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ฃทคัฟิฝอ 

ทำการสำรวจคุณภาพ$านโ)ลินทรย์ของโบรมีเลนที่ผสิตจากบริษัทเกรด'เด (ไบโอเคม) 
ฑํกํด และบริษัทหงหม่าวไบโอเดมิคอล จำกัด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างโบรมีเลนจากบริษัททังสอง 
แห่ง บริษัทละ 60 ตัวอย่าง จากการตรวจพบว่า โปรมีเลนของท้ังสอง บริษัทมีคุณภาพสัาน'แลินท!ย์ 
ไม่,มาตรฐานตามสัองการของประเทศแสั่ง'ซื้อ พบเชื้อธุลินท!ย์ทั ้งหมด (Total viable microbial 
count) มีปริมาณการปนเปีอนสูงเกิน 5,000 เซลต่อกรัม นอกจากนี ้ ยังตรวจพบชุลินท!ย์กลุ่มที่ 
เป็นตัวบ่งชึ๋สุขอนามัยของอาหาร เช่น เชื้อ Coliforms และ Escherichia coli ในบางตัวอย่าง 
ของโบรมีเลนอีกดัวย นอกจากนี้ยังไสัสืกษาผลของรังสีแกมม่าที่ปริมาณ 2, 4, 6, 8 และ 10 
กิโลเกรย ์ที่มีต่อคุณภาพส์เาน!}ลิ'น'ทรย์และประสิทธิภาพการทำงาน (Enzyme activity) ของโบรมีเลน 
จากผลการสืกษาแสดงใ'สัเห็นว่า รังสีปริมาณ 4-6 กิโลเกรย ์ มีผฅทำให้ปริมาณเชื้อ!!ลินทรย์ทั้งหมด 
ของโบรมีเลน ที่ผลิตจากบริษัทเกรทเดฯ และหงหม่าวฯ ลดลงจำนวน 1-4 log cycles และ 2-5 
log cycles ตามลำดับ ตรวจไม่พบ Coliforms E. colt, Salmo-nella และ Staphylococcus 
aureus ในทุกตัวอย่างของโบรมเลนที่ฉายรังสีปริมาณ 6 กิโลเกรย ์ นอกจากนี้พบว่ารังสีปริมาณ 
6 กิโลเกรย ์ มีศลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลนจาทบ?ษัทเกรทชุ๊!ดฯ และหงหม่าวฯ 
ลดลงเฉล่ีย 10.4 และ 6.2 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ อาจกล่าวไสัว่! การฉายรังสีปริมาณ 6 กิโลเกรย์ 
เพยงพอท่ีจะใ1!โปรับปเงคุณภาพส์เาน 
ฃุลินใฑย์ของโบรมีเลน 



Abstract 

Sixty bromelain samples produced from Great Food (Biochem) 
company and Hong Mao Biochemical company were investigated for 
microbiological quality. It was found that bromelain quality of both companies 
did not meet the microbiological standard of the buyers. The total viable 
microbial counts found in bromelain samples were higher than 5,000 cells per 
gram. Besides, microorganisms used as hygenic indicator of foods such as 
cohforms and Escherichia coli were found in some samples. The irradiation 
effect at the doses of 2, 4, 6, 8 and 10 kGy on microbiological quality and 
enzyme activity of bromelain were also studied. It was found that irradiation 
with 4-6 kGy^ resulted in 1-4 log cycles and 2-5 log cycles reduction of the 
total viable microbial counts of Great Food and Hong Mao samples, 
respectively. No coliforms, E. coll Salmonella and Staph, aureus were found 
in any irradiated sample at the dose of 6 kGy. In addition, irradiation with 6 
k.Gy resulted m average percentage lost of enzyme activity of Great Food and 
Hong Mao samples were 10.4 and 6 2, respectively. It could be concluded that 
irradiation with 6 kGy appeared to be sufficient for the improvement of 
microbiological quality of bromelain. 
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โบรมีเลนเป็นโปรตีเอสเอ็นไซม์ (Protease or Proteolytic enzyme) ชนิดหนึ่ง 
มีคุณสมบัติสามารฉย่อยสลายโปรตีนให้มีโมเลคุลที่เล็กลงไต้ สกัดไต้จากส่วนต่าง ๆ ของสับปะรด 
(Ananas bracteatus และ ananas comosus) จึงจัดอยู่ในกลุ่มของเอ็นไซม์ที่ไต้มาจากพช (Plant 
enzyme) เป็นเอ็นไซม์ที่กำหนดให้ไเflนอุตสาหกรรมอาหารและใข'เป็นส่วนประกอบของอาหารไต้ 
ในประเทศอังกฤษและแคนาดา กำหนดให้โบรมีเลนเป็นสารประเภท GRAS (Generally Recognized 
As Save) สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา โบรมีเลนไต้รับอนุญาตให้,ใช้ผสมในอาหารไต้ โดย 
the บ. ร.CFR 1981 (Enzyme specially permitted for use in food by the บ.ร. Code of Federal 
Regulation 1981)®. 

1.1 การใช้เอ็นไซม์โบรมีเลนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ป้จแบัน มีการ'ใ]าเอ็นไซมโบรมีเลนไปพนอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างก'ร1าง 

ขวาง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในอุตสาหกรรมท่ีสัองการย่อยสลายโปรตีนให้มีขนาดของโมเลคุลท่ีเล็กลง 
ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของเอ็นไซม์ ในบางกรณีอาจมีการนำโบรมีเลนไปไช้ทดแทนเอ็นไซม์ปา 
เปน (Papain) ซึ่งเป็นโปรตีเอสเอ็นไซimสกัดไต้จากมะละกอห!ออาจใช้ผสมร่วมกันก็ไต ้ ช้อดิ 
ประการหน่ึงของโบรมีเลนเม่ึอเปรียบเ'Vพบกับปาเปนคือ โบรมีเลนน้ันมีราคาถูกกว่าปาเปน® ทำให้ 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้นำไปใช้ลงบางส่วน อุตสาหกรรมที่มีการใช้โบรมีเลน ไต้แก่ 

- อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ ใช้โบรมีเลนในการทำให้เน้ีอนุ่ม (Meat tenderizing) 
โดยการฉีดสารละลายโบรมีเลนเ&ไปในกต้ามเน้ือของสัตว์ แต้วปล่อยทิ้งไ3ระยะหนึ่งก่อนจึงนำสัตว์ 
ไปฆ่า จะทำให้ไต้เนื้อสัตว์ทึ่มีความนุ่มและเหมาะต่อการนำไปปเงอาหาร 

- อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ใช้โบรมีเลนผสมในอาหารสัตว์ ช่วยทำให้สัตว์ 
กินอาหารไต้มากขึ้นและมีนํ้าหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยโบรมีเลนไปช่วยย่อยสลายโปรตีนใน 
อาหารที่สัตว์กินเช้าไปและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำไปใช้ของสัตว์ 

•อุตสาหกรรมทำเนยแข็ง ใช้โบรมีเลนไปย่อยสลายคาเซอีน(Casein) ใน'นานม 
เพ่ีอให้ไต้นมส่วนท่ืมีลักษณะ^นแข็ง จากนั้นนำไปป่นแยกเอาส่วนที่ช้นแข็งออกมาเพิ่อนำไปใช้ทำ 
เนยต่อไป 

- อุตสาหกรรมผลิตเปียร์ ไวน์ และ นั้าผลไ$ต่าง ๆ มีการนำโบรมีเลนไปใช้ 
ย่อยโปรตีนที่มีอยู่ในเบยร์ ทั้งนี้ เพื่อทำให้เบียร์ใสและไม่เกิดตกตะกอนออกมาในขณะเก็บที่ 
อุณหดูมิตํ่า (Beer chillproofing) หลักการนี้ไต้นำไปใช้เช่นฒียวกันกับอุตสาหกรรมผลิตไวน์และ 
นาผลโม้ 
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- อุตสาหกรรมผลิตยา เนื่องจากโบรมีเลนมีคุณสมบัติที่ช่วยลดการอักเสบลงไต้ 
นอกเหนือจากการย่อยสลายโปรตีน ดังนั้น จงมีการนํไโบรมีเลนไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาบางชนิด! 
เช่น ยาประเภทช่วยย่อยอาหารบางชนิด รวมทั้งยาที่ใช1ช่วยลดการอักเสบบางอย่าง เป็นต้น 

- อุตสาหกรรมฟอกหนัง มีการนำโบรมีเลนไปใช้ในกระบวนการฟอกหนังในั 
ขั้นตอนของการฟอกหนังสุก (หนังที่ผ่านการฟอกต้วยด่างและสารเคมีมาแลิว) โบรมีเลนจะช่วยให] 
หนังสัตว์มีความเรียบและนุ่มมากข้ึน ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลา และ สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้สารเคมี 
อื่น ๆ นอกจากนี้ยังจะไต้หนังสัตว์ที่มีคุณภาพดีอีกต้วย 

นอกจากการใช้โบรมีเลนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ยกตัวอย่างมาฟ้างสันนีแสัว) 
ยังมีการใช้โบรมีเลนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีก ได้แก่ อุตสาหกรรมเสํนใย การทํ!กระดาษ การVIฯ 
ยาสืฟ้น สาร,ชักฟอก และการทำขนม!]งกรอบ เป็นต้น 

1 2 การสักษาและการผลิตโบรมีเลนในประเทศไทย 
สำหรับประเทค'ไทย ไต้มีการสืกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตโบรมีเลนจาโ! 

สับปะรด เพื่อให้ไต้วิธีการผลิตที่มีประสืทชิภาพสูงขึ้น0'4) จากการสืกษาในเร่ืองของวัตลุดิบท่ีนำ 
มาสกัดโบรมีเลน พบว่า สำต้นของสับปะรดเป็นส่วนที่สกัดโบรมีเลนไต้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ 
กับส่วนอื่น ๆ ของสับปะรด ซึ่งไต้แก่ณื้อ เปลือก ตะเกียง แกน ใบ และกั1น ( 5 , 6 ) นอกจากนี้ 
ขทฌอ ีกว ่าสำต ้นส ับปะรดที ่ม ีร3 tl iiให้JUV.JL'JS'เIนถู^ที่สุด ;หมใะที่จะนำมาใช้/ป็น 
วัตอุดบในการสกัดโบรมีเลน(7'8) ในต้านการใช้ประโยชน์จากเอ็นไซม์โบรมีเลน ไต้มีการสืกษใ 
การนำโบรมีเลนไปประยูกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารพื้นบ้านบางประเภท เช่น สืกษนาารนํใ 
โบรมีเลนไปช่วยเร่งกระบวนการทำนํ้ใปลาโดยโบรมีเลนจะช่วยย่อfjสลายเนื้อปลาในระหว่างการหมัก 
ช่วขลดระยะเวลาของการหมักเนอปลาให้สนลง ทำให้สามารถทำนำปลาไต้เรวชนกว่าเดมและ ไ* 
นํ้าบ่ลาทึ่มีคุ?แภ1พดีกว่าเดิมต้วย(9,10,11) ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการศึกษาถึงการนำปาเปนและโบรมีเลน 
ไปใช้ในการทำ,ชอสทอยนางรมอีกต้วย0'2} ในป้จเบัน ประเทศไทยยังไม่มีการนำโบรมีเลนไปใช 
ในถูตสาหกรรมที่กล่าวมาฟ้างต้น อุตสาหกรรมที่มีฅวามจำเป็นต้องใช้เอ็นไซม์โปรสีเยสยังคงเป็น 
การใช้ปาเปนทั้งหมด เช่น อุตสาหกรรมการทำเบียร์ การฟอกหนัง เป็นต้น 

รุตส !หกรรมการผลิตโบรมีเลนแต่เดิมไต้ดำเนินการกันในประเทศสหรัฐอเมรักาแลร!! 
ใต้หวัน ต่อฆาจากความเจริญทางเศรษฐกิจในประเทศดังกล่ เว ส่งผลให้ค่า1ทงแรงงานเพิ่มสูงขึาเ 
มาก ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปไต้ จึงมีการพ?เใรณามองหา 
ประเทศทีเหมาะสมเพื่อไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตโบรมีเลน ประเทศดังกล่าวจะต้องมีแรงงานหึ่ลู^ 
แะ"-;!'มีกไรป่yบปะรดมาก ทั้งนึ๋ เนื่องจากม่ความต้องการใช้สำต้นของสับปะรดเป็นไ! 1นวนม",;'! 
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ในการสกัดโบรมีเลน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จัดไสัว่ามีค่าเ'างแรงงานค่อน,?กงลูก อีก'ทั้งมี 
การปลูกสับปะรดกันเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสับปะรดแปรฐปต่าง ๆ 
สับปะรดเป็นผลไมัที่สามารถทำรายไตัให้กับประเทศไทยไดัมากกวำIkะหนึ่งหมนสัานบาท 
ป้จรุเบันนี้ สับปะรดไสัรับกไรจัดให้เป็นผลไม้ที่มีลำตับความสำคัญสุงสุ[ดในบรรดาผลาง ๆ 
ของไทย''135 จาก!]จจัยดังที่กล่าวมานี้ ทำให้มีผู้ประกอบการมาลงทุนส!'างโรงงานผลิตโบรมีเลน 
ขึ้นในประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง คอ บริษัท เกรท'แด (ไบโอเคม) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด 
สบุทรสาคร และ บริษัทหงหม่าว ไบโอเคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง แต่เดิมท่ีผ่านมา 
ณํสันสับปะรดจัดว่าเป็นส่วนเหลีอทิ้งที่ไม่มีราคาแต่อย่างใด เกษตรกรจะต้องชุดขึ้นมาเพื่อนำไปทิง 
ภายหลังจากที่เก็บผลผลิตไปแสื,ว 2-3 ครั้ง เพื่อทำการปดูกใหม่ นับแต่มีการตั้งโรงงานผลิต 
โบรมีเลนข้ึนภายในประเทศไทย เกษตรกรแปลูกสับปะรดมีรายไสัเพื่มขึ้นจากการขายลำสันสับปะรด 
อีกทางหนึ่ง ใน!เจ,เบัน ลำสันสับปะรดที่ปอกเปลือกและทำค ฑมสะอาดเรียบ!'อยแสัวสามารถขาย 
ไสัในราคาประมาณกิโลกรัมละ 2 บาท® โดยโรงงานทั้งสองแห่งจะเป็นผู้รับซื้อลำสันสับปะรด 
จากเกษตรกรKทั้งหมด เพื่อนำไปใช!นการสกัดโบรมีเลน 

ปีจชุบัน ประเทศไทยจัดเป็นประเทศ!ผลิตและส่งออกโบรมีเลนรายใหญ่ของโลกโดย 
สามารถผลิตไสัปริมาณมากกว่า 120 ตันต่อ!! ซึ่งคิดเป็นยูลค่าประมาณ 200 สัานบาท โบรมีเลน 
จำนวนดังกล่าวนี้ ไสัส่งออกไปจำหน่!ยยังต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่รับซื้อโบรมีเลนที่สำคัญ 
ไสัแก่ สวิสเซลร์แลนด์ อิ๓สี เยอรมัน iibl£ สฬ]'ฐtทม1ท1 โบรปีเริ!นที่สกัดจากสับปะ 3 ศนี 
มีความบริสุทธิ๓หเอบางที่เรียกกว่าเอ็นไซม์ดิบ (Crude enzyme) กล่าวคอ มีประสิทธิภาพ 
การทํเงาน (Enzyme activity) ไม่สูงนัก ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะนำโบรมีเลนไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิต 
อ เหารสัตว์ หรือนํไไปผ่านกรรมวิธีเพ่ือทำให้โบรมีเลนมีความบรสุทธิมากย่ิงข้ึน การสกัดโบรมีเลน 
ขากสำสันสับปะรดของโรงงานท้ัง 2 แห่ง ใช้วิธีการสกัดที่คล้ายคลึงกันคือ บดลำสันสับปะรดไ'!นป็น 
สันเล็ก ๆ เ!ส์''วบีบเอา'น้ี'!ออกม 1 นำไปกรองเพื่อแยกส่วนที่เป็นตะกอนออก ทำให้เช้มช้นแสัว 
ระเหยนี้าอลกสัวยวิขีการ Freeze drying จากนั้นนำไปบดให้ละเอียด ก็จะไสัโบรมีเลนที่มีลัทษณะ 
เป็นผงสืขาวออกไปท!งสืเหลืองอ่อน ขึ้นตอนการสกัตและลักษณะทั่วไป รวมทั้งคุณสมบัติของ 
ใบรมีเลนได้แสดงไวในรูปท่ี 1 และ ตารางที่ 1 
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Fig 1 schematic fo bromelain production® 
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Table 1 General characteristics and properties of bromelain* 

Bromelain General characteristics and properties 
Appearance - Off-white to light yellow fine powder 
Function - Hydrolyse proteins to peptides and amino acid 
Effective temperature - 104 - 150°F (40 - 65°C) 
Optimum temperature - 120 - 140°F (50 - 60°C) 
Inactivative temperature - App. above 155°F 
Effective pH - 4.0 - 5 2 
Optimum pH - 4.5 - 5.0 

* - information of bromelain exporter® 

1.3 !1ญหใของโบรมีเลน 
ประเทศไทยไ^อว่าเป็นประเทศผลิตและส่งโบรมีเลนออกไปจำหน่ายรายใหญ่ 

ของโลก โดยโบรมีเลนที่ผลิตไสัทั้งหมดจะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ป้ญหาของโบรมีเลน 
ที่ผู้ผลิตมักจะพบอยู่เสมอคือ โบรมีเลนที่ผลิตไสัมักมีการปนเปีอนของเชื้อธุลินทรี?1ทั้งหมดอยู่ใน 
ปริมาณสูง หรอในบางครั้งตรวจพบเลินฑรีย์กลุ่มซึ่งใแบนตัวแสคงถึงสุ'!;อนามัยของกระบวนการ 
ผลิตสัวย เช่น ชุลินท!ย์กลุ่ม Cobforms และ E. COL เป็นสัน การตรวจพบเชื้อ^ลินท!ย์ดงที่กล่าว 
มานี้ จะส่งผลใ'สัไม่สามารถส่งโบรมีเลนออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศไส์เ หรือส่งไปจำหน่ายไ(สื' 
ในราคาที่ตํ่า ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณเชื้อชุลินท!ย์ที่ปนเปีอนมาในโบรมีเลนมีสูงกว่ามาตรฐานสัาน 
ชุลินทรยของประเทศ$สั่งซื้อกำหนด กล่าวคอมาตรฐานสัานชุลินทรีย์กำหนดใาnบรมีเลนมีการ 
ปนส์อนของเชื้อชุสืนทรียทั้งหมดไสั^อยกว่า 5,000 เซลต่อกรัม และมีจำนวนของราและยีสต่ได, 

ใเอยกว่า 10 เซลต่อกรัม นอกจากนี้จะสัองไม่มีเชื้อ'!}ลินท!ย์กลุ่มของ Coliforras, E. cok, 
ictiella และ Staph, aureus ปนเ!เอนอยู่ในโบรมีเลนเลย มาตรฐานสัานธุลินท!ย์ของโบรมีเลน 

ทประเทศสั่พือกำหนดนี้ ไสัแสดงไ-รไน ตารางที่ 2 
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1.4 วัตรุ]ประสงค์ของการสักษาวิจัย 
เนื่องจากการทำลายชุลินท!ย์ที่ปนเปีอนมาในโบรมีเลนนั้น ไม่สามารถกระทำไต้ 

ต้วยวิธีการใช้ความเอน ทั้งนี้เพราะความ!'อนจะไปมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลน 
เส่ือมสภาพไป ดังนั้น จึงไต้มการพิจารณาเพื่อหาวิธีที่จะใช้ทำลายหรือลดจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ใ,พ 
โบรมีเลนลง โดยท่ีวิธีการน้ันจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลน หรือ 
มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานน้อยที่สุด ฉากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า วิธีการฉายรังสีเป็น 
วิธีการที่เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ลดปริมาณของธุลินทรีย์ที่ปนเปีอนมาในเอ็นไซม์ไต้เป็นอย่างดี<14,15> 

นอกจากน้ี รังสีแกมมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเอ็นไซม์เพียงเล็กน้อย 
เท่าน้ัน แม้ว่าจะรับการฉายรังสีในปริมาณสูงถิงระดับทีใช้เพื่อกำจัดเชื้อชุลินทรีย์จนหมดสิน คือ 
ป?มาณ 25 กิโลเกรย์1:16) ดังนั้น ในการสืกษาวิจัยนี้จึงมีวัตลุประสงค์เพื่อที่จะนำเอาวิธีการฉายรังสี 
มาใช้ปรับปธุงคุณภาพต้!นรุลินท!ย์ของโบรมีเลน โดยทำการสืกษาวิจัยในหัวช้อดังต่อไปนี้ 

1. สำรวจคุณภาพต้านชุลินทรย์ของโบรมีเลนที่ผลิตไต้ในประเทศไทย เพื่อจะไต้ 
ทราบจำนวนของเลินท!ย์ที่มีการปนเปีอนอยู่ในโบรมีเลน 

2. สืกษาหาปริมาณของรังสีที่เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเชื้อเลินทรีย์ในโบรมีเลนลง 
ให้'ไต้มาตรฐานทางอุลินทรีย์ของประเทศผู้สั่งซอกำหนด 

3. สืกษาผลของรังสีปริมาณต่างๆ ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของโนรมีเลน 

Table 2 Microbiological standard of bromelain* 
Microorganisms 
Total aerobic bacteria 
"Yeasts and molds 
Cohforms 
Escherichia colt 
Salmonella 
Staphylococcus aureus 

Amount of microorganism per gram 
Less than 5,000 
Less than 10 
Absent 
Absent 
Absent 
Absent 

11 = Information of bromelain exportor'3 
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2. ว้ฮดู ลูฟ่ศรณ ์ แระวธการททลอง 

2.1 การสำรวจคุณภาพทาง^ลินทรย์ของโบรมีเลนที่ผลิตไตัในประเทศไทย 
ตัวอย่ไ Vhi รเแยน เก ็บตัวอย่างโบรมีเลนที ่ผลิตจากโรงงานของบริษัทเกรทแค 

(ไบโอเคม) จากัด และบริษัทหงหม่าวไบโอเคมิคอล จำกัด ระหว่าง!! พ.ศ. 2534 สีง พ.ศ. 2535 จำนวน 
บ?ษ้ทถะ 60 ตัวอย่าง โดยบรรชุในลุงหลาสติกขนาด 10X10 ซม. (ก5างXtnว) นำหนักต้วอย่างละ 55 กรัม 

ลารตรรจสุณเทพทไงใ}ลนทรย์ของโบรมtaน ตรวจหาจำนวนของเชื้อชุลิน 
ทรียํไนโบรมี!ลนดังต่อไปนี้ 

- เชื้อธุลินท!ย์ทั้งหมด (Total aerobic bacteria) ทำการตรวจตัวยวิธี spread 
plate technique บนอาหาร Plate count ager และบ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน 

- Yeasts และ molds ตรวจหาตัวยวิธี Pour plate teclmiuqe โดยใช้ Potato 
drextose agar (PDA) เป็นอาหารในการจำแนกชนิด ทำการบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 20 องศ]เซลเซียส 
นาน 5-7 วัน เก็บตัวอย่างใคโลนีที่เจริญบนจานอาหารมาส่องกล้องเลทรรศน์ เพื่อลูฐปร่างและ 
ขนเดของเซลจูลินท!ย์ที่พบ เป็นการตรวจยืนยันก่อนทำการนับจำนวนโดโลนีของยีสต์และรา 

- Coliform, bacteria ทำการตรวจหาจำนวนของ Coliforms ตัวยวิธี Most 
Probable Number (MPN) ชนิด 3 หลอด การตรวจผลเบื้องตันทำโดยสังเกตก๊าซในหลอดดัก 
ก๊าซใน Lauryl sulphate tryptose CLST) broth บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 และ 
48 ชั่วโมง ถ1ใยเชื้อจากหลอดที่มีก๊าซปรากฎ ลงในหลอดบรร! Brilliant green lactose bile 
(BGLB) broth 2% และมีหลอดดักก๊าซอยู่ตัวย บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศ)เซลเซียส นาน 24 และ 
48 ชั่วโมง บันทึกผลจำนวนหลอดที่มีก๊าซเกิดขึ้น นำผลที่ไตัไปเปีดตาราง MPN ชนิด 3 หลอด 

อคำนวณหาจํ 1นวน Coil-forms ต่อไป 
- E. coli นำตัวอย่างหลอดที่พบก๊าซใน BGLB broth 2% ของการตรวจหา 

จำนวน Coliforms มาดำเนินการตรวจตามวิธีที่เรียกว่า IMVTC Test ซึ่งประกอบตัวยการตรวจ 
Indole, Methyl Red, Voges-Proskauer และ Sodium Citrate 

- Salmonella ชั่ฬัวอย่างโบรมีเลน 25 กรัม ใส่ขวดที่บรรจุ Lactose broth 
225 มิถลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 3 7 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง ดูดสารละลาย Lactose 
brotb ที่บ่มแสัว 1 มิลลิลิตร ใส่หลอดที่บรร^ Selenite cystine broth 10 มิลลิลิตร บ่มที่ 
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ใช้ลวดเขึ่ยเชื้อฐปห่วงกลม (Loop) ถ่ายเชื้อใน 
Selenite cystine broth ลงบน XLD Agar และ Bismuth Sulphite Agar บ่ม]เชื้อที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง ลกษณะโคโลนีของ Salmonella ที่เจริญบน XI.D Agar จะ 
น;•ลKUละล ้อมรอบต ัวยโซนส ืบานเย ็นเช ้ม ส่วนโคโลนีทึ่เจ?ญบน BismUh Sulpfo'e 
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ส 

Agar จะมีสีคำและเป็นเงาโลหะ (Metallic sheen) นำเชื้อทึ่มีลักษณะโคโลนีดังกล่าวไปทดสอ!! 
คุณสมบัติทางชีวเคมีอื่นๆ ต่อไป เช่น การใช้นำตาล กไรลโร 1 ง p-Galactosidase, Deamimzation 
of phenylalanine และ Lysine decarboxylation 

- Staph, aureus ทำการตรวจหาจำนวนของ Staph, aureus ตัวยวิธี MPN ชนิด 
3 หลอด โดยดูดตัวอย่างของแต่ละความเข้มข้นจำนวน 1 มลลิลิตรใส่ในหลอดที่บรรจุ Tryptie 
soy broth และ 10% โซเดียมคลอไรต์ จำนวน 10 มิลลิลิตร บ่มที่ลุณหคูม, 37 องศาเซลเชีย 
นาน 48 ชั่วโมง ใช้ลวดเขี่ยเชื้อแบบบ่วงกลมถ่ายเชื้อใน Tgryptic soy broth ลงบน VJ (Vogel-
Johnson) Agar บ่มที่อุณหฎมิ 37 องศาเซลเซยส นาน 48 ชั่วโมง นำเชื้อจากโคโลนีที่มีสีคา 
สัอมรอบดัวยโซนสืเหสืองไปทดสอบคุณสมบัติความสามารถทำให้พลาสม่าของเสือดแข็งตัวไสั 
(Coagulase test) เพื่อที่จะยืนยันคุณสมบัติที่แ'ตัจริงของเชื้อ Staph aureus 

วิธการตรวจหาจำนวนและชนิดของจุลินท!ย์ดังกล่าวข้างตันนี้ ไตัดำเนินการต'เม 
วิธการของ microbiological Specifications and Testing Methods for Irradiation Foods, IAEA ( 1 7 ) 

2.2 การ^กษาผล;ของรังสีแกมมา,ที่มี่'ต่อคุณภาพ1ทางจุลินท!ย'ของโบรมีเลน 
ฅไรจทยร้งสนทุมเท นำตัวอย่างโบรมีเลนไปรับการฉายร้งสืแกมมาที่สำนิกงาแ-

พลังงานปรมาญเพื่อสันติ ฉายรังสีตัวยเค3อง Gammabeam-650 ซึ่งมี Cobalt-60 เป็นตันกันนิด 
รังสี ตำแหน่งที่วางโบรมีเลนเพื่อฉ!ยรังสี ไตัรับรังสีในอัตรา 32 เกรย์ต่อนาที และมีค่า 
uniformity (DM A 3(/D^j) ประมาณ 1.06 ฉายรังสีโบรมีเลนท่ีปริมาณ 2, 4, 6, 8 และ 10 กิโณกรย์ 
ตานสำดับ โดยฉเยรังสีตัวอย่างโบรมีเลนของแต่ละบ?ษ'ทจํ!นวน 20 ครั้ง แต่ละครั้งของการ 
ฉายรังสี มีการทำ Process control คือการวัดปริมาณรังสีที่ตัวอย่างไตัรับ โดยติด Nylon tlun 
film dosemeter (FWT-60-00) ที่ลุงบร^โบรมีเลนสัานตรงข้ามกับต้นกำเนิดรังสี บริเวณตำแหน่ง 
ที่ทราบว่าได้รับปริมาณรังสีน้อยที่ฤ[ด (Dose minimum) เพื่อตรวจสอบยืนยันว่า ตัวอt'แงโบรมีเ^น 
ไตัรับปริมาณรังสีตามที่กำหนด 

การตรวจคุณภาพทางเลินท!ย์ของโบรมีเลนฉายรังสีปริมาณต่าง ๆ ทํ1การตรวจ[แา 
จํไนวนของเชื้อจุลินทรยใน'โบรมีเฟินที่ฉายรังสีปริมาณต่าง ๆ ตามชนิดของ,ชุลิน'ท!ย์ด้งไตักV าวม พสื'ว 
ไนข้อ 2.1 สาหรับโบรมีเลนฉายรังสี การตรวจจำนวน Cohforms และ E. coh ไตัป:!ะยูกต์ใช่If 
การตรวจที่!.รียกว่า Liquid Medium Repair (LMR) a s ) เข้าร่วมตัวย ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้เซลจุลิ 
นทรีย์ที่นาดเจ็บจากการฉายรังสีไต้รับกาฬ!น^ให้อยู่ในสภาพที่สม^รณ์ ก่อนที่นำไปเลี้(.งในอาทาร 
สำหรับคัดเสือกชนิด (Selective media) เป็นการช่วยลดmsตายของเซลธุลินท!^นเนื่องมาจากอ 
^ง.,.?.ไ า! เใ^๚านานของljaนทรย์ท'นับไตัมีความถูกตัองม เกยิ่งข้น 

ห n 
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2.3 การสักษาผลของรังสัแกมุมาที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลน 
การตรวจปริมาณประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลนนี้ ทำการตรวจในเปของ 

Casein Digestion Unit (C D.u.) ( 1 0 ) ค่า C.D.U. ของโบรมีเลนนี้ใช้เป็นตัวบ่งบอกความแรงของ 
โบรมีเลน ในขณะเดียวกัน ไต้ไช้เป็นตัวกำหนดราคาของเอ็นไซม์โบรมีเลนอึกต้วย กล่าวคือ 
โบรมีเลน'ท่ีมีค่า C.D.U. สูง ๆ ก็จะมีราคาจำหน่ายที่สูงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะว้า ลักษณะของงาน 
ที่มีความต้องการใช้โบรมีเลน C.D.U. สูง ๆ จะมีลักษณะจำเพาะ 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หรือสันต้าปลายทาง (End product) ที่ไต้มียูลค่าหรือราคา 
ที่สูง เช่น โบรมีเลนที่มีค่า C.D.U. สูง จะฟ้าไปใช้ในรุตสาหกรรมผลิตยา ส่วนโบรมีเลนที่มีค่า 
C.D.U. ตํ่าๆ จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอ1หารสัตว์ หรือนำไปผ่านกระบวนการเพื่อเพิ่มค่า 
C.D.U, ไห้สูงขึน 

การวิเคราะห์ปริมาณ C.D.U. ทำโดยเตรียมสารละลายของโบรมีเลนปริมาณ 0.05 
mg/ml ใช้สารละลายโบรมีเลนนี้ 1 ซีซี ใส่ในหลอดทดลองขนาด 16X150 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 
Casern 0.6% ลงไป 5 พ บ่มทึ่อุณหภมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที หยูดปฏิกิริยาทันทีต้วย 
การเตมสารละลาย Precipitant จำนวน 5 ซืซี (สารละลาย Precipitant นี้ ประกอบต้วย 1.1 M 
1 nchloroacetic acid, 2.2 M Sodium acetate และ 3 3 M Acetic acid) เขย่าให้,เช้ากัน บ่มต่อ 
ไ!!อีก 40นาที ที่ธุณหฎมิ 37 องศาเซลเซียส จาทน้ันนำไปก J องต้ไยกระคาษกรอง (Filter paper) 

นำสารละลายที่กรองไต้ไปวัค Absorbance ที่ Wave length 275 nm. ต้วย 
เครื่อง u v / v l S i b l e Spectrophotometer 3น 4050 ULTROSPEC II โดยใช้นากลั่นเป็นตัวปรับค่า 
ศูนย์ ค่า Absorbance ที่อ่านไต้กำหนดให้'เป็นค่า E 

การหาค่า Blank ทำโดยใช้สารละลายของโบรมีเลน 1 ซีชี ใส่ในหลอดทดลอง 
'บนไต 16X150นิลลิลิตร เติมสารละลาย Precipitant ลงไป 5 ชีซี นำไปบ่มที่อุณหฎฆ 37 องศา 
เซทเชียส นาน 10-20 นาที จ เกนั้นจึงเติมสารละลาย Casern ลงไป 5 ซีซี แต้วนำไปบ่มต่ออีก 
40 นาที ที่อุณหถูมิ 37 องศาเซลเซียส นำไปกรองต้วยกระดาษกรองวัด Absorbance ที่ Wave 
length 275 nm ค่าที่อ่านไต้กำหนดใ'ห้เป็นค่า E o 

การเตรียมสเรละลายมาตรฐาน ละลาย Tyrosine 50 ไมโครกรัม ในกรดเกลือ 
d i d ) 0.1 M l ซีซี วัดค่า Absorbance ที่ Wave length 275 nm ค'าท่ึอ่ไนไต้กํ1หนดให้เป็นฅ่า 
i i . 
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ft เรดํไนวณ 

C.D.U. of Bromelain (นntt/mg)ac) = E - E„ X 1 1 X 1 
พ 

ลาย 
E5 1 

เมื่อ พ = นาหนัก1ของโบรมีเลน เป็น mg/nil ของสารล 
> 

การวัดค่า Water activity (Aw) ของโบรมีเลน ค่า A w มีบทบาทสำคัญอย่ไงมากใน 
เรื่องของการฉายรังสีโบรมีเลน จากรายงานการสืกษๅวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการฉายรังสีเอ็นไซม' 
พบว่า ค่าของ A w จะมีผลโคยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานของเอ็นไซม์ กล่าวคือ สัาเอ็นไซน์ 
มีค่า A w สูง จะทำให้นปริมาณ๓รสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นดัวย ในทางตรง'?เาม สัา 
เอ็นไซม์มีค่า A w ตำ ปริมาณการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานจะตรลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ 
ยังพบอีกว่าเอ็นไซม์แห้ง (ค่า A 4 1 ประมาณ 0,25) จะมีความทนทานต่อรังสีได้เป็นอย่างดี การฉายรังสี 
จะมีผลทำให้เอ็นไซน์สูญเสียประสิทธิภาพการทำงานไปในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะได้รับ 
การฉายรังสีถึงปริมาณ 25 กิโลเกรย ์ ก็ตาม"6:1 

ทำการวัดหาค่า A w ของโบรมีเลนที่ผลิตจากบริษัททั้งสองแท่ง จำนวนบริษัทละ 2เ0 
ตัวอย่าง ในการวัดแต่ละครัง ใช้ตัวอย่างโบรมีเลนหนักประมาณ 7 กรัม ทำการวัดตัวยเครื่อง 
Thermoconstanter ของบริษัท NOVASINA รู่น TH2/RTD-33/BSK โดยกำหนดอุณหฎมที่เช้วัศ 
เฑ่ไกับ 30 องสาเซณซืยส ทั้งนี ้ เพราะถือว่าอุณหฎมิดังกล่าาเป็นอุณหภูมิห้องโดยเฉลี่ยสำหรัข 
ประเทศไทย สำหรับการอ่านค่า A w ของแต่ละตัวอย่างจากเครื่อง Thermoconstanter กำหนดเวลา 
ที่ไชในการอ่านผล'ของแต่ละตัวอย่างเท่ากับ 25 นาท ี นับตั้งแต่ใส่ตัวอย่างเช้าไปในเครื่อง ทั้งนี้ 
^อให้ค่ไที่อ่ในได้ของแต่ละตัวอย่างมาจากการปฏิบัติเสียวกัน 

3. พยทไรทฟิยุยง 

3.1 การสำรวจๆณภาพด้าน^ลินท!ย์ของเอนไซม์โบรมีเลน 

โทกการสุ่มเก็บตัวอย่าง'โบรมีเลน'ที่ผลิตจากบริษัทเกรทชุ๊เดฯ และหงหม่าวฯ ใใ. 
พศ . . : 534-2535 จำนวน 120 ตัวอย่าง (บริษัทละ 60 ตัวอย่าง) มาตรวจวิเคราะห์ตุณภาพดำ 
บลิน'ท!ย ผลการตรวจฯ ของบริษัททั้งสองแห่ง คือ เกชท?เตฯ และ'หงหม่าวฯ ได้แสดงไ!], 

ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4ตามลำดับ พบว่า ตัวอย่างบริษัทเกรทเดฯ มีการปนเปีอนของ;ชื้ชรุลินทรย์ 
ทั้3หมดในปริมาณตั้งแต ่ 103 ถึง 106 เซลต่อกรัม ตรวจพบเชื้อเลนท!ข์กธุ่ม CoMomas. K Ct " 
OS'-, Steflh. aureus ในบางตัวอย่างแต่ตรวจไม่พบ*ชื้อ SdlmoneiU ในตัว&ป่!ร; V .3C สำห" 
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ตัวอ?ภ่งจากบริษัทหงหม่ฑฯ พบว่า มีปริมาณmรปนเปีอนของเชื้อ!)ลินท!ย์ทั้งหมดสูงกว่าปริมาณ 
ที่'mjในตัวอย่างของบริษัทเกรทเดฯ คอ มีปริมาณการปนเปีอนของเชื้อ!]ลินทรย์ทั้งหมด อยู่ระหว่าง 
105 ถึง 108 เซลต่อกรัม ตรวจไม่พบเชื้อชุลินท!FJกลุ่ม Coliforms, E. coli, Salmonella และ 
Staph, aureus ปริมาณเชื้อจุลินท!ย์ที่พบในตัวอย่างของทั้งสองบริษัทนี้ ต่างก็มีปริมาณสูงเกินกว่า 
มาตรฐานตัานโ}ลินทรีย์ของประเทศ(เสั่งซื้อกำหนด 

3.2 การสักษาผลของรังสีแกมม่าที่มีต่อคุณภาพตัาน!;ลินทรย์ของโบรมีเลน 
ไตัสืกษาเปรียบเทียบคุณภาพตัาน!เลินท!ย์ของโบรมีเลนไม่ฉายรังสี กับที่ฉายรังสี 

ปริมาณ 2, 4, 6, 8 และ 10 กิโลเกรย์ โดยใช้ตัวอย่างโบรมีเลนของทั้งสองบริษัทมาทำการ 
สืกษาเปรียบเทียบเป็นจำนวนทั้งสิน 40 ฅรั้ง (ตัวอย่างบริษัทละ 20 ครั้ง) ผลการสืกษใไตัแสดงB 
ในตารางที่ 5 และตารางที ่ 6 พบว่า ปริมาณ!เลินทรีย์ที่เหลอรอดอยู่ในโบรมีเลนจะเป็นสัดส่วน 
ผูกพันกับปริมาณรังสีที่ฉายให้กับตัวอย่างรังสีปริมาณ 4-6 กิโลเกรย์ มีผลทำให้ปริมาณเชื้อ!เลินทรีย์ 
ทั้งหมดของโบรมีเลนที่ผลิตไตัจากบริษัทเกรทลูดฯ และหงหม่าวฯ ลดลง 1-4 log cycles และ 2-5 
log cycles ตามลำดับ ตรวจไม่พบเชื้อ Coliforms, E. coli, Salmonella และ Staph, aureus 
ในชุกตัวอย่างของโบรมีเลนที่ฉายรังสีปริมาณ 6 ทโลเกรย์ 

3.3 กไรสักษาผลของรังสีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลน 
ผลการตรวจประสิทธิภาพการทํ1งานของโบรมีเลนผลิตจากบริษัทเกรทชุเด๙! และ 

หงหม่ใวฯ ทั้งที่ไม่ฉายรังสี กับฉายรังสีปริมาณ 2, 4, 6, 8 และ 10 กิโลเกรย์ แสดงให้เห็นว่า 
วิธการฉายรังสีมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลนลดลง ผลการทดลองไตัแสดงไวิไน 
ตารางท่ี 7 และ 8 และ ฐปท่ี 2 ซึ่งแสดงผลในลักษณะของจำนวนเปอร์เซ็นต์ c D.U. ที่หายไป 
ปริมาณการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลนจะเพึ่มขึนตามปริมาณรังสีที่ฉายให้กับ 
เอนไซม์ นอกจากน้ี ยังพบอีกว่าการฉายรังสีปริมเณที่เท่ากัน โบรมีเลนจากบริษัทเกรท!!ฅฯ มี 
ปริมาณการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าโบรมีเลนจากบริษัทหงหม่าวฯ การฉ1ขรังสี 
ปริมาณ 6 กิโลเกรย์ มีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลนจากบริษัทเกรทแด๘! และหง 
หม่ทฯ ลดลงเฉลี่ย 10.4 และ 6.2 เปอรํ'เซนต์ ตามลำตับ 

ผลการตรวจ Water activity (AJ ซึ่งใช้แสดงถึงปริมาณนี้าที่ฝ็ปะปนอยู่ใน 
โบรมีเลนของทั้งสองบริษัทไตัแสดงไ'nน ตารางที่ 9 พบว่าค่า ในตัวอย่างที่มาจากบริษัทเกรทลูดฯ 
มีค่าสูงกว่าตัวอย่างของบริษัทหงหม่าวฯ กล่าวคือ ของตัวอย่างจาฑบริษัทเกรท?เดฯ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0 76-0.80 ส่วนตัวอย่างจากบริษัทหงหม่าวฯ มีค่าระหว่าง 0.67-0.78 
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4. วิจารณ์ 

4.1 การสำรวจคุณภาพต้าน'เลินทรย์ของเอนไซม์โบรมีเลน 

จากการสำรวจคุณภาพต้านธุลินท!ย์ของโบรมีเลนทั้งสองบริษัท พบว่ามี^ลินทรีข์ 
ปนเปีอนในปริมาณที่สูงเกินกว่ามาตรฐานสัานชุลินทรีข์ของประเทศผู้สั่งซอกำหนด^ลินทรีย์ที่พบ 
อยู่ในโบรมีเลนนี้ มีแหล่งที่มาไต้หลายทางต้วยกัน เช่น วัตอุดิบที่นำมาใช้สกัดโบรมีเลน นาทใ!!รf 
ทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสกัดโบรมีเลน และคนงานที่ทำงานไนโรงงานผลิ'ต 
โบรมีเลน อย่างไรก็ตาม แหล่งที่มาของ']}ลินท!ย์ในโบรมีเลนที่สำคัญคือ วัตธุดิบที่นำมาใช้สกัด 
โบรมีเบน อันไต้แก่ ลำต้นของสับปะรดซึ่งนำขึ้นมาจากพึ้นดิน ดัง'นั้น เชื้อชุลินท!ย์ที่พบนี้ จึงนา 
จะเป็นกลุ่ม'แลินท!๓มีแหล่งกำเนิดอยู่ในพี้นดิน (Soil origin) เป็นส่วนใหญ่ m ) การที่พบปริมา 
เช้ือ,3ลินทรีย์ท้ังหมดในโบรมีเลนของบริษัทหงหม่าวฯ มีสูงกว่าปริมาณที่พบในโบรมีเลนของบริษVl 
เกรทชุ๊!ดฯ อาจเกิดจากวัตธุดิบที่นำมาสกัดโบรมีเลนของบริษัทหงหม่าวฯ มีการปนเไเอนเชื้" 
ชุลินท!ย์ในปริมาณที่สูงกว่าของบริษัทเกรทชุ๊)ดฯ ก็ไต ้ หรืออาจเกิดจากกระบวนการสกัดโบรมีเล 
ของบริษัทเกรท'เดฯ มีเทคโนโลยืที่สามารถช่วยลดปริมาณเชอ'แลินทรีย์ลงไต้ดีกว่าของบริษั 
หงหม,าวฯ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาวิธีการสกัดโบรมีเลนที่ไต้รับแจังจากบริษัททั้งสองแหง 
พบว่ามีหลักการและวิธีการที่เหมือนกัน ในเรื่องนี้ แต่ละบริษัทอาจมีเทคโนโลยีบางอย่างของการ 
ผลิตทเปนความลับซงไม่อาจเปีดเผยให้ผู้อนทราบไต้ เพราะจะไปก่อพเกิดผลกระทบต่อการแข่งข 
ในต้านการผลิต ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของอุตสาหกรรมนี้ 

สำหรับการตรวจพบเชื้อชุลินท!ย์กธุ่ม Coliforms, E. coli และ Staph, aureus 
ในโบรมีเลน'ของบริษัทเกรทชุ]1ลฯ แต่ไม่พบในโบรมีเลนของหงหม่าวฯ เนื่องจาก Cohfotms และ 
E. coli เป็นกลุ่ม'รเลินทรีย์ที่ใช้แสดงเทํสุขอนามัยของกระบวนการผลิตการตรวจพบกลุ่ม'แลินทรย 
เหล่ 1นี อาจใช้เป็นตัวชี้ให้เห็นว่า กระบวนการผลิตโบรมีเลนของบริษัท{กรทลูดฯ ยังมีการปฏิบัติที่ 
ขาดสุขอนามัย (Unsanitary handling) ก็ไต ้ การปฎิบัดิที่ขาดสุขอนามัยนี ้ อาจเป็นสาเหตุพื้นฐาน 
ที่ก่อให้เกิดการปนเปีอนของเชือ^ลินทรีข์ชนิคต่าง ๆ ไต้ง่าย ไม่เพยงแต่เชื้อ!ลินทรีย์ที่ก่ธให้เกิดโรค 
ทาง;คนอาหารเท่าน้ัน ยังรวมถึง'ฐลินทรข์ที่ทำให้อาหารเป็นพิษอีกต้วยa7) 

4.2 การสักษาผลของรังส่แกมมาที่มีต่อคุณภาพต้านเฤนท!ย'!)องโบรมีเลน 
จากผลการตรวจจำนวนของเชื้อชุลินทรีย์ในโบรมีเลนที่รับการฉายรังสืในป?มา&4 

ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า รังสืแกมม่าสามารถใช้กำจัดเชื้อธุลินทรีย์ที่ปนเปีอนมาในโบรมีเถนไต้เป็น 
อย่างดี ปริมาณรังสืจะมีผลเป็นสัดส่วนตรงกับปริมาณของเชื้อชุลินท!ย์ที่ตาย กล่าวคือ เมื่อฉายรังสื 
ป'ามาณเที่มขึ ้^ จะมีผลทำให้ปริมาณของเชื้อจุลินท!ย์ในโบรมีเลนตายเพิ่มขึ้น สำหรับกรณีก':, 
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ฉายรังสีป?มาณเท่ใกัน แต่ก่อให้เกิดการตายของเชื้อจุลินทรีย์ปริมาณที่แตกต่างทันในโบรมีเลนของ 
สองบริษัท เช่น ปริมาณรังสี 4-6 กิโลเกรย์ มีผลทำให้ปริมาณเชื้อเลินทรีย์ทั้งหมดของโบรมีเลน 
จากบริษัทเกรท^ดฯ ลดลง 1-4 log cycles และจากบริษัทหงหม่าวฯ ลดลง 2-5 log cycles 
อาจเกิดจากปริมาณของเชื้อจุลินท!ย์ทั้งหมดในโบรมีเลนจากหงหม่าวฯ มีสูงกว่าของเกรทชุ[ดฯ 
ดังใ4น โอกาสท่ีเซลของชุลินทรีย์จะลูกรังสีจึงมีมากกว่าและก่อให้เกิดการตายไดัมากกว่าประการหน่ึง 
อีกประการหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากชนิดของจุลินท!ข์ที่เป็นกลุ่มเด่น (Dominant microorganism) 
ในโบรมีเลนของสองบริษัทเป็นคนละชนิดกัน เนื่องจากวัตธุติบที่ใช้สกัดโบรมีเลนของทั้งสอง 
บริษัทนำมาจากต่างท้องท่ีกัน นอกจากน้ี อาจมีการใช้สารเคมีเพื่อลดปริมาณเชื้อ1เลินท!ย์ในกระบวน 
การผลิตไตั เช่น อาจมีการใข้สารท่ีเป็น Preservative substance ดังนิ้น โบรมีเลนท่ีผลิตไตัของแต่ละ 
บริษัท จึงอาจมีโครงส!างของกลุ่มจิลินท!ย์ (Microbial community structure) ที่แตกต่างกันและมี 
ความทนทานต่อรังสีแตกต่างกัน โบรมีเลนที่มีจุลินท!ย์ชนิดที่ทนทานต่อรังสีปนเปีอนอยู่มาก 
จะพบว่าการฉายรังสีมีผลทำให้ปริมาณของจุลินทรีย์ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในทางตรงข้าม 
สัาโบรมีเลนนั้นมีเชื้อเลินทรีย์ชนิดไม่ทนทานต่อรังสีอยู่เป็นจำนวนมาก การฉายรังสีจะส่งผลให้ 
ปริมาณชองเชื้อจุลินท!ย์ในโบรมีเลนนั้น ลดลงอย่างมาก ในเรื่องนี้ อาจจะสืกษาไตัจากการตรวจที่ 
เรียกว่า Flora analysis*2® โดยการจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ทุกลักษณะโคโลนีที่พบในจานลาหาร 
เลียงเชื้อจุลินทรี๓งหมดของโบรมีเลนทั้งที่ไม่ฉายรังสีและฉายรังสีปริมาณต่างๆ จะทำให้ทราบว่า 
Microflora (จุลิ'นท!ย์ชนิดต่างๆ) ในโบรมีเลนของแต่ละบริษัทเป็นจุลินท!ย์ชนิดใด'บ้าง ตลอดจน 
ทราบกไรเปลี่ยนแปลง Microflora ขยงโบรมีเลนอันเนื่องมไจากการฉายรังสี ในเรื่องดังกล่ เวนี 
เป็นท่ีสนใจของแสืกษาวิจัยในตัานอาหารฉายรังสี ทั้งนี้ เพื่อใช้ยืนยันในเรื่องflวามปลอดภัยของ 
อาหารฉายรังสีในตัานจุลินทรีย์ที่ว่า อาหารที่ผ่านการฉายรังสีแสัวจุลินทรีย์ที่เหลือรอดอยู่ในอาหาร 
นั้นเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ 

ในเร่ืองปริมาณของรังสี ที่มีผลต่อการปรับปเงคุณภาพตัานชุสืนท!ย์ของโบรมีเลน 
ซึ่าผลการทดลองไตัแสดงไ'ทน ตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6 จาการตรวจคุณภาพตัานจุลินท!ย์ 
ขฝึงโบรมีเลนฉายรังสีปริมาณต่างๆ จำนวน 40 ครั้ง พบว่ารังสีปริมาณ 4 กิโลเกรย์ มีผลทำให้ 
ตัวอข้างใบรมี*ลนเกอบทั้งหมดมีคุณภาพไสืมาตรฐานตัานจุลินทรีย์ที่กำหนด ยกเวันตัวอย่างโบรมีเลน 
ที่มีก''รปน!?เอนของเชื้อจุลินทรีย์ปริมาณสูงมาก ๆ เท่านั้น ที่พบว่ามีจำนวนจุลินท!ยเกินกว่า 
มาตรฐานกำหนด แต่สำหรับโบรมีเลนฉายรังสีปริมาณ 6 กิโลเกรย์ พบว่าชุกตัวอย่างที่ใช้ 
ทดลองนี้ มี'งำนวนจุลินท!ข์น้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนด ดังนั้น จึงอาจกล่าวไตัว่า การฉายรังสี 
ปริมาณ 6 กิโลเกรย์ เพียงพอที่จะใช้ปรับปธุงคุณภาพตัานจุลินทรย์ของโบรมีเลน อย่างไรกตาม 
โบรมีเลนที่จะนำไปฉายรังสี ควรตรวจหาจำนวนเชื้อเลินท!ข์ที่ปนเ!เอนก่อน ทงนีเพื่อจะไตั 
P ".หนด มในรังสี'ที่จะฉาย1ให้กับโบรมีเลนไตัเ'หมาะสม 
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4.3 การสักษไผลของ!"งสัแกมมา'ที่มีต่อประสิทธิภาพการทํ]งไนของโบรมีพน 
ผลการสืกบาการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลนทั ้งสองบริษัท 

อันเนึ่องมาจากการฉายรังสีดังที่แสดงไวัใน ตารางที่ 7, 8 และ รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารังสั 
ป?มาณที่เท่ากัน โบรมีเลนจไกบริษัทเกรทvjคฯ มีการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่า 
โบรมีเลนของบริษัทหงหม่าวฯ ทั้งนี้เพราะในตัวอย่างโบรมีเลนของบริษัทเกรดเดฯ มีปริมาณนํ้า 
อยู่มาทกว่าในตัวอย่างโบรมีเลนของบริษัทหงหม่ฑฯ โดยจะพิจารณาลูไต้จากปริมาณนี้าในโบรมีเลน 
ของทั้งสองบริษัท ซึ่งวัดผลในรูปของ Water activity (Aw) ดังที่ไต้แสดงใ';ทนตารางที ่ 9 
โบรมีเบนของเกรทชุเดฯ มีค่า A w อยู่ระหว่าง 0.76-0,80 ส่วนโบรมีเบนของหงหม่าวฯ มีค่า 
ระหว่าง 0.67-0.78 ผลการสืกษานี้สอดคสัองกับผลการวิจัยการฉายรังสีเอ็นไซม์ Lipase ในประเทศ 
เบลเยี ่ยม ( 1 ๑ ซึ่งพบว่าวิธีการฉายรังสีจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเอ็นไซม์ลดลง และ 
ตัวการที่มีส่วนก่อให้เกัดผลดังกล่าวคอ ปริมาณของนี้าที่ปะปนอยู่ในเอ็นไซม์ ทั้งนี้ เกิดจากกา:! 
ฉายรังสีจะมีผลทำให้โมเลๆลของนี้าเกิดการแตกตัว (Ionization) และก่อให้เกิดสารที่เรียกว่า 
Radiolytic Products ขนในระหว่างการฉายรังสี ซึ่งไต้แก, Hydroxyl radicle ( o n ' ) และ 
hydorgen atom (H°) เป็นต้น สาร Radiolytic Products เหล่านี้ จะมีดวามไวต่อการเช้าทำ 
ป๋ฎิกิริยากับสารอื่น ๆ ที่อยู่รอบช้าง อันเป็นผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเอ็นไซม์ลดลง 
นอกจากนึ ยังพบอีกว่า$าเอ็นไซม์ที่ฉายรังสีเป็นเอ็นไฃม์แห้ง (Dry enzyme) คือมีปริม',ณ,นา'illเยSj 
เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหfอมีค่ใ \ เท่iกับ 0,25 การนเขรังสีใ!ะฆีผถต่ยประสิทธิภาพกไรทำงานขอ^ 
เอ็น1ใ0บม์น้อยมไก เฒ้ว่ไจะนำไปฉายรังสีระดับเพึ่อใช้กำจัดเชื้อ,5ลินท!ข์จนหมดสิ้นคือ 25 กิโลเกรย 
ก : ตาย« 

5. สรป 

การสำรวจคุณภาพต้านเลนทรย์ของโบรมีเลนที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ระหว่าง'ปี พ.ศ 
2534-2535 พบว่) โบรมีเลนที่ผลิตไสืมคุณภาพต้านรุลินทรีย์ไม่ไต้มาตรฐานของประเทศผู้สั่งซื้อ คือ 
ภรวใ!ใไบปริมาณ,าารป•นเปีอนของเชอเลินทรีย์ทังหมดในโบรมีเลนมีค่าสูงเกินกว่า 5,000 เซลต่อ 
กรัม นอกจากนี้ ยังตรวจพบเลินทรขกลุ่มของ Cohforms, E. coli และ Staph aureus ในบา i 
ต3อย่างของโบรมี!ลนอีกต้วย วิธีการฉายรังสีสามารถใช้ในการลดจำนวนเชี้อจลินทรียที่ปนเ^อน 
มา'ใาเโบรมีเลน'ใดเป็นอย่างดี การฉายรังสีที่ปริมาณ 4-6 กิโณกรย์ จะมีผลทำให้ปริมาณพือธุลนทรีข 
ทั้งหมฅของโบรมีเลนจากบริษัทเกรทลูตฯ และบริษัทหงหม่าวฯ ลดลง 1-4 logcycles และ 2-:5 
log^ycles ตามลำดับ ตรวจไม่พบ,ร่เลินทรืย์กลุ่มของ Coliforms, E. cog. Staph, aureus แล:; 
ร5i-r"T-eiia ใพัวอย่างทีฉายรังสีปริมาณ 6 กิโลเกรย วิธีการฉายรังสีมี!:เลทำให้ป^ะสิvi'Bภ-^กเร 
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ทำงานของโบรมีเลนลดลงบางส่วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของนํ้าที่มีปะปนอยู่ในโบรมีเลน 
จากผลการสืกษาในคร้ังน้ีพอจะสเปไต้ว่า การฉายรังสีปริมาณ 6 กิโลเกรย์ เพยงพอที่จะใช้ปรับปเง 
คุณภาพตัานเลินทรืย์ของโบรมีเลนใาHIตามมาตรฐานของประเทศ^สั่งซื้อกำหนด 

6. ข้ยแนะพํ!ในคไรนำโฃรมเฝ็นพไรัฃ»1รฉไยรัพ 

ผู้ประกอบการผลิตโบรมึเลนที่มีความต้องการฉายรังสีเพื่อลดปริมาณเชื้อเลินทรีย์ที่ 
ปนเปีอนในโบรมีเลนลง มีฟ้อที่ควรปฏิบัติก่อนนำโบรมีเลนไปฉายรังสีตังส่อไปนี 

1. ปรับปรูงวิธีการผลิตและmรปฏิบัติงานภายในโรงงานให้คูกสุขอนามัย เพื่อลด 
การปนเฟ้อนของเชื้อชุลินท!ย์ให้เกิดมีขึ้นฟ้อยที่ลุ[ด 

2. พยายามลดความชื้นของโบรมีเลนลงให้ไต้มากที่สุด เพื่อช่วยลดการสูญเสีย 
ประสิทธิภาพการทำงานของโบรมีเลนอันเกิดจากการฉายรังสีลง 

3. ก่อนนํ1โบรมีเลนไปรับการฉายรังสี ควรทำการตรวจคุณภาพต้านPนทรีย์จะ ไต้ 
ทราบปริมาณของเชื้อ^ลินทรีย์ที่ปนเปีอนอยู่ในโบรมีเลน และกำหนดปริมาณของรังสีที่จะฉายไต้ 
อย่างเหมาะสม 

ลตติทรรมฟ่ระทาศ 

ก]รสืกษาวิจัยที่สำเร็จลุล่วงในครั้งนี้ ผู้วิจัยใดร่ขอขอบคุณบริษทผู้ผลิตโบรมีเลนทัง 
สองแห่ง คือ บริษัทเกรทเด (ไบโอเคม) จำกัด และบริษัทหงหม่าวไบโอเคมิคอล จำกัด ที่ให้การ 
สนับสนุนในต้านสารเคมีและอาหารเลียงเชื้อ^ลินทรีย์บางส่วน ตลอดจนตัวอย่างโบรมีเลนที่ใช้ 
สํ]หรับก1รวิจัยในครั้งนี้ นอกจากน้ี ^จัยขอขอบคุณเ^าหนัาที่กองการวัดก้มมันตภาพรังสี ที่ทำการ 
วัดปริมาณรังสีในตัวอย่างโบรมีเลนไต้รับ(Process control) ทุกดรั้งของการฉายรังสี 
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Table 3 Survey of microbiological quality of bromelain produced from Great Food 
(Biochem) company. 

Organisms 

Total aerobic bacteria 
Yeasts and molds 
Coliforms1 

Escherichia coll 
Salmonella2 

Staphylococcus aureus.' 

Number of 
samples 
60 

60 (37) 
60 (24) 
60 (48) 
60 (60) 
60 (59) 

Number organisms of 
per gram 

1.0 X 103 - 3.7 X 10s 

< 1 0 - 9 . 1 x 1 0 
<0.3 - 1.1 X 103 

< 0 . 3 - 7 . 5 x 1 0 
Absent* 
< 0 3 - 0 . 4 

1 = MPN- determination. 
2 - Absent/Present tost. 
* = Absent in 25g of sample. 
( ) ~ Number m parenthesis IS the number of samples that organisms are not di'tfHsd 
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Table 4 Survey of microbiological quality of bromelain produced from Hong 
Mao Biochemical oompany. 

Organisms Number of 
samples 

Number of organisms 
per gram 

Total aerobic bacteria 
Yeasts and molds 
Coliforras1 

•EKfarkbkLCaH1 

Salmonella* 
Staphylococcus aureus! 

60 
60 (7) 
60 (60) 

60 (60* 

60 (60) 

60 (60) 

1.0 X 10 s - 1.3 X 108 

<10 -1.8 X10 
<0.3 
<0.3 
Absent* 
<0.3 

1 = MPN- determination. 
2 = Absent/Present, 
* = Absent in 25g of sample. 
( ) = Number in parenthesis is the number of samples that organisms are not detected. 
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Table 5 The effect of gamma-irradiation on microbiological quality of bromelain 
produced from Great Food (Biochem) company. 

Organisms Dose Number of Number of organisms 
(kGy) samples pergram 

Total aerobic bacteria 0 20 1 0 X 103 - 9.9 X 104 

2 20 3.5 X 10 - 1.1 X 104 

4 20 1.0 X 10 - 3.8 X 103 

6 20 (5) <10 - 1,7 X 103 

8 20 (8) <10 - 8.3 x i o 1 

10 20(11) <10 - 4.9 x i o 2 

Yeasts- and molds 0 20 (6) <10 - 9.1 X 102 

2 20 (16) <10 - 1.5 X 102 

4 20 (19) <10 - 6.5 X 10 
6 20 (20) <10 
8 20 (20) <10 
10 20 (20) <10 

Coliforms1 0 20 (6) <0.3 - 1.1 x i o 3 

2 20 (15) <0.3 - 2 . 4 x i o 2 

4 20 (19) <0.3 - 0.9 
6 20 (20) <0.3 
8 20 (20) <0 3 
10 20 (20) <0.3 

1 
( ) 

- MPN- determination. 
= Number in parenthesis IS the number of samples that organisms are not detected 
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Table ร (Continued) 

Organisms Dose Number of Number of organisms 
(kGy) samples per gram 

Escherichia coli1 0 20 (15) <0 .3 -7 .5x10 
2 20 (19) <0.3-0.4 
4 20 (20) <0.3 
6 20 (20) <0.3 
8 0(20) <0.3 

10 20 (20) <0.3 

Salmonella2 0 20 (20) Absent* 
2 20 (20) Absent* 
4 20 (20) Absent* 
6 20 (20) Absent* 
8 20 (20) Absent* 
10 20 (20) Absent* 

Staphylococcus aureus1 0 20 (19) <0.3 - 0.4 
2 20 (20) <0.3 
4 20 (20) <0.3 
6 20 (20) <0.3 
8 20 (20) <0.3 
10 20 (20) <0.3 

1 - MPN- determination. 
2 = Absent/Present test. 
* - Absent m 25g of sample 
( ) = Number in parenthesis is the number of samples that organisms are not detected 
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Table 6 The effect of gamma irradiation on microbiological quality of bromelain produced 
from Hong Mao Biochemical company. 

Organisms 

Total aerobic bacteria 

Dose 
(kGy) 
0 
2 

4 
6 

8 

10 

Number of 
samples 
20 

20 

20 
20 (4) 
20 (10) 
20(14) 

Number of organisms 
per gram 
1.4 A 10 5- 13x10* 
8.5 x l t r - 1 . 9 x 1 0 * 
2.5 X 10- 1.5 X 105 

<10 - 4.2 X 103 

<10 - 3.9 X 103 

<10 - 2.9 X 102 

Yeasts and molds 0 
2 
4 
6 
8 

10 

20(1) 
20 (17) 
20 (19) 
20 (20) 
20 (20) 
20 (20" 

<10- 1 2 x 10 
<10 - 7.5 X 10 
<10 - 2 5 x 10 
<10 

<10 
<10 

" oktbrms 0 
2 
4 
6 

8 
10 

20 (20) 
20 (20) 

20 (20) 

20 (20) 

20 (20) 
20 (20) 

<0.3 
<0 3 
<0 3 
<0 3 
<0.3 
<0.3 

MPN- determination. 
Number m parenthesis is the number of samples that organisms are not detected 
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Table 6 (Continued) 

Organisms Dose 
(kGy) 

Number of 
samples 

Number of organisms 
per gram 

Escherichia coli' 0 20 (20) <0.3 
2 20 (20) <0.3 
4 20 (20) <0.3 
6 20 (20) <0.3 
8 20 (20) <0.3 
10 20 (20) <0.3 

Salmonella2 0 20 (20) Absent* 
2 20 (20) Absent* 
4 20 (20) Absent* 
6 20 (20) Absent* 
8 20 (20) Absent* 

10 20 (20) Absent* 

Staphylococcus aureus' 0 20 (29) <0.3 
2 20 (20) <0.3 
4 20 (20) <0.3 
6 20 (20) <0.3 
8 20 (20) <0.3 
10 20 (20) <0.3 

1 = IvIPN- determination. 
2 -- Absent'Present test. 

Absent m 25g of sample 
I, ) Number m parenthesis IS the number of samples that Oigamsms are not detected. 
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Table 7 The effect of gamma irradiation on enzyme activity of bromelain produced from 
Great Food (Biochem) company, 

% CDU lost 
Sample 

0 kGy 2 kGy 4 kGy 6 kGy 8 kGy 10 kGy 
G-l 0 1.44 6.70 18,49 23,18 23.56 
G-2 0 0 18,87 22 94 24 33 24.88 
G-3 0 2 69 0 15 00 17.98 17 98 
G-4 0 5 03 6.71 9,87 12.34 14 21 
G-5 0 4.64 9.01 14,09 18 20 24.53 
G-6 0 0 2 14 4 84 10.15 13 08 
G-7 0 0 4 36 12 IS 14 54 16.59 
Cr-S 0 102 6 04 8 36 9.48 9 85 
G-9 0 1.77 0 5.86 6.52 7.45 
O-JO Q 0 3,29 7 63 14 21 20 25 
G-J i 0 0 64 0.36 5 91 6 82 <1 27 
G-12 0 0 1 41 5 83 8 55 12.98 
C.-13 0 0 0 5 5ๆ 6.24 9.12 
vt-14 0 0 91 6.22 8.69 11.80 ท.99 
X+SD 0 1 29+1 71 4.65+5 08 10.37+5.49 13 17+5 92 15.481:5.95 

CDU =• Casein Digestion Unit 
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Table 8 The effect of gamma irradiation on enzyme activity of bromelain produced from 
Hong Mao""Biochem) company. 

% CDU lost 
Sample 

OkGy 2 kGy 4 kGy 6kGy 8 kGy 10 kGy 
H-l 0 0 2.03 12.59 19.61 17.92 
H-2 0 4.95 12 56 9.61 8.75 1104 
H-3 0 1.04 4.96 12.72 6.10 15.15 
H-4 0 1.12 7.91 10.51 11.07 12.46 
H-5 0 3.68 4.73 9.28 14 27 15.06 
H-6 0 0 0 5.20 6.93 11 26 
H-7 0 0 3.11 6.78 8 17 9.81 
H-8 0 0 3,97 8 99 10.85 11.99 
H-9 0 2.29 4 94 7 57 1140 14 29 
H 10 0 0 0 0.81 3.00 4.39 
R - l i 0 0 1.70 0.57 6.89 6.41 
IT-12 0 0 1.59 5 44 8 25 11.16 
H-13 0 0..58 3.60 3 60 5.84 4.96 
H-l 4 0 0 2.69 6 65 11.23 12 76 

X±SD 0 0.9711.58 3.84+3.28 7.16±3.81 9 45±4.12 11.33±3.92 

CDU = Casein Digestion Unit 



Fig. 2 The Effect of Gamma Radiation on 
the Enzyme Activity of Bromelain 

% CDU Lost 

0 2 4 6 8 
Radiation Dose (kGy) 
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Table 9 The water activity (Aw) of bromelain produced from Great Food (Biochem) and 
Hong Mao biochemical company 

Bromelain Water activity (Aw) 
sample Great Food Co. Hong Mao CO 

1 0.77 0 75 
2 0 80 0.75 
3 0.80 0.71 
4 0,79 0.75 
5 0.79 0 78 
6 0.78 0.68 
7 0.78 0.67 
8 0.79 0.69 
9 0.79 0 70 
10 0.79 0.68 
11 0 79 0 78 
12 0.78 0.75 
13 0.79 0.75 
14 0.77 0 73 
15 0.77 0.68 
16 0.79 0.67 
17 0.79 0.70 
IS 0.78 0.72 
19 0.76 0 70 
20 0.77 0 68 
X 0.7S 0.71 

The order of samples m this table are not related to the order of samples in Table 7 and Table 8 


