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ABSTRACT 

The root of two different Stemona species, Stemona curtisii Hook. F. and 

Stemona aphylla Craib. were investigated for insecticidal property, 

acetylcholinesterase inhibitory activity, antimicrobial activity and antioxidant activity. 

Phytochemical studies led to purification of bioactive compounds. Stemofuran  L, 

stemofuran K, stemofuran J, stemofuran F and stemocurtisinol were isolated from the 

non-alkaoid crude extract of S. curtisii from Trang Province whereas dehydro-γ-

tocopherol and stigmasterol were isolated from the petroleum spirit crude extract. 

Stemofuran S, oxystemokerrin, oxystemokerrin-N-oxide and oxyprotostemonine were 

isolated from the dichrolomethane crude extract of S. curtisii from Petchaboon 

Province. Meanwhile, stemofuran J, stigmasterol and dehydro-δ-tocopherol were also 
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isolated from the petroleum spirit crude extract of S. aphylla from Lampang Province. 

Morever, stemofuran L was isolated from the non-alkaoid crude extract, 

corresponding to that isolated from S. curtisii in Trang Province. The structure 

determination of each compound was carried out using NMR and MS spectroscopic 

analysis.       

The effective insecticidal activities of different Stemona crude extracts were 

tested on Spodoptera littoralis (3 rd

The antimicrobial activities of the compounds from Stemona species were 

carried out by the broth dilution method. The results showed that the inhibitory effect 

of stemofuran J against Cryptococcus neoformans and methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) at the minimal inhibitory concentration (MIC) values 

of 7.8 and 15.6 µg/mL, respectively. Stigmasterol, dehydro-δ-tocopherol, dehydro-γ-

tocopherol, stemofuran F, stemofuran K, stemofuran L, stemofuran S, 

 instar lavae) by the leaf disk choice method. From 

the results, the alkaloid crude extracts of S. curtisii and S. aphylla exhibited strong 

antifeedant activity at the concentration of 0.5% while repellent activity was presented 

only in the crude extract of S. curtisii at the higher concentration. In comparison, the 

commercial insecticide methomyl showed strong antifeedant inhibition at the 

concentration of 0.1%.   

From a study of the acetylcholinesterase inhibitory activities of the isolated 

compounds from Stemona species, it was found that stemofuran S and 

oxystemokerrin-N-oxide were the most active compounds with a minimum inhibitory 

requirement of 100 ng whereas stemofuran K, stemocurtisinol and oxystemokerrin 

displayed weak activity with a minimum inhibitory requirement of 500-1000 ng.      
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oxystemokerrin, oxystemokerrin-N-oxide and oxyprotostemonine displayed weak 

inhibitory activity with MIC values ranging from 15.6 to 125 µg/mL.   

For the microbicidal activities, all compounds were antifungicidal against Cr. 

neoformans at a concentration of 31.3 µg/mL. While dehydro-δ-tocopherol was the 

least activity against MRSA with a minimum bactericidal concentration (MBC) value 

of 500 µg/mL.  

Efficiency of antioxidant activities from the crude extract of each Stemona 

species and some pure compounds were performed by the free radical 2, 2′-diphenyl-

1-picryldrazyl (DPPH) assay. The results indicated that stemofuran S displayed the 

highest antioxidant capacity with an IC50 value of 30.19 µg/mL. Furthermore, the 

non-alkaloid crude extracts of S. aphylla and S. curtisii showed ability to scavenge 

DPPH radical with IC50 values of 113.80  and 148.70  µg/mL, respectively followed 

by the ethanolic crude extract and the alkaloid crude extract of S. aphylla (IC50 = 

539.32 and 671.55 µg/mL). While an alkaloid crude extract and ethanolic crude 

extract of S. curtisii showed lower antioxidant capacity with IC50 values of 760.04 

and 1,017.34 µg/mL, respectively. However, all of test samples were not active as the 

standard controls, trolox, BHA and α-tocopherol (Vitamin E).    
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บทคัดยอ 

 

คุณสมบัติในการตอตานแมลง การยับยั้งเอนไซมอะซทีลิโคลนีเอสเทอเรส  การตอตาน

เชื้อจุลินทรียและการตอตานอนุมูลอิสระถูกศึกษาจากรากหนอนตายหยาก 2 สปชีส ไดแก 

Stemona curtisii และ Stemona aphylla การศึกษาหาองคประกอบทางเคมีดวยวิธีการสกัดและ

แยกสารบริสุทธิ์ท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวาสารประกอบ stemofuran  L, stemofuran K, 

stemofuran J, stemofuran F และ stemocurtisinol แยกไดจากสารสกัดหยาบชั้น non-

alkaloid ของหนอนตายหยากพนัธุ S. curtisii จากจังหวัดตรัง ขณะที่  dehydro-γ-tocopherol 

และ stigmasterol แยกไดจากสารสกดัหยาบชัน้ petroleum spirit 

สารประกอบ stemofuran S, oxystemokerrin, oxystemokerrin-N-oxide และ 

oxyprotostemonine แยกไดจากสารสกัดหยาบชั้น dichrolomethane ของหนอนตายหยากพนัธุ 

S. curtisii จากจังหวัดเพชรบูรณ 

สารประกอบ stemofuran J, stigmasterol และ dehydro-δ-tocopherol แยกไดจาก

สารสกัดหยาบชั้น petroleum spirit ของหนอนตายหยากพนัธุ S. aphylla จากจังหวัดลําปาง 

นอกจากนี้ยังพบสารประกอบ stemofuran L ในสารสกัดหยาบชั้น  non-alkaloid ของหนอน
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ตายหยากพันธุ S. aphylla ซึ่งเหมือนกันกับสารที่แยกไดจากหนอนตายหยากพันธุ S. curtisii จาก

จังหวัดตรัง การพิสูจนโครงสรางทางเคมีของสารที่แยกไดดําเนินตามวิธีการวิเคราะหทางสเปกโตส

โคป 

ประสิทธิภาพในการตอตานแมลงจากสารสกัดหยาบชั้นตางๆ ของหนอนตายหยากไดรับ

การทดสอบตอหนอนกระทูผักวัย 3 โดยวิธ ี leaf disk choice จากผลการทดลองพบวา สารสกัด

หยาบชั้น alkaloid ของหนอนตายหยากพนัธุ S. curtisii และ S. aphylla มีคุณสมบัติเปน strong 

antifeedant ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการกินอาหารไดแรงที่ระดับความเขมขนสาร 0.5 % เมือ่เปรียบเทยีบ

กับสารฆาแมลงทางการคา (methomyl) พบวา methomyl จะมีคุณสมบัติเปน strong antifeedant 

ไดตองมีระดับความเขมขนสารสูงขนาด 0.1 % นอกจากน้ีหนอนตายหยากพนัธุ S. curtisii ยังมี

คุณสมบัติเปน repellent ซึ่งออกฤทธิ์ในการไลเมื่อมีระดับความเขมขนสารต้ังแต 5% ขึ้นไป 

การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมอะซทีลิโคลนีเอสเทอเรสจากสารประกอบที่แยกไดจาก

หนอนตายหยากพบวา สารประกอบ  stemofuran S และ oxystemokerrin-N-oxide แสดง

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไดดีที่สุดที่ความเขมขนตํ่าสุดเทากับ 100 นาโนกรัม ขณะที่สารประกอบ  

stemofuran K, stemocurtisinol และ oxystemokerrin มีฤทธิ์ในการยับยั้งออนกวาที่ความ

เขมขนตํ่าสุดเทากับ 500-1,000 นาโนกรัม 

การศึกษาคุณสมบัติในการตอตานจุลินทรียดําเนินตามวิธี broth dilution จากผลการ

ทดลองพบวา สารประกอบ  stemofuran J มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Cryptococcus neoformans 

และ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) โดยมีคา MIC ที่ 7.8 และ 15.6 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ สวนสารประกอบ stigmasterol, dehydro-δ-tocopherol, 
dehydro-γ-tocopherol, stemofuran F, stemofuran K, stemofuran L, stemofuran S, 
oxystemokerrin, oxystemokerrin-N-oxide และ oxyprotostemonine แสดงฤทธิ์ในการยับยั้ง

จุลินทรียทดสอบไดนอยโดยมีคา MIC ในชวงความเขมขน 15.6-125 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

แตเมื่อพิจารณาฤทธิ์ในการทําลายจุลินทรีย พบวาสารประกอบที่แยกไดทั้งหมดไมสามารถ

ทําลายเชื้อทดสอบไดดีกวาสารมาตรฐานที่ใชอยู 

การศึกษาประสิทธิภาพในการตอตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบชั้นตางๆ จากหนอน

ตายหยากและสารบริสุทธิ์บางตัวโดยวิธี free radical 2, 2′-diphenyl-1-picryldrazyl (DPPH) 

(Yen et al., 1997) จากผลการทดลองพบวา สารประกอบ  stemofuran S แสดงฤทธิใ์นการ

ตอตานอนุมูลอิสระสูงสุด โดยมีคา IC50  เทากับ 30.19 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นอกจากน้ี สารสกัด

หยาบชั้น non-alkaloid จากหนอนตายหยากพนัธุ S. aphylla และ S. curtisii ยังมีฤทธิ์ในการ

ยับยั้งอนุมูลอิสระ (DPPH) โดยมีคา IC50  เทากับ 113.80 และ 148.70 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
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ตามลําดับ ตามดวยสารสกัดหยาบแอลกอฮอลและสารสกัดหยาบชั้น alkaloid จากหนอนตายหยาก

พันธุ S. aphylla โดยมีคา IC50  เทากับ 539.32 และ 671.55 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ขณะที่สาร

สกดัหยาบชัน้ alkaloid และสารสกดัหยาบแอลกอฮอลจากหนอนตายหยากพนัธุ S. curtisii มีฤทธิ์

ในการตอตานอนุมูลอิสระตํ่าที่สุด โดยมีคา IC50  เทากับ 760.04 และ 1017.34 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตรตามลําดับ อยางไรก็ตาม สารที่ใชออกฤทธิ์ทั้งหมดดังกลาวแสดงฤทธิ์ในการตอตานอนุมูล

อิสระตํ่ากวาสารมาตรฐานที่ใชซึ่งไดแก trolox, BHA and α-tocopherol (Vitamin E)          
 

 


