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ABSTRACT 
 
 

 
Gamma-Amino Butyric Acid (GABA) has many pharmacological functions including 

being a major inhibitor and balancing neurotransmitter in mammal. GABA concentrations in 

rice grains and young leaves of seven well-known rice cultivars were studied during 

germination in this study. After germination of whole rice grains, hull and young leaves 

were removed and grains was used for consumption.  Young leaves, waste from rice milling 

process, and germinated rice grains were collected for extraction with 70% ethanol and 

determination of GABA concentrations by LC-MS after 2-hydroxynaphthaldehyde (HN) 

derivative formation. It was found that, the GABA concentration in rice grains and young 

leaves were dramatically increased with germination days. However, young leaves 

contained more GABA than rice grains by 3 folds in all rice cultivars.         

       The highest GABA content was found to be at 2.01 mg/g in germinated grains of CN1 

cultivars at  20 germination days. In view of young leave, 3.91 mg/g of GABA content was 

found at 20 germination days of SP1 cultivars. However, the long germination time period 

led to the the rice grains physiology that are not suitable for consumption. 

The activity of glutamate decarboxylase (GAD) enzyme was increased  in germinated 

rice grain, but the activity was lower than in young leave as determined by LC-MS and 

western blotting techniques 
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The accumulation of amino acid and protein profile were also studied during rice 

germination. The total content of 12 amino acids increased upon the development of the rice 

seedlings, directly related to the decrease of protein content after analysis by SDS-PAGE 

technique. Arginine, asparagine, isoleucine and leucine were found to be the major amino 

acids comparing to other amino acids in all rice cultivars.  

In addition, two-dimensional (2D) gel electrophoresis technique was to study 

differential proteins expression of germinated rice comparing to the non germinated rice 

(control) of SPT1 and KDML105 cultivars. It was found that most of the proteins showed 

down-regulation in germinated rice of both represented cultivars. Only 3 protein spots of 

KDML105 and 2 spots of SPT1 showed significantly strong decreased expression in 

germinated rice with the same molecular weight of 51.96 kd. 

The proteins expression and functions were characterized using the time of flight 

mass spectrometry (TOF-mass spectrometry) and LC/MS-MS techniques which provided 

their comparative, mass peptide fingerprint, molecular weight,  and the similarity of amino 

acid sequence data. Identified 3 repressed protein spots in KDML105 were Os03g0793700, 

globulin2, and hypothetical protein OsI_13867, whereas 2 spots of SPT1 showed the 

putative globulin [Oryza japonicum]. These proteins function related to nutrient reservoir 

storage protein during germination.   

Data of the GABA accumulation, protein disappearance in rice produced by 

germination method, GAD activity and amino acid data were presented in this study. These 

results support and give the information for development of the effective uses of germinated 

rice grains for consumption and of rice leaves for pharmaceutical application. Also, 

identification of globulin2 storage protein disappearance is useful for the control of 

germination conditions and metabolism in order to provide a higher level of GABA in future 

studies.   
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บทคัดยอ 

 

  กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) มีประโยชนในทางเภสัชกรรมท่ีหลากหลาย เชน เปนสารท่ีชวย

ยับยั้งและปรับสมดุลสารส่ือประสาทในสัตวเล้ียงลูกดวยนม งานวจิัยนีจ้ึงไดศึกษาปริมาณกาบาในเมล็ด

และใบออนของขาวในระหวางการงอกของขาวเปลือกท่ีเปนท่ีรูจัก 7 สายพันธุ โดยหลังจากกระบวนการ

งอกของขาวเปลือก เปลือกขาวและใบออนจะถูกแยกออกมา เพื่อนําเมล็ดขาวท่ีงอกไปบริโภค                    

ในกระบวนการนี้จะไดใบออนของขาวท่ีถูกกําจดัออกมาเปนของเหลือท้ิง ใบออนของขาวและเมล็ดขาวท่ี

งอกแลวจะถูกนํามาสกัดดวย 70% เอทานอลและหาปริมาณกาบาดวยเทคนิค Liquid Chromatography-

Mass Spectrometry (LC-MS) หลังจากทําใหเกิดอนุพนัธของสารประกอบ 2-hydroxyl-naphthaldehyde 

(HN) พบวา ปริมาณกาบาในเมล็ดและใบออนเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาของการงอก และพบวาในใบออนของ

ขาวมีปริมาณกาบาท่ีมากกวาในเมล็ด 3 เทา ในขาวทุกสายพันธุท่ีระยะเวลาการงอกเทากัน  

 ปริมาณกาบาที่พบสูงสุดในเมล็ดขาวท่ีงอก เทากับ 2.01 mg/g ในขาวพันธุชัยนาท 1 ท่ีระยะเวลา

การงอก 20 วัน  เม่ือพิจารณาปริมาณกาบาท่ีพบสูงสุดในใบออนเทากับ 3.91 mg/g ของขาวสายพันธุ 
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สุพรรณบุรี 1 ท่ีระยะเวลาการงอก 15 วัน แตอยางไรก็ตามพบวา ระยะเวลาการงอกที่นานจะทําใหลักษณะ

ทางกายภาพของเมล็ดขาวไมเปนท่ียอมรับในการนํามาบริโภค 

      แอคติวิตีของเอนไซมกลูตาเมตดีคารบอกซีเลส ไดเพิ่มข้ึนในเมล็ดขาวท่ีงอกแลว แตปริมาณ    

นอยกวาในใบออน หลังจากวิเคราะหดวยเทคนิค LC-MS และ Western blotting   

การสะสมปริมาณของกรดอะมิโนและรูปแบบของโปรตีนในระหวางการงอกของขาวไดถูกนํามา

ศึกษา กรดอะมิโนถูกสกัดจากใบออนและในเมล็ดขาวท่ีงอก นําไปวิคราะหดวยเทคนิค LC-MS              

พบ   กรดอะมิโน 12 ชนิด เพิ่มข้ึนตามการเจริญของตนออนของขาว ในขณะท่ีรูปแบบโปรตีนกลับลดลง

หลังจากวิเคราะหดวยเทคนิค SDS-PAGE และพบวา อารจินีน แอสปาราจีน ไอโซลิวซีน และลิวซีน               

เปนกรดอะมิโนท่ีพบในปริมาณมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณของกรดอะมิโนชนิดอ่ืน ของขาวทุกๆ   

สายพันธุ  

นอกจากนี้เทคนิคเจลอิเล็กโตโฟลิซิสแบบสองมิติ ถูกนํามาใชในการวิเคราะหรูปแบบโปรตีน       

ท่ีแตกตางกันในขาวงอก เปรียบเทียบกับขาวท่ีไมงอก ในขาวสายพันธุ สันปาตอง1 และ ขาวดอกมะลิ 105 

พบโปรตีนสวนใหญมีการแสดงออกท่ีลดลงในขาวหลังการงอกของท้ังสองสายพันธุท่ีถูกเลือกเปนตัวแทน

มาศึกษา ในการวิจยันี้จึงเลือกเฉพาะจุดโปรตีนท่ีมีการแสดงออกท่ีลดลงอยางชัดเจนมา เทากับ 3 จุด     

ของขาวสายพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ 2 จุด ของขาวสายพันธุสันปาตอง 1 ซ่ึงมีมวลโมเลกุลเทากัน

ประมาณ 51.96 kd 

ลักษณะเฉพาะของโปรตีนโปรตีนท่ีแสดงออกท่ีแตกตางนี้ ถูกบงบอกลักษณะและช่ือโปรตีนดวย

เทคนิค  TOF-masspectrometry และ LC/MS-MS ซ่ึงจะใหขอมูลรูปแบบของ Mass spectrum,       

มวลโมเลกุล และลําดับความเหมือนของลําดับกรดอะมิโน พบวา โปรตีนท้ังท่ีลดลงท้ัง 3 ชนิด ของขาว

สายพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 คือ Os03g0793700, globulin2, hypothetical protein OsI_13867, 

ขณะท่ีพนัธุสันปาตอง1 พบโปรตีน putative gl bulin [Oryza japonicum] ท้ัง 2 จุด ซ่ึงโปรตีนเหลานี ้ 

มีหนาท่ีเหมือนคือ เกี่ยวของกับการสะสมอาหารในเมล็ดในระหวางการงอก  
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ในการวิจัยในคร้ังนี้ไดนําเสนอขอมูลของการเพิ่มและลดลงของปริมาณกาบาในขาวใน

ระหวาง     การงอก แอคติวตีิของเอนไซมกลูตาเมตดีคารบอกซีเลส และขอมูลของกรดอะมิโน จงึ

จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจและเปนความรูในการพัฒนาการนําเมล็ดขาวท่ีงอกแลวไป

รับประทาน และนําใบออน       ของขาวไปประยุกตใชในทางเภสัชกรรม และจากขอมูล globulin 

2 ท่ีพบวาแสดงออกอยางลดลง ในขาวท่ีมี    กาบาสูงนี้จะเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในการนําไป

ควบคุมกระบวนการงอกของขาว เพื่อชวยในการหาทางควบคุมและยบัยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึม

ท่ีเกี่ยวของในระหวางการงอกเพ่ือใหขาวผลิตกาบาในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน  

 


