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  ประภาศรี  คณิตชยัเดชา  :  การทาํบริสุทธิ  และคุณสมบติัของเอนไซมเ์ฮพาริเนสผลิต   
โดยแบคทีเรียทีคดัแยกไดจ้ากตะกอนดินเลนนาํกร่อย. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วรัญ ู  
พลูสวสัดิ. 89 หนา้. 
 
 จากการคดัแยกแบคทีเรียทีมีความสามารถในการสร้างเอนไซมเ์ฮพาริเนสจากตวัอยา่ง
ตะกอนดินเลนนาํกร่อยและนาํเค็ม พบวา่ แบคทีเรียไอโซเลท RYA_En1 ซึงแยกไดจ้ากตะกอนดิน
เลนนาํกร่อยสามารถสร้างเอนไซมเ์ฮพาริเนสไดสู้งสุดจากการทดสอบการยอ่ยเฮพารินโดยวธีิ plate 

assay ซึงให้ค่ามี potency index  เท่ากบั 2.27  0.05 และไดท้าํการจดัจาํแนกไอโซเลทดงักล่าวโดย
อาศยั 16S rRNA พบว่า มีความคล้ายคลึงกับแบคทีเรียในยีนัส Aeromonas (similarity 97-100%) 

และได้กาํหนดชือสายพนัธ์ุ คือ Aeromonas sp. RYA_En1 เอนไซม์เฮพาริเนสซึงผลิตได้ภายใน
เซลล์แบคทีเรียถูกทําให้บริสุทธิขึนโดยผ่านการตกตะกอนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต               
โครมาโทกราฟีชนิด ion exchange (DEAE-Sepharose Fast Flow column) และโครมาโทกราฟีชนิด 

gel filtration (Sephadex G-100 column) ตามลาํดบั หลงัจากผา่นขนัตอนการทาํบริสุทธิขึน พบวา่ มี
กิจกรรมจาํเพาะของเอนไซม์เท่ากบั 0.63 U/mg protein และมีความบริสุทธิเอนไซม์เพิมขึน 2.42 

เท่า เมือนาํเอนไซมเ์ฮพาริเนสทีผา่นการทาํบริสุทธิมาศึกษาคุณสมบติัของเอนไซม ์พบวา่ มีนาํหนกั
โมเลกุลประมาณ 90 kDa จากการวิเคราะห์โดยวธีิ SDS-PAGE  ค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ
ทีเหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์เท่ากบั 7.0 และ 37 C ตามลาํดบั ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ
อุณหภูมิทีกิจกรรมเอนไซม์มีความเสถียรคือ 20-40 C และความเป็นกรด-ด่างที 7.0 ตามลาํดับ 
กิจกรรมของเอนไซม์เฮพาริเนสจากแบคทีเรีย Aeromonas sp. RYA_En1 สามารถถูกยบัยงัโดย
ไอออน Ba2+ และ Mg2+ ส่วนไอออนทีส่งผลกระตุน้กิจกรรมเอนไซมไ์ดสู้งสุด คือ Co2+ และ Mn2+ ที
ความเขม้ขน้ 100 mM 
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HEPARINASE PRODUCED BY BACTERIA ISOLATED FROM BRACKISH SEDIMENT. THESIS 

ADVISOR: PH.D. WARANYOO PULSAWAT. 89 pp. 

 

 According to the isolation of heparinase producing bacteria from brackish and marine 

sediments, isolate RYA_En1 demonstrated highest heparin degradation activity noticeably from 

potency index of 2.27±0.05 resulted from plate assay. The identification using 16S rRNA, the 

isolate revealed highest similarity of 97-100% closed to Aeromonas genus henceforth the isolate 

was described as Aeromonas sp. RYA_En1. Heparinase produced by Aeromonas sp. RYA_En1 

was purified by precipitation with ammonium sulfate, ion exchange chromatography                 
(DEAE-Sepharose Fast Flow column) and gel filtration chromatography (Sephadex G-100 

column), respectively. After those purification steps, enzyme specific activity was 0.6 unit per 

milligram of proteins and increased 2.42 folds compared to its crude enzyme. Later, the purified 

enzyme was determined characteristics and it was found that its molecular weight was about 90 

kDa. The optimum pH and temperature for enzyme activity were 7.0 and 37 degree celcius, 

respectively. The pH and temperature for stability of enzyme activity were 7.0 and 20-40 degree 

celcius, respectively. In addition, enzyme activity of Heparinase from Aeromonas sp. 

RYA_En1was inhibited by Ba2+ and Mg2+ whereas it was promoted by presence of  Co2+ and Mn2+ 

at concentration of 100 mM.  
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จาํนวน 10,000 บาท และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํภาควิชาจุลชีววิทยาทุกท่าน ทีให้
ความรู้ และคาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวิจยัตลอดมา และขอขอบพระคุณคุณกรพรรณ 
เศวตสุวรรณกุล และเจา้หนา้ทีประจาํภาคจุลชีววิทยา ทีเอืออาํนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ 
สารเคมี และใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือใหง้านวจิยันีสาํเร็จลุล่วงได ้ 
 ขอขอบพระคุณพีอุรารักษ์ ร่มรืน ทีให้คาํปรึกษา แนะนาํ และแกไ้ขปัญหาของงานวิจยันี 
ตลอดจนทงัเพือน พีและน้อง ทีให้กาํลังใจ และมีส่วนช่วยเหลือกันตลอดมา สุดท้ายขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา และพีนอ้ง ทีให้การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ และเป็นกาํลงัใจให้งานวิจยันี
สาํเร็จสมบูรณ์ยงิขึน 
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