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พลูคาวเป็ นพืชพื ้นถิ่นที่มีมากในภาคเหนือของไทย มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายรวมทัง้
ฤทธิ์ในการต้ านมะเร็ งและต้ านการอักเสบ สารออกฤทธิ์ที่พบในพลูคาวมีหลายชนิด เช่น ฟลาโว
นอยด์ น ้ามันหอมระเหย และอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ในกลุ่มย่อยฟลาโวนอลที่พบได้ ในพลูคาว
คือ รู ติน เคอร์ เซติน ไอโซเคอร์ เซติน และไฮเปอร์ ริน แม้ ว่าฟลาโวนอยด์ มีสมบัติเป็ นประโยชน์ที่
หลากหลายแต่พบว่ามีการศึกษาถึง รูตนิ และไอโซเคอร์ เซติน ค่อนข้ างน้ อย ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ได้
ทาการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพลูคาว เคอร์ เซติน ไอโซเคอร์ เซตินและรูติน ในการยับยัง้
มะเร็ งเม็ดเลือดขาวและต้ านการอักเสบ ผลการทดลองพบว่ าสารสกัดพลูคาว เคอร์ เซติน ไอโซ
เคอร์ เซติน และรูตนิ สามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat,
K562 และ U937 โดยวิธี XTT assay มีคา่ IC50 อยู่ระหว่าง 404.89-456.17 µg/ml ในสารสกัด
พลูคาว และ 61.48-114.16 µg/ml ในสารฟลาโวนอล จากผลการทดสอบ microscopic analysis
พบรูปแบบการหดแฟบของเยื่อหุ้มเซลล์ (blebbing pattern) ของการเกิดอะโพโทซิสภายหลังการ
บ่มเซลล์ด้วยเคอร์ เซติน ไอโซเคอร์ เซตินที่ความเข้ มข้ น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดพลูคาว
ที่ความเข้ มข้ น 250 และ 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง นอกจากนี ส้ ารสกัด
พลูคาว เคอร์ เซติน ไอโซเคอร์ เซติน และ รู ติน สามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิส ภาย
หลัง การบ่ม เซลล์ ที่เ วลา12 และ 24 ชั่วโมง และวิเคราะห์ ด้วยเครื่ องโฟลไซโตมิ เตอร์ เมื่ อ
ทาการศึกษาไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้ องพบว่า สารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอล โดยเฉพาะสารเคอร์ เซ
ติน และไอโซเคอร์ เซติน ให้ ผลในการลดปริ มาณการหลัง่ ของไซโตไคน์ที่มีบทบาทในกระบวนการ
สร้ างเซลล์เม็ดเลือด (IL-2) และกระบวนการอักเสบ (IL-6, IL-8, IFN-- และ TNF-)ลดลงอย่าง
ชัดเจน จากการวิจัยในครั ง้ นี ช้ ี ใ้ ห้ เ ห็นว่า พลูคาวมี ฤทธิ์ ยับยัง้ การเจริ ญ และต้ านการอักเสบของ
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Houttuynia cordata Thunb. (H.cordata), which is local plant in Northern
Thailand, has a wide range of biological activities including anti-cancer and antiinflammatory activities. It consists of several components such as flavonoids, volatile
oils and alkaloids. Major representatives of flavonol subgroup of flavonoids found in
H.cordata are rutin, quercetin, quercitrin, isoquercitrin and hyperin. Despite the fact that
flavonoids show various beneficial properties, there are few studies involving
isoquercetin and rutin. In this study we aimed to investigate whether H.cordata extract,
quercetin, isoquercetin and rutin possess anti-leukemic effects through an apoptotic
pathway in Jurkat, K562 and U937 human leukemic cell lines. Using the XTT assay we
found that H.cordata extract, isoquercetin and rutin inhibited growth of all leukemic cell
lines. In microscopic analysis, blebbing pattern of cell apoptosis was found in cells
treated with quercetin, isoquercetin (50 µg/ml) and H.cordata extract (250 and 300
µg/ml) at 48 h. Furthermore, H.cordata extract, quercetin, isoquercetin and rutin
induced a significant increase in leukemic cell lines death through apoptosis after
incubation at 12 and 24 h and analyzed by flow cytometry. Our cytokines study found
that H.cordata extract and flavonols especially quercetin and isoquercetin substantially
reduced the hematopoietic (IL-2) and inflammatory cytokines (IL-6, IL-8, IFN-- and
TNF-). In conclusion, our finding highlight the fact that H.cordata has anti-leukemic
and anti-inflammatory activities but certainly much more molecular mechanism research
is needed.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
มะเร็ ง เกิ ดจากเซลล์ ผิ ดปกติเพียงหนึ่ง เซลล์ (Single cell) ที่ภ ายในเซลล์ เกิดมี ความ
ผิดปกติของโครโมโซมหรื อสารพันธุกรรมทาให้ เซลล์นนแบ่
ั ้ งตัวอย่างควบคุมไม่ได้ จนเกิดเป็ นกลุ่ม
เซลล์ (Clone) ที่ผิดปกติตามมา [1] ส่วนโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) นันจั
้ ดเป็ นมะเร็ ง
ระบบโลหิต (Hematologic malignancy) ที่มีความสาคัญเนื่องจากพบได้ บอ่ ยและเป็ นสาเหตุการ
เสียชีวิตที่สาคัญของคนไทย เนื่องจากเป็ นโรคที่พบได้ ในประชากรทุกเพศ ทุกวัยเช่นเดียวกับใน
หลายประเทศทัว่ โลก [2] มะเร็ งเม็ดเลือดขาวมีหลากหลายชนิดและการวินิจฉัยก็มีความซับซ้ อน
ดังนัน้ วิธีการรักษาจึงแตกต่างกันไปตามชนิดของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวนันๆ
้ [3] ในปั จจุบนั การ
รักษาโดยทัว่ ไปจะใช้ การรักษาโดยการใช้ ยาเคมีบาบัด (Chemotherapy) เป็ นหลักเนื่องจากเป็ นวิธี
ที่ได้ ผลดีที่สุด นอกจากนี อ้ าจใช้ วิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) ร่ วมกับการใช้ ยาเคมีบาบัดเพื่ อ
เสริ มการรักษา หรื ออาจใช้ วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone marrow transplantation) หรื อการ
ใช้ สเต็มเซลล์ (Stem cell therapy) เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีโอกาสหายขาดมากขึ ้นและป้องกันการกลับมา
เป็ นใหม่ (Relapse) ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ งเม็ดเลือดขาว การตอบสนองต่อการรักษา และ
อายุของผู้ป่วย [4-7] และสืบเนื่องจากปั จจุบนั ผู้ป่วยโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การรักษาด้ วยยาเคมีบาบัดซึ่งเป็ นวิธีหลักนันต้
้ องใช้ ยานาเข้ าจากต่างประเทศมีราคาแพง
อาจทาให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ได้ รับการรักษาอย่างทัว่ ถึง ในวิธีการรักษาด้ วยวิธีการต่างๆที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้
ล้ วนแต่มีผลข้ างเคียงต่อผู้ป่วย เช่น ในการรักษาด้ วยวิธีใช้ ยาเคมีบาบัดอาจทาให้ เกิดมะเร็ งขึ ้นได้
ภายหลังจากโรคสงบและหยุดการใช้ ยา ส่วนวิธีรังสีรักษานันเนื
้ ่องจากโรคมะเร็ งเม็ ดเลือดขาวจะมี
การแพร่ กระจายทัว่ ไปในกระแสเลือดการใช้ วิธีรังษี รักษาจึงไม่เหมาะสมนักเนื่องจากไม่สามารถ
ฉายรังสีไปทัว่ ร่างกายได้ [6] ฉะนันปั
้ จจุบนั วิธีรังสีรักษานี ้มักใช้ กบั มะเร็ งเม็ดเลือดต่อมน ้าเหลือง
(Lymphoma) ส่วนวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกหรื อการรักษาโดยการใช้ สเต็มเซลล์นนมี
ั ้ ขนตอนการ
ั้
ทาที่ ยุ่ง ยากซับซ้ อนต้ องใช้ ไ ขกระดูกที่ เข้ ากันได้ กับผู้ป่วย มี โอกาสเกิ ดโรคแทรกซ้ อนสูง และมี
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ค่าใช้ จา่ ยในการรักษาสูงมาก จึงทาให้ การรักษาทางเลือกได้ แก่การใช้ สมุนไพรเป็ นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายเนื่องจากเป็ นพืชที่หาได้ ง่าย ราคาไม่แพง และมีผลข้ างเคียงน้ อยเมื่อเทียบกับการใช้ ยา
เคมีบาบัด [7, 8] จากการศึกษาก่อนหน้ านี พ้ บว่า พลูคาวซึ่งเป็ นพืชสมุนไพรพื ้นถิ่นที่มีมากใน
ภาคเหนือของไทยมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย ซึง่ ฤทธิ์ทางชีวภาพของพลูคาวนันขึ
้ ้นอยู่กบั ชนิด
และวิธีการสกัด การสกัดพลูคาวด้ วยน ้าจะได้ สารจาพวก Volatile oil, Alkaloid บางชนิดและมี
สารฟลาโวนอยด์ ออกมามากซึ่ง สารสกัดเหล่านี ม้ ี ฤทธิ์ ใ นการต้ านการติดเชื อ้ [9-11] ต้ านการ
อักเสบ [12, 13] ต้ านมะเร็ งลาไส้ และมะเร็ งปอด [14, 15] Chang และคณะพบว่าสารสกัด
พลูคาวด้ วยน ้ามีฤทธิ์แสดงความเป็ นพิษกับเซลล์มะเร็ งเพาะเลี ้ยง 5 ชนิดคือ U937, K562, Raji,
P3HR1 และ L1210 [16] สิงห์คา ธิมาและคณะพบว่าสารสกัดพลูคาวมีฤทธิ์แสดงความเป็ นพิษ
กับเซลล์มะเร็ งเพาะเลีย้ งชนิด HL-60 และ U937 ในขณะที่ไม่พบความเป็ นพิษกับเซลล์ปกติ
(PBMCs)[17] นอกจากนี ้บุษราวรรณ ศรี วรรธนะและคณะพบว่า สารสกัดพลูด้วยน ้าสามารถ
กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ลิมโฟซัยท์เพิ่มขึ ้น (Lymphocyte proliferation)[18] และมีรายงานว่า
เมื่อทาการสกัดด้ วยตัวทาละลายที่มีขวสู
ั ้ ง เช่น acetone methanol ethanol จะทาให้ ได้ ปริ มาณ
สารที่สกัดสูงขึ ้นโดยสารสกัดเหล่านี ้จะมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายกว่าวิธีการสกัดด้ วยน ้า[1920]
ดังนันคณะผู
้
้ วิจยั จึงได้ ทาการศึกษาสารสกัดจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95% ในการ
ยับยังมะเร็
้ งเม็ดเลือดขาวและต้ านการอักเสบโดยทาการศึกษาการเกิดการตายแบบอะโพโทซิส
และการวัดปริมาณไซโตไคน์ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อทดสอบหาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95%
และสารออกฤทธิ์ เ คอร์ เ ซติน, ไอโซเคอร์ เ ซติน และ รู ติน ในการต้ านเซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ดเลื อดขาว
เพาะเลี ้ยง Jurkat, K562 และ U937
2. เพื่อทดสอบหาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95%
และสารออกฤทธิ์ เ คอร์ เ ซติน, ไอโซเคอร์ เซติน และ รู ติน ในการชักนาให้ เ กิ ดการตายของเซลล์
แบบอะโพโทซิส (apoptosis)
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95% และสารออก
ฤทธิ์เคอร์ เซติน, ไอโซเคอร์ เซติน และ รู ตนิ ในการต้ านการอักเสบโดยการตรวจวัดปริมาณไซโตไคน์
IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF, IFN- และ TNF-

ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจยั นี ้ทาการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95% และ
สารฟลาโวนอล 3 ชนิด คือ เคอร์ เซติน ไอโซเคอร์ เซติน และรูติน ในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ
เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยงโดยประเมินจากการวัดปริ มาณการลดลงของเซลล์มะเร็ งเม็ด
เลือดขาวเพาะเลี ้ยงด้ วยวิธี XTT assay และ วิธี microscopic analysis และฤทธิ์ต้านการอักเสบ
โดยประเมินจากการยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF, IFN- และ
TNF- ของเซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวเพาะเลี ย้ ง และศึก ษาการชักน าให้ เ กิ ด อะโพโทซิ ส ของ
เซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ดเลื อดขาวโดยทาการตรวจสอบปริ ม าณ Phosphatidylserine (PS) บนผิ ว
เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวด้ วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์ ในเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง 3 ชนิด
คือ Jurkat, K562 และ U937 ซึง่ เป็ นการศึกษาในลักษณะ In vitro model
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ข้ อจากัดของการวิจัย
1. ผลของสารสกัดหยาบจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95% ที่ได้ จากการทาการวิจยั ใน
ครัง้ นี ้เป็ นผลที่ได้ จากพลูคาวที่ทาการเก็บ ณ ช่วงเวลาและสถานที่เดียวซึ่งอาจทาให้ ปริ มาณของ
สารสกัดที่ได้ อาจแตกต่างกันไปจากการศึกษาก่อนหน้ านี ้
2. การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาในเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง (In vitro model)
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสัตว์ทดลอง (In vivo model)
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงบทบาทของพลูคาวในการยับยังและต้
้
านการอักเสบของเซลล์มะเร็งเม็ด
เลือดขาว
2. สามารถนาพลูคาวไปร่วมใช้ ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
3. องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนายาในการรักษาโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวและเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรไทยที่สามารถนาไปต่อยอดการวิจยั ในอนาคต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว [21, 22]
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) เป็ นโรคมะเร็งของระบบโลหิตที่เกิดขึ ้นจากความ
ผิดปกติของการสร้ างและกลไกที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการสร้ างเม็ดเลือดซึง่ จัดเป็ นกลุ่มอาการที่มี
การสร้ างหรื อเพิ่มจานวนของเซลล์เม็ดเลือดตัวอ่อน (blast cells) หรื อเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวแก่
(mature leukocytes) มากผิดปกติ โดยสามารถเกิดได้ ทงในไขกระดู
ั้
ก (bone marrow) และใน
กระแสโลหิต (blood circulation)
การแบ่ งชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว [21-24]
การแบ่งชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถแบ่งได้ หลายแบบ กล่าวคือ
1. แบ่งตามประวัตขิ องผู้ป่วยสามารถแบ่งได้ เป็ น
1.1 De novo leukemia คือเป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่พบขึ ้นใหม่ไม่ได้ เกิดจากการรักษา
หรื อเกิดขึ ้นตามหลังโรคหรื อภาวะของโรคใดโรคหนึง่
1.2 Secondary leukemia คือเป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เกิดขึ ้นตามหลังการรักษาโรคใน
อดีตหรื อเกิดตามหลังโรคหรื อภาวะของโรคใดโรคหนึง่ อย่างชัดเจน เช่นตามหลังการได้ รับการฉาย
รังสีหรื อได้ รับยาเคมีบาบัดจากการรักษาโรคอื่นๆ
2. แบ่งตามระยะเวลาที่ผ้ ปู ่ วยเริ่มมีอาการทางคลินิกและการดาเนินของโรคสามารถแบ่งได้ เป็ น
2.1 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute leukemia) โดยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนี ้
อาการจะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วและค่อนข้ างรุนแรง
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2.2 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื อ้ รัง (Chronic leukemia) โดยจะมีอาการแบบค่อยเป็ นค่อย
ไปไม่รุนแรงมากนัก ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการทางคลินิกใดๆเลยเมื่อแรกเริ่มวินิจฉัย
3. แบ่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของสายการเจริญเติบโตของเซลล์ (cell lineage) หรื อตามเซลล์ต้นตอ
(Cell of origin) ซึง่ จะทาให้ สามารถแบ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวออกได้ เป็ นสองกลุม่ คือ
3.1 Myelocytic leukemia คือ มีการพบเซลล์ที่ผิดปกติในสายมัยอีลอยด์ (myeloid
lineage) ได้ แก่ นิวโทรฟิ ล (neutrophils), อีโอซิโนฟิ ล (eosinophils) และเบโซฟิ ล (basophils)
เพิ่มมากขึ ้นในกระแสเลือดหรื อในไขกระดูก
3.2 Lymphocytic leukemia คือ มีการพบที่เซลล์ผิดปกติในสายลิมฟอยด์ (lymphoid
lineage) ได้ แก่ ลิมโฟไซท์ (lymphocytes) และพลาสมาเซลล์ (plasma cells) เป็ นจานวนมากใน
กระแสเลือดหรื อในไขกระดูก
ในปั จจุบนั ถึงแม้ จะมีเกณฑ์การแบ่งตาม WHO classification 2008 (ซึง่ จะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไป) แต่พบว่าในทางคลินิกยังคงนิยมแบ่งชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยอาศัยทัง้
หลักเกณฑ์ตามระยะเวลาที่ผ้ ปู ่ วยเริ่มมีอาการทางคลินิกและการดาเนินของโรคควบคูก่ บั สายการ
เจริญเติบโตของเซลล์(cell lineage) มาจัดจาแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึง่ สามารถแบ่ง
ได้ เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ ดังนี ้
- Acute lymphoblastic leukemia (ALL)
- Acute myeloblastic leukemia (AML)
- Chronic lymphocytic leukemia (CLL)
- Chronic myelocytic leukemia (CML)
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) [24, 25]
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) เป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันที่มีต้น
กาเนิดมาจากสายลิมฟอยด์ (Lymphoid precursor ของ B หรื อ T lymphocyte) ซึ่งเซลล์เหล่านี ้
เกิดการเปลี่ยนแปลงใน oncogene หรื อ tumor suppressor gene ทา ให้ มีการเจริ ญเติบโตที่
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ผิดปกติและไปเบียดเซลล์ปกติอื่นๆในไขกระดูก หรื อแทรกเข้ าไปในอวัยวะอื่นซึ่งก่อให้ เกิดพยาธิ
สภาพและอาการต่างๆ โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดนี ้มักพบในเด็กอายุระหว่าง 2-10 ปี สาหรับ
การแบ่งชนิดย่อยของ ALL (subclass) สามารถจัดแบ่งได้ 2 วิธี ดังนี ้คือ
1) แบ่งตามข้ อตกลงของนักโลหิตวิทยาจากฝรั่งเศส อเมริ กา และอังกฤษ (French-AmericanBritish;FAB classification) ซึง่ จะจัดแบ่งตามลักษณะรูปร่างของเซลล์มะเร็ งชนิ ด lymphoblast ที่
ตรวจพบในไขกระดูกหรื อในกระแสเลือดจากแผ่นสเมียร์ เลือด[25] ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ชนิด
คือ
L1 จะพบ lymphoblast มีขนาดเซลล์เล็กเท่าๆกันเส้ นผ่าศูนย์กลางของเซลล์น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ mature lymphocyte ปกติ นิวเคลียสค่อนข้ างกลมแต่เห็น nucleoli ได้ ไม่ชดั cytoplasm มี
ปริมาณน้ อยและย้ อมติดสี basophilic น้ อยกว่า ALL ชนิดอื่น ALL-L1 นี ้จะพบในเด็กมากกว่าใน
ผู้ใหญ่ และพบมากที่สดุ ประมาณร้ อยละ 71 ของ ALL ทังหมด
้
L2 จะพบ lymphoblast ที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น การกระจายตัวของขนาดของเซลล์จะไม่เท่ากัน
ทุกเซลล์ เซลล์ที่มีขนาดใหญ่อาจพบเส้ นผ่าศูนย์กลางของเซลล์ใหญ่เป็ น 2 เท่าของ mature
lymphocyte ปกติ เห็น nucleoli ได้ ชดั เจน(1-2 อัน)แต่นิวเคลียสมักไม่กลม cytoplasm มีปริ มาณ
มากและย้ อมติดสี basophilic มาก ALL-L2 นี ้พบมากรองลงมาคือประมาณร้ อยละ 27 ของ ALL
ทังหมดและมั
้
กพบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก
L3 จะพบ lymphoblast ที่มีขนาดเซลล์คอ่ นข้ างใหญ่ มักพบ vacuole ทังใน
้ cytoplasm
และนิวเคลียส สามารถพบ nucleoli ได้ ชดั เจน (3-5 อัน) มีปริมาณ cytoplasm มากและย้ อมติดสี
basophilic มาก และเนื่องมาจากลักษณะของเซลล์ใน subclass นี ้จะมีลกั ษณะที่คล้ ายกับเซลล์
ที่พบในผู้ป่วย Burkitt’s lymphoma จึงมักเรี ยก ALL ชนิดนี ้ว่า Burkitt’s type
2) แบ่งชนิดตามลักษณะจาเพาะที่พบบนผิวเซลล์ (membrane surface marker) ซึง่ สามารถแบ่ง
ได้ เป็ น 4 ชนิดคือ
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T-cell ALL พบลักษณะ membrane surface marker คือ E-rosette โดยมีอบุ ตั กิ ารณ์ของ
T-cell ALL นี ้ประมาณร้ อยละ12-30 ของผู้ป่วย ALL ทังหมดและมั
้
กพบความสัมพันธ์กบั FAB
classification คือมักจะพบรูปร่างแบบ L1 และ L2
B-cell ALL พบลักษณะ membrane surface marker คือ surface immunoglobulin
(Slg), complement receptor (C'R), Fc receptor (FcR) และ EAC-rosette โดยพบอุบตั ิการณ์
ของ B-cell ALL ประมาณร้ อยละ12-30 ของผู้ป่วย ALL ทังหมด
้
และมักพบความสัมพันธ์กบั FAB
classification คือมักจะพบรูปร่างแบบ L3 เป็ นส่วนใหญ่
Null-cell ALL เป็ นเซลล์ที่ไม่พบการแสดงออกของ membrane surface marker ของทัง้
T-cell และ B-cell แต่เป็ นเซลล์ที่มีต้นกาเนิดมาจาก lymphoid stem cell โดยมีอบุ ตั ิการณ์ของ
Null-cell ALL สูงถึงร้ อยละประมาณ 70-80
Mix T-cell and B-cell ALL คือเป็ นเซลล์ที่พบการแสดงออกของ membrane surface
marker ของทัง้ T-cell และ B-cell อยูป่ ะปนกัน พบมีอบุ ตั กิ ารณ์ได้ น้อยมาก [26]

รู ปที่ 1 แสดงลักษณะของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด ALL [27]
Acute myeloblastic leukemia (AML) [24, 28]
Acute myeloblastic leukemia (AML) เป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันที่มีต้น
กาเนิดมาจาก Hematopoietic stem and progenitor cells ทาให้ เซลล์ตวั อ่อนในสายมัยอีลอยด์
(myeloid lineage) ไม่สามารถเจริญเติบโตไปเป็ นเซลล์ตวั แก่แต่กลับมีการแบ่งตัวเพิ่มมากขึ ้นจน
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ทาให้ ในไขกระดูกมีจานวนของเซลล์ตวั อ่อนเพิ่มมากขึ ้นจนไปรบกวนการสร้ างเซลล์ปกตินอกจากนี ้
ตัวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเหล่านี ้อาจแพร่กระจายไปยังเนื ้อเยื่อในส่วนต่างๆของร่างกายได้ ความ
ผิดปกติที่เริ่มต้ นขึ ้นจากเซลล์ที่ผิดปกติเพียงเซลล์เดียว (Single cell) นี ้จัดเป็ น clonal malignant
disease ซึง่ อาจเกิดขึ ้นที่ระดับ multipotent progenitor cells (common myeloid progenitors)
จึงทาให้ เกิดความผิดปกติได้ ในทังสายของเม็
้
ดเลือดขาวในสายมัยอีลอยด์ ลิมฟอยด์ เม็ดเลือดแดง
และเกล็ดเลือด และเนื่องจากเซลล์ต้นกาเนิดของ AML มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่จะปลี่ยนแปลงไปเป็ นเซลล์
ได้ หลายประเภทจึงทาให้ ผ้ ปู ่ วยในแต่ละรายจะตรวจพบความผิดปกติทงในไขกระดู
ั้
กและในกระแส
เลือดได้ แตกต่างกัน เมื่อใช้ เกณฑ์การแบ่งชนิดของ AML ตาม FAB classification [25]ซึง่ อาศัย
การแบ่งชนิดโดยอาศัยรูปร่าง (cell morphology) ลักษณะการติดสีเมื่อย้ อมสีพิเศษ
(Cytochemistry staining) จะสามารถแบ่งชนิดของ AML ได้ เป็ น 8 กลุม่ ดังนี ้คือ
Acute myeloblastic leukemia without maturation (M0) ผู้ป่วยซึง่ จัดว่าเป็ น AML โดย
จะพบว่าในไขกระดูกของผู้ป่วยเหล่านี ้มี blast cells มากกว่าร้ อยละ 90 ซึง่ blast cells เหล่านี ้
เมื่อทดสอบทาง cytochemistry พบว่าจะมีการติดสีที่ให้ ผลบวกกับ myeloperoxidase (MPO)
หรื อ Sudan black B น้ อยกว่าร้ อยละ 3 สาหรับอุบตั กิ ารณ์ของของ M0 พบว่ามีประมาณร้ อยละ
3-5 ของกลุม่ AML ทังหมด
้
Acute myeloblastic leukemia with minimal maturation (M1) เป็ นผู้ป่วยซึ่งจัด AML
โดยพบว่าในไขกระดูกของผู้ป่วยเหล่านี ้มี blast cells มากกว่าร้ อยละ 90 และมี promyelocyte
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ซึ่ง blast cells เหล่านี ้ถึงแม้ จะมี granule น้ อยแต่พบว่าเมื่อทดสอบโดยการ
ย้ อมพิเศษทาง cytochemistry พบว่าจะมีการติดสีที่ให้ ผลบวกกับ myeloperoxidase (MPO) หรื อ
Sudan black B มากกว่าร้ อยละ 3 สาหรับอุบตั ิการณ์ของของ M1 พบว่ามีประมาณร้ อยละ 1520 ของกลุม่ AML ทังหมด
้
Acute myeloblastic leukemia with maturation (M2) เป็ นผู้ป่วยซึ่งจัด AML โดยพบว่า
ในไขกระดูกของผู้ป่วยเหล่านี ้มี myeloblast ประมาณร้ อยละ 30-89 และมี promyelocyte อยู่
มากกว่าร้ อยละ 10 และมี monocytic component น้ อยกว่าร้ อยละ 20 ของ nonerythroid cells
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ทังหมด
้
M2 เป็ นกลุ่มเซลล์ที่มี primary (azurophilic) granule เป็ นจานวนมากดังนันจึ
้ งให้ ผล
บวกกับ myeloperoxidase (MPO), Sudan black B และ Specific esterase อุบตั ิการณ์ของของ
M2 พบว่ามีประมาณร้ อยละ 25-30 ของกลุม่ AML ทังหมด
้
Acute promyelocytic leukemia (APL;M3) เซลล์ส่วนใหญ่ที่พบในไขกระดูกจะเป็ น
immature myeloid cell ซึ่งมักพบเป็ น abnormal hypergranular promyelocyte โดยมักจะพบ
Auer rod ประสานกันเป็ นร่างแหที่เรี ยกว่า faggots และเมื่ออาศัยการมี granule ใน cytoplasm
ทาให้ แบ่ง M3 ได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม hypergranular (M3) ซึ่งจะเป็ น promyelocyte ที่มี
granule มากและอีกกลุ่มคือ M3 variant (M3V) เป็ น promyelocyte ที่มี granule น้ อยและ
ลักษณะของ granule จะมีขนาดเล็กละเอียดกระจายใน cytoplasm (dust-like) สาหรับ nucleus
ของ M3 ทังสองกลุ
้
่มนี ้มีรูปร่างคล้ ายกับ nucleus ของ monoblast คือมีลกั ษณะคล้ ายรูปไตหรื อ
แบ่งออกเป็ น 2 lobes ซึ่งอาจทาให้ วินิจฉัยผิดพลาดเป็ น M5 จึงต้ องอาศัยเทคนิคการย้ อมพิเศษ
ทาง cytochemistry โดย M3 จะให้ ผลบวกกับการทดสอบด้ วย myeloperoxidase, Sudan black
B และ Specific esterase สาหรับอุบตั ิการณ์ของของ M3 พบว่ามีประมาณร้ อยละ 10 ของกลุ่ม
AML ทังหมด
้
Acute myelomonoblastic leukemia (AMMol;M4) เซลล์ส่วนใหญ่ที่พบในไขกระดูกจะ
เป็ น granulocytic components (myeloblast ถึง polymorphonuclear cells) ประมาณร้ อยละ
30-80 และพบ monocytic component (monoblast, promonocyte, monocyte) มากกว่าร้ อย
ละ 20 promonocyte ใน M4 อาจมี granules จานวนมากอาจทาให้ วินิจฉัยผิดพลาดเป็ น
promyelocyte จึงต้ องอาศัยเทคนิคการย้ อมพิเศษทาง cytochemistry โดย M4 จะให้ ผลบวกกับ
การทดสอบด้ วย Dual esterase stain โดย myeloblast จะให้ ผลบวกกับ Specific esterase และ
monoblast จะให้ ผลบวกกับ Nonspecific esterase ซึ่งผลบวกของ nonspecific esterase ใน
monocytic cellsนีจ้ ะสามารถถูก inhibit โดย NaF สาหรับอุบตั ิการณ์ ของของ M4 พบว่ามี
ประมาณร้ อยละ 20-30 ของกลุ่ม AML ทังหมด
้
นอกจากบางครัง้ นี ้ยังมี M4 มีลกั ษณะเป็ น Acute
myelomonoblastic leukemia with eosinophilia (M4eo) หรื อ Acute myelomonoblastic
leukemia with basophilic maturation (M4baso) โดยพบว่า M4eo จะมีลกั ษณะเหมือน M4 ที่
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กล่าวมาข้ างต้ นแล้ วยังพบว่ามีภาวะ Eosinophlilia ร่วมด้ วย (โดยมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 5) ส่วน M4baso นันรู
้ ปร่างของเซลล์เช่นเดียวกับ M4 ที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ วยังพบว่ามี
basophilic maturation ร่วมด้ วย
Acute monoblastic leukemia (AMoL;M5) เซลล์สว่ นใหญ่ที่พบในไขกระดูกของผู้ป่วย
จะเป็ น blast cells มากกว่าร้ อยละ 30 และมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 80 เป็ นเซลล์ monocytic
components ในขณะที่พบ granulocytic components น้ อยกว่าร้ อยละ 20 monoblast ของ M5
มักเป็ นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่มี cytoplasm มาก มี vacuoles และมี azurophilic granules ละเอียด
กระจายอยูท่ วั่ ไป ใน cytoplasm การทดสอบโดยการย้ อมพิเศษทาง cytochemistry จะให้ ผลบวก
กับ Nonspecific esterase (NSE) เมื่ออาศัยการเกิด differentiation ของ monocytic cells ทาให้
สามารถแบ่ง M5 ออกเป็ น 2 ประเภทคือ M5a และ M5b กล่าวคือ acute monoblastic leukemia
without maturation (M5a) นันจะพบ
้
monoblast มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 80 ซึง่ จะพบการ
differentiation ไปเป็ นเซลล์ promonocyte และ monocyte ได้ น้อยมาก ส่วน M5b หรื อ acute
monoblastic leukemia with maturation จะพบ monoblast ได้ น้อยกว่าร้ อยละ 80 และมีการ
differentiation ไปเป็ น promonocyte และ monocyte มากกว่า M5a สาหรับอุบตั ิการณ์ของ M5
พบมีประมาณร้ อยละ 10 ของ AML ทังหมด
้
โดยพบเป็ น M5a ประมาณร้ อยละ 4 และพบ M5b
ประมาณร้ อยละ 6
Acute erythroblastic leukemia (M6) เซลล์สว่ นใหญ่ที่พบในไขกระดูกของผู้ป่วยจะเป็ น
Megaloblastic erythriod precursors มากกว่าร้ อยละ 50 โดยมีลกั ษณะของ dyserythropoiesis
นอกจากนี ้ยังพบว่ามากกว่าร้ อยละ 30 ของ nonerythriod cells เป็ น myeloblast cellsสาหรับการ
ทดสอบด้ วยการย้ อมพิเศษทาง cytochemistry

M6 จะให้ ผลบวกกับ Periodic acid schiff’s

(PAS) stain อุบตั ิการณ์ของ M6 พบมีประมาณร้ อยละ 3-5 ของ AML ทังหมด
้
Acute megakaryoblastic leukemia (AMegL;M7) ในไขกระดูกของผู้ป่วย M7 จะพบ
leukemic cells มีลกั ษณะเป็ น megakaryoblast ประมาณร้ อยละ 30 ซึง่ จะพบมีลกั ษณะเป็ น
polymorphic เห็น nucleoli ได้ ชดั เจน cytoplasm ย้ อมติดสีน ้าเงินเข้ มคล้ ายกับ lymphoblast
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ทาให้ การวินิจฉัย M7 ค่อนข้ างยาก ส่วนการทดสอบโดยการย้ อมพิเศษทาง cytochemistry พบว่า
M7 นันมั
้ กให้ ผลลบกับ Myeloperoxidase, Sudan black B และ Alphanaphthyl butyrate
esterase

ฉะนันการวิ
้
นิจฉัย M7 จาเป็ นต้ องอาศัยการตรวจทาง immunological markers คือ

ตรวจพบ CD41 และ CD42b สาหรับอุบตั ิการณ์ของ M7 พบน้ อยมากคือมีประมาณร้ อยละ 1 ของ
AML ทังหมด
้

รู ปที่ 2 แสดงลักษณะของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML [29]

Chronic lymphoblastic leukemia (CLL) [7, 24]
Chronic lymphoblastic leukemia (CLL) เป็ นโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวแบบเรื อ้ รังที่มี
ลักษณะที่สาคัญคือมีการสะสมของ incompetent long-lived lymphocyte ในร่ ายกายซึ่ง
สันนิษฐานว่าเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการอะโพโทซิส (apoptosis) มากกว่าการเพิ่ม
จานวนจากการแบ่งตัวมากผิดปกติ CLL เป็ นโรคที่ไม่พบในคนไทยแต่เป็ นมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่พบ
ได้ บอ่ ยที่สดุ ในชาวตะวันตก และมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในอัตราส่วน 2:1 ในอดีตจะแบ่ง
CLL ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ B-CLL และ T-CLL แต่ปัจจุบนั ได้ ยกเลิกชนิด T-CLL โดยเรี ยกเป็ น Tprolymphocytic (T-PLL) แทน สาหรับเกณฑ์การวินิจฉัย CLL คือในไขกระดูกต้ องพบเซลล์
Lymphocyte อย่างน้ อยร้ อยละ 30 โดยในไขกระดูกอาจพบมีลกั ษณะเป็ น normocellular หรื อ
hypercellular marrow ส่วนในกระแสเลือดจะพบ lymphocyte ขนาดเล็กถึงปานกลาง nucleus
เต็มเซลล์ ไม่เห็น nucleoli และมักจะพบเศษชิ ้นส่วนของเซลล์ที่แตกเป็ น smudge cell
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รู ปที่ 3 แสดงลักษณะของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CLL[30]
Chronic myelocytic leukemia (CML)[24, 31]
Chronic myelocytic leukemia (CML) จัดเป็ นโรคในกลุ่ม myeloproliferative disorders
ซึง่ เกิดจาก neoplastic transformation ของ pluripotent stem cells ส่งผลให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของ
เม็ดเลือดชนิดต่างๆในไขกระดูกและในกระแสเลือด

โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวในสายมัยอีลอยด์

ประมาณร้ อยละ 85-90 ของผู้ป่วย CML จะตรวจพบมี Philadelphia (Ph') chromosome คือ
t(9;22)(q34;q11) ในขณะที่ร้อยละ 5 ของผู้ป่วยของผู้ป่วยมี complex translocation โดยที่มกั จะ
มี chromosome ที่เกี่ยงข้ องด้ วยมากกว่า 3 คูแ่ ต่มกั จะมีคทู่ ี่ 9 และ 22 ร่วมด้ วยเสมอ ซึง่ จะเรี ยกว่า
variant Ph translocation และอีกประมาณร้ อยละ 5-10 ของผู้ป่วยจะตรวจไม่พบ Philadelphia
chromosome ซึง่ ผู้ป่วยกลุม่ นี ้จะตรวจพบ monocyte สูงกว่าและมี basophils, thrombocytosis
และ splenomegaly น้ อยกว่าผู้ป่วยในกลุม่ Ph' positive CML

รู ปที่ 4 แสดงลักษณะของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML[32]
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การแบ่ งประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามองค์ การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2008 (WHO
classification 2008) [33, 34]
การแบ่งประเภทของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวตามองค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2008 ( WHO
classification 2008) นันได้
้ แบ่งชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามพยาธิกาเนิด ลักษณะเฉพาะทาง
คลินิกที่สมั พันธ์กนั กับเซลล์ และใช้ ความผิดปกติของโครโมโซมเป็ นเกณฑ์สาคัญ การวินิจฉัยโรค
AML ตามเกณฑ์ของ WHO classification 2008 นันระบุ
้ ว่าต้ องมีจานวนของ nucleated cells
ในไขกระดูกผู้ป่วยอย่างน้ อยร้ อยละ 20 เป็ น blast cells (นับรวม promyelocytes ใน APL ด้ วย)
ในผู้ป่วยที่ไม่พบ specific chromosome abnormalities จะต้ องอาศัยประวัติการได้ รับสารเคมี
รวมถึงยาเคมีบาบัด และการเกิด myelodysplasia มาร่วมพิจารณาด้ วยเพราะมีการพยากรณ์โรค
ที่เลวกว่ากลุ่ม de novo AML สาหรับกลุ่ม AML ตามเกณฑ์การแบ่งแบบ FAB classification นัน้
ใน M0-M7 ยกเว้ น M3 จัดอยู่ในกลุ่ม AML-not otherwise specified แต่ถ้ามีความผิดปกติของ
โครโมโซมจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Acute myeloid leukemia with recurrent genetic abnormalities
การแบ่งชนิดของ ALL ตามเกณฑ์ของ WHO classification 2008 นันได้
้ จดั ALL ให้ อยู่ในกลุ่ม
precursor lymphoid neoplasms ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดหลักๆ คือ B lymphoblastic
leukemia /lymphoma และ T lymphoblastic leukemia /lymphoma สาหรับในกลุ่มที่ไม่มี
lineage ชัดเจน หรื อมีหลาย lineage นัน้ ได้ จดั อยู่ในกลุ่ม mixed phenotype acute leukemia
(MPAL) สาหรับการจัดกลุม่ ของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื อ้ รังได้ จดั ให้ CML อยู่ในกลุ่มของ MPN
และ MDS/MPN ส่วนใน CLL นันได้
้ จดั ให้ อยูใ่ น Mature B-cell neoplasms ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การแบ่งชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ปี
ค.ศ. 2008 (WHO classification 2008) [33, 34]
Myeloproliferative neoplasms (MPN)
Chronic myelogenous leukemia, BCR-ABL1-positive
Chronic neutrophilic leukemia
Polycythemia vera
Primary myelofibrosis
Essential thrombocythemia
Chronic eosinophilic leukemia, not otherwise specified
Mastocytosis
Cutaneous mastocytosis
Systemic mastocytosis
Mast cell leukemia
Mast cell sarcoma
Extracutaneous mastocytoma
Myeloproliferative neoplasm, unclassifiable
Myeloid and lymphoid neoplasms associated with eosinophilia and abnormalities of PDGFRA,
PDGFRB or FGFR1
Myeloid and lymphoid neoplasms with PDGFRA rearrangement
Myeloid neoplasms with PDGFRB rearrangement
Myeloid and lymphoid neoplasms with FGFR1 abnormalities
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms (MDS/MPN)
Chronic myelomonocytic leukemia
Atypical chronic myeloid leukemia, BCR-ABL1-negative
Juvenile myelomonocytic leukemia
Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm, unclassifiable
Provision entity: Refractory anemia with ring sideroblasts and thrombocytosis
Myelodysplastic syndromes(MDS)
Refractory cytopenia with unlineage dysplasia
Refractory anemia
Refractory neutropenia
Refractory thrombocytopenia
Refractory anemia with ring sideroblasts
Refractory cytopenia with multilineage dysplasia
Refractory anemia with excess blasts
Myelodysplastic syndrome associated with isolated del(5q)
Myelodysplastic syndrome, unclassifiable
Childhood myelodysplastic syndrome
Provision entity : Refractory cytopenia of childhood
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Acute myeloid leukemia and related precursor neoplasms
Acute myeloid leukemia with recurrent genetic abnormalities
AML with t(8;21)(q22;q22), RUNX1-RUNX1T1
AML with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;p22); CBFB-MYH11
Acute promyelocytic leukemia(APL) with t(15;17)(q22;q12);PML-RARA
AML with t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
AML with t(6:9)(p23;q34); DEK-NUP214
AML with inv(3)(q21q26.2) or t(3.3)(q21;q26.2); RPN1-EVl1
AML (megakaryoblastic) with t(1:22)(p13;q13); RBM15-MKL1
Provision entity: AML with mutated NPM1
Provision entity: AML with mutated CEBPA
Acute myeloid leukemia with myelodysplasia-related changes
Therapy-related myeloid neoplasms
Acute myeloid leukemia, not otherwise specified
AML with minimal differentiation
AML without maturation
AML with maturation
Acute myelomonocytic leukemia
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Acute myeloid leukemia and related precursor neoplasms (continued)
Acute myeloid leukemia, not otherwise specified
Acute monoblastic/monocytic leukemia
Acute erythroid leukemia
Pure erythroid leukemia
Erythroleukemia, erythroid/myeloid
Acute megakaryoblastic leukemia
Acute basophilic leukemia
Acute panmyelosis with myelofibrosis
Myeloid sarcoma
Myeloid proliferations related to Down syndrome
Transient abnormal myelopoiesis
Myeloid leukemia associated with Down syndrome
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
Acute leukemias of ambiguous lineage
Acute undifferentiated leukemia
Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1
Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23); MLL rearranged
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Acute leukemias of ambiguous lineage (continued)
Mixed phenotype acute leukemia, B/myeloid, NOS
Mixed phenotype acute leukemia, T/myeloid, NOS
Provision entity : Natural killer (NK) cell lymphoblastic leukemia/lymphoma
Precursor lymphoid neoplasms
B lymphoblastic leukemia/lymphoma
B lymphoblastic leukemia/lymphoma, NOS
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with recurrent genetic abnormalities
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(v;11q23); MLL rearranged
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1
(ETV6-RUNX1)
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with hyperdiploidy
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with hypodiploidy (hypodiploid ALL)
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PAX1
T lymphoblastic leukemia/lymphoma
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Mature B-cell neoplasms
Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma
B-cell prolymphocytic leukemia
Splenic B-cell marginal zone lymphoma
Hairy cell leukemia
Splenic B-cell lymphoma/leukemia, unclassifiable
Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma
Hairy cell leukemia-Variant
Lymphoplasmacytic lymphoma
Waldenström macroglobulinemia
Heavy chain diseases
Alpha heavy chain disease
Gamma heavy chain disease
Mu heavy chain disease
Plasma cell myeloma
Solitary plasmacytoma of bone
Extraosseous plasmacytoma
Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue
Nodal marginal zone lymphoma
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Mature B-cell neoplasms (continued)
Pediatric nodal marginal zone lymphoma
Follicular lymphoma
Pediatric follicular lymphoma
Primary cutaneous follicle center lymphoma
Mantle cell lymphoma
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), NOS
T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma
Primary DLBCL of the CNS
Primary cutaneous DLBCL, leg-type
EBV positive DLBCL of the elderly
DLBCL associated with chronic inflammation
Lymphomatoid granulomatosis
Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma
Intravascular large B-cell lymphoma
ALK positive large B-cell lymphoma
Plasmablastic lymphoma
Large B-cell lymphoma arising in HHV8-associated multicentric Castleman disease
Primary effusion lymphoma
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Mature B-cell neoplasms (continued)
Burkitt lymphoma
B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell
lymphoma and Burkitt lymphoma
B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell
lymphoma and classical Hodgkin lymphoma
Mature T-cell and NK-cell neoplasms
T-cell prolymphocytic leukemia
T-cell large granular lymphocytic leukemia
Chronic lymphoproliferative disorder of NK-cells
Aggressive NK-cell leukemia
Systemic EBV positive T-cell lymphoproliferative disease of childhood
Hydroa vacciniforme-like lymphoma
Adult T-cell leukemia/lymphoma
Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Mature T-cell and NK-cell neoplasms (continued)
Enteropathy-associated T-cell lymphoma
Hepatosplenic T-cell lymphoma
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma
Mycosis fungoides
Sezary syndrome
Primary cutaneous CD30 positive T-cell lymphoproliferative disorders
Lymphomatoid papulosis
Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma
Primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma
Primary cutaneous CD8 positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lymphoma
Primary cutaneous CD4 positive small/medium T-cell lymphoma
Peripheral T-cell lymphoma, NOS
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
Anaplastic large cell lymphoma, ALK positive
Anaplastic large cell lymphoma, ALK negative
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สาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาว [1, 35, 36]
สาเหตุที่แท้ จริงของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวนันยั
้ งไม่ทราบแน่ชดั จากการสังเกต ทดลอง และ
หาความสัมพันธ์ ของสาเหตุต่างๆพบปั จจัยเสี่ยงหลายอย่างที่อาจทาให้ มีอุบตั ิการณ์ของการเกิด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงขึ ้นได้ โดยสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้ คือ
1. เชื ้อไวรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Human-T-lymphocyte leukemia virus (HTLV-1)ในโรค
Adult T cell leukemia (ATLL) หรื อ เชื ้อ Epstein-Barr Virus (EBV) ในโรคมะเร็ งชนิด Burkitt
lymphoma/leukemia โดยอาจเกิดจากการที่ยีนของ ไวรัส HTLV ได้ สอดแทรกเข้ าไประหว่างยีน
ต่างๆ ของเซลล์เม็ดเลือดจึงทาให้ ข้อมูลทางพันธุกรรมผิดไปจากปกติจนเป็ นเหตุให้ สญ
ู เสียกลไกใน
การควบคุมการแบ่งเซลล์ ( cell differentiation) และการเจริ ญเติบโตของเซลล์ (cell maturation)
ตามวัฏจักรเซลล์ที่ควรจะเป็ น โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนเหตุผลข้ อนี ้คือการที่พบอุบตั ิการณ์ผ้ ปู ่ วย
ที่ตดิ เชื ้อเอชไอวี (HIV) ร่วมกับการป่ วยเป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีจานวนเพิ่มมากขึ ้น [37]
2. สารรังสี (Ionizing radiation) มีบทบาททาให้ สารพันธุกรรมคือ DNA เกิดการแตกหัก
ซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดมีข้อมูลผิดพลาดในระหว่างมีการซ่อมแซมสาย DNA โดยมีหลักฐานที่ยืนยันว่า
สารรังสีเป็ นปั จจัยสาคัญในการทาให้ เกิดโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวคือ การที่ประชากรในเมืองฮิโรชิ
มาและนางาซากิที่รอดชีวิตจากการทิ ้งระเบิดปรมาณู (atomic bomb) มีอุบตั ิการณ์ของการเกิด
โรค AML มากกว่าคนปกติถึง 30 เท่า นอกจากนี ้ประชากรที่ได้ รับสารกัมมันตภาพรังสีจากการ
รั่วซึมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรื อผู้ป่วยที่ได้ รับรังสีรักษาและสารกัมมันตรังสีในการรักษาโรคต่างๆ
ที่ไม่ใช่มะเร็ งเช่น ankylosing spondylitis ก็พบมีอบุ ตั ิการณ์ของโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ ้น
ด้ วยเช่นกัน [38]
3. สารก่อมะเร็ ง (Chemical carcinogens) คือสารเคมี บางชนิด ทาให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของยีนและข้ อมูลทางพันธุกรรมภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ได้ รับสาร benzene
เป็ นระยะเวลานานพบมีอบุ ตั ิการณ์ของการเกิดโรค AML มากถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับประชากร
ทัว่ ไป นอกจากนี ้ผู้ที่สมั ผัสกับน ้ามันถ่านหิน (coal-tar), xylene, ethylene oxide, ยาฆ่าแมลงและ
ยาย้ อมผมก็พบอุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ ้นด้ วย [39]
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4. การได้ รับยาเคมีบาบัด[5] การรักษาที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาเกิดโรคมะเร็ งตามหลังการ
รักษาด้ วยยาเคมีบาบัดจะมีผลกระทบกับการแบ่งตัวของเซลล์โดยจัดเป็ น secondary leukemia
ประเภทหนึ่งมักเรี ยกว่า Therapy-related myeloid neoplasms สาหรับยาเคมีบาบัดที่พบเป็ น
สาเหตุของการเกิด AML ได้ แก่กลุ่ม alkylating agent เช่น melphalan, chlorambucin,
cyclophosphamide และ cisplasin โดยการเกิด AML จากยากลุ่มนี ้มักใช้ เวลานานโดยเฉลี่ย
ประมาณ 4-7 ปี และกลุ่ม Topoisomerase II inhibitor เช่น etoposide, mitoxantrone และ
doxorubicin ซึง่ การเกิด AML จากยากลุม่ นี ้มักใช้ เวลาไม่นานโดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน ถึง 3 ปี
5.

ความผิ ด ปกติ ใ นการสร้ างและการท างานของโครโมโซม (Chromosomal

aberration)[40] การเปลี่ยนแปลงของ cytogenetics มีความเกี่ยวข้ องกับการเกิดโรคมะเร็ งเม็ด
เลือดเป็ นอย่างมาก เช่น ในผู้ป่วย CML จะพบความผิดปกติของโครโมโซมที่เรี ยกว่า Philadelphia
chromosome (Ph') จากไขกระดูกได้ ถึงร้ อยละ 90-95 ซึ่ง Ph' chromosome นี ้เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนชิ ้นส่วนของยีน (translocation) ของแขนข้ างยาวของโครโมโซมคูท่ ี่ 22 ไปต่อกับแขน
ข้ างยาวของโครโมโซมคูท่ ี่ 9 [t(9;22)(q34;q11)] เป็ นผลให้ c-abl proto-oncogene ซึ่งปกติอยู่บน
แขนข้ างยาวของโครโมโซมคูท่ ี่ 9 ไปอยูบ่ นโครโมโซมคูท่ ี่ 22 และเป็ นตาแหน่งที่ใกล้ กบั breakpoint
cluster region (bcr) จนทาให้ ยีนไปต่อกันเกิดเป็ นยีนลูกผสม (hybrid bcr-abl oncogene) และ
เมื่อยีน hybrid bcr-abl นี ้ถูก transcription เป็ น bcr-abl 8.5Kb mRNA และสุดท้ ายจะถูก
transltion ไปเป็ น chimeric protein เกิดเป็ นโปรตีนที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นจากปกติ 145 kD เป็ น 210
kD (p210) ซึง่ เป็ นโปรตีนที่มีบทบาทสาคัญคือทาให้ มี tyrosine kinase activity เพิ่มขึ ้น ทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงของ signal transduction pathway ต่างๆได้ แก่ RAS, adhesion และ apoptosis
pathway เป็ นผลให้ สามารถกระตุ้นให้ เซลล์เกิดการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ การเจริ ญไป
เป็ นตัวแก่กลับลดลง ส่วนความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆและสัมพันธ์กบั การเกิดโรคมะเร็ งที่พบ
ได้ บอ่ ยคือ
-t(8;21)(q22;q22) ซึ่งพบได้ บอ่ ยในผู้ป่วย AML ชนิด de novo โดยพบเป็ นร้ อยละ 10
ของความผิดปกติทงหมด
ั้
มักพบในผู้ป่วย M2 หรื ออาจพบในผู้ป่วย M1และ M4 ที่มีลกั ษณะ
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รูปร่างของเซลล์ (morphology) ที่มี Auer rod เป็ นจานวนมาก โดยทัว่ ไปผู้ป่วยที่มี t(8;21) พบมี
การพยากรณ์โรคดี
-t(15;17)(q22;q12) เป็ นความผิดปกติที่คอ่ นข้ างจาเพาะกับโรค acute promyelocytic
leukemia (APL) ซึง่ พบได้ ทงั ้ M3 และ M3V โดยทัว่ ไปผู้ป่วยที่มี t(15;17) จะมีการพยากรณ์โรคไม่
ดีและไม่คอ่ ยตอบสนองต่อการรักษาด้ วย all-trans retinoic acid (ATRA)
-inv(16)(p13;q22) ซึง่ พบได้ บอ่ ยในผู้ป่วย M4 ชนิด M4eo ซึง่ ผู้ป่วยในกลุม่ ที่มี inv(16) นี ้
มีการพยากรณ์โรคที่ดี แต่ถ้าเป็ นผู้ป่วยในกลุม่ ที่มี inv(16) และมีจานวนของ blast cells ในกระแส
เลือดสูงในตอนเริ่มวินิจฉัยจะพบมีอบุ ตั กิ ารณ์ของการเกิดโรคในสมองสูง
- ความผิดปกติของโครโมโซม 11q มักพบในผู้ป่วย M5 ซึ่งอาจพบเป็ น translocation
หรื อ deletion และมักเกิดขึ ้นในตาแหน่ง q23-24 หรื อ q13-14 ผู้ป่วยที่พบความผิดปกติในกลุ่ม
นี ้มักพบในกลุม่ อายุน้อยที่มีจานวนเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดสูงและมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี
- Monosomy 7 พบได้ ประมาณร้ อยละ 4 ของผู้ป่วย M1ผู้ป่วยที่พบความผิดปกติในกลุ่ม
นี ้มักมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีและมักไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาเคมีบาบัด
อาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาว [28, 35, 36]
อาการของผู้ป่วยที่เป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ขึ ้นอยูก่ บั จานวนและตาแหน่งที่มะเร็ งเม็ดเลือด
ขาวไปอยู่ โดยผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉี ยบพลัน มักมีอาการแสดงอย่างรวดเร็ วอาการที่
สาคัญที่พบในผู้ป่วยโดยทัว่ ไปมีอาการของไขกระดูกไม่ทางาน (Bone marrow failure) ซึ่งเป็ นผล
มาจากการที่ไขกระดูกเกิดความล้ มเหลวในกระบวนการสร้ างเม็ดเลือด ทาให้ เม็ดเลือดขาวที่ผลิต
มานันไม่
้ สามารถเจริ ญแก่ตวั ได้ จึงส่งผลให้ เม็ดเลือดขาวปกติมีจานวนน้ อยจึงทาให้ ติดเชื ้อได้ ง่าย
และกลุ่มเซลล์มะเร็ งที่มีจานวนมากนี ้อาจส่งผลกระทบต่อการผลิ ตเม็ดเลือดประเภทอื่นๆคือเม็ด
เลื อดแดงและเกล็ ด เลื อดจึง ทาให้ มี อาการอื่ นๆได้ แก่ ซี ด อ่อนเพลี ย รู้ สึกอ่อนแรง เหนื่ อยง่ า ย
น ้าหนักลด ปวดหัว คลื่นไส้ หน้ ามืดเป็ นลมง่าย รู้ สึกหัวใจเต้ นเร็ วหรื อใจสัน่ และจากปริ มาณของ
เกล็ดเลือดที่ลดลงจึงทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการเลือดออกผิดปกติ ในผู้ที่มีระดับเกล็ดเลือดลดลงต่ากว่า
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20x109/ลิตร อาจทาให้ มีเลือดออกในเนื ้อสมอง ทาให้ เกิดอาการปวดศรี ษะอย่างรุนแรง ชัก ซึมลง
และหมดสติ หรื อเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารทาให้ มีอาการอาเจียนเป็ นเลือดหรื อถ่ายเป็ นเลือด
นอกจากนี ใ้ นผู้ ป่ วยมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด เฉี ย บพลัน บางรายอาจจะมี อ าการจากการที่
เซลล์มะเร็ งแพร่กระจายแทรกไปยังอวัยวะต่างๆ (Leukemic infiltration) เช่น ไปแทรกที่เหงือกทา
ให้ เหงือกบวม (Gum hypertrophy) โดยเฉพาะในกลุ่มเซลล์มะเร็ งชนิด monoblast ใน M4 และ
M5 ไปแทรกที่ผิวหนังทาให้ เกิดเป็ นตุม่ หรื อเป็ นก้ อน (Leukemia cutis) ไปที่เยื่อหุ้มสมองทาให้ เกิด
เยื่อหุ้มสองอักเสบ (Leukemic meningitis) หรื ออาจไปแทรกที่เส้ นประสาททาให้ มี cranial nerve
palsy ได้ ในผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิด ALL มักมีตอ่ มน ้าเหลืองโตได้ บอ่ ยและ
อาจมีตบั และม้ ามโตร่ วมด้ วย นอกจากนี ้ในผู้ป่วย ALL บางรายอาจพบอัณฑะบวมโตได้ บ่อยซึ่ง
เกิดจาก Leukemic infiltration เช่นกัน โดยมักจะพบในกลุ่มผู้ป่วยระยะโรคเป็ นกลับหรื อดื ้อยา ใน
ผู้ป่วยเด็กที่เป็ น ALL มักจะมีอาการปวดขาบางครัง้ อาจเดินไม่ได้ (Limping gait) ซึ่งเกิดจาก
เซลล์มะเร็งอัดแน่นในไขกระดูก (packed marrow) ร่วมกับมีเซลล์มะเร็ งแพร่กระจายออกมายังผิว
กระดูก นอกจากนี ้ในกรณีที่เซลล์มะเร็ งของผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันมีจานวนมาก
ในกระแสเลือด โดยเฉพาะถ้ าเซลล์มะเร็ งชนิด Myeloblast สูงกว่า 50x109 เซลล์/ลิตร จะทาให้ มี
การคัง่ ของเซลล์ในกระแสไหลเวียนของเลือด (Hyperleukocytosis) และหลอดเลือดเล็กๆในสมอง
และปอด (Leukostasis) จึงทาให้ ผ้ ปู ่ วยซึมลง เหนื่อยหอบ หายใจไม่ทนั ชัก หมดสติ และอาจเกิด
การหายใจล้ มเหลวได้ ในกรณีที่เซลล์มะเร็ งชนิด Lymphoblast จะพบภาวะ Leukostasis ได้ น้อย
กว่าเนื่องจากเซลล์จะมีขนาดเล็กกว่า แต่ มกั จะเกิดภาวะการแตกสลายของเซลล์มะเร็ ง (Tumor
lysis syndrome) ได้ บอ่ ยกว่าเนื่องจากเซลล์จะแตกง่ายกว่า เมื่อเซลล์แตกจะทามีการปล่อยสาร
ต่างๆออกมาจึงทาให้ มีความผิดปกติของอิเลคโตรลัยท์ในร่างกาย เช่น ระดับโปแตสเซียมสูง ระดับ
ฟอสเฟตสูง ระดับกรดยูริกสูง ระดับแคลเซียมต่า หรื ออาจมีภาวะไตวายเฉียบพลัน
ส่วนในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื อ้ รัง

เนื่องจากการดาเนินของโรคมีลกั ษณะแบบ

ค่อยเป็ นค่อยไป ฉะนันในผู
้ ้ ป่วยกลุม่ นี ้อาจจะไม่มีอาการแสดงเมื่อแรกเริ่มวินิจฉัยหรื ออาจมีอาการ
โดยทัว่ ไป คือ อาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง สาหรับลักษณะอาการทางคลินิกเมื่อแยกตามการแบ่ง
ชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื อ้ รัง ได้ ดงั ต่อไปนี ้ คือ ลักษณะอาการที่สาคัญของผู้ป่วย CML
ได้ แก่ อาการแน่นอึดท้ อง กินอาหารได้ น้อยลง เนื่องจากมักมีม้ามโตไปกดเบียดกระเพาะอาหาร
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ในกรณีที่ม้ามโตมากอาจทาให้ ร้ ูสกึ เจ็บปวดใต้ ชายโครงซ้ าย

หรื อบางครัง้ อาจเจ็บปวดรุนแรงอัน

เนื่องมาจาภาวะม้ ามขาดเลือด (Splenic infarction) ซึง่ เกิดจากภาวะ Leukostasis ในระบบการ
ไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี ้ยงม้ าม นอกจากนี ้ในผู้ป่วย CML ในวัยหนุม่ บางรายอาจมีอาการอวัยวะ
แข็งตัวค้ าง (Priapism) ซึง่ เกิดจากภาวะ Leukostasis ได้ ด้วยเช่นกัน โดยมักเกิดในผู้ที่มีจานวน
เซลล์เม็ดเลือดสูงเกินกว่า 200x109 เซลล์/ลิตร ซึง่ ถือเป็ นภาวะฉุกเฉินที่ต้องทาการลดปริมาณเม็ด
เลือดขาวด้ วยวิธี Leukapheresis ผู้ป่วย CML บางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติได้ ทงๆที
ั้ ่
จานวนเกล็ดเลือดปกติซงึ่ เกิดเนื่องจากการทางานของเกล็ดเลือดผิดปกติ (Platelet dysfunction)
ในระยะท้ ายๆของโรคผู้ป่วยมักมีภาวะไขกระดูกเป็ นผังผืด (Myelofibrosis) ได้ บอ่ ย ซึง่ จะทาให้
ผู้ป่วยมีม้ามโตขึ ้นมาได้ อีกแม้ ผ้ ปู ่ วยจะตอบสนองต่อยาเคมีบาบัดมาก่อนแล้ วก็ตาม

สาหรับ

ลักษณะอาการที่สาคัญของผู้ป่วย CLL ได้ แก่ ต่อมน ้าเหลืองโตซึง่ มีตงแต่
ั ้ ขนาดเล็กๆประมาณ
0.5- 1 เซนติเมตร ในบางตาแหน่ง เช่น บริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ เป็ นต้ น หรื อมีตอ่ มน ้าเหลืองโต
ขนาดใหญ่หลายเซนติเมตรกระจายทัว่ ทังตั
้ ว (Generalized lymphadenopathy) โดยอาจมีตบั
ม้ ามโตร่วมด้ วย ผู้ป่วย ALL บางรายอาจมีอาการซีดอ่อนเพลียมากอันเนื่องมาจากเซลล์มะเร็ง
รบกวนการทางานของไขกระดูกและอาจมีภาวะ

immune

hemolysis

หรื อ

immune

thrombocytopenia ร่วมด้ วย ในผู้ป่วย CLL ถึงแม้ จะมีจานวน Lymphocyte ตัวแก่มากแต่ก็มี
โอกาสติดเชื ้อได้ ง่ายเนื่องจากเม็ดเลือดเหล่านันไม่
้ สามารถทางานได้ ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระยะท้ ายๆของโรค

เนื่องจากการทางานของเม็ดเลือดผิดปกติร่วมกับมีอิมมูโนกลอบูลินที่ปกติ

ลดลง และมีภาวะ Neutropenia ร่วมด้ วย นอกจากนี ้อาการอื่นๆที่พบได้ ในผู้ป่วย CLL ได้ แก่ ไข้
เบื่ออาหาร น ้าหนักลด เป็ นต้ น
การวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว [21, 26, 36, 41]
การวินิจฉัยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวจาเป็ นต้ องอาศัยการตรวจร่ างกายและซักประวัติอย่าง
ละเอียดนอกจากนี ้โดยทัว่ ไปอาศัยผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร 6 วิธี ได้ แก่
1.การตรวจความสมบูรณ์ ของเลือดครบส่วน (Complete blood count;CBC) ด้ วย
เครื่ องตรวจนับเม็ดเลือ ดอัตโนมัติซึ่งการรายงานผลจะประกอบด้ วย การนับจานวนและนับแยก
ชนิดของเม็ดเลือดขาว (White blood cell count and differential cell), การนับจานวนเม็ดเลือด
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แดง (Red blood cell count), ปริ มาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin;Hb), ปริ มาตรเม็ดเลือดแดงอัด
แน่น (Hematocrit;Hct) และการนับจานวนของเกล็ดเลือด (Platelet count) ว่าค่าที่ได้ นนเมื
ั ้ ่อ
เทียบกับกลุ่มของประชากรในวัยและเพศเดียวกันนันมี
้ จานวนมากขึ ้นหรื อลดลงซึ่งมีประโยชน์ใน
การช่วยวินิจฉัยเบื ้องต้ นเป็ นอย่างมากดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่าผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิด
เรื อ้ รังมักตรวจพบโดยบังเอิญซึ่งมักพบจากผลการตรวจ CBC นี ้ โดยเมื่อผลการตรวจเม็ดเลือด
เหล่านี ้ผิดปกติเมื่อวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆออกแล้ ว แพทย์จะทาการเจาะไขกระดูกเพื่อยืนยันและหา
สาเหตุความผิดปกติตอ่ ไป
2.การตรวจแผ่นฟิ ล์มเลือด (Blood smear) หรื อแผ่นสเมียร์ ไขกระดูก (Bone marrow
smear) โดยการดูลกั ษณะและการติดสีของเซลล์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์ เมื่อผลการตรวจ CBC มี
ความผิดปกติเพราะจากข้ อจากัดของเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติโดยทั่วไปไม่สามารถนับแยกชนิด
ของเซลล์เม็ดเลือดที่ผิดปกติได้ สาหรับการตรวจแผ่นฟิ ล์มเลือดนันต้
้ องตรวจดูและนับแยกชนิด
ของเม็ดเลือดที่ผิดปกติอย่างละเอียดว่าเป็ นชนิดและระยะใด รวมถึงการตรวจดูลกั ษณะที่ผิดปกติ
ของเม็ดเลือดแดง (Red blood cell morphology) และตรวจดูลกั ษณะและจานวนของเกล็ดเลือด
ว่ามีผลต่าปลอมหรื อไม่ (Pseudothrombocytopenia) อันเนื่องมาจากการเตรี ยมสิ่งส่งตรวจไม่ดี
หรื อไม่ และเพื่อเป็ นการยืนยันผลของการตรวจ CBC ที่ผิดปกติดงั กล่าวแพทย์จะทาการเจาะไข
กระดูกเพื่อยืนยันและหาสาเหตุความผิดปกติซึ่งประกอบด้ วย 2 ขันตอน
้
คือ การเจาะดูดไขกระดูก
(Bone marrow aspiration) และการตัดชิ ้นเนื ้อไขกระดูก (Bone marrow biopsy) โดยจะทาการ
ประเมินปริมาณของเซลล์ทงหมดในไขกระดู
ั้
ก (Cellularity) ว่าปกติ เพิ่มขึ ้น หรื อลดลงและประเมิน
ว่ามีจานวนของเซลล์ในสายหนึง่ สายใดสูงขึ ้นอย่างเด่นชัดหรื อไม่ [42]
3.การตรวจอิมมูโนทัยป์ของเซลล์มะเร็ งด้ วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์ ซึ่งในปั จจุบนั การตรวจ
ด้ วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์ มีประโยชน์อย่างยิ่ งเนื่องจากสามารถตรวจวิเคราะห์เซลล์ได้ ทีละเป็ น
แสนหรื อล้ านเซลล์พร้ อมกันในเวลาอันรวดเร็ วและยังสามารถแยกชนิดของเซลล์มะเร็ งตามการ
แสดงออกของแอนติเจนที่อยู่บนผิวเซลล์ (Surface antigen) และในเซลล์ (Intracellular antigen)
และยังสามารถบอกระยะการเจริ ญเติบโต (Developmental stage) ของเซลล์มะเร็ งได้ อย่าง
ละเอียด
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4.การย้ อมสีโดยเทคนิคพิเศษ (Cytochemistry staining) คือ การย้ อมพิเศษเพื่อใช้
ตรวจหาสารชีวเคมีของเซลล์ (biochemical molecules) เช่น เอนไซม์ ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต ซึง่ การ
ตรวจอาศัยหลักการที่เซลล์แต่ละชนิดจะมีปริมาณและชนิดของสารชีวเคมีภายในเซลล์แตกต่างกัน
การตรวจเทคนิคนี ้ยังคงนิยมใช้ เนื่องจากมีประโยชน์ในการแยก AML ออกจาก ALL และแยกชนิด
ย่อยของ AML อีกทังค่
้ าใช้ จา่ ยในการทาถูกกว่า flow cytometry และ immunohistochemistry
ตัวอย่างชนิดของการย้ อม cytochemistry เช่น myeloperoxidase (MPO), Sudan black B
(SSB), Periodic acid-shiff (PAS) และ Non specific esterase (NSE)
5.การตรวจโครโมโซม ความผิดปกติระดับโครโมโซมพบได้ บอ่ ยในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
และสามารถนามาใช้ วินิจฉัยแยกโรค พยากรณ์โรคของผู้ป่วยรวมถึงพัฒนายาแบบที่มงุ่ เป้าแก้ ไข
ความผิดปกติในระดับเซลล์และโมเลกุล (Target therapy)
6.การตรวจระดับยีน เนื่องจากในปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันแล้ วว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเกิด
จากความผิดปกติระดับยีน

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระดับยีนด้ วยเทคนิคระดับโมเลกุล

(Molecular genetics) เพื่อให้ สามารถแยกชนิดย่อยของโรคอย่างถูกต้ องตามเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก ปี ค.ศ. 2008 (WHO classification 2008) การกลายพันธุ์ที่มีความผิดปกติส่วนใหญ่
เกิดจากความผิดปกติระดับโครโมโซมฉะนันจึ
้ งต้ องทาการตรวจโครโมโซมก่อน แล้ วถ้ าไม่พบความ
ผิดปกติจาเป็ นต้ องทาการตรวจระดับยีน ไม่วา่ จะเป็ นเทคนิค PCR, microarray, proteomics และ
microRNA
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว [4-7]
วิธีการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ รับการพัฒนามาโดยตลอดจะเห็นได้ วา่ ในปั จจุบนั
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถรักษาให้ หายขาดได้ เพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากวิธีการรักษามีหลายวิธี
ได้ แก่
1. การรักษาด้ วยยาเคมีบาบัด (Chemotherapy)
ในการทาลายเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวให้ หมดไปอาศัยยาหลายชนิดที่มีฤทธิ์ในการยับยัง้
การเจริญเติบโตและทาลายเซลล์มะเร็ง ซึง่ เรี ยกว่า ยาเคมีบาบัด โดยยาเหล่านี ้มีลกั ษณะเฉพาะคือ
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ออกฤทธิ์ขดั ขวางการแบ่งเซลล์ซึ่งมีทงชนิ
ั ้ ดที่ยบั ยังการสั
้
งเคราะห์ DNA โดยตรง ชนิดที่ยบั ยังการ
้
สร้ าง mRNA และยับยังการสั
้
งเคราะห์โปรตีนที่จาเป็ นสาหรับการแบ่งเซลล์ นอกจากนี ้ยาบางชนิด
ยังสามารถกระตุ้นให้ เกิดการตายของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด โดยแบ่งได้ เป็ นกลุม่ ต่างๆที่สาคัญดังนี ้
1.1 Alkylating agent การสังเคราะห์ DNA เส้ นใหม่นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องใช้ เอนไซม์หลายชนิด
ทางานร่วมกัน ยาบางชนิดที่ทาให้ การเติม methyl group (CH 3-), ethyl group (CH3CH2-) หรื อ
alkyl group อื่นๆบนเส้ น DNA ซึง่ จะทาให้ DNA ต้ นแบบ (template) ผิดปกติ จึงทาให้ เอนไซม์ที่
ทาหน้ าที่ลอกแบบพันธุกรรมไม่สามารถทางานได้ หรื อยาบางชนิดทาให้ เส้ น DNA หลายเส้ น
ติดกันไม่สามารถแยกมาสร้ างเส้ นใหม่ได้ การแบ่งเซลล์จงึ หยุดชะงักลง ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ เช่น
cisplatin, cyclophosphamide, melphalan, busulfan และ dacarbazine
1.2 Antimetabolites เป็ นยาที่มีโครงสร้ างโมเลกุลคล้ ายนิวคลีโอไทด์ (nucleotide
analog) เช่นคล้ ายกับ guanine เมื่อเซลล์นาสารในยานี ้ไปสร้ าง DNA เส้ นใหม่จะทาให้ DNA เส้ น
นันท
้ างานไม่ได้ เช่น ยา 6-thioguanine หรื อยาบางตัวมีโครงสร้ างโมเลกุลคล้ ายโฟเลต จึงสามารถ
แย่งจับกับเอนไซม์ตา่ งๆได้ การสร้ างนิวคลีโอไทด์จงึ หยุดชะงักลง ตัวอย่างยาในกลุ่มนี ้ เช่น 5fluorouacil (5-FU), methotrexate และ fludarabine
1.3 Mitotic inhibitors สามารถยับยังการแบ่
้
งเซลล์แบบ mitosis โดยการไปจับกับโปรตีน
tubulin ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของ microtubules ภายในเซลล์ซงึ่ การแบ่งตัวของโครโมโซมจะสาเร็จ
ก็ตอ่ เมื่อ microtubules ดึงแยกโครโมโซมไปอยูส่ องข้ างของเซลล์ในระยะ anaphase เมื่อยาไป
จับกับ

tubulin

จึงทาให้ ขดั ขวางการแบ่งตัวของเซลล์

ยาในกลุม่ นี ้มักเป็ นสารอัลคาลอยด์

(alkaliod) เช่น etoposide, paclitaxel, vinblastine, vincristine และ vinorelbine
1.4 Topoisomerase inhibitors ปกติเส้ น DNA มีลกั ษณะเป็ น double helix และจะมี
การขมวดเป็ นปมคล้ ายสปริง (coiling และ supercoiling) การที่จะสร้ าง DNA สายใหม่นนจะต้
ั ้ อง
มีการคลายตัวของปม DNA เสียก่อนซึง่ ต้ องอาศัยเอนไซม์ topoisomerase ดังนันยาในกลุ
้
ม่ นี ้มี
ฤทธิ์ยบั ยังเอนไซม์
้
topoisomerase จึงทาให้ ไม่สามารถสร้ าง DNA เส้ นใหม่ขึ ้นมาได้ ตัวอย่างยา
ในกลุม่ นี ้ คือ Camptothecin
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1.5 Intercalation ยาบางชนิดสอดแทรกโมเลกุลเข้ าไประหว่างเส้ นเดี่ยวทังสองสายของ
้
DNA ทาให้ ขดั ขวางการถอดรหัสเป็ น RNA และโปรตีน จึงทาให้ เซลล์ทางานไม่ได้ และตายไปใน
ที่สดุ ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ คือ actinomycin D, daunorubicin, doxorubicin และ idarubicin
1.6 Asparaginase เป็ นยาที่ทาลายกรดอะมิโน asparagine ซึง่ กรดอะมิโนนี ้เป็ นโมเลกุล
ที่สาคัญในการสร้ างโปรตีนหลายชนิดที่ใช้ ในการแบ่งเซลล์ ซึง่ ยาในกลุม่ นี ้จะทาให้ เซลล์มะเร็งขาด
กรดอะมิโน asparagine จึงทาให้ เซลล์ไม่ทางานและตายไปในที่สดุ ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ คือ Lasparaginas
1.7 Receptor-mediated lympholysis เป็ นยาประเภท corticosteroid ทาให้ เซลล์
lymphocyte และ lymphoblast เกิดการทาลายตนเอง โดยการที่ยาเหล่านี ้จะเข้ าไปในเซลล์และ
จับกับโมเลกุลที่เรี ยกว่า steroid receptor ภายในซลล์ ซึ่งการจับกันของ steroid และ receptor
ทาให้ เ กิ ด การส่ง สัญ ญาณโปรตี น ภายในเซลล์ และน าไปสู่การตายของเซลล์ แ บบอะโพโทซิ ส
(apoptosis) ของเซลล์ในสาย lymphoid
2.วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone marrow transplantation)
การปลูกถ่ายไขกระดูกหรื อเซลล์ต้นกาเนิด เป็ นวิธีการที่ควรต้ องทาในกรณีที่จาเป็ นจริ งๆ
เนื่องจากเป็ นวิธีที่มีขนตอนยุ
ั้
่งยากและมีคา่ ใช้ จ่ายสูงมาก ซึ่งจะสามารถทาได้ ผลดีในกรณีที่ผ้ ปู ่ วย
สามารถหาผู้บริจาคที่มีเนื ้อเยื่อที่เข้ ากันได้ และในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุไม่มากนัก ในขันตอนการเตรี
้
ยม
ตัวผู้ป่วยมักใช้ วิธีให้ ยาเคมีบาบัดในขนาดที่สงู มากและอาจใช้ ร่วมกับวิธีการใช้ รังสีรักษาแบบทัว่ ตัว
โดยมีจุดประสงค์เพื่อกาจัดเซลล์มะเร็ งออกไปให้ มากที่สุด จากนัน้ จึงนาเซลล์ต้นกาเนิด (Stem
cell) ซึง่ อาจนามาจากไขกระดูก หรื อ peripheral blood มาทาการปลูกถ่ายให้ กบั ผู้ป่วย โดยเซลล์
ต้ นกาเนิดที่นามาปลูกถ่ายนันอาจจะมาจากผู
้
้ ป่วยเอง (Autologous stem cell transplantation)
หรื อจากบุคคลอื่น (Allogenic stem cell transplantation) ซึง่ มีข้อดีและข้ อเสียแตกต่างกันไป
3.วิธีรังสีรักษา (Radiotherapy)
เนื่องจากเซลล์ต้นกาเนิดของมะเร็ ง เม็ดเลือดขาวอยู่ในไขกระดูกซึ่งมีอยู่ทั่วร่ างกายและ
เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว เหล่านันมั
้ กแพร่ กระจายทัว่ ไปในกระแสโลหิตไหลเวียน ฉะนันวิ
้ ธีการ
ฉายแสงเพื่อให้ เซลล์มะเร็งหมดไปจึงไม่เหมาะสมนักเนื่องจากไม่สามาถฉายแสงทัว่ ร่างกายได้ ใน
ปั จจุบนั การใช้ รังษี รักษานิยมใช้ ในการรักษามะเร็ งต่อมน ้าเหลือง หรื อใช้ ในขันตอนเตรี
้
ยมผู้ป่วย
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ก่อนการปลูกถ่ายไขกระดูก (Conditioning regimens) ซึ่งเป็ นการทาลายไขกระดูกเดิมของผู้ป่วย
เพื่ อให้ เ กิ ด ช่อ งว่างส าหรั บไขกระดูกที่ จ ะนามาปลูกถ่ ายใหม่ในขณะเดีย วกันก็ เป็ นการกาจัด
เซลล์มะเร็งที่มีอยูใ่ นร่างกายผู้ป่วยให้ หมดไปด้ วย
4.การรักษาด้ วยภูมิค้ มุ กัน (Immunotherapy)
ผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะชนิดที่มีต้นกาเนิดจากสาย lymphoid คือ ALL และ
CLL จะมีจานวนเม็ดเลือดขาว lymphocyte ปกติลดน้ อยลง ผู้ป่วยจึงมักเสียชีวิตจากการติดเชื ้อ
ฉวยโอกาส ฉะนันการรั
้
กษาโดยการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันจึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้ Natural
Killer cell (NK cell) เพิ่มศักยภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็ งแล้ วยังช่วยกระตุ้นการเพิ่มจานวนของ
lymphocyte ปกติ
5.การใช้ อินเตอร์ เฟอรอน (Interferons)
อินเตอร์ เฟอรอน (Interferons;IFN) เป็ นสาร glycoprotein ที่สร้ างขึ ้นจากเซลล์ เช่น Tlymphocyte, NK cells เป็ นต้ น ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติในการต่อต้ านไวรัสและต่อต้ านการแบ่งเซลล์ของ
เซลล์มะเร็ งรวมถึงเป็ นตัวกระตุ้นศักยภาพของ NK cells และ macrogphage กระตุ้นการ
แสดงออกของ MHC ของ lymphocyte ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นกลไกในการกาจัดเซลล์มะเร็ง
6.การใช้ ยีนบาบัด (Gene therapy)
การรักษาโดยใช้ ยีนบาบัด สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น potentiate immunotherapy เป็ น
การเพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิค้ มุ กันซึง่ ทาโดยการใส่ยีนที่กาหนดการสร้ าง cytokines ชนิด
ต่างๆเข้ าไปในเซลล์มะเร็งโดยตรง, Chemoprotection

ทาโดยการใส่ multidrug resistance

(mdr) gene ลงไปในเซลล์ตวั อ่อนของไขกระดูกก่อนการให้ ยาเคมีบาบัดขนาดสูง เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั ได้ มีการนาสมุนไพรหลายชนิดมาใช้ ในการรักษามะเร็งหลายชนิด รวมถึงมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว และสารสกัดจากพืชบางชนิดได้ มีการนามาใช้ เป็ นยาในการรักษามะเร็ งแล้ ว เช่น
vincristine และ vinblastine เป็ นยาที่สกัดจากแพงพวยฝรั่ง, Paclitaxel ซึง่ เป็ นยาที่สกัดได้ จาก
ต้ นยิว(Taxus brevifolia) และ camptothecin เป็ นสารอัลคาลอยด์ ที่ได้ จากพืช Camptotheca
acuminata ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ จึงได้ นาสมุนไพรที่ได้ มีการทดสอบแล้ วว่ามีสารที่มีฤทธิ์ใน
การทาลายเซลล์มะเร็ง คือ พลูคาว มาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อดูคณ
ุ สมบัตใิ นการ
ยับยังมะเร็
้ งเม็ดเลือดขาวและต้ านการอักเสบ
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พลูคาว (Houttuynia cordata Thunb) [8, 9, 43]

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของต้ นพลูคาว [43]
พลูคาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Houttuynia cordata Thunb อยู่ในวงศ์ Saruraceae มี
ชื่ออื่นๆ คือ ผักคาวตอง ผักเข้ าตอง ผักคาวทอง ผักก้ านตอง พลูแก (ไทย), Chinese lizard tail
(ทัว่ ไป), houttuynia (ทัว่ ไป), Yu xing cao (จีน), E-Sung-Cho(เกาหลี), Dokudami (ญี่ปน)
ุ่
พลูคาวเป็ นพืชพื ้นถิ่นที่มีมากในภาคเหนือของไทย นิยมนามารับประทานเป็ นผักเครื่ องเคียง มี
ลักษณะเป็ นพืชล้ มลุกอยู่ในวงศ์เดียวกับพลู มีกลิ่นคาว ลาต้ นเลื ้อยทอดไปตามพื ้นดิน ลาต้ นที่
อยู่เหนือพื ้นดินสูง 10-30 เซนติเมตร ลาต้ นใต้ ดินเป็ นปล้ องสันๆ
้ สีนวล มีรากออกแตกจากข้ อ
โดยรอบเพื่อยึดเกาะ ใบเดี่ยว ออกเวียนหรื อออกสลับกัน แผ่นใบรู ปไข่กว้ างประมาณ 2.5 -7.5
เซนติเมตร

ยาว 3-9 เซนติเมตร ปลายใบแหลมมาก โคนใบรูปหัวใจ หรื อรูปไต ขอบใบเรี ยบ

เส้ นใบออกที่โคนใบ 5-7 เส้ น มีขนสันๆตามโคนใบ
้
แผ่นใบบนสีเขียวเข้ มกว่าใต้ ใบมีจุ ดโปร่งแสง
ทัว่ ทัง้ ใบ ช่อดอกออกตามยอด หรื อซอกใบใกล้ ยอด อับเรณูสีเหลือง ดอกออกมากในเดือน
พฤษภาคมถึงสิงหาคม
พลูคาวเป็ นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลาย พบรายงานในประเทศจีนในการนามา
รักษาโรคติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ (Ueteritis) รักษาอาการไอ โรคติดเชื ้อต่างๆ (Leucorrhea) [9,
10] Chiang และคณะพบว่าสารสกัดพลูคาวด้ วยน ้ามีฤทธิ์ ในการต้ านการติดเชื ้อ SARS และ
HSV โดยการยับยังยั
้ บการทางานของ nuclear transcription factor kappa B (NF-B) [11]
นอกจากนี ้จากการศึกษาวิจยั พบว่าพลูคาวมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) โดยไปลด

35

ระดับของไซโตไคน์ IL-6, TNF- และเอนไซม์ COX-2 [12, 13,44], ฤทธิ์ต้านการติดเชื ้อและ
เสริ มภูมิต้านทาน [18, 45-46], ฤทธิ์ ต้านอนุมลู อิสระ(anti-oxidative) [47,48] รักษาอาการ
ข้ างเคียงที่เกิดจากการใช้ รังสีรักษา และเคมีบาบัด ยับยังและท
้
าลายเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือ ดขาว[16]
ในส่วนของฤทธิ์การต้ านมะเร็ ง Chang และคณะพบว่าสารสกัดพลูคาวด้ วยน ้ามีฤทธิ์ แสดงความ
เป็ นพิษกับเซลล์มะเร็ งเพาะเลี ้ยง 5 ชนิดคือ U937, K562, Raji, P3HR1 และ L1210 [16] สิงห์คา
ธิมา และคณะพบว่าสารสกัดพลูคาวมีฤทธิ์ แสดงความเป็ นพิษกับเซลล์ มะเร็ งเพาะเลี ้ยง HL-60
และ U937 [17] แต่งานวิจยั ทังสองชิ
้
้นเป็ นเพียงการทดสอบความเป็ นพิษเบื ้องต้ นไม่ได้ ศกึ ษาถึง
กลไกในการชักนาให้ เกิดการตาย Tang และคณะ [14] พบว่าสารสกัดพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์
50% มีฤทธิ์ชกั นาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิส (apoptosis) ในเซลล์เพาะเลี ้ยง HT-29 โดยผ่าน
ทาง mitochondrial-dependent pathway ซึ่งเกิดจากพลูคาวไปกระตุ้นให้ เพิ่มปริ มาณ ROS เพิ่ม
การแสดงออกของ Bax ยับยัง้ การแสดงออกของ Bcl-2 และลดระดับของ mitochondria
membrane potential (MMP) จึงทาให้ เกิดการกระตุ้นการปล่อย cytochrome c ออกมาจาก
mitochondria ซึ่ง cytochrome c ที่ปล่อยออกมานี ้จะไปกระตุ้น Apaf-1 จากนันจะท
้
าให้ เพิ่มของ
caspase-9 ซึ่งจะไปทาให้ มีการเพิ่มขึ ้นของ caspase-3 จึงทาให้ เกิดตายแบบอะโพโทซิสดังแสดง
ในภาพที่ 6 นอกจากนี ้ Lai และคณะยังได้ ทาการทดลองในเซลล์มะเร็ งลาไส้ ที่ได้ จากผู้ป่วย พบว่า
สารสกัดพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 50% สามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิสด้ วยกลไก
เช่นเดียวกันกับที่ศกึ ษามาก่อนหน้ านี ้ [15 ]

ภาพที่ 6 การเกิดอะโพโทซิส (apoptosis) จากการชักนาของสารสกัดพลูคาว [14]
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สารออกฤทธิ์ที่สาคัญในพลูคาวมี 6 ชนิดหลักๆ คือ [8, 9, 44-49]
1. Flavonoids เช่น Quercetin, Rutin, Quercitrin, Hyperin, Isoquercetin
2.Volatile oil เช่น β-myrcene, β- pinene, β- pinene, -terpineol, n-decanoic
acid, methyl nonyl ketone
3. Alkaloids เช่น Aristolactam A, Aristolactam B, Aristolactam A II, Pipenolactan
A, Norcepharadione, Cepharadione B, Splendidin
4. Fatty acid เช่น Capric acid, Methyl oleate, Methyl linoleate
5. Sterols เช่น 1-Terpinen-4-ol, Decanol
6. Phenolic acids เช่น caffeic acid, chlorogenic acid
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) [46-50]
ฟลาโวนอยด์เป็ นสารประเภท polyphenolic compounds พบได้ ทวั่ ไปในพืช และอาหาร
ที่มีพืชเป็ นส่วนประกอบ โดยมีสว่ นประกอบหลักของโครงสร้ างเป็ น 3-คาร์ บอนเชื่อมต่อกับวง
แหวนไพแรนหรื อวงแหวนไพรอนเรี ยกว่า phenylbenzopyrone structure (C6-C3-C6) ดังแสดง
ในภาพที่ 7 ฟลาโวนอยด์ยงั สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆตามโครงสร้ างระหว่างวงแหวน B
หรื อ C และการออกซิเดชันของออกซิเจนบนวงแหวนในโครงสร้ างได้ เป็ น 6 ประเภท คือ flavonols,
flavones, isoflavones, flavanones, anthocyanidins และ chalcones หรื อ flavanols ดังแสดง
ในภาพที่ 8

ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้ างพื ้นฐานของฟลาโวนอยด์ [46]
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ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้ างของฟลาโวนอยด์ชนิดต่างๆ [50]
ตารางที่ 2 แสดงการจาแนกชนิดย่อยของฟลาโวนอยด์ [50]
Flavonoid subgroup

Representative flavonoids

Flavonols

Quercetin, kaempherol, myricetin, rutin, morin, fisetin

Flavones

Apigenin, chrysin, luteolin, diosmetin, baicalein, wogonin,
Amentoflavone, biapigenin, baicalin, flavopiridol, acacetin
Isovitexin, ochnaflavone, tangeretin, pentamethoxyflavone

Isoflavones

Daidzein, genistein, glycitein, formononetin, vitexin, equol
Glabridin, irigenin, biochanin A, formononetin, nobiletin

Anthocyanidins

Cyanidin, delphinidin, malvidin, pelargonidin, peonidin

Flavanones

Eriodictyol, hesperitin, naringenin, naringin, silibinin,
Homoeriodictyol, poncirin, bavachinin taxifolin

Chalcones

Resveratrol, isoliquiritigenin, cardamomin, butein,
Tris(methoxymethoxy)chalcone, xanthohumol
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ฟลาโวนอยด์มีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory), ต้ าน
อาการแพ้ (anti-allergy), ต้ านอนุมลู อิสระ(anti-oxidative), ต้ านมะเร็ ง(anti-cancer)และต้ านการ
สร้ างเส้ นเลือดใหม่ (anti-angiogenic) เป็ นต้ น [50-55] จากการศึกษาวิจยั พบว่าฟลาโวนอยด์
สามารถต้ านการอักเสบโดยมีรายงานว่าจะไปยับยังการสร้
้
าง inducible nitric oxide synthase
(iNOS) และเอ็นไซม์ cyclooxygenase (COX-2) รวมถึงยับยังการสั
้
งเคราะห์ prostaglandin E2
(PGE2) [41]

ภาพที่ 9 แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพในด้ านต่างๆของฟลาโวนอยด์ [50]
ในปั จจุบนั ได้ นาฟลาโวนอยด์มาเป็ น chemopreventive หรื อ nutraceuticals ในการ
รักษาโรคมะเร็ง โดยพบว่าสามารถควบคุมการเจริ ญเติบโตของมะเร็ งชนิดต่างๆ เนื่องจากสามารถ
ยับยังการแบ่
้
งตัวของเซลล์มะเร็ งโดยสามารถยับยัง้ DNA topoisomerase I/II และควบคุม cell
arrest ทาให้ เซลล์มะเร็ งไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ และเป็ นสาเหตุที่นาไปสู่การตายแบบอะโพโท
ซิสเนื่องจากจะไปรบกวน mitochondrial transamembrane potential และกระตุ้นการสร้ าง
reactive oxygen species (ROS) ซึ่ง ROS ที่เพิ่มสูงขึ ้นนี ้ทาให้ เอนโดพลาสมิก เรติคลู มั ที่เป็ นตัว
ควบคุมและเก็บ Ca2+ ภายในเซลล์สญ
ู เสียหน้ าที่จงึ ปลดปล่อย Ca2+ ออกมาซึ่งปริ มาณ Ca2+ อิสระ
ที่ออกมามากเกินจะไปรบกวนการหายใจระดับเซลล์ทาให้ ผนังเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
และยังไปกระตุ้นการทางานของเอนไซม์ endonuclease ไปย่อย DNA จึงส่งผลให้ เซลล์ตายใน
ที่สดุ [56, 57] แต่อนุมลู อิสระนันมี
้ ประโยชน์ตอ่ ร่างกายด้ วยเช่นกันจากการทาหน้ าที่ในการต่อต้ าน
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เชื ้อโรคและยังมีบทบาทในการส่งสัญญาณของเซลล์ (cell signaling) ซึ่งมักจะเกี่ยวข้ องกับการ
เพิ่ ม จ านวนของเซลล์ การเจริ ญ เติบ โตและการตายของเซลล์ โดยกระตุ้น ผ่ า นทางเอนไซม์
transcription factors และ nuclear factor ต่างๆ โดยพบว่าถ้ าปริ มาณ ROS น้ อยจะไปกระตุ้น
การเพิ่มจานวนของเซลล์ ในทางกลับกันถ้ าปริ มาณ ROS มากจะไปกระตุ้นการตายของเซลล์
ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ ROS และการส่งสัญญาณของเซลล์ [56]
และ ROS ที่มีปริ มาณมากเกินจะไปกระตุ้นให้ เกิดการปล่อย cytochrome C เพื่อกระตุ้นการ
ทางานของ caspase-9 และ caspase-3 [57, 58] นอกจากนี ้ฟลาโวนอยด์สามารถยับยังการ
้
ทางานของ nuclear transcription factor kappa B (NF-B) ซึ่งเป็ น signal transcription factor
ที่ควบคุมและส่งเสริมให้ เซลล์ปกติเปลี่ยนแปลงไปเป็ นเซลล์มะเร็ ง โดยกระตุ้นการ transformation,
proliferation, invasion และ metastasia [50] โดยฟลาโวนอยด์ ไปยับยัง้ NF-B และ p65
phosphorylation จึงทาให้ ลดการแสดงออกของยีนที่ทาให้ เกิดมะเร็ ง (oncogenes) และยังลด
การแสดงออกของ Bcl-2, Bcl-XL, cyclin D1 และ COX-2 อีกด้ วย [46, 47] ดังแสดงในภาพที่
11-13
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ภาพที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของ NF-B ในการกระตุ้นให้ เกิดมะเร็ง [59]

ภาพที่ 12 แสดงฤทธิ์ของสารในกลุม่ ฟลาโวนอยด์ในการยับยังการท
้
างานของ NF-B [60]
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ภาพที่ 13 แสดงฤทธิ์ของฟลาโวนอยด์ในการชักนาให้ เกิดอะโพโทซิส [50]
Quercetin และอนุพันธ์ ของ Quercetin [61-64]
Quercetin (3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavone) และอนุพนั ธ์ของ Quercetin เช่น Rutin,
Isoquercetin, Hyperin, Quercitrin เป็ นฟลาโวนอยด์ในกลุ่มย่อยฟลาโวนอล( flavonols)

ใน

ธรรมชาติ Quercetin มักอยู่ในรูปที่จบั กับน ้าตาล, phenolic acids หรื อ แอลกอฮอล์ [61] แต่เมื่อ
บริ โภคเข้ าไปในร่างกายจะถูกแยกหมู่น ้าตาลออกและถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหารในรูปของ
Quercetin สาหรับอนุพนั ธ์ของ Quercetin ที่พบมากในธรรมชาติมกั เชื่อมต่อกับหมู่น ้าตาลโดยหมู่
น ้าตาลนี ้มีอิทธิพลต่อลักษณะทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ ซึ่งหมู่น ้าตาลที่เชื่อมต่อนี ้มักเป็ น
น ้าตาลกลูโคสหรื อแรมโนส 1, 2 หรื อ 3 โมเลกุล ตัวอย่างเช่น ถ้ า Quercetin เชื่อมต่อกับน ้าตาล
กลูโคสและแรมโนส(Quercetin 3-rutinoside) จะเรี ยก Rutin, ถ้ าQuercetin เชื่อมต่อกับน ้าตาล
กลูโคส (Quercetin 3-β-D-glucoside) เรี ยก Isoquercetin และถ้ า Quercetin เชื่อมต่อกับน ้าตาล
กาแลคโตส เรี ยก Hyperin นอกจากนี ้ยังมีอนุพนั ธ์ของQuercetin ที่เชื่อมต่อกับน ้าตาล, phenolic
acids หรื อ แอลกอฮอล์ อีกหลายชนิดซึ่งจะมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปดังแสดงในตารางที่ 3 จาก
การศึกษาที่ผ่านมามีรายงานการพบ Quercetin, Quercitrin, Rutin, Hyperin, Isoquercetin ใน
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พลูคาวซึ่งสารดังกล่าวล้ วนเป็ นสารฟลาโวนอยด์ในกลุ่มย่อยฟลาโวนอลโดยชนิดและปริ มาณ
ของฟลาโวนอลในสารสกัดจะขึ ้นอยูก่ บั ตัวทาละลายและวิธีในการสกัด [19, 20]

ตารางที่ 3 แสดงอนุพนั ธ์ของ quercetin ที่เชื่อมต่อกับหมูต่ า่ งๆ [61]

ภาพที่ 14 โครงสร้ างของ Quercetinและจุดเชื่อมต่างๆ (R1-R7) [61]
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Quercetin

Isouercetin

Rutin

ภาพที่ 15 แสดงโครงสร้ างของ Quercetin, Isoquercetin และ Rutin [61]
จากการศึกษาพบว่าสารในกลุ่มฟลาโวนอล โดยเฉพาะ quercetin มีฤทธิ์ ทางชีวภาพที่
หลากหลายและมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกับฟลาโวนอยด์ดงั ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น โดยสามารถสรุปได้
ดังนี ้
- ต้ านการอักเสบ [13, 52 ] โดย quercetin จะไปลดการทางานของเอนไซม์ COX-2 [61,
64] และ เอนไซม์ lipooxygenase [44 ] จึงส่งผลให้ ลดการสังเคราะห์ eicosanoid เช่น
prostaglandin (PG) ซึ่ง เป็ นสารสื่ อกลางในการก่อให้ เกิ ดการอักเสบ นอกจากนี ย้ ัง พบว่า
quercetin ลดระดับการหลัง่ ไซโตไคน์ IL-6, TNF- ซึ่งเป็ นไซโตไคน์ในกลุ่ม pro-inflammatory
cytokines อีกด้ วย [46, 47 ]
- ต่อต้ านอาการแพ้ โดยจะไปยับยังการส่
้
งสัญญาณใน JAK-STAT pathway [53 ] โดยใน
การยับยังนั
้ นจะส่
้ งสัญญาณไปยับยัง้ Interleukin-12 (IL-12) ซึ่งจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดอาการแพ้
[12]
- ต่อต้ านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) โดยฟลาโวนอยด์จะให้ H กับอนุมลู อิสระ (RO)
และจะมีการให้ H แก่อนุมลู อิสระอีกครัง้ หรื อเกิดพันธะไฮโดรเจนภายในฟลาโวนอยด์ [56,64]
- ควบคุมการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง [65-68] โดยจากการที่สารฟลาโวนอยด์มี
คุณ สมบัติเ ป็ น anti-oxidant ที่ จ ะไปลดปริ ม าณของ RO ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการ
carcinogensis [50, 54] จะไปยับยังการกระตุ
้
้ นการเพิ่มจานวนของ growth factors, ยับยังการ
้
ทางานของเอนไซม์ tyrosine kinase [55] และกระตุ้นการแสดงออกของ Bax และ Bak ในการ
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กระตุ้น mitochondrial ให้ ปล่อย cytochrome c ทาให้ เกิดการเกิด caspase-9 และ caspase-3
และลดการแสดงออกของ Bcl-2, Bcl-XL ซึง่ เป็ นตัวยับยังการเกิ
้
ด apoptosis รวมไปถึงยับยัง้ DNA
topoisomerase I/II [69] และควบคุม cell cycle ทาให้ เกิดการหยุดการเจริ ญเติบโตอยู่ที่ระยะใด
ระยะหนึ่งใน cell cycle ทาให้ เซลล์มะเร็ งไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ และยังไปยับยังกระบวนการ
้
ในการก่อให้ เกิดมะเร็ง [57-58]

ภาพที่ 16 แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายของสารฟลาโวนอล [50]
Guo และคณะพบว่า % yeild ของสารฟลาโวนอยด์ ในพลูคาวมีสงู ถึง 0.586 % ซึ่งสาร
ฟลาโวนอยด์ที่พบมากในพลูคาว คือ Quercetin, Rutin Quercitrin, Hyperin [62] ซึ่งล้ วนเป็ นสาร
ฟลาโวนอยด์ที่จดั อยู่ในกลุ่ม ฟลาโวนอล (flavonols) ซึ่ง quercitrin เป็ นอนุพนั ธ์ของ quercetin ที่
เชื่อมต่อกับน ้าตาล deoxy rhamnose และ hyperin เป็ นอนุพนั ธ์ของ quercetin ที่เชื่อมต่อกับ
น ้าตาล galactose [61] นอกจากนี ้ Wu และคณะได้ เก็บพลูคาวในแต่ละพื ้นที่รวมทังหมด
้
22
จังหวัดในประเทศจีนพบว่าสารฟลาโวนอลพบคือ Quercitrin, Hyperin และ Quercetin ซึ่งในแต่
ละพื ้นที่สารฟลาโวนอลที่ตรวจได้ ไม่แตกต่างกัน [49]
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ไซโตไคน์ (Cytokines) [70, 71]
ไซโตไคน์เป็ นโปรตีนขนาดเล็ก ทาหน้ าที่เป็ นสารสื่อนาและปฏิสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นเซลล์
ชนิดอื่นๆต่อไปซึ่งประกอบด้ วย interleukins (IL), colony stimulating factors (CSF), tumor
necrosis factors (TNF) และ interferons (IFN) โดยไซโตไคน์จะมีบทบาทในการกระตุ้นระบบ
ภูมิค้ มุ กัน และรวมไปถึงการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์
Interleukin-2 (IL-2) [72, 73]
IL-2 เป็ นโปรตีนมีน ้าหนักประมาณ 15.5 kDa เป็ นไซโตไคน์หลักที่หลัง่ มาจาก CD4+ T
cells, CD8+ T cells นอกจากนี ้ยังสามารถหลัง่ ได้ จาก activated dendritic cells (DCs) และ
natural killer (NK) cells IL-2เป็ นไซโตไคน์ที่ควบคุมการเจริ ญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือด โดยมี
บทบาทหลากหลายซึง่ เป็ นได้ ทงตั
ั ้ วกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กัน (immunostimulatory), ตัวกดภูมิค้ มุ กัน
(immunosuppressive) และตัวควบคุมภูมิค้ มุ กัน (immunoregulatory) สาหรับหน้ าที่หลักของ
IL-2 นัน้ จะช่วยในการเพิ่มจานวนแบ่งตัว (proliferation) โดยจะไปกระตุ้นให้ มีการแสดงออกของ
nuclear factor Kappa B (NF-B) ยับยังการตายแบบอะโพโทซิ
้
ส (apoptosis) และกระตุ้นการ
หลัง่ ไซโตไคน์ (autocrine growth factor)
Interleukin-4 (IL-4) [72, 74, 75]
IL-4 เป็ นไซโตไคน์ที่สร้ างจาก T cell, mast cell และ basophil จัดอยูใ่ นกลุม่ Th2
cytokine กระตุ้นการเปลี่ยน naïve Th cell ไปเป็ น Th2 cells และยับยังการท
้
างานของ IFN- มี
ผลไปยับยังระบบภู
้
มิค้ มุ cell-mediated immune response และนอกจากนี ้ยังกระตุ้น isotype
class swithing ให้ มีการสร้ าง IgE และ IgG4
Interleukin-6 (IL-6) [72, 76, 77]
IL-6 เป็ นไซโตไคน์ที่ถกู เหนี่ยวนาให้ มีการสร้ างจาก IL-1, TNF- และ platelet derived
growth factor (PDGF) มีคณ
ุ สมบัติเป็ น proinflammatory cytokines และ anti-inflammatory
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cytokine ขึ ้นอยู่กบั สภาวะแวดล้ อม และยังเกี่ยวข้ องกั บการเจริ ญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือด โดย
ร่วมกับ colony stimulating factor (CSF) และ IL-3 ในการกระตุ้นให้ มีการเพิ่มจานวนของเซลล์
Interleukin-8 (IL-8) [72, 78-80]
IL-8 หรื อ (CXCL8) เป็ นไซโตไคน์ที่มีส่วนของ cytoplasmic tail เป็ น Toll-lke/IL-1
receptor (TIR) domain สร้ างมาจาก mononuclear phagocytes, antigen activated T cells
และ epithelial cells ทาหน้ าที่เป็ น chemotactic ในการเคลื่อนที่และกระตุ้น neutrophils โดยทา
ให้ neutrophils มีการแสดงออกของ cell-surface adhesion molecule เพิ่มมากขึ ้น และควบคุม
การทางานของเม็ดเลือดขาวในกระบวนการอักเสบ อีกทัง้ IL-8 ยังมีคณ
ุ สมบัติกระตุ้น angiogenic
responses ทาให้ เกิดการเพิ่มจานวนและการอยู่รอดของเซลล์ endothelial และเซลล์มะเร็ ง และ
ยังเกี่ยวข้ องกับการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆ
Interleukin-10 (IL-10) [72, 81]
สร้ างจาก T cell, macrophage เป็ นส่วนใหญ่ จัดเป็ น regulatory cytokine ซึ่งมีฤทธิ์
ยับยังการตอบสนองทางภู
้
มิค้ มุ กันโดยยับยังการท
้
างานของ IL-12, การทางานของ dendritic cell
และการแสดงออกของ MHC class II molecules และ co-stimulatory molecules ซึ่งมีผลยับยัง้
การกระตุ้น cell-mediated immune response
Granulocyte/macrophage-colony stimulating factor (GM-CSF) [72, 82]
GM-CSF สร้ างมาจาก T cells, monocyte, fibroblast และ endothelial cells ซึ่งเป็ น
ไซโตไคน์ที่กระตุ้นกระบวนการสร้ างเม็ดเลือดและการเจริ ญเป็ นตัวแก่ของเซลล์ granulocyte และ
monocyte/macrophage ในปั จจุบนั มีการผลิต recombinant GM-CSF ใช้ ในการกระตุ้น bone
marrow ในผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้ วยยาเคมีบาบัดและการปลูกถ่ายไขกระดูก
Interferon-gamma (IFN-) [69, 71, 80]
คาว่า “Interferon” มาจากความสามารถของไซโตไคน์ชนิดนี ้ในการขัดขวางการเจริ ญของ
ไวรัส แบ่งได้ เป็ น 2 type สาหรับ IFN- จัดเป็ น type II interferon ซึ่งเป็ นไซโตไคน์ที่สร้ างจาก
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Tcells และ NK cells (จัดเป็ น Th1 cytokine คือสร้ างจาก Th1 cells จึงเสริ มสร้ าง Th1 cells และ
ยับยังการท
้
างานของ Th2 cells) สามารถกระตุ้นให้ เม็ดเลือดตัวอ่อนเกิดการ differentiation ได้
โดยสามารถกระตุ้น B cells, T cells, NK cells และ macrophages ได้
TNF- [72, 84, 85]
TNF- สร้ างมาจาก macrophage และ activated T cells เป็ นไซโตไคน์ในกลุ่ม
proinflammatory cytokines มีบทบาทสาคัญที่กระตุ้นให้ เกิดการอักเสบ (inflammation) กระตุ้น
การแสดงออกของ adhesion molecules การสร้ าง chemokines โดย endothelial cells ส่งผลให้
มีการเพิ่ม vascular permeability ในการก่อให้ เกิดการอักเสบ กระตุ้นให้ สร้ าง prostaglandin
(PG) กระตุ้นการสร้ างไซโตไคน์ตวั อื่นๆ เช่น IL-1 และยังเกี่ยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตของเซลล์เม็ด
เลือด โดยจะไปกระตุ้นให้ เกิ ดการสร้ าง CSF และ IL-6 นอกจากนี ย้ ังยับยัง้ การแบ่งตัวของ
เซลล์มะเร็งได้ อีกด้ วย
ไซโตไคน์ในกลุ่มที่กล่าวมาข้ างต้ น จะมีบทบาทในการควบคุมการเจริ ญเติบโตของเซลล์
เม็ดเลือดปกติรวมไปถึงเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวและรวมไปถึงบทบาทในการก่อให้ เกิดการอักเสบ
[86, 87] จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สารในกลุ่มฟลาโวนอลโดยเฉพาะสาร quercetin มีฤทธิ์
ยับยังการเกิ
้
ดมะเร็ ง โดยจะไปลดปริ มาณของvascular endothelial growth factor (VEGF) และ
matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) activity ซึ่งเกี่ยวข้ องในกระบวนการ angiogenesis ซึ่ง
เป็ นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้ มะเร็ งมีการเจริ ญเติบโตและลุกลามต่อไป [88] นอกจากนี ้ยังไป
ควบคุม การท างานของ NF-B ซี่ ง มี บ ทบาทในด้ านการแสดงออกของ cytokines และการ
เจริ ญเติบโตและการอยู่รอดของเซลล์ [89-90] โดยจะไปเพิ่มการสะสมของ IB ที่จะไปจับกับ
NF-B ทาให้ NF-B ไม่สามารถเข้ าไปใน nucleus เพื่อที่จะกระตุ้นการ transcription ของยีนที่
เกี่ยวข้ องได้ ทาให้ มีปริมาณของไซโตไคน์ดงั กล่าวข้ างต้ นลดลง ซึ่งเป็ นผลทาให้ เกิดการเพิ่มจานวน
และเจริญเติบโตของมะเร็งเม็ดเลือดขาวลดลง [91]
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ภาพที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารในกลุม่ ฟลาโวนอลและไซโตไคน์ [50]
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การตายของเซลล์ (Programmed cell death) [91-93]
การตายของเซลล์และการเจริ ญหรื อการสร้ างเซลล์เป็ นกระบวนการที่จาเป็ นและสาคัญ
มากในการควบคุม สมดุลของสิ่งมีชี วิต การควบคุมการตายของเซลล์ ที่ไม่เหมาะสมจะมีความ
เกี่ ยวข้ องหรื ออาจก่อให้ เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ เช่น อัลไซเมอร์ เกิดจากการที่เซลล์ ไม่สามารถ
ควบคุมตัวกระตุ้นที่ชกั นาให้ เกิดการตายส่งผลให้ มีการตายของเซลล์มากเกินไป ในขณะที่เซลล์ซึ่ง
ไม่สามารถควบคุมตัวกระตุ้นที่ยบั ยังการตายได้
้
ก็อาจเป็ นสาเหตุ หนึ่งที่ก่อให้ เกิดโรคมะเร็ ง การ
ตายของเซลล์สามารถจาแนกตามความแตกต่างของรูปแบบการตายได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
1. Type-I programmed cell death (Apoptosis) เป็ นกลไกที่ทาให้ สตั ว์หลายเซลล์
สามารถควบคุมจานวนเซลล์ในเนื ้อเยื่อให้ คงที่หรื อเกิดความสมดุลและควบคุมพัฒนาการรูปร่าง
ของอวัยวะต่างๆ ในระยะ embryogenesis กาจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพตามอายุขยั การตายแบบ
อะโพโทซิ ส จัด เป็ นกลไกหนึ่ง ของการตอบสนองทางภูมิ ค้ ุม กัน แต่ก าเนิ ด (innate

immune

response) และ การป้องกันการเป็ นมะเร็ง (anticarcinogenesis) ในมนุษย์
2. Type-II programmed cell death (Autophagy) เป็ นการตายของเซลล์แบบกินตัวเอง
ของเซลล์ ซึ่ ง เกิ ด จากมี ก ารสร้ าง autophagic

vacuoles มี ก ารขยายของไมโตคอนเดรี ย

(mitochondria) และเอนโดพลาสมิก เรติคลู มั (Endoplasmic reticulum; ER) และการขยายตัว
ใน Golgi apparatus
3. Type-III programmed cell death (Necrosis) หรื อ accidental cell death เป็ นการ
ตายของเซลล์แบบทาลายตัวเอง มี การบวมของเซลล์ และแตกออกในรู ปที่ ไม่มีแบบแผนทาให้
องค์ประกอบของเซลล์ถูกปลดปล่อยสู่เซลล์ข้างเคียงทาให้ เซลล์ข้างเคียงนันได้
้ รับความเสียหาย
และเกิดการตอบสนองทางระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกาย (inflammatory response) อย่างรุ นแรงจึง
ก่อให้ เกิดการอักเสบ (inflammation)
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบลักษณะการตายของเซลล์แบบ apoptosis, autophagy และ necrosis
[91-93]
Feature

Apoptosis

Autophagy

Necrosis

Morphological

Cell shrinkage

Cell shrinkage

Cell swelling

Cell membrane blebbing

Cell membrane
blebbing

Loss of cell membrane
integrity with release of
cellular contents

Chromatin condensation

Chromatin condensation

Total cell rupture

Cell fragmentation into
smaller bodies

Autophagic vacuoles

Cell membrane is lysed

Nuclease

Pyknotic

Pyknotic

No

Yes

No

No

- HMW*

Yes

Yes

Random digestion

- LMW*

Yes

No

Random digestion

Nuclear protein
breakdown
DNA fragment

Inflammatory response
ATP requirement
Detection

No

No

Yes

Yes

Yes

No

DNA ladder formation assay
Annexin V and TUNEL

Gel electrophoresis

Monodansylcadaverine (MDC)

FACS analysis
*

Electron microscopy

Autophagosome membrane (LC3)
*

HMW = High molecular weight, LMW = Low molecular weight
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อะโพโทซิส (apoptosis) [91-95]
อะโพโทซิส (apoptosis) เป็ นแบบแผนการตายรูปแบบหนึ่งของเซลล์ที่ถกู ควบคุมโดยยีน
เป็ นกลไกที่มีบทบาทสาคัญในการควบคุมพัฒนาการและรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ การ
ตายของเซลล์จะเกิดขึ ้นเมื่อเซลล์ได้ รับการเหนี่ยวนาซึง่ จะเกิดภายหลังจากการส่งสัญญาณภายใน
เซลล์ (cascade of cell signaling) โดยมีเอนไซม์ caspase เป็ นตัวกลาง และ pro-apoptotic
proteins เช่น Bax, Apaf-1, p53, Bid, Bim และ cytochrome C เป็ นตัวชักนาให้ เกิดการตาย
และมี anti-apoptotic proteins เช่น Bcl-2 และ BclXL เป็ นตัวยับยังการตาย
้
การตายแบบอะโพโทซิสเป็ นการตายที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เซลล์ที่เกิดอะโพโทซิสจะมี
การเปลี่ยนแปลงของ Plasma membrane โดย phosphotidylserine (PS) ซึ่งอยู่ด้านในของเยื่อ
หุ้มเซลล์จะเคลื่อนที่ออกมายังด้ านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์ เซลล์จะเกิดการสูญเสียปริ มาตรของ
เซลล์ (loss of cell volume) เยื่อหุ้มเซลล์หดแฟบ (plasma membrane blebbing) นิวเคลียส
รวมตัว กั น แน่ น (nuclear

condensation) มี ก ารเกาะกลุ่ ม กัน ของโครมาติ น (Chromatin

aggregation) และดีเอ็นเอถูกย่อยเป็ นชิ ้นเล็ก (DNA fragmentation) และ เกิดเป็ น apoptotic
body (formation of apoptotic bodies) ดังแสดงในภาพที่ 18 [95, 96 ]

ภาพที่ 18 แสดงการเกิดอะโพโทซิสของเซลล์ trophoblast เมื่อดูด้วย
กล้ อง time-lapse microscopy [93]
A) เกิดการ breakdown ของโครมาติน

B) เยื่อหุ้มเซลล์หดแฟบ

C) มีการเกาะกลุม่ กันแน่น (packing)

D) เกิดเป็ น apoptotic body(ลูกศรชี ้)
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การเหนี่ยวนาให้ เกิดอะโพโทซิสมี 2 วิถี คือ
1. Death receptor-inducing extrinsic pathway (extrinsic pathway) หรื อวิถีจาก
ภายนอก ซึ่งเหนี่ยวนาโดย death receptors เช่น tumor necrosis factor receptor (TNFR), Fas
receptor (FasR), TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) ที่ได้ รับการกระตุ้นจาก
death ligand เกิดโครงสร้ างที่ประกอบด้ วย adaptor protein (TRADD หรื อ FADD) และ initiator
caspase (pro caspase 8 หรื อ pro caspase 10) เรี ยกว่า death-inducing signaling (DISC)
ไปกระตุ้นให้ pro caspase เปลี่ยนเป็ น initiator caspase (caspase -2, -4, -8, -9, 10 และ -12)
ซึ่งจะไปเหนี่ยวนาให้ effector caspases (caspase-3, -6 และ -7) ทางานและนาไปสู่การชักนา
ให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิส ดังแสดงในภาพที่ 19 ก และภาพที่ 20
2. Mitochondrial-apoptosome-mediated apoptotic intrinsic pathway (Intrinsic
pathway) หรื อวิถีจากภายในซึ่งมีไมโตคอนเดรี ยกับอะโพโทโซมเป็ นตัวกลาง เกี่ยวข้ องกับการ
ปล่อย cytochrom C ออกมาจากไมโตคอนเดรี ยเนื่องจากการทางานของ Bax ที่ไปจับ outer
membrane ของไมโตคอนเดรี ยทาให้ permeability transition pore (PTP) เสียการควบคุมการ
เข้ าออกของ ion ปล่อย ion จากcytosol เข้ ามาข้ างในทาให้ inner membrane potential ถูก
รบกวนเมื่อมีการเสียสมดุลของ ion จะรบกวน electronchemical gradient ทาให้ PTP เปิ ดออก
โดยมีการรั่วของกลุ่มโปรตีน apoptogenic factors เช่น cytochrome C, apoptosis-inducing
factor (AIF) และ endonuclease G (Endo G) ออกมาทาให้ ไมโตคอนเดรี ยบวมและ outer
membrane เกิดรอยรั่ว จึงทาให้ กลุ่มโปรตีน ดังกล่าวถูกปล่อยออกมาจากชัน้ inner membrane
space หลัง่ เข้ าสู่ cytosol เมื่อ AIF และ Endo G ถูกปลดปล่อยออกมาจากไมโตคอนเดรี ยจะถูก
ส่งผ่านไปยังนิวเคลียสทาให้ เกิด chromatin condensation และ DNA fragmentation ส่วน
cytochrome C เมื่อออกมาสู่ cytosol จะรวมตัวกับ Apaf-1 และ pro caspase-9 เป็ นโครงสร้ างที่
เรี ยกว่า อะโพโทโซม (apoptosome) ดังแสดงในภาพที่ 19 ข โดยใช้ พลังงานในรู ป ATP ในการ
รักษาโครงสร้ างให้ เสถี ยร ซึ่ง caspase-9 จะกระตุ้นการทางานของ effector caspase เช่น
caspase-3 ให้ ทางานและนาไปสูก่ ารชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิส ดังแสดงในภาพที่ 20
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ก

ข

ภาพที่ 19 ก แสดงวิถีการเกิดอะโพโทซิสโดยผ่าน death receptor (Extrinsic pathway)
ข แสดงวิถีการเกิดอะโพโทซิสโดยผ่านไมโตคอนเดรี ย (Intrinsic pathway) [93]

ภาพที่ 20 แสดงกลไกของการเกิดอะโพโทซิส (Apoptosis) [92]

54

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการทดสอบ
1. ตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ ในการทดสอบ
สมุนไพรที่นามาใช้ ในการทดสอบ คือ พลูคาว จากอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน และทา
การยืนยันชนิดของพลูคาวโดยหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั พรรณไม้ ประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Herbarium number 013515 (BCU))

ภาพที่ 21 พลูคาวที่ใช้ ในการวิจยั
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2. ตัวอย่างเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยงที่ใช้ ในการทดสอบ
เพื่อให้ ครอบคลุมโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดต่างให้ มากที่สดุ ฉะนันในงานวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึง
เลือกเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยงที่นามาใช้ ในการทดสอบมี 3 ชนิด คือ
2.1 เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat (human acute T cell leukemia)

ภาพที่ 22 ลักษณะของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat (200x)
2.2 เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง U937 (human chronic myelogenous
leukemia cell)

ภาพที่ 23 ลักษณะของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง U937 (200x)
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2.3 เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง K562 (human chronic myelogenous
leukemia cell)

ภาพที่ 24 ลักษณะของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง K562 (200x)

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
อุปกรณ์และเครื่ องมือ
-20C freezer

Sanyo, ญี่ปนุ่

-80C deep freezer

ilshin Lab, เนเธอแลนด์

4C refrigerator

Mitsubishi, ญี่ปนุ่

Analytical balance

Mettler Toledo, สวิสเซอร์ แลนด์

Autoclave

Tomy, ญี่ปนุ่

Autopipette 0.5-10 µl

Gilson, ฝรั่งเศส

Autopipette 10-100 µl

Gilson, ฝรั่งเศส
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Autopipette 100-1000 µl

Gilson, ฝรั่งเศส

Bio-Plex system

BIO-RAD, สหรัฐอเมริกา

Cell culture flask (25 cm3)

Corning, สหรัฐอเมริกา

Centrifuge

Kokusan, ญี่ปนุ่

CO2 incubator

Thermo scientific, สหรัฐอเมริกา

Differential counter

Modulus, สหรัฐอเมริกา

ELISA plate reader

BioTek, สหรัฐอเมริกา

Flow cytometer

BD Biosciences, สหรัฐอเมริกา

Freeze dryer

Thermo Electron Corporation,
สหรัฐอเมริกา

Hemocytometer

Hausser Scientific, สหรัฐอเมริกา

Hot air oven

Memmert, เยอรมนี

Invented microscope

Olympus, ญี่ปนุ่

Laminar flow

Faster, อิตาลี

Light microscope

Olympus, ญี่ปนุ่

Liquid Nitrogen tank

Air Liquide, ฝรั่งเศส

Magnetic stirrer

Daihan LabTech, เกาหลีใต้

Multichannel pipette 5-50 µl

Biohit, ฟิ นแลนด์

pH meter

Mettler Toledo, สวิสเซอร์ แลนด์
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Plate shaker

Desaga, เยอรมนี

Rotary evaporator

Heidolph Instruments, เยอรมนี

Vacuum pump

GelmanSciences, สหรัฐอเมริกา

Volumetric flask (100, 1000 ml)

Pyrex, สหรัฐอเมริกา

Vortex mixer

Labnet, สหรัฐอเมริกา

Waterbath

Mgw Lauda, เยอรมนี

UV/VIS spectrophotometer

PG instruments, สหราชอาณาจักร

เครื่ องแก้ วและพลาสติก
6 well cell culture plate

Corning, สหรัฐอเมริกา

24 well cell culture plate

Corning, สหรัฐอเมริกา

96 well cell culture plate

Corning, สหรัฐอเมริกา

Beaker (50, 100, 250, 500, 1000 ml)

Schott Duran, เยอรมนี

Centrifuge tube (5, 14, 50 ml)

Falcon, สหรัฐอเมริกา

Cryovial tube 2.0 ml

Nunc, เดนมาร์ ก

Cylinder (100, 1000 ml)

Witeg Diffico, เยอรมนี

Disposable Serological pipette (5, 10, 25 ml) Corning, สหรัฐอเมริกา
Flask (50, 100, 250, 500, 1000 ml)

Schott Duran, เยอรมนี

Glass bottles (100, 200, 500, 1000 ml)

Schott Duran, เยอรมนี

Microcentrifuge

Eppendorf, เยอรมนี
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Microtube 1.5 ml

Hycon, สหรัฐอเมริกา

Serological pipette (1, 5, 10, 25 ml)

Corning, สหรัฐอเมริกา

Tip (10, 20, 100, 200, 1000 µl)

Sorenson, สหรัฐอเมริกา

Volumetric flask (100, 1000 ml)

Pyrex, สหรัฐอเมริกา

สารเคมีท่ ใี ช้ ในการวิจัย

Aluminium chloride (AlCl3)

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Annexin V- Alexa 488/
Propidium iodide (PI)
Bio-Plex PRO magnetic cytokine

Gibco Invitrogen, สหรัฐอเมริกา
BIO-RAD, สหรัฐอเมริกา

(8-Plex Panel)
Bovine serum albumin (BSA)

Fisher,สหรัฐอเมริกา

Dimethyl sulfoxide (DMSO)

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Di-sodium hydrogen phosphate (Na2HPO4) Merck, เยอรมนี
Ethyl alcohol

Merck, เยอรมนี

Fetal bovine serum (FBS)

Gibco Invitrogen, สหรัฐอเมริกา

Human IL-6 ELISA kit

R&D diagnostic, สหรัฐอเมริกา

Human TNF- kit

R&D diagnostic, สหรัฐอเมริกา

Hydrogen peroxide (H2O2)

R&D diagnostic, สหรัฐอเมริกา

In vitro toxicology assay kit (TOX2)

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา
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Isoquercetin

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Leucoagglutinin PHA-L (PHA)

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

L-glutamine

Gibco Invitrogen, สหรัฐอเมริกา

Lipopolysaccharides (LPS)

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Penicillin/Streptomycin

Gibco Invitrogen, สหรัฐอเมริกา

Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Potassium chloride (KCl)

Merck, เยอรมนี

Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) Merck, เยอรมนี
Quercetin

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Rutin

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Roswell Park Memorial Institute medium1640 (RPMI-medium 1640)

Gibco Invitrogen, สหรัฐอเมริกา

Sodium chloride (NaCl)

Merck, เยอรมนี

Sodium hydroxide (NaOH)

Merck, เยอรมนี

Sodium nitrite (NaNO2)

Merck, เยอรมนี

Sulfuric acid (H2SO4)

Merck, เยอรมนี

Tetramethylbenzidine

R&D diagnostic, สหรัฐอเมริกา

Trizma base

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Trypan blue

The British Drug Houses, อังกฤษ
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Tween20

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

Vincristine

Sigma Aldrich, สหรัฐอเมริกา

วิธีการวิจัย
1. การสกัดพลูคาว
1.1 ขัน้ ตอนการเตรี ยมสารสกัดพลูคาวโดยนาส่วนใบและลาต้ น พลูคาวสดมาล้ างให้
สะอาด และผึ่งลมให้ แห้ ง จากนันน
้ าไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนพลูคาวแห้ งแล้ วนามา
บดให้ ละเอียดซึง่ จะได้ ลกั ษณะดังภาพที่ 25 เพื่อที่จะนามาทาการสกัดต่อไป

ภาพที่ 25 ลักษณะของพลูคาวที่ผา่ นการอบแห้ งและบดเพื่อเตรี ยมการสกัด
1.2 การสกัดพลูคาวด้ วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95% (ethanolic extract) โดยทาการสกัดและ
ดัดแปลงวิธีการบางส่วนจาก Ampasavate และคณะ [94] โดยมีวิธีการสกัดดังนี ้
นาพลูคาวแห้ งจานวน 50 กรัม มาทาการแช่ลงในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
จานวน 500 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 3 วัน เมื่อครบเวลา 3 วัน นามากรองด้ วยผ้ าขาวบาง จะได้ สาร
สกัดที่มีลกั ษณะดังรู ปที่ 26 จากนันน
้ าไปทาการ evaporation ด้ วยเครื่ อง rotary evaporator ซึ่ง
เป็ นเครื่ องเตรี ยมสารให้ เข้ มข้ น โดยใช้ การกลัน่ สารละลายที่อณ
ุ หภูมิต่าและความดันต่า ที่อณ
ุ หภูมิ
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45 องศาเซลเซียส เพื่อทาการแยกเอาแอลกอฮอล์ออกจากสารสกัด แล้ วจึงนาไปแช่แข็งที่อณ
ุ หภูมิ
-80 องศาเซลเซียส เพื่อเตรี ยมที่จะทาการระเหิดให้ แห้ งต่อไป

ภาพที่ 26 ลักษณะของสารสกัดพลูคาวที่ผา่ นการสกัดด้ วย 95% แอลกอฮอล์ เป็ นเวลา 3 วัน

1.3 การระเหิดสารสกัดพลูคาว ด้ วยวิธี lyophilization โดยนาสารสกัดพลูคาวที่ผ่านการ
แช่แข็งที่อณ
ุ หภูมิ -80 องศาเซลเซียส มาเข้ าเครื่ อง Freeze dryer ซึ่งเป็ นเครื่ องเตรี ยมสารให้ แห้ ง
โดยไม่ทาให้ สารเสียคุณสมบัติ ที่อาศัยหลักการเปลี่ยนสถานะของตัวอย่างจากของแข็งให้ เกิดการ
ระเหิดกลายเป็ นไอ โดยทาการระเหิดจนกว่าสารสกัดจะแห้ ง แล้ วทาการเก็บสารสกัดแห้ งที่ได้ ที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
1.4 การหาปริ มาณ percent yield (%yield) ของสารสกัดจากพลูคาว โดยทาการชัง่ สาร
สกัดแห้ งที่ได้ หลังจากการทาการระเหิด และนามาคานวณหา % yield จากสูตร
% yield = น ้าหนักของสารสกัดแห้ ง x 100
น ้าหนักของพลูคาวแห้ ง
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2. การตรวจวัดปริมาณของสารฟลาโวนอยด์
การตรวจวัดปริ มาณของสารฟลาโวนอยด์ในสารสกัดพลูคาว จะทาการตรวจวัดด้ วยวิธี
Aluminium chloride colorimetric assay
การตรวจวัดปริ มาณของสารฟลาโวนอยด์จะทาตามวิธีของ Kim และคณะ [95, 96] โดย
aluminium chloride จะทาปฏิกิริยากับ C-4 keto group และ C-3 หรื อ C-5 hydroxyl group
ของฟลาโวนอยด์กลุ่ม flavones และ flavonols เกิดเป็ นสารประกอบ complex ที่ทนต่อกรดที่มีสี
เขียว และ aluminium chloride จะทาปฏิกิริยากับ ortho-dihydroxyl group ในวงแหวน A- หรื อ
B- ของฟลาโวนอยด์ เกิดเป็ นสารประกอบ complex ที่ไม่ทนต่อกรด ที่มีสีเขียว ที่จะแปรผันตาม
ปริ มาณของสารฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในสารสกัด โดยการตรวจวิธีนีใ้ ช้ rutin ซึ่งเป็ นสารในกลุ่ม
flavonol เป็ นสารมาตรฐาน ค่าปริ มาณของสารฟลาโวนอยด์ทงหมดจะรายงานในหน่
ั้
วย µg เมื่อ
เทียบกับ rutin ต่อน ้าหนักของสารสกัดพลูคาวแห้ ง (µg RE/mg dried H.cordata extract) และ
หน่วย mg เมื่อเทียบกับ rutin ต่อน ้าหนักของพลูคาวแห้ ง (mg RE/g dried H.cordata)
2.1 ทาการเตรี ยมสารละลายก่อนการทดลอง ดังนี ้
- สารละลาย sodium nitrite (NaNO2) 5% w/v
- สารละลาย aluminium chloride (AlCl3) 10% w/v
- สารละลาย sodium hydroxide (NaOH) ความเข้ มข้ น 1 M
- สารมาตรฐาน rutin ความเข้ มข้ น 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.625 และ
7.8125 µg/ml
2.2 ผสมสารสกัดพลูคาวที่ ความเข้ มข้ น 1 mg/ml จานวน 0.2 มิลลิลิตร กับน ้า distilled
deionized water จานวน 0.8 มิลลิลิตร และเติม NaNO2 5% w/v จานวน 0.06 มิลลิลิตร เป็ น
เวลา 5 นาที เมื่อครบเวลา ทาการเติม AlCl3 10%w/v จานวน 0.06 มิลลิลิตร ในนาทีที่ 6 ทาการ
เติม NaOH 1M ลงไปจานวน 0.4 มิลลิลิตร และน ้า distilled deionized water จานวน 0.48
มิลลิลิตร และนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง UV/VIS
spectrophotometer นาค่าที่ไ ด้ ไปเปรี ยบเที ยบหาค่าปริ มาณของสารฟลาโวนอยด์ โดยทาการ
เปรี ยบเทียบจากกราฟมาตรฐาน rutin

64

ตารางที่ 5 ขันตอนการทดสอบปริ
้
มาณของสารฟลาโวนอยด์ทงหมด
ั้
(Total flavonoids) ด้ วยวิธี
aluminium chloride colorimetric assay [95]
Reagents

Blank (ml)

Standard (ml)

Sample (ml)

1. สารสกัดพลูคาว

-

-

0.2

2. สารมาตรฐาน rutin

-

0.2

-

3. Distilled deionized water

1

0.8

0.8

0.06

0.06

0.06

4. NaNO2 5% w/v

ผสมให้ เข้ ากันและตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 5 นาที
5. AlCl3 10%w/v

0.06

0.06

0.06

ผสมและตังทิ
้ ้งไว้ 1 นาที
6. NaOH 1M

0.4

0.4

0.4

7. Distilled deionized water

0.48

0.48

0.48

ผสมให้ เข้ ากันและนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (Abs.) ที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตรของสาร
มาตรฐาน และสารกัดพลูคาว เปรี ยบเทียบกับ blank

3. การเตรี ยมสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอล
3.1 นาสารสกัดแห้ งจากพลูคาว 50 มิลลิกรัม ละลายใน DMSO 100 ไมโครลิตร เพื่อให้ ได้
ความเข้ มข้ น 500 mg/ml ทาการเจือจางต่อไปด้ วย RPMI-1640 ในอัตราส่วนเริ่ มต้ นที่ความเข้ มข้ น
5000, 2500, 1250, 625, 312.5, 156.25 และ 78.125 µg/ml โดยให้ มีความเข้ มข้ นสุดท้ ายของ
DMSO ไม่เกิน 1%
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3.2 นาสารฟลาโวนอล คือ quercetin, rutin และ isoquercetin 10 มิลลิกรัม ละลายใน
DMSO 100 ไมโครลิตร เพื่อให้ ได้ ความเข้ มข้ น 100 mg/ml ทาการเจือจางต่อไปด้ วย RPMI-1640
ในอัตราส่วนเริ่ มต้ นที่ความเข้ มข้ น 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25 และ 15.625 µg/ml โดยให้
มีความเข้ มข้ นสุดท้ ายของ DMSO ไม่เกิน 1%
4. การเพาะเลีย้ งเซลล์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลีย้ ง
4.1 เพาะเลี ้ยงเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat (Human acute T cell leukemia) (ATCC
TIB-152), K562 (Human erythromyeloblastoid leukemia cell line)(ATCC CCL-243) และ
U937 (Human leukemic monocyte lymphoma cell line) (ATCC CRL-1593.2) ในอาหาร
เพาะเลี ้ยง RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute 1640) medium โดยทาการเติม 10%
Fetal Bovine Serum (FBS) ที่ heat inactivated แล้ ว (โดยการบ่ม FBS ที่ละลายแล้ วที่อณ
ุ หภูมิ
56 ºC เป็ นเวลา 30 นาที) จากนันเติ
้ ม 1% L-glutamine, ยาปฏิชีวนะ penicillin G 100 units/ml
และ streptomycin 100 µg/ml ทาการเพาะเลี ้ยงเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวในตู้บม่ เพาะเลี ้ยงเซลล์
CO2 โดยมีคาร์ บอนไดออกไซด์ 5% ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC
4.2 การเตรี ยมเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลีย้ ง เซลล์ที่เพาะเลี ้ยงควรเปลี่ยนอาหาร
เลี ้ยงเซลล์ทุก 2-3 วัน เมื่อจะทาการทดสอบในขันตอนต่
้
างๆต้ องทาการเปลี่ยนอาหารเลี ้ยงเซลล์
และตรวจดูเปอร์ เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเซลล์ด้วยวิธี trypan blue exclusion method ซึ่งเซลล์ที่
จะนาไปใช้ ในการทดสอบขันตอนต่
้
างๆต้ องมีอตั ราการรอดชีวิตมากกว่าร้ อยละ 90 เพื่อนาไปใช้ ใน
การทดลอง
4.3 การนับ จ านวนเซลล์ โดยการน าเซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวเพาะเลี ย้ ง (cell
้ าไปส่องดูด้วย
suspension) มาใส่ลงใน hemocytometer ข้ างละ 10 µl ดังภาพที่ 27 จากนันน
กล้ องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย 100 เท่า นับเซลล์จากช่อง A, B, C และ D ดังภาพที่ 28 (ทาทังสอง
้
ด้ านรวมทัง้ หมดนับ 8 ช่อง) นามาหาค่าเฉลี่ยต่อ 1ช่อง แล้ วคานวณเพื่ อหาปริ มาณเซลล์ต่อ
มิลลิลิตร สาหรับการตรวจนับการมีชีวิตรอดของเซลล์ด้วยวิธี trypan blue exclusion method
อาศัยหลักการ คือ เซลล์ที่มีชีวิตจะมีเยื่อหุ้มเซลล์ที่แข็งแรงจึงไม่ยอมให้ สิ่งแปลกปลอมหรื อสีย้อม
เช่น trypan blue ผ่านเข้ าสู่เซลล์ได้ ในขณะที่เซลล์ที่ตายแล้ วเยื่อหุ้มเซลล์จะเสียสภาพหรื อถูก
ทาลายไปทาให้ สีย้อมซึมผ่านเข้ าไปในเซลล์ได้ ง่าย เมื่อนามาส่องดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์ทาให้ แยก
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เซลล์ที่มีชีวิตอยู่ซึ่งมีลักษณะเซลล์รูปร่างค่อนข้ างกลม วาวใส ส่วนเซลล์ที่ตายแล้ วจะติดสีน ้าเงิน
การคานวณเปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตรอด (% cell viability) สามารถคานวณได้ จากสูตร
% Cell viability = Viable cells x 100
Total cells

ภาพที่ 27 แสดง hemocytometer [97]

ภาพที่ 28 ลักษณะตารางของ hemocytometer [97]
5. การทดสอบฤทธิ์ ทางชี วภาพในการต้ านโรคมะเร็ งเม็ดเลื อดขาวของสารสกั ดพลู คาว
และสารฟลาโวนอล
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้ านโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของสารสกัดจากพลูคาว
และสารฟลาโวนอล จะทาการทดสอบ 2 วิธี คือ วิธี XTT assay และ วิธี microscopic analysis
5.1การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้ านการแบ่งเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง
ของสารสกัดจากพลูคาว และสารฟลาโวนอล โดยวิธี XTT assay
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การประเมินฤทธิ์ ทางชีวภาพด้ วยวิธี XTT assay จะทาการทดสอบและดัดแปลงวิธีของ
Chiang และคณะ[99] อาศัยหลักการทาให้ เกิดสี (colorimetric method) ซึ่งเป็ นเทคนิคที่วดั การ
เปลี่ ย นแปลงของสี โ ดยสารประกอบ XTT

(2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-

tetrazolium-5-carboxanilide inner salt) ซึง่ มีสีเหลือง จะถูกรี ดวิ ซ์โดยเอนไซม์ภายในไมโตคอนเด
รี ยของเซลล์ คือ mitochondrial dehydrogenase ในเซลล์ที่ยงั มีชีวิต เปลี่ยน tetrazolium ของ
XTT ให้ เป็ นผลผลิต formazan สีส้มที่ละลายน ้า และนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance)
ด้ วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นได้ ตงแต่
ั ้ 450 และ 690 nm โดยงานวิจยั ในครัง้ นี ้
ใช้ น ้ายา In Vitro Toxicology Assay Kit, XTT based (Sigma, สหรัฐอเมริ กา) ในการตรวจสอบ
โดยมีวิธีการทดสอบ ดังนี ้
ทาการทดสอบในจานเพาะเลี ้ยงชนิด 96 หลุม (96 well-plate) โดยการใส่เซลล์ที่ผ่าน
ขันตอนการเตรี
้
ยมเซลล์ให้ มีปริ มาณ 5x10 5 เซลล์/มิลลิลิตร ลงไปหลุมละ 90 µl จากนันเติ
้ มสาร
สกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอลที่ความเข้ มข้ นต่างๆ (ซึ่งเตรี ยมไว้ ในข้ อ 3.1 และ 3.2) ลงไปหลุม
ละ 10 µl โดยมีกลุ่มควบคุม คือ RPMI-1640 ที่มี 0.1% DMSO เป็ น negative control และ
vincristine เป็ น positive control จากนันน
้ าจานเพาะเลี ้ยงไปบ่มในตู้บม่ เพาะเลี ้ยงเซลล์ CO2 ที่
อุณหภูมิ 37 ºC โดยมีคาร์ บอนไดออกไซด์ 5% เป็ นเวลา 2 วัน เมื่อครบเวลาทาการเติม XTT
working solution จานวน 20 µl ลงไปในแต่ละหลุมและนาไปบ่มในตู้บม่ เพาะเลี ้ยงเซลล์อีกครัง้
เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง ELISA plate reader ที่
ความยาวคลื่น 450 และ 690 nm นาค่าที่ได้ มาคานวณหา % cell viability
% Cell viability = Mean absorbance test x 100
Mean absorbance control
จากนันหาค่
้
า IC50 (half maximal inhibitor) จากกราฟ โดยทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้
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ภาพที่ 29 แสดงการ reduction XTT ให้ กลายเป็ น formazan [99]

ภาพที่ 30 แสดงขันตอนการ
้
reduction XTT ด้ วยเอนไซม์ภายในเซลล์ [99]
5.2 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้ านการแบ่งเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง
ของสารสกัดจากพลูคาว และสารฟลาโวนอล ด้ วยวิธี microscopic analysis ซึ่งเป็ นการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพโดยดูปริ มาณของเซลล์ ลักษณะรู ปร่ างของเซลล์ (cell morphology) ที่สามารถ
มองเห็นได้ จากกล้ องจุลทรรศน์ โดยมีวิธีการทดสอบ ดังนี ้
นาเซลล์ที่ผ่านขันตอนการเตรี
้
ยมเซลล์แล้ ว มาทาการทดสอบในจานเพาะเลี ้ยงเซลล์ชนิด
96 หลุม (96 well-plate) โดยเตรี ยมเซลล์ให้ มีจานวนเซลล์ เท่ากับ 5x105 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร โดยใส่
เซลล์ในแต่ละหลุม จานวน 90 µl จากนันเติ
้ มสารสกัดพลูคาวที่ความเข้ มข้ น 3000 µg/ml และ
สารฟลาโวนอลที่ความเข้ มข้ น 500 µg/ml ลงไป 10 µl ในแต่ละหลุม โดยมีกลุ่มควบคุม คือ RPMI-
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1640 ที่มี 0.1% DMSO เป็ น negative control และ vincristine เป็ น positive control จากนันน
้ า
จานเพาะเลี ้ยงไปบ่มในตู้บม่ เพาะเลี ้ยงเซลล์ CO2 ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC โดยมีคาร์ บอนไดออกไซด์ 5%
เป็ นเวลา 1 และ 2 วัน เมื่อครบกาหนดในแต่ละช่วงเวลา นาจานเพาะเลี ้ยงเซลล์ออกมาดูด้วย
กล้ องจุลทรรศน์ กาลังขยาย 100x และ 200x เพื่อดูลกั ษณะความแตกต่างในด้ านปริ มาณและ
ลักษณะรูปร่างของเซลล์เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม

6. การทดสอบฤทธิ์ในการชักนาการตายแบบอะโพโทซิส ของสารสกัดหยาบจากพลูคาว,
quercetin, isoquercetin และ rutin โดยการวัดปริ มาณ Phosphatidylserine (PS) บนผิว
เซลล์ ด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์
การตรวจสอบปริ มาณ Phosphatidylserine (PS) บนผิวเซลล์เพื่อตรวจวัดการเกิดอะโพ
โทซิสของเซลล์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยงเมื่อได้ รับสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอล 3
ชนิด คือ quercetin, rutin และ isoquercetin จะใช้ วิธีย้อมสี Annexin V และ Propidium iodide
(PI) โดยอาศัยหลักการ คือ เซลล์ระยะเริ่มเกิดอะโพโทซิส (early apoptosis) จะมีการเปลี่ยนแปลง
ของพลาสมาเมมเบรนโดย phosphatidylserine (PS) ซึ่งปกติอยู่ด้านในจะเคลื่อนที่ออกมาที่ผิว
ด้ านนอกทาให้ ย้อมติด Annexin V ที่มีคณ
ุ สมบัติสามารถจับกับประจุลบของ PS ได้ ในขณะที่
เซลล์ในระยะนี จ้ ะไม่ติดสีย้อม propidium iodide เนื่ องจากยังไม่สามารถผ่านซึมผ่านเข้ าไป
ภายในเซลล์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 31 แต่เมื่อเซลล์ตายในระยะ late apoptosis ซึ่งระยะนี ้จะเกิด
พลาสมาเมมเบรนจะสูญ เสี ย คุณ สมบัติ และเกิ ด chromatin

condensation ดัง นัน้ การจะ

ตรวจสอบการตายแบบอะโพโทซิสด้ วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์ จึงใช้ Annexin V ที่เชื่อมกับสารเรื อง
แสง (fluorescein) เช่น Alexa 488 หรื อ FITC ร่วมกับ propidium iodide (PI) ซึ่งสามารถย้ อมติด
ดีเอ็นเอ จะทาให้ สามารถแยกเซลล์ออกเป็ นกลุ่มๆได้ คือ กลุ่มเซลล์มีชีวิตอยู่ในช่องที่ 1 (Annexin
V-/ PI-), กลุ่ม early apoptotic cell อยู่ในช่องที่ 2 ( Annexin V+/ PI-) และกลุ่ม late apoptotic
cell อยูใ่ นช่องที่ 3 (Annexin V+/ PI+) ดังแสดงในภาพที่ 32
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ภาพที่ 31 ลักษณะของผิวเซลล์เมื่ออยูใ่ นระยะ early และ late apoptosis [93]

ภาพที่ 32 แสดงบริเวณของเซลล์ในแต่ละระยะ เมื่อตรวจวัดด้ วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์ [93]
ทาการทดสอบในจานเพาะเลี ้ยงชนิด 24 หลุม (24 well-plate) โดยนาเซลล์ที่ผ่านขันตอน
้
การเตรี ยมเซลล์แล้ วปรับให้ มีจานวนเซลล์เท่ากับ 1x106 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร แล้ วใส่เซลล์ลงไปในแต่
ละหลุม 900 µl จากนันเติ
้ มสารสกัดพลูคาวที่ความเข้ มข้ น 3000 µg/ml และ 2500 µg/ml (ค่า
ความเข้ มข้ นต่ากว่า IC50) และสารฟลาโวนอลคือ quercetin,rutin และ isoquercetin ที่ความ
เข้ มข้ น 500 µg/ml (ค่าความเข้ มข้ นต่ากว่า IC50) ลงไป 100 µl ในแต่ละหลุม โดยมีกลุ่มควบคุม
คือ RPMI-1640 ที่มี 0.1% DMSO เป็ น negative control และ vincristine 10 ng/ml เป็ น
positive control จากนันน
้ าจานเพาะเลี ้ยงไปบ่มในตู้บ่ม เพาะเลี ้ยงเซลล์ CO2 ที่อุณหภูมิ 37 ºC
โดยมีคาร์ บอนไดออกไซด์ 5% เป็ นเวลา 12,24 และ 48 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลาดูดเซลล์ใส่ใน
หลอดปั่ นล้ างด้ วย cold PBS 2 ครัง้ ที่ความเร็ วรอบ 1500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที แล้ ว
resuspend ด้ วย 1X binding buffer 100 µl แล้ วจึงเติม Annexin V ที่เชื่อมกับสารเรื องแสง
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Alexa 488 (Invitrogen, สหรัฐอเมริ กา) ปริ มาณ 5 µl และ PI 1µl ลงไปในแต่ละหลอดแล้ วค่อยๆ
ผสมให้ เข้ ากัน แล้ วนาไปวางในที่มืดเป็ นเวลา 15 นาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เมื่อครบกาหนดเวลา นามา
เติม 1X binding buffer อีกหลอดละ 200 µl จากนันน
้ าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์
(FACSCalibur;Becton Dickinson Bioscience,สหรัฐอเมริ กา) คานวณเปอร์ เซนต์ของเซลล์แต่ละ
ระยะด้ วยโปรแกรม CellQuest (BD Bioscience, สหรัฐอเมริกา)
7. การทดสอบฤทธิ์การยับยัง้ การหลั่งไซโตไคน์ ของสารสกัดหยาบจากพลูคาว, quercetin,
isoquercetin และ rutin ในเซลล์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลีย้ ง
การตรวจวัดปริ มาณไซโตไคน์ที่หลัง่ ออกมาในอาหารเพาะเลี ้ยงเซลล์ของเซลล์มะเร็ งเม็ด
เลือดขาว ทาโดยการทดสอบ 2 วิธี คือ วิธี enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และ
วิธี bead-based multiplex sandwich immunoassay (Bio-plex)
7.1 การตรวจวัดปริมาณไซโตไคน์ในอาหารเพาะเลี ้ยงเซลล์ด้วยวิธี ELISA
การตรวจวัดปริมาณไซโตไคน์ด้วยวิธี ELISA เป็ นการตรวจวัดปริมาณไซโคไคน์ที่หลัง่
ออกมาในอาหารเพาะเลี ้ยงเซลล์โดยอาศัยหลักการจับกันของ Ag-Ab complex โดยทาการ coat
บริเวณก้ นหลุมของ ELISA plate ด้ วย capture antibody แล้ วจึงเติมอาหารเพาะเลี ้ยงเซลล์ที่ปั่น
เก็บได้ (supernatant) เพื่อให้ antibody จับกับ antigen ซึง่ ก็คือไซโตไคน์ที่เซลล์หลัง่ ออกมาใน
อาหารเพาะเลี ้ยงเซลล์ จากนันจึ
้ งเติม antibody อีกตัวหนึง่ คือ detection antibody ที่มีการติด
ฉลากด้ วย biotin เพื่อจะได้ จบั กับ antigen คือไซโตไคน์ที่เราต้ องการวัดปริมาณ แล้ วจึงเติม
streptavidin ที่ conjugated กับ horseradish peroxidase (HRP) เพื่อต้ องการให้ streptavidin
จับกับ biotin ที่เติมไปในขันตอนก่
้
อนนี ้ สุดท้ ายทาการเติม substrate เพื่อให้ HRP ทาปฏิกิริยา
และมีสีเกิดขึ ้น จากนันจึ
้ งนาไปวัดสีที่เกิดขึ ้นด้ วยเครื่ อง ELISA plate reader เพื่อคานวณหา
ปริมาณของไซโตไคน์ ในการตรวจวัดปริมาณไซโตไคน์ด้วยวิธี ELISA ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทาการ
ตรวจวัดไซโตไคน์ IL-6 และ TNF-
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ทาการทดสอบในจานเพาะเลี ้ยงชนิด 24 หลุม (24 well-plate) นาเซลล์ที่ผ่านขันตอนการ
้
เตรี ยมเซลล์แล้ ว โดยเตรี ยมเซลล์ให้ มีจานวนเซลล์ เท่ากับ 5x105 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร แล้ วใส่เซลล์ลง
ไปในแต่ละหลุม 900 µl จากนันเติ
้ มสารสกัดพลูคาวที่ความเข้ มข้ น 3000 µg/ml (ค่าความเข้ มข้ น
ต่ากว่า IC50) และสารฟลาโวนอลคือ quercetin,rutin และ isoquercetin ที่ความเข้ มข้ น 500
µg/ml (ค่าความเข้ มข้ นต่ากว่า IC50) ลงไป 100 µl ในแต่ละหลุม จากนันน
้ าจานเพาะเลี ้ยงไปบ่มใน
ตู้บม่ เพาะเลี ้ยงเซลล์ CO2 ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC โดยมีคาร์ บอนไดออกไซด์ 5% เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เมื่อ
ครบกาหนดเวลา นามากระตุ้นด้ วย PMA 12.5 ng/ml และ PHA 250 ng/ml เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
สาหรับเซลล์เพาะเลี ้ยง Jurkat และ K562 ส่วนเซลล์เพาะเลี ้ยง U937 นามากระตุ้นด้ วย LPS
1µg/ml เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลาสาหรับการกระตุ้นเซลล์แล้ วนามาปั่ นเก็บอาหาร
เลีย้ งเซลล์ (supernatant) โดยดูดใส่ลงในหลอดปั่ นเหวี่ยงแล้ วนาไปปั่ นที่ความเร็ วรอบ 13,200
รอบต่อนาที (rpm) เป็ นเวลา 10 นาที ด้ วยเครื่ อง microcentrifuge จากนันน
้ าไปเก็บที่ -80 ºC
จนกว่าจะทาการทดสอบ ELISA
เมื่อจะทาการตรวจวัดปริ มาณไซโตไคน์ด้วยวิธี ELISA ต้ องทาการ coat บริ เวณก้ นหลุม
ของ ELISA plate ด้ วย capture antibody เป็ นเวลา 1 คืนก่อนทาการตรวจ เมื่อครบกาหนดเวลา
นา ELISA plate มาล้ างด้ วย wash buffer 3 ครัง้ จากนันท
้ าการเติมสารมาตรฐานหรื อเติม
supernatant ที่เก็บไว้ ลงไป 100 µl ในแต่ละหลุม แล้ วจึงนาไปวางบน plate shaker เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลานามาล้ างส่วนที่ไม่ทาปฏิกิริยาออกด้ วย wash buffer 3 ครัง้ แล้ วจึง
เติม detection antibody 100 µl ลงไปในแต่ละหลุม แล้ วนาไปวางบน plate shaker เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง เมื่อครบเวลานามาล้ างด้ วย wash buffer 3 ครัง้ แล้ วจึงเติม streptavidin-HRP 100 µl ลง
ไปในแต่ละหลุมแล้ วจึงนาไปวางบน plate shaker เป็ นเวลา 20 นาที โดยไม่ให้ โดนแสง เมื่อครบ
เวลานาออกมาล้ างด้ วย wash buffer 3 ครัง้ แล้ วเติม substrate ลงไปหลุมละ 100 µl นาไปวาง
บน plate shaker อีกครัง้ เป็ นเวลา 20นาที โดยไม่ให้ โดนแสง เมื่อครบกาหนดเวลานามาหยุด
ปฏิกิริยาด้ วยการเติม stop solution (2N H2SO4) ลงไปหลุมละ 50 µl แล้ วนาไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงทันทีด้วยเครื่ อง ELISA plate reader ที่ความยาวคลื่น 450 และ 540 nm คานวณค่าปริ มาณ
ของไซโคไคน์ที่หลัง่ ออกมาในอาหารเพาะเลี ้ยงเซลล์ด้วยกราฟมาตรฐาน
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7.2 การตรวจวัดปริมาณไซโตไคน์ในอาหารเพาะเลี ้ยงเซลล์ด้วยวิธี multiplex (Bio-plex)
การตรวจวัดปริ มาณไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-plex เป็ นการตรวจวัดปริ มาณไซโคไคน์ที่หลัง่
ออกมาในอาหารเพาะเลีย้ งเซลล์โดยอาศัยหลักการ bead-based multiplex sandwich
immunoassay ซึ่งมีข้อดีกว่าวิธี ELISA คือ สามารถตรวจวัดไซโตไคน์ได้ หลายชนิดภายในครัง้
เดียว ซึ่งในขันตอนการ
้
coat บริ เวณก้ นหลุมของ plate ด้ วย capture antibody นันจะท
้
าการ
coat ติดกับ bead ที่มีสีแดงของสี fluorescene และสีของ inflared ซึ่งจะมีอตั ราส่วนของสีทงั ้ 2
ชนิดดังกล่าวแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของไซโตไคน์ โดย bead ที่ coat ไว้ ด้วย capture
antibody นันจะจั
้
บกันอย่างจาเพาะกับไซโตไคน์ที่หลัง่ ออกมาในอาหารเพาะเลี ้ยงเซลล์ที่ทาการ
ปั่ นแยกเก็บส่วนใส (supernatant) และเมื่อใช้ antibody อีกตัวหนึ่งคือ detection antibody ที่
เชื่ อ มต่อ กับ biotin

มาจับ กับ ไซโตไคน์ อี ก ครั ง้ หนึ่ ง แล้ ว จึง เติม streptavidin ที่ เ ชื่ อ มต่อ กับ

phycoerythrin (PE) เพื่อให้ จบั กับ biotin แล้ วทาการอ่านค่าโดยการวัดสีแดงของสี fluorescene
และสี infrared เพื่อเป็ นการแยกชนิดของไซโตไคน์ และตรวจวัดสีของ PE เพื่อวัดปริ มาณของไซโต
ไคน์ชนิดต่างๆ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ทาการวัดไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-plex จานวนทังสิ
้ ้น 8 ไซโตไคน์
คือ IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF, IFN-ϒ และ TNF-
ทาการทดสอบในจานเพาะเลี ้ยงชนิด 24 หลุม (24 well-plate) นาเซลล์ที่ผ่านขันตอนการ
้
เตรี ยมเซลล์แล้ ว โดยเตรี ยมเซลล์ให้ มีจานวนเซลล์ เท่ากับ 5x105 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร แล้ วใส่เซลล์ลง
ไปในแต่ละหลุม 900 µl จากนันเติ
้ มสารสกัดพลูคาวที่ความเข้ มข้ น 3000 µg/ml (ค่าความเข้ มข้ น
ต่ากว่า IC50) และสารฟลาโวนอลคือ quercetin,rutin และ isoquercetin ที่ความเข้ มข้ น 500
µg/ml (ค่าความเข้ มข้ นต่ากว่า IC50) ลงไป 100 µl ในแต่ละหลุม จากนันน
้ าจานเพาะเลี ้ยงไปบ่มใน
ตู้บม่ เพาะเลี ้ยงเซลล์ CO2 ที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC โดยมีคาร์ บอนไดออกไซด์ 5% เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เมื่อ
ครบกาหนดเวลา นามากระตุ้นด้ วย PMA 12.5 ng/ml และ PHA 205 ng/ml เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
สาหรับเซลล์เพาะเลี ้ยง Jurkat และ K562 ส่วนเซลล์เพาะเลี ้ยง U937 นามากระตุ้นด้ วย LPS
1µg/ml เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลาสาหรับการกระตุ้นเซลล์ แล้ วนามาปั่ นเก็บอาหาร
เลีย้ งเซลล์ (supernatant) โดยดูดใส่ลงในหลอดปั่ นเหวี่ยงแล้ วนาไปปั่ นที่ความเร็ วรอบ 13,200
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รอบต่อนาที (rpm) เป็ นเวลา 10 นาที ด้ วยเครื่ อง microcentrifuge จากนันน
้ าไปเก็บที่ -80 ºC
จนกว่าจะทาการทดสอบ
ในการทาการวัดปริ มาณไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex จะต้ องทาการ prewet filter plate
เพื่อให้ บริเวณ filter ที่ก้นหลุมเปี ยกพร้ อมที่จะทาการทดสอบด้ วย assay buffer ลงไปหลุมละ 100
µl แล้ วทาการ filter เอา assay buffer ออกจาก plate จากนันจึ
้ งเติมเม็ด bead ที่ทาการ coat
ด้ วย antibody ต่อ cytokines ชนิดต่างๆลงไปหลุมละ 50 µl และนาไป incubate โดยนาไปวางบน
shaker plate เป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบกาหนดเวลา นามาทาการ filter wash ด้ วย wash buffer
3 ครัง้ ครัง้ ละ 100 µl และทาการเติมสารมาตรฐานหรื อ supernatant ที่เก็บไว้ ลงไปหลุมละ 50 µl
แล้ วจึงทาการ seal plate และปิ ดทับด้ วยกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อไม่ให้ โดนแสงแล้ วจึงนาไป
วางบน plate shaker ที่ความเร็ วรอบ 1100 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 30 วินาที เมื่อครบเวลาปรับ
ความเร็วรอบเป็ น 300 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลานามาล้ างส่วนที่ไม่ทาปฏิกิริยา
ออกด้ วย wash buffer 3 ครัง้ ครัง้ ละ 100 µl แล้ วจึงเติม detection antibody ลงไป 25 µl ในแต่
ละหลุม และทาการ seal plate และปิ ดทับด้ วยกระดาษฟอยด์เพื่อไม่ให้ โดนแสงแล้ วจึงนาไปวาง
บน plate shaker ที่ ความเร็ วรอบ 1100 รอบต่อนาที เ ป็ นเวลา 30 วิน าที เมื่ อ ครบเวลาปรั บ
ความเร็ วรอบเป็ น 300 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบกาหนดเวลานามาล้ างส่วนที่ไม่ทา
ปฏิกิริยาออกด้ วย wash buffer 3 ครัง้ ครัง้ ละ 100 µl แล้ วจึงเติม streptavidin-PE ลงไป 50 µl ใน
แต่ละหลุมจากนัน้ ทาการ seal plate และปิ ดทับด้ วยกระดาษฟอยด์เพื่อไม่ให้ โดนแสงแล้ วจึง
นาไปวางบน plate shaker ที่ความเร็ วรอบ 1100 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 30 วินาที เมื่อครบเวลา
ปรับความเร็ วรอบเป็ น 300 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลานามาล้ างส่วนที่ไม่ทา
ปฏิกิริยาออกด้ วย wash buffer 3 ครัง้ ครัง้ ละ 100 µl จากนันท
้ าการเติม assay buffer ลงไป 125
µl ในแต่ละหลุมแล้ วทาการ seal plate อีกครัง้ หนึ่งแล้ วนาไปวางบน plate shaker ที่ปรับความเร็ ว
รอบเป็ น 1100 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 วินาที แล้ วจึงนาแผ่น seal ออก และนาไปวัดด้ วยเครื่ อง
Bio-plex ในทันที
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.การทดสอบปริ มาณของสารฟลาโวนอยด์ การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยังการ
้
แบ่งเซลล์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยงของสารสกัดจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลทัง้ 3
ชนิด คือ quercetin, rutin และ isoquercetin โดยวิธี XTT assay จะแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย±ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Mean±SEM)
2.การตรวจวัดปริมาณไซโตไคน์ที่หลัง่ ออกมาในอาหารเพาะเลี ้ยงของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือด
ขาวจะแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย±ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Mean±SEM) และทาการทดสอบ
ทางสถิติ โดยคานวณหาความแตกต่างกันระหว่างค่าปริ มาณของไซโตไคน์ในอาหารเพาะเลี ้ยง
เซลล์ที่ถูกกระตุ้นเพียงอย่างเดียว เปรี ยบเทียบกับค่าปริ มาณของไซโตไคน์ในอาหารเพาะเลีย้ ง
เซลล์ที่ได้ รับสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอล ด้ วยสถิติ one-way ANOVA โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 (p<0.05)
3.การตรวจสอบปริ มาณ Phosphatidylserine (PS) บนผิวเซลล์เพื่อตรวจวัดการเกิดอะโพ
โทซิส ของเซลล์ม ะเร็ งเม็ ดเลือดขาวเพาะเลีย้ งจะทาการทดสอบทางสถิ ติโดยคานวณหาความ
แตกต่างกันระหว่างเซลล์ในกลุ่มควบคุม คือ negative control และเซลล์ที่ได้ รับสารสกัดพลูคาว
และสารฟลาโวนอล ด้ วยสถิติ one-way ANOVA โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
(p<0.05)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์
1.ผลของสารสกัดหยาบ (Crude extract) จากพลูคาว
ลักษณะของสารสกัดพลูคาวเมื่อทาการบ่มในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ น
เวลา 3 วัน จะได้ สารสกัดลักษณะเหนียวหนืดมีสีเขียวเข้ ม ดังภาพที่ 33 ปริ มาณของสารสกัด
หยาบทังหมดมี
้
คา่ เท่ากับ 5.14 กรัม เมื่อคานวณหาปริมาณ % yield ได้ เท่ากับ 10.28%

ภาพที่ 33 ลักษณะของสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่สกัดด้ วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95%
แล้ วทาการระเหิดแห้ ง

2.ปริมาณของสารฟลาโวนอยด์ ทงั ้ หมดในสารสกัดหยาบ
เมื่ อทาการตรวจวัดปริ ม าณของสารฟลาโวนอยด์ทัง้ หมดในสารสกัดหยาบ ด้ วยวิธี
Aluminium chloride colorimetric assay พบว่ามีคา่ เท่ากับ 1326.74 ± 45.06 µg RE/g dried
H.cordata extract หรื อเท่ากับ 258.12 ± 8.78 mg RE/g dried H.cordata
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3.ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอล
3.1ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลด้ วย
วิธี XTT assay
จากการทดสอบเซลล์ Jurkat, K562 และ U937 ด้ วยสารสกัดพลูคาว และสารฟลาโวนอล
ทัง้ 3 ชนิด คือ quercetin, rutin และ isoquercetin เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมคือ เซลล์ที่ไม่ได้ รับ
สารใด ๆ (negative control) และเซลล์ที่รับยา vincristine (positive control) เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
เมื่อครบกาหนดเวลา และนาเซลล์ไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพโดยวิธี XTT assay แล้ วจึงคานวณค่า
% cell viability เพื่อที่จะสร้ างกราฟและหาค่า IC50 โดยกราฟที่ได้ มีลกั ษณะดังภาพที่ 34- 49
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ภาพที่ 34 กราฟระหว่างสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของ
เซลล์ Jurkat, K562 และ U937 เมื่อทาการทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากพลูคาวในการยับยัง้
การเพิ่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 35 กราฟระหว่างสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของ
เซลล์ Jurkat เมื่อทาการทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากพลูคาวในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของ
เซลล์
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ภาพที่ 36 กราฟระหว่างสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของ
เซลล์ K562 เมื่อทาการทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากพลูคาวในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของ
เซลล์
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ภาพที่ 37 กราฟระหว่างสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของ
เซลล์ U937 เมื่อทาการทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากพลูคาวในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของ
เซลล์
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ภาพที่ 38 กราฟระหว่างสารฟลาโวนอลที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์
Jurkat เมื่อทาการทดสอบผลของสารฟลาโวนอลในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 39 กราฟระหว่างสาร quercetin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์
Jurkat เมื่อทาการทดสอบผลของสาร quercetin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 40 กราฟระหว่างสาร rutin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์ Jurkat
เมื่อทาการทดสอบผลของสาร rutin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 41 กราฟระหว่างสาร isoquercetin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์
Jurkat เมื่อทาการทดสอบผลของสาร isoquercetin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 42 กราฟระหว่างสารฟลาโวนอลที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์ K562
เมื่อทาการทดสอบผลของสารฟลาโวนอลในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 43 กราฟระหว่างสาร quercetin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์
K562 เมื่อทาการทดสอบผลของสาร quercetin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 44 กราฟระหว่างสาร rutin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์ K562 เมื่อ
ทาการทดสอบผลของสาร rutin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 45 กราฟระหว่างสาร isoquercetin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์
K562 เมื่อทาการทดสอบผลของสาร isoquercetin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 46 กราฟระหว่างสารฟลาโวนอลที่ความเข้ มข้ นต่างๆ และ % cell viability ของเซลล์
U937 เมื่อทาการทดสอบผลของสารฟลาโวนอลในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 47 กราฟระหว่างสาร quercetin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆและ % cell viability ของเซลล์ U937
เมื่อทาการทดสอบผลของสาร quercetin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 48 กราฟระหว่างสาร rutin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆและ % cell viability ของเซลล์ U937
เมื่อทาการทดสอบผลของสาร rutin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
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ภาพที่ 49 กราฟระหว่างสาร isoquercetin ที่ความเข้ มข้ นต่างๆและ % cell viability ของเซลล์
U937 เมื่อทาการทดสอบผลของสาร isoquercetin ในการยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์
เมื่อได้ กราฟจะทาการอ่านค่าจากกราฟ โดยจะอ่านจากค่าความเข้ มข้ นที่ทาให้ ปริ มาณ
ของเซลล์ลดลงครึ่งหนึ่ง (50% cell viability) ก็จะได้ คา่ ของ IC50 ของสารสกัดหยาบจากพลูคาว
และสารฟลาโวนอล ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 6 แสดงค่า IC50 ของสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอลในเซลล์ชนิดต่างๆ
ค่า IC50 (µg/ml)
Jurkat

K562

U937

Quercetin

71.34

65.54

61.48

Rutin

114.16

98.56

91.97

Isoquercetin

79.35

71.14

66.53

สารสกัดพลูคาว

469.01

414.35

408.24
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3.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ ทางชี วภาพของสารสกัดหยาบจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลด้ วยวิธี
microscopic analysis
จากการทดสอบเซลล์ Jurkat, K562 และ U937 ด้ วยสารสกัดพลูคาว และสารฟลาโวนอล
ทัง้ 3 ชนิด คือ quercetin, rutin และ isoquercetin เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมคือ เซลล์ที่ไม่ได้ รับ
สารใด ๆ(negative control) และเซลล์ที่ได้ รับยา vincristine (positive control) เป็ นเวลา 24 และ
48ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลา และนาเซลล์ไปทาการตรวจดูเซลล์ด้วยวิธี microscopic analysis
พบว่าเซลล์ในกลุ่มควบคุม คือ เซลล์ที่ไม่ได้ รับสารใด ๆ (negative control) จะมีปริ มาณของเซลล์
เป็ นจานวนมาก ในขณะที่เซลล์ที่ได้ รับสาร vincristine (positive control) จะมีปริ มาณของเซลล์
ลดลงอย่างเห็นได้ ชดั ทังในเวลา
้
24 และ 48 ชัว่ โมง ในขณะที่เซลล์เมื่อได้ รับสารสกัดพลูคาว และ
สารฟลาโวนอล จะมีการลดลงของจานวนเซลล์ เมื่อเวลา 48 ชัว่ โมง มากกว่าเซลล์ที่ได้ รับสารใน
เวลา 24 ชัว่ โมง ดังภาพที่ 50-57
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ภาพที่ 50 ลักษณะของเซลล์ Jurkat ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. vincristine (positive control) 24 ชม.

ง. vincristine (positive control) 48 ชม.

จ. รับสาร quercetin 50 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสาร quercetin 50 µg/ml 48 ชม.
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ภาพที่ 51 ลักษณะของเซลล์ Jurkat ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. รับสาร rutin 50 µg/ml 24 ชม

ง. รับสาร rutin 50 µg/ml 48 ชม.

จ. รับสาร isoquercetin 50 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสาร isoquercetin 50 µg/ml 48 ชม.
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ภาพที่ 52 ลักษณะของเซลล์ Jurkat ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. รับสารสกัดพลูคาว 250 µg/ml 24 ชม.

ง. รับสารสกัดพลูคาว 250 µg/ml 48 ชม.

จ. รับสารสกัดพลูคาว 300 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสารสกัดพลูคาว 300 µg/ml 48 ชม.
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ภาพที่ 53 ลักษณะของเซลล์ K562 ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. vincristine (positive control) 24 ชม.

ง. vincristine (positive control) 48 ชม.

จ. รับสาร quercetin 50 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสาร quercetin 50 µg/ml 48 ชม.
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ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 54 ลักษณะของเซลล์ K562 ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. รับสาร rutin 50 µg/ml 24 ชม.

ง. รับสาร rutin 50 µg/ml 48 ชม.

จ. รับสาร isoquercetin 50 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสาร isoquercetin 50 µg/ml 48 ชม.
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ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 55 ลักษณะของเซลล์ K562 ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. รับสารสกัดพลูคาว 250 µg/ml 24 ชม.

ง. รับสารสกัดพลูคาว 250 µg/ml 48 ชม.

จ. รับสารสกัดพลูคาว 300 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสารสกัดพลูคาว 300 µg/ml 48 ชม.

93

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 56 ลักษณะของเซลล์ U937 ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. vincristine (positive control) 24 ชม.

ง. vincristine (positive control) 48 ชม.

จ. รับสาร quercetin 50 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสาร quercetin 50 µg/ml 48 ชม.
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ก

ค

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 57 ลักษณะของเซลล์ U937 ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. รับสาร rutin 50 µg/ml 24 ชม

ง. รับสาร rutin 50 µg/ml 48 ชม.

จ. รับสาร isoquercetin 50 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสาร isoquercetin 50 µg/ml 48 ชม.
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ข

ค

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 58 ลักษณะของเซลล์ U937 ในภาวะต่างๆ
ก. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 24 ชม.

ข. ไม่ได้ รับสาร (negative control) 48 ชม.

ค. รับสารสกัดพลูคาว 250 µg/ml 24 ชม.

ง. รับสารสกัดพลูคาว 250 µg/ml 48 ชม.

จ. รับสารสกัดพลูคาว 300 µg/ml 24 ชม.

ฉ. รับสารสกัดพลูคาว 300 µg/ml 48 ชม.
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4. ผลการชักนาการตายแบบอะโพโทซิสด้ วยสารสกัดพลูคาว, quercetin, isoquercetin
และ rutin โดยการตรวจสอบปริมาณ phosphatidylserine (PS) บนผิวเซลล์ ด้วยเครื่องโฟล
ไซโตมิเตอร์
การตรววัดปริมาณ Phosphatidylserine (PS) บนผิวเซลล์เพื่อตรวจวัดการเกิดอะโพโทซิส
ของเซลล์เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยงเมื่อได้ รับสารสกัดพลูคาวและสาร quercetin, rutin
และ isoquercetin จะใช้ วิธีย้อมสี Annexin V ที่เชื่อมกับสารเรื องแสงซึ่งมีคณ
ุ สมบัติสามารถจับ
กับประจุลบของ PS และใช้ propidium iodide (PI) ซึ่งสามารถย้ อมติดดีเอ็นเอ เมื่อนาเซลล์ไปวัด
ปริ ม าณ PS บนผิ ว เซลล์ จะทาให้ สามารถแยกเซลล์ ออกเป็ นกลุ่ม ๆได้ คือ กลุ่ม เซลล์ มี ชี วิ ต
(Annexin V-/ PI-) , กลุ่ม early apoptotic cell ( Annexin V+/ PI-) และกลุ่ม late apoptotic cell
(Annexin V+/ PI+) เมื่อทาการบ่มเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวในสภาวะต่างๆ เป็ นเวลา 12 และ 24
ชัว่ โมง จากนันย้
้ อมเซลล์ด้วย Annexin V-Alexa 488 และ propidium iodide แล้ วนาไปตรวจวัด
ปริมาณ PS บนผิวเซลล์ด้วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์ พบว่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทุกชนิดมีเซลล์ที่
เกิดการอะโพโทซิสเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้ รับสารพลูคาวหรื อสารฟลาโวนอล ดังแสดง
ในภาพที่ 59-64
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4.1 ผลการตรวจสอบ Phosphatidylserine (PS) บนผิวเซลล์เมื่อบ่มเซลล์ Jurkat ด้ วย
quercetin,rutin, isoquercetin และสารสกัดหยาบจากพลูคาว เป็ นเวลา 12 และ 24 ชัว่ โมง
ก) Negative control (0.1% DMSO)
12 ชัว่ โมง

ข) Positve control (Vincristine 10 ng/ml)

ค) Quercetin 50 µg/ml

24 ชัว่ โมง
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ง) Rutin 50 µg/ml
12 ชัว่ โมง

จ) Isoquercetin 50 µg/ml

ฉ) สารสกัดหยาบจากพลูคาว 250 µg/ml

24 ชัว่ โมง
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ช) สารสกัดหยาบจากพลูคาว 300 µg/ml
12 ชัว่ โมง

24 ชัว่ โมง

ภาพที่ 59 แสดงผลการตรวจสอบ PS บนผิวเซลล์ Jurkat ในสภาวะต่างๆ

Apoptotic cells (percent of total)
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ภาพที่ 60 แสดงปริมาณ apoptotic cells ของเซลล์ Jurkat ในภาวะต่างๆ
*

มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p ≤ 0.05 เมื่อเปรี บบเทียบกับ negative

control (RPMI-1640 ที่มี 0.1% DMSO)
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4.2 ผลการตรวจสอบ Phosphatidylserine (PS) บนผิวเซลล์เมื่อบ่มเซลล์ K562 ด้ วย
quercetin,rutin, isoquercetin และสารสกัดหยาบจากพลูคาว เป็ นเวลา 12 และ 24 ชัว่ โมง
ก) Negative control (0.1% DMSO)
12 ชัว่ โมง

24 ชัว่ โมง
1.00

1.67

1.10

0.84

ข) Positve control (Vincristine 10 ng/ml)
3.60

3.77

ค) Quercetin 50 µg/ml

6.11

5.37
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ง) Rutin 50 µg/ml
12 ชัว่ โมง

24 ชัว่ โมง

4.70

3.78

3.00

1.85

จ) Isoquercetin 50 µg/ml

2.33

5.34

13.12

5.17

ฉ) สารสกัดพลูคาว 250 µg/ml
4.76

1.58

2.17

1.51
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ช) สารสกัดพลูคาว 300 µg/ml
12 ชัว่ โมง

24 ชัว่ โมง

ภาพที่ 61 แสดงผลการตรวจสอบ PS บนผิวเซลล์ K562 ในสภาวะต่างๆ
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ภาพที่ 62 กราฟแสดงปริมาณ apoptotic cells ของเซลล์ K562 ในภาวะต่างๆ
*

มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p ≤ 0.05 เมื่อเปรี บบเทียบกับ negative

control (RPMI-1640 ที่มี 0.1% DMSO)
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4.3 ผลการตรวจสอบ Phosphatidylserine (PS) บนผิวเซลล์เมื่อบ่มเซลล์ U937 ด้ วย
quercetin,rutin, isoquercetin และสารสกัดหยาบจากพลูคาว เป็ นเวลา 12 และ 24 ชัว่ โมง
ก) Negative control (0.1% DMSO)
12 ชัว่ โมง

24 ชัว่ โมง

1.74

4.5

1.20

ข) Positive control (Vincristine 10 ng/ml)

ค) Quercetin 50 µg/ml

1.51
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ง) Rutin 50 µg/ml
12 ชัว่ โมง

จ) Isoquercetin 50 µg/ml

ฉ) สารสกัดพลูคาว 250 µg/ml

24 ชัว่ โมง
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ฉ) สารสกัดพลูคาว 300 µg/ml
12 ชัว่ โมง

24 ชัว่ โมง

ภาพที่ 63 แสดงผลการตรวจสอบ PS บนผิวเซลล์ U937 ในสภาวะต่างๆ
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ภาพที่ 64 กราฟแสดงปริมาณ apoptotic cells ของเซลล์ U937 ในภาวะต่างๆ
*

มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p ≤ 0.05 เมื่อเปรี บบเทียบกับ negative

control (RPMI-1640 ที่มี 0.1% DMSO)
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5.ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพลูคาว, quercetin, isoquercetin และ rutin
ต่ อการหลั่งไซโตไคน์ ของเซลล์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวด้ วย
5.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพลูคาว, quercetin, isoquercetin และ
rutin ต่อการหลัง่ ไซโตไคน์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวด้ วยด้ วยวิธี ELISA
การตรวจวัดปริ มาณไซโตไคน์ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ด้วยวิธี ELISA ในงานการศึกษาครัง้ นี ้
จะทาการตรวจวัดIL-6 และTNF- เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพลูคาว, quercetin,
isoquercetin และ rutin ต่อการยับยังหลั
้ ง่ ไซโตไคน์ของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat และ
U937 การตรวจปริมาณของไซโตไคน์ในอาหารเลี ้ยงเซลล์หลังจากทาการกระตุ้นเซลล์ Jurkat ด้ วย
PHAและPMA (positive control) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง พบว่า มีปริ มาณของ TNF- เท่ากับ
147.14 ± 17.56 pg/ml ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่เติม 0.1% DMSO (Negative control) มีปริ มาณ
TNF- เท่ากับ 13.52 ± 2.81pg/ml เมื่อทาการเติมสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่ความเข้ มข้ น 300
µg/ml สาร quercetin, rutin และ isoquercetin ที่ความเข้ มข้ น 50 µg/ml (ในระดับที่ต่ากว่า
IC50) และทาการกระตุ้นเซลล์ Jurkat ด้ วย PHAและPMA พบปริ มาณของ TNF- น้ อยกว่า 1.40
pg/ml สาหรั บสารสกัดหยาบจากพลูคาว, 29.39±7.29 pg/ml สาหรับสาร quercetin,
89.67±22.06 pg/ml สาหรับสาร rutin และ 52.13±11.78 pg/ml สาหรับสาร isoquercetin
ในขณะที่ปริมาณของ IL-6 ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ Jurkat ไม่สามารถตรวจวัดได้ ด้วยวิธี ELISA
ผลการตรวจปริ มาณของไซโตไคน์ในอาหารเลี ้ยงเซลล์หลังจากทาการกระตุ้นเซลล์ U937
ด้ วย LPS (positive control) เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง พบมีปริ ม าณของ TNF- เท่ากับ
1139.94±47.54 pg/ml ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่เติม 0.1% DMSO (Negative control) มีปริ มาณ
ของ TNF- เท่ากับ 525.34±31.05 pg/ml เมื่อทาการเติมสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่ความ
เข้ มข้ น 300 µg/ml สาร quercetin, rutin และ isoquercetin ที่ความเข้ มข้ น 50 µg/ml (ในระดับที่
ต่ากว่า IC50) แล้ วทาการกระตุ้นเซลล์ด้วย LPS เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง พบปริ มาณของ TNF-
เท่ากับ 836.62±173.92 pg/ml สาหรับสารสกัดหยาบจากพลูคาว, 496.53±38.32 pg/ml สาหรับ
สาร quercetin, 1055.67±133.16 pg/ml สาหรับสาร rutin และ 816.36±173.35 pg/ml สาหรับ
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สาร isoquercetin ในการตรวจวัดปริ มาณ IL-6 ในการทดลองแบบเดียวกับที่กล่าวมาข้ างต้ นพบ
ปริ มาณของ IL-6 ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ U937 หลังจากทาการกระตุ้นเซลล์ด้วย LPS เท่ากับ
29.93±2.47 pg/ml ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่เติม 0.1% DMSO (Negative control) มีปริ มาณของ
IL-6 เท่ากับ 29.93±2.47 pg/ml เมื่อทาการเติมสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่ความเข้ มข้ น 300
µg/ml สาร quercetin, rutin และ isoquercetin ที่ความเข้ มข้ น 50 µg/ml (ในระดับที่ต่ากว่า IC50)
แล้ วทาการกระตุ้นเซลล์ด้วย LPS เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง พบปริ มาณของ IL-6 เท่ากับ 34.52±4.02
pg/ml สาหรับสารสกัดหยาบจากพลูคาว, 31.41±0.38 pg/ml สาหรับสาร quercetin,
36.12±2.59 pg/ml สาหรับสาร rutin และ 38.16±9.16 pg/ml สาหรับสาร isoquercetin
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ภาพที่ 65 กราฟปริมาณไซโตไคน์ TNF- ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ Jurkat โดยวิธี ELISA
ตารางที่ 7 ปริมาณ TNF- ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ Jurket ด้ วยวิธี ELISA
TNF- (pg/ml)
1

2

3

เฉลี่ย

Negative control

10.33

14.57

15.65

13.522.81

Positive control

159.92

154.38

127.12

147.1417.56

Quercetin

24.31

26.12

37.75

29.397.29*

Rutin

98.41

64.57

106.03

89.6722.06

Isoquercetin

49.27

42.03

65.07

52.1211.78*

สารสกัดพลูคาว

<1.40

1.40

<1.40

<1.40*

* มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p  0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ positive
control (ได้ รับสาร PMA/PHA เพียงอย่างเดียว)
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ภาพที่ 66 กราฟปริมาณไซโตไคน์ TNF- ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ U937 โดยวิธี ELISA
ตารางที่ 8 ปริมาณ TNF- ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ U937 ด้ วยวิธี ELISA
TNF- (pg/ml)
1

2

3

เฉลี่ย

Negative control

518.15

559.36

498.51

525.3431.05

Positive control

1160.06

1174.11

1085.65

1139.9447.54

Quercetin

475.02

473.80

540.79

496.5338.32*

Rutin

1091.78

908.16

1167.04

1055.67133.16

Isoquercetin

954.43

872.84

621.80

816.3673.35*

สารสกัดพลูคาว

989.44

873.06

647.36

836.6273.92*

* มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p  0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ positive
control (ได้ รับสาร LPS เพียงอย่างเดียว)
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รู ปที่ 67 กราฟปริมาณ IL-6 ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ U937 โดยวิธี ELISA
ตารางที่ 9 ปริมาณ IL-6 ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ U937 ด้ วยวิธี ELISA
IL-6 (pg/ml)
1

2

3

เฉลี่ย

Negative control

31.68

28.81

30.61

29.932.47

Positive control

56.66

60.14

59.99

58.406.45

Quercetin

31.14

31.68

32.12

31.410.38*

Rutin

37.96

34.29

38.63

36.122.59*

Isoquercetin

44.63

31.68

38.93

38.164.33*

สารสกัดจากพลูคาว

37.36

31.68

35.32

34.524.02*

* มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p  0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ positive
control (ได้ รับสาร LPS เพียงอย่างเดียว)
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5.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพลูคาว, quercetin, isoquercetin และ
rutin ต่อการหลัง่ ไซโตไคน์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวด้ วยด้ วยวิธี ด้ วยวิธี Bio-Plex
การตรวจวัดปริ มาณไซโตไคน์ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ด้วยวิธี Bio-plex ในงานการศึกษาครั ง้
นี ้จะทาการตรวจวัดไซโตไคน์ทงสิ
ั ้ ้น 8 ไซโตไคน์ คือ IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF, IFN-
และ TNF- ซึ่งหากจัดแบ่งไซโตไคน์ตามหน้ าที่หลักของไซโตไคน์จะแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ ไซโต
ไคน์ที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการสร้ างเม็ดเลือด (hematopoietic cytokines) ได้ แก่ IL-2
และ GM-CSF และอีก 6 ไซโตไคน์จดั เป็ นกลุ่มไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้ องกับการอักเสบ (inflammatory
cytokines) สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า เมื่อกระตุ้นเซลล์ Jurkat ด้ วย PMA/PHA ทาให้ เซลล์
Jurkat หลัง่ ไซโตไคน์ IL-2,IL-8, GM-CSF, IFN- และ TNF- และเมื่อเซลล์ Jurkat ได้ รับสาร
สกัดจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลก่อนทาการกระตุ้นเซลล์ด้วย PMA/PHA พบว่ามีการยับยัง้
การหลัง่ ไซโตไคน์ IL-2,IL-8, IFN- และ TNF- ดังแสดงในตารางที่ 10 และภาพที่ 68,69
สาหรับการตรวจวัดปริ มาณการหลัง่ ไซโตไคน์ ในเซลล์ U937 พบว่า เมื่อกระตุ้นเซลล์ U937 ด้ วย
LPS ทาให้ เซลล์ U937 หลัง่ ไซโตไคน์ IL-2,IL-8, IFN- และ TNF- และเมื่อเซลล์ U937 ได้ รับ
สารสกัดจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลก่อนทาการกระตุ้นเซลล์ด้วย LPS พบว่ามีการยับยังการ
้
หลัง่ ไซโตไคน์ IL-8 และ TNF- ดังแสดงในตารางที่ 11 และภาพที่ 70
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ตารางที่ 10 แสดงระดับไซโตไคน์ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ Jurkat ด้ วยวิธี Bio-plex
Jurket
IL-2
Negative
13.8±0.76
Positive
2713.7±27.75
Quercetin
30.3±1.44
Rutin
774.5±62.65
Isoquercetin
49.5±2.18
H.cordata
15.8±1.26
Vincristine
14±1.73

IL-4

IL-6

IL-8

IL-10

GM-CSF

IFN-ϒ

TNF-α

8.5±0.87

10.8±0.76

35.3±3.21

27.7±0.58

115.5±8.26

9.7±1.15

10±1.32

13.7±0.58

14±1.0

3813.5±323.73

32.8±2.75

126.5±5.2

91±10.1

74.3±5.01

9.3±1.04

13.2±1.89

506±84.01

32.3±3.82

129.3±4.16

53.5±2.9

10.3±0.58

9.3±1.15

11±0.5

284.7±22.68

32.3±1.26

131.5±11.95

56.5±7.6

11.7±0.58

9.8±1.44

11±1.0

623.2±48.1

31±5.57

129.2±1.04

50±2.5

11±0.5

9.3±1.61

11.5±1.32

105±15.39

30.5±2.6

133.3±2.36

61±7.2

10.7±1.53

9.3±0.58

10.7±2.08

18.3±0.58

31.2±0.76

106.8±3.75

12.2±1.4

10.3±3.06

ตารางที่ 11 แสดงระดับไซโตไคน์ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ U937 ด้ วยวิธี Bio-plex
U937

IL-2

IL-4

IL-6

Negative

11.7±2.31

11.3±0.58

11.3±0.58

Positive

13.3±0.58

11.8±1.04

Quercetin

11.3±2.08

Rutin

11.8±1.89

Isoquercetin
H.cordata
Vincristine

IL-8

IL-10

GM-CSF

IFN-ϒ

TNF-α

140±20.22

32.5±0.87

126.8±3.18

12.3±2.36

662.25±139.13

13.2±1.26

340.8±62.09

35.2±2.84

126.3±5.11

66±1.45

1329.075±112.29

10.8±0.29

14±1.73

55.2±10.56

31.5±3.04

141.2±4.37

60±5.0

550.5±97.56

10.3±2.08

14.3±1.15

159±15.52

30.8±1.89

132±6.73

62.5±6.6

944.45±120.64

11.7±1.53

12±0.5

14.7±1.53

1083±151.93

34.7±3.51

138.7±14.94

68.5±7.65

988.325±126.85

11.7±0.76

10.3±0.29

13.2±0.76

136.8±52.42

28.7±2.31

155.5±10.48

69±5.2

844.2±133.52

11.7±2.08

12±0.5

13±2.65

45.2±5.3

32.7±0.58

146.7±3.06

11.5±1.32

15.5±3.12
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ภาพที่ 68 กราฟปริมาณ IL-2 และ IL-8 ที่หลัง่ จากเซลล์ Jurkat โดยวิธี Bio-plex
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ภาพที่ 69 กราฟปริมาณ IFN- และ TNF- ที่หลัง่ จากเซลล์ Jurkat โดยวิธี Bio-plex

* มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p  0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ positive
control (ได้ รับสาร PMA/PHA เพียงอย่างเดียว)
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ภาพที่70 กราฟปริมาณ IFN- และ IL-8 ที่หลัง่ จากเซลล์ U937 โดยวิธี Bio-plex
* มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p  0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ positive
control (ได้ รับสาร PMA/PHA เพียงอย่างเดียวใน K562 และ LPS เพียงอย่างเดียวใน U937 )
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวเป็ นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการสร้ างและเจริ ญแก่
ตัวของเซลล์เม็ดเลือดซึ่งสามารถเกิดได้ ทงในสายของเม็
ั้
ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกร็ ดเลือด
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีอยูห่ ลายวิธีซงึ่ ในทางปฏิบตั ิมกั จะใช้ การรักษาหลายๆวิธีร่วมกัน
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อต้ องการผลการรักษาที่ดีที่สดุ และลดผลข้ างเคียง (side effect) อันเนื่องจาก
การรักษาในแต่ละวิธี ปั จจุบนั พืชสมุนไพรได้ เข้ ามามีบทบาทในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆมาก
ขึ ้นรวมไปถึงโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว ทังนี
้ ้เนื่องจากสารสกัดที่ได้ จากพืชสมุนไพรนันเป็
้ นสารจาก
ธรรมชาติไม่ผ่านขันตอนการสั
้
งเคราะห์เหมือนยาเคมีบาบัด ในส่วนของการสกัดพืชสมุนไพรนันมี
้
รายงานว่าชนิดของตัวทาละลายในการสกัดจะทาให้ ได้ ปริ มารสารสกัดและสารออกฤทธิ์ที่แตกต่าง
กัน [19,

20] จากการศึก ษาที่ ผ่า นมาโดยการเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารสกัด พลูค าวด้ ว ยน า้ และ

แอลกอฮอล์ 95% คณะผู้วิจยั พบว่าการสกัดพลูคาวด้ วย 95% ให้ ปริ มาณสารฟลาโวนอยด์ (total
flavonoids) และมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ งได้ ดีกว่า วิธีการสกัดด้ วย
น ้า [90] จึงทาให้ คณะผู้วิจยั สนใจที่จะศึกษาต่อยอดผลของสารสกัดพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95%
ในด้ า นการต้ า นมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวและต้ า นการอัก เสบ ทัง้ นี ใ้ นการทดลองแต่ ล ะขัน้ ตอน
คณะผู้วิจยั ได้ ใช้ สารมาตรฐาน quercetin, rutin และ isoquercetin ซึ่งเป็ นสารฟลาโวนอยด์ใน
กลุ่มฟลาโวนอลที่ที่พ บในพลูคาวมาทาการศึกษาเปรี ยบเที ยบควบคู่กันกับสารสกัด หยาบจาก
พลูคาว
จากการศึกษาปริ มาณสารฟลาโวนอยด์ทงหมด
ั้
(total flavonoids) ในสารสกัดหยาบจาก
พลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95% พบมีปริ มาณสารฟลาโวนอยด์เท่ากับ 258 ± 8.78 mg RE/g dried
H.cordata ซึ่งผลที่ได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ จตุรวัฒน์ ปวีณ วงศ์ชยั [20] ซึ่งนาพลูคาวจาก
แหล่งเดียวกันมาทาการสกัดด้ วยแอลกอฮอล์ และน ้า พบว่าการใช้ แอลกอฮอล์เป็ นตัวสกัดทาให้ ได้
ปริมาณสาร ฟลาโวนอยด์มากกว่าการใช้ น ้าและยังให้ ผลในการยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ งเม็ด
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เลือดขาวได้ ดีกว่าด้ วย จากการศึกษาของ Ramos และคณะซึ่งศึกษาผลการใช้ ตวั สกัดหลายชนิด
เช่น ethanol, methanol, acetone, ethyl acetate และ ether ต่อชนิดและปริ มาณของสารที่สกัด
ออกมาได้ พบว่า สารสกัดที่ได้ มาจากตัวสกัด ethanol และ methanol ซึ่งเป็ นตัวทาละลายที่มีขวั ้
สูงนันท
้ าให้ ได้ สารสกัดในกลุ่มฟลาโวนอยด์ออกมามากกว่าการใช้ acetone หรื อ ethyl acetate
ซึ่งเป็ นตัวทาละลายที่มีขวั ้ ปานกลาง ในขณะที่ตวั ทาละลายซึ่งมีขวั ้ ต่าเช่น ether จะสกัดสารใน
กลุ่ม fatty acid, terpenids และ alkaloids ออกมามาก [19] คณะผู้วิจยั เลือกใช้ ethanol เป็ นตัว
สกัดเนื่องจาก ethanol มีความเป็ นพิษน้ อยกว่า methanol สามารถบริโภคได้ อย่างปลอดภัย
เพื่อให้ ครอบคลุมโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆให้ มากที่สุด คณะผู้วิจยั เลือกใช้ เซลล์
Jurkat, K562 และ U937 เป็ นตัวแทนของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวในสาย lymphoid lineage
(human acute T cell leukemia), myeloid lineage (human erythromyeloblastoid leukemia)
และ myeloid lineage (human leukemia monocyte lymphoma cell line) ตามลาดับ จากผล
การศึกษาฤทธิ์ ของสารสกัดหยาบจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95% และสารฟลาโวนอลในการ
ยับยังการเจริ
้
ญของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวด้ วยวิธี XTT assay พบว่า สารสกัดหยาบจากพลูคาวและ
สารฟลาโวนอลสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวในสาย myeloid lineage ได้
ดีกว่าในสาย lymphoid lineage (Jurkat cell) สาหรับในสาย myeloid lineage นันพบว่
้
าสารสกัด
หยาบจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95%และสารฟลาโวนอลสามารถยับยัง้ การเจริ ญของเซลล์
U937 ได้ ดีกว่าเซลล์ K562 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างในด้ านคุณสมบัติของเซลล์ จากผล
การศึกษาพบว่าสอดคล้ องกับการศึกษาของ สิงห์คา ธิมา และคณะ [17] ได้ ทาการศึกษาสารสกัด
พลูคาวโดยแยกเป็ นจากส่วนใบและลาต้ นแล้ วทดสอบความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญของ
เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวและเซลล์ ปกติ (PBMCs) ด้ วยวิธี MTT assay ซึ่งรายงานว่าสารสกัด
พลูคาวด้ ว ยแอลกอฮอล์ 80%

สามารถยับยัง้ การเจริ ญของเซลล์ ม ะเร็ ง HL-60

(human

promyelocytic leukemia cell line) ซึ่งเป็ นเซลล์ในสาย myeloid lineage มากกว่าเซลล์ Molt4
(human lymphoblastic leukemia cell line ) ซึ่งเป็ นเซลล์ในสาย lymphoid lineage โดยมีคา่
IC50 อยูใ่ นช่วง 500 ถึง 800 µg/ml ในขณะที่สารสกัดพลูคาวจากทังส่
้ วนใบและส่วนลาต้ นไม่แสดง
ความเป็ นพิษกับเซลล์ PBMCs โดยมีคา่ IC50 มากกว่า 800 µg/ml และยังสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Chang JS และคณะ [16] ที่พบว่าสารสกัดพลูคาวด้ วยน ้าสามารถยับยังการเจริ
้
ญ ของเซลล์
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มะเร็ งเพาะเลี ้ยง 5 ชนิด คือ U937, K562, Raji, P3HR1 และ L1210 cells โดยมีค่า IC50 อยู่
ในช่วง 478 ถึง 662 µg/ml ในส่วนผลของสารฟลาโวนอลที่มาทาการศึกษาเปรี ยบเทียบนันพบว่
้
า
quercetin จะมีความสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ ง เม็ดเลือดขาวมากที่สดุ ตามมาด้ วย
isoquercetin และ rutin ตามลาดับ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการที่มีหมู่น ้าตาลเข้ ามาเชื่อมต่อตรง
ตาแหน่งคาร์ บอน-3 ของ quercetin ทาให้ คณ
ุ สมบัติทางเคมี ลักษณะทางกายภาพและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารอนุพนั ธ์ของ quercetin คือ isoquercetin และ rutin เปลี่ยนแปลงไป
จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลในการ
ยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวด้ วยวิธี microscopic analysis พบว่าในเซลล์ที่ได้ รับ
สารสกัดหยาบจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลทังที
้ ่เวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง จะสามารถยับยังการ
้
เพิ่มจานวนของเซลล์ได้ ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบ (negative control) และพบว่าสารสกัด
หยาบจากพลูคาวจะสามารถยับยังการเพิ
้
่มจานวนของเซลล์ U937 ได้ ดีที่สุด ตามมาด้ วยเซลล์
K562 และ Jurkat ตามลาดับ ในส่วนของสารฟลาโวนอลพบว่า quercetin มีฤทธิ์ยบั ยังการเพิ
้
่ม
จานวนของเซลล์ได้ ดีที่สดุ ตามมาด้ วย isoquercetin และ rutin ตามลาดับ ซึ่งผลจะสอดคล้ องกับ
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวด้ วยวิธี XTT assay
จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลต่อการ
ชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิสโดยการวัด ปริ มาณ phosphatidylserine (PS) บนผิวเซลล์
ชันนอกซึ
้
่งเป็ นตัวชี ้วัดการตายของเซลล์แบบอะโพโทซิส (apoptosis) โดยการย้ อมสี Annexin VAlexa 488 และ Propidium iodide ในเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวพบว่า ผลการทดสอบที่เวลา 12
ชัว่ โมง สารสกัดหยาบจากพลูคาวและสารฟลาโวนอลทุกชนิดที่ นามาทดสอบสามารถชักนาให้ เกิด
การตายของเซลล์แบบอะโพโทซิสในเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวทัง้ 3 ชนิด แต่ผลการทดสอบที่ 24
ชัว่ โมง พบว่ามีเพียงสาร quercetin และ isoquercetin เท่านันที
้ ่ชกั นาให้ เกิดการตายของเซลล์
แบบอะโพโทซิส จากผลการทดลองในส่วนของสารฟลาโวนอลที่ไ ด้ พบว่าสอดคล้ องกับงานวิจัย
จากหลายๆแห่ ง ที่ ก ล่ า วว่ า สารในกลุ่ ม ฟลาโวนอลโดยเฉพาะ quercetin สามารถชัก น าให้
เซลล์มะเร็ งหลายชนิดเกิดการตายแบบอะโพโทซิส เช่น การศึกษาของ Hung H [104] และ Tan J
และคณะ [105] ซึ่งรายงานว่า quercetin ชักนาให้ เซลล์ HepG2 (human hepatoma cell line)
ตายแบบอะโพโทซิสโดยการไปเพิ่มระดับ p23, p21 และ p27 ซึ่งเป็ นโปรตีนในกลุ่มกระตุ้นให้ เกิด
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การตาย (pro-apoptotic protein) และลดระดับ Bcl-2 และ survivin ซึ่งเป็ นโปรตีนในกลุ่มยับยัง้
การตายของเซลล์ (anti-apoptotic protein) และทาให้ เกิด cell cycle arrest ที่ระยะ G1 phase
และระยะ G2/M phase นอกจากนี ้ยังมีรายการศึกษาในเซลล์มะเร็ งลาไส้ (HT-29 cell, Caoo-2
cell) เซลล์มะเร็ งเต้ านม (MFC-7 cell, MDA-MB-435 cell, MDA-468 cell) เซลล์มะเร็ งกระเพาะ
อาหาร (HGC-27 cell, NUGC-2 cell, MKN-28) เซลล์มะเร็ งปอด (A459 cell) เซลล์มะเร็ งผิวหนัง
(MNT1 cell, M10 cell, M14 cell) เซลล์มะเร็ งรังไข่ (OVCA33 cell) ซึ่งพบว่าquercetin สามารถ
ยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์ดงั กล่าวและชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิส [100-108] ในด้ าน
กลไกในการชักนาให้ เกิดอะโพโทซิส มีรายงานว่า quercetin สามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบ
อะโพโทซิสโดยผ่านวิถีจากภายใน (mitochondrial-dependent pathway)
จากผลการศึกษาชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิสของสารสกัดหยาบจากพลูคาว
พบว่าสอดคล้ องกับการศึกษาของ Tang JY และคณะ [14] ที่พบสารสกัดหยาบจากพลูคาวด้ วย
แอลกอฮอล์ 50% ที่ความเข้ มข้ น 450 µg/ml สามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิสผ่าน
ทาง mitochondrial-dependent pathway ในเซลล์ HT-29 (human colon adenocarcinoma
cells) โดยพบว่าสารสกัดพลูคาวไปเพิ่มปริ มาณ ROS เพิ่มการแสดงออกของ Bax ยับยังการ
้
แสดงออกของ Bcl-2 และลดระดับของ mitochondria membrane potential (MMP) จึงทาให้ เกิด
การกระตุ้นการปล่อย cytochrome c ออกมาจาก mitochondria ซึ่ง cytochrome c ที่ปล่อย
ออกมานี ้จะไปกระตุ้น Apaf-1 จากนันจะท
้
าให้ เพิ่มของ caspase-9 ซึ่งจะไปทาให้ มีการเพิ่มขึ ้น
ของ caspase-3 จึงทาให้ เกิดตายแบบอะโพโทซิสต่อไป นอกจากนี ใ้ นปี ค.ศ. 2010 Lai และคณะ
ยังได้ ทาการทดลองในเซลล์มะเร็ งลาไส้ จากผู้ป่วยจานวน 3 ราย พบว่า สารสกัดพลูคาวด้ วย
แอลกอฮอล์ 50% ที่ความเข้ มข้ น 250 µg/ml สามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิสด้ วย
กลไกผ่านทาง mitochondrial-dependent pathway เช่นเดียวกัน [15]
จากการศึกษาฤทธิ์ ทางชี วภาพของสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอลในการต้ านการ
อักเสบของสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอลโดยศึกษาจากการลดการหลั่งปริ มาณไซโตไคน์
IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF, IFN- และ TNF- ด้ วยวิธี ELISA และวิธี Bio-plex
พบว่า เมื่ อเซลล์ Jurkat ได้ รับสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอล ก่อนการกระตุ้นเซลล์ ด้ว ย
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PMA/PHA ทาให้ ลดการหลัง่ ไซโตไคน์ IL-2, IL-8, IFN- และ TNF- ในการทดสอบเซลล์ U937
เมื่อเซลล์ได้ รับสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอล ก่อนการกระตุ้นเซลล์ด้วย LPS พบว่า มีเพียง
สารสกัดพลูคาวและสาร quercetin เท่านันที
้ ่ทาให้ เซลล์ U937 ลดการหลัง่ ไซโตไคน์ TNF-
จากผลการทดลองทังหมดสามารถสรุ
้
ปได้ ว่าสารสกัดพลูคาวและสารฟลาโวนอลมีฤทธิ์ใน
การต้ านมะเร็ งและต้ านการอักเสบโดยวิเคราะห์จากผลที่สารดังกล่าวมีความสามารถยับยังการ
้
เจริ ญของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวทังการทดสอบโดยวิ
้
ธี XTT assay การตรวจดูด้วยกล้ อง
จุลทรรศน์และศึกษาการชักนาการตายของแบบอะโพโทซิส ด้ วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์ นอกจากนี ้
ยังพบว่าสารสกัดพลูคาวและสาร ฟลาโวนอลยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยวิเคราะห์จากผลที่เซลล์
ลดการหลัง่ ไซโตไคน์ IL-2, IL-6, IL-8, IFN- และ TNF- ซึ่งผลของการลดการหลัง่ ไซโตไคน์นนั ้
อาจแตกต่างกันในแต่ละชนิดของเซลล์ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างในคุณสมบัติของเซลล์
และความแตกต่างของสารออกฤทธิ์แต่ละชนิด

ข้ อเสนอแนะ
1. ในด้ านวิธีการสกัดพลูคาวผู้วิจยั เสนอว่าควรใช้ ตวั สกัดที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นตัวทาละลายที่มีขวสู
ั้ ง
เช่น เอทานอล หรื อ เมทานอล เนื่องจากทาให้ ได้ ปริ มาณของสารฟลาโวนอยด์ในปริ มาณที่สงู กว่า
การสกัดด้ วยน ้า ในการศึกษาครัง้ นี ้คณะผู้วิจยั เลือกใช้ เอทานอลเป็ นตัวสกัดเนื่องจากเป็ นวิธีที่ทา
ให้ ได้ ปริ มาณสารฟลาโวนอยด์สงู เหมาะกับการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยังมะเร็
้
งและต้ าน
การอักเสบ นอกจากนี ้ยังมีความปลอดภัยในการบริ โภค
2. ในการศึกษาวิจยั ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสัตว์ทดลอง (In vivo model)นอกเหนือจาก
การศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro model) เนื่องจากผลที่ได้ อาจแตกต่างกันโดยเฉพาะกลไกใน
การดูดซึม ตัวอย่างเช่น isoquercetin และ rutin ซึ่งเป็ นอนุพนั ธ์ของ quercetin ที่มีหมู่น ้าตาลมา
เชื่อมต่อตรงตาแหน่งคาร์ บอน-3 แต่พบว่าเมื่อบริโภคเข้ าไปจะถูกแยกหมู่น ้าตาลออกและถูกดูดซึม
์ ที่แท้ จริ ง
ที่ลาไส้ เล็กเหลือเป็ นรูปที่ไม่มีน ้าตาลเกาะ (aglycone)คือ quercetin ดังนันสารออกฤทธิ
้
อาจเป็ น quercetin จึงควรมีการศึกษาโดยละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
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3. จากผลการศึกษาสารสกัดหยาบจากพลูคาวด้ วยแอลกอฮอล์ 95% และสารฟลาโวนอลคือ
quercetin, isoquercetin และ rutin สามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิสในเซลล์มะเร็ ง
เม็ดเลือดขาวจึงควรศึกษากลไกการตายว่าเกิดจากวิถี จากภายใน (mitochondrial-dependent
pathway) เช่น การวัดระดับของ caspase-3 และ -9 หรื อวิถีจากภายนอก (extrinsic pathway)
เช่น การวัดระดับของ caspase-8 และ -9 หรื อ การวัดระดับของ anti-CD95 หรื อ recombinant
TRAIL รวมถึงศึกษาการตายในรู ปแบบอื่น ได้ แก่ autophagy เนื่องจากในผลการทดลองพบว่า
rutin และสารสกัดหยาบจากพลูคาวที่ความเข้ มข้ น 250 µg/ml สามารถยับยังการเจริ
้
ญของ
เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวได้ โดยวิธี XTT assay และวิธี microscopic analysis แต่ให้ ผลการ
ทดสอบในการชักนาให้ เกิดการตายแบบอะโพโทซิสโดยการวัดปริ มาณ phosphatidylserine (PS)
บนผิวเซลล์น้อยซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าสามารถชักนาให้ เกิดการตายในรู ปแบบอื่น ซึ่งจะทาการศึกษา
ในลาดับต่อไป
4. ในด้ านเทคนิคการทดสอบการวัดระดับปริ มาณไซโตไคน์ในการศึกษาวิจยั จรัง้ นี ้พบว่าวิธีการ
ตรวจวัดปริ ม าณการหลั่ง ไซโตไคน์ นัน้ ควรวิ เคราะห์ ด้ วยวิ ธี Bio-plex เนื่ องจากมี ค วามไวและ
ความจาเพาะมากกว่าวิธี ELISA ซึง่ จะเห็นได้ จากปริ มาณของ IL-6 ในเซลล์ Jurkat นันไม่
้ สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ได้ ในขณะที่วิธี Bio-plex นันสามารถตรวจวั
้
ดได้ ทงนี
ั ้ ้เป็ นเพราะหลักการของทัง้ 2 วิธี
มีความแตกต่างกัน
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า พลูคาวซึ่งเป็ นพืชสมุนไพรที่มีมากทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยสามารถนามาเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาหรื อป้องกัน โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
เนื่องจากในสารสกัดพลูคาวนัน้ มี ฤทธิ์ ในการยับยังโรคมะเร็
้
งเม็ดเลือดขาวอย่างชัดเจน และลด
ระดับ ปริ ม าณของไซโตไคน์ ห ลายชนิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเจริ ญ เติ บ โต และ การอัก เสบของ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
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แบบรายงานผลการพิสูจน์ ชนิดของพลูคาว
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การเตรียมสารเคมี
- อาหารเลี ้ยงเซลล์
- RPMI-1640

90 มิลลิลิตร

- fetal bovine serum

10 มิลลิลิตร

- 1% L-glutamine

1 มิลลิลิตร

- 100x penicillin-streptomycin

1 มิลลิลิตร

- สารละลาย XTT 1 mg/ml
- XTT

5 มิลลิกรัม

- PMS

0.5 มิลลิกรัม

- RPMI-1640

5 มิลลิลิตร

- Phosphate buffer saline
- NaCl

8 กรัม

- KCl

0.2 กรัม

- Na2HPO4

1.15 กรัม

- KH2PO4

0.20 กรัม

ละลายใน distilled water 800 มิลลิลิตร และทาการปรับ pH ให้ เป็ น 7.4 แล้ วจึงเติม
distilled water ให้ ครบ 1000 มิลลิลิตร
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กราฟมาตรฐาน
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ภาพที่ 70 กราฟมาตรฐานของ rutin ในการทดสอบหาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในสารสกัดหยาบ
จากพลูคาว โดยวิธี Aluminium chloride colorimetric assay
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ภาพที่ 71 กราฟมาตรฐานของ IL-6 ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี ELISA
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ภาพที่ 72 กราฟมาตรฐานของ TNF- ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี ELISA
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ภาพที่ 73 กราฟมาตรฐานของ IL-2 ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex
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ภาพที่ 74 กราฟมาตรฐานของ IL-4 ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex
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ภาพที่ 75 กราฟมาตรฐานของ IL-6 ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex
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ภาพที่ 76 กราฟมาตรฐานของ IL-8 ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex
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ภาพที่ 77 กราฟมาตรฐานของ IL-10 ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex
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ภาพที่ 78 กราฟมาตรฐานของ GM-CSF ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex
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ภาพที่ 79 กราฟมาตรฐานของ IFN- ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex
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ภาพที่ 80 กราฟมาตรฐานของ TNF- ในการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี Bio-Plex
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ประวัตผิ ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวเชาวณี วังช่วย เกิดเมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ที่จงั หวัดพัทลุง สาเร็ จ
การศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง นัก เทคนิ ค การแพทย์ หน่ ว ยโลหิ ต วิ ท ยา ภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และลาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โ ลหิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2553 โดยได้ รับทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนเพื่อ
ทาหน้ าที่ ผ้ ชู ่วยสอน จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และทุนอุดหนุนการวิจัย
“ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุ่นที่ 18 ครัง้ ที่ 2/2555

