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วามวรรัตน์

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธกี ารแยกโปรตีน โดยอาศัยสมบัติการตกตะกอนของโปรตีน
โปรตีนเป็ นแมโครโมเลกุล ที่ประกอบขึ้นจากพอลิเพปไทด์ต้งั แต่หนึ่งสายขึ้นไป ซึ่งพอลิเพปไทด์ก ็
คือสายของกรดอะมิโนที่แต่ละหน่วยเชื่อมต่อกันด้ วยพันธะเพปไทด์น่ันเอง โปรตีนแต่ละชนิดมีขนาดและ
ลาดับของกรดอะมิโนในโครงสร้ างแตกต่างกัน โดยทั่วไปมีขนาดนา้ หนักโมเลกุลตั้งแต่ 5,000 ดาลตันขึ้น
ไป และอาจมากเป็ นล้ านดาลตัน รูปร่างแบ่งเป็ น 2 ลักษณะใหญ่คือ รูปเส้นใย (fibrous) และรูปก้อนกลม
(globular) ลักษณะรูปร่างเหล่านี้ถูกกาหนดโดยโครงสร้ างระดับปฐมภูมิ และแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
โมเลกุลในการกาหนดโครงสร้ างระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ และจตุรภูมิ ซึ่งได้ แก่ พันธะไฮโดรเจน พันธะไอออนิก พันธะไดซัลไฟด์ แรงไฮโดรโฟบิก และแรงแวนเดอร์วาลล์
โปรตีนมีบทบาทหน้ าที่สาคัญมากมายในเซลล์ส่งิ มีชีวิต ตั้งแต่การเป็ นตัวเร่งทางชีวภาพที่เรียกว่า
เอนไซม์ เป็ นฮอร์โมน เป็ นองค์ประกอบในโครงสร้ างเนื้อเยื่อต่างๆ เกี่ยวข้ องกับการทางานในการเคลื่อน
ไหว การขนส่งสาร และยังแหล่งพลังงานสารองในยามที่ร่างกายขาดแคลนแหล่งพลังงานสะสมในรูปของ
คาร์โบไฮเดรต

การแบ่งกลุ่มโปรตีน
โปรตีนแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม คือ โปรตีนสามัญ (simple protein) โปรตีนสังยุค (conjugated
protein) และโปรตีนอนุพัทธ์ (derived protein)
1. โปรตีนสามัญ เป็ นโปรตีนที่ถูกไฮโดรไลซ์แล้ วได้ องค์ประกอบส่วนใหญ่ท้งั หมดเป็ นกรดอะมิโน ตัวอย่างโปรตีนในกลุ่มนี้ เช่น
1.1 อัลบู มิน (albumin) เป็ นโปรตีนที่ละลายนา้ ได้และจับตัวกันเป็ นก้อนลิ่มได้ (coagulate)
เมื่อถูกความร้ อน สามารถตกตะกอนจากสารละลายโดยการทาให้ สารละลายนั้นอิ่มตัวด้ วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ตัวอย่างโปรตีนชนิดนี้ เช่น อัลบูมินไข่ขาว ซีร่ัมอัลบูมิน แลคตัลบูมินในนา้ นม อัลบูมินจาก
ถั่วเหลือง
1.2 โกลบู ลิน (globulin) เป็ นโปรตีนที่ไม่ละลายนา้ แต่ละลายในสารละลายเกลือเจือจาง
และจับตัวเป็ นก้อนลิ่มได้เมื่อถูกความร้ อน ตกตะกอนได้ท่ปี ระมาณร้ อยละ 34-50 ของระดับความอิ่มตัว
เกลือแอมโมเนียมซัลเฟต โปรตีนชนิดนี้มักพบร่วมกับอัลบูมินในแหล่งเดียวกัน เช่น นม ไข่ และซีร่ัม
1.3 กลูเทลิน (glutelin) เป็ นโปรตีนที่ละลายในสารละลายกรดหรือด่างเจือจาง แต่ไม่ละลายในตัวทาละลายที่เป็ นกลาง ตัวอย่าง เช่น โปรตีนที่พบในข้ าวสาลี และธัญพืชอืน่ ๆ
1.4 โปรลามีน (prolamine) เป็ นโปรตีนที่ละลายใน 70% แอลกอฮอล์ มีกรดอะมิโนโพรลีนเป็ นองค์ประกอบอยู่มาก มักพบในธัญพืช เช่น ข้ าวโพด ข้ าวบาร์เลย์
1.5 สเคอโรโปรตีน (scleroprotein) เป็ นโปรตีนที่ไม่ละลายในทุกตัวทาละลายที่กล่ าวไว้ ใน
ข้ อต้ นๆ มักมีกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์ในโมเลกุลเป็ นองค์ประกอบ ตัวอย่าง เช่น โปรตีนจากสัตว์ท่อี ยู่ในผม
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เขา เล็บ กีบ กระดูกอ่อน และกระดูก คอลลาเจน (collagen) ในกระดูก เคราติน (keratin) ในผม ไฟโบรอิน (fibroin) ในไหม
2. โปรตีนสังยุค คือ โปรตีนที่มีการรวมตัวกับกลุ่มสารอืน่ ทีม่ ิใช่โปรตีน ตัวอย่างเช่น
2.1 นิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotein) เช่น ฮีสโทน (histone) ที่จับรวมตัวกับกรดนิวคลีอกิ
2.2 โปรติโอไกลแคน (proteoglycan) คือ โปรตีนที่มีการรวมตัวกับส่วนที่เป็ นคาร์โบไฮเดรต เช่น hyaluronic acid chondroitin sulphate
2.3 โครโมโปรตีน (chromoprotein) คือ โปรตีนที่รวมตัวกับหมู่พรอสเทติก (prosthetic
group) เป็ นสารประกอบที่มีสี เช่น เฮโมโกลบิน (hemoglobin) ฟลาโวโปรตีน (flavoprotein)
2.4 ฟอสโฟโปรตีน (phosphoprotein) โปรตีนชนิดนี้มีหมู่ฟอสเฟตเชื่อมเข้ ากับหมู่ไฮดรอก
ซีของกรดอะมิโนเซรีน (serine) หรือเทรโอนีน (threonine) เช่น เคซีน (casein) ในนา้ นม ไวเทลลิน (vitellin) ในไข่แดง
2.5 ไลโปโปรตีน (lipoprotein) เป็ นโปรตีนที่มีการรวมตัวกับฟอสโฟลิพิด คอเลสเทอรอล
ไตรเอซิลกลีเซอรอล และกรดไขมันในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปแล้ วแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น แอลดีแอล
(LDL) เอชดีแอล (HDL)
2.6 เมตัลโลโปรตีน (metalloprotein) คือโปรตีนที่มีการจับตัวกับไอออนของโลหะ เช่น
ทองแดง เหล็ก โคบอลต์ แมงกานีส และแมกนีเซียม โดยทั่วไปมักเป็ นโปรตีนพวกเอนไซม์ ซึ่งต้ องการ
ไอออนเหล่านี้ทาหน้ าที่เป็ นแอกติเวเตอร์ (activator)
3. โปรตีนอนุพทั ธ์ เป็ นโปรตีนทีผ่ ่านกระบวนการย่อยสลายหรือทาให้ เสียสภาพธรรมชาติด้วย
กรด ด่าง หรือเอนไซม์ ตัวอย่างเช่น โปรตีนในเส้นผมหลังผ่านการดัดแต่งให้ หยิก เพปโทน (peptone)
ซึ่งใช้ เป็ นอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยเตรียมจากการย่อยสลายโปรตีน มีสมบัติละลายนา้ แต่ไม่จับตัวเป็ นก้อนลิ่ม
เมื่อถูกความร้ อน และตกตะกอนด้วยการใช้ กรดฟอสโฟทังสติก (phosphotungstic acid)

การตกตะกอนโปรตีน
ในเซลล์หนึ่งๆ มีจานวนชนิดโปรตีนมากมายนับพันในสัดส่วนที่แตกต่างกันและอยู่ร่วมกับสาร
อืน่ ๆ การตกตะกอนจึงเป็ นกลวิธขี ้นั ตอนแรกๆ ของงานแยกโปรตีนเพื่อการศึกษาและการใช้ งาน และงาน
กาจัดโปรตีนออกจากสารอืน่ ๆ การเลือกวิธตี กตะกอนโปรตีนเพื่อการศึกษาและการใช้ งานต้ องเป็ นวิธที ่ีไม่
ทาให้ โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ หากทราบสมบัติของโปรตีนนั้น เช่น จุดไอโซอิเล็กทริก จะช่วยให้ เลือกวิธี
ได้ รวดเร็วและได้ ปริมาณโปรตีนในระดับที่ใกล้ เคียงที่มีอยู่ ในตัวอย่าง ส่วนงานกาจัดโปรตีนมักไม่ต้องคานึงถึงสภาพธรรมชาติของโปรตีน เพียงแต่วิธที ่ใี ช้ น้นั ต้ องกาจัดโปรตีนออกมากที่สดุ และคงสารที่ต้องการ
ไว้ โดยที่สารเคมีหรือกระบวนการที่ใช้ ต้องไม่มีผลรบกวนต่อการทางานในขั้นต่อๆ ไป

การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน
การเสียสภาพธรรมชาติ คือ ปรากฏการณ์การเปลี่ยนรูปร่างโครงสร้ างจากที่มีการจัดตัวอย่างเป็ น
ระเบียบภายใต้ สภาวะทางสรีรวิทยาไปสู่สภาพที่มีการจัดตัวไม่เป็ นระเบียบภายใต้ สภาวะต่างจากทางสรีรวิทยา ซึ่งสามารถตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ จากสมบัติทางฟิ สิกส์ ทางเคมีและทางชีวเคมี เช่น
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การเปลี่ยนแปลงของการดูดกลืนแสง การละลายนา้ ได้น้อยลง ความไวปฏิกริ ิยาของหมู่ซัลไฮดริล และกิจกรรมของเอนไซม์ การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิและจตุรภูมิ โดยไม่มีการทาลายพันธะเพปไทด์ แต่เกี่ยวข้ องกับการทาลายพันธะไฮโดรเจนและอันตรกิริยาทางไม่ชอบนา้ (hydrophobic interaction) โดยทั่วไปโปรตีนที่เสียสภาพธรรมชาติไปแล้ ว มักไม่ผัน
กลับคืน แต่บางชนิดอาจคืนสภาพธรรมชาติได้เมื่อกาจัดสารที่ทาให้ เสียสภาพธรรมชาติออกจากสารละลาย
และปรับสภาวะของสารละลายให้ พอเหมาะกับการคืนสภาพธรรมชาติ เช่น การปรับพีเอช ความแรงไอออน และความเข้ มข้ นของโปรตีน การคืนสภาพของโปรตีนหลายชนิดเกิดขึ้นที่ความเข้ มข้นต่ากว่า 1 ไมโครโมลาร์ เนื่องจากที่ความเข้ มข้นสูงกว่านี้ทาให้ มีโอกาสเกิดอันตรกิริยาระหว่างต่างโมเลกุลมากกว่าที่จะ
เกิดภายในโมเลกุลเดียวกันแล้ วกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ

ตัวกระทาให้เกิดการเสียสภาพธรรมชาติ
1. ตัวกระทาทางกายภาพ (physical agent)
1.1 อุณหภูมิ กลไกการทาให้ เสียสภาพธรรมชาติเกี่ยวข้องกับการลดเสถียรภาพของอันตรกิริยาที่ไม่ใช่พันธะโควาเลนท์เป็ นหลัก เช่น พันธะไฮโดรเจน แรงทางไฟฟ้ าสถิตย์ และแรงแวนเดอร์วาลล์
ซึ่งเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสงู โดยทั่วไปการลดอุณหภูมิให้ ต่าเป็ นการรักษาเสถียรภาพของโปรตีนไว้ ได้ ดีย่งิ ขึ้น
แต่ไม่เป็ นจริงเสมอไป โปรตีนบางชนิดเมื่อเก็บไว้ ท่อี ุณหภูมิต่ากว่า 0ซ จะเกิดการเสียสภาพธรรมชาติ
การเติมเกลือ กลีเซอรอล และนา้ ตาล เช่น ซูโครส กลูโคส เป็ นต้ น ลงในสารละลายโปรตีนก็สามารถช่วย
ให้ โปรตีนมีเสถียรภาพต่ออุณหภูมิได้ดีข้ นึ
2. ตัวกระทาทางเคมี (chemical agent)
2.1 พีเอช โปรตีนมีความเสถียร ต้ านทานการเสียสภาพธรรมชาติได้ดีท่พี ีเอชเท่ากับจุดไอโซ
อิเล็กทริก เนื่องจากพลังงานสุทธิจากแรงผลักดันทางไฟฟ้ าสถิตย์มีค่าน้ อยเมื่อเปรียบเทียบกับอันตรกิริยา
อืน่ ๆ โปรตีนส่วนใหญ่จึงมีความเสถียรที่พีเอชเป็ นกลาง แต่ท่พี ีเอชสูงหรือต่ามากๆ การผลักกันของประจุ
ที่เกิดขึ้นมากมายภายในโมเลกุล ทาให้ โมเลกุลของโปรตีนพองตัวและมีรูปร่างไร้ ระเบียบมากขึ้น ความ
รุนแรงของความไร้ ระเบียบเกิดขึ้นที่พีเอชสูงๆ มากกว่าพีเอชต่าๆ อันเนื่องมาจากการแตกตัวเป็ นไอออน
ของหมู่คาร์บอกซิล หมู่ฟีนอลิกและหมู่ซัลไฮดริล ซึ่งมีบางส่วนของหมู่เหล่านี้ ฝังตัวอยู่ภายในโครงสร้ าง จึง
ทาให้ สายพอลิเพปไทด์คลี่ตัวออกเมื่อหมู่ท่แี ตกตัวเหล่านั้นพยายามสัมผัสกับนา้ ในสิ่งแวดล้ อมมากขึ้น
การเสียสภาพธรรมชาติโดยพีเอชส่วนใหญ่จะผันกลับคืนได้ หากเกิดการย่อยสลายพันธะเพปไทด์ การสูญ
เสียหมู่อะมิโนของส่วนที่เหลือของกรดอะมิโนแอสพาราจีนและกลูตามีน การทาลายหมู่ซัลไฮดริลไปบาง
ส่วนที่พีเอชสูงๆ หรือเกิดการรวมกลุ่ม (aggregation) จะทาให้ การเสียสภาพธรรมชาติน้ันเป็ นไปโดยถาวร
2.2 ตัวทาละลายอินทรีย ์ การเสียสภาพธรรมชาติเกิดขึ้นเนื่องจากอันตรกิริยาทางไม่ชอบนา้
ในโปรตีนลดน้ อยลงอันเป็ นผลจากการละลายในตัวทาละลายอินทรีย์ของแขนงข้ างที่ไม่มีข้วั ของกรดอะมิโน
ส่วนที่เหลือ
2.3 ตัวถูกละลายอินทรีย ์ ยูเรีย (urea) และกัวนิดนี ไฮโดรคลอไรด์ (guanidine hydrochloride) เป็ นสารที่ทาให้ โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติได้ กัวนิดนี ไฮโดรคลอไรด์ท่มี ีความเข้ มข้น 6 โมลาร์
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สามารถทาให้ โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติได้ ท้งั หมด ขณะที่ยูเรียในความเข้ มข้น 8 โมลาร์ ยังมีโปรตีนบาง
ส่วนที่ไม่เสียสภาพ สารทั้งสองชนิดนี้ต่างสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ ที่ความเข้ มข้ นสูงๆ สารเหล่านี้จึง
ทาลายพันธะไฮโดรเจนที่เกิดระหว่างโมเลกุลของนา้ ด้ วยกัน และมีบทบาทเป็ นตัวทาละลายที่ดีต่อกรดอะมิโนส่วนที่เหลือที่ไม่มีข้วั ที่อยู่บริเวณภายในโมเลกุลโปรตีน เป็ นผลให้ ไม่สามารถรักษาโครงรูปไว้ ได้ การ
แยกเอาสารที่ทาให้ เสียสภาพธรรมชาติเหล่านี้ออกจะทาให้ โปรตีนกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติได้
2.4 สารซักฟอก (detergent) โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (sodium dodecyl sulfate, : SDS)
เป็ นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการทาให้ โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ ทาให้ สมดุลการผันกลับไปมาระหว่าง
สภาพธรรมชาติและสภาพเสียธรรมชาติของโปรตีนเสียไป โดย SDS เข้ าจับกับโปรตีนที่เสียสภาพธรรมชาติอย่างแข็งแรง ด้ วยความเข้ มข้นที่ค่อนข้ างต่าเพียง 3-8 โมลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยูเรียและกัวนิดนี
ไฮโดรคลอไรด์ ก็สามารถทาให้ โปรตีนรูปก้อนกลมเสียสภาพธรรมชาติได้ ท้งั หมดและเป็ นการเสียสภาพที่
ผันกลับคืนไม่ได้
นอกจากนี้การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนยังเกิดขึ้นได้จากการกวนสารละลายโปรตีนจน
เกิดฟอง การเกิดฟองส่งเสริมการเกิดออกซิเดชันโดยอากาศต่อโปรตีน เช่น ปฏิกริ ิยาทีเ่ กิดขึ้นกับหมู่ซัลไฮดริล เป็ นต้น และการเสียสภาพธรรมชาติท่ผี ิวโปรตีน ดังนั้นระหว่างการทดลองต้ องให้ เกิดฟองขึ้นใน
สารละลายน้ อยที่สดุ

วิธีการตกตะกอนโปรตีน
โมเลกุลของโปรตีนที่ละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็ นนา้ จะซ่อนโครงสร้ างส่วนที่ไม่ชอบนา้ ซึ่งเป็ นกรดอะมิโนส่วนที่เหลือที่ไม่ชอบนา้ ไว้ ภายในโมเลกุลให้ ห่างจากการสัมผัสกับนา้ ส่วนผิวภายนอกของโมเลกุล
จะเป็ นส่วนโครงสร้ างที่มีอนั ตรกิริยากับนา้ ผ่านแขนงข้ างของกรดอะมิโนส่วนทีเ่ หลือที่มีสมบัติมีข้วั และเกิด
พันธะเชิงไอออนได้ แขนงข้ างเหล่านี้ซ่งึ อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มหรืออยู่กระจายตามสายพอลิเพปไทด์ อาจมี
พื้นที่บางบริเวณบนผิวโมเลกุลที่มีสมบัติไม่ชอบนา้ อย่างไรก็ตามพื้นที่ผวิ โมเลกุลส่วนใหญ่ถูกล้ อมรอบ
ด้ วยโมเลกุลของนา้ ผ่านอันตรกิริยาทางไอออนกับขั้วคู่และทางขั้วคู่ (ion–dipole and dipole interaction)
รวมไปถึงอันตรกิริยากับส่วนของแกนโครงสายพอลิเพปไทด์ด้วย ดังนั้นแม้ ว่าจะเป็ นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่มีแขนงข้ างไม่ชอบนา้ เป็ นองค์ประกอบหลักก็ตาม โปรตีนนั้นก็สามารถละลายนา้ ได้ ดี นอกจากนี้การ
ที่สภาวะของตัวกลางมีพีเอชที่คงที่ จึงทาให้ โมเลกุลของโปรตีนมีประจุไฟฟ้ าสุทธิ โดยมีประจุท่เี หมือนกัน
มากเกินก่อให้ เกิดแรงผลักกันทางไฟฟ้ าสถิตย์มีผลให้ โมเลกุลของโปรตีนอยู่แยกห่างจากกัน ไม่สามารถมี
อันตรกิริยาต่อกันและกันให้ เกิดการรวมตัวกันได้
การทาให้ โปรตีนตกตะกอนได้น้ ันจึงต้ องดาเนินไปในแนวทางลดอันตรกิริยาที่โมเลกุลของนา้ มีต่อ
โมเลกุลของโปรตีน และเพิ่มอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลโปรตีนด้วยกันให้ มากขึ้น การตกตะกอนโปรตีน
ทาได้ หลายวิธี แต่ละวิธมี ีหลักการ ข้ อดีและข้ อจากัดที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปการเลือกวิธใี ดมักคานึงถึงสภาพธรรมชาติของโปรตีนหลังผ่านกรรมวิธเี ป็ นหลัก บางวิธที าให้ โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ สูญ
เสียการละลายกลับและการทางานทางชีวกิจกรรม เช่น การตกตะกอนโดยใช้ ความร้ อน การใช้ กรดหรือ
ด่างเข้ มข้ น เป็ นต้น บางวิธไี ม่ทาให้ โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ เช่น การตกตะกอนทีจ่ ุดไอโซอิเล็กทริกของ
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โปรตีน การตกตะกอนด้ วยเกลือ หรือตัวทาละลายอินทรีย์ท่อี ุณหภูมิต่า เป็ นต้ น วิธตี กตะกอนโปรตีนบาง
วิธมี ีประโยชน์ในการทาให้ โปรตีนบริสทุ ธิ์ มีความจาเพาะพอควรที่สามารถแยกโปรตีนออกเป็ นชนิดหรือ
เป็ นกลุ่มย่อยออกจากโปรตีนผสม แต่บางวิธกี ข็ าดความจาเพาะเพียงแต่แยกโปรตีนออกจากสารอื่นๆ ที่
ไม่ใช่โปรตีนเท่านั้น วิธกี ารตกตะกอนโปรตีนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ คือ
1. การตกตะกอนด้วยความร้อน การละลายของโปรตีนลดลงเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ้น โปรตีนส่วน
ใหญ่มักเริ่มเสียสภาพธรรมชาติเมื่ออุณหภูมิสงู เกิน 50ซ บางชนิดมีการจับตัวเป็ นก้อนลิ่ม (coagulation)
ได้ เช่น อัลบูมนิ ของไข่ขาว แต่บางชนิด เช่น เคซีนไม่เกิดการจับตัวเป็ นก้อนลิ่ม การทราบเสถียรภาพต่อ
อุณหภูมิ (temperature stability) อาจมีประโยชน์ในการแยกโปรตีนที่ต้องการออกจากโปรตีนชนิดอืน่ ๆ
โดยใช้ ความร้ อนทาให้ โปรตีนที่มีเสถียรภาพต่ออุณหภูมิไม่ดีเสียสภาพธรรมชาติแล้ วปั่นแยกออกก็จะเหลือ
แต่โปรตีนที่มีเสถียรภาพต่ออุณหภูมิดีกว่า คงสภาพธรรมชาติและสามารถละลายอยู่ในสารละลาย
2. การตกตะกอนที่จุดไอโซอิเล็กทริกของโปรตีน (isoelectric point precipitation) โปรตีน
แต่ละชนิดมีจุดไอโซอิเล็กทริก (pI) เฉพาะ เมื่อพีเอชของสารละลายมีค่าเท่ากับค่าจุดไอโซอิเล็กทริกของ
โปรตีนนั้นๆ โปรตีนนั้นจะมีการละลายน้ อยที่สดุ โดยที่ไม่มีการเสียสภาพธรรมชาติ เนื่องจากโมเลกุลของ
โปรตีนมีประจุสทุ ธิเป็ นศูนย์ จึงไม่เกิดแรงผลักดันกันทางไฟฟ้ าสถิตย์ระหว่างโมเลกุลโปรตีนด้ วยกันและ
ส่งเสริมให้ เกิดอันตรกิริยาต่อกันได้ ง่ายและมากขึ้น เป็ นผลให้ โปรตีนเกิดการรวมกัน (aggregate) และตก
ตะกอนออกมา วิธนี ้ ีจึงสามารถแยกโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทราบจุดไอโซอิเล็กทริกออกมาได้ ส่วนโปรตีนชนิดอืน่ ที่มีค่านี้สงู หรือต่ากว่า ยังคงละลายอยู่ อย่างไรก็ตามการแยกโปรตีนไม่ได้ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
ทุกกรณี หากโปรตีนผสมนั้นมีหลายชนิดที่มีจุดไอโซอิเล็กทริกไม่แตกต่างกันชัดเจน ตะกอนโปรตีนที่ต้อง
การนั้นจะมีการปนของโปรตีนชนิดอืน่ ที่มีค่านี้ใกล้ เคียงกันรวมอยู่ด้วย
3. การตกตะกอนด้วยเกลือ เกลือมีผลต่อการละลายของโปรตีน 2 ลักษณะ คือ ที่ความเข้ มข้ น
ของเกลือต่าและเป็ นสารละลายที่มีความแรงไอออน (ionic strength) ต่า โปรตีนสามารถละลายได้ ดขี ้ นึ
เมื่อเทียบกับการละลายในนา้ ธรรมดา เนื่องจากไอออนในสารละลายมีอนั ตรกิริยาทางไอออนิกกับประจุบน
ผิวของโปรตีน ทาให้ อนั ตรกิริยาระหว่างโมเลกุลของโปรตีนด้วยกันลดลง โปรตีนจึงละลายได้ มากขึ้น
ปรากฏการณ์ลักษณะนี้เรียกว่า “salting in” แต่เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของเกลือสูงขึ้น ซึ่งเป็ นการเพิ่มความ
แรงไอออนของสารละลายให้ สงู ตามไปด้ วยนั้น จะทาให้ โปรตีนเกิดการตกตะกอน ซึ่งเรียกปรากฏการณ์
ลักษณะนี้ว่า “salting out” โดยเกิดขึ้นจากการทาให้ ประจุบนผิวโปรตีนเป็ นกลางด้ วยไอออนของเกลือและ
การลดความเข้ มข้ นยังผล (effective concentration) ของนา้ ต่อการละลายของโปรตีนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไอออนของเกลือ โดยทั่วไปเกลือที่ใช้ มีสมบัติละลายนา้ ได้ ดีมาก ไอออนของเกลือจึงแย่งโมเลกุลของนา้
ออกจากโปรตีน เมื่ออันตรกิริยาระหว่างโปรตีนกับนา้ เหลือน้ อยกว่าอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนกับโปรตีน
โปรตีนจึงจับตัวกันตกตะกอนออกมา
เกลือที่ละลายนา้ ได้ดีมากและมีการนาไปใช้ตกตะกอนโปรตีน เช่น โซเดียมคลอไรด์ (การอิ่ม
ตัวที่ 20ซ มีความเข้ มข้นเป็ น 5.33 โมลาร์) โซเดียมซัลเฟต(การอิ่มตัวที่ 20ซ มีความเข้ มข้นเป็ น 1.88
โมลาร์) แอมโมเนียมซัลเฟต (การอิ่มตัวที่อุณหภูมิระหว่าง 0-25ซ มีความเข้ มข้ นประมาณ 4 โมลาร์)
แมกนีเซียมซัลเฟต โซเดียมฟอสเฟต เป็ นต้น เกลือไอออนลบที่มีประจุลบมาก มีประสิทธิภาพในการตก
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ตะกอนได้ ดี ซึ่งเรียงลาดับจากมากสู่น้อยเป็ นดังนี้ คือ ฟอสเฟต ซัลเฟต แอซีเตท และคลอไรด์ ส่วนประสิทธิภาพการตกตะกอนของไอออนบวกมีลาดับจากมากสูน่ ้ อยเป็ น แอมโมเนียม โปตัสเซียม และโซเดียม
ไอออน
เกลือแอมโมเนียมซัลเฟตเป็ นเกลือที่นิยมใช้ กนั มากที่สดุ เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ คือ
1) ที่ระดับการอิ่มตัว ก็มีความเข้ มข้ นสูงพอที่จะตกตะกอนโปรตีนส่วนใหญ่ออกมาหมด
2) ไม่เกิดความร้ อนมากนัก เมื่อเติมผลึกเกลือลงในสารละลาย ดังนั้นความร้ อนที่เกิดขึ้นจึงหายไปได้ ไว
3) ความหนาแน่นของสารละลายอิ่มตัว (4.04 โมลาร์ ที่ 20ซ) มีค่าประมาณ 1.235 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ซึ่งไม่สงู มากจนมีผลต่อการปั่นเหวี่ยงให้ ตะกอนโปรตีนตกตะกอนลงมา
4) ยับยั้งหรือจากัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียส่วนใหญ่ได้
5) สามารถป้ องกันโปรตีนส่วนใหญ่จากการสูญเสียสภาพธรรมชาติ
สารละลายผสมโปรตีนหลายชนิดสามารถนามาตกตะกอนด้ วยเกลือและแยกเป็ นลาดับส่วน
ตามความเข้ มข้นของเกลือที่มีการเพิ่มเป็ นลาดับ วิธนี ้ ีเรียกว่า การตกตะกอนเป็ นลาดับส่วนด้วยเกลือ
(salt fractionation) ความเข้ มข้นของเกลือที่ใช้ ในการตกตะกอนโปรตีนชนิดหนึ่งๆ จะสัมพันธ์ถึงจานวน
และการกระจายตัวของประจุและหมู่มีข้วั บนผิวของโมเลกุลโปรตีน และจานวนและการกระจายตัวของส่วน
ที่ไม่ชอบนา้ ที่ปรากฏอยู่ผวิ ภายนอก ซึ่งมีความสาคัญมากขึ้นเมื่อประจุถูกทาให้ เป็ นกลาง รวมไปถึงขนาด
และรูปร่างของโปรตีนที่เอื้อให้ ง่ายต่อการตกตะกอน วิธกี ารนี้มีประโยชน์มากและใช้ กนั แพร่หลาย โดยใช้
เป็ นขั้นตอนแรกของการทาให้ โปรตีนที่สกัดจากเนื้อเยื่อสิง่ มีชีวิตมีความบริสทุ ธิ์มากขึ้น อุณหภูมิท่ใี ช้ มัก
เป็ นอุณหภูมิต่า (4ซ) เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติของโปรตีนโดยเฉพาะเอนไซม์
4. การตกตะกอนด้วยตัวทาละลายอินทรีย ์ ตัวทาละลายอินทรีย์ท่นี ิยมใช้ ในการตกตะกอนโปรตีน ได้ แก่ อะซีโตน เอธานอล เมธานอล และบิวทานอล ทั้งหมดล้ วนมีส่วนโครงสร้ างที่ไม่ชอบนา้ และมีข้วั
อยู่ในตัวโมเลกุล จึงละลายเข้ ากับนา้ ได้ นา้ ซึ่งมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) สูง เมื่อมีตวั ทา
ละลายอินทรีย์ผสมอยู่ด้วย จะทาให้ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกลดลง เป็ นผลให้ ความสามารถในการละลายของ
โปรตีนลดลง และมีอนั ตรกิริยาระหว่างโปรตีนด้ วยกันจนจับตัวกันเป็ นตะกอนตกลงมา
ปัญหาของการใช้ ตวั ทาละลายอินทรีย์ในการตกตะกอนโปรตีนคือ ความร้ อนทีเ่ กิดขึ้นเมื่อเติม
ลงในตัวกลางทีเ่ ป็ นนา้ ซึ่งทาให้ โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติได้ ถ้ากระทาที่อุณหภูมิสงู กว่า 0ซ โดยทัว่ ไปวิธี
นี้ต้องทาที่อุณหภูมิต่ามากในช่วง -20ซ ถึง 4ซ ภาชนะที่ใช้ ควรทาจากเหล็กกล้ าไร้ สนิม(stainless steel)
แก้ว และไม่ควรใช้ ภาชนะที่ทาจากพลาสติก ทั้งนี้เพื่อให้ การถ่ายเทความร้ อนทีเ่ กิดขึ้นเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
อุณหภูมิต้องมีการควบคุมไว้ เป็ นอย่างดีระหว่างการเติมตัวทาละลายอินทรีย์ โดยแช่ภาชนะไว้ ในอ่างนา้
แข็ง และใช้ ตวั ทาละลายอินทรีย์ท่แี ช่เย็นจัด (-20ซ) การเติมตัวทาละลายอินทรีย์ต้องเป็ นไปช้ าๆ ทีละ
หยด พร้ อมๆ กับกวนสารละลายไปด้ วยเครื่องกวน เมื่อการเติมเสร็จสิ้น ตั้งทิ้งไว้ สกั ครู่ให้ เกิดภาวะสมดุล
ก่อนนาไปปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนโปรตีนที่อุณหภูมิต่า (0ซ) ตะกอนโปรตีนตกลงมาได้ง่าย เนื่องจากตัวทา
ละลายอินทรีย์มีความหนาแน่นต่ากว่าตะกอนโปรตีน สามารถเก็บไว้ ท่ี -70ซ ก่อนนาไปใช้ ต่อไป
5. การตกตะกอนด้วยสารตกตะกอนที่เป็ นแคตไอออน (cationic precipitant) การตกตะกอน
วิธนี ้ ีต้องปรับพีเอชของสารละลายโปรตีนให้ มีค่าสูงกว่าจุดไอโซอิเล็กทริกของโปรตีน เพื่อให้ โมเลกุลของ

60

โปรตีนมีประจุสทุ ธิเป็ นลบ สารตกตะกอนที่เป็ นแคตไอออนจึงสามารถเข้ าจับตัวได้ดีกบั หมู่ซัลไฮดริล
(-SH) อิสระและหมู่คาร์บอกซีท่แี ตกตัว (-COO-) ของโปรตีนแล้ วเชื่อมโยงโมเลกุลของโปรตีนมารวม
กันจนมีขนาดใหญ่และตกตะกอน โดยทั่วไปใช้ สารละลายโปรตีนที่เป็ นกลางหรือเป็ นด่างเล็กน้ อย และ
แคตไอออนที่ใช้ กนั เช่น ไอออนของปรอท ทองแดง สังกะสี แบเรียม เป็ นต้ น
6. การตกตะกอนด้วยสารตกตะกอนที่เป็ นแอนไอออน (anion precipitant) หรือแอนไอออน
เชิงซ้อน (complex anion) เมื่อสารละลายโปรตีนมีพีเอชต่ากว่าจุดไอโซอิเล็กทริกของโปรตีน ทาให้ โปรตีนมีประจุสทุ ธิเป็ นบวก สามารถรวมตัวกับแอนไอออนของกรดซึ่งมีขนาดใหญ่และมีประจุลบโดยแรงดึงดูดทางไฟฟ้ า เป็ นผลให้ โปรตีนรวมตัวกันและตกตะกอน สารตะกอนที่เป็ นแอนไอออนที่นิยมใช้ กัน ได้ แก่
กรดไตรคลอโรแอซีติก (trichloroacetic acid, CCl3COOH) กรดพิคริก (Picric acid, C6H2(NO2)3OH)
กรดทังสติก (tungstic acid, H2WO4) กรดเปอร์คลอริก (perchloric acid, HClO4) วิธกี ารนี้ มักใช้ ในการ
แยกกาจัดโปรตีนออกจากสารละลายโดยไม่มีความจาเพาะ
ภาพที่ 5.1 วิธีการตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือ
แอมโมเนียมซัลเฟต
ที่มา : Wenk และ Fernandis (2007)

การทดลองที่ 5.1 การตกตะกอนที่จุดไอโซอิเล็กทริก
นา้ นมประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด ที่พบมากคือ เคซีน การแยกเคซีนสามารถทาได้ โดยวิธกี าร
ตกตะกอนทีจ่ ุดไอโซอิเล็กทริก ซึ่งเคซีนมีจุดไอโซอิเล็กทริก เท่ากับ 4.8 ส่วนโปรตีนที่ยังคงเหลือของนา้
นม ซึ่งเรียกรวมกันว่า whey protein อันประกอบด้วยโปรตีนกลุ่มอัลบูมิน ที่เรียกว่าแล็กตัลบูมิน (lactalbumin) และกลุ่มโกลบูลิน เรียกว่ า แล็กโตโกลบูลิน (lactoglobulin) จะทาการตกตะกอนต่อไปในการ
ทดลองที่ 5.2
สารเคมีที่ใช้ 1. นมสด
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.2 โมลาร์
วิธีทดลอง
1. ผสมนมสด 25 มิลลิลิตร และนา้ กลั่น 25 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร
2. ใส่แท่งแม่เหล็กขนาดเล็กลงในนมสด แล้วนาบีกเกอร์วางไว้ บนเครื่องกวน (magnetic stirrer) ปรับให้
อัตราเร็วของการกวนเกิดขึ้นอย่างพอเหมาะ แล้ วจุ่มอิเล็กโทรดของเครื่องวัดความเป็ นกรด-ด่างลงในนา้
นมสดไว้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพีเอชเมื่อเติมกรด
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3. ค่อยๆ เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.2 โมลาร์ ลงไปช้ าๆ ทีละหยด เติมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งค่า
พีเอชเท่ากับ 4.8 พอดี ให้ หยุดการเติมกรด แล้ วกวนต่อไปอีกสักระยะ (ประมาณ 3 นาที) แล้ วตั้งทิ้งไว้
ให้ ตกตะกอนอีกประมาณ 20-30 นาที
4. ปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนที่ได้ ออกด้วยความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นเท
เก็บส่วนใสไว้ สาหรับใช้ ในการทดลองที่ 5.2 และ 5.3
5. สังเกตลักษณะตะกอนเคซีนทีเ่ กิดขึ้น บันทึกผลการทดลอง
ผลการทดลองและสรุปวิจารณ์ผลการทดลองที่ 5.1
พีเอชของนา้ นม ก่อนการเติมกรดปรับพีเอช มีค่าเท่ากับ ..................................
ตะกอนทีต่ กลงมา ส่วนใหญ่คือ โปรตีน..........................................................
โปรตีนที่ยังละลายอยู่ในส่วนใส เช่น ..............................................................

การทดลองที่ 5.2 การตกตะกอนด้วยเกลือ
สารเคมีที่ใช้ 1. ส่วนใสจากการทดลองที่ 5.1
2. ผลึกแอมโมเนียซัลเฟตที่บดเป็ นผง
3. สารละลายกรดไตรคลอโรแอซีติก (10% นา้ หนักโดยปริมาตร)
วิธีทดลอง
1. ตวงส่วนใสที่ได้ จากการทดลองที่ 5.1 ลงในบีกเกอร์ 20 มิลลิลิตร ซึ่งตอนนี้มีระดับความอิ่มตัวของ
แอมโมเนียมซัลเฟตเป็ นร้ อยละ 0 อ่านปริมาณนา้ หนักเกลือแอมโมเนียซัลเฟตที่ต้องเติมจากตารางข้าง
ล่างนี้ ให้ มีระดับความอิ่มตัวของเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตเป็ นร้ อยละ 50 ซึ่งต้ องใช้ 291 กรัมต่อปริมาตร
สารละลาย 1 ลิตร คานวณนา้ หนักเกลือแอมโมเนียซัลเฟตที่ต้องใช้ ในการนี้

ทีม่ า : Wenk และ
Fernandis
(2007)
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2. เมื่อละลายเกลือแอมโมเนียซัลเฟตที่ช่งั มาเติมใส่จนละลายหมดแล้ ว เทใส่หลอดปั่นเหวี่ยง ปั่นเหวี่ยง
แยกตะกอนทีไ่ ด้ ออกด้วยความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที
3. เทแยกส่วนใสออก สังเกตพบตะกอนที่หลอดปั่นเหวี่ยงหรือไม่ ถ้ ามีตะกอนนี้ควรพบโปรตีนในนา้ นม
ชนิดใด
4. ตวงส่วนใสที่ได้ ในข้ อ 3 มาลงในบีกเกอร์ 20 มิลลิลิตร ซึ่งตอนนี้มีระดับความอิ่มตัวของแอมโมเนียม
ซัลเฟตเป็ นร้ อยละ 50 อ่านปริมาณนา้ หนักเกลือแอมโมเนียซัลเฟตที่ต้องเติมจากตารางข้ างล่างนี้ ให้ มี
ระดับความอิ่มตัวของเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตเป็ นร้ อยละ 100 ซึ่งต้ องใช้ 696 กรัมต่อปริมาตรสารละลาย 1 ลิตร คานวณนา้ หนักเกลือแอมโมเนียซัลเฟตทีต่ ้ องใช้ ในการนี้
5. เมื่อละลายเกลือแอมโมเนียซัลเฟตที่ช่งั มาเติมใส่จนละลายหมดแล้ ว เทใส่หลอดปั่นเหวี่ยง ปั่นเหวี่ยง
แยกตะกอนทีไ่ ด้ ออกด้วยความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที
6. เทแยกส่วนใสออก สังเกตพบตะกอนที่หลอดปั่นเหวี่ยงหรือไม่ ถ้ ามีตะกอนนี้ควรพบโปรตีนในนา้ นม
ชนิดใด
7. นาส่วนใสที่ได้ ในข้ อ 3 มาลงในหลอดทดลอง 2 มิลลิลิตร แล้ วหยดสารละลายกรดไตรคลอโรแอซีติก
(10% นา้ หนักโดยปริมาตร) ทีละหยด สังเกตมีการเกิดตะกอนโปรตีนอีกหรือไม่
ผลการทดลองและสรุปวิจารณ์ผลการทดลองที่ 5.2
การ
ตกตะกอน ปริมาตร
ด้ วยเกลือ ส่วนใสที่ใช้
แอมโมเนียม (มิลลิลิตร)
ซัลเฟต

ระดับความ
นา้ หนักเกลือ
อิ่มตัวของเกลือ
แอมโมเนียมซัลเฟต
แอมโมเนียม
ที่เติมลงในบีกเกอร์
ซัลเฟต
(กรัม)
(ร้ อยละ)

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

การทดลองที่ 5.3 การตกตะกอนด้วยความร้อน
สารเคมีที่ใช้ 1. ส่วนใสที่แบ่งจากการทดลองที่ 5.1

ชนิดของ
โปรตีนใน
นา้ นมที่จะพบ
ในส่วนใสหลัง
การปั่นเหวี่ยง

ชนิดของโปรตีน
ในนา้ นมที่จะ
พบในส่วน
ตะกอนหลังการ
ปั่นเหวี่ยง

63

วิธีทดลอง
1. นาหลอดส่วนใสที่แบ่งจากการทดลองที่ 5.1 มาใส่ลงในหลอดทดลอง 2 มิลลิลิตร ไปแช่ในอ่างนา้
เดือด ต้ มจนส่วนใสในหลอดเดือดเป็ นเวลา 20 นาที
2. สังเกตพบตะกอนในหลอดทดลองหรือไม่ และสรุปว่าจะพบโปรตีนในนา้ นมชนิดใดที่จะอยู่ในตะกอน
นั้น
ผลการทดลองและสรุปวิจารณ์ผลการทดลองที่ 5.3
ลักษณะที่พบในหลอดทดลอง คือ.........................................................................................
ถ้ ามีตะกอนเกิดขึ้น โปรตีนในนา้ นมที่จะพบในตะกอน คือ .......................................................

คาถาม
เมื่อนาตะกอนที่ได้ จากการทดลองที่ 5.2 และ 5.3 ไปละลายในสารละลายบัฟเฟอร์ ตะกอนจะละลายทุก
ขั้นตอนหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย

การทดลองที่ 5.4 การตกตะกอนด้วยตัวทาละลายอินทรีย ์
สารเคมีที่ใช้ 1. พลาสมาเลือดไก่ (แช่ในอ่างนา้ แข็ง)
2. เอธานอล ร้ อยละ 95
3. สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.5 โมลาร์ พีเอช 7.3
วิธีทดลอง
1. เติมพลาสมาเลือดไก่ลงในหลอดทดลองเปล่าที่แช่ในนา้ แข็งเพื่อทาให้ เย็น 2 หลอดๆ ละ 1 มิลลิลิตร
2. นาพลาสมาเลือดไก่หลอดหนึ่งที่แช่ให้ เย็นในอ่างนา้ แข็งมาค่อยๆ เติมเอธานอลร้ อยละ 95 ที่แช่เย็นที
ละหยดจนครบ 1 มิลลิลิตร แล้ วแช่ท้ งิ ไว้ ในอ่างนา้ แข็ง 5 นาที
3. นาพลาสมาเลือดไก่ท่เี หลืออีกหลอดหนึ่งไปแช่ไว้ ในอ่างนา้ อุ่น อุณหภูมิ 50ซ แล้ วค่อยๆ เติม
เอธานอล ร้ อยละ 95 (ไม่ต้องแช่เย็น) ทีละหยดจนครบ 1 มิลลิลิตร แล้ วแช่ท้ งิ ไว้ 5 นาที
4. นาทั้งสองหลอดมาเปรียบเทียบปริมาณตะกอน
5. เติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.5 โมลาร์ พีเอช 7.3 ลงในหลอดทั้งสอง หลอดละ 5 มิลลิลิตร
ผสมให้ เข้ ากัน แล้วเปรียบเทียบปริมาณตะกอนในหลอดทั้งสอง
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ผลการทดลอง
ลักษณะที่ปรากฏใน
หลอดที่แช่อ่างนา้ แข็ง
หลอดที่แช่อ่างนา้ อุ่น
เมื่อเติมเอธานอล
เมื่อเติมสารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ 0.5 โมลาร์ พีเอช 7.3
สรุปวิจารณ์ผลการทดลองที่ 5.4

การทดลองที่ 5.5 การตกตะกอนด้วยสารตกตะกอนที่เป็ นแคตไอออน
สารเคมีที่ใช้ 1. พลาสมาเลือดไก่
2. สารละลายสังกะสีแอซีเตท 5 มิลลิโมลาร์
3. สารละลายปรอทคลอไรด์ 5 มิลลิโมลาร์
4. สารละลายกรดเอธิลีนไดเอมีนเตตราแอซีติก ในรูปเกลือโซเดียม (ethylene diamine
tetraacetic acid (sodium salt), EDTA) 0.05 โมลาร์
วิธีทดลอง
1. เติมพลาสมาเลือดไก่ ลงในหลอดทดลอง 2 หลอดๆ ละ 1 มิลลิลิตร
2. เติมสารละลายสังกะสีแอซีเตต 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่ 1 และเติมสารละลายปรอทคลอไรด์ 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่ 2 ผสมให้ เข้ ากันแล้ วเปรียบเทียบผล หลังจากนั้น 10 นาที สังเกตผลและเปรียบเทียบ
ปริมาณตะกอนอีกครั้งหนึ่ง
3. เติมสารละลายกรดเอธิลีนไดเอมีนเตตราแอซีติกในรูปเกลือโซเดียม ลงไปในทั้งสองหลอดๆ ละ 1
มิลลิลิตร ผสมให้ เข้ ากัน สังเกตผลที่เกิดขึ้น
ผลการทดลอง
หลอดที่ 1 ที่เติม
สารละลายสังกะสีแอซีเตต
ลักษณะที่ปรากฏ
ลักษณะที่เห็นหลังเติมสารละลาย
กรดเอธิลีนไดเอมีนเตตราแอซีติก

หลอดที่ 2 ที่เติม
สารละลายปรอทคลอไรด์
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สรุปวิจารณ์ผลการทดลองที่ 5.5

คาถาม
EDTA ทาหน้ าที่อย่างไร จงอธิบาย

การทดลองที่ 5.6 การตกตะกอนด้วยสารตกตะกอนที่เป็ นแอนไอออน (แอนไอออนเชิงซ้อน)
สารเคมีที่ใช้ 1. พลาสมาเลือดไก่
2. สารละลายอิ่มตัวของกรดพิคริก
3. สารละลายกรดไตรคลอโรแอซีติก (10% นา้ หนักโดยปริมาตร)
4. สารละลายโซเดียมทังสเตท (10% นา้ หนักโดยปริมาตร)
5. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (10% นา้ หนักโดยปริมาตร)
6. นา้ ยาไบยูเรท
7. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1.0 โมลาร์
วิธีทดลอง
1. เติมพลาสมาลงในหลอดทดลอง 3 หลอดๆ ละ 1 มิลลิลิตร เขียนระบุบนหลอดไว้ เป็ นหลอดที่ 1-3
2. เติมสารละลายอิ่มตัวของกรดพิคริก 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่ 1 เติมสารละลายกรดไตรคลอโรแอซีติก 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่ 2 และเติมสารละลายโซเดียมทังสเตท 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่ 3
ผสมเข้ ากัน สังเกตการเกิดตะกอน
3. สาหรับหลอดที่มีตะกอนเกิดขึ้นในครั้งแรกนี้ ให้ ป่ันเหวี่ยงแยกตะกอนออก แล้ วเทส่วนใสเก็บไว้ ใน
หลอดทดลองหลอดใหม่
4. นาหลอดส่วนใสที่ได้ ในข้ อ 3 ไปเติมนา้ ยาไบยูเรท หลอดละ 2 มิลลิลิตร ผสมให้ เข้ ากัน แล้ วตั้งทิ้งไว้
30 นาที สังเกตผล
5. นาตะกอนที่ได้จากข้ อ 3 มาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทลี ะหยด สังเกตว่าตะกอนกลับไป
ละลายได้ อกี และละลายได้ หมดหรือไม่
6. สาหรับหลอดที่ไม่มีตะกอนเกิดขึ้นในครั้งแรก ให้ เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1.0 โมลาร์ ลงไป
เรื่อยๆ ทีละหยด แล้ วสังเกตว่าสามารถเกิดตะกอนได้ หรือไม่
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ผลการทดลอง
หลอดที่ 1 ที่เติม
หลอดที่ 2 ที่เติม
สารละลายอิ่มตัวของ สารละลายกรด
กรดพิคริก
ไตรคลอโรแอซีติก

หลอดที่ 3 ที่เติม
สารละลาย
โซเดียมทังสเตท

การเกิดขึ้นของตะกอน
(รายงาน พบ หรือ ไม่พบ)

การเกิดขึ้นของตะกอนหลังการเติม
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
1.0 โมลาร์ (เฉพาะหลอดทีไ่ ม่เกิด
ตะกอนในครั้งแรก)

สีท่ปี รากฏหลังทดสอบส่วนใสด้ วย
นา้ ยาไบยูเรท
การละลายของตะกอนเมื่อเติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
หมายเหตุ ช่องใดไม่ได้ทาการทดลอง ให้ระบุว่า ไม่ ได้ทดสอบ

สรุปวิจารณ์ผลการทดลองที่ 5.6

คาถาม
1. แอนไอออนที่ใช้ ในการตกตะกอนโปรตีนครั้งนี้คืออะไร (เขียนตอบในรูปโครงสร้ างเคมีของแอน
ไอออนนั้นๆ)
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2. แอนไอออนที่ใช้ ในครั้งนี้สามารถตกตะกอนได้ สาเร็จทุกชนิดหรือไม่ เพราะเหตุใด จงสรุปสภาวะที่ใช้
ในการตกตะกอนโปรตีน

3. เพราะเหตุใดการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จึงทาให้ โปรตีนกลับมาละลายได้ อกี และโปรตีนที่
สามารถกลับมาละลายได้ อกี นั้น สภาพธรรมชาติของโปรตีนเป็ นอย่างไร เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น

ฉบับปรับปรุง 25 มิย. 2565

