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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีเป็นการศึกษาครังแรกถึงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทังหมด และ
ฤทธิ์การยับยังแอลฟากลูโคซิเดส จากส่วนสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอลของขนุนอ่อน ฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระศึกษาโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทังหมด
(Total Phenolic Contents) โดยวิธี Folin-Ciocalteau ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากส่วนสกัดด้วยตัว
ทาละลายเมทานอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.60±0.18 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมดสูงสุด 144.76±2.30 มิลลิกรัมแกลลิก/กรัมของสารสกัด หยาบ นอกจากนี
พบว่าส่วนสกัดชันเมทานอลแสดงฤทธิ์ยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจากลาไส้เล็กของหนูชนิดซูเครสดีที่สุด โดยมีค่า IC50
เท่ากับ 25.32±8.36 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในขณะที่ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนแสดงฤทธิ์ยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจาก
ยีสต์ดีที่สุดโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 57.44±10.36 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากผลการศึกษานีแสดงให้เห็นศักยภาพของ
ขนุนอ่อนทีใ่ ช้ในการรักษาโรคเบาหวาน
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ABSTRACT
In this research, hexane, dichloromethane and methanol crude extracts of young
jackfruit (Artocarpus heterophyllus) were first evaluated for antioxidant activities, total phenolic
contents and -glucosidase inhibitory activity. Investigation of antioxidant activities included 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging ability, total phenolic contents using the
Folin-Ciocalteau method. The methanol extract showed the highest DPPH radical scavenging
(IC50 0.60±0.18 mg/mL) and total phenolic contents (144.76±2.30 mg gallic acid equivalent/g
extract). In addition, the methanol extract revealed highest -glucosidase inhibitory activity
against rat intestinal sucrase with an IC50 value of 25.32±8.36 mg/mL while the dichloromethane
extract demonstrated inhibitory effect against yeast -glucosidase with an IC50 value of
57.44±10.36 mg/mL. These results suggest that the young jackfruit has a potential to be used for
diabetes therapy.
คาสาคัญ: ขนุน การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิย์ ับยังแอลฟากลูโคซิเดส
Keywords: Artocarpus heterophyllus, Antioxidant, -glucosidase inhibitory activity

บทนา
เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) เป็น
เบาหวานชนิ ด ที่ ไ ม่ พึ่ ง อิ น ซู ลิ น ( Non-insulin
dependent diabetes) โดยที่ร่างกายนันสามารถหลั่ง
และสร้างอินซูลินได้ แต่อินซูลินที่หลั่งมานันไม่สามารถ
ทางานได้อย่างปกติ (Murai et al., 2002) การเป็น
โรคเบาหวานในระยะยาวส่งผลต่อการสะสมของอนุมูล
อิสระในร่างกาย หรืออาจทาให้ระบบการต้านอนุมูล
อิสระในร่างกายนันลดลง โดยทังสองปัจจัยนีนาไปสู่การ
เพิ่มของอนุมูลอิสระในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อนุมูลอิสระ
ที่ ส ร้ า งนั นมาจากหลายๆ ปฏิ กิ ริ ย าในร่ า งกายได้ แ ก่
กระบวนการออกซิ เ ดชั นของกลู โ คส (glucose
oxidation) การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
โปรตีนที่เกาะกับนาตาล (oxidative degradation of
glycated protein) และการรวมตัวกันระหว่างนาตาล
กับโปรตีน (non-enzymatic glycation of protein)

ในร่า งกายนั นจะมี อ นุมู ลอิ ส ระ 2 กลุ่ ม คือ reactive
oxygen species (ROS) และ reactive nitrogen
species (RNS) เมื่อร่างกายมีการสะสมอนุมูลอิสระ
ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการทาลายออร์แกเนลล์
และเอนไซม์ภายในเซลล์ และมีการเพิ่มขึนของระดับ
ลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน (lipid peroxidation) และอาจ
ส่งผลต่อ การดือของอินซู ลิน และการพั ฒนาของโรค
แทรกซ้ อ นต่า งๆ ตามมาอี กมากมาย เช่ น โรคแทรก
เกี่ยวกับระบบประสาท โรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบไต
โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด และ โรคตา
(Maritim et al., 2003) การรั กษาโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 ผ่านการยับยังการทางานของเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสนับเป็ นแนวทางหนึ่งที่นิยม เพราะ
สามารถลดระดับนาตาลในกระแสเลือดหลังรับประทาน
อาหาร (postprandial glucose) โดยตัวยาที่ใช้ใน
ปัจจุบันได้แก่ acarbose, voglibose และ miglitol
แต่เมื่อรับประทานยาดังกล่าวจะมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย
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เช่น อาการท้องอืด แน่นท้อง ผายลมบ่อย ถ่ายเหลว
และ ปวดท้อง (Borges de Melo et al., 2006) จึง
นาไปสู่การศึกษาพืชผัก สมุนไพร ที่มกี ลไกการออกฤทธิ์
ยับยังการทางานของแอลฟากลูโคซิเดส ที่มีคุณสมบัติ
เป็นได้ทังอาหารและสามารถลดระดับนาตาลในเลือด
ไปพร้อมๆ กัน
ขนุน (Artocarpus heterophyllus) จัดอยู่
ในวงศ์ Moraceae เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ พบมาก
ในเขตร้อนทางด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ขนุน เป็น
แหล่งของสารแคโรทีนอยด์ กรดมาลิก และมีปริมาณ
เส้นใยทีส่ ูงโดยเฉพาะในผลอ่อน ส่วนการศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสั ชวิ ท ยา มี ก ารน าส่ ว นต่ า งๆมาใช้ รั ก ษาโรคต่ า งๆ
ตามตาราแพทย์แผนโบราณเช่น ต้านแบคทีเรีย ต้าน
มาลาเรีย ต้านวัณโรค ต้านไวรัส ต้านเชือรา ต้านการ
อักเสบ รวมถึงลดระดับนาตาลในกระแสเลือด (Jagtap
et al., 2010) ได้มีการวิจัยศึกษาการลดระดับนาตาล
ในกระแสเลือดโดยให้หนูรับประทานสารสกัดจากราก
และใบขนุน พบว่าสามารถลดระดับนาตาลในหนูที่เป็น
เบาหวานได้ รวมทั งมี ก ารกระตุ้ น การหลั่ ง อิ น ซู ลิ น
(Fernando et al., 1991) และมีการศึกษาการยับยัง
แอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ (Baker’s yeast) (Hossain
et al., 2008) โดยใช้สารสกัดหยาบจากใบ แต่ยังไม่มี
การศึกษาการยับยังแอลฟากลูโคซิเดสในลาไส้เล็กของ
หนู (มอลเทส และซูเครส) ซึ่งมีกลไกการทางานคล้าย
กั บ การท างานในร่ า งกายของมนุ ษ ย์ ดั ง นั นจึ ง ท าให้
คณะผู้วิ จัย นาขนุนอ่อน ซึ่งเป็ นที่นิยมนามาประกอบ
อาหารน ามาสกั ด และทดสอบการออกฤทธิ์ คู่ (dual
function) ทีม่ ีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและ
ลดระดั บ น าตาลในกระแสเลื อ ดผ่ า นการยั บ ยั งการ
ทางานแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ และลาไส้เล็กของหนู
ซึ่งการลดระดับนาตาล และการกาจัดอนุมูลอิสระเป็น
การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ร่ า งกายนั นพั ฒ นาไปสู่ ก ารเกิ ด โรค
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แทรกซ้อนชนิดต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา และส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนบริ โ ภค
พืชผักมากขึน เนื่องจากสามารถเป็นได้ทังอาหารและยา
จนนาไปสู่การพัฒนาเป็นตัวยาต่อไปในอนาคต

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมส่วนสกัดจากขนุนอ่อน
น าขนุ น อ่ อ นที่ ซื อมาจากตลาดสด อ าเภอ
ทุ่ ง สง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในเดื อ นมิ ถุ น ายน
ปี พ.ศ. 2558 มาล้างให้สะอาด แล้วนามาหั่นเป็นแว่น
บางๆ อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง
แห้ง แล้วนามาบดละเอียด นาขนุนอ่อนจานวน 350
กรัม แช่สกัด (maceration) ด้วยตัวทาละลายเฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน และเมทานอลตาม ทีละตัวทาละลาย
ตามลาดับ โดยใช้ตัวทาละลาย อย่างละ 3 ลิตร แช่เป็น
เวลา 3 วัน และสกัด 3 ครัง จะได้เป็นสารสกัดหยาบ
ออกมา นาสารสกัดหยาบมากรองด้วยผ้าขาวบาง และ
กรองด้ว ยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วระเหยตั วท า
ละลายออกด้ ว ยเครื่ อ งระเหยสุ ญ ญากาศ (rotary
evaporator) และเครื่อ งดูด สุญ ญากาศ (vacuum
pump) ตามลาดับ นาส่วนสกัดจาก เฮกเซน ไดคลอโร
มีเทน และเมทานอล ทาการชั่งนาหนัก และเก็บไว้ใน
ขวดสี ช า เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ถู ก แสงที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศา
เซลเซียส จนกว่าจะนาไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และการยับยังการทางานแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์
และลาไส้เล็กของหนู
2. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส
2.1 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ (Baker’s yeast)
การศึกษาฤทธิ์ยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจาก
ยีสต์ตามวิธีของ Damsud et al. (2014) ทาโดยเตรียม
ส่วนสกัด ของแต่ล ะตัวทาละลายที่ค วามเข้ม ข้น ต่างๆ
(0.1 1 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ที่ละลายใน
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DMSO) จ านวน 10 ไมโครลิ ต ร ลงในสารละลาย
ฟอสเฟตบัพเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ pH 6.9
จานวน 90 ไมโครลิตรตามด้วยสารละลายเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส จากยีสต์ ความเข้มข้น 0.1 ยูนิต
หลังจากนันบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 10 นาที
จ า ก นั น เ ติ ม ส า ร ล ะ ล า ย p -Nitrophenyl--Dglucopyranosidase (PNP-G ) ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ จานวน 50 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มที่
อุณหภูมิห้ อง 37°C เป็ นเวลา 20 นาที แล้ว เติ ม
Na2CO3 เข้มข้น 1 โมลาร์ จานวน 100 ไมโครลิตร วัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร
โดยใช้อะคาโบส (Acarbose) เป็นตัวควบคุมเชิงบวก
(positive control) คานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยัง
แอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ ดังสมการ
% inhibition = [(A0-A1)/A0]× 100
เมื่อ A0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของปฏิกิริยาที่ไม่มสี าร
สกัด
A1 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของปฏิกิริยาที่มสี าร
สกัด
คานวณหาค่า IC50 (ความเข้มข้นของสารสกัด
ที่สามารถยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ได้ร้อยละ
50) โดยคานวณจากกราฟระหว่างความเข้มข้นของสาร
สกัดกับค่าเปอร์เซ็นต์การยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจาก
ยีสต์ โดยใช้โปรแกรม Graph Pad Prism 6.05
2.2 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิ
เดสจากลาไส้เล็กของหนู
การศึกษาฤทธิ์ยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจาก
ลาไส้เล็กของหนูตามวิธีของ Damsud et al. (2014)
โดยเตรียมจากเอนไซม์อย่างหยาบ (Rat intestinal
acetone power Sigma-Aldrich. (St. Louis, MO,
USA)) ซึ่งประกอบด้วย มอลเทส และ ซูเครส ที่มีค่า
ความจาเพาะเท่ากับ 0.09 และ 0.45 ยูนิต/มิลลิกรัม
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โปรตีน ตามลาดับ โดยชั่งเอนไซม์อย่างหยาบจานวน 1
กรัม เติม 0.9% NaCl จานวน 30 มิลลิลิตร จากนันปั่น
เหวียงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 30 นาที ดูด
สารละลายส่วนบนเก็บแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20°C จนกว่า
นามาวิเคราะห์ เตรียมส่วนสกัดของแต่ละตัวทาละลาย
ที่ความเข้มข้น (0.1 1 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ที่
ละลายใน DMSO) จ านวน 10 ไมโครลิ ต ร เติ ม
สารละลายเอนไซม์อย่างหยาบ (crude enzyme) 20
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 10 นาที เติม
ซับสเตรต โดยใช้ มอลโตส ความเข้มข้น 0.58 มิลลิโมลาร์ และซูโครส ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ที่ละลาย
ในสารละลายฟอสเฟตบัพเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์
pH 6.9 จานวน 20 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C
เป็ นเวลา 40 นาที จากนั นหยุ ดปฏิ กิริ ย าโดยต้ ม ที่
อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 15 นาที วัดความเข้มข้นของ
กลูโคส โดยการทาปฏิกิริยากับเอนไซม์กลูโคสออกซิเดส
โดยใช้ glu-kit (Sigma-Aldrich) วัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร โดยใช้อะคาโบส
( Acarbose) เ ป็ น ตั ว ค ว บ คุ ม เ ชิ ง บ ว ก ( positive
control) คานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ การยับยังแอลฟา
กลู โ คซิ เ ดสจากยี ส ต์ โดยใช้ สู ต รดั งที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ใน
หัวข้อที่ 2.1 และค่า IC50 ของการยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจากลาไส้เล็กของหนู โดยใช้โปรแกรม Graph Pad
Prism 6.05
3. การทดสอบฤทธิ์ก ารกาจั ดอนุมูล อิสระ DPPH
(DPPH scavenging activity)
การศึกษาฤทธิ์การกาจัดอนุมูลอิสระ DPPH
ตามวิธีของ Ramadhana and Phuwapraisirisan
(2015) โดยเตรียมส่วนสกัดของแต่ละตัวทาละลายที่
ความเข้มข้น (10 50 100 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ที่ละลายใน DMSO) จานวน 25 ไมโครลิตร
เติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์
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จานวน 75 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา
30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นา
โนเมตร โดยใช้วิ ตามิ นซี (Ascorbic acid) เป็น ตั ว
ควบคุมเชิงบวก (positive control) คานวณหาค่า
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังที่กล่าวมาแล้ว ในหัวข้อที่ 2.1
และค่า IC50 ของการกาจัดอนุมูลอิสระ DPPH โดยใช้
โปรแกรม Graph Pad Prism 6.05
4. การทดสอบหาปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก
ทั้งหมด (Total phonolic contents) ด้วยวิธี
Folin Cioculteu reagent
การศึ ก ษาหาปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก
ทังหมด ตามวิธีดัดแปลงของ Hossain et al. (2008)
ใช้วิธี Folin Cioculteu reagent ผสมกับนากลั่น 0.5
ไมโครลิตร กั บส่วนสกัด แต่ ละชันที่ละลายใน DMSO
ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จานวน 100
ไมโครลิตร เติม Folin Cioculteu reagent จานวน
125 ไมโครลิตร ตังทิงไว้ 6 นาที เติม 7% Na2CO3
จานวน 1.25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยนากลั่นให้ได้
ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ตังทิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 90 นาที
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร
คานวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทังหมด จากกราฟ
มาตรฐานของกรดแกลลิก (gallic acid equivalent:
GAE) ในรูปมิลลิกรัมของกรดแกลลิก/กรัมส่วนสกัด
5. การประเมินผลทางสถิติ
ค่ า ข้ อ มู ล ของค่ า IC50 วิ เ คราะห์ โ ดยใช้
โปรแกรม Graph Pad Prism 6.05 (Graph Pad
Software ประเทศสหรัฐอเมริกา) ของการกาจัดอนุมูล
อิ ส ระ DPPH การทดสอบฤทธิ์ ยั บ ยั งแอลฟากลู โ คซิ เดสจากยีสต์และลาไส้เล็กของหนู แสดงในรูปค่าเฉลี่ย
± ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน โดยทดลองจานวน 3 ครัง
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อ่อน ด้ วยตัวท าละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และ
เมทานอล ส่วนสกัดหยาบที่ได้นาหนักออกมาสูงที่สุดคือ
ส่วนสกัดเมทานอล เท่ากับร้อยละ 34.32 ของนาหนัก
แห้ง รองลงมาคือส่วนสกัดเฮกเซน และไดคลอโรมีเทน
(ร้อยละ 3.89 และ 1.59) ตามลาดับ เมื่อนาส่วนสกัด
มาทดสอบฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูลอิสระ DPPH ซึ่งเป็น
อนุ มู ล อิ ส ระไนโตรเจนที่ ค งตั ว ที่ จ ะเปลี่ ย นเป็ น
diphenylpicrylhydrazine เมื่อมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ให้อิเล็กตรอน พบว่าส่วนสกัดเมทานอลมีประสิทธิภาพ
สูงที่สุดในการกาจั ดอนุมูล อิส ระ DPPH รองลงมาคื อ
ส่วนสกัดของ ไดคลอโรมีเทน และส่วนสกัดของเฮกเซน
ตามลาดับ โดยการยับยังนันจะแปรผันตามความเข้มข้น
ของส่ ว นสกั ด ที่ เ พิ่ ม ขึ น โดยมี ค่ า IC50 อยู่ ใ นช่ ว ง
0.60±0.18 ถึง 3.87±0.20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ
พบว่าค่า IC50 ของส่วนของสารสกัดขนุนอ่อนนันมีค่าต่า
กว่าตัวควบคุมเชิงบวก คือ กรดแอสคอร์บิก โดยมีค่า
0.11±0.02 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (ตารางที่ 1) ซึ่งฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระนันน่าจะมาจากฟลาโวนอยด์ ใน
กลุ่ม prenylfavonoids และ cycloheterophyllinartonins A และ B ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ
หยุ ด ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ ก ารเกิ ด ลิ ปิ ด ออกซิ เ ดชั น (lipid
oxidation) (Ko et al., 1998)
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ่ า นมามากมายพบว่ า
พืช จะมี ส ารประกอบกลุ่ ม ฟี นอลิ ก ที่ แ สดงคุ ณสมบั ติ
ต้า นอนุ มูล อิ สระ ซึ่ ง จากการศึก ษาวิ เ คราะห์ ป ริม าณ
สารประกอบฟีนอลิกทังหมดจากส่วนสกัดของขนุนอ่อน
พบว่าส่วนสกัดเมทานอลมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทังหมดสูงสุด รองลงมาคือส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนและ
เฮกเซน ดังแสดงในตารางที่ 1 การหาปริมาณฟีนอลิ ก
ทังหมดรวมนันหาได้จากกราฟมาตรฐานของสารละลาย
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กรดแกลลิก สมการของกราฟคือ y= 0.0034x, R2 =
0.985 โดยกลไกการก าจั ด อนุ มู ล อิ ส ระของสารกลุ่ ม
ฟีนอลิกได้แก่ การกาจัด reactive species การหยุด
ปฏิกิริยาลูกโซ่การเกิดลิพิดออกซิเดชั นหรืออาจมีการ
คีเลทกับโลหะ ซึ่งเป็นตัวเร่งการสร้างอนุมูลอิสระตัวอื่น
ตามมา (Rice-Evans et al., 1995)
การยับยังการทางานแอลฟากลูโคซิเดส คือ
การยับยังการย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในระบบ
ย่อยอาหารบริเวณลาไส้ ซึ่งวิธีการนีเป็นแนวทางหนึ่งที่
ใช้ในการลดระดับนาตาลในกระแสเลือดหลังมืออาหาร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั นการศึ ก ษาในครั งนี เป็ น
ตารางที่ 1

สารทดสอบ

Research

การศึ ก ษาการยั บ ยั งแอลฟากลู โคซิ เ ดสที่ มาจากสอง
แหล่ง คือ ยีสต์ และลาไส้เล็กของหนู แอลฟากลูโคซิ เดสจากลาไส้ เล็ กของหนูนันเป็ นเอนไซม์ อย่า งหยาบ
ประกอบด้วย มอลเทสและซูเครส ซึ่งเอนไซม์สองแหล่ง
ที่ ก ล่ า วมาจะมี ค วามจ าเพาะหมู่ ที่ เ ร่ งปฏิ กิ ริ ย า และ
ความจาเพาะต่อซับสเตรตที่แตกต่างกัน (Borges de
Melo et al., 2006) จากการศึกษาส่วนสกัดทังหมด
จากขนุนอ่อนพบว่า ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนสามารถ
ยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์โดยมีค่า

ความสามารถในการต้า นอนุมูลอิสระ การยับยั งแอลฟากลู โคซิเดส และ ปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกทังหมด จากส่วนสกัดจากขนุนอ่อนและตัวควบคุม
สารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด
(มิลลิกรัมกรดแกลิก/
กรัมส่วนสกัด)
1.83±1.40
13.79±1.12

IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
การกาจัดอนุมูลอิสระ
DPPH

ยีสต์
(Baker’s yeast)

มอลเทส

ซูเครส

ส่วนสกัดเฮกเซน
3.87±0.20
230.43±11.36
NI
NI
ส่วนสกัด
1.20±0.05
57.44±10.36
NI
NI
ไดคลอโรมีเทน
ส่วนสกัดเมทานอล
144.76±2.30
0.60±0.18
85.21±4.76
76.43±5.62 25.32±8.36
Ascorbic acid
0.11±0.02
NI
NI
NI
Acarbose
NI
3.23±0.22
0.59±0.02
1.59±0.12
NI = No inhibition (ไม่สามารถยับยังได้ โดยที่เปอร์เซ็นต์การยับยังน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร).

IC50 เท่ากับ 57.44±10.36 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในขณะ
ที่ส่วนสกัดเมทานอลยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจากลาไส้
เล็ก ของหนูชนิด ซูเ ครสกั บ มอลเทสที่ ดีที่ สุด โดยมีค่ า
IC50 มี ค่ า เ ท่ า กั บ 25.32±8. 3 6 แ ล ะ 76.43±5.62
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ฤทธิ์ในการยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ จากการ
วิจั ยส่ ว นใหญ่พ บว่า สารที่ มีส ภาพขั วต่ าจนถึง ขั วปาน
กลาง จะมี ฤทธิ์ในการยับยังได้ดี เช่นสารในกลุ่มของ
ลิกแนนที่พบมากในเมล็ดงา (Wikul et al., 2012)

ห รื อ ส า ร ก ลุ่ ม ฟี นิ ล โ พ ร พ า น อ ล เ อ ม า ย ด์
(phenylpropanoly amides) ในช้าพลู (Damsud et
al., 2013) สารขัวสูงที่พบในส่วนสกัดเมทานอลพบว่ามี
ประสิทธิภาพในการยับยังแอลฟากลูโคซิเดสจากลาไส้
เล็กหนูชนิดซูเครส กับมอลเทสได้ดีกว่า แอลฟากลูโคซิเดสจากยี ส ต์ ซึ่ งมี ร ายงานศึ ก ษาพบว่ า สารขั วสู งนั น
สามารถจับกับโครงสร้างแอลฟากลูโคซิเดสจากลาไส้
เล็กของหนูได้ดีกว่าแอลฟากลูโคซิ -เดสจากยีสต์ จึงทา
ให้ ส่ ว นสกั ด ชั นเมทานอลมี ฤ ทธิ์ ทั งแอลฟากลู โ คซิ -

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 3

เดสจากลาไส้เล็กของหนู และยีสต์ สารขัวสูงนันอาจจับ
ที่โครงสร้าง หรือตรงบริเวณเร่งปฏิกิริยา (active site)
ของเอนไซม์ ซึ่งเอนไซม์จากทังสองแหล่งนันจะมีความ
แตกต่างกัน ดังนันจึงส่งผลต่อฤทธิ์การยับยัง (Borges
de Melo et al., 2006) นอกจากนันพบว่าสารขัวสูง
ส่วนใหญ่ ที่พบจะเป็น กลุ่ม ฟลาโวนอยด์ หรือ ฟลาโวนอยด์ ไ กลโคไซด์ ที่ มี น าตาลติ ด อยู่ กั บ โครงสร้ า ง
(Thanakosai et al., 2013) และยังพบอีกว่าหมู่
ไฮดรอกซิล (OH) บนโครงสร้า งของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ส่งผลต่อ การยั บยั งที่ ดีขึ น นอกจากนันการ
เปลี่ยนตาแหน่งของหมู่ดังกล่าวก็ส่งผลต่อการยับยังได้
เช่นเดียวกัน อีกทังยังส่งผลทาให้การต้านอนุมูลอิสระ
เพิ่มขึนอีกด้วย (Tadera et al., 2006)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผลจากการยั บ ยั งแอลฟา
กลู โ คซิ เ ดสอาจเกิ ด จากตั ว ยั บ ยั งจากส่ ว นสกั ด ไป
ขัดขวางการทางานของเอนไซม์ โดยเกิดจากการออก
ฤทธิ์เสริมกัน (synergistic effect) หรืออาจจะเป็นสาร
องค์ประกอบหลัก (major compounds) ที่อยู่ในส่วน
สกัด มีผลให้โครงสร้างของแอลฟากลูโคซิเดสเปลี่ยน
แปลง หรือไปแย่งจับบริเวณเร่งปฏิกิริยา จนไม่สามารถ
เกิด ปฏิ กิริ ยาไฮโดรไลซิ ส (hydrolysis) กั บซับ สเตรต
ตามธรรมชาติได้ จากการศึกษาดังกล่าวเป็นข้อมูล
เบื องต้ นต่ อ การวิจั ยต่ อ ไป ซึ่ง จะต้ องมี การแยก และ
พิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ รวมทังศึกษา
กลไกการการยับยัง เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา สู่การเป็นยารักษาโรคเบาหวานต่อไป

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาส่วนสกัดทังหมดของขนุนอ่อน
พบว่ า ส่ ว นสกั ด ส่ ว นไดคลอโรมี เ ทน ยั บ ยั งกลู โ คซิ เดสจากยีสต์ได้สูงที่สุด ในขณะที่สารสกัดส่วนเมทานอล
พบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทังหมดสูงสุด ส่งผลให้
เกิ ด การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ และยั บ ยั งการท างานของ
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แอลฟากลูโคซิเดสจากลาไส้เล็กของหนู ชนิด มอลเทส
และ ซู เ ค รส ดั ง นั นสา รสกั ด ของขนุ น อ่ อ น จึ ง มี
การออกฤทธิ์คู่ ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระและลดระดับ
นาตาลในกระแสเลือดผ่านการยับยังการทางานแอลฟา
กลูโคซิเดส ผลการวิจัยในครังนีสามารถใช้เป็นข้อมูล
สนั บ สนุ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ตั ว เลื อ กในการรั ก ษา และใช้
ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
ต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาในครั งนี ได้ รั บ การอนุ เ คราะห์
เครื่ อ งมื อ จาก สาขาชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต์ และสาขา
การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย (วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช)
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