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ABSTRACT 

 

 

        The objectives of the present study were to determine and compare the contents of 

ganoderic acids A and F in various Ling Zhi preparations available in Thailand, to 

evaluate the pharmacokinetics of both ganoderic acids after a single oral dose of water 

extract of MG2-strain Ling Zhi, as well as to assess the influence of food on the 

pharmacokinetics in 12 healthy Thai male volunteers.  Seventeen samples of 

commercial Ling Zhi preparations were randomly purchased from different stores in 

Chiang Mai and Bangkok, Thailand.  Each Ling Zhi preparation was given a sample 

code instead of its trade name.  The investigated preparations included the sliced 

fruiting bodies (MG2FB) and the water extract of fruiting bodies of MG2-strain 

(MG2FB-WE) kindly provided from Muang Ngai Special Agricultural Project.  The 

content of ganoderic acids A and F in all Ling Zhi preparations was determined by 

HPLC.  The limits of quantification of ganoderic acids A and F were 2.21 and 2.03 
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µg/mL, respectively.  In 19 investigated Ling Zhi preparations, NPN capsule had the 

highest content of total ganoderic acids A and F (8,723.10 ± 146.53 µg/g), followed by 

MG2FB-WE (3,980.01 ± 28.34 µg/g) and DXN-r (2,625.77 ± 26.04 µg/g), respectively.  

GNO had the lowest content of total ganoderic acids A and F (233.80 ± 33.33 µg/g).  

Ganoderic acid A was the major compound in most Ling Zhi preparations, except NPN 

capsule in which ganoderic acid F was the major compound.  Neither ganoderic acid A 

nor F was detected in GEC, DXN-g capsules and powder of instant BNR.  The total 

content of ganoderic acids in commercially available Ling Zhi preparations was not 

statistically correlated with their price.  The pharmacokinetic study was conducted as a 

single-dose, open-label, randomized, two-phase crossover study with at least 2-wk 

washout period.  Each subject was randomly assigned to receive a single oral dose of 

3,000 mg of MG2FB-WE in granular formulation dissolved in 200 mL of warm water, 

either under fasted condition, or immediately after a standard breakfast (fed condition).  

Blood samples were collected immediately before and at 5, 10, 15, 30, 45, 60 min, 1.5, 

2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6 and 8 h after administration.  Plasma ganoderic acids A and F 

concentrations were determined by using LC-MS technique.  The lower limits of 

quantification of both ganoderic acids A and F were 0.50 ng/mL.  Pharmacokinetic 

study investigating a single oral administration of MG2FB-WE under fasted condition 

showed that both ganoderic acids reached their Tmax at approximately 30 min and had a 

very short elimination t1/2 of 37.20 min for ganoderic acid A and 28.80 min for 

ganoderic acid F.  Co-administration with food produced statistically significant 

reduction in Cmax, and prolongation in Tmax without significant changes in AUC0-8 and 

AUC0-∞ of ganoderic acid A.  However, the presence of food markedly impeded the 

absorption that plasma concentrations of ganoderic acid F could not be measured.  In 

conclusion, the contents of ganoderic acids A and F varied considerably among 

investigated Ling Zhi preparations.  The pharmacokinetic profile of both ganoderic 

acids under fasted condition was characterized by rapid absorption from the 

gastrointestinal tract and a short elimination half-life.  Food had a significant delay in 

the rate but no effect in the extent of ganoderic acid A absorption.  However, 

concomitant food intake severely decreased both rate and extent of ganoderic acid F 

absorption.  Therefore, Ling Zhi preparation should not be taken with food. 
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บทคัดย่อ 
 
 

        งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจวดัและเปรียบเทียบปริมาณของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟใน
ผลิตภณัฑ์เห็ดหลินจือต่างๆ ท่ีจ  าหน่ายในประเทศไทย ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของกาโนเดอริกแอซิดทั้ง
สองหลงัการรับประทานสารสกดัน ้าของเห็ดหลินจือสายพนัธ์ุ MG2 แบบคร้ังเดียวรวมถึงประเมินอิทธิพล
ของอาหารต่อค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ในอาสาสมคัรชายไทยสุขภาพดีจ านวน 12 คน วิธีด าเนินการศึกษา
เร่ิมจากสุ่มซ้ือตวัอย่างผลิตภณัฑ์เห็ดหลินจือท่ีเตรียมในรูปแบบแตกต่างกนัจ านวน 17 ผลิตภณัฑ์จาก
แหล่งจ าหน่ายในจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ประเทศไทย ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑ์จะไดรั้บการตั้งรหสัเพื่อ
ใชเ้รียกแทนช่ือการคา้ นอกจากน้ียงัไดน้ าตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ดอกเห็ดอบแห้งฝาน (MG2FB) และสารสกดั
น ้ าจากดอกเห็ดหลินจือสายพนัธ์ุ MG2 (MG2FB-WE) ของโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ มารวมไว้
ในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย ผลิตภณัฑ์เห็ดหลินจือแต่ละตวัอย่างจะถูกน ามาตรวจวดัปริมาณของกาโนเดอริก
แอซิดเอและเอฟโดยใช้วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ซ่ึงเทคนิคการตรวจวดัดงักล่าวมีค่า
ขีดจ ากดัของการวิเคราะห์ปริมาณของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟเท่ากบั 2.21 และ 2.03 ไมโครกรัมต่อ
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มิลลิลิตร ตามล าดบั จาก 19 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์เห็ดหลินจือท่ีท าการศึกษาพบวา่แคปซูล NPN มีปริมาณ
รวมของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟสูงท่ีสุด (8,723.10 ± 146.53 ไมโครกรัมต่อกรัม) รองลงมาคือสารสกดั 
MG2FB-WE (3,980.01 ± 28.34 ไมโครกรัมต่อกรัม) และแคปซูล DXN-r (2,625.77 ± 26.04 ไมโครกรัมต่อ
กรัม) ตามล าดบั ขณะท่ีชาชงผสมเห็ดหลินจือ GNO มีปริมาณรวมของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟต ่าท่ีสุด 
(233.80 ± 33.33 ไมโครกรัมต่อกรัม) ทั้งน้ีกาโนเดอริกแอซิดเอเป็นสารหลกัท่ีพบในผลิตภณัฑ์เห็ดหลินจือ
ท่ีท าการศึกษา ยกเวน้แคปซูล NPN ท่ีมีปริมาณของกาโนเดอริกแอซิดเอฟสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่พบ
สารส าคญัทั้งสองชนิดในแคปซูล GEC, DXN-g และเคร่ืองด่ืมเห็ดหลินจือผงส าเร็จ BNR ทั้งน้ีปริมาณรวม
ของกาโนเดอริกแอซิดดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาของผลิตภณัฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในส่วน
ของการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์มีรูปแบบการให้เพียงคร้ังเดียว แบบเปิดฉลาก สุ่มแบ่ง และขา้มสลบั ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 ช่วงการศึกษา โดยเวน้ระยะห่างของแต่ละช่วงการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ อาสาสมคัรแต่ละ
คนจะถูกสุ่มให้ไดรั้บสารสกดั MG2FB-WE ในรูปแบบแกรนูลขนาด 3,000 มิลลิกรัม ละลายในน ้ าอุ่น
ปริมาตร 200 มิลลิลิตร แบบคร้ังเดียว ในขณะทอ้งว่างหรือรับประทานหลังอาหารเช้ามาตรฐานทนัที 
อาสาสมคัรจะถูกเก็บตวัอยา่งเลือดก่อนการรับประทานสารสกดั MG2FB-WE และหลงัการรับประทานใน
นาทีท่ี 5, 10, 15, 30, 45, และ 60, ในชัว่โมงท่ี 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, และ 8 ตามล าดบั ตวัอยา่งเลือดท่ีไดจ้ะ
ถูกน าไปตรวจวดัระดบัของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟดว้ยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิทรี 
ซ่ึงวธีิดงักล่าวมีค่าขีดจ ากดัต ่าสุดของการวเิคราะห์ปริมาณของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟเท่ากบั 0.50 นา
โนกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของการรับประทานสารสกดั MG2FB-WE ตอนทอ้งวา่ง
พบว่ากาโนเดอริกแอซิดทั้งสองมีค่าเวลาท่ีความเขม้ขน้ในพลาสมาสูงสุดประมาณ 30 นาที และมีค่าคร่ึง
ชีวติท่ีสั้น โดยค่าคร่ึงชีวติของกาโนเดอริกแอซิดเอเท่ากบั 37.20 นาทีและของกาโนเดอริกแอซิดเอฟเท่ากบั 
28.80 นาที การรับประทานสารสกดั MG2FB-WE ร่วมกบัอาหารมีผลท าใหค่้าความเขม้ขน้สูงสุดของกาโน
เดอริกแอซิดเอในพลาสมาลดลงและชะลอเวลาท่ีความเขม้ขน้ในพลาสมาสูงสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
แต่ไม่มีผลเปล่ียนแปลงค่าพื้นท่ีใตก้ราฟของความเขม้ขน้ของกาโนเดอริกแอซิดเอในพลาสมากบัเวลาท่ี 0 
ถึง 8 และ 0 ถึงอสงไขย อยา่งไรก็ตาม อาหารลดการดูดซึมของกาโนเดอริกแอซิดเอฟอยา่งมากจนท าให้ไม่
สามารถวดัความเขม้ขน้ของสารน้ีในพลาสมาไดเ้ลย สรุปไดว้่าปริมาณกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟใน
ผลิตภณัฑเ์ห็ดหลินจือต่าง  ๆท่ีน ามาศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมาก เภสัชจลนศาสตร์ท่ีสภาวะทอ้งวา่งพบวา่กา
โนเดอริกแอซิดทั้งสองมีการดูดซึมเร็วจากระบบทางเดินอาหารและมีค่าคร่ึงชีวิตท่ีสั้ น อาหารมีผลชะลอ
อตัราการดูดซึมโดยไม่มีผลต่อปริมาณการดูดซึมของกาโนเดอริกแอซิดเอ อยา่งไรก็ตามอาหารมีแนวโนม้
ท่ีจะลดทั้งอตัราและปริมาณการดูดซึมของกาโนเดอริกแอซิดเอฟ ดงันั้นจึงไม่ควรรับประทานผลิตภณัฑ์
เห็ดหลินจือพร้อมอาหาร 


