บทคัดยอ
มะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) พบมากในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย นิยมบริโภคสด ทําเครื่องดืม่ หรือผานกระบวนการแปรรูปอื่นๆ สารสีในผลสุกของ
มะเกี๋ยงเปนสารแอนโทไซยานินซึ่งมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้
คือตองการหาวิธีทเี่ หมาะสมในการสกัดผลมะเกี๋ยง เพื่อใหไดสารสกัดที่มีฤทธิท์ างชีวภาพดานการ
ตานอนุมูลอิสระหรือมีความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ โดยทํา
การทดลองสกัดผลมะเกี๋ยงสุกดวยวิธีตางๆ กัน เชน คัน้ น้ํา, หมักดวย 50%เอทานอล, 95%เอทา
นอล และตมกับน้าํ แลวทําใหแหงดวยวิธีตางๆ คือ ทําใหแหงแบบเยือกแข็ง ทําใหแหงแบบใช
สูญญากาศ และทําใหแหงแบบพนฝอย
นําสารสกัดที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ ไดแก แอนโทไซยานิน,
สารประกอบฟนอลิค, วิตามิน ซี, คาเทชิน, ไซยานิดิน 3-กลูโคไซด, กรดแกลลิค, แคมเฟอรอลและ
เควอเซติน พรอมทั้งนําสารสกัดทั้งหมดมาทดสอบฤทธิต์ านอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และวิธลี ิ
ปดเปอรออกซิเดชันดวยการใชไลโปโซม ทดสอบความเปนพิษตอเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa)
เซลลมะเร็งปอด (COR L23) และเซลลปกติ (MRC-5) ดวยวิธยี อมสี SRB
จากผลการทดลองพบวา การสกัดดวย 95%เอทานอลแลวทําใหแหงแบบเยือกแข็ง เปน
วิธีที่ไดเปอรเซ็นตของสารสกัดสูงที่สุด (3.22%) และมีปริมาณสารสําคัญ แอนโทไซยานิน
รวม (5.36 ± 0.12 mg/g) สารประกอบฟนอลิค (111.28 ± 2.54 mg GAE/g) ไซยานิดนิ 3-กลู
โคไซด (1.72 ± 0.09 mg/g) คาเทชิน (0.26 ± 0.02 mg/g) และเควอเซติน (1.06 ± 0.02 mg/g)
มากที่สุด สารสกัดนี้ยังมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ดีที่สุด (EC50 = 15.08 ±
0.74 µg/ml) และมีฤทธิ์สงู ในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธีลิปดเปอรออกซิเดชันในไลโปโซม (IC50
= 50.85 ± 6.72 µg/ml) สารสกัดจากการสกัดผลสุกดวยน้ําแลวทําใหแหงแบบเยือกแข็ง มี
ปริมาณ วิตามิน ซี (0.51 ± 0.04 mg/g) และกรดแกลลิค (2.26 ± 0.03 mg/g) มากที่สุด และสาร
สกัดที่สกัดดวยวิธกี ารตางๆ ทั้งหมดมีความเปนพิษตอเซลลคอนขางต่ํา (IC50 >50 µg/ml)
จึงไดเพิ่มขนาดการสกัดทัง้ 2 วิธีนี้ เพื่อใชสําหรับ แยกสารบริสุทธิ์ วิเคราะหคุณคาทาง
โภชนาการ และศึกษาความคงตัว จากการแยกสารสําคัญดวยวิธี HPLC และพิสูจนเอกลักษณ
ของสูตรโครงสรางของสารที่แยกไดดวยวิธีทางสเปกโตรสโคปและวิเคราะหทางเคมียืนยันดวย
ิ 3-กลูโคไซด
HPLC โดยใชสภาวะตางๆ กัน 3 สภาวะ พบวา สารที่แยกไดคือ ไซยานิดน
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ในสารสกัดประกอบไปดวยสารตางๆ คือ คารโบไฮเดรต (81.6 - 82.1 %) สารประกอบ
ฟนอลิค (8.5 - 11.13%) ความชืน้ (4.1 - 5.5%) โปรตีน (2.8 - 3.6%) ไขมัน (0.2 - 0.24%) เถา
(0.1 - 0.12%) สวนเกลือแร คือ โซเดียม (9.1 - 23.7 mg/kg) โปแตสเซียม (10.5 - 15.2 mg/kg)
แคลเซียม (1.2 - 2.2 mg/kg) และแมกนีเซียม (0.8 - 2.5 mg/kg) ไมพบปริมาณไฟเบอรและ
โลหะหนัก (เหล็กและตะกั่ว)
ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว โดยผงสกัดจะหลอมเปนเนื้อ
เหนียวๆ และมีสีเขมมากขึ้น เมื่อนํามาทดสอบในสภาวะเรง (45 °C ความชืน้ สัมพัทธ 75% เปน
เวลา 120 วัน) ปริมาณของสารประกอบฟนอลิค, ไซยานิดนิ 3-กลูโคไซด และเควอเซติน ลดลง
อยางรวดเร็ว จนไมพบปริมาณของไซยานิดิน 3-กลูโคไซดเมื่อเวลาผานไป 30 วัน ฤทธิ์ในการตาน
อนุมูลอิสระก็ลดลงอยางรวดเร็วดวย (EC50 >200 µg/ml หลังจากผานไป 30 วัน) ใน
ขณะเดียวกันการทดสอบความคงตัวที่อณ
ุ ภูมิหอง (25-32 oC ความชื้นสัมพัทธ 55 - 60% เปน
เวลา 180 วัน) สารสกัดทัง้ 2 วิธีนนั้ คอนขางมีความคงตัว โดยผงสกัดยังคงหลอมเปนเนื้อเหนียวๆ
และมีสีเขมขึ้นเล็กนอย ปริมาณของสารสําคัญคอยๆ ลดลง (สารประกอบฟนอลิคเหลือ 70.3%,
ไซยานิดนิ 3-กลูโคไซดเหลือ 31.5% และเควอเซตินเหลือ 60.4% หลังจากครบ 180 วัน) และฤทธิ์
ในการตานอนุมูลอิสระก็คอยๆ ลดลงดวย (EC50 = 83.8 µg/ml หลังจากครบ 180 วัน)
จากขอมูลที่ไดสรุปไดวาสารสกัดที่สกัดดวย 95% เอธานอล มีปริมาณสารสําคัญที่เปน
ประโยชนตอสุขภาพและมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุด แตสารสกัดไมคงตัวอยูในสภาวะเรง ซึ่งถา
เก็บไวที่อุณหภูมิ 0 oC จะสามารถเก็บรักษาปริมาณสารสําคัญ ตามรายงานของวรงคศิริ เข็ม
สวัสดิ์และคณะ (2006) ดังนัน้ การศึกษาทดลองตอไปก็คือ หาวิธีการเตรียมใหไดสารสกัดที่
สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิหอ ง เพื่อใชเปนผลิตภัณฑเสริมสุขภาพตอไป
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