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้
และระดับโลก
ส่งผลมหาศาลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว โดยผู้ป่วยต้ องกินยาต้ านโรคซึมเศร้ าเป็ น
ระยะเวลานาน ซึ่ง นอกจากมี ราคาแพงแล้ ว ยัง มี ผ ลข้ า งเคี ยงของยา และมี สิท ธิ ภ าพไม่ดี นัก
ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึงศึกษาหาสารต้ านโรคซึมเศร้ าชนิดใหม่ที่ให้ ผลข้ างเคียงต่า มีประสิทธิภาพสูง
และราคาไม่แพง ทังนี
้ ้ ได้ ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพร ได้ แก่ ใบสะระแหน่
(Mentha cordifolia Opiz ex Fresen) ใบขี ้เหล็ก (Senna siamea (Lam.)) และบัวบก (Centella
asiatica (L.)) ที่สกัดด้ วยสารละลายเอทานอล และน ้า ต่อการต้ านโรคซึมเศร้ า โดยใช้ เซลล์
ประสาทเพาะเลี ้ยงชนิด LAN-5 เป็ นแบบในการทดลอง โดยมุ่งวิเคราะห์ผลของสารสกัดต่อสอง
กลไก คือ การแสดงออกของยีน hDAT, hSERT และ hNET ในระดับ mRNA โดยใช้ เทคนิค
RT-PCR และการยับยังการท
้
างานของโปรตีน ขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน โดพามีน และ
นอร์ อิพิเนฟริ น โดยใช้ เทคนิค uptake assay ด้ วยชุดน ้ายา Neurotransmitter transporter
uptake assay kit และใช้ ยาต้ านโรคซึมเศร้ า fluoxetine, desipramine และ GBR12935 เป็ นยา
อ้ างอิงในการทดสอบ นอกจากนี ้ยังทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดสมุนไพรต่อเซลล์ประสาท
เพาะเลี ้ยง LAN-5 โดยใช้ เทคนิค MTT assay จากการศึกษาพบว่า สารสกัดสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด
ทังที
้ ่สกัดด้ วยเอทานอล และน ้า มีฤทธิ์ยบั ยังการแสดงออกของยี
้
น hSERT, hDAT และ hNET
ได้ ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) สารสกัดใบสะระแหน่
มีฤทธิ์ ยับยัง้ การทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีน และซีโรโทนินได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยสารสกัดสมุนไพรที่ศึกษานี ้ ไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ประสาท
เพาะเลี ้ยง LAN-5
ภาควิชา: เคมีคลินิก
สาขาวิชา: ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
ปี การศึกษา: 2555

ลายมือชื่อนิสติ ………………………...........
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก……....

จ
# #5377208737: MAJOR CLINICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR MEDICINE
KEYWORDS: MAJOR DEPRESSIVE DISORDER / ANTIDEPRESSANT / MEDICINAL HERBAL /
MONOAMINE / NEUROBLASTOMA CELL LINE
LUKKIGA THANESPHATISUK: ANTIDEPRESSANT EFFECT OF MEDICINAL HERBAL
EXTRACTS: MOLECULAR MECHANISM VIA MONOAMINE NEUROTRANSMITTER
TRANSPORTERS
ADVISOR: ASST.PROF.TEWIN TENCOMNAO, Ph.D., 95 pp.

Major depressive disorder (MDD) is a multifactorial disease including the
abnormalities of monoaminergic neuronal system. At present, MDD is a public health
problem nationwide and worldwide, which enormously leads to the quality of life of
patients and their families. MDD patients have to be treated for a long period using antidepressants, which are not only expensive, but cause unfavorable side effects and
ineffective. Therefore, our research group has attempted to study potential antidepressants with low side effects, high efficiency and reasonable price. In this study, we
investigated the mechanisms of action of medicinal extracts, leaves of Mentha cordifolia
Opiz ex Fresen and Senna siamea (Lam.) and whole plants of Centella asiatica (Lam.),
using LAN-5 neuroblastoma cell line as a model. Extractions were done using ethanol
and water. We focused our study on inhibitory effects of herb extracts on two
mechanisms, mRNA expression of human dopamine transporter (hDAT), human
serotonin transporter (hSERT) and human norepinephrine transporter (hNET) and activity
of all three neurotransmitter transporters by uptake assay using neurotransmitter
transporter uptake assay kit with the utilization of fluoxetine, desipramine and GBR12935
as the reference drugs. In addition, MTT assay was employed for toxicity study. We
discovered that all of the extracts significantly reduced the expression of hDAT, hSERT
and hNET genes in LAN-5 (P<0.05). The extract derived from M. cordifolia significantly
inhibited the activity of DAT and SERT in LAN-5 (P<0.05) and all of extracts were not
toxic to LAN-5.
Department: Clinical chemistry
Student’s Signature…..........
Field of Study: Clinical Biochemistry& Molecular Medicine Advisor’s Signature………...
Academic Year:
2012

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ส้ าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าจากผู้ ช่ ว ยศาสตรจารย์
ดร. เทวิน เทนคาเนาว์ ที่รับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ ได้ ให้ คาแนะนาในการแก้ ไขปั ญหา
กระบวนการทางานวิจยั ต่าง ๆ ตลอดจนข้ อคิดในการทางานด้ วยดีตลอดมา ดิฉันขอขอบพระคุณ
ไว้ ณ ที่นี ้เป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. รั ช นา ศานติ ย านนท์ ที่ ก รุ ณ ารั บ เป็ นประธาน
กรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อ.ดร. สุพนั ธิตรา ชาญประเสริ ฐ ที่กรุณารับเป็ นกรรมการ
ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ ดร. ณัฎฐิ กา แสงกฤช ที่กรุ ณารับเป็ นกรรมการภายนอก
มหาวิ ท ยาลัย ในการสอบป้ องกัน วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ความสมบูร ณ์ แ ห่ ง ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์
มหาบัณฑิตในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ การสนับสนุนทุนวิจยั จาก “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช ศูนย์ความเป็ นเลิศโอมิกส์-นาโน เมดิคลั เทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรมเพื่อทาการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยเฉพาะทางห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ คลัสเตอร์ สังคมผู้สงู วัย
ชื่อโครงการ การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าของสารสกัดจากสมุนไพรไทย (รหัสโครงการ
AS562A), และทุน อุดหนุนการศึกษาจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และทุน
ผู้ช่วยสอน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณา
ให้ ความสะดวกในด้ านสถานที่และอุปกรณ์บางส่วนในการศึกษาวิจยั
สุดท้ ายนี ้ ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครั ว ที่ให้ ความช่วยเหลือ เป็ นแรง
สนับสนุนและเป็ นกาลังใจในการทาวิจยั มาตลอด
ความดีของการศึกษาและคุณค่าของวิทยานิพนธ์นี ้ ข้ าพเจ้ าขออุทิศแด่บรู พาจารย์และผู้มี
พระคุณทุกท่าน

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตของงานวิจยั
1.4 ข้ อจากัดของการวิจยั
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 โรคซึมเศร้ า
2.2 ลักษณะอาการของโรคซึมเศร้ า
2.3 สาเหตุของโรคซึมเศร้ า
2.3.1 สาเหตุทางด้ านพันธุกรรม
2.3.2 สาเหตุจากความผิดปกติของสารชีวเคมีภายในร่างกาย
2.3.3 สาเหตุจากสังคม และสภาวะแวดล้ อม
2.3.4 สาเหตุอื่นๆที่ทาให้ เกิดโรคซึมเศร้ า
2.4 การวินิจฉัยโรคซึมเศร้ า
2.5 การรักษาโรคซึมเศร้ า
2.6 สารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
2.6.1 ซีโรโทนิน
2.6.2 โดพามีน
2.6.3 นอร์ อิพิเนฟริน
2.7 โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
2.7.1 โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทซีโรโทนิน

หน้ า
ง
จ
ฉ
ช
ญ
ฏ
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
9
11
12
14
17
19
22

ซ

2.7.2 โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโดพามีน
2.7.3 โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทนอร์ อิพิเนฟริน
2.8 สมุนไพรที่ใช้ ในงานวิจยั
2.8.1 สะระแหน่
2.8.2 บัวบก
2.8.3 ขี ้เหล็ก
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 เครื่ องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ ในการทดลอง
3.2 กลุม่ ตัวอย่างที่เกี่ยวข้ องในงานวิจยั
3.2.1 ตัวอย่างเซลล์เพาะเลี ้ยง
3.2.2 ตัวอย่างของสมุนไพร
3.2.3 ตัวอย่างของยาต้ านโรคซึมเศร้ า
3.3 การเตรี ยมสารสกัดสมุนไพรและสารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าที่ใช้ ในการศึกษา
วิจยั
3.3.1 การสกัดสมุนไพรด้ วยตัวทาละลายเอทานอลโดยวิธีมาเซอเรชัน
3.3.2 การสกัดสมุนไพรด้ วยตัวทาละลายน ้าโดยวิธีต้ม
3.3.3 การเตรี ยมยาต้ านโรคซึมเศร้ า
3.4 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้ านโรคซึมเศร้ าของสารสกัดจากสมุนไพร
3.4.1 การทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 ของ
สารสกัดจากสมุนไพร และยาต้ านโรคซึมเศร้ าด้ วยวิธี MTT assay
3.4.2 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการแสดงออก ในระดับ mRNA
ของยีน hDAT, hNET และ hSERT ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5
ด้ วยวิธี Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR)
3.4.3 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการต้ านโรคซึมเศร้ าที่มีผลต่อ
อัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโดพามีน, นอร์ อิพิเนฟริน
และ ซีโรโทนิน ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 โดยใช้ ชดุ
น ้ายา Neurotransmitter transporter uptake assay kit

หน้ า
22
23
24
25
26
27
28
28
34
34
34
35
36
36
36
36
37
37

38

43

ฌ
หน้ า
3.4.4 การทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 ของสาร
ทดสอบที่ใช้ ในการทดสอบอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาท
โดพามีน, นอร์ อิพิเนฟรินและ ซีโรโทนิน ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5
ด้ วยวิธี MTT Assay
3.5 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิจยั
4.1 ผลการพิสจู น์ชนิดของสมุนไพร
4.2 ผลการสกัดสมุนไพรด้ วยเอทานอลโดยวิธีมาเซอเรชัน
4.3 ผลการสกัดสมุนไพรด้ วยน ้าโดยวิธีการต้ ม
4.4 ผลการทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 ของสารสกัด
จากสมุนไพร และยาต้ านโรคซึมเศร้ าด้ วยวิธี MTT assay
4.5 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการแสดงออก ในระดับ mRNA ของ
ยีน hDAT, hNET และ hSERT ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 ด้ วยวิธี
Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR)
4.6 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการต้ านโรคซึมเศร้ า ที่มีผลต่ออัตรา
การทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโดพามีน, นอร์ อิพิเนฟริน และ
ซีโรโทนิน ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 โดยใช้ ชดุ น ้ายา
Neurotransmitter transporters uptake assay kit
4.7 ผลการทดสอบวัดความเป็ นพิษต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 ของสาร
ทดสอบที่ใช้ ในการทดสอบอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาท
โดพามีน, นอร์ อิพิเนฟรินและ ซีโรโทนิน ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5
ด้ วยวิธี MTT Assay
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และวิจารณ์ผลการทดลอง
5.1 สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
5.2 สรุป และข้ อเสนอแนะ
รายการอ้ างอิง
ภาคผนวก
ประวัติผ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์

47
47
48
48
48
48
49

54

59

69
74
74
79
80
91
95

ญ

สารบัญตาราง
หน้ า
40
40
41

ตารางที่ 3.1 ขันตอนการเติ
้
มน ้ายาเพื่อกาจัดดีเอ็นเอปนเปื อ้ นออกจากตัวอย่างอาร์ เอ็นเอ
ตารางที่ 3.2 ขันตอนการเติ
้
มน ้ายาเพื่อสร้ าง cDNA จากอาร์ เอ็นเอ
ตารางที่ 3.3 ขันตอนการเติ
้
มน ้ายาเพื่อเพิ่มจานวนชิ ้นส่วนดีเอ็นเอของยีนที่สนใจศึกษา
ตารางที่ 3.4 Primers จาเพาะสาหรับตรวจสอบการแสดงออกของยีนและขนาดของ
42
ผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 3.5 ปฏิกิริยาและอุณหภูมิที่ใช้ ในการเพิ่มจานวนดีเอ็นเอของยีน hDAT, hNET,
hSERT และ GAPDH
43
ตารางที่ 3.6 สารทดสอบที่ใช้ ในการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการต้ านโรคซึมเศร้ า
ที่มีผลต่ออัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีน,
นอร์ อิพิเนฟริน และ ซีโรโทนิน ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5
45
ตารางที่ 3.7 การแบ่งกลุม่ ทดสอบเพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการต้ านโรคซึมเศร้ า
ที่มีผลต่ออัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีน,
นอร์ อิพิเนฟริน และ ซีโรโทนิน ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5
46
ตารางที่ 4.1 ผลการพิสจู น์ชนิดของสมุนไพร
48
ตารางที่ 4.2 ผลการสกัดสมุนไพรด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และ น ้า
49
ตารางที่ 5.1 โปรตีนไคเนสที่มีความเกี่ยวข้ องกับระบบประสาท monoaminergic
78
ตารางที่ 5.2 สารประกอบในสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ า
78

ฎ

สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่ 2.1 โครงสร้ างทางเคมีของซีโรโทนิน (Serotonin) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสารสื่อประสาท
ชนิดโมโนเอมีน

11

ภาพที่ 2.2 กลไกการสังเคราะห์ และสลายของซีโรโทนินภายในกลุม่ เซลล์ที่สร้ างซีโรโทนิน 14
ภาพที่ 2.3 กลไกการสังเคราะห์โดพามีนภายในระบบประสาทของร่างกาย
15
ภาพที่ 2.4 กระบวนการสลายของโดพามีนในเซลล์ประสาทโดยอาศัยเอนไซม์ MAO และ
COMT

16

ภาพที่ 2.5 กระบวนการสังเคราะห์นอร์ อิพิเนฟรินจากกรดอะมิโนชนิด Tyrosine ภายในร่างกาย
18
ภาพที่ 2.6 กระบวนการสลายของนอร์ อิพิเนฟรินโดยอาศัยเอนไซม์ชนิดต่างๆที่เกิดขึ ้น
ภายในร่างกาย

19

ภาพที่ 2.7 ลักษณะโครงสร้ างของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนที่อยูบ่ ริเวณเยื่อ
หุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทประกอบด้ วยโดเมน 12 โดเมน และปลายทัง้ 2 ด้ าน
ของสายโปรตีนอยูภ่ ายในเซลล์
20
ภาพที่ 2.8 รูปแสดกลไกการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
(Monoamine Transporter)
ภาพที่ 2.9 กลไกการขนส่ง Monoamine เข้ าสูเ่ ซลล์ผา่ น MATs

21
23

ภาพที่ 2.10 ลักษณะโครงสร้ างของต้ นสะระแหน่

25

ภาพที่ 2.11 ลักษณะโครงสร้ างของต้ นบัวบก

26

ภาพที่ 2.12
ภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.2
ภาพที่ 3.3

27
35
35
35

ลักษณะโครงสร้ างของต้ นขี ้เหล็ก
โครงสร้ างโมเลกุลของยา fluoxetine hydrochloride
โครงสร้ างโมเลกุลของยา GBR12935 dihydrochloride
โครงสร้ างโมเลกุลของยา desipramine hydrochloride

ฏ
หน้ า
37
44

ภาพที่ 3.4 ปฏิกิริยารี ดกั ชัน่ (Reduction reaction) ของวิธี MTT assay
ภาพที่ 3.5 หลักการของชุดน ้ายา Neurotransmitter Transporter Uptake Assay Kit
ภาพที่ 3.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงฟลูออเรสเซนต์ (RFU)
และระยะเวลา (min)
46
ภาพที่ 4.1 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดจากใบสะระแหน่ ที่สกัดจากเอทานอล
และ น ้า ที่ความเข้ มข้ น 25, 50, 100, 300, 600, 800 และ 1000 µg/mL
50
ภาพที่ 4.2 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดจากใบขี ้เหล็ก ที่สกัดจากเอทานอล และ
น ้า ที่ความเข้ มข้ น 25, 50, 100, 300, 600, 800 และ 1000 µg/mL
51
ภาพที่ 4.3 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดจากบัวบก ที่สกัดจากเอทานอล และ
52
น ้า ที่ความเข้ มข้ น 25, 50, 100, 300, 600, 800 และ 1000 µg/mL
ภาพที่ 4.4 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด
ที่ความเข้ มข้ น 0.1, 1, 10, 100 และ 1000 µM
53
ภาพที่ 4.5 ผลการตรวจสอบการแสดงออกของยีนในเซลล์ LAN-5 ด้ วยวิธี
Gel electrophoresis เมื่อทดสอบด้ วยสารสกัดใบขี ้เหล็ก, ใบสะระแหน่ และ
บัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้า ที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
55
ภาพที่ 4.6 ผลการแสดงออกของยีน hDAT ในเซลล์ LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั
สารสกัดใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และ
น ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ100 µg/mL เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
56
ภาพที่ 4.7 ผลการแสดงออกของยีน hNET ในเซลล์ LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัด
ใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้า
ที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
57
ภาพที่ 4.8 ผลการแสดงออกของยีน hSERT ในเซลล์ LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั
สารสกัดใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และ
น ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
58
ภาพที่ 4.9 ผลอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนในเซลล์
LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัดใบสะระแหน่ และบัวบก ด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที
60

ฐ
หน้ า
ภาพที่ 4.10 ผลอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีนในเซลล์
LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัดใบสะระแหน่ และบัวบก ด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที
61
ภาพที่ 4.11 ผลอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟรินในเซลล์
LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัดใบสะระแหน่ และบัวบก ด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที
62
ภาพที่ 4.12 ผลอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนินในเซลล์
LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัดใบสะระแหน่ และบัวบก ด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที
63
ภาพที่ 4.13 ผลอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนทัง้ 3 ชนิด
ในเซลล์ LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัดใบขี ้เหล็ก ด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที
64
ภาพที่ 4.14 ลักษณะโครงสร้ างโมเลกุลของสารประกอบ Barakol
65
ภาพที่ 4.15 Fluorescent spectrum ของสารสกัดใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ที่สกัด
จากเอทานอลที่ความยาวคลื่น excitation 450 nm และ emission480-600 nm
66
ภาพที่ 4.16 Fluorescent spectrum ของสารสกัดใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ที่สกัด
จากน ้า ที่ความยาวคลื่น excitation 450 nm และ emission 480-600 nm
67
ภาพที่ 4.17 Fluorescent spectrum ของสารสกัดใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ที่สกัด
จากเอทานอล และน ้า ที่ความยาวคลื่น excitation 450 nm และ
emission 520 nm
68
ภาพที่ 4.18 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบอัตราการทางานของโปรตีน
ขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 เป็ นเวลา
30 นาที
70
ภาพที่ 4.19 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบอัตราการทางานของ
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีนต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 เป็ นเวลา
30 นาที
71

ฑ
หน้ า
ภาพที่ 4.20 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบอัตราการทางานของโปรตีน
ขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟรินต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 เป็ นเวลา
30 นาที
72
ภาพที่ 4.21 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบอัตราการทางานของโปรตีน
ขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 เป็ นเวลา
30 นาที
73

1

บทที่1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
สังคมทัว่ โลกในปั จจุบนั ตลอดจนสังคมในประเทศไทยมีปัญหาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้นจากเดิม
ท าให้ สภาพความเป็ นอยู่ข องประชากรเปลี่ ย นแปลงไป จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพร่ า งกาย
และ สภาพจิ ต ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ปั ญ หาทางด้ า นสุขภาพจิ ต ซึ่ง จากสภาพสัง คมปั จ จุบัน
ที่มีแต่ความวุน่ วาย และการแก่งแย่งแข่งขันกัน ทาให้ อตั ราของผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาท
เพิ่มมากขึ ้น โดยโรคทางระบบประสาทที่น่าสนใจและมีแนวโน้ มว่าจะมีประชากรป่ วยเพิ่มมากขึ ้น
ในอนาคต คือ โรคซึมเศร้ า (Major Depressive disorder) สาหรับผู้ที่ป่วยเป็ นโรคซึมเศร้ า
จะมี ค วามผิ ด ปกติ ข องอารมณ์ โดยที่ ผ้ ูป่ วยจะรู้ สึก หดหู่ ไม่มี ชี วิ ต ชี ว า จะคิ ด ถึ ง แต่เ รื่ อ งร้ ายๆ
อยู่ต ลอด คิ ด ว่า ตนเองไร้ ค่า ไม่ ส ามารถท าประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ใ ครได้ และท างานต่า งๆได้ อ ย่ า ง
ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยสาเหตุอาจเกิดจากการได้ รับผลกระทบจากการสูญเสีย เช่น สูญเสียงาน
สูญเสียคนที่รัก หรื อเกิดจากความผิดปกติภายในร่างกายของผู้ป่วยเอง ซึง่ โรคนี ้เป็ นสาเหตุสาคัญ
ที่ทาให้ เกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตายในผู้ป่วยได้ ดังนันโรคซึ
้
มเศร้ าจึงเป็ นโรคที่ทาให้ มีอตั ราการตาย
ของประชากรเพิ่ ม มากขึ น้ นอกจากนี ย้ ั ง พบว่ า ผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้ าจะไม่ มี ค วามสามารถ
ในการท างานใดๆได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ สัง คมที่ จ ะน าก าลัง คนมาพัฒ นาสัง คม
ทาให้ ขาดแคลนบุคคลากรที่จะมาพัฒนาสังคมนันๆได้
้
โดยจากข้ อมูลขององค์การอนามัยโลกในปี
ค.ศ. 2010 ได้ ระบุไว้ ว่า ประชาชนทัว่ โลกประมาณ 121 ล้ านคนนันป่
้ วยเป็ นโรคซึมเศร้ า และ
มีแนวโน้ มว่าจะมีผ้ ปู ่ วยเป็ นโรคซึมเศร้ าเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอันดับสองรองจากโรคหัวใจในปี ค.ศ. 2020
(1)
ส าหรั บ ในประเทศไทยจากการส ารวจข้ อ มูล ของผู้ป่ วยโรคซึม เศร้ าในปี พ.ศ. 2553
พบว่ามีผ้ ปู ่ วยโรคซึมเศร้ าประมาณร้ อยละ 2 ของประชากรทังหมด
้
ซึ่งคิดเป็ นตัวเลขแล้ วมีผ้ ปู ่ วย
ถึง 150,000 ราย (2) ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั นันโรคซึ
้
มเศร้ าจะสามารถวินิจฉัยโรคได้ ง่าย มียาที่
สามารถรักษา และ ระงับอาการของโรคได้ แต่ก็ยงั มีผ้ ปู ่ วยที่เข้ ารับการรักษาเพียง 25% ของผู้ป่วย
ทัง้ หมด เนื่ อ งจากผู้ป่ วยโรคซึม เศร้ านัน้ จะไม่ ย อมรั บ ว่ า ตนเองป่ วยเป็ นโรคซึม เศร้ าจึ ง ไม่ ไ ป
พบแพทย์ เพื่ อรั บการรั ก ษา (1) นอกจากนี ย้ าที่ ใช้ รักษาโรคซึมเศร้ ามี ราคาแพง มี ผลข้ างเคียง
จากการทานยาค่อนข้ างมาก ซึง่ อาจเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วย และการรั กษาผู้ที่ป่วยเป็ นโรคนี ้จะต้ อง
ทานยาอยู่ตลอดจนกว่าจะมีอาการดีขึ ้น ซึง่ ใช้ เวลาประมาณ 4-9 เดือน โดยระหว่างนี ้ไม่สามารถ
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หยุด ยาได้ (3) จึง ท าให้ ผ้ ูป่ วยต้ อ งสูญ เสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาโรคนี เ้ ป็ นจ านวนมาก และ
มีผลข้ างเคียงของยาเกิดขึ ้นร่วมด้ วย
ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะนาสารสกัดสมุนไพรมาศึกษาฤทธิ์ในการรักษา
หรื อป้องกันโรคซึมเศร้ า โดยศึกษาผ่านทางกลไกการยับยังการท
้
างาน และ การแสดงออกของ
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน (Monoamine Transporters, MATs) ภายในเซลล์
ประสาทเพาะเลี ้ยง ซึง่ ทาให้ ปริ มาณของสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน (Monoamine) บริ เวณ
ช่องว่างไซแนปส์เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ บรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ โดยจะทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ
กับฤทธิ์ ของยารั กษาโรคซึมเศร้ าที่ใช้ ในปั จจุบัน ว่าฤทธิ์ ของสารสกัดสมุนไพรให้ ผลออกฤทธิ์ ได้
ใกล้ เคียงกับฤทธิ์ของยา นอกจากนี ้ยังนาสารสกัดสมุนไพรมาทดสอบด้ วยว่ามีความเป็ นพิษต่อ
เซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยงหรื อไม่ โดยผลการวิจัยที่ได้ จะมีประโยชน์ ในแง่ของ การรักษา และ
การป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้ าโดยใช้ สารสกัดสมุนไพร เพื่อลดผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ย า
เนื่องจากสารสกัดสมุนไพรอาจไม่มีสารที่เป็ นพิษ เท่ากับสารเคมีในยา และยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายใน
การรักษาโรคซึมเศร้ า ทาให้ ผ้ ปู ่ วยโรคซึมเศร้ าไม่ต้ องสูญเสียทรัพย์สินในการรักษามากเกินกาลัง
นอกจากนี ้บุคคลทัว่ ไปยังสามารถนาสารสกัดสมุนไพรมาใช้ ในการป้องกันอาการของโรคซึมเศร้ า
ด้ วยตนเองได้ อีกด้ วย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อศึก ษาความเป็ นพิ ษ ของสารสกัด จากสมุน ไพรต่อ เซลล์ ป ระสาทเพาะเลี ย้ งชนิ ด
LAN-5
1.2.2 เพื่ อ ศึก ษาฤทธิ์ ข องสารสกัด สมุน ไพรต่อ การต้ า นโรคซึม เศร้ า ผ่ า นกลไกการยับ ยัง้
การแสดงออกของยีน hSERT, hDAT และ hNET ในระดับ mRNA
1.2.3 เพื่อศึกษาฤทธิ์ ของสารสกัดจากสมุนไพรในการต้ านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไกการยับยัง้
การทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั ที่ทาการศึกษากับเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง คือ LAN-5 โดยเป็ น
การศึกษาประเภท In vitro Study และยารักษาโรคซึมเศร้ าที่ใช้ ในงานวิจยั เป็ นยาที่ออกฤทธิ์ในการ
ยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนเท่านัน้
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1.4 ข้ อจากัดของการวิจัย
1.4.1 การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการทดสอบในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยงซึง่ อาจได้ ผลการทดสอบ
ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง เนื่องจากเซลล์ ประสาทเพาะเลี ้ยงนันไม่
้ มีระบบการ
ทางานที่ซบั ซ้ อนเหมือนกับระบบการทางานต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์ โดยงานวิจยั
นี ้เป็ นเพียงการศึกษาเบื ้องต้ นก่อนที่จะนาไปศึกษาในสัตว์ทดลองเพื่อนาไปพัฒนาต่อไป
ในอนาคต
1.4.2 ยาต้ านโรคซึมเศร้ าที่ใช้ ในงานวิจยั มี ทงหมด
ั้
3 ชนิด ได้ แก่ fluoxethine hydrochloride
มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั ง้ การท างานของโปรตี น ขนส่ ง สารสื่ อ ประสาทชนิ ดซี โ รโทนิ น,
desipramine hydrochloride มีฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาท
ชนิดนอร์ อิพิเนฟริ น และ GBR12935 dihydrochloride มีฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของ
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีน
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.5.1 เข้ าใจถึงสาเหตุ อาการ และการรักษาโรคซึมเศร้ าที่มีการศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั
1.5.2 องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ ้นสามารถนาไปต่อยอดการวิจยั เพื่อพัฒนาเป็ นยาสมุนไพรสาหรับ
การรั ก ษา หรื อ ป้ องกัน การเกิ ด โรคซึม เศร้ าที่ ไ ม่มี ผ ลข้ า งเคี ย ง หรื อ ให้ ผ ลข้ า งเคี ย ง
น้ อยกว่ายารักษาโรคซึมเศร้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั และสามารถลดค่าใช้ จ่ายของผู้ป่วยใน
การรักษาได้ อีกทัง้ ยังนาไปสู่การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาอาการของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
1.5.3 คาดว่าจะตีพิมพ์ผลงานของโครงการวิจยั นี ้ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้ อง
ได้ อย่างน้ อย 1 เรื่ อง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 โรคซึมเศร้ า (Major Depressive Disorder)
โรคซึมเศร้ า เป็ นโรคทางระบบประสาทชนิดหนึ่งที่ผ้ ปู ่ วยจะมีอ าการผิดปกติทางด้ านจิตใจ
ความรู้ สกึ และอารมณ์ นอกจากนี ้ ผู้ป่วยยังมีอาการนอนไม่หลับ และไม่อยากอาหารรวมอยู่ด้วย
ซึ่งจากอาการผิดปกติดงั กล่าวนัน้ จะทาให้ ผ้ ูที่ป่วยได้ รับผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ไม่ มี จิ ต ใจในการกระท าใด ๆ เนื่ อ งจากผู้ป่ วยจะคิ ด เพี ย งว่ า ตนเองนัน้ ไร้ ค่ า ไม่ มี ป ระโยชน์
ต่อบุคคลอื่น มีความรู้ สกึ หดหู่ และมีความรู้ สกึ เศร้ าอยู่ตลอดเวลา ถ้ าผู้ป่วยมีความรู้สกึ ดังกล่าว
อยู่ต ลอด และไม่ ส ามารถรั ก ษาได้ ก็ จ ะเป็ นสาเหตุที่ ท าให้ ผ้ ูป่ วยมี ค วามคิ ด ที่ จ ะฆ่ า ตัว ตาย
ซึง่ จากการสารวจผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าในประเทศอเมริ กานันพบว่
้
า ผู้ป่วยร้ อยละ 3.4 จะฆ่าตัวตาย
และร้ อยละ 60 ของบุคคลที่ฆา่ ตัวตายสาเร็จนันป่
้ วยเป็ นโรคซึมเศร้ า (4)
2.2 ลักษณะอาการของโรคซึมเศร้ า
อาการของผู้ป่วยที่เป็ นโรคซึมเศร้ านัน้ จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึน้ โดยสามารถ
แบ่งอาการการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านันได้
้ ดงั นี ้ (5)
- การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นอารมณ์ โดยผู้ ป่ วยจะมี ค วามรู้ สึ ก ซึ ม เศร้ า กั ง วลอยู่
ตลอดเวลา (Depress) มีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธง่าย หรื อ มีอาการอยู่ไม่สขุ
และกระวนกระวายตลอดเวลา (Mania)
- การเปลี่ยนแปลงทางด้ านความคิด ผู้ป่วยจะมีความรู้ สึกสิ ้นหวัง ท้ อแท้ มองโลกใน
แง่ ร้ าย รู้ สึ ก ผิ ด ไร้ ค่ า มี ค วามคิ ด ที่ จ ะท าร้ ายตัว เอง หรื อ มี ค วามพยายามที่ จ ะ
ฆ่าตัวตาย
- การเปลี่ยนแปลงทางด้ านการเรี ยนรู้ หรื อการทางาน ผู้ป่วยจะไม่ร้ ูสกึ สนุกกับสิ่งต่างๆ
รอบตัว ไม่ว่า จะเป็ นการท างาน การท ากิ จ กรรมที่ เ พิ่มความสนุก รวมทัง้ กิ จกรรม
ทางเพศ ผู้ป่วยจะรู้ สกึ อ่อนเพลีย ไม่มีพลังงานทาให้ ทางานได้ แย่ลง นอกจากนี ้ผู้ป่วย
ยังมีอาการสมาธิสนั ้ ความจาเสื่อม และการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆได้ แย่ลง
- การเปลี่ ย นแปลงทางด้ านพฤติ ก รรม ผู้ ป่ วยจะมี อ าการนอนไม่ ห ลั บ ตื่ น เร็ ว
หรื อในบางรายจะมี อาการนอนหลับมากเกิ น ไป เบื่ออาหาร หรื อทานอาหารมาก
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เกินไป ในบางรายทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงของนา้ หนักตัว มีอาการปวดศีรษะ
แน่ น ท้ อ ง ปวดเรื อ้ รั ง โดยจะรั ก ษาด้ ว ยยาไม่ห าย และสุด ท้ า ยคื อ มี ค วามสัม พัน ธ์
กับบุคคลอื่นแย่ลง ทาให้ ไม่มีสงั คม หรื อไม่เป็ นที่ต้องการของสังคม
และส าหรั บ ผู้สู ง อายุที่ ป่ วยเป็ นโรคซึม เศร้ านัน้ จะมี อ าการ หลงลื ม ในระยะแรก (6)
และจะมีอาการเซื่องซึมร่วมด้ วย (7) นอกจากนี ้อาจมีอาการของโรคอื่นๆแทรกซ้ อนรวมอยูด่ ้ วย เช่น
โรคเส้ นเลือดในสมองแตก (Stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) และ
โรคพาร์ กินสัน (Parkinson’s disease) (8)
2.3 สาเหตุของโรคซึมเศร้ า
สาหรับสาเหตุของโรคซึมเศร้ านัน้ พบว่าโรคซึมเศร้ าเป็ นโรคที่เกิดจากปั จจัยหลายๆอย่าง
ร่วมกัน หรื อที่เรี ยกว่า Multifactorial Disease โดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้ านันจะป่
้
วยเป็ นโรคซึมเศร้ าได้
จะต้ อ งมี ปั จ จัย หลายอย่ า งที่ ท าให้ เ กิ ด อาการของโรคซึ ม เศร้ าขึ น้ โดยปั จ จัย เหล่ า นัน้ ได้ แ ก่
พันธุกรรม สภาวะแวดล้ อม สารชีวเคมีภายในร่ างกาย และ ปั จจัยทางด้ านสุขภาพของผู้ป่วย
โดยจะต้ องมีปัจจัยเหล่านี ้เกิดร่วมกันจึงทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดอาการของโรคซึมเศร้ าได้ (9)
2.3.1 สาเหตุทางด้ านพันธุกรรม
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่ป่วยเป็ นโรคซึมเศร้ าโดยส่วนใหญ่จะมีความผิดปกติ
ในการแสดงออกของยี น เมื่ อ มี ส ภาวะแวดล้ อ มภายนอกเป็ นตัว กระตุ้ น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
Gene–environment
interaction รวมอยู่ด้วย โดยในผู้ป่วยบางรายจะมี อาการเกิ ดขึ น้
เมื่อมีภาวะเครี ยดเข้ ามากระตุ้น สาหรับยีนที่มีความผิดปกติ คือ ยีนที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ าง
โปรตีนขนส่งซีโรโทนิน (Serotonin transporter) ซึง่ จะเกิดขึ ้นบริ เวณ Promoter (Serotonintransporter linked promoter region, 5-HTTLPR) ของยีนนี ้ (10) นอกจากนี ้ยังพบว่าความ
หลากหลายของยีน Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) นันยั
้ งมีอิทธิพลต่อการ
คิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า (5) และนักวิทยาศาสตร์ ยงั เชื่อว่า BDNF นันมี
้ กลไกการ
ทางานร่วมกับ Serotonin transporter โดยที่ BDNF จะไปยับยังให้
้ การทางานของ Serotonin
transporter ลดลง (11)
2.3.2 สาเหตุจากความผิดปกติของสารชีวเคมีภายในร่ างกาย
ในระยะเริ่ ม แรกที่ มี ก ารใช้ ย ารั ก ษาโรคซึ ม เศร้ านัน้ นัก วิ ท ยาศาตร์ พ บว่ า ยารั ก ษา
โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า จ ะ ไ ป อ อ ก ฤ ท ธิ์ ท า ให้ ส า รสื่ อ ป ระ ส า ท ช นิ ด โ ม โ น เ อมี น (Monoamine
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Neurotransmitter) เพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะซีโรโทนิน ดังนันจึ
้ งได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานขึ ้น (Monoamine
Hypothesis) ว่าสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเกิดโรคซึมเศร้ า ซึง่ ขึ ้นอยู่
กับปริ มาณของสารสื่อประสาทชนิดนี ้ในบริ เวณช่องว่างไซแนปส์ (Synaptic cleft) ถ้ าหาก
สารสื่อประสาทมีปริ มาณน้ อยจะทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีโอกาสสูงในการเกิดโรคซึมเศร้ าแต่ถ้ามีปริ มาณ
มากจะทาให้ อาการของผู้ป่วยทุเลาลง และจากการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความผิดปกติของ
สารชี ว เคมี ภ ายในร่ า งกาย พบว่ า ผู้ป่ วยโรคซึ ม เศร้ าจะมี ร ะดับ ของสารสื่ อ ประสาทชนิ ด
โมโนเอมีนบริเวณช่องว่างไซแนปส์ที่อยูร่ ะหว่างเซลล์ประสาทลดลง (9) โดยเกิดจากการทางาน
ที่ ผิ ด ปกติ ข องโปรตี น ขนส่ ง สารสื่ อ ประสาทชนิ ด โมโนเอมี น (Monoamine Transporter)
ที่บริเวณเซลล์ก่อนช่องว่างไซแนปส์ (Pre-synaptic cell) ซึง่ อาจเกิดจากความผิดปกติของยีนที่
เกี่ยวข้ องกับการแสดงออกของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน ส่งผลให้ เกิดการดูด
สารสื่อประสาทกลับคืนเข้ าสู่เซลล์ก่อนช่องว่างไซแนปส์มากขึ ้น ทาให้ สารสื่อประสาทบริ เวณ
ช่องว่างไซแนปส์ลดลง (10) นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ ามีความผิดปกติของเอนไซม์
โมโนเอมีนอ็อกซิเดส (Monoamine oxidase, MAO) ซึง่ เป็ นเอนไซม์ที่ใช้ ในการทาลายสาร
สื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน โดยพบว่าการทางานของเอนไซม์ที่มากเกินไปทาให้ เกิดการทาลาย
สารสื่อประสาทเพิ่มมากขึน้ เป็ นเหตุให้ สารสื่อประสาทบริ เวณช่องว่างไซแนปส์ลดลงจึงทาให้
เกิดอาการซึมเศร้ าขึ ้นมาได้ (12)
2.3.3 สาเหตุจากสังคมและสภาวะแวดล้ อม
จากสภาพสังคมทัว่ โลกในปั จจุบนั ที่มีความวุน่ วายต่างๆเกิดขึ ้นมากมาย มีการแข่งขันกัน
มากขึ ้น สภาพเศรษฐกิจที่ย่าแย่ ทาให้ มีจานวนคนว่างงานเพิ่มมากขึ ้น ผู้คนส่วนใหญ่จงึ มีความ
ยากจนเพิ่ ม มากขึ น้ โดยสิ่ ง ที่ ก ล่ า วมานี เ้ ป็ นสาเหตุที่ ท าให้ มี ผ้ ู ป่ วยป่ วยเป็ นโรคซึ ม เศร้ า
เพิ่มมากขึน้ สาหรับในเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ นการถูกเลี ้ยงมาอย่างผิดวิธี
ผู้ปกครองไม่ให้ ความเอาใจใส่ ผู้ปกครองหย่าร้ าง หรื อสูญเสียบิดา หรื อมารดาไป ก็จะทาให้
เด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคซึมเศร้ าเพิ่มมากขึ ้น (13) ส่วนในผู้ใหญ่นนความเครี
ั้
ยดจากการ
ทางาน หรื อสภาพสังคมที่มีปัญหาจะเป็ นปั จจัยหลักที่กระตุ้นให้ เกิดโรคซึมเศร้ าได้ (14) ดังนัน้
สังคมและสภาวะแวดล้ อมที่ไม่ดีจึงเป็ นสาเหตุให้ อตั ราของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าเพิ่มมากขึ ้น (15)
2.3.4 สาเหตุอ่ นื ๆที่ทาให้ เกิดโรคซึมเศร้ า
ในระยะหลังที่ผ่านมานี ้ นักวิทยาศาสตร์ ได้ ทาการศึกษาหาสาเหตุอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
สารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน โดยได้ ทาการสแกนสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าโดยใช้ เทคนิค
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Magnetic Resonance Imaging (MRI) พบว่าสมองส่วนฮิปโปแคมปั ส (Hippocampus)
ที่เป็ นส่วนควบคุมอารมณ์ และ ความทรงจา ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ านันมี
้ ปริมาตร หรื อขนาดที่เล็ก
กว่ า สมองส่ ว นฮิ ป โปแคมปั สในคนปกติ และจากการศึ ก ษานี เ้ อง นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง
ตังสมมติ
้
ฐานขึ ้นว่า สมองส่วนฮิปโปแคมปั สนัน้ มีความสัมพันธ์ กับการทาให้ เกิดโรคซึมเศร้ า
นอกจากนี ย้ ั ง มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า การท างานของ Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis
(HPA axis) ที่มากเกินไปจะทาให้ มีการหลัง่ ฮอร์ โมนที่กระตุ้นให้ เกิดความเครี ยด จึงส่งผลให้
เกิดอาการของโรคซึมเศร้ าได้ เช่นกัน
2.4 การวินิจฉัยโรคซึมเศร้ า
สาหรับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้ านัน้ แพทย์จะทาการวินิจฉัยโดยซักถามประวัติของผู้ป่วย
ว่ามีอาการเป็ นอย่างไรบ้ างในช่วงที่ผ่านมา มีคนในครอบครัวเคยเป็ นโรคนี ้หรื อไม่ และจาเป็ นต้ อง
แยกโรคซึมเศร้ าออกจากโรคอื่นๆ โดยการตรวจเลือดเช่นการตรวจหา Thyroid Stimulating
Hormone (TSH) และ Thyroxine (T4) เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากโรค Hypothyroidism การตรวจ
อิเลกโตรไลท์ (Electrolyte) และแคลเซียมในพลาสมาเพื่อแยกโรคทางเมทาบอลิก รวมถึงการ
ตรวจ Erythrocyte sedimentation rate (ESR) และ Complete blood count (CBC) เพื่อแยกการ
ติดเชื ้อ และ โรคเรื อ้ รังออกไป (16) นอกจากนี ้ยังมีแบบสอบถามเพื่อใช้ ประกอบการวินิจฉัยโรค
ด้ วย โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะดังนี ้ (6)
ในช่ วง 2 สัปดาห์ ท่ ผี ่ านมาคุณมีอาการเกิดขึน้ ตลอดเวลาไม่ ใช่ นานๆครัง้ และเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม
1. คุณมีอารมณ์ซมึ เศร้ าหรื อท้ อแท้ ใจ
□ ใช่
□ ไม่ใช่
2. คุณขาดความสนใจหรื อไม่มีความสุขในสิ่งต่างๆที่คณ
ุ เคยชอบหรื อทาอยูป่ ระจา
□ ใช่
□ ไม่ใช่
3. น ้าหนักของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเกินกว่า 2 กิโลกรัม (ไม่ได้ เกี่ยวกับความต้ องการลด
น ้าหนัก)
□ ใช่
□ ไม่ใช่
4. ในช่วงกลางคืนคุณนอนไม่หลับหรื อหลับมากไป (ไม่ได้ เกี่ยวกับการทานยาและการนอนหลับ
กลางวันมากเกินไป)
□ ใช่
□ ไม่ใช่
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5. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เชื่องช้ า
□ ใช่
□ ไม่ใช่
6. คุณรู้สกึ กระวนกระวายใจ นัง่ ไม่ติด
□ ใช่
□ ไม่ใช่
7. คุณรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีคา่
□ ใช่
□ ไม่ใช่
8. คุณรู้สกึ ผิดและโทษตัวเอง
□ ใช่
□ ไม่ใช่
9. คุณไม่มีสมาธิที่จะทางาน
□ ใช่
□ ไม่ใช่
10. คุณหมกมุน่ กับความคิดตนเองโดยที่หยุดความคิดไม่ได้
□ ใช่
□ ไม่ใช่
11. คุณไม่มนั่ ใจในการตัดสินใจหรื อตัดสินใจอะไรไม่ได้
□ ใช่
□ ไม่ใช่
12. คุณคิดเกี่ยวกับเรื่ องความตายบ่อยๆ คิดอยากตาย มีแผนการที่จะทาหรื อเคยฆ่าตัวตาย
□ ใช่
□ ไม่ใช่
การให้ คะแนนแบบทดสอบภาวะโรคซึมเศร้ า
ข้ อ 1–6 ตอบว่าใช่ ได้ 1 คะแนน
ข้ อ 7,8 ตอบว่าใช่ข้อใดข้ อหนึง่ ได้ 1 คะแนน
ข้ อ 9,10,11 ตอบว่าใช่ข้อใดข้ อหนึ่งได้ 1 คะแนน
ข้ อ 12 ตอบว่าใช่ได้ 1 คะแนน
โดยถ้ าคะแนนรวมมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 คะแนน แสดงว่ามีภาวะโรคซึมเศร้ า
ซึ่งถ้ าแพทย์วินิจฉัยพบว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคซึมเศร้ าแพทย์ จะทาการประเมินระดับ
ความรุนแรงของอาการ เพื่อวางแผนการรักษาให้ ผ้ ปู ่ วยหายจากอาการของโรคซึม เศร้ า โดยระดับ
ความรุ นแรงของโรคซึมเศร้ าสามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทได้ แก่ Mild ผู้ป่วยจะมีอาการน้ อย
แต่มีอาการตรงตามเงื่อนไขการวินิจฉัยทุกประการ, Moderate และ Severe ผู้ป่วยจะมีอาการ
รุ นแรงซึง่ ส่งผลต่อสถานะทางสังคม และ หน้ าที่การงาน โดยถ้ าหากมีอาการทางจิต อย่างอื่นร่ วม
ด้ วยจะเรี ยกว่า Psychotic depression ซึง่ จะจัดอยู่ในกลุม่ อาการ Severe และถ้ าหากมีอาการ
Mania ร่วมด้ วยนันจะถู
้ กวินิจฉัยว่าเป็ นโรค Bipolar Disorder (17)
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2.5 การรักษาโรคซึมเศร้ า
ส าหรั บ การรั ก ษาอาการของโรคซึ ม เศร้ านั น้ ขัน้ แรกแพทย์ จ ะรั ก ษาโดยการใช้ ยา
โดยจะรักษาในผู้ป่ วยที่มีอาการไม่รุนแรงมากนัก ซึ่ง ผู้ป่วยจะต้ องทานยาติดต่อกันตลอด และ
ทานตามขนาดที่แพทย์สงั่ ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ ้นหลังจากทานยาไปแล้ วประมาณ 1-2 สัปดาห์
หลังจากนันแพทย์
้
จะลดขนาดยาลงและให้ ทานต่อไปอีกประมาณ 4-9 เดือน จนกระทัง่ ผู้ป่วย
หายขาดจากอาการซึมเศร้ า แต่สาหรั บผู้ป่วยที่ มีอาการรุ น แรงและไม่ตอบสนองต่อการรั กษา
ด้ วยยา แพทย์จะใช้ การรักษาโดยการใช้ วิธีช็อคไฟฟ้าแทน (Electroconvulsive therapy) (18)
วงการสาธารณสุขทั่ว โลกในปั จจุบันได้ มีแนวทางในการรั กษาอาการของโรคซึมเศร้ า
ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ ใช้ ยาต้ านโรคซึมเศร้ า (Antidepressant Drug) ในการรักษา โดยยาชนิดนี ้จะออก
ฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนหรื อยับยังการท
้
างานของ
เอนไซม์โมโนเอมีนอ็อกซิเดส ซึ่งจะส่งผลให้ ปริ มาณของสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนบริ เวณ
ช่ อ งว่า งไซแนปส์ มี เ พิ่ ม มากขึน้ ท าให้ ผ้ ูป่ วยมี อ าการของโรคลดลง (19) ยาที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา
โรคซึมเศร้ ามีอยู่หลายชนิดด้ วยกัน โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มตามลักษณะการออกฤทธิ์ ของยา
ดังนี ้
1. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เป็ นยามาตรฐานในปั จจุบนั ที่ใช้ รักษา
อาการของโรคซึมเศร้ า ซึ่งผลข้ างเคียงของยาในกลุ่มนี ้จะมีน้อยกว่ายาในกลุ่ม Tricyclic
antidepressant และ Monoamine oxidase inhibitor (MAOIs) ซึง่ ยากลุม่ นี ้จะออกฤทธิ์
ไปยั บ ยั ง้ การท างานของโปรตี น ขนส่ ง สารสื่ อ ประสาทชนิ ด ซี โ รโทนิ น (Serotonin
transporter) ยาในกลุม่ นี ้ ได้ แก่
- Citalopram (Celexa, Cipramil)
- Escitalopram (Lexapro, Cipralex, Seroplex, Lexamil)
- Fluoxetine (Prozac, Sarafem, Symbyax)
- Fluvoxamine (Luvox)
- Paroxetine (Paxil, Aropax)
- Sertraline (Zoloft)
จากการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาพบว่า ยาในกลุ่มนีถ้ ้ าใช้ ผิดวิธีจะทาให้ เกิดการเสพติดได้
และ อาจทาให้ เกิดภาวะโรคอ้ วนได้ เช่นกัน (20)
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2. Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เป็ นยาที่ไปออกฤทธิ์ยบั ยังการ
้
ทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาททัง้ ชนิดซีโรโทนิน และ นอร์ อิพิเนฟริ น ซึ่งจะมี
ผลข้ างเคียงคล้ ายกับยาในกลุม่ SSRIs ยาในกลุม่ นี ้ ได้ แก่
- Desvenlafaxine (Pristiq)
- Duloxetine (Cymbalta)
- Milnacipran (Ixel)
- Venlafaxine (Effexor)
3. Noradrenergic and specific serotonergic antidepressants (NaSSAs) ยาในกลุม่ นี ้
จะออกฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของ presynaptic alpha-2 adrenergic receptors และ
serotonin receptors ส่งผลให้ ปริมาณของซีโรโทนินบริเวณช่องว่างไซแนปส์มีเพิ่มมากขึ ้น
สาหรับผลข้ างเคียงของยาในกลุม่ นี ้คือ ทาให้ เกิดอาการง่วงนอน หิวง่าย และ มีน ้าหนักตัว
เพิ่มมากขึ ้น (21) ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ ได้ แก่
- Mianserin (Tolvon)
- Mirtazapine (Remeron, Avanza, Zispin)
4. Tricyclic antidepressants (TCAs) ยากลุ่มนี ้เป็ นยากลุ่มแรกๆ ที่ใช้ รักษาอาการของ
โรคซึมเศร้ า โดยสาร Tricyclic จะไปยับยังการดู
้
ดกลับสารสื่อประสาทของโปรตีนขนส่ง
สารสื่อประสาทต่างๆ แต่ยาในกลุ่มนี ้จะส่งผลข้ างเคียงเมื่อมีการใช้ ยามากเกินไป ทาให้
ผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้ นเร็ ว ง่วงนอน ปากแห้ ง ท้ องผูก มึนงง มีความผิดปกติของไต และ
สมรรถภาพทางเพศลดลง ตลอดจนก่อให้ เกิดอันตรายถึง แก่ชีวิตได้ จากสาเหตุดงั กล่าว
ในปั จจุบนั จึงไม่นิยมนายากลุ่มนี ้มาใช้ รักษาอาการของโรคซึมเศร้ าแต่จะใช้ รักษาผู้ป่วย
ในกรณีที่มีอาการของโรคซึมเศร้ าอย่างรุนแรง (22) ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ ได้ แก่
- Amitriptyline (Elavil, Endep)
- Clomipramine (Anafranil)
- Doxepin (Adapin, Sinequan)
- Imipramine (Tofranil)
- Trimipramine (Surmontil)
5. Monoamine oxidase inhibitor (MAOIs) กลไกการรักษาอาการโรคซึมเศร้ าของยาชนิดนี ้
คือ ไปยับยังการท
้
าลายสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนจากเอนไซม์โมโนเอมีนอ็อกซิเดส
โดยยาจะออกฤทธิ์กดการทางานของเอนไซม์ชนิดนี ้ (1) ทาให้ เอนไซม์ไม่สามารถทาลาย
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สารสื่อประสาทได้ ส่งผลให้ มีปริ มาณสารสื่อประสาทเพิ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ยาชนิดนี ้มีผลข้ างเคียงที่คอ่ นข้ างจะรุนแรง ดังนัน้ แพทย์จึงไม่คอ่ ยนายาชนิดนี ้มาใช้ รักษา
อาการโรคซึมเศร้ าให้ กบั ผู้ป่วย แต่จะใช้ ยาชนิดนี ้ในกรณีที่ใช้ ยาชนิดอื่นรักษาแล้ วไม่ได้ ผล
(23) สาหรับตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ ได้ แก่
- Isocarboxazid (Marplan)
- Moclobemide (Aurorix, Manerix)
- Phenelzine (Nardil)
- Selegiline (Eldepryl, Emsam)
- Tranylcypromine (Parnate)
2.6 สารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน (Monoamine Neurotransmitter)
สารสื่ อ ประสาทชนิ ด โมโนเอมี น คื อ กลุ่ม ของสารสื่ อ ประสาทที่ มี ส่ ว นประกอบของ
หมู่อะมิโน (Amino group) 1 หมู่ เชื่อมต่อกับวงแหวนอะโรมาติก (Aromatic ring) ด้ วยสาย
ของคาร์ บอน 2 อะตอม (ภาพที่ 2.1) โดยสารสื่อประสาทชนิดนี ้จะถูกสร้ างขึ ้นจากกรดอะมิโนชนิด
ที่มีลกั ษณะเป็ นวงแหวนอะโรมาติก (Aromatic ring amino acid) ได้ แก่ Tryptophan และ
Tyrosine ส าหรั บ สารสื่ อ ประสาทชนิ ด โมโนเอมี น ที่ มี ค วามส าคัญ ต่อ การควบคุม อารมณ์ ข อง
ร่างกาย ได้ แก่ ซีโรโทนิน (Serotonin, 5-Hydroxytryptophan, 5-HT), โดพามีน (Dopamine, DA)
และ นอร์ อิ พิ เ นฟริ น (Norepinephrine, NE) หรื อ นอร์ อะดรี นาลิ น (Noradrenalin, Na)
เมื่อร่ างกายขาดสารสื่อประสาทเหล่านี ห้ รื อมีการสร้ างสารสื่อประสาทออกมาในปริ มาณน้ อย
จะทาให้ เกิดอาการเกี่ยวกับโรคทางจิตประสาทขึ ้นมาได้ เช่น โรคซึมเศร้ า

ภาพที่ 2.1 โครงสร้ างทางเคมีของซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเป็ นหนึ่งในสารสื่อประสาทชนิด
โมโนเอมีน

12
2.6.1 ซีโรโทนิน (Serotonin, 5-hydroxytrptamine, 5-HT)
ซี โ รโทนิ น เป็ นสารสื่ อ ประสาทโมโนเอมี น ชนิ ด หนึ่ ง พบอยู่ม ากบริ เ วณล าไส้ ภ ายใน
Enterochromaffin cells ซึง่ ในบริเวณนี ้ซีโรโทนินจะทาหน้ าที่ ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ผนังลาไส้ (24) แต่สาหรับความสาคัญในระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System,
CNS) ซีโรโทนินจะถูกหลัง่ มาจาก Raphe Nuclei ภายในสมอง โดยจะมีหน้ าที่ในการควบคุม
อารมณ์ ความก้ าวร้ าว, ความอยากอาหาร, ความต้ องการทางเพศ และการนอนหลับ
นอกจากนีย้ ังช่วยควบคุมเกี่ ยวกับระบบการรับรู้ (Cognitive) ของร่ างกาย โดยเป็ นสาร
สื่อประสาทที่ช่วยในการเรี ยนรู้ (Learning) และการจดจา (Memory) (25, 26) ส่วนซีโรโทนิน
ที่ถูกหลัง่ ออกมาจาก enterochromaffin cells มายังกระแสเลือดจะมีหน้ าที่ในการช่วย
สมานแผล โดยซีโรโทนินที่ถูกหลัง่ ออกมาจะไปจับกับเกร็ ดเลือด (Platelet) เมื่อมีบาดแผล
เกิดขึน้ เกร็ ดเลือดที่ถูกพาไปยังบริ เวณบาดแผลก็จะปล่อยซีโรโทนินออกมา ซีโรโทนินจะไป
กระตุ้นให้ เกิดการหดตัวของหลอดเลือด และ กระตุ้นให้ เกิดการสร้ างเนื ้อเยื่อขึ ้นใหม่จึงทาให้
เกิดการสมานแผลเกิดขึ ้น (27)
การสังเคราะห์ ซีโรโทนินภายในร่ างกายจะสามารถสังเคราะห์ ได้ เพียงบางกลุ่มเซลล์
เท่ า นัน้ เช่ น กลุ่ม เซลล์ ส มอง (28) โดยกลไกการสัง เคราะห์ นัน้ สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น
3 ขันตอน
้
(ภาพที่ 2.2) ดังนี ้
ขัน้ ที่1 กรดอะมิโน L-tryptophan จากอาหารจาพวกโปรตีนต่างๆ จะถูกดูดซึมเข้ าสู่
กระแสเลือด และเข้ าสูเ่ ซลล์สมองโดยวิธี facilitated diffusion โดยอาศัยตัวนา (Carrier) ชนิด
เดียวกับกรดอะมิโนชนิดอื่นๆ ได้ แก่ Phenylalanine, Leucine และ Methionine ดังนันปริ
้ มาณ
ของซีโรโทนินในสมองนัน้ จึงขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณ Tryptophan ที่ร่างกายได้ รับ
ขัน้ ที่ 2 จัดเป็ นขันก
้ าหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยา (Rate-Limiting Step) โดยกลุม่ เซลล์ที่สร้ าง
ซีโรโทนินจะมีองค์ประกอบของเอนไซม์ L-tryptophan-5-monooxygenase หรื อ tryptophan
hydroxylase (TPH) ซึง่ มีอยู่ 2 ชนิด แต่ที่พบในสมองนันจะเป็
้
นชนิด TPH2 โดยจะทาหน้ าที่
เปลี่ยน Tryptophan ให้ เป็ น 5-hydroxy-L-tryptophan (5-HTP) โดยเอนไซม์ชนิดนี ้จะทางาน
ได้ นนจะต้
ั ้ องมีก๊าซอ๊ อกซิเจน (O2) และpteridine cofactor คือ L-erythro-tetrahydrobiopterin
(BH4) ในปฏิกิริยา ซึง่ อ๊ อกซิเจน 1 อะตอมจะถูกใช้ ในการสร้ าง 5-HTP และอีก 1 อะตอมจะถูก
รี ดิวซ์ (reduce) ให้ เป็ นน ้า สาหรับ pteridine cofactor นันจะเป็
้
นตัวให้ อิเลคตรอน (electron)
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ทาให้ ได้ สารกึ่งกลางที่ไม่เสถียร คือ quinonoid dihydrobiopterin แล้ วเปลี่ยนเป็ น quinonoid
tetrahydrobiopterin (quinonoid BH4)
ขัน้ ที่ 3 5-HTP จะถูกเปลี่ยนเป็ น serotonin (5-HT) โดยอาศัยการทางานของเอนไซม์
aromatic L-amino acid decarboxylase (AADC) โดยเอนไซม์ชนิดนี ้ไม่ได้ พบเฉพาะในกลุม่
เซลล์ที่สร้ างซีโรโทนินเท่านัน้ แต่ยงั พบในกลุม่ เซลล์ที่สร้ าง catecholamine ด้ วย เช่น กลุม่ เซลล์
ที่สร้ างโดพามีน (Dopamine) เป็ นต้ น ซึง่ เอนไซม์ชนิดนี ้จะทาหน้ าที่เปลี่ยน 5-HTP เป็ น 5-HT
หรื อซีโรโทนิน สาหรับปริ มาณของซีโรโทนินในสมองจะขึ ้นอยู่ กับปริ มาณความเข้ มข้ นของ
5-HTP ซึง่ เป็ นสารตังต้
้ นในปฏิกิริยา รวมถึงโคแฟคเตอร์ (Cofactor) และระดับ pH นอกจากนี ้
การที่เอนไซม์ ADCC ทาหน้ าที่ในกลุม่ เซลล์ที่สร้ าง catecholamine มากกว่าปกติ จึงทาให้
สร้ างซีโรโทนินออกมาได้ น้อยเกินไป ทาให้ ปริมาณของซีโรโทนินในสมองเกิดความผิดปกติ
การสลายซีโรโทนินนันเกิ
้ ดจากเอนไซม์ Monoamine oxidase (MAO) จะทาการเปลี่ยน
ซีโรโทนินให้ เป็ น 5-hydroxy indoleacetaldehyde หลังจากนันจะถู
้ ก Oxidize ต่อโดยเอนไซม์
Aldehyde dehydrogenase และ NAD+ และได้ ผลผลิตเป็ น 5-hydroxyindoleacetic acid
(5-HIAA) ซึง่ เป็ นรูป metabolite ของซีโรโทนิน และสามารถตรวจพบได้ ในปั สสาวะ
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ที่มา: Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5
and older versions (2.0 and 1.0)
ภาพที่ 2.2 กลไกการสังเคราะห์ และสลายของซีโรโทนินภายในกลุม่ เซลล์ที่สร้ างซีโรโทนิน
2.6.2 โดพามีน (Dopamine)
โดพามีนเป็ นสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน ที่ถูกสังเคราะห์ มาจากกรดอะมิโนชนิด
Tyrosine โดยจะมีความสาคัญต่อระบบประสาทส่ว นกลางของสัตว์ต่างๆ รวมถึงมนุษย์
โดพามีนที่อยูใ่ นสมองจะถูกสร้ างบริเวณ Substantia nigra และ Ventral tegmental area (29)
ซึ่งจะถูกหลั่งออกมาโดย Hypothalamus
เพื่อนาไปใช้ ในการควบคุมการหลั่งฮอร์ โมน
Prolactin จากต่อมใต้ สมอง (Pituitary gland) (30) นอกจากนี ้ ยังมีความสาคัญในการทางาน
ของสมองที่เกี่ยวกับการเข้ าใจ (Cognition) การสร้ างแรงจูงใจ(Motivation) การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ า (Reflect) ความพึงพอใจ (Reward) ควบคุมการนอนหลับ อารมณ์ ความสนใจ
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และการเรี ยนรู้ จดจาสิ่งต่างๆในการทางาน (31-33) ซึ่งถ้ ามีปริ มาณของโดพามีนในระบบ
ประสาทน้ อยเกิ นไปจะทาให้ เกิ ดความผิดปกติต่อระบบประสาท และส่งผลต่อการดาเนิ น
ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อี ก ด้ วย (34) ส าหรั บ หน้ าที่ โ ดพามี น ในระบบประสาทซิ ม พาเทติ ก
(Sympathetic nervous system) จะทาหน้ าที่ในการกระตุ้นการเต้ นของหัวใจและเพิ่ม
ความดันของเลือด เป็ นต้ น (35)
กลไกการสังเคราะห์โดพามีนในสมองนันสามารถอธิ
้
บายเป็ นขันตอนได้
้
ดังนี ้ (ภาพที่ 2.3) (36)
ขัน้ ที่ 1 เอนไซม์ Tyrosine 3-monooxygenase (Tyrosine hydroxylase) มาทาการเติมหมู่
ไฮดรอกซิล (OH) ให้ กบั L-Tyrosine กลายเป็ น L-DOPA
ขัน้ ที่2 เกิดการนาหมู่คาร์ บอกซิล (COOH) ออกจาก L-DOPA โดยอาศัยเอนไซม์ Aromatic
L-amino acid decarboxylase กลายเป็ นโดพามีนในที่สดุ

ที่มา: Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5
and older versions (2.0 and 1.0)
ภาพที่ 2.3 กลไกการสังเคราะห์โดพามีนภายในระบบประสาทของร่างกาย
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สาหรับการสลายโดพามีนภายในเซลล์ ประสาทจะอาศัยการทางานของเอนไซม์ 2 ชนิด
คือ โมโนเอมีนอ็อกซิเดส (Monoamine oxidase, MAO) และCatechol-O-methyl transferase
(COMT) โดยมีกระบวนการสลายผ่าน 2 กลไก คือ MAO จะทาการสลายโดพามีนที่ถกู นากลับ
เข้ าสู่เซลล์ผ่านโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีน (Dopamine Transporter, DAT)
โดยเปลี่ยนโดพามีนให้ กลายเป็ น 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) หลังจากนัน้
เอนไซม์ COMT จะเปลี่ยน DOPAC ให้ กลายเป็ น Homovanillic acid (HVA) และอีกกลไกคือ
เอนไซม์ COMT จะทาการสลายโดพามีนที่ถกู พากลับเข้ าสูเ่ ซลล์ประสาทผ่านทางโปรตีนขนส่ง
สารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริ น (Norepinephrine Transporter, NET) โดยเปลี่ยนโดพามีน
ให้ กลายเป็ น 3-methoxytyramine (3-MT) หลังจากนัน้ เอนไซม์ MAO หรื อ Aldehyde
dehydrogenase จะทาการเปลี่ยน 3-MT ให้ กลายเป็ น HVA เช่นกัน (36) (ภาพที่ 2.4)

ที่มา: Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5
and older versions (2.0 and 1.0)
ภาพที่ 2.4 กระบวนการสลายของโดพามีนในเซลล์ประสาทโดยอาศัยเอนไซม์ MAO และ COMT
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2.6.3 นอร์ อิพเิ นฟริน หรือ นอร์ อะดรีนาลิน (Norepinephrine, Noradrenalin)
นอร์ อิพิ เนฟริ น เป็ นสารสื่อประสาทอีกชนิ ดหนึ่งที่ สังเคราะห์ มาจากกรดอะมิโนชนิ ด
Tyrosine
โดยจะถูก สัง เคราะห์ ภ ายในสมอง และถูก หลั่ง ออกมาจากเซลล์ ป ระสาท
Noradrenergic ที่อยู่ใน Locus Coerulus ซึง่ อยู่บริ เวณก้ านสมอง (Brain stem) (37)
เมื่อนอร์ อิพิเนฟริ นถูกกระตุ้นให้ หลัง่ ออกมาภายในสมองจะทาให้ เกิดผลต่อสมองในวงกว้ าง
โดยจะทาให้ เกิดการตื่นตัว (Alertness) เกิดอาการตื่นเต้ น (Arousal) และส่งผลต่อระบบ
ควบคุมความพึงพอใจของร่างกาย (Reward system) (38, 39) นอกจากจะทาหน้ าที่เป็ น
สารสื่อประสาทแล้ ว นอร์ อิพิเนฟริ นยังทาหน้ าที่เป็ นฮอร์ โมนได้ อีกด้ วย (40) โดยนอร์ อิพิเนฟริ น
ที่ทาหน้ าที่เป็ นฮอร์ โมนจะถูกสังเคราะห์บริ เวณต่อมหมวกไต (Adrenal medulla) การทางาน
ของฮอร์ โมนนี ้จะมีผลต่อสมองส่วน Amygdala ทาให้ เกิดการควบคุมการตอบสนองต่อสิ่งเร้ า
ช่วยกระตุ้นอัตราการเต้ นของหัวใจ และทาให้ ร่างกายนากลูโคส (Glucose) ที่เก็บเอาไว้ ไปใช้
เป็ นแหล่งพลังงานเมื่อถูกกระตุ้นจากสภาวะแวดล้ อม และยังทาให้ เกิดการตอบสนองแบบ
Fight-or-Flight ได้ อีกด้ วย (41)
กระบวนการสั ง เคราะห์ น อร์ อิ พิ เ นฟริ น นั น้ จะเกิ ด ขึ น้ ภายในเซลล์ ป ระสาทชนิ ด
Noradrenergic และกลุ่มเซลล์บริ เวณ Adrenal Medulla ในต่อมหมวกไต ซึง่ ถูกสังเคราะห์
ต่อมาจากกระบวนการสังเคราะห์ โดพามีน โดยจะมีเอนไซม์ Dopamine-beta-hydroxylase
มาเติมหมูไ่ ฮดรอกซิล (OH) ทาให้ เปลี่ยนจากโดพามีนเป็ นนอร์ อิพิเนฟริน (42) (ภาพที่ 2.5)
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ที่มา: Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5
and older versions (2.0 and 1.0)
ภาพที่ 2.5 กระบวนการสังเคราะห์นอร์ อิพิเนฟรินจากกรดอะมิโนชนิด Tyrosine ภายในร่างกาย
ส าหรั บ กระบวนการสลายนอร์ อิ พิ เ นฟริ น นัน้ จะเกิ ด ขึน้ หลัง จากที่ น อร์ อิ พิ เ นฟริ น ถูก
พากลับเข้ าสูเ่ ซลล์ประสาทโดยผ่านโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริ น โดยจะถูก
เอนไซม์ยอ่ ยเป็ นสารเมทาบอไลท์ (Metabolites) ต่างๆ ดังนี ้ (38) (ภาพที่ 2.6)
1.
2.
3.
4.

Normetanephrine ถูกสร้ างจากนอร์ อิพิเนฟรินผ่านทางเอนไซม์ COMT
3,4-Dihydroxymandelic acid ถูกสร้ างจากนอร์ อิพิเนฟรินผ่านทางเอนไซม์ MAO
Vanillymandelic acid (VMA) ถูกสร้ างจากนอร์ อิพิเนฟรินผ่านทางเอนไซม์ MAO
3-Methoxy-4-hydroxyphenylethylene glycol (MHPG/MOPEG) ถู ก ส ร้ า ง จ า ก
นอร์ อิพิเนฟรินผ่านทางเอนไซม์ MAO
5. Epinephrine ถูกสร้ างจากนอร์ อิพิเนฟรินผ่านทางเอนไซม์ PNMT
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การสลายตัวของนอร์ อิพิเนฟริ นโดยอาศัยเอนไซม์ต่างๆ ส่ วนใหญ่จะได้ ผลิตภัณฑ์ คือ
VMA ซึง่ จะอยู่ในรูปอิสระไม่จบั กับโปรตีนอื่นๆ และสามารถตรวจพบได้ ในปั สสาวะ รองลงมา
คือ MHPG ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายนอร์ อิพิเนฟรินภายในระบบประสาทส่วนกลาง
โดยจะมีบางส่วนที่จบั กับซัลเฟต (Sulfate) หรื อ กลูโคโรไนด์ (Glucuronide) ซึ่งจะถูกขับ
ออกมาในปั สสาวะด้ วยเช่นเดียวกัน (38)

ที่มา: Rod Flower; Humphrey P. Rang; Maureen M. Dale; Ritter, James M. (2007). Rang
& Dale's pharmacology. Edinburgh: Churchill Livingstone.
ภาพที่ 2.6 กระบวนการสลายของนอร์ อิพิเนฟริ นโดยอาศัยเอนไซม์ชนิดต่างๆที่เกิดขึ ้นภายใน
ร่างกาย
2.7 โปรตีนขนส่ งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน (Monoamine Transporter, MATs)
โดยปกติแล้ วในเซลล์ประสาทจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งทาหน้ าที่ในการควบคุมปริ มาณของ
สารสื่อประสาทให้ มีปริ มาณคงที่ โปรตีนชนิดนัน้ คือ โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
(Monoamine Transporters, MATs) โดยจะทาหน้ าที่นาสารสื่อประสาทบริ เวณช่องว่างไซแนปส์
(Synaptic cleft) กลับไปยังเซลล์ประสาทบริ เวณก่อนถึงช่องว่างไซแนปส์ (Pre-Synaptic cell)
ทาให้ สารสื่อประสาทบริ เวณช่องว่างไซแนปส์ลดลง (43, 44) ซึ่งยารักษาโรคซึมเศร้ าส่วนใหญ่
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จะออกฤทธิ์กดการทางานของโปรตีนชนิดนี ้ทาให้ สารสื่อประสาทบริ เวณช่องว่างไซแนปส์ไม่ถกู พา
กลับเข้ าไปปริ มาณของสารสื่อประสาทบริ เวณช่องว่างไซแนปส์จึงเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ ช่วยลดอาการ
แปรปรวนทางอารมณ์ได้ (44-46)
MATs คือ โปรตีนที่อยู่ในกลุม่ 12 transmembrane (TM) domain neurotransmitter:
sodium symporter (NSS) family ซึง่ อยู่บริ เวณเยื่อหุ้มเซลล์ (Plasma Transmembrane protein)
ของเซลล์ประสาทบริ เวณ Pre-Synaptic cell โดยสายโปรตีนจะแทรกตัวอยู่ระหว่างชันของเยื
้
่อหุ้ม
เซลล์ ประกอบด้ วยโดเมน 12 โดเมน (12 transmembrane domains) มีทงส่
ั ้ วนที่อยู่ภายนอก
เซลล์ และภายในเซลล์ ส่วนปลายของสายโปรตีนทัง้ 2 ข้ าง (NH2, COOH) จะอยู่ภายในเซลล์
(47) (ภาพที่ 2.7) โดยโปรตีนทังสายทั
้
งภายนอกเซลล์
้
และภายในเซลล์จะมีส่วนที่ไว้ สาหรับเติม
หมู่ ฟ อสเฟต (phosphorylation) ด้ วยโปรตี น ไคเนส (protein kinase) ต่ า งๆ เช่ น cAMPdependent protein kinase, protein kinase C (PKC) แ ล ะ Ca2+/calmodulin-dependent
protein kinase (48-51) ซึง่ กลไกการควบคุมการทางานของ MATs จะควบคุมผ่านกระบวนการ
Phosphorylation และ Post-translational modification

ที่มา: SLC6 Neurotransmitter Transporters: Structure, Function, and Regulation Anders S.
Kristensen, Jacob Andersen, Trine N. Jørgensen, et al.
ภาพที่ 2.7 ลักษณะโครงสร้ างของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนที่อยู่บริ เวณเยื่อหุ้มเซลล์
ของเซลล์ประสาทประกอบด้ วยโดเมน 12 โดเมน และปลายทัง้ 2 ด้ านของสายโปรตีนอยู่ภายใน
เซลล์
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MATs จะทาหน้ าที่ควบคุมปริ มาณสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนที่อยู่บริ เวณช่องว่าง
ไซแนปส์ให้ มีปริ มาณที่เหมาะสม โดยจะนาพาสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมี นที่อยู่บริ เวณช่องว่าง
ไซแนปส์กลับเข้ าไปยัง Pre-Synaptic cell โดยอาศัยกลไกการขนส่งโซเดียม และคลอไรด์
(Na+/Cl- Transportation) เมื่อถูกพาเข้ าสู่เซลล์ สารสื่อประสาทเหล่านันจะเก็
้
บอยู่ในรู ปของถุง
(Vesicle) และจะถูกทาลายโดยเอนไซม์โมโนเอมีนอ็อกซิเดส หรื อ ถูกนากลับไปใช้ ใหม่อีกครัง้ หนึ่ง
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ วเซลล์ประสาทจะนาสารสื่อประสาทเหล่านันกลั
้ บมาใช้ ใหม่อีกครัง้ หนึ่ง (52)
MATs ในร่ างกายมนุษย์มีอยู่หลายชนิด แต่ MATs ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั นี ้มีอยู่ 3 ชนิด คือ
Serotonin Transporter (SERT) ซึง่ ทาหน้ าที่ขนส่งสารสื่อประสาทชนิด Serotonin, Dopamine
Transporter (DAT) ท าหน้ าที่ ข นส่ ง สารสื่ อ ประสาทชนิ ด Dopamine และ Norepinephrine
Transporter (NET) ทาหน้ าที่ขนส่งสารสื่อประสาทชนิด Norepinephrine (ภาพที่ 2.8)

ที่มา: PLASMA MEMBRANE MONOAMINE TRANSPORTERS: STRUCTURE,
REGULATION AND FUNCTION Gonzalo E. Torres, Raul R. Gainetdinov and Marc G.
Caron
ภาพที่ 2.8 รู ปแสดงกลไกการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
(Monoamine Transporter)
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2.7.1 โปรตีนขนส่ งสารสื่อประสาทซีโรโทนิน (Serotonin Transporter, SERT, 5-HTT)
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทซีโรโทนิน (Serotonin Transporter, SERT, 5-HTT)
เป็ นโปรตีนที่ทาหน้ าที่ขนส่ง 5-HT บริ เวณ Synaptic cleft กลับเข้ าสู่ Pre-synaptic cells
ซึง่ มีความจาเพาะต่อ 5-HT สูงมาก (specific transporter protein) โดยในระบบประสาท
ส่วนกลางจะพบว่า SERT อยู่บริ เวณ cerebal cortex, hippocampus และ raphe nuclei
สาหรับระบบประสาทส่วนนอก (peripheral nervous system, PNS) จะพบ SERT ได้ ใน
enterochromaffin cells ในระบบทางเดินอาหาร, ต่อมหมวกไต, รก, ปอด และเกร็ ดเลือด (5357) SERT เป็ นโปรตีนที่ถกู สังเคราะห์มาจากยีนในกลุม่ SLC6 โดย SERT จะสังเคราะห์มาจาก
ยีน SLC6A4 (hSERT) ที่อยู่บริ เวณโครโมโซมที่ 17 (17 q11.2) โดยจะสังเคราะห์ ได้ เป็ น
กรดอะมิโน (Amino acid) ทังหมด
้
630 ตัว (47) กลไกการพา 5-HT เข้ าสูเ่ ซลล์ประสาทผ่าน
SERT จะอาศัยผ่านกลไกการขนส่งโซเดียม/คลอไรด์ โดยโซเดียม, คลอไรด์ที่อยู่ภายนอกเซลล์
และโพแทสเซียมที่อยู่ภายในเซลล์อย่างละ 1 โมเลกุลจะเป็ นสารตังต้
้ น (substrate) ในการพา
5-HT 1 โมเลกุลเข้ าสู่เซลล์ (58) (ภาพที่ 2.9) สาหรับกลไกควบคุมการทางานของ SERT
จะควบคุมผ่านกระบวนการ Phosphorylation โดยอาศัย protein kinase ต่างๆ เช่น CaMKII,
Src, p38 MAP kinase และ PKC นอกจากนี ้ปริ มาณของแคลเซียม และโซเดียมอิออน
ภายในเซลล์ก็มีสว่ นควบคุมการทางานของ SERT ได้ เช่นกัน (59-66)
2.7.2 โปรตีนขนส่ งสารสื่อประสาทโดพามีน (Dopamine Transporter, DAT)
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโดพามีน (Dopamine Transpoter, DAT) เป็ นโปรตีนที่
ทาหน้ าที่ขนส่ง DA หรื อ NE บริ เวณ Synaptic cleft กลับเข้ าสู่ Pre-synaptic cells โดยจะพบ
DAT ในระบบประสาทส่วนกลางบริ เวณ substantia nigra และ ventral tegmental area
(VTA) นอกจากนี ้ยังพบ DAT ในระบบประสาทส่วนนอกได้ ในระบบทางเดินอาหาร, ตับอ่อน
และ เซลล์เม็ดเลือดขาว (32, 33) DAT เป็ นโปรตีนที่ถกู สังเคราะห์มาจากยีนในกลุ่ม SLC6
เช่นเดียวกับ SERT ซึง่ จะถูกสังเคราะห์จากยีน SLC6A3 (hDAT) ที่อยู่บริ เวณโครโมโซมที่ 5
(5p15.3) โดยจะสังเคราะห์ได้ เป็ นกรดอะมิโน (Amino acid) ทังหมด
้
620 ตัว (47) กลไก
การพา DA เข้ าสู่เซลล์ประสาทผ่าน DAT จะอาศัยผ่านกลไกการขนส่งโซเดียม/คลอไรด์
โดยโซเดียม 2 โมเลกุล และคลอไรด์ 1 โมเลกุลที่อยู่ภายนอกเซลล์ จะเป็ นสารตังต้
้ น
(substrate) ในการพา DA 1 โมเลกุ ล เข้ าสู่ เ ซลล์ (67) (ภาพที่ 2.9) กระบวนการ
phosphorylation ภายในเซลล์จะเป็ นกระบวนการที่ควบคุมการทางานของ DAT โดยอาศัย
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protein kinase ต่างๆ ได้ แก่ PKA, PKC, PI-3K, ERK1, ERK2, Akt, CaMKII, CDK5 และ
MAPK (68-71)
2.7.3 โปรตีนขนส่ งสารสื่อประสาทนอร์ อิพิเนฟริน (Norepinephrine Transporter, NET)
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทนอร์ อิพิเนฟริ น (Norepinephrine Transporter, NET)
เป็ นโปรตี น ที่ ท าหน้ าที่ ข นส่ ง NE บริ เ วณ Synaptic cleft กลั บ เข้ าสู่ Pre-synaptic cells
โดยจะพบ NET ในระบบประสาทส่วนกลางบริ เวณ hippocampus และ cortex นอกจากนี ้ยัง
พบ NET ในระบบประสาทส่ ว นนอกได้ ในต่ อ มหมวกไตชั น้ ใน, รก และปอด (72-76)
NET เป็ นโปรตีนที่ถกู สังเคราะห์มาจากยีนในกลุม่ SLC6 เช่นเดียวกัน ซึง่ จะถูกสังเคราะห์จาก
ยีน SLC6A2 (hNET) ที่อยู่บริ เวณโครโมโซมที่ 16 (16q12.2) โดยจะสังเคราะห์ได้ เป็ น
กรดอะมิโน (Amino acid) ทังหมด
้
617 ตัว (47) กลไกการพา NE เข้ าสูเ่ ซลล์ประสาทผ่าน NET
จะอาศัยผ่านกลไกการขนส่งโซเดียม/คลอไรด์ โดยโซเดียม 1 โมเลกุล และคลอไรด์ 1 โมเลกุล
ที่อยู่ภายนอกเซลล์ เป็ นสารตังต้
้ น (substrate) ในการพา NE 1 โมเลกุลเข้ าสู่เซลล์ (77)
(ภาพที่ 2.9) กระบวนการ phosphorylation ภายในเซลล์จะเป็ นกระบวนการที่ควบคุมการ
ทางานของ NET เช่นกัน โดยผ่าน protein kinase ชนิด MAPK และ PKC นอกจากนี ้ฮอร์ โมน
อินซูลิน และ angiotensin II ยังมีสว่ นควบคุมการทางานของ NET บริ เวณระบบประสาทส่วน
นอกได้ เช่นกัน (78, 79)

ที่มา: SLC6 Neurotransmitter Transporters: Structure, Function, and Regulation Anders S.
Kristensen, Jacob Andersen, Trine N. Jørgensen, et al.
ภาพที่ 2.9 กลไกการขนส่ง Monoamine เข้ าสูเ่ ซลล์ผา่ น MATs
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2.8 สมุนไพรที่ใช้ ในงานวิจัย
เนื่ อ งจากยาที่ ใ ช้ รั ก ษาอาการของโรคซึ ม เศร้ าในปั จ จุ บัน มี ผ ลข้ า งเคี ย งต่ อ ผู้ใ ช้ ม าก
กอปรกับปั จจุบนั ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าในประเทศ หรื อต่างประเทศ ได้ ให้ ความสนใจในการบริ โภค
สมุน ไพรที่ ไ ด้ จ ากธรรมชาติ เ พื่ อ รั ก ษาอาการป่ วยต่ า งๆ หรื อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด โรคต่ า งๆ ขึ น้
ดังนัน้ จึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับสมุนไพรต่างๆ เพื่อใช้ ในการรักษาโรคและป้องกันโรคเกิดขึน้
มากมายรวมไปถึ ง การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ในการรั ก ษาโรคซึ ม เศร้ าอี ก ด้ วย
จากงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาที่ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรต้ านโรคซึ ม เศร้ า มี ร ายงานว่ า
St. john’s wort (Hypericum perforatum L.) เป็ นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์สามารรักษาโรคซึมเศร้ าได้
โดยในประเทศเยอรมัน ได้ มี การนาสารสกัดจากสมุน ไพรชนิดนี ม้ าใช้ ในการรั กษาโรคซึมเศร้ า
มาเป็ นเวลานานแล้ ว และจากการนาสารสกัดจาก St. john’s wort มาทดสอบกับผู้ป่วย
โรคซึมเศร้ า โดยมีการใช้ ยาชนิด SSRIs เป็ นตัวควบคุม พบว่าสมุนไพรชนิดนี ้สามารถบรรเทา
อาการของโรคซึม เศร้ าได้ ค ล้ า ยกับ ยาชนิ ด นี ้ (80-83) นอกจากนี ้ ยัง มี ง านวิ จัย ที่ ศึก ษาฤทธิ์
ของสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่ มีฤทธิ์ ในการต้ านโรคซึมเศร้ า ได้ แก่ การศึกษาของ Shahin และคณะ
โดยศึกษาฤทธิ์ของหญ้ าฝรั่น (Crocus sativus L.) เปรี ยบเทียบกับยา Imipramine ซึ่งเป็ น
ยารักษาโรคซึมเศร้ าในผู้ป่วยที่ป่วยเป็ นโรคซึมเศร้ าปานกลาง พบว่ายา Imipramine ก่อให้ เกิด
้ มีการศึกษาเพิ่มเติม
ผลข้ างเคียงในการใช้ ยามากกว่าการรักษาด้ วยหญ้ าฝรั่น (84) หลังจากนันได้
พบว่าหญ้ าฝรั่นมีฤทธิ์ในการรักษาโรคซึมเศร้ าคล้ ายกับการออกฤทธิ์ของยาชนิด SSRIs (85) และ
ยังมีการศึกษาฤทธิ์ การต้ านโรคซึมเศร้ าจากสารสกัด ใบกระเพรา (Ocimum tenuiflorum.)
โดยศึกษากับสัตว์ทดลอง พบว่าสารสกัดใบกระเพรานันมี
้ ฤทธิ์ช่วยในการรักษาอาการซึมเศร้ าได้
เช่นกัน (86)
สาหรับสมุนไพรที่นามาใช้ ศกึ ษาในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ สะระแหน่ (Mentha cordifolia Opiz
ex Fresen) (ภาพที่ 2.10) บัวบก (Centella asiatica L.) (ภาพที่ 2.11) และ ขี ้เหล็ก (Senna
siamea Lam.) (ภาพที่ 2.12) ซึง่ เป็ นสมุนไพรพื ้นบ้ านในประเทศไทยและมีการศึกษาเกี่ยวกับ
สรรพคุณที่ช่วยในการบารุ งสมองในวารสารต่างๆ และเป็ นสมุนไพรที่นามาใช้ ในการรักษาโรค
ต่างๆในอดีต
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ที่มา: http://jitty12.multiply.com/photos/album/77/77#photo=6
ภาพที่ 2.10 ลักษณะโครงสร้ างของต้ นสะระแหน่
2.8.1 สะระแหน่ (Kitchen mint)
สะระแหน่ หรื อ สะระแหน่สวน ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mentha cordifolia Opiz ex
Fresen เป็ นพืชล้ มลุก ลาต้ นมีลกั ษณะเป็ นสี่เหลี่ยมสีเขียวแกมม่วงน ้าตาล ใบเลี ้ยงเดี่ยว เรี ยง
ตรงข้ ามรูปวงรี คอ่ นข้ างกว้ าง ผิวใบย่น ขอบใบหยักเป็ นฟั นเลื่อย มีกลิ่นเฉพาะ ดอกช่อออกเป็ น
กระจุกที่ซอกใบ ผลแห้ งไม่แตก (87) สะระแหน่เป็ นพืชสมุนไพรที่ใช้ ในการรักษาโรคต่างๆใน
สมัยโบราณ และนามาใช้ เป็ นสมุนไพรพื ้นบ้ านเพื่อรักษา และบารุ งร่ างกายมาจนถึงปั จจุบั น
โดยมีการบันทึกในคัมภีร์อายุรเวท (Ayurveda) ว่า สะระแหน่ มีฤทธิ์ ในการผ่อนคลาย
ความเครี ย ด และช่ ว ยในการฟื ้น ฟู ก ารท างานของสมอง และระบบประสาท นอกจากนี ้
สะระแหน่ยงั มีฤทธิ์ ช่วย ในการขับลม ขับเสมหะ แก้ ผื่นแพ้ จากแมลง แก้ วิงเวียนศีรษะ และ
แก้ ปวดต่างๆ ไม่ว่าจะปวดข้ อ ปวดหัว หรื อปวดกล้ ามเนื ้อ (88) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ในสะระแหน่ มีสารประกอบหลายชนิดด้ วยกัน เช่น cadinene, cavone, p-cymene,
limonene, menthol (89) และจากการศึกษาของ McKemy และคณะในปี ค.ศ. 2002 พบว่า
สาร menthol มีฤทธิ์กระตุ้นการทางานของ Transient receptor potential (TRP) Channels
ชนิด TRPM8 ซึ่งเป็ นโปรตีนขนส่งอิออนชนิ ดนึงในระบบประสาท โดยการทางานจะมี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความรู้สกึ เย็นของร่างกาย โดยโปรตีน TRPM8 จะถูกกระตุ้นให้ ทางาน
เมื่อสภาพแวดล้ อมมีอณ
ุ หภูมิต่ากว่า 25 องศาเซลเซียส (90) นอกจากนี ้จากการศึกษาของ
Irene และคณะในปี ค.ศ. 2002 พบว่าสารสกัดจากใบสะระแหน่ด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ในการ
ต้ านการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรม (antimutagenic) ได้ อีกด้ วย (91)
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ที่มา: http://www.n3k.in.th/สมุนไพร/ใบบัวบก
ภาพที่ 2.11 ลักษณะโครงสร้ างของต้ นบัวบก
2.8.2 บัวบก (Gotu kola)
บัวบก หรื อ ผักแว่น ผักหนอก ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Centella asiatica L. (Umb.)
มีลกั ษณะเป็ นไม้ ล้มลุกอายุหลายปี เลื ้อยแผ่ไปตามพื ้นดิน ชอบที่ชื ้นแฉะ แตกรากฝอยตามข้ อ
ไหลที่แผ่ไปจะงอกใบจากข้ อชูขึ ้น 3-5 ใบ ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ รู ปไตเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ
2-5 เซนติเมตร ขอบใบหยัก ก้ านใบยาว ดอกช่อออกที่ซอกใบ ขนาดเล็ก 2-3 ดอก กลีบดอก
สีม่วง ผล เป็ นผลแห้ ง แตกได้ (87) เป็ นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีการบันทึกไว้ ในคัมภีร์
อายุรเวทว่ามีสรรพคุณช่วยในการบารุ งสมอง ฟื ้นฟูเซลล์สมองที่มีการเสื่อมสภาพ ซึ่งทาให้
มีความจาที่ดีขึ ้น และจากงานวิจยั ของ Wijeweera และคณะ ศึกษาพบว่าบัวบกนันมี
้ ฤทธิ์ใน
การยับยังการท
้
างานของเอนไซม์ GABA transaminase ซึง่ เป็ นเอนไซม์ที่ใช้ ในการสลาย สาร
สื่อประสาท Gamma-aminobuteric acid (GABA) เป็ นเหตุให้ สารสื่อประสาทชนิดนี ้ลด
น้ อยลง โดยสารสื่อประสาท GABA เป็ นสารสื่อประสาทที่ช่วยในการทาให้ ระบบประสาท
ส่วนกลางเกิดการผ่อนคลาย (Relax) และทาให้ มีการฟื น้ ฟูและซ่อมแซมเซลล์ประสาทที่มีความ
เสีย หาย ทาให้ ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ ป ระสาท ดัง นัน้ ถ้ าสารสื่อประสาท GABA
ถูกทาลายโดยเอนไซม์ GABA transaminase มากเกินไป จะทาให้ ระบบประสาทสูญเสีย
เซลล์ประสาทไปทาให้ เกิดความผิดปกติของระบบประสาทขึ ้นได้ เช่น ความสามารถในการ
จดจาลดลงเป็ นเหตุให้ เกิดโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer disease) (92) โดยสารประกอบที่
สามารถพบได้ ในบัวบก ได้ แก่ สารประกอบจาพวก monoterpenes (bornyl acetate, pinene)
เป็ นสารที่ ส ามารถยั บ ยั ง้ การท างานของเอนไซม์ Acehylcholine esterase (AChE),
สารประกอบ alkaloids, สารประกอบ atropine เป็ นสารที่มีฤทธิ์กดประสาท, สารประกอบ
Asiatic acid และสารประกอบ brahmoside ที่มีฤทธิ์ช่วยในการจดจา และแก้ อาการปวดหัว
ข้ างเดียว (antiamnestic) เป็ นต้ น (92-96)
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ที่มา: http://www.tratcc.ac.th/wwwstd/14samoonpai/page_pa_04.html
ภาพที่ 2.12 ลักษณะโครงสร้ างของต้ นขี ้เหล็ก
2.8.3 ขีเ้ หล็ก (Cassod tree)
ขี ้เหล็ก หรื อ ขี ้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง) ขี ้เหล็กแก่น (ราชบุรี) ขี ้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ)
ขี ้เหล็กบ้ าน (ลาปาง, สุราษฎร์ ธานี) ผักจี ้ลี ้ (เงี ้ยว-แม่ฮ่องสอน) แมะขี ้แหละพะโด (กะเหรี่ ยงแม่ฮ่องสอน) ยะหา (มลายู-ปั ตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Senna siamea Lam. มีลกั ษณะ
เป็ นไม้ ยืนต้ น สูง 10-15 เมตร แตกกิ่งก้ านเป็ นพุ่มแคบ เปลือกต้ นสีน ้าตาล แตกเป็ นร่ องตื ้นๆ
ตามยาว ใบ เป็ นใบประกอบแบบขนนกออกเรี ยงสลับกัน มีใบย่อย 13-19 ใบรู ปรี ดอกออกเป็ น
ช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง ปลายมน โคนเรี ยว หลุดร่วงง่าย (87) ขี ้เหล็กเป็ น
สมุนไพรพื ้นบ้ านที่ชาวบ้ านนามาใช้ ในการรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) มาแต่โบราณ
และจากการศึกษาส่วนประกอบในสารสกัดจากใบขี ้เหล็กพบว่าในสารสกัดมีสว่ นประกอบของ
สารชนิดหนึ่ง โดยนักวิทยาศาสตร์ ได้ ตงชื
ั ้ ่อสารชนิดนี ้ว่า บาราคอล (Barakol) โดยสารชนิดนี ้มี
ฤทธิ์ช่วยในการระงับประสาท และกดประสาทได้ และยังช่วยในการผ่อนคลายความวิตกกังวล
(Anxiety) ได้ อีกด้ วย แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาพบว่าสารชนิดนีม้ ีพิษต่อตับถ้ าทานใน
ปริมาณมากอาจทาให้ เกิดอาการตับอักเสบขึ ้นได้ (97)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีท่ใี ช้ ในการทดลอง
3.1.1 เครื่องมือ
1. เครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง Synergy Mx
Monochromator-Based Multi-Mode Microplate
Reader
2. เครื่ องวัดการดูดกลืนแสง Nanodrop 1000

บริษัทผู้ผลิต

ประเทศ

BioTek

สหรัฐอเมริกา

Instruments, Inc.
Thermo Scientific,

สหรัฐอเมริกา

Inc
3. กล้ องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ (inverted

Olympus

ญี่ปนุ่

BIO-RAD

สหรัฐอเมริกา

Eppendorf AG

เยอรมนี

VILBER

ฝรั่งเศส

microscope) รุ่น Olympus CK30
4. เครื่ อง thermal cycler รุ่น DNA Engine PTC-200
5. เครื่ อง thermal cycler รุ่น Mastercycler EP
6. ชุดถ่ายภาพเจล (Transilluminator และ Doc-Print)

LOURMAT
7. เครื่ องถ่ายภาพเจล Gel Documentation (Gel Doc)

Syngene

อังกฤษ

Vision Scientific

เกาหลีใต้

systems
8. เครื่ อง Micro High Speed Refrigerated
Centrifuge รุ่น VS-15000CFNII

Co.,Ltd

9. เครื่ องเขย่าผสม (vortex mixer) รุ่น FINE VORTEX

FINEPCR

เกาหลีใต้
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10. เครื่ อง vacuum concentrator (DNA speedVacs) Thermo Scientific,
รุ่น DNA110-230
11. เครื่ อง suction รุ่น Pumpe 4010

สหรัฐอเมริกา

Inc.
Boehringer

เยอรมนี

Mannheim
12. เครื่ อง cryocentrifuge รุ่น Biofuge Stratos

Kendro Laboratory

เยอรมนี

Products
13. เครื่ อง Evaporation รุ่น miVAC
14. เครื่ อง Lyophilizer รุ่น MODULYOD

Genevac

อังกฤษ

Thermo Electron

สหรัฐอเมริกา

CORP.
15. เครื่ องชัง่ แบบละเอียด รุ่น AB204-S CLASSIC

METTLER

สวิสเซอร์ แลนด์

TOLEDO
16. ตู้อบ (incubator shaker) Minitron

Appropriate

สหรัฐอเมริกา

Technical
Resources, Inc.
17. ตู้อบเพาะเลี ้ยง CO2 (CO2 incubator)

Sheldon

สหรัฐอเมริกา

Manufacturing Inc
18. ตู้อบ (incubator)
19. ตู้ปลอดเชื ้อ (class II biosafety cabinet)รุ่น
NapFLOW (Napco)

Memmert

เยอรมนี

Thermo Scientific,

สหรัฐอเมริกา

Inc.

20. ตู้ปลอดเชื ้อ (larminar flow cabinet)

E.S.I. FLUFRANCE

ฝรั่งเศส

21. อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (waterbath)

Memmert

เยอรมนี
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22. ตู้แช่แข็ง -20 °C (Top Open Chest Freezer)

SANYO Electric

ญี่ปนุ่

Co.,Ltd
23. ตู้แช่แข็ง -80 °C (ULT Deep Freezer) รุ่น

ilShin Lab Co.,ltd.

เกาหลีใต้

MERCK Millipore

สหรัฐอเมริกา

TAYLOR-

สหรัฐอเมริกา

DF8524
24. เครื่ องทาน ้า Milli-Q
25. ถัง liquid nitrogen รุ่น XT20

WHARTON
26. SUB CELL รุ่น Mini-Sub Cell GT

BIO-RAD

สหรัฐอเมริกา

27. SUB CELL รุ่น Wide Mini-Sub Cell GT

BIO-RAD

สหรัฐอเมริกา

28. เครื่ อง power supply รุ่น POWER PAC 200 และ

BIO-RAD

สหรัฐอเมริกา

Hoefer, Inc.

สหรัฐอเมริกา

30. เครื่ อง Gel electrophoresis tank รุ่น i-MyRun

Cosmo Bio

สหรัฐอเมริกา

3.1.2 อุปกรณ์

บริษัทผู้ผลิต

ประเทศ

GILSON

ฝรั่งเศส

Eppendorf AG

เยอรมนี

Drummond

สหรัฐอเมริกา

300
29. เครื่ อง power supply รุ่น SX250 MightySlim
PSU.

1. Auto pipette (ขนาด 20, 200, 1000 µL)
2. Auto pipette (ขนาด 10, 20, 200, 1000 µL)
3. Pipette aid รุ่น Portable XP

Scientific
4. Pipette tips (ขนาด 10, 200, 1000 µL)

Corning Inc.

สหรัฐอเมริกา
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5. Barriertips (ขนาด 10, 20, 200, 1000 µL)

Thermo Fisher

สหรัฐอเมริกา

Scientific Inc.
สหรัฐอเมริกา

6. Microcentrifuge tube (ขนาด 0.5 mL และ 1.5 mL)

Continental Lab

และ PCR tube

Products, Inc.

7. Centrifuge tube (ขนาด 15 mL และ 50 mL)

Corning, Inc.

สหรัฐอเมริกา

8. 96-well cell culture cluster, flat bottom with lid

Corning Inc.

สหรัฐอเมริกา

9. 96-well black with clear flat bottom tissue

Corning Inc.

สหรัฐอเมริกา

10. 6-well cell culture cluster, flat bottom with lid

Corning Inc.

สหรัฐอเมริกา

11. Cell culture dish (ขนาด 100mm × 20mm)

Corning Inc.

สหรัฐอเมริกา

12. Cell culture flask (ขนาด 25 cm2 และ 75 cm2)

Corning Inc.

สหรัฐอเมริกา

13. Disposable serological pipette (ขนาด 5 mL, 10

Corning Inc.

สหรัฐอเมริกา

COPAN innovation

สหรัฐอเมริกา

Simport plastics

แคนาดา

Whatman

อังกฤษ

culture treated with lid

mL และ 25 mL)
14. Pasteur pipette
15. Cryovial tube (ขนาด 2 mL)
16. Filter Paper NO.3

International Ltd.
17. Syringe Filter

Corning Inc.

สหรัฐอเมริกา
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3.1.3 สารเคมี

บริษัทผู้ผลิต

ประเทศ

Gibco

สหรัฐอเมริกา

2. Sodium hydrogen carbonate

Merck

เยอรมัน

3. Fetal bovine serum (FBS)

Hyclone

สหรัฐอเมริกา

4. HyQ trypsin 0.25 % with EDTA with 2.5 g

Hyclone

สหรัฐอเมริกา

5. Phosphate buffered saline

Hyclone

สหรัฐอเมริกา

6. 100x Antibiotic-Antimycotic solution 10,000

Hyclone

สหรัฐอเมริกา

Bio Basic Inc.

แคนาดา

MERCK

เยอรมนี

Sigma-Aldrich

สหรัฐอเมริกา

Invitrogen

สหรัฐอเมริกา

11. Chloroform

Sigma-Aldrich

สหรัฐอเมริกา

12. 2-propanol

Sigma-Aldrich

สหรัฐอเมริกา

1. Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM)
powder low glucose with 4.00 mM/L Glutamine,
1000 mg/L Glucose and 110 mg/L Sodium
Pyruvate

porcine trypsin without calcium, magnesium

units/mL Penicillin, 10,000 µg/mL Streptomycin
Amphotericin B 250 µg/mL
7. Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT)
8. Dimethyl sulfoxide (DMSO)
9. Dimethyl sulfoxide (DMSO), for molecular
biology
10. TRIzol® RNA Isolation Reagents
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13. Absolute ethanol

MERCK

เยอรมนี

14. Absolute ethanol

RCI Labscan

ไทย

15. ชุดน ้ายา Taq DNA polymerase

New England

อังกฤษ

biolab (NEB)
16. Deoxyribonucleotide triphosphate (dNTP)

Fermentas

แคนาดา

17. ชุดน ้ายา SuperScript III reverse transcriptase

Invitrogen

สหรัฐอเมริกา

18. RNase AWAY (for RNase decontamination)

Continental Lab

สหรัฐอเมริกา

Products, Inc.
Promega

สหรัฐอเมริกา

Fermentas

แคนาดา

21. Diethyl pyrocarbonate (DEPC)

Sigma-Aldrich

สหรัฐอเมริกา

22. GenePure LE Agarose

ISC BioExpress

สหรัฐอเมริกา

Fermentas

แคนาดา

Sigma-Aldrich

สหรัฐอเมริกา

25. Tris base

Biobasic

แคนาดา

26. Glacial acetic acid

J.T. Baker

ไทย

BDH

อังกฤษ

19. เอนไซม์ Deoxyribonuclease I, Amplification
Grade
20. RiboLockTM RNase Inhibitor

23. gene ruler 100-3000 bp DNA ladder
24. Ethidium bromide

27. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
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Molecular device

สหรัฐอเมริกา

Gibco

สหรัฐอเมริกา

Hyclone

สหรัฐอเมริกา

31. Fluoxetine hydrochloride

Sigma-Aldrich

สหรัฐอเมริกา

32. GBR 12935 dihydrochloride

Sigma-Aldrich

สหรัฐอเมริกา

33. Desipramine hydrochloride

Sigma-Aldrich

สหรัฐอเมริกา

28. ชุดน ้ายา Neurotransmitter transporter uptake
assay kit
29. 10X Hanks’ Balance Salt Solution
30. HEPES Free acid

3.2 กลุ่มตัวอย่ างที่เกี่ยวข้ องในงานวิจัย
3.2.1 ตัวอย่ างเซลล์ เพาะเลีย้ ง
เซลล์ เ พาะเลี ย้ งที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย นี ้ คื อ เซลล์ ป ระสา ทเพาะเลี ย้ งชนิ ด LAN-5
ซึ่งเป็ นเซลล์ มะเร็ งประสาทมนุษย์ ที่นามาจากไขกระดูกของเด็กผู้ชายอายุ 5 ปี โดยอาหาร
ที่ใช้ เลี ้ยงเซลล์ชนิดนี ้คือ Dulbecco's Modified Eagle Medium/Low glucose (DMEM/
Low glucose) ที่มี fetal bovine serum อยู่ 10 เปอร์ เซ็นต์ (v/v) และยาปฏิชีวนะคือ 100x
Antibiotic-Antimycotic solution 10,000 units/mL Penicillin 10,000 µg/mL Streptomycin
Amphotericin B 250 µg/mL ซึง่ จะเลี ้ยงอยู่ในสภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์ เซ็นต์
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
3.2.2 ตัวอย่ างของสมุนไพร
สาหรับสมุนไพรที่นามาใช้ ทดสอบในงานวิจยั นี ้มีทงหมด
ั้
3 ชนิด ดังนี ้
- สะระแหน่
ส่วนที่ใช้
ใบ
แหล่งที่มา
กรุงเทพมหานคร
- บัวบก
ส่วนที่ใช้
ทังต้
้ น แหล่งที่มา
ชลบุรี
- ขี ้เหล็ก
ส่วนที่ใช้
ใบ
แหล่งที่มา
กรุงเทพมหานคร
โดยสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด นามาจากสวนผักภายในกรุ งเทพมหานคร และ จังหวัดชลบุรี
ประเทศไทย
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พิ สูจ น์ ช นิ ด ของสมุน ไพรที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาวิ จัย โดย ศ.ดร.ทวี ศัก ดิ์ บุญ เกิ ด ภาควิ ช า
พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเก็บตัวอย่างของสมุนไพรไทยในพิพิธภัณฑ์พืช
(herbarium) ณ พิพิธภัณฑ์ พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3.2.3 ตัวอย่ างของยาต้ านโรคซึมเศร้ า (Antidepressant drug)
สาหรับยาต้ านโรคซึมเศร้ าที่นามาใช้ ทดสอบในงานวิจยั นี ้มีทงหมด
ั้
3 ชนิด ดังนี ้
- Fluoxetine hydrochloride ใช้ เป็ นยาอ้ างอิงในการทดสอบการยับยังการท
้
างานของ
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน (ภาพที่ 3.1)

ภาพที่ 3.1 โครงสร้ างโมเลกุลของยา fluoxetine hydrochloride
- GBR 12935 dihydrochloride ใช้ เป็ นยาอ้ างอิงในการทดสอบการยับยังการท
้
างาน
ของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีน (ภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 โครงสร้ างโมเลกุลของยา GBR12935 dihydrochloride
- Desipramine hydrochloride ใช้ เป็ นยาอ้ างอิงในการทดสอบการยับยังการท
้
างาน
ของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริน (ภาพที่ 3.3)

ภาพที่ 3.3 โครงสร้ างโมเลกุลของยา desipramine hydrochloride
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โดยงานวิจยั ของ Gang Zhao และคณะได้ ใช้ ยาทัง้ 3 ชนิด เป็ นยาอ้ างอิงที่ใช้ ในการ
ทดสอบการท างานของตัว ขนส่ ง สารสื่ อ ประสาทชนิ ด โมโนเอมี น โดยใช้ ค วามเข้ ม ข้ น ที่
10 ไมโครโมลาร์ ส าหรั บ fluoxetine hydrochloride และ desipramine hydrochloride
0.1 ไมโครโมลาร์ สาหรับ GBR 12935 dihydrochloride (98)
3.3 การเตรียมสารสกัดสมุนไพรและสารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
3.3.1 การสกัดสมุนไพรด้ วยตัวทาละลายเอทานอลโดยวิธีมาเซอเรชัน (Maceration)
วิธีมาเซอเรชัน (Maceration) เป็ นวิธีการสกัดสารสาคัญจากพืชหรื อสมุนไพรโดย
การหมัก พื ช หรื อ สมุน ไพรกับ ตัว ท าละลายจนกระทั่ง เนื อ้ เยื่ อ ของพื ช หรื อ สมุน ไพรอ่อ นนุ่ม
และตัวทาละลายสามารถแทรกซึมเข้ าไปละลายองค์ประกอบภายในพืชหรื อสมุนไพรออกมาได้
เริ่มจากนาสมุนไพรสดมาล้ างน ้าให้ สะอาดและนาไปตากให้ แห้ ง บดสมุนไพรให้ ละเอียดเป็ นผง
จากนัน้ นาไปหมัก กับตัว ทาละลายเอทานอล ที่ อัตราส่วนระหว่างสมุน ไพรบดแห้ ง บดแห้ ง
1 กรัมต่อตัวทาละลาย 10 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง นาสาร
สกัดที่ได้ มากรองด้ วยกระดาษกรอง Whatman NO.3 จากนันน
้ าไประเหยตัวทาละลายออก
ด้ วยวิธี evaporation ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้ สารสกัดหยาบ (crude extract) ออกมา
ละลายสารสกัดหยาบให้ ได้ ความเข้ มข้ น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ด้ วย dimethyl sulphoxide
(DMSO) และนามากรองด้ วย syringe filter ที่มีขนาดของรู กระดาษกรอง เท่ากับ 0.2
ไมโครเมตร เก็บที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในที่มืด
3.3.2 การสกัดสมุนไพรด้ วยตัวทาละลายนา้ โดยวิธีต้ม (Boil)
นาผงสมุนไพรแห้ งที่ได้ ในขันต้
้ นมาต้ มกับน ้ากลัน่ ที่อตั ราส่วนสมุนไพรบดแห้ ง 1 กรัมต่อ
น ้า 10 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ทิ ้งสารสกัดไว้ ให้ เย็นแล้ ว
นามากรองด้ วยกระดาษกรอง Whatman NO.3 จากนันน
้ าไปทาให้ แห้ งด้ วยวิธี lyophilization
จนได้ เป็ นสารสกัดหยาบ (crude extract) ออกมา ละลายสารสกัดหยาบด้ วย DMSO ให้ ได้
ความเข้ มข้ น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและนามากรองด้ วย syringe filter ที่มีขนาด
ของรูกระดาษกรองเท่ากับ 0.2 ไมโครเมตร เก็บที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในที่มืด
3.3.3 การเตรียมยาต้ านโรคซึมเศร้ า
นาสาร fluoxetine hydrochloride, desipramine hydrochloride และ GBR12935
dihydrochloride
มาละลายด้ วยน า้ มิลลิคิว (Milli-Q) ให้ ได้ ความเข้ มข้ น เริ่ มต้ น เท่ ากับ
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10 มิลลิโมลลาร์ จากนันน
้ าไปทาให้ ปราศจากเชื ้อโดยกรองด้ วย syringe filter ที่มีขนาด
ของรูกระดาษกรองเท่ากับ 0.2 ไมโครเมตร เก็บที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในที่มืด
3.4 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้ านโรคซึมเศร้ าของสารสกัดจากสมุนไพร
3.4.1 การทดสอบความเป็ นพิษต่ อเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 ของสารสกัดจาก
สมุนไพร และยาต้ านโรคซึมเศร้ าด้ วยวิธี MTT assay
เทคนิค MTT เป็ นเทคนิคที่วดั การเปลี่ยนแปลงของสี (Colorimetric assays) โดยสาร
สีเหลือง MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide,a tetrazole)
จะถูกรี ดิวซ์โดยเอนไซม์ในเซลล์ที่ยงั มีชีวิตอยู่ เปลี่ยนเป็ นตะกอนของ formazan สีม่วงสามารถ
ละลายตะกอน formazan ด้ วยสารตัวทาละลาย dimethyl sulfoxide (DMSO) จากนันวั
้ ดค่า
การดูดกลืนแสง (absorbance) ด้ วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นตังแต่
้ 500600 nm (99)

ภาพที่ 3.4 ปฏิกิริยารี ดกั ชัน่ (Reduction reaction) ของวิธี MTT assay
เลี ้ยงเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยงในจานเพาะเลี ้ยงขนาด 96 หลุม โดยให้ มีจานวนเซลล์
ในแต่ละหลุมเท่ากับ 25,000 เซลล์ และมีปริ มาตรเท่ากับ 150 ไมโครลิตร นาเซลล์ไป
บ่มที่สภาวะ 5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ , อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง จากนันน
้ ามาทดสอบกับสารทดสอบ ดังนี ้ 1.) สารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดที่ความ
เข้ มข้ น 1,000, 800, 600, 300, 100, 50, และ 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในอาหารเลี ้ยงเซลล์
2.) สารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิดที่ความเข้ มข้ น 1000, 100, 10, 1 และ 0.1
ไมโครโมลาร์ ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ 3.) อาหารเลี ้ยงเซลล์ โดยปริ มาตรสุดท้ ายเท่ากับ 200 และ
นาเซลล์ไปบ่มที่สภาวะ 5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง จากนันน
้ ามาเติมสารละลาย MTT (ความเข้ มข้ น 5 mg/ml ในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ,
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pH 7.5) 20 ไมโครลิตร (สารละลาย MTT 10 ไมโครลิตรต่อปริ มาตรสุดท้ าย 100 ไมโครลิตร)
แล้ วนากลับเข้ าไปบ่มที่สภาวะ 5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลา นามาดูดส่วนน ้าใสด้ านบนทิ ้งทังหมด
้
เติมสารผสมระหว่าง
DMSO และ เอทานอลในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 จานวน 200 ไมโครลิตร ใช้ ปิเปตดูดขึ ้นลงจน
ตะกอนถูกละลายจนหมด แล้ วดูดส่วนน ้าด้ านบน 100 ไมโครลิตร ใส่จานเพาะเลี ้ยงเซลล์ใหม่
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง
Synergy Mx Monochromator-Based Multi-Mode Microplate Reader จากนันน
้ าค่า
ดูดกลืนแสงที่ได้ มาคานวณหาเปอร์ เซ็นต์ความมีชีวิตรอดของเซลล์ (% cell viability)
% cell viability = (treated cell - blank) x 100
(untreated cell - blank)
3.4.2 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่ อการแสดงออก ในระดับ mRNA ของ
ยี น hDAT, hNET และ hSERT ในเซลล์ ประสาทเพาะเลี ย้ ง LAN-5 ด้ วยวิ ธี
Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR)
เพาะเลี ้ยงเซลล์ประสาท LAN-5 ลงในจานเพาะเลี ้ยงขนาด 6 หลุม โดยให้ มีจานวนเซลล์
ในแต่ละหลุมเท่ากับ 550,000 เซลล์ และมีปริ มาตรเท่ากับ 1.5 มิลลิลิตร นาเซลล์ไปบ่มที่
สภาวะ 5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
จากนันน
้ ามาทดสอบกับสารทดสอบ ดังนี ้ 1.) สารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดที่ความเข้ มข้ น 100
และ 25 ไมโครกรั มต่อมิล ลิลิตร 2.) อาหารเลีย้ งเซลล์ โดยให้ มีปริ มาตรสุดท้ ายเท่ากับ
2 มิลลิลิตร และนาเซลล์ไปบ่มที่สภาวะ 5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลาจึงนาเซลล์มาสกัดอาร์ เอ็นเอ (Total RNA)
โดยใช้ น ้ายา TRIzol
3.4.2.1 การสกัด Total RNA โดยใช้ นา้ ยา TRIzol
นาเซลล์ที่เพาะเลี ้ยงไว้ มาล้ างด้ วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 1 ครัง้ เติมน ้ายา TRIzol
1 มิลลิลิตร ต่อเซลล์จานวน 5x10^6 เซลล์ ผสมให้ เซลล์เป็ นเนื ้อเดียวกันโดยใช้ ปิเปต
ตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 5 นาที ดูดสารละลายทังหมดใส่
้
ในหลอดทดลองขนาด
1.5 มิลลิลิตร เติมสารละลายคลอโรฟอร์ มเย็น 200 ไมโครลิตร ต่อ นา้ ยา TRIzol
1 มิลลิลิตร ผสมสารให้ เป็ นเนื ้อเดียวกันโดยการเขย่าอย่างรุ นแรง ตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
ประมาณ 3 นาที นาไปปั่ นตกตะกอนที่ความเร็วไม่เกิน 12,000 g นาน 15 นาที ที่อณ
ุ หภูมิ
4 องศาเซลเซียส จะได้ เป็ นสารละลายทังหมด
้
3 ชัน้ โดยอาร์ เอ็นเอจะอยู่ในส่วนใสชัน้
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บนสุด ดูดส่วนใสชันบนสุ
้
ดประมาณ 400 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลองอันใหม่ขนาด
1.5 มิลลิลิตร เติมสารละลายไอโซโพรพานอลเย็น 500 ไมโครลิตร ต่อน ้ายา TRIzol
1 มิลลิลิตร ผสมให้ เข้ ากันโดยการกลับหลอดขึ ้นลงประมาณ 10 ครัง้ ตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ
-20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที นาไปปั่ นตกตะกอนที่ความเร็ ว 12,000 g นาน
10 นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะเกิดเป็ นตะกอนรู ปเข็มสีขาวขุ่นที่ก้นหลอด
จากนันเทสารส่
้
วนใสด้ านบนทิ ้ง ล้ างตะกอนด้ วย 75 เปอร์ เซ็นต์เอทานอลในน ้า (DEPCtreated water) ที่ปราศจากเอนไซม์ย่อยอาร์ เอ็นเอ (RNase) ปั่ นที่ความเร็ ว 7500 g
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที เทส่วนใสทิ ้ง ตากตะกอนอาร์ เอ็นเอให้ แห้ ง
ละลายตะกอนอาร์ เอ็นเอด้ วยน ้า DEPC ที่ปราศจาก RNase ที่อณ
ุ หภูมิ 65 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 10 นาที เก็บรักษาอาร์ เอ็นเอที่สกัดได้ ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -80 องศาเซลเซียส ได้ นาน
หลายเดือน
3.4.2.2 การวัดความเข้ มข้ นของ total RNA ที่สกัดได้ ด้ วยการวัดค่ า Optical
Density (OD)
นาอาร์ เอ็นเอที่สกัดได้ 2 ไมโครลิตร ตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
260 และ 280 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง NanoDrop โดยให้ คา่ OD260 มีคา่ เท่ากับ 1.00 เทียบ
ได้ กบั ปริ มาณอาร์ เอ็นเอ 40 µg/ml ไม่ต้องเจือจางอาร์ เอ็นเอด้ วยน ้ากลัน่ ก่อน เครื่ องจะทา
การคานวณค่าความเข้ มข้ นอาร์ เอ็นเอจากสูตร
[RNA] = OD260 x 40 x ค่าการเจือจาง x 10-3
3.4.2.3

การกาจัดดีเอ็นเอปนเปื ้ อนออกจากตัวอย่ างอาร์ เอ็นเอด้ วยเอนไซม์
DeoxyribonucleaseI (DNase I)
นาอาร์ เอที่สกัดได้ ปริ มาณ 500 ng มาทาปฏิกิริยากับเอนไซม์ DNase I ดัง
ตารางที่ 3.1 ตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลาให้ หยุด
ุ หภูมิ 65 องศาการทางานของเอนไซม์ DNaseI ด้ วย 25 mM EDTA, pH 8.0 ที่อณ
เซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที
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ตารางที่ 3.1 ขัน้ ตอนการเติมนา้ ยาเพื่อกาจัดดีเอ็นเอปนเปื ้ อนออกจากตัวอย่ างอาร์ เอ็นเอ
Reagent
ปริมาตรต่ อ 1 ปฏิกิริยา (µl)
10x DNase I Reaction buffer
1
DNase I
1
RNA
ขึ ้นกับความเข้ มข้ นของ RNA ตัวอย่าง
DEPC-treated water
เติมให้ ปริมาตรของปฏิกิริยาครบ 10 µl
รวมปริมาตรทังหมดเป็
้
น 10 µl ตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
25 mM EDTA, pH 8.0
1
นาไปวางไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 65ºC เป็ นเวลา 10 นาที
3.4.2.4 การสร้ าง complementary DNA (cDNA) จากอาร์ เอ็นเอ
นาอาร์ เอ็นเอที่ผ่านการกาจัดดีเอ็นเอปนเปื อ้ น 10 ไมโครลิตร ทาปฏิกิริยากับ
เอนไซม์ Reverse Transcriptase (RT) ดังตารางที่ 3.2 โดยมีสภาวะที่เหมาะสมในการทา
ปฏิกิริยาคือ ตังที
้ ่ อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ปรับอุณหภูมิขึ ้นเป็ น 50 องศา
เซลเซียส นาน 60 นาที ซึง่ เป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทางานของเอนไซม์ RT จากนัน้
หยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์โดยปรับอุณหภูมิขึ ้นเป็ น 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที
ตารางที่ 3.2 ขัน้ ตอนการเติมนา้ ยาเพื่อสร้ าง cDNA จากอาร์ เอ็นเอ
Reagent
ปริมาตรต่ อ 1 ปฏิกิริยา (µl)
50 µM Oligo-dT 20 mer
1
Total RNA 10pg-5µg
10
10 mM dNTP Mix
1
DEPC-treted water
เติมให้ ครบ 13 µl
ทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้ วแช่น ้าแข็งทันที นาน 1 นาที
SuperScript III 5X First-Strand Buffer
4
SuperScript III 0.1 M DTT
1
40 unit RiboLock
1
SuperScript III Reverse Transcriptase (200 units/ µl)
1
รวมปริมาตรสุดท้ ายเท่ากับ 20 ไมโครลิตร
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3.4.2.5 การทดสอบการแสดงออกระดับ mRNA ของยีน hDAT, hNET และ
hSERT ด้ วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR)
ทา PCR เพื่อตรวจสอบการแสดงออกระดับ mRNA ของยีน hDAT, hNET และ
hSERT ของเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 โดยใช้ cDNA จากขันตอน
้
3.2.2.4 เป็ น
ดีเอ็นเอต้ นแบบ ผสมกับชุดน ้ายาทา PCR ดังตารางที่ 3.3 และใช้ primers ที่จาเพาะ
ต่อยีนที่ตรวจวัดสาหรับตรวจสอบการแสดงออกยีนที่สนใจ ดังตารางที่ 3.4 โดยปริ มาตร
สุดท้ ายจะเท่ากับ 25 ไมโครลิตร จากนันท
้ าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ด้ วยเทคนิค PCR โดย
ใช้ เครื่ อง Themal Cycler ในสภาวะที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยา ดังตารางที่ 3.5 นามา
ตรวจสอบขนาดของดีเอ็นเอ โดยใช้ กระแสไฟฟ้า บน agarose gel ความเข้ มข้ น 2
เปอร์ เซ็นต์ ใช้ ความต่างศักย์ 90 โวลต์ (gel electrophoresis) ย้ อมเจลด้ วย
เอทีเดียมโบรมายด์ และถ่ายภาพเจลที่ย้อมแล้ วด้ วยเครื่ องถ่ายภาพเจล จากนันวั
้ ดความ
เข้ มของชิ ้นผลิตภัณฑ์ในภาพโดยใช้ โปรแกรม GeneTool เปรี ยบเทียบความเข้ มของชิ ้น
ผลิตภัณฑ์ (product band) เพื่อดูระดับการแสดงออกของ mRNA เทียบกับชิ ้นผลิตภัณฑ์
ของยีนควบคุม (GAPDH) และคานวณหาร้ อยละของการแสดงออกของ mRNA ใน
เซลล์ เพาะเลีย้ งที่ ถูกทดสอบด้ วยสารสกัดสมุนไพรเที ยบกับเซลล์ เพาะเลีย้ งที่ ไม่ มีสาร
ทดสอบ (%cell expression of mRNA)
%cell expression of mRNA =
100 x treated cell
untreated cell
ตารางที่ 3.3 ขัน้ ตอนการเติมนา้ ยาเพื่อเพิ่มจานวนชิน้ ส่ วนดีเอ็นเอของยีนที่สนใจศึกษา
นา้ ยา
10X NEB Standard Buffer
10 mM dNTP Mix
10 µM Forward primer
10 µM Reward primer
DMSO*

ปริมาตรต่ อ 1 ปฏิกิริยา (µl)
2.5 สาหรับ DAT, NET และ SERT
3.25 สาหรับ GAPDH
0.5
0.5 สาหรับ DAT, NET และ SERT
0.125 สาหรับ GAPDH
0.5 สาหรับ DAT, NET และ SERT
0.125 สาหรับ GAPDH
1.25
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ตารางที่ 3.3 ขัน้ ตอนการเติมนา้ ยาเพื่อเพิ่มจานวนชิน้ ส่ วนดีเอ็นเอของยีนที่สนใจศึกษา
(ต่ อ)
นา้ ยา
Taq-DNA polymerase

ปริมาตรต่ อ 1 ปฏิกิริยา (µl)
0.125สาหรับ DAT, NET และ SERT
0.1875 สาหรับ GAPDH
5 สาหรับ DAT, NET และ SERT
cDNA
1 สาหรับ GAPDH
14.625 สาหรับ NET และ SERT
Milli-Q water
15.875 สาหรับ DAT
18.5625 สาหรับ GAPDH
รวมปริมาตรสุดท้ ายเท่ากับ 25 ไมโครลิตร เพิ่มจานวน DNA ด้ วยเทคนิค PCR
หมายเหตุ: *DMSO ใส่เฉพาะ NET, SERT และ GAPDH
ตารางที่ 3.4
ผลิตภัณฑ์

Primersจาเพาะสาหรั บตรวจสอบการแสดงออกของยีนและขนาดของ

ยีน

ลาดับเบส

hDAT forward primer(100)
hDAT reverse primer(100)
hNET forward primer(101)
hNET reverse primer(101)
hSERT forward primer(101)
hSERT reverse primer(101)
GAPDH forward
primer(102)
GAPDH reverse
primer(102)

5’ GTC ACC AAC GGT GGC ATC TA 3’
5’GCT GAC CAG CTT CCA GCA 3’
5’ GCT TCT ACT ACA ACG TCA TCA TC 3’
5’ CGA TGA CGA CGA CCA TCA G 3’
5’ CAT CTG GAA AGG CGT CAA G 3’
5’ CGA AAC GAA GCT CGT CAT G 3’
5’ GAC CAC AGT CCA TGC CAT CAC T 3’
5’ TCC ACC ACC CTG TTG CTG TAG 3’

ขนาด
ผลิตภัณฑ์
195 bp
294 bp
319 bp

452 bp
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ตารางที่ 3.5 ปฏิกิริยาและอุณหภูมิท่ ใี ช้ ในการเพิ่มจานวนดีเอ็นเอของยีน hDAT, hNET,
hSERT และ GAPDH
ขัน้ ตอน
อุณหภูมิ (ºC)
เวลา (นาที) จานวนรอบ
Pre-denature
94
2
1
Denature

95

45 วินาที

Annealing

55 สาหรับ NET, SERT และ GAPDH
57.2 สาหรับ DAT

45 วินาที

Extension

72

45 วินาที

Final extension
Hold temp.

72
4

7
forever
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1
-

3.4.3 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่ อการต้ านโรคซึมเศร้ า ที่มีผลต่ ออัตรา
การท างานของโปรตี น ขนส่ ง สารสื่ อ ประสาทโดพามี น , นอร์ อิ พิ เ นฟริ น และ
ซีโรโทนิน ในเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 โดยใช้ ชุดนา้ ยา Neurotransmitter
transporter uptake assay kit
ชุดทดสอบ Neurotransmitter transporter uptake assay kit (Molecular Devices)
ภายในน า้ ยาของชุด ทดสอบจะมี ส่ว นประกอบของโมเลกุล ที่ สัง เคราะห์ เ ลี ย น แบบสารสื่ อ
ประสาทชนิดโมโนเอมีนทาให้ โมเลกุลเหล่านันสามารถเคลื
้
่อนที่ผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาท
ชนิดโมโนเอมีนได้ ซึง่ โมเลกุลนันติ
้ ดฉลากด้ วยสารเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ที่มี
สารกดการเรื องแสงอยู่เมื่ออยู่ในสภาวะปกติ (Masking Dye) แต่เมื่อนาน ้ายาไปทาการ
ทดสอบกับเซลล์เพาะเลี ้ยงที่มีการแสดงออกของยีน หรื อมีองค์ประกอบของตัวขนส่งสารสื่อ
ประสาทชนิดโมโนเอมีน โมเลกุลเลียนแบบนัน้ จะสามารถเคลื่อนผ่านเข้ าสู่เซลล์ โดยอาศัย
ช่องทางของตัวขนส่งสารสื่อประสาทเหล่านันท
้ าให้ สารกดการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์หลุดออก
ดังนันเมื
้ ่อนาเซลล์เพาะเลี ้ยงไปวัดการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์โดยใช้ เครื่ อง Fluorometer จะ
สามารถวัดการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ได้ ภายในเซลล์ โดยค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ จะแปร
ตามปริมาณโมเลกุลเลียนแบบที่เคลื่อนผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนที่ทางานได้
เข้ าสูเ่ ซลล์เพาะเลี ้ยงทาให้ สามารถวัดอัตราการทางานของตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอ
มีนได้ (ภาพที่ 3.5)
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ที่มา: http://www.moleculardevices.com/Products/AssayKits/Transporters/Neurotransmitter.html
ภาพที่ 3.5 หลักการของชุดน ้ายา Neurotransmitter Transporter Uptake Assay Kit
เลี ้ยงเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยงในจานเพาะเลี ้ยงขนาด 96 หลุม ชนิดก้ นใสด้ านข้ างมืด
โดยให้ มีจานวนเซลล์ในแต่ละหลุมเท่ากับ 35,000 เซลล์ และมีปริ มาตรเท่ากับ 100 ไมโครลิตร
นาเซลล์ไปบ่มที่สภาวะ 5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ , อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลาใช้ ปิเปตดูดเอาอาหารเลี ้ยงเซลล์ออกให้ หมด จากนันน
้ ามา
ทดสอบกับ สารทดสอบดัง ตารางที่
3.6 ซึ่ง สามารถแบ่ง เป็ นกลุ่ม ทดสอบได้ 4 กลุ่ม
ดังตารางที่ 3.7 โดยปริ มาตรสุดท้ ายเท่ากับ 100 ไมโครลิตร นาเซลล์ไปบ่มที่สภาวะ
5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที จากนันน
้ ามา
เติมน ้ายา fluorescent dye/masking dye mix ลงไปในแต่ละหลุมการทดสอบปริ มาตร
100 ไมโครลิตร นาไปวัดอัตราการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เวลาที่ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ
60 นาที ที่ความยาวคลื่น 440, 550 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง Synergy Mx MonochromatorBased Multi-Mode Microplate Reader ข้ อมูลที่ได้ นามาหักออกจากค่าการเรื องแสงฟลูออ
เรสเซนต์ของสารทดสอบและเซลล์ที่ไม่ได้ ใส่น ้ายา fluorescent dye/masking dye mix
(Blank)
จากนัน้ นาค่า ที่ ได้ ม าสร้ างกราฟความสัมพัน ธ์ ระหว่างค่า อัตราการเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ (RFU) และระยะเวลาที่วดั (min) (ภาพที่ 3.6) และนามาคานวณหาพื ้นที่ใต้
กราฟ (Area below curve) โดยใช้ โปรแกรม Sigma Plot เวอร์ ชนั 11.0
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ตารางที่ 3.6 สารทดสอบที่ใช้ ในการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่ อการต้ าน
โรคซึมเศร้ าที่มีผลต่ ออัตราการทางานของโปรตีนขนส่ งสารสื่อประสาทชนิ ด โดพามีน,
นอร์ อิพิเนฟริน และ ซีโรโทนิน ในเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5
สารทดสอบ
ใช้ ทดสอบ
สารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาททัง้ 3 ชนิด
สารสกัดสมุนไพร+flu+des

โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีน

สารสกัดสมุนไพร+flu+GBR12935

โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริน

สารสกัดสมุนไพร+des+GBR12935

โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน

Flu+des+GBR12935
Flu+des
Flu+GBR12935
Des+GBR12935
1X HBSS+0.1% BSA Buffer

Positive control ของการทดสอบโปรตีนขนส่งสาร
สื่อประสาททัง้ 3 ชนิด
Negative control ของการทดสอบโปรตีนขนส่ง
สารสื่อประสาทชนิดโดพามีน
Negative control ของการทดสอบโปรตีนขนส่ง
สารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพเิ นฟริน
Negative control ของการทดสอบโปรตีนขนส่ง
สารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน
Negative control ของการทดสอบทังหมด
้

สารทุกชนิดเจือจางใน 1X HBSS+0.1 BSA Buffer
ความเข้ มข้ นสารสกัดสมุนไพรเท่ ากับ 25 และ 100 ไมโครกรัมต่ อไมโครลิตร
ความเข้ มข้ นของ flu และ des เท่ ากับ 10 ไมโครโมลาร์
ความเข้ มข้ นของ GBR12935 เท่ ากับ 0.1 ไมโครโมลาร์
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ตารางที่ 3.7 การแบ่ งกลุ่มทดสอบเพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่ อการต้ าน
โรคซึมเศร้ าที่มีผลต่ ออัตราการทางานของโปรตีนขนส่ งสารสื่อประสาทชนิ ดโดพามีน,
นอร์ อิพิเนฟริน และซีโรโทนิน ในเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5
กลุ่มที่
1
2
3
4

การทดสอบ
ทดสอบผลต่ออัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
ทดสอบผลต่ออัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีน
ทดสอบผลต่ออัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริน
ทดสอบผลต่ออัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน

ที่มา: http://www.moleculardevices.com/products/assaykits/transporters/neurotransmitter.html
ภาพที่ 3.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ (RFU) และระยะเวลา
(min)
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3.4.4 การทดสอบความเป็ นพิษต่ อเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 ของสารทดสอบที่
ใช้ ในการทดสอบอัตราการทางานของโปรตีนขนส่ งสารสื่อประสาทโดพามีน,
นอร์ อิพิเนฟริ น
และซีโรโทนิน ในเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 ด้ วยวิธี
MTT Assay
เลี ้ยงเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยงในจานเพาะเลี ้ยงขนาด 96 หลุม โดยให้ มีจานวนเซลล์
ในแต่ละหลุมเท่ากับ 35,000 เซลล์ และมีปริ มาตรเท่ากับ 100 ไมโครลิตร นาเซลล์ไปบ่มที่
สภาวะ 5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ , อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
เมื่อครบเวลาใช้ ปิเปตดูดเอาอาหารเลี ้ยงเซลล์ออกให้ หมด จากนันน
้ ามาทดสอบกับสารทดสอบ
ดัง ตารางที่ 3.6 โดยปริ มาตรสุดท้ ายเท่ า กับ 100
ไมโครลิ ตร น าเซลล์ ไปบ่มที่ สภาวะ
5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที จากนันน
้ ามา
เติมสารละลาย MTT (ความเข้ มข้ น 5 mg/ml ในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ , pH 7.5) 20 ไมโครลิตร
(สารละลาย MTT 10 ไมโครลิตรต่อปริ มาตรสุดท้ าย 100 ไมโครลิตร) แล้ วนากลับเข้ าไปบ่มที่
สภาวะ 5 เปอร์ เซ็นต์ คาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง
เมื่ อ ครบเวลา น ามาดูด ส่ ว นน า้ ใสด้ า นบนทิ ง้ ทัง้ หมด เติ ม สารผสมระหว่ า ง DMSO และ
เอทานอลในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 จานวน 200 ไมโครลิตร ใช้ ปิเปตดูดขึ ้นลงจนตะกอนถูกละลาย
จนหมด แล้ วดูดส่วนน ้าด้ านบน 100 ไมโครลิตร ใส่จานเพาะเลี ้ยงเซลล์ใหม่ นาไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง Synergy Mx
Monochromator-Based Multi-Mode Microplate Reader จากนันน
้ าค่าดูดกลืนแสงที่ได้ มา
คานวณหาเปอร์ เซ็นต์ความมีชีวิตรอดของเซลล์ (% cell viability)
% cell viability = (treated cell - blank) x 100
(untreated cell - blank)
3.5 การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้แต่ละการทดสอบจะทาการทดสอบจานวน 3 ครัง้ (triplicate) และ
นาค่าที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนันน
้ ามาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ
โดยใช้ หลักสถิติ Independent Student’s t-test ที่ระดับนัยสาคัญ P < 0.05 ด้ วยโปรแกรม SPSS
Statistics เวอร์ ชนั 17.0 และการคานวณหาพื ้นที่ใต้ กราฟคานวณโดยใช้ โปรแกรม SigmaPlot11.0
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
4.1 ผลการพิสูจน์ ชนิดของสมุนไพร
สมุน ไพรที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาวิ จัย ได้ รั บ การพิ สูจ น์ โ ดย ศ.ดร.ทวี ศัก ดิ์ บุญ เกิ ด ภาควิ ช า
พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และเก็บตัวอย่างของสมุนไพรไทยในพิพิธภัณฑ์ พืช
(herbarium) ณ พิพิธภัณฑ์ พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผลดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการพิสูจน์ ชนิดของสมุนไพร
Collector
Herbarium
Scientific
Vernacular Common
Family
Number
Number
Name
Name
Name
Lukkiga
Centella
013436
Asiatic
Umbelliferae
asiatica (L.)
Thanesphatisuk
บัวบก
(BCU)
pennywort
(Apiaceae)
Urb.
1
Lukkiga
Thai
Senna aiamea
013438
ขี ้เหล็ก,
Leguminosae(Lam.)
Thanesphatisuk
copper
(BCU)
ขี ้เหล็กบ้ าน
Caesalpinioideae
Irwin&Barneby
2
pod
สะระแหน่,
Visa
Mentha
013445
สะระแหน่ Kitchen
Labiatae
Thongrakard
cordifolia Opiz
(BCU)
สวน,
mint
(Lamiaceae)
ex Fresen
21
หอมด่วน
4.2 ผลการสกัดสมุนไพรด้ วยเอทานอลโดยวิธีมาเซอเรชัน (Maceration)
จากการสกัดสมุนไพรโดยการนาไปหมักกับเอทานอลที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง ได้ ผลผลิตสุดท้ ายดังแสดงในตารางที่ 4.2
4.3 ผลการสกัดสมุนไพรด้ วยนา้ โดยวิธีการต้ ม (Boil)
จากการสกัดสมุนไพรโดยการนาไปต้ มกับน ้าที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
30 นาที ได้ ผลผลิตสุดท้ ายดังแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ผลการสกัดสมุนไพรด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และ นา้
Name of medicinal material

Family

Senna aiamea (Lam.)
Irwin&Barneby

Umbelliferae
(Apiaceae)
LeguminosaeCaesalpinioideae

Mentha cordifolia Opiz ex Fresen

Labiatae (Lamiaceae)

Centella asiatica (L.) Urb.

Extract yield (%)
Ethanol Water
7.56

9.15

11.46

9.639

4.36

11.2

4.4 ผลการทดสอบความเป็ นพิษต่ อเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 ของสารสกัดจาก
สมุนไพร และยาต้ านโรคซึมเศร้ าด้ วยวิธี MTT assay
จากการทดสอบวัดความเป็ นพิษของสารสกัดสมุนไพรที่สกัดจากเอทานอล และนา้ ทัง้
3 ชนิด ที่ความเข้ มข้ น 1000, 800, 600, 300, 100, 50 และ 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในอาหาร
เลี ้ยงเชื ้อ และสารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด ที่ความเข้ มข้ น 1000, 100, 10, 1 และ 0.1
ไมโครโมลาร์ ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ ต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยงLAN-5 โดยให้ เซลล์กลุ่มที่ไม่ได้
ทดสอบด้ วยสารสกัดสมุนไพร และสารละลายยาเป็ นกลุม่ ควบคุมลบ (Negative control) มีค่า
เปอร์ เซ็นต์ของอัตราการรอดชีวิต (Cell viability) เท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ นากลุ่มทดสอบ
มาคานวณเทียบกับกลุม่ ควบคุมเพื่อหาร้ อยละของอัตราการรอดชีวิต (%Cell viability) และนามา
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ทดสอบโดยใช้ ห ลัก สถิ ติ Independent
Student’s t-test โดยให้ คา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ระดับ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดจากใบสะระแหน่, ใบขีเ้ หล็ก และบัวบก ที่สกัดจาก
เอทานอล และ น ้า ความเข้ มข้ น 300, 600, 800 และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 โดยเปอร์ เซ็นต์ของอัตราการรอดชีวิตมีคา่ น้ อยกว่ากลุม่ ควบคุม
ลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 4.1-4.3) สาหรับสารละลายยา fluoxetine
hydrochloride และ desipramine hydrochloride ที่ความเข้ มข้ น 100 และ 1000 ไมโครโมลาร์
GBR12935 dihydrochloride ที่ความเข้ มข้ น 10, 100 และ 1000 ไมโครโมลาร์ นันมี
้ ความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยงโดยเปอร์ เซ็นต์ของอัตราการรอดชีวิตมีค่าน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมลบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 4.4)
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จากผลทดสอบดังกล่าวคณะผู้วิจยั ได้ เลือกความเข้ มข้ นของสารสกัดสมุนไพรที่น้อยที่สดุ
ที่ไม่เป็ นพิษต่อเซลล์ และ มากที่สดุ ที่ไม่เป็ นพิษต่อเซลล์ คือ 25 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ไปทาการทดสอบวัดฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการแสดงออกระดับ mRNA ของยีน hDAT,
hNET และ hSERT ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 และทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อ
ระดับการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อปะสาทชนิดโมโนเอมีน, โดพามีน, นอร์ อิพิเนฟริ น และ
ซีโรโทนิน ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 สาหรับความเข้ มข้ นของยาต้ านโรคซึมเศร้ า ได้ ใช้
ความเข้ มข้ นตามงานวิจยั ของ Gang Zhao และคณะ โดย fluoxetine hydrochloride และ
desipramine hydrochloride ใช้ ความเข้ มข้ นที่ 10 ไมโครโมลาร์ และ GBR12935 ใช้ ความเข้ มข้ น
ที่ 0.1 ไมโครโมลาร์ โดยนาไปใช้ เป็ นสารทดสอบฤทธิ์ต่อระดับการทางานของโปรตีนขนส่งสาร
สื่อประสาททัง้ 3 ชนิด ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 ให้ เป็ นกลุม่ ควบคุมบวกในการทดสอบ

*

*

*

*

ภาพที่ 4.1 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดจากใบสะระแหน่ ที่สกัดจากเอทานอล และ
น ้า ที่ความเข้ มข้ น 25, 50, 100, 300, 600, 800 และ 1000 µg/mL ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยมี “cell” เป็ นกลุม่ ควบคุมลบ ด้ วยวิธี MTT assay ทาการทดสอบแต่ละ
ตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าตัวทาละลายทัง้ 2 ชนิด ที่ความเข้ มข้ น
300 µg/ml ขึ ้นไป (*) สามารถลด %cell viability ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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*

*

*

*

ภาพที่ 4.2 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดจากใบขี ้เหล็ก ที่สกัดจากเอทานอล และ น ้า
ที่ความเข้ มข้ น 25, 50, 100, 300, 600, 800 และ 1000 µg/mL ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง โดยมี “cell” เป็ นกลุ่มควบคุมลบ ด้ วยวิธี MTT assay ทาการทดสอบแต่ละ
ตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าตัวทาละลายทัง้ 2 ชนิด ที่ความเข้ มข้ น
300 µg/ml ขึ ้นไป (*) สามารถลด %cell viability ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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*

*

*

*

ภาพที่ 4.3 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดจากบัวบก ที่สกัดจากเอทานอล และน ้า
ที่ความเข้ มข้ น 25, 50, 100, 300, 600, 800 และ 1000 µg/mL ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยงLAN-5 เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง โดยมี “cell” เป็ นกลุ่มควบคุมลบ ด้ วยวิธี MTT assay ทาการทดสอบแต่ละ
ตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าตัวทาละลายทัง้ 2 ชนิด ที่ความเข้ มข้ น
300 µg/ml ขึ ้นไป (*) สามารถลด %cell viability ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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*
*

ภาพที่ 4.4

*

ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3

ชนิด

ที่ความเข้ มข้ น 0.1, 1, 10, 100 และ 1000 µM ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
โดยมี “cell” เป็ นกลุม่ ควบคุมลบ ด้ วยวิธี MTT assay ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้
จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่า fluoxetine, desipramine ที่ความเข้ มข้ น 100 และ 1000 µM
และ GBR12935 ที่ความเข้ มข้ น 10, 100 และ 1000 µM (*) สามารถลด % cell viability ได้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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4.5 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่ อการแสดงออก ในระดับ mRNA ของยีน
hDAT, hNET และ hSERT ในเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 ด้ วยวิธี Reverse
Transcriptase PCR (RT-PCR)
จากการวัดการแสดงออกในระดับ mRNA ของยีน hDAT, hNET และ hSERT ในเซลล์
ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 เมื่อทดสอบด้ วยสารสกัดสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด ด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล และ น ้า ที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 ug/mL โดยนาไปเปรี ยบเทียบอัตราส่วนกับ
housekeeping gene ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ได้ ใช้ ยีน GAPDH จากนันน
้ าค่าอัตราส่วนของกลุม่ ทดสอบ
ไปเปรี ยบเทียบหาค่าร้ อยละของการแสดงออกของของยีนกับกลุ่มควบคุมลบ โดยให้ คา่ อัตราส่วน
ของกลุม่ ควบคุมลบเท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อได้ คา่ ร้ อยละแล้ วจึงนาไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ
กลุม่ ควบคุมลบโดยใช้ หลักสถิติ Independent Student’s t-test โดยให้ คา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ที่ระดับ
95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์กดการแสดงออกของยีน hDAT โดยมี
ค่าร้ อยละของการแสดงออกของยีนน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ได้ แก่ สารสกัดจากใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และ บัวบกด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่
ความเข้ มข้ น 25 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 4.6) ส่วนสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์กด
การแสดงออกของยีน hNET โดยมีค่าร้ อยละของการแสดงออกของยีนน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมลบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้ แก่ สารสกัดจากใบสะระแหน่ด้วยตัวทาละลายเอทานอลที่
ความเข้ มข้ น 25 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร สารสกัดจากใบขี ้เหล็กด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และนา้ ที่ความเข้ มข้ น 25 และ
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดจากบัวบกด้ วยเอทานอลที่ความเข้ มข้ น 100 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 4.7) สาหรับยีน hSERT นัน้
สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์กดการแสดงออกของยีนนี ้ โดยมีคา่ ร้ อยละของการแสดงออกของยีนน้ อย
กว่ากลุม่ ควบคุมลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้ แก่ สารสกัดจากใบสะระแหน่ด้วยตัว
ทาละลายเอทานอลที่ความเข้ มข้ น 25 ไมโครกรั มต่อมิลลิลิตร และนา้ ที่ความเข้ มข้ น 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากใบขี ้เหล็กด้ วยตัวทาละลายเอทานอลที่ความเข้ มข้ น 25 และ
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดจากบัวบกด้ วยตัวทาละลายเอทานอลที่ความเข้ มข้ น 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 4.8)
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ใบขี ้เหล็ก

ใบสะระแหน่

hDAT=195bp
hNET=294bp
SERT=319bp

Water 100 µg/mL

Water 25 µg/mL

EtOH 100 µg/mL

EtOH 25 µg/mL

Water 100 µg/mL
Water 100 µg/mL

Untreated cells

Water 25 µg/mL
Water 25 µg/mL

EtOH 100 µg/mL

EtOH 25 µg/mL

Untreated cells

GAPDH=452bp

บัวบก
hDAT=195bp
hNET=294bp
SERT=319bp

EtOH 100 µg/mL

EtOH 25 µg/mL

Untreated cells

GAPDH=452bp

ภาพที่ 4.5 ผลการตรวจสอบการแสดงออกของยีนในเซลล์ LAN-5 ด้ วยวิธี Gel electrophoresis
เมื่อทดสอบด้ วยสารสกัดใบขี ้เหล็ก, ใบสะระแหน่ และ บัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้า
ที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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hDAT

*

*

*

*

*

*

ภาพที่ 4.6 ผลการแสดงออกของยีน hDAT ในเซลล์ LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัด
ใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ
100 µg/mL เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง “Cell” คือ เซลล์ที่ไม่ได้ ถกู ทดสอบด้ วยสารสกัด (กลุม่ ควบคุมลบ)
(ทาการทดสอบจานวน 3 ครัง้ การทดลอง) พบว่าสารสกัดทัง้ 3 ชนิดที่สกัดด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล และน ้า ทัง้ 2 ความเข้ มข้ น (*) สามารถลดการแสดงออกของยีน hDAT ได้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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*

*

hNET

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

ภาพที่ 4.7 ผลการแสดงออกของยีน hNET ในเซลล์ LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัด
ใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ
100 µg/mL เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง “Cell” คือ เซลล์ที่ไม่ได้ ถกู ทดสอบด้ วยสารสกัด (กลุม่ ควบคุมลบ)
(ทาการทดสอบจานวน 3 ครัง้ การทดลอง) พบว่าสารสกัดใบสะระแหน่ที่สกัดด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL และที่สกัดด้ วยน ้า ความเข้ มข้ น 25 µg/mL สารสกัด
ใบขี ้เหล็กที่สกัดด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าทัง้ 2 ความเข้ มข้ น และสารสกัดบัวบกที่สกัด
ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 100 µg/mL และน ้า ความเข้ มข้ น 25 µg/mL (*)
สามารถลดการแสดงออกของยีน hNET ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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hSERT

*

*
*

*

*

*

ภาพที่ 4.8 ผลการแสดงออกของยีน hSERT ในเซลล์ LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัด
ใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ
100 µg/mL เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง “Cell” คือ เซลล์ที่ไม่ได้ ถกู ทดสอบด้ วยสารสกัด (กลุม่ ควบคุมลบ)
(ทาการทดสอบจานวน 3 ครัง้ การทดลอง) พบว่าสารสกัดใบสะระแหน่ที่สกัดด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล ความเข้ มข้ น 25 µg/mL และที่สกัดด้ วยน ้า ความเข้ มข้ น 100 µg/mL สารสกัดใบขี ้เหล็ก
ที่สกัดด้ วยตัวทาละลายเอทานอล ทัง้ 2 ความเข้ มข้ น และสารสกัดบัวบกที่สกัดด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล ความเข้ มข้ น 100 µg/mL และน ้า ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL (*) สามารถ
ลดการแสดงออกของยีน hSERT ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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4.6 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่ อการต้ านโรคซึมเศร้ า ที่มีผลต่ ออัตราการ
ทางานของโปรตีนขนส่ งสารสื่อประสาทโดพามีน, นอร์ อิพิเนฟริน และ ซีโรโทนิน ใน
เซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 โดยใช้ ชุดนา้ ยา Neurotransmitter
transporters
uptake assay kit
จากการวัดอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโดพามีน, นอร์ อิพิเนฟริ น
และซีโรโทนิน ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 เมื่อทดสอบด้ วยสารทดสอบดังตารางที่ 3.6
แบ่งเป็ น 4 กลุม่ การทดสอบดังตารางที่3.6 เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ ชดุ น ้ายา Neurotransmitter
transporters uptake assay kit นาค่าอัตราการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ได้ (RFU) ไปสร้ างกราฟ
ความสัมพันธ์กบั ระยะเวลา (min) จากนันน
้ ามาคานวณหาพื ้นที่ใต้ กราฟ (Area below curve)
โดยใช้ โปรแกรม Sigma Plot เวอร์ ชัน 11.0 เมื่อได้ ค่าพื ้นที่ใต้ กราฟแล้ วจึงนาไปวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมลบ (negative control) ของแต่ละกลุ่มทดสอบโดยใช้ หลักสถิติ
Independent Student’s t-test โดยให้ คา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ระดับ 95 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05)
ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าโดยผ่านกลไกการยับยัง้
การทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน ซึง่ จาการทดสอบได้ แบ่งกลุ่มทดสอบ
เป็ น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกทดสอบฤทธิ์ ของสารสกัดสมุนไพรในการยับยังการท
้
างานของโปรตีน
ขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนพบว่า สารสกัดใบสะระแหน่ด้วยเอทานอล และ นา้
ที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดบัวบกด้ วยเอทานอล ที่ความ
เข้ มข้ น 25 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อ
ประสาทชนิดโมโนเอมีน โดยมีค่าพื ้นที่ใต้ กราฟน้ อยกว่ากลุม่ ควบคุมลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<0.05) (ภาพที่ 4.9)
กลุม่ ที่สองทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสาร
สื่อประสาทชนิดโดพามีนพบว่า สารสกัดใบสะระแหน่ด้วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่ความ
เข้ มข้ น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิด
โดพามี น โดยมี ค่า พื น้ ที่ ใ ต้ ก ราฟน้ อยกว่า กลุ่มควบคุม ลบอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05)
(ภาพที่ 4.10)
กลุม่ ที่สามทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสาร
สื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟรินพบว่าสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ ในการทดสอบทัง้ 3 ชนิดไม่มีฤทธิ์ยบั ยัง้
การทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริน (ภาพที่ 4.11)
กลุม่ ที่สี่ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อ
ประสาทชนิดซีโรโทนินพบว่า สารสกัดใบสะระแหน่ด้วยตัวทาละลายเอทานอลที่ความเข้ มข้ น
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25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และน ้าที่ความเข้ มข้ น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์ยบั ยังการ
้
ทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนินโดยมีค่ าพื ้นที่ใต้ กราฟน้ อยกว่ากลุ่มควบคุม
ลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 4.12)
สาหรับผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดใบขี ้เหล็กด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่
ความเข้ มข้ น 25 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อ
ประสาทชนิดโมโนเอมีนทัง้ 3 ชนิด ไม่สามารถนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ได้ เนื่องจากค่าพื ้นที่
ใต้ กราฟที่คานวณได้ จากการทดสอบมีคา่ ติดลบทุกการทดสอบ (ภาพที่ 4.13)

*

*

*

*
*

ภาพที่ 4.9 อัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนในเซลล์ LAN-5 เมื่อ
ทดสอบเซลล์กบั สารสกัดใบสะระแหน่ และบัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้า ที่ความ
เข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที “Cell” คือ เซลล์ที่ไม่ได้ ถกู ทดสอบด้ วยสารสกัด
(กลุ่มควบคุมลบ), “Flu+Des+GBR” คือ เซลล์ที่ถกู ทดสอบด้ วยยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด
(กลุม่ ควบคุมบวก) ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าสาร
สกัดใบสะระแหน่ และ สารสกัดบัวบกที่สกัดด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น 25
และ 100 µg/mL สารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด (*) สามารถยับยังการท
้
างานของ
โปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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*
*

ภาพที่ 4.10 อัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีนในเซลล์ LAN-5 เมื่อ
ทดสอบเซลล์กบั สารสกัดใบสะระแหน่ และบัวบก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้า ที่ความ
เข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที “Flu+Des” คือ เซลล์ที่ถกู ทดสอบด้ วยยาต้ าน
โรคซึมเศร้ า fluoxetine และ desipramine (กลุ่มควบคุมลบ), “Flu+Des+GBR” คือ เซลล์ที่ถกู
ทดสอบด้ วยยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด (กลุ่มควบคุมบวก) ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า
3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าสารสกัดใบสะระแหน่ที่สกัดด้ วยตัวทาละลายเอทานอล
และ น ้าที่ความเข้ มข้ น 100 µg/mL และ สารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด (*) สามารถ
ยับยัง้ การทางานของโปรตีน ขนส่ง สารสื่อประสาทชนิดโดพามี น ได้ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
(P < 0.05)
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*

ภาพที่ 4.11 อัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริ นในเซลล์ LAN-5
เมื่ อ ทดสอบเซลล์ กับ สารสกัด ใบสะระแหน่ และบัว บก ด้ ว ยตัว ท าละลายเอทานอล และน า้
ที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที “Flu+GBR” คือ เซลล์ที่ถกู ทดสอบด้ วยยา
ต้ านโรคซึมเศร้ า fluoxetine และ GBR12935 (กลุม่ ควบคุมลบ), “Flu+Des+GBR” คือ เซลล์ที่ถกู
ทดสอบด้ วยยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด (กลุ่มควบคุมบวก) ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า
3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าสารสกัดใบสะระแหน่ และบัวบกที่สกัดด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอล และ น ้าที่ความเข้ มข้ น 25 และ100 µg/mL ไม่มีฤทธิ์ในการยับยังการท
้
างานของโปรตีน
ขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริ น ซึง่ แตกต่างจากสารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด
(*) ที่สามารถยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟริ นได้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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*

*

*

ภาพที่ 4.12 อัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนินในเซลล์ LAN-5 เมื่อ
ทดสอบเซลล์ กั บ สารสกั ด ใบสะระแหน่ และบั ว บก ด้ วยตั ว ท าละลายเอทานอล และน า้
ที่ความเข้ มข้ น 25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที “GBR+Des” คือ เซลล์ที่ถกู ทดสอบด้ วย
ยาต้ านโรคซึมเศร้ า GBR12935 และ desipramine (กลุ่มควบคุมลบ), “Flu+Des+GBR” คือ
เซลล์ที่ถกู ทดสอบด้ วยยาต้ านโรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด (กลุ่มควบคุมบวก) ทาการทดสอบแต่ละ
ตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าสารสกัดใบสะระแหน่ที่สกัดด้ วยตัวทาละลาย
เอทานอลที่ความเข้ มข้ น 25 µg/mL และน ้าที่ความเข้ มข้ น 100 µg/mL สารละลายยาต้ าน
โรคซึมเศร้ าทัง้ 3 ชนิด (*) สามารถยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน
ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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ภาพที่ 4.13 อัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนทัง้ 3 ชนิดในเซลล์
LAN-5 เมื่อทดสอบเซลล์กบั สารสกัดใบขี ้เหล็ก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น
25 และ 100 µg/mL เป็ นเวลา 30 นาที ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การ
ทดลอง จากกราฟไม่สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ เนื่องจากค่าพื ้นที่ใต้ กราฟที่คานวณได้ มีคา่
ติดลบทาให้ การทดสอบนี ้ไม่สามารถสรุปผลการทดสอบได้
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สาหรับผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดใบขี ้เหล็กจากเอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ น
ต่ า ง ๆ ต่ อ ก า ร ยั บ ยั ง้ ก า ร ท า ง า น ข อ ง MATs ด้ ว ย วิ ธี Uptake assay โ ด ย ชุ ด น ้า ย า
Neurotransmitter transporter uptake assay ไม่สามารถนาค่าที่ได้ จากการทดสอบมาวิเคราะห์
ผลได้ เนื่ อ งจากการค านวณค่ า พื น้ ที่ ใ ต้ กราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราการ เรื อ งแสง
ฟลูออเรสเซนต์ และระยะเวลาที่ได้ มีคา่ ติดลบ ซึง่ สาเหตุอาจเนื่องมาจากสารประกอบภายในสาร
สกัดใบขีเ้ หล็กบางชนิดสามารถเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ได้ หรื อที่ เรี ยกว่า Autofluorescence
ดังนันคณะผู
้
้ วิจยั จึงได้ ทดสอบวัดการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent spectrum) ของสาร
สกัดใบขี ้เหล็ก ที่ความยาวคลื่น excitation 440 นาโนเมตร และ emission 480-600 นาโนเมตร
ได้ ผลการทดสอบดังนี ้ คือ สารสกัดใบขี ้เหล็กจากเอทานอล และนา้ ที่ความเข้ มข้ น 25 และ
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ได้ ที่ความยาวคลื่น excitation
440 นาโนเมตร และ emission 520 นาโนเมตร ซึ่งเป็ นความยาวคลื่นเดียวกับการเรื องแสง
ฟลูออเรสเซนต์ของชุดนา้ ยาที่ใช้ ทดสอบ (ภาพที่ 4.15-4.17) ดังนัน้ อาจสรุ ปได้ ว่าสารสกัด
ใบขี ้เหล็กทังจากเอทานอล
้
และ น ้า อาจมีสารประกอบที่สามารถเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ได้
ซึง่ อาจจะเป็ นสารประกอบ Baracol ที่มีอยูใ่ นใบขี ้เหล็ก เนื่องจากลักษณะโครงสร้ างของ Barakol
มีลกั ษะเป็ นวงแหวนอะโรมาติกหลายวง (Poly-aromatic hydrocarbons) (ภาพที่ 4.14) ซึ่ง
โครงสร้ างโมเลกุล ลัก ษณะนี ส้ ามารถเรื อ งแสงฟลูอ อเรสเซนต์ ไ ด้ เ ป็ นอย่า งดี ดัง นัน้ จึ ง ท าให้
ไม่สามารถทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดใบขี ้เหล็กต่อการยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่งสารสื่อ
ประสาทชนิดโมโนเอมีนโดยใช้ ชดุ น ้ายา Neurotransmitter transporter uptake assay ได้ และ
หากมีการศึกษาลักษณะแบบนี ้อีกในอนาคตอาจจะต้ องใช้ วิธีอื่นในการทดสอบ เช่น การใช้ สาร
กัมมันตรังสีมาทดสอบแทน ([3H] Monoamine) แต่อาจเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ ได้ เนื่องจากสาร
กัมมันตรังสีมีความเป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม และสิง่ มีชีวิต

ภาพที่ 4.14 ลักษณะโครงสร้ างโมเลกุลของสารประกอบ Barakol
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ภาพที่ 4.15 Fluorescent spectrum ของสารสกัดใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ที่สกัดจากเอทานอลที่ความยาวคลื่น excitation 450 nm และ
emission 480-600 nm โดย “Blank” = 1XHBSS+0.1%BSA Buffer
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ภาพที่ 4.16 Fluorescent spectrum ของสารสกัดใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ที่สกัดจากน ้า ที่ความยาวคลื่น excitation 450 nm และ emission
480-600 nm โดย “Blank” =1XHBSS+0.1%BSA Buffer
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Fluorescent spectrum

ภาพที่ 4.17 Fluorescent spectrum ของสารสกัดใบสะระแหน่, ใบขี ้เหล็ก และบัวบก ที่สกัดจากเอทานอล และน ้า ที่ความยาวคลื่น excitation 450 nm
และ emission 520 nm โดย “Blank” = 1XHBSS+0.1%BSA Buffer
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4.7 ผลการทดสอบวัดความเป็ นพิษต่ อเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 ของสารทดสอบที่
ใช้ ในการทดสอบอั ต ราการท างานของโปรตี น ขนส่ ง สารสื่ อประสาทโดพามี น ,
นอร์ อิพิเนฟริน และ ซีโรโทนินในเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5 ด้ วยวิธี MTT Assay
จากการทดสอบวัดความเป็ นพิษของสารทดสอบ ต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยงLAN-5 เมื่อ
ทดสอบด้ วยสารทดสอบดังตารางที่ 3.5 แบ่งเป็ น 4 กลุม่ การทดสอบดังตารางที่ 3.6 เป็ นเวลา
30 นาที โดยให้ เซลล์กลุม่ ที่ไม่ได้ ทดสอบด้ วยสารสกัดสมุนไพร และสารละลายยาเป็ นกลุม่ ควบคุม
ลบ (Negative control) มีค่าเปอร์ เซ็นต์ของอัตราการรอดชีวิต (Cell viability) เท่ากับ
100 เปอร์ เซ็นต์ นากลุ่มทดสอบมาคานวณเทียบกับกลุม่ ควบคุมเพื่อหาร้ อยละของอัตราการรอด
ชีวิต (%Cell viability) และนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดสอบ
โดยใช้ หลักสถิติ Independent Student’s t-test โดยให้ คา่ ความเชื่อมัน่ อยู่ที่ระดับ 95 เปอร์ เซ็นต์
(P<0.05)
ผลการทดสอบพบว่าสารทังหมดที
้
่นามาใช้ ทดสอบวัดอัตราการทางานของโปรตีนขนส่ง
สารสื่อประสาทโมโนเอมี นนัน้ ไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ ประสาทเพาะเลีย้ ง LAN-5
โดย
ค่าเปอร์ เซ็นต์ของอัตราการรอดชีวิตของทุกกลุ่มการทดสอบ และกลุ่มควบคุมลบไม่แตกต่างกัน
(P<0.05) (ภาพที่ 4.18-4.21)
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ภาพที่ 4.18 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5
เป็ นเวลา 30 นาที โดยมี “Cell” เป็ นกลุม่ ควบคุมลบ ด้ วยวิธี MTT assay ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าสาร
ทดสอบทังหมดไม่
้
สามารถลด % cell viability ได้ (P < 0.05)
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ภาพที่ 4.19 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโดพามีนต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 เป็ น
เวลา 30 นาที โดยมี “Cell” เป็ นกลุม่ ควบคุมลบ ด้ วยวิธี MTT assay ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าสารทดสอบ
ทังหมดไม่
้
สามารถลด % cell viability ได้ (P < 0.05)
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ภาพที่ 4.20 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดนอร์ อิพิเนฟรินต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5
เป็ นเวลา 30 นาที โดยมี “Cell” เป็ นกลุม่ ควบคุมลบ ด้ วยวิธี MTT assay ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าสารทดสอบ
ทังหมดไม่
้
สามารถลด % cell viability ได้ (P < 0.05)
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ภาพที่ 4.21 ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบอัตราการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน ต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 เป็ น
เวลา 30 นาที โดยมี Cell เป็ นกลุม่ ควบคุมลบ ด้ วยวิธี MTT assay ทาการทดสอบแต่ละตัวอย่างซ ้า 3 ครัง้ จานวน 3 ครัง้ การทดลอง พบว่าสารทดสอบ
ทังหมดไม่
้
สามารถลด % cell viability ได้ (P < 0.05)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
แหล่งที่มาของสมุนไพรไทย
การศึกษาครัง้ นี ้ คณะผู้วิจยั ได้ ใช้ สมุนไพรที่นามาจากสวนสมุนไพรในกรุ งเทพมหานคร
และ จังหวัดชลบุรี ภายในเดือน ธันวาคม 2553 ดังนัน้ ผลการศึกษาที่ได้ อาจไม่สามารถเป็ น
ตัวแทนของสมุน ไพรทัง้ ประเทศได้ เนื่ องจากมีปัจจัยที่ ส่ง ผลถึงสารสาคัญ หรื อองค์ ประกอบ
ภายในสมุนไพร เช่น ปั จจัยของสภาพแวดล้ อม (สภาพดิน น ้า และอากาศ) นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยัง
ขาดข้ อมูลเกี่ยวกับอายุของสมุนไพร ซึง่ อาจมีผลต่อสารสาคัญ หรื อองค์ประกอบภายในสมุนไพร
วิธีการสกัดสารจากสมุนไพร
ผู้วิจยั ใช้ วิธีมาเซอเรชัน (Maceration) ในการสกัดสารสาคัญจากสมุนไพร โดยใช้ ตวั ทา
ละลายเอทานอล และวิธีต้ม (Boil) โดยใช้ ตวั ทาละลายน ้า ผู้วิจยั เลือกใช้ ตวั ทาละลายทัง้ 2 ชนิดนี ้
เนื่องจาก ตัวทาละลายทัง้ 2 ชนิดหาได้ ทวั่ ไปในประเทศ มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้ อม
สามารถนาไปรับประทานได้ ซึ่ง ถื อเป็ นข้ อสาคัญ เนื่องจากงานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อนาไป
พัฒนาใช้ ในการรักษามนุษย์ ภายหลังจากการสกัดสารสาคัญออกจากสมุนไพร ตัวทาละลายจะ
ถูกทาให้ ระเหยออกด้ วยวิธี evaporation สาหรับเอทานอล และ lyophilization สาหรับน ้าเพื่อให้
ได้ สารสกัดหยาบ จากนันผู
้ ้ วิจยั เลือก DMSO เป็ นตัวทาละลายสารสกัดหยาบ เนื่องจาก DMSO
สามารถละลายสารต่างๆได้ ทงส่
ั ้ วนที่มีขวั ้ (polar) และ ไม่มีขวั ้ (nonpolar) ถึงแม้ ว่าจะมีการ
รายงานถึงความเป็ นพิษของ DMSO ต่อเซลล์ เพาะเลีย้ ง แต่อย่างไรก็ ตาม ณ ความเข้ มข้ น ที่
0.1 เปอร์ เซ็นต์ (v/v) เป็ นที่ยอมรับกันว่าไม่เป็ นพิษต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทา
การทดสอบความเป็ นพิษของ DMSO ร่ วมด้ วย พบว่า DMSO ไม่เป็ นพิษต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง
LAN-5 ทังความเข้
้
มข้ นที่ 0.1 และ 0.01 เปอร์ เซ็นต์ (v/v)
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเซลล์ประสาทมนุษย์เพาะเลี ้ยง (LAN-5 cells)
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเซลล์ประสาทมนุษย์เพาะเลี ้ยง ผู้วิจยั เลือก
เซลล์ LAN-5 ในการศึกษา เนื่องจากลักษณะสาคัญของเซลล์ชนิดนี ้เป็ นเซลล์ประสาทซึง่ น่าจะมี
การแสดงออกของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน, โดพามีน และนอร์ อิพิเนฟริ น ดังนัน้
จึงนาเซลล์เพาะเลี ้ยงชนิดนี ้มาใช้ เป็ น in vitro model สาหรับการศึกษาโรคซึมเศร้ า ผู้วิจยั ใช้ เซลล์
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LAN-5 เพื่อศึกษา 1. ศึกษาความเป็ นพิษของสารสกัดสมุนไพร และยาต้ านโรคซึมเศร้ าต่ อเซลล์
ประสาทเพาะเลี ้ยง LAN-5 โดยวัดจากอัตราการรอดชีวิตของเซลล์เมื่อทดสอบด้ วยสารสกัด
สมุนไพร 2. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการแสดงออกของยีน hSERT,hDAT และ hNET
ในระดับ mRNA ซึง่ เป็ นโปรตีนที่ใช้ ขนส่งสารสื่อประสาทชนิดซีโรโทนิน, โดพามีน และนอร์ อิพิเนฟริ น บริ เวณ synaptics cleft กลับเข้ าสู่ pre-synaptic cell โดยปริ มาณสารสื่อประสาทบริ เวณ
synaptic cleft มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดโรคซึมเศร้ า ผู้วิจยั ใช้ เวลาในการทดสอบสารสกัด
สมุนไพรไทย เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ปกติเซลล์ LAN-5 จะมีเวลาในการแบ่งตัว (doubling time)
ประมาณ 5 ชัว่ โมง (50,000 เซลล์) (103) ผู้วิจยั จึงคาดว่าน่าจะครอบคลุมเวลาที่ใช้ ในการแบ่งตัว
ของเซลล์ ดังนันผลการทดสอบน่
้
าจะแสดงถึงฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อเซลล์ LAN-5 ในทุก
ระยะการแบ่งตัวของเซลล์ที่ประกอบด้ วยระยะ G1, S, G2 และ M 3 และ การศึกษาฤทธิ์ของสาร
สกัดสมุนไพรต่อการทางานของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนเปรี ยบเทียบกับฤทธิ์
ของยาต้ านโรคซึมเศร้ าโดยใช้ ชดุ น ้ายา Neurotransmitter transporter uptake assay เพื่อวัด
อัตราการทางานของโปรตีน โดยการทดสอบนี ้ผู้วิจยั ใช้ เวลาในการทดสอบสารสกัดสมุนไพรเป็ น
เวลา 30 นาที เนื่องจากเป็ นระยะเวลาที่ชดุ ทดสอบนี ้แนะนาให้ ใช้ ในการทดสอบ
การทดสอบวัดความเป็ นพิษของสารสกัดสมุนไพรต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN5 คณะผู้วิจยั
ได้ ใช้ วิธี MTT assay ซึง่ ค่าที่ได้ จากวิธี MTT assay มักใช้ บง่ ชี ้สภาวะการเสียหายของเอนโดรพลาสมิกเรติคลู มั และไมโทคอนเดรี ย เพราะการเกิดปฏิกิริยาการรี ดิวซ์สารประกอบ MTT ด้ วย
ตัวรี ดิวซ์คือ NADH และ NAD(P)H ต้ องใช้ เอนไซม์ภายในเอนโดรพลาสมิก เรติคูลมั และ
ไมโทคอนเดรี ย เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อทดสอบเซลล์ LAN-5 กับสารสกัดสมุนไพรไทยที่สกัดจาก
ตัวทาละลายเอทานอล และน ้า พบว่า เมื่อทดสอบด้ วยวิธี MTT assay สารสกัดใบสะระแหน่,
ใบขี ้เหล็ก และ บัวบก จากตัวทาละลายเอทานอล และน ้าที่ความเข้ มข้ นสูง ได้ แก่ 300, 600, 800
และ 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีความเป็ นพิษต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ซึง่ จากผลการทดสอบที่ได้ คณะผู้วิจยั ได้ เลือกความเข้ มข้ นที่น้อยที่สดุ และ
มากที่สดุ จากการทดสอบ MTT assay ที่ไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์เพาะเลี ้ยง LAN-5 ไปใช้
ทดสอบฤทธิ์ในการต้ านโรคซึมเศร้ า ได้ แก่ 25 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อให้ ผลการ
ทดสอบที่ได้ มีความใกล้ เคียงกับความจริ งมากที่สดุ สามารถนาไปวิเคราะห์ผลได้ ว่าฤทธิ์ในการ
ยับยังการแสดงออกของยี
้
น hSERT, hDAT และ hNET และฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของโปรตีน
ขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนของสารสกัดสมุนไพรสามารถยับยังได้
้ จริ ง ไม่ได้ เกิดจาก
ความเป็ นพิษของสารสกัดสมุนไพรที่ทาให้ เซลล์เพาะเลี ้ยงตาย
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สาหรับผลทดสอบวัดความเป็ นพิษของสารละลายยาต้ านโรคซึมเศร้ าด้ วยวิธี MTT assay
พบว่าสารละลายของ fluoxetine, desipramine hydrochloride ที่ความเข้ มข้ น 10 ไมโครโมลาร์
และ GBR12935 ที่ความเข้ มข้ น 0.1 ไมโครโมลาร์ (ความเข้ มข้ นที่ใช้ ในการทดสอบ) ไม่มีความ
เป็ นพิษต่อเซลล์เมื่อทดสอบด้ วยสถิติ Independent sample t-test เทียบกับเซลล์ในกลุม่ ควบคุม
ลบ ดังนันจึ
้ งนาความเข้ มข้ นดังกล่าวไปใช้ ทดสอบฤทธิ์ในการยับยังการท
้
างานของโปรตีนขนส่ง
สารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนได้
จากการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดใบสะระแหน่ในการต้ านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไกการยับยัง้
การแสดงออกของยีน hDAT, hNET และhSERT ในระดับ mRNA ด้ วยเทคนิค RT-PCR และผ่าน
กลไกการยับยังการท
้
างานของ MATs ด้ วยเทคนิค Uptake assay พบว่า สารสกัดใบสะระแหน่
ที่สกัดด้ วยเอทานอลความเข้ มข้ น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีฤทธิ์ ต้านโรคซึมเศร้ าผ่านทัง้
2 กลไก โดยที่สามารถยับยังการแสดงออกของยี
้
น hDAT, hNET และ hSERT ในระดับ
mRNA ได้ และสามารถยับยังการท
้
างานของ MATs และเมื่อทดสอบแยกกันระหว่าง DAT, NET
และ SERT พบว่ายังสามารถยับยังการท
้
างานของ SERT ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
อีกด้ วย สาหรับที่ความเข้ มข้ น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรพบว่ามีฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไก
การยับยังการแสดงออกของยี
้
น hDAT, hNET และสามารถยับยังการท
้
างานของ MATs และเมื่อ
ทดสอบแยกกันระหว่าง DAT, NET และ SERT พบว่ายังสามารถยับยังการท
้
างานของ DAT ได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
สาหรับสารสกัดใบสะระแหน่ที่สกัดด้ วยน ้าที่ความเข้ มข้ น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไกการยับยังการแสดงออกของยี
้
น hDAT และ hNET ในระดับ
mRNA ได้ และยับยังการท
้
างานของการทางานของ MATs ได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) สาหรับที่ความเข้ มข้ น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไกการ
ยับยังการแสดงออกของยี
้
น hDAT และ hSERT ในระดับ mRNA สามารถยับยังการท
้
างานของ
MATs อีกทังยั
้ งสามารถยับยังการท
้
างานของ DAT และ SERT ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<0.05) เมื่อทดสอบแยกกัน
จากการทดสอบข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่าสารสกัดใบสะระแหน่ ที่สกัดด้ วยด้ วยเอทานอล และ
ที่สกัดด้ วยน ้า มีฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของ SERT และ DAT ซึง่ อาจเนื่องจากสารประกอบในสาร
สกัดใบสะระแหน่บางชนิดมีฤทธิ์กระตุ้น หรื อยับยังโปรตี
้
นไคเนสต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
phosphorylation ซึ่งเป็ นกลไกควบคุม การทางานของ MATs ในเซลล์ประสาท ทาให้ สาร
สื่อประสาทผ่า น MATs
เข้ าสู่เซลล์ ได้ ลดลง โดยจากงานวิจัย ที่ ผ่านมาได้ ศึกษาเกี่ ยวกับ
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ตัวอย่างของโปรตีนไคเนสที่ มีความเกี่ ยวข้ องกับระบบประสาท monoaminergic อีกด้ วย
(ตารางที่ 5.1)
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Haeseler และคณะในปี 2002 ศึกษาพบว่าสารประกอบ
เมนทอล (Menthol) ซึง่ เป็ นสารประกอบที่พบมากในพืชตระกูล Mentha. (Mentha species.) ซึง่
เป็ นตะกูลเดียวกับสะระแหน่ มีฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของ voltage-sensitive sodium channels
ซึง่ มีกลไกการทางานคล้ ายกับ MATs โดยอาศัยโซเดียมในการพาสารสื่อประสาทเข้ าสู่เซลล์
ดังนัน้ จึงอาจตัง้ สมมติฐานได้ ว่าสารประกอบเมนทอลเป็ นสารออกฤทธิ์ ยับยัง้ การทางานของ
SERT และ DAT (104)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดใบสะระแหน่ต่อกลไกการยับยังการ
้
แสดงออกของยีน hDAT, hSERT และ hNET ในระดับ mRNA ซึง่ เป็ นกลไกหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับ
การต้ านโรคซึมเศร้ า พบว่าสารสกัดใบสะระแหน่ ที่สกัดด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้า มีฤทธิ์
ยับยังการแสดงออกของยี
้
นทัง้ 3 ชนิดได้ ในระดับ mRNA ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่าสารสกัดใบ
สะระแหน่มีฤทธิ์ในการต้ านโรคซึมเศร้ าได้ ใน in vitro model
สาหรั บการทดสอบฤทธิ์ ของสารสกัดจากบัวบกในการต้ านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไกการ
ยับยังการแสดงออกของยี
้
น hDAT, hNET และhSERT ในระดับ mRNA ด้ วยเทคนิค RT-PCR
และผ่านกลไกการยับยังการท
้
างานของ MATs ด้ วยเทคนิค Uptake assay พบว่า สารสกัดจาก
บัวบกที่สกัดด้ วยเอทานอล และน ้ามีฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไกยับยังการแสดงออกของยี
้
น
hDAT, hNET และ hSERT ในระดับ mRNA ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เพียงกลไก
เดียวเท่านัน้ ไม่สามารถยับยังการท
้
างานของ MATs ได้ จากผลการทดสอบข้ างต้ นอาจกล่าวได้
ว่าสารสกัดบัวบกจากเอทานอล และน ้า มีฤทธิ์ในการต้ านโรคซึมเศร้ าได้ โดยผ่านกลไกการยับยัง้
การแสดงออกของยีน hDAT, hNET และ hSERT ในระดับ mRNA ทาให้ เซลล์ไม่สามารถ
สังเคราะห์ MATs มาใช้ ในการพาสารสื่อประสาทเข้ าสู่เซลล์ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Sakina และคณะในปี ค.ศ. 1990 ที่ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดบัวบกในการต้ านโรคซึมเศร้ า ในหนู
rat พบว่า สารประกอบ atropine ในบัวบกมีฤทธิ์กดประสาท และต้ านโรคซึมเศร้ าได้ เช่นกัน
แต่ไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ของสารที่แน่ชดั (105)
และผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดใบขี ้เหล็กในการต้ านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไกการยับยัง้
การแสดงออกของยีน hDAT, hNET และhSERT ในระดับ mRNA ด้ วยเทคนิค RT-PCR และผ่าน
กลไกการยับยังการท
้
างานของ MATs ด้ วยเทคนิค Uptake assay พบว่าสารสกัดใบขี ้เหล็กที่สกัด
ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และน ้ามีฤทธิ์ยบั ยังการแสดงออกของยี
้
น hDAT, hNET และ hSERT
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ได้ อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (P<0.05) ซึ่ง ให้ ผ ลคล้ า ยกับสารสกัด ใบสะระแหน่ และ บัว บก
จึง อาจกล่า วได้ ว่ า สารสกัด ใบขี เ้ หล็ ก ด้ ว ยตัว ท าละลายเอทานอล และน า้ มี ฤ ทธิ์ ใ นการต้ า น
โรคซึมเศร้ าได้ ใน in vitro model โดยผ่านกลไกการยับยังการแสดงออกของยี
้
น hDAT, hNET
และ hSERT และเนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาฤทธิ์ของใบขี ้เหล็กในการต้ านโรคซึมเศร้ า
ดังนันท
้ าให้ คณะผู้วิจยั ไม่สามารถสรุ ปได้ ว่าสารประกอบชนิดใดในสารสกัดใบขี ้เหล็กที่ออกฤทธิ์
ต้ าน โรคซึมเศร้ าได้ ผา่ นกลไกดังกล่าว จึงต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
แต่จากงานวิจยั ที่ผ่านมาที่ศกึ ษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการต้ านโรคซึมเศร้ าทังใน
้
in vitro model และ in vivo model ได้ ค้นพบสารประกอบหลายชนิดที่มีฤทธิ์ในการต้ านโรค
ซึมเศร้ า (ตารางที่ 5.2) ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่าสารสกัดสมุนไพรทัง้ 3 ชนิดที่ใช้ ศกึ ษาในงานวิจยั
นี ้มีสว่ นประกอบของสารประกอบดังกล่าวอยูด่ ้ วย
การทดสอบวัดความเป็ นพิษของสารที่ใช้ ทดสอบฤทธิ์ในการยับยังการท
้
างานของโปรตีน
ขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนด้ วยวิธี MTT Assay พบว่าสารทดสอบทังหมดไม่
้
มีความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ (P<0.05) ดังนันผลทดสอบที
้
่ได้ จึงมีความน่าเชื่อถือ โดยที่ฤทธิ์ในการยับยังการท
้
างาน
ของโปรตีนขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนนันเกิ
้ ดขึ ้นจริงไม่ได้ เกิดจากการตายของเซลล์
ตารางที่ 5.1 โปรตีนไคเนสที่มีความเกี่ยวข้ องกับระบบประสาท monoaminergic
ชนิดของโปรตีนไคเนส

หน้ าที่การทางาน

แหล่ งอ้ างอิง

PKC
p38 MAPKC
CaMK II
ERK1/2

กระตุ้นการทางานของ MATs ทัง้ 3 ชนิด
ยับยังการท
้
างานของ SERT และ NET
ยับยังการท
้
างานของ MATs ทัง้ 3 ชนิด
ยับยังการท
้
างานของ DAT
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ตารางที่ 5.2 สารประกอบในสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ า
สารประกอบ

การออกฤทธิ์

แหล่ งอ้ างอิง

Ginsenoside
Crosin
Safranal
Hyperfolin, Hypericin

ยับยังการท
้
างานของ DAT และ SERT
ยับยังการท
้
างานของ MATs ทัง้ 3 ชนิด
ยับยังการท
้
างานของ MATs ทัง้ 3 ชนิด
ยับยังการท
้
างานของ MATs ทัง้ 3 ชนิด

(106)
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5.2 สรุ ป และข้ อเสนอแนะ
จากผลการทดสอบทังหมดที
้
่กล่าวมานัน้ สามารถสรุปได้ ว่าสารสกัดสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด
มีฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าได้ โดยผ่านกลไกการยับยังการแสดงออกของยี
้
น hSERT, hDAT และ hNET
ในระดับ mRNA แต่สาหรับสารสกัดใบสะระแหน่ ยงั มีฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าได้ โดยผ่านกลไกการ
ยับยังการท
้
างานของ DAT และ SERT ทังที
้ ่สกัดด้ วยตัวทาละลายเอทานอล และ ที่สกัดด้ วยตัวทา
ละลายน ้า ได้ อีกด้ วย (P<0.05) อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจยั ได้ ใช้ สารสกัดสมุนไพรที่เป็ นสารสกัด
หยาบในการทดสอบ (crude extract) ดังนันจึ
้ งไม่สามารถระบุได้ ว่าสารประกอบชนิดใดที่สามารถ
ออกฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าผ่านทัง้ 2 กลไกดังกล่าวได้ ทาให้ อาจจะต้ องมีการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม
ต่อไปในอนาคต เพื่อสามารถระบุได้ ว่าสารประกอบชนิดใดในสารสกัดสมุนไพรทัง้ 3 ชนิดที่ออก
ฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าผ่านกลไกการยับยังการแสดงออกของยี
้
น hSERT, hDAT และ hNET ใน
ระดับ mRNA และสารประกอบชนิดใดในสารสกัดใบสะระแหน่ ที่ออกฤทธิ์ต้านโรคซึมเศร้ าผ่าน
กลไกการยับยังการท
้
างานของ DAT และ SERT โดยอาจใช้ เทคนิคแยกสารสมุนไพรให้ เป็ น
สารประกอบบริ สทุ ธิ์ เช่น Liquid column chromatography, Silica gel column
chromatography, Gas chromatography และ ใช้ เทคนิคที่สามารถระบุโครงสร้ างโมเลกุลของ
สารนันๆได้
้ ร่วมด้ วย เช่น Nuclear magnetic resonance (NMR), Mass spectrometry
นอกจากนี ้อาจจะศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรภายในสัตว์ทดลอง (In vivo study) เพิ่มเติมเพื่อ
ศึกษากระบวนการดูดซึมสารออกฤทธิ์ภายในร่างกายว่าสามารถออกฤทธิ์ได้ เป็ นอย่างดี และให้ ผล
คล้ ายกันกับการทดสอบในหลอดทดลอง (In vitro study) เพื่อเป็ นประโยชน์ในการไปปรับใช้ และ
พัฒนายาต้ านโรคซึมเศร้ าที่ให้ ผลข้ างเคียงต่อผู้ป่วยได้ น้อยที่ สดุ และมีประสิทธิภาพในการรักษา
ได้ มากที่สดุ ในอนาคต
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ภาคผนวก ก
นา้ ยาและสารละลายที่ใช้ ในการทดสอบ
1. MTT stock solution reagents 5 มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตร
MTT dye 5 มิลลิกรัม ละลายในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7.4) 1 มิลลิลิตร กรองผ่าน
กระดาษกรองผ่านกระดาษกรองขนาด 0.22 µm เพื่อทาให้ ปราศจากเชื ้อ และแยกตะกอนเล็กๆ
ที่ยงั ละลายไม่ดีออก เก็บที่ -20 องศาเซลเซียส
2. การเตรียม DEPC-treated water
ประกอบด้ วย 0.01% Diethylpyrocarbonate (DEPC) ผสมกับน ้าในภาชนะที่ปราศจาก
Rnase ตังทิ
้ ้งไว้ ข้ามคืนและนาไปอบฆ่าเชื ้อ (autoclave)
3. การเตรียม 10% DMEM with glucose (50mL)
DMEM
45
มิลลิลติ ร
Fetal Bovine Serum
5
มิลลิลติ ร
Antibiotic - Antimycotic
500 ไมโครลิตร
ผสมให้ เข้ ากันในหลอดทดลองขนาด 50 mL เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4oC
4. การเตรียม Tris-acetate Buffer (TAE) (50X)
Tris base
242 กรัม
Glacial acetic acid 57.1 มิลลิลติ ร
0.5 M EDTA, pH 8 100 มิลลิลติ ร
เติมน ้าจนครบ 1 ลิตร
5. การเตรียมอะกาโรสเจล 2% (100 mL)
ชัง่ ผงอะกาโรส 2 กรัมแล้ วเติม 1X TAE buffer จนมีปริ มาตรเป็ น 100 มิลลิลิตร ผสมให้
เข้ ากันจากนันน
้ าเข้ าไมโครเวฟจนละลายเป็ นเนื ้อเดียวกัน เทลงแม่พิมพ์เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องโดย
การแช่ไว้ ใน 1X TAE buffer
6. การเตรียม 1X HBSS (1 ลิตร)
10X HBSS
100 มิลลิลติ ร
1M HEPES
20
มิลลิลติ ร
เติมน ้าจนครบ 1 ลิตร
7. การเตรียม 1X HBSS+0.1%BSA Buffer
35%BSA
286 ไมโครลิตร
1X HBSS
100 มิลลิลติ ร
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายสัญลักษณ์ และคาย่ อที่ใช้ ในการวิจัย
สัญลักษณ์ คาย่ อ และคาอธิบาย
คาย่ อ
5-HT
ºC
OD
%
/
µ
µl
Abs
bp
cDNA
DA
DAT
DMSO
DEPC
DNA
DNase
FBS
g
GBR12935
hDAT
hNET
hSERT
M
MATs

คาอธิบาย
serotonin
องศาเซลเซียส
การดูดกลืนแสง (optical density)
เปอร์ เซ็นต์
per
micro (10-6)
microlitre
Absorbance
Base pairs
Complementary deoxyribonucleic acid
Dopamine
Dopamine transporter
Dimethyl sulfoxide
Diethyl pyrocarbonate
Deoxyribonucleic acid
Deoxyribonuclease
Fetal Bovine Serum
Gram
1-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)-4-(3-phenylpropyl)
piperazine
Human dopamine transporter gene
Human norepinephrine transporter gene
Human serotonine transporter gene
Molar
Monoamine transporters
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mM
µM
mg
ml
MTT
mRNA
NADP
NADPH
NE
NET
nm
PCR
P
PBS
pH
RNA
RNase
RT-PCR
SERT
U
v/v

Milimolar
Micromolar
Milligram
Millilitre
(3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5diphenyltetrazolium bromide, a tetrazole)
Messenger Ribonucleic acid
Nicotinamide adenine dinucleotide (reduced)
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
(reduced)
Norepinephrine
Norepinephrine transporter
Nanometer
Polymerase Chain Reaction
P-value
Phosphate Buffered Saline
Negative logarithm of the hydrogen ion
concentration
Ribonucleic acid
Ribonuclease
Reverse transcription-polymerase chain reaction
Serotonin transporter
Unit
Volume by volume
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวลักขิกา ธเนศผาติสขุ เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2531 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ
กรุ งเทพมหานคร สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2552 และได้ เข้ าศึกษาต่อในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เคมี ค ลิ นิ ก และ
อณู ท างการแพทย์ ภาควิ ช าเคมี ค ลิ นิ ก คณะสหเวชศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ในปี การศึ ก ษา 2553 โดยได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษา จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และทุนผู้ช่วยสอน จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ รับทุน
ในการทาวิจยั จาก “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุ่นที่ 18

