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การประเมินความเป็ นพิษที่มีผลต่ ออัตราการแบ่ งเซลล์ และโครงสร้ างโครโมโซม และศักยภาพการ
เป็ นสารต้ านการก่ อกลายพันธุ์จากสารสกัดลูกใต้ ใบโดยทดสอบกับหอมแขก (Allium cepa)
Evaluation of Cytotoxicity and Antimutagenic Potential of Aqueous Extract of
Phyllanthus niruri L. by Using Allium Test
ชญานิศ กลองรัง1 และ ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม1
Chayanit Klongrung1 and Siriluck Iamtham1

บทคัดย่ อ
การประเมินความเป็ นพิษที่มีผลต่อเซลล์และศักยภาพการเป็ นสารต้ านการก่อกลายพันธุ์จากสารสกัดลูก
ใต้ ใบ (Phyllanthus niruri Linn) หรื อ PNAE โดยทดสอบกับหอมแขก (Allium cepa) ในการทดสอบความเป็ นพิษ
นํารากหอมแช่ในสารสกัดลูกใต้ ใบที่ความเข้ มข้ นต่างกัน (1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) เป็ นเวลา 24 ชม. ส่วน
การทดสอบการเป็ นสารต้ านการก่ อ กลายพัน ธุ์ นํ ารากหอมแช่ ใ นโซเดี ย มเอไซด์ (NaN 3 ) ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 300
ไมโครกรั ม/มิลลิลิตร เป็ นเวลา 3 ชม. และอีกชุดการทดลองแช่ในสารสกัดลูกใต้ ใบที่ความเข้ มข้ น 1, 2 และ 3
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็ นเวลา 24 ชม. ก่อนที่จะแช่ในโซเดียมเอไซด์ เปรี ยบเทียบกับ positive control (โซเดียมเอ
ไซด์) และ negative control (นํ ้าสะอาด) โดยดูความผิดปกติของโครโมโซมและดัชนีการแบ่งเซลล์ (mitotic index,
MI) มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างค่า MI ของ negative control กับสารสกัดที่ความเข้ มข้ น 2 และ 3
ไมโครกรัม/มิลิลิตร สารสกัดมีความเป็ นพิษในระดับเซลล์เล็กน้ อย ทําให้ การแบ่งตัวลดลงทุกชุดการทดลอง การเป็ น
สารต้ านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดลูกใต้ ใบพิจารณาจากค่า suppression percentage (SP%) พบว่าค่า SP%
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญซึง่ มีคา่ เท่ากับ 65.79, 81.58 และ 92.10 เปอร์ เซ็นต์ ในสารสกัดลูกใต้ ใบความเข้ มข้ น 1, 2
และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ จากผลที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าสารสกัดลูกใต้ ใบเป็ นสารต้ านการก่อกลายพันธุ์
ซึง่ โซเดียมเอไซด์ชกั นําให้ โครโมโซมในรากหอมเกิดความผิดปกติขึ ้น และพบว่าสารสกัดจากลูกใต้ ใบที่ความเข้ มข้ น
1, 2 และ 3 ไมโครกรั ม/มิลลิลิตร ชักนําให้ เกิดความผิดปกติได้ หลายแบบได้ แก่ โครโมโซมแตกหักเป็ นชิน้ ส่วน
(chromosome fragment) ชุดโครโมโซมเพิ่มขึน้ (polyploidy) ไมโครนิวเคลียส (micronucleus) โครโมโซมแบบ
สะพาน (chromosome bridge) นิวเคลียส 2 นิวเคลียส (binucleus) และ โครโมโซมเกาะกลุ่มเหนียวแน่น (sticky
chromosome)

ABSTRACT
The cytotoxic and antimutagenic potential of Phyllanthus niruri aqueous extracts (PNAE) was
evaluated using the Allium cepa assay. For the cytotoxic test, the onion root tips were exposed to
different concentration of PNAE (1, 2 and 3 µg/ml) for 24 hours. For the antimutagenicity test, the onion
root tip cell were treated with 300µg/ml of sodium azide (NaN 3 ) for 3 hours and PNAE were given at 1, 2
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and 3 µg/ml for 24 hours prior to sodium azide treatment. In comparison with positive controls (sodium
azide) and negative control (sterile water), antimutagenic potential of PNAE were evaluated by
microscopic analyses. The onion root tips were squashed after colchicines treatments and the cells
were analyzed for chromosome aberration and mitotic index (MI). The MI of PNAE at 2 and 3 µg/ml
were statistically significant when compared with the MI of negative control, which indicated its mild
cytotoxicity by reducing the MI in all treatment groups.The potential of antimutagenesis of PNAE were
determined by suppression percentage (SP%). The SP% was statistically significant increase in root tips
cell pretreated with PNAE which is 65.79, 81.58 and 92.10% in PNAE at 1, 2 and 3 µg/ml, respectively.
These results suggest that the PNAE has antimutagenic potential against sodium azide, which induced
chromosome aberration in Allium cepa root meristem cell. The chromosome aberration commonly found
in this experiment were chromosome fragment, polyploidy, chromosome bridge, binucleus and sticky
chromosome.
Key Words: Phyllanthus niruri Linn, mutagen, antimutagenicity
e-mail address: faassli@ku.ac.th

คํานํา

ลูกใต้ ใบ (Phyllanthus niruri Linn.) (โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2552) เป็ นพืชสมุนไพรที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในประเทศไทยมาช้ า
นาน เนื่องจากเป็ นพืชสมุนไพรที่สามารถขึ ้นได้ เองตามธรรมชาติในทุกภาค หาใช้ ได้ ง่าย อีกทังยั
้ งเป็ นที่ยอมรับว่ามี
สรรพคุณในการรักษาโรคได้ หลากหลายขึ ้นอยู่กบั ตํารับยาของแต่ละพื ้นที่ โดยการนําส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้ ทงใน
ั้
รู ปของพืชสด และแบบแห้ ง (โรงพยาบาลอูท่ อง, ม.ป.ป.) จนถึงปั จจุบนั วิธีการใช้ สมุนไพรเริ่ มเปลี่ยนไปโดยการแปร
รู ปให้ มีความสะดวกในการใช้ งานมากยิ่งขึ ้น และหนึ่งในการแปรรู ปนัน้ ก็คือการสกัดด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
เพื่อให้ ได้ สารสําคัญที่ต้องการ (พิสิฏฐ์ , 2541) อย่างไรก็ตามการใช้ สารสกัดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้ ได้ อันเนื่องมาจากตัวสารสกัดของลูกใต้ ใบหรื อผลของปั จจัยต่างๆ ระหว่างกระบวนการแปรรู ป จึงจําเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น นันจึ
้ งเลือกการวิเคราะห์โครโมโซม โดยศึกษาในรากหอมเพื่อดู
อัตราการแบ่งเซลล์ และความผิดปกติที่เกิดขึ ้นต่อโครโมโซมด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ เนื่องจากหอมเป็ นพืชที่ดีที่สดุ ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมเพราะมีโครโมโซมจํานวนไม่มากนักและมีขนาดพอเหมาะ การศึกษาเซลล์
ปลายรากหอมจึงเป็ นวิธีที่สะดวกทังในการศึ
้
กษาการเจริ ญของรากหอม (macroscopic) และการศึกษาโครโมโซม
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ (microscopic) เซลล์รากหอมมีเอนไซม์หลายชนิดซึง่ ผสมผสานหน้ าที่ของเอนไซม์ออกซิเดส
ใช้ ในการกระตุ้นให้ pro-mutagen กลายเป็ น mutagen โดยที่ระบบนี ้จะสามารถใช้ ตรวจสอบสารเคมีให้ แสดงความ
เป็ นพิษได้ ซึง่ สามารถประยุกต์ใช้ ในการทดสอบสารเคมี นํ ้าเสียของโรงงานได้ อีกทังระบบนี
้
้ยังสามารถใช้ ทดสอบได้
กับสารหลายชนิดเนื่องจากมี pH ที่กว้ างคือตังแต่
้ 3-11 โดยไม่มีผลต่อระบบรากของหอม (Geirid, 1993) ดังนันจึ
้ ง
เป็ นวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใช้ ในการศึกษาความเป็ นพิษของสารสกัดลูกใต้ ใบ
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อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรี ยมรากหอม
1. นําหอมแดงลอกเปลือกด้ านนอกที่แห้ งแล้ วออก และตัดรากเดิมออก
2. แช่ในนํ ้าประปาและเปลี่ยนนํ ้าทุกวันจนกว่าจะได้ รากที่ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากนันสามารถ
้
นําไปทดสอบกับสารละลาย และ โซเดียมเอไซด์ตอ่ ไป
การทดสอบกับสารสกัดสมุนไพรกับปลายรากหอม
1. ทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดสมุนไพรลูกใต้ ใบ
1.1 เตรี ยมสารสกัดสมุนไพรที่ความเข้ มข้ น 1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
1.2 นําหอมที่เตรี ยมไว้ มาแช่ในสารสกัดสมุนไพรเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยให้ หอมลอยเหนือสาร
แล้ วมีเพียงรากที่จมอยู่กบั สารสกัด และนําไปแช่กบั นํ ้าประปาอีกหนึง่ ชุด เพื่อทําเป็ นชุดควบคุมและเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของผลการทดลอง จากนันนํ
้ าไปแช่ตอ่ ในโคลซิซีนอีก 24 ชัว่ โมง ตัดรากเพื่อนํามาส่องภายใต้ กล้ อง
จุลทรรศน์ ทําการทดลองทังหมด
้
3 ซํ ้า
2. ทดสอบความสามารถในการเป็ นสารต้ านการก่อกลายพันธุ์
2.1 เตรี ยมสารสกัดสมุนไพรที่ความเข้ มข้ น 1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
2.2 เตรี ยมสารละลาย sodium azide ความเข้ มข้ น 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
2.3 นําหอมที่เตรี ยมไว้ มาแช่ในสารสกัดสมุนไพรเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงเมื่อครบตามเวลาที่กําหนด
แล้ วนําหอมมาแช่ในสารละลาย sodium azide ความเข้ มข้ น 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงโดยให้
หอมลอยเหนือสารแล้ วมีเพียงรากที่จมอยู่กบั สารละลายจนครบ 3 ชัว่ โมง จากนันนํ
้ าไปแช่ตอ่ ในโคลซิซีนอีก 24
ชัว่ โมง ตัดรากเพื่อนํามาส่องภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ โดยชุดควบคุมนันจะนํ
้ าหอมมาแช่ใน โซเดียมเอไซด์ เป็ นเวลา
3 ชัว่ โมง แทนการแช่ในสารสกัดจากนันแช่
้ ในโคลซิซีนอีก 24 ชัว่ โมง เมื่อครบระยะเวลาแล้ วนํารากไปศึกษาดูความ
ผิดปกติ
การย้ อม และนับจํานวนเซลล์
1. เก็บตัวอย่างรากที่ทําการทดสอบ โดยการตัดรากออกมาส่วนปลายรากสีขาวขุ่นยาวประมาณ 2-3
เซนติเมตร ใสในนํ ้ายาคงสภาพนํามาวางบนสไลด์โดยหนึง่ ชุดการทดลอง ทํา 3 สไลด์
2. หยดกรดไฮโดรคลอริ ก 1-2 หยด ทิ ้งไว้ 5นาที
3. หยดด้ วยสีย้อมอะซีโตออร์ ซีน 1-2 หยด
4. ใช้ เข็มเขี่ยขยี ้ปลายรากเพื่อให้ เซลล์กระจายออกจากกัน ปิ ดด้ วยกระจกปิ ดสไลด์
5. ใช้ เทคนิค Squash แล้ วจึงนําไปตรวจดูเซลล์ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์เพื่อดูระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสในระยะเมทาเฟส ที่มีโครโมโซมกระจายดี ซึง่ เป็ นระยะที่นิยมใช้ นบั จํานวนของโครโมโซมแล้ วทําการคํานวณค่า
mitotic index
การวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผล
นําสไลด์ตวั อย่างที่ย้อมสีแล้ วไปศึกษาโครโมโซมภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ โดยตรวจนับ และบันทึกภาพ
ความผิดปกติตา่ งๆ ของโครโมโซมเปรี ยบเทียบลักษณะโครงสร้ างของโครโมโซมของกลุม่ ทดลองและ กลุม่ ควบคุม
โดยเซลล์ที่จะนับควรมีจํานวนโครโมโซมไม่น้อยกว่า 16 และไม่เกิน 16 แท่ง จากนันทํ
้ าการตรวจนับเซลล์ไม่น้อย
กว่า 1,000 เซลล์ ในแต่ละซํ ้าของการทดลอง ยกเว้ นกรณีที่ไม่อาจหาเซลล์ที่ทําการแบ่งมากไปกว่านี ้ได้
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1. กรณีการทดสอบอาจก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดไมโทซิส (Mitosis)
เพื่อศึกษาพิษของสารที่มีตอ่ เซลล์ (cytotoxicity) จะวัดค่าอัตราการแบ่งเซลล์ (Mitotic Index: MI) ซึง่ ได้
จากการสุม่ ตรวจดูเซลล์โครโมโซมของปลายรากหอม โดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของจํานวนเซลล์แบ่งใน 1,000 เซลล์
ของแต่ละกลุม่ ทดลองต่อจํานวนเซลล์เมทาเฟสในจํานวน 1,000 เซลล์ของกลุม่ ควบคุม ค่าดัชนีการแบ่งเซลล์
คํานวณได้ ดงั นี ้ (วีระเกียรติ และจุฑามาศ, 2547)
Mitotic index (%) = {A/B} x 100
เมื่อ A = จํานวนเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบไมโทซีสในเซลล์รากหอม
B = จํานวนเซลล์ที่พบในเซลล์รากหอม 1,000 เซลล์
2. การตรวจสอบการเป็ นสารต้ านการก่อกลายพันธุ์ (Antimutagenesis)
เพื่อศึกษาความสามารถในการเป็ นสารต้ านการก่อกลายพันธุ์ สามารถคิดได้ จาก Suppression
percentage (SP%) โดยมีสตู รการคํานวณดังต่อไปนี ้ (Ragunathan and Panneerselvam, 2007)
Suppression percentage (SP%) = 100% - N 1 /N 2 x 100%
เมื่อ N 1 คือ จํานวนความผิดปกติทงหมดของโครโมโซมที
ั้
่ผ่านการแช่ในสารสกัดร่ วมกับแช่ใน
โซเดียมเอไซด์
N 2 คือ จํานวนความผิดปกติทงหมดของโครโมโซมที
ั้
่แช่ในโซเดียมเอไซด์
ศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ ้น 300 เซลล์ตอ่ ทรี ทเมนต์ แล้ วบันทึกภาพตัวแทนความผิดปกติแบบต่างๆ และ
นําผลการทดลองมาเปรี ยบเทียบค่าดัชนีการแบ่งเซลล์ และค่าความผิดปกติของโครโมโซมระหว่างกลุม่ ทดสอบกับ
กลุม่ ควบคุมโดยใช้ หลักสถิติ One-way Anova ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดสมุนไพรลูกใต้ ใบ
1.1 ดัชนีการแบ่ งเซลล์ (Mitotic Index)
จากการทดลองพบว่า positive control มีอตั ราการแบ่งเซลล์ตํ่าที่สดุ ในขณะที่สารสกัดจากลูกใต้ ใบมีผล
ยับยังอั
้ ตราการแบ่งเซลล์ เมื่อความเข้ มข้ นของสารสกัดจากลูกใต้ ใบเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราการแบ่งเซลล์น้อยลง โดย
ที่ความเข้ มข้ นของสารสกัดลูกใต้ ใบ 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีอตั ราการแบ่งเซลล์เท่ากับ 24.83 เปอร์ เซ็นต์ ความ
เข้ มข้ นที่ 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีอตั ราการแบ่งเซลล์เท่ากับ 21.50 เปอร์ เซ็นต์ และที่ความเข้ มข้ นที่ 3 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร มีอตั ราการแบ่งเซลล์เท่ากับ 16.00 เปอร์ เซ็นต์และแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับชุดควบคุม
(negative control) ซึง่ มีอตั ราการแบ่งเซลล์สงู สุด เท่ากับ 34.20 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ศุภี (2553) ได้ ทําการการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดลูกใต้ ใบและมะระขี ้นกต่อโครโมโซมเซลล์เม็ดเลือดขาว
ในอาหารเพาะเลี ้ยง พบว่าสารสกัดจากลูกใต้ ใบมีผลไปยับยังการแบ่
้
งเซลล์แบบไมโทซีสโดยอัตราการแบ่งเซลล์จะ
ลดลงเรื่ อยๆ เมื่อระดับความเข้ มข้ นของสารทดสอบสูงขึ ้น การลดลงของค่า MI ตํ่ากว่า 22 % เมื่อเทียบกับ
negative control ทําให้ เกิดการตายบางส่วน (sub lethal) กับสิ่งมีชีวิตได้ แต่ถ้าตํ่ากว่า 50% เมื่อเทียบกับ
negative control ทําให้ เกิดการตายได้ (lethal) (Celik and Aslanturk, 2010) แต่ในการศึกษาสารสกัดนี ้ให้ คา่ MI
ของสารสกัดต่างจากค่า MI ของ negative control ไม่ถงึ 22 % จึงไม่จดั ว่าเป็ นพิษในระดับสูงที่ก่อให้ เกิดการตาย
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ได้ ค่า MI เป็ นดัชนีที่ใช้ ในการวัดสัดส่วนของเซลล์ในระยะไมโทซีสในวัฎจักรเซลล์ การยับยังการแบ่
้
งเซลล์อาจแปล
ผลได้ วา่ เซลล์มีการตาย หรื อมีอตั ราการแบ่งตัวที่ช้าลง การลดกิจกรรมไมโทซีสอาจเป็ นผลจากการยับยังการ
้
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ หรื อการสกัดกันระยะ
้
G2 ในวัฎจักรเซลล์โดยป้องกันเซลล์ไม่ให้ เข้ าสูร่ ะยะไมโทซีส ดังนันการลด
้
ค่า MI เนื่องจากผลของสารสกัดลูกใต้ ใบนี ้อาจเนื่องมาจากการรบกวนวัฎจักรของเซลล์ หรื อการยับยังการ
้
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ และลดจํานวนเซลล์แบ่งตัวโดยสารสกัดจากลูกใต้ ใบ ซึง่ จากงานวิจยั ของ Plewa et al. (1993)
กล่าวว่า สมุนไพรหลายชนิดเป็ นแหล่งผลิตสารต้ านการก่อกลายพันธุ์แต่ในขณะเดียวกันก็อาจพบสารที่ก่อให้ เกิด
พิษในระดับเซลล์ในพืชนันๆได้
้ เช่นกัน ดังนันการใช้
้
สมุนไพรที่เชื่อว่ามีความเป็ นพิษตํ่า โดยใช้ ในทางยาหรื ออาหาร
ติดต่อกันเป็ นเวลานานๆจึงเป็ นข้ อที่ควรระวัง
1.2 การศึกษาความสามารถในการเป็ นสารต้ านการก่ อกลายพันธุ์
จากการศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรลูกใต้ ใบในการเป็ นสารต้ านการก่อกลายพันธุ์
พบว่าสารสกัด
สมุนไพรลูกใต้ ใบมีผลต่ออัตราการแบ่งเซลล์โดยส่งเสริ มให้ มอี ตั ราการแบ่งเซลล์เพิ่มมากขึ ้นเมื่อเทียบกับชุดควบคุม
ซึง่ ใช้ NaN 3 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็ นชุดควบคุม (Positive control) มีอตั ราการแบ่งเซลล์ตํ่าสุด เท่ากับ 9.37
เปอร์ เซ็นต์ และความเข้ มข้ นของสารสกัดลูกใต้ ใบ 1 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีอตั ราการแบ่งเซลล์เท่ากับ
11.30 19.00 และ 21.67 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ซึง่ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (Table 1 ) และ เมื่อดูคา่ suppression percentage (SP%) หรื อ ค่าความสามารถ
ในการเป็ นสารต้ านการก่อกลายพันธุ์ พบว่าเมื่อความเข้ มข้ นของสารสกัดลูกใต้ ใบมากขึ ้นค่า SP ก็มากขึ ้นด้ วย ที่
ความเข้ มข้ น 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีคา่ SP มากที่สดุ คือ 92.10 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Sabir and Rocha (2008) ได้ ทําการตรวจสอบผลของสารสกัดลูกใต้ ใบชนิดนํ ้าที่มีตอ่ หนู ซึง่ ถูกเหนี่ยวนําให้
เกิดความผิดปกติในเซลล์ตบั สมอง และไตโดยการใช้ สาร pro-oxidants (10 IM FeSO 4 และ 5 IM sodium
nitroprusside) พบว่าสารสกัดลูกใต้ ใบนันมี
้ ความสามารถในการต้ านสารอนุมลู อิสระชนิด 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl free radical และ iron chelation assay ได้ ดี ทังนี
้ ้พบว่าสารสกัดจากลูกใต้ ใบสามารถต้ านทานการ
ทําลายเซลล์ตบั ของหนู ที่ให้ ยาพาราเซทามอลโดยไปเพิ่มการทํางานของ N-acetyl-cysteine ทําให้ ตบั ถูกทําลายลด
น้ อยลง
2. ผลของสารสกัดลูกใต้ ใบต่ อความผิดปกติของโครโมโซม
พบว่า มีการเกิดความผิดปกติของโครโมโซมหลายรู ปแบบ คือ แบบแตกหักเป็ นชิ ้นส่วน (chromosome
fragment) แบบมีการเพิ่มของโครโมโซม (polyploidy) แบบสะพาน (chromosome bridge) แบบมีสองนิวเคลียส
(dinucleus) แบบเกาะกลุม่ เหนียวแน่น (chromosome sticky) และไมโครนิวเคลียส (micronucleus) (Table 1
และ Figure 1) การที่โครโมโซมระยะเมทาเฟสมีการเกาะกลุม่ เหนียวแน่นเนื่องจากสารสกัดมีผลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของดีเอ็นเอ หรื อโปรตีน หรื อทังสองอย่
้
าง หรื อมีผลต่อการประกอบตัวกับกลุม่ ฟอสเฟตใน
โมเลกุลดีเอ็นเอ หรื อมีผลต่อการอัดตัวของดีเอ็นเอ (DNA condensation) หรื อมีผลต่อการเชื่อมภายในหรื อ
ระหว่างโครมาติด ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างของโครโมโซม มีผลมาจากการแตกหักของโครโมโซมหรื อ
การแลกเปลี่ยนชิ ้นส่วนของโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงโครโมโซมที่พบในเซลล์สว่ นใหญ่ทําให้ เกิดการตาย (lethal)
การพบโครโมโซมแบบเป็ นชิ ้นส่วน (chromosome fragment )แสดงให้ เห็นถึงโครโมโซมมีการแตกหัก และสิ่งที่จะ
พบตามมาคือโครโมโซมในรู ปสะพานในระยะอะนาเฟส หรื อ เทโลเฟส (chromosome bridge) เนื่องจากการชักนํา
ให้ โครโมโซมแตกหักจะไปรบกวนการประกอบตัวของไมโครทิวบูลที่จะสร้ างเป็ นเส้ นใยสปิ นเดิล นอกจากนันการพบ
้
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ไมโครนิวเคลียสซึง่ เป็ นดัชนีที่ดใี นการตรวจสอบความเป็ นพิษของเซลล์
ไมโครนิวเคลียสเกิดจากชิ ้นส่วนของ
โครโมโซมที่ไม่มีเซนโทรเมียหรื อโครโมโซมที่ไม่ได้ ถกู ดึงไปยังเซลล์ลกู โดยเส้ นใยสปิ นเดิล(lagging chromosome)
และอาจเป็ นสาเหตุทําให้ เซลล์ตายได้ เนื่องจากการขาดหายไปของยีน
ผลของสารสกัดลูกใต้ ใบต่อเซลล์รากหอมทําให้ การพบความผิดปกติของโครโมโซมหลายรู ปแบบดังกล่าว
แล้ วโดยสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Naik and Juvekar (2003) ที่พบว่าสารสกัดสมุนไพรลูกใต้ ใบมีผลต่อเซลล์ไวรัส
เอชไอวี-1 ทําให้ เกิดความเป็ นผิดปกติขึ ้นในเซลล์ไวรัส รวมทังทํ
้ าให้ เกิดความผิดปกติในการจําลองตัวของรหัส
พันธุกรรม และ งานทดลองของสุนา (2548) ที่พบว่าสารสกัดสมุนไพรลูกใต้ ใบมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจํานวนของ
เซลล์มะเร็ งรังไข่ชนิด SKOV3 และเซลล์มะเร็ งเต้ านมชนิด SKBR3 โดยสารสกัดลูกใต้ ใบยังสามารถกระตุ้นเซลล์ให้
เกิดการตายแบบ apoptosis อย่างชัดเจนโดยพบการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ เช่น เกิดการแตกหัก
ของดีเอ็นเอ และยังพบว่าสารสกัดลูกใต้ ใบอาจมีฤทธิ์ยบั ยังเซลล์
้
มะเร็ งที่ช่วง G2/M ซึง่ ขึ ้นกับเวลาและ ความเข้ มข้ น
ของสารด้ วย
Table 1 Distribution of different types of chromosomal aberrations in 300 cells analyzed and mitotic
index observed in Allium cepa after treatment with PNAE (1-3 µg/ml )and or not sodium azide
Treatment

Mitotic Index
(%) ± SD

Negative control

34.20 ± 9.29 a

6

Positive control
PNAE 1 µg/ml
PNAE 2 µg/ml
PNAE 3 µg/ml
PNAE 1 µg/ml
+NaN 3 300 µg/ml
PNAE 2 µg/ml
+NaN 3 300 µg/ml
PNAE 3 µg/ml
+NaN 3 300 µg/ml

9.37 ± 0.55 c
24.83 ± 1.24 ab
21.50 ± 4.42 b
16.00 ± 0.36 d
11.30 ± 2.38 c

M.N.C D.N.

Chromosome Abberation
P.P.

-

8

-

-

-

14

-

5
3
3
-

1
2

36
15
12
6
10

3
9
9
1

1
2
1

2
3
2
8
1

39
27
28
26
15

65.79

19.00 ± 2.55 d

1

-

6

-

1

-

8

81.58

21.67 ± 0.5 b

4

-

3

-

-

-

7

92.10

PNAE = Phyllanthus niruri aqueous extract
C.F.= chromosome fragment, M.N.C = micronucleus, P.P.= polyploidy, D.N.=dinucleus,
C.B.= chromosome bridge, C.S.= sticky chromosomes
Values followed by different letters on the same column are significantly different (P <0.05).
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a

b

c

d

e

f

Figure 1 Distribution of different types of chromosomal aberrations on onion root tip cells after
treatment with PNAE (1-3 µg/ml) and or not sodium azide
a. chromosome bridge (PNAE1 µg/ml) b. polyploidy (PNAE 2µg/ml) c. micronucleus ( PNAE 1 µg/ml)
d. chromosome fragment(PNAE 1 µg/ml) e. dinucleus (PNAE 1 µg/ml +NaN 3 300 µg/ml) f. sticky
chromosomes (PNAE 3 µg/ml)

สรุ ป

สารสกัดลูกใต้ ใบมีความเป็ นพิษในระดับเซลล์เล็กน้ อย โดยทําให้ การแบ่งเซลล์มีจํานวนลดลงดูได้ จากค่า
เปอร์ เซ็นต์การแบ่งเซลล์ (Mitotic index)
สารสกัดสมุนไพรลูกใต้ ใบมีความสามารถในการ เป็ นสารต้ านทานการก่อกลายพันธุ์ ดูได้ จากค่า SP โดยที่
ความเข้ มข้ น 3 µg/ml มีคา่ การต้ านทานสูงสุด คือ 92.10 เปอร์ เซ็นต์
สารสกัดสมุนไพรลูกใต้ ใบทําให้ เกิดความผิดปกติของโครโมโซมหลายแบบคือ chromosome bridge,
polyploidy, micronucleus, chromosome fragment และ chromosome sticky
สารสกัดลูกใต้ ใบนี ้ที่ใช้ ในการทดลองนี ้เป็ นสารสกัดหยาบเนื่องจากการใช้ ประกอบเครื่ องยาที่ใช้ ในปั จจุบนั
ก็ใช้ จากสารสกัดหยาบเช่นเดียวกันนี ้ ดังนันในสารสกั
้
ดหยาบอาจมีส่วนผสมของสารประกอบหลายชนิด บางชนิด
อาจเป็ นพิษในระดับเซลล์หรื อระดับยีน สารอื่นอาจให้ ผลตรงกันข้ ามคืออาจไม่เป็ นพิษ ดังนันผลจากการทดลองนี
้
้
แสดงให้ เห็นว่าลูกใต้ ใบซึง่ มีสรรพคุณทางยามามาย แต่อาจก็ให้ ก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพขึ ้นได้ เช่นกันหากใช้ ไม่
เหมาะสม หรื อใช้ ตอ่ เนื่องเป็ นเวลานาน
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