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ABSTRACT 

 

Singhamora (Cyrtosperma johnstonii) has long been used in the treatment of 

inflammation and several kinds of cancer by local Thai people. However, no scientific 

data has been reported to substantiate the respective biological activities. The aim of 

the present study was to evaluate antioxidant and anticancer activities of singhamora 

in comparison with high antioxidant Thai plant extracts, i.e. rambutan (Nephelium 

lappaceum), mangosteen (Garcinia mangostana) and coconut (Cocos nucifera) and to 

develop the drug delivery system in the form of polymeric micelles based interesting 

natural bioactive compounds for anticancer activity. 

Interestingly, the acetone fraction of singhamora revealed the potent 

cytotoxicity against different cancer cells (human epidermal carcinoma of the mouth 

cells (KB), human erythromyelogenous leukemia cells (K562) and small lung 
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carcinoma cells (GLC4) as well as their corresponding resistant cells) with IC50 values 

ranging from 5 - 65 µg/ml and the high antioxidant activity with TEAC and EC values 

of 19.2 mM/mg and 19.2 mM/mg, respectively. The results also indicated that up to 

the maximum of 100 µg/ml, all singhamora extracts showed no serious cytotoxicity to 

normal cells. Besides, the results of flow cytometry analysis with propidium iodide-

stained cells presented that upon exposure to the acetone extracts, cell cycle arrest 

occurred at the G2/M phase and followed by apoptosis. The research found that the 

phenolic compounds play an important part in antioxidant and anticancer activities. 

The HPLC assay showed that rutin presented as a main constituent in the acetone 

extract of singhamora. Structure identification revealed that rutin is a quercetin 

glycoside. Both rutin and quercetin (QCT) demonstrated high antioxidant and 

anticancer activities. Moreover, xanthone, a main constituent of mangosteen extract, 

is also remarkable bioactive compound because of its interesting activity on 

antioxidant and anticancer. However, these interesting bioactive compounds are low 

aqueous solubility which generally leads to a low bioavailability. Presently attractive 

block co-polymers for the formation of self-assembled drug delivery system which 

are mPEG750-b-OCL; poly(ethylene glycol)-b-oligo(-caprolactone) and mPEG-b-

p(HPMAm-Lac2); poly(ethylene glycol)-b-poly[N-(2-hydroxypropyl) 

methacrylamide-dilactate], were used to overcome the solubility issue of these 

compounds. The result showed that rutin and QCT were successful loaded into 

mPEG750-b-OCL micelles. The aqueous solubility of both rutin and QCT increased 

up to 1 mg/ml when loaded into mPEG750-b-OCL micelles. On the other hand, 

xanthone was achievable loaded into mPEG-b-p(HPMAm-Lac2) micelles and the 

aqueous solubility of xanthone increased up to 2 mg/ml. In vitro cytotoxicity showed 
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that the studied bioactive compounds loaded in the polymeric micelles were 

effectively inhibited the growth of both sensitive and resistant human 

erythromyelogenous leukemia (K562) and small lung carcinoma (GLC4) cells. The 

mechanism of cancer cell growth inhibition by those bioactive compounds loaded in 

the polymeric micelles was mediated through arresting of cell cycle at G2/M phase or 

induction of apoptosis.  

It could be concluded that the acetone extract of singhamora should be 

considered as potential pharmaceutical product for cancer therapy. Rutin is the main 

constituent of the singhamora acetone fraction. mPEG-b-OCL micelles hold good 

promise for formulation of rutin and quercetin whereas mPEG-b-p(HPMAm-Lac2) 

micelles were suitable for xanthone. 
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บทคัดย่อ 

สิงหโมรา (Cyrtosperma johnstonii) เป็นพืชสมุนไพรไทยท่ีมีการใช้มาเป็นระยะเวลา

ยาวนานในการรักษาโรคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอกัเสบ และใชใ้นการรักษามะเร็งหลายชนิดแต่ยงั 

ขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนการออกฤทธ์ิดังกล่าว การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประเมินฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและตา้นมะเร็งของสารสกดัสิงหโมราเม่ือเปรียบเทียบกบัสารสกดั

จากพืชไทยท่ีมีรายงานว่ามีฤทธ์ิสูงในการตา้นอนุมูลอิสระไดแ้ก่ สารสกดัจากเงาะ (Nephelium 

lappaceum) มงัคุด (Garcinia mangostana) และมะพร้าว (Cocos nucifera) และพฒันาระบบ

น าส่งยาในรูปแบบโพลีเมอริกไมเซลลส์ าหรับสารธรรมชาติท่ีน่าสนใจในการตา้นมะเร็ง  

ผลการศึกษาเป็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่เม่ือพบวา่สารสกดัแยกส่วนในชั้นอะซิโตนของสิงหโมรา 

มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการยบัย ั้งเซลล์มะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งปาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

มะเร็งปอดชนิดเซลลเ์ล็ก มะเร็งเมด็เลือดขาวท่ีด้ือยา และมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กท่ีด้ือยา  (ค่าความ

เขม้ขน้ท่ียบัย ั้งเซลล์มะเร็งร้อยละ 50 อยูร่ะหวา่ง 5 - 65 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และการศึกษาโดย

เทคนิคเอบีทีเอสและเอฟอาร์เอพีพบวา่สารสกดัสิงหโมราในชั้นอะซิโตนมีประสิทธิภาพสูงในการ

ตา้นอนุมูลอิสระ โดยให้ค่าทีเอค = 19.2 มิลลิโมล/มิลลิกรัม และอีซี = 19.2 มิลลิโมล/มิลลิกรัม

ตามล าดบั และผลการศึกษายงัพบวา่สารสกดัจากสิงหโมราในความเขม้ขน้สูงสุด (100 ไมโครกรัม/
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มิลลิลิตร) ไม่มีพิษร้ายแรงต่อเซลลป์รกติ ส่วนการศึกษากลไกการตา้นเซลล์มะเร็งโดยใชโ้ฟลไซโต

เมทรีและยอ้มเซลลด์ว้ยโพรพิเดียมไอโอไดด์ พบวา่สารสกดัสิงหโมราในชั้นอะซิโตนยบัย ั้งวฏัจกัร

ของเซลลใ์นระยะจี2/เอม็  และเหน่ียวน าใหเ้กิดการตายแบบอะป๊อบโทสีส สารโพลิฟีนอลมีบทบาท

ส าคญัในการออกฤทธ์ิในการตา้นเซลลม์ะเร็งและตา้นอนุมูลอิสระดงักล่าว การศึกษาโดยระบบโคร

มาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูงพบวา่รูทินเป็นสารส าคญัในสารสกดัสิงหโมราชั้นอะซิโตน 

เม่ือวิเคราะห์ถึงโครงสร้างทางโมเลกุลของสารพบว่ารูทินคือสารเคอร์เซทินไกล์โคไซด์ ทั้งรูทิน

และเคอร์เซทินมีประสิทธิภาพสูงในการตา้นอนุมูลอิสระและตา้นมะเร็ง นอกจากน้ีแซนโทนเป็น

สารส าคญัจากสารสกัดมังคุดท่ีมีคุณสมบติัท่ีน่าสนใจในการต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็ง 

อย่างไรก็ตามค่าการละลายน ้ าของสารออกฤทธ์ิดงักล่าวน้ีต ่าจึงส่งผลให้มีชีวประสิทธิผลต ่า   ใน

การศึกษาต่อมาไดน้ าระบบการน าส่งยาท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัซ่ึงไดแ้ก่การสร้างไมเซลล์ของโพลิเม

อร์ชนิดโพลีเอททิลลีนไกล์คอล์โอลิโกคาโพรแลคโทน และโพลีเอททิลลีนไกล์คอล์โพลีไฮดรอก

ซิลโพรพิลเมททาไครลาไมด์ไดเลคเทท มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการละลายน ้ า ผลการศึกษาพบว่า

สามารถกกัเก็บรูทินและเคอร์เซทินในโพลีเอททิลลีนไกล์คอล์โอลิโกคาโพรแลคโทนไมเซลล์ได้

ส าเร็จ  ค่าการละลายน ้ าของรูทินและเคอร์เซทินเม่ือน ามากกัเก็บในโพลีเอททิลลีนไกล์คอล์โอลิโก

คาโพรแลคโทนไมเซลลเ์พิ่มข้ึนเป็น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในขณะท่ีแซนโทนสามารถกกัเก็บในไม

เซลล์ของโพลีเอททิลลีนไกล์คอล์โพลีไฮดรอกซิลโพรพิลเมททาไครลาไมด์ไดเลคเททไมเซลล์ได้

ถึง 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เม่ือทดสอบความสามารถในการตา้นมะเร็งพบวา่สารออกฤทธ์ิตา้นมะเร็งท่ี

กกัเก็บในไมเซลล์มีฤทธ์ิดีเยี่ยมในการตา้นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งปอดทั้งชนิดปรกติและ

ชนิดท่ีด้ือต่อยารักษามะเร็ง ส่วนการศึกษากลไกการตา้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารออก

ฤทธ์ิตา้นมะเร็งท่ีกกัเก็บในไมเซลลส์ามารถเหน่ียวน าใหย้บัย ั้งวฏัจกัรของเซลล์ในระยะจี2/เอ็ม หรือ

เกิดการตายแบบอะป๊อบโทสีส 

โดยสรุปสิงหโมราในชั้นอะซิโตนมีความน่าสนใจในการน าไปใช้ในเภสัชต ารับเพื่อรักษา

มะเร็ง รูทินเป็นสารหลกัในสารสกดัสิงหโมราชั้นอะซิโตน โพลีเอททิลลีนไกล์คอล์โอลิโกคาโพร

แลคโทนไมเซลล์เป็นต ารับท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในการน าส่งรูทินและเคอร์เซทิน ในขณะท่ีโพลีเอ

ททิลลีนไกล์คอล์โพลีไฮดรอกซิลโพรพิลเมททาไครลาไมด์ไดเลคเททไมเซลล์ก็น่าสนใจส าหรับ

น าส่งแซนโทน  


