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 กัมคอนดาโกกุ กัมคารายา และกัมอคาเชียเป็นยางท่ีได้จากต้นสุพรรณิการ์  ต้น 
Sterculia urens Roxb.และต้น Acacia senegal (Linn.) Willd. ตามล าดบั มีคณุสมบตัิเป็นกาก
ใยโพลีแซกคาไรด์ชนิดละลายน า้ ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพในการกักเก็บน า้ตาลในถุงไดอะไลซิส 
ฤทธ์ิยับยัง้การท างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ไลเปส และไทโรซิเนส โดยมีสารควบคุม
ผลบวกคือ 1-ดีออกซีโนจิริมยัซิน ออริสแตส และกรดแอสคอร์บิคตามล าดบั ทดสอบฤทธ์ิรบกวน
การละลายของไขมนัในไมเซลล์จากเกลือน า้ดีสงัเคราะห์และน า้ดีจากตบัหมู ทดสอบฤทธ์ิในการ
ต้านอนมุลูอิสระเปรียบเทียบกบับิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลอีูน ศึกษาคณุสมบตัิทางกายภาพได้แก่ 
การหาคา่ความหนืดและน า้หนกัโมเลกลุโดยเฉล่ีย ศกึษาคณุสมบตัิทางเคมีโดยวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณของน า้ตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีเป็นองค์ประกอบในกัมแต่ละชนิดด้วยวิธีแกสโครมาโทกราฟี 
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวมโดยวิธีลาวรี ผลการศึกษาพบว่ากัมคอนดาโกกุมีฤทธ์ิในการกักเก็บ
น า้ตาลในถุงไดอะไลซิสได้ร้อยละ 39 กัมทัง้สามชนิดไม่มีฤทธ์ิในการยับยัง้เอนไซม์แอลฟา            
กลูโคซิเดส กมัคอนดาโกกุและกมัอคาเชียลดการละลายของคอเลสเทอรอลในไมเซลล์จากเกลือ
น า้ดีสงัเคราะห์ได้ร้อยละ 16 และ 23 กมัคอนดาโกกแุละกมัอคาเชียยบัยัง้เอนไซม์ไลเปสได้ร้อยละ 
16 และ 20 ตามล าดบั ฤทธ์ิยบัยัง้ไลเปสน้อยลงเม่ือความเข้มข้นของกัมสูงขึน้ กัมทัง้สามแสดง
ฤทธ์ิในการกระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนส กัมคอนดาโกกุและกมัคารายาแสดงฤทธ์ิในการต้านอนุมูล
อิสระได้ร้อยละ 10 และ 20 ตามล าดบั ศกึษาคณุสมบตัิทางกายภาพพบว่ากมัคอนดาโกกมีุความ
หนืดมากท่ีสดุ คา่ความหนืดของกมัทัง้สามโดยวิธีวดัการตกของลกูบอลเท่ากบั 574.1, 25.2 และ 
1.0 เซนตพิอยส์ ตามล าดบั น า้หนกัโมเลกลุโดยเฉล่ียโดยวิธี SEC-HPLC พบว่ากมัท่ีศกึษาทกุชนิด
มีน า้หนกัมากกว่า 2,350 กิโลดาลตนั บ่งชีว้่ากัมเหล่านีมี้โครงสร้างขนาดใหญ่ กัมคอนดาโกกุ
ประกอบด้วยน า้ตาลกาแล็กโทส แรมโนส และกรดกาแลกตโูรนิก ร้อยละ 14.6, 17.1 และ 17.2 
โดยน า้หนกั ตามล าดบั กัมคารายาประกอบด้วยน า้ตาลกาแลกโตส แรมโนส กรดกาแลกตโูรนิก 
และกรดกลูคโูรนิก ร้อยละ 14.7, 8.9, 9.1 และ 36.0 โดยน า้หนัก ตามล าดบั กัมอคาเชีย
ประกอบด้วยน า้ตาลอะราบิโนส กาแลกโตส แรมโนส และกรดกลคูโูรนิก ร้อยละ 21.4, 42.6, 10.6  
และ 22.5  โดยน า้หนกั ตามล าดบั ปริมาณโปรตีนรวมในกมัทัง้สามเท่ากบัร้อยละ 2.4, 9.5 และ 4.7 
โดยน า้หนกั ตามล าดบั 
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 The selected exudate gums from medicinal plants, Kondagogu 

(Cochlospermum gossypium Dc.), Karaya (Sterculia urens Roxb.) and Acacia (Acacia 

senegal (Linn.) Willd.) were recognized in the term of polysaccharide dietary soluble 

fibers. The in vitro biological activities were performed namely glucose entrapment 

ability against dialysis; α- glucosidase, pancreatic lipase and tyrosinase inhibition 

effects using 1-Deoxynorjirimysin, Oristat and Ascorbic acid as positive control; 

disturbance on lipid’s solubility in synthetic bile salt and pig bile micelles; and DPPH 

scavenging effect compared to Butylated hydroxytoluene. The physical properties for 

viscosity and average molecular weight were investigated. The monosaccharide 

composition was analyzed qualitatively and quantitatively using gas chromatographic 

technique. Total protein contents were quantities by Lowry method. Only Kondagogu 

gum showed 39 % of glucose entrapment property against dialysis tubing. The 

exudate gums had no effect on α-glucosidase inhibition. The effect on cholesterol 

solubility in bile salt micelles showed that Kondagogu and Acacia gums had slightly 

inhibitory effects (16 and 23%). Kondagogu and Acacia gums inhibited 16 and 20 % 

of lipase activity.  The lipase inhibitory effect was reciprocal relationship to the 

concentration of gum gels. Tyrosinase enhancing activity was shown among these 

gums. Kondagogu and Karaya gums expressed 10% and 20% DPPH scavenging 

effect respectively, while Acacia gum had no effect. The viscosity determined by 

falling ball viscometer was 574.1, 25.2 and 1.0 cP for Kondagogu, Karaya and Acacia 

gums respectively. The determination of average molecular weight performed by size 

exclusive chromatography using SEC-HPLC with refractive index detector revealed 

the average molecular weight more than 2,350 kDa for Acacia, Kondagogu and 

Karaya gums, indicating their large structures. Kondagogu gum was composed of 

galactose, rhamnose and galacturonic acid (14.6, 17.1 and 17.2 % by weight 

respectively). Karaya gum was composed of galactose, rhamnose, galacturonic acid 

and glucuronic acid (14.7, 8.9, 9.1 and 36.0 % by weight respectively). Acacia gum 

contained arabinose, galactose, rhamnose and glucuronic acid (21.4, 42.6, 10. 6 and 

22.5 % by weight respectively). Total protein contents among these gums were 2.4, 

9.5 and 4.7 % by weight respectively. 
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