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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจ าลองการจับกัน (molecular docking) ระหว่าง
โมเลกุลของสารสกัดจากพืชสมุนไพร Ligusticum chuanxiong, Notopterygium incisum, Salvia 
miltiorrhiza, Boswellia carterii,  Gentiana macrophylla. กับเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) 
โดยใช้โปรแกรม ArgusLab เพื่ออธิบายการออกฤทธิ์ของสารส าคัญในสมุนไพรดังกล่าว  งานวิจัยนี้
ได้ศึกษาการจ าลองของการจับกันโดยจะแสดงด้วยค่า Binding energy และพิจารณาลักษณะการจับ
กันของสารกับเอนไซม์เพื่อเป็นการท าความเข้าใจการออกฤทธิ์กับเอนไซม์  cyclooxygenase-2 
(COX-2) วิธีการศึกษาเร่ิมจากการสร้างโครงสร้าง 2 มิติของสารโดยใช้โปรแกรม ChemSketch 
และเปลี่ยนเป็นโครงสร้างสามมิติพร้อมค านวณระดับพลังงานต่ าสุดของโมเลกุลโดยใช้โปรแกรม 
Avogadro โครงสร้างของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) ได้รับจาก Brookhaven Protein 
Data Bank  ลักษณะของโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ของสารกับเอนไซม์  จะท าการจ าลองบน
โปรแกรม ArgusLab 4.0.1 โดยพิจารณาโครงสร้างของสารที่มีค่า Docking energy ต่ าที่สุดและ
เปรียบเทียบโครงสร้างกับ 2255 S58 และค่า Binding energy นั้นจะถูกบันทึกไว้ ผลการศึกษาบ่งชี้
ว่า มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรดังกล่าว 6 ชนิดที่มีฤทธิ์จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น Selective COX-2 
inhibitor ค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ Senkyunolide O, Roburic acid, Cryptotanshinone, Phenethyl-
trans-ferulate, Acetyl-β-boswellic acid และ Acetyl-11-keto-β-boswellic acid โดยมีค่า Binding 
energy เท่ากับ   -14.19, -13.73, -13.10, -11.16, -7.97 และ -7.81 กิโลแคลลอร่ี/โมล ตามล าดับ  และ
พบว่าสารทั้ง 6 ชนิด อยู่ใน active site ที่ล้อมรอบด้วย TYR, SER, ARG, VAL, PHE, ALA, LEU 
และ TRP โครงสร้างของสารทั้ง 6 ชนิด มีส่วนของโครงสร้างอยู่ใกล้กับ VAL และชี้พุ่งไปที่ ARG 
ซึ่งเป็นบริเวณ side pocket ของ COX-2 โดยซ้อนทับเปรียบเทียบกับสาร NSAID 2255 S58 ซึ่งเป็น
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สารต้านการอักเสบที่ดี โครงสร้างสารทั้ง 6 ชนิด จัดเรียงตัวขัดขวางการเข้าสู่ side pocket ของ
เอนไซม์ของ substrate  
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ABSTRACT 
 
 The objective of this study was to find binding conformations between compounds from    
Ligusticum chuanxiong, Notopterygium incisum, Salvia miltiorrhiza, Boswellia carterii,  
Gentiana macrophylla and cyclooxygenase-2 (COX-2) enzyme by using ArgusLab 4.0.1 
program as docking engine. The study desired to understand how the compounds binded with 
cyclooxygenase-2 (COX-2) enzyme in what conformations. It started with drawing 2D structure 
of the compound by ChemSketch and then converted to 3D structure with energy minimization 
by Avogadro program. cyclooxygenase-2 (COX-2) enzyme structure was obtained from 
Brookhaven Protein Data Bank. The compounds and enzyme were subjected to ArgusLab 4.0.1 
for docking experiment. The lowest energy binding with an appropriate structure comparing with 
NSAID 2255 S58 was selected for each run. The results showed that 6 compounds which were 
Senkyunolide O, Roburic acid, Cryptotanshinone, Phenethyl-trans-ferulate, Acetyl-β-boswellic 
acid and Acetyl-11-keto-β-boswellic acid had binding energy of -14.19, -13.73, -13.10, -11.16,     
-7.97 and -7.81  kcal/mol, respectively. In addition, it was found that these 6 compounds were 
located in the active site surrounding with TYR, SER, ARG, VAL, PHE, ALA, LEU and TRP. 
All of 6 compounds conformations were located close to VAL2176, VAL2002, ARG1773 and 
ARG2166, a side pocket of COX-2. These compounds were superimposed with NSAID 2255 
S58, an excellent anti-inflammatory compound, for conformation alignment. All compounds 
conformations show good alignment with 2255 S58 with means they can inhibit the substrate to 
reach the enzyme side pocket. 




