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บทคัดย่อ 
 7-Methoxyheptaphylline (7-MH) เป็นสารกลุ่ม carbazole พบในส่องฟ้า (Clausena harmandiana) ซึ่งเป็นพืช
สมุนไพรที่ใช้ส าหรับรักษาอาการปวดหัว ปวดท้อง ส่องฟ้าพบได้ในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ทดสอบความเป็นพิษของสาร 7-MH ต่อเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์ (SHSY-
5Y) และผลของสาร 7-MH ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็งด้วย วิธี Western 
blot analysis ผลการศึกษาพบว่า สาร 7-MH มีความเป็นพิษ ต่อเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์ที่ความเข้มข้น 100 µM หลังจากบ่ม
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และเมื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเซลล์โดย phase contrast microscope แสดงให้เห็น ว่าเซลล์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา ได้แก่ detachment cell, shrinkage cell และ เซลล์เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส การศึกษา
เชิงโมเลกุลพบว่าสาร 7-MH สามารถกระตุ้นการแสดงออก cleaved ของ caspase-3 และ BAX ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการตายของเซลล์ 
และสามารถยับย้ังการแสดงออกของ Mcl-1 และ Bcl-xL ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของเซลล์ ในเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์ได้ 
 
ค าส าคัญ  :  ส่องฟ้า, 7-Methoxyheptaphylline, อะพอพโทซิส, มะเร็ง 
 
Abstract 
 7-Methoxyheptaphylline (7-MH) derivatives are carbazole in Clausena harmandiana, a medicinal 
plant that is utilized for headache, stomach ache, and other treatments of illness. The present study 
examined the effects of 7-MH on toxicity in neuroblastoma cells (SH-SY5Y), To study the effect of 7-MH on 
the expression of apoptosis-related proteins in cancer disease. We used cell proliferation assay (MTT assay) 
for toxicity, used immunoblotting for protein expression. The results showed that 7-MH was toxic to 
neuroblastoma cells at a concentration of 100 μM after incubated 24h, And when examining the cell 
morphology by phase contrast microscope showed that 7-MH concentration at 100 μM can induced 
morphological changes, including detachment cells, shrinkage cells, and cell death by apoptosis. In 
molecular studies, we found that 7-MH can activated cleaved of caspase-3 and BAX which resulted of cell 
death. And it suppressed Mcl-1 and Bcl-xL, inhibitors of apoptosis in neuroblastoma cell.  
 
Keywords  :   7-Methoxyheptaphylline, cancer, Clausena harmandiana, apoptosis 
 
บทน า 
 โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของ
สารพันธุกรรม ซึ่งท าให้เซลล์เกิดการเจริญเติบโตและเพ่ิม
จ านวนอย่างควบคุมไม่ได้ เกิดการลุกลามไปยังเซลล์
ข้างเคียง และแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท า
ให้เกิดการตายของเน้ือเย่ือในที่สุด (สุภัทร์ สุบงกช และคณะ
, 2556) มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่ว

โลก องค์การอนามัยโรครายงานว่าในปี พ.ศ. 2551 มีผู้ป่วย
รายใหม่จ านวน 12.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ราว 7.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 13% จากสาเหตุการเสียชีวิต
ของคนทั่วโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จ านวนของผู้เสียชีวิต
จากโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึนเป็น 8.2 ล้านคน และคาดการณ์ว่าปี
พ.ศ. 2573 จะมีผู้เสียชีวิตมากถึง 13 ล้านคน อุบัติการณ์
ของโรคมะเร็งในประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 พบว่ามีผู้ป่วย 
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รายใหม่จ านวน 3,441 ราย และจากการรายงานของส านัก 
โรคไม่ติดต่อ พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี พ.ศ. 2560
จ านวน 45,892 ราย และ พ.ศ. 2557 จ านวน 47,086 ราย 
การรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยเป็นการรักษาแบบ
ผสมผสาน ได้แก่ การผ่าตัด การรักษาด้วยรังสี การรักษา
โดยการใช้ฮอร์โมน การรักษาโดยการเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้
ร่างกายเพ่ือก าจัดเซลล์มะเร็งให้หมดจากร่างกาย และการ
รักษาด้วยเคมีบ าบัดซึ่งเป็นวิธีที่มีความส าคัญทางคลินิก แต่
ข้อเสียที่พบได้บ่อยคือยาเคมีบ าบัดมีผลข้างเคียงและอาการ
ไม่พึงประสงค์ต่อเซลล์ปกติที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ
เซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เช่น เย่ือบุทางเดินอาหาร 
เส้นผม เม็ดเลือด ในปัจจุบันจึงมีการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะ
พัฒนายาเคมีบ าบัดที่มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติให้ลดลง 
งานวิจัยน้ีสนใจศึกษาฤทธ์ิของสารส าคัญจากส่องฟ้าในการ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  โดยผลจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ
ส าหรับพัฒนาสารสกัดจากต้นส่องฟ้าส าหรับใช้เป็นยารักษา
โรคมะเร็งในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทดสอบความเป็นพิษของสาร 7-MH ต่อ
เซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์ (SH-SY5Y) 
 2. เ พ่ื อศึ ก ษ า ผ ลขอ งส าร  7 -MH ต่ อก า ร
แสดงออกของ โปร ตีนที่ เ กี่ ยว ข้อ งกั บกระบวนการ
เจริญเติบโตและการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็ง 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ป ร ะ ส า ท ข อ ง ม นุ ษ ย์
(Neuroblastoma) เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ตัวอ่อน
ของระบบประสาท  (Embryonic neural creast cell) ที่
เรียกว่า neuroblast ที่จะเจริญต่อไปเป็นปมประสาท 
(Ganglion) ขอ ง ป ร ะ ส าทซิ ม พ าที ติ ค  ( Sympathetic 
nervous system) ที่กระจายอยู่ด้านข้างทั้งซ้ายและขวา
ตลอดความยาวของกระดูกสันหลัง รวมทั้งเป็นเซลล์ของ
เน้ือเย่ือส่วนหน่ึงของต่อมหมวกไต (Adrenal gland) ดังน้ัน
โรคมะเร็งนิวโรบลาสโตมาจึงเกิดได้ทั่วร่างกายตามแนวสอง
ข้างซ้ายขวาของกระดูกสันหลัง และที่ต่อมหมวกไต ระบบ
ประสาทซิมพาทีติค คือ ระบบประสาทที่มีหน้าท่ีควบคุมการ
ท างานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น การบีบตัวของ
ล าไส้ การเต้นของหัวใจ  และเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ตั ว ก ร ะ ตุ้ น จ า ก ภ า ย น อ ก ร่ า ง ก า ย 
เช่น ความเครียด ความกลัว ความกังวล การตกใจ เป็นต้น 
มะเร็งนิวโรบลาสโตมาเป็นโรคมะเร็งของเด็ก พบเป็น
ประมาณร้อยละ 6-10 ของมะเร็งในเด็กทั้งหมด ส่วนใหญ่

พบในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี เช่นเดียวกับในโรคมะเร็งวิมส์ โดย
มีการศึกษา พบว่า ประมาณร้อยละ 40 ของมะเร็งนิวโรบ
ลาสโตมา พบในเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี ประมาณร้อยละ 35 
พบในอายุ 1-2 ปี ประมาณร้อยละ 25 พบในอายุมากกว่า 2 
ปี โดยพบในอายุมากกว่า 10 ปีและในผู้ใหญ่ได้น้อยมาก 
โรคมะเร็งนิวโรบลาสโตมาพบได้ในเด็กผิวขาวสูงกว่าในเด็ก
ผิวด า และพบในเด็กชายบ่อยกว่าในเด็กหญิงเล็กน้อย 
ประมาณ 1.2:1 ในประเทศไทยรายงานในปี พ.ศ. 2546 
จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบโรคน้ี
ในเด็กไทยทั้งหมด 6.3 รายต่อประชากรเด็กไทย 1 ล้านคน 
(เกียรติคุณ ไกรพิบูลย์, 2559) ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่
แน่นอนของโรคมะเร็งชนิดน้ี แต่การศึกษาเชื่อว่าน่าจะเกิด
จากความผิดปกติจากพันธุกรรมชนิดถ่ายทอดได้ เพราะพบ
โรคได้สูงข้ึนในเด็กที่ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งชนิดน้ี 
และอาจเกิดจากพันธุกรรมที่ผิดปกติเฉพาะตัวเด็กเอง 
อาการของโรคมะเร็งชนิดน้ีได้แก่ การคล าพบก้อนเน้ือ
ผิดปกติในต าแหน่งของปมประสาทซิมพาทีติค ก้อนเน้ือน้ีจะ
ไม่เจ็บ ทั้งน้ีผู้ป่วยอาจมีไข้ต่ าๆ และอาจมีท้องเสียร่วมด้วย 
นอกจากน้ันจะเป็นอาการตามต าแหน่งที่เกิดโรค เช่น ถ้าโรค
เกิดในช่องอกเด็กอาจมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจเหน่ือย
หอบ หายใจมีเสียงผิดปกติ หรือไอเรื้อรัง ถ้าโรคเกิดในต่อม
หมวกไตมักคล าได้ก้อนในช่องท้อง ถ้าโรคเกิดในเน้ือเย่ือตา
พบมีตาบวม และหนังตาตก เมื่อโรคน้ีแพร่กระจายเข้าสู่
กระดูกเด็กจะมีอาการร้องโยเยและไม่ยอมเดิน ปัจจุบัน
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นที่ยอมรับจะเป็นการรักษา
แบบผสมผสานของสหสาขาวิชาซึ่งประกอบด้วย 1) การ
ผ่าตัด 2) การให้ยาเคมีบ าบัด และ 3) การให้รังสีในการ
รักษา โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และข้อบ่งชี้ใน
ผู้ป่วยแต่ละราย โดยการผ่าตัดน้ันถือเป็นแนวทางหลักใน
การรักษาโรคมะเร็ง ส่วนการรักษาอื่นๆ ถือเป็นการรักษา
เสริม (adjuvant therapy) ซึ่งการรักษาเสริมหลังการผ่าตัด
น้ันข้ึนอยู่กับระยะของโรคมะเร็ง และสภาพร่างกายของ
ผู้ป่วย (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) การผ่าตัด (surgery) เป็นการเอาก้อน
เน้ือออกในผู้ป่วยสามารถท าได้มากในมะเร็งระยะที่ 1 
(stage I CRC) โอกาสที่จะหายขาดด้วยวิธีการรักษาโดยการ
ผ่าตัดโดยไม่ใช้การรักษาเสริมประมาณ 90 % ซึ่งจะท าการ
ผ่าตัดในส่วนของ mesorectum ทั้งหมดออกพร้อมทั้ง
เน้ือเย่ือที่มี  perirectal fat และ lymph node เฉพาะที่  
ส่วนการรักษาด้วยรังสี  (Radiation Therapy) เป็นการ
รักษาเสริมโดยการฉายแสงที่มีพลังงานสูงเพ่ือท าลาย ลด
การขยายตัวและหยุดการเจริญเติบโตของเน้ือร้าย ใช้ในผู้ที่
ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้  เช่น เน้ือร้ายอยู่ใน
ต าแหน่งที่บอบบางและยากต่อการผ่าตัด หรือใช้หลังการ
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http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
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ผ่าตัดที่ยังคงหลงเหลือเซลล์มะเร็งอยู่ การรักษาด้วยรังสี
สามารถท าได้ด้วยกันหลายวิธี เช่น External Radiation คือ
การฉายรังสีที่มีพลังงานสูงผ่านชั้นผิวหนัง กะโหลก เซลล์
สมอง ไปยังต าแหน่งของเน้ือร้าย โดยจะท าประมาณ 5 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ใช้เวลาไม่นานต่อหน่ึงครั้ง และ Stereotactic 
Radiosurgery คือการท าลายเน้ือร้ายโดยการใช้รังสีที่มี
พลังงานสูงจากหลายทิศทางด้วยความแม่นย า  โดยท า
หลั ง จากมีกา รระบุต าแห น่งที่ ชั ด เจน  ซึ่ งท า ให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนและใช้เวลาในการพักฟ้ืนน้อยกว่า และการ
ใช้ยาเคมีบ าบัดเป็นการรักษาเสริมในกรณีที่ผ่าตัดแล้วพบว่า
เป็นเน้ือร้าย ก็อาจต้องอาศัยเคมีบ าบัดช่วยรักษาเน้ืองอกใน
ส ม อ ง ด้ ว ย อี ก ท า ง  ซึ่ ง ย า เ ค มี บ า บั ด ที่ ใ ช้  เ ช่ น 
cyclophosphamide เ ป็ น ย าที่ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม  alkylating 
agents กระบวนการออกฤทธ์ิของยาซัยโคลฟอสฟาไมด์ คือ
ตัวยาจะออกฤทธ์ิโดยการจับหรือรวมตัวกับดีเอ็นเอของ
เซลล์มะเร็ง ท าให้ดีเอ็นเอท าหน้าที่ไม่ได้ ท าให้ไม่มีการ
แบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเกิดข้ึน และ Dinutuximab เป็นยาที่
ออกฤท ธ์ิ ในการกระ ตุ้นภูมิ คุ้มกัน  เช่น  การกระ ตุ้น 
granulocyte-macrophage colony stimulating factor 
(GM-CSF), aldesleukin (IL-2) และ 13-cis retinoic acis 
เป็นต้น 
 ส่ อ ง ฟ้ า  ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  Clausena 
harmandiana เป็นไม้ล้มลุกจัดอยู่ในวงศ์ Rutaceae ส่อง
ฟ้ามีชื่อเรียกอื่นๆ ว่า หวดหม่อนต้น (ล าปาง), หัสคุณดง 
(โคราช), ลอดฟ้า (หล่มสัก) ลักษณะทั่วไปของส่องฟ้า เป็น
สมุนไพรไทยที่พบทั่วไปในเขตร้อนชื้น และพบได้ตามป่า
โปร่งทั่วภาคอีสาน มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 20-
50 เซนติเมตร โดยใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ
ใบย่อย มีรูปคล้ายไข่แกมวงรี ส่วนแผ่นใบมีจุดน้ ามันกระจาย 
เมื่อส่องดูจะมองเห็นจุดโปร่งแสงเล็กๆ กระจายทั่วทั้งใบ 
ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง โดยมีกลีบดอกสีขาวแกมเหลือง 
ผลสดรูปกลมรี องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญของต้นไม้สกุล 
Clausena คือสารกลุ่ม  carbazole alkaloids และกลุ่ม 
coumarins ซึ่งสารส าคัญ 7-Methoxyheptaphylline (7-
MH) เป็นสารสกัดบริสุทธ์ิที่สกัดได้จากรากของต้นส่องฟ้า 
เป็นสารในกลุ่ม carbazole alkaloids การศึกษาฤทธ์ิของ
สาร 7-MH  ที่ผ่านมาพบว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านม 
(MCF-7) และเซลล์มะเร็งปากมดลูก  (KB cell lines) ได้ดี
โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 2.21 และ 1.74 g/mL  และพบ
ฤทธ์ิในการต้านเชื้อ plasmodial ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 2.94 
g/mL (Thongthoom et al., 2010)  
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
การทดสอบความเป็นของสาร 7-MH ต่อเซลล์มะเร็ง
ประสาทของมนุษย์ (SH-SY5Y) 
 เพาะเลี้ยงเซลล์ SH-SY5Y ใน 96-well plate 
โดยใช้อาหารเลี้ยงเซลล์ ชนิด Eagle's Minimum Essential 
Medium  (EMEM) บ่มในตู้บ่มเซลล์อุณหภูมิ 37๐C หล่อเลี้ยง
ด้วย 5% CO2 เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากน้ันเติมสารทดสอบ 
หลังจากบ่มตามเวลาที่ก าหนดดูดสารทดสอบออกให้
หมดแล้วเติม 10% MTT ลงในหลุมๆละ 100 µl บ่มในตู้อบ
อุณหภูมิ 37๐C หล่อเลี้ยงด้วย 5% CO2 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร ด้วย
เครื่องอ่านไมโครเพลต ค านวณอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ 

 % cell 

viability=
Absorbance of test well

Control well
 x100 

  
การศึกษาฤทธิ์ของสาร 7-MH ต่อการเปลี่ยนแปลง
สัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งประสาท 
 เติมสารทดสอบโดยการดูดอาหารเลี่ยงเซลล์เก่า
ออกและเติมสาร 7-MH ความเข้มข้น 0.1, 1, 10 และ 100 
µM และ Doxorubicin ความเข้มข้น 10 mg/ml โดยเติม
หลุมละ 100 µl น าไปบ่มในตู้บ่มเซลล์อุณหภูมิ 37๐C หล่อ
เลี้ยงด้วย 5% CO2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น าเซลล์ไปศึกษา
การเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานโดยใช้ Phase contrast 
microscopy 
การเตรียมสารสกัดเซลล์ 
 เติมสารทดสอบโดยการดูดอาหารเลี่ยงเซลล์เก่า
ออกและเติมอาหารเลี้ยงเซลล์ใหม่ 1,800 µl จากน้ันท าการ
เติมสารทดสอบ 200 µl ให้ความเข้มข้นสุดท้ายเป็นดังน้ี 
หลุมที่ 1 เป็น Control เติมอาหารเลี้ยงเซลล์  + DMSO 
หลุมที่ หลุมที่ 2 - 3 เป็นสาร 7-MH เติมที่ความเข้มข้น 1 
และ  10 µM หลุมที่  4 เป็น Positive control เ ติม  N-
acetylcysteine (NAC) ความเข้มข้น 100 µM น าไปบ่มใน
ตู้บ่มเซลล์อุณหภูมิ 37๐C หล่อเลี้ยงด้วย 5% CO2 เป็นเวลา 
4 ชั่วโมง จากน้ันเติม lysate buffer ที่อุณหภูมิ 4 C หลุม
ละ 100 µl แช่ในถังน้ าแข็งเป็นเวลา 30 นาที ขูดเซลล์ด้วย 
scraper แล้วดูดใส่ใน eppendorf 
 ศึกษาเชิงโมเลกุลของสาร 7-MH ต่อโปรตีนที่
เก่ียวข้องกับการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็ง
ประสาท โดยวิธี Western blotting analysis  
 แยกโปรตีนด้วย gel electrophoresis โดยใช้
กระแสไฟฟ้าที่  60 mAmp ก าลังไฟฟ้าที่  30 watt และ 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
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ความต่างศักย์ 500 volt เวลา 1 ชั่วโมง ท าการเคลื่อนย้าย
โปร ตีนจากแผ่น  gel ไปสู่  PVDF membrane  เ ติม  1 
มิ ล ลิ ลิ ต ร  primary antibody (Mcl-1, Bcl-xL, BAX, 
Cleaved caspase-3) โดยผสมกับ antibody solution ใน
อัตราส่วน 1: 1,000  เติม 300 ไมโครลิตร ECL โดยเตรียม
จาก Luminol enhancer solution + Peroxide solution 
ในอัตราส่วน 1: 1  ตรวจสอบโปรตีนบน membrane ด้วย
การประกบแผ่นฟิล์มเพ่ือดู band ของโปรตีนด้วยเทคนิค 
chemiluminescent detection ดัดแปลงวิธีจาก (Waiwut 
et al., 2011) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ใช้ส ถิ ติ  independent t – test ส าหรับการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองที่เป็น
อิสระต่อกัน โดยใช้ software IMB SPSS statistics 24 ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการศึกษา  
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาฤทธ์ิของสาร 7-MH ที่
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ  โ ด ย ใ ช้  Doxorubicin แล ะ  N-
acetylcysteine เป็น positive control ต่อการตายของ
เซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์ (SH-SY5Y) ผลการทดลอง
เป็นดังต่อไปน้ี 
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ SH-SY5Y ของสาร 7-
MH 
 เป็นการศึกษาฤทธ์ิของสาร 7-MH ต่อการตาย
ของเซลล์ SH-SY5Y โดยเซลล์ถูกบ่มด้วยสาร 7-MH ความ
เข้มข้น 0.1, 1, 10 และ 100 µM เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ศึกษา
ด้วยวิธี MTT วัดการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร ค านวณ
ร้อยระของเซลล์ที่ รอดชี วิต (% cell viability) ผลการ
ทดลองพบว่า 7-MH ที่ความเข้มข้น 100 µM หลังการบ่ม
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีร้อยละของเซลล์ SH-SY5Y ทีร่อดชีวิต
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงร้อยละของเซลล์ SH-SY5Y ที่รอดชีวิต

หลังจากบ่มด้วยสาร 7-MH ที่ความเข้มข้น 
          แตกต่างกันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เป็นเวลาที่ใช้ใน

การศึกษาหาฤทธิ์ในการเหน่ียวน าให้ 
          เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง แสดงข้อมูลด้วยค่า 

mean ± SD (n=3), 
หมายเหตุ:  ** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p < 0.01 
 
การศึกษาฤทธิ์ของสาร 7-MH ต่อการเปลี่ยนแปลสัณฐาน
วิทยาของ SH-SY5Y 
 เพ่ือยืนยันถึงลักษณะการการตายของเซลล์ SH-
SY5Y จึงได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของ
เซลล์ที่มีการทดสอบฤทธ์ิด้วยสาร 7-MH และ Doxorubicin 

โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด inverted phase contrast ใน
การบันทึกภาพเซลล์ที่เกิดข้ึน ผลการศึกษา พบว่าสัณฐาน
วิทยาของเซลล์ SH-SY5Y ที่ทดสอบด้วยสาร 7-MH ความ
เข้มข้น 100 µM เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีลักษณะของเซลล์ที่
เกิดการตายแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน คือมีการ
หด ตั ว เ ล็ ก ล ง ขอ ง เ ซล ล์  (cell shrunken) ผ นั ง เ ซ ล ล์
เปลี่ยนแปลงเป็นกระเปาะหลายๆ อัน (blebs) กระเปาะที่
ขอบเซลล์แตกตัวออกจากกันกลายเป็นเศษของเซลล์ 
(apoptotic bodies) และสัณฐานวิทยาของเซลล์ SH-SY5Y 
ที่ทดสอบด้วยสาร Doxorubicin ความเข้มข้น 10 mg/ml 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบลักษณะการตายของเซลล์คลายกับ
เซลล์ที่ทดสอบด้วย 7-MH แต่พบน้อยกว่า จึงสรุปได้ว่าเซลล์ 
SH-SY5Y เกิดการเปลี่ยนลักษณะสัณฐานวิทยาที่แสดงถึง
การตายของเซลล์ภายหลังจากการทดสอบด้วย 7-MH  
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ภาพที่ 2  แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ SH-SY5Y 
ที่ทดสอบฤทธิ์ด้วยสาร 7-MH และ  
          Doxorubicin เมื่อสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์

ชนิด inverted phase contrast 
 
การศึกษาเชิงโมเลกุลของสาร 7-MH ต่อการตายแบบอะ
พอพโทซิสของเซลล์ SH-SY5Y 
 จากการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน
วิทยาของเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด inverted phase 
contrast พบว่าเซลล์ SH-SY5Y มีการตายที่มีลักษณะคล้าย
กับการตายคลายกับการตายแบบอะพอพโทซิส ดังน้ันใน
การศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นไปที่กลไกเชิงโมเลกุลเพ่ือศึกษาโปรตีน
ที่เกี่ยวข้องกับการตายแบบอะพอพโทซิส โดยการกระตุ้น

ภายในเซลล์ (intrinsic pathway) โดยใช้วิธี Western blot 
ผลการศึกษาสาร  7-MH ด้ วยการตรวจสอบโปร ตีน 
Cleaved caspase-3 และ BAX ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ในวิถี
ก า ร ตา ยแบบ  apoptosis เ พ่ิ ม ข้ึนอ ย่ า ง ชั ด เ จน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในแถวของ 7-MH ความเข้มข้น 
10 µM และเมื่อพิจารณาโปรตีนที่อยู่ในกลุ่มยับย้ังการตาย
แบบอะพอพ โทซิ ส  (anti-apoptotic protein) ไ ด้ แ ก่  
Induced myeloid leukemia cell differentiation 
protein (Mcl-1) แ ล ะ  B-cell lymphoma-extra 
large (Bcl-xL) พบว่าในแถวของ 7-MH ที่ความเข้มข้น 10 
µM การแสดงออกของโปรตีน Bcl-2 และ Bcl-xL มีการ
แสดงออกลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  
 

 
ภาพที่ 3 ผลการศึกษาฤทธ์ิของ 7-MH ต่อโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตายแบบอะพอพโทซิสที่พบในวิถีของโรคมะเร็ง

ของเซลล์ SH-SY5Y 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562) 

244 

การอภิปรายผล 
 การทดลองแรกเป็นการศึกษาถึงความเป็นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็งของสาร 7-MH ต่อการตายของเซลล์มะเร็ง
ประสาท โดยเซลล์ถูกบ่มด้วยสาร 7-MH ความเข้มข้น 0.1, 
1, 10 และ 100 μM เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลการทดลอง
พบว่า มีร้อยละของเซลล์มะเร็งประสาทที่รอดชีวิตลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
สาร 7-MH และสาร heptaphylline ความเข้มข้น 100 
μM หลังจากทดสอบกับเซลล์เซลล์มะเร็งล าไส้ HT29 เป็น
เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง มีอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ลดลง 
23.37 เปอร์เซ็นต์  และ 59.92 เปอร์เซ็นต์ตามล า ดับ 
(Boonyarat et al., 2014) จากน้ันเพ่ือยืนยันถึงลักษณะ
การการตายของเซลล์ SH-SY5Y จึงได้ท าการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์  SH-SY5Y โดยการ
ทดสอบฤทธ์ิด้วยสาร 7-MH และ Doxorubicin โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ชนิด inverted phase contrast ผลการศึกษา
พบว่าเซลล์ SH-SY5Y ที่ทดสอบด้วยสาร 7-MH ความ
เข้มข้น 100 μM เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีการเปลี่ยนแปลง
สัณฐานวิทยาของเซลล์แตกต่างจากกลุ่ม control อย่าง
ชัดเจน คือมีการหดตัวเล็กลงของเซลล์ (cell shrunken) 
ผนังเซลล์เปลี่ยนแปลงเป็นกระเปาะหลายๆ อัน (blebs) 
กระเปาะที่ขอบเซลล์แตกตัวออกจากกันกลายเป็นเศษของ
เซลล์ (apoptotic bodies) ซึ่งคล้ายกับลักษณะการตาย
แบบอะพอพโทซิส และสัณฐานวิทยาของเซลล์ SH-SY5Y ที่
ทดสอบด้วยสาร Doxorubicin ความเข้มข้น 10 mg/ml 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบลักษณะการตายของเซลล์คลายกับ

เซลล์ที่ทดสอบด้วย 7-MH แต่พบน้อยกว่า จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าเซลล์ HT29 หลังจากทดสอบกับสาร 7-
MH, heptaphylline ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 0 0  μM แ ล ะ 
doxorubicin ความเข้มข้น 10  mg/ml มีลั กษณะการ
เปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน 
คือมีการหดตัวเล็กลง และ rounding โดยพบลักษณะการ
ตายของเซลล์มากที่สุดในสาร heptaphylline , 7-MH และ 
doxorubicin ตามล าดับ (Boonyarat et al., 2014) การ
ทดลองที่ผ่านมาจากการศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์ SH-
SY5Y ซึ่งพบว่ามีลักษณะการตายคล้ายกับการตายแบบอะ
พอพโทซิส ดังน้ันเพ่ือเป็นการยืนยันถึงลักษณะการตาย
ดังกล่าวจึงได้ท าการศึกษาเชิงโมเลกุลของสาร 7-MH ต่อ
การตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งประสาท 
การศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นไปที่กลไกเชิงโมเลกุลเพ่ือศึกษาโปรตีน
ที่เกี่ยวข้องกับการตายแบบอะพอพโทซิส โดยการกระตุ้น
ภายในเซลล์ (intrinsic pathway) ผลการทดลองพบว่าสาร 
7-MH ความเข้มข้น 10 μM มีการแสดงออกของ BAX และ 
Cleaved caspase-3 ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการตาย
แบบอะพอพโทซิสเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม และพบว่าโปรตีนที่อยู่ในกลุ่มยับย้ังการตาย
แบบอะพอพโ ทซิ ส  ( anti-apoptotic protein) ไ ด้ แก่  
Induced myeloid leukemia cell differentiation 
protein (Mcl-1 )  แ ล ะ  B-cell lymphoma-extra large 
(Bcl-xL) พบว่าในแถวของ 7-MH ที่ความเข้มข้น 10 μM มี
การแสดงออกลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม 
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ภาพที่ 4  ผลการศึกษาฤทธ์ิของ 7-MH ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายแบบอะพอพโทซิสของ
เซลล์มะเร็งประสาท (SH-SY5Y) 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจึงสามารถสรุปผลการ
ทดลองได้ว่าสาร 7-MH มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ประสาท โดยการกระตุ้นการแสดงออกของโปรตีน 
Cleaved caspase-3 และ BAX และยับย้ังการแสดงออก
ของโปรตีน Mcl-1 และ Bcl-xL (รูปที่ 4) ซึ่งโปรตีนเหล่าน้ีมี
หน้าที่ยับย้ังกระบวนการตายแบบอะพอพโทซิส ในอนาคต
ควรท าการศึกษาสารส าคัญที่มีโครงสร้างคล้ายกันในกลุ่ม 
carbazoles alkaloids ที่สกัดจากส่องฟ้า เพ่ือที่จะสามารถ
เปรียบเทียบผลของโครงสร้างที่มีฤทธ์ิต่อการป้องกันการตาย
ของเซลล์ประสาทและการตายของเซลล์มะเร็ง รวมถึงฤทธ์ิ
อื่นๆ ของสารส าคัญ และน าไปสู่การอธิบายถึงความสัมพันธ์
ของโครงสร้างสารกับการออกฤทธ์ิ ควรศึกษาในเซลล์มะเร็ง
ที่หลากหลายชนิดมากข้ึน เพราะสารสามารถออกฤทธ์ิ
จ า เพาะต่อเซลล์แต่ละชนิดได้แตกต่างกัน  และควร
ท าการศึกษาถึงฤทธ์ิที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างเส้น
เลือด และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งด้วย 
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