พฤกษเคมีและฤทธิ์ในการต้ านแบคทีเรี ยจากระย้ าเกล็ดหอย
Phytochemicals and their antibacterial activity of Lycopodium nummularifolium
Blume.
ศศิวดี บุญญะอุทธยาน1*, ณรงค์ศกั ดิ์ ชัยภัทรกิจ1, นพพร ทัศนา2, สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ 2, นันทวรรณ ฤกษ์ งาม2, สุพรรณา เตชะสกุล2
Boonya-udtayan, S1*, Chaiphattharakit, N1., Thasana, N., 2 Nanthawan Ruek-ngam2, Ruchirawat, S. Techasakul, S.2
1
โครงการจัดตังภาควิ
้
ชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
1
Department of Chemistry, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon
Pathom 73140, Thailand.
2
Chulabhorn Research Institute, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand.
*Corresponding author; E-mail: faassdb@ku.ac.th

บทคัดย่ อ
สารในกลุม่ เซอราทีนไตรเทอร์ ปีนอยด์ 2 ชนิด และ -onocerin แยกได้ จากสารสกัดจากส่วนเหนือดิน
ของต้ นระย้ าเกล็ดหอย ซึง่ เป็ นเฟิ ร์นในวงศ์ Lycopodiaceae โครงสร้ างทางเคมีของสารที่แยกได้ สามารถวิเคราะห์
ได้ เป็ น serrat-14-ene-3β,21α-diol (1), serrat-14-ene-3β,21β-diol (2) และ -onocerin (3) โดยใช้ วิธีทาง
สเปกโทรสโกปี และการเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่ได้ มกี ารศึกษาก่อนหน้ านี ้ โดยสารที่แยกได้ นี ้ ถูกนามาทดสอบฤทธิ์
ในการต้ านแบคทีเรี ยเป็ นครัง้ แรก โดยพบว่า -onocerin (3) เท่านันที
้ ่แสดงฤทธิ์ในระดับกลาง
คาสาคัญ : ระย้ าเกล็ดหอย เซอร์ ราทีนไตรเทอร์ พรี นอยด์ เซอราทีนไดออล แอลฟา-ออนโนเซอรี น ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรี ย

Abstract
Two serratene triterpenoids and -onocerin were isolated from the extract of the aerial parts of
Lycopodium nummularifolium Blume, one of club mosses in Lycopodiaceae family. The chemical
structure of the isolated compounds were identified as serrat-14-ene-3β,21α-diol (1), serrat-14-ene3β,21β-diol (2) and -onocerin (3) by using spectroscopic method and comparison with the previous
literature. The antibacterial activity of these isolated triterpenoids was first time evaluated and only
-onocerin showed moderate activity.

Keywords : Lycopodium nummularifolium Blume, Serratene triterpenoids, serratenediol, -onocerin,
antibacterial activity

บทนำ

Figure 1. Biologically active serratene triterpenoids

ระย้ าเกล็ดหอย หรื อ ยมโดยเกล็ดหอย
(Lycopodium nummularifolium Blume หรื อ
Phlegmariurus nummularifolius Blume) เป็ นเฟิ ร์น
ชนิดหนึง่ ในวงศ์ Lycopodiaceae ที่พบในประเทศไทย
[1-2] จากการศึกษาพบว่าพืชในวงศ์ Lycopodiaceae
หลายชนิดถูกนามาใช้ เป็ นยาพื ้นบ้ านในการรักษาโรค
เช่น อาการฟกช ้าและปวดข้ อ [3] พืชชนิดนี ้เป็ นแหล่งที่
สาคัญของสารในกลุม่ ไลโคโพเดียม อัลคาลอยด์
(Lycopodium alkaloids) [3-7] และ เซอราทีน
ไตรเทอร์ ปรี นอยด์ (Serratene triterpenoids)
โดย เซอร์ ราทีน ไตรเทอร์ ปรี นอยด์ มีลกั ษณะโครงสร้ าง
เป็ นวงเชื่อมต่อกัน 5 วงโดยมีวง 7 เหลีย่ ม 1 วง (วง C)
และมีหมู่ เมทิล ชนิดตติยภูมิ 5-7 หมู่ ประกอบอยูใ่ น
โครงสร้ าง (Figure 1)

สารในกลุม่ Serratene triterpenoids หลาย
ชนิดมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีหลายประการ ตัวอย่างเช่น
Lycernuic acid C (4) ซึง่ แยกได้ จาก Lycopodium
cernuum มีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยังเอนไซม์
้
โพรทิเอส
[8] นอกจากนี ้ยังพบ Lycophlegmarin (5) [9] ซึง่ มี
คุณสมบัติในการยับยังการเติ
้
บโตของเซลล์มะเร็งตับ
(Hepatoma cells BEL 7402) รวมไปถึง
Lycophlegmariol B (6) และ Lycophlegmariol D (7)
ที่แยกได้ จาก Lycopodium phlegmaria L. แสดง
ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็งสายพันธุ์ MOLT-3 (Acute
lymphoblastic leukemia) โดยมีคา่ IC50 อยูท่ ี่ 14.7
และ 30 µM ตามลาดับ [10]
จากคุณสมบัติทางชีวภาพที่ดขี องสารที่แยก
ได้ จากพืชในกลุม่ Lycopodiaceae ดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ในการ
ต้ านแบคทีเรี ยของสารที่แยกได้ จากต้ นระย้ าเกล็ดหอย
(L. nummularifolium Blume)

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ และสารเคมี
อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ แก่ เครื่ องนิวเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรมิเตอร์ (NMR) (ใช้ pyridine-d5 หรื อ CDCl3 เป็ นตัวทา
ละลาย) เครื่ องแมสสเปกโทร-มิเตอร์ (MS) โดยใช้
รูปแบบ atmospheric pressure chemical ionization
(APCI) เครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรด สเปกโทร
มิเตอร์ เครื่ องกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน (Rotary
Evaporator) เครื่ องฉายแสงอัลตราไวโอเลต (UV-light)
ทินเลเยอร์ โครมาโทกราฟี (TLC) (ติดตามโดยการย้ อม
สีด้วย p-anisaldehyde stain และให้ ความร้ อน)
ซิลกิ าเจลสาหรับโครมาโทกราฟี และ ตัวทาละลาย
อินทรี ย์ (กลัน่ ก่อนนามาใช้ )
การสกัดและการแยก (Extraction and Isolation)
พืชสดส่วนเหนือดินของระย้ าเกล็ดหอย
(L. nummularifolium Blume) รวบรวมจากกรุงเทพฯ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 (พิสจู น์เอกลักษณ์ของพืช
โดย ดร.นพพร ทัศนา, Voucher specimens หมายเลข
CRI-Lnu-JJ-Oct 2012) น ้าหนัก 5.15 kg ถูกนามาแช่
ในสารละลายเมทานอล (20 L) 3 ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน ที่
อุณหภูมิห้อง นาสารสกัดเมทานอล มาระเหยตัวทา
ละลายออก ได้ สารสกัดหยาบน ้าหนัก 421.6 g นามา
เติม 3% สารละลายกรดทาร์ ทาริ กและเอทิลอะซิเตท
จะเกิดการแยกชันระหว่
้
างชันสารอิ
้
นทรี ย์และชันน
้ ้า
สารในชันเอทิ
้ ลอะซิเตทหรื อชันสารอิ
้
นทรี ย์จะถูกแยก
ต่อโดยใช้ เทคนิคคอลัมน์โครมาโทรกราฟี [10]

การแยกและทาสารให้ บริสุทธิ์ โดยใช้ เทคนิคโคร
มาโทรกราฟี (Isolation and Purification by
chromatography)
สารสกัดจากชันเอทิ
้ ลอะซิเตท ถูกแยกต่อและ
ทาให้ บริ สทุ ธิ์โดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทรกราฟี โดย
ใช้ ซิลกิ าเจล (Silica gel, 70 – 230 mesh) เป็ นเฟสอยู่
กับที่ (Stationary phase) และใช้ เฟสเคลือ่ นที่ (Mobile
phase) เป็ น Hexane/Ethyl acetate มีการเพิม่ ขัวตั
้ ว
ทาละลายอย่างต่อเนื่อง (Gradient elution) (Hexane
: Ethylacetate ตังแต่
้ 100 : 0 จนถึง 0 : 100)
ใช้ เทคนิค Thin-layer chromatography (TLC) ในการ
ติดตามการแยกสาร โดยวัดด้ วยแสงอัลตราไวโอเลต
(UV) ที่ความยาวคลืน่ 254 นาโนเมตร และใช้
p-anisaldehyde stain กรณีที่สารไม่ดดู กลืนแสง
ในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV)
สารบริ สทุ ธิ์ที่แยกได้ นามาพิสจู น์เอกลักษณ์
และวิเคราะห์โครงสร้ าง โดยเทคนิค สเปกโทรสโกปี
(Spectroscopy technique) ได้ แก่ Nuclear
Magnetic Resonance spectroscopy (NMR) (1H
and 13C-NMR), Mass spectrometry (MS), Infrared
spectroscopy (IR) รวมไปถึงวัดสมบัติทางกายภาพ
ได้ แก่ จุดหลอมเหลว
การทดสอบคุณสมบัติการยับยัง้ การเจริญของเชือ้
แบคทีเรีย
การทดสอบคุณสมบัติการยับยังการเจริ
้
ญ
ของเชื ้อแบคทีเรียเป็ นไปตามวิธีของ NCCLS [7] โดย
ใช้ Escherichia coli, Salmonella typhimurium,
Shigella Flexneri, Staphylococcus aureus และ
Bacillus cereus เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยที่ใช้ ในการทดสอบ
สารตัวอย่างถูกทดสอบความเข้ มข้ นในช่วง 0.39 ถึง

200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร เพื่อหาค่าความเข้ มข้ น
ต่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อได้ (Minimal Inhibitory
Concentration, MIC) [11-12]

ผลและวิจารณ์
สารสกัดหยาบที่ได้ จากการแช่ พืชสดตัวอย่าง
ในสารละลายเมทานอล เป็ นเวลา 3 วัน ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
(421.6 g) ถูกนามาสกัด ด้ วย 3% สารละลาย
กรดทาร์ ทาริก และตัวละลายเอทิลอะซิเตท เพื่อแยก
ส่วนที่เป็ นไลโคโพเดียมอัลคาลอยด์ออก โดยสารที่
สนใจ ซึง่ ได้ แก่ serratene triterpenoids จะอยูใ่ นชัน้
ตัวทาละลายเอทิลอะซิเตท ทังนี
้ ้ได้ สารสกัดหยาบในชัน้
เอทิลอะซิเตท น ้าหนัก 167.11 g
สารสกัดจากชันเอทิ
้ ลอะซิเตท (167.11 g)
ถูกนามาแยกต่อ และทาให้ บริ สทุ ธิ์โดยเทคนิคคอลัมน์
โครมาโทกราฟี (แบ่งสารสาหรับแยกประมาณ 10 g)
และทาให้ บริ สทุ ธิ์โดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี
(EtOAc : hexane (5 - 100%)) ในครัง้ แรกของการแยก
ได้ สารออกมาเป็ น 3 ส่วนหลัก ได้ แก่ A1, A2 และ A3
ในแต่ละส่วนถูกนามาแยกต่อ โดย A1 ได้ สว่ นย่อย อีก
12 ส่วน ได้ แก่ A1B1 - A1B12 ส่วนของ A2 แยกได้
ส่วนย่อยอีก 2 ส่วน ได้ แก่ A2B1-A2B2 และในส่วน A3
แยกได้ อีก 9 ส่วน ได้ แก่ A3B1 - A3B9 ตามลาดับ
รวมทุกส่วนได้ ทงหมด
ั้
23 ส่วน
สารที่แยกได้ ทัง้ 23 ส่วน (A1B1 - A1B12,
A2B1-A2B2, และ A3B1 - A3B9) ถูกนามาทาให้
บริ สทุ ธิ์เพิ่มเติม (ได้ สว่ นย่อยเป็ น ส่วน C, D, E, F
ตามลาดับ) โดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี (EtOAc
: hexane (5 - 100%)) สารที่แยกได้ และทาให้ บริ สทุ ธิ์
ถูกนามาตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
พิสจู น์

เอกลักษณ์และวิเคราะห์โครงสร้ าง โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy technique)
จากข้ อมูลทางสเปกโทรสโกปี และงานวิจยั
ก่อนหน้ า [10,13-14] สนับสนุนว่าสารใน ส่วนของ
A2B2C3D2E2, A2B2C3D4E2 และ A3B2C2D2 เป็ น
สาร Serrat-14-ene-3β,21 -diol (1) สารในส่วนย่อย
A2B2C2D3E4 และ A2B2C3D1E3F5 เป็ นสาร
Serrat-14-ene-3β,21β -diol (2) และสารในส่วน
A2B2C3D2E5, A2B2C3D4E1, A2B2C3D4E3 และ
A2B2C3D5E3F2 พบว่าเป็ นสาร -onocerin (3)
ตามลาดับ (Figure 2)

Figure 2. Isolated compounds from Lycopodium
nummularifolium Blume
Serrat-14-ene-3β,21 -diol หรื อ 3β,21αserratenediol (1) มีลกั ษณะเป็ นของแข็ง อสัณฐาน
สีขาว (white amorphous solid) จุดหลอมเหลวอยู่
ในช่วง 250-252 องศาเซลเซียส มีน ้าหนักโมเลกุล
(HRMS) สาหรับสูตรโมเลกุล C30H54NO2 [M + NH4]+
เท่ากับ 460.4140 m/z สอดคล้ องกับการคานวณ ซึง่ ได้
เท่ากับ 460.4144 m/z สาหรับข้ อมูล IR พบสัญญาณ
หมูไ่ ฮดรอกซี (-OH) ที่ 3377 cm-1 สัญญาณพันธะคู่
(C=C) ที่ 1441 cm-1 สาหรับข้ อมูลทาง 1H และ 13C
NMR พบว่าสอดคล้ องกับข้ อมูลที่เคยรายงาน [10,13]
โดย 1H NMR ปรากฏสัญญาณหมู่ เมทิล ทัง้ 7 หมู่ ที่ 
0.79 (s), 0.88 (s), 0.95 (s), 1.07 (s), 1.11 (s), 1.20

(s) and 1.25 (s) สัญญาณของโปรตอน ที่ตาแหน่ง
C-3 และ C-21 ปรากฏซ้ อนกัน ให้ สญ
ั ญาณเป็ นมัลติ
เพลต ที่  3.52 (m, 2CH) และ โปรตอนของ CH ที่
ตาแหน่ง C-15 (CH=) ปรากฏที่  5.48 (br s, 1H) ใน
ลักษณะเป็ นสัญญาณกว้ าง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏ
สัญญาณ -OH ของหมูไ่ ฮดรอกซี ในส่วนข้ อมูล
13
C NMR ปรากฏสัญญาณ ครบทัง้ 30 คาร์ บอน ซึง่
จากการใช้ ข้อมูล Dept 135 ประกอบ พบว่า ประกอบ
ไปด้ วย หมู่ เมทิล (CH3) 7 สัญญาณ หมูเ่ มทิลนี (CH2 )
10 สัญญาณ และเมไทน์ (CH) 7 สัญญาณ (เป็ น
สัญญาณของตาแหน่งที่คาร์ บอนเกาะกับออกซิเจน 2
สัญญาณ และ 1 สัญญาณที่เป็ นของ CH=) และ 6
สัญญาณที่เหลือเป็ นสัญญาณของคาร์ บอนชนิดควอ
เทอร์ นารี (quarternary carbon) (Table 1)
Serrat-14-ene-3β,21β-diol หรื อ 3β,21βserratenediol (2) แยกออกมาได้ อยูใ่ นรูปของ
ของแข็งอสัณฐาน สีขาว (white amorphous solid) มี
จุดหลอมเหลวมากกว่า 300 องศาเซลเซียส มีน ้าหนัก
โมเลกุล (HRMS) สาหรับ C30H54NO2 [M + NH4]+
เท่ากับ 460.4155 m/z สอดคล้ องกับการคานวณ ซึง่ ได้
เท่ากับ 460.4144 m/z สาหรับข้ อมูล IR พบ
สัญญาณไฮดรอกซี (–OH) ที่ 3490 cm-1, สัญญาณ
พันธะคู่ (C=C) ที่ 1449 cm-1 สาหรับ 1H NMR ใช้
CDCl3 และ CD3OD เป็ นตัวทาละลาย (โดยใช้
CD3OD 5 หยด) พบสัญญาณ หมูเ่ มทิล 7 สัญญาณ ที่
 0.69 (s), 0.77 (s), 0.80 (s), 0.84 (s), 0.89 (s),
0.93 (s), 0.97 (s) สาหรับ สัญญาณของโปรตอนที่
C-3 และ C-21 ขึ ้นที่  3.19 (dd, J = 11.1, 5.1 Hz,
1H) และที่  3.45 (br s, 1H) ซึง่ ต่างจากสารหมายเลข
1 โดยพบว่าโปรตอนของสองตาแหน่งนี ้ ปรากฏที่คา่

เคมิคลั ชิฟท์ตา่ งกัน สาหรับสัญญาณของ CH= ของ
C-15 ปรากฏที่  5.32 (br s, 1H) สาหรับข้ อมูล 13C
NMR ปรากฏสัญญาณ ครบทัง้ 30 คาร์ บอน ซึง่
สอดคล้ องกับข้ อมูลอ้ างอิง (Table 1) [13] และจาก
ข้ อมูลดังกล่าวทาให้ ทราบว่า สาร 2 เป็ น C-21 epimer
ของสาร 1
-onocerin (3) ที่แยกได้ มีลก
ั ษณะสารเป็ น
ของแข็ง อสัณฐาน สีขาว (white amorphous solid)
จุดหลอมเหลว 222 – 224 องศาเซลเซียส มีน ้าหนัก
โมเลกุล (HRMS) สาหรับ C30H54NO2 [M + NH4]+
เท่ากับ 460.4140 m/z เท่ากับการคานวณ ซึง่ ได้ เท่ากับ
460.4149 m/z สาหรับข้ อมูล IR ปรากฏสัญญาณที่
3361 cm-1 และ 1467 cm- 1 ซึง่ เป็ นสัญญาณของ
หมูไ่ ฮดรอกซี (-OH) และพันธะคู่ (C=C) ตามลาดับ ใน
ส่วนของ 1H NMR แสดงสัญญาณของหมูเ่ มทิล ที่ 
0.64 (สัญญาณที่ตาแหน่ง 25 และตาแหน่ง 28) ที่ 
0.76 (ตาแหน่ง 23 และ 29),  0.99 (ตาแหน่ง 24 และ
30) สาหรับ โปรตอนตาแหน่งที่เกาะกับออกซิเจน
(ตาแหน่งที่ 3 และ 21) ปรากฏที่  3.25 (dd, J = 12,
3 Hz) และโปรตอนของเมทิลนี คาร์ บอน ที่ตาแหน่ง 26
และ 27 พบสัญญาณเป็ นแบบซิงเกล็ต ที่  4.56 (s)
and 4.83 (s) สาหรับข้ อมูล 13C NMR แสดงสัญญาณ
เพียง 15 คาร์ บอน ซึง่ เมื่อพิจารณาร่วมกับข้ อมูล
HRMS แสดงให้ เห็นว่า โมเลกุลนี ้ สมมาตร (Table 1)
[14]

Table 1. 1H and 13C NMR of isolated triterpenoids and -onocerin from L. nummularifolium Blume.
Compounds1

1

1

2, [10, 13]

Chemical shift (ppm)
H
0.79(s, 3H), 0.82(m, 2H), 0.88(s, 3H),
0.95(s, 3H), 1.07(s, 3H), 1.11(s, 3H),
1.16(m, 2H), 1.20(s, 3H), 1.25(s, 3H),
1.39(m, 2H), 1.50(m, 2H), 1.73(m, 2H),
1.77(m, 2H),1.84(m, 2H), 1.90(m, 2H),
1.96(m, 2H), 1.98(m, 1H), 2.02(m, 1H),
2.08(m, 2H), 2.18(m, 1H), 2.33(m, 1H),
3.51(m, J = 15.3, 6.0 Hz, 1H),
3.61(br.s 1H), 5.48(br s, 1H)

2 3,[13]

0.69(s, 3H), 0.77(s, 3H), 0.80(s, 3H),
0.84(s, 3H), 0.89(s, 3H), 0.93(s, 3H),
0.97(s, 3H), 1.09(m, 1H), 1.16(m,1H),
1.21(m, 1H), 1.40(m, 2H), 1.47(m, 2H),
1.60(m, 2H), 1.63(m, 2H), 1.65(m, 2H),
1.72(m, 2H), 1.77(m, 2H), 1.85(m, 2H),
1.95(m, 2H), 2.02(m, 2H), 2.21(m, 1H),
3.19(dd, J = 11.1, 5.1 Hz, 1H),
3.45(br s, 1H), 5.32(br s, 1H)

33, [14]

0.64(s, 3H), 0.76(s, 3H), 0.84(m, 1H),
0.89(m, 1H), 0.99(s, 3H), 1.08(m, 1H),
1.19(m, 1H), 1.38(m, 1H), 1.44(m, 1H),
1.58(m, 1H), 1.63(m, 1H), 1.68(m, 1H),
1.72(m, 1H), 1.97(m, 1H), 2.39(m, 1H),
3.25(dd, J = 11.7, 4.5 Hz, 2H),
4.56(s, 1H), 4.83(s, 1H)

C
13.7(CH3), 15.4(CH3), 16.0(CH3), 16.3(CH3),
19.3(CH2), 20.1(CH3), 24.6(CH2), 25.5(CH2),
27.5(CH2), 28.2(CH3), 28.4(CH2), 28.5(CH2),
28.7(CH3), 36.4(quaternary C),
37.4(quaternary C), 37.5(CH2),
38.4(quaternary C), 39.0(CH2),
39.4(quaternary C), 39.6(quaternary C),
45.5(CH2), 50.0(CH), 56.0(CH), 56.4(CH2),
57.5(CH), 62.9(CH), 77.9(CH), 78.2(CH),
122.7(CH), 138.7(quaternary C)
13.3(CH3), 15.4(CH3), 15.7(CH3), 18.9(CH2),
19.8(CH3), 21.8(CH3), 24.0(CH2), 25.2(CH2),
25.4(CH2), 27.2(CH2), 27.5(CH2), 27.7(CH3),
28.1(CH3), 31.2(CH2), 35.9(quaternary C),
37.1(CH), 37.4(quaternary C),
38.2(quaternary C), 38.6(CH2),
39.0(quaternary C), 43.4(CH), 45.2(CH2),
55.7(CH), 56.2(CH2), 56.8(CH), 62.9(CH),
76.2(CH), 78.8(CH), 122.1(CH),
138.5(quaternary C)
14.5(2CH3), 15.4(2CH3), 22.6(2CH2),
24.1(2CH2), 28.0(2CH2), 28.3(2CH3),
37.0(2CH2), 38.3(2CH2), 39.1(2quaternary
C), 39.3(2quaternary C), 54.7(2CH),
57.6(2CH), 78.9(2CH), 106.7(2CH2),
148.4(2quaternary C)

วัดที่ความถี่ 300 และ 75 MHz สาหรับ 1H และ 13C NMR ตามลาดับ
2
ใช้ Pyridine-d5 เป็ นตัวทาละลาย, 3 ใช้ CDCl3 และ CD3OD (5 หยด) เป็ นตัวทาละลาย

สารทัง้ 3 ชนิด ได้ แก่ Serrat-14-ene-3β,21
-diol (1), Serrat-14-ene-3β,21β -diol (2) และ
onocerin (3) ได้ ถกู นาไปทดสอบฤทธิ์ต้านเชื ้อ
แบคทีเรี ย (antibacterial activity) โดยการหาค่าความ
เข้ มข้ นตา่ สุดของสารที่สามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโต
ของแบคทีเรียได้
(Minimum
Inhibitory
Concentration, MIC) เนื่องจากพบว่าสารในกลุม่ นี ้ยัง
ไม่มีรายงานฤทธิ์ต้านแบคทีเรี ยมาก่อน ซึง่ จากผลการ
ทดสอบพบว่า -onocerin ซึง่ มีฤทธิ์ดีกว่าสารอื่น ๆ ที่
ทดสอบ โดยมีคา่ MIC อยูท่ ี่ 200 g/mL ต่อเชื ้อ
E. Coli, S. typhimunium และ S. flexen (แบคทีเรีย
แกรมลบ) ซึง่ ต่างจากสารอื่นที่ทดสอบที่มีคา่ MIC >
200 g/mL (Table 2)

S.flexen

S.aureus

B.cereus

>200
>200
200

S.typhimunium

1
2
3

E.Coli

Compounds

Table 2. Antibacterial activity of isolated
compounds (Minimum inhibitory concentration,
MIC)
Minimum inhibitory concentration
(g/mL)*

>200
>200
200

>200
>200
200

>200
>200
>200

>200
>200
>200

*E-Coli = Escherichai coli (gram -), B.cereus = Bacillus
cereus (gram +), S. aureus = Staphylococcus aureus
(gram +), S. typhimunium = Salmonella typhimunium
(gram -), S.flexneri = Shigella flexneri (gram - )

สรุ ป

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี จากต้ น
ระย้ าเกล็ดหอย พบว่าสามารถแยกสารบริ สทุ ธิ์ 3 ชนิด
ได้ แก่ serrat-14-ene- serrat-14-ene-3β,21α-diol (1),
serrat-14-ene-3β,21β-diol (2) และ -onocerin (3)
โดยในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นรายงานครัง้ แรกทีม่ กี าร
รายงานพฤกษเคมีและฤทธิ์ในการต้ านเชื ้อแบคทีเรีย
ของสารในกลุม่ ของ serratene triterpenoids (1-2)
และ -onocerin (3) จากต้ นระย้ าเกล็ดหอย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนสนับสนุนจากทุน
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