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บทนา
ระบบภูมิคุม้ กันแมลงเป็ นปราการด่านแรกทาหน้าที่ต่อสู ้กบั สิ่ งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ ร่างกายของแมลง เมื่อ
แมลงถูกเบียนปั จจัยหลักที่สามารถทาให้แมลงเบียนประสบความสาเร็ จในการเบียนนั้นคือการเข้าทาลายระบบ
ภูมิคุม้ กันของแมลงอาศัย ดังนั้นแมลงจาเป็ นต้องสร้างระบบภูมิคุม้ กันที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อต่อสู ้กบั สิ่ งแปลกปลอมนั้น
ด้วยกลไกต่างๆกัน ซึ่ งกลไกหลักที่ทาหน้าที่ต่อต้านสิ่ งแปลกปลอมนี้คือ ระบบเซลล์เม็ดเลือดฮีโมไซต์ที่มีสารไซโต
คายทาหน้าที่เสริ มการทางานของระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สารไซโตคายในแมลงเป็ น โปรตีนหรื อเปปไทด์ที่
แมลงอาศัยผลิตขึ้นมีหน้าที่เป็ นสารตัวกลางในการกระตุน้ ฮีโมไซต์ในระบบภูมิตา้ นทานแมลง เช่น ช่วยใน
กระบวนการจดจา(Regconition) กระบวนการฟาโกไซโตซิส(Phagocytosis) กระบวนการนอดเดิ้ลฟอร์เมชัน่ (Nodule
formation) กระบวนการเอนแคปซูเลชัน่ (Encapsulation) กระบวนการโคอะกูเลชัน่ (Coagulation) และไซโตท๊อกซิก
ซิ ต้ ี(Citotoxicity) นอกจากนี้มีรายงานว่าสารไซโตคายกลุ่มENF (Aizawa et al., 2001) ยังมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป
เช่น ยับยั้งการเจริ ญเติบโต (Hayakawa, 1990; Hayakawa, 1991; Hayakawa, 1992) กระตุน้ ให้เกิดการพิการ (Skinner
et al., 1991; Skinner et al., 1993) กระตุน้ อัตราการเต้นของหัวใจ (Furuya et al., 1999) การแพร่ พนั ธุ์ของเซลล์
(Ohnishi et al., 2001) และระบบภูมิคุม้ กัน (Clark et al., 1997; Aizawa et al., 2002)

วิธีการทดลอง
ผลต่อน้ าหนัก เลี้ยงหนอนวัย 4 ด้วยอาหารเทียม กลุ่มแรกคือกลุ่มถูกเบียนด้วยแมลงเบียน M. manilae และ
กลุ่มไม่ถูกเบียน ชัง่ น้ าหนักทุกวัน นาหนอนทั้งสองกลุ่มที่มีน้ าหนักสู งสุ ดมาเจาะเลือดและทดสอบปฏิกิริยาการ
รวมกลุ่มของฮีโมไซต์
ทดสอบการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ในเนื้อเยือ่ ต่างชนิดกัน เตรี ยมเนื้อเยือ่ 3 ชนิดได้แก่ พลาสมา ไขมัน และ ผนังลาตัว
จากหนอนทั้งสองกลุ่ม
In-vitro bioassay ทดสอบปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์โดยเจาะเลือดหนอนใช้เฉพาะส่ วนของฮีโม
ไซต์มาทดสอบกับสารที่สกัดได้จากเนื้อเยือ่ ต่างๆ ตั้งค่าคะแนนของการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ในระดับต่างๆกัน
ดังภาพที่ 1
จาแนกคุณลักษณะเบื้องต้นของไซโตคายที่สกัดได้ เตรี ยมพลาสมาของหนอนกระทูผ้ กั และนาไปหาค่าน้ าหนัก
โมเลกุลด้วยฟิ วเตอร์ ขนาดแตกต่างกันดังนี้ 5,000 NMWL, 10,000 NMWL และ 30,000 NMWL
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บทคัดย่ อ
เซลล์เม็ดเลือดฮีโมไซต์ในระบบภูมิคุม้ กันของแมลงเป็ นกลไกแรกที่ร่างกายแมลงตอบสนองเมื่อมีสิ่ง
แปลกปลอมเข้าสู่ ร่างกาย กลไกนี้มีสารไซโตคายเป็ นปั จจัยหลักที่ช่วยเสริ มการทางานของระบบภูมิคุม้ กัน การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับสารไซโตคายของหนอนกระทูผ้ กั ที่มีหน้าที่เสริ มระบบ
ภูมิคุม้ กันของหนอนกระทูผ้ กั และตรวจสอบแหล่งผลิตสารไซโตคายในแมลงโดยการสกัดสารจากเนื้อเยือ่ ต่างชนิด
กันได้แก่ พลาสมา ไขมัน และผนังลาตัวและทดสอบสารสกัดที่ได้น้ นั ต่อการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ พบว่าพลาสมา
เป็ นแหล่งผลิตหลักของสารไซโตคาย นอกจากนี้ยงั พบว่าการเบียนมีผลต่อระบบภูมิคุม้ กันของหนอนกระทูผ้ กั ซึ่ ง
ส่ งผลให้ระดับไซโตคายในพลาสมามีปริ มาณลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณสารไซโตคายในหนอนที่ถูกเบียนและไม่
ถูกเบียนพบว่าหลังการเบียนปริ มาณของสารไซโตคายมีปริ มาณลดลง

ถูกเบียน
0.5

ไม่ถกู เบียน

0
จำนวนว ัน

ภาพที่. 2. ผลกระทบของการเบียนต่อน้ าหนักหนอนกระทูผ้ กั S. litura ที่ถกู เบียนด้วยแมลงเบียน ลูกศรชี้หมายถึงช่วงที
น้ าหนักตัวมีค่าสู งสุ ดในหนอนที่ไม่ถกู เบียน

หนอนถูกเบียน

หนอนที่ไม่ถูกเบียน

ภาพที่. 3 . ผลกระทบของการเบียนต่อปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์
ตารางที่. 1. การเกิดปฏิกริ ยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์หลังจากสกัดเนื้อเยือ่ สามชนิดของหนอนไม่ถูกเบียน

ชนิ ดของเนื้อเยือ่
อัตราส่ วน

ค่าคะแนนของการเกิดปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ต่อเนื้อเยือ่ ส่ วน
ต่างๆที่สกัดจากหนอนกลุ่มไม่ถูกเบียน
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ค่าคะแนน 0:ไม่มีปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์เกิดขึ้น
1: มีปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ต่า
2: มีปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์เกิดขึ้นปานกลาง
3: มีปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์เกิดขึ้นสู ง

ตารางที่. 2. การเกิดปฏิกริ ยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์หลังจากสกัดเนื้อเยือ่ สามชนิดของหนอนถูกเบียน

ค่าคะแนนของการเกิดปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ต่อเนื้อเยือ่ ส่ วน
ต่างๆที่สกัดจากหนอนกลุ่มถูกเบียน

ชนิ ดของเนื้อเยือ่
อัตราส่ วน
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ตารางที่. 3. ทดสอบคุณลักษณะน้ าหนักโมเลกุลเบื้องต้นจากพลาสมาด้วยการใช้ Ultrafree-MC
centrifugal filter unit ที่มีขนาดต่างๆกัน
Aggregation Score 0No activity

Aggregation Score 1Low Activity

น้ าหนักโมเลกุล
5,000 NMWL
10,000 NMWL

30,000 NMWL
Aggregation Score 3Medium Activity

Aggregation Score 4Strong Activity

ภาพที่ 1. ค่าคะแนนของการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ในระดับต่างๆกันในกระบวนการbioassay

ผลการทดลอง
1.ผลต่อน้ าหนัก น้ าหนักของหนอนที่ถูกเบียนและไม่ถูกเบียนมีความแตกต่างกัน( ภาพที่ 2) น้ าหนักหนอนกลุ่มไม่ถูก
เบียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลาดับและลดลงเมื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ ซึ่งแตกต่างจากหนอนกลุ่มถูกเบียนมีน้ าหนักคงที่
ตลอดช่วงอายุ นอกจากนี้เมื่อน้ าหนักหนอนเพิม่ ขึ้นถึงจุดสู งสุ ด(ลูกศรชี้) เก็บเลือดหนอนทั้งสองกลุ่มมาเลี้ยงในอาหาร
เลี้ยงเซลล์ จากนั้น 1ชัว่ โมงพบฮีโมไซต์หนอนกลุ่มที่ไม่ถูกเบียนเกิดปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ส่วนฮีโมไซต์
จากหนอนกลุ่มที่ถูกเบียนไม่พบปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ ดังแสดงในภาพที่ 3
2.ทดสอบการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ในเนื้อเยือ่ ต่างชนิด จากการทดสอบเนื้อเยือ่ ทั้งสามชนิดพบว่าพลาสมาแสดง
ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ได้ชดั เจนที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบกับหนอนที่ถูกเบียนและไม่ถูกเบียนพบว่า
พลาสมามีความแตกต่างของการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์(ตารางที่ 1 และ 2)
3.จาแนกคุณลักษณะเบื้องต้นของไซโตคายที่สกัดได้ ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์กระจายอยูใ่ นทุกๆขนาดของ
ฟิ วเตอร์ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าในพลาสมานั้นประกอบด้วยไซโตคายมากกว่า 1 ชนิด(ตารางที่ 3)
ศูนย์ วจิ ัยควบคุมศัตรู พชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่ งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ตู้ ปณ. 181 มหาวิทยาลัยขอนแก่ น อ.เมือง จ.ขอนแก่ น 40002 โทรศัพท์ 0-4334-3055 E-maill nbcrc@kku.ac.th
http://home.kku.ac.th/nbcrc/nbcrckku/home.htm

ขนาดของฟิ ลเตอร์ (NMWL)

ค่าคะแนนของปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์
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Upper (≥ 5,000 NMWL)
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Lower (≤ 10,000 NMWL)
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Upper (≥ 10,000 NMWL)
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Lower (≤ 30,000 NMWL)

3

Upper (≥ 30,000 NMWL)

3

-

0

คอนโทรล
ค่าคะแนน 0:ไม่มีปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์เกิดขึ้น
1: มีปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ต่า
2: มีปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์เกิดขึ้นปานกลาง
3: มีปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์เกิดขึ้นสู ง

สรุ ปผลการวิจยั
เมื่อสิ่ งแปลกปลอมเข้าสู่ ร่างกายแมลง แมลงสามารถดักจับและส่ งสัญญาณไปกระตุน้ เซลล์เม็ดเลือดฮีโมไซต์ให้ทาหน้าที่ต่อต้านในรู ปแบบต่างๆ ตัว
ส่ งสัญญาณไปสู่เซลล์เม็ดเลือดฮีโมไซต์คือสารไซโตคาย จากการสกัดสารไซโตคายประเภทโปรตีนและเปปไทด์จากเนื้อเยือ่ ส่ วนต่างๆได้แก่ พลาสมา
ไขมัน ผนังลาตัว พบว่าพลาสมาเป็ นแหล่งที่พบปริ มาณของสารไซโตคายมากที่สุดในหนอนกระทูผ้ กั นอกจากนี้เมื่อเจาะเลือดหนอนกระทูท้ ้ งั สอง
กลุ่ม พบว่ากลุ่มหนอนไม่ถูกเบียนแสดงปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของฮีโมไซต์ได้อย่างชัดเจน ส่ วนกลุ่มหนอนถูกเบียนไม่แสดงเกิดปฏิกิริยาการรวมกลุ่ม
ของฮีโมไซต์ จากการทดลองแสดงว่าการเบียนมีผลต่อการลดลงของปริ มาณไซโตคายซึ่งส่ งผลให้ระบบเซลล์เม็ดเลือดของระบบภูมิคุม้ กันของหนอน
กระทูผ้ กั เสื่ อมประสิ ทธิภาพลงไป
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