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บทคัดย่อ 

การประเมินความเป็นพิษท่ีมีผลต่อเซลล์และศกัยภาพการเป็นสารต้านการก่อกลายพนัธุ์จากสารสกดัลกู

ใต้ใบ (Phyllanthus niruri Linn) หรือ PNAE โดยทดสอบกบัหอมแขก (Allium cepa) ในการทดสอบความเป็นพิษ 

นํารากหอมแช่ในสารสกดัลกูใต้ใบท่ีความเข้มข้นต่างกนั (1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) เป็นเวลา 24 ชม. ส่วน

การทดสอบการเป็นสารต้านการก่อกลายพันธุ์  นํารากหอมแช่ในโซเดียมเอไซด์ (NaN3) ท่ีความเข้มข้น 300 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นเวลา 3 ชม. และอีกชุดการทดลองแช่ในสารสกดัลูกใต้ใบท่ีความเข้มข้น 1, 2 และ 3 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชม. ก่อนท่ีจะแช่ในโซเดียมเอไซด์ เปรียบเทียบกบั positive control (โซเดียมเอ

ไซด์) และ negative control (นํา้สะอาด) โดยดคูวามผิดปกติของโครโมโซมและดชันีการแบ่งเซลล์ (mitotic index, 

MI) มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัระหว่างค่า MI ของ negative control กบัสารสกดัท่ีความเข้มข้น  2 และ 3 

ไมโครกรัม/มิลิลิตร สารสกดัมีความเป็นพิษในระดบัเซลล์เลก็น้อย ทําให้การแบ่งตวัลดลงทกุชดุการทดลอง การเป็น

สารต้านการก่อกลายพนัธุ์ของสารสกดัลกูใต้ใบพิจารณาจากค่า suppression percentage (SP%) พบว่าค่า SP% 

เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัซึง่มีคา่เท่ากบั 65.79, 81.58 และ 92.10 เปอร์เซ็นต์ ในสารสกดัลกูใต้ใบความเข้มข้น 1, 2 

และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดบั จากผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่าสารสกดัลกูใต้ใบเป็นสารต้านการก่อกลายพนัธุ์ 

ซึง่โซเดียมเอไซด์ชกันําให้โครโมโซมในรากหอมเกิดความผิดปกติขึน้  และพบวา่สารสกดัจากลกูใต้ใบท่ีความเข้มข้น

1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  ชกันําให้เกิดความผิดปกติได้หลายแบบได้แก่ โครโมโซมแตกหกัเป็นชิน้ส่วน 

(chromosome fragment) ชุดโครโมโซมเพ่ิมขึน้ (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 (NaN3) 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. 
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คาํนํา 

ลกูใต้ใบ (Phyllanthus  niruri Linn.) (โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2552) เป็นพืชสมนุไพรท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาช้า

นาน เน่ืองจากเป็นพืชสมนุไพรท่ีสามารถขึน้ได้เองตามธรรมชาติในทุกภาค หาใช้ได้ง่าย อีกทัง้ยงัเป็นท่ียอมรับว่ามี

สรรพคณุในการรักษาโรคได้หลากหลายขึน้อยู่กบัตํารับยาของแต่ละพืน้ท่ี โดยการนําส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้ทัง้ใน

รูปของพืชสด และแบบแห้ง (โรงพยาบาลอูท่อง, ม.ป.ป.) จนถงึปัจจุบนัวิธีการใช้สมนุไพรเร่ิมเปลี่ยนไปโดยการแปร

รูปให้มีความสะดวกในการใช้งานมากย่ิงขึน้ และหนึ่งในการแปรรูปนัน้ก็คือการสกัดด้วยตวัทําละลายชนิดต่างๆ 

เพ่ือให้ได้สารสําคญัท่ีต้องการ (พิสิฏฐ์, 2541) อย่างไรก็ตามการใช้สารสกดัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของผู้ ใช้ได้ อนัเน่ืองมาจากตวัสารสกดัของลกูใต้ใบหรือผลของปัจจยัต่างๆ ระหว่างกระบวนการแปรรูป จึงจําเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องศกึษาถงึผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ นัน้จงึเลือกการวิเคราะห์โครโมโซม โดยศกึษาในรากหอมเพ่ือดู

อตัราการแบ่งเซลล์  และความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ต่อโครโมโซมด้วยกล้องจุลทรรศน์ เน่ืองจากหอมเป็นพืชท่ีดีท่ีสดุใน

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมเพราะมีโครโมโซมจํานวนไม่มากนักและมีขนาดพอเหมาะ การศกึษาเซลล์

ปลายรากหอมจึงเป็นวิธีท่ีสะดวกทัง้ในการศกึษาการเจริญของรากหอม (macroscopic) และการศกึษาโครโมโซม

ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ (microscopic) เซลล์รากหอมมีเอนไซม์หลายชนิดซึง่ผสมผสานหน้าท่ีของเอนไซม์ออกซิเดส

ใช้ในการกระตุ้นให้ pro-mutagen กลายเป็น mutagen โดยท่ีระบบนีจ้ะสามารถใช้ตรวจสอบสารเคมีให้แสดงความ

เป็นพิษได้ ซึง่สามารถประยกุต์ใช้ในการทดสอบสารเคมี นํา้เสียของโรงงานได้ อีกทัง้ระบบนีย้งัสามารถใช้ทดสอบได้

กบัสารหลายชนิดเน่ืองจากมี pH ท่ีกว้างคือตัง้แต่ 3-11 โดยไม่มีผลต่อระบบรากของหอม (Geirid, 1993) ดงันัน้จึง

เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการนํามาใช้ในการศกึษาความเป็นพิษของสารสกดัลกูใต้ใบ  
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมรากหอม 

1. นําหอมแดงลอกเปลือกด้านนอกท่ีแห้งแล้วออก และตดัรากเดิมออก 

2. แช่ในนํา้ประปาและเปลี่ยนนํา้ทกุวนัจนกวา่จะได้รากท่ียาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากนัน้สามารถ

นําไปทดสอบกบัสารละลาย และ โซเดียมเอไซด์ตอ่ไป 

การทดสอบกับสารสกัดสมุนไพรกับปลายรากหอม 

1. ทดสอบความเป็นพิษของสารสกดัสมนุไพรลกูใต้ใบ 

1.1 เตรียมสารสกดัสมนุไพรท่ีความเข้มข้น 1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

1.2 นําหอมท่ีเตรียมไว้มาแช่ในสารสกดัสมนุไพรเป็นเวลา 24 ชัว่โมง โดยให้หอมลอยเหนือสาร

แล้วมีเพียงรากท่ีจมอยู่กบัสารสกดั และนําไปแช่กบันํา้ประปาอีกหนึง่ชดุ เพ่ือทําเป็นชดุควบคมุและเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของผลการทดลอง จากนัน้นําไปแช่ตอ่ในโคลซซิีนอีก 24 ชัว่โมง ตดัรากเพ่ือนํามาสอ่งภายใต้กล้อง

จลุทรรศน์ ทําการทดลองทัง้หมด 3 ซํา้ 

2. ทดสอบความสามารถในการเป็นสารต้านการก่อกลายพนัธุ์ 

2.1 เตรียมสารสกดัสมนุไพรท่ีความเข้มข้น 1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

      2.2 เตรียมสารละลาย sodium azide ความเข้มข้น 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร   

2.3 นําหอมท่ีเตรียมไว้มาแช่ในสารสกดัสมนุไพรเป็นเวลา 24 ชัว่โมงเม่ือครบตามเวลาท่ีกําหนด

แล้วนําหอมมาแช่ในสารละลาย sodium azide ความเข้มข้น 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นเวลา 3 ชัว่โมงโดยให้

หอมลอยเหนือสารแล้วมีเพียงรากท่ีจมอยู่กบัสารละลายจนครบ 3 ชัว่โมง จากนัน้นําไปแช่ตอ่ในโคลซิซีนอีก 24 

ชัว่โมง ตดัรากเพ่ือนํามาสอ่งภายใต้กล้องจลุทรรศน์ โดยชดุควบคมุนัน้จะนําหอมมาแช่ใน โซเดียมเอไซด์ เป็นเวลา 

3 ชัว่โมง แทนการแช่ในสารสกดัจากนัน้แช่ในโคลซซิีนอีก 24 ชัว่โมง เม่ือครบระยะเวลาแล้วนํารากไปศกึษาดคูวาม

ผิดปกติ 

การย้อม และนับจาํนวนเซลล์ 

 1. เก็บตวัอย่างรากท่ีทําการทดสอบ โดยการตดัรากออกมาสว่นปลายรากสีขาวขุ่นยาวประมาณ 2-3 

เซนติเมตร ใสในนํา้ยาคงสภาพนํามาวางบนสไลด์โดยหนึง่ชดุการทดลอง ทํา 3 สไลด์ 

2. หยดกรดไฮโดรคลอริก 1-2 หยด ทิง้ไว้ 5นาที 

3. หยดด้วยสีย้อมอะซีโตออร์ซีน 1-2 หยด 

4. ใช้เข็มเข่ียขยีป้ลายรากเพ่ือให้เซลล์กระจายออกจากกนั ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

5. ใช้เทคนิค Squash แล้วจงึนําไปตรวจดเูซลล์ภายใต้กล้องจลุทรรศน์เพ่ือดรูะยะการแบ่งเซลล์แบบไมโท

ซิสในระยะเมทาเฟส ท่ีมีโครโมโซมกระจายดี ซึง่เป็นระยะท่ีนิยมใช้นบัจํานวนของโครโมโซมแล้วทําการคํานวณคา่ 

mitotic index  

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 

นําสไลด์ตวัอย่างท่ีย้อมสีแล้วไปศกึษาโครโมโซมภายใต้กล้องจลุทรรศน์ โดยตรวจนบั และบนัทกึภาพ

ความผิดปกติตา่งๆ ของโครโมโซมเปรียบเทียบลกัษณะโครงสร้างของโครโมโซมของกลุม่ทดลองและ กลุม่ควบคมุ

โดยเซลล์ท่ีจะนบัควรมีจํานวนโครโมโซมไมน้่อยกวา่ 16 และไมเ่กิน 16 แท่ง จากนัน้ทําการตรวจนบัเซลล์ไมน้่อย

กวา่ 1,000 เซลล์ ในแตล่ะซํา้ของการทดลอง ยกเว้นกรณีท่ีไมอ่าจหาเซลล์ท่ีทําการแบ่งมากไปกวา่นีไ้ด้ 
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1. กรณีการทดสอบอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอตัราการเกิดไมโทซิส (Mitosis) 

เพ่ือศกึษาพิษของสารท่ีมีตอ่เซลล์ (cytotoxicity) จะวดัคา่อตัราการแบ่งเซลล์ (Mitotic Index: MI) ซึง่ได้

จากการสุม่ตรวจดเูซลล์โครโมโซมของปลายรากหอม โดยคิดเป็นเปอร์เซน็ต์ของจํานวนเซลล์แบ่งใน 1,000 เซลล์

ของแตล่ะกลุม่ทดลองตอ่จํานวนเซลล์เมทาเฟสในจํานวน 1,000 เซลล์ของกลุม่ควบคมุ คา่ดชันีการแบ่งเซลล์

คํานวณได้ดงันี ้(วีระเกียรติ และจฑุามาศ, 2547) 

Mitotic index (%) = {A/B} x 100 

เม่ือ   A  =  จํานวนเซลล์ท่ีมีการแบ่งตวัแบบไมโทซีสในเซลล์รากหอม  

                   B  =  จํานวนเซลล์ท่ีพบในเซลล์รากหอม 1,000 เซลล์ 

 2. การตรวจสอบการเป็นสารต้านการก่อกลายพนัธุ์ (Antimutagenesis) 

 เพ่ือศกึษาความสามารถในการเป็นสารต้านการก่อกลายพนัธุ์ สามารถคิดได้จาก Suppression 

percentage (SP%) โดยมีสตูรการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้(Ragunathan and Panneerselvam, 2007) 

 

Suppression percentage (SP%) = 100% - N1/N2 x 100% 

เม่ือ  N1 คือ จํานวนความผิดปกติทัง้หมดของโครโมโซมท่ีผ่านการแช่ในสารสกดัร่วมกบัแช่ใน 

โซเดียมเอไซด์ 

          N2 คือ จํานวนความผิดปกติทัง้หมดของโครโมโซมท่ีแช่ในโซเดียมเอไซด์ 

ศกึษาความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ 300 เซลล์ตอ่ทรีทเมนต์ แล้วบนัทกึภาพตวัแทนความผิดปกติแบบตา่งๆ และ

นําผลการทดลองมาเปรียบเทียบคา่ดชันีการแบ่งเซลล์ และคา่ความผิดปกติของโครโมโซมระหวา่งกลุม่ทดสอบกบั

กลุม่ควบคมุโดยใช้หลกัสถิติ One-way Anova ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการทดสอบความเป็นพษิของสารสกัดสมุนไพรลูกใต้ใบ 

 1.1 ดัชนีการแบ่งเซลล์ (Mitotic Index) 

จากการทดลองพบวา่ positive control มีอตัราการแบ่งเซลล์ต่ําท่ีสดุ ในขณะท่ีสารสกดัจากลกูใต้ใบมีผล

ยบัยัง้อตัราการแบ่งเซลล์ เม่ือความเข้มข้นของสารสกดัจากลกูใต้ใบเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้อตัราการแบ่งเซลล์น้อยลง โดย

ท่ีความเข้มข้นของสารสกดัลกูใต้ใบ 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีอตัราการแบ่งเซลล์เท่ากบั 24.83 เปอร์เซน็ต์ ความ

เข้มข้นท่ี 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีอตัราการแบ่งเซลล์เท่ากบั 21.50 เปอร์เซน็ต์ และท่ีความเข้มข้นท่ี 3 ไมโครกรัม/

มิลลิลิตร มีอตัราการแบ่งเซลล์เท่ากบั 16.00 เปอร์เซน็ต์และแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบัชดุควบคมุ

(negative control) ซึง่มีอตัราการแบ่งเซลล์สงูสดุ เท่ากบั 34.20 เปอร์เซน็ต์ (Table 1) สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

ศภีุ (2553) ได้ทําการการทดสอบความเป็นพิษของสารสกดัลกูใต้ใบและมะระขีน้กตอ่โครโมโซมเซลล์เมด็เลือดขาว

ในอาหารเพาะเลีย้ง พบวา่สารสกดัจากลกูใต้ใบมีผลไปยบัยัง้การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสโดยอตัราการแบ่งเซลล์จะ

ลดลงเร่ือยๆ เม่ือระดบัความเข้มข้นของสารทดสอบสงูขึน้  การลดลงของคา่ MI ต่ํากว่า 22 % เม่ือเทียบกบั 

negative control ทําให้เกิดการตายบางสว่น (sub lethal) กบัสิ่งมีชีวิตได้ แตถ้่าต่ํากวา่ 50% เม่ือเทียบกบั 

negative control ทําให้เกิดการตายได้ (lethal)  (Celik and Aslanturk, 2010) แตใ่นการศกึษาสารสกดันีใ้ห้คา่ MI 

ของสารสกดัตา่งจากคา่ MI ของ negative control ไมถ่งึ 22 % จงึไมจ่ดัวา่เป็นพิษในระดบัสงูท่ีก่อให้เกิดการตาย
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ได้  คา่ MI เป็นดชันีท่ีใช้ในการวดัสดัสว่นของเซลล์ในระยะไมโทซีสในวฎัจกัรเซลล์ การยบัยัง้การแบ่งเซลล์อาจแปล

ผลได้วา่เซลล์มีการตาย หรือมีอตัราการแบ่งตวัท่ีช้าลง การลดกิจกรรมไมโทซสีอาจเป็นผลจากการยบัยัง้การ

สงัเคราะห์ดีเอน็เอ หรือการสกดักัน้ระยะ G2 ในวฎัจกัรเซลล์โดยป้องกนัเซลล์ไมใ่ห้เข้าสูร่ะยะไมโทซีส  ดงันัน้การลด

คา่ MI เน่ืองจากผลของสารสกดัลกูใต้ใบนีอ้าจเน่ืองมาจากการรบกวนวฎัจกัรของเซลล์ หรือการยบัยัง้การ

สงัเคราะห์ดีเอน็เอ และลดจํานวนเซลล์แบ่งตวัโดยสารสกดัจากลกูใต้ใบ ซึง่จากงานวิจยัของ Plewa et al. (1993) 

กลา่ววา่ สมนุไพรหลายชนิดเป็นแหลง่ผลิตสารต้านการกอ่กลายพนัธุ์แตใ่นขณะเดียวกนัก็อาจพบสารท่ีก่อให้เกิด

พิษในระดบัเซลล์ในพืชนัน้ๆได้เช่นกนั ดงันัน้การใช้สมนุไพรท่ีเช่ือวา่มีความเป็นพิษต่ํา โดยใช้ในทางยาหรืออาหาร

ติดตอ่กนัเป็นเวลานานๆจงึเป็นข้อท่ีควรระวงั 

1.2 การศึกษาความสามารถในการเป็นสารต้านการก่อกลายพันธ์ุ 

จากการศกึษาผลของสารสกดัสมนุไพรลกูใต้ใบในการเป็นสารต้านการก่อกลายพนัธุ์ พบวา่สารสกดั

สมนุไพรลกูใต้ใบมีผลตอ่อตัราการแบ่งเซลล์โดยสง่เสริมให้มีอตัราการแบ่งเซลล์เพ่ิมมากขึน้เม่ือเทียบกบัชดุควบคมุ

ซึง่ใช้ NaN3 300 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร เป็นชดุควบคมุ (Positive control) มีอตัราการแบ่งเซลล์ต่ําสดุ เท่ากบั 9.37 

เปอร์เซน็ต์ และความเข้มข้นของสารสกดัลกูใต้ใบ 1 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  มีอตัราการแบ่งเซลล์เท่ากบั 

11.30 19.00 และ 21.67 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั ซึง่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

เม่ือเปรียบเทียบกบัชดุควบคมุ (Table 1 ) และ เม่ือดคูา่ suppression percentage (SP%) หรือ คา่ความสามารถ

ในการเป็นสารต้านการก่อกลายพนัธุ์ พบวา่เม่ือความเข้มข้นของสารสกดัลกูใต้ใบมากขึน้คา่ SP ก็มากขึน้ด้วย ท่ี

ความเข้มข้น 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  มีคา่ SP มากท่ีสดุ คือ 92.10 เปอร์เซน็ต์ (Table 1) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั

ของ Sabir and Rocha (2008) ได้ทําการตรวจสอบผลของสารสกดัลกูใต้ใบชนิดนํา้ท่ีมีตอ่หน ู ซึง่ถกูเหน่ียวนําให้

เกิดความผิดปกติในเซลล์ตบั สมอง และไตโดยการใช้สาร pro-oxidants (10 IM FeSO4 และ 5 IM sodium 

nitroprusside) พบวา่สารสกดัลกูใต้ใบนัน้มีความสามารถในการต้านสารอนมุลูอิสระชนิด 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl free radical และ iron chelation assay ได้ดี ทัง้นีพ้บวา่สารสกดัจากลกูใต้ใบสามารถต้านทานการ

ทําลายเซลล์ตบัของหน ูท่ีให้ยาพาราเซทามอลโดยไปเพ่ิมการทํางานของ N-acetyl-cysteine ทําให้ตบัถกูทําลายลด

น้อยลง  

2. ผลของสารสกัดลูกใต้ใบต่อความผิดปกตขิองโครโมโซม 

พบวา่ มีการเกิดความผิดปกติของโครโมโซมหลายรูปแบบ คือ แบบแตกหกัเป็นชิน้สว่น (chromosome 

fragment) แบบมีการเพ่ิมของโครโมโซม (polyploidy) แบบสะพาน (chromosome bridge) แบบมีสองนิวเคลียส 

(dinucleus) แบบเกาะกลุม่เหนียวแน่น (chromosome sticky) และไมโครนิวเคลียส (micronucleus) (Table 1 

และ Figure 1) การท่ีโครโมโซมระยะเมทาเฟสมีการเกาะกลุม่เหนียวแน่นเน่ืองจากสารสกดัมีผลตอ่คณุสมบติัทาง

กายภาพและทางเคมีของดีเอ็นเอ หรือโปรตีน  หรือทัง้สองอย่าง หรือมีผลตอ่การประกอบตวักบักลุม่ฟอสเฟตใน

โมเลกลุดีเอน็เอ หรือมีผลตอ่การอดัตวัของดีเอน็เอ (DNA condensation) หรือมีผลตอ่การเช่ือมภายในหรือ 

ระหวา่งโครมาติด  สว่นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโครโมโซม มีผลมาจากการแตกหกัของโครโมโซมหรือ

การแลกเปลี่ยนชิน้สว่นของโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงโครโมโซมท่ีพบในเซลล์สว่นใหญ่ทําให้เกิดการตาย (lethal) 

การพบโครโมโซมแบบเป็นชิน้สว่น (chromosome fragment )แสดงให้เห็นถงึโครโมโซมมีการแตกหกั  และสิ่งท่ีจะ

พบตามมาคือโครโมโซมในรูปสะพานในระยะอะนาเฟส หรือ เทโลเฟส (chromosome bridge) เน่ืองจากการชกันํา

ให้โครโมโซมแตกหกัจะไปรบกวนการประกอบตวัของไมโครทิวบลูท่ีจะสร้างเป็นเส้นใยสปินเดิล นอกจากนัน้การพบ
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ไมโครนิวเคลียสซึง่เป็นดชันีท่ีดีในการตรวจสอบความเป็นพิษของเซลล์ ไมโครนิวเคลียสเกิดจากชิน้สว่นของ

โครโมโซมท่ีไมมี่เซนโทรเมียหรือโครโมโซมท่ีไมไ่ด้ถกูดงึไปยงัเซลล์ลกูโดยเส้นใยสปินเดิล(lagging chromosome) 

และอาจเป็นสาเหตทํุาให้เซลล์ตายได้เน่ืองจากการขาดหายไปของยีน   

ผลของสารสกดัลกูใต้ใบตอ่เซลล์รากหอมทําให้การพบความผิดปกติของโครโมโซมหลายรูปแบบดงักลา่ว

แล้วโดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ Naik and Juvekar (2003) ท่ีพบวา่สารสกดัสมนุไพรลกูใต้ใบมีผลตอ่เซลล์ไวรัส

เอชไอวี-1 ทําให้เกิดความเป็นผิดปกติขึน้ในเซลล์ไวรัส รวมทัง้ทําให้เกิดความผิดปกติในการจําลองตวัของรหสั

พนัธุกรรม และ งานทดลองของสนุา (2548) ท่ีพบวา่สารสกดัสมนุไพรลกูใต้ใบมีฤทธ์ิต้านการเพ่ิมจํานวนของ

เซลล์มะเร็งรังไขช่นิด SKOV3 และเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด SKBR3 โดยสารสกดัลกูใต้ใบยงัสามารถกระตุ้นเซลล์ให้

เกิดการตายแบบ apoptosis อย่างชดัเจนโดยพบการเปลี่ยนแปลงทางสณัฐานวิทยาของเซลล์ เชน่ เกิดการแตกหกั

ของดีเอน็เอ และยงัพบวา่สารสกดัลกูใต้ใบอาจมีฤทธ์ิยบัยัง้เซลล์มะเร็งท่ีช่วง G2/M ซึง่ขึน้กบัเวลาและ ความเข้มข้น

ของสารด้วย 

 

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 
M.N.C D.N. 

Chromosome Abberation 
Total SP% 

C.F. P.P. C.B. C.S. 

Negative control 34.20 ± 9.29 a 6 - 8 - - - 14 - 

Positive control 9.37 ± 0.55 c - 1 36 - - 2 39  

PNAE 1 µg/ml 24.83 ± 1.24 ab 5 - 15 3 1 3 27 - 

PNAE 2 µg/ml  21.50 ± 4.42 b 3 - 12 9 2 2 28 - 

PNAE 3 µg/ml 16.00 ± 0.36 d 3 - 6 9 - 8 26 - 

PNAE 1 µg/ml 

+NaN3 300 µg/ml 

11.30 ± 2.38 c - 2 10 1 1 1 15 65.79 

PNAE 2 µg/ml 

+NaN3300 µg/ml 

19.00 ± 2.55 d 1 - 6 - 1 - 8 81.58 

PNAE 3 µg/ml 

+NaN3 300 µg/ml 

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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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 +NaN3 300 µg/ml)  f. sticky 

chromosomes (PNAE 3 µg/ml)    

 

สรุป 

สารสกดัลกูใต้ใบมีความเป็นพิษในระดบัเซลล์เล็กน้อย โดยทําให้การแบ่งเซลล์มีจํานวนลดลงดไูด้จากค่า

เปอร์เซน็ต์การแบ่งเซลล์ (Mitotic index) 

สารสกดัสมนุไพรลกูใต้ใบมีความสามารถในการ เป็นสารต้านทานการก่อกลายพนัธุ์ ดไูด้จากค่า SP โดยท่ี

ความเข้มข้น 3 µg/ml มีคา่การต้านทานสงูสดุ คือ 92.10 เปอร์เซน็ต์ 

สารสกัดสมนุไพรลูกใต้ใบทําให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมหลายแบบคือ chromosome bridge, 

polyploidy, micronucleus, chromosome fragment และ chromosome sticky 

สารสกดัลกูใต้ใบนีท่ี้ใช้ในการทดลองนีเ้ป็นสารสกดัหยาบเน่ืองจากการใช้ประกอบเคร่ืองยาท่ีใช้ในปัจจุบนั

ก็ใช้จากสารสกดัหยาบเช่นเดียวกนันี ้ดงันัน้ในสารสกดัหยาบอาจมีส่วนผสมของสารประกอบหลายชนิด บางชนิด

อาจเป็นพิษในระดบัเซลล์หรือระดบัยีน สารอ่ืนอาจให้ผลตรงกนัข้ามคืออาจไม่เป็นพิษ ดงันัน้ผลจากการทดลองนี ้

แสดงให้เห็นว่าลกูใต้ใบซึง่มีสรรพคณุทางยามามาย แต่อาจก็ให้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสขุภาพขึน้ได้เช่นกนัหากใช้ไม่

เหมาะสม หรือใช้ตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน 
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