหมีประจุสุทธิเปนลบ (โดยทั่วไปคือเปนกลางหรือดางเล็กนอย) ในหองปฏิบัติการ
ใช cation 2 ชนิดคือ Zn2+ ในรูป zinc acetate และ Hg2+ ในรูปปรอทคลอไรด เมื่อไดตะกอนโปรตีนแลว ถาเติม EDTA ลง
ไป EDTA จะทําหนาที่เปน chelating agent ดึง cation กลับออกมาจากโปรตีน ทําใหโปรตีนละลายไดอีก
10. การตกตะกอนดวย anion ตองทําที่คา pH เปนกรดมากกวาคา pI ของโปรตีนนั้น ๆ เพื่อใหโปรตีนมีประจุสุทธิเปนบวก
ในหองปฏิบัติการใชกรด picric, กรด trichloroacetic และ sodium tungstate เมื่อไดตะกอนโปรตีนแลว ถาเติม NaOH ลง
ไป Na+ จะไปดึง anion กลับมาจากโปรตีน ทําใหโปรตีนละลายไดอีก
คําถามทายบท
การทดลอง 5.1-5.3
เมื่อนําตะกอนทั้ง 3 หลอด (หลอดที่ 1 และ 2 จากการทดลองที่ 5.2 และหลอดที่ 3 จากการทดลองที่ 5.3) ไปละลายใน
สารละลายบัฟเฟอร ตะกอนจะละลายทุกหลอดหรือไม เพราะเหตุใดจงอธิบาย
ตอบ หลอดที่ 1 กับหลอดที่ 2 เปนโปรตีนที่ตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต โปรตีนยังไมเสียสภาพธรรมชาติ จึง
ละลายไดเมื่อเติมสารละลายบัฟเฟอร สวนหลอดที่ 3 เปนโปรตีนที่เกิด coagulate จากการตม ไมสามารถละลายไดอีก เพราะ
โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ (denatured) ไปแลว
การทดลอง 5.4
EDTA ทําหนาที่อยางไร จงอธิบาย
ตอบ ทําหนาที่เปน chelating agent จับกับ cation ทําใหโปรตีนสามารถละลายไดอีก
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การทดลอง 5.5
1. แอนไอออนที่ใชในการตกตะกอนโปรตีนครั้งนี้คืออะไร (เขียนตอบในรูปโครงสรางเคมีของแอนไอออนนั้น ๆ)

Picrate

Trichloroacetate

Na tungstate

2. แอนไอออนที่ใชในครั้งนี้สามารถตกตะกอนไดสําเร็จทุกชนิดหรือไม เพราะเหตุใด จงสรุปสภาวะที่ใชในการตกตะกอน
โปรตีน
ตอบ ตกตะกอนสําเร็จเพียงบางชนิด แอนไอออนที่ตกตะกอนไดดีจะเปนแอนไอออนที่มีขนาดใหญ เชน กรดพิคริก และโปรตีน
ที่ตกตะกอนไดดีตองมีคา pI คอนขางสูง เพื่อใหที่สภาวะของการทดลอง จะมีคา pH ต่ํากวาคา pI โปรตีนมีประจุสุทธิเปนบวก
ทําใหรวมตัวกับแอนไอออนได
3. เพราะเหตุใดการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดจึงทําใหโปรตีนกลับมาละลายไดอีก และโปรตีนที่สามารถกลับมา
ละลายไดอีกนั้น สภาพธรรมชาติของโปรตีนเปนอยางไร เหตุใดจึงเปนเชนนั้น
ตอบ Na+ ไปแยงจับกับ anion และ OH- ยังทําใหคา pH สูงขึ้น ทําใหโปรตีนไมมี anion มาจับ และละลายไดอีก โดยโปรตีน
ยังไมเสียสภาพธรรมชาติ
การทดลองที่ 6 การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดโดยวิธีเคลดาฮล
แบบฝกหัด
ในการหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของเลือดหมูอบแหง ชั่งน้ําหนักตัวอยางอยางละเอียดแลวใสลงในขวดเคลดาฮล เติมกรด
ซัลฟวริกเขมขน 4 มิลลิลิตร และโปตัสเซียมซัลเฟต 1.5 กรัม ตมยอยเปนเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไวใหเย็นแลวเจือจางดวยน้ํา
กลั่น 50 มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน รอยละ 40 ลงไป 15 มิลลิลิตร นําไปกลั่นและรองรับสิ่งที่กลั่นได
ลงในภาชนะที่มีสารละลายบอริกเขมขนรอยละ 0.2 และอินดิเคเตอรผสมอยู รวมปริมาตร 15 มิลลิลิตร แลวนํามาไทเทรตกับ
สารละลายกรดมาตรฐานไฮโดรคลอริก ความเขมขน 0.0196 โมลาร การวิเคราะหนี้ไดมีการทําสารละลายเปลาควบคูไปดวย
โดยไมมีการใสตัวอยางลงไป บันทึกผลที่ไดลงไวดังนี้
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

100.1

100.2

(ก) ในขวดตัวอยาง

10.2

10.4

(ข) ในขวดสารละลายเปลา

0.2

0.2

น้ําหนักของตัวอยาง (มิลลิกรัม) (ต)
ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ใช
(มิลลิลิตร)
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ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ที่ใชในการทําปฏิกิริยาจริง (มิลลิลิตร)
(ค = ก-ข)

10.0

10.2

0.19600

0.19992

2.74400

2.79888

2.73989

2.79469

17.12

17.47

คิดเปนมิลลิโมลของแอมโมเนียที่เกิด
จากการยอย เทากับ
(ง = ค x 0.0196)
คิดเปนปริมาณไนโตรเจนในตัวอยางได
เทากับ (มิลลิกรัม)
(จ = ง x 14)
คิดเปนรอยละไนโตรเจนในตัวอยาง
เทากับ (%N)
(ฉ = จ /[(ต1 + ต2)]/2 x 100)
รอยละปริมาณโปรตีนในตัวอยางเทากับ
(%) (ช = ฉ x 6.25)

สรุป ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในเลือดหมูอบแหง เทากับ 2.77 มิลลิกรัม
รอยละปริมาณโปรตีนในเลือดหมูแหง เทากับ 17.295
คําถาม จงแสดงวิธีคิดใหเห็นวาโปรตีนที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบอยูรอยละ 16 มีตัวคูณเปน 6.25 ในการหารอยละ
ปริมาณโปรตีนในตัวอยาง
วิธีทํา โปรตีน 100 สวน มีไนโตรเจนอยู 16 สวน
ดังนั้นไนโตรเจน 16 สวน มีอยูในโปรตีน 100 สวน
ไนโตรเจน 1 สวน จึงมีอยูในโปรตีน (100/16) x 1 = 6.25
นั่นคือ ถารูปริมาณไนโตรเจน ก็รูปริมาณโปรตีนได โดยการคูณดวย 6.25

ขอสอบ Midterm เปนแบบปรนัย กขคง 80 ขอ
บทที่ 1 – 5 บทละ 14 ขอ
บทที่ 6 จํานวน 2 ขอ
คําถามทายบท 8 ขอ

