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เคมีอินทรีย 01403221
 กรดอะมิโนและโปรตีน
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โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

กรดอะมิโนและโปรตีน 

(Amino acids and Proteins)

 เปนสารชีวโมเลกลท่ีพบในส่ิงมีชีวิต

22

 เปนสารชวโมเลกุลทพบในสงมชวต
ประกอบดวยธาตุ คารบอน, ไฮโดรเจน, ออกซิเจน 
และไนโตรเจน

หนวยท่ีเล็กท่ีสุดของโปรตีน คือ กรดอะมิโน

กรดอะมิโน (amino acids)

กรดอะมิโนหรือ -amino acid คือ โมเลกุลของกรด
อินทรีย (carboxylic acid) ท่ีมี amino group เกาะอยูท่ี
 -carbon 

สตรท่ัวไป  R CH COOH (R H  lk l  l)
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 สูตรทวไป  R-CH-COOH (R=H, alkyl, aryl)

NH2

ถา R ไมใช H จะทําให -carbon เปน chiral carbon 

2 configuration:  D-form and L-form

COOH
NH2H

R
D--amino acid

COOH
NH2 H

R
L--amino acid

ิโ ใ ิ  ใ  ป

44

กรดอะมิโนในธรรมชาติ สวนใหญเปน L-form

กรดอะมิโนโมเลกุลเล็กท่ีสุด คือ 

Glycine =   H-CH-COOH

NH2

symmetric carbon,  optically inactive

ประเภทของกรดอะมิโน

กรดอะมิโนท่ีพบในโปรตีนมี 20 ชนิด แบงประเภท
ตามคุณสมบัติทางเคมี คือ

1.  Neutral  amino acids

55

2.  Basic amino acids

3.  Acidic amino acids

1. Neutral amino acids

 โมเลกุลประกอบดวยหมู -NH2 และหมู -COOH 
อยางละ 1 หมู   ดังน้ัน โมเลกุลจึงเปนกลาง เชน
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NH2

CH2COOH

glycine
NH2

CH3CHCOOH

alanine
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2. Basic amino acids

 โมเลกุลประกอบดวยหมู  -NH2 มากกวา 1 หมู 
จึงมีสมบัติเปนเบส เชน
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lysine NH2(CH2)4CHCOOH
NH2

NH2CNHCH2CH2CH2CHCOOHarginine

NH2NH

3. Acidic amino acids

 โมเลกุลมีหมู -COOH มากกวา 1 หมู จึงมีสมบัติเปน
กรด เชน
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aspartic acid HOOCCH2CHCOOH
NH2

glutamic acid HOOCCH2CH2CHCOOH
NH2

สมบัติของกรดอะมิโน

ละลายนํ้าไดดี ไมละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีขั้ว
สมบัติเปน dipolar เพราะในโมเลกุลมีท้ังหมู ท่ี
เปนกรด COOH และหมู NH2 ซ่ึงเปนเบส 

ื่ ี่ไป   ั้ ป
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H-atom เคลือนทีไปมาระหวางหมูทงสองเปน 
internal acid-base reaction เกิด dipolar ion
(ไอออน 2 ขั้ว) หรือเรียกวา Zwitterion

NH2-CH-COOH +NH3-CH-COO

R R

คา pH มีผลตอสภาพ dipolar ของกรดอะมิโน

+NH3-CH-COOH
R

Cation (low pH)

+NH3-CH-COO

R
Zwitterion (pH=pI)

OH

H
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NH2-CH-COO

R
anion (high pH)

OHH

Isoelectric point (pI)

เม่ือ Zwitterion อยูในนํ้า อาจแตกตัวใหโปรตอนแกนํ้า
+NH3-CH-COO

R
+ H2O NH2-CH-COO

R
+ H3O+
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R R

หรือ Zwitterion รับโปรตอนจากนํ้า
+NH3-CH-COO

R
+ H2O

+NH3-CH-COOH
R

+ OH

 ดังน้ันถาตองการใหกรดอะมิโนเปนกลาง ตอง
เติมกรด หรือเบสลงไป

 pH ท่ีทําใหโมเลกุลของกรดอะมิโนเปนกลางคือมี
ท้ังประจุบวกและลบเรียกวา isoelectric point (pI)
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ุ

Neutral amino acid  pI  5.5-6.3

Basic amino acid pI 10

Acidic amino acid pI 3
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กรดอะมิโน มีสมบัติเปน amphoteric คือ เปนไดท้ังกรด

และเบส
-ในสารละลายเบส   กรดอะมิโนมีประจุลบ
+NH3-CH-COO

R
+ OH NH2-CH-COO

R
+ H2O

1313

- ในสารละลายกรด  กรดอะมิโนมีประจุบวก

+NH3-CH-COO

R
+ H3O

+ NH3
+-CH-COOH
R

+ H2O

สมบัติ dipolar molecule ทําใหกรดอะมิโนมีจุดหลอมเหลวสูง

การสังเคราะหกรดอะมิโน
1. Reaction of  -bromoacid with ammonia
-bromoacid + ammonia ปฏิกิริยาเปนแบบ
Nucleophilic  Substitution (SN2)

R CH C OH
O

NH3 excess
R CH C OH

O
  HB
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R-CH-C-OH
Br

3 R-CH-C-OH
NH2

+  HBr

-bromo acid -amimo acid

CH3CHCH2CH2CH-COOH
CH3 Br

NH3 excess
CH3CHCH2CH2CH-COOH

CH3 NH2+  HBr

ป ิ ิ ิ ิ  2 ั้  ื

2.  The Strecker synthesis

R-C-H
O

NH3

KCN
R-CH-CN

NH2 H3O+

R-CH-COOH
NH2

-amino nitrile -amino acid
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ปฏกรยาเกด 2 ขนตอน คอ

1.   Aldehyde ทําปฏิกิริยากับ NaCNหรือ KCN และ 
aq. NH3  เกิด intermediate คือ -amino nitrile

2.   -amino nitrile เกิด hydrolysis ให amino acid

+  CN
+ OH

R-C-H
O

+  NH3

-H2OR-C-H
OH

NH2

R-C-H
NH

R-C-H
NH

R-C-H
NH


H2O R-C-H
NH2
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CN CN

+ H3O+

R-C-H
NH2

COOH
-amino acid

-amino nitrile

CH2CH
O

H2O
KCN/NH4Cl

H O

NH2

CH2CHCN

phenylacetaldehyde

ตัวอยาง
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H2O

CH2CHCOH
O

NH2

phenylalanine

ปฏิกิรยิาของกรดอะมิโน
1. Reaction with nitrous acid

เปนปฏิกิริยาท่ีใชทดสอบจํานวน free amino group 
ในสารตัวอยาง ท่ีเปนกรดอะมิโน
โดยกรดอะมิโนทําปฏิกิริยากับสารละลาย nitrous acid 
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โดยกรดอะมโนทาปฏกรยากบสารละลาย nitrous acid 
จะถูกเปล่ียนเปน hydroxyl และ N2

R-CH-C-OH
O

NH2

+  N2
HNO2

H2O
R-CH-C-OH

O

OH

N2 ท่ีเกิดขึ้น = จํานวน amino group ในกรดอะมิโน
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ปฏิกิริยาของ กรดอะมิโนกับ ninhydrin จะได
สารประกอบสีมวง แอลดีไฮด และ แกส
คารบอนไดออกไซด

2.  Reaction with ninhydrin
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คารบอนไดออกไซด

ปฏิกิริยาน้ีใชหาปริมาณกรดอะมิโนไดโดยการวัด
ความเขมของสี

OH
O

O
OH+ 2 +  CO2

OH R-C-H
O

NH2-CH-C-OH
O

R

+ N

O ONinhydrin

2020

Purple color

+ N
O O

เปปไทด (Peptide)

ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากกรดอะมิโนทําปฏิกิริยากันโดย -COOH 
ของ amino acid ตัวหน่ึง ทําปฏิกิริยากับ -NH2 ของอีก
โมเลกุลหน่ึง

เปปไทดท่ีเกิดจาก 2 โมเลกลของกรดอะมิโน เรียก dipeptide
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เปปไทดทเกดจาก 2 โมเลกุลของกรดอะมโน เรยก dipeptide

เปปไทดท่ีเกิดจาก 3 โมเลกุลของกรดอะมิโน เรียก tripeptide

หลายๆ โมเลกุลตอกัน เรียก polypeptide น่ันคือ  โปรตีน

พันธะท่ีเกิดขึ้น เรียกวา พันธะเอไมด  หรือ พันธะเปปไทด
ตัวอยาง dipeptide

Alanine (Ala)
+ H2N-CH-COOH

CH2OH

Serine (Ser)
H2N-CH-C-OH

CH3 O
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Alanylserine (H-Ala-Ser-OH)

H2N-CH-C-NH-CH-COOH
CH3

O CH2OH

 H2O

Peptide bond

C-TerminalN-Terminal

 ในสายเปปไทดหน่ึงๆ จะมีกรดอะมิโนท่ีมี free 
amino group (-NH2)อยูท่ีปลายสุดดานหน่ึง 
เรียกวา N-terminal residue
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และมี free acid group (-COOH) อยูท่ีปลายอีก
ดานหน่ึง เรียกวา C-terminal residue

การเรยีกชื่อเปปไทด

 เรียกช่ือกรดอะมิโนท่ีเปน N-terminal residue กอน 
ตามดวยกรดอะมิโนถัดมาทาง C-terminal และจบ
ดวยกรดอะมิโนของ C-terminal residue 
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กรดอะมิโนท่ีลงทายดวย “ine” ใหแทนดวย “yl” 
ยกเวนกรดอะมิโนท่ี C-terminal ใหเรียกช่ือตามปกติ
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H2N-CH-COOH
CH3

H2NCH2COOH + + H2NCH2COOH
Glycine GlycineAlanine

2525

H2NCH2C-NHCHC-NHCH2C-OH
O O

Glycylalanylglycine

CH3
O

โปรตีน (Polypeptides)

 เปนสารชีวโมเลกุล ประกอบดวยกรดอะมิโนตอกัน
มากกวา 100 หนวยขึ้นไปเกิดเปน polypeptide

 มีพฤติกรรมเหมือนกรดอะมิโน แตโมเลกลใหญกวา 
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 มพฤตกรรมเหมอนกรดอะมโน แตโมเลกุลใหญกวา 
ทําใหเกิดการเสียสภาพธรรมชาติได (denaturation)

 สมบัติของโปรตีน

โปรตีนบริสุทธิ์อยูในรูปของแข็ง ลักษณะเปนผลึก

ละลายในตัวทําละลายมีขั้ว เชน นํ้า กรด เบส 

   เอทานอล

มีสมบัติ amphoteric และ isoelectric point 

ื่ ใ ้ํ ใ ป  
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เมือละลายในนําจะอยูในรูปของคอลลอยด แต
โปรตีนในสารละลายไมสามารถผานเยื่อบางๆ ได

มีสมบัติ optically active

โปรตนีท่ีสําคญั

1. keratins พบใน ผม  เล็บ  ผิวหนัง  ขนสัตว  มี 
glycine และ alanine

2. Collagen พบในกลามเน้ือตอเน่ือง  ในกระดูก ฟน  
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g ู
มี glycine และ proline

3. Hemoglobin และ myoglobin  พบในเลือด

Denaturation

 คือ การท่ีโมเลกุลของโปรตีนเปลี่ยนแปลง เชน

โปรตีนละลายไดนอยลง  หรือ ตกตะกอน หรือ 
สูญเสียชีวกิจกรรม เพราะเกิดการคลายตัวของสายโซ
โพลีเปปไทด โดยท่ีพันธะเปปไทดไมถูกทําลาย
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ู

 สาเหตุ เชน ความรอน ตัวทําละลาย การเปลี่ยน pH 
แคตไอออน แอนไอออน เกลือโลหะหนัก และรังสี UV


