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บทคัดย่อ
สารกรายาโนทอกซิน (GTXs) เป็ น ไดเทอร์พนี อยด์มพี ิษพบในพืช หลายสายพัน ธุ์ข องวงศ์อีรคิ าซีเออี
(Ericaceae) โครงสร้างของสารกรายาโนทอกซินเป็ นแบบกรายาเนนทีม รี ะบบวงสีว ง 5/7/6/5 หรือ เอ-นอร์-บี-โฮโมเอน-คูเรน ชีวสังเคราะห์ของสารกรายาโนทอกซินนีNน่าจะเกีย วข้องเชือมโยงกับเอ็น-คูเรนไดเทอร์พนี อยด์โดยทัวไปที


ได้มาจากพืช แต่อย่างไรก็ดสี ารกรายาโนทอกซินนีNกย็ งั สามารถพบได้ในนํNาผึNงทีไ ด้จากนํNาหวานของเกสรดอกไม้ของ
พืชในสกุลโรโดเดนดรอน (Rhododendron) (วงศ์อีร ิคาซีเออี) ซึงเป็ น ทีรู้จกั ดีในเหล่าบรรดานักแต่ งสวนในชือ
“อซาเลีย” สายพันธุโ์ รโดเดนดรอนเป็ นทีร จู้ กั กันว่าเป็ นพืชมีพษิ ก่อให้เกิดอาการมึนเมาในสัตว์และเป็ นพิษต่อมนุ ษย์
โดยการปนเปืNอนในนํNาผึงN นํNาผึงN ทีป นเปืNอนด้วยสารกรายาโนทอกซินนีNมพี ษิ ต่อระบบประสาทและให้ความรูส้ กึ แสบร้อน
อย่างรุนแรงในลําคอ ดังนันN มันจึงถูกเรียกว่า “นํNาผึNงบ้า” หรือ “นํNาผึNงขม” ในจํานวนสารกรายาโนทอกซิน (GTX-I ถึง
GTX-XXI) กรายาโนทอกซิน-III มีความเป็นพิษมากทีส ุดโดยจะขัดขวางการทํางานของช่องโซเดียมในเยือ หุม้ เซลล์
คําสําคัญ : กรายาโนทอกซิน โรโดเดนดรอน นํNาผึงN บ้า นํNาผึงN ขม ช่องโซเดียม
Abstract
Grayanotoxins (GTXs) are toxic diterpenoidps found in several plant species of the family Ericaceae.
Their structures are of the grayanane-type which has a tetracyclic 5/7/6/5 ring system or A-nor-B-homo-entkaurane. The biosynthesis of grayanotoxins is possibly related to ent-kaurane diterpenoids commonly
derived from plants. However, grayanotoxins can be found in honey made from nectar of the plants in genus
Rhododendron (family Ericaceae), well known to gardeners as “azaleas.” The Rhododendron species are
toxic plants, causing intoxication in animals and poisoning in humans by contamination of honey. The
contaminated honey by grayanotoxins is neurotoxic and causes a sharp burning sensation in the throat,
earning it the name of “mad honey” or “bitter honey.” Among grayanotoxins (GTX-I to GTX-XXI),
grayanotoxin-III is the most toxic by the blockage of sodium channels in cell membranes.
Keywords: grayanotoxin, Rhododendron, mad honey, bitter honey, sodium channel
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1. บทนํา
สารกรายาโนทอกซิน (grayanotoxins หรือ
GTXs) เป็ นสารกลุ่มไดเทอร์พนี อยด์ (diterpenoids) ที
โดยส่วนใหญ่แยกได้จากพืชวงศ์อรี คิ าซีเออี (Ericaceae)
ชือ “กรายาโนทอกซิน” น่าจะมาจากแหล่งของพืชทีแ ยก
สารกลุ่มนีNได้เป็ นครังN แรก คือ Leucothoe grayana [1]
นอกจากชือ กรายาโนทอกซินแล้วสารกลุ่มนีNยงั เป็ นทีร จู้ กั
ในชืออืนๆ อีก เช่น GTX-I คือสารตัวเดียวกันกับอะ
เซธิลแอนโดรมีดอล (acetylandromedol) แอนโดรมีโด
ทอกซิ น (andromedotoxin)
และโรโดทอกซิ น
(rhodotoxin) ส่วน GTX-II คือสารตัวเดียวกันกับแอนโดร
มีด ีน อล (andromedenol) และ GTX-III คือ สารตัว
เดียวกันกับแอนโดรมีดอล (andromedol) ทังN นีNกเ็ พราะใน
ช่ ว งเวลาใกล้เ คีย งกัน นอกจาก L. grayana แล้ว สาร
กรายาโนทอกซิน ยังแยกได้จากพืช ชนิดอืน ๆ อีก เช่น
Pieris japonica (ในประเทศญีปุน่ พืชสายพันธุ์นNีเป็ นที
รูจ้ กั กันในชือ Andromeda japonica และ Japanese
andromeda)
และพื ช ในสกุ ล โรโดเดนดรอ น
(Rhododendron) ในพืช ทีผ ลิต สารกรายาโนทอกซิน
พบว่ามีสารกรายาโนทอกซินมากในยอดอ่อน ใบ ละออง
เกสรและนํNาหวานของเกสรดอกไม้ พืชผลิตสารชนิดนีNก็
เพือ ป้อ งกัน ตัวจากสัต ว์ก ิน พืช และแมลงชนิดต่างๆ ดัง
นันN นํNาผึNงทีได้มาจากละอองเกสรและนํN าหวานของพืชที
ผลิต สารกรายาโนทอกซิน จึง เกิด การปนเปืN อ นของ
สารพิษ กลุ่มนีN สารกรายาโนทอกซิน มีฤ ทธิยm บั ยังN การ
ทํางานของช่องโซเดียมของเซลล์ประสาท หรือเรียกว่า
เป็ นตัวบล็อกช่องโซเดียม (sodium channel blocker)
ทําให้การเปิดของช่องโซเดียมนีNยาวนานมากขึนN มีผลให้
เซลล์ป ระสาทอยู่ในภาวะทีถูก กระตุ้น ได้ง่าย และเป็ น
ระยะเวลาทีย าวขึนN (hyperexcitability) ซึงระยะดังกล่าว
จะมีผลทําให้โซเดียมไอออนจากภายนอกเซลล์ไหลเข้าสู่
ภายในเซลล์มากขึNน จนทําให้ภายในเซลล์มปี ระจุบวก
มากหรือประจุลบน้อย (depolarization) โดยผลทีต ามมา
หากเป็ น เซลล์ป ระสาทอาจทํา ให้เ กิด การกระตุ ก ของ
กล้ามเนืNอได้ จนถึงปจั จุบนั พบว่ามีรายงานการแยก
สารกรายาโนทอกซินจํานวนมากถึง 21 ตัว คือ GTX-I
ถึง GTX-XXI ทังN นีNยงั ไม่นบั รวมสารอนุ พนั ธ์ของสารกรา-
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ยาโนทอกซิน และสารทีอ ยู่ในกลุ่มไดเทอร์พ ีนอยด์ทมี ี
ลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกัน ในบทความฉบับนีNจะได้
กล่าวถึงแหล่งของสารกรายาโนทอกซิน โครงสร้างทาง
เคมีแ ละชีว สัง เคราะห์ข องสารกรายาโนทอกซิน การ
ปนเปืN อ นและพิษ ของสารกรายาโนทอกซิน ในนํN า ผึNง
รวมถึงการสกัดและวิธกี ารตรวจวิเคราะห์หาสารกรายาโน
ทอกซิน
2. แหล่งของสารกรายาโนทอกซิ น
สารกรายาโนทอกซินแยกได้จากพืชวงศ์อรี คิ าซี
เออีและส่วนใหญ่พบในพืชสกุลมีพษิ เช่น พืชในสกุลคาล
ไม (Kalmai) ลูโคโธ (Leucothoe) เพียริส (Pieris) และ
โรโดเดนดรอน โดยสารนีNจะพบมากในพืช สายพัน ธุ์
L. grayana นอกจากนีNยงั แยกได้จากพืชสายพันธุ์อนื ๆ
เหล่านีN คือ K. latifolia K. angustifolia P. japonica R.
decorum R. luteum R. ponticum และ R. molle [1]-[7]
พืชสกุลโรโดเดนดรอน ก็เป็ นหนึงในแหล่งของ
พืชทีส าํ คัญทีผ ลิตสารกรายาโนทอกซิน พืชสุกลนีNเป็ นไม้
พุ่มและไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก โดยส่วนมากเป็ นพืชดอกทีม ี
สีสนั สวยงาม จึงได้ร บั ความนิยมนํ ามาปลูก เพือตกแต่ ง
สวน จึงเป็ นทีรู้จกั กันดีในเหล่าบรรดานักตกแต่งสวนใน
ชือ “อซาเลีย ” (azalea) โรโดเดนดรอนพบได้ท วไปใน
ั
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา เอเชียและแอฟริกา สาย
พัน ธุ์ R. molle เป็ น หนึงในพืช สกุล โรโดเดนดรอนทีม ี
ความเป็ นพิษสูง พบมากในแถบทางตอนใต้ของประเทศ
จีน [8] ชือ ทีเ ป็ น ทีรู้จ ัก ในท้อ งถิน คือ ไชนี ส อซาเลีย
(Chinese azalea) ดอกมีสเี หลือง พืชชนิดนีNถูกนํามาใช้
เป็นยาสมุนไพรพืนN บ้าน ทีม พี ษิ และใช้เป็ นยาฆ่าแมลงใน
ประเทศจีนมาเป็ นเวลานาน [8]-[10] สารกรายาโนทอก
ซินทีแ ยกได้จาก R. molle คือ GTX-II และ GTX-III [11]
นอกจาก R. molle แล้ว พืชสายพันธุ์ R. ponticum ใน
ประเทศตุรกีกพ็ บว่ามีสารกรายาโนทอกซินอยู่ในปริมาณ
สูง [12] และเป็นหนึงในสายพันธุพ์ ชื พบการปนเปืNอนของ
สารกรายาโนทอกซินในนํNาผึงN [13] (ตารางที2 1)
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ตารางที2 1 นํNาผึงN ทีม พี ษิ จากแหล่งพืชชนิดต่างๆ
สายพันธุพ์ ชื
Agauria spp.
Andromeda spp.
Kalmia spp.
Kalmia litifolia

วงศ์
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae

สายพันธุพ์ ชื
Rhododendron luteum
Rhododendron ponticum
Paullinia australis
Azalea pontica

วงศ์
Ericaceae
Ericaceae
Sapindanceae
Ericaceae

3. โครงสร้างทางเคมีของสารกรายาโนทอกซิ น

(hydroxyl group; -OH) หลายหมูเ่ กาะอยู่ในตําแหน่ ง

สารกรายาโนทอกซิน เป็ น ไดเทอร์พนี อยด์ทมี ี
โครงสร้างแบบกรายาเนน (grayanane-type) หรือ
กรายาโนทอกเซน คือ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที
จัดเรียงตัวเป็ นวงสีว ง คือวง เอ บี ซี และดี (A/B/C/D)
ทีม ขี นาดของวงเท่ากับ 5 7 6 และ 5 (5/7/6/5) เหลีย ม
ตามลําดับมาเชือมต่อกัน หรืออาจเรียกโครงสร้างแบบนีN
ว่า เอ-นอร์-บี-โฮโม-เอน-คูเรน (A-nor-B-homo-entkaurane) โดยการเชือมต่อระหว่างวง เอ/บี/ซี/ดี เป็ น
แบบ ทรานส์/ซีส/ซีส (trans/cis/cis) และในโครงสร้าง
ของสารกรายาโนทอกซิ น ยัง พบว่ า มีห มู่ ไ ฮดรอกซี

ต่างๆ บนวงทังN สีอ ีกด้วย นอกจากโครงสร้างหลักแบบ
กรายาเนนนีNแ ล้ว ยังมีไ ดเทอร์พ ีน อยด์อืนๆ ทีแ ยกได้
จากพืชมีพษิ วงศ์อรี คิ าซีเออี ทีม โี ครงสร้างหลักใกล้เคียง
กันกับสารกรายาโนทอกซิน คือ มีโครงสร้างแบบลูโคเธน
(leucothane-type) วง เอ /บี/ซี/ดี ทีมขี นาดวง
6/6/6/5 เหลีย มมาเชือมต่อกัน แบบ 1,5-เซโค กรา
ยาเนน (1,5-seco grayanane type) วง เอ/บี/ซี/ดี
ทีม ขี นาดวง 10/6/5 เหลีย มมาเชือ มต่อกัน และแบบคาล
เมน (kalmane-type) วง เอ /บี/ซี/ดี ทีมขี นาดวง
5/8/5/5 เหลีย มมาเชือ มต่อกัน [14] (รูปที2 1)
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รูปที2 1 โครงสร้างหลักแบบต่างๆ ของไดเทอร์พนี อยด์ทแี ยกได้จากพืชวงศ์อรี คิ าซีเออี
กรายาโนทอกซิน-I (GTX-I) ถึง GTX-XX มีโครงสร้าง
หลัก แบบเดีย วกัน คือ แบบกรายาเนน มีเพีย งเฉพาะ
GTX-XXI เท่ า นันN ทีโ ครงสร้า งหลัก เป็ น แบบ 1,5-เซโค
กรายาเนน [6] ซึงเกิดจากปฏิกริ ยิ าการเปิดวงทีต ําแหน่ ง
คาร์บอน 1 (C-1) และ C-5 ของวงเอและบีข อง
โครงสร้างหลัก แบบกรายาเนน ทีตําแหน่ ง C-4 ของ
GTX-I ถึง GTX-XX (รูปที2 2) จะมีหมูเ่ กาะเมธิล (methyl;

-CH3) สองหมู่ ในขณะทีต ําแหน่ ง C-1 และ C-5 ซึงเป็ น
ตํ า แหน่ ง เชือ มต่ อ ของวงเอและบี จะมีไ ฮโดรเจนและ
หมู่ ไ ฮดรอกซิล เกาะอยู่ ต ามลํ า ดับ ในลัก ษณะทีเ ป็ น
ทรานส์กนั ยกเว้นในโครงสร้างของ GTX-XV ทีต ําแหน่ ง
C-5 และ C-9 จะเชือ มต่อกันด้วยออกซิเจนอะตอม [15]
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รูปที2 2 โครงสร้างทางเคมีของ GTX-I ถึง GTX-XXI
4. ชีวสังเคราะห์ของสารกรายาโนทอกซิ น
สารกรายาโนทอกซิน เป็ นไดเทอร์พนี ทีมหี น่ วย
ไอโซพรีน (isoprene unit) จํานวน 4 หน่ วย โดยในหนึง
หน่ วยไอโซพรีนมีคาร์บอนจํานวน 5 อะตอม ดังนันN ใน
โครงสร้างหลักของสารกรายาโนทอกซิน จึงประกอบด้วย
คาร์บอนจํานวน 20 อะตอม ชีวสังเคราะห์ของสารกรายาโนทอกซินนีN คาดว่าน่ าจะมาจากชีวสังเคราะห์ของสารได
เทอร์พนี อยด์ [16] กลุ่มเอน-คูเรนทัวไป
 คือใช้อะเซตทิล
โค-เอนไซม์เอ (acetyl coenzyme A) หรือ อะเซตทิล
โคเอ (acetyl CoA) เป็ น สารตังN ต้น กระบวนการชีว -

สังเคราะห์เพือเปลียนไปเป็ นกรดเมวาโลนิก (mevalonic
acid) โดยมีเอนไซม์เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า จากนันN กรดเม
วาโลนิกทีเกิดขึNนจะทําปฏิกริ ยิ ากับหมู่ฟอสเฟตของ อะดี
โนซิน ไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate; ATP)
เกิ ด เ ป็ น ไ อ โ ซ เ พ น ที นิ ล ไ ด ฟ อ ส เ ฟ ต ห รื อ ไ อ พี พ ี
(isopentenyl diphosphate; IPP) ซึงสามารถเกิดการ
เปลี ย นแปลงโครงสร้ า งไปเป็ นสารไอโซเมอร์ คื อ
ไดเมธิลแอลลิล ไดฟอสเฟตหรือดีเอ็มเอพีพ(ี dimethylallyl
diphosphate; DMAPP) โดยกระบวนการทํางานของ
เอนไซม์ การหลุดหมู่ไ ดฟอสเฟตของดีเอ็มเอพีพ ี จะ

66 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที 13 ฉบับที 2 เมษายน – มิถุนายน 2554
นําไปสู่การสร้างหน่วยไอโซพรีนทีม คี าร์บอน 5 อะตอม ใน
กระบวนการชีวสังเคราะห์ทนี ําไปสู่ไดเทอร์พนี อยด์ ดีเอ็ม
เอพีพที เี กิดขึNนจะทําปฏิกริ ยิ ากับ 3 โมเลกุลของไอพีพ ี
เกิ ด เป็ น เจอรานิ ล เจอรานิ ล ไดฟอสเฟตหรือ จีจี พ ี พ ี
(geranyl geranyl diphophate; GGPP) ก่อ นทีจะ
เปลีย นไปเป็ นสารไดเทอร์-พีนอยด์ (รูปที2 3) เส้นทางชีว
สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ นีN เ รี ย ก ว่ า เ ส้ น ท า ง เ ม ว า โ ล เ น ต
(mevalonate pathway) หลังจากนันN จีจพี พี ที เี กิดขึNนจะ
เกิดการปิ ดวง นํ าไปสู่ก ารสังเคราะห์ส ารกลุ่ม เอน-คูเรน
(รูปที2 4) [17] ต่อไป ส่วนชีวสังเคราะห์จากเอน-คูเรนไป
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รูปที2 4 ชีวสังเคราะห์ของเอน-คูเรนจากจีจพี พี ี
5. การปนเปื@ อนของสารกรายาโนทอกซิ นในนํ@าผึง@
นํNาผึNงทีได้มาจากละอองเกสร และนํNาหวานของ
พืชสกุลโรโดเดนดรอน โดยเฉพาะ R. ponticum และ R.
luteum เป็นทีร จู้ กั ในวงกว้างว่ามีการปนเปืNอนของสาร กรา
ยาโนทอกซิน [12] นํNาผึNงทีป นเปืNอนนีNก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้บ ริโ ภค และเป็ น ทีรู้จกั กัน ดีต ังN แต่ ยุค โบราณโดยมีก าร
กล่ า วถึง ในทวีป ยุ โ รปตังN แต่ เ มือ 100 ปี ทีแ ล้ว [18]
นอกจากนีN นํNาผึNงจากแถบทะเลดําของประเทศตุรกีกพ็ บว่า
เกิดการปนเปืN อ นของสารกรายาโนทอกซิน อยู่บ่ อ ยครังN
[19]-[21] นํNาผึงN นีNถูกเรียกว่า “นํNาผึงN บ้า (mad honey)” หรือ
“นํNาผึNงขม (bitter honey)” [22], [23] ซึงเมือ บริโภคแล้วจะ
รู้ ส ึก ถึ ง อาการแสบร้ อ นในลํ า คอเป็ น อย่ า งมาก แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน ชาวพืNนเมืองในแถบทะเลดําก็ยงั คงมีการนํ า
นํNาผึงN ชนิดนีNมาใช้เพือ เป็นยาสมุนไพรพืNนบ้าน ในการรักษา
อาการของโรคต่างๆ รวมถึงมีความเชือ ว่าสามารถช่วยเพิม
สมรรถภาพทางเพศ [22] จากการจากการนํ า มาใช้
ประโยชน์ ดงั ทีก ล่าวมารวมถึงความเชือทีม ี ทําให้ยงั คงมี
การใช้นNําผึNงชนิดนีNอยู่ โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายทีอ าจจะ
เกิดขึนN
6. พิ ษของสารกรายาโนทอกซิ นในนํ@าผึง@
สารกรายาโนทอกซินเป็ นพิษต่อประสาท โดยจะ
ขัดขวางการทํางานของช่อ งโซเดียมในเยือ หุ้มเซลล์ [24]
ทํา ให้ก ารเปิ ด ของช่ อ งโซเดีย มยาวนานมากขึNน มีผ ลให้
เซลล์ประสาทชนิดกระตุ้น โดยเฉพาะเซลล์ประสาทและ
เซลล์กล้ามเนืNออยู่ในภาวะทีถ ูกกระตุ้นได้ง่ายและเป็ นระยะ
เวลาทีย าวขึนN (hyperexcitability) ซึงระยะดังกล่าวมีผลทํา
ให้โซเดียมไอออนจากภายนอกเซลล์ไหลเข้าสู่ภายในเซลล์

มากขึนN จนทําให้ภายในเซลล์มปี ระจุบวกมากหรือประจุลบ
น้ อ ย เราเรีย กปรากฏการณ์ นNี ว่ า “ดีโ พลาไรเซซัน
(depolarization)” ซึงจะส่งผลต่อการทํางานของกล้ามเนืNอ
หัว ใจ ระบบประสาทและระบบประสาทส่ ว นกลาง [19]
อาการทีไม่รุนแรงของผูท้ ไี ด้รบั พิษ อาจมีทงั N วิงเวียนศีรษะ
อ่อนล้า มีเหงือและนํN าลายมากกว่าปกติ คลืนไส้ อาเจีย น
หน้ามืด เป็ นลม หมดสติ เกิดอาการหนาวสัน ในกรณีทมี ี
อาการรุนแรง พิษนีN อาจส่งผลต่อระบบการทํางานของหัวใจ
โดยไปหยุดการทํางานของระบบควบคุมการเต้นของหัวใจ
ความดัน เลือ ดตํ า หรือ เกิด อาการช้อ ค อาการได้ร ับ พิษ
ดังกล่าว จะแสดงภายหลังจากทีบ ริโภคนํNาผึNงหรือหลังจาก
นันN สองถึงสามชัวโมง

[19] ทังN นีNก็ขNนึ อยู่กบั ปริมาณของ
สารกรายาโนทอกซินทีไ ด้รบั เข้าไปจากรายงานของยิลเมซ
(Yilmaz) และคณะพบว่าหากบริโภคนํNาผึNงทีม กี ารปนเปืNอน
สารกรายาโนทอกซินในปริมาณ 5-30 กรัม ก็อาจส่งผลให้
เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ [21] สารกรายาโนทอกซินจะมี
ผลต่อร่างกายไม่เกิน 24 ชัวโมง

หลังจากบริโภค แต่จะถูก
ย่อยและถูกขับออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว จึงทําให้ผทู้ ี
ได้รบั พิษมีอาการดีขนNึ ภายในหนึงชัวโมง
 อัตราการเต้นของ
หัวใจและความดันเลือดจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2
ถึง 9 ชัวโมง

[19]
อย่ า งไรก็ต ามจากการศึก ษาพบว่ า ในจํ า นวน
สารกรายาโนทอกซินทังN หมดมีเพียงเฉพาะ GTX-I GTX-II
และ GTX-III ทีเ ป็ นพิษ โดย GTX-III มีความเป็ นพิษสูง
ทีส ุดและ GTX-II มีความเป็ นพิษตําทีส ุด ในพืชสกุลโรโดเดนดรอนพบว่ามี GTX-III เป็ น สารพิษ หลัก ในขณะที
GTX-I และ GTX-II พบในปริมาณตํา [24], [25] จากการ
รายงานพบว่าสาร GTX-I GTX-II และ GTX-III มีค่า LD50
ในช่วง 0.87 ถึง 1.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในหนูทดลอง (ค่า
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LD50 คือค่าทีบ อกถึงความเป็นพิษทีท ําให้ประชากรของหนู
ทดลองตายไปครึง หนึง) [25] ความแตกต่างของโครงสร้าง
ทางเคมีร ะหว่าง GTX-II และ GTX-III คือ หมู่ฟงั ก์ช นั
(functional group) ทีต ําแหน่ง C-10 ของวงบี
การรักษาในกรณีทไี ด้รบั พิษ จากการได้รบั สารกรายา
โนทอกซิน ทีป นเปืN อ นในนํN า ผึNง คือ การให้ ย าอะโทรพิน
(atropine) ร่ ว ม กั บ ก า ร ใ ห้ นํN า เ ก ลื อ [19]-[21],[27]
เช่นเดียวกับอาการได้รบั สารพิษ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
(organophosphate) ทีพ บมากในยาฆ่าแมลงและกลุ่มคาร์บาเมต (carbamete) โดยจะมีอาการหลอดลมอัมพาต รู
ม่า นตาเล็ก นํN า ลายฟู ม ปากและมีเ สีย งทีช่ อ งท้อ ง เรีย ก
อาการได้ร ับ พิษ เหล่ า นีN ว่ า “คลอลิเ นอร์ จิค ทอกซิโ ดรม
(cholinergic toxidrome)” สารพิษทีไ ด้รบั เข้าไปนีNจะมีฤทธิ m
ยับยังN การทํางานของเอนไซม์ อะทิลคลอลีนเอสเทอร์เรส
(acetyl cholinesterase) ซึงจะทําหน้าทีใ นการทําลายสาร

H

สือประสาทอะเซตทิลคลอลีน (acetylcholine) อะโทรพินที
ให้เข้าไป จะมีผลทําให้การหลังอะเซตทิ

ลคลอลินจากปลาย
ประสาทลดลง สารอะโทรพินนีNเป็ นสารกลุ่มโทรเพนอัลคา
ลอยด์ (tropane alkaloids) ซึงในทางธรรมชาติสกัดได้
จากพืช ในวงศ์โ ซโลเนซีเ ออี (Solonaceae) สายพัน ธุ์
Atropa belladonna Datura stramonium และ Mandragora
officinarum
เนืองจากสารกรายาโนทอกซินมีผลต่อการทํางานช่อง
โซเดียมในเยือ หุม้ เซลล์ ดังนันN ในปี ค. ศ. 1994 เคน (Kan)
และคณะจึงได้มคี วามสนใจศึกษาวิธกี ารสังเคราะห์ GTX-III
ซึ ง มี พ ิ ษ สู ง สุ ด ในก ลุ่ ม สาร กร าย าโ นท อก ซิ น โดย มี
วัตถุประสงค์ เพือใช้เป็ นเครืองมือทางเภสัชวิทยาสําหรับ
ตรวจสอบการทํางานของช่องโซเดียม [28] (รูปที2 5 และ 6)
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(a) 1) NaOH, DMF, 0 C, 2) CH=CHCH2Br, 0 C; (b) FeCl3, CH2Cl2, rt; (c) NaBH 4, CeCl3.7H2O, MeOH, -78 C to rt; (d) NaAuCl4.H2O, H 2O-THF, 60 C; (d) SmI2, HMPA-THF, -78 to 0 C;
(f) MOMCl, iPr2NEt, CH2Cl2, rt; (g) 1 N KOH, MeOH, 80 C, then 1 N HCl; (h) CH2N2, ether, rt; (i) Jones reagent, acetone, 0 C; (j) 1) LiN(SiMe3)2, THF, -78 C, 2) Tf2NPh, -78 C; (k)
Li2CuCN(CH 2SPh)2, THF, -20 C; (l) DIBAL, CH2 Cl2 , -78 C; (m) Dess-Martin reagent, CH2 Cl2, rt; (n) Ph3P=CH2, THF, rt

รูปที2 5 การเตรียมสารตังN ต้นสําคัญสําหรับการสังเคราะห์ GTX-III
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(a) nBuLi, TMEAD, HMPA, THF, -78 to 0 C; (b) (PhS)2, xylene, 160 C; (c) tBuMe2SiOTf, iPr2NEt, CH2Cl2, 0 C; (d) DDQ, H2O-CH2Cl2 , rt; (e) Dess-Martin reagent, CH2Cl2, rt;
(f) SmI2, HMPA-THF, -78 C; (g) 1) 9-BBN, THF, rt, then H2O, 2) 30% H2 O, 2 N NaOH, rt; (h) mCPBA, CH2Cl2; (i) DIBAL, CH2Cl2, 0 C; (j) Dess-Martin reagent, CH2Cl2 , 0 C;
(k) MOMCI, iPr2NEt, CH2CL2 , rt; (l) nBu4NF, 0 C; (m) SmI2, HMPA-THF, -78 to 0 C; (n) Ac2O, DMAP, Py, rt; (o) RuCl3.nH2 O, NaIO4, H2O-MeCN-CCl4, rt; (p) 1 N KOH, MeOH, 80 C

รูปที2 6 การสังเคราะห์ GTX-III
จากความพยายาม ในการสังเคราะห์ก รายาโนทอกซิน -III ของเคนและคณะจะเห็น ได้ว่า ยัง มีข นั N การ
สังเคราะห์หลายขันตอนและเปอร์
N
เซ็นต์ของสารผลิตภัณฑ์ที
ั
ได้ ตํ า แต่ จ นถึ ง ป จ จุ บ ัน ก็ ย ัง ไม่ ม ีก ลุ่ ม วิจ ัย ใดทีพ ัฒ นา
ปรับปรุงวิธกี ารสังเคราะห์สารกรายาโนทอกซิน ต่อเนือ ง
จากทีม กี ารรายงานดังกล่าว
7. การสกัดและการตรวจหาสารกรายาโนทอกซิ น
การสกัดสารกรายาโนทอกซิน ทําได้โดยใช้เมธานอลหรือคลอโรฟอร์มเป็นตัวทําละลาย แต่ทงั N เมธานอลและ
คลอโรฟอร์ม ก็เป็ นตัวทําละลายทีดกี บั สารอินทรีย์ห ลาก
หลายกลุ่ม ดังนันN ในการวิเคราะห์ห าสารกรายาโนทอกซินจึงควรนํ าสารสกัด มาผ่านการทําบริสุทธิ mด้วยกระบวน
การทางโครมาโตกราฟี (chromatography) บางส่ ว น
เสียก่อนหลังจากนันN จึงนํามาทําการตรวจวิเคราะห์

เนืองจากสารกรายาโนทอกซิน เป็ น ไดเทอร์พ -ี
นอยด์ทปี ระกอบขึNน จากไอโซพรีน 4 หน่ ว ย มีจํานวน
คาร์บอน 20 อะตอม จึงระเหยเป็ นแก๊สได้ยากกว่าเซสควิเทอร์พนี อยด์ (sesquiterpenoids) ทีม คี าร์บอนจํานวน 15
อะตอม จึงสามารถทําการตรวจวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิค
ทางโครมาโตรกราฟีบางอย่าง ทีเ หมาะสมเท่านันN หลังจาก
ทําการแยกบริสุทธิ mสารบางขันN ตอนมาแล้ว เทคนิคทินเลเยอร์ โ ครมาโตกราฟี หรื อ ที แ อลซี (Thin
Layer
Chromatography; TLC) ก็สามารถนํามาใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์หาสารกรายาโนทอกซินทังN ในพืช และในนํNาผึNงได้
[22], [29], [30] โดยเฉพาะวิธที แี อลซี 2 มิติ (2 dimension
TLC) นันN ถูกนํามาใช้ตรวจวิเคราะห์หาสารกรายาโนทอกซินในอาหาร และอุจจาระสัตว์ได้ทรี ะดับความเข้มข้นตําสุด
ถึง 0.2 ไมโครกรัม/กรัม [31] ก็ถงึ อย่างไรก็ตามวิธกี ารนีN
เป็ นการตรวจหาเชิงคุณภาพวิเคราะห์เท่านันN และจากสีที
มองเห็นด้วยวิธกี ารนีN ก็ไม่สามารถระบุชนิดของสารกรายา-
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โนทอกซิน ได้ เทคนิ ค แก๊ ส โครมาโตกราฟี ห รือ จีซี (Gas
Chromatography; GC) และเทคนิคทีคล้ายคลึงกัน คือ
แก๊ ส ลิค วิด โครมาโตรกราฟี ห รือ จีแ อลซี (Gas Liguid
Chromatography; GLC) ก็เป็ นอีกวิธกี ารทีถ ูกนํามาใช้กนั
บ่อ ยๆ ในการตรวจวิเคราะห์แ ต่ เนือ งจากสารกรายาโนทอกซินนีNไม่เสถียร เพราะจะถูกออกซิไดส์และสลายตัวได้
ง่ายเมือ โดนความร้อนอีกทังN ยังระเหยเป็ นไอได้ยาก ดังนันN
ก่ อ นการตรวจวิเ คราะห์ด้ว ยเทคนิ ค จีซีแ ละจีแ อลซี จึง
จําเป็นต้องเปลีย นสารกรายาโนทอกซินให้อยู่ในรูปอนุ พนั ธ์
ของไตรเมธิลไซเลน (trimethylsilane;-SiMe3) [24], [32]
ส่ว นเทคนิค ลิค วิดโครมาโตกราฟี -แมสสเปรคโตรเมทรี/
แมสสเปรคโตรเมทรีห รือ แอลซี-เอ็มเอส/เอ็มเอส (Liquid
Chromatography-Mass
Specrometry/Mass
Specrometry) ทีรายงานโดยโฮลสเทก (Holstege) และ
คณะ [33] ในการพัฒนาวิธที รี วดเร็วในการตรวจวิเคราะห์
หา GTX-I GTX-II และ GTX-III โดยเฉพาะ ในอาหารทีอ ยู่
ในกระเพาะพัก อุจจาระและปสั สาวะของสัตว์ โดยตัวอย่าง
จะถูก นํ ามาสกัดด้วยเอธานอล โดยใช้ก ารสกัดโซลิดเฟส
(solid extraction) จากนันN ตัวอย่างทีไ ด้จะถูกแยกบริสุทธิ m
โดยใช้เทคนิคไฮเปอร์ฟอแมนซ์ลคิ วิดโครมาโตรกราฟี หรือ
เฮ ช พี แ อ ล ซี (High
Performance
Liquid
Chromatography; HPLC) ส่ว นบริสุ ท ธิทm ไี ด้จากการ
วิเคราะห์จะผ่านเข้าสู่แมสสเปรคโตรเมทรี เพือ ตรวจสอบค่า
มวลต่อประจุ (m/z) ทีเ กิดจากการแตกของโครงสร้างของ

สารบริสุ ท ธิ m วิธีก ารนีN พ บว่ า มีป ระสิท ธิภ าพในการตรวจ
วิเคราะห์สาร GTX-I GTX-II และ GTX-II ทีร ะดับความ
เข้มข้น 0.2 ไมโครกรัม/กรัม ในอาหารทีอ ยู่ในกระเพาะพัก
ั
และอุจจาระ และ 0.05 ไมโครกรัม/กรัม ในปสสาวะ
โดยสรุป จะเห็นได้ว่าสารกรายาโนทอกซินนอก
จากจะมีโ ครงสร้างทางเคมีทนี ่ าสนใจแล้ว ยังมีฤ ทธิ mทาง
ชีว วิท ยาทีอ าจส่งผลกระทบต่ อ ทังN มนุ ษ ย์แ ละสัต ว์ ดังนันN
จากความรูเ้ รือ งสารกรายาโนทอกซินในพืช และทีป นเปืNอน
ในนํN าผึNง จึงทําให้สามารถลดความเสียงหรือเป็ นอันตราย
จากการได้รบั พิษจากสารกลุ่มนีN พืชสกุลโรโดเดนดรอนนีN
สามารถพบได้ในประเทศไทย ทีเราเรีย กว่ากุห ลาบแดง
กุ ห ลาบขาว หรือ กุ ห ลาบพัน ปี สํ า หรับ ในเมือ งไทยนั นN
ประมาณกันว่าพบไม้ในสกุลโรโดเดดรอน 8 ชนิด (ปจั จุบนั
อาจพบชนิดใหม่ๆ เพิมขึNนอีก ) โรโดเดนดรอนเป็ นพืชใน
เขตหนาวเย็นชุ่มชืNนทีพ บบนเทือกเขาสูง ประมาณ 1,6002,500 เมตร เหนือระดับนํNาทะเล พบได้ในปา่ ดิบเขาทาง
ภาคเหนือ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย เป็ น
ต้ น และจากการสืบ ค้ น วารสารทางวิช าการพบว่ า ใน
ประเทศไทยยังไม่มกี ารศึกษาทางอนุ กรมวิธาน รวมถึงสาร
ผลิต ภัณฑ์ธรรมชาติข องพืช สกุล โรโดเดนดรอนนีNเลย จึง
เป็นเรือ งทีน ่าสนใจเป็ นอย่างมากในการศึกษาวิจยั ถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ mทางชีววิทยาต่างๆ และสาร
ออกฤทธิ mในพืชสกุลดังกล่าวทีพ บในประเทศไทย

[4] Mancini, S.D. and Edwards, J.M. 1979. “Cytotoxic
บรรณานุกรรม
principles from the sap of Kalmia latifolia”.
[1] Tallent, W.H., Riethof, M.L. and Horning, E.C.
Journal of Natural Products 42:483-488.
1957. “Studies on the occurrence and
structure
of
acetylandromedol [5] Wood, H.B. and et al. 1954. Andromedotoxin. “A
potent hypotensive agent from Rhododendron
(andromedotoxin)”. Journal of the American
maximum”. Journal of the American
Chemical Society 79:4548-4554.
Chemical Society 76:5689-5692.
[2] Burke, J.W. and Doskotch, R.W. 1990. “High field
1
13
H-and
C-NMR
assignments
of [6] Zhang, H.P. and et al. 2005. “A new 1,5-seco
grayanotoxins I, IV, and XIV isolated from
grayanotoxin from Rhododendron decorum”.
Journal of Asian Natural Products Research
Kalmia angustifolia”. Journal of Natural
7:87-90.
Products 53:131-137.
[7]
Zymakowsky,
F., Pachaly, P. and Keller, S. 1968.
[3] Elnaggar, S.F. and Doskotch, R.W. 1980.
“Die Bestimmung von acetylandromedol
“Antifeedant diterpenes for the gypsy moth
(grayanotoxin I) in extrakten von
larvae from Kalmia latifolia: Isolation and
Rhododendron ponticum“. Planta Medica
charaterization of ten grayanoids”. Journal of
17:8-13.
Natural Products 43:617-631.

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที 13 ฉบับที 2 เมษายน – มิถุนายน 2554
[8] Chen, J.S. and Zheng, S. 1987. Chiness
Poisonous Plants. Beijing: Science Press.
[9] Bao, G.H. and et al. 2003. “Diterpenoid and
phenolic glycosides from the roots of
Rhododendron molle”. Journal of Natural
Products 69:434-439.
[10] Li, C.J. and et al. 2000. “Diterpenoids from the
fruits of Rhododendron molle”. Journal of
Natural Products 63:1214-1217.
[11] Chen, S.N. and et al. 2004. “Diterpenoids from
the flowers of Rhododendron molle”. Journal
of Natural Products 67:1903-1906.
[12] Jordan, J. 2006. “Research in highlights from the
literature”. Clinical and Autonomic Research
16:198-201.
[13] Alder, L.S. 2000. “The ecological significance of
toxic nectar”. Oikos 91:409-420.
[14] Beuke, J.W. and et al. 1989. “Kalmanol, a
pharmacologically active diterpenoid with a
new ring skeleton from Kalmia angustifolia L.”
Journal of the American Chemical Society
111:5831-5833.
[15] Connolly, J.D. and Hill, R. A. 1991. Dictionary of
terpenoids. London: Chapman & Hall.
[16] Masutani, T. and et al. 1981. “Biosynthesis of
grayanotoxins in Leucothoe grayana Max.
incorporation of mevalonic acid and (-)kaurene into grayanotoxin-III”. Agricultural
and Biological Chemistry 45:1281-1282.
[17] Dewick, P.M. 1997. Medicinal Natural Products:
A biosynthetic approach. England: John
Wiley & Sons.
[18] Kebler, L.F. 1896. “Poisonous honey”. Journal of
the American Pharmaceutical Association
44:167-174.
[19] Gunduz, A. and et al. 2006. “Mad honey
poisoning”. American Journal of Emergency
Medicin 24:595-598.

71

[20] Yavus, H and et al. 1991. “Honey poisoning in
Turkey”. The Lancet 337:789-790.
[21] Yilmaz, O. and et al. 2006. “Hypotension,
bradycardia and syncope caused by honey
poisoning”. Resuscitation 68:405-408.
[22] Sutlupinar, N., Mat, A. and Satganoglu, Y. 1993
“Poisoning by toxic honey in Turkey”. Archive
of Toxicology 67:148-150.
[23] Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 2002.
Plant; Grayanotoxin. (p. 1171). New York :
McGraw-Hill.
[24] Wong, J. and et al. 2002. Report of the
Rhododendron feasibility study. United
Kingdom: Bangor Bangor Gwynedd LL57
2UW.
[25] Hikino, H. and et al. 1976. “Structure activity
relationship of Ericaceous toxins on acute
toxicity in mice”. Toxicology and Applied
Pharmacology 35:303-310.
[26] Koca, I. and Koca, A.F. 2007. “Poisoning by mad
honey: A brief review”. Food and Chemical
Toxicology 45:1315-1318.
[27] Gunduz, A. and et al. 2007. “Mad honey
poisonous-related asystole”. Emergency
Medicine Journal 24: 592-593.
[28] Kan, T. and et al. 1994. “Total synthesis of (-)grayanotoxin III”. Journal of Organic
Chemistry 59:5532-5534.
[29] Scott, P.M., Coldwell, B.B. and Wiberg, G.S.
1971. “Grayanotoxins. Occurrence and
analysis in honey and a comparison of
toxicities in mice”. Food and Cosmetics
Toxicology 9:179-184.
[30] Kinghorn, A.D., Jawad, F.H. and Doorenbos, N.J.
1978. “Thin-layer chromatographic and
spectroscopic determination of some
diterpenoids of the grayanotoxin type”.
Journal of Chromatography 147:229-308.

72

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที 13 ฉบับที 2 เมษายน – มิถุนายน 2554

[31] Holstege, D.M. and et al. 2000. “Multiresidue
SPME-GC-MS)”.
Zeitschrift
fur
screen for cardiotoxins by two-demensional
naturforschung C 58:797-803.
thin-layer chromatography”. Journal of [33] Holstege, D.M., Puschner, B. and Le, T. 2001.
Agricultural and Food Chemistry 48:60-64.
“Determination of grayanotoxins in biological
[32] Tasdemir, D. and et al. 2003. “Analysis of the
samples by LC-MS/MS”. Journal of
volatile components of five Turkish
Agricultural and Food Chemistry 49:1648-16.
Rhododendron species by headspace solidphase microextraction and GC-MS (HS-

