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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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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินศกัยภาพในการป้องกนัการก่อมะเร็งของสารสกดั

แกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าไทยซ่ึงประเมินดว้ยฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนั ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบและ
การกระตุน้เอนไซมก์ าจดัสารพิษและสารก่อมะเร็ง โดยคดัเลือกร าขา้วก ่าสายพนัธ์ุพื้นเมืองจ านวน 
10 ตวัอย่างในเขตพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย น าตวัอย่างร าขา้วมาสกดัเป็นน ้ ามนัร าขา้วดว้ย
วิธีการสกดัแบบต่อเน่ืองดว้ยตวัท าละลายผสมระหว่างเฮกเซนและเอธิลอะซิเตต จากนั้นน าน ้ ามนัร า
ขา้วท่ีไดม้าท าให้บริสุทธ์ิดว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบคอลมัน์จะไดส้ารสกดัแกมม่า-โอไรซา
นอล วิเคราะห์หาปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลดว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
พบว่าสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าไทยมีปริมาณแกมม่าโอไรซานอลอยู่ในช่วง
ระหว่างร้อยละ 1.17 - 9.14 โดยน ้ าหนกั คดัเลือกสารสกดัท่ีมีปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลมากกว่า
ร้อยละ 5 โดยน ้ าหนกั ซ่ึงไดแ้ก่สายพนัธ์ุปาอีคอ ก ่าต่อ ก ่าสุโขทยั-2 ก ่าบ้ึงและก ่าดอยมูเซอเพื่อน ามา
ประเมินศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็ง โดยน าสารสกัดดังกล่าวมาปรับมาตรฐานให้มี
ส่วนประกอบหลกัของแกมม่า-โอไรซานอลเท่ากบัร้อยละ 10 โดยน ้ าหนกัต่อปริมาตร สารสกดั
แกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าไทยทั้งหมดแสดงฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัในระดบัปานกลางเม่ือ
ประเมินดว้ยวิธีวิเคราะห์เอบีทีเอส (ABTS) ความสามารถในการใหอิ้เลก็ตรอน (FRAP) และการ
ขจดัอนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซด์ สารสกดัแกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าบ้ึงแสดงฤทธ์ิยบัย ั้ง
การเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชนัสูงสุด ความเขม้ขน้ท่ีสามารถยบัย ั้งการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชนัได้
ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากบั 36.79  2.97 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้างไนตริกออก
ไซดใ์นเซลลแ์มคโครฟลาจ RAW 264.7 ความเขม้ขน้ท่ีสามารถยบัย ั้งการสร้างไนตริกออกไซดไ์ด้
ร้อยละ 50 เท่ากบั 29.32  2.21 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนั้นสารสกดัแกมม่า-โอไรซานอล
ทั้งหมดท่ีความเขม้ขน้ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรยงัสามารถยบัย ั้งการท าลายดีเอน็เอจากปฏิกิริยา



 vii 

เฟนตนัเม่ือเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานเควอซิทินท่ีสามารถยบัย ั้งการท าลายดีเอ็นเอจากปฏิกิริยา
เฟนตนัท่ีความเขม้ขน้นอ้ยกว่า 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรสารสกดัทั้งหมดแสดงฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ
ท่ีดีผา่นการยบัย ั้งการสร้างเอนไซมไ์ซโคลออกซิจิเนส-2 (COX-2) และทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์-
อลัฟ่า (TNF-) ในเซลลม์ะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง (HT-29) ท่ีถูกกระตุน้ดว้ยไลโปพอลีแซคคาร์
ไรดแ์ละอินเทอร์เฟอรอน-แกมม่า สารสกดัแกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าบ้ึงแสดงฤทธ์ิยบัย ั้งการ
สร้างเอนไซมไ์ซโคลออกซิจิเนส-2 และทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์-อลัฟ่าสูงสุดโดยท่ีไม่มีความ
เป็นพิษต่อเซลลท่ี์ใชท้ดสอบ ตามมาดว้ยสารสกดัแกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าสุโขทยั-2 ร าขา้ว
ก ่าต่อและแกมม่า-โอไรซานอลเปรียบเทียบ ตามล าดบั นอกจากน้ีสารสกดัแกมม่า-โอไรซานอลจาก
ร าขา้วก ่าบ้ึง ร าขา้วก ่าสุโขทยั-2 และร าขา้วก ่าต่อยงัสามารถกระตุน้เอนไซมก์ลูทาไธโอน เอส-
ทรานสเฟอเรสและยดีูพี-กลูคูโรโนซิล ทรานสเฟอเรส เป็นท่ีน่าสนใจว่ามีเพียงสารสกดัแกมม่า-โอ
ไรซานอลจากร าขา้วก ่าบ้ึงเท่านั้นมีผลกระตุน้เอนไซม์ซัลโฟทรานสเฟอเรส ผลการศึกษาคร้ังน้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ สารสกดัแกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าไทยแสดงฤทธ์ิขจดัอนุมูลอิสระในกลุ่มท่ี
ชอบไขมนัมากกว่ากลุ่มท่ีชอบน ้ า นอกจากน้ีสารสกดัแกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าไทยยงัมี
ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบท่ีดีและสามารถกระตุน้เอนไซมก์ าจดัสารพิษและสารก่อมะเร็งไดอี้กดว้ย จาก
การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าสารสกดัแกมม่า-โอไรซานอลจากร าขา้วก ่าไทยมีศกัยภาพในการ
พฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพเพื่อป้องกนัการก่อมะเร็งได ้


