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เภสัชจลนศาสตร์ของฟลาโวนอยด์

(Pharmacokinetics of Flavonoids)
ฉันทนา อารมณ์ดี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทน�ำ

จจุบันพบว่าฟลาโวนอยด์มีสรรพคุณหลายด้าน
เช่ น ฤทธิ์ ต ้ า นมะเร็ ง โรคหั ว ใจและระบบ
ไหลเวียนของโลหิต ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน และโรค
สมองเสื่อมทั้งความจ�ำและการเคลื่อนไหว(1) จากการส�ำรวจผู้
ที่เป็นเบาหวานในยุโรป 10,449 คน เป็นเวลา 9 ปี พบว่า การ
รั บ ประทานผั ก และผลไม้ สามารถลดอั ต ราเสี่ ย งจาก
การตายของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานจากทุ ก สาเหตุ แ ละจากโรค
หัวใจได้(2) นอกจากนี้จากการค้นหาข้อมูลใน database
SciFinder® โดยใช้ key words: biological activity,
flavonoid, in vitro, cell line, year (2000-2012)
พบงานตี พิ ม พ์ ฤ ทธิ์ ท างชี ว วิ ท ยาของฟลาโวนอยด์ แ บบ
นอกร่างกาย (in vitro) กว่า 6,000 เรื่อง ฤทธิ์ต่างๆ เหล่านี้
จะสามารถน� ำ มาใช้ บ ่ ง บอกสรรพคุ ณ ของฟลาโวนอยด์
ได้หรือไม่ ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าฟลาโวนอยด์มีการดูดซึม
อย่างไร และมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา พบว่ามีหลายบทความที่ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้
ออกมาเป็นระยะๆ (3-8) แต่ส่วนใหญ่เป็นฟลาโวนอยด์จาก
สารสกั ด หรื อ เป็ น ฟลาโวนอยด์ เ พี ย งไม่ กี่ ช นิ ด ท� ำ ให้ ยั ง
ไม่ ส ามารถน� ำ มาใช้ เ ป็ น ระบบและหลั ก การทั่ ว ไปส� ำ หรั บ
ฟลาโวนอยด์ได้
การออกฤทธิ์ ข องสารต่ อ ร่ า งกายว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เพียงใด จะต้องทราบถึงจลนศาสตร์ของสารนัน้ ในร่างกายด้วย
ได้ แ ก่ การดู ด ซึ ม (absorption) การกระจายตั ว
(distribution) กระบวนการสร้างและสลายหรือเมแทบอลิซมึ
(metabolism) และการขับออกจากร่างกาย (excretion)
4
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ซึ่งเราเรียกย่อๆ ว่า ADME ตัวชี้วัดที่เรียกว่าพารามิเตอร์
(parameters) ที่บอก ADME ได้แก่ ช่วงเวลาตั้งแต่ให้จนถึง
เวลาที่ตรวจพบในกระแสเลือด (lag time) ความเข้มข้นสูงสุด
ในกระแสเลือด (Cmax) ช่วงเวลาที่สารมีความเข้มข้นสูงสุด
หลังให้ (Tmax) ปริมาณสารทั้งหมดที่ตรวจวัดได้ ตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบการทดสอบ (AUC) ช่วงเวลาครึง่ ชีวติ ของสารในร่างกาย
(t1/2) ตั้งแต่เริ่มให้จนระดับสารลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว
ซึ่งเป็นหลักการของการที่จะน�ำสารมาใช้เป็นยา ที่เรียกว่า
“เภสัชจลนศาสตร์”
ในปัจจุบันได้มีการแยกฟลาโวนอยด์ออกจากพืชได้
มากกว่า 9,000 ชนิด(9) ฟลาโวนอยด์ในธรรมชาติ จะอยู่ในรูป
ของไกลโคไซด์ การรับประทานพืชผักและผลไม้ ถือเป็นการ
รับฟลาโวนอยด์จากธรรมชาติ แต่ปัจจุบันได้มีการน�ำสารสกัด
หยาบมาจ� ำ หน่ า ยในรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร (food
supplement) และมีการโฆษณาในอินเทอร์เน็ต ในสหรัฐอเมริกา
มี ก ารแนะน� ำ ผู ้ บ ริ โ ภคให้ ร ะวั ง การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี้(10)  
ขณะนี้ ก็ ยั ง เป็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น ถึ ง ประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ฟลาโวนอยด์ ส กั ด การใช้ ส ารสกั ด ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของ
ฟลาโวนอยด์ ใ นปริ ม าณที่ สู ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค
หรือไม่ และมีผลต่อขบวนการเมแทบอลิซึมและการขับออก
จากร่างกายหรือไม่ จากรายงานที่ปรากฏพบว่า สารสกัด
ขี้เหล็กมีพิษต่อตับ(11) ซึ่งจากบทเรียนของขี้เหล็กท�ำให้ต้องมี
ความระมั ด ระวั ง ในการใช้ ส ารสกั ด จากธรรมชาติ ม ากขึ้ น
ส่วนสารสกัดหรือฟลาโวนอยด์ที่แยกออกเป็นสารเดี่ยวนั้น
สิง่ ทีต่ อ้ งระวังคือ ปริมาณทีไ่ ด้รบั จะสูงกว่าทีไ่ ด้จากธรรมชาติมาก
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อยู่ในเซลล์ของผัก ผลไม้ ดังนั้นเมื่อผ่านการเคี้ยว เข้าสู่
กระเพาะอาหาร ล�ำไส้ ถูกดูดซึม เข้าตับ เข้าสู่กระแสโลหิต
เพื่อที่จะถูกน�ำไปสู่อวัยวะเป้าหมาย จะต้องน�ำองค์ความรู้
ทางด้านเภสัชจลนศาสตร์มาประกอบ อย่างไรก็ตาม การศึกษา
เภสั ช จลนศาสตร์ โ ดยเฉพาะในมนุ ษ ย์ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยและ
ความรับผิดชอบทีส่ งู มาก ดังนัน้ ปัจจุบนั จึงได้มกี ารศึกษาการดูดซึม
และเมแทบอลิซึมของฟลาโวนอยด์แบบนอกร่างกาย โดยใช้
เซลล์ไลน์ทไี่ ด้จากเนือ้ เยือ่ ส่วนต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ มาเพาะเลีย้ ง
หรือแยกอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ทดลองมาทดสอบก่อน เพือ่ ศึกษา
กลไกการดู ด ซึ ม ของอวั ย วะที่ ส นใจและกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงก่อนแล้วจึงศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ปัจจุบนั การ
ศึกษาฤทธิ์ทางชีววิทยา ก็นิยมน�ำเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ต้อง
สัมผัสกับฟลาโวนอยด์หรือเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นโรค มาทดสอบ
ฤทธิ์ และหากลไกในการออกฤทธิ์ด้วย
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คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของฟลาโวนอยด์
ในธรรมชาติฟลาโวนอยด์อยูใ่ นรูปของไกลโคไซด์ คือ
อไกลโคนจั บ กั บ น�้ ำ ตาล ซึ่ ง น�้ ำ ตาลอาจจั บ กั บ อไกลโคน        
ตรงคาร์บอนที่โครงสร้างหลักเรียกว่า “C-glycoside” หรือ
จับกับออกซิเจนทีเ่ ป็นกลุม่ อะตอมของ OH ท�ำให้จดุ เชือ่ มต่อ
คือ ออกซิเจนจึงเรียกว่า “O-glycoside” การจับของน�ำ้ ตาล
กับฟลาโวนอยด์จะเป็นแบบ α-linkage (น�้ำตาลในแป้ง
จับกันแบบ β-linkage)
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ก ายภาพของอไกลโคนและ
ไกลโคไซด์มผี ลต่อการดูดซึมของฟลาโวนอยด์ เช่น quercetin
3΄-glucoside ถูกดูดซึมได้ในล�ำไส้เล็กตั้งแต่ duodenum
เป็นต้นไป แต่ quercetin 3΄-galactoside กลับไม่สามารถ
ดู ด ซึ ม ได้ ที่ บ ริ เวณเดี ย วกั น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก glucoside
ถูกไฮโดรไลซ์ได้เป็นอไกลโคน แล้วถูกดูดซึม แต่ galactoside
ไม่ถูกไฮโดรไลซ์(16)
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และการที่สูตรโครงสร้างของฟลาโวนอยด์มี กลุ่ม OH หลาย
ต�ำแหน่ง และสามารถจับกับโลหะ (chelate) ที่มีบทบาทใน
การท�ำงานของร่างกาย เช่น จับกับเหล็ก ทองแดง หรือ
แมงกานีส ท�ำให้โลหะไม่ถูกดูดซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ฟลาโวนอยด์ที่มีกลุ่ม 3-OH และ 4-carbonyl หรือ 5-OH
และ 4-carbonyl (ตัวอย่างของสารที่มีกลุ่มเหล่านี้ดูได้จาก
รูปที่1) ส่วนสารสกัดจากชา epigallocatechin gallate
(EGCG) และ epicatechin gallate นั้น จะยับยั้งการดูดซึม
folic acid ของเซลล์ Caco-2 และเควอร์ซีติน (quercetin)
หยุดตัวน�ำส่งวิตามินซีเข้าเซลล์ ฟลาโวนอยด์ยังมีผลต่อการ
ท�ำงานของต่อมไทรอยด์ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่รับประทานยา
จะต้องเพิ่มการระวังการรับประทานฟลาโวนอยด์อย่างยิ่ง
เพราะอาจมีปฏิกิริยาทั้งในการที่เสริม/ขัดขวางการออกฤทธิ์
ของยา(12,13) นอกจากมีการใช้ฟลาโวนอยด์ในการเสริมอาหารแล้ว
ในต่างประเทศยังมีการใช้ในรูปของอาหารทางการแพทย์
(medical food) ซึง่ จะใช้ได้ตอ่ เมือ่ แพทย์สงั่ เช่น flavocoxid
ซึ่งประกอบด้วย baicalin และ catechins (Limbrel) ใช้กับ
ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีพิษ
ต่อตับ แต่เมื่อหยุดยาความเป็นพิษก็หมดไป(14)
การรับประทานพืชและผักผลไม้เป็นการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันทีด่ ที สี่ ดุ ของคนปกติ เพราะนอกจากจะได้ฟลาโวนอยด์
แล้ว ยังได้เส้นใยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท วิตามิน แร่ธาตุ และน�ำ 
้
เป็ น ต้ น และยั ง ท� ำ ให้ อิ่ ม อร่ อ ยและสดชื่ น ในการท� ำ 
meta-analysis ของการเกิดสภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ในคน>250,000 คน พบว่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ระหว่างผู้ที่
รับประทานผัก ผลไม้วันละ 3-5 ครั้ง/วัน กับผู้ที่รับประทาน
น้อยกว่า 3 ครั้ง/วัน เท่ากับ 0.89 (95% CI=0.83-0.97)
ในขณะที่เมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานมากกว่า 5 ครั้ง/วัน
ค่าความเสีย่ งสัมพัทธ์อยูท่ ี่ 0.74 (0.69-0.79)(15) ฟลาโวนอยด์
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ค่า partition (logP) ของอไกลโคน ระหว่าง octanol
/buffer pH 7.4 (17) ถ้ า มี ค ่ า สู ง มี โ อกาสดู ด ซึ ม ได้ ดี ก ว่ า
ตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและค่า logP
ของสารในกลุ่มย่อย flavanone ที่ heterocyclic ไม่มี
double bond คือ naringenin มี OH ที่ต�ำแหน่ง 4΄, 5, 7
ในขณะที่ hesperetin มี OH ที่ต�ำแหน่ง 3΄, 5, 7 และ       
methoxy ที่ 4΄ (รูปที่ 1) สามารถดูดซึมโดยการแพร่เข้าทาง
transcellular ของ blood brain barrier (BBB)(5) เชื่อว่าเกิด
จากคุณสมบัติการละลายในไขมัน (logP ~ 2.60 และ 2.9    
ตามล�ำดับ)(5,17) สูงกว่าฟลาโวนอยด์ตัวอื่นๆ เช่น เควอร์ซีติน      
(กลุ่มย่อย flavonol) ที่ใน heterocyclic มี double bond
และมี OH ที่ต�ำแหน่ง 3, 5, 7, 3΄, 4΄ และมีค่าการละลาย    
ในไขมันต�ำ่ กว่า (logP ~ 1.82) (17) ปัจจุบนั มีโปรแกรมค�ำนวณ
ค่า logP หลายโปรแกรม เช่น ALOGPS 2.1 logP and logW,
Pharma Algorithms LogP, LogS, pKa เป็นต้น
การดูดซึมฟลาโวนอยด์ในทางเดินอาหาร
เมือ่ อาหารเข้าสูร่ า่ งกายโดยการรับประทานสารต่างๆ
จะถู ก เปลี่ ย นแปลงไปในระบบทางเดิ น อาหารตามล� ำ ดั บ       
ช่วงเวลาที่สารอยู่ในส่วนต่างๆ ของเดินทางอาหาร จะมีผลต่อ
การดูดซึม และเมแทบอลิซึม ในกระเพาะอาหารมีเอนไซม์ที่มี
ค่า pH 1.5–3.5 ด้วยฤทธิ์ของกรดเกลือที่เข้มข้นประมาณ
0.1M อาหารจะอยูใ่ นกระเพาะประมาณ 2.5-3 ชัว่ โมง จากนัน้
50% ของอาหารในกระเพาะ (50% gastric emptying)        
จะถูกส่งเข้าสู่ล�ำไส้เล็ก ส่วนที่เหลือจะใช้เวลาอีกประมาณ     
4-5 ชั่วโมง ในล�ำไส้เล็กนั้นมี pH ~ 8 และ 50% ของอาหาร
ก็ จ ะถู ก ส่ ง ออกสู ่ ล� ำ ไส้ ใ หญ่ ภ ายใน 2.5-3 ชั่ ว โมงเช่ น กั น            
ในล�ำไส้ใหญ่มี pH ประมาณ 5.6-6.9 อาหารทั้งหมดจะ          
ถูกก�ำจัดออกจากร่างกายในเวลา 30-40 ชัว่ โมง(18) อย่างไรก็ตาม
เป็นทีท่ ราบกันดีว่าฟลาโวนอยด์ส่วนใหญ่ถูกดูดซึมได้น้อยมาก
การดูดซึมจะต้องผ่านกระบวนการละลาย การดูดซึม
มี 3 วิธีคือ 1) การซึมผ่านเข้าเซลล์ (transcellular diffusion)
โดยอาศัยคุณสมบัติการละลายที่เหมือนกับผนังเยื่อหุ้มเซลล์
ทีเ่ ป็นไขมัน 2) การดูดซึมผ่านเข้าระหว่างเซลล์ (paracellular
diffusion) ของสารที่เป็น hydrophilic และ 3) การดูดซึม
แบบมีตัวน�ำส่งที่เรียกว่า active transport โดยมีตัวน�ำส่ง
(transporters) อยู่ที่ apical membrane ของเซลล์ผนัง
ด้านในของอวัยวะ เช่น organic anion/cation transporters
ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของฟลาโวนอยด์ว่าจะจับ
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กับ transporter ได้หรือไม่ นอกจากจะมีการน�ำส่งสารเข้า
เซลล์แล้ว ทีผ่ นังเหล่านีก้ จ็ ะมีตวั น�ำส่งออก (efflux transporters)
ซึ่งไม่ยอมให้สารผ่านเข้าเซลล์แต่จะน�ำสารออกจากเซลล์ เช่น
P-glycoprotein (P-gp), multidrug-resistanceassociated protein (MRP), breast cancer resistance
protein (BCRP) ซึ่ ง มี ส ่ ว นท� ำ ให้ ฟ ลาโวนอยด์ ถู ก ดู ด ซึ ม
ได้น้อย(4,13) การที่ฟลาโวนอยด์ท�ำปฏิกิริยาจับกับตัวน�ำส่ง
เหล่านี้ มีผลต่อการดูดซึมของสารอื่นๆ ด้วย เช่น หากมีการ
รั บ ประทานยาที่ ท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั บ ตั ว น� ำ ส่ ง ตั ว เดี ย วกั น กั บ
ฟลาโวนอยด์ เมื่อตัวน�ำส่งถูกจับด้วยฟลาโวนอยด์ ยาจะอยู่
ร่างกายได้มากกว่าที่ควรจะเป็น และมีความเข้มข้นสูงเกิน
ระดับที่ใช้ในการรักษา และหากเป็นยาที่ช่วงการรักษาและ
การเป็นพิษอยู่ใกล้กัน (narrow therapeutic range) ก็จะ
ก่อให้เกิดพิษได้ (13)
ปกติฟลาโวนอยด์จะอยู่ที่น�้ำในเซลล์ของผลไม้หรือ
บางชนิดอาจเชื่อมต่อกับผนังเซลล์ ดังนั้นการเคี้ยวก็จะช่วยให้
ฟลาโวนอยด์หลุดออกมาได้ง่ายขึ้น ในช่องปากฟลาโวนอยด์
จะถูกไฮโดรไลซ์ได้เป็นอไกลโคนซึ่งถูกดูดซึมได้ง่ายกว่าที่เป็น
ไกลโคไซด์ จากการทดลองพบว่า เมือ่ อุน่ น�ำ้ ลายกับ quercetin
4΄-glucoside หรือ genistein 7-glucoside จะได้ เควอร์ซตี นิ
และเจนิสเตอีนอย่างรวดเร็ว แต่ถา้ เป็นน�ำ้ ตาลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่กลูโคส
เช่น rutin (quercetin 3-rhamnoglucoside) หรือ quercitrin
(quercetin 3-rhamnoside) หรือ naringin (naringenin
7-rhamnoglucoside) น�้ ำ ลายไม่ ส ามารถไฮโดรไลซ์ ไ ด้
จากรายงานของ Walle(19) พบว่าฟลาโวนอยด์กลูโคไซด์
ถูกไฮโดรไลซ์โดยแบคทีเรียในปากที่สามารถผลิตเบต้ากลูโคซิเดสเอนไซม์ (β-glucosidase) และโดยน�ำ้ ในเซลล์ (cytosol)
ของเศษเนื้อเยื่อซึ่งเป็นเซลล์บุช่องปาก ซึ่งท�ำให้ทั้งเควอร์ซีติน
และเจนิสเตอีนเป็นอิสระจากน�้ำตาล เมื่อถูกดูดซึมก็สามารถ
ยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในช่องปากได้ แต่อย่างไร
ก็ตามพบว่า ความสามารถในการไฮโดรไลซ์ของน�้ำลายต่อ
ฟลาโวนอยด์ทั้งสองยังมีความแตกต่างในแต่ละคน และการ
บ้วนปากด้วยยาฆ่าเชื้อโรคก็ท�ำให้การไฮโดรไลซ์ลดลงไปด้วย
ส่วนฟลาโวนอยด์ในกระเพาะอาหารนั้น ในสภาวะ
ร่างกายปกติกระเพาะจะมีความเป็นกรด เชื่อว่าฟลาโวนอยด์
ไกลโคไซด์บางชนิดจะถูกไฮโดรไลซ์ได้ในกระเพาะเป็นอไกลโคน
ในการศึกษาการดูดซึมของ luteolin-7-glucoside และ
apigenin-7-glucoside ในดอกเก๊กฮวย Chrysanthemum

ฟลาโวนอยด์ที่ถูกดูดซึมได้ในล�ำไส้เล็กจะมีระดับในเลือด
สูงกว่าไกลโคซายด์ที่ถูกดูดซึมในล�ำไส้ใหญ่ หลังจากถูกดูดซึม
อไกลโคนจะถูกเชื่อมโยงหรือคอนจูเกต (conjugate) ด้วย
กรดกลูคูโรนิค (glucuronic acid) หรือ ซัลเฟต (sulfate)
หรือ กลุ่มเมธิล (methyl-) ซึ่งสารเหล่านี้อาจมีประสิทธิภาพ
ในการออกฤทธิ์ก็ได้ ในการวัดระดับสารในเลือดหรือปัสสาวะ
จะไม่พบอไกลโคนอิสระ ยกเว้น catechin แต่ความเข้มข้น
ที่พบในพลาสมาก็ไม่สูงไปกว่า 1mM นอกจากนี้อไกลโคน
ยังอาจถูกท�ำลายโดยแบคทีเรียได้เป็นกรดฟีโนลิคชนิดต่างๆ
(phenolic acids) และถูกดูดซึมได้ เพราะมีการตรวจพบ
กรดฟีโนลิคเหล่านี้ในกระแสโลหิต(6)
ได้มีการศึกษาการสลายตัวของฟลาโวนอยด์อไกลโคน
15 ชนิด ของกลุ่ม flavanone, flavonol, flavones และ
isoflavone โดยแอนแอโรบิคแบคทีเรียในอุจจาระพบว่า
สารที่สลายตัวได้รวดเร็วคือ สารที่มีกลุ่ม OH substitution
ที่ต�ำแหน่ง 5, 7 และ 4΄ ในขณะที่สารที่ไม่มี OH ที่ต�ำแหน่ง
ที่ 5 จะสลายตัวได้ช้ากว่า(21) แบคทีเรียยังสามารถเปลี่ยน
ฟลาโวนอยด์ให้เป็นกรดฟีโนลิคชนิดต่างๆ เช่น phenylpropionic acid, phenylacetic acid และ benzoic acid
ส�ำหรับสารจากการสลายตัวของเควอร์ซีตินนั้น ได้แก่ 3,4dihydroxyphenylacetic acid, 3-methoxy-4 hydroxyvanillic acid และ 3-hydroxyphenyl acetic acid นอกจากนี้
ยังพบว่าหลังจากที่ให้เควอร์ซีตินอไกลโคนทางหลอดเลือดด�ำ
และโดยการให้ทางปาก เควอร์ซีตินสามารถสลายตัวได้เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ได้หมด แล้วถูกขับออกทางลมหายใจ(6)
การดูดซึมฟลาโวนอยด์เข้าสู่สมอง
สมองมี oxidative metabolism สูงกว่าเนือ้ เยือ่ อืน่ ๆ
เมื่อมีการสะสม oxidative damage ที่เกิดกับโปรตีน ไขมัน
หรือนิวคลีโอไทด์จะท�ำให้เกิด oxidative stress และการอักเสบ
และยังเป็นสาเหตุของโรคพาร์คินสัน โรคอัลไซเมอร์ ท�ำให้มี
ความพยายามที่ จ ะหาสารต้ า นออกซิ เ ดชั่ น ในการป้ อ งกั น      
โรคสมองเสือ่ ม มีรายงานการวิจยั เกีย่ วกับฤทธิเ์ รือ่ งนีอ้ ย่างมาก(5)
เช่น ได้มกี ารทดลองว่าหนูแก่ทไี่ ด้รบั วิตามิน อี และซี สปิแนช และ
บลูเบอรี่หรือสตรอเบอรี่ จะมีความจ�ำดีกว่าหนูท่ีไม่ได้กิน
นอกจากนี้ประสาทที่ควบคุมการท�ำงานของอวัยวะภายนอก
ก็ท�ำงานได้ดีขึ้นเมื่อได้รับสารสกัดจากผักและผลไม้เหล่านี้
ฟลาโวนอยด์ เ ป็ น สารมี ขั้ ว ค่ อ นข้ า งสู ง ด้ ว ยมี ก ลุ ่ ม
ฮัยดร๊อกซีหลายกลุ่ม ในขณะที่เนื้อเยื่อสมองเป็นเนื้อเยื่อที่มี
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morifolium พบว่าฟลาโวนอยด์ทั้งสองถูกไฮโดรไลซ์ทั้งใน
กระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กตอนต้นถึง 30% และพบว่ามี
การดูดซึมอย่างชัดเจนและรวดเร็ว(20) ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของ
อาหารในกระเพาะเคลื่อนที่เข้าสู่ล�ำไส้เล็ก (50% stomach
emptying) ในล�ำไส้เล็กความเป็นกรดจะลดลง โดย pH จะสูง
ขึ้นเกินความเป็นกลางเพียงเล็กน้อย ปกติสารฟีโนลิคจะแตก
ตั ว เป็ น ประจุ ได้ ไ ฮโดรเจนไอออน และฟี โ นเลทไอออน
แต่อย่างไรก็ตามค่า Ka ของสารฟีโนลิคต�ำ่ มาก (>10-10) ดังนัน้
ฟลาโวนอยด์สว่ นใหญ่ ที่อยู่ในรูปของอไกลโคนจะถูกดูดซึมได้
ส่วนฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะถูกส่ง
ออกไปสูล่ ำ� ไส้ใหญ่ จากรายงานการวิจยั พบว่า ฟลาโวนอยด์ใน
ล�ำไส้เล็กถูกดูดซึมได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1) ฟลาโวนอยด์
ไกลโคไซด์ ถูกดูดซึมโดยตรง 2) ถูกไฮโดรไลซ์โดยแบคทีเรีย
หรือเอนไซม์ได้อไกลโคนแล้วจึงถูกดูดซึม
เดิมเคยมีความเชื่อกันว่าฟลาโวนอยด์ถูกดูดซึมในรูป
ของอไกลโคนเท่านั้น โดยถูกดูดซึมในล�ำไส้ใหญ่หลังจากถูก
เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส ที่ผลิตจากแบคทีเรียในล�ำไส้ใหญ่
ดึงน�้ำตาลออก แต่ต่อมาพบว่า ฟลาโวนอยด์ที่มีน�้ำตาลเป็น
กลูโคส เช่น quercetin-4΄-glucoside และ quercetin-3,4΄bis-glucoside ซึ่งเป็น hydrophilic glycoside ในหัวหอม(3)
สามารถดูดซึมได้โดยตรง โดยอาศัย Na+-dependent glucose
transporter (SGLT1) แต่ก็ยังเป็นที่ถกเกียงกันว่าไกลโคไซด์
จะถูกดูดซึมได้จริงหรือไม่(4) นอกจากนีก้ ารดูดซึมก็อาจถูกหยุด
ได้แบบ efflux transport โดย MDR-2 หรือ MDR-1(3,4,12,13)
ส�ำหรับฟลาโวนอยด์ทถี่ กู ไฮโดรไลซ์โดยแบคทีเรียหรือเอนไซม์
ได้อไกลโคนแล้วจึงถูกดูดซึมนัน้ อาจถูกไฮโดรไลซ์โดยเอนไซม์
lactase phloridzin hydrolase (LPH) ซึง่ เป็นเบต้ากลูโคซิเดส
ที่อยู่บริเวณ brush border membrane ของล�ำไส้เล็ก
ได้เป็นอไกลโคนแล้วจึงถูกดูดซึม แต่อย่างไรก็ดี LPH ก็ไฮโดรไลซ์
สารได้แตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของน�ำ้ ตาลและอไกลโคน(3,4)
ส่วนแบคทีเรียในล�ำไส้เล็กสามารถไฮโดรไลซ์ได้ทงั้ O-glycosides
และ C-glycosides(3,4) จึงท�ำให้มันถูกดูดซึมได้
ฟลาโวนอยด์ที่หลงเหลือจากการดูดซึมของล�ำไส้เล็ก
และฟลาโวนอยด์ทผี่ า่ นการถูกดูดซึมไปในตอนต้นของทางเดิน
อาหารและถูกขับออกทางตับหลังถูกเมตาบอไลซ์ บางส่วนจะ
ถูกส่งเข้าสู่ล�ำไส้ใหญ่ซึ่งมีแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์
เบต้ากลูโคซิเดส ดังนั้นไกลโคไซด์ที่ยังไม่ถูกไฮโดรไลซ์จะถูก
ไฮโดรไลซ์ที่นี่ แล้วอไกลโคนก็จะถูกดูดซึม อย่างไรก็ตาม

Chloroid Plexus Epithelium

MRP1 oatp2

Brain

รูปที่ 2  แสดง Efflux transporters ชนิดต่างๆ ใน BBB และ bloodcerebrospinal fluid barrier (BCSFB), P-gp (P-glycoprotein; MRP=
multidrug resistance-associated protein; BCRP= breast
cancer resistance protein; MCT= monocarboxylic acid
transporter; OAT=organic anion transporter; oatp, organic
anion-transporting polypeptide; OCT= organic cation transporter; OCTN= organic cation transporter novel(5) โปรดสังเกต
ดูทิศทางของลูกศร
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เมแทบอลิซึมของฟลาโวนอยด์
ตับเป็นอวัยวะที่ท�ำหน้าที่เมแทบอลิซึมที่ส�ำคัญที่สุด
ของร่างกาย สารต่างๆ เมือ่ ให้โดยการรับประทานจะถูกดูดซึม
เข้าสู่กระแสโลหิต และส่งเข้าสู่ตับที่เรียกว่า “first pass      
metabolism” ฟลาโวนอยด์จะถูกคอนจูเกตด้วยกรดกลูคโู รนิค
ในตับเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยในล�ำไส้เล็กและไต นอกจากนี้   
ฟลาโวนอยด์ยังถูกเมทธิเลทและซัลเฟตได้ ซึ่งเมแทบอไลท์
เหล่านีจ้ ะส่งไปส่วนต่างๆ ของร่างกายส�ำหรับวิถขี องฟลาโวนอยด์
เมื่อรับประทานนั้น แสดงในรูปที่ 3

pa

A B C D E F G H I

นอกจากนี้ยังพบว่าสารกลุ่มแอนโธไซยานิน เช่น cyanidine3-rutinoside และ pelagonidine-3΄-glucoside ผ่าน BBB ได้
โดยเชื่ อ ว่ า เป็ น การผ่ า นแบบ paracellular diffusion
แต่จากการที่มันมีขนาดใหญ่กว่า sucrose มาก จึงเชื่อว่า
น่าจะมีการเข้าแบบ transcellular อยู่ด้วย(5) อนึ่งการที  ่
แอนโธไซยานินซึง่ เป็นประจุบวกและกลูคโู รนายด์ซงึ่ เป็นประจุ
ลบ ถูกพบได้ในสมองนั้น organic cation/anion transporter อาจมีส่วนร่วมด้วยซึ่งจะต้องพิสูจน์กันต่อไป
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ไขมั น สู ง และยั ง มี ผ นั ง กั้ น ระหว่ า งสมองกั บ เลื อ ดที่ เรี ย กว่ า
Blood Brain Barrier (BBB) ผนังของ BBB เป็น endothelium มีทางให้สารซึมผ่านได้หลายทาง ได้แก่ paracellular
pathway ที่ยอมให้สารที่ละลายน�้ำได้บางชนิดซึมผ่านได้
ส่วนสารที่ละลายได้ในไขมันจะซึมผ่านแบบ transcellular
diffusion ส่วนพวกเพปไทด์จะมีตัวน�ำส่งเฉพาะ นอกจากนี้
จะมี efflux transporters เช่น P-gp, MRP หรือ organic
cationic transporter ฯลฯ ซึ่ ง จะเรี ย งตั ว ในชั้ น ต่ า งๆ
ของสมอง(5) (รูปที่ 2)
ฟลาโวนอยด์บ างชนิดสามารถซึมผ่านเข้าสมองได้
เช่น ในการให้ naringenin 20 มก./กก. หรือ hesperetin 50
มก./กก. โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำของหนู พบฟลาโวนอยด์
ทั้งสองชนิด และ glucuronides ของฟลาโวนอยด์ทั้งสองใน
cerebral cortex(5) และเมือ่ มีการทดสอบโดยใช้เซลล์ไลน์ ECV
304/C6 ซึ่งเป็นโมเดลของการดูดซึมเข้าสมอง ก็ได้ผลเช่น
เดียวกัน เชือ่ ว่าการซึมผ่านของ naringenin และ hesperetin
เป็นแบบ transcellular เพราะสัมพันธ์กับค่า logP ของสาร
ทั้งสองที่สูงกว่าฟลาโวนอยด์ตัวอื่นๆ ส่วนการให้ชาแก่หนูไมซ์
ทางปากสามารถตรวจพบ epicatechin gallate ในสมอง หรือ
การให้สารบริสทุ ธิ์ epicatechin 100 มก./กก. ทางปาก (oral)
ก็พบ epicatechin, epicatechin glucuronides และ 3΄-Omethyl epicatechin glucuronide ในสมองเช่นเดียวกัน

Large intestine

MethylGlucur
Sulfat-

Microbial metabolism

รูปที่ 3 แผนผังแสดงการดูดซึมของฟลาโวนอยด์ในร่างกาย (ดัดแปลงจาก 7)

การขับออกจากร่างกาย
บางส่วนของฟลาโวนอยด์ทไี่ ม่ถกู ดูดซึมจะถูกขับออก
ทางอุจจาระหรือท�ำลายโดย normal flora ได้เป็นสารฟีโนลิค
ซึง่ จะถูกขับออกหรือดูดซึมเข้าร่างกายอีกก็ได้ และถูกขับอีกที

ตัวชี้วัดทางเภสัชจลนศาสตร์ของฟลาโวนอยด์
บางชนิด
ปัจจุบันมีการตีพิมพ์ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ของ
ฟลาโวนอยด์จ�ำนวนมาก เช่น ในการศึกษาจลนศาสตร์ของ
การดื่มน�้ำแครนเบอรี่ที่เข้มข้นเป็นสองเท่าของที่จ�ำหน่าย
ในท้องตลาด (54%) ปริมาณ 480 มล ซึ่งมีโตตอลโพลีฟีนอล
อยู่ 875 มก และแอนโธไซยานิน 94.47 มก พบว่า ค่าตัวชี้วัด
บางตัวทีไ่ ด้ มีความแตกต่างกันในแต่ละคน ระดับแอนโธไซยานิน
สูงสุดที่ตรวจพบในกระแสโลหิตคือ 0.56-4.64 nM ภายใน
1-3 ชั่วโมง ส่วนในปัสสาวะมีการขับออก 0.79-0.90% ของ
ปริมาณที่ได้รับ(22) ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากแอนโธไซยานินจาก
อาหารอืน่ ๆ คือดูดซึมได้นอ้ ยและถูกก�ำจัดออกอย่างรวดเร็ว(21)
และไม่แตกต่างจากทีเ่ คยมีการประมวลจากการท�ำจลนศาสตร์
ของการรับประทานสารสกัดจากพืชต่างๆ ว่าค่า Cmax ของ
แอนโธไซยานินคือ 1.4-592 nM ในเวลา 0.5-4 ชั่วโมง
หลังให้ในขนาด 68-1,300 มก(7) ส่วนไกลโคไซด์ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงถูกขับออกทางปัสสาวะ 0.03-4% ของปริมาณที่
ให้ทางปาก เวลาที่พบในปัสสาวะสูงสุดจะอยู่ที่ 1-4 ชั่วโมง
ค่าครึง่ ชีวติ อยูร่ ะหว่าง 1.5-3 ชัว่ โมง ในขณะทีค่ า่ ครึง่ ชีวติ ของ
เควอร์ซีตินจะอยู่ที่ 11-28 ชั่วโมง
เมแทบอลิซึมของฟลาโวนอยด์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
2-compartment(3) คือ compartment ที่ 1 ประกอบไปด้วย
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ ล�ำไส้เล็ก ตับ และไต
ส่วน compartment 2 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับล�ำไส้ใหญ่
ซึ่งเป็นฟลาโวนอยด์ที่หลงเหลือจากการดูดซึมของล�ำไส้เล็ก
และฟลาโวนอยด์ทผี่ า่ นการถูกดูดซึมไปในตอนต้นของทางเดิน
อาหารและเข้าสู่ตับ แล้วบางส่วนก็ถูกส่งเข้าสู่ล�ำไส้ใหญ่
ในเวลาต่อมา
บทสรุป
ปัจจุบันมีการใช้สารสกัดหรือฟลาโวนอยด์เดี่ยวหรือ
อไกลโคนกันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ�ำเป็น
หรือไม่ที่ผู้บริโภคจะต้องรับประทานเสริม การรับประทาน     

พืช ผัก ผลไม้ปกติ ซึ่งมีฟลาโวนอยด์และองค์ประกอบอื่นๆ
อีกมากที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยฟลาโวนอยด์ที่พบใน
พืช ผัก ผลไม้นั้นอยู่ในรูปของไกลโคซายด์ที่มีน�้ำตาลเกาะอยู่
ซึ่งการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นขึ้นอยู่กับสูตรโครงสร้างของ
ฟลาโวนอยด์ รวมทัง้ ชนิดของน�ำ้ ตาลทีเ่ กาะ เมือ่ ร่างกายดูดซึม
ฟลาโวนอยด์เข้าสู่ร่างกาย ฟลาโวนอยด์จะถูกเมแทบอไลซ์
โดยการคอนจูเกตเป็นกลูคูโรนายด์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจถูก
ดูดซึมเข้าไปใหม่และอาจมีฤทธิท์ างชีวภาพได้ ส�ำหรับฟลาโวนอยด์
ที่ไม่ถูกดูดซึมอาจถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดฟีโนลิคชนิดต่างๆ
ในล�ำไส้ใหญ่ และอาจถูกดูดซึมกลับสูร่ า่ งกายหรือขับออกทาง
อุจจาระต่อไป
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