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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพจากเปลือกหอมแดง
ด้วยเอทานอล เมทานอล และน้ า พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอลมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้ง
หมดสู งที่สุด คือ 142.46 ± 2.84 mg GAE/g DW และสารสกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ การต้านอนุมูล
อิสระดีที่สุด (1:1000) เท่ากับร้อยละ 71.86 ± 4.54 ด้วยวิธี DPPH การตรวจสอบสารเควอซิตินไฮ
เดรต (QH) และเควอซิตินไกลโคไซด์ (QG) ในสารสกัดด้วยวิธี thin layer chromatography พบว่า
สารสกัดด้วยน้ า เอทานอล และเมทานอลมีท้ งั QH และ QG การแยกสารในเปลือกหอมแดงด้วยวิธี
column chromatography พบว่า fraction 1 ของสารสกัดด้วยเอทานอลและเมทานอลมีท้ งั สาร QH
และ QG ในขณะที่ fraction 2 ไม่มีสาร QH และ QG แต่เป็ นสารกลุ่มแอนโทไซยานิน ซึ่งสารสกัด
ด้วยเอทานอลและเมทานอลมีปริ มาณเควอซิตินเทียบเท่า คือ 47.33 และ 35.34 mg QH/g DW ตาม
ลาดับ สารสกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสได้ดีที่สุด (IC50 = 1:247 ) ส่ วน
fraction 1 และ fraction 2 สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ แต่ fraction 2 ยับยั้งได้ดีกว่า
fraction 1 ผลการยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิ เดสของสารสกัดเปลือกหอมแดงด้วยเอทานอล
สามารถยับยั้งดีที่สุด (100%) ทาให้ไม่เกิดการสร้างกรดยูริก ในขณะที่ fraction 1 มีประสิ ทธิภาพใน
การยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิ เดสดีกว่า fraction 2
คาสาคัญ: เปลือกหอมแดง เควอซิติน แอนโทไซยานิน ไทโรซิเนส แซนทีนออกซิเดส
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ABSTRACT
This research was performed to study the extraction of bioactive compounds from
Allium ascalonicum L. (shallot) waste with ethanol, methanol and water. The ethanol extracts
showed the highest total phenolic content (142.46 ± 2.84 mg GAE/g DW). The ethanol extracts
(1:1000) also exhibited the highest antioxidant activity as 71.86 % ± 4.54 by DPPH method.
Quercetin hydrate (QH) and quercetin 3-β-D-glucoside (QG) assay in extracts by thin layer
chromatography showed that water, ethanol and methanol extracts contain QH and QG.
Separation of compounds in shallots peel using column chromatography showed that fraction 1
from ethanol and methanol extracts contained both QG and QH, while fraction 2 did not contain
QG and QH but anthocyanin group compound. Ethanol and methanol extracts consisted the
amount of 47.33 and 35.34 mg QH/g DW quercetin equivalent respectively. Ethanol extracts
showed highest tyrosinase inhibitory activity (IC50 = 1:247 ). However the fraction 1 and fraction
2 could inhibit tyrosinase but the fraction 2 inhibited better than fraction 1. Xanthine oxidase
inhibition by ethanol extracts showed highest activity (100%), no uric acid formed. However the
fraction 1 has better efficiency for inhibition of xanthine oxidase than fraction 2.
Keywords: shallots peel; quercetin; anthocyanin; tyrosinase; xanthine oxidase
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บทนา
หอมแดง (Allium ascalonicum L.) อยูใ่ นวงศ์ Alliaceae เป็ นพืชที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ส่ วนมากในประเทศไทย ส่ วนเปลือกหอมแดงจะไม่ได้ใช้ในการประกอบอาหาร โดย Khiari and
Makris (2012) ได้ศึกษาส่ วนที่กินไม่ได้ของหัวหอมพบว่ามีสารประกอบฟี นอลิกที่มีโครงสร้าง
เฉพาะที่ไม่พบในส่ วนที่กินได้ซ่ ึงมีสารสาคัญคือ เควอซิ ติน โดยสารออกฤทธิ์ ชนิดเควอซิตินอะไกล
คอนจากผิวแห้งหอมแดงสู งกว่าเควอซิ ตินไกลโคไซด์จากเนื้อเยื่อหอมแดงสด (Spencer and
Crozier, 2012) และ Viera et al. (2017) ได้ศึกษาการสกัดสารของผิวหอมแดง (Allium cepa L.) พบ
ว่ามีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ฟลาโวนอยด์ และ แอนโทไซยานินทั้งหมด รวมทั้งสารต้านอนุ
มูลอิสระของสารสกัดมีค่าสู ง เควอซิตินเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม
ฟลาโวนอยด์ สารต้านอนุมูลอิสระสามารถยับยั้งหรื อชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันซึ่งเป็ นสา
เหตุของโรคชรา และโรคมะเร็ ง Prior and Wu (2006) ได้รายงานว่าแอนโทไซยานินเป็ นรงควัตถุ
ธรรมชาติมีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มสุ ขภาพในแง่ของการป้ องกันโรคอ้วน สุ ขภาพหัวใจและ
หลอดเลือด ฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบ และการป้ องกันมะเร็ ง
Arung et al. 2011ได้รายงานว่า quercetin 4’-O-β-D-glucopyranoside ที่แยกจากเปลือก
แห้งของหอมหัวใหญ่แสดงฤทธิ์ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส Aramwit et al. (2010) รายงานว่า
สารสกัดมัลเบอร์ รี่สีม่วงที่ไม่เจือจางซึ่ งมีแอนโทไซยานินประมาณ 0.17 mmol CGE/g DW
สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสได้ดีกว่ากรดโคจิกเข้มข้น (1–4% w/v) อย่างน้อย 15 เท่า ที่ใช้เป็ น
สารปรับผิวขาว โดยที่ไทโรซิเนสเป็ นเอนไซม์ที่เร่ งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตเมลานินโดยมีทวั่
ไปในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พืช แบคทีเรี ย และเชื้ อรา โดยจะเร่ งปฏิกิริยา hydroxylation ของ
monophenols ไปเป็ น o-diphenols (monophenolase activity) และไปเป็ น o-quinone (diphenolase
activity) และสุ ดท้ายเป็ นเมลานิน (melanin) การสะสมของเมลานินที่มากเกินไปอาจทาให้เกิด
ความผิดปกติของเม็ดสี เช่น จุดด่างดา ฝ้า และกระ (Fan et al. 2017) เศษเหลือใช้หอมหัวใหญ่และ
ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์มีศกั ยภาพเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ ยบั ยั้งโรคเกาต์ (Nile et al.,
2017) เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase) ทาหน้าที่เร่ งปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อเปลี่ยน
สารไฮโปแซนทีน (hypoxanthine) ไปเป็ นแซนทีน (xanthine) และกรดยูริก (uric acid) ซึ่งเป็ น
สาเหตุสาคัญของการเกิดโรคเกาต์
การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาตัวทาละลายที่เหมาะสมต่อการสกัดสารจากเปลือกหอมแดง การ
ตรวจสอบและแยกเควอซิ ติน เควอซิ ตินไกลโคไซด์จากสารสกัดเปลือกหอมแดงด้วยวิธี thin layer
chromatography (TLC) และ วิธี column chromatography (CC) และการทดสอบสารแอนโทไซ
ยานินด้วยวิธี acid-base indicator ศึกษาฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ การยับยั้งเอนไซม์ไทโร
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ซิเนส และเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสจากสารสกัดเปลือกหอมแดง และเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์
จากเปลือกหอมแดงโดยการนาไปสู่ การสร้างผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การสกัดสารจากเปลือกหอมแดง (Shallot)
นาตัวอย่างเปลือกหอมแดงที่ปั่นละเอียด 10 กรัม พร้อมกับตัวทาละลาย (เอทานอล 95%
เมทานอล 99.8% และน้ า) อย่างละ 100 มิลลิลิตร (ของแข็ง : ตัวทาละลาย = 1:10) ใส่ ในบีกเกอร์ นา
ตัวอย่างกวนเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง โดยใช้เครื่ องกวนสารละลาย (magnetic stirrer) แล้วกรองด้วยกระ
ดาษกรอง whatman เบอร์1 จากนั้นระเหยตัวทาละลายออกด้วยการต้มโดยใช้เครื่ องทาความร้อน
(hot plate) ที่จุดเดือดของตัวทาละลายแต่ละชนิด และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยสนา มา
ปรับปริ มาตรสุ ดท้ายเป็ น 3 มิลลิลิตร
2. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด (Analysis of Total Phenolic Content: TPC)
การวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในเปลือกหอมแดงใช้วธิ ี FolinCiocalteu (FC) โดยมีการดัดแปลงบางส่ วน วัดการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร ทาการทดลอง
ตัวอย่างละสามซ้ า ความเข้มข้นสุ ดท้ายของฟี นอลิกทั้งหมดในสารสกัดจะเทียบกับกราฟมาตรฐาน
(y = 0.005x + 0.0163, R² = 0.9929) ของกรดแกลลิก
3. การวิเคราะห์ ปริมาณการต้ านอนุมูลอิสระ
การวิเคราะห์ปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
scavenging activity โดยวิธีของ Andrica et al. (2016) การวัดทั้งหมดทาสามซ้ า วัดการดูดกลืนแสง
ที่ 517 นาโนเมตร โดยเทียบกับเควอซิ ตินไฮเดรต (quercetin hydrate, QH) และสารเควอซิตินไกล
โคไซด์ (quercetin 3-β-D-glucoside, QG) และใช้สารบิวทิลไฮดรอกซี โทลูอีน (butylated hydroxy
toluene, BHT) เป็ นสารมาตรฐาน
4. การตรวจสอบและแยกสารเควอซิติน เควอซิตินไกลโคไซด์ และแอนโทไซยานินจากสารสกัด
เปลือกหอมแดง
4.1 วิธี Thin layer chromatography (TLC)
ใช้ระบบตัวชะ 2 แบบ โดยระบบตัวชะที่ 1 ใช้ n-butanol:acetic acid:water, BAW (4:1:5)
สาหรับเควอซิติน และระบบตัวชะที่ 2 ใช้ ethyl acetate:formic acid:water (8:1:1), EAW โดยวิธี
Sherma J. (2000) โดยมีการดัดแปลงบางส่ วน ซึ่งใช้ซิลิกาเจลเป็ นตัวดูดซับ การคานวณระยะทางที่
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สารเคลื่อนที่ในรู ปค่า R f (Rate of flow) โดยเทียบกับสารมาตรฐานรู ตินไฮเดรต เควอซิตินไฮเดรต
และเควอซิตินไกลโคไซด์
4.2 วิธี acid-base titration
โดยใช้วธิ ี ของ Saptarini et al. (2015) โดยมีการดัดแปลงเล็กน้อย นาตัวอย่างของสารสกัด
มาไทเทรตด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid, HCl) เข้มข้น 0.1 M และโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (sodium hydroxide, NaOH) เข้มข้น 0.1 M ใช้เป็ นตัวบ่งชี้แอนโทไซยานิน
4.3 วิธี Column Chromatography (CC)
โดยใช้วธิ ี ของ Rodney (2000) ใช้ซิลิกาเจลเป็ นตัวดูดซับใช้ตวั ทาละลาย chloroform :
methanol (7:3) เป็ นตัวชะ นาสารสกัดที่แยกได้แต่ละส่ วน (fraction) มาตรวจสอบด้วยการทา TLC
ด้วยตัวทาละลาย ethyl acetate:formic acid:water (8:1:1) โดยเทียบกับสารมาตรฐานเควอซิตินไฮ
เดรตและเควอซิตินไกลโคไซด์
5. การวิเคราะห์ ความเข้ มข้ นของเควอซิตินจากสารสกัดเปลือกหอมแดง
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของเควอซิ ตินจากสารสกัดเปลือกหอมแดงใช้วธิ ีของ Lombard
et al. (2002) โดยมีการดัดแปลงบางส่ วน นาสารสกัด Faction 1 ของสารสกัดด้วยเอทานอล 95%
และเมทานอล 99.8% เจือจางที่ความเข้มข้นต่าง ๆ นาไปวัดการดูดกลืนแสงที่ 350 นาโนเมตร ซึ่ง
เป็ น max ของสารเควอซิ ตินโดยเทียบกับสารมาตรฐานเควอซิตินไฮเดรต (Y = 131.89x - 0.4561,
R² = 0.9595)
6. การวิเคราะห์ การยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส (tyrosinase)
การวิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสใช้วธิ ีของ Neagu et al. (2016) โดยมีการดัด
แปลงบางส่ วน โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 475 นาโนเมตร ณ เวลา 0 5 10 และ 15 นาที หลังเกิด
ปฏิกิริยา ซึ่ งทาสามซ้ า โดยใช้กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) กรดโคจิก (kojic acid) เควอซิติน
ไฮเดรตและเควอซิตินไกลโคไซด์เป็ นสารมาตรฐาน
7. การวิเคราะห์ การยับยั้งเอนไซม์ แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase)
การวิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิ เดสใช้วธิ ีของ Nile et al. (2017) วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ 295 นาโนเมตร โดยใช้ อัลโลพูรินอล (allopurinol) และเควอซิ ตินไฮเดรตเป็ นสาร
มาตรฐาน
ผลการศึกษา
ผลการสกัดสารจากเปลือกหอมแดงด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เอทานอล 95% เมทา
นอล 99.8% และน้ า มีปริ มาตรสุ ทธิ ดงั นี้ 2.2 1.7 และ 3.0 มิลลิลิตร ตามลาดับ เมื่อสกัดสารจนได้
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ปริ มาตรสุ ทธิ จะนามาปรับปริ มาตรสุ ดท้ายเป็ น 3 มิลลิลิตร โดยที่หอมแดง 1 กิโลกรัม จะได้เปลือก
60 กรัม ดังนั้นถ้าใช้เปลือก 10 กรัมในการสกัด จะต้องใช้หอมแดงสดเป็ น 10×1000/60 = 167 กรัม
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากเปลือกหอมแดงที่
สกัดด้วยน้ า เอทานอล 95% และเมทานอล 99.8% ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu (FC) พบว่าปริ มาณฟี นอ
ลิกทั้งหมดของสารสกัดด้วยเอทานอล 95% สู งที่สุด (142.46 ± 2.84 mg GAE/10 g DW) และตาม
ด้วยเมทานอล 99.8% (106.59 ± 1.99 mg GAE/10 g DW) และน้ า (25.23 ± 1.46 mg GAE/10 g
DW) ตามลาดับดังตารางผนวกที่ 3 คานวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม Excel
2016
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกหอมด้วยวิธี DPPH
scavenging activity โดยสารสกัดเปลือกหอมแดงด้วยเอทานอล 95% (1:1000) มีฤทธิ์ การต้าน
อนุมูลอิสระสู งที่สุดร้อยละ 71.86 ± 4.54 รองลงมาเป็ นเมทานอล 99.8% (1:1000) ร้อยละ 64.42 ±
1.11 และน้ า (1:500) ร้อยละ 38.57± 1.76 เมื่อเทียบกับเควอซิ ตินไฮเดรตเข้มข้น 5 mM มีค่าร้อยละ
88.54 และ เควอซิตินไกลโคไซด์เข้มข้น 1 mM ร้อยละ 74.45 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1 โดยคานวณ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม Excel 2016
ตารางที่ 1 ปริ มาณร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH scavenging activity
ชนิดตัวทาละลาย
ของสารสกัด
นา้ 1: 500
เอทานอล 1:1000
เมทานอล 1: 1000
เควอซิตินไฮเดรต
เควอซิตินไกลโคไซด์

% การต้ านอนุมูลอิสระ
1
2
3
38.47
36.86
40.38
77.09
69.46
69.02
65.19
63.14
64.90
88.54
74.45
-

ค่ าเฉลีย่ ของ % การ
ต้ านอนุมูลอิสระ ± SD
38.57± 1.76
71.86 ± 4.54
64.42 ± 1.11
88.54
74.45

ผลของการตรวจสอบสารเควอซิ ตินและเควอซิ ตินไกลโคไซด์จากสารสกัดเปลือกหอม
แดงด้วยวิธี TLC พบว่าสารสกัดด้วยน้ าชะด้วยระบบที่ 1 BAW (ภาพที่ 1) มี 2 แถบ มีค่า Rf คือ 0.79
และ 0.92 เมื่อเทียบกับ QG และ QH มีค่า Rf คือ 0.82 และ 0.90 ตามลาดับ ในขณะที่สารสกัดด้วย
เอทานอล 95% มี 3 แถบ โดยมีค่า Rf คือ 0.71, 0.83,0.91 เทียบกับ QG และ QH มีค่า Rf คือ 0.8 และ
0.95 ตามลาดับ และสารสกัดด้วยเมทานอล 99.8% มีค่า Rf คือ 0.71, 0.86, 0 เทียบกับ QG และ QH
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มีค่า Rf คือ 0.86 และ 0.94 ตามลาดับ และในที่ชะด้วยระบบที่ 2 EFW (ภาพที่ 2) ของสารสกัดด้วย
น้ ามีเพียงแถบเดียว มีค่า Rf คือ 0.85 มีลกั ษณะเป็ นหาง QG และ QH มีค่า Rf คือ 0.67 และ 0.85 ตาม
ลาดับ และสารสกัดด้วยเอทานอล มี 4 แถบ มีค่า Rf คือ 0.07,0.30, 0.60, 0.86 และ QG และ QH มี
ค่า Rf คือ 0.61 และ 0.88 ตามลาดับ และสารสกัดด้วยเมทานอล มี 4 แถบ มีค่า Rf คือ 0.09, 0.38,
0.65, 0.84 และ QG และ QH มีค่า Rf คือ 0.67 และ 0.85 ตามลาดับ และสารอ้างอิงระหว่าง QH QG
และ rutin trihydrate มีลกั ษณะสี น้ าตาลเหลือง มีค่า Rf ที่ต่างกัน คือ 0.94 0.70 และ 0.5 ตามลาดับ

ภาพที่ 1 ผลการตรวจสอบเควอซิตินและเควอซิตินไกลโคไซด์จากสารสกัดเปลือกหอมแดงโดยวิธี
TLC ระบบที่ 1 BAW (4:1:5) ; (A คือ สารสกัดด้วยเอทานอล 95%, B คือ สารสกัดด้วยเม
ทานอล 99.8%, C คือ สารสกัดด้วยน้ า , QH คือ quercetin hydrate และ QG; quercetin 3β-D-glucoside)

ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบเควอซิตินและเควอซิตินไกลโคไซด์จากสารสกัดเปลือกหอมแดงโดยวิธี
TLC แบบที่ 2 EFW (8:1:1) (A) สารสกัดด้วยเอทานอล 95% (B) สารสกัดด้วยเมทานอล
99.8% (C) สารสกัดด้วยน้ า และ (D) สารมาตรฐาน โดย ethanol (E), methanol (M), water
(W), quercetin hydrate (QH), quercetin 3-β-D-glucoside (QG) และ rutin trihydrate (RT)

6
การตรวจสอบสารแอนโทไซยานินจากสารสกัดเปลือกหอมแดงด้วยวิธี acid-base titration
พบว่าเมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริ กเข้มข้น 0.1 M 1-2 หยด สารสกัดเริ่ มมีการเปลี่ยนเป็ นสี แดง และ
เมื่อหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 M 1-2 หยด สารสกัดเริ่ มมีการเปลี่ยนเป็ นสี ส้มน้ าตาลและ
สี น้ าตาลเหลือง
1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 3 การตรวจสอบแอนโทไซยานินจากสารสกัดเปลือกหอมแดงโดยวิธี acid-base titration
โดยที่ 1 = สารสกัดหอมแดง, 2 = สารสกัด + HCl 1 หยด, 3 = สารสกัด + HCl 2 หยด,
4 = สารสกัด + HCl 3 หยด, 5 = สารสกัด + NaOH 1 หยด และ 6 = สารสกัด + NaOH 2
หยด ตามลาดับ
ผลของการแยกสารเควอซิตินและเควอซิตินไกลโคไซด์จากสารสกัดเปลือกหอมแดงด้วย
วิธี CC โดยแยกเป็ น 2 fraction พบว่า fraction 1 มีสีเหลือง เมื่อนาไปทดสอบด้วย TLC แล้วพบ 2
แถบมีแถบใกล้เคียงกับ QH และ QG ส่ วน fraction 2 ของสารสกัดมีเพียงแถบสี ม่วงแดงที่จาง และ
นาไปทดสอบกิจกรรมการยับยั้งการทางานของเอนไซม์
ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นเควอซิตินในเปลือกหอมแดง พบว่าการสกัดด้วยเอทานอล
95% ทาให้ได้ปริ มาณเควอซิ ตินเทียบเท่า คือ 47.33 มิลลิกรัมต่อ 1 กรัมน้ าหนักแห้งของเปลือกหอม
แดงส่ วนการสกัดด้วยเมทานอล 99.8% ทาให้ได้ปริ มาณเควอซิ ตินเทียบเท่า คือ 35.34 มิลลิกรัมต่อ
1 กรัมน้ าหนักแห้งของเปลือกหอมแดง
ผลการวิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสพบว่าสารสกัดจากเปลือกหอมแดงที่สกัด
ด้วยเอทานอล 95% เมทานอล 99.8% และน้ า มีค่า IC50 ที่อตั ราเจือจาง 1:246.62 1:162.01 และ
1:18.7 ตาม ลาดับ และ fraction 1 ของสารสกัดด้วยเอทานอล 95% และสารสกัดด้วยเมทานอล
99.8% มีค่า IC50 คือ ที่อตั ราเจือจาง 1:3.38 และ 1:3.77 ตามลาดับ และ fraction 2 ของสารสกัดด้วย
เอทานอล 95% และสารสกัดด้วยเมทานอล 99.8% มีค่า IC50 คือ อัตราเจือจาง 1:12.26 และ ที่ไม่เจือ
จาง ตามลาดับ โดยที่ ascorbic acid kojic acid QH และ QG มีค่า IC50 คือ 0.16 0.64 5.63 และ
0.126 mM ตามลาดับ ดังภาพที่ 3
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(B) ค่า IC50 การยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส
(สารอ้างอิง)

อัตราการเจือจาง (เท่ า)

246.62
200

6

5.63

162.01

4

100

2
18.7

0

สารสกัดด้ วยเอทานอล
สารสกัดด้ วยน้า
fraction1 (MeOH)

0.64

3.38 3.77 12.26 0
สารสกัดด้ วยเมทานอล
fraction1 (EtOH)
fraction2 (EtOH)

ความเข้ มข้ น (mM)

300

(A) ค่า IC50 การยับยั้งเอนไซม์ ไทโร
ซิเนส

0.16

0
kojic acid

ascorbic acid
quercetin hydrate

ภาพที่ 3 ค่า IC50 ของสารสกัดด้วยตัวทาละลายชนิดต่าง ๆ และ fraction ของสารสกัดด้วยเอทา
นอล 95% และเมทานอล 99.8% (A) และ สารอ้างอิง (B) ต่อการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส
ผลการยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิ เดสของสารสกัดด้วยเอทานอล 95% เมทานอล 99.8%
และน้ า ที่อตั ราเจือจาง 1:10,000 สามารถยับยั้งได้ร้อยละ 100 98.21 และ 71.43 ตามลาดับ
ค่ าการยับยั้งเอนไซม์ แซนทีนออกซิเดส (%)
ร้ อยละการยับยั้งเอนไซม์ (%)

100
100

97.32

98.21

100

88.39
87.5
71.43

50

71.43

44.64

0

ethanol 95%

สารสกัด เจือจาง 1:10,000
allopurinol 5mM control

methanol 99.8%

water

fraction1 เจือจาง 1:1,000
quercetin hydrate 0.01 mM

allopurinol

quercetin hydrate

fraction 2 เจือจาง 1:100

ภาพที่ 4 ค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิ เดสของสารสกัดเปลือกหอมแดงด้วยตัวทา
ละลายชนิดต่าง ๆ
วิจารณ์ผลการศึกษา
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การสกัดเปลือกหอมแดงด้วยเอทานอล 95% พบว่าให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดสู งที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Do et al. (2014) ได้รายงานว่าสารสกัดจากผักแขยง (Limnophila
aromatica) ในส่ วนที่สกัดด้วยเอทานอลมีปริ มาณฟี นอลิกสู งที่สุด (40.50 ± 0.88 mg GAE/g
DFLA) ต่างจากสารที่สกัดจากน้ ามีปริ มาณฟี นอลิกต่าที่สุด (6.25 ± 0.24 mg GAE/g DFLA) เพราะ
สารสกัดจากน้ าอาจประกอบด้วยสารประกอบที่ไม่ใช่ฟีนอลิกจานวนมากหรื อมีสารประกอบ ฟี
นอลที่มีหมู่ที่ทางาน (active groups) จานวนน้อยมาก
สารสกัดจากเปลือกหอมแดงด้วยเอทานอล 95% มีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระดีที่สุดซึ่งสัมพันธ์
กับปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด เนื่องจากสารประกอบฟี นอลิกเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่
มีฟีนอลนั้นมีความสามารถในการให้ไฮโดรเจน ทาให้มีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระได้ดว้ ยการไป
แทนที่ในตาแหน่งออโธ (ortho) ด้วยหมู่ที่สามารถให้อิเล็กตรอนได้ง่าย (สุ วรรณี และคณะ, 2555)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Do et al. (2014) รายงานว่าการสกัดด้วยเอทานอลแสดงให้เห็นกิจกรรม
การต้านอนุมูลอิสระ DPPH สู งที่สุด (IC50 = 70.06 ± 1.0 µg/mL) และ Nile et al. (2017) ได้ราย
งานว่าเศษเหลือทิ้งหอมหัวใหญ่ที่สกัดด้วยเมทานอลและเอทานอลมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระที่
แรง
การตรวจสอบสารสกัดจากเปลือกหอมแดงที่สกัดด้วยเอทานอล 95% เมทานอล 99.8%
และน้ าพบว่ามีสารเควอซิตินไฮเดรตและเควอซิตินไกลโคไซด์ ซึ่ งสารสกัดด้วยเอทานอล 95%
และเมทานอล 99.8% แยกสารได้ดีดว้ ยระบบตัวชะที่ 2 EFW (8:1:1) เพราะแยกสารได้ 4 แถบซึ่งมี
ความละเอียดกว่า และมีความเป็ นขั้วที่ใกล้เคียงกับระบบตัวทาละลายจึงแยกได้ดี ในขณะที่สาร
สกัดด้วยน้ าแยกสารได้ดีดว้ ยระบบตัวชะที่ 1 BAW (4:1:5) เนื่องจากระบบตัวชะมีส่วนที่เป็ นขั้วสู ง
และสกัดด้วยน้ ามีความเป็ นขั้วสู งทาให้เคลื่อนที่ได้ดี ซึ่ งสัมพันธ์กบั Nandani et al. (2013) ได้
รายงานว่าการแยกและการระบุ เควอซิตินจากชุมเห็ดไทย (Cassia tora L.) ด้วยระบบตัวชะด้วย nbutanol:acetic acid:water (4:1:5) พบว่ามีสีเหลืองสาหรับสารเควอซิ ติน และ Sherma J. (2000) ได้
ใช้ระบบตัวชะ ethyl acetate: formic acid:water (8:1:1) ในการระบุฟลาโวนอยด์จากอาร์ ติโชก
(Artichoke) และใช้ระบบตัวชะ butanol– acetic acid–water (4:1:5) สาหรับบักวีต
การทดสอบแอนโทไซยานินจากสารสกัดจากเปลือกหอมแดงเมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริ ก
แล้วเปลี่ยนเป็ นสี แดงและหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลเหลือง เนื่องจากสี ของแอน
โทไซยานินจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความเป็ นกรด-ด่าง สัมพันธ์กบั งานวิจยั ของ Saptarini et
al. (2015) รายงานว่าสารสกัดจากอัญชันมีการเปลี่ยนสี จากสี ม่วงเป็ นสี ฟ้าที่ pH 4 สี ฟ้าเป็ นสี เขียวที่
pH 9 และสี เขียวเป็ นสี เหลืองที่ pH 12 การเปลี่ยน pH อาจทาให้โครงสร้างของแอนโทไซยานิน
เปลี่ยนแปลงไปซึ่ งทาให้เกิดการเปลี่ยนสี ซึ่งแอนโทไซยานินในสภาพที่เป็ นกรดเป็ นสี แดง
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การแยกสารด้วยวิธี CC โดยใช้ระบบตัวทาละลาย chloroform : methanol (7:3) สามารถ
แยกสารเควอซิตินออกจากสารอื่น ๆ ให้มีความบริ สุทธิ์ ได้มากขึ้นเห็นได้จากการสกัดด้วยตัวทาละ
ลายทั้งสองชนิด พบว่า fraction 1 เป็ นสารเควอซิ ตินไฮเดรตและเควอซิ ตินไกลโคไซด์ แต่ส่วน
fraction 2 ไม่มีส่วนของสารเควอซิ ตินไฮเดรตและเควอซิ ตินไกลโคไซด์ แต่มีสีม่วงแดงที่จางเกิด
จากตัวทาละลายที่ชะมีความเป็ นกรดที่ pH 4-5 ในการชะนั้นคลอโรฟอร์ มเป็ นเฟสเคลื่อนที่ที่มีข้ วั
น้อยและเมทานอลเป็ นเฟสเคลื่อนที่ที่มีข้ วั มาก ซึ่งสารเควอซิตินจะออกมาในลาดับแรก เนื่องจาก
เควอซิตินมีความเป็ นขั้วต่าจึงออกมาก่อน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chauhan et al. (2004) ที่ชะ
คอลัมน์ดว้ ย chloroform : methanol (95:5) สาหรับการแยกเควอซิตินจากการสกัดใบแห้งของก่อ
เชียงดาว (Quercus semecarpifolia) ด้วยเมทานอล
การวิเคราะห์ปริ มาณเควอซิตินโดยอาศัยการดูดกลืนแสงของเควอซิตินไฮเดรตซึ่งมี max
คือ 350 นาโนเมตร พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอล 95% มีปริ มาณเควอซิตินเทียบเท่าเควอซิ ตินไฮ
เดรต (47.33 mg/1g DW) มากกว่าสารสกัดด้วยเมทานอล 99.8% (35.34 mg/1g DW) สาหรับสาร
สกัดด้วยน้ าไม่ได้วเิ คราะห์เนื่ องจากมีปริ มาณฟี นอลิกที่นอ้ ยมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Do et
al. (2014) ได้รายงานว่าการสกัดปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมดของผักแขยง (L. aromatic) ด้วยตัวทา
ละลายที่ต่าง กัน พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอล 100% มีปริ มาณสู งที่สุด (31.11 mg quercetin/g)
รองลงมาเป็ นสารสกัดด้วยอะซิโตน 100% (30.86 mg quercetin/g) และสารสกัดด้วยเมทานอล
75% (22.51 mg quercetin/g) และน้อยที่สุดคือสารสกัดด้วยน้ า (4.04 mg quercetin/g) และ Nile et
al. (2017) ได้รายงานว่าสารสกัดจากเศษเหลือใช้หอมหัวใหญ่มีสารเควอซิ ตินปริ มาณ 60.44
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง
ฤทธิ์ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกหอมแดงด้วยเอทานอล 95% ดีที่สุด
ตามด้วยเมทานอล 99.8% และสารสกัดด้วยน้ า เนื่ องจากสารสกัดด้วยเอทานอล 95% มีปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกมากที่สุดส่ งผลให้ยบั ยั้งได้ดี และส่ วนของ fraction 1 ของสารสกัดด้วยเมทา
นอล 99.8% ยับยั้งได้ดีกว่าสารสกัดด้วยเอทานอล เนื่องจาก fraction 1 มีสารเควอซิตินไฮเดรต
และเควอซิ ตินไกลโคไซด์ที่มีฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Arung et
al. (2011) ได้รายงานว่าการแยก quercetin-3’-O-β D-glucoside จากผิวแห้งของหอมหัวใหญ่ที่สกัด
ด้วยเมทานอลสามารถยับยั้งการสร้างเมลานินใน B16 melanoma cells ซึ่งมี IC50 = 38.8 µM ที่ใช้
L-tyrosine เป็ นซับสเตรท และ IC50 = 48.5 µM ที่ใช้ L-dihydroxyphenyl alanine เป็ นซับสเตรท
และ fraction 2 ของสารสกัดด้วยเอทานอล 95% ยับยั้งได้ดีกว่าสารสกัดด้วยเมทานอล 99.8%
เนื่องจาก fraction 2 เป็ นสารกลุ่มแอนโทไซยานิน จากการทดสอบหยดกรดและเบสมีการเปลี่ยนสี
ตามช่วงพีเอชซึ่ งสารนี้มีฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส โดยพบว่า fraction 2 ยับยั้งได้ดีกว่า fraction
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1 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tsuda and Osawa (1997) ได้รายงานเกี่ยวกับแอนโทไซยานินที่แยก
ได้ 3 ชนิดจากถัว่ แดงและถัว่ ดาพบว่า cyanidin 3-O-β-D-glucoside และ cyanidin เป็ นตัวยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนสที่ดีที่สุด แสดงให้เห็นการยับยั้งกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญโดยโครงสร้างที่มี
หมู่ไฮดรอกซิ ลสองหมู่ในวงแหวนบี
สารสกัดเปลือกหอมแดงด้วยตัวทาละลายที่อตั ราเจือจาง 1:10,000 พบว่าสารสกัดด้วยเอทา
นอล 95% ยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสได้สูงที่สุด (100%) ตามด้วยเมทานอล 99.8%
(98.21%) และน้ า (71.43%) ตามลาดับ และส่ วนของ fraction 1 ของสารสกัดด้วยเอทานอล 95% ที่
อัตราเจือจาง 1:1,000 ยับยั้งได้ดีกว่า fraction 1 ของสารสกัดด้วยเมทานอล 99.8% เนื่ องจากส่ วน
ของ fraction 1 เป็ นสาร QH และ QG ซึ่ งเป็ นสารที่มีฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิ เดสทาให้ลด
การสร้างกรดยูริก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nile et al. (2017) ได้รายงานว่าสารสกัดของเศษ
เหลือใช้หอมหัวใหญ่ได้แก่สารเควอซิ ติน (IC50 = 10.5±0.06 µg/ml) และเควอซิตินไกลโคไซด์
(IC50 = 15.3±0.02 µg/ml) สามารถยับยั้งแซนทีนออกซิ เดสได้ 90% และ 86% ตามลาดับ ในขณะที่
fraction 2 ของสารสกัดด้วยเมทานอล 99.8% ยับยั้งได้ดีกว่า fraction 2 ของสารสกัดด้วยเอทานอล
95% ที่อตั ราเจือจาง 1:100 มีค่าร้อยละ 88.39 และ 44.64 ตามลาดับ เนื่องจากมีสารกลุ่มแอนโทไซ
ยานิน ซึ่ง fraction 2 ยับยั้งได้นอ้ ยกว่า fraction 1 เป็ น 10 เท่า ซึ่ งสัมพันธ์กบั Zhang et al. (2017)
ได้รายงานว่าสารแอนโทไซยานินที่มีปริ มาณ acyl สู งของมันเทศเป็ นตัวยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออก
ซิเดสในการทดสอบทางคลินิก
สรุ ปผลการศึกษา
ตัวทาละลายเอทานอล 95% เหมาะต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพจากเปลือกหอม
แดง สารสกัดจากเปลือกหอมแดงมีสารประกอบฟี นอลิก มีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนส และยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิ เดส ทั้งนี้เป็ นผลมาจากในสารสกัดมีท้ งั เควอซิน เค
วอซิตินไกลโคไซด์ และมีสารกลุ่มแอนโทไซยานิน ดังนั้นสารสกัดจากเปลือกหอมแดงจึงมี
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางด้านเครื่ องสาอาง และในการรักษาโรคเกาต์ได้
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ให้ทุนอุดหนุนและ
สนับสนุนการทาวิจยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการชีวเคมี และห้องปฏิบตั ิการเคมีที่
อานวยความสะดวกในการทาวิจยั ครั้งนี้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สารเคมีและวิธีการเตรียมสาร

ผ1
สารเคมี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

quercetin hydrate : Sigma-Aldrich
quercetin 3-β-D-glucoside : Sigma-Aldrich
bovine milk xanthine oxidase : Sigma-Aldrich
xanthine : Sigma-Aldrich
Folin-Ciocalteu (FC) reagents : Loba Chemie
gallic acid : Sigma-Aldrich
sodium carbonate : Daejung Chemicals & Metals
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) : Sigma-Aldrich
butylated hydroxytoluene (BHT) : Sigma,St. Louis
kojic acid : Sigma,St. Louis
L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) : Sigma,St. Louis
mushroom tyrosinase : Sigma-Aldrich
L-ascorbic acid : Daejung Chemicals
allopurinol : Alfa Aesar
acetic acid glacial : QRëC
formic acid : Fisher Scientific UK
ethyl acetate : Fisher Scientific UK
hydroxyethyl cellulose (HEC) : ร้านเคมีภณั ฑ์ (chemipan.com)
glycerine : ร้านเคมีภณ
ั ฑ์ (chemipan.com)
glydant : ร้านเคมีภณั ฑ์ (chemipan.com)

ผ2
ตารางผนวกที่ ก 1 การเตรี ยม butylated hydroxytoluene (BHT)
ความเข้ มข้ น (µg/ml)
0
50
100
150
200
250
300

BHT 100 µg/100ml
(ml)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

นา้ กลัน่ (ml)
10
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0

ตารางผนวกที่ ก 2 การเตรี ยมสารละลายกรดแกลลิก (gallic acid) เตรี ยมสารละลายเข้มข้นที่ความ
เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเข้ มข้ น (mg/L)
0
20
40
60
80
100

gallic acid 100 mg/L
(ml)
0
2
4
6
8
10

นา้ กลัน่ (ml)
10
8
6
4
2
0

ผ3

ภาคผนวก ข
วิธีการทดลองและผลการทดลอง

ผ4
วิธีการวิเคราะห์ สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
- เติมน้ ายาเคมี Folin-Ciocalteu (FC) 10% ปริ มาตร 0.5 ml ผสมกับสารสกัดที่สกัดด้วยตัว
ทาละลายต่าง ๆ อย่างละ 0.5 ml
- ตามด้วยเติมสารละลายโซเดียมคาร์ บอเนต สารละลายในน้ า 20 % ปริ มาตร 1.5 ml
จากนั้นนาไปแช่อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที
- หลังจากนั้นวัดการดูดกลืนแสงที่ 765 nm โดยใช้เครื่ อง UV–Vis spectrophotometer ทา
การทดสอบตัวอย่างละสามซ้ า
วิธีการวิเคราะห์ ปริมาณการต้ านอนุมูลอิสระ
- นาสารสกัดเปลือกหอมแดงจากตัวทาละลายต่างชนิด และสารเควอซิตินไฮเดรตและสาร
เควอซิตินไกลโคไซด์ความเข้มข้น 5, 1 mmol/L ใส่ หลอดอย่างละ 1 ml
- จากนั้นเติมเมทานอลตัวอย่างละ 3 ml โดยเติม 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
ความเข้มข้น 1 mmol/L ในเมทานอล ปริ มาตร 0.5 ml แล้วเขย่าให้สารเข้ากัน
- จากนั้นบ่มตัวอย่าง 20 นาที ในที่มืด และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 nm การวัดทั้งหมด
จะทาสามซ้ า โดยเทียบกับเควอซิ ตินไฮเดรต เควอซิตินไกลโคไซด์ และ BHT เป็ นสารมาตรฐาน
สู ตรการคานวณ เปอร์ เซ็นต์ของกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ (radical scavenging activity, RSA%)
โดยคานวณดังนี้

เมื่อ

(RSA,%) = [( A control -A sample ) / A control ] × 100
A control คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ของสารละลาย DPPH
A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ของสารตัวอย่างผสมกัน กับสารละลาย

DPPH
สู ตรการคานวณค่ า R f
Rf = ระยะทางที่สารเคมีคลื่อนที่ (cm) / ระยะทางที่ตวั ทาละลายเคลื่อนที่ (cm)

ผ5
วิธีการวิเคราะห์ การยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส
- ขั้นแรกเติมสารละลายเอนไซม์ไทโรซิ เนส 12 ยูนิตต่อ 100 µl ปริ มาตร 500 µl
- จากนั้นเติมสารสกัดที่สกัดด้วยตัวทาละลายที่ต่างกัน ปริ มาตร 100 µl ตามด้วยเติม
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 M พีเอช 6.8 ปริ มาตร 4 ml ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 15 นาที
- จากนั้นเติมสารละลาย L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) ความเข้มข้น 2.5 mM
ปริ มาตร 200 µl วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 475 nm โดยทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 0 5 10 และ
15 นาที โดยใช้ ascorbic acid kojic acid เควอซิตินไฮเดรต และเควอซิตินไกลโคไซด์เป็ นสาร
มาตรฐาน
คานวณหาค่ า tyrosinase inhibition activity จากสู ตรคานวณดังนี้
% inhibition = (B-C)/A x 100
โดย A คือ ค่าดูดกลืนแสงที่ 475 นาโนเมตร ของหลอดที่เติมแต่ tyrosinase
B คือ ค่าดูดกลืนแสงที่ 475 นาโนเมตรของหลอดที่เติมตัวอย่าง และ tyrosinase
C คือ ค่าดูดกลืนแสงที่ 475 นาโนเมตรของหลอดที่เติมตัวอย่าง และ tyrosinase แต่ไม่เติม
L-DOPA
วิธีการวิเคราะห์ การยับยั้งเอนไซม์ แซนทีนออกซิเดส (Xanthine oxidase, XO)
- นาสารสกัดเปลือกหอมแดง และสารเควอซิ ตินและสารเควอซิตินไกลโคไซด์ อย่างละ 3
ml
- เติม phosphate buffer (pH 7.8) ความเข้มข้น 0.01 mmol/L ปริ มาตร 1.5 ml
- เติม bovine milk XO (0.04 unit) 0.5 ml จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 10 นาที
- จากนั้นเริ่ มปฏิกิริยาโดยเติมสารละลาย xanthine 1 ml/L นาไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส 30
นาที
- เมื่อครบเวลาหยุดปฏิกิริยาโดยการเติมกรด HCl 0.5 N ปริ มาตร 2 ml และวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ 295 nm

ผ6
คานวณร้ อยละในการยับยั้งสู งสุ ดครึ่งหนึ่ง (IC50) ตามสู ตรดังนี้
สู ตร

% xo inhibition = (1- ß/α ) × 100
XO คือ เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส
α คือ กิจกรรมการยับยั้งที่ไม่มีการเติมสารทดสอบ
ß คือ กิจกรรมการยับยั้งที่มีการเติมสารทดสอบ
สารสกัดเปลือกหอมแดงนามาประยุกต์ ใช้ ในการทาเซรั่ม

วิธีการทาเซรั่มจากสารสกัดเปลือกหอมแดง
- นา hydroxyethyl cellulose (HEC) ปริ มาณ 1.2 กรัม ละลายในน้ ากลัน่ ปริ มาตร กวนให้
เข้ากัน จากนั้นนาไปให้ความร้อนบนเตาไฟฟ้า (hotplate) คนจนกว่าจะแข็งเป็ นเนื้อเดียวกัน แล้ว
ยกออกจากเตาไฟฟ้า
- เติมสาร glycerine ปริ มาณ 3 กรัม แล้วกวนสารให้เข้ากัน
- เติมสาร glydant ปริ มาณ 0.5 กรัม แล้วกวนสารให้เข้ากัน
- เติมสารสกัดเปลือกหอมแดง 1 มิลลิลิตร แล้วกวนให้เข้ากัน
ตารางผนวกที่ ข 1 ปริ มาตรสารสกัดที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิด
ชนิดของตัวทาละลาย
เอทานอล
เมทานอล
นา้

ปริมาตรสารสกัด
(มิลลิลติ ร ต่ อ 10 กรัมเปลือกหอมแดง)
2.2
1.7
3.0

ผ7
กราฟมาตรฐาน

Absorbance

0.6

y = 0.005x + 0.0163
R² = 0.9929
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ภาพผนวกที่ ข 1 กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิก (gallic acid)
ตารางผนวกที่ ข 2 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดจากสารสกัดด้วยตัวทาละลายต่างกัน
ชนิดตัวทาละลาย
ปริมาณฟี นอลิกทั้งหมด
ของสารสกัด
1
2
3
นา้
23.58
25.76
26.35
เอทานอล 95% 139.61
142.46
145.30
เมทานอล 99.8% 108.32
104.42
107.02

ปริมาณฟี นอลิกทั้งหมดเฉลีย่
( mg GAE/10 g DW ) ± SD
25.23 ± 1.46
142.46 ± 2.84
106.59 ± 1.99

เปอร์ เซ็นต์ การต้ านอนุมูลอิสระ (%)
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ความเข้ มข้ นของ BHT (µg/ml)

ภาพผนวกที่ ข 2 กราฟมาตรฐานของสารละลาย BHT
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ผ8

F1 F2 QH QG

F1 F2 QH QG

A.

B.

ภาพผนวกที่ ข 3 แผ่น TLC ด้วยระบบ ethyl acetate:formic acid:water (8:1:1) ของ fraction
จากสารสกัดหอมแดงจากตัวทาละลายต่าง ๆ ที่ผา่ นการทาคอลัมน์โครมาโตกราฟี
(A) fraction by ethanol (B) fraction by methanol ; F1= Fraction 1, F2= Fraction
2, QH= quercetin hydrate, QG= quercetin 3-β-D-glucoside
ตารางผนวกที่ ข 3 ค่า R f ของ fraction ของสารสกัดเปลือกหอมแดงที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่าง ๆ
และสารมาตรฐาน ด้วยระบบตัวชะ TLC คือ EFW (8:1:1)
ชนิดตัวทาละลาย
ทีส่ กัด
Ethanol 95%
Methanol 99.8%

ค่ า R f ของสารสกัดสกัดจากเปลือกหอมแดง
fraction 1
fraction 2
QH
Q
0.64
0
0.88 0.64
0.88
0.70
0
0.96 0.68
0.93
0.46

ผ9
ตารางผนวกที่ ข 4 ค่า R f ของระบบตัวทาละลายของสารสกัดจากเปลือกหอมแดงที่สกัดด้วยตัว
ทาละลายต่าง ๆ และสารมาตรฐาน

ชนิดตัว
ทาละลายทีส่ กัด
EtOH 95%

QH
QG
MeOH 99.8%

QH
QG
Water
QH
QG

ค่ า R f ของระบบตัวทาละลาย TLC
n-butanol: acetic acid :
ethyl acetate: formic acid :
water (4:1:5)
water (8:1:1)
0.71
0.07
0.83
0.30
0.91
0.60
0.86
0.95
0.88
0.86
0.61
0.71
0.09
0.86
0.38
0.94
0.65
0.84
0.94
0.85
0.86
0.67
0.79
0.85
0.92
0.90
0.85
0.82
0.67

ผ 10
1
y = 131.89x - 0.4561
R² = 0.9595

ค่าดูดกลืนแสง

0.8
0.6
0.4
0.2

0
0

0.002

0.004
0.006
0.008
ความเข้ มข้ นของ quercetin hydrate

0.01

0.012

ภาพผนวกที่ ข 4 กราฟมาตรฐานของสารละลาย quercetin hydrate
การคานวณหาปริมาณสารเควอซิตินไฮเดรต (quercetin hydrate, QH)
สารสกัดจากเปลือกหอมแดงด้วยเอทานอล 95%
QH 1 M
มีเนื้อสาร 302.25 g/L
QH 1 mM
มีเนื้อสาร 302.25 mg/L
สารสกัดเข้มข้น 522 mM ใน 0.5 ml
ดังนั้น มีเนื้อสาร 522 mM × 302.25 mg/L = 157,774.5 mg/L
ใช้ 0.5 ml จะเป็ น 0.5 ml × 157,774.5 mg/L / 1000 ml = 78.89 mg
ทั้งหมด 3 ml จะเป็ น 3 ml × 78.89 mg / 0.5 ml = 473.34 mg
เปลือกหอมแดง 10 g จะมี QH = 473.34 mg
ถ้า เปลือกหอมแดง 1 g จะมี QH = 47.33 mg
สารสกัดจากเปลือกหอมแดงด้วยเมทานอล 99.8%
QH 1 M
มีเนื้อสาร 302.25 g/L
QH 1 mM
มีเนื้อสาร 302.25 mg/L
สารสกัดเข้มข้น 389.7 mM ใน 0.5 ml
ดังนั้น มีเนื้อสาร 389.7 mM × 302.25 mg/L = 117,786.83 mg/L
ใช้ 0.6 ml จะเป็ น 0.6 ml × 117,786.83 mg/L / 1000 ml = 70.67 mg
ทั้งหมด 3 ml จะเป็ น 3 ml × 70.67 mg / 0.6 ml = 353.35 mg

ผ 11
เปลือกหอมแดง 10 g จะมี QH = 353.35 mg
ถ้า เปลือกหอมแดง 1 g จะมี QH = 35.34 mg

ผ 12

ภาคผนวก ค
ภาพการทดลอง

ผ 13

Apical trimming

Outer skin
Basal trimming
ภาพ ส่ วนประกอบของหอมแดง

A

D

B

E

C

F

G

ภาพผนวกที่ ค 2 ขั้นตอนการสกัดสาร (A) เปลือกหอมแดง, (B) ปั่ นเปลือกหอมแดงให้ละเอียด, (C)
เปลือกหอม 10 g กับ เอทานอล 100 ml กวนสารด้วยเครื่ องกวนสารละลาย, (D)
กรองสาร, (E) สารสกัดที่มีตวั ทาละลาย, (F) ระเหยตัวทาละลายด้วยเตาไฟฟ้า และ
(G) สารสกัดที่ระเหยตัวทาละลายออกแล้ว

ผ 14

A

B

ภาพผนวกที่ ค 3 การเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับ thin layer chromatography (A) การเตรี ยมแผ่น TLC
และ
(B) การชะด้วยตัวทาละลาย

ภาพผนวกที่ ค 4 การทาคอลัมน์โครมาโตกราฟี ของสารสกัดเปลือกหอมแดง

A

B

C

ภาพผนวกที่ ค 5 การทาเซรั่มจากสารสกัดเปลือกหอมแดง A = เติม HEC และให้ความร้อน, B =
เติม glycerine และ C = เติม glydant และสารสกัดเปลือกหอมแดง

ผ 15

ภาพผนวกที่ ค 6 เซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกหอมแดง 1 %

