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บทคัดย่อ
อัตราการเกิดโรคมะเร็ง ล าไส้ใหญ่ Colorectal adenocarcinoma ยัง คงสูง อยู่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ซึ่งการรักษาก็มีความหลากหลายรวมถึงการใช้ยาหลายชนิดในการรักษา มะเร็ง อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่อง
ผลข้างเคียงของยาและการดื้อยาของเซลล์มะเร็งในระหว่างการรักษาซึ่งยังเป็นปัญหาในการรักษามะเร็งปัจจุบันการแพทย์
ทางเลือกถูกนามาใช้และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากนี้ หยีน้า Derris indica
(Lamk) Bennet ยังเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่พบได้ในทางภาคใต้ และถูกนามาใช้เป็นยาแผนโบราณสาหรับรักษาเนื้องอกในช่อง
ท้อง และ โรคต่าง ๆ วัตถุประสงค์: 1) เพื่ อศึกษาผลของ สารสาคัญจากหยีน้าต่อการเพิ่มจานวน ของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่
(HT-29) สาร Candidone ซึ่งเป็นสารสาคัญจาก Derris indica (Lamk) Bennet หรือหยีน้าต่อกระบวนการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ด้วยวิธี MTT (3-(4,5–dimethylthiazol–2- yl) - 2,5- diphenyltetrazolium bromide, a tetrazole)
assay จากนั้น ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ผ่าน phase contrast microscope ผล
การทดลองพบว่าสาร Candidone ที่ความเข้ม 100 µM ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเพิ่มจานวนของ
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ HT29 จากการสังเกต การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งพบว่าเซลล์ที่ถูกทดสอบ
ด้วยสาร Candidone มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา ได้แก่ เซลล์เกิด detachment เกิดเซลล์ shrinkage และเซลล์
เกิดการตายในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสาร Candidone มีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจานวนเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่
คาสาคัญ: Candidone, มะเร็งลาไส่ใหญ่, การเพิ่มจานวนของเซลล์มะเร็ง
Abstract
The incidence rate of colorectal adenocarcinomaremains high in numerous countries, especially
in Thailand. Many drugs have been used for treatment of cancer. However, side effects from the drugs usage
and the resistance of cancer cells during the treatment remain as problems in cancer treatment. Currently,
traditional medicine has been widely used as one of the alternatives treatment to cancer therapy. Derris
indica (Lamk) Bennet is a Thai traditional herb that is widely found in the southern part of Thailand. The
herb is usually used as a traditional medicine for treatment of abdominal tumors and other diseases. This
study aimed to investigate the effect of candidone, an constituent of Derris indicaon the proliferation of
colorectal adenocarcinoma (HT29). The cell proliferation wasdetermined by MTT (3-(4 ,5– dimethylthiazol–
2- yl)-2 ,5- diphenyltetrazolium bromide, a tetrazole) assay. The cell morphology was observed by phase
contrast microscope. This study suggested that candidone was a potential inhibitedcell proliferation against
HT29 cells at the inhibitory concentration of 100 µM at 24 hrs. The cell morphological changed after the
treatment with candidone showed apoptosis changed including detachment, cell shrinkage, and cell death.
This study indicated that candidone has inhibitory activity on HT29 cancer cell proliferation.
Keywords: Candidone, HT29, cancer proliferation
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บทนา
รวดเร็ว เช่น เยื่อ บุท างเดิน อาหาร เส้ นผม เม็ ดเลือด ใน
ในปัจ จุบันมะเร็ง เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์และการ
ปัจ จุบันจึง มีการวิจัยที่มุ่ง เน้ นที่จ ะพัฒนายาเคมีบาบัดที่ มี
เสีย ชีวิต สูง เป็นอั นดับ ต้นๆของโลก จากการรายงานของ
ผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติให้ลดน้อยลงโรคมะเร็งนั้นเป็นโรค
องค์การอนามัยโลก พบว่าในปี พ.ศ. 2548 มีผู้เสียชีวิตด้วย
ที่เกิดจากเซลล์ที่ปกติเกิดการกลายพันธุ์ในระดับยีน และ
โรคมะเร็ง ปีล ะ 8 ล้านคน และได้มีการคาดการณ์ว่าในปี
พัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็ง โดยเซลล์มะเร็งนั้นจะมีคุณสมบัติ
พ.ศ. 2583 จะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 11 ล้าน
ที่สาคัญ คือ เซลล์มีการแบ่งตัวโดยไม่สามารถควบคุมได้ บุก
คน (วี ร วุ ฒิ อิ่ ม ส าราญ, อาคม ชั ย วี ร ะวั ฒ นะ และคณะ
รุกไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงที่อยู่รอบข้า ง และแพร่กระจายไป
2557) ซึ่ง ในประเทศไทยนับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่
ทั่ว ร่ า งกายได้ จ ากคุ ณ สมบั ติ ต่ า ง ๆ นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น ามาเป็ น
สาคัญอย่างยิ่งของคนไทยจากสถิติโรคมะเร็งซึ่งรวบรวมโดย
เป้าหมายในการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการศึกษาโรคมะเร็ง
หน่ ว ยทะเบี ย นมะเร็ ง ต่ า ง ๆ พบว่ า สถิ ติ ใ นภาพรวมของ
ลาไส้ใหญ่และโรคมะเร็งตับซึ่ง ในปัจ จุบันยาเคมีบาบัดที่ใช้
ประเทศยังมีอุบัติการณ์ที่สูงดังรายงานในหนังสืออุบัติการณ์
ส่วนใหญ่นั้นมีกลไกลยับยั้งการแบ่ง ตัวของเซลล์ในขั้นตอน
โรคมะเร็งในประเทศไทยทั้ง 4 ฉบับ (Vatanasapt, Martin
ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามยาเคมีบาบัดเหล่านี้ยัง ไม่ส ามารถ
et al. 1993, Deerasamee, Martin et al. 1999, Martin
ยับยั้ง เซลล์มะเร็งให้หมดไปได้ทั้งยังก่อให้เกิดผลข้างเคียง
and Pongnikorn 2003 and Khuhaprema,
มาก ด้วยเหตุนี้จึง มีความจาเป็นในการค้นหาสารใหม่ จ าก
Srivatanakul et al. 2007) กรมการแพทย์ กร ะทรวง
แหล่งต่าง ๆ เช่นจากพืช เป็นต้น
สาธารณสุขได้รายงานสถิติแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจาก
Derris indica (Lamk)Bennet หรือ หยีน้า เป็น
โรคมะเร็ง ตั้งแต่ปีง บประมาณ 2548 - 2554 ว่ามีแนวโน้ม
พืชสมุนไพรไทยที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น flavone,
เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี เมื่อจาแนกโรคมะเร็งออกเป็นกลุ่มโรค
flavanone, chalcone แ ล ะ rotenoid compounds
พบว่า กลุ่มโรคที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเช่น โรคมะเร็ง
สารประกอบเหล่านี้มีฤทธิ์ในการลดระดับน้าตาลในเลือด
ปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลาไส้ เป็นต้น
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และยังพบว่า สารสาคัญจากเมล็ดของ
มะเร็ ง คื อ กลุ่ ม โรคที่ เ กิ ด เนื่ อ งจากเซลล์ ข อง
D. indica มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ม ะเร็ ง ปากมดลู ก
ร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้
(Sribuhom, Saraphon et al. 2016) การศึก ษาก่ อนหน้ า
เซลล์มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ได้แก่ การที่เซลล์แบ่งตัว
นี้ยังพบว่าสารสาคัญจากหยีน้ามีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
เพื่อเพิ่มจานวนเซลล์อย่างรวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น
ท่อน้าดี และเซลล์ มะเร็ง ตับ อย่ างไรก็ต ามยัง ไม่ ได้ศึกษา
จึงอาจทาให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ ถ้าก้อนเนื้อที่ผิดปกตินี้เกิด
ร า ย ล ะ เอี ย ด ถึ ง ร ะ ดั บ โ มเ ล กุ ล (Decharchoochart,
อยู่ในอวัยวะใดจะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็ง
Suthiwong et al. 2014) ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะน า
ปอด มะเร็งสมอง มะเร็งลาไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
สารส าคั ญ จากหยี น้ า คื อ สาร Candidone มาท าการ
ตับ มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็ง ต่อมน้าเหลือง และมะเร็ง
ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่และ
ผิวหนัง เป็นต้น
การบุกรุกของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (HT29)
มะเร็งล าไส้ ใหญ่ เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งที่มี
อุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
วัตถุประสงค์การวิจัย
ของเซลล์เยื่อบุลาไส้ที่บริเวณส่วนปลาย ซึ่งจากสถิติของการ
1. เพื่อศึกษาความเป็นพิษของสารสาคัญจากหยีน้าต่อ
เกิดโรคพบว่ามะเร็งชนิดนี้ เป็นสาเหตุการตายในลาดับต้นๆ
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (HT29)
ทั้งในเพศชายและเพศหญิง
2. เพื่อศึกษาผลของสารสาคัญจากหยีน้าต่อ
แนวทางการรักษามะเร็งในประเทศไทยรักษา
รูปร่าง ลักษณะของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (HT29) ด้วยวิธี
แบบวิธีผสมผสาน ได้แก่การผ่าตัด (ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก
Phase contrastmicroscopy
รวมทั้งต่อมน้าเหลืองบริเวณข้างเคียง) การรักษาด้วยรัง สี
การรักษาโดยใช้ฮอร์โมน เนื่องจากมะเร็งบางชนิดมีความไว
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่ อ การรั ก ษาด้ ว ยฮอร์ โ มน และการรั ก ษาโดยการเพิ่ ม
เนื่ อ งจากการรั ก ษาโรคมะเร็ ง ในปั จ จุ บั น นั้ น
ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ร่ า งกายเพื่ อ ก าจั ด เซลล์ ม ะเร็ ง ให้ ห มดจาก
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างสูงจึงได้มีผู้ทาการศึกษาผล
ร่างกาย การรักษาด้วยเคมีบาบัดเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง
ของสารสกัดจากธรรมชาติ ต่อการยับยั้ง การเจริญเติบโต
ที่มีค วามส าคัญในทางคลินิก แต่ข้อเสี ยที่พบได้บ่อยคือยา
ของเซลล์ การบุกรุก การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
เคมีบาบัดมีผ ลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ต่อเซลล์
หยี น้ า มี ชื่ อ วิ ย าศาสตร์ คื อ Derris indica
ปกติที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่าง
(Lamk) Bennet เป็นพืชในสกุล Derris อยู่วงศ์ Fabaceae
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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จัด เป็ น พืช ตระกูล ถั่ ว มี ชื่อ อื่ นคื อ กายี ราโยด (ใต้) ปากี้
ทาการศึกษา cytotoxicity ต่อเซลล์cholangiocarcinoma
(มลายู - สงขลา) ปารี (มลายู - นราธิ วาส) หยี น้ามีก าร
cell line (M156) และ human hepatoma HepG2 cells
กระจายพันธุ์ตามฝั่งแม่น้าใกล้ทะเล และในป่าชายหาดทาง
พบว่ า Derris indica แสดงฤทธิ์ cytotoxicity ต่ อ เซลล์
ภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
cholangiocarcinoma cell line (M156) แล ะ human
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในประเทศไทย ต้นหยีน้า หรือหยี
hepatoma HepG2 cells โดยมีสารประกอบ 14 ชนิด ที่
ทะเล พบได้ตามป่าชายเลนทั้งภาคใต้ และภาคตะวันออก
ได้ จ ากผลของพื ช ชนิ ด นี้ Chalcones 2-4 นั้ น แสดงฤทธิ์
Sribuhom และคณะ (2016) ได้ ท าการศึ ก ษาฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง
ยับยั้งต่อเซลล์มะเร็งท่อน้าดี (M156) และเซลล์ตับ HepG2
เอนไซม์ acetylcholinesterase และcytotoxicity ของ
สารส าคั ญที่ใ ช้ใ นการศึก ษาเป็น สารบริสุ ทธิ์ ที่
flavonoids แ ล ะ chalcones จ า ก Derris indica เ มื่ อ
สกัดได้จ ากผลของต้นหยีน้า คือ Candidone (รูปที่ 1) ใน
ท า ก า ร ศึ ก ษ า cytotoxicity ต่ อ เ ซ ล ล์ epidermoid
การอธิบาย (Decharchoochart, Suthiwong et al. 2014)
carcinoma (KB) พ บ ว่ า Derris indica แ ส ด ง ฤ ท ธิ์
นอกจ ากนี้ ส าร Candidone ยั ง พบในพื ช Tephrosia
cytotoxicity ต่อเซลล์ KB โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการ
aequilata เป็ น พื ช ตร ะกู ล ถั่ ว อยู่ ใ นวงค์ Fabaceae
เจริญเติบโตของเซลล์ได้ 50 % (IC50) ตั้งแต่ 8–18 µg/ml
(Kuete, Sandjo et al. 2013) และพบในพื ช Echinops
ในเซ ล ล์ KB Decharchoochart แล ะคณะ ( 2014) ได้
giganteus (Samuel, Mahesh et al. 2019)
ทาการศึกษาความเป็นพิษ ต่ อเซลล์ของสารส าคัญจากผล
ของ Derris indica ต่ อ มะเร็ ง ท่ อ น้ าดี แ ละมะเร็ ง ตั บ เมื่ อ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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รูปที่ 1 สาร candidone
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ Candidone
Bioassay
Activity
In vitro antibacterial activity of
nineteen selected natural
- Candidone มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี
products against multi-drug
resistant Gram-negative
phenotypes
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ Candidone (ต่อ)
Bioassay
In vitro antitumor effects of
candidone extracted from Derris
indica (Lamk) Bennet in
cholangiocarcinoma cells
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Activity
-Candidoneมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้าดี
(human cholangiocarcinoma (CCA)
cells.)

Reference
Armelle et
al.,2015

Reference
Kurasug,
Kukongviriyapan et
al. 2018
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วิธีดาเนินการ
ใช้เทคนิค trysinization และนับจานวนเซลล์เพื่อนาไปเลี้ยง
1. การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture)
ใน 96 – well plate ทดสอบโดยใช้ สารสาคัญ Candidone
การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ล าไส้ใหญ่ (HTความเข้มข้น1,10,20,30,40,50,60,70,80,90 และ 100 µM
29) จะเพาะเลี้ ย ง ในอาห ารเลี้ ย ง เซลล์ Dulbecco's
จาก stock solution ของสารที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น 10mM
Modified Eagle's Medium (DMEM) ที่มีองค์ประกอบของ
นามาทดสอบฤทธิ์ cytotoxicity เบื้องต้น กับเซลล์มะเร็ ง
10% fetal bovine serum โดยมี ก าร subculture cell
ล าไส้ ใ หญ่ (HT-29) และสารมาตรฐาน doxorubicin ที่
ภายหลังจากการเลี้ยงในขวดเลี้ยงเซลล์ประมาณ 3 – 4 วัน
ความเข้ ม ข้ น 10 µM ที่ เ ตรี ย มจาก stock solution10
ซึ่งจะมีการถ่ายเซลล์โดยใช้เทคนิค trypsinization
mg/ml แ ล ะ dimethyl sulfoxide (DMSO) 1% v/v ที่
2.การศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ข องสาร
เตรียมได้จาก stock solution 100% v/v
Cancdidone จากหยี น้ าที่ มี ผ ลกระตุ้ น การตายของ
จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสดงที่ค วามยาวคลื่น 600
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่
nm ด้ ว ยเครื่ อ งอ่ า นไมโครเพลท (Microplate redader)
เริ่ ม จากบ่ ม เซลล์ ด้ ว ย Candidone เพื่ อ
คานวณ %cell viability
ทดสอบฤทธิ์โดยเริ่มจากนาเซลล์ออกจากขวดเลี้ยงเซลล์โดย
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Absorbance of test well

%cell viability=
Control well
สังเกต cell morphology

3. ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ท ธิ์ ข อ ง ส า ร candidone ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่
ใ ช้ HT29 ใ น ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ท ด ส อ บ
ดังต่อไปนี้เติมเซลล์ล งใน 96 - well plate ความเข้มข้น 1
× 105 cell ต่อ 1 well โดยแต่ ล ะหลุ ม มี ป ริ มาตรหลุ ม ละ
100 µl ใส่สาร Candidone ที่ต้องการทดสอบฤทธิ์ตามกลุ่ม
ที่แบ่งไว้ แล้วนาไปบ่มต่อในตู้บ่มเพาะเซลล์ตามสภาวะเดิม
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดเวลานาเซลล์ไปศึกษา
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะสัณฐานภายหลังจาก
ก า ร ท ด ส อ บ ฤ ท ธิ์ ด้ ว ย ส า ร โ ด ย ใ ช้ Phase contrast
microscopy
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้สถิติ independent t – test สาหรับการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองที่เป็น
อิสระต่อกัน โดยใช้ software IMB SPSS statistics 24 ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา
1.การค้นหาสารสาคัญ จากหยีน้าที่เป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่และเซลล์มะเร็งตับ
การเลือกสารสาคัญจากหยีน้าที่ได้จากส่วนสกัด
หยาบเฮกเซนของผลหยีน้าที่ให้ฤทธิ์ที่ดีที่สุดในการเหนี่ยวนา

×100

ให้เซลล์เกิดการตาย (cytotoxicity effect) ของเซลล์มะเร็ง
ในการทดลองนี้ได้นาสารสาคัญจากหยีน้า 12 ชนิด ได้แก่
DIH-C1, DIH-C2, DIH-C3, DIH-C4, DIH-C5, DIH-C6, DIHC7, DIH – C8, DIH-C10, DIH-C13, DIH-C14 แ ล ะ DIHC15 ที่ค วามเข้มข้น 100 µM นามาทดสอบในเซลล์มะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ (HT29) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นวัดการ
รอดชีวิตของเซลล์ ด้วยวิธี MTT (3-(4,5–dimethylthiazol
– 2 - yl)-2 ,5 - diphenyltetrazolium bromide, a
tetrazole) assay ซึ่ ง ในการทดลองใช้ Doxorubicin ที่
ความเข้ม ข้น 10 µg/ml เป็ นสารมาตรฐานผลการศึ กษา
พ บ ว่ า ส า ร DIH-C1,DIH-C2, DIH-C3, DIH-C4, DIH-C5,
DIH-C7, DIH – C8,DIH - C10, DIH-C13,DIH-C14, DIHC15 และ Doxorubicin มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้
ใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเซลล์กลุ่มควบคุม ดังภาพที่ 4.1 พบว่าสาร DIH – C8 ที่
มีชื่ อว่ า Candidone มีค วามเป็ นพิ ษ ต่อ เซลล์ ม ะเร็ ง ล าไส้
ใหญ่ ทีดี เมื่ อเปรีย บเที ยบกับ สารส าคั ญตั วอื่ น ที่ท ดสอบ
ทั้งหมด 12 ชนิดและสารมาตรฐาน Doxorubicin ดังนั้นจึง
เลือกสาร Candidone ไปศึกษาในขั้นต่อไป ได้แก่ ศึกษา
ความเป็นพิษของสาร Candidone ต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณ ฐานวิทยาของเซลล์มะเร็ง ลาไส้
ใหญ่โดยการเหนี่ยวนาด้วยสาร Candidone (รูปที่ 2)
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงผลของการอยู่รอดของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (HT-29) เมื่อเหนี่ยวนา
ด้ว ยสารสาคัญ จากหยีน้า 12 ชนิด ที่ความเข้มข้น 100
µM และสารมาตรฐาน
Doxorubicin ที่ ค ว ามเ ข้ ม ข้ น 10 µ M
แสดงข้อมูลด้วยค่า mean ± SD (n=3),
หมายเหตุ: * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.05,
** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.01
2. การศึกษาความเป็นพิษของสารสาคัญจาก
หยีน้า Candidone ต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่
จากการศึกษาความเป็นพิษของสารสาคัญจาก
หยีน้าทั้ง 12ชนิด ต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ พบว่าสาร DIH –
C8 หรือ Candidone ที่ความเข้มข้น 100 µM มีความเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ มากที่สุด ดังนั้นจึงได้เลือกสาร
Candidone มาทดสอบความเป็นพิษ กับเซลล์มะเร็งล าไส้

ใหญ่ ซึ่งทาการทดสอบสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1,
10, 100 µM แล ะส ารมาตรฐาน Doxorubicin 10 µM
นามาทดสอบในเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
หลังจากนั้นวัดการรอดชีวิตของเซลล์ ด้วยวิธี MTT assay
ผลการศึกษาพบว่าสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1 และ
10 µM ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ เนื่องจาก
ร้อยละการอยู่รอดของเซลล์ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติเ มื่ อเทีย บกับ เซลล์ก ลุ่ม ควบคุม และ Candidone ที่
ความเข้มข้น 100 µM มีความเป็นพิษ ต่อเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ p< 0.01 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเซลล์กลุ่มควบคุม และ Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 10
µM มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ p< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม
ดังแสดงในภาพที่ 4.3 สาหรับการศึกษาในเซลล์มะเร็งลาไส้
ใหญ่ (รูปที่ 3)

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลของการอยู่รอดของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (HT-29) เมื่อเหนี่ยวนา
ด้ว ยสาร Candidone ที่ ความเข้ ม ข้น 1, 10 และ 100
µM และสารมาตรฐาน
Doxorubicin ที่ ค ว า มเ ข้ ม ข้ น 10 µ M
แสดงข้อมูลด้วยค่า mean ± SD (n=3),
หมายุเหตุ: * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p< 0.05
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** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.01
นอกจากนี้ได้ทาการทดสอบความเป็นพิษ ของ
สาร Candidone ที่ค วามเข้มข้น ต่างๆ ได้ แก่ 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 µM ต่อเซลล์มะเร็งลาไส้
ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า Candidone ที่ค วามเข้มข้น 30
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µM มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่อย่างมีนัยสาคัญ
สถิติที่ p< 0.01 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม (รูป
ทางสถิติที่ p< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม
ที่ 4) ซึ่ ง ส าร Candidone ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 66.63 µM
และ Candidone ความเข้มข้นตั้ง แต่ 40, 50, 60, 70, 80,
สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ร้อยละ 50 (รูปที่ 5)
90, 100 µM และ Doxorubicin ที่ค วามเข้มข้น 10 µM มี
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทาง
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพที่ 4 กราฟแสดงผลของการอยู่รอดของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (HT-29) เมื่อเหนี่ยวนา
ด้ว ยสาร Candidone ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90,
100 µM และสารมาตรฐาน Doxorubicin
ที่ความเข้มข้น 10 µM แสดงข้อมูล
ด้วยค่า mean ± SD (n=3),

หมายเหตุ: * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.05
** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.01

ภาพที่ 5 กราฟแสดงผลร้อยละ 50 ของการอยู่รอดของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (HT-29)
เมื่อ เหนี่ยวนาด้ว ยสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 50,
60, 70, 80 µM
และสารมาตรฐาน Doxorubicin ที่ความ
เข้มข้น 10 µM แสดงข้อมูลด้วยค่า
mean ±
SD (n=3),
หมายเหตุ: ** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p < 0.01
3. ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ท ธิ์ ข อ ง ส า ร Candidone ต่ อ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงสัณ ฐานวิ ท ยาของเซลล์ม ะเร็ ง ลาไส้ใ หญ่

( Study of cell morphology change by phase
contrast microscope)
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น พิ ษ ข อ ง ส า ร
Candidone ที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อเซลล์เซลล์มะเร็งลาไส้
ใหญ่ พบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์ ดังนั้นจึงได้ทาการศึกษา
ดูลักษณะการเปลี่ย นแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็ ง
ลาไส้ใหญ่ ซึ่งได้ทาการเหนี่ยวนาสารสาคัญจากหยีน้าสาร
Candidone ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1, 10, 100 µM แล ะส าร
มาตรฐาน Doxorubicin10 µM ต่อเซลล์มะเร็ง ล าไส้ใหญ่
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เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และสัง เกตเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา
ควบคุมอย่างเห็นได้ชัด คือพบการตายของเซลล์ ซึ่งเซลล์มี
ผ่า นกล้อ งจุ ล ทรรศน์ช นิด Phase contrast microscope
ลักษณะหดตัวเล็กลง เกิดการฝ่อตายมีจุดกลมเล็กๆกระจาย
พบว่ า เซลล์ ม ะเร็ ง ล าไส้ ใ หญ่ ที่ ถู ก เหนี่ ย วน าด้ ว ยสาร
อยู่ร อบเซลล์จ านวนมากและเซลล์มีลักษณะขอบไม่เรียบ
Candidone ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 100 µM และสารมาตรฐาน
(รูปที่ 6)
Doxorubicin10 µM มี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากเซลล์ ก ลุ่ ม
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ภาพที่ 6 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ HT-29 เมื่อสังเกตผ่านกล้อง
จุลทรรศน์ชนิด Phase contrast microscope ที่ทดสอบ
ฤทธิ์ด้วยสารสาคัญจาก
หยีน้าสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1,
10, 100 µM: (ก) Control,
(ข) 1 % DMSO, (ค) Candidone 1 µM,
(ง) Candidone 10 µM,
(จ) Candidone 100 µM และ (ฉ) สาร
มาตรฐาน Doxorubicin ที่ความเข้มข้น
10 µM
การอภิปรายผล
ในขั้ น แรกศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ข อง
สารสาคัญจากหยีน้าในเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ด้วยสารสาคัญ
12 ชนิ ด ได้ แ ก่ DIH - C1, DIH - C2, DIH - C3, DIH - C4,
DIH - C5, DIH - C6, DIH - C7, DIH – C8, DIH - C10, DIH
-C13, DIH - C14 แ ล ะ DIH - C15 ซึ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม ส า ร
Chacones แ ล ะ Flavanones ห ยี น้ า Derris indica
(Lamk) Bennet จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีความ
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์มะเร็งท่อน้าดี
(M156) (Decharchoochart, Suthiwong et al. 2014) ไม่
พบว่ามีการทดสอบฤทธิ์ค วามเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ลาไส้
ใหญ่มาก่อน ซึ่งในการศึกษานี้สารสาคัญทั้ง 12 ชนิด ด้วยวิธี
MTT assay ที่ค วามเข้มข้น100 µM ที่เวลา 24 ชั่วโมง ใน
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ พบว่าสารสาคัญจากหยีน้ามีความเป็น
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พิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ดีที่สุดคือ สาร DIH - C8 หรือ
Candidone
Candidone จั ด เป็ น สาร กลุ่ ม Flavanones
สกัดจากผลแห้ง ของต้นหยีน้า 5.8 kg ได้ส าร Candidone
yield 90.6 mg หรือ 0.0016 % ซึ่งเป็น Major compound
แ ล ะ ส า ร Candidone ยั ง ส กั ด จ า ก พื ช Tephrosia
aequilata เป็นพืช ตระกูล ถั่ว อยู่ในวงค์ Fabaceae กลุ่ ม
สาร flavonoids เป็น natural products สกัดจากรากแห้ง
2 kg สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน/เมทานอล (1:1) แยกโดย โคร
มาโทกราฟี ได้ 11 ชนิด และสาร Candidone yield 10 g
โดยท าการทดส อบค วามเป็ น พิ ษ ในเซ ล ล์ Human
embryonic kidney 293 (HEK-293 cells) พบว่ามีค วาม
เป็ น พิ ษ ในระดั บ ปานกลาง (Samuel et al., 2019) และ
สกัดจากพืช Echinops giganteus ใช้เหง้าแห้ง 100 g สกัด
ด้วย
เมทานอล แยกโดยโครมาโทกราฟี สาร 6 ชนิดได้
สาร Candidone yield 15 mg ทดสอบความเป็ นพิ ษ ต่ อ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว CCRF-CEM และ CEM/ADR5000
cell lines รวมถึงเซลล์ตับอ่อน MiaPaCa-2 พบว่าสารสกัด
เหนี่ยวนาให้เกิดกระบวนการอะพอพโทซิส ของเซลล์ ผ่าน
การสูญเสียการทางานของ MMP และ การเพิ่มขึ้นของ ROS
(Kuete, Sandjo et al. 2013) จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ส า ร
Candidone มีแนวโน้ มในการยับยั้ง เซลล์มะเร็ง ล าไส้ใหญ่
และเซลล์มะเร็งตับ ในการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจที่จะนามาใช้
ทดสอบในขั้นต่อไป

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้นาสารสาคัญจากหยีน้า
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็ง
สาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1, 10 และ 100 µM และ
ลาไส้ เพื่อยืนยันถึง ลักษณะการตายของเซลล์มะเร็งลาไส้ ที่
สารมาตรฐาน Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 10 µM มาใช้
เกิดขึ้น โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase contrast พบว่า
ในการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่การศึกษา
เซลล์มะเร็งล าไส้ ในกลุ่มที่ทดสอบด้วยสาร Candidone มี
พบว่าสารสาคัญจากหยีน้าสาร Candidone ที่ความเข้มข้น
ลักษณะของเซลล์ที่เกิดการตายซึ่ง แตกต่างจากกลุ่มเซลล์
100µM และสารมาตรฐาน Doxorubicin ที่ค วามเข้ม ข้ น
ควบคุม อย่า งชัด เจนคื อ เกิ ดการหลุ ดออกของเซลล์ จ าก
10 µM ที่เวลา 24 ชั่วโมงมีร้อยละการรอดชีวิตของเซลล์
พื้นผิวที่ยึดเกาะ (detachment) มีการแตกกลุ่มของเซลล์
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมี
ออกจากกลุ่มใหญ่ เซลล์มีลักษณะหดตัวเล็กลง (shrunken)
นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ p< 0.01 ท า ใ ห้ ท ร า บ ว่ า ส า ร
ซึ่ง แสดงถึง ลักษณะการตายของเซลล์เกิดขึ้นใกล้เคียงกับ
Candidone ที่ความเข้มข้น 100 µM น่าจะเป็นสารที่มีฤทธิ์
ลักษณะการตายแบบ อะพอพโทซิส คือเซลล์หดตัว (cell
เหนี่ยวนาให้เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่เกิดการตายได้ดีที่สุด
shrinks) โครมาติ น อั ด ตั ว แน่ น (chromatin condenser)
นอกจากนี้ทดสอบความเป็นพิษของสารส าคัญ
(ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์, 2012)
จากหยีน้าสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100 µ M แ ล ะ ส า ร ม า ต ร ฐ า น
สรุปและข้อเสนอแนะ
Doxorubicin ที่ค วามเข้มข้น 10 µM ในเซลล์มะเร็ง ล าไส้
ในงานวิจั ยนี้ส ามารถสรุปผลการทดลองได้ว่ า
ใหญ่ เพื่อทราบถึงความเข้มข้นเริ่มต้นของสารสาคัญ จากหยี
สาร Candidone เหนี่ยวนาให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง
น้าที่ส าร Candidone ที่ความเข้มข้น 30 µM มีค วามเป็น
และมี ค วามสามารถในการเปลี่ ยนแปลงลักษณะสั ณฐาน
พิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p<
วิทยาของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ จากการศึกษาความเป็นพิษ
0.05 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เซลล์ ก ลุ่ ม ควบคุ ม และสาร
ต่อเซลล์ของสารสาคัญจากหยีน้าที่มีผลกระตุ้นการตายของ
Candidone ความเข้ ม ข้ น ตั้ ง แต่ 40, 50, 60, 70, 80, 90,
เซลล์มะเร็งของสารสาคัญ 12 ชนิด ได้แก่ DIH - C1, DIH 100 µM และ Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 10 µM มีความ
C2, DIH - C3, DIH - C4, DIH - C5, DIH - C6, DIH - C7,
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
DIH – C8, DIH - C10, DIH -C13, DIH - C14 แ ล ะ DIH p< 0.01 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม ซึ่งมีร้อยละ
C15 ข้ อ เสนอแนะของการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ การศึ ก ษา
การอยู่ร อดของเซลล์มะเร็ง ล าไส้ใหญ่ เท่ากับ 66.63 µM
เพิ่มเติมถึง ฤทธิ์ของสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
นอกจากนี้ (Sribuhom, Saraphon et al. 2016) มี ก าร
ตายแบบอะพอพโทซิ ส ผ่ า น Intrinsic pathway ควร
กา ร ศึ กษ าค ว าม เป็ นพิ ษ ต่ อ African green monkey
ทาการศึกษาโปรตีนที่ downstream และ upstream เพื่อ
kidney (vero cells) ซึ่ ง เ ป็ น normal cell พ บ ว่ า
ยืนยันผลให้สมบูรณ์มากขึ้น
Candidoneไม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ normal cell การศึ ก ษาของ
(Kurasug, Kukongviriyapan et al. 2018) ได้มี การศึ กษา
เอกสารอ้างอิง
ฤทธิ์ cytotoxity ด้วยวิธี SRB assay โดยทดสอบฤทธิ์ของ
1.
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุ ข . (2554).
สาร Candidone ที่ความเข้มข้น 0 - 10 µg/ml โดยทดสอบ
รายงานสถิติโรค 2554. พิมพ์ครั้งที่ กรุงเทพฯศูนย์
เป็นระยะเวลา 8 และ 24 ชั่วโมง พบว่าสาร Candidone มี
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร กรมการ
ฤทธิ์ cytotoxity ที่แรงต่อเซลล์มะเร็งท่อน้าดีซึ่งแปรผันตาม
แพทย์.
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ส า ร แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า (human
2.
ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์. (2555). “กลวิธานทาง
cholangiocarcinoma (CCA) cell) KKU-M156 และKKUชีวเคมีในกระบวนการตายของเซลล์”. พิมพ์ครั้งที่
M213 วัดผลเป็นร้อยละของการรอดชีวิต (% cell viability)
2. วารสารธรรมศาสตร์เวชสารปีที่12.
พบว่ า สารมี ฤ ทธิ์ cytotoxity ต่ อ เซลล์ KKUM156 และ
3.
วีรวุฒิ อิ่มสาราญ, อาคม ชัยวีระวัฒนะ, สมชาย ธนะ
KKU-M213 จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบการศึกษา
สิทธิชัย, ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์, ศุลีพร แสง
ฤทธิ์ ข อง Candidone ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ณ ฐาน
กระจ่าง, พงศธร ศุภอรรถกร, รวินทร์ อิงศิโรรัตน์,
วิทยาของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่
จิตราพร ธนบดี, หัชชา ศรีปลั่ง, สุรพล เวียงนนท์
จากการศึ กษาความเป็น พิษ ต่ อเซลล์ ของสาร
และดลสุข พงษ์นิกร. ( 2 5 5 7 ) .โรคมะเร็ง
Candidone ในเซลล์มะเร็ง ลาไส้ใหญ่ ด้วยวิธี MTT assay
(C a n c e r ) .พิมพ์ครั้งที่ 1กรรมการแพทย์
ที่เ วลา 24 ชั่ว โมงมีค วามเป็ น พิ ษ ต่อ เซลล์ไ ด้ ดี จึ ง น าไปสู่
กระทรววสาธารณสุขนนทบุรี.
การศึกษาฤทธิ์ของสารสาคัญจากหยีน้าสาร Candidone ที่
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