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คําสําคัญ: เอนไซม์อะไมเลส/การแยกบริ สุทธิเอนไซม์/จุลินทรี ยย์ อ่ ยแป้ ง
วิสูต แก้วมหา: การศึกษาเชือจุลินทรี ยย์ อ่ ยแป้ งให้ได้ผลผลิตทีมีค่า DP จําเพาะ และการแยก
บริ สุทธิ เอนไซม์อะไมเลสจากเชือ. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ,
ผศ.ดร.สุ วฒั นา พฤกษะศรี และ ดร.สิ นธุวฒั น์ ฤทธิธรรม. 113 หน้า.
เอนไซม์อลั ฟาอะไมเลสทีหลังออกสู่ ภายนอกเซลล์จุลินทรี ยจ์ ากเชื อ W1 ทีคัดแยกได้จาก
ดิ นและนํา บ้านสวนดําเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความสามารถในการย่อยแป้ งให้มีค่า DP อยู่
ในช่ วงระหว่าง – เพื อใช้ในการผลิ ต microcapsule จึงมี การศึ กษาลัก ษณะโดยการย้อมแกรม
จุลินทรี ย ์ พบว่า เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก มีลกั ษณะเป็ นแท่ง และนํามาผลิตเอนไซม์อลั ฟาอะไมเลส
และแยกบริ สุทธิ โดยผ่านกระบวนการตกตะกอนด้วย ethanol, Q Sepharose anion-exchange และ
Sephacryl S-200 gel filtration chromatography ตามลํา ดับ เอนไซม์ ถู ก ทํา ให้ เข้ม ข้น ขึ น โดยวิ ธี
ultrafiltration พบว่า คุ ณสมบัติของเอนไซม์บริ สุทธิ มีค่า specific activity เท่ากับ 4,428.502 U/mg
protein มี ค วามบริ สุ ท ธิ เพิ มขึ นประมาณ . เท่ า และ recovery . % นําหนั ก โมเลกุ ล ของ
เอนไซม์ที หาโดยวิธี SDS-PAGE คื อ 38.6 kDa สอดคล้องกับ วิธี gel chromatography คื อ 39 kDa
เอนไซม์บริ สุทธิ นี สามารถทํางานได้ดีทีสุ ดที pH และอุณหภูมิ 60 oC ซึ งเอนไซม์มีความเสถียร
ที pH 7 และช่วงอุณหภูมิ 30 - 50 oC ค่า Km และ Vmax ของเอนไซม์ทีได้คือ 0.01 mg/ml และ 51.02
μmol.ml-1min-1 ตามลําดับ เอนไซม์อลั ฟาอะไมเลสของเชื อชนิ ดนี ถูกยับ ยังด้วยไอออนของ Cu2+
ในขณะทีไอออนของ Co2+, Mn2+, Fe2+, Ca2+, Mg2+ และ K+เป็ นตัวกระตุน้ ให้มีค่ากิ จกรรมเอนไซม์
สู งขึ น จากการศึก ษาสารตังต้นทัง ชนิ ด พบว่า สารตังต้นที เหมาะสมที สุ ด คือ แป้ งข้าวเหนี ยว
เมื อศึ ก ษาสภาวะที เหมาะสมในการย่อ ยแป้ งของเอนไซม์ ใ ห้ ไ ด้ผ ลผลิ ต ที มี DP ในช่ ว ง –
(maltotriose และ maltotetraose) ในปริ ม าณที สู งสุ ด พบว่า สภาวะที เหมาะสมคือ pH 7 อุ ณ หภูมิ
o
C และระยะเวลาในการบ่ ม อย่างน้อย นาที ผลิ ต ภัณ ฑ์ที ได้นี สามารถนําไปศึ ก ษาการใช้
ประโยชน์ในการผลิต microcapsule ต่อไป
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An extracellular D-amylase was extracted from W1 strain isolated from soil and water samples at
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Bansuan Damnoen Saduak, Rachaburi province. W1 strain is capable of converting starch to products having
specific degree of polymerization (DP) between 3 – 6. W1 strain was investigated using Gram’s staining and it
was shown to be a Gram-positive rod bacterium. The D-amylase was produced from W1 strain and purified
through 80% ethanol precipitation, Q sepharose anion-exchange, Sephacryl S-200 gel filtration chromatography
and concentrated by an ultrafiltration, respectively. The purified amylase has specific activity of
4,428.502 U/mg protein with the enzyme purity increased 1.38 folds and the recovery yield of

. %. The

molecular mass of the purified enzyme as estimated by SDS-PAGE and gel filtration chromatography were
approximately 38.6 and 39 kDa, respectively. The optimum pH and temperature for the D-amylase production
were 7 and 60 oC, respectively. This enzyme had pH stability of 7.0 with thermal stability in the range of
30-50 oC. Km and Vmax values for D-amylase were 0.01 mg/ml and 51.02 μmol.ml-1min-1, respectively.
The D-amylase from W1 strain was inhibited by Cu2+ but various mono- and divalent cations, such as Co2+,
Mn2+, Fe2+, Ca2+, Mg2+ and K+ stimulated the activity of this enzyme. The optimum substrate for the enzyme was
waxy starch. DP production was examined by analysing the hydrolysated soluble starch that were maltotriose
and maltotetraose (between 3 – 4 of DP) using HPAC. The production of DP was optimized with optimum pH,
temperature and time of 7, 60 oC and for a duration at least 60 minutes, respectively. Further studies on the
production of microcapsules and its properties are being investigated.
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