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ABSTRACT 

Direct evidence of Triphala-drug interactions has not been provided to 

date. This study was aimed to determine the pharmacokinetic properties of Triphala 

water extract in rats. Moreover, the effects of Triphala on cytochrome P450 (CYP) 

isoforms and P-glycoprotein (P-gp) in vitro and pharmacokinetic interactions of 

Triphala with CYP-probes in rats have been evaluated. The pharmacokinetics of 

active compounds in Triphala water extract after oral administration were 

investigated in rats. Inhibitory effects of Triphala on the activities of CYP isoforms 

and P-gp were examined using human liver microsomes (HLMs) and Caco-2 cells, 

respectively. Pharmacokinetic interactions between Triphala and CYP1A2/3A4-

probes (i.e., phenacetin and midazolam) were further examined in rats. The 

pharmacokinetic parameters of gallic and ellagic acids were determined after oral 

administration of Triphala in rats. Plasma concentrations of gallic and ellagic acids 

were dose-dependent with rapid absorption (Tmax 1-2 hr). The bioavailability of gallic 

acid was relatively greater than that of ellagic acid. Triphala water extract exhibited 

inhibitory activity in the order of CYP1A2>3A4>2C9>2D6 with IC50 values of 23.64 

± 9.18, 28.14 ± 9.77, 30.41 ± 16.68 and 93.87 ± 27.52 µg/mL, respectively in HLMs. 

It exhibited a non-competitive inhibition on CYP1A2 and 2C9 with the Ki values of 

23.6 and 30.4 µg/mL, respectively, while its inhibition on CYP3A4 was competitive 

manner with the Ki value of 64.85 µg/mL. In contrast, Triphala did not affect the P-

gp activity in Caco-2 cells. Triphala water extract, after its oral co-administration at 

500 mg/kg, increased the bioavailabilities of phenacetin and midazolam by about 

61.2% and 40.7%, respectively, in rats. 

Increase in the bioavailabilities of phenacetin and midazolam, i.e., 

CYP1A- and CYP3A-probes after oral co-administration of Triphala in rats were 

suggested to be caused by inhibition of CYP1A and CYP3A activities, respectively. 

This study provides the preliminary pharmacokinetic interactions between Triphala 

and drugs. Future studies are needed to examine Triphala-drug interactions in 

humans. 
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บทคดัยอ่ 
 ในปัจจุบนัขอ้มูลของการศึกษาเกีBยวกบัอนัตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลา

กบัยามีจาํกดั ในการศึกษานี: จึงมีวตัถุประสงคเ์พืBอศึกษาสมบติัทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลาในหนู
แรท และศึกษาผลของสารสกดันํ:าสมุนไพรตาํรับตรีผลาต่อการทาํงานของเอนไซมไ์ซโตโครมพี (CYP) 450 และ พีไกลโคโปรตีน 
(P-gp) ในหลอดทดลอง และศึกษาอนัตรกิริยาทางเภสชัจลนศาสตร์ของสารสกดันํ:าสมุนไพรตาํรับตรีผลากบัยาทีBเป็นซบัสเตทของ
เอนไซมไ์ซโตโครมพี 450 ในหนูแรท การศึกษาสมบติัทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารสาํคญัทีBออกฤทธิ[ ในสารสกดันํ: าสมุนไพร
ตาํรับตรีผลาหลงัการป้อนสารสกดัทางปากในหนูแรท  และการศึกษาผลของสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลาต่อการยบัย ั:งการ
ทาํงานของเอนไซม์ CYP 450 และการทาํงานของ P-gp โดยทาํการศึกษาในไมโครโซมตบัของมนุษย ์และเซลล์มะเร็งลาํไส้
เพาะเลี:ยงชนิด Caco-2 ตามลาํดบั และการศึกษาอนัตรกิริยาทางเภสชัจลนศาสตร์ระหวา่งสารสกดันํ:าสมุนไพรตาํรับตรีผลากบัยาทีB
เป็นตวัแทนของเอนไซม ์(ไดแ้ก่ ยาฟีนาซิติน และ ยามิดาโซแลม) ในหนูแรท  ผลการวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ทีBสาํคญัทางเภสัช
จลนศาสตร์ของกรดแกลลิกและเอลลาจิกหลงัจากป้อนสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลาทางปากในหนูแรท พบว่าระดบัความ
เขม้ขน้ของกรดแกลลิกและเอลลาจิกในพลาสมาเพิBมขึ:นตามขนาดของสารสกดันํ:าสมุนไพรตาํรับตรีผลาโดยสารทั:งสองชนิดมีการ

ดูดซึมอยา่งรวดเร็ว เวลาทีBมีความเขม้ขน้ในเลือดสูงสุดประมาณ 1-2 ชัBวโมง โดยพบวา่กรดแกลลิกสามารถดูดซึมในเลือดไดดี้กวา่
กรดเอลลาจิก สารสกดันํ:าสมุนไพรตาํรับตรีผลายบัย ั:งการทาํงานของเอนไซมไ์ซโตโครมพี 450 แต่ละชนิด เรียงตามลาํดบัจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี:  CYP1A2>3A4>2C9>2D6 โดยมีค่าความเขม้ขน้ทีBสามารถยบัย ั:งการทาํงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ใน     
ไมโครโซมตบัของมนุษย ์เท่ากบั 23.64 ± 9.18, 28.14 ± 9.77, 30.41 ± 16.68 และ 93.87 ± 27.52 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลาํดบั 
โดยพบว่าสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลาออกฤทธิ[ ยบัย ั:งการทาํงานของเอนไซม์ CYP1A2 และ 2C9 แบบไม่แข่งขนั โดยมี
ค่าคงทีBการยบัย ั:งเท่ากบั 23.6 และ 30.4 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลาํดบั ในขณะทีBการยบัย ั:งการทาํงานของเอนไซมไ์ซโตโครมพี 
450 ชนิด CYP3A4 นั:นมีลกัษณะเป็นแบบแข่งขนั โดยมีค่าคงทีBการยบัย ั:ง เท่ากบั 64.85 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในทางตรงกนัขา้ม
พบว่าสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลาไม่มีผลต่อการทาํงานของ P-gp ในเซลลเ์พาะเลี:ยงชนิด Caco-2 นอกจากนั:นหลงัจากการ
ป้อนสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลาร่วมกบัยาฟีนาซีตินและมิดาโซแลมทีBความเขม้ขน้ 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่าค่าชีว
ประสิทธิผลของการดูดซึมของยาฟีนาซีตินและยามิดาโซแลมเพิBมมากขึ:นประมาณร้อยละ 61.2 และ 40.7 ตามลาํดบัในหนูแรท 
เมืBอเปรียบเทียบกบัหนูกลุ่มควบคุม  
                     ผลการศึกษาพบวา่ค่าชีวประสิทธิผลทีBเพิBมขึ:นของยาฟีนาซีตินและยามิดาโซแลม ซึB งเป็นยาทีBถูกเมแทบอไลทโ์ดยไซ
โตโครมพี 450 ชนิด 1A และ 3A ตามลาํดบั หลงัจากไดรั้บสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลาร่วมกบัยาทั:งสองชนิดทางปากในหนู
แรท คาดว่าเป็นผลจากการยบัย ั:งการทาํงานของ CYP1A และ CYP3A ตามลาํดบั จากการศึกษาในครั: งนี: เป็นขอ้มูลเบื:องตน้และ
จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาในอนาคตเพิBมเติมเพืBอศึกษาอนัตรกิริยาทางเภสชัจลศาสตร์ระหวา่งสารสกดันํ: าสมุนไพรตาํรับตรีผลากบัยา
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204 หนา้ 


