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บทคัดย่ อ
กิ่งอ่อนติ ้วขาวได้ น�ำมาศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพรวมถึงศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ส่วนสกัดอะซิโตนของติ ้ว
ขาวถูกแยกโดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี อย่างรวดเร็ ว ในการแยกทังนี
้ ้ได้ 18 ส่วนสกัดหยาบ ทุกส่วนสกัดหยาบ
ได้ ถกู น�ำมาศึกษาสมบัตกิ ารยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสซึง่ เป็ นเอนไซม์สำ� คัญทีเ่ กี่ยวข้ องกับกลไก
การเกิดโรคเบาหวาน พบว่า มี 7 ส่วนสกัดหยาบที่มีสมบัตใิ นการยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ ที่
30.4-78.3% เมื่อทดสอบที่ความเข้ มข้ น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร นอกจากนี ้ ยังสามารถแยกสารบริ สทุ ธิ์จากส่วน
สกัดหยาบได้ 6 ชนิด เป็ นสารในกลุม่ แซนโทน 1 ชนิดคือ 1,7-Dihydroxy-4-methoxyxanthone และเป็ นสารในกลุม่
เทอร์ พีน 5 ชนิดคือ friedelin, friedelinol, β-amyrin, α-amyrin และ lupeol อีกด้ วย
ค�ำส�ำคัญ : โรคเบาหวาน เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส เทอร์ พีน แซนโทน ต้ นติ ้วขาว

Abstract
Young twigs of Cratoxylum formosum were investigated for biological activity as well as chemical
constituents. The acetone extract of C. formosum was separated by quick column chromatography to
give 18 fractions. All fractions were evaluated for their α-glucosidase inhibitory activity which plays an
important role in Diabetes mellitus. The results showed that seven of them showed α-glucosidase inhibitory activity with the percent inhibition ranging from 30.4-78.3% at the concentration of 100 mg/mL. In
addition, one known xanthone, 1,7-Dihydroxy-4-methoxyxanthone and five known terpenes which are
friedelin, friedelinol, β-amyrin, α-amyrin, and lupeol were also isolated. Their structures were established
by spectroscopic analysis.
Keywords : Diabetes mellitus, α-glucosidase, terpenes, xanthones, Cratoxylum formosum
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บทน�ำ
ติ ้วขาว (Cratoxylum formosum) เป็ นพืชใน
วงศ์ Clusiaceae เป็ นไม้ ยืนต้ นผลัดใบขนาดกลาง สูง
ระหว่าง 5-35 เมตร เมือ่ มีอายุน้อยจะมีหนามแข็งขึ ้นตาม
ล�ำต้ น เปลือกมีลกั ษณะแตกเป็ นร่องสะเก็ดสีน� ้ำตาลปน
แดง ใบเป็ นใบเลี ้ยงเดีย่ วทรงรี ปลายแหลมผิวด้ านบนมัน
สีเข้ มกว่าด้ านล่าง ถ้ าใบแก่จะมีสีแสดหรื อแดงมีขนาด
กว้ าง 1.5-5 ซม. ยาว 3-10 ซม. ออกดอกเป็ นช่อแบบซี่
ร่ มสีชมพูหรื อขาว ก้ านดอกยาว 0.7 ซม. ก้ านช่อดอก
กว้ างบานเต็มที่กว้ าง 2-3 ซม.มีผลทรงกระสวย ผิวแห้ ง
แข็งสีน� ้ำตาลหรื อน� ้ำตาลปนด�ำขนาดกว้ าง 0.7 ซม. ยาว
2 ซม. เมื่ อ ผลแก่ จ ะแตกตามรอยแยกสามแฉก จะ
ออกดอกในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ออกผลใน
เดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม พบมากในประเทศเขตร้ อน
[1, 2] (Figure 1) ในประเทศไทยพบพืชในสกุลนี ้ 6 ชนิด
คือ โงงงัง (C. arborecense) ติ ้วเกลี ้ยง (C. cochinchinense (Lour.) Blume) ติว้ ขน (C. formosum ssp.
pruniflorum) ติ ้วขาว (Cratoxylum formosum) ติ ้วด�ำ
(C. sumatranum) และ แต้ ว (C. maingayi) [3]
ในประเทศไทยมีการน�ำส่วนต่างๆของต้ นติ ้ว
ขาว มาใช้ ประกอบอาหารในครัวเรื อน เช่น การน�ำยอด
อ่อน ใบอ่อนของต้ นติ ้วขาวมารับประทานเป็ นผักสดร่วม
กับลาบก้ อย น� ้ำตก หรื อน�ำส่วนดอกมาท�ำซุปหรื อย�ำเพื่อ
รับประทานในครัวเรือน [4] มีรายงานถึงการศึกษาสมบัติ
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ในการต้ านสารอนุมลู อิสระของส่วนสกัดหยาบจากใบติ ้ว
ขาว พบว่าสารสกัดหยาบมีสมบัตใิ นการต้ านสารอนุมลู
อิสระได้ เมื่อทดสอบโดยวิธี DPPH scavenging assay
โดยมีคา่ IC50 อยูท่ ี่ 28.77 ± 2.57 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร
[5]
มีรายงานการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจาก
รากของต้ นติ ้ว พบสารในกลุ่มแซนโทนใหม่ 3 สารคือ
formoxanthone A-C โดยที่สาร formoxanthone A และ
C มีสมบัติในการยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยทังชนิ
้ ดแกรมบวก
และแกรมลบได้ แก่ Bacillus subtilis, Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis และ Salmonella typhi
ทังนี
้ ้ไม่มีผลการทดสอบสมบัติในการต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย
ของสาร formoxanthone B เนื่องจากสารดังกล่าวมี
ปริมาณที่น้อยมากจึงไม่สามารถน�ำมาทดสอบได้ [6] ใน
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนของล�ำต้ นของ
ต้ นติ ้วขน (Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum)
พบสารชนิดใหม่ 6 ชนิดคือ pruniflorones M-R ที่อยูใ่ น
กลุม่ ของสารแซนโทนที่มีสมบัตใิ นการยับยัง้ Retinoid X
receptors (RXRs) ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญต่างๆอาทิ การ
เจริ ญเติบโตของตัวอ่อน การรักษาสมดุลของแคลเซียม
และไขมัน ในเลื อ ด รวมทัง้ การเผาผลาญกลูโ คสใน
ร่างกายได้ อีกด้ วย [7] อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงาน
ถึงสมบัตใิ นการยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์กลูโคซิเดส
(alpha-glucosidase inhibition)

Figure 1. Picture of the plant, Cratoxylum formosum. A) twig B) flowers C) leaves D) young fruit and E)
old fruit (Photo by Assoc. Prof. Dr. Surat Laphookhieo)
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เอนไซม์ แอลฟากลูโคซิเดส(alpha-glucosidase, EC 3.2.1.20) เป็ นเอนไซม์ที่มีหน้ าที่ในการย่อย
พันธะไกลโคซิดกิ (glycosidic bond) และปล่อยโมเลกุล
น�ำ้ ตาลอิสระเข้ าไปยังกระแสเลือด [8] การยับยังการ
้
ท�ำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจะสามารถช่วยใน
การควบคุมปริ มาณน� ้ำตาลที่ถกู ปล่อยออกมายังกระแส
เลือดได้ นอกจากนี ้มีหลายงานวิจยั พบว่า สารทีม่ ฤี ทธิ์ใน
การยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสไม่
เพียงแต่สามารถใช้ ในการรักษาโรคเบาหวานได้ เท่านัน้
แต่ยังมีความสามารถในการรั กษาโรคมะเร็ ง รวมทัง้
รักษาโรคต่างๆ ทีเ่ กิดจากเชื ้อไวรัสได้ อกี ด้ วย [9] จากการ
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลพบว่า สารประกอบที่มีสมบัตใิ นการ
ยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสนันส่
้ วน
มากเป็ นสารในกลุ่มแซนโทนและอนุพนั ธ์ ของแซนโทน
(xanthones และ xanthone derivatives) ดังนันงานวิ
้
จยั
นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นพบสารในกลุม่ แซนโทน ซึง่ อาจ
มีสมบัติในการยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์แอลฟากลู
โคซิเดส ที่แยกได้ จากพืชในวงศ์ Clusiaceae หรื อชื่อเดิม
คือวงศ์ Guttiferae เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า พืชใน
Clusiaceae มีความสามารถในการผลิตสารในกลุม่ แซน
โทนได้

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
สารเคมีและอุปกรณ์
เครื่ องมือหาจุดหลอมเหลวรุ่น Buchi melting
point B-540 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิค Nuclear
magnetic resonance (NMR) จากเครื่ องรุ่น Advance
III 300MHz ของบริ ษัท Bruker ค่า Chemical shift ถูก
บันทึกในหน่วย parts per million (δ) ใน CDCl3 (δH
7.28 และ 77.0 ppm) ซึง่ มี TMS เป็ นสารอ้ างอิง การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิค Mass spectrometry (MS)
จากเครื่ องMicroTOF mass spectrometer ของบริ ษัท
Bruker เฟสอยู่กบั ที่ (Stationary phase)ของการแยก
สารโดยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี ที่ใช้ มีดงั นี ้Si gel 60H
(Merck, 5-40 µm), Si gel 100 (Merck, 63-200 µm)
และ Sephadex LH-20 ตัวท�ำละลายที่ใช้ ในการทดลอง
นี ้คือ methanol, acetone, hexanes, ethyl acetate และ
dichloromethane ทังหมดใช้
้
commercial grade
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การสกัดและการแยกสาร
กิ่งอ่อนติ ้วขาว (1.41 กิโลกรัม) เก็บจากจังหวัด
หนองคาย เดือนเมษายน พ.ศ.2533 หัน่ เป็ นชิ ้นขนาดเล็ก
และผึง่ ลมให้ แห้ ง น�ำมาสกัดด้ วยอะซิโตนเป็ นเวลา 3 วัน
ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อง จากนั น้ น� ำ ไประเหยตั ว ท� ำ ละลาย
ออกแบบลดความดันได้ สว่ นสกัดหยาบอะซิโตน (32.12
กรัม) น�ำส่วนสกัดหยาบที่ได้ มาแยกด้ วยเทคนิคคอลัมน์
โครมาโทกราฟี แบบรวดเร็ว (quick column chromatography, QCC) โดยใช้ ระบบชะเริ่ มต้ นด้ วย100% เฮกเซน
และเพิม่ ขัวของระบบด้
้
วยอะซิโตน จนถึง 100% อะซิโตน
รวบรวมส่วนที่แยกได้ โดยใช้ การตรวจสอบจากโครมาโท
กราฟี แบบแผ่นบาง (thin layer chromatography, TLC)
ได้ ส่วนย่อยทังหมด
้
18 ส่วน (F1-F18) จากนันท�
้ ำการ
แยกสารจากส่วนสกัดย่อยทัง้ 18 ส่วน โดยใช้ ปริมาณของ
สารในแต่ละส่วนสกัดและผลทีไ่ ด้ จากการทดสอบสมบัติ
การยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสใน
การเลือกส่วนสกัดย่อยเพื่อท�ำการแยกสาร โดยแยกจาก
ส่วนสกัดย่อยที่ 12-18 ก่อนเนื่องจากมีความสามารถใน
การยับยัง้ เอนไซม์ แอลฟากลูโคซิเดสได้ ดี ดังแสดงใน
Table1. ส่วนย่อย F13 (1.8651 กรัม) น�ำมาแยกโดยใช้
sephadex LH-20 ชะด้ วย 100% เมทานอล ได้ สว่ นย่อย
11 ส่วน (F13A-K) น�ำส่วนย่อย F13K มาแยกโดยเทคนิค
คอลัมน์ โครมาโทกราฟี โดยใช้ ระบบการชะคือ 30%
เอทิ ล อะซิ เ ตทในเฮกเซนได้ ส่ ว นสกั ด ย่ อ ย 6 ส่ ว น
(F13KA-F) ส่วนย่อย F13KC น�ำมาแยกโดยเทคนิค CC
ชะด้ วย 20% อะซิโตนในเฮกเซนได้ 1,7-dihydroxy-4-methoxyxanthone (1, 1.2 มิลลิกรัม) จากนันท�
้ ำการแยก
สารจากส่วนสกัดอื่นๆดังนี ้ ส่วนสกัดย่อย F3 ( 55.0
มิลลิกรัม) น�ำมาแยกต่อด้ วย QCC โดยใช้ ระบบชะเริ่ ม
ต้ นด้ วย 2% ไดคลอโรมีเทนในเฮกเซน100% และเพิ่มขัว้
ของระบบด้ วยไดคลอโรมีเทนจนถึง 100% ไดคลอโร
มีเทน ได้ สาร 2 สารคือ friedelin (2, 1.3 มิลลิกรัม) และ
friedelinol (3, 1.9 มิ ล ลิ ก รั ม ) ส่ว นย่ อ ย F6 (67.0
มิลลิกรัม) เป็ นของแข็งสีขาว ล้ างของแข็งด้ วยเมทานอล
ได้ ส ารผสมจ� ำ นวน 20 มิ ล ลิ ก รั ม อัน ประกอบด้ ว ย
β-amyrin (4), α-amyrin (5) และ lupeol (6) (Figure 2)
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Figure 2. Structures of the isolated compounds
การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารยั บ ยั ้ง เอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส
การทดสอบเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (α-Glucosidase, Sigma, G5003 from Saccharomyces
cerevisiae) ถูกทดสอบ 3 ซ� ้ำ (n=3) โดยใช้ วิธีการวัดสี
(Colorimetric method) ตามวิธีการของ Liu Y. และคณะ
[10] สารที่น�ำมาทดสอบ และ สารตังต้
้ น(substrate,
4-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside) ถูกละลายในตัว
ท�ำละลาย DMSO และเจือจางในสารละลาย 50 mM
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 6.8 เพื่อให้ ความเข้ มข้ นสุดท้ าย
ของสารละลาย DMSO เป็ น 5%v/v จากนันท�
้ ำการผสม
สารละลายเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส(0.4 U/mL) และ
สารละลายของสารที่น�ำมาทดสอบเพื่อท�ำการ preincubated เป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาที่ก�ำหนดท�ำการ

ใส่สารละลายของสารตังต้
้ น (3 mM) เพือ่ ให้ เกิดปฏิกิริยา
ต่ออี ก 1 ชั่วโมง จากนัน้ ท� ำการหยุดปฏิ กิริยาโดยใส่
สารละลาย 0.1 M Na2CO3 ปริ มาตร 1 mL และท�ำการ
วัดค่าดูดกลืนแสงที่ 405 nm ทันที ในการทดลองนี ้ใช้
acarbose เป็ นสารควบคุม แสดงค่า IC50 ที่ 8.0 ± 1.7
μM

ผลการศึกษา
ส่วนย่อย 18 ส่วนน�ำมาทดสอบคุณสมบัตกิ าร
ยับยังเอนไซม์
้
แอลฟากลูโคซิเดส โดยพบว่า 7 ใน 18 ส่วน
มีสมบัติในการยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์ได้ โดยมี
ค่า % การยับยังอยู
้ ใ่ นช่วง 30.4 ± 0.9 ถึง 78.3 ± 0.3 เมื่อ
ทดสอบโดยใช้ ความเข้ มข้ นของส่วนสกัดย่อยที่ 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร (Table 1)
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Table 1. alpha-Glucosidase inhibitory activities of
18 fractions of Cratoxylum formosum
Fraction No.
%inhibition at 100 mg/mL
1
NA
2
NA
3
NA
4
NA
5
NA
6
NA
7
NA
8
NA
9
NA
10
NA
11
NA
12
30.4 ± 0.9
13
37.9 ± 0.4
14
53.6 ± 0.9
15
52.2 ± 0.7
16
66.9 ± 0.3
17
73.0 ± 0.1
18
78.3 ± 0.3
Note: NA = %inhibition less than 5%
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จากนันเมื
้ ่อน�ำส่วนย่อยที่ได้ จากการแยกโดย
เทคนิค QCC มาท�ำการแยกสารบริสทุ ธิ์โดยใช้ เทคนิคโค
รมาโทกราฟี โดยได้ ท�ำการแยกสารในส่วนสกัดย่อยที่
12-18 ก่อนเนือ่ งจากมีความสามารถในการยับยังเอนไซม์
้
แอลฟากลูโคซิเดสได้ ดังแสดงใน Table 1. แต่ทัง้ นี ้
เนือ่ งจากเครื่องมือทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดและปริมาณของสาร
ในส่วนสกัดย่อยมีน้อยจึงท�ำให้ ผ้ วู ิจยั สามารถแยกสาร
บริ สุทธิ์ ได้ เพียงสารเดียวจากส่วนสกัดย่อยที่ 13 ที่ มี
ค่า %การยับยังที
้ ่ 37.9 ± 0.4 นัน่ คือ 1,7-dihydroxy-4methoxyxanthone (1) ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั จึงได้ ทำ� การแยกสาร
์
บริสทุ ธิออกจากสารในส่วนสกัดย่อยทีเ่ หลือจากส่วนสกัด
ย่อยที่ 1-11 พบว่าเมือ่ ท�ำการแยกส่วนสกัดย่อยที่ 3 โดย
ใช้ เทคนิค QCC ในระบบที่เริ่ มต้ นจาก 2% ของตัวท�ำ
ละลายไดคลอโรมีเทนในตัวท�ำละลายเฮกเซน (CH2Cl2:Hexanes) จนกระทัง่ ถึง 100% ของตัวท�ำละลายได
คลอโรมีเทน ได้ สาร 4 กลุม่ ย่อย ซึง่ สารในกลุม่ ย่อยที่ 1
และ 4 มีลกั ษณะเป็ นของแข็งสีขาวพิสจู น์ได้ วา่ เป็ น friedelin (2) และ friedelinol (3) จากนันได้
้ ทำ� การแยกสาร
์
บริ สทุ ธิออกจากส่วนสกัดย่อย ที่ 6 ซึง่ ส่วนสกัดย่อยนี ้มี
ลักษณะเป็ นของแข็งสีขาว ได้ ทำ� การล้ างของแข็งด้ วยตัว
ท�ำละลายเมทานอล และน�ำมาวิเคราะห์หาระบบเพื่อ
ท�ำการแยกโดยใช้ เทคนิค TLC พบว่าของแข็งดังกล่าวไม่
แยกในทุกระบบที่ใช้ จึงท�ำการส่งสารเพื่อพิสจู น์ พบว่า
ของแข็งจากส่วนสกัดย่อย F6 เป็ นสารผสมของสาร 3 ชนิด
คือ β-amyrin (4), α-amyrin (5) และ lupeol (6)
1,7-Dihydroxy-4-methoxyxanthone (1) มี
ลักษณะเป็ นของแข็งสีเหลืองใส 1.2 มิลลิกรัม; m.p. =
215-216 °C (lit. m.p. 215-216 °C; José, M., 1998)
;ESITOF m/z 258.2835 [M+], calcd for C14H10O5; 1H
NMR (CDCl3, 300 MHz) และ 13C NMR (CDCl3, 300
MHz) ดังแสดงใน Table 2.
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Table 2. Comparison the 1H NMR and 13C NMR in CDCl3, 300 MHz of 1,7-Dihydroxy-4-methoxyxanthone
(1) with the chemical shift with the literature (11)
1,7-Dihydroxy-4-methoxyxanthone (1)
Reference (11)
position
δC
Type
δH (J in Hz)
δC Type
δH (J in Hz)
1
152.55
C
153.3
C
2
108.39 CH
7.26 (J=8.9 Hz)
108.0 CH
7.23 (d, J=8.8 Hz)
3
121.08 CH
6.73 (J=8.9 Hz)
120.1 CH
6.96 (d, J=8.7 Hz)
4
140.02
C
139.9
C
4a
150.72
C
151.1
C
5
119.78 CH
7.55 (J = 9.1 Hz)
119.7 CH
7.61 (d, J=9.0 Hz)
6
124.97 CH 7.33 (J=9.1, 3.1 Hz) 125.8 CH 7.47 (dd, J=9.1, 2.8 Hz)
7
145.94
C
145.2
C
8
108.39 CH
7.63 (J=3.06 Hz)
107.8 CH
7.95 (d, J=2.8 Hz)
8a
119.96
C
120.5
C
9
182.03 C=O
181.7 C=O
9a
108.98
C
108.4
C
10
57.37 CH3
3.97 (s)
56.8 CH3
4.04 (s)
10a
154.55
C
154.3
C
Friedelin (2) มีลกั ษณะเป็ นของแข็งสีขาว 1.3
มิลลิกรัม; m.p.= 260-261 °C (lit. m.p. 259.7-262.1
°C; Oliveira, D.M., 2012); ESITOF m/z 427.3934
[M+H+], calcd for C30H51O1; 1H NMR (CDCl3, 300
MHz): δH 0.73 (3H, s), 0.87 (3H, s), 0.88 (3H, d,
J=6.8), 0.94 (1H, m), 0.95 (3H, s), 1.00 (3H, s), 1.01
(3H, s), 1.05 (3H, s), 1.18 (3H, s), 1.19 (1H, m), 1.21
(1H, m), 1.26 (1H, m), 1.28 (2H, m), 1.30 (1H, m),
1.35 (1H, m), 1.36 (1H, m), 1.38 (1H, m), 1.40 (2H,
m), 1.48 (1H, m), 1.50 (2H, m), 1.51 (1H, m), 1.53
(2H, m), 1.57 (1H, m), 1.58 (1H, m), 1.68 (1H, m),
1.76 (1H, m), 1.97 (1H, m), 2.25 (1H, m), 2.31 (1H,
m), and 2.39 (1H, m) ppm และ 13C NMR (CDCl3, 300
MHz): δC 6.80 (CH3), 14.65 (CH3), 17.94 (CH3),
18.24 (CH2), 18.64 (CH3), 20.25 (CH3), 22.28 (CH2),

28.16 (C), 30.00 (C), 30.50 (CH2), 31.77 (CH3), 32.09
(CH3), 32.43 (CH2), 32.79 (CH2), 35.01 (CH3), 35.35
(CH2), 35.64 (CH2), 36.02 (CH2), 37.45 (C), 38.30
(C), 39.25 (CH2), 39.70 (C), 41.31 (CH2), 41.52
(CH2), 42.14 (C), 53.11 (CH), 58.23 (CH), 59.50
(CH), และ 213.20 (C=O) ppm (12)
Friedelinol (3) มีลกั ษณะเป็ นของแข็งสีขาว
1.9 มิลลิกรัม; m.p.= 285-286 °C (lit. m.p. 282-284
°C; Kumar, S., 2009);ESITOF m/z 427.3928 [M-H+],
calcd for C30H51O1; 1H NMR (CDCl3, 300 MHz): δH
0.79 (3H, s), 0.86 (6H, s), 0.88 (3H, s), 0.92 (6H, s),
0.94 (3H, s), 1.10 (3H, s), 1.15-1.58 (brunch for 18H)
และ 3.67 (1H, m) ppm และ 13C NMR (CDCl3, 300
MHz): δC 11.80 (CH3), 16.00 (CH2), 16.62 (CH3),
17.70 (CH2), 18.30 (CH3), 18.80 (CH3), 20.30 (CH3),
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28.30 (C), 30.00 (C), 30.70 (CH2), 31.90 (CH3), 32.30
(CH3), 32.60 (CH2), 32.79 (CH2), 35.20 (CH3), 35.35
(CH2), 35.50 (CH2), 36.20 (CH2), 36.60 (CH2), 37.30
(C), 38.00 (C), 38.90 (C H2), 39.40 (CH2), 39.70 (C),
41.90 (C), 42.90 (CH), 49.40 (CH), 53.40 (CH), 61.60
(CH) และ 72.90 (CH) ppm (13,14)
สาร 4, 5 และ 6 เป็ นของผสม เมื่อเทียบค่า
สัญญาณ Chemical shift กับเอกสารอ้ างอิง (17, 18)
พบว่า เป็ นสารผสมของ β-amyrin (4), α-amyrin (5)
และ lupeol (6) โดยมีสญ
ั ญา 1H NMR ที่ส�ำคัญดังนี ้
olefinic protons ที่ δH 5.15 ppm (1H, t, J = 6 Hz)
และ 5.40 ppm (1H, t, J = 6 Hz) oxymethine protons
ที่ δH 4.68 ppm (1H, t, J = 3 Hz) และ 4.56 ppm (1H,
t, J = 3 Hz) ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ที่พบใน β-amyrin และ
α-amyrin ทังนี
้ ้ในสเปกตรัมของเทคนิค COSY ยังปรากฏ
ความสัมพันธ์ ของสัญญาณโปรตอนระหว่าง sextet
methine protons ที่ δH 2.37 ppm (1H, m) กับ Sp3
methylene proton ที่ δH 1.37 ppm (2H, m) และ Sp3
methine proton ที่ δH 1.89 ppm (1H, m) รวมทังระหว่
้
าง
oxygenated methine proton ที่ δH 3.2 ppm (1H, m)
กับ Sp3 methylene proton ที่ δH 1.60 ppm (2H, m)
อีกด้ วย นอกจากนี ้เมื่อใช้ เทคนิค HMBC พบว่ามีความ
สัมพันธ์ระหว่าง oxygenated methine proton ที่ δH
3.2 ppm กับคาร์ บอนที่ 28.0 ppm กับ 18.5 ppm และ
ยังมีความสัมพันธ์ระหว่าง sextet methine protons ที่
δH 2.37 ppm กับ olefenic carbons ที่ δC 19.5, 109.0
และ 151.0 ppm และ methylene carbon ที่ δC 29.9
ppm และ methine carbon ที่ δC 48.3 ppm อีกด้ วย
ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของสาร lupeol (6) (15, 16)
ทังนี
้ ้ในส่วนของการทดสอบสมบัติการยับยัง้
การท� ำ งานของเอนไซม์ แ อลฟากลูโ คซิ เ ดสของสาร
บริสทุ ธิ์นนั ้ เนื่องจากประมาณสารบริสทุ ธิ์ที่สามารถแยก
ได้ คือสารที่ 1 (1.2 มิลลิกรัม), 2 (1.3 มิลลิกรัม) และ 3
(1.9 มิลลิกรัม) ด้ วยปริ มาณดังกล่าว สารทัง้ 3 ชนิดจึง
ถูกใช้ ในการพิสจู น์โครงสร้ างของสารทังหมดแล้
้
ว ท�ำให้
ไม่สามารถท�ำการทดสอบสมบัติการยับยังการท�
้
ำงาน
ของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารบริสทุ ธิ์ทงั ้ 3 ชนิด
ได้
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีจากกิ่งอ่อนของต้ นติ ้วขาวนี ้ พบว่า สารสกัดของกิ่ง
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อ่อนต้ นติ ้วขาว 7 ส่วนจาก 18 ส่วนมีคณ
ุ สมบัติในการ
ยับยังการท�
้
ำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ และ
ยังพบสารในกลุม่ แซนโทน นัน่ คือ 1,7-Dihydroxy-4-methoxyxanthone (1) ซึง่ เป็ นสารแซนโทนทีพ่ บได้ โดยทัว่ ไป
ในพืชสกุล Clusiaceae แต่พึ่งถูกค้ นพบครัง้ แรกในติ ้ว
ขาวอีกด้ วย (7)

อภิปรายผลและสรุ ป
งานวิจยั นี ้ เป็ นรายงานครัง้ แรกในการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีของต้ นติ ้วขาว ซึง่ พบสารในกลุ่ม
แซนโทนที่เป็ นสารกลุม่ หลักที่พชื ในวงศ์ Clusiaceae มัก
ผลิตขึ ้ นัน่ คือ 1,7-Dihydroxy-4-methoxyxanthone (1)
นอกจากนี ้ยังมีการทดสอบสมบัติการยับยังการท�
้
ำงาน
ของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดที่ได้ จากต้ น
ติ ้วขาวด้ วย จากการทดสอบทีไ่ ด้ พบว่า 7 ใน 18 ส่วน ของ
ส่วนสกัดของต้ นติ ้วขาวสามารถยับยังการท�
้
ำงานของ
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ จึงมีความเป็ นไปได้ ทจี่ ะน�ำ
ข้ อมูลดังกล่าวไปเพิ่มองค์ความรู้ทางด้ านการรักษาโรค
เบาหวานจากต้ นติ ้วขาวและพืชในวงศ์ Clusiaceae ต่อ
ไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ทใี่ ห้
ความอนุเคราะห์เครื่ องมือในการวิเคราะห์โครงสร้ างของ
สารบริ สทุ ธิ์ที่แยกได้ ทังนี
้ ้คณะผู้วจิ ยั ใคร่ขอขอบพระคุณ
รศ.ดร.สุรั ต น์ ละภูเ ขี ย ว อาจารย์ ป ระจ� ำ ส� ำ นัก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และ ดร.ประสาท
กิตตะคุปต์จากสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ทเี่ ป็ นผู้ให้ ความช่วย
เหลือและค�ำแนะน�ำในการท�ำวิจยั นี ้เป็ นอย่างสูง
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