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ความเป็ นพิษต่ อเซลล์ และฤทธิ์ยับยัง้ เชือ้ จุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจาก Metarhizium anisopliae
Cytotoxic and Antimicrobial Activity of Crude Extracts from Metarhizium anisopliae
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากเชื ้อราที่เป็ นสาเหตุโรคแมลง Metarhizium
anisopliae จํานวน 3 ไอโซเลต (MA001 MA002 และ MA019) โดยนํามาทดสอบฤทธิ์การยับยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ด้วย
วิธี disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจากชันเอทิ
้ ลอะซิเตทของไอโซเลต MA002 และ MA019 ที่ความเข้ มข้ น 10
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อ Staphylococcus aureus โดยมีเส้ นผ่านศูนย์กลางบริ เวณ
ยับยังขนาด
้
15.22 และ 14.37 มิลลิเมตร ตามลําดับ สารสกัดจากไอโซเลต MA019 ยับยังเชื
้ ้อ Bacillus subtilis, S.
aureus และ Micrococcus luteus ที่ระดับความเข้ มข้ น 5 5 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบ
ความเป็ นพิษต่อเซลล์ไลน์จํานวน 5 ชนิด (HT-29, MCF-7, Vero, HepG-2 และ P388) พบว่าสารสกัดหยาบจาก
ชันเอทิ
้ ลอะซิเตทของไอโซเลต MA001 มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ P388 มากที่สดุ โดยมีคา่ ความเข้ มข้ นของสารสกัดที่
มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ ร้อยละ 50 (50% cytotoxicity concentration: CC 50 ) เท่ากับ 1153.42 ไมโครกรั มต่อ
มิลลิลิตร สารสกัดหยาบจากชันเฮกเซน
้
และเมทานอล ไม่มีฤทธิ์ในการยับยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ และมีความเป็ นพิษต่อ
เซลล์ไลน์ในระดับตํ่า เมื่อบ่มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จึงอาจกล่าวได้ วา่ สารสกัดหยาบของเชื ้อรา M. anisopliae จากชัน้
เอทิลอะซิเตทอาจมีสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
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 CC 50 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.
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คํานํา
Metarhizium anisopliae เป็ นเชื ้อราที่เป็ นสาเหตุโรคแมลง (entomopathogenic fungi) มีการนํามาใช้ ใน
การควบคุ ม โดยชี ว วิ ธี (biological control) เนื่ อ งจากสามารถสร้ างสารเพื่ อ ทํ า ลายแมลงได้ ซึ่ ง สารที่
M. anisopliae สร้ างออกมานี บ้ างส่วนอาจมีคุณสมบัติเป็ นยาปฏิ ชีวนะ (antibiotic) หรื อฤทธิ์ ในการฆ่าแมลง
(insecticidal) กับแมลงศัตรู พืช (Kershaw et al., 1999; Vey et al., 2001) เชื ้อรา M. anisopliaeสามารถสร้ าง
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ หลากหลายชนิด เช่น destruxins swainsonine serinocyclins และ cytochalasins (C
และ D) (Vey et al., 2001; Krasnoff et al., 2007) ซึง่ สาร destruxins (A, B และ E) จัดเป็ นสารที่พบกลุ่มใหญ่
ที่ สุดและมีป ระโยชน์ ใ นการเข้ าทํ าลายแมลงของเชื อ้ รา ในปั จจุบันมีก ารศึกษาเกี่ ยวกับสารสกัด ที่ ได้ จ าก M.
anisopliae และฤทธิ์ ทางชี วภาพอย่างแพร่ หลาย ตัวอย่างเช่น มีรายงานการพบสารใหม่ในกลุ่ม fungerin เช่น
hydroxyfungerins A และ B ซึง่ แยกได้ จากนํ ้าหมักของ Metarhizium sp. ไอโซเลต FKI-1079 สามารถยับยังการ
้
เจริ ญของไรสีนํ ้าตาล (Artemia salina) (Uchida et al., 2005) เช่นเดียวกันกับการทดลองของ Lee et al. (2008) ที่
ได้ ทดลองสกัดสารจากนํ ้าหมักของ M. anisopliae และได้ สารชนิดใหม่คือ กรดเฮลโวลิค (helvolic acid) ซึง่ มีฤทธิ์
ในการยับ ยัง้ การเจริ ญ ของเชื อ้ Staphylococcus aureus นอกจากนี ส้ ารสกัด จากชัน้ เมทานอลของเชื อ้ รา
Metarhizium flavoviride พบสารสองชนิดคือ metarhizins A และ B ซึง่ มีฤทธิ์ในการยับยังการแบ่
้
งตัวของเซลล์
ไลน์แมลงและเซลล์ไลน์ของมนุษย์ (Kikuchi et al., 2009)
เนื่ องจากข้ อมูล ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ฤทธิ์ ข องสารสกัดจากเชื อ้ รา M. anisopliae ยังมี อยู่น้ อย งานวิ จัยนี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาเชื ้อราที่มีคณ
ุ สมบัติสร้ างสารเมทาบอไลท์ที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ นอกจากเป็ นการค้ นหาสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ๆแล้ ว ยังเป็ นการประเมินฤทธิ์ของสารสกัดจากเชื ้อราที่นํามาใช้ เป็ นสารชีวภาพ โดย
สกัดสารจากเส้ นใยของเชื ้อรา M. anisopliae จํานวน 3 ไอโซเลต คือ MA001 MA002 และ MA019 ด้ วยตัวทํา
ละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล ตามลําดับ ทดสอบฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ และทดสอบความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ไลน์ 5 ชนิดคือ เซลล์มะเร็ งลําไส้ ใหญ่และทวารหนัก (HT-29) เซลล์มะเร็ งเต้ านม (MCF-7) เซลล์ไตลิง
(Vero) เซลล์มะเร็ งตับ (HepG-2) และ เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวหนู (P388) ในหลอดทดลอง (in vitro) ซึง่ ข้ อมูลที่ได้
อาจเป็ นแนวทางในการศึ ก ษาสารบริ สุ ท ธิ์ องค์ ป ระกอบ และสารออกฤทธิ์ ทางชี ว ภาพที่ ไ ด้ จาก
M. anisopliae ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเลีย้ งเชือ้ ราและสกัดสาร
เพาะเลี ้ยงเชื ้อรา M. anisopliae จํานวน 3 ไอโซเลต คือ MA001 MA002 และ MA019 ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
potato dextrose broth (PDB) ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 28 วัน แยกเส้ นใยนํามาทําให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศา
เซลเซียส ประมาณ 2-3 วัน จากนันสกั
้ ดด้ วยตัวทําละลาย เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล ตามลําดับกรอง
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สารที่ได้ ด้วยกระดาษ Whatman No.1 นําไประเหยแห้ งด้ วยเครื่ องระเหยแห้ งแบบลดความดัน (rotary evaporator)
ที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส ชัง่ นํ ้าหนักสารสกัดหยาบที่ได้ เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส
การศึกษาฤทธิ์ในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ จุลินทรี ย์
ทดสอบฤทธิ์การยับยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ของสารสกัดหยาบจากเชื ้อรา M. anisopliae จากชันเฮกเซน
้
เอทิลอะซิ
เตท และเมทานอล กับเชื ้อแบคทีเรี ยแกรมบวก 3 ชนิดคือ B. subtilis ATCC 6633 S. aureus ATCC25923 และ
M. luteus ATCC9341 แบคทีเรี ยแกรมลบ 2 ชนิด คือ Escherichia coli ATCC 25922 และ Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853 ด้ วยวิธี disc diffusion ตามวิธีการของ Ansari et al. (2005) โดยเตรี ยมเชื ้อแบคทีเรี ย
ทดสอบให้ มีความขุ่นเท่ากับ Mc Farland No. 0.5 จากนันทา
้ (swab) เชื ้อแบคทีเรี ยทดสอบบนอาหาร Mueller
Hinton agar (MHA) ละลายสารสกัดหยาบด้ วยเมทานอล เจือจางให้ มีความเข้ มข้ น 0.625-10 มิลลิกรั มต่อ
มิลลิลิตร หยดสารสกัดแต่ละความเข้ มข้ นปริ มาตร 20 ไมโครลิตร ลงแผ่น paper disc วางแผ่น paper disc บน
อาหารที่ swab เชื ้อแบคทีเรี ยแล้ ว บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส สําหรับเชื ้อ B. subtilis บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ใช้ ยาปฏิชีวนะ Gentamicin 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็ นการทดลองควบคุมแบบ
positive control และเมทานอลเป็ นการทดลองควบคุมแบบ negative control เมื่อครบเวลาวัดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ของบริ เวณยับยัง้ (clear zone) มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร ศึกษาความเข้ มข้ นที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยัง้ จุลินทรี ย์
(Minimal Inhibitory Concentration: MIC) ด้ วยวิธี micro broth dilution ดัดแปลงจากวิธีการของ Doughari
(2006) โดยเจือจางสารสกัดด้ วย DMSO ความเข้ มข้ น 20 เปอร์ เซ็นต์ จากนันเจื
้ อจางสารสกัดด้ วยอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
Mueller Hinton broth (MHB) และใส่ในแต่ละหลุมของ 96-well plate ที่มีเชื ้อแบคทีเรี ยและอาหารเลี ้ยงเชื ้อให้ มี
ความเข้ มข้ นสุดท้ ายของสารสกัดหยาบเท่ากับ 0.039-20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริ มาตรสุดท้ ายในหลุมเป็ น 100
ไมโครลิตร เปรี ยบเทียบกับหลุมที่ไม่ได้ ใส่สารสกัด และหลุมที่มียาปฏิชีวนะ Gentamicin 100 ไมโครกรั มต่อ
มิลลิลิตร วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร
การศึกษาความเป็ นพิษของสารสกัดหยาบจากเชือ้ รา M. anisopliae
เพาะเลี ้ยงเซลล์ไลน์ (cell line) 5 ชนิด คือ HT-29, MCF-7, HepG2, P388 และ Vero ในอาหาร RPMI1640 ที่เสริ มด้ วย Fetal Bovine Serum (FBS) 8 เปอร์ เซ็นต์ จากนันทดสอบความเป็
้
นพิษด้ วยวิธี MTT (3-(4,5Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) ที่ดดั แปลงจากวิธีการของ Mosmann (1983) นําเซลล์
ที่ได้ มาเลี ้ยงต่อใน 96-well plate โดยให้ มีปริ มาณเซลล์ในแต่ละหลุมเป็ น 1.5x104, 1x104, 1.5x104, 0.8x104 และ
1.5x104 เซลล์ต่อหลุม ปริ มาตร 100 ไมโครลิตรตามลําดับ นําไปบ่มในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่มี
ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้ ทดสอบกับสารสกัดหยาบที่ความเข้ มข้ น
สุดท้ าย 125-2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นําไปบ่มต่ออีก 24 ชัว่ โมง เมื่อครบกําหนดเติมสารละลาย MTT ความ
เข้ มข้ น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร บ่มต่อเป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง และละลายผลึกฟอร์ มาซาน
ด้ วยสารละลาย DMSO:เอทานอล ในอัตราส่วน 1:1 ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 570 นาโนเมตร ในการทดลองใช้ DMSO 1 เปอร์ เซ็นต์ และอาหารเพื่อเป็ นการทดลองควบคุมแบบ negative
control และใช้ ยาปฏิชีวนะ Mitomycin C ความเข้ มข้ น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็ นการทดลองควบคุมแบบ
positive control
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ผลการทดลองและวิจารณ์

การศึกษาฤทธิ์ในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ จุลินทรี ย์
จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ 5 ชนิด คือ B. subtilis, S. aureus, M. luteus, E.
coli และ Ps. aeruginosa ของสารสกัดหยาบจาก M. anisopliae ทัง้ 3 ไอโซเลต ที่ความเข้ มข้ นระหว่าง 0.625-10
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ด้ วยวิ ธี disc
diffusion
พบว่ า สารสกั ด หยาบจากชั น้ เอทิ ล อะซิ เ ตท
สามารถยับ ยัง้ การเจริ ญ ของเชื อ้ แบคที เรี ย แกรมบวกแต่ไ ม่มีฤ ทธิ์ ยับ ยัง้ การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย แกรมลบ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบจากขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของบริ เวณยับยัง้ (clear zone) พบว่าสารสกัดหยาบทัง้ 3 ไอโซเลตจาก
ชันเอทิ
้ ลอะซิเตทมีผลในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus มากที่สดุ โดยสารสกัดจากไอโซเลต MA002 และ MA019 มีผล
ยับยังเชื
้ ้อ S. aureus โดยมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางบริ เวณยับยังเท่
้ ากับ15.22 และ14.37 มิลลิเมตร ตามลําดับ
สารสกัดหยาบจากชันเอทิ
้ ลอะซิเตทของไอโซเลต MA002 และ MA019 มีฤทธิ์ยบั ยัง้ B. subtilis โดยไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิ ติที่ระดับนัยสํ าคัญ 0.05 โดยมีเส้ นผ่านศูนย์ กลางบริ เวณยับยัง้ เท่ากับ 11.96 และ 10.96
มิลลิเมตร ตามลําดับ (Table1) ส่วนสารสกัดหยาบจากชันเฮกเซนและเมทานอลไม่
้
มีฤทธิ์ ยบั ยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ที่ใช้
ทดสอบทัง้ 5 ชนิด (ไม่ได้ แสดงข้ อมูล) เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นสูงสุดคือ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าความเข้ มข้ นที่
มากขึ ้นสามารถยับยังจุ
้ ลินทรี ย์ทดสอบได้ มากขึ ้นด้ วย สําหรับเมทานอลที่ใช้ เป็ นการทดลองควบคุมแบบ negative
control ไม่มีฤทธิ์ในการยับยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ทงั ้ 5 ชนิด ดังแสดงตัวอย่างผลการยับยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ของสารสกัดหยาบ
จากชันเอทิ
้ ลอะซิเตทของไอโซเลต 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
MA001
MA002
MA019
Gentamicin

Concentration
(mg/ml)
10
10
10
0.1

Zone of inhibition (mm)*
B. subtilis
S. aureus
M. luteus
08.49±0.24c*
10.18±0.29c
07.86±0.24c
11.96±0.29b
15.22±0.15ab
12.60±0.35b
10.96±0.72b
14.37±0.57b
00.00±00
18.90±0.34a
16.52±0.61a
17.09±0.36a

1

Values 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

ผลของการทดสอบฤทธิ์การยับยัง้ จุลินทรี ย์ด้วยวิธี disc diffusion พบว่าสารสกัดจากชัน้ เอทิลอะซิเตท
เท่านันที
้ ่มีฤทธิ์ยบั เชื ้อแบคทีเรี ยแกรมบวก จึงได้ ทําการทดลองเฉพาะสารสกัดจากชันเอทิ
้ ลอะซิเตทกับเชื ้อแบคทีเรี ย
แกรมบวกเท่านัน้ พบว่าสารสกัดหยาบจากไอโซเลต MA019 มีประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ เชื อ้ จุลินทรี ย์ดีที่สุด
เนื่องจากใช้ ความเข้ มข้ นของสารสกัดน้ อยที่สดุ โดยมีค่า MIC ต่อเชื ้อ B. subtilis, S. aureus และ M. luteus
เท่ากับ 5 5 และ 2.5 มิลกรัมต่อมิลลิตร ตามลําดับ ไอโซเลต MA001 มีค่า MIC ต่อเชื ้อแบคทีเรี ยทดสอบทังสาม
้
ชนิดเท่ากัน คือ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และไอโซเลต MA002 มีค่า MIC ต่อเชื ้อ B.subtilis S. aureus และ M.
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luteus เท่ากับ 20 20 และ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ ผลการศึกษาฤทธิ์ยบั ยังจุ
้ ลินทรี ย์ของสารสกัด
หยาบจาก M. anisopliae สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Lee et al. (2008) ที่ทดสอบสารสกัดจากนํ ้าหมักของเชื ้อรา
M. anisopliae ไอโซเลต HF293 พบว่ามีผลในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus สายพันธุ์ 209P การที่สารสกัดหยาบมีผล
ต่อแบคทีเรี ยแกรมบวกมากกว่าแบคทีเรี ยแกรมลบ อาจเนื่องมาจากความแตกต่างขององค์ประกอบของผนังเซลล์
และการจัดเรี ยงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ (Negi et al., 2008) ซึ่งแบคทีเรี ยแกรมลบมีชนั ้ outer phospholipidic
membrane และโปรตีน porin ที่มีบทบาทในการควบคุมการผ่านเข้ าและออกของสารต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความ
แข็งแรงให้ กบั เซลล์ของแบคทีเรี ย (Nikaido and Vaara, 1985)
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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
การศึกษาความเป็ นพิษของสารสกัดหยาบจากเชือ้ รา M. anisopliae
เมื่อนําสารสกัดหยาบจาก M. anisopliae มาทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ไลน์ HT-29, MCF-7,
C Vero,
HepG-2 และ P388 ด้ วยวิธีการประเมินความอยู่รอดของเซลล์หลังจากทดสอบกับสารสกัด ด้ วยวิธี MTT ซึง่ อาศัย
การทํางานของเอนไซม์ succinate dehydrogenase ของเซลล์ที่มีชีวิตเพื่อเปลี่ยนสาร MTT ให้ เป็ นผลึก formazan
และวัดค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์ที่มีชีวิตที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร นํามาคํานวณเปอร์ เซ็นต์การมีชีวิตรอด
(% cell viability) เปรี ยบเทียบกับการทดลองควบคุม ซึง่ นิยมรายงานเป็ นค่าความเข้ มข้ นของสารสกัดที่ทําให้ เกิด
ความเป็ นพิษต่อเซลล์ 50 เปอร์ เซ็นต์ (50% cytotoxic concentration: CC 50 ) ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ยาปฏิชีวนะ
Mitomycin C (MMC) เป็ นการทดลองควบคุมแบบ positive control ผลการทดลองพบว่า MMC ทําให้ เปอร์ เซ็นต์
การมีชีวิตรอดของเซลล์ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีค่าการมีชีวิตรอด 100 เปอร์ เซ็นต์ และมีผลทําให้ เซลล์
ไลน์ P388 มีค่าความมีชีวิตรอดลดลงมากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ Park et al. (2002) รายงานว่า MMC สามารถชักนํา
ให้ เกิดการตายของเซลล์ alpha-TN4 mouse lens epithelial cells (LECs) ซึง่ ฤทธิ์ของยาขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณและ
เวลาที่ได้ รับ อย่างไรก็ตาม MMC ยังมีผลทําให้ เซลล์ไลน์ Vero ซึง่ เป็ นเซลล์ปกติมีค่าความมีชีวิตรอดลดลงอีกด้ วย
เมื่อทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดหยาบต่อเซลล์ไลน์ พบว่าสารสกัดหยาบจากชันเอทิ
้ ลอะซิเตท มีความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ไลน์ทงั ้ 5 ชนิด โดยมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ P388 มากที่สดุ เนื่องจากสารสกัดหยาบมีผลทําให้ การมีชีวิต
รอดของเซลล์ P388 มีคา่ ลดลงมากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ (CC 50 <2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) แต่มีความเป็ นพิษต่อ
เซลล์ไลน์ชนิดอื่นในระดับตํ่า (CC 50 >2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) สารสกัดหยาบจากชันเอทิ
้ ลอะซิเตท ของไอโซ
เลต MA001 มีพิษต่อเซลล์ไลน์ P388 มากที่สดุ โดยมีค่า CC 50 เท่ากับ 1,153.42 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อบ่ม
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง Skrobek และ Butt (2005) ได้ ศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจาก M.
2223

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

anisopliae สายพันธุ์ V275 เปรี ยบเทียบกับ Destruxin พบว่าสารสกัดหยาบมีผลต่อเซลล์ มะเร็ งเม็ดเลือดขาว
(human promyelocytic leukemia cell line: HL-60) แต่ไม่มีผลต่อเซลล์แมลง Spodoptera frugiperda (Sf9) เมื่อ
บ่มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง คล้ ายคลึงกับการทดลอง Skrobek et al. (2006) ซึง่ รายงานว่าสารสกัดหยาบของเชื ้อรา M.
anisopliae สายพันธุ์ V245 และ V275 มีความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว HL-60 ที่ความเข้ มข้ น 50 ppm
และมีความเป็ นพิษน้ อยต่อเซลล์แมลง Sf9 เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นที่ 300 และ 500 ppm ตามลําดับ สารสกัดหยาบ
จากชันเอทิ
้ ลอะซิเตทมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ไลน์ HT-29, MCF-7, Vero และ HepG-2 ในระดับตํ่า เนื่องจากทําให้
ค่าการมีชีวิตรอดลดลงไม่ถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ สําหรั บสารสกัดหยาบจากไอโซเลต MA019 และ MA002 จากชัน้
เอทิลอะซิเตท พบว่ามีแนวโน้ มเป็ นพิษต่อเซลล์ไลน์ P388 เนื่องจากทําให้ ค่าการมีชีวิตรอดลดลง แต่ไม่ถึง 50
เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม โดยมีคา่ ความมีชิวิตรอดเท่ากับ 55.71 และ 76.46 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อ
นําค่าเฉลี่ยร้ อยละของการมีชีวิตรอดของเซลล์ไลน์ HT-29, MCF-7, Vero, HepG-2 และ P388 มาสร้ างกราฟ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งค่า ความเข้ ม ข้ น ของสารสกัด หยาบและเปอร์ เ ซ็น ต์ ค วามมี ชี วิต ของเซลล์ โ ดยโปรแกรม
GraphPad Prism 5 ดังแสดงใน 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
สารสกัด จากชัน้ เฮกเซนทัง้ 3 ไอโซเลต ไม่มีค วามเป็ นพิ ษต่อเซลล์ ที่ ใช้ ท ดสอบ (ไม่ไ ด้ แ สดงข้ อ มูล )
นอกจากนี ้พบว่าสารสกัดในชันเมทานอลสามารถกระตุ
้
้ นการเพิ่มจํานวนเซลล์ได้ (Figure 2 B, 2 D) สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Saowanit and Angsumarin (2004) ที่ศกึ ษาสารสกัดจากเชื ้อรา H. thompsonii เมื่อทดสอบกับเซลล์
ไลน์ไตของหนูแฮมสเตอร์ (Hamster Syrian Kidney: BHK) และเซลล์ไลน์แมลง (Sf9) พบว่าสารสกัดหยาบที่ความ
เข้ มข้ นตํ่า (0.78 และ 1.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) สามารถกระตุ้นให้ เซลล์มีการเพิ่มจํานวนมากกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่
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ยังไม่ทราบกลไกการกระตุ้น จากการทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์พบว่าสารสกัดจากไอโซเลต MA001 มีความเป็ น
พิษต่อเซลล์มากกว่าไอโซเลต MA002 และ MA019 แม้ วา่ เชื ้อราทัง้ 3 ไอโซเลตจะเพาะเลี ้ยงที่สภาวะเดียวกันก็ตาม
Zimmerman (2007) รายงานว่าคุณสมบัติของสารเมทาบอไลท์ ที่ได้ จากเชื อ้ ราจะขึน้ อยู่กับสปี ชี ส์ อาหารที่
เพาะเลี ้ยง และสภาวะแวดล้ อมอีกด้ วย อย่างไรก็ตามวิธีการสกัดก็อาจมีผลต่อคุณสมบัติของสารที่ได้ เช่นกัน (Ryan
et al., 2003)
จากผลที่ได้ จากการทดลองแสดงให้ เห็นว่าเอทิลอะซิเตท เป็ นตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับนํามาสกัด
สารจากเชื ้อรา M. anisopliae เนื่องจากให้ สารที่สามารถยับยังจุ
้ ลินทรี ย์ และมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ไลน์มากที่สดุ
Zhang et al. (2004) รายงานว่าสารสกัดจากชัน้ เอทิ ลอะซิเตทจากเส้ นใยของเชื อ้ Cordyceps sinensis
ประกอบด้ วยสารในกลุ่ม ergosterols glycosides และ polysaccharides แต่ไม่พบว่ามีสารประเภท alkaloids
กรดอินทรี ย์ กรดอะมิโน หรื อ peptides ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าสารสกัดในชัน้ เอทิลอะซิเตทจากเส้ นใยของเชือ้ M.
anisopliae อาจมีสารประกอบที่คล้ ายคลึงกับสารที่ได้ จาก C. sinensis ซึ่งเป็ นเชือ้ ราที่เป็ นสาเหตุของโรคแมลง
เช่ น เดี ย วกัน อย่ างไรก็ ต ามงานวิ จัย นี เ้ ป็ นเพี ย งงานวิ จัย เบื อ้ งต้ น เท่ า นัน้ ต้ องมี ก ารศึก ษาถึง สารบริ สุท ธิ์ และ
คุณสมบัติของสารสกัดที่ได้ จากเชื ้อรา M. anisopliae ต่อไป

สรุ ป

จากการศึกษาฤทธิ์ ในการยับยัง้ เชือ้ จุลินทรี ย์ของสารสกัดหยาบจากเส้ นใยของ M. anisopliae จากชัน้
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเมทานอลด้ วยวิธี disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจากชันเอทิ
้ ลอะซิเตทของไอโซเลต
MA002 และ MA019 มีผลยับยังเชื
้ ้อ S. aureus มากที่สดุ โดยมีเส้ นผ่านศูนย์กลางบริ เวณยับยังเท่
้ ากับ15.22±0.15
และ 14.37±0.57 มิ ล ลิ เ มตร ตามลํ า ดับ เมื่ อ ศึ ก ษาความเข้ มข้ นที่ น้ อยที่ สุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั ง้ การเจริ ญ ของ
เชือ้ จุลินทรี ย์พบว่าอยู่ในช่วง 5-20 มิลลิกรั มต่อมิลลิลิตร เมื่อทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดหยาบต่อเซลล์ 5
ชนิ ด คือ HT-29, MCF-7, Vero, HepG-2 และ P388 ด้ วยวิธี MTT พบว่าสารสกัดหยาบจากชัน้ เอทิ ลอะซิเตทมีความเป็ นพิษต่อเซลล์มากที่สดุ โดยพบความเป็ นพิษต่อเซลล์มากที่สดุ ในเซลล์ชนิด P388 สารสกัดหยาบ
จากไอโซเลต MA001 มีความเป็ นพิ ษต่อเซลล์ P388 มากที่สุด โดยมีค่า CC 50 เท่ากับ1153.42 ไมโครกรั มต่อ
มิลลิลิตร ผลการทดลองที่ได้ อาจกล่าวได้ ว่า สารสกัดหยาบจากเชื ้อรา M. anisopliae มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึง่ ผลการ
ทดลองที่ได้ ยงั ต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปทังสภาวะในการเพาะเลี
้
้ยง วิธีการสกัด หรื อองค์ประกอบในสารสกัด
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการเป็ นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ ในอนาคต
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