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ABSTRACT 

 

 

Gynura divaricata (L.) DC. (Jark-na-rai), Family Asteraceae is a Chinese 

medicinal plant that has been claimed to be effective in treatments of many diseases 

and disorders such as diabetes mellitus, hypertension, peptic ulcer and liver diseases.  

The present study was carried out in order to provide scientific data to substantiate the 

claimed effects of G. divaricata.  The gastric ulcer protective activity of the ethanolic 

extract of G. divaricata (GDE) was investigated in rats by using various experimental 

models, which included restraint water immersion stress-, EtOH/HCl-, and 

indomethacin-induced gastric ulcer.  The GDE given orally at the dose of 250, 500 

and 1,000 mg/kg significantly inhibited gastric ulcer formation in all 3 models.  At the 

dose of 1,000 mg/kg the GDE showed percent inhibition of 86.17, 99.74 and 78.79 in 

the restraint water immersion stress, EtOH/HCl and indomethacin models, 

respectively.  According to the data obtained from the pylorus ligation and the gastric 

wall mucus determination with EtOH/HCl treated rats, an anti-secretory activity and 

preservation of gastric mucus are suggested to be possible mechanisms mediated the 

gastroprotective effect of the GDE. The GDE was also evaluated for a 
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hepatoprotective activity in rats and diverse hepatotoxins including carbon 

tetrachloride (CCl4), paracetamol and D-galactosamine (D-GaIN) were used in the 

study.  Pretreatment with GDE (250, 500 and 1,000 mg/kg p.o.) daily, for 10 days 

prior to the administration of hepatotoxins could significantly prevent the increased 

serum hepatic enzymes: alanine aminotransferase (ALT) and aspirate 

aminotransferase (AST).  The hepatoprotective effect was further confirmed by 

histopathological study.  The present study has revealed the gastric ulcer protective 

and hepatoprotective activity of G. divaricata, thus supporting the rational for its use 

as an alternative medicine in the primary health care. 
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บทคัดย่อ 
 

 

Gynura divaricata (L.) DC. หรือ จกัรนารายณ์ เป็นพืชสมุนไพรในตระกูล 
Asteraceae มีตน้ก าเนิดจากประเทศจีน ไดรั้บการกล่าวอา้งวา่ใชรั้กษาโรคและอาการผิดปกติหลาย
ชนิด เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร และโรคตบั  การศึกษาในคร้ังน้ี 
ท าการศึกษาฤทธ์ิของจักรนารายณ์ตามท่ีกล่าวอ้างไว ้เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนทาง
วิทยาศาสตร์  การศึกษาฤทธ์ิปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกดัเอทานอลจากตน้
จกัร์นารายณ์ (GDE) ในหนูขาว โดยใช้แบบจ าลองท่ีท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ คือ การท าใหเ้กิดความเครียดโดยการขงักรงและแช่น ้า, การใชเ้อทานอลผสมกรดไฮโดรคลอ
ริก และการใชย้าอินโดเมทาซิน  ซ่ึง GDE ท่ีใหท้างปากแก่หนูขาว ในขนาด 250, 500 และ 1,000 
มิลลิกรัมต่อน ้ าหนกั 1 กิโลกรัม มีฤทธ์ิปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารไดท้ั้ง 3 แบบจ าลอง
อยา่งมีนยัส าคญั  GDE ในขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อน ้ าหนกั 1 กิโลกรัม สามารถยบัย ั้งการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารไดร้้อยละ 86.17, 99.74 และ 78.79  ในแบบจ าลอง ท่ีท าให้เกิดความเครียด
โดยการขงักรงและแช่น ้ า การใช้เอทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริก และการใช้ยาอินโดเมทาซิน 
ตามล าดบั  ผลการศึกษาท่ีไดจ้าก แบบจ าลอง การผูกกระเพาะอาหารส่วนไพโลรัส และ การวดั 
ปริมาณเยื่อเมือกในผนงักระเพาะอาหาร แสดงให้เห็นว่า กลไกของ GDE ในการปกป้องการเกิด
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แผลในกระเพาะอาหาร เก่ียวขอ้งกบัการลดการหลัง่กรด และการปกป้องปริมาณเยื่อเมือกในผนงั
กระเพาะอาหารไม่ใหถู้กท าลายจากการเหน่ียวน าดว้ย เอทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริก  นอกจากน้ี 
GDE ถูกน ามาศึกษาฤทธ์ิปกป้องตบัในหนูขาว จากการเหน่ียวน าด้วยสารท่ีมีพิษต่อตบั คือ 
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ยาพาราเซตามอล และ ดี-กาแลคโตซามีน  GDE ท่ีให้ในขนาด 250, 500 
และ 1,000 มิลลิกรัมต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม ทางปาก วนัละคร้ัง เป็นเวลานาน 10 วนั ก่อนท่ีจะ
ไดรั้บการเหน่ียวน าใหเ้กิดความเป็นพิษต่อตบั พบวา่ GDE ทั้ง 3 ขนาด สามารถป้องกนัการเพิ่มข้ึน
ของระดบั serum alanine transaminase (ALT) และ aspartate transaminase (AST) จากการ
เหน่ียวน าให้เกิดพิษต่อตบัดว้ย สารทั้ง 3 ชนิด  ฤทธ์ิในการปกป้องตบัยงัถูกยืนยนัดว้ยการตรวจ
ลกัษณะทางพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตบั การศึกษาในคร้ังน้ี แสดงให้เห็น ถึงฤทธ์ิในการปกป้องการ
เกิดแผลในกระเพาะอาหารและปกป้องตบัของ จกัรนารายณ์  ซ่ึงสามารถน ามาเป็นขอ้มูล สนบัสนุน 
ในการน า จกันารายณ์ ไปใชเ้ป็นทางเลือก ส าหรับการดูแลรักษาสุขภาพในระดบั ปฐมภูมิได ้
 


