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คําสําคัญ: แกนตะวัน/ เอนไซมฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรส/ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด
ศรีสุดา เคยอาษา: การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซมฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสจากแกน
ตะวันเพื่อนําไปผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ. ดร.บุษราภรณ งาม
ปญญา, ผศ. ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย, ดร. สุวัฒนา พฤกษะศรี. 102 หนา.
งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค เพื่อ วิเคราะหกิ จกรรมเอนไซมฟ รุก โตซิลทรานสเฟอเรสในแก น
ตะวันภายใตสภาวะ in vitro เพื่อใชเปนแหลงของเอนไซม สําหรับผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด จาก
การศึกษา พบวา กิจกรรมของเอนไซมมีความสัมพันธกับปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ในแตละ
ระยะการเจริ ญ เติ บ โตของแก น ตะวั น โดยหั ว สะสมอาหารของแก น ตะวั น อายุ 105- 120 วั น มี
ปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดและคากิจกรรมของเอนไซมฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสสูงสุด เทากับ
113 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ กรั ม น้ํ า หนั ก สด และ 0.103 - 0.098 หน ว ยต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร เมื่ อ นํ า เอนไซม ฟ รุ ก โต
ซิลทรานสเฟอเรสมาทําใหบริสุทธิ์ ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบแลกเปลี่ยนประจุลบ โครมาโต
กราฟแบบสัมพรรคภาพ และการกรองโดยใชเยื่อบางแบบอัลตรา ตามลําดับ พบวา เอนไซมฟรุกโต
ซิลทรานสเฟอเรสบริสุทธิ์ที่ไดมีคากิจกรรมจําเพาะเทากับ 44.402 หนวยตอมิลลิกรัมโปรตีน มีความ
บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 43.275 เทา ทํางานไดดีที่พีเอช 5.4 อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีคา Km และ Vmax
สําหรับซูโครส เทากับ 0.372 โมลาร และ 1.218 ไมโครโมลตอมิลลิลิตรตอชั่วโมง โดยพบการทํางาน
ของเอนไซมที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อมี pyridoxal-HCl ในขณะที่ KI มีผลในการยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม นอกจากการวิเคราะหคุณลักษณะตางๆ ของเอนไซมแลวยังไดมีการศึกษาการสังเคราะห ฟรุก
โตโอลิโกแซคคาไรดโดยอาศัยเอนไซมบริสุทธิ์ที่ไดดวย ซึ่งจากการศึกษาพบวา เอนไซมบริสุทธิ์ที่ได
สามารถสังเคราะหฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดไดเมื่อใชซูโครสเปนสารตั้งตน และเมื่อนําฟรุกโตโอลิโก
แซคคาไรดที่ไดจากการสังเคราะหมาทดสอบคุณสมบัติความเปนพรีไบโอติกพบวาสามารถสงเสริม
การเจริญเติบโตของเชื้อที่เปนโพรไบโอติกได
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This research aimed to analyze the activity of fructosyltransferase (FTase) in Jerusalem
artichoke under in vitro condition in order to use as enzyme source for fructooligosaccharides
(FOS) production. The results showed the correlation of enzyme activity and amount of FOS in
each growth stage of Jerusalem artichoke. Tuber of 105-120 days old plants gave the highest
FOS amount and FTase activity at 113 mg/g FW and 0.103- 0.098 U/ml. When FTase was
purified by anion exchange chromatography, affinity chromatography and ultrafiltration in
sequentially, the purified FTase with specific activity of 44.402 U/mg proteins and purification fold
of 43.275 was obtained. The optimal pH and temperature of purified FTase were 5.4 and 35˚C.
-1
-1
The Km and Vmax values for sucrose were 0.372 M and 1.218 μmol. ml . h . The FTase activity
was enhanced by pyridoxal-HCl, while KI had an effect to inhibit the activity of enzyme. In
addition to characterize enzyme properties, the synthesis of FOS by action of this purified
enzyme was analyzed as well. The results revealed the ability of purified FTase to synthesize
FOS when sucrose was used as substrate. Additionally, prebiotic property of the FOS resulted
from enzyme reaction was also evaluated and it was found that the FOS products had prebiotic
property by promoting the growth of prebiotic bacteria.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Biotechnology
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2011
Student’s signature……………………............
Thesis Advisors’signature1...................................2………………………3..................................

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
และสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งของ ผศ.ดร.บุษราภรณ งามปญญา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่
ไดใหความรู คําปรึกษา ขอแนะนํา พรอมทั้งตรวจทานแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหถูกตองจนสําเร็จ
สมบูรณ และประสบผลสําเร็จไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี ผศ.ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย ดร.สินธุวัฒน ฤทธิ
ธรรม และ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการในการสอบและใหคําปรึกษา และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ใหคําปรึกษา และขอแนะนําอันเปนประโยชน
ตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร และเจาหนาที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพทุกทานที่ใหความสะดวก
และใหความชวยเหลือในดานเครื่องมือและอุปกรณในการทําวิจัย
ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่ไดใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณทุกทาน และครูอาจารยที่ไดประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรูใหกับผูวิจัยทั้งในอดีตและปจจุบัน
ขอบคุณเพื่อน พี่ และนองๆ ทุกคนที่ใหความชวยเหลือและคําแนะนําที่เปนประโยชนในการ
ทําวิจัยนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

