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ABSTRACT

Padina minor Yamada, a brown marine alga found in abundance on both
sides of the coastal area of the Gulf of Thailand and the Andaman Sea was examined
for biological activities. The aqueous extract of P. minor (Aq. P) given orally to rats
inhibited gastric ulcer formation induced by (1) restraint water immersion stress (2)
acid ethanol (HCl /EtOH), (3) indomethacin and (4) histamine. In the pylorus-ligated
rat experiment, the Aq. P showed anti-secretory activity causing a decrease in total
acidity and an increase of gastric pH. Results obtained from the isolated guinea-pig
atrium experiment of which the inhibitory effects of cimetidine (histamine H2antagonist) and the Aq. P on histamine-induced chronotropic responses were
determined and these results suggest that they share a similar mechanism.

The

findings therefore indicate that P. minor possesses an anti-ulcer activity, which
involves an anti-secretory mechanism mediated via H2 receptor antagonism.
The Aq. P exerts a hypotensive effect when tested in thiopental-anesthetized
normotensive rats and the activity was confirmed when tested in L-NAME induced
hypertensive rats.

The Aq. P caused a decreased heart rate but an increased force of

contraction. In isolated rat aorta experiments, the Aq. P showed vasorelaxant activity
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which possibly contributes to antihypertensive activity.

The findings suggest that

Aq. P possesses a vasodilating activity, and possible mechanisms

mediating

the vasodilation are suggested to be: (1) inhibition of Ca+2 entry as well as Ca+2 release
from the intracellular stores, (2) release of nitric oxide (NO) and other endotheliem
derived vasodilators and (3) its direct effect on vascular smooth muscles.
The Aq. P elicited analgesic effects when subjected to screening in writhing
models. In addition, Aq. P could suppress formalin-induced biphasic nociceptive
behavior in rats, thus suggesting that Aq. P exhibits analgesic activity by peripheral as
well as central action.

Aq. P possesses anti-inflammatory activity as evidence

obtained from the EPP-induced ear edema and carrageenin-induced paw edema
experiments. The mechanism might be due to its inhibitory effect on the biosynthesis
and/or the release of some inflammatory mediators such as histamine and serotonin.
Interestingly, Aq. P showed an antioxidant activity when tested in DPPH, ABTS•+,
lipid peroxidation, superoxide, hydroxyl radical scavenging, metal chelating and
reducing capacity assays. Safety of the Aq. P to be used as a nutraceutical and a
cosmeceutical were demonstrated according to the acute toxicity tests in rats and the
irritation tests in rabbits, respectively.
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บทคัดยอ
Padina minor Yamada เปนสาหรายทะเลสีน้ําตาลซึ่งพบมากในบริเวณชายฝงทะเลทั้ง
ทางดานอาวไทยและทะเลอันดามันไดนํามาทดสอบฤทธิ์ทางชีววิทยา
จากการทดลองฤทธิ์ตาน
การเกิดแผลกระเพาะอาหารที่เหนีย่ วนําดวย (1) ความเครียดจากการขังกรงและแชนา้ํ (2) การใหสาร
ผสมกรดไฮโดรคลอริกและเอทานอล (3) ยาอินโดเมทาซิน และ (4) สารฮีสตามีน พบวา การใหสวน
สกัดน้ําของสาหราย P. minor ทางปากแกหนูขาว มีฤทธิ์ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ในการ
ทดลองการผูกกระเพาะอาหารสวนไพโลรัสของหนูขาว พบวาสวนสกัดน้ําของสาหราย P. minor มี
ฤทธิ์ตานการหลั่งกรด โดยสามารถลดกรดและเพิ่มระดับพีเอชของน้ํายอยในกระเพาะอาหารได
จากผลการทดลองในหัวใจของหนูตะเภาทีถ่ ูกแยกออกจากตัว พบวายาไซเมทิดีน (ยาตานฮีสตามีน
ที่ H2 รีเซพเตอร) และสวนสกัดน้ําของ P. minor มีฤทธิ์ยับยั้งฤทธิ์ของฮีสตามีนที่เพิ่มอัตราการเตน
ของหัวใจ จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา สารทั้งสองอาจมีกลไกการออกฤทธิ์ตานการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารเหมือนกัน ดังนัน้ ฤทธิ์ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสาหราย P. minor
มีกลไกการออกฤทธิ์มาจากการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารโดยผานที่ฮีสตามีนรีเซพเตอร
สวนสกัดน้ําของสาหราย P. minor มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตเมื่อทดสอบในหนูขาวสลบ
ดวยไทโอเพนทาลที่มีความดันโลหิตปกติและที่มีความดันโลหิตสูงซึ่งเหนีย่ วนําดวย L-NAME สวน
สกัดน้ําของสาหราย P. minor สามารถลดอัตราการเตนแตเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจเมื่อทดสอบใน
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หัวใจของหนูขาวที่แยกออกจากตัว จากการทดลองในหลอดเลือดแดงที่แยกออกจากตัวของหนูขาว
พบวาสวนสกัดน้ําของสาหราย P. minor มีฤทธิ์ทําใหหลอดเลือดคลายตัว ซึ่งอาจจะมีสวนทําใหลด
ความดันโลหิตสูงได โดยกลไกการออกฤทธิ์ที่ทําใหหลอดเลือดคลายตัวของสกัดน้าํ ของสาหราย P.
minor นี้อาจผานทาง (1) ยับยั้งแคลเซียมเขาสูเซลและยับยั้งการหลั่งแคลเซียมจากแหลงสะสม
แคลเซียมในเซลล (2) หลั่งไนตริกออกไซดและสารที่อยูในเอนโดธีเลียมซึ่งมีฤทธิ์ทําใหหลอดเลือด
คลายตัว (3) การออกฤทธิ์โดยตรงตอกลามเนื้อของหลอดเลือด
สวนสกัดน้ําของสาหราย P. minor มีฤทธิ์ระงับปวดเมื่อทดสอบเบื้องตนในการทดลอง
การบิดตัวจากความเจ็บปวด นอกจากนีส้ วนสกัดน้ําของสาหราย P. minor สามารถยับยั้งการ
เจ็บปวดที่เกิดจากการฉีดฟอรมาลีนในหนูขาวไดทั้งสองระยะ ดังนัน้ จากผลการทดลองแสดงวาสวน
สกัดน้ําของสาหราย P. minor มีฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดโดยมีผลที่ระบบประสาทสวนปลายและ
ระบบประสาทสวนกลาง สวนสกัดน้ําของสาหราย P. minor มีฤทธิ์ตานการอักเสบในการทดลองที่
ทําใหเกิดการบวมที่ใบหูของหนูขาวดวยเอทิลฟนิลโพรพิโอเลท และการทําใหเกิดการบวมของอุง
เทาของหนูขาวดวยคาราจีแนน กลไกการออกฤทธิ์ตานการอักเสบอาจเนื่องจากสวนสกัดน้ําของ
สาหราย P. minor ไปยับยั้งการสรางและ/หรือการหลั่งสารสื่อกลางการอักเสบบางชนิด เชน ฮีสตา
มีนและซีโลโตนิน ที่นาสนใจคือ สวนสกัดน้ําของสาหราย P. minor มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเมื่อทํา
การทดสอบในแบบจําลอง การขจัดอนุมลู DPPH, ABTS•+ ไลปดเปอรออกซิเดชั่น อนุมูลซุปเปอร
ออกไซด อนุมูลไฮดรอกซิล การดูดซับโลหะ และความสามารถในการรีดิวซ การทดสอบความ
เปนพิษแบบเฉียบพลันในหนูขาวและการทดสอบฤทธิ์ระคายเคืองในกระตาย พบวาสวนสกัดน้ํา
ของ P. minor มีความปลอดภัยที่สามารถจะนําไปใชเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารและเวชสําอางได
ตามลําดับ

