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ABSTRACT 

 

 In this research work, the chemical constituents and biological activities of three 

members of the Euphorbiaceae family,  Acalypha indica Linn., Bridelia retusa (L.) A. 

Juss. and Cleidion javanicum BL., were studied. The  aerial parts of A. indica, the 

leaves, stems and fruits of B.  retusa  and C. javanicum were dried, ground and 

macerated with hexane, chloroform and methanol, sequentially. The essential oil from 

the fresh aerial parts of A. indica, the fresh leaves, and fresh fruits of B.  retusa  and 

C. javanicum were isolated by hydrodistillation and analysed by using a combination 

of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The major components of A. 

indica were phytol (47.49%), 9-tricosene (7.05%), pentacosane (3.96%), nonacosane  

(1.61%) and heptacosane (1.23%). The major constituents of C. javanicum leaves 

were ethyl linoleolate (32.12%), hexadecanoic acid (26.77%), trans-phytol (24.64%) 

and iso-phytol (4.80%). The major constituents of C. javanicum fruits were 

hexadecanoic acid  (34.42%),       linoleicacid (21.68%),     9,12,15-octadecatrien-1-ol 
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(21.00%), phthalic acid (4.64%) and phytol (1.19%). The major constituents of B. 

retusa leaves were phytol (33.4%), phthalic acid (5.2%), 6,13-dimethoxy-2,3,9,10-

tetramethylpentacene-1,4,8,11-tetrone (3.4%), heptacosane (2.3%)  and nonacosane 

(1.2%). The major constituents of B. retusa fruits were dibutyl sebacate (25.6%), 

phytol isomer (4.8%), diacetin (4.3%), tricosane (3.9%), isophytol (2.7%), phthalic 

acid (1.9%), hexadecanoic acid (1.5%), and eicosane (1.2%). Most of them were 

terpenes. The antibacterial, antifungal, antioxidant, anticancer and cytotoxicity 

activities of the crude extracts and essential oils were investigated. The leaves 

methanolic extract of C. javanicum, the fruits chloroform extract of B. retusa and the 

essential oils of all three medicinal plants exhibited antibacterial activity against 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. Only the 

crude extract of A. indica showed antifungal activity against Candida albicans, 

Aspergillus flavas and Trichophyton mentagophyte.  

 The MIC values of the selected active essential oils were investigated using disc 

diffusion method. The most active essential oil was from C. javanicum fruits and 

showed MIC values of 10 mg/mL against all of three bacterials: S. aureus, E. coli and 

P. aeruginosa. The antioxidant activity of the crude extracts and the essential oil of 

each plant were determined by ABTS and DPPH methods. The essential oil of C. 

javanicum  fruits exhibited the highest antioxidant activity (ABTS) with an IC50 of 

0.71 mg mL
-1

. Only the methanol extract of B. retusa fruits exhibited the highest 

antioxidant activity (ABTS) with an IC50 of  0.29 mg mL
-1

. The essential oil of C. 

javanicum  leaves exhibited the highest antioxidant activity (DPPH) with an IC50 of 

27.05 mg mL
-1

. The methanolic extract of B. retusa stems exhibited the highest 

antioxidant activity (DPPH) with an IC50 of  0.12 mg mL
-1

. The total phenolic and the 

total flavonoid contents of crude extracts of A. indica, C. javanicum  and B. retusa in 

various solvents: hexane, chloroform and methanol were investigated. The total 

phenolic contents of the test samples were expressed as % gallic acid (w/w) of dry 

plant material by comparison with the gallic acid standard curve. The methanol 

extract of C. javanicum stems exhibited the highest total phenol contents of  the 

extracts was 3.32 % gallic acid (w/w) of dry plant material. The total flavonoid 

contents of the crude extracts of A. indica, C. javanicum  and B. retusa in various 

solvents: hexane, chloroform and methanol were also investigated. Total flavonoid 



 

 

vi 

contents of the test samples were expressed as % quercetin (w/w) of dry plant material 

by comparison with the quercetin standard curve. The chloroform extract of A. indica 

aerial parts exhibited the highest total phenol contents of  the extracts was 22.44 % 

quercetin (w/w) of dry plant material. The anticancer activity of the selected active 

extracts and the selected active essential oils of A. indica, C. javanicum  and B. retusa 

were performed using the resazurin microplate assay (REMA).  

 The essential oil of A. indica (aerial parts) and C. javanicum (leaves) exhibited 

cytotoxic activity against KB, MCF7 and NCI-H187 cancer cell lines. The essential 

oil of A. indica showed more significant cytotoxic activity than those of the C. 

javanicum (leaves). The methanol leaf extract of B. retusa showed significant 

cytotoxic activity against all three human cancer cell lines. The hexane stem extract of  

C. javanicum and the methanol fruit extract of B. retusa possessed cytotoxic activity 

against KB and NCI-H187 cancer cell lines, but the methanol fruit extract of B. retusa 

showed more significant cytotoxic activity than those of hexane stem extract of C. 

javanicum. The methanol aerial parts extract of A. indica only showed significant 

cytotoxic activity against the NCI-H187 cancer cell line. All the extracts and the 

essential oils of three medicinal plants were non-cytotoxic to vero cells. 

 Fractionation of the active fraction of A. indica (aerial parts), afforded L-

quebrachitol, a white crystalline powder. A reversed phase high performance liquid 

chromatographic (RP-HPLC) method was also developed for determination of this 

compound. The proposed RP-HPLC method was also validated. Fractionation of the 

active fraction of C. javanicum (fruits), yielded stigmasterol, a crystalline white 

powder. Fractionation of the active fraction of B. retusa (fruits) resulted in an 

amorphous crystalline white powder of benzoic acid. The structure of all isolated 

compounds were also elucidated by spectroscopic methods and GC-MS. 
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บทคัดย่อ 

 

งานวจิยัน้ี ศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสมุนไพรวงศย์ฟูอร์บิซิบาง 
ตวั ไดแ้ก่ ต าแยแมว เตง็หนาม และดีหมี น าส่วนเหนือดินของตน้ต าแยแมว ส่วนใบ ก่ิง และผลของ
ตน้เตง็หนามและตน้ดีหมีมาท าแหง้ บด และท าการสกดัดว้ยวธีิการหมกัโดยใชต้วัท าละลาย เฮกเซน 
คลอโรฟอร์ม และเมธานอล ศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของน ้ามนัหอมระเหย โดยน าส่วนเหนือดิน
สดของตน้ต าแยแมว ส่วนใบสด และผลสดของตน้เตง็หนามและตน้ดีหมีมาสกดัน ้ามนัหอมระเหย
ดว้ยวธีิการกลัน่ดว้ยน ้า และวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีดว้ยแก๊สโครมาโทกราฟี-แมส สเปคโตร- 
เมทรี (GC-MS)    พบวา่น ้ามนัหอมระเหยจากส่วนเหนือดินของต าแยแมวมีองคป์ระกอบหลกั คือ 
phytol (47.49%), 9-tricosene (7.05%), pentacosane (3.96%), nonacosane  (1.61%) และ 
heptacosane (1.23%) องคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัหอมระเหยจากใบดีหมีคือ ethyl linoleolate 
(32.12%), hexadecanoic acid (26.77%), trans-phytol (24.64%) และ iso-phytol (4.80%) 
องคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัหอมระเหยจากผลดีหมีคือ hexadecanoic acid (34.42%), linoleic acid 
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(21.68%), 9,12,15-Octadecatrien-1-ol (21.00%), phthalic acid (4.64%) และ phytol (1.19%) 
องคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัหอมระเหยจากใบเตง็หนามคือ phytol (33.4%), phthalic acid (5.2%), 
6,13-dimethoxy-2,3,9,10-tetramethylpentacene-1,4,8,11-tetrone (3.4%), heptacosane (2.3%)  and 
nonacosane (1.2%) องคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัหอมระเหยจากผลเตง็หนามคือ dibutyl sebacate 
(25.6%), phytol isomer (4.8%), diacetin (4.3%), tricosane (3.9%), isophytol (2.7%), phthalic acid 
(1.9%), hexadecanoic acid (1.5%), and eicosane (1.2%) องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นเทอร์ปีน ศึกษา
ฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย ฤทธ์ิตา้นเช้ือรา ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิตา้นมะเร็ง และทดสอบความเป็นพิษ
ของสารสกดัและน ้ามนัหอมระเหย พบวา่  สารสกดัเมธานอลจากใบดีหมี สารสกดัคลอโรฟอร์ม
จากผลเตง็หนาม และน ้ามนัหอมระเหยของพืชทั้งสามชนิดมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียทั้งสามชนิดคือ 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa พบวา่ มีเพียงสารสกดัจาก
ต าแยแมวมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราทั้งสามชนิดคือ    Candida albicans, Aspergillus flavas และ 
Trichophyton mentagophyte ศึกษาความเขม้ขน้ต ่าสุดของน ้ามนัหอมระเหยท่ีสามารถยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยวธีิ disc diffusion พบวา่ น ้ามนัหอมระเหยจากผลดีหมีมีฤทธ์ิตา้น
แบคทีเรียดีท่ีสุดมีค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดท่ีสามารถยบัย ั้งแบคทีเรีย (MIC) ทั้งสามชนิดคือ S. aureus, 
E. coli and P. aeruginosa ท่ีความเขม้ขน้เท่ากบั 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูล
อิสระของสารสกดัหยาบและน ้ามนัหอมระเหยของพืชแต่ละชนิดโดยวธีิ ABTS และ DPPH พบวา่ 
น ้ามนัหอมระเหยจากผลดีหมีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระโดยวธีิ ABTS มากท่ีสุดโดยมีค่า IC50  เท่ากบั 
0.71  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสารสกดัหยาบ พบวา่ มีเพียงสารสกดัเมธานอลจากผลเตง็หนามมี
ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระโดยวธีิ ABTS มากท่ีสุดโดยมีค่า IC50 เท่ากบั 0.29 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบวา่
น ้ามนัหอมระเหยจากใบดีหมีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH มากท่ีสุดโดยมีค่า IC50  เท่ากบั 
27.05  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสารสกดัหยาบพบวา่ เมธานอลจากก่ิงเตง็หนามมีฤทธ์ิตา้นอนุมูล
อิสระโดยวธีิ DPPH มากท่ีสุดโดยมีค่า IC50 เท่ากบั 0.12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ศึกษาปริมาณสารฟี
นอลรวมและปริมาณสารฟลาโวนอยดร์วมของสารสกดัเฮกเซน คลอโรฟอร์ม และเมธานอลจาก
ต าแยแมว ดีหมี และเตง็หนาม โดยปริมาณสารฟีนอลรวมแสดงผลการทดสอบเป็น  % gallic acid 
โดยน ้าหนกัแหง้ พบวา่ สารสกดัเมทานอลจากก่ิงดีหมีมีปริมาณฟีนอลรวมสูงสุดคือ 3.32 % gallic 
acid โดยน ้าหนกัแหง้ ปริมาณสารฟลาโวนอยดร์วมแสดงผลการทดสอบเป็น  % quercetin โดย
น ้าหนกัแหง้ พบวา่ สารสกดัคลอโรฟอร์มจากส่วนเหนือดินของต าแยแมวมีปริมาณสารฟลาโว
นอยด์รวมสูงสุดคือ 22.44 % quercetin โดยน ้าหนกัแหง้ ศึกษาฤทธ์ิตา้นมะเร็งของสารสกดัและ
น ้ามนัหอมระเหยของต าแยแมว ดีหมี และเตง็หนามโดยวธีิ REMA พบวา่ น ้ามนัหอมระเหยจาก
ส่วนเหนือดินตน้ต าแยแมว และน ้ามนัหอมระเหยจากใบดีหมี มีฤทธ์ิตา้นมะเร็งทั้งสามชนิดคือ 
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มะเร็งช่องปาก (KB-Oral cavity cancer) มะเร็งทรวงอก (MCF7-Breast cancer) และมะเร็งปอด 
(NCI-H187-Small cell lung cancer) โดยน ้ามนัหอมระเหยของต าแยแมวมีฤทธ์ิตา้นมะเร็งดีกวา่
น ้ามนัหอมระเหยของใบดีหมี ส่วนฤทธ์ิตา้นมะเร็งของสารสกดั พบวา่ สารสกดัเมธานอลจากใบเตง็
หนามมีฤทธ์ิตา้นมะเร็งทั้งสามชนิด สารสกดัเฮกเซนจากก่ิงดีหมีและสารสกดัเมทานอลจากผลเตง็
หนามมีฤทธ์ิตา้นมะเร็งช่องปาก และมะเร็งปอด ซ่ึงสารสกดัเมธานอลจากผลเตง็หนามมีฤทธ์ิตา้น
มะเร็งดีกวา่สารสกดัเฮกเซนจากก่ิงดีหมี พบวา่ สารสกดัเมทานอลของส่วนเหนือดินต าแยแมวมี
ฤทธ์ิตา้นมะเร็งปอดเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ศึกษาความเป็นพิษของสารสกดัและน ้ามนัหอมระเหย
ของสมุนไพรทั้งสามชนิด พบวา่ สารสกดัและน ้ามนัหอมระเหยของสมุนไพรทั้งสามชนิด ไม่เป็น
พิษต่อเซลลท์ดสอบ (Vero cell)          ศึกษาการแยกสารจากสารสกดัออกฤทธ์ิของส่วนเหนือดิน
ต าแยแมว พบผลึกสีขาวของ L-quebrachitol และศึกษาวธีิการหาปริมาณ L-quebrachitol โดยวธีิ 
RP-HPLC พบวา่ วธีิ RP-HPLC สามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งของวธีิทดสอบของสารชนิดน้ีในการ
วเิคราะห์ปริมาณ L-quebrachitol ในต าแยแมว ศึกษาการแยกสารจากสารสกดัออกฤทธ์ิของผล
ดีหมี พบผลึกสีขาวของ stigmasterol ศึกษาการแยกสารจากสารสกดัออกฤทธ์ิของผลเตง็หนาม พบ
ผลึกสีขาวของ benzoic acid การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารทุกตวั ท าโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสเปกโทรสโกปี และ GC-MS 
 
 
 
 
 
 


