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ผลของสารเฮสเพอริดินต่อการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของลําไส้เล็กในหนู เบาหวาน
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บทคัดย่อ
่
สารเฮสเพอริดินเป็ นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ทพี บได้ ในส้ มโอ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสามารถลดระดับนํา้ ตาลในเลือด ลดไขมัน
และต้ านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจนําไปใช้ ในการรักษาโรคเบาหวานได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยศึกษาผลการลดนํา้ ตาลของสารเฮสเพอริดิน
ต่ อ การยั บ ยั้ ง การทํา งานของเอนไซม์ แอลฟากลู โ คซิ เ ดส ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ ท่ ีสาํ คั ญ เกี่ ย วข้ อ งกับ การย่ อ ยคาร์ โ บไฮเดรต รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้ างของลําไส้ เล็ก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารเฮสเพอริ
ดิน โดยทําการศึกษาในหลอดทดลองเพื่อดูผลของสารเฮสเพอริดินต่อการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสเมื่อเปรียบเทียบ
กับสารมาตรฐานอะคาร์ โบส (Acarbose) และเพื่ อศึกษาผลของสารเฮสเพอริดินต่ อ ลักษณะโครงสร้ างลําไส้ เล็กของหนู ทดลองที่ถู ก
เหนี่ยวนําให้ อยู่ในภาวะเบาหวาน โดยการแยกลําไส้ เล็กส่วนต้ นของหนูทดลองที่ได้ รับสารเฮสเพอริดินในปริมาณต่ างๆ เพื่อเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้ างของลําไส้ เล็กส่วนต้ นในหนูกลุ่มควบคุม หนูเบาหวานและหนูเบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริดิน จาก
การศึกษาการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสพบว่ า ที่ความเข้ มข้ น 100 และ 200 ไมโครกรัม/มล. เฮสเพอริดินสามารถยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ (ร้ อยละ 21.35±5.56 และ 21.98±9.67) ไม่ แตกต่ างจากอะคาร์โบสที่ความเข้ มข้ นเดียวกัน
(ร้ อยละ 13.32±5.10 และ 34.55±20.92) แต่เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นถึง 2,000 ไมโครกรัม/มล. สารเฮสเพอริดินแสดงฤทธิ์การยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ ร้อยละ 33.46±4.24 เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์โบส ที่ความเข้ มข้ นเท่ากันมีร้อยละการยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม์ 83.22±16.69 (P<0.01) ดังนั้นสารเฮสเพอริดินที่ความเข้ มข้ นตํ่ามีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา
กลูโคซิเดส โดยมีป ระสิทธิภาพเทียบเท่ากับสารมาตรฐานอะคาร์โบส แต่ อย่ างไรก็ตามประสิท ธิภาพของเฮสเพอริดินจะน้ อยกว่ าสาร
มาตรฐานอะคาร์โบสเมื่อความเข้ มข้ นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการศึกษาผลของเฮสเพอริดินต่ อโครงสร้ างของลําไส้ เล็กของหนูทดลองพบว่า
หนูเบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริดิน ปริมาณ 50 มก./กก.นํา้ หนักตัวและ 100 มก./กก.นํา้ หนักตัว ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของความยาว
ของวิลไลและโครงสร้ างอื่นๆ แต่เป็ นที่น่าสนใจว่าหนูเบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริดีน 100 มก./กก. นํา้ หนักตัวมีจาํ นวนกอบเบลทเซลล์
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน (7.70+3.51 และ 13.67+4.00 ที่ P<0.001 ตามลําดับ) จากผลการ
ทดลองที่ได้ สรุปว่าสารเฮสเพอริดินสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ บางส่วน ซึ่งอาจมีผลต่ อการลดระดับนํา้ ตาล
ในเลือดในหนูเบาหวานและมีผลในการลดจํานวนกอบเบลทเซลล์ซ่ ึงอาจมีผลเกี่ยวข้ องกับการลดการระคายเคือง ดังนั้นเฮสเพอริดินอาจ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้
2

คําสําคัญ: เฮสเพอริดิน เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส โรคเบาหวาน เซลล์ลาํ ไส้ เล็ก
Abstract
Hesperidin is a flavonoid found in citrus fruits. It has been reported to decrease plasma glucose, lipids and exhibit strong
antioxidant activity. Its benefits could be used for treatment of Diabetes Mellitus (DM). The purposes of this study were to
evaluate the effect of hesperidin on α-glucosidase by using in vitro study of difference concentration of hesperidin on α-
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glucosidase activity compared to acarbose. Secondly, the morphological change of small intestinal structure was observed by
using in vivo study of streptozotocin induced diabetic rats. The results demonstrated that hesperidin at low concentration of 100
and 200 µg/ml inhibited α-glucosidase activity by 21.35±5.56 and 21.98±9.67% and showed no significance difference
inhibition of enzyme activity when compared to acarbose at the same concentration (13.32±5.10 and 34.55±20.92%).
However, at high concentration of 2,000 µg/ml of hesperidin and acarbose, the percentage of inhibition of hesperidin was
significantly lower than that of acarbose at P value<0.01 (33.46±4.24 and 83.22±16.69%), respectively. Therefore, the
efficiency of α-glucosidase inhibition at low concentration of hesperidin was not difference than acarbose whereas the inhibition
efficiency was lower than acarbose at high concentration. In addition, the in vivo study of small intestinal structure showed no
difference in amount, length and structure of villi when compared with rats in control, diabetic, diabetic with 50mg/kgBW and
100mg/kgBW hesperidin. However, the amount of goblet cells showed significant increased in diabetic group when compared to
control group. Interestingly, the goblet cells were significantly decreased in diabetic group with 100mg/kgBW hesperidin when
compared with diabetic group at P value<0.001 (7.70+3.51 and 13.67+4.00), respectively. In conclusion, hesperidin partially
inhibited α-glucosidase activity that might reduce plasma glucose level. The treatment of hesperidin at 100mg/kgBW in
diabetic rat decreased goblet cells that possibly involve in irritation mechanism of GI tract. Therefore, hesperidin might be useful
for clinical application in DM treatment.
Keywords: Hesperidin, α-glucosidase, diabetes mellitus, intestinal cell

บทนํา
โรคเบาหวานเป็ นความผิดปกติข องร่ างกายที่ผ ลิ ต
ฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอต่อความต้ องการซึ่งเกิดจาก
ความผิดปกติของเบต้ าเซลล์ท่อี ยู่บริเวณไอเลตส์ออฟแลง
เกอร์ฮานส์ (Islets of Langerhans) ที่ตับอ่อน โดยปกติ
นํ้า ตาลจะเข้ า สู่ เ ซลล์ เ พื่ อ ใช้ เป็ นพลั ง งานภายใต้ ก าร
ควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ในกรณีผ้ ูป่วยโรคเบาหวาน
อินซูลินจะไม่ สามารถทํางานได้ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ
หรื อ การตอบสนองต่ อ อิ น ซู ลิ น ของอวั ย วะเป้ าหมาย
ผิด ปกติ ส่ ง ผลให้ ร ะดั บ นํ้า ตาลในเลื อ ดสูง ตลอดเวลา
(Mohammed, Koorbanally, & Islam, 2015, pp.
518-527) หากไม่ได้ รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจ
นําไปสู่สภาวะของโรคแทรกซ้ อน โดยปกติอนิ ซูลินจะถูก
หลั่งออกมาในปริมาณมากหลังรับประทานอาหาร โดยมี
หน้ าที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด เก็บสะสมกลูโคสที่
ตับและกล้ ามเนื้อในรูป แบบไกลโคเจน และยับ ยั้ง การ
เปลี่ ย นไกลโคเจนไปเป็ นกลู โ คส รวมถึ ง กระตุ้ น การ
สังเคราะห์โปรตีน โดยเป็ นตัวเคลื่อนย้ ายกรดอะมิโนเข้ าสู่

เ ซ ล ล์ ดั ง นั้ น เ ป้ า ห มา ย ห ลั กใ น กา ร รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวาน คือ การลดระดับนํ้าตาลให้ อยู่ ในระดับที่
ใกล้ เคียงกับระดับปกติด้วยการใช้ ยารับประทานและการ
ฉีดอินซูลิน ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออก
กําลังกาย (Huang et al., 2015) นอกจากนี้ ยังมี
ทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคเบาหวาน ได้ แก่ การใช้ ยา
ที่มคี ุณสมบัตยิ ับยั้งการทํางานของเอนไซม์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
การผลิตนํา้ ตาลกลูโคส เช่น เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส
และเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส (Loh & Hadira, 2011)
เอนไซม์ แ อลฟากลู โ คซิ เ ดสซึ่ ง เป็ นเอนไซม์ ท่ี อ ยู่
บริ เ วณผนั ง เซลล์ ข องลํา ไส้ เ ล็ก เอนไซม์ช นิ ด นี้ จะย่ อ ย
นํ้า ตาลโพลี แ ซคคาไรด์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยโมเลกุ ล ของ
นํา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยวมากกว่า 10 โมเลกุลขึ้นไป เชื่อมต่อ
กันด้ วยพั นธะแอลฟาไกลโคซิดิกด้ วยปฏิกิริยาไฮโดรไล
ซิส ได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่ น นํ้าตาล
กลูโคส เข้ าสู่กระแสเลือดและไปเลี้ยงส่วนต่ าง ๆ ของ
ร่างกาย (Zhao et al., 2015, pp. 122–127) ดังรูป
ที่ 1
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รูปที่ 1 ปฏิกริ ิยาไฮโดรไลซิสของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (ปนัดดา ทินบุตร และจินดารัตน์ พิมพ์สมาน, 2554)

ดังนั้นจุ ดประสงค์ในการทําวิจัยนี้จึงมีเพื่อศึกษาวิจัย อาจมีฤทธิ์ล ดนํ้าตาลในเลือดและลดภาวะแทรกซ้ อนที่
เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเฮสเพอริดินที่มี เกิด จากเบาหวาน โดยผลที่ไ ด้ อ าจเกิด จากการยั บ ยั้ ง
ต่อการทํางานของแอลฟากลูโคซิเดส เฮสเพอริดินเป็ น เอนไซม์ แ อลฟากลู โ คซิ เ ดส ซึ่ ง สามารถใช้ เป็ นอี ก
สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบได้ ในพืชจําพวกสกุลส้ ม จาก ทางเลื อกหนึ่ งที่ใช้ ในการลดระดับนํ้าตาลในเลื อดของ
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าเฮสเพอริดิน มีฤทธิ์ในการ ผู้ ป่ วยโรคเบาหวาน การศึ ก ษาฤทธิ์ก ารยั บ ยั้ ง แอลฟา
ต้ า นอนุ มู ล อิส ระ ยั บ ยั้ ง การอัก เสบ ลดระดับ ไขมั น ใน กลูโคซิเดสในงานวิจัยนี้จะใช้ เทคนิคทางสเปกโทรสโคปี
เลือดและลดความดัน (Peterson et al., 2006, pp. 74- เพื่ อติ ด ตามปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรไลซ์ ส ารตั้ ง ต้ นไปเป็ น
78; Agrawal et al., 2014, pp. 1-2) สารเฮสเพอริดิน ผลิตภัณฑ์ดงั รูปที่ 2

รูปที่ 2 ปฏิกริ ิยาไฮโดรไลซ์สารตั้งต้ น (ปนัดดา ทินบุตร และจินดารัตน์ พิมพ์สมาน, 2554)

จากรูปที่ 2 พารา-ไนโตรฟี นิล-แอลฟา-ดี-กลูโคไพรา
โนไซด์ (p-nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside: pNPG)
เป็ นสารละลายไม่ มีสี ทําหน้ าที่เป็ นซับสเตรทในปฏิกิริยา
เมื่อมีเอนไซม์แอลฟากลู โคซิ เดสจะถู กไฮโดรไลซ์ไปเป็ น
พารา-ไนโตรฟี นอล (p-nitrophenol) ซึ่งเป็ นสารละลายใสสี
เหลืองและนํา้ ตาลกลูโคส ซึ่งสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ี
เกิดขึ้นโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโน
เมตร ถ้ าการทดลองมี ค่ าการดู ดกลื นแสงมากแสดงว่ า

เอนไซม์ แ อลฟากลู โ คซิ เ ดสสามารถทํา งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ แต่ถ้าการทดลองให้ ค่าการดูดกลืนแสงน้ อย
แสดงว่ าเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ไม่ สามารถทํางานได้
อย่างเป็ นปกติ นั่นคือ เอนไซม์ถูกยับยั้งการทํางานด้ วยสาร
สมุ นไพรชนิ ดนั้ นๆ ดั งนั้ นการทดสอบกิจกรรมเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสจึงเป็ นวิธีการเบื้องต้ นในการทดสอบพืช
สมุนไพรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Lu, Demleitner, Song,
Rychlik, & Huang, 2016, pp. 463–471)
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วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
การวิ จั ย เรื่ องนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเฮสเพอริดินในการยับยั้ง
แอลฟากลูโคซิเดส แล้ วศึกษาผลที่มีต่อลําไส้ เล็กที่แยก
จากหนู แรทที่ได้ รับ การป้ อนสารเฮสเพอริดิน และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สารเฮสเพอริดิน เอนไซม์แอลฟา
กลู โ คซิ เ ดสและสารมาตรฐานอะคาร์ โ บสที่ใ ช้ ใ นการ
ทดลองสั่งมาจาก Sigma-Aldrich, MO, USA โดยมี
วิธกี ารทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 In vitro study: การทดสอบฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส
การทดลองการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แอลฟา
กลูโคซิเดสโดยการเปรียบเทียบสารเฮสเพอริดินที่ความ
เข้ มข้ น 0, 100, 200, 400, 600, 800, 1,000,
1,200, 1,400, 1,600, 1,800 และ 2,000 มก./มล.
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์โบส
1. In vitro: การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา
กลูโคซิเดสของสารเฮสเพอริดนิ
1.1 เติมส่วนผสม ดังนี้

โดย A blank คือ ค่าการดูดกลืนแสง ของสารละลาย
phosphate buffer
A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารยับยั้ง
เอนไซม์
2. In vivo study: การศึกษาผลของสารเฮสเพอริดินที่
มีต่อลักษณะโครงสร้ างของลําไส้ เล็กส่วนต้ นในหนูทดลอง
สัตว์ทดลอง
การทดลองนี้ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ดํา เนิ น การ
ทดลองโดยคณะกรรมการกํากับและดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเรียบร้ อยแล้ ว โดยหนูทดลองที่
นํ า มาใช้ ในการทดลองครั้ ง นี้ เป็ นหนู พั น ธุ์ Sprague
Dawley อายุ 2 เดือน โดยสั่งซื้อจากศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่ งชาติ ม.มหิ ด ล ต.ศาลายา อ.พุ ท ธมณฑล จ.
นครปฐม และนํามาเลี้ยงที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร หนู ถูกนําพั กและปรับสภาพก่อน
การทดลองเป็ นเวลา 1 สัป ดาห์ โดยหนู ท ดลองถู ก

91

เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเ ดส (2.5 หน่ วย/มล.) 2
ไมโครลิตร สารยับยั้งเอนไซม์ (เฮสเพอริดิน และสาร
มาตรฐานอะคาร์โบส) 18 ไมโครลิตร 50 มิลลิโมลาร์
phosphate buffer (pH 6.8) 50 ไมโครลิตร
1.2 นํา ไปบ่ ม ในตู้ ค วบคุ ม อุ ณ หภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที
1.3 จากนั้นเติมส่วนผสม ดังนี้
1 มิลลิ โมลาร์ p-Nitrophenyl α-Dglucoside (initiate reaction) 20 ไมโครลิตร
50 มิลลิโมลาร์ phosphate buffer (pH 6.8) 50
ไมโครลิตร
1.4 นํา ไปบ่ ม ในตู้ ค วบคุ ม อุ ณ หภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที
1.5 เติม 1 โมลาร์ Sodium carbonate 50
ไมโครลิตร แล้ วนําไปวัดด้ วยเครื่อง Microplate reader
โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโน
เมตร และใช้ phosphate buffer เป็ น blank โดย
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์โบสซึ่งเป็ นยารักษา
โรคเบาหวาน นําไปคํานวณหาร้ อยละของการยับยั้ง (%
inhibition) โดยคํานวณได้ จากสมการต่อไปนี้

แบ่งกลุ่มเพื่อแยกเลี้ยงในกรง ๆ ละ 2-3 ตัว เลี้ยงโดย
ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่ างตามมาตรฐานของสถาน
สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย หนู ทดลองถูกแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่มใหญ่ คือหนู กลุ่มควบคุมและหนู กลุ่มเบาหวานซึ่ง
เ ห นี่ ย ว นํ า ใ ห้ เ กิ ด ภ า ว ะ เ บ า ห ว า น โ ด ย ก า ร ฉี ด
Streptozotocin ขนาด 60 มก./กก.นํา้ หนักตัว เข้ าช่อง
ท้ อง เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ หนูท่เี ข้ าเกณฑ์เป็ นเบาหวานมี
ระดับนํ้า ตาลในเลื อ ดมากกว่ า 200 มก./ดล. การ
ทดลองนี้ สัตว์ทดลองจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย คือ
1. กลุ่มควบคุม
2. กลุ่มเบาหวาน คือหนู ท่ีถูกเหนี่ยวนําให้ เป็ น
โรคเบาหวาน
3. กลุ่มหนู ท่ถี ูกเหนี่ยวนําให้ เป็ นเบาหวานและ
ได้ รับ สารเฮสเพอริดิน ขนาด 50 มก./กก.นํ้าหนักตัว
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
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4. กลุ่มหนู ท่ถี ูกเหนี่ยวนําให้ เป็ นเบาหวานและ
ได้ รับสารเฮสเพอริดิน ขนาด 100 มก./กก.นํา้ หนักตัว
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
การเก็บตัวอย่าง
ทําการตัดลําไส้ เล็กส่วนต้ น (Duodenum) ซึ่งเป็ นส่วน
ที่ติดกับกระเพาะอาหารออกมา 15 เซนติเมตร แล้ วตัด
ท่อนละ 1 เซนติเมตร จํานวน 2 ท่อน แช่ ใน 10%
Neutral buffered formalin
การศึกษาเนื้อเยื่อของลําไส้ (Morphology)
ในการศึกษานี้เลือกใช้ Paraffin technique ซึ่งเป็ นวิธี
ที่นิ ย มใช้ ใ นการเตรี ย มชิ้ นเนื้ อเยื่ อ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะ
โครงสร้ าง การเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ างหรื อ การ
วิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยขั้น ตอน
ต่างๆ ดังนี้
1. Fixation เป็ นการนําลําไส้ ท่ใี ช้ สาํ หรับการศึกษา
morphology มา fix ใน fixative ทันทีเพื่อป้ องกันการเน่า
เปื่ อยของเนื้อเยื่อ (tissue autolysis) ซึ่งเป็ นขั้นตอนการ
คงสภาพเนื้อเยื่อ ทําให้ เนื้อเยื่อที่เป็ น semi-fluid เป็ น
semi-solid ซึ่งง่ ายต่อขั้นตอนการตัด (trim) ชิ้นเนื้อ
และทําให้ เห็นองค์ประกอบภายในเนื้อเยื่อได้ ดี โดยใน

การศึกษานี้เลือกใช้ 10% neutral buffer formalin เป็ น
fixation
2. หลังจาก fixation นําเนื้อเยื่อมาผ่านขั้นตอน ดังนี้
2.1 Washing เป็ นการล้ าง fixation ส่วนเกิน
ออกจากเนื้อเยื้อโดยการล้ างด้ วย 70% Ethanol
2.2 Dehydration เป็ นขบวนการทําให้ ช้ ินเนื้อ
แห้ งนํ้ า โดยการดึ ง นํ้ า ออกจากเซลล์ โดยการใช้
dehydrant เช่น acetone, ethanol, isopropyl alcohol ใน
การทดลองนี้ใช้ ethanol ทั้งนี้เริ่มจากความเข้ มข้ นตํ่าไป
หาความเข้ มข้ นสูง เช่น 70%, 80%, 90% และ 100%
ethanol ตามลําดับ
2.3 Clearing เป็ นการนําชิ้นเนื้อที่แห้ งนํา้ ไปแช่
ใน xylene เพื่อเป็ นการนํา dehydrant ออกจากเนื้อเยื่อ
โดยให้ clearing agent เข้ าไปแทนที่
2.4 Infiltration
เป็ นขั้ น ตอนที่ นํ า สาร
embedding media (paraffin) เข้ าสู่เนื้อเยื่อ
2.5 โดยในขั้ น ตอนในหั ว ข้ อ 2.2 จนถึ ง 2.4
เป็ นขั้นตอนที่ใช้ ในการเตรียมเนื้อเยื่อซึ่ง ใช้ การทํางาน
ของเครื่ อ งเตรี ย มเนื้ อเยื่ อ อัต โนมั ติ โดยผู้ วิ จั ย เตรี ย ม
สารเคมี และตั้งค่าเวลาในการแช่เนื้อเยื่อไว้ ในสารเคมีแต่
ละโถดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการเตรียมเนื้อเยื่อสําหรับการศึกษาทางด้ านเนื้อเยื่อ
ตําแหน่งโถ
สารเคมี
1
2
70% Ethanol
3
80% Ethanol
4
90% Ethanol
5
95% Ethanol
6
95% Ethanol
7
100% Ethanol
8
100% Ethanol
9
Xylene
10
Xylene
11
Paraffin
12
Paraffin

เวลา (นาที)
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
120

3. Embedding โดยใช้ เครื่องทําพาราฟิ นบล็อก วิธกี าร
4. Sectioning of tissue เป็ นการตัด paraffin
คือวางเนื้อเยื่อใน mold ซึ่งประกอบด้ วย molten paraffin section ด้ วยเครื่อง Microtome หนา 5 micron ลอยใน
wax (embedded) จากนั้นจึงปล่อยให้ เย็นและแข็งตัว
อ่ า งนํ้า อุณ หภูมิป ระมาณ 40 องศาเซลเซี ย ส ใช้ ส ไลด์
เคลือบด้ วย 3-aminopropyltriethoxysilane เพื่อป้ องกัน
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ชิ้นเนื้อหลุด รอให้ section แห้ งสนิท โดยทิ้งไว้ ค้างคืน
จากนั้นจึงเริ่มทําการย้ อมสี H&E Staining
5. Tissue staining หรือการย้ อมสี ใช้ วิธกี ารย้ อมสี
แบบมาตรฐาน โดยใช้ สี Hematoxylin และ Eosin ในการ
ย้ อม เรียกการย้ อมนี้ว่า H&E Staining ขั้นตอนในการ
ย้ อมสีเนื้อเยื่อ มีวิธดี งั นี้
5.1 Deparaffinization โดยการดึง paraffin ออก
ด้ วย xylene
5.2 Rehydration โดยผ่านสารละลาย ethanol
ในความเข้ มข้ นสูง (100% ethanol) ลงไปหาความ
เข้ มข้ นตํ่า (70% ethanol) เพื่อเป็ นการเตรียมให้ เซลล์มี
ความพร้ อมในการที่จะใช้ ย้อม
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5.3 Staining เป็ นการย้ อมสีซ่ึงทําให้ Nucleus และ
Nucleolus ติดสีนาํ้ เงินหรือม่วงด้ วย การจุ่มใน Hematoxylin
แล้ วตามด้ วยการชะออกด้ วยนํ้าประปา เพื่ อนําสีส่วนเกิน
ออกจากเซลล์ แ ละเนื้ อเยื่ อ ตามด้ ว ยจุ่ มสไลด์ ใ น 70%
ethanol ก่อนจุ่มลงใน Eosin เพื่อย้ อม cytoplasm
5.4 Dehydration โดยผ่านสารละลาย ethanol
ในความเข้ มข้ นตํ่าไปหาความเข้ มข้ นสูงตามลําดับ
5.5 Clearing ใช้ แช่ใน xylene ซึ่งเป็ นตัว clearing
agent เพื่อให้ section มีดรรชนีการหักเหน้ อยลงและมี
ความโปร่งใสของชิ้นเนื้อมากขึ้นกระบวนการในการย้ อมสี
H&E Staining แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการย้ อมสี H&E Staining ในลําไส้ เล็กที่แยกจากหนูแรทที่ได้ รับการป้ อนสารเฮสเพอริดิน
ลําดับ
สารเคมี
Deparaffinization
1
Xylene
2
Xylene
3
Xylene
Rehydration
1
Absolute Ethanol
2
Absolute Ethanol
3
95% Ethanol
4
70% Ethanol
5
Distiiled water
Staining
1
Hematoxylin
2
Tap water
3
70% Ethanol
4
Eosin
Dehydration
1
80% Ethanol
2
95% Ethanol
3
Absolute Ethanol
4
Absolute Ethanol
Clearing
1
Xylene
2
Xylene
3
Xylene

เวลา
5 min
5 min
5 min
3 min
3 min
3 min
3 min
5 min
3.30 min
10 min
1 min
8 min
1 min
1 min
3 min
5 min
5 min
5 min
2 min
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5.6 ทํ า การปิ ดสไลด์ โ ดยการหยด mounting
medium แล้ วปิ ดด้ วย coverslip เพื่ อป้ องกันการขีดข่วน
เพิ่ มความชั ดเจนในการส่ องกล้ องจุ ลทรรศน์และสามารถ
เก็บไว้ ได้ นาน
5.7 วิเคราะห์ข้อมูล
5.7.1 ทํา การศึ ก ษาสไลด์ ภ ายใต้ กล้ อง
จุ ลทรรศน์ โดยใช้ กาํ ลังขยายตํ่าสุดก่อนคือ 4x เพื่อดู
รายละเอียดส่วนต่างๆ อย่างคร่าว ๆ ของลําไส้ จากนั้นจึง
เพิ่ มกําลังขยายเป็ น10x และ 40x ตามลําดับ เพื่ อ
ทําการศึกษาอย่างละเอียดในส่วนอื่น ๆ ของลําไส้
5.7.2 นํา สไลด์ท่ีไ ด้ ไ ปศึ ก ษาภายใต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ท่มี กี ารเชื่อมต่อกับโปรแกรมการถ่ายภาพ และ
ทําการบันทึกภาพที่ได้ เพื่อนําไปประกอบการอธิบายใน
การนําเสนอ
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการทดลองที่ได้ จะนําไปวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง
โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 17.0 การเปรียบเทียบ
ค่าระหว่างกลุ่มจะใช้ Student’s t test หรือ One Way
ANOVA ในการวิเคราะห์ผล ค่าความแตกต่างแสดงใน
รูปของ mean+SD ที่ P value<0.05

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 In vitro study: ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารเฮสเพอริดนิ
จากผลการวิเคราะห์ร้อยละการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา
กลู โ คซิ เ ดสของสารเฮสเพอริ ดิ น มี ร้ อยละการยั บ ยั้ ง
33.46±4.24 ที่ความเข้ มข้ น 2000 ไมโครกรัม/มล.
แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ ดี
ที่สุด รองลงมาคือความเข้ มข้ น 1800 ไมโครกรัม/มล.
โดยยับยั้งได้ ร้อยละ 27.30±0.73 แต่เมื่อเปรียบเทียบ
สารเฮสเพอริดินกับสารมาตรฐานอะคาร์โบส พบว่ ามีค่า
ร้ อ ยละการยั บ ยั้ ง น้ อ ยกว่ า มาก อย่ า งไรก็ต ามที่ค วาม
เข้ มข้ นตํ่า 100 และ 200 ไมโครกรัม/มล. พบว่าร้ อยละ
การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารเฮสเพอริดิน
มีค่าไม่แตกต่างจากอะคาร์โบส โดยค่าร้ อยละการยับยั้ง
ของสารเฮสเพอริดินอยู่ท่ี 21.35±5.56, 21.98±9.67
ในขณะที่ ค่ า ร้ อยละการยั บ ยั้ งของอะคาร์ โ บสอยู่ ท่ี
13.32±5.10, 34.55±20.92 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงผลร้ อยละการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารเฮสเพอริดินและอะคาร์โบส
ความเข้มข้น
ร้อยละการยับยั้งของ
ร้อยละการยับยั้งของ
(ไมโครกรัม/มล.)
สารอะคาร์โบส
สารเฮสเพอริดิน
100
13.32±5.10
21.35±5.56
200
34.55±20.92
21.98±9.67
400
56.98±18.44
20.50±10.59a
600
57.42±9.92
20.39±9.75aa
800
66.09±16.09
22.24±6.63aa
1000
65.43±10.95
18.15±8.37aa
1200
70.59±7.34
23.45±17.16aa
1400
74.28±16.40
17.01±1.83aa
1600
76.47±12.73
25.31±10.90aa
1800
79.60±4.18
27.30±0.73aaa
2000
83.22±16.69
33.46±4.24aa,b
a,aa,aaa
แสดงความแตกต่ างทางสถิติท่ ี P value<0.05, 0.01 และ 0.001 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบร้ อยละการยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม์ระหว่างสารอะคาร์โบสและสารเฮสเพอริดิน ค่าร้ อยละการยับยั้งของเอนไซม์แสดงในรูป mean+SD
b
แสดงความแตกต่างทางสถิติท่ี P value<0.05 เมื่อเปรียบเทียบร้ อยละการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ระหว่ างสารเฮสเพอริดินที่ความ
เข้ มข้ น 100 ไมโครกรัม/มล. กับความเข้ มข้ นต่าง ๆ ค่าร้ อยละการยับยั้งของเอนไซม์แสดงในรูป mean+SD
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ตอนที่ 2 In vivo study: การศึกษาผลของสารเฮสเพ
อริดินที่มีต่อลักษณะโครงสร้ างของลําไส้ เล็กส่วนต้ นใน
หนูทดลอง
A1
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ผลการศึกษาเนื้อเยื่อของลําไส้เล็กของหนูแรทที่ได้ รับสาร
เฮสเพอริดนิ

A3

A2

60 µm

200 µm

B2

B1

B3

C2

200 µm

D1

C3

20 µm

60 µm

D2

200 µm

20 µm

60 µm

200 µm

C1

20 µm

D3

60 µm

20 µm

รูปที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะโครงสร้ างของลําไส้ เล็กในหนูแรทที่ได้ รับสารเฮสเพอริดิน โดยภาพ A คือกลุ่มควบคุม ภาพ B
คือกลุ่มเบาหวานที่ไม่ ได้ รับสารเฮสเพอริดิน ภาพ C คือกลุ่มเบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริดิน 50 มก./กก. ภาพ D คือกลุ่ม
เบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริดิน 100 มก./กก. (1 2 และ 3 คือกําลังขยาย 4X 10X และ 40X ตามลําดับและลูกศรชี้ ที่
ตําแหน่งของกอบเบลทเซลล์)
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ตารางที่ 4 แสดงค่าความยาว ความหนาบริเวณฐาน กลางและปลายของวิลไล และจํานวนกอบเบลทเซลล์ในลําไส้ หนูแรทที่ได้ รับสารเฮส
เพอริดิน
ความกว้าง
จํ านวนกอบเบลท
กลุ่มหนู ทดลอง
ความยาว
เซลล์ต่อวิลลัส
ส่วนฐาน
ส่วนกลาง
ส่วนปลาย
494.82±
กลุ่มควบคุม
122.41±10.31 110.71±14.13 64.86±20.38
6.60±3.16
121.01
614.81±
134.50±8.27
122.07±6.80
71.99±8.51
13.67±4.00aaa
กลุ่มเบาหวาน
51.85
กลุ่มเบาหวานที่ได้ รับสาร
720.05±
115.00±19.87 113.17±8.70
67.69±2.42
12.70±5.08aaa
เฮสเพอริดิน 50 มก./กก.
46.27
กลุ่มเบาหวานที่ได้ รับสาร
646.06±
120.63±12.25 104.15±19.97 68.44±21.99
7.70±3.51 bbb
เฮสเพอริดิน100 มก./กก.
91.34
aaa
แสดงความแตกต่ างทางสถิติท่ ี P value<0.001 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบจํานวนกอบเบลทเซลล์ระหว่ างหนูกลุ่มควบคุมและหนูใน
กลุ่มต่าง ๆ จํานวนกอบเบลทเซลล์แสดงในรูป mean+SD
bbb
แสดงความแตกต่ างทางสถิติท่ ี P value<0.001 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบจํานวนกอบเบลทเซลล์ระหว่ างหนูกลุ่มเบาหวานและหนู
เบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริดีน 50 และ 100 มก./มล. จํานวนกอบเบลทเซลล์แสดงในรูป mean+SD

จากการสัง เกตการเปลี่ ย นแปลงของลํา ไส้ เ ล็ก โดย
กล้ องจุลทรรศน์ (รูปที่ 3) พบว่าลักษณะของวิลไลทั้ง 4
กลุ่มการทดลองมีความคล้ ายคลึงกัน ไม่แสดงให้ เห็นถึง
การเปลี่ ย นแปลง จํา นวนของกอบเบลทเซลล์ จากการ
สังเกตด้ วยกล้ อ งจุ ลทรรศน์ในแต่ ละกลุ่มการทดลองมี
จํานวนใกล้ เคียงกัน เมื่อทําการวิเคราะห์ผลความยาวของ
วิลไล ความกว้ างบริเวณฐาน กลางและปลายของวิลไล
และจํานวนกอบเบลทเซลล์ในแต่ละวิลไล (ตารางที่ 4)
พบว่าวิลไลในกลุ่มเบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริดิน 50
มก./กก.นํ้ า หนั ก ตั ว
มี ค วามยาวมากที่ สุ ด คื อ
720.05±46.27 รองลงมาคือกลุ่มเบาหวานที่ได้ รับสาร
เฮสเพอริดนิ 100 มก./กก.นํา้ หนักตัวและกลุ่มเบาหวาน
มี ค ว า ม ย า ว ข อ ง วิ ล ไ ล 6 4 6 . 0 6 ± 9 1 . 3 4 แ ล ะ
614.81±51.85 ตามลําดับ กลุ่มที่มีความยาวของวิลไล
น้ อ ยที่สุด คื อ กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค วามยาวของวิ ล ไลเพี ย ง
494.82±121.01 แต่ อย่ า งไรก็ต ามผลที่ได้ ไม่ มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนความกว้ างของวิลไลบริเวณฐาน
กลางและปลายของวิลไลนั้นไม่ มีความแตกต่ างกันทาง
สถิตเิ ช่ นเดียวกับความยาวของวิลไล นอกจากนี้ จากผล
การศึกษาพบว่าจํานวนกอบเบลทเซลล์ในหนูแต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่ างกัน โดยในกลุ่มเบาหวานพบจํานวนกอบ
เบลทเซลล์มากที่สุด (13.67±4.00, P<0.001 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม) รองลงคือ กลุ่มเบาหวานที่
ได้ รั บ สารเฮสเพอริ ดิ น 50 มก./กก.นํ้ า หนั ก ตั ว

(12.70±5.08, P<0.001 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม) ในขณะที่หนูกลุ่มเบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริ
ดิน 100 มก./กก.นํา้ หนักตัวนั้นมีจาํ นวนกอบเบลทเซลล์
ใกล้ เคียงกับกลุ่มควบคุม โดยพบกอบเบลทเซลล์จาํ นวน,
7.70±3.51 และ 6.60±3.16 เซลล์ต่อวิลลัส ตามลําดับ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจํา นวนกอบเบลทเซลล์ ร ะหว่ า งหนู
เบาหวานและหนูท่ไี ด้ รับสารเฮสเพอริดิน 100 มก./กก.
นํา้ หนักตัว พบว่าจํานวนของกอบเบลทเซลล์ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี P<0.001
อภิปรายผลการศึกษา
จากการทดสอบสารยั บ ยั้ ง เอนไซม์ แ อลฟากลู โ คซิ
เดสของเฮสเพอริดนิ โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะ
คาร์โบสซึ่งเป็ นยารักษาโรคเบาหวาน พบว่าสารเฮสเพอริ
ดินซึ่งจัดเป็ นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ แสดงฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ ดีท่สี ดุ ที่ความเข้ มข้ น
2,000 ไมโครกรัม/มล. โดยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา
กลูโคซิเดสคิดเป็ นร้ อยละ 33.46±4.24 เมื่อเปรียบเทียบ
ผลกับการศึกษาของ Li et al. (2009, pp. 1496–
1503) ที่ทาํ การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโค
ซิ เ ดสของสารสกั ด ในกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ ใ นใบของ
ฮอร์ธอร์น (Hawthorn) โดยใช้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิ
เดส 0.2 หน่วย/มล. พบว่าสารสกัดในกลุ่มฟลาโวนอยด์
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จากใบฮอร์ธอร์นสามารถยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเด
สได้ ร้อยละ 86 เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์
โบส และจากการศึกษาของ Yao, Zhu, Chen, Tian, and
Wang (2013, pp. 59–66) ได้ ศึกษาการยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสของ Total Flavonoids (TFs) จาก
เมล็ด Cichorium glandulosum โดยใช้ TFs ความเข้ มข้ น
8, 16, 32 และ 64 มก./มล.จากผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่า TFs ที่ความเข้ มข้ น 8-64 มก./มล. มีค่าร้ อยละ
การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 36.59 ± 2.51,
69.36 ± 9.52, 74.72 ± 9.10 และ 95.93 ± 2.34
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์
โบสที่ความเข้ มข้ น 10 มิลลิกรัม พบว่ า TFs ที่ความ
เข้ มข้ น 16-64 มก./มล. มีค่าร้ อยละการยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสมากกว่ าสารมาตรฐานอะคาร์โบสที่มี
ค่ า ร้ อ ยละการยับ ยั้ งเอนไซม์แ อลฟากลูโ คซิ เดสเท่า กับ
43.50 ± 3.08 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้
การศึกษาถึงผลการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของ
Proanthocyanidins ในเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว พบว่าที่ความ
เข้ มข้ นตํ่าสุด (2 ไมโครกรัม/มล.) มีค่า IC50 เท่ากับ
16.88 ± 0.26 ไมโครกรัม/มล. เมื่อเปรียบเทียบกับอะ
คาร์โบส ซึ่งมีค่า IC50 = 35.60 ± 1.47 ไมโครกรัม/
มล. (Lu et al., 2016, pp. 463–471) จากผล
การศึกษาในหลายงานวิจัยดังกล่าวอาจสรุปได้ ว่าสารใน
กลุ่ ม ฟลาโวนอยด์บางชนิ ดอย่ า ง เช่ น เฮสเพอริ ดิน
สามารถยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งอาจมีผลต่อ
การลดระดับนํา้ ตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งผลการ
ทดลองการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิ
เดสในหลอดทดลอง (in vitro study) นี้ให้ ผลที่
สอดคล้ องกับผลการทดลองในหนู เบาหวาน (in vivo
study) ที่ได้ รับสารเฮสเพอริดนิ ในปริมาณ 100 มก./กก.
พบว่าสามารถลดระดับนํา้ ตาลในเลือดของหนู เบาหวาน
ได้ อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ(personal communication
กับดร.วั นทณี หาญช้ าง) ซึ่ งการยั บยั้ง เอนไซม์แอลฟา
กลู โ คซิ เ ดสมีความสํา คัญ ต่ อการย่ อ ยนํ้า ตาลโมเลกุ ล คู่
ชนิดต่างๆ ถ้ าเอนไซม์น้ ีถูกยับยั้งจะทําให้ ลดการดูดซึม
นํา้ ตาลกลูโคสเข้ าสู่ร่างกาย (Shihabudeen, Priscilla, &
Thirumurugan, 2011, pp. 2-3) อย่างไรก็ตามกลไกที่
แน่ชัดในการยับยั้งการทํางานของแอลฟากลูโคซิเดสของ
สารเฮสเพอริดนิ นั้นคณะผู้วิจัยจะได้ ทาํ การศึกษาต่อไป
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เมื่ อศึ ก ษาผลของสารเฮสเพอริ ดิ น ต่ อ ลั ก ษณะ
โครงสร้ างลําไส้ เล็กของหนูทดลอง พบว่าจํานวนของกอบ
เบลทเซลล์ ใ นลํา ไส้ เ ล็ก ของหนู ท่ีถู ก เหนี่ ย วนํา ให้ เป็ น
โรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ้น เมื่อ เปรี ย บเทีย บกับ กลุ่ม ควบคุ ม
โดยหนูกลุ่มเบาหวานที่ไม่ได้ รับสารเฮสเพอริดินมีจาํ นวน
กอบเบลทเซลล์สูง สุดคือ 13.67±4.00 เซลล์ ต่อวิ ลลั ส
แต่ เมื่อได้ รับสารเฮสเพอริ ดินปริมาณ 50 และ 100
มก./กก.นํา้ หนักตัว จํานวนกอบเบลทเซลล์ลดลงเหลือ
12.70±5.08 และ 7.70±3.51 เซลล์ ต่ อ วิ ล ลั ส
ตามลําดับ ซึ่งในหนู กลุ่มเบาหวานที่ได้ รับเฮสเพอริดิน
100 มก./กก.นํา้ หนักตัว มีจาํ นวนกอบเบลทเซลล์ลดลง
ใกล้ เคียงกับหนู กลุ่มควบคุมที่มีจํานวนกอบเบลทเซลล์
เท่ากับ 6.60±3.16 เซลล์ต่อวิลลัส ผลการทดลองนี้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Diani และคณะ (1976) ที่
พบว่ าหนูท่ถี ูกเหนี่ยวนําให้ อยู่ในภาวะเบาหวานจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของลําไส้ เล็กเกิดขึ้นโดยพื้นที่ผิว
ของลําไส้ เล็กเพิ่ ม มากขึ้น ในขณะเดียวกันจํานวนกอบ
เบลทเซลล์ ต่ อ วิ ล ลั ส มีจํา นวนเพิ่ ม ขึ้น การเพิ่ ม ขึ้น ของ
จํา นวนกอบเบลทเซลล์ ใ นหนู ท่ี ถู ก เหนี่ ย วนํา ให้ เป็ น
เบาหวานอาจเกี่ยวข้ องกับการอักเสบหรือระคายเคืองที่
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกอบเบลทเซลล์มีหน้ าที่สงั เคราะห์
และหลั่งสารเมือกออกมาเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บทั้งทาง
กายภาพและทางเคมี (Specian & Oliver, 1991)
รวมถึ ง งานวิ จั ย นี้ มี ค วามสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
Elmansy และ Almasry (2013, p. 233) ที่พบว่าหนูใน
กลุ่มเบาหวานมีจาํ นวนของกอบเบลทเซลล์ เยื่อเมือกและ
พื้นที่ผิวของกอบเบลทเซลล์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการ
เกิดภาวะระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารและทําให้
เกิดภาวะท้ องเสีย แต่เมื่อมีการให้ สาร thymoquinone ใน
หนูเบาหวานพบว่า สารนี้ทาํ ให้ พ้ ืนที่ผิวกอบเบลทเซลล์
ลดลงซึ่งอาจส่งผลดีต่อการลดการเกิด GI complication
จากผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยในครั้งนี้ พบว่ าหนู กลุ่ม
เบาหวานที่ได้ รับสารเฮสเพอริดินปริมาณ 100 มก./กก.
นํา้ หนักตัว มีจาํ นวนของกอบเบลทเซลล์ลดลง อาจคาด
เดาได้ ว่า สารเฮสเพอริ ดิน มีผ ลต่ อ การลดกระบวนการ
อักเสบหรือการระคายเคือง เนื่องจากในเนื้อเยื่อที่มีการ
อักเสบจะมีจาํ นวนกอบเบลทเซลล์เพิ่มขึ้นและต่อมเมือก
มีการขยายใหญ่ ข้ ึน ทําให้ มีการสร้ างเมือกออกมามาก
และเหนียวกว่าปกติ เพื่อปกป้ องเยื่อบุผิวทางเดินอาหาร
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โดยกอบเบลทเซลล์จะหลั่ง mucin ซึ่งเป็ นไกลโคโปรตีน
โดยจะถูกเก็บไว้ ในกอบเบลทเซลล์และจะหลั่งออกเมื่อ
เกิดการระคายเคือง (Johansson & Hansson, 2013,
pp. 305-309) ถ้ าจํานวนกอบเบลทเซลล์ลดลงอาจ
เนื่องมาจากการที่เฮสเพอริดินทําให้ เกิดการอักเสบหรือ
ระคายเคืองน้ อยลง จึงทําให้ การสร้ างจํานวนกอบเบลท
เซลล์ลดลง จากผลการทดลองที่ได้ สรุปว่ าสารเฮสเพอริ
ดินสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิ
เดสได้ บางส่ว น ซึ่ งอาจมีผลต่ อการลดระดับนํ้า ตาลใน
เลือดในหนูเบาหวานและมีผลในการลดจํานวนกอบเบลท
เซลล์ ซ่ึ ง อาจมี ผ ลเกี่ย วข้ อ งกับ การลดการระคายเคือ ง
ดังนั้น เฮสเพอริดนิ เป็ นสารที่มศี ักยภาพในการพัฒนาต่อ
เพื่อประยุกต์ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
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