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 เอนไซมไ์ซโตโครมพี 450 (CYP) 2A6 ซ่ึงพบมากท่ีตบัและ 2A13 ท่ีพบมากในระบบ
ทางเดินหายใจ เป็นเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยสลายนิโคตินและสารก่อมะเร็งในกลุ่ม 
ไนโตซามีนตามล าดบั การยบัย ั้งเอนไซมท์ั้งสอง จึงเป็นอีกหน่ึงกลไกทางเลือกท่ีจะช่วยในการ
ป้องกนัการเกิดโรคมะเร็งปอดท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีทั้งในผูสู้บบุหร่ีและผูใ้กลชิ้ดได ้งานวจิยัน้ีมี
วตัถุประสงคพ์ื่อศึกษาฤทธ์ิยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์CYP2A13 ของสารสกดัจากพืชสมุนไพร
หญา้หมอนอ้ย โดยท าการสกดัสารส าคญัในกลุ่ม flavonoids และ hirsutinolide-type sesquiterpene 
lactones จากหญา้หมอนอ้ย ซ่ึงเคยรายงานวา่สามารถยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์CYP2A6 ได ้
จากนั้นทดสอบฤทธ์ิและกลไกการยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์CYP2A13 บริสุทธ์ิท่ีแสดงออก
ออกจากระบบแบคทีเรีย และอนัตกิริยาระหวา่งสารสกดัในกลุ่ม flavonoids กบัเอนไซม ์CYP2A6 
และ CYP2A13 โดยวธีิ Molecular docking ผลการทดลองพบวา่ สารส าคญัในกลุ่ม flavonoids และ 
hirsutinolides จากหญา้หมอนอ้ยสามารถยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์CYP2A13 ได ้โดยสารใน
กลุ่ม flavonoids สามารถยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์CYP2A13 ไดดี้กวา่สารในกลุ่ม 
hirsutinolides แต่สารในกลุ่ม hirsutinolides ใหผ้ลการยบัย ั้งการท างานของ CYP2A13 แบบผนักลบั
ไม่ไดท้ั้งหมด จากสารท่ีท าการศึกษาสรุปไดว้า่ เฉพาะ apigenin สามารถยบัย ั้งเอนไซม ์CYP2A13 
ไดดี้ท่ีสุดดว้ยกลไกการยบัย ั้งแบบผนักลบัได ้ซ่ึงจากการศึกษาอนัตกิริยาพบวา่ เกิดจากการท่ี 
apigenin มีหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลนอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ี myricetin ท่ีมีหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุล
มากท่ีสุดใหผ้ลการยบัย ั้งท่ีแยท่ี่สุดในหมู่ flavonoids ดว้ยกนั และมีฤทธ์ิยบัย ั้งท่ีดีกวา่เอนไซม ์
CYP2A6 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่สารส าคญั apigenin จากหญา้หมอนอ้ยท่ีสามารถ
ยบัย ั้งการทงานของเอนไซม ์CY2A6 และ CYP2A13 ไดดี้ และอาจเป็นทางเลือกหน่ึงในการยบัย ั้ง
การเกิดมะเร็งปอดจากการสูบบุหร่ีได ้
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 The human liver cytochrome P450 (CYP) 2A6 and the respiratory 

cytochrome P450 2A13 (CYP2A13) enzymes play a role in nicotine metabolism and 

activation of tobacco-specific nitrosamine carcinogens respectively. The inhibitor that 

could potently inhibit both enzymes at once could be used as a prototype for 

therapeutic targets for tobacco dependence behavior, and reduced risks of respiratory 

diseases and lung cancer. In this, study natural-derived compounds (flavonoids and 

hirsutinolide-type sesquiterpene lactones), isolated from Vernonia cinerea that had 

been reported to inhibit CYP2A6 activity in vitro, were isolated using column 

chromatography and HPLC. The inhibition assays of isolated compounds against 

CYP2A13 were determined. In addition, the molecular docking of interaction between 

flavonoids and CYP2As (CYP2A6 and CYP2A13) were investigated. The results 

showed that the active flavonoids and hirsutiolides from V. cinerea potently inhibited 

CYP2A13. Flavonoids were more effective in inhibition against CYP2A13 compared 

to hirsutinolides. Apigenin was the most potent inhibitor against CYP2A13 enzyme in 

reversible mode of inhibition because of low hydroxyl substitution. Likewise, 

polyhydroxyl flavonoid, myricetin, showed less inhibitory activity against CYP2A13 

enzyme. All hirsutinolides exhibited mechanism-based inhibition and in irreversible 

mode against CYP2A13 enzymes. In the docking results, flavonoids could bind and 

inhibit CYP2A13 more than CYP2A6 with similar orientation. Ring A of all test 

flavonoids were oriented toward the iron heme center. Thus, apigenin from V.cinerea 

that potently inhibited both enzymes associated with smoking addiction could be used 

as a prototype for therapeutic targets for tobacco dependence behavior, and reduced 

risks of respiratory diseases and lung cancer. 


