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ABSTRACT 

 

The chemical constituents and biological activities of Solanum spirale Roxb. 

were studied. The leaf, stem, unripe fruit and ripe fruit powders of S. spirale were 

dried, ground and extracted with hexane, chloroform and methano, respectively. The 

fresh flowers of this plant were extracted with ethanol. The essential oils of the leaves 

and unripe fruits of S. spirale were isolated by hydrodistillation and analyzed for the 

first time using GC and GC-MS. The major components of the leaf essential oil were 

(E)-phytol (48.10%), n-hexadecanoic acid (7.34%), -selinene (3.67%), α-selinene 

(2.74%), octadecanoic acid (2.12%) and hexahydrofarnesyl acetone (2.00%). The 

major components of the unripe fruit essential oil were n-hexadecanoic acid 

(56.15%), linolelic acid (9.73%), octadecanoic acid (4.42%), methyl hexadecanoate 

(1.69%), tetradecanoic acid (1.55%) and (E) phytol (1.18%).  



 
 

 

v 

 The antioxidant, antibacterial, antifungal, cytotoxic, antituberculosis and anti-

herpes simplex virus type-1 activities of the crude extracts and the essential oils were 

investigated. The antioxidant activities of the crude extracts and the essential oils of S. 

spirale were determined by DPPH, ABTS and FRAP methods. Most crude extracts 

and the essential oils showed antioxidant activity except the hexane and the 

chloroform extracts of the unripe fruits and the hexane extract of the ripe fruits. The 

ethanol extract of the flowers possessed the highest antioxidant activity by DPPH and 

ABTS methods with the IC50 values of 0.95  0.01 and 0.062  0.000 mg/mL, 

respectively. The leaf essential oil exhibited a weakly antioxidant activity with an IC50 

of 41.89 mg/mL. The total phenolic contents of the extracts were determined using 

the Folin Ciocalteu reagent. The ethanol extract of the flowers contained the 

maximum amount of total phenols (114.00 mg GAE, g extract). The methanol 

extracts of each part of this plant, the chloroform extracts of the leaves, the ethanol 

extract of the flowers, the leaf essential oil and the unripe fruits essential oil exhibited 

antibacterial activity against Escherichia coli, Staphylococcus aureus and 

Pseudomonas aeruginosa. The MIC of the extracts and the essential oils from S. 

spirale were evaluated against E. coli and S. aureus using the microtiter broth method. 

The leaf essential oil showed the highest antibacterial activity against E. coli and S. 

aureus with the MIC values of 43 and 21.5 g/mL, respectively. The antifungal 

activities of the extracts and the essential oils of S. spirale were determined using the 

agar diffusion against Candida albican, Aspergillus flavus and Trichophyton 

mentagrophyte. The methanol extract of the ripe fruits showed the highest antifungal 

activity against C. albican and the chloroform extract of the stems showed the highest 

antifungal activity against T. mentagrophyte with the inhibition zones of 24.8  0.3 

and 39.0  0.6 mm, respectively. All the crude extracts and the essential oils showed 

no antifungal activity against A. flavus except the ethanol extract of the flowers. 

The cytotoxic activities of the extracts and the essential oils of S. spirale were 

performed using the Resazurin Microplate Assay (REMA). The chloroform extract of 

the leaves and the ethanol extract of the flowers showed significant cytotoxic 

activities against KB, MCF7 and NCI-H187 cancer cell lines with the IC50 values of 
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42.73, 17.90, 36.74, 45.97, 27.91 and 36.74 µg/mL, respectively. The methanol 

extract of the leaves showed cytotoxicity against KB and NCI-H187 cancer cell lines 

with the IC50 values of 27.87 and 26.89 µg/mL, respectively. The chloroform extracts 

of the stems and the unripe fruits showed only cytotoxicity against NCI-H187 cancer 

cell lines with the IC50 values of 34.02 and 29.23 µg/mL, respectively. The leaf  

essential oil showed significant cytotoxicity against KB, MCF7 and NCI-H187 cancer 

cell lines with the IC50 values of 26.42, 19.69, and 24.02 µg/mL, respectively. The 

unripe fruit essential oil showed cytotoxicity against MCF-7 and NCI-H187 cancer 

cell lines with the IC50 values of 23.17 and 49.07 µg/mL, respectively. All the crude 

extracts and the essential oils were non-cytotoxic to Vero cells. The antituberculosis 

activity of the extracts and the essential oils of S. spirale was determined by Green 

Fluorescent Protein Microplate Assay (GFPMA). The methanol extracts of the stems, 

unripe fruits, leaves and the essential oil of unripe fruit exhibited anti-TB activity 

aganist Mycobacterium tuberculosis H37Ra with MIC value of 50 µg/mL. The anti-

HSV-1 of the extracts and the essential oils were determined by Green Fluorescent 

Protein (GFP) detection. The chloroform extracts of the stems and the leaves showed 

moderately anti HSV-1 activity, while the methanol extract of the stems and the 

chloroform extract of the ripe fruits showed weakly activity. 

Chemical investigation of the chloroform and the methanol extracts of the 

leaves resulted in the isolation of five compounds. Lupeol, protocatechuic acid and 

trans-cinnamic acid were isolated from the active chloroform extract. Stigmasterol, -

sitosterol and trans-cinnamic acid were isolated from the active methanol extract. The 

pure compounds were tested for their antibacterial and cytotoxic activities. The  

isolated compounds inhibited the growth of E. coli and S. aureus. Lupeol, 

protocatechuic acid and trans-cinnamic acid exhibited equal antibacterial activity 

against E. coli with the MIC value of 250 g/mL. trans-Cinnamic acid and -

sitosterol showed better activity against S. aureus with the MIC value of 250 g/mL. 

Only lupeol exhibited cytotoxic activities against KB and NCI-H187 human cancer 

cell lines with the IC50 values of 26.73 and 13.53 µg/mL, respectively, while the other 

compounds were inactive. All isolated compounds were non-cytotoxic to Vero cells. 



 
 

 

vii 

These isolated compounds did not show anti-TB and anti-HSV-1 activities, but the 

results were inactive. This research work decribes the isolation and structure 

elucidation of lupeol, protocatechuic acid, trans-cinnamic acid, stigmasterol and -

sitosterol together with their biological activities from this medicinal plant. 
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บทคดัย่อ 

 

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาองคป์ระกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของผกัดีด โดยนาํส่วนใบ ก่ิง      
ผลดิบ และผลสุก มาทาํใหแ้หง้ บดใหล้ะเอียด แลว้นาํมาสกดัดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซน คลอโรฟอร์ม 
และเมธานอล ส่วนดอกนาํมาสกดัดว้ยเอธานอล เม่ือนาํใบและผลดิบมาสกดันํ้ามนัหอมระเหยดว้ย
วิธีการกลัน่ดว้ยไอนํ้าและวเิคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมีของนํ้ามนัหอมระเหยดว้ยเทคนิคแก๊ส
โครมาโทกราฟี-แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) สารท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของนํ้ามนัหอมระเหย
จากใบผกัดีด ไดแ้ก่ (E)-Phytol (48.10%), n-hexadecanoic acid (7.34%), -selinene (3.67%), α-
selinene (2.74%), octadecanoic acid (2.12%) และ hexahydrofarnesyl acetone (2.00%) นํ้ามนัหอม
ระเหยจากผลดิบ พบสารท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ n-hexadecanoic acid (56.15%), linolelic 
acid (9.73%), octadecanoic acid (4.42%), methyl hexadecanoate (1.69%), tetradecanoic acid 
(1.55%) และ (E) phytol (1.18) เม่ือนาํสารสกดัและนํ้ามนัหอมระเหยทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 
ฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย ฤทธ์ิตา้นเช้ือรา ฤทธ์ิตา้นมะเร็ง ฤทธ์ิตา้นเช้ือวณัโรค และฤทธ์ิตา้นเช้ือไวรัส
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เริมชนิด HSV-1 การศึกษาฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัของสารสกดัและนํ้ามนัหอมระเหยโดยวิธี DPPH 
ABTS และ FRAP พบวา่ สารสกดัและนํ้ามนัหอมระเหยส่วนใหญ่มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระยกเวน้
สารสกดัเฮกเซนและสารสกดัคลอโรฟอร์มจากผลดิบและสารสกดัเฮกเซนจากผลสุก ส่วนสารสกดั
เอธานอลของดอกผกัดีดมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูงสุดโดยวิธี DPPH และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากบั 

0.95  0.01 และ 0.062  0.000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนนํ้ามนัหอมระเหยจากใบผกัดีดมีฤทธ์ิ
ตา้นอนุมูลอิสระตํ่า มีค่า IC50 เท่ากบั 41.89 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก
ทั้งหมดของสารสกดัต่างๆ พบวา่ สารสกดัเอธานอลของดอกผกัดีดมีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงสุด 
เท่ากบั 114.00  4.44 มิลลิกรัมสมมูลยก์รดแกลลิกต่อกรัมนํ้าหนกัแหง้ สารสกดัเมธานอลของก่ิง 
ผลดิบ ผลสุกและใบผกัดีด สารสกดัคลอโรฟอร์มของใบ สารกดัเอธานอลของดอก นํ้ามนัหอม
ระเหยของใบและผลดิบ มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย ต่อเช้ือ E.coli, S. aureus และ P. aeruginosa การหา
ค่าความเขม้ขน้ตํ่าสุดท่ีสามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย (MIC) ทาํโดยวิธี microtiter broth พบวา่นํ้ามนั
หอมระเหยของใบผกัดีดมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียต่อเช้ือ E. coli และ S. aureus ดีท่ีสุด มีค่า MIC เท่ากบั 
43 and 21.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั การศึกษาฤทธ์ตา้นเช้ือราของสารสกดัและนํ้ามนั
หอมระเหยต่างๆ ดว้ยวิธี agar diffusion ต่อเช้ือ C. albican, A. flavus and T. mentagrophyte พบวา่ 
สารสกดัเมธานอลของผลสุกมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ C. albican สูงสุด และสารสกดัคลอโรฟอร์มของก่ิงมี
ฤทธ์ิตา้นเช้ือ T. mentagrophyte มีบริเวณยบัย ั้งเช้ือ (inhibition zone) เท่ากบั 24.8  0.3 และ 39.0  
0.6 มิลลิเมตร ตามลาํดบั สารสกดัและนํ้ามนัหอมระเหยต่างๆ ไม่มีฤทธ์ิต่อเช้ือ A. flavus ยกเวน้สาร
สกดัเอธานอลจากดอกผกัดีด 

การศึกษาฤทธ์ิตา้นมะเร็งของสารสกดัและนํ้ามนัหอมระเหยของผกัดีด โดยวิธี REMA 
พบวา่ สารสกดัคลอโรฟอร์มของใบและสารสกดัเอธานอลของดอก มีฤทธ์ิตา้นเช้ือมะเร็งทั้ง 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ มะเร็งช่องปาก (KB-Oral cavity cancer) มะเร็งเตา้นม (MCF7-Breast cancer) และมะเร็งปอด 
(NCI-H187-Small cell lung cancer) มีค่า IC50 เท่ากบั 42.73, 17.90, 36.74, 45.97, 27.91 และ 36.74 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั สารสกดัเมธานอลจากใบมีฤทธ์ิตา้นมะเร็งช่องปากและมะเร็ง
ปอด มีค่า IC50 เท่ากบั  27.87 และ 26.89 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั สารสกดัคลอโรฟอร์ม
ของก่ิงและผลดิบมีฤทธ์ิตา้นมะเร็งปอด มีค่า IC50 เท่ากบั  34.02 และ 29.23 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามลาํดบั นํ้ามนัหอมระเหยของใบมีฤทธ์ิตา้นเช้ือมะเร็งช่องปาก มะเร็งเตา้นม และมะเร็งปอด มีค่า 
IC50 เท่ากบั 26.42, 19.69 และ 24.02 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั นํ้ามนัผลดิบมีฤทธ์ิตา้น
มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปอด มีค่า IC50 เท่ากบั 23.17 และ 49.07 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั 
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สารสกดัและนํ้ามนัหอมระเหยของผกัดีดไม่เป็นพษิต่อเซลปกติ การศึกษาฤทธ์ิตา้นเช้ือวณัโรคของ
สารสกดัและนํ้ามนัหอมระเหยของผกัดีดต่อเช้ือ M. tuberculosis H37Ra ดว้ยวิธี GFPMA พบว่า 
สารสกดัเมธานอลของก่ิง ผลดิบ และใบ และนํ้ามนัหอมระเหยของผลดิบมีฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย 
และมีค่า MIC เท่ากบั 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนฤทธ์ิการตา้นเช้ือไวรัสเริมชนิด HSV-1 ดว้ย
วิธี GFP พบวา่ สารสกดัคลอโรฟอร์มจากก่ิงและใบมีฤทธ์ิตา้นเช้ือไวรัสเริมชนิด HSV-1 ในระดบั
ปานกลาง และสารสกดัเมธานอลจากก่ิงและสารสกดัคลอโรฟอร์มจากผลสุกมีฤทธ์ิตา้นเช้ือไวรัส
เริมชนิด HSV-1 ในระดบัตํ่า  

จากการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของสารสกดัคลอโรฟอร์มและสารสกดัเมธานอลจาก
ใบผกัดีด พบสารบริสุทธ์ิทั้งหมด 5 ชนิด สารบริสุทธ์ิท่ีแยกไดจ้ากสารสกดัคลอโรฟอร์ม ไดแ้ก่ 
lupeol, protocatechuic acid และ trans-cinnamic acid ส่วนสารบริสุทธ์ิท่ีแยกไดจ้ากสารสกดัเมธา
นอล ไดแ้ก่ stigmasterol, β-sitosterol และ trans-cinnamic acid  

นาํสารบริสุทธ์ิไปทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย และฤทธ์ิตา้นมะเร็ง พบว่า สารบริสุทธ์ิ
ทั้งหมดมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย ต่อเช้ือ E.coli และ S. aureus โดย lupeol, protocatechuic acid และ 
trans-cinnamic acid มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ E. coli เท่ากนั มีค่า MIC เท่ากบั 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
นอกจากน้ี trans-cinnamic acid และ β-sitosterol มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ S. aureus สูงสุดดว้ยค่า MIC 
เท่ากบั 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การทดสอบฤทธ์ิตา้นมะเร็ง พบว่ามีเพียง lupeol เท่านั้นท่ีมีฤทธ์ิ
ตา้นมะเร็งช่องปากและมะเร็งปอด ดว้ยค่า IC50 เท่ากบั 26.73 และ 13.53 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สาร
บริสุทธ์ิทุกชนิดไม่มีฤทธ์ิตา้นวณัโรคและฤทธ์ิตา้นไวรัสเริม ชนิด HSV-1 งานวิจยัคร้ังน้ีไดร้ายงาน
การแยกสารบริสุทธ์ิ ไดแ้ก่ lupeol, protocatechuic acid, trans-cinnamic acid, stigmasterol และ β-
sitosterol และฤทธ์ิทางชีวภาพจากผกัดีด 
 
 
 


