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บทคัดยอ
การอั กเสบเปนกระบวนการที่รางกายตอบสนองตอการติดเชื้อจุลชีพ โดยในกระบวนการ
อักเสบมีการสรางสารสื่อกลางการอักเสบที่สําคัญคือ ไนตริกออกไซด (Nitric oxide; NO) ซึ่งทําใหเกิด
อาการบวม สั บ ปะรดเป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ป ลูก กั น แพรห ลายในจั งหวัด เชีย งราย การศึก ษาครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่ อวิ เคราะห ปริมาณโปรตีน กิจกรรมของเอนไซมและฤทธิ์ตานการอักเสบของเปลือก
สับปะรดพันธุนางแล และพันธุภูแล ผลการวิจัยพบวาสารสกัดเปลือกสับปะรดพันธุนางแลมีปริมาณ
โปรตี น และกิ จ กรรมของเอนไซม มากกวา สารสกัดสับ ปะรดพันธุภูแ ล คือ 4.56±0.56 มิ ลลิก รัมต อ
มิลลิลิตร และ 2.03±3.85 ยูนติ ตอมิลลิลิตร การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดเปลือกสับปะรดทั้ง 2
สายพันธุในเซลลแมคโครฟาจ (RAW 264.7) ที่เหนี่ยวนําดวย lipopolysaccharide (LPS) เปนเวลา
24 ชั่วโมง พบวาสารสกัดหยาบจากเปลือกสับปะรดทั้งสองสายพันธุที่ความเขมขน 0-1000 µg/ml ไมมี
ผลตอความเปนพิษตอเซลลแมคโครฟาจ และการทดสอบฤทธิ์การตานการอักเสบ จากการวิเคราะหการ
ยับยั้งการสราง NO พบวา สารสกัดเปลือกสับปะรดพันธุนางแล และพันธุภูแล สามารถยับยั้งการสราง
ไนตริกออกไซดโดยมีความแรงแปรตามความเขมขนของสารสกัด อยางไรก็ตาม สารสกัดสับประรดทั้ง
สองสายพันธุมีปริมาณของโปรตีน กิจกรรมของเอมไซมและฤทธิ์การตานการอักเสบที่ดี โดยสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปองกันและรักษาโรคตางที่เกิดจากการอักเสบได
คําสําคัญ: โบรมีเลน เปลือกสับปะรด ฤทธิ์ตานการอักเสบ
Abstract
Inflammation is a process by which tissues respond to foreign organism
infection. In the inflammatory process, an important inflammatory mediator was nitric
oxide (NO), which causes swelling. Pineapples were an economically grown plant in
Chiang Rai province. This study aimed to evaluate protein content, enzyme activity and
anti-inflammatory activity of the extract from Nanglae and Phulae pineapple peel. The
results showed that the extract of Nanglae pineapple peel had higher protein content
and enzyme activity than that of Phulae pineapple peel, 4.56±0.56 mg/ml and
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2.03±3.85 unit/ml, respectively. Both of pineapple peel extracts at the concentration of
0-1000 µg/ml did not show cytotoxicity effect in macrophage cells (RAW 264.7) which
induced by lipopolysaccharide (LPS) for 24 hours. The analysis of NO inhibitory activity
against standard aminoguanidine found that the extraction of Nanglae and Phulae
pineapple peels inhibited the formation of nitric oxide, the strength varied depending on
the concentration of the extracts. Therefore, both of the pineapple peel extracts showed
good protein content, enzyme activity and anti-inflammatory activity. It’s can be used to
prevent and treat diseases due to inflammation and other appropriate treatment.
Keywords: bromelain, pineapple peel, anti-inflammatory activity
บทนํา
การอักเสบเปนกระบวนการที่รางกายตอบสนองตอการติดเชื้อจุลชีพ และสิ่งที่เปนอันตรายตอ
รางกาย อาการที่ปรากฏของการอักเสบ คือ ปวด บวม แดง และรอน (Mequanint et al., 2011)
ซึ่งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในรางกายมีความสัมพันธกับการเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคหัวใจและหลอด
เลือด (cardiovascular diseases) โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) โรคพารกินสัน (Parkinson’s
disease) โรคเบาหวาน (Diabetics) มะเร็ง (Cancer) และโรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid arthritis)
(Aktan, 2004; Guzik et al., 2003; Van der Vilet et al., 2000) โดยในกระบวนการอักเสบมีการสราง
สารสื่อกลางการอักเสบที่สําคัญหลายชนิด โดยเฉพาะไนตริกออกไซด (Nitric oxide; NO) ซึ่งเปนอนุมูล
อิสระชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเปนสารสื่อกลางการอักเสบที่สําคัญ (Libby, 2007) โดยปริมาณ NO ที่เพิ่ม
มากขึ้นนี้จะสามารถทําปฏิกิริยากับโมเลกุลในเซลลปกติภายในเซลลและสงผลทําลายเซลลและเกิดพิษ
โบรมีเลนเปนสารที่สกัดไดจากเปลือกสับปะรด (Ananascomosus L.) อยูในกลุม cysteine proteinase
ซึ่งมีศึกษามากมายที่แสดงใหเห็นวา โบรมีเลนมีคุณสมบัติตาง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับใชเปนยา เชน ลด
กระบวนการอักเสบ (anti-inflammatory action) (Vellini et al., 1986; Gaspani et al., 2002; Wallace,
2002) กระตุมภูมิคุมกันของรางกาย ตอตานมะเร็ง เรงกระบวนการหายของบาดแผล (Maurer, 2001)
ชวยในการเสริมฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ (potentiation of antibiotic) (Shahid et al., 2002) ปองกัน
การแข็งตัวของเลือด (platelet aggregation) ลดอาการปวด (pain) เปนตน ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมี
การปลู กสั บปะรดในเชิงธุรกิ จเป นจํานวนมากโดยนิยมปลูกสับปะรดพันธุนางแล และภูแล ซึ่งเปลือก
สับปะรดเปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตสับปะรดที่เปนผลพลอยได จากการปลูกสับปะรดและ
กําจัดไดยาก ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซม
โบรมีเลนในสารสกัดเปลือกสับปะรดและศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบของสารสกัดจากเปลือกสับปะรด
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดจากเปลือกสับปะรด
นํ า เปลื อ กสั บ ปะรดพั น ธุ นางแลและพั นธุ ภู แ ลมาล า งทํ า ความสะอาด หั่ น ให มี ข นาดเล็ ก
แล วนํ าไปทํ าการป นกั บน้ําในอั ตราสวน 1:1 จากนั้นนํ าไปปนเหวี่ ยง 6000 รอบตอนาที อุ ณหภูมิ 4oC
เปนเวลา 20 นาที ซึ่งจะเรียกน้ําที่กรองวาสารสกัดหยาบโบรมีเลน จากนั้นทําการระเหยสารละลายและ
ทําใหแหงดวยเครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Bench Top, SP Scientific - Virtis, USA)
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2. การวิเคราะหปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของโบรมีเลน
นําสารสกัดโบรมีเลนจากเปลือกสับ ปะรดพันธุภูแลและพันธุนางแลมา 10 ไมโครลิตร
เติม Alkaline Copper Reagent 3 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวนําไปวางที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 15
นาที เติม Folin Ciocalteau 0.3 มิลลิลิตร บมเปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 650
นาโนเมตร นําคาที่ไดมาเทียบกับกราฟมาตรฐาน Bovine Serum Albumin โดยกําหนดใหความเขมขน
0.01 - 0.1 มิ ลลิ กรั ม นํ า สารสกั ดโบรมี เ ลนจากเปลื อ กสั บ ปะรดพั น ธุ ภู แ ลและพั น ธุ น างแลมา 20
ไมโครลิตร เติม 50 มิลลิโมลาร ของบัฟเฟอรที่พีเอชตาง ๆ 1 มิลลิลิตร จากนั้นนําสารละลายที่ไดมาเติม
0.65 เปอรเซ็นต เคซีน 1 มิลลิลิตร แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 10 นาที ตกตะกอนโปรตีน
ที่ไมถูกยอยดวย 110 มิลลิโมลาร Trichloro Acetic Acid 2.5 มิลลิลิตร แลวไปนําไปบมตอที่อุณหภูมิ
37 oC เปนเวลา 15 นาที สารละลายที่ไดไปเซนตริฟวกที่ 6000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาทีนําไป
วัดคาการดูดกลืนแสง 280 นาโนเมตร เทียบกับกราฟมาตรฐานไทโรซีน
3. การทดสอบฤทธิ์ตานการอักเสบของสารสกัดในเซลลแมจโครฟาจเพาะเลี้ยง
3.1 การเพาะเลี้ยงเซลลแมคโครฟาจ RAW 264.7 เริ่มจากการนําเซลลมาเพิ่มจํานวนใน
อาหารเลี้ยงเซลลชนิด Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM) ที่มี 10 % Fetal Bovine Serum
(FBS) และ 100 unit/mL penicillin-streptomycin ผสมอยู จากนั้นนําไปบมที่ตูควบคุมอุณหภูมิ 37 oC และ
มีปริมาณ CO2 อยู 5% รอจนกวาเซลลจะเจริญเติบโตเต็มที่ (70-80% confluent) แลวทําการ sub-culture
3.2 การทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล RAW 264.7 ทดสอบการมีชีวิตรอดของเซลล
โดยวิธี MTT assay วิธีการทดสอบเริ่มจากการเพาะเลี้ยงเซลล RAW 264.7 ในเพทแบบ 96 หลุม (1.5 x105
เซลลตอหลุม) ในอาหารเลี้ยงเซลลชนิด 10 % FBS-DMEM และบมที่อุณหภูมิ 37 oC, 5 % CO2 นาน 12-16
ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมอาหารเลี้ยงเซลลที่มีสารสกัดที่ความเขมขนตาง ๆ และ Lipopolysaccharide (LPS)
ความเขมขน 1 µg/mL โดย LPS ทําหนาที่เปนตัวกระตุนเซลลแมคโครฟาจใหหลั่งสารสื่อกลางการอักเสบ
ตาง ๆ การทดสอบการมีชีวิตรอดของเซลลโดยใชสาร 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl
tetrazolium bromide (MTT) ไดผลผลิตเปนผลึก formazan ที่มีสีมวง โดยปริมาณ formazan ที่เกิดขึ้น
จะมีความสัมพันธโดยตรงกับจํานวนความมีชีวิตรอดของเซลล
3.3 การตรวจวัดความเขมขนของไนไตรท ทดสอบโดยวิธี Griess (Sudsai et al., 2013)
ซึ่งความเขมขนของไนไตทรในอาหารเลี้ยงเซลล เปนดัชนีบงชี้ปริมาณการสรางไนตริกออกไซด เนื่องจาก
ไนไตรท เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กิ ด จากการออกซิ เ ดชั น ของไนตริ ก ออกไซด แ ละมี ค วามเสถี ย ร ใช ส าร
Aminoguanidine เปนสารควบคุมแบบบวกในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด
4. การวิเคราะหขอมูล
ผลการทดลองที่ไดแสดงเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดลองอยางนอย
3 ครั้ง คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสน (linear regression analysis)
ผลการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดหยาบจากเปลือกสับปะรด
ผลการสกั ด เปลื อ กสั บ ปะรดเพื่ อ ให ไ ดป ริม าณเอนไซม โ บรมีเ ลนโดยใชน้ํ า และนํา ไป
เซนตริฟวกตอเปนเวลา 20 นาที จากนั้นนํามาระเหยสารละลายและทําใหแหงดวยเครื่อง lyophilize
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จนกระทั้งไดสารสกัดหยาบจากเปลือกสับปะรดพันธุภูแล และพันธุนางแลที่มีความเขมขนสูง จํานวน
% yield เทากับ 20.13 และ 25.26 ตามลําดับ
2. การศึกษาปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซมจากเปลือกสับปะรด
การศึกษาปริมาณโปรตีนในสารสกัดหยาบจากเปลือกสับปะรดพันธุภูแล และพันธุนางแล
พบวาปริมาณโปรตีนของสารสกัดสับปะรดนางแล เฉลี่ยเทากับ 4.56 ± 0.56 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมี
คามากกวาสับปะรดพันธุภูแลซึ่งมีโปรตีนที่สกัดไดเทากับ 3.05 ± 0.94 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และจาก
การวิเคราะหคากิจกรรมของเอนไซมโบรมีเลน พบวาสารสกัดจากเปลือกสับปะรดนางแลมีกิจกรรมของ
เอมไซมเฉลี่ยเทากับ 2.03 ± 3.85 ยูนิตตอมิลลิลิตร ซึ่งมีมากกวาสับปะรดพันธุภูแล และมีกิจกรรมของ
เอนไซมเทากับ 1.58 ± 6.14 ยูนิตตอมิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Protein content and enzyme activity of pineapple peel extract
Protein content
(mg/ml)
4.56 ± 0.56
3.05 ± 0.94

Sample
Nanglae
Phulae

Enzyme activity
(unit/ml)
2.03 ± 3.85
1.58 ± 6.14

Remark Values are expressed as means ± S.D.

Cell viability (%)

3. การศึก ษาความเปน พิษ ของสารสกัด เปลือ กสับ ปะรดตอ เซลลเ พาะเลี้ยงแมคโครฟาจ
(RAW 264.7) ดวยวิธี MTT assay
การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดเปลือกสับปะรดทั้ง 2 สายพันธุในเซลลแมคโครฟาจ
(RAW 264.7) ที่เหนี่ยวนําดวย LPS เปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความเขมขน 0-1,000 µg/ml ดวยวิธี MTT
assay พบวา สารสกัดหยาบจากเปลือกสับปะรดทั้งสายพันธุภูแล และสายพันธุนางแลที่ระดับความ
เขมขน 0-1000 µg/ml ไมมีผลตอความเปนพิษตอเซลลแมคโครฟาจ โดยพบวาเปอรเซ็นตการรอดของ
เซลลมีคาเกินกวา 90 % ดังแสดงในภาพที่ 1 (Figure 1)
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
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Figure 1 Cell viability of the LPS-induced macrophage RAW 264.7 cells pretreated with
pineapple peel at concentration 0-1000 µg/ml for 24 hrs
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4. การศึกษาฤทธิ์ก ารตานการอักเสบของสารสกัดเปลือกสับ ปะรดตอการยับยั้งการสราง
ไนตริกออกไซด
การทดสอบฤทธิ์การตานการอักเสบของสารสกัดจากเปลือกสับปะรดพันธุภูแล และพันธุนางแล
จากการวิเคราะหการยับยั้งการสรางไนตริกออกไซดโดยเทียบกับสารมาตรฐาน Aminoguanidine พบวา
Aminoguanidine สามารถยับยั้งการสรางไนตริกออกไซดได 97.32% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม
ที่ไดรับเฉพาะ LPS เพียงอยางเดียว โดยสารสกัดจากเปลือกสับปะรดพันธุนางแล สามารถยับยั้งการ
สรางไนตริกออกไซดได 22.22%, 28.19% และ 35.53% ตามลําดับ และสารสกัดจากเปลือกสับปะรด
พันธุ ภูแล สามารถยับยั้งการสรางไนตริก ออกไซดโดยมีความแรงแปรตามความเขม ขนของสารสกัด
ความเขมข น 10, 100 และ 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการสรางไนตริกออกไซดได
33.27%, 34.65% และ 36.33% ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2 (Figure 2)

Figure 2 Nitric oxide (NO) inhibitory effect of pineapple peel extract compared with
amino guanidine
อภิปรายผล
การศึกษาฤทธิ์ การต านการอักเสบจากสารสกัดเปลือกสับ ปะรดพันธุภูแลและพันธุนางแล
โดยในสับปะรดมีเอนไซมที่สําคัญคือ เอนไซมโบรมีเลน เปนสารสกัดที่ไดจากทุกสวนของสับปะรดทั้ง
สวนของผลและลําตน จัดเปนสารในกลุม cysteine proteinase ที่พบมากจากสารสกัดที่ไดจากสวน
ของผล ซึ่งปจจุบันเรียก fruit bromelain วา โบรมีลิน bromelin จากงานวิจัยนี้ไดสกัดเอนไซมโบรมีเลน
จากเปลื อ กสั บปะรดพันธุภู แ ลและพันธุนางแลโดยการโฮโมจิไ นสแบบใชคลื่นความถี่สูงจะทําใหไ ด
ปริม าณเอนไซมโ บรมี เลนในสารสกัดออกมามากขึ้น ซึ่งสอดคลอ งกับงานวิจัยของ Vall (2007) ได
รายงานว าเมื่ อทํ าการโฮโมจิ ไนส ผลไมในการสกั ดเอนไซม จะพบว าน้ํ าผลไมห รือสารละลายเอนไซม
ทีไ่ ดมีกิจกรรมของเอนไซมสูงขึ้น ไนตริกออกไซดเปนสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการอักเสบแบบเรื้อรังของ
เซลลแมคโครฟาจ ไนตริกออกไซดที่ปลอดปลอยจํานวนมากนี้เปนตัวกลางของการกอพยาธิสภาพตาง ๆ
สารสกัดจากเปลือกสับปะรดที่สามารถยับยั้งการสรางไนตริกออกไซดไดจะสามารถจัดวาเปนสารที่มีฤทธิ์
ตานการอักเสบผานกลไกการยับยั้งการสรางไนตริกออกไซดได โดยความเขมขนของสารสกัดเปลือก
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สับปะรดที่ใชในครั้งนี้คือ 10, 100 และ 1,000 µg/ml โดยความเขมขนที่ใชตองตรวจความเปนพิษตอ
เซลล RAW264.7 กอนโดยการใช MTT assay ซึ่งเมื่อทดสอบความเปนพิษตอเซลล พบวาสารสกัด
เปลือกสับปะรดที่ไมเปนพิษตอเซลลอยูในชวง 10-1000 µg/ml ซึ่งเมื่อทดสอบการยับยั้งการสราง
ไนตริกออกไซด พบวา สารสกั ดจากเปลือกสับปะรดทั้งพันธุนางแลและพันธุภูแลมีความสามารถใน
การยับยั้งการสรางไนตริกออกไซดหรือมีความสามารถในการตานการอักเสบ โดยสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Dharma et al., (2015) ที่พบวาเอนไซมโบรมีเลนสามารถยับยั้งแอกติวิตีของเอนไซม inducible
nitric oxide synthase (iNOS) ซึ่ ง เป น เอนไซม ที่ ใ ช ในการผลิต ไนตริ ก ออกไซด และลดการสร า ง
reactive oxygen species (ROS) ซึ่งสงผลลดภาวะ oxidative stress ในเซลลแมคโครฟาจได และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Vellini et al. (1986) และ Wallace (2002) ซึ่งพบวาสารโบรมีเลนในสับปะรด
ชวยลดกระบวนการอักเสบได
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาสารสกัดจากเปลือกสับ ปะรดทั้งสายพันธุภูแลและพันธุนางแลมี
ปริมาณโปรตีน คากิจกรรมของเอนไซม และมีคุณสมบัติที่ดีในการตานการอักเสบ ดังนั้นสารสกัดจาก
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การรักษาอื่นที่เหมาะสมตอไป
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