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ไตรเทอร์ปีนชนิด lupane และ ceanothane จากเปลือกต้นตะครองที่แสดง
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori
Lupane- and Ceanothane-Type Triterpenes from Stem Barks of
Ziziphus cambodiana Pierre with Anti-Helicobacter pylori Activity
อัจฉรา แสนคา1 ณัฏฐกัลย์ ลมเชย1 จันทร์นรินทร์ นนทะขาม3
มาลัย ทวีโชติภัทร์ 2 และ สุนิตย์ สุขสาราญ1*
บทคัดย่อ
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากเปลือกต้นตะครอง (Ziziphus cambodiana Pierre) สามารถ
แยกไตรเทอร์ปีนที่มีรายงานโครงสร้างแล้ว 4 สาร และอนุพันธ์ของฟีโนลิกที่มีรายงานโครงสร้างแล้ว 1 สาร คือ
lupeol (1) betulin (2) betulinic acid (3) ceanothic acid (4) และ p-hydroxybenzoic acid (5) การพิสูจน์
โครงสร้างของสารได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีโดยใช้เทคนิค NMR เป็นส่วนใหญ่และโดยการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่มีรายงานไว้แล้ว เมื่อนาสารที่แยกได้ในปริมาณมากไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
Helicobacter pylori ด้วยวิธี Broth micro dilution พบว่า ceanothic acid (4) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อ H. pylori DMST20165 ดีที่สุด ที่ MIC 16.03 ไมโครโมลาร์ ซึ่งดีกว่ายา amoxicillin 2.6 เท่า และมีฤทธิ์
อย่างอ่อนต่อเชื้อ H. pylori HP40 ที่ MIC 64.22 ไมโครโมลาร์ รายงานนี้เป็นการรายงานครั้งแรกในการศึกษาฤทธิ์
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ของไตรเทอร์ปีนชนิด lupane และ ceanothane
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ABSTRACT
From the stem barks of Ziziphus cambodiana Pierre, four known triterpenes and one
known phenolic derivative were isolated and identified as lupeol (1), belulin (2), betulinic acid
(3), ceanothic acid (4) and p-hydroxybenzoic acid (5). Their structures were mainly elucidated by
NMR data analysis and by comparison of their spectroscopic data with the reported values. In
addition, evaluation for antibacterial activity against H. pylori of the major isolated compounds
was also investigated. The results from Broth micro dilution method showed that ceanothic acid
(4) exhibited highest inhibitory activity against H. pylori DMST20165 with MIC value of 16.03 M,
which was approximately 2.6 times greater than that of the standard drug amoxicillin, but
displayed weak inhibitory activity against H. pylori HP40 with MIC value of 64.22 M. This is the
first report of the antibacterial activity against H. pylori of lupane- and ceanothane-type
triterpenes.
คาสาคัญ: ตะครอง ไตรเทอร์ปีนชนิด lupane และ ceanothane Helicobacter pylori
Keywords: Ziziphus cambodiana, lupane- and ceanothane-type triterpenes, Helicobacter pylori

บทนา
ตะครองมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Ziziphus
cambodiana Pierre อยู่ในวงศ์ Rhamnaceae เป็น
ไม้ ยืน ต้น แบบไม้พุ่ ม รอเลื้อ ย มีห นามและดอกเล็ก ๆ
ดอกมีสีเขียวโดยเกิดระหว่างก้านใบกับกิ่ง ลักษณะเป็น
ช่อทีม่ ีแกนใหญ่แกนเดียว ส่วนใหญ่เป็นดอกที่มีเกสรตัว
ผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน กลีบเลี้ยงของดอก
มี 4-5 กลีบ มีผลทรงกลมสีเขียว พืชในสกุล Ziziphus
มี 58 ชนิด พบในเขตร้อน (Bhattacharyya and
Johri, 1998) ในประเทศไทยพบพืชสกุลนี้ 9 หรือ 10
ชนิ ด (เต็ ม , 2544) ได้ แ ก่ พุ ท ราใบเหลี่ ย ม (Z.
angustifolia (Miq.) Hatus. Ex Steenis) กาลังเสือ
โคร่ง (Z. attopoensis Pierre) ชินชี่ หรือ ดันรอก
หรือ น้าม (Z. calophylla Wall.) ตาฉู่แม (Z.
incurve Roxb.) พุทราจีน (Z. jujuba Mill.) พุทรา
(Z. mauritiana Lam. หรือ Z. jujube Lam.)
เล็บเหยี่ยว (Z. oenoplia Mill. var. oenoplia) เล็บ

แมว (Z. brunonnaia Clarke ex Brandis หรือ Z.
oenoplia Mill. var. brunoniana Tardieu)
ตะครอง หรื อ หนามคอม หรือ หมากกะทัน ช้า ง (Z.
cambodiana Pierre) และ มะควัด หรือ อ้อยช้าง (Z.
rugosa Lam.)
พืชในสกุล Ziziphus มีรายงานการใช้เป็นยา
สมุนไพร ในประเทศจีนใช้เมล็ดพุทราจีนเป็นยากล่อม
ประสาท (Cheng et al., 2000) รวมทั้งสารเปปไทด์ที่
แยกได้ จ ากผลพุ ท ราจี น มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การท างานของ
เอนไซม์ cholinesterase (Zare-Zardini et al.,
2013) นอกจากนี้สารสกัดจากผล Z. spinachristi มี
ฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาท (Waggas and Al-Hasani,
2009) ใช้ใบรักษาแผล รักษาโรคปอด โรคเกี่ยวกับตับ
โรคหอบหืด และลดไข้ ส่วนรากใช้ป้องกันการเกิดโรค
ผิวหนัง และรักษาการปวดท้อง (Adzu et al., 2001;
Michel, 2002) ใบของพุทราใช้รักษาโรคตับ โรคหอบ
หืด และลดไข้ ส่วนรากใช้รักษาบาดแผล และใช้ผลสุก
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เป็นยาระบายอ่อน ๆ (Dahiru et al., 2006) ทาง
การแพทย์อินเดียใช้ต้นมะควัดรั กษาโรคท้องร่วง ปวด
ประจาเดือนและโรคฟัน (Acharya et al., 1988) ใน
ประเทศไทยใช้ส่วนรากและเปลือกต้นของเล็บเหยี่ยว
ต้มดื่มขับระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้มดลูกพิการ แก้ฝีใน
มดลูกและเบาหวาน ส่วนผลใช้แก้ฝีประคาร้อย (นันท
วันและอรนุช, 2542) ในกัมพูชาใช้ลาต้นตะครองแก้ไข้
(Hout et al., 2006)
มีรายงานการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจาก
ใบตะครอง พบสารกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ ไ กลโคไซด์
quercitrin, isoquercitrin และ quercitrin 3-O-Darabinosyl-(12)-α-L-rhamnoside มี ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง
เอ็นไซม์นิวรามินิเดส (Li et al., 2007) และในส่วนใบ
พบสารกลุ่มไตรเทอร์ปีน betulinic acid, alphitolic
acid และ colubrinic
acid ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง
กระบวนการเกิดเซลล์มะเร็ง (Arai et al., 2008) กลุ่ม
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาส่ ว นเปลื อ กรากพบไตรเทอร์ ปี น ชนิ ด
lupane และ ceanothane ได้ แ ก่ 3-Ovanillylceanothic acid, betulinic acid, alphitolic
acid, lupeol, betulinaldehyde, 2-O-E-pcoumaroyl-alphitolic acid, zizyberanalic acid,
ceanothic acid และ zizyberenalic acid ซึ่งมีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย และเชื้อวัณโรค (Suksamrarn et
al., 2006) ไตรเทอร์ปีน ดังกล่าวมีฤ ทธิ์ยับยั้งเชื้ อ
แบคที เ รี ย ทั้ ง ชนิ ด แกรมบวกและแกรมลบได้ แ ก่
Staphylococcus aureus, S. epidermidis,
Bacillus pumilus, B. subtilis, Escherichia coli,
Proteus
vulgaris,
P.
aeruginosa,
Stenotrophomonas
maltophilia
และ
Ochrobactrum anthropi (Ghosh et al., 2011; Ji
et al. 2012; Leal et al., 2010; Rambabu et al.,
2011; Chue et al., 2011) อย่างไรก็ตามยังไม่มี
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รายงานฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ของสารไตร
เทอร์ปีนเหล่านี้
H. pylori เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ
เป็ น สาเหตุ ข องโรคกระเพาะอาหารอั ก เสบ แผลใน
กระเพาะอาหาร และโรคมะเร็ งในกระเพาะอาหาร
(Chey and Wong, 2007) มีรายงานการพบเชื้อ H.
pylori ในกระเพาะอาหารของประชากรโลกมากถึง 50
% (Correa and Piazuelo, 2008) และพบได้ในเกือบ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนาพบการ
ติดเชื้อ H. pylori สูงถึง 80% ในขณะที่ประเทศพัฒนา
แล้วพบการติดเชื้อ 40% (Salih, 2009; Kusters et
al., 2006; Perez-Perez et al., 2004) ในประเทศ
ไทยพบการติ ด เชื้ อ H. pylori สู ง ถึ ง 57%
(Deankanob et al., 2006) ในการรักษาซึ่งใช้ยา
ปฏิชีวนะที่ มีประสิ ทธิ ภาพอาจก่ อให้ เกิ ดผลข้า งเคีย ง
(Wang and Huang, 2005) ดังนั้นการเลือกใช้พืช
สมุนไพร สารสกัดและ/หรือสารบริสุทธิ์จากธรรมชาติ
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรค

การทดลอง
ใช้เปลือกต้นตะครองแห้ง เก็บจาก จ.บุรีรัมย์
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 และทาการเก็บตัวอย่าง
พืชแห้งไว้เป็นหลักฐาน (นภาพร, 2001) สถานที่เก็บ
ตั ว อย่ า ง พื ช แ ห้ ง เ ก็ บ ไ ว้ ที่ ภ า ค วิ ช า เ ค มี ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิธีการสกัดสารและแยกสาร
นาเปลือกต้นตะครองแห้ง ที่บดละเอียด (4.7
กก.) มาสกัดด้วย EtOAc (3 ครั้ง ครั้งละ 20 ลิตร) ที่
อุณหภูมิห้อง แต่ละครั้งนาน 1 สัปดาห์ จากนั้นนามา
กรองแยกกากออก สารละลายที่ได้นาไประเหยตัวทา
ละลายออกจนแห้งได้สารสกัดชั้น EtOAc (57.0 กรัม)
ส่วนกากนามาสกัดต่อด้วย MeOH (3 ครั้ง ครั้งละ 20
ลิตร) ทีอ่ ุณหภูมิห้อง แต่ละครั้งนาน 1 สัปดาห์ จากนั้น

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3

นามากรองแยกกากออก สารละลายที่ได้นาไประเหยตัว
ทาละลายออกจนแห้งได้สารสกัดชั้น MeOH (485.3
กรัม) แบ่งส่วนสกัดชั้น EtOAc (52.6 กรัม) มาแยกต่อ
ด้วยคอลัมน์โครมาโตกราฟี (CC) ชนิดเร็ว (ใช้ซิลิกาเจล
ขนาดอนุภาค 0.040-0.063 มม. ใช้ระบบชะเริ่มต้น
ด้วย hexane และเพิ่มความเป็นขั้วด้วย CH2Cl2,
EtOAc และ MeOH) แต่ละส่วนที่เก็บได้รวมให้เป็น
กลุ่ม ๆ จากการตรวจสอบด้วย TLC ได้สารกลุ่มหลัก 6
กลุ่ม เมื่อนาสารกลุ่ม 2 (26.6 กรัม) มาแยกต่อด้วย CC
(ซิลิกาเจลขนาด 0.040-0.063 มม. ชะด้วย hexane,
hexane-CH2Cl2, CH2Cl2-MeOH และ MeOH) ได้สาร
7 กลุ่มย่อย (2A-2G) นาสารกลุ่มย่อย 2D (11.9 กรัม)
มาแยกต่อด้วยเทคนิค CC อีก 2 ครั้ง ใช้ระบบชะ
เช่นเดิม ได้สาร 4 กลุ่มย่อย (2D1-2D4) หลังจากนั้นนา
สารกลุ่มย่อย 2D1 (3.2 กรัม) มาแยกต่อด้วยเทคนิค
CC อีก 2 ครั้ง (ซิลิกาเจลขนาด 0.040-0.063 มม. ชะ
ด้วย hexane, hexane-EtOAc, EtOAc-MeOH,
MeOH) ได้สาร 8 กลุ่มย่อย (2D1.1-2D1.8) สารกลุ่ม
ย่อย 2D1.8 มีลักษณะเป็นของแข็งไม่มีสี พิสูจน์ได้ว่า
เป็น betulinic acid (3) (0.5 กรัม หรือคิดเป็น 0.01
% ของน้าหนักพืชแห้ง) เมื่อนาสารกลุ่มย่อย 2D2 (6.8
กรัม) มาแยกต่อด้วยเทคนิค CC อีก 2 ครั้ง (ซิลิกาเจล
ขนาด 0.040-0.063 มม. ชะด้วย CH2Cl2, CH2Cl2EtOAc, EtOAc-MeOH, MeOH) ได้สาร 7 กลุ่มย่อย
(2D2.1-2D2.7) เมื่อนาสารกลุ่มย่อย 2D2.3 (734.3
มก.) มาแยกต่อด้วยเทคนิค CC อีก 2 ครั้ง ใช้ระบบชะ
เช่นเดิม ได้สาร 6 กลุ่มย่อย (2D2.3.1-2D2.3.6) สาร
กลุ่มย่อย 2D2.3.3 มีลักษณะเป็นของแข็งไม่มีสี พิสูจน์
ได้ว่าเป็น betulin (2) (1 มก. หรือคิดเป็น 2×10-5 %
ของน้ าหนั ก พื ชแห้ ง ) เมื่ อ น าสารกลุ่ ม ย่ อ ย 2D2.5
(168.4 มก.) มาแยกต่อด้วยเทคนิค CC อีก 3 ครั้ง (ซิลิ
กาเจลขนาด 0.063-0.200 มม. ชะด้วยระบบชะ
เช่นเดิม) ได้สาร 3 กลุ่ม (2D2.5.1-2D2.5.3) สารกลุ่ม
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ย่อย 2D2.5.1 มีลักษณะเป็นของแข็งไม่มีสี พิสูจน์ได้ว่า
เป็น lupeol (1) (6.0 มก. หรือคิดเป็น 1.2×10-4 %
ของน้าหนักพืชแห้ง) หลังจากนั้นนากลุ่มย่อย 2D2.5.2
(30.1 มก.) มาแยกด้วย Sephadex LH-20 ใช้ระบบ
ชะ MeOH-CH2Cl2 (7:3) ได้ ส าร 4 กลุ่ ม ย่ อ ย
(2D2.5.2.1-2D2.5.2.4) สารกลุ่มย่อย 2D2.5.2.2 มี
ลักษณะเป็นของแข็งไม่มีสี (25.0 มก. หรือคิดเป็ น
5.3×10-4 % ของน้าหนักพืชแห้ง) พิสูจน์ได้ว่าเป็น
ceanothic acid (4) และกลุ่มย่อย 2D2.5.2.3 มี
ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวอมเหลือง (1.5 มก. คิดเป็น
3×10-5 % ของน้าหนักพืชแห้ง) พิสูจน์ได้ว่าเป็น phydroxybenzoic acid (5) สาหรับสารสกัดชั้น
MeOH (485.3 กรัม) เมื่อนามาตรวจสอบด้วยเทคนิค
TLC ไม่ พ บว่ า ให้ สี ม่ ว งกั บ anisaldehyde-H2SO4
reagent จึงไม่ได้ทาการแยกต่อ
lupeol (1) (6.0 มก.): ของแข็งไม่มีสี mp
198-200°C, Rf 0.86 (30% EtOAc-hexane) ให้สีม่วง
กับ anisaldehyde-H2SO4 reagent ในเทคนิค TLC
1
H-NMR (CDCl3, 300 MHz): H 4.68 และ 4.56
(2×1H, 2×br s, H-29), 3.19 (1H, dd, J = 10.8 Hz,
5.5 Hz, H-3), 2.36 (1H, dt, J = 11.1 Hz, 5.5 Hz,
H-19), 1.68 (3H, s, H-30), 1.03 (3H, s, H-26), 0.97
(3H, s, H-23), 0.94 (3H, s, H-27), 0.83 (3H, s, H25), 0.79 (3H, s, H-28), 0.76 (3H, s, H-24), 0.68
(1H, d, J = 8.9 Hz, H-5) 13C-NMR (CDCl3, 75
MHz): C 109.0 (C-29), 79.0 (C-3), 55.2 (C-5),
48.0 (C-19), 28.0 (C-23), 27.7 (C-27), 19.5 (C-30),
18.0 (C-28), 16.1 (C-25), 16.0 (C-26), 15.5 (C-24)
และ 14.8 (C-27)
betulin (2) (1.0 มก.): ของแข็งไม่มีสี mp
236-237 °C, Rf 0.84 (30% EtOAc-hexane) ให้สี
ม่วงกับ anisaldehyde-H2SO4 reagent ในเทคนิค
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TLC 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz): H 4.65 และ
4.55 (2×1H, 2×br s, H-29), 3.77 และ 3.30 (2H, d,
J = 10.4 Hz, H-28), 3.16 (1H, dd, J = 10.5 Hz,
4.6 Hz, H-3), 2.34 (1H, m, H-19), 1.65 (3H, s, H30), 0.99 (3H, s, H-26), 0.97 (3H, s, H-24), 0.94
(3H, s, H-23), 0.79 (3H, s, H-25), 0.74 (3H, s, H27), 0.65 (1H, d, J = 8.8 Hz, H-5) 13C-NMR
(CDCl3, 75 MHz): C 109.6 (C-29), 78.9 (C-3),
60.5 (C-28), 55.2 (C-5), 48.7 (C-19), 27.9 (C-23),
16.0 (C-25), 15.9 (C-26), 15.3 (C-24) และ 14.6 (C27)
betulinic acid (3) (0.5 กรัม): ของแข็งไม่
มีสี mp 280-282°C, Rf 0.76 (30% EtOAc-hexane)
ให้สีม่วงกับ anisaldehyde-H2SO4 reagent ในเทคนิค
TLC 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz): H 4.73 และ
4.60 (2×1H, 2×br s, H-29), 3.19 (1H, dd, J =
10.7, 5.6 Hz, H-3), 2.99 (1H, m, H-19), 1.68 (3H,
s, H-30 ), 0.97 (3H, s, H-27), 0.96 (3H, s, H-23),
0.94 (3H, s, H-26), 0.82 (3H, s, H-25), 0.78 (3H, s,
H-24), 0.68 (1H, d, J = 9.2 Hz, H-5) 13C-NMR
(CDCl3, 75 MHz): C 179.1 (C-28), 109.3 (C-29),
78.7 (C-3), 55.2 (C-5), 48.8 (C-19), 27.7 (C-27),
15.9 (C-25), 15.7 (C-26), 15.1 (C-24) และ 14.5 (C27)
ceanothic acid (4) (25.0 มก.): ของแข็ง
ไม่มีสี mp 327-330°C, Rf 0.48 (30% EtOAchexane) ให้สีม่วงกับ anisaldehyde-H2SO4 reagent
ในเทคนิค TLC 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz): H
4.70 และ 4.57 (2×1H, 2×br s, H-29), 4.14 (1H, s,
H-3), 2.91 (1H, m, H-19), 2.52 (1H, s, H-1), 2.22
(1H, m, H-13), 1.66 (3H, s, H-30), 1.51 (1H, m,
H-18), 1.10 (3H, s, H-23), 1.07 (3H, s, H-25), 0.95
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(3H, s, H-24), 0.94 (3H, s, H-26), 0.91 (3H, s, H27) 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz): C 109.2 (C-29),
84.6 (C-3), 65.4 (C-1), 49.0 (C-18), 46.8 (C-19),
38.5 (C-13), 30.7 (C-23), 19.1 (C-24), 18.9 (C-30),
18.5 (C-25), 16.2 (C-26) และ 14.5 (C-27)
p-hydroxybenzoic acid (5) (1.5 มก.):
ของแข็งสีขาวอมเหลือง mp 280-282°C, Rf 0.30
(30% EtOAc-Hexane) ไม่ให้สีกับ anisaldehydeH2SO4 reagent ในเทคนิค TLC 1H-NMR (CDCl3,
300 MHz): H 7.93 (2H, d, J = 8.6 Hz, H-3 และ
H-3′), 6.85 (2H, d, J = 8.6 Hz, H-4 และ H-4′) 13CNMR (CDCl3, 75 MHz): C 169.0 (C-1), 161.4 (C5), 132.1 (C-3 และ C-3′), 121.5 (C-2), 115.0 (C-4
และ C-4′)
การทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อ H. pylori
เชื้อแบคทีเรีย H. pylori สายพันธุ์ HP40
เป็ น สายพั น ธุ์ ที่ แ ยกได้ จ ากคลิ นิ ก ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โดย ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ ภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนสายพันธุ์ DMST20165 ได้รับจากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข นาเชื้อแบคทีเรียแต่ละ
สายพั น ธุ์ ม าเพาะเลี้ ย งในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ แบบเหลว
brain heart infusion agar (BHI) (Hi-Media) ที่มี
10% horse serum (GIBCO invitrogen) ผสมอยู่
นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C ในสภาวะมีปริมาณออกซิเจน
น้อย เป็นเวลา 4 วัน (microaerobic conditions:
5% O2, 10% CO2, 85% N2) โดยใช้ micro-aerobic
Gas Pak (Mitsubishi) แล้วนามาปรับความขุ่นด้วย
อาหารเหลวโดยเที ย บความขุ่ น ของเชื้ อ เท่ า กั บ
McFarland standard No. 0.5 เพื่อให้เชื้อมีปริมาณ
1.5×108 CFU/mL แล้วท าการเจื อจางสารละลาย
แบคทีเรียเพื่ อให้เชื้อมีปริ มาณความเข้ มข้นประมาณ
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0.5×106 CFU/mL การ ทด สอบ ฤทธิ์ ใ ช้ วิ ธี Broth
micro dilution (NCCLS, 1997; Wangchuk et al.,
2011) เป็น การทดสอบหาความไวของเชื้ อแบคทีเรี ย
เที ย บกั บ ยาปฏิ ชี ว นะ โดยน าสารตั ว อย่ า งละลายใน
dimethyl sulfoxide (DMSO, Merck) และเจือจาง
ด้วยอาหารแบบล าดั บสอง (serial two fold
dilutions) ที่ผสม 10% horse serum แล้วเติมลงใน
ถาดปลอดเชื้อ 96-well plate โดยใช้ความเข้มข้น
เริ่ ม ต้ น ที่ 250 ไมโครกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ ว เติ ม เชื้ อ
แบคทีเรียที่เตรียมไว้แล้วลงในสารตัวอย่างเจือจางแล้ว
ในปริ ม าตรที่ เ ท่ า กั น (50 ไมโครกรั ม ) น าไปบ่ ม ที่
อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 4 วัน ในสภาวะที่มีปริมาณ
ออกซิเจนน้อย บันทึกค่าความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (minimum inhibitory
concentration หรื อ MIC) โดยดู จ ากความขุ่ น ของ
อาหารเหลวทาการทดลอง 3 ซ้า (triplicate) ใช้ยา
ปฏิชีวนะ amoxicillin (องค์การเภสัชกรรมประเทศ
ไทย) เป็นสารควบคุม (positive control)

ผลการทดลองและวิจารณ์
เมื่อนาสารสกัดชั้น EtOAc และชั้น MeOH
ของเปลือกต้นตะครองมาตรวจสอบองค์ประกอบด้วย
เทคนิค TLC พบว่าสารสกัดชั้น EtOAc ปรากฏเป็นสี
ม่วงกับ anisaldehyde-H2SO4 reagent ซึ่งแสดงถึง
การมี ส ารไตรเทอร์ ปี น ในสารสกั ด ส่ ว นสารสกั ด ชั้ น
MeOH ไม่พบสารไตรเทอร์ปีนจึงไม่ได้ทาการแยกต่อ
เมื่อใช้เทคนิค CC แยกสารสกัดชั้น EtOAc สามารถ
แยกสารบริ สุ ท ธิ์ ใ นกลุ่ ม ไตรเทอร์ ปี น ได้ ส าร 1-4
นอกจากนี้ยังพบสารฟีโนลิก p-hydroxybenzoic acid
(5) (รูปที่ 1) จากข้อมูล 1H (CDCl3, 300 MHz) และ
13
C-NMR (CDCl3, 75 MHz) ของสาร 1 แสดง
คุ ณ ลั ก ษณะของ lupane triterpene คื อ มี ห มู่
isopropenyl โดยพบสัญญาณ singlet 3 แห่งที่ H
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4.68 4.56 (C 109.0) ของ H-29 และ 1.68 (C
19.5) ของ methyl-30 พบสัญญาณ doublet of
doublets (J = 10.8, 5.5 Hz) ที่ H 3.19 (C 79.0)
ของ carbinol proton H-3 และพบ methyl singlet
6 แห่ง แห่งละ 3 โปรตอนที่ H 0.76 (C 15.5), 0.79
(C 18.0), 0.83 (C 16.1), 0.94 (C 27.7), 0.97
(C 28.0) และ 1.03 (C 16.0) ppm ที่วงของไตร
เทอร์ ปี น นอกจากนี้ พ บโปรตอน methine และ
methylene อีกจานวนหนึ่ง เมื่อทาการเปรียบเทียบ
ข้อมูล 1H และ 13C-NMR ของสาร 1 พบว่าสอดคล้อง
กั บ lupeol ที่ มี ร า ย งา นไ ว้ แ ล้ ว (Panseeta and
Suksamrarn, 2553) และเมื่อเปรียบเทียบค่า Rf ของ
สาร 1 กับ authentic lupeol พบว่าเท่ากัน จึงสรุปว่า
สาร 1 มีโครงสร้างเป็น lupeol สาหรับสาร 2 เป็นสาร
ที่พบในปริมาณน้อยมาก จากข้อมูล 1H และ 13C-NMR
พบว่าสาร 2 เป็น lupane triterpene เช่นกัน แต่ต่าง
จากสาร 1 ที่สาร 2 พบสัญญาณ doublet ของ
methylene alcohol H-28 2 แห่งที่ H 3.77 และ
3.30 (J = 10.4 Hz) (C 60.5) และพบสัญญาณ
methyl singlet เพียง 5 แห่ง ที่ H 0.74 (C 15.3),
0.79 (C 15.9), 0.94 (C 14.6), 0.97 (C 27.9)
และ 0.99 (C 16.0) ppm เมื่อทาการเปรียบเทียบ
ข้อมูล 1H และ 13C-NMR ของสาร 2 พบว่าสอดคล้อง
กับ betulin ที่มีรายงานไว้แล้ว (Panseeta, 2009)
สาร 3 เป็นสารที่พบในปริมาณมากที่สุด จากข้อมูล 1H
และ 13C-NMR พบว่าสาร 3 มีข้อมูลคล้ายกับสาร 2
มาก ต่างกันที่สาร 3 ไม่พบสัญญาณของ methylene
alcohol แต่พบ carboxylic acid carbon C 179.1
เมื่อทาการเปรียบเทียบข้อมูล 1H และ 13C-NMR ของ
สาร 3 พบว่าสอดคล้องกับ betulinic acid ที่มีรายงาน
ไว้แ ล้ว (Panseeta and Suksamrarn, 2553)
นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบค่า Rf ด้วยเทคนิค TLC พบว่า
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สาร 3 มี ความเป็น ขั้ ว มากกว่ าสาร 2 และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่า Rf ของ authentic betulinic acid
พบว่ า เท่ า กั น ดั ง นั้ น สาร 3 จึ ง มี โ ครงสร้ า งเป็ น
betulinic acid โดยทั่วไป betulinic acid เป็นไตร
เทอร์ปีนหลักที่พบในปริมาณมากในพืชสกุล Ziziphus
สาหรับสาร 4 เป็นสารที่แยกได้ในปริมาณมากเป็น
อันดับสอง จากข้อมูล 1H-NMR มีหมู่ isopropenyl
เช่นเดียวกับสาร 3 แต่ต่างกันที่สาร 4 พบสัญญาณแบบ
singlet 2 แห่ง ที่ H 4.14 (C 84.6) และ 2.52 (C
65.4) ของ carbinol proton ของ H-3 และ H-1
ตามลาดับ ซึ่งเป็น คุณ ลักษณะเฉพาะของวง A ใน
ceanothane triterpene อีกทั้งยังพบสัญญาณของ
methyl singlet 5 แห่ง ที่ H 0.91 (C 14.5), 0.94
(C 16.2), 0.95 (C 19.1), 1.07 (C 18.5) และ
1.10 (C 30.7) ppm เมื่อทาการเปรียบเทียบข้อมูล
1
H และ 13C-NMR ของสาร 4 พบว่าสอดคล้องกับของ
ceanothic acid ที่ มี ร ายงานไว้ แ ล้ ว (พนมวรรณ,
2547) และจากการตรวจสอบค่า Rf ด้วยเทคนิค TLC
พบว่าสาร 4 มีความเป็นขั้วมากกว่าสาร 3 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับ authentic ceanothic acid พบว่ามี
ค่ า Rf เท่ า กั น ดั ง นั้ น สาร 4 จึ ง มี โ ครงสร้ า งเป็ น
ceanothic acid ซึ่งเป็น ceanothane triterpene
ส่วนสาร 5 เป็นสารที่พบในปริมาณน้อยมาก ข้อมูล
1
H-NMR ของสารนี้พบสัญญาณแบบ doublet 2 แห่ง
ที่ H 7.93 (J = 8.6 Hz) และ 6.85 (J = 8.6 Hz) ซึ่ง
เป็นของ aromatic proton ในระบบ AX ของ H3/H-3′ และ H-4/H-4′ ตามลาดับ ข้อมูล 13C-NMR
และ DEPT สเปคตรัม ประกอบด้วย 5 สัญญาณของ 7
คาร์บอนอะตอม สัญญาณที่ C 169.0 เป็น C-1 ของ
carboxylic acid สัญญาณ quaternary carbon ของ
C-5 และ C-2 ปรากฏที่ C 161.4 และ 121.5 ppm
ตามล าดับ ส่วนสั ญญาณของ aromatic methine
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carbon ที่ C 132.1 และ 115.0 เป็นของ C-3/C-3′
และ C-4/C-4′ ตามลาดับ จากข้อมูล NMR สาร 5
น่ า จะเป็ น ฟี โ นลิ ก ที่ มี ห มู่ แ ทนที่ แ บบ para ท าให้ มี
สมมาตรในวง เมื่อทาการเปรียบเทียบข้อมูล 1H และ
13
C-NMR ของสาร 5 พบว่าสอดคล้องกับสาร phydroxybenzoic acid ที่มีรายงายไว้แล้ว (Yayli et
al., 2003) รายงานวิจัยก่อนหน้านี้เคยพบสาร 1-4 ใน
พืช Ziziphus หลายชนิด เช่นจากเปลือกรากตะครอง
(Suksamrarn et al., 2006) รากพุทรา (Panseeta,
2009) เปลือกรากมะควัด (เจษฎา, 2548) และรากเล็บ
แมว (ณัฐชัย, 2545) ส่วน p-hydroxybenzoic acid
(5) เคยพบในพืชวงศ์ Ziziphus หลายชนิดเช่น พบใน
ส่วนผลและเมล็ดของพุทรา (Memon et al., 2012)
และในผลของพุทราจีน (Siriamornpun et al., 2015)
แต่ยังไม่มีรายงานการพบในต้นตะครอง
เมื่อนาสาร 1 3 และ 4 ที่มปี ริมาณมากพอมา
ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ H. pylori พบว่าสาร 1 และ
3 ไม่ แสดงฤทธิ์ ยับยั้ งต่ อเชื้อทั้ งสองสายพัน ธุ์ ส่ว น
ceanothic acid (4) มีฤทธิ์ยับยั้งต่อเชื้อ H. pylori
DMST20165 ดีที่สุด โดยให้ค่า MIC ที่ 16.03 ไมโครโม
ลาร์ ซึ่งดีกว่ายาปฏิชีวนะ amoxicillin (MIC 42.7 ไม
โครโมลาร์) ถึง 2.6 เท่า แต่แสดงฤทธิ์อย่างอ่อนต่อเชื้อ
H. pylori HP40 (MIC 64.22 ไมโครโมลาร์) จากข้อมูล
เบื้องต้นนี้แสดงว่าวง A ซึ่งเป็นวง 5 เหลี่ยม และมีหมู่
carboxylic acid ที่ C-1 ของไตรเทอร์ ปี น ชนิ ด
ceanothane ในสาร 4 น่าจะมีความสาคัญต่อการออก
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ส่วนสาร 1 และ 3 ซึ่งเป็นไตร
เทอร์ ปี น ชนิ ด lupane ไม่ แ สดงฤทธิ์ ต่ อ การยั บ ยั้ ง
แบคทีเรียทั้งสองชนิด สาหรับสาร 2 และ 5 ไม่สามารถ
ทดสอบฤทธิ์ ไ ด้ เ นื่ อ งจากแยกได้ ใ นปริ ม าณน้ อ ยมาก
รายงานนี้เ ป็นครั้ งแรกที่รายงานฤทธิ์การยั บ ยั้ง H.
pylori ของสารไตรเทอร์ปีน
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รูปที่ 1 สูตรโครงสร้างของสารประกอบ 1-5

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นรายงานครั้งแรกของฤทธิ์การ
ยับยั้ง H. pylori ของไตรเทอร์ปีน ceanothic acid (4)
ซึ่งแสดงค่า MIC ที่ดีกว่ายาปฏิชีวนะ amoxiciline 2.6
เท่า สารไตรเทอร์ปีนกลุ่มนี้พบได้ในพืชสกุล Ziziphus
รวมทั้งตะครอง จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสมุนไพร
ไทย และเพิ่มทางเลือกใช้พืชสมุนไพรจากธรรมชาติใน
การป้องกันและรักษาโรค
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คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุนสนับสนุน จากศูนย์
ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)
และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่
ให้ ค วามอนุ เ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ และแบคที เ รี ย ในการ
ทดสอบเชื้อ
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