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ความเป็นพษิต่อเซลล์และฤทธ์ิยับยัง้เชือ้จุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจาก Metarhizium anisopliae 

Cytotoxic and Antimicrobial Activity of Crude Extracts from Metarhizium anisopliae 
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บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พ่ือศกึษาผลของสารสกดัหยาบจากเชือ้ราท่ีเป็นสาเหตโุรคแมลง Metarhizium 

anisopliae จํานวน 3 ไอโซเลต (MA001 MA002 และ MA019) โดยนํามาทดสอบฤทธ์ิการยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ด้วย

วิธี disc diffusion พบวา่สารสกดัหยาบจากชัน้เอทิลอะซิเตทของไอโซเลต MA002 และ MA019 ท่ีความเข้มข้น 10 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ Staphylococcus aureus โดยมีเส้นผ่านศนูย์กลางบริเวณ

ยบัยัง้ขนาด 15.22 และ 14.37 มิลลิเมตร ตามลําดบั สารสกดัจากไอโซเลต MA019 ยบัยัง้เชือ้ Bacillus subtilis, S. 

aureus และ Micrococcus luteus ท่ีระดบัความเข้มข้น 5 5 และ 2.5 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร ตามลําดบั เม่ือทดสอบ

ความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์จํานวน 5 ชนิด (HT-29, MCF-7, Vero, HepG-2 และ P388) พบว่าสารสกดัหยาบจาก

ชัน้เอทิลอะซิเตทของไอโซเลต MA001 มีความเป็นพิษตอ่เซลล์ P388 มากท่ีสดุ โดยมีคา่ความเข้มข้นของสารสกดัท่ี

มีความเป็นพิษต่อเซลล์ร้อยละ 50 (50% cytotoxicity concentration: CC50) เท่ากับ 1153.42 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร สารสกดัหยาบจากชัน้เฮกเซน และเมทานอล ไม่มีฤทธ์ิในการยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ และมีความเป็นพิษต่อ

เซลล์ไลน์ในระดบัต่ํา เม่ือบ่มเป็นเวลา 24 ชัว่โมง จงึอาจกลา่วได้วา่สารสกดัหยาบของเชือ้รา M. anisopliae จากชัน้

เอทิลอะซิเตทอาจมีสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ 
 

 

ABSTRACT 

 The aims of research was to study antimicrobial and cytotoxic activities of crude extracts from 

three isolates of the insect pathogenic fungus Metarhizium anisopliae (MA001 MA002 and MA019) 

using paper disc diffusion method. The results showed that ethyl acetate crude extract from MA002 and 

MA019 at 10 mg/mL exhibited a significant antibacterial effect against Staphylococcus aureus with a 

mean diameter of zone of inhibition of 15.22 and 14.37 millimeters, respectively. The crude extract of 

MA019 inhibited Bacillus subtilis, S. aureus and Micrococcus luteus at a MIC value of 5 5 and 2.5 

mg/mL, respectively. Crude extracts were screened for in vitro cytotoxic activity by MTT assay method 

using five cell lines (HT-29, MCF-7, Vero, HepG-2 and P388). The result found that MA001 crude ethyl 

acetate extract was express CC50 value on P388 cell line with 1153.42 µg/mL. Hexane and methanol 

crude extract were not effective antimicrobial and weak cytotoxic effect on the different cell lines when 
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incubated for 24 hours. This results indicated that the ethyl acetate extract of M. anisopliae may be 

contained bioactive compounds. 

Key Words: Metarhizium anisopliae, cytotoxic 
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คาํนํา 

 Metarhizium anisopliae เป็นเชือ้ราท่ีเป็นสาเหตโุรคแมลง (entomopathogenic fungi) มีการนํามาใช้ใน

การควบคุมโดยชีววิธี (biological control) เน่ืองจากสามารถสร้างสารเพ่ือทําลายแมลงได้ ซึ่งสารท่ี  

M. anisopliae สร้างออกมานีบ้างส่วนอาจมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะ (antibiotic) หรือฤทธ์ิในการฆ่าแมลง

(insecticidal) กบัแมลงศตัรูพืช (Kershaw  et al., 1999; Vey et al., 2001) เชือ้รา M. anisopliaeสามารถสร้าง

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้หลากหลายชนิด เช่น destruxins swainsonine serinocyclins และ cytochalasins (C 

และ D) (Vey et al., 2001; Krasnoff et al., 2007) ซึง่สาร destruxins (A, B และ E) จดัเป็นสารท่ีพบกลุ่มใหญ่

ท่ีสุดและมีประโยชน์ในการเข้าทําลายแมลงของเชือ้รา ในปัจจุบันมีการศึกษาเก่ียวกับสารสกัดท่ีได้จาก M. 

anisopliae และฤทธ์ิทางชีวภาพอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น มีรายงานการพบสารใหม่ในกลุ่ม fungerin เช่น 

hydroxyfungerins A และ B ซึง่แยกได้จากนํา้หมกัของ Metarhizium sp. ไอโซเลต FKI-1079 สามารถยบัยัง้การ

เจริญของไรสีนํา้ตาล (Artemia salina) (Uchida et al., 2005) เช่นเดียวกนักบัการทดลองของ Lee et al. (2008) ท่ี

ได้ทดลองสกดัสารจากนํา้หมกัของ M. anisopliae และได้สารชนิดใหม่คือ กรดเฮลโวลิค (helvolic acid) ซึง่มีฤทธ์ิ

ในการยับยัง้การเจริญของเชือ้ Staphylococcus aureus นอกจากนีส้ารสกัดจากชัน้เมทานอลของเชือ้รา 

Metarhizium flavoviride พบสารสองชนิดคือ metarhizins A และ B ซึง่มีฤทธ์ิในการยบัยัง้การแบ่งตวัของเซลล์

ไลน์แมลงและเซลล์ไลน์ของมนษุย์ (Kikuchi et al., 2009)    

เน่ืองจากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับฤทธ์ิของสารสกัดจากเชือ้รา M. anisopliae ยังมีอยู่น้อย งานวิจัยนีมี้

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาหาเชือ้ราท่ีมีคณุสมบติัสร้างสารเมทาบอไลท์ท่ีเป็นประโยชน์ ซึง่นอกจากเป็นการค้นหาสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม่ๆแล้ว ยงัเป็นการประเมินฤทธ์ิของสารสกดัจากเชือ้ราท่ีนํามาใช้เป็นสารชีวภาพ โดย

สกดัสารจากเส้นใยของเชือ้รา M. anisopliae จํานวน 3 ไอโซเลต คือ MA001 MA002 และ MA019 ด้วยตวัทํา

ละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล ตามลําดบั ทดสอบฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ และทดสอบความเป็นพิษ

ต่อเซลล์ไลน์ 5 ชนิดคือ เซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนกั (HT-29) เซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) เซลล์ไตลิง 

(Vero) เซลล์มะเร็งตบั (HepG-2) และ เซลล์มะเร็งเมด็เลือดขาวหน ู(P388) ในหลอดทดลอง (in vitro) ซึง่ข้อมลูท่ีได้

อาจ เ ป็น แน วทา งใ นกา รศึก ษา สาร บ ริ สุท ธ์ิ  อง ค์ป ระก อบ  แล ะสา รอ อกฤ ท ธ์ิ ทาง ชีวภ าพ ท่ี ไ ด้ จา ก  

M. anisopliae ตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเลีย้งเชือ้ราและสกัดสาร 

เพาะเลีย้งเชือ้รา M. anisopliae จํานวน 3 ไอโซเลต คือ MA001 MA002 และ MA019 ในอาหารเลีย้งเชือ้ 

potato dextrose broth (PDB) ท่ีอณุหภูมิห้อง เป็นเวลา 28 วนั แยกเส้นใยนํามาทําให้แห้งท่ีอณุหภูมิ 45 องศา

เซลเซียส ประมาณ 2-3 วนั จากนัน้สกัดด้วยตวัทําละลาย เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล ตามลําดบักรอง

mailto:cal_cal_68@hotmail.com
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สารท่ีได้ด้วยกระดาษ Whatman No.1 นําไประเหยแห้งด้วยเคร่ืองระเหยแห้งแบบลดความดนั (rotary evaporator) 

ท่ีอณุหภมิู 40 องศาเซลเซียส ชัง่นํา้หนกัสารสกดัหยาบท่ีได้ เก็บไว้ท่ีอณุหภมิู -20 องศาเซลเซียส 

การศึกษาฤทธ์ิในการยับยัง้การเจริญของเชือ้จุลินทรีย์  

ทดสอบฤทธ์ิการยบัยัง้เชือ้จลุินทรีย์ของสารสกดัหยาบจากเชือ้รา M. anisopliae จากชัน้เฮกเซน เอทิลอะซิ

เตท และเมทานอล กบัเชือ้แบคทีเรียแกรมบวก 3 ชนิดคือ B. subtilis ATCC 6633 S. aureus ATCC25923 และ 

M. luteus ATCC9341 แบคทีเรียแกรมลบ 2 ชนิด คือ Escherichia coli ATCC 25922 และ Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 ด้วยวิธี disc diffusion ตามวิธีการของ Ansari et al. (2005) โดยเตรียมเชือ้แบคทีเรีย

ทดสอบให้มีความขุ่นเท่ากบั Mc Farland No. 0.5 จากนัน้ทา (swab) เชือ้แบคทีเรียทดสอบบนอาหาร Mueller 

Hinton agar (MHA) ละลายสารสกัดหยาบด้วยเมทานอล เจือจางให้มีความเข้มข้น 0.625-10 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร หยดสารสกดัแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงแผ่น paper disc วางแผ่น paper disc บน

อาหารท่ี swab เชือ้แบคทีเรียแล้ว บ่มท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สําหรับเชือ้ B. subtilis บ่มท่ีอณุหภูมิ 30 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ใช้ยาปฏิชีวนะ Gentamicin 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นการทดลองควบคมุแบบ 

positive control และเมทานอลเป็นการทดลองควบคมุแบบ negative control เม่ือครบเวลาวดัเส้นผ่านศนูย์กลาง

ของบริเวณยับยัง้ (clear zone) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  ศึกษาความเข้มข้นท่ีน้อยท่ีสุดท่ีสามารถยับยัง้จุลินทรีย์ 

(Minimal Inhibitory Concentration: MIC) ด้วยวิธี micro broth dilution ดดัแปลงจากวิธีการของ Doughari 

(2006) โดยเจือจางสารสกดัด้วย DMSO ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้เจือจางสารสกดัด้วยอาหารเลีย้งเชือ้ 

Mueller Hinton broth (MHB)  และใส่ในแต่ละหลมุของ 96-well plate ท่ีมีเชือ้แบคทีเรียและอาหารเลีย้งเชือ้ให้มี

ความเข้มข้นสดุท้ายของสารสกดัหยาบเท่ากับ 0.039-20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตรสดุท้ายในหลมุเป็น 100 

ไมโครลิตร เปรียบเทียบกับหลุมท่ีไม่ได้ใส่สารสกัด และหลุมท่ีมียาปฏิชีวนะ Gentamicin 100 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร วดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร 

การศึกษาความเป็นพษิของสารสกัดหยาบจากเชือ้รา M. anisopliae 

 เพาะเลีย้งเซลล์ไลน์ (cell line) 5 ชนิด คือ HT-29, MCF-7, HepG2, P388 และ Vero  ในอาหาร RPMI-

1640 ท่ีเสริมด้วย Fetal Bovine Serum (FBS) 8 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้ทดสอบความเป็นพิษด้วยวิธี MTT (3-(4,5-

Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) ท่ีดดัแปลงจากวิธีการของ Mosmann (1983) นําเซลล์

ท่ีได้มาเลีย้งต่อใน 96-well plate โดยให้มีปริมาณเซลล์ในแต่ละหลมุเป็น 1.5x104, 1x104, 1.5x104, 0.8x104 และ 

1.5x104 เซลล์ต่อหลุม ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตามลําดบั นําไปบ่มในตู้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ท่ีมี

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้ทดสอบกับสารสกดัหยาบท่ีความเข้มข้น

สดุท้าย 125-2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นําไปบ่มต่ออีก 24 ชัว่โมง เม่ือครบกําหนดเติมสารละลาย MTT ความ

เข้มข้น 2 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร บ่มต่อเป็นระยะเวลา 4 ชัว่โมง และละลายผลกึฟอร์มาซาน

ด้วยสารละลาย DMSO:เอทานอล ในอตัราส่วน 1:1 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร วดัค่าการดดูกลืนแสงท่ีความยาว

คลื่น 570 นาโนเมตร ในการทดลองใช้ DMSO 1 เปอร์เซ็นต์ และอาหารเพ่ือเป็นการทดลองควบคมุแบบ negative 

control และใช้ยาปฏิชีวนะ Mitomycin C ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นการทดลองควบคมุแบบ 

positive control 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาฤทธ์ิในการยับยัง้การเจริญของเชือ้จุลินทรีย์ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ 5 ชนิด คือ B. subtilis, S. aureus, M. luteus, E. 

coli และ Ps. aeruginosa ของสารสกดัหยาบจาก M. anisopliae ทัง้ 3 ไอโซเลต ท่ีความเข้มข้นระหวา่ง  0.625-10 

มิลลิก รัมต่อ มิลลิลิตร  ด้วย วิ ธี  disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจากชั น้ เอ ทิลอะซิ เตท 

สามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้แบคทีเรียแกรมบวกแต่ไม่มีฤทธ์ิยับยัง้การเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ เม่ือ

เปรียบเทียบจากขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของบริเวณยบัยัง้ (clear zone) พบว่าสารสกดัหยาบทัง้ 3 ไอโซเลตจาก

ชัน้เอทิลอะซิเตทมีผลในการยบัยัง้เชือ้ S. aureus มากท่ีสดุ โดยสารสกดัจากไอโซเลต MA002 และ MA019 มีผล

ยบัยัง้เชือ้ S. aureus โดยมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางบริเวณยบัยัง้เท่ากบั15.22 และ14.37 มิลลิเมตร ตามลําดบั 

สารสกดัหยาบจากชัน้เอทิลอะซิเตทของไอโซเลต MA002 และ MA019 มีฤทธ์ิยบัยัง้ B. subtilis โดยไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยัง้เท่ากับ 11.96 และ 10.96 

มิลลิเมตร ตามลําดบั (Table1) ส่วนสารสกัดหยาบจากชัน้เฮกเซนและเมทานอลไม่มีฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ท่ีใช้

ทดสอบทัง้ 5 ชนิด (ไม่ได้แสดงข้อมลู) เม่ือใช้ความเข้มข้นสงูสดุคือ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าความเข้มข้นท่ี

มากขึน้สามารถยบัยัง้จลุินทรีย์ทดสอบได้มากขึน้ด้วย สําหรับเมทานอลท่ีใช้เป็นการทดลองควบคมุแบบ negative 

control ไมมี่ฤทธ์ิในการยบัยัง้เชือ้จลุินทรีย์ทัง้ 5 ชนิด ดงัแสดงตวัอย่างผลการยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ของสารสกดัหยาบ

จากชัน้เอทิลอะซิเตทของไอโซเลต MA002 ใน Figure 1 
 

Table 1 Effect of Metarhizium anisopliae crude extract  by ethyl acetate on growth of gram-positive  

bacteria using paper disc diffusion method  
 

Isolates Concentration 

(mg/ml) 

 Zone of inhibition (mm)* 

B. subtilis  S. aureus  M. luteus 

MA001 10  08.49±0.24c*  10.18±0.29c  07.86±0.24c 

MA002 10  11.96±0.29b  15.22±0.15ab  12.60±0.35b 

MA019 10  10.96±0.72b  14.37±0.57b  00.00±00 

Gentamicin 0.1  18.90±0.34a  16.52±0.61a  17.09±0.36a 
 

1Values represent mean (±SE) of three experiments each set up in triplicate 

*Values followed by the same alphabet are not significantly different from each other  analyzed by   

Duncan’ s Multiple Range test at P≤0.05 
 

ผลของการทดสอบฤทธ์ิการยบัยัง้จุลินทรีย์ด้วยวิธี disc diffusion พบว่าสารสกดัจากชัน้เอทิลอะซิเตท

เท่านัน้ท่ีมีฤทธ์ิยบัเชือ้แบคทีเรียแกรมบวก จงึได้ทําการทดลองเฉพาะสารสกดัจากชัน้เอทิลอะซิเตทกบัเชือ้แบคทีเรีย

แกรมบวกเท่านัน้ พบว่าสารสกัดหยาบจากไอโซเลต MA019 มีประสิทธิภาพในการยับยัง้เชือ้จุลินทรีย์ดีท่ีสุด 

เน่ืองจากใช้ความเข้มข้นของสารสกดัน้อยท่ีสดุ โดยมีค่า MIC ต่อเชือ้ B. subtilis, S. aureus และ M. luteus 

เท่ากบั 5 5 และ 2.5 มิลกรัมต่อมิลลิตร ตามลําดบั ไอโซเลต MA001 มีค่า MIC ต่อเชือ้แบคทีเรียทดสอบทัง้สาม

ชนิดเท่ากนั คือ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และไอโซเลต MA002 มีค่า MIC ต่อเชือ้ B.subtilis S. aureus และ M. 
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luteus เท่ากบั 20  20 และ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดบั  ผลการศกึษาฤทธ์ิยบัยัง้จุลินทรีย์ของสารสกัด

หยาบจาก M. anisopliae สอดคล้องกบังานวิจยัของ Lee et al. (2008) ท่ีทดสอบสารสกดัจากนํา้หมกัของเชือ้รา 

M. anisopliae ไอโซเลต HF293 พบว่ามีผลในการยบัยัง้เชือ้ S. aureus สายพนัธุ์ 209P การท่ีสารสกดัหยาบมีผล

ต่อแบคทีเรียแกรมบวกมากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างขององค์ประกอบของผนงัเซลล์

และการจัดเรียงตวัของเย่ือหุ้ มเซลล์ (Negi et al., 2008) ซึ่งแบคทีเรียแกรมลบมีชัน้ outer phospholipidic 

membrane และโปรตีน 0porin ท่ีมีบทบาทในการควบคุมการผ่านเข้าและออกของสารต่างๆ ซึ่งช่วยเพ่ิมความ

แข็งแรงให้กบัเซลล์ของแบคทีเรีย (Nikaido and Vaara, 1985) 

 
 

Figure 1 Antimicrobial activity of the crude ethyl acetate extracts from M. anisopliae isolate MA002,  

(A) B. subtilis, (B) S. aureus and (C) M. luteus after incubation for 24 hours. N= negative  

control, Methanol 
 

 

การศึกษาความเป็นพษิของสารสกัดหยาบจากเชือ้รา M. anisopliae 

เม่ือนําสารสกดัหยาบจาก M. anisopliae มาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์ HT-29, MCF-7, Vero, 

HepG-2 และ P388 ด้วยวิธีการประเมินความอยู่รอดของเซลล์หลงัจากทดสอบกบัสารสกดั ด้วยวิธี MTT ซึง่อาศยั

การทํางานของเอนไซม์ succinate dehydrogenase ของเซลล์ท่ีมีชีวิตเพ่ือเปลี่ยนสาร MTT ให้เป็นผลกึ formazan 

และวดัคา่การดดูกลืนแสงของเซลล์ท่ีมีชีวิตท่ีความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร นํามาคํานวณเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอด 

(% cell viability) เปรียบเทียบกบัการทดลองควบคมุ ซึง่นิยมรายงานเป็นค่าความเข้มข้นของสารสกดัท่ีทําให้เกิด

ความเป็นพิษต่อเซลล์ 50 เปอร์เซ็นต์ (50% cytotoxic concentration: CC50) ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ยาปฏิชีวนะ 

Mitomycin C (MMC) เป็นการทดลองควบคมุแบบ positive control ผลการทดลองพบว่า MMC ทําให้เปอร์เซ็นต์

การมีชีวิตรอดของเซลล์ลดลงเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคมุท่ีมีค่าการมีชีวิตรอด 100 เปอร์เซ็นต์ และมีผลทําให้เซลล์

ไลน์ P388 มีค่าความมีชีวิตรอดลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ Park et al. (2002) รายงานว่า MMC สามารถชกันํา

ให้เกิดการตายของเซลล์ alpha-TN4 mouse lens epithelial cells (LECs) ซึง่ฤทธ์ิของยาขึน้อยู่กบัปริมาณและ

เวลาท่ีได้รับ อย่างไรก็ตาม MMC ยงัมีผลทําให้เซลล์ไลน์ Vero ซึง่เป็นเซลล์ปกติมีค่าความมีชีวิตรอดลดลงอีกด้วย 

เม่ือทดสอบความเป็นพิษของสารสกดัหยาบตอ่เซลล์ไลน์ พบวา่สารสกดัหยาบจากชัน้เอทิลอะซิเตท มีความเป็นพิษ

ต่อเซลล์ไลน์ทัง้ 5 ชนิด โดยมีความเป็นพิษต่อเซลล์ P388 มากท่ีสดุ เน่ืองจากสารสกดัหยาบมีผลทําให้การมีชีวิต

รอดของเซลล์ P388 มีคา่ลดลงมากกวา่ 50 เปอร์เซน็ต์ (CC50<2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) แต่มีความเป็นพิษต่อ

เซลล์ไลน์ชนิดอ่ืนในระดบัต่ํา (CC50>2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) สารสกดัหยาบจากชัน้เอทิลอะซิเตท ของไอโซ

เลต MA001 มีพิษต่อเซลล์ไลน์ P388 มากท่ีสดุ โดยมีค่า CC50 เท่ากบั 1,153.42 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เม่ือบ่ม

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  Skrobek และ Butt (2005) ได้ศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจาก M. 
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anisopliae สายพันธุ์ V275 เปรียบเทียบกับ Destruxin พบว่าสารสกัดหยาบมีผลต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

(human promyelocytic leukemia cell line: HL-60) แตไ่มมี่ผลตอ่เซลล์แมลง Spodoptera frugiperda (Sf9) เม่ือ

บ่มเป็นเวลา 24 ชัว่โมง คล้ายคลงึกบัการทดลอง Skrobek et al. (2006) ซึง่รายงานวา่สารสกดัหยาบของเชือ้รา M. 

anisopliae สายพนัธุ์ V245 และ V275 มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 ท่ีความเข้มข้น 50 ppm 

และมีความเป็นพิษน้อยต่อเซลล์แมลง Sf9 เม่ือใช้ความเข้มข้นท่ี 300 และ 500 ppm ตามลําดบั สารสกดัหยาบ

จากชัน้เอทิลอะซิเตทมีความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์ HT-29, MCF-7, Vero และ HepG-2 ในระดบัต่ํา เน่ืองจากทําให้

ค่าการมีชีวิตรอดลดลงไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ สําหรับสารสกัดหยาบจากไอโซเลต MA019 และ MA002 จากชัน้

เอทิลอะซิเตท พบว่ามีแนวโน้มเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์ P388 เน่ืองจากทําให้ค่าการมีชีวิตรอดลดลง แต่ไม่ถึง 50 

เปอร์เซน็ต์ เม่ือเทียบกบักลุม่ควบคมุ โดยมีคา่ความมีชิวิตรอดเท่ากบั 55.71 และ 76.46 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั เม่ือ

นําค่าเฉลี่ยร้อยละของการมีชีวิตรอดของเซลล์ไลน์ HT-29, MCF-7, Vero, HepG-2 และ P388 มาสร้างกราฟ

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของสารสกัดหยาบและเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของเซลล์โดยโปรแกรม 

GraphPad Prism 5 ดงัแสดงใน Figure 2 
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Figure 2 Effect of crude extracts from M. anisopliae on five different cell types (A) ethyl acetate extract 

of isolate MA001, (B) methanol extract of isolate MA001, (C) ethyl acetate extract of isolate 

MA002 and (D) methanol extract of isolate MA002 incubated for 24 hours 

 

สารสกัดจากชัน้เฮกเซนทัง้ 3 ไอโซเลต ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ท่ีใช้ทดสอบ (ไม่ได้แสดงข้อมูล) 

นอกจากนีพ้บว่าสารสกดัในชัน้เมทานอลสามารถกระตุ้นการเพ่ิมจํานวนเซลล์ได้ (Figure 2 B, 2 D) สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ Saowanit and Angsumarin (2004) ท่ีศกึษาสารสกดัจากเชือ้รา H. thompsonii เม่ือทดสอบกบัเซลล์

ไลน์ไตของหนแูฮมสเตอร์ (Hamster Syrian Kidney: BHK) และเซลล์ไลน์แมลง (Sf9) พบว่าสารสกดัหยาบท่ีความ

เข้มข้นต่ํา (0.78 และ 1.56 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร) สามารถกระตุ้นให้เซลล์มีการเพ่ิมจํานวนมากกวา่กลุม่ควบคมุ ซึง่
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ยงัไมท่ราบกลไกการกระตุ้น จากการทดสอบความเป็นพิษตอ่เซลล์พบวา่สารสกดัจากไอโซเลต MA001 มีความเป็น

พิษตอ่เซลล์มากกวา่ไอโซเลต MA002 และ MA019 แม้วา่เชือ้ราทัง้ 3 ไอโซเลตจะเพาะเลีย้งท่ีสภาวะเดียวกนัก็ตาม 

Zimmerman (2007) รายงานว่าคุณสมบัติของสารเมทาบอไลท์ท่ีได้จากเชือ้ราจะขึน้อยู่กับสปีชีส์ อาหารท่ี

เพาะเลีย้ง และสภาวะแวดล้อมอีกด้วย  อย่างไรก็ตามวิธีการสกดัก็อาจมีผลตอ่คณุสมบติัของสารท่ีได้เช่นกนั (Ryan 

et al., 2003) 

จากผลท่ีได้จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าเอทิลอะซิเตท เป็นตวัทําละลายท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาสกัด

สารจากเชือ้รา M. anisopliae เน่ืองจากให้สารท่ีสามารถยบัยัง้จุลินทรีย์ และมีความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มากท่ีสดุ  

Zhang et al. (2004) รายงานว่าสารสกัดจากชัน้เอทิลอะซิเตทจากเส้นใยของเชือ้ Cordyceps sinensis 

ประกอบด้วยสารในกลุ่ม ergosterols  glycosides และ polysaccharides แต่ไม่พบว่ามีสารประเภท alkaloids 

กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน หรือ peptides ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าสารสกัดในชัน้เอทิลอะซิเตทจากเส้นใยของเชือ้ M. 

anisopliae อาจมีสารประกอบท่ีคล้ายคลงึกับสารท่ีได้จาก C. sinensis ซึ่งเป็นเชือ้ราท่ีเป็นสาเหตุของโรคแมลง

เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนีเ้ป็นเพียงงานวิจัยเบือ้งต้นเท่านัน้ ต้องมีการศึกษาถึงสารบริสุทธ์ิ และ

คณุสมบติัของสารสกดัท่ีได้จากเชือ้รา M. anisopliae ตอ่ไป 
 

สรุป 

จากการศึกษาฤทธ์ิในการยับยัง้เชือ้จุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเส้นใยของ M. anisopliae จากชัน้ 

เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอลด้วยวิธี disc diffusion พบวา่สารสกดัหยาบจากชัน้เอทิลอะซิเตทของไอโซเลต 

MA002 และ MA019 มีผลยบัยัง้เชือ้ S. aureus มากท่ีสดุ โดยมีเส้นผ่านศนูย์กลางบริเวณยบัยัง้เท่ากบั15.22±0.15 

และ 14.37±0.57 มิลลิเมตร ตามลําดับ เม่ือศึกษาความเข้มข้นท่ีน้อยท่ีสุดท่ีสามารถยับยัง้การเจริญของ

เชือ้จุลินทรีย์พบว่าอยู่ในช่วง 5-20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  เม่ือทดสอบความเป็นพิษของสารสกดัหยาบต่อเซลล์ 5 

ชนิด คือ HT-29, MCF-7, Vero, HepG-2 และ P388 ด้วยวิธี MTT พบว่าสารสกัดหยาบจากชัน้เอทิล- 

อะซิเตทมีความเป็นพิษตอ่เซลล์มากท่ีสดุ โดยพบความเป็นพิษตอ่เซลล์มากท่ีสดุในเซลล์ชนิด P388 สารสกดัหยาบ

จากไอโซเลต MA001 มีความเป็นพิษต่อเซลล์ P388 มากท่ีสุด โดยมีค่า CC50 เท่ากับ1153.42 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร ผลการทดลองท่ีได้อาจกล่าวได้ว่า สารสกดัหยาบจากเชือ้รา M. anisopliae มีฤทธ์ิทางชีวภาพ ซึง่ผลการ

ทดลองท่ีได้ยงัต้องมีการศกึษาเพ่ิมเติมต่อไปทัง้สภาวะในการเพาะเลีย้ง วิธีการสกดั หรือองค์ประกอบในสารสกัด 

เพ่ือเป็นข้อมลูในการประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้ในอนาคต 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจยันีไ้ด้รับการสนบัสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2553 ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
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