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Abstract

Objective: Clinacanthus nutans glycerine and Moringa oleifera seed oil are
commonly used as herbal medicines in Thailand. Previous studies have shown
the anti-inflammatory effects and promotion of the wound healing process.
However, there is no study for both extracts on oral cells. The aim of this
work is; therefore, to study the proliferative effect of both herbal Thai
Medicine on Human Gingival Fibroblast (HGF) cell line.
Materials and methods: HGF cells were treated with herbal extracts at
concentrations of 0.01, 0.1 and 0.5% (V/V). Cytotoxicity was evaluated by MTT
assay. Sulforhodamine B (SRB) standard staining method was used to monitor
cell proliferation for 10 days after treatment with various concentrations of
herbal extracts.
Results: Both herbal extracts showed no toxicity to HGF cultures in all tested
concentrations. the result of Clinacanthus nutans glycerine and Moringa
oleifera seed oil extractions at concentrations of 0.01, 0.1 and 0.5% (V/V) the
percentage of cell viability was 102, 105, 99 and 108, 110, 105, repectively.
However, both extracts promoted cell proliferation by the concentrationdependent manner. Clinacanthus nutans glycerine showed 117.85%, 125.00%
and 130.35% proliferative rates (P<0.05) compared to the control at
concentrations of 0.01, 0.1 and 0.5% (V/V), repectively. showed significantly
increased cell proliferation compared with the control group (P<0.05). Moringa
oleifera seed oil showed a slightly lower proliferative effect on HGF (104.28%,
114.28% and 118.57% at concentrations of 0.01, 0.1 and 0.5% (V/V),
repectively) compared to that of Clinacanthus nutans glycerine.
Conclusion: The result suggests that these two Thai medicinal plant extracts
promote cell proliferation and might be able to use as a potential medicines
for wound healing process on periodontal diseases.
Key words: Clinacanthus nutans glycerine, HGF cell line, Moringa oleifera
seed oil, MTT assay, periodontal diseases, proliferation, wound healing
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ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกลีเซอรีนพญายอและสมุนไพรน้ำมัน
เมล็ดมะรุมตอการเพิ่มจำนวนของเซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษย
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บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรกลีเซอรีนพญายอและสมุนไพร
น้ำมันเมล็ดมะรุมในดานความเปนพิษ และการกระตุนการแบงตัวของเซลลสรางเสนใยของ
เหงือกมนุษย
อุปกรณและวิธีการศึกษา: นำเซลลเหงือกไฟโบรบลาสทชนิดตอเนื่อง มาเพาะเลี้ยงในตูอบ
ควบคุ ม อั ต ราการไหลของก า ซคาร บ อนไดออกไซด ที่ 37 องศาเซลเซี ย ส 5% ก า ซ
คารบอนไดออกไซด ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 จนไดเซลลชั้นเดียว นำมายอยดวยทริปซิน
อีดีทีเอรอยละ 0.25 ใหเปนเซลลเดี่ยวๆ นำเซลลมาใสเพลทชนิด 96 หลุมๆละ 1x104 เซลล
นำเพลทมาบมในตูอบ เปนเวลา 24 ชม. และนำสารทดสอบสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด มาศึกษา
ประเมินความเปนพิษ โดยวิธี MTT และนำเซลลมาใสเพลทชนิด 96 หลุมๆละ 5x103 เซลล
จำนวน 5 เพลท/สมุนไพร ภายหลังจากใสสารทดสอบสมุนไพร นำเพลทมาบมในตู เปนเวลา
2, 4, 6, 8 และ 10 วัน เพื่อศึกษาการแบงตัวของเซลลของเซลลในแตละชวงเวลา โดยการ
ยอมเซลลดวย SRB (Sulforhodamine B ) โดยใหสารทดสอบสมุนไพรแตละชนิดมีความ
เขมขนรอยละ 0.01, 0.1 และ 0.5 (ปริมาตร/ปริมาตร) สวนกลุมควบคุมใสอาหารเลี้ยงเซลล
ดีเอ็มอีเอ็มอยางเดียว ทำการศึกษาการแบงตัวของเซลลเปนระยะเวลา 10 วัน
ผลการทดลอง: ด า นประเมิ น ความเป น พิ ษ ของสารสกั ด สมุ น ไพรกลี เซอรี น พญายอและ
สมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุมที่ความเขนขนรอยละ 0.01, 0.1 และ 0.5 พบวารอยละ ความมี
ชีวิตของเซลลตอสมุนไพรกลีเซอรีนพญายอเทากับ 104.08±4.90, 104.48±3.2 และ97.55±
2.5 เรียงตามลำดับ สวนสมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุมเทากับ 108.55±4.10, 110.36±3.31
และ107.60±2.6 เรียงตามลำดับ ดานการแบงตัวของเซลลตอสมุนไพรกลีเซอรีนพญายอ พบ
วา ที่ความเขมขนรอยละ 0.01, 0.1 และ 0.5 มีฤทธิ์กระตุนการแบงตัวของเซลลในวันที่ 8
โดยมีเปอรเซนตการแบงตัวของเซลลของเซลล (% cell Proliferation) เทากับ 117.85±
10.37, 125±14.31 และ 130.35±11.35 เรียงตามลำดับ ซึ่งสูงกวากลุมควบคุม เทากับ
100 (P<0.05) สวนการแบงตัวของเซลลตอสมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุม พบวา ที่ความเขมขน
รอยละ 0.01, 0.1 และ 0.5 มีฤทธิ์กระตุนการแบงตัวของเซลลในวันที่ 8 โดยมีเปอรเซนตการ
แบงตัวของเซลล เทากับ 104.28±10.57, 114.28±15.35 และ118.57±11.35 เรียงตาม
ลำดับ ซึ่งสูงกวากลุมควบคุม เทากับ 100 (P<0.05)
บทสรุป: สารสกัดสมุนไพรกลีเซอรีนพญายอและสมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุม ที่ความเขมขน
รอยละ 0.01, 0.1 และ 0.5 ไมมีความเปนพิษตอเซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษย สวนการ
ศึกษาฤทธิ์การแบงตัวของเซลลมีการเพิ่มจำนวนเซลลจากสารทดสอบ ทำใหผลที่ไดมีแนวโนม
ที่จะนำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑสำหรับรักษาโรคในชองปากได โดยสารมีฤทธิ์ในการกระตุน
การแบงตัวของเซลล (cell proliferation) ดวย
รหัสคำ: สมุนไพรกลีเซอรีนพญายอ, เซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษย, สมุนไพรน้ำมันเมล็ด
มะรุม, การทดสอบหาความมีชีวิตของเซลล, โรคปริทันต, การแบงตัวของเซลลในการเพิ่ม
จำนวนเซลล, การสมานแผล
วิ ธี อ า งอิ ง บทความนี้ : ศิรินทิพย ชูเนตร, สุวรรณา ก อ สุ ว รรณวงศ , คงธวั ช ชั ย รั ช วิ ท ย .
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บทนำ

สมุนไพรไทยไดถูกนำมาใชในดานการรักษาโรค
ตางๆ เชน โรคติดเชื้อ โรคที่มีผลตอระบบน้ำเหลือง และ
โรคอื่นๆ1 ในขณะที่โรคในชองปากก็เปนปญหาใหญและ
พบมากสำหรับสุขภาพชองปากของคนทัว่ ไป คือ โรคฟนผุ
หรื อ โรคเหงื อ กอั ก เสบ2-4 ป จ จุ บั น ได มี ก ารนำสมุ น ไพร
โบราณมาใชในการรักษาและปองกันโรคที่เกิดในชองปาก
และฟน โดยนำสรรพคุณทางยาของสมุนไพรพื้นบานมา
ใชประโยชนเพื่อชวยใหมีประสิทธิภาพในการรักษาชอง
ปากมากขึ้น มีรายงานการพัฒนาสมุนไพรในยาสีฟนเพื่อ
นำมาประยุ ก ต ใช ใ นการรั ก ษาโรคปริ ทั น ต ใ นงานทาง
ทันตกรรม พบวา ผลิตภัณฑยาสีฟนที่ผสมสารสมุนไพร
มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย เชน เมื่อผสมสมุนไพร
พวกขอย แกว พญายอ จะทำใหมีคุณสมบัติในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบได เนื่องจากพืชสมุนไพร
สามารถผลิ ต สารเคมี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการต า นจุ ล ชี พ
(antimicrobial activity) เพื่อปองกันตัวเองจากจุลชีพที่
เปนอันตรายตอตัวมันเอง5-8 ในสมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุม
และกลีเซอรีนพญายอ ก็เปนสมุนไพรไทยจากธรรมชาติ
ของประเทศไทย กลาวคือ มะรุมมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา
Moringa oleifera Lam.อยูในวงศ Moringaceae การ
เรียกชื่อมะรุมแตกตางกันออกไปในแตละภาค เชน ภาค
เหนือ เรียกวา บะคอนกอม ภาคอีสานเรียกวา ผักอีฮุม
หรือบักฮุม จัดเปนพืชผักพื้นบานของไทย มีถิ่นกำเนิดใน
ประเทศแถบเอเชีย (อินเดีย, ศรีลังกา) เปนไมยืนตนที่โต
เร็ว ปลูกงายในเขตรอน ทนแลง แตพบไดโดยทั่วไปใน
แอฟริกา และเขตรอนของทวีปอเมริกา เปนไมผลัดใบ
ขึ้ น ได ใ นทุ ก ภู มิ ป ระเทศ สำหรั บ ประเทศไทย มะรุ ม
พื้นเมืองที่ปลูกโดยทั่วไปเปนพวก M.oleifera ซึ่งมีสาย
พันธุจากอินเดียแถบเทือกเขาหิมาลัย จากการศึกษาโดย
นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน พบวา มะรุมเปนพืชที่มีสาร
จำพวก Polyelectrolyte อยูในเมล็ด9 ตอมาในป พ.ศ.
2507 มีผูรายงานวามะรุมมีสารเบนซิลไทโอไซยาเนตโด
ไซตและเบนซิลกลูโดซิโนเลต มีฤทธิ์ตานจุลชีพ โดยมีการ
นำมาใชเปนยาสมุนไพรโบราณ สำหรับรักษาการเจ็บปวด
และมี ผู ร ายงานว า สมุ น ไพรมะรุ ม สามารถยั บ ยั้ ง เซลล

มะเร็ ง ยั บ ยั้ ง การเกิ ด พิ ษ ตลอดจนลดการอั ก เสบ 10-12
สำหรับฤทธิ์ตานการอักเสบ มีรายงานการนำสมุนไพร
มะรุมมาใชในการทดลองกับหนูตะเภา พบวาสามารถลด
การอั ก เสบของทางเดิ น หายใจที่ ถู ก เหนี่ ย วนำโดย
Ovalbumin ในหนูตะเภาและมีผลปองกันการอักเสบ
ของทางเดิ น หายใจที่ มี ผ ลมาจากการเหนี่ ย วนำด ว ย
acetyleholine 13 ฤทธิ์ตานมะเร็ง มีรายงานการศึกษา
แสดงฤทธิ์ยับยั้งการกระตุน Epstein-Baritvirus-early
antigen (EBV-EA) ใน Raji cells ซี่งถูกเหนี่ยวนำโดย
tumor promoter, 12-o-tetradecanoyl-phorbol-13
-acetate(TPA) จากการศึกษาพบวา niazimicin จะเปน
ส า ร เ ค มี ป อ ง กั น ก า ร เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง จ า ก ส า ร เ ค มี
Chemopreventive agent14 ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อรา มีรายงานการศึกษาถึงการแสดงฤทธิ์ตานเชื้อ
แบคทีเรีย Escherichia coli, Klebsialla aerugenus,
Staphylococcus aureus, Bacillus subtillis และฤทธิ์
ต า นเชื้ อ รา 15 ด า นการทดสอบความเป น พิ ษ มี ก ารใช
สมุนไพรมะรุม พบวามีการแสดงความเปนพิษตอเซลล
Micronucleus พบว า มี จ ำนวน micronucleated
polychromatic erythrocytes(PCE)/1000 16 และ
สมุนไพรพญายอ มีชอื่ ทางวิทยาศาสตรวา Clinacanthus
nutans (Burm.f.) Lindau อยูในวงศ Acanthaceae
มีชื่อเรียกแตกตางกัน ไดแก เสลดพังพอนตัวเมีย พญา
ปลองทอง พญาปลองดำ ผักมันไก ผักลิ้นเขียด ลิ้นมังกร
โพะโซ จ าง ซึ่ ง ถ า เป น เสลดพั ง พอนตั ว ผู จ ะมี ห นาม
สรรพคุ ณ อ อ นกว า เสลดพั ง พอนตั ว เมี ย นิ ย มเรี ย ก
เสลดพังพอนตัวเมียวา “พญายอ” มีลักษณะไมพุมแกม
เลื้อยสูง 1-3 เมตร เถาและใบมีสีเขียวใบไมไมมีหนาม ใบ
ยาวเรียวปลายแหลม ออกตรงขามเปนคู ดอกออกเปนชอ
อยูที่ปลายกิ่ง แตละชอมี 3-6 ดอก กลีบดอกเปนดอก
ปลายแยกสีแดงอมสม พญายอขึ้นไดงามในดินที่สมบูรณ
แสงแดดปานกลาง พบไดทั่วไปตามปาในประเทศไทย
เปนพืชตระกูลอแคนตาซีอิ (Acantaceae)17 ซึ่งหาได
ทั่ ว ไป แพทย พื้ น บ า นใช รั ก ษาโรคผิ ว หนั ง จำพวกเริ ม ,
งูสวัดและแกพิษแมลงกัดตอย สารสกัดจากสมุนไพรพญา
ยอ มีผูรายงานเกี่ยวกับการยับยั้งการติดเชื้อไวรัส การ
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เกิ ด การแพ แ ละลดการอั ก เสบเช น กั น 18 มี ร ายงานการ
ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพญายอในดานฤทธิ์ลดการ
อั ก เสบ โดยศึ ก ษาในตั ว อย า งหนู ข าว นำสารสกั ด เอ็ น
บิวทานอลจากใบพญายอใหทางปากหนูขาวจะลดการ
อั ก เ ส บ ข อ ง อุ ง เ ท า ห นู ข า ว ที่ ถู ก เ ห นี่ ย ว น ำ โ ด ย
Carrangenan19-21 แตถาใชวิธีทาสารสกัดที่ผิวหนังจะไม
สามารถลดน้ำหนองของถุงลมหนูได ตอมามีการใช 5%
ของพญายอในรู ป cold cream ซึ่ ง ได จ ากสารสกั ด
เอทานอล 95% และสารสกัดเอทานอลในน้ำ ทาเฉพาะที่
ใหหนูขาวสามารถลดหนองและการเกิด granuloma ได
50.98%, 50.10%, 48.30%22 ตามลำดับ นอกจากนี้ยัง
มีรายงานศึกษาดานความเปนพิษ มีการทดสอบความ
เปนพิษ แสดงใหเห็นวาพญายอสามารถรักษาแผลในปาก
ได แ ละการทดสอบความเป น พิ ษ พบว า สารสกั ด เอ็ น
บิวทานอลมีคา LD50 มีคาเทากับ 13.4กรัม/กิโลกรัม ใน
เวลา 48 ชั่วโมง ภายหลังใหทางปากและคาเทากับ 3.4
กรัม/กิโลกรัม เมื่อฉีดเขาชองทองและใหสารสกัดทุกวัน
เปนเวลา 6 สัปดาห ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของหนู
ขาว แตพบวา น้ำหนักไธมัสลดลงขณะที่น้ำหนักตับเพิ่ม
ขึ้น ไมพบความผิดปกติตออวัยวะอื่นๆ และไมมีอาการไม
พึงประสงคอื่นๆ20 สวนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการกระตุน
การแบงตัวของเซลล เมื่อใชสมุนไพรพญายอเพื่อศึกษา
การเพิ่มจำนวนเซลลตอเซลลเยื่อบุชองปากของมนุษย
(HOK) เปนเซลลลายนที่พัฒนาขึ้นโดย Pibooniyom
และคณะฯ ในป ค.ศ.2002 เพาะเลี้ ย งเซลล ใ น
keratinocyte serum free (Keratinocyte-SFM,
Gibco-BRL) ที่ ไ ด รั บ การเติ ม epidermal growth
factor และ bovine pituitary extract พบวาความ
เขมขนของกลีเซอรีนพญายอที่ไมเปนพิษตอเซลล เทากับ
10 ไมโครลิตร/5 มิลลิลิตรของอาหารเลี้ยงเซลล นำมา
เจือจางลง 10, 100 เทา โดยทดสอบที่ชวงเวลา 24, 48,
72 ชั่วโมง เพื่อวัดการเพิ่มจำนวนเซลลดวยการนับเซลล
ดวยเครื่องนับเซลล (Haemocytometer) พบวา จำนวน
เซลลนอยกวากลุมควบคุม เมื่อทดสอลทางสถิติโดยใช
Kruskal-Wallis test (p<.05) ไม พ บความแตกต า ง
ระหวางกลุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในชวงเวลา 24,
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48 และ 72 ชั่วโมง
จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตางๆเหลานี้มีผู
รายงานศึกษา แตยังไมมีการศึกษาถึงความเปนพิษและ
ผลการแบงตัวของเซลลในสารสกัดสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดนี้
ตอเซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษย ดังนั้นในการศึกษา
วิจัยนี้ จึงเปนการศึกษาผลการแบงตัวของเซลลในสาร
สกัดสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดตอเซลลสรางเสนใยของเหงือก
มนุษย โดยที่ความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรทั้งสอง
ชนิด จะไมมีผลตอการอยูรอดของเซลลสรางเสนใยของ
เหงือกมนุษย และมีความเขมขนซึ่งมีผลตอการกระตุน
การแบงตัวของเซลลดังกลาว ดังนั้นวัตถุประสงคของการ
ศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาดานความเปนพิษและการกระตุน
การแบงตัวอของเซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษยใน
สมุนไพรทั้งสองชนิดนี้

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา

การเตรียมเซลลเพาะเลี้ยง
เซลลที่ใชเปนเซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษย
(Human Gingival Fibroblast cell line หรือ HGF
cell line) (ATCC Lot. No 58007727, CRL 2014) นำ
มาเพาะเลี้ยงในขวดเลี้ยงเซลลขนาด 75 cm2 ดวยอาหาร
เลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็ม (DMEM; Dubbecco’s Modified
Eagles, Gibco, USA) ที่มีฟทรัลโบวายซีรัม รอยละ 10
(10%Fetal Bovine Serum) ในตู อ บที่ อุ ณ หภู มิ 37
องศาเซลเซียส ระดับกาซคารบอนไดออกไซด รอยละ 5
จนเซลลโตเต็มพื้นที่ขวดเลี้ยงเซลล มีลักษณะเปนเซลลชั้น
เดียว เมื่อนำมาทดลองใหดูดอาหารเลี้ยงเซลลออกจาก
ขวด ลางดวยฟอสเฟต บัพเฟอรซาไรด (phosphate
buffer saline) จำนวน 5 มิลลิลิตร ลาง 1 ครั้ง และดูด
ฟอสเฟต บัพเฟอรซาไรด ออกจากขวดเลี้ยงเซลล จากนั้น
เติมทริปซินอีดีทีเอ รอยละ 0.25 จำนวน 5 มิลลิลิตร ทิ้ง
ไว 2 นาที จากนั้นดูดทริปซินอีดีทีเอ ออกจากขวด นำ
ข ว ด เ ลี้ ย ง เซ ล ล บ ม ที่ ตู เ พ า ะ เ ลี้ ย ง เซ ล ล ที่ มี ก า ซ
คาร บ อนไดออกไซด ร อ ยละ 5 และมี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ
รอยละ 100 เมื่อครบเวลานำขวดมาเคาะเบา ๆ เพื่อให
เซลลหลุดจากพื้นขวด เติมอาหารเลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็ม ที่
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มีฟทรัลโบวายซีรัม รอยละ 10 จำนวน 10 มิลลิลิตร และ
ทำการแยกเซลล อ อกจากพื้ น ขวดเลี้ ย งเซลล โ ดยใช
pasture pipette ดูดและปลอยอาหารเลี้ยงเซลลใหทั่ว
พื้นขวด 2-3 ครั้ง ดูดเซลลจำนวน 10 ไมโครลิตร ใสลงใน
ไมโครทิว จากนั้นเติมสีทริปแพนบลูรอยละ 0.4 (0.4%
trypan blue stain; Gibco, USA) จำนวน 10 ไมโครลิตร
ผสมใหเขากัน โดยดูดปลอยขึ้นลงจำนวน 1-2 ครั้ง นำ
ส ว นผสมมาจำนวน 10 ไมโครลิ ต ร ใส เ ครื่ อ งนั บ เซลล
(Haemacytometer; Hausser Scientific Horham,
USA) ปรับใหไดเซลลจำนวน 1x 105 เซลล/มิลลิลิตร
ประเภทสมุนไพรที่ใชในการศึกษา
สมุนไพรที่ใชในการศึกษาการแบงตัวของเซลลใน
สารสกัดสมุนไพรกลีเซอรีนพญายอและสมุนไพรน้ำมัน
เมล็ดมะรุม ตามตารางที่ 1
วิธีการทดสอบ
การเตรียมตัวอยางสมุนไพร
เตรียมตัวอยางสมุนไพรกลีเซอรีนพญายอ ที่ความ
เขมขนรอยละ0.5 แลวเจือจางดวยอาหารเลี้ยงเซลลใหได
ตัวอยางความเขมขนรอยละ 0.1 และ0.01 โดยมีกลีเซอรีน
ความเขมขนรอยละ 0.05 ในอาหารเลี้ยงเซลล เปนกลุม
ควบคุม สวนตัวอยางสมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุม ดำเนินการ
เชนเดียวกันแตใชดีเอ็มเอสโอ (Dimethylsulphoxide;
DMSO) ในอาหารเลี้ยงเซลลเปนกลุมควบคุม

การเลี้ยงเซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษย
นำอาหารเลี้ยงเซลลใสลงในขวดเพาะเลี้ยงเซลล
(Corning Inc., USA) จำนวน 5 มิลลิลิตร ภายใตสภาวะ
ไร เชื้ อ ในตู ก รองอากาศให ป ราศจากเชื้ อ จากนั้ น เติ ม
อาหารเลี้ยงเซลล 1 มิลลิลิตร ลงในเซลลสรางเสนใยของ
เหงือกมนุษย แลวดูดอาหารเลี้ยงเซลลใสในขวดเพาะ
เลี้ยงเซลล ดูดเซลลขึ้นลงเพื่อใหแยกจากกัน นำเซลลไป
เลีย้ งในตูอ บควบคุมอัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซด
รอยละ 5 ( Forma Direct Heat: CO2 Incubator)
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลลทุก
2-3 วัน โดยสังเกตจากสีของอาหารเลี้ยงเซลลเมื่อเปลี่ยน
จากสีแดงเปนสีสมเหลือง
การเตรี ย มเซลล เ พื่ อ ทดสอบฤทธิ์ ข องตั ว อย า ง
สารสกัดสมุนไพร
นำเซลลที่เลี้ยงไวออกจากตูอบควบคุมอัตราการ
ไหลของก า ซคาร บ อนไดออกไซด ร อ ยละ 5 ดู ด อาหาร
เลี้ ย งเซลล อ อก แล ว ล า งเซลล ด ว ย พี บี เ อสบั พ เฟอร
ทำการยอยเซลลดว ยทริปซินอีดที เี อรอยละ 0.25 (0.25%
Trypsin-EDTA) และทำลายฤทธิ์ของทริปซินดวยอาหาร
เลี้ ย งเซลล ที่ มี 10% ฟ ท รั ล โบวายซี รั่ ม (10%Fetal
Bovine Serum) จากนั้นปเปตเซลลลงในถาดเพาะเลี้ยง
เซลลชนิด 96 หลุม( Costar, Corning Life Science,
Acton, MA, USA ) หลุมละ 100 ไมโครลิตรที่มีเซลล
จำนวน 1x104 เซลลตอหลุม นำถาดเพาะเลี้ยงเซลลไป

Table 1 Type, brands and manufacturers of ﬁve preservative solution used in this experiment
Type
Brand name/ Cat. No./ Lot No.
Manufacturers
Grand Island, New York, USA.
Control
GIBCOTM Cat. No. 12100-038
Lot No.1154412
DMEM, Dulbecco’s Modified
Eagle Medium Powder
สมุนไพรกลีเซอรีนพญายอ
อภัยภูเบศร

อภัยภูเบศร
เลขทะเบียน G668/45
Lot. No.SLG B252

สำนักงานโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร,
จ.ปราจีนบุรี, ประเทศไทย

สมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุม 100%
(100% Pure Moringa Seed Oil)

MoringaTM Cat.No. 365

หจก.สามัญ นีโอ โมริ่งกา,
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Evaluation of the proliferative effect of clinacanthus nutans glycerine and moringa oleifera seed oil extraction on human gingival fibroblast cell line
Sirinthip Choonate, Suwanna Korsuwannawong, Kongthawat Chairatvit

377

M Dent J Volume 34 Number 3 September-December 2014

เลีย้ งในตูอ บควบคุมอัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซด
รอยละ 5 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่ โมง
การทดสอบฤทธิ์ของตัวอยางสารสกัดสมุนไพร
นำเซลลจำนวน 1x105 เซลลตอมิลลิลิตร ใสในถาด
เพาะเลี้ยงเซลลชนิด 96 หลุมๆละ 100 ไมโครลิตร ใหได
เซลลจำนวน 1x104 เซลล/หลุม นำถาดเพาะเลี้ยงเซลล
บมเพาะในตูอบเพาะเลี้ยงเซลลชนิด 37 องศาเซลเซียส,
กาซคารบอนไดออกไซด รอยละ 5 และความชื้นสัมพัทธ
รอยละ100 เปนเวลา 24 ชั่วโมง ไดเซลลโตเต็มพื้นที่ขวด
เพาะเลี้ยง มีลักษณะเปนเซลลชั้นเดียว (monolayer)
จากนั้นนำมาทำการทดลอง นำเซลลที่เลี้ยงไวใน 96 หลุม
ครบ 24 ชั่วโมงแลว ดูดสารตัวอยางสมุนไพรกลีเซอรีน
พญายอ ที่ ค วามเข น ข น ร อ ยละ 0.01, 0.1 และ 0.5
จำนวน 100 ไมโครลิตรลงในแตละหลุม โดยทำความ
เข ม ข น ละ 10 หลุ ม ดู ด กลี เซอรี น ความเข ม ข น ร อ ยละ
0.05 ในอาหารเลี้ ย งเซลล จ ำนวน 5 หลุ ม เป น กลุ ม
ควบคุม และใชกลุมควบคุมที่ไมใสกลีเซอรีนจำนวนอีก 5
หลุม นำเซลลในถาดเพาะเลี้ยงชนิด 96 หลุม ไปเลี้ยงใน
ตูอบควบคุมอัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซด
รอยละ 5 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วัน
โดยแต ล ะช ว งเวลา จะนำมาทดสอบด ว ยเอสอาร บี
(Sulforhodamine B; SRB)23 สำหรับการทดสอบสาร
ตั ว อย า งสมุ น ไพรน้ ำ มั น เมล็ ด มะรุ ม จะใช ดี เ อ็ ม เอสโอ
(Dimethylsulphoxide; DMSO) ในอาหารเลี้ยงเซลล
เปนกลุมควบคุมในการทดสอบฤทธิ์ของตัวอยาง
การประเมินฤทธิ์ของตัวอยางสารสกัดสมุนไพรกลีเซ
อรี น พญายอ และสมุ น ไพรน้ ำ มั น เมล็ ด มะรุ ม ในการ
กระตุ น การแบ ง ตั ว ของเซลล ส ร า งเส น ใยของเหงื อ ก
มนุษย
นำเซลลในถาดเพาะเลี้ยงชนิด 96 หลุม ที่ทำการ
ทดสอบดวยสารตัวอยางสมุนไพรครบ 24 ชั่วโมงแลว
อ อ ก จ า ก ตู อ บ ค ว บ คุ ม อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ข อ ง ก า ซ
คารบอนไดออกไซด แลวใสสารละลายเอ็ม ที ที [3-(4,5dimethylthiazol-2-yl) -2, 5–diphenyltetrazolium
bromide, thiazolyl blue)24 ความเขมขนรอยละ 0.05
378

ลงในแตละหลุม จำนวน 250 ไมโครลิตร/หลุม นำเซลล
ไ ป เ ลี้ ย ง ใ น ตู อ บ ค ว บ คุ ม อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ข อ ง ก า ซ
คารบอนไดออกไซดรอ ยละ 5 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำสารละลาย MTT เททิ้งใน
ภาชนะที่จัดเก็บของเสีย แลวเติม ดีเอ็มเอสโอ(DMSO)
หลุมละ 50 ไมโครลิตร นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวย
เครื่องไมโครไทเทอรเพลทรีดเดอร ( Micro titre plate
reader, Ceres UV 900 HDI, Bio-Tek Instrument
Inc, Verment, USA) คำนวณเปอรเซนตความมีชีวิตของ
เซลล (%Cell viability) ดวยสมการ %Cell viability =
ODs x 100 / ODctrl (1) โดยที่ ODs คือ คาการดูดกลืน
แสงที่ 570 นาโนเมตรของกลุมตัวอยาง ODctrl คือ คา
การดู ด กลื น แสงที่ 570 นาโนเมตรของกลุ ม ควบคุ ม
ทำการทดลองซ้ำอีก 3 ครั้ง นำขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบ
ความแตกต า งของเปอร เซนต ค วามมี ชี วิ ต ของเซลล
(%Cell viability) ของสารตัวอยางที่ความเขมขนตางๆ
ดวยสถิติ One-way ANOVA : Post hoc Multiple
Comparisons (Dunnett) ดวยโปรแกรม SPSS เวอรชั่น
18.0 ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p < 0.05)
การทดสอบการย อ มเซลล ด ว ยวิ ธี เ อสอาร บี
(Sulforhodamine B; SRB)
นำเซลลจำนวน 5x103 เซลล/หลุม ใสในถาดหลุม
ชนิด 96 หลุม ภายหลังจากตัวอยางถูกทดสอบ เปนเวลา
2, 4, 6, 8 และ 10 วันแลว ตรึงเซลลดวยไตรคลอโรอะ
ซีตริกแอซิค รอยละ 10 (10% Trichloroacetic acid)
เปนเวลา 1ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้น
ลางดวยน้ำกลั่น 100 ไมโครลิตร/หลุม จำนวน 3 ครั้ง
แล ว ย อ มสี เ อสอาร บี ร อ ยละ 0.057% (0.057%
Sulforhodamine B; SRB) จำนวน 100 ไมโครลิตร
เปนเวลา 30 นาที แลวลางดวยอะซีตริคแอซิด รอยละ 1
(1% acetric acid) จำนวน 3 ครั้งๆละ 100 ไมโครลิตร/
หลุม จนกระทั่งพื้นเพลทใส จึงเติมทริสเบสความเขมขน
10 มิลลิโมลา (10mM Tris-base buffer) จำนวน 100
ไมโครลิตร/หลุม นำเพลทไปเขยาที่เครื่องเขยา เปนเวลา
10 นาที นำเพลทมาวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
510 นาโนเมตร
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ผลการทดลอง

เมื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรกลีเซอรีน
พญายอและสมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุมในดานทดสอบ
ความมีชีวิตของเซลลสรางเสนใยในเหงือกมนุษยที่ตูอบ
ควบคุมอัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซด รอย
ละ 5 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
พบว า เปอร เ ซนต ค วามมี ชี วิ ต ของเซลล ต อ สารสกั ด
สมุนไพรกลีเซอรีนพญายอ โดยมีกลุมควบคุมลบ กลุม
ตัวอยางที่ความเขนขนรอยละ 0.01, 0.1 และ 0.5 และ
กลุมควบคุมบวก เทากับ 95.11±3.75, 104.08±4.90,
104.48±3.2, 97.55±2.5 และ 2.93±0.14 เรียงตาม

ลำดับ สวนสมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุม เทากับ 109.73±
4.48, 108.55±4.10, 110.36±3.31, 107.60±2.6 และ
2.62±0.13 เรียงตามลำดับตามตาราง ผลการทดสอบ
ความมีชีวิตของเซลล (ตารางที่ 2) และ (รูปที่ 1)
เมื่ อ ทดสอบฤทธิ์ ข องสมุ น ไพรกลี เซอรี น พญายอ
และสมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุมในการกระตุนการแบงตัว
ของเซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษย ในตูอบควบคุม
อัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วัน ดวยการ
ยอมเซลลดวยวิธีเอสอารบี ตามผลการทดสอบในตารางที่
3 และรูปที่ 2 (รูป A-1 และ A-2)

Table 2 Percent cells viability of Clinacunthus nutans and Moringa oleifera seed oil
Concentrations of samples
Clinacunthus nutans
Moringa oleifera seed oil
Negative control
95.11±3.75
109.73± 4.48
(ThermanoxTM coverslips)
0.01% (v/v)
104.08±4.90
108.55± 4.10
0.1% (v/v)
104.48±3.20
110.36± 3.31
0.5% (v/v)
97.55±2.50
107.60± 2.60
Positive control
Polyvinylchloride (PVC)
2.93±0.14
2.62± 0.13

Figure 1 Percent cells viability of Clinacanthus nutans Glycerine and Moringa oleifera seed oil
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การคำนวณหาอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของเซลล
สร า งเส น ใยของเหงื อ กมนุ ษ ย ในช ว งระยะที่ เ ป น
exponential phase คื อ ระยะที่ เซลล แ บ ง ตั ว อย า ง
รวดเร็วในอัตราคงที่ คือวันที่ 3 ถึงวันที่ 6 พบวาสมุนไพร
กลีเซอรีนพญายอ ที่ความเขมขนรอยละ 0.01, 0.1 และ
0.5 มี เ ปอร เซนต ก ารแบ ง ตั ว ของเซลล (% cell
proliferation) เทากับ117.85±10.37, 125±14.31
และ 130.35±11.35 เรียงตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมที่ไมใสสารตัวอยางทดสอบ (100%) สวน ผลการ
ทดสอบในตารางที่ 4 และรูปที่ 3 (รูป B-1 และ B-2)
พบวา สมุนไพรน้ำมันเมล็ดมะรุมที่ความเขมขนรอยละ
0.01, 0.1 และ 0.5 มี เปอรเซนตการแบงตัวของเซลล
เทากับ104.28±10.57, 114.28±15.35 และ118.57±
11.35 เรียงตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมใส
สารตัวอยางทดสอบ (100%) พบวาสารสมุนไพรทั้ง 2
ชนิ ด มี ฤ ทธิ์ ก ระตุ น การแบ ง ตั ว ของเซลล ส ร า งเส น ใยใน
เหงือกมนุษย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น
รอยละ 95 (p < 0.05)

สรางเสนใยในเหงือกมนุษย ในวันที่ 8 และภายหลังจาก
นั้นอัตราการเจริญของเซลลเริ่มลดลงในอัตราการตายสูง
กวาอัตราการเพิ่มจำนวนเซลล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุมที่ไมใสสารสกัดสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด พบวา
กลุมควบคุมมีอัตราการเจริญของเซลลอยูในระดับต่ำกวา
อัตราการเจริญของเซลลในกลุมทดสอบที่ใสสารสมุนไพร
ทั้ง 2 ชนิดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และจาก
การศึกษามีผูรายงานเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรพญายอมี
สารสำคั ญ คื อ เฟลโวนอยด เป น สารสำคั ญ ในการ
ออกฤทธิ์ลดการอักเสบ25 ซึ่งมีผูรายงานวาสารสกัดเอทาน
อลจากใบพญายอขนาด 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีผลตอ
ไซโตคายน ที่เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ โดยไป
ยับยัง้ interleukin-1-b แตไมมผี ลตอ interleukin-6 26-27
นอกจากนี้ยังพบวามีฤทธิ์ลดความเจ็บปวด28-30 และฤทธิ์
ต า นเชื้ อ ไวรั ส มี ผู ร ายงานว า สารสกั ด จากใบพญายอ
สามารถทำลายไวรัส HSV-1 โดยตรงกอนที่ไวรัสเขาสู
เซลล31 และสามารถฆาเชื้อไวรัสที่เปนเริม HSV-2 ซึ่ง
เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองโดยทำลายไวรัสโดยตรง เมื่อ
ไวรัสยังไมเขาสูเซลล 31, 32-34 สวนสารสกัดสมุนไพรน้ำมัน
เมล็ดมะรุม สามารถสกัดเปนน้ำมันได น้ำมันเมล็ดมะรุม
บทวิจารณ
การศึ ก ษาฤทธิ์ ข องสารสกั ด สมุ น ไพรกลี เซอรี น ประกอบไปด ว ย Sterol ได แ ก campesterol,
พญายอและสารสมุ น ไพรน้ ำ มั น เมล็ ด มะรุ ม พบว า stigmasterol , b-sitosterol , D5-avenasterol ,
สมุนไพรทั้ง 2 ชนิดนี้ มีฤทธิ์กระตุนการแบงตัวของเซลล clerosterol , 24-methylenecholesterol , D7Table 3 Cell Proliferation in HGF cell line of Clinacunthus nutans
Concentrations of samples
% Cell proliferation of Clinacunthus nutans
Control
100.00± 4.57
0.01% (v/v)
117.85±10.37
0.1% (v/v)
125.00±14.31
0.5% (v/v)
130.35±11.35
Table 4 Cell Proliferation in HGF cell line of Moringa oleifera seed oil
Concentrations of samples
% Cell proliferation of Moringa oleifera seed oil
Control
100.00± 3.57
0.01% (v/v)
104.28±10.57
0.1% (v/v)
114.28±15.35
0.5% (v/v)
118.57±11.35
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Figure 2 Percentage of cell proliferation compared to the Clinacanthus nutans Glycerine at
concentrations of 0.01, 0.1 and 0.5% (v/v) on human gingival fibroblast cell line.
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Figure 3 Percentage of cell proliferation compared to the Moringa oleifera seed oil at
concentrations of 0.01, 0.1 and 0.5% (v/v) on human gingival fibroblast cell line.
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