สารตานมะเร็งจากพืชสมุนไพรไทย
ปจจุบันโรคมะเร็งยังเปนปญหาสําคัญในวงการแพทยทั่วโลก และเปนสาเหตุการตาย
อันดับตนๆ ปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีอัตราการตายสูง คือ ยาที่ใชรักษาโรคมะเร็งยังไมสามารถ
รักษาไดแบบครอบคลุมและมีความเปนพิษสูง ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งตองใหยารวมกัน
หลายชนิดเนื่องจากความแตกตางและการดื้อยาของเซลลมะเร็ง ดังนั้นการคนควาหาสาร
ใหมที่มีฤทธิ์ตานมะเร็งจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับวงการแพทยและสาธารณสุขไทย รวมทั้ง
ประเทศตางๆ ทั่วโลก
เปนที่ทราบกันดีวา ราเปนจุลินทรียแหลงสําคัญที่สรางสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งถูก
นํามาใชเปนยารักษาโรค “ราเอนโดไฟต” เปนราประเภทหนึ่งซึ่งเจริญเติบโตอยูในเนื้อเยื่อ
พืชที่มีชีวิต โดยไมกอใหเกิดโรคและเปนที่รูจักกันมานาน จากการศึกษาอยางจริงจังใน
ระยะ 30 ปมานี้ พบวาราเอนโดไฟตเปนแหลงสําคัญของสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมทั้ง
สารที่มีฤทธิ์ตานมะเร็ง
ดวยเหตุนี้ รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ ศรีอุบลมาศ อาจารยประจําคณะเภสัช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ ซึ่งไดรับทุนชุดโครงการวิจัยแบบมุงเปา
“สมุนไพร ยารักษาโรค และสารเสริมสุขภาพ” จากฝายวิชาการ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงไดทําการวิจัยสารตานมะเร็งจากราเอนโดไฟตในพืช
สมุนไพรไทย
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยสารตานมะเร็งจากราเอนโดไฟตในพืชสมุนไพรของไทย
โดยเก็บตัวอยางพืชสมุนไพร นํากิ่งไมและใบไมที่มีสภาพสมบูรณ ไมถูกแมลงกินและไมมี
การติดเชื้อ มาทําความสะอาดและทําใหผิวนอกปราศจากเชื้อโดยแชในแอลกอฮอล 70%
นาน 1 นาที สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตซึ่งมีปริมาณคลอรีน 6% นาน 5 นาที แลว
ลางในน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ แยกกิ่งไมออกเปนสวนตางๆ คือ เปลือก เนื้อไม และสวนใน
สุด กอนนํากิ่งไมและใบไมที่ตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ ไปบมเพื่อดูการงอกของเชื้อราจากเนื้อเยื่อ
พืช แลวแยกปลายเสนใยของเชื้อราที่เจริญออกมาจากเนื้อเยื่อไปเพาะเลี้ยงตอ จนกระทั่ง
ราเอนโดไฟตเจริญเต็มที่

นักวิจัยไดคัดเลือกราเอนโดไฟตจากขอมูลที่ศึกษากอนหนานี้ รวมทั้งราที่แยกใหมมา
เพาะเลี้ยงรวม 23 ชนิด กอนนํามาสกัดเพื่อตรวจสอบสารสกัดหยาบเบื้องตน พบวามีรา
เอนโดไฟตทั้งหมด 7 ชนิด ที่นาสนใจนํามาเพาะเลี้ยงเพื่อแยกสารบริสุทธิ์ พิสูจน
โครงสรางทางเคมีของสารบริสุทธิ์ และสงสารบริสุทธิ์ที่แยกไดไปทดสอบฤทธิ์ตาน
เซลลมะเร็ง พรอมทั้งจัดจําแนกราเอนโดไฟตจากสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน
และจัดจําแนกดวยวิธีทางโมเลกุล
จากผลการวิจัย การพบเมแทบอไลททุติยภูมิของราเอนโดไฟตที่ศึกษาในน้ําหมักเชื้อเปน
สวนใหญ เปนขอสนับสนุนวาราเอนโดไฟตอาจมีบทบาทสําคัญในการสรางและหลั่งสาร
แกพืช เพื่อปองกันพืชจากเชื้อกอโรคพืช และสิ่งมีชีวิตอื่นที่รบกวนหรือเปนอันตรายตอ
พืช
ผลการแยกสารบริสุทธิ์จากราที่นาสนใจทั้ง 7 ชนิด ประกอบดวย รา Lrub20 แยกไดจาก
กระตังใบดอกแดง (Leea rubra Blume ex Spreng.) สรางสาร asterric acid สาร 2hydroxymethyl-3-methyl-cyclopent-2-enone และสาร 2-hydroxymethyl-3methyl-cyclopentanone สาร 2 ชนิดแรก และ 2,4-dinitrophenylhydrazone
derivative ของสารชนิดที่ 3 มีฤทธิ์ตานเชื้อวัณโรค
รา Phomopsis sp. Usia5 แยกไดจากเสน (Urobotrya siamensis Hiepko) สรางสาร
3-nitropropionic acid (3-NPA) ซึ่งเปน neurotoxin และมีฤทธิ์ตานเชื้อวัณโรคดีมาก
(MIC 0.39 mg/ml) นอกจากนี้ ยังแยกสารไดจากสวนของเสนใยรา โดยสารนี้มีฤทธิ์ตาน
เชื้อวัณโรคไดดี และแสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็งทรวงอก เซลลมะเร็งชองปาก
เซลลมะเร็งปอด และ Vero cell
รา Phomopsis sp. Mfer5 แยกไดจากบุนนาค (Mesua ferrea Linn.) สรางสาร 3NPA เชนกัน นอกเหนือจากรา Phomopsis sp. Usia5 และ Phomopsis sp. Mfer5
แลว ยังพบวา รา Fusicoccum sp. Gell14 จากทองแมว (Gmelina elliptica Sm.) รา
Diaporthe sp. Grsp11 และ Phomopsis sp. Grsp19 จาก Grewia sp. รา
Phomopsis sp. Rlyi1 จากกุหลาบขาว (Rhododendron lyi Levl.) และรา Fusarium
sp. Tasp15 จากไชหิน (Tadehagi sp.) ก็สรางสาร 3-nitropropionic acid เชนกัน ผล
ที่ไดนี้แสดงใหเห็นวา 3-NPA เปนสารพิษที่พบไดทั่วไปในราเอนโดไฟตหลายชนิด

รา Bipolaris sp. Ctom12 แยกไดจากเคด [Catunaregam tomentosa (Bl. Ex DC.)
Tirveng] สรางสาร radicinin ซึ่งมีคุณสมบัติเปน phytotoxin และสาร radicinol
พบวาสาร radicinin มีฤทธิ์ต่ําในการตาน Plasmodium falciparum และมีฤทธิ์ดีใน
การฆาเซลลมะเร็งหลายชนิด ไดแก เซลลมะเร็งทอน้ําดี เซลลมะเร็งเยื่อบุชองปาก
เซลลมะเร็งปากมดลูก เซลลมะเร็งเตานม เซลลมะเร็งปอด และเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แตสาร radicinol มีฤทธิ์ฆาเซลลมะเร็งไดนอยกวา คือมีฤทธิ์ต่ําและฆาเซลลมะเร็งได
เพียงบางชนิด ไดแก เซลลมะเร็งเตานม และเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว
รา Phomopsis sp. Hant25 แยกไดจากกระเบาใหญ (Hydnocarpus
anthelminthicus Pierre) สรางสาร mycoepoxydiene ซึ่งมีฤทธิ์ดีในการฆา
เซลลมะเร็งหลายชนิด ไดแก เซลลมะเร็งทอน้ําดี เซลลมะเร็งเยื่อบุชองปาก เซลลมะเร็ง
ปากมดลูก เซลลมะเร็งเตานม และเซลลมะเร็งปอด และแสดงความเปนพิษตอ Vero
cell รวมทั้งมีฤทธิ์ตานเชื้อวัณโรคดวย
รา Atag 5 แยกไดจากกระเชาผีมด (Aristolochia tagala Cham.) เปนราที่ไมสราง
สปอร สรางสารหลายชนิดซึ่งแสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็งชองปาก และบางชนิดมี
คารบอนในโมเลกุลมากกวา 15 คารบอน สามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตที่ความยาว
คลื่น 254 นาโนเมตรได
สุดทายคือ รา Gspe 11 แยกไดจากพุดรัตนา (Gardenia sp.) เปนราที่ไมสรางสปอร
สารสกัดหยาบที่ไดจากน้ําหมักเชื้อมีสีน้ําตาล และแสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็งชอง
ปาก เซลลมะเร็งทรวงอก เซลลมะเร็งปอด และ Vero cell
ราเอนโดไฟตจากพืชสมุนไพรที่คัดเลือกมาศึกษาในโครงการนี้ เปนแหลงของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย ซึ่งคาดวาจะมีสารใหมที่อาจเปนสารตนแบบที่สามารถ
นําไปพัฒนาเปนยารักษาโรคมะเร็งเพื่อใชประโยชนในวงการแพทยตอไป

