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ABSTRACT 
 

Xylanase derived from Thermoascus aurantiacus SL16W has suitable 

characteristics such as high activity and heat tolerance that are prerequisites for 

development of an industrial feed enzyme. The objectives of this study were to 

evaluate the toxicity effect of the enzyme by determining acute, subchronic and 

chronic responses in albino rats and cytotoxicity in cell lines. A study of the efficacy 

of diet-supplemented xylanase on chicken growth performance was included. The oral 

LD50 of crude xylanase (CX) attained was more than 8,000 Uml-1Kg-1. In the acute 

toxicity test, the male rats were divided into 3 groups, the first group received a single 

dose of CX8,000 Uml-1Kg-1, the second and third received 1 mlKg-1 of 20 mM citrate 

buffer (CB) and distilled water (DW), respectively. Body weight, feed intake, internal 

organ weight, hematological and blood biochemistry levels were investigated. It was 

found that CX did not affect the body and internal organ weight, hemoglobin (Hb), 

packed red cell percent (% PCV), white blood cell (WBC) count and differential 

WBC. But blood urea nitrogen (BUN) level in the CX group was decreased compared 

with the control group. In the subchronic toxicity test, male rats were divided into four 

groups, three groups were treated orally with CX400, CX2,000 and CX4,000 Uml-

1Kg-1, respectively. The control group was treated with DW, for 60 days, CX did not 

affect the body and internal organ weight, while the Hb level in CX4,000 Uml-1Kg-1 
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group was lower than the CX2,000 Uml-1Kg-1 treated group. However, the % PCV in 

CX2,000 Uml-1Kg-1 was lower than the control group and the WBC count of the 

CX2,000 Uml-1Kg-1 group was significantly decreased to control group (P≤ 0.05). 

Eosinophil, neutrophil, basophil and lymphocyte were not significantly different from 

the control, except in the 4,000 Uml-1Kg-1 group which was lower than all groups 

while BUN and creatinine decreased as serum glutamic oxaloacetic transaminase 

(SGOT; AST), serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT; ALT) and alkaline 

phosphatase (ALP) were not significantly different from control. In the chronic 

toxicity test, CX at doses of 750, 1,500 and 4,000 Uml-1Kg-1 were orally administered 

to rats for 120 days. Body weight, internal organ weight, hematological and blood 

biochemistry levels were investigated in two periods (exposure and recovery). CX had 

no effect on the rat’s body weight. SGOT levels of treated rats significantly decreased 

compared to those of the control group (P≤ 0.05), while SGPT levels were similar in 

all groups. BUN levels in treated groups were higher than those of controls in the 

exposure period, but slightly lower in the recovery period. However, Crea levels in 

treated groups were not different from control group.  
Three cytotoxicity assays, the sulphorhodamine B (SRB), the 3-(4, 5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) (MTT), and the neutral red 

(NR) were used to determine of CX, inactivated crude xylanase (ICX) and purified 

xylanase (PX) on % cell viability in five cancer cell lines and one normal cell line. 

The results showed that CX and ICX did not show any cytotoxic effects on normal 

and cancer cell lines, IC50 was more than 100 µgml-1 at 24, 48 and 72 h of exposure 

times, while PX IC50 was 30 µgml-1 at 72 h exposure. 

The development of xylanase for use as an animal feed enzyme was 

determined. The efficacy of xylanase supplementation in the diet on chicken was 

evaluated. The chickens were divided into three groups. The first group was 

administered a control diet (without enzyme). The second and third groups were fed 

with xylanase-supplemented diet at two different levels, 10 and 30 gkg-1, respectively. 

Weight gain, feed intake, survivability and primary toxicity effect on internal organs 

weight and plasma biochemistries were recorded and evaluated. The xylanase 

supplemented diet increased weight gain and decreased feed conversion efficiency 

(FCE) and had no effect on survivability of chickens. Xylanase supplementation 
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decreased BUN level in the 30 gkg-1 diet, but slightly increased the serum SGPT level. 

In addition, xylanase supplementation had no effect on changes in the weight of 

internal organs. 
 From these studies, it can be concluded that xylanase produced from T. 

aurantiacus SL16W has no toxic effects in albino rats, cell lines and this indicates a 

potential for use of xylanase in the feed for monogastric animals. 
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บทคัดยอ 

เอ็นไซมไซแลนเนสที่ไดจากเชื้อ Thermoascus aurantiacus SL16W มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมหลายประการ เชน มีคาของกิจกรรมที่สูง และทนสภาวะอณุหภูมิสูง ทั้งหมดเปน

คุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเปนเอ็นไซมอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาครั้งนีม้ี

วัตถุประสงค เพื่อประเมนิความเปนพษิของเอ็นไซมโดยการตรวจวัดความเปนพษิแบบเฉยีบพลัน 

กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ในหนขูาว และความเปนพิษตอเซลลเชื้อสาย รวมถึงการศึกษาความเปนไปได

ของไซแลนเนสที่ผสมในอาหารตอประสทิธิภาพการเตบิโตของไก ขนาดของไซแลนเนสที่ใหโดย

การปอนแลวทําใหหนูทดลองตายครึ่งหนึง่ (LD50) มีคามากกวา 8,000 Uml-1Kg-1 ในการศึกษา

พิษแบบเฉยีบพลันไดแบงหนูขาวเพศผูออกเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุมที1่ไดรับไซแลนเนสที่ระดับ 

8,000 Uml-1Kg-1 คร้ังเดียว สวนกลุมที ่2 และ3ไดรับซิเตรดบัฟเฟอร และน้ํากลั่นขนาด 1 mlkg-1 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาน้ําหนักตวั ปริมาณการกนิอาหาร น้ําหนักอวยัวะภายใน คาโลหิตวิทยา และ
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ระดับชีวเคมีของเลือด พบวาไซแลนเนสไมมีผลตอน้ําหนักตัว น้ําหนกัอวัยวะภายใน คาฮีโมโกลบิน 

(Hb), เปอรเซ็นตเม็ดเลือดแดงอัดแนน (% PCV), จํานวนเม็ดเลือดขาว (WBC)  และ ชนิดของ

เม็ดเลือดขาว แตไซแลนเนสทําใหระดับของ blood urea nitrogen (BUN) ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุมควมคมุ ในการศึกษาความเปนพษิกึ่งเรื้อรัง แบงหนูตวัผูออกเปน 4 กลุม คือ 3 กลุมแรก

ไดรับการปอนไซแลนเนสปริมาณตางกนัคือ 400, 2,000 และ 4,000 Uml-1Kg-1 ตามลําดับ กลุม

ควบคุมไดรับการปอนน้ํากลั่น ระยะเวลาการปอน 60 วัน ไซเลนเนสไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

น้ําหนกัตัว และอวยัวะภายใน ในขณะที่คา Hb ในกลุม 4,000 Uml-1Kg-1  มีคาต่ํากวากลุม 2,000 

Uml-1Kg-1 แตคา % PCV ในกลุม 2,000 Uml-1Kg-1 ต่ํากวากลุมควบคุม และจาํนวน WBC 

ของกลุม 2,000 Uml-1Kg-1 ต่ํากวากลุมควบคุมอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.05). Eosinophil, 

neutrophil, basophil และ lymphocyteไมแตกตางกับกลุมควบคมุ ยกเวนกลุมที่ไดรับปริมาณ 

4,000 Uml-1Kg-1 มีคา Monocyte ต่ํากวาทุกกลุม ในขณะที ่ ระดับของ BUN และCreatinine 

ลดลง เชนเดยีวกับระดับของ glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT), serum glutamic 

pyruvic transaminase (SGPT) และ alkaline phosphatase (ALP) แตไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติกับกลุมควบคุม ในการศึกษาความเปนพษิแบบเรื้อรัง หนูทดลองไดรับไซแลนเนสใน

ปริมาณตางกนัคือ 750, 1,500 และ 4,000 Uml-1Kg-1  เปนระยะเวลา 120 วัน ไดพิจารณาผลตอ

น้ําหนกัตัว น้าํหนักอวัยวะภายใน คาโลหติวิทยา และคาชีวเคมีของเลือด เปนสองชวง (ชวงการให 

และชวงหยดุการให) พบวา ไซแลนเนสไมมีผลตอน้ําหนักตัว อวยัวะภายใน  ระดับ SGOT ในหนู

กลุมที่ไดรับไซแลนเนส มีระดับลดลงแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) 

ในขณะที่ ระดบัของ SGPT มีคาใกลเคียงกันทุกกลุมการทดลอง ระดับของ BUN ในกลุมที่ไดรับ
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ไซแลนเนส มคีาสูงขึ้นในชวงการให แตจะคอยๆ ลดลงในชวงหลังหยดุการให อยางไรก็ตามระดับ

ของ Creatinine ไมแตกตางกับกลุมควบคุม 

ทําการตรวจความเปนพษิตอเซลลสามวิธี คือ Sulphorhodamine B(SRB), 3-(4, 5- 

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) MTT และ Neutral red (NR) 

นํามาใชเพื่อการวัดผลของ CX, inactivated crude xylanase (ICX) และ purified xylanase 

(PX) ตอเปอรเซ็นตความสามารถในการอยูรอดของเซลลเชื้อสายที่เปนเซลลมะเร็ง 5 ชนิด และ

เซลลปกติ 1 ชนิด พบวา CX และICX ไมแสดงความเปนพิษตอเซลลปกติ และเซลลมะเร็ง มีคา 

IC50 มากกวา 100 µgml-1 ในเวลา 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง ของการไดรับ ในขณะที่ PX มีคา IC50 

มากกวา 30  µgml-1ในเวลา 72 ช่ัวโมงของการไดรับ 

 การพัฒนาไซแลนเนสเพื่อใชเปนเอ็นไซมในอาหารสัตวโดยการวัดความเปนไปไดของการ

เสริมไซแลนเนสที่ผสมในสูตรอาหาร ตอประสิทธิภาพการเติบโตของไก ไดแบงไกออกเปน 3 

กลุม คือ กลุมที่1 ใหอาหารสูตรปกติ สวนกลุมที่ 2 และ3 ใหอาหารสูตรที่มีไซแลนเนสผสมอยูใน

ปริมาณที่ตางกัน คือ 10 และ30 gKg-1 ตามลําดับ น้ําหนักตัว ปริมาณการกนิอาหาร อัตราการรอด 

และความเปนพิษเบื้องตนตอน้ําหนกัอวยัวะภายใน และคาชีวเคมีในเลือด ถูกบนัทึก และนาํมา

ประเมินผล พบวา การเสริมไซแลนเนสในสูตรอาหารทําใหน้ําหนกัตัวไกเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการ

ใชอาหารเพิ่มขึ้น และไมพบการตายของไกตลอดการทดลอง แตการเสริมไซแลนเนสในสูตรอาหาร

ที่ปริมาณ 30 gKg-1 ทําใหระดับของ BUN ลดลง แตทําใหระดบัของ SGPT เพิ่มขึ้นเล็กนอย 

นอกจากนี้พบวาการเสริมไซแลนเนสไมมผีลตอการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนกัอวยัวะภายใน 
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จากการศึกษานี้สรุปไดวาไซแลนเนสที่ผลิตจากเชื้อ T. aurantiacus SL16W ไมมีความ

เปนพิษในหนทูดลอง เซลลเชื้อสาย ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงความเปนไปไดของการใชไซแลนเนสเพื่อผสม

ในอาหารสัตวกระเพาะเดีย่วไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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