Takanal
ประวัตคิ วามเป็ นมา
Takanal เป็ นสารในกลุม่ aminovinyl มีคณ
ุ สมบัติเพิมการกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของเส้ นผม
หน้ าทีหลักของ Takanal
- ช่วยในการงอกของเส้ นผมใหม่ทีดีขึน0 (Promotes
regeneration of hair)
- แก้ ไขฟื น0 ฟูเซลล์สร้ างผม (Hair matrix) ทีถูกทําลาย
และปกป้องเส้ นผมจากการหลุดร่ วง
- คงไว้ ซงึ หน้ าทีของเซลล์หนังศีรษะ(Epidermal cell) และป้องกันไม่ให้ เกิดรังแค (Dandruff)
การนําไปประยุกต์ ใช้
ใช้ ได้ ในผลิตภัณฑ์ Hair cream, Hair growth preventive of scurf, itchiness และ hair fall
ปริมาณการใช้ ท แี นะนํา
- สําหรับสูตรในกลุม่ Cosmetic ingredients : ไม่เกิน 0.002%
- สําหรับสูตรในกลุม่ Quasi-drug : 0.003 – 0.005%
ผลการทดสอบ
การศึกษา 1 การทดสอบเกียวกับการปกป้องจากการหลุดร่ วงของเส้ นผม (Experiment of
prevention of shedding)
ทาครี มถอนขน (Depilatory cream) ทีผิวของหนูบริ เวณทีมีการถูกตัดขนออกหมด (Sheared rat)
และล้ างออกเป็ นเวลา 10 นาที และทําซํ 0าในวันต่อมา พบว่าเส้ นขนก็จะเริ มร่ วงหลุดไปในวันที 3 และ 4

ภาพ A เป็ นภาพของหนูในวันที  7 ซึ งถื อว่าเป็ น control และภาพ B เป็ นภาพของหนูทีมีการใช้
Takanal ทาเพือ ปกป้ องการหลุดร่ วงของเส้นขน
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การศึกษาที 2 การสร้ างเส้ นผมใหม่ ในสัตว์ ท มี ีอายุมาก (Hair regeneration experiment of aged
animal)
มีการนําหนูแฮมสเตอร์ (Hamster) ทีมีอายุ 78 สัปดาห์มาทําให้ ขนหลุดออก (ดังรู ป) จากนันนํ
0 าไป
ทดสอบด้ วย Takanal โดยการทา 1 ครัง0 /วัน เพือช่วยในการเพิมการเกิดใหม่ของเส้ นขนในหนูแฮมสเตอร์ ทีชรา
ซึง มีการสร้ างเส้ นขนทีช้าลง ดังรู ป

ประสิทธิภาพของ Takanal (Efficacy)
- เพิมการเจริ ญเติบโตของเส้ นผม โดยจากการทดสอบกับบริ เวณทีเกิดการขนร่ วง(epilated region) ที
บริ เวณหลังของกระต่าย (โดยการฉีด 20 µg เข้ าไปใต้ ผิวหนัง)
- เพิมการเจริ ญเติบโตของเส้ นผมทีเกิดใหม่ ซึง สังเกตได้ จากบริ เวณทีเกิดการขนร่ วงทีหลังของกระต่าย
โดยการทาสารละลายทีมีความเข้ มข้ นของ Takanal 0.05% โดยการกระตุ้นเซลล์ สร้ างผม (hair
matrix) ซึง ได้ ทําการทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นโรคผิวหนัง (cutaneous pathological specimen)
- การสะสมของรังแค (dandruff) ลดลง เมือทา hair cream ทีมีความเข้ มข้ นของ Takanal 0.01%
- การใช้ สารละลายทีมีความเข้ มข้ น 0.05% (Takanal OA) กับผู้ทีมีรังแคในทุกๆ 3 วัน พบว่าช่วยลด
จํานวนการร่ วงของรังแค แม้ ใช้ ความเข้ มข้ นลงเพียงครึ งหนึงก็ยงั พบว่ามีคณ
ุ สมบัติทําให้ สะเก็ดรังแค
(Scurf)ลดลง
- เมือทดสอบ Hair tonic ทีมีความเข้ มข้ นของ takanal 0.02% พบว่าใช้ ได้ ผลกับผู้ทีเป็ นรังแคด้ วย
- ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ ผ ม ร่ ว ง แ ล ะ เ พิ ม ก า ร
เจริ ญเติบโตของเส้ นผมหลังจากเกิ ดการ
หลุดร่ วง ซึง ทดสอบกับหนู
- มี ผ ล กั บ เ ส้ น ผ ม ที กํ า ลั ง จ ะ เ กิ ด ใ ห ม่
(Regrowth) และทํ า ให้ การเกิ ด ช่ ว ง
anagen ของเส้ นผมได้ เร็ วขึ 0น เมือทดสอบ
กับหนู
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- เพิมกระบวนการฟื น0 ฟู (curative activity) ของแผลฉีกขาดทีหลังของหนู (5 µg oral administration)
- รักษาอาการหัวล้ าน (alopecia)
- เร่ งอัตราการเคลือนทีของเม็ดเลือดขาว (leukocyte migration) โดยสังเกตได้ ในหนูที 10 µg โดยฉีด
เข้ าไปใต้ ผิวหนัง
- เพิมหน้ าทีของผิว (Cutaneous function) โดยการทา 0.01% solution (Takanal OA)
- ให้ การเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ (Antioxidant) ในปฏิกิริยา lipid peroxidation ซึง ได้ ทําการทดสอบที
mitrochondria ในตับของหนู (1µg/ml)
- ยับยัง(suppression)
0
การตอบสนองของระบบภูมิค้ มุ กัน (immunological response) ในการทดสอบ
แบบ in-vitro ในการวัด responsiveness-increased system
- หากใช้ เป็ นสารละลายทีมีความเข้ มข้ น 0.005% จะช่วยในเรื องการเร่ งการเจริ ญเติบโตของเส้ นผม
แม้ แต่ในหนูทีแก่แล้ ว (old-aged hamster)
- เพิมการกลืน (phagocytosis) ของ macrophage (macrophage phagocytosis activity)
ข้ อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- LD50 : 1.9 g/kg (ทดสอบกับหนู โดย oral administration)
- Dermal LD50 : > 10g/kg
- Eye mucous membrane irritation test : No irritation at 0.067% (Saturated solution)
- Patch test : ไม่เกิดการระคายเคืองด้ วย 0.5 g แบบ paste ป้ายบนตัวกระต่ายเป็ นเวลา 24 ชัว โมง
- Toxication โดย skin-painting : No toxication ซึง ได้ จากการทดสอบกับ 0.01% solution ทาที
บริ เวณใบหูของกระต่าย เป็ นเวลา 30 วัน
- Toxication โดย Skin-painting : No toxication ซึงได้ จากการทดสอบกับ 0.1% หรื อ 0.01%
solution ทาทีบริ เวณใบหูของกระต่าย เป็ นเวลา 90 และ 180 วัน
- Simple patch ทัง0 0.002 หรื อ 0.01% ointment โดยทดสอบ photo-toxic และ photo allergic ซึง
ให้ ผลเป็ น negative results
- Mutagenicity test proved negative
- Acute, subacute toxicity : No toxicity ซึงได้ จากการทดสอบที oral administration ของ
250mg/kg/day ในหนู
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