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บทคัดย่อ
เชื้อแบคทีเรีย R hizo b iu m  sp. 6.1C1 ซ่ึงคัดแยกจากดิน สามารถผลิตวิตามินบีหกในรูปของ pyridoxamine เป็นหลัก 

ในปริมาณ 0.27 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่สามารถเจริญในอุณหภูมิสูงกว่า 40°c การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตวิตามินบีหกของเชื้อ R hizo b iu m  sp. 6.1C1 ให้สามารถผลิตวิตามินบีหกในอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยการใช ้
รังสีแกมมา เพื่อนำไปพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรม ผลการทดลอง พบว่า ปริมาณความเข้มรังสีในระดับ 0 .8 - 1 kGy พบเช้ือท่ี 
สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ 50°c จำนวน 677 isolates เมื่อตรวจวัดการผลิตวิตามินบีหกต่อปริมาณโปรตีน พบ 4 isolates 
ที่สามารถผลิตวิตามินบีหกได้ปริมาณสูง ได้แก่ 08-361 10-3 10-94 และ 10-98 จากการศึกษาอุณหภูมิและค่า pH 
ที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหก พบเชื้อกลายพันธุ 08-361 มีปริมาณการผลิตวิตามินบีหกสูงกว่าสายพันธุปกติ แต่ 
มีปริมาณการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับการคัดเลือกในครั้งแรก รูปของวิตามินบีหกที่เชือพันธุกลายทั้ง 4 isolates ผลิตฃึน 
ไม่แตกต่างจากเชือสายพันธุปกติ การศึกษาในอนาคต จะเป็นการศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการคงตัวของสายพันธุ

คำสำคัญ: วิตามินบีหก แบคทีเรีย การกลายพันธุ รังสีแกมมา 

Abstract
A vitamin B-6 producing bacterium, R h izo b iu m  sp. 6.1C1 was isolated from soil and produced vitamin B-6 

(mainly pyridoxamine) 0.27 mg per liter. R hizo b iu m  sp. 6.1C1 is mesophile bacterium which was not able to grow at over 
40°c. The objective of this study was to improve vitamin B-6 production in high temperature by gamma radiation. The 
result showed that 677 mutant isolates which were obtained from irradiation dose 0.8 and 1 kGy, were able to grow at 
50°c. Only 4 isolates (08-361, 10-3, 10-94 and 10-98) showed high amount of vitamin B-6 per mg protein. From the 
results of optimum temperature and initial pH of medium showed that isolate 08-361 showed higher amount of vitamin B- 
6 than wild type. However, this value of vitamin B-6 from this mutant was lower than that when screening. Forms of 
produced vitamin B-6 from mutant were identified by HPLC. The result showed produced vitamin B-6 were PM and 
PMP, similar with wild type. Effect of gamma radiation on stability of mutant is further รณdy.
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วิตามินบีหกเปีนวิตามินที่ละลายนำ สามารถทนความร้อนในสภาวะที่เปีนกรดแต่ไม่ทนต่อแสง ซึ่งร่างกายคน 
และสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ประกอบด้วย 6 รูป ได้แก่ Pyridoxine (PN), Pyridoxal (PL), Pyridoxamine (PM) และ 
อีก 3 รูปที่รวมอยู่กับฟอสเฟตในรูปของฟอสเฟตเอสเทอร์ได้แก่ Pyridoxine 5’-phosphate (PNP), Pyridoxal 5’-phosphate 
(PLP), Pyridoxamine 5’-phosphate (PMP) ทำหน้าที่เป็นโคเอ็นไชม์ในปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิชึมของ
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ทั้งยังมีความสำคัญในเมตาบอลิชึมของเม็ดเลือดแดง รวมถึงการทำงานในระบบประสาท 
ด้วย (Leklem, 1999) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าวิตามินปีหกสามารถช่วยลดภาวะเครียด(McCarty, 2000) และมีผลต่อการ 
เสริมสร้างผิวพรรณให้แข็งแรง (Cobum et al., 2003) รวมถึงสามารถจับกับ malondialdehyde (MDA) ซ่ึงเปีนสารตัวกลาง 
ของปฏิกิริยา lipid peroxidation ทำให้หยูดการทำลายเนือเยื่อต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน 
โรคทีเกียวของกับการทำลายระบบประสาท (neurodegenerative diseases) หรือภาวะชราตามปกติ (normal physiological 
aging) (Kang e t a l., 2005)

ในปิจชุบันวิตามินปีหกได้รับความนิยมนำมาบริโภคเป็นอาหารเสริมและเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร 
เครื่องสำอาง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทั้งยังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอีกด้วย เช่น อุตสาหกรรม 
อาหารสัตว์ สำหรับประเทศไทยนั้นจากสถิติการนำเข้าที่ผ่านมาในช่วงปี 2544-2547 มีการนำเข้าวิตามินปีหกเฉลี่ยถึง 9-10 
ล้านบาทต่อเดือน (กรมศุลกากร, 2548)

ปิจจุบันการผลิตวิตามินปีหกทางอุตสาหกรรม ใช้วิธีการสังเคราะห์ทางเคมี (Chemical synthesis) (Lin, 2003) การ 
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตวิตามินบีหก จึงเปีนอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแบคทีเรียหลายชนิด 
สามารถผลิตวิตามินบีหกได้ (Mittenhuber, 2001) จากงานวิจัยที่ได้ทำก่อนหน้านี้พบเชื้อแบคทีเรีย R hizo b iu m  sp. 6.1C1 ซ่ึง 
คัดแยกจากดิน สามารถผลิตวิตามินบีหกในรูปของ pyridoxamine เป็นหลัก (Phimwapi et a l., 2005) ซึ่งผลิตได้ในปริมาณ
0.27 มิลลิกรัมต่อลิตร เช้ือ R hizo b ium  sp. 6.1C1 เป็น mesophile ที่สามารถเจริญได้ในอุณหภูมิ 25-40°C

ในการสืกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย R hizo b ium  sp. 6.1C1 ในการผลิต 
วิตามินบีหก เพ่ือให้ทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรม

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. การคัดเลือกเชอแบคทีเรีย R h iz o b iu m  sp. 6.1C1 ท่ีผ่านการฉายรังสี

1.1 การฉายรังสีเชื้อแบคทีเรีย R h iz o b iu m  sp. 6.1C1 เพ่ือให้เกิดการกลายพันธุ
แบคทีเรีย R hizo b iu m  sp. 6.1C1 สายพันธุด้ังเดิม ถูกนำมาเลี้ยงในอาหาร SM เพื่อวัดปริมาณเชลล์ (Colonies 

Forming Unit (CFU)/ml) เทียบกับค่าการดูดกลืนแสง (OD) ท่ี 600 nm เพื่อหาปริมาณเชื้อที่เหมาะสมต่อการฉายรังสี 
จากนั้นปริมาณเชื้อที่เหมาะสมจะถูกนำไปฉายรังสีที่ความเข้ม 0 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1 kGy ตามลำดับอัตราการฉายรังสี 
(dose rate) เท่ากับ 10.588 kGy/ชั่วโมงโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (TRR-1/M1) โดยมี60Co เป็นแหล่งพลังงานที่ 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เช ื้อ  R h izo b iu m  sp. 6.1C1 ที่ถูกฉายแสง จะถูกนำไปเลียงในอาหารแข็ง SM ท่ีอุณหภูมิ 50°c 
เพ่ือคัดแยกเชื้อที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและผลิตวิตามินป็หก

1.2 การวัดปริมาณวิดามินปีหกโดย agar diffusion assay (Phimwapi e t a l., 2005)
เช้ือยีสต์ ร. ca r lsb erg en sis  ATCC 9080 ถูกเลี้ยงในอาหารแข็ง YM ท่ี 30°c เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ัน ย้ายเชลล์



ยีสต์ใส่ในนากลั่นที่ปราศจากเชื้อ ปริมาตร 2 มล. และวัดความขุ่นที่ OD 600 nm ให้เท่ากับ 1 เติมเซลล์ยีสต์ในอัตราส่วน 1 
ต่อ 100 ลงในอาหารแข็ง PAM ปริมาตร 20 มล. ต่อจานเล้ียงเช้ือ นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30°c เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนันเจาะ 
หลุมขนาดเสันผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ตัวอย่างที่ต้องการวัดปริมาณวิตามินปีหก (30 แ1) จะถูกหยอดลงในแต่ละหลุม และ 
นำไปบ่มต่อท่ีอุณหภูมิ 30°c เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในท่ีมืด

ปริมาณวิตามินป็หกจะถูกวัดโดยขนาดเสันผ่านศูนย์กลางของวงเทียบกับเสันผ่านศูนย์กลางของปริมาณวิตามินปี 
หกมาตรฐาน (0.25 -  2 ng) เนื่องจากวิธีนี้สามารถวัดปริมาณวิตามินปีหกได้เฉพาะรูปอิสระที่ไม่ได้รวมอยู่กับฟอสเฟต 
ดังน้ัน จึงต้องมีการตัดหมู่ฟอสเฟตออกจากวิตามินบีหก โดย hydrolysis ด้วย 0.055 N HC1 และนำไป autoclave ที 121°c 
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ัน ปรับค่า pH ให้เท่ากับ 5 ด้วย 5 M NaOH ก่อนนำไปหยอดหลุม

1.3 การตรวจวัดปริมาณโปรตีน โดยวิธี Dye-binding Method (Bradford, 1976)
เลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวสูตร SM เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บเชือปริมาตร 500แ1 จากนันดูดเชือปริมาตร 50แ1 เติม 10N 

NaOH 20แ1 และนํ้ากลั่น 30แ1 นำไปต้มในนั้าเดือด 5 นาที แล้วทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จากน้ันเจือจางในอัตราส่วน 1:10 
แล้วเติม CBBG-250 1ml ผสมให้เข้ากันแล้วทิ้งให้ทำปฏิกิริยา5-10นาทีวัดค่าการดูดกลืนแสง 595 nm นำผลที่ไต้เทียบหา 
ปริมาณโปรตีนจากกราฟมาตรฐาน BSA (mg/ml) โดยใช้ SM เป็น Blank

2. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเชื้อพันธุกลาย Rhizobium sp. 6.1C1
2.1 การศึกษาลุณหฎมิท่ีเหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเช้ือพันธุกลาย R h izo b iu m  sp. 6.1C1
เลี้ยงเชื้อสายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาและสายพันธุดั้งเดิม บนอาหารเหลว SM ท่ีอุณหภูมิ 37 45 50 

55 และ 60°c เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปปีนแยกเซลล์แบคทีเรียที่ 6,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที นำส่วนอาหารเลียง 
เชื้อที่ไม่มีเซลล์ไปตรวจวัดปริมาณวิตามินบีหกด้วยวิธี agar diffusion assay และส่วนเชลล์แบคทีเรีย นำไปหาปริมาณ 
โปรตนด้วยวิธ Dye-binding Method

2.2 การศึกษาค่า pH ของอาหารท่ีเหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเช้ือพันธุกลาย R h izo b iu m  sp. 6.1C1
เลี้ยงเชื้อสายพันธุกลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาและสายพันธุดั้งเดิม บนอาหารเหลว SM ท่ีมีค่า pH ของอาหาร 

เร่ิมต้น เท่ากับ 5 6 7 8 และ 9 ท่ีอุณหภูมิ 50°c เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนันนำไปปีนแยกเซลล์แบคทีเรียที่ 6,000 rpm เป็น 
เวลา 10นาที นำส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีไม่มีเซลล์ไปตรวจวัดปริมาณวิตามินปีหกด้วยวิธี agar diffusion assay และส่วนเซลล์ 
แบคทีเรีย นำไปหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Dye-binding Method

3. การศึกษารูป'ของวิตามินบีหกท่ีผลิตไดในเช้ือ isolate ท่ีกลายพันธุ โดย วิธี reverse phase isocratic HPLC
นำส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม,มีเชลล์ ของเชื้อสายพันธุกลายและเช้ือสายพันธุดั้งเดิม นำไปวิเคราะห์รูปของวิตามินปี 

หกทีเชือผลิตได้ ด้วยวิธี reverse phase isocratic HPLC (Trongpanich e t a l., 2005)

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การคัดเลือกเช้ือแบคทีเรีย R h iz o b iu m  sp. 6.1C1 ท่ีผ่านการฉายรังสี

1.1 การฉายรังสีเช้ือแบคทีเรีย R h izo b iu m  sp. 6.1C1 เพ่ือให้เกิดการกลายพันธุ
จำนวนเชื้อท่ีเหมาะสมต่อการฉายรังสี'ของแบคทีเรีย R h izo b iu m  sp. 6.1C1 อยู่ในช่วง 0.42 X 108 - 0.657 X 10* 

CFU/ml จำนวนเซลล์ที่รอดชีวิตในแต่ละความเข้มรังสี แสดงให้ดูดังตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อนำเชื้อท่ีรอดชีวิตภายหลังการฉาย 
รังสี ไปเลี้ยงในอาหารแข็ง SM และบ่มที่อุณหภูมิ 50°c พบว่ามีเพียงเชื้อที่ถูกฉายรังสีในระดับ 0.8 -  1 kGy เท่านั้น ท่ี

d D



สามารถเจริญที่อุณหภูมิ 50°c โดย แยกเชื้อกลายพันธุจากการฉายรังสีที่ 0.8 kGy ได้จำนวน 570 isolates และที่ lkGy 
มีจำนวน 107 isolates รวม 677 isolates จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า ปริมาณความเข้มของรังสี ในระดับ 0.8 -  1 kGy 
เท่านันท่ีสามารถทำให้แบคทีเรีย R hizobium  sp. 6.1C1 เกิดการเปล่ียนแปลง ส่วนปริมาณความเข้มของรังสีท่ี 2-4 kGy ไม่ปรากฎ 
การรอดชีวิตของเชอแบคทีเรีย

ตารางที่ 1 ปริมาณเซลล์ที่รอดชีวิตในแต่ละปริมาณรังสี
ความเข้มของรังสี 

(kGy)
จำนวนเชลล์ท่ีรอดชีวิต 

(CFU/ml)
. อัตราการรอดตาย 

(%)
0 5.8X108 0.0000000

0.2 4.1 X 106 0.7068965
0.4 3.6X104 0.0062068
0.6 7.7 xio2 0.0001327
0.8 100 0.0000172
1.0 80 0.0000137

1.2 การวัดปริมาณวิตามินบีหกโดย agar diffusion assay
นำเช้ือพันธุกลายท้ังหมด (677 isolates) ท่ีรอดชีวิตจากการฉายรังสีท่ี 0.8 และ 1 kGy มาเลี้ยงในอาหารเหลว SM ท่ี 

อุณหภูมิ 50°c เปีนเวลา 24 ชั่วโมง นำเฉพาะส่วนอาหารที่ไม่มีเชลล์แบคทีเรีย มาตรวจหาปริมาณวิตามินบีหกด้วยวิธี agar 
diffusion assay แสดงดังรูปท่ี 1 เทียบกับปริมาณโปรตีนทั้งหมด คัดเลือกเชื้อพันธุกลายที่สามารถผลิตวิตามินบีหกได้สูงกว่า 
0.8 (Xg/mg protein ซ่ึงมีจำนวน 30 isolates นำเช้ือท้ัง 30 isolates มาเลี้ยงและทำการคัดเลือกอีกครั้ง พบว่าเช้ือพันธุกลาย 
ส่วนใหญ่ มีการผลิตวิตามินบีหกลดลง ดังรูปท่ี 2 คัดเลือกเชื้อพันธุกลายที่สามารถผลิตวิตามินบีหกได้สูงกว่า 0.8 (Xg/mg 
protein ซ่ึงได้จำนวน 4 isolates ได้แก่ 08-361 10-3 10-94 และ 10-98 เพื่อทำการศึกษาป็จจัยที่มีผลต่อการผลิตวิตามินบีหก 
และรูปของวิตามินบีหกที่ผลิตขึ้นต่อไป

รูปที่ 1 agar diffusion assay และกราฟมาตรฐานวิตามินบีหกในรูป pyridoxine โดย A; แสดงเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางของวงการเจริญยีสต์ ในวิตามินบีหกปริมาณ 0.25 -  2 ng ตามเข็มนาฬิกา หลุมกลางเป็น 
อาหาร SM ที่ไม่มีวิตามินบีหกเป็นส่วนประกอบ B; กราฟมาตรฐานวิตามินบีหก



Amount of Vitamm B-6 (ug/mg_prot)

isolates
รูปท่ี 2 ปริมาณวิฅามินบีหกต่อโปรตีนของเช้ือกลายพันธ์ 30 isolates เช้ือลูกเล้ียงในอาหารเหลว SM ท่ี 

อุณหภูมิ 50°c เป้นเวลา 24 ช่ัวโมง
2. การคึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเชื้อพันธุกลาย R h izo b iu m  sp. 6.1C1

2.1 การคึกษาอุณหฎมิที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเช้ือพันธุกลาย R h iz o b iu m  sp. 6.1C1
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกของเชื้อแบคทีเรีย R h izo b iu m  sp. 6.1C1 สายพันธุปกติและเชื้อสาย 

พันธุกลายจำนวน 4 isolates ได้แก่ 08-361, 10-3, 10-94 และ 10-98 แสดงดังตารางที่ 2 เชื้อสายพันธุกลายทั้ง 4 isolates 
สามารถเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ต้ังแต่ท่ี 37 - 50°c โดย อุณหภูมิ 37°c เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเชื้อกลาย 
พันธุ 08-361, 10-3 และ 10-94 ในขณะที่ เชื้อกลายพันธุ 10-98 มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกที่ 45°c โดย 
พบว่าปริมาณวิตามินบีหกที่ได้จากเชื้อพันธุกลาย 08-361 แ ล ะ 10-98 มีปริมาณสูงกว่าสายพันธุปกติณอุณหภูมิที่เหมาะสม 
นอกจากนัน พบว่า เชือพันธุกลายทุกตัวไม่สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ มากกว่า 50°c ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ขณะคัดเลือกเชื้อ 
กำหนดอุณหภูมิให้เชือเจริญอยู่ท่ี 50°c ถ้ากำหนดอุณหภูมิในขณะที่คัดเลือกเชื้อให้สูงกว่านี้ อาจทำให้ได้เชื้อที่สามารถเจริญ 
ในอุณหภูมิสูงขึ้นได้

2.2 การศึกษาค่า pH ของอาหารท่ีเหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเช้ือพันธุกลาย
ค่า pH ของอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกของเชื้อแบคทีเรีย R h izo b iu m  sp. 6.1C1 สายพันธุปกติและ 

เชื้อสายพันธุกลายจำนวน 4 isolates ได้แก่ 08-361, 10-3, 10-94 และ 10-98 แสดงตังตารางที่ 3 เชื้อสายพันธุกลายทั้ง 4 
isolates สามารถเจริญได้ในค่า pH ที่กว้างตังแต่ท่ี 5- 9 โดย ค่า pH ท่ี 7 เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเชื้อกลายพันธุ 
08-361 แล ะ  สายพันธุปกติ ในขณะที่เชือกลายพันธุ 10-3 และ 10-98 มีค่า pH ที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกที่ 9.0 และ 
เชือกลายพันธุ 10-94 มีค่า pH ที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกท่ี 8.0 ปริมาณปริมาณวิตามินบีหกที่ได้จากเชื้อพันธุกลาย 
08-361 มีปริมาณสูงกว่าสายพันธุปกติ ณ ค่า pH ที่เหมาะสม ในการทดลองนี้ ไม่มีการกำหนดค่า pH อยู่ในช่วงกรด ทั้งนี ้
เน่ืองจาก เช้ือ R h izo b iu m  sp! 6.1C1 สายพันธุปกติ ไม่สามารถเจริญได้ในค่า pH 3 และ 4



เชื้อสายพันธุกลาย มีความสามารถในการผลิตวิตามินบีหกสูงกว่าสายพันธุปกติ เมื่อเทียบในการทดลองเดียวกัน 
แต่เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตวิตามินบีหกของเชื้อสายพันธุกลาย จากการคัดเลือกในครั้งแรก พบว่าความสามารถในการ 
ผลิตวิตามินบีหกลดลง ทังนี อาจเกิดจากการซ่อมแซมตัวเองของแบคทีเรีย (Lim, 1998) ซึ่งคาดว่าการฉายรังสีชาหรือการ 
ปรับปรุงพันธุด้วย mutagents อาจทำให้การกลายพันธุที่เกิดข้ึน สามารถคงอยู่อย่างถาวรได้

ตารางที่2 อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุปกติและสายพนธุกลาย

สายพันธุ ปริมาณวิตามินบีหก (ng/mg protein)
37°c 45°c 50°c 55°c 60°c

Wild Type 6.1 Cl 0.152 - - - -

Mutant 08-361 0.168 0.160 0.075 - -

Mutant 10-3 0.033 0.033 0.021 - -

Mutant 10-94 ' 0.064 0.056 0.052 - -

Mutant 10-98 0.127 0.173 0.032 - -
ต ัว เล ข ท ี่ป ร า ก ฎ  เป ็น ค ่า เฉ ล ี่ย ท ี่ไ ด ้จ าก ก าร ท ด ล อ ง ช ำ  3 ค ร ัง

ตารางที่ 3 ค่า pH ของอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหกในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุปกติและ 
สายพันธุกลาย

สายพันธุ ปริมาณวิตามินบีหก (ng/mg protein)
pH 5.0 pH 6.0 pH 7.0 pH 8.0 pH 9.0

Wild Type 6.1C1 0.061 0.110 0.123 0.119 0.091
Mutant 08-361 0.053 0.078 0.152 0.106 0.102
Mutant 10-3 0.057 0.084 0.091 0.078 0.091
Mutant 10-94 0.015 0.033 0.062 0.112 0.064
Mutant 10-98 0.019 0.026 0.018 0.061

ต ัว เล ข ท ี่ป ร า ก ฎ  เป ็น ค ่า เฉ ล ี่ย ท ี่ไ ด ้จ าก ก าร ท ด ล อ ง ช ำ  3 ค ร ัง

3. การศึกษารูปของวิตามินบีหกท่ีผลิตไดในเช้ือ isolate ท่ีกลายพันธุ โดยวิธี reverse phase isocratic HPLC
เมื่อนำส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่มีเซลล์ ของเชื้อสายพันธุกลายและเชื้อสายพันธุดั้งเดิม นำไปวิเคราะห์รูปของ 

วิตามินบีหกที่เชื้อผลิตได้ ด้วยวิธี reverse phase isocratic HPLC พบว่า ไม่มีความแฟิกต่างจากเชือสายพันธุปกติ ซ่ึงผลิต 
วิตามินบีหกในรูป Pyridoxamine (PM) และ Pyridoxamine 5’-phosphate (PMP)

สรุปผลการทดลอง
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวิตามินบีหกในเชื้อ R h izo b ium  sp. 6.1C1 เพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น เป็น 

ประโยชน์ต่อการผลิตในอุตสาหกรรม ในการศึกษานี้ ได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวิตามินบีหก โดยการใช้รังส ี
แกมมา ซึ่งเป็นการกลายพันธุแบบสุ่ม ปริมาณรังสีแกมมาที่เหมาะสมต่อการชักนำให้เชือ R hizo b iu m  sp. 6.1C1 เกิดการ 
กลายพันธุ คือ 0.8-1 kGay ผลการกลายพันธุ พบเช้ือ R h izo b iu m  sp. 6.1C1 กลายพันธุท่ีสามารถเจริญและผลิตวิตามินบีหก 
ได้สูงที่อุณหภูมิ 50°c จำนวน 4 isolates ได้แก่ 08-361, 10-3, 10-94 และ 10-98 โดยพบว่า เช้ือพันธุกลาย 08-361 มีปริมาณ
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การผลิตวิตามินปีหกสูงกว่าสายพันธุปกติ ณ อุณหภูมิที่เหมาะสมและค่า pH ที่เหมาะสม ซึ่งรูปของวิตามินปีหกที่ผลิตได้ อยู่ 
ในรูปเดียวกับสายพันธุปกติ ได้แก่ PM และ PMP การศึกษาในอนาคต จะเปีนการศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการคงตัวของ 
สายพันธุ
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