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ABSTRACT
This study aimed to investigate the chemopreventive potential of -oryzanol
extract from Thai purple rice bran, assessed by antioxidant and anti-inflammatory
activities and the induction effect on phase II detoxifying enzymes. Ten purple rice
bran samples were collected in Northern Thailand. The crude rice bran oil was
prepared by Soxhlet’s extraction in a hexane-ethyl acetate mixture and further purified
by column chromatography to obtain the -oryzanol extracts. The -oryzanol content
was analyzed using reversed-phase high performance liquid chromatography (HPLC).
The extracts contained -oryzanol in the range of 1.17 – 9.14% w/w. Subsequently, the
extract from 5 cultivars of Thai purple rice bran namely PAH E-KAW, GAM THOR,
GAM SUKHOTHAI-2, GAM BOUNG, and GAM DOI MUSUR, which contained more
than 5%w/w of -oryzanol, were selected

for chemopreventive

potential
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evaluation; each extract was first standardized by adding the equivalent amount of
each extract to give 10% w/v -oryzanol. All of the extracts exhibited moderate
antioxidant activity as assessed by an ABTS assay, superoxide anion scavenging
activity and ferric reducing ability power (FRAP). Additionally, GAM BOUNG
exhibited a strong inhibition effect on linoleic acid peroxidation (IC50 = 36.79  2.97
g/mL) and an inhibition effect on nitric oxide production in RAW 264.7 cells, with
an IC50 value of 29.32  2.21 g/mL. Furthermore, all of the extracts (10 µg/mL)
exhibited the protective effect on oxidative DNA damage induced by Fenton reaction
as compared with the positive control quercetin (lower than 5 µg/mL). Moreover, all
of the extracts showed a potent anti-inflammatory activity through an inhibitory effect
on cyclooxygenase-2 (COX-2) and tumor necrosis factor- (TNF-) production in
combined LPS-IFN--activated HT-29 colorectal adenocarcinoma cells. GAM
BOUNG exhibited the highest inhibitory effect on COX-2 and TNF- production,
without exerting cytotoxicity, followed by GAM SUKHOTHAI-2, GAM THOR and
control -oryzanol. Furthermore, all of the extracts showed the induction effect on
glutathione S-transferase and UDP-glucuronosyl transferase activity. Interestingly,
only GAM BOUNG exhibited the induction effect on sulfotransferase activity. These
results indicate that the -oryzanol extract from Thai purple rice bran is more likely to
be acting as a lipophilic radical scavenger rather than a hydrophilic radical scavenger.
Moreover, these extracts exert a potent anti-inflammatory activity and induction
effects on Phase II detoxifying enzymes. These findings suggest there is a potential
use of -oryzanol extract from Thai purple rice bran as chemopreventive supplements
or in nutraceuticals.
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การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพในการป้ องกันการก่อมะเร็ งของสารสกัด
แกมม่า-โอไรซานอลจากราข้าวก่าไทยซึ่งประเมินด้วยฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชัน ฤทธิ์ต้านการอักเสบและ
การกระตุน้ เอนไซม์กาจัดสารพิษและสารก่อมะเร็ ง โดยคัดเลือกราข้าวก่าสายพันธุ์พ้ืนเมืองจานวน
10 ตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคเหนื อของประเทศไทย นาตัวอย่างราข้าวมาสกัดเป็ นน้ ามันราข้าวด้วย
วิธีการสกัดแบบต่อเนื่องด้วยตัวทาละลายผสมระหว่างเฮกเซนและเอธิลอะซิเตต จากนั้นนาน้ ามันรา
ข้าวที่ได้มาทาให้บริ สุทธิ์ ด้วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี แบบคอลัมน์จะได้สารสกัดแกมม่า-โอไรซา
นอล วิเคราะห์หาปริ มาณแกมม่า-โอไรซานอลด้วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง
พบว่า สารสกัด แกมม่ า-โอไรซานอลจากราข้าวก่ าไทยมี ปริ มาณแกมม่ าโอไรซานอลอยู่ใ นช่ ว ง
ระหว่างร้อยละ 1.17 - 9.14 โดยน้ าหนัก คัดเลือกสารสกัดที่มีปริ มาณแกมม่า-โอไรซานอลมากกว่า
ร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก ซึ่ งได้แก่สายพันธุ์ปาอีคอ ก่าต่อ ก่าสุ โขทัย-2 ก่าบึ้งและก่าดอยมูเซอเพื่อนามา
ประเมิ น ศัก ยภาพในการป้ องกัน การก่ อ มะเร็ ง โดยน าสารสกัด ดัง กล่ า วมาปรั บ มาตรฐานให้มี
ส่ วนประกอบหลักของแกมม่า-โอไรซานอลเท่ากับร้อยละ 10 โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร สารสกัด
แกมม่า-โอไรซานอลจากราข้าวก่ าไทยทั้งหมดแสดงฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันในระดับปานกลางเมื่อ
ประเมินด้วยวิธีวิเคราะห์เอบีทีเอส (ABTS) ความสามารถในการให้อิเล็กตรอน (FRAP) และการ
ขจัดอนุ มูลอิสระซุปเปอร์ ออกไซด์ สารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากราข้าวก่ าบึ้งแสดงฤทธิ์ ยับยั้ง
การเกิดลิปิดเปอร์ ออกซิ เดชันสู งสุ ด ความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเกิดลิปิดเปอร์ ออกซิ เดชันได้
ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 36.79  2.97 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและฤทธิ์ ยับยั้งการสร้างไนตริ กออก
ไซด์ในเซลล์แมคโครฟลาจ RAW 264.7 ความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการสร้างไนตริ กออกไซด์ได้
ร้อยละ 50 เท่ากับ 29.32  2.21 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนั้นสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอล
ทั้งหมดที่ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรยังสามารถยับยั้งการทาลายดีเอ็นเอจากปฏิกิริยา
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เฟนตันเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานเควอซิ ทินที่สามารถยับยั้งการทาลายดีเอ็นเอจากปฏิกิริยา
เฟนตันที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรสารสกัดทั้งหมดแสดงฤทธิ์ ต้านการอักเสบ
ที่ดีผา่ นการยับยั้งการสร้างเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนส-2 (COX-2) และทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์ อัลฟ่ า (TNF-) ในเซลล์มะเร็ งลาไส้ใหญ่และไส้ตรง (HT-29) ที่ถูกกระตุน้ ด้วยไลโปพอลีแซคคาร์
ไรด์และอินเทอร์เฟอรอน-แกมม่า สารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากราข้าวก่าบึ้งแสดงฤทธิ์ยบั ยั้งการ
สร้างเอนไซม์ไซโคลออกซิ จิเนส-2 และทูเมอร์ เนโครซิ ส แฟคเตอร์ -อัลฟ่ าสู งสุ ดโดยที่ไม่มีความ
เป็ นพิษต่อเซลล์ที่ใช้ทดสอบ ตามมาด้วยสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากราข้าวก่าสุ โขทัย-2 ราข้าว
ก่าต่อและแกมม่า-โอไรซานอลเปรี ยบเทียบ ตามลาดับ นอกจากนี้ สารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจาก
ราข้าวก่ าบึ้ง ราข้าวก่ าสุ โขทัย-2 และราข้าวก่ าต่อยังสามารถกระตุน้ เอนไซม์กลูทาไธโอน เอสทรานสเฟอเรสและยูดีพี-กลูคูโรโนซิล ทรานสเฟอเรส เป็ นที่น่าสนใจว่ามีเพียงสารสกัดแกมม่า-โอ
ไรซานอลจากราข้าวก่ าบึ้ งเท่านั้นมีผลกระตุน้ เอนไซม์ซัลโฟทรานสเฟอเรส ผลการศึกษาครั้ งนี้
แสดงให้เห็นว่า สารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากราข้าวก่าไทยแสดงฤทธิ์ขจัดอนุมูลอิสระในกลุ่มที่
ชอบไขมันมากกว่ากลุ่มที่ชอบน้ า นอกจากนี้ สารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากราข้าวก่ าไทยยังมี
ฤทธิ์ ต้านการอักเสบที่ดีและสามารถกระตุน้ เอนไซม์กาจัดสารพิษและสารก่อมะเร็ งได้อีกด้วย จาก
การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่าสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากราข้าวก่ าไทยมีศกั ยภาพในการ
พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพเพื่อป้ องกันการก่อมะเร็ งได้

