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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ ต้านเซลล์มะเร็ งท่อนํ้าดี และมะเร็ งปากมดลูกของสารสกัดด้วย
เอทานอลของเยือ่ หุม้ เมล็ดถัว่ ลิสงสายพันธุ์ KK4 ร่ วมกับยาซิสพลาติน และ ยาฟลูออโรยูราซิล เทคนิคที่ใช้ในการศึกษานี้คือ
MTT assay ผลการศึ กษาพบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ ยับยั้งการเจริ ญของเซลล์มะเร็ งในลักษณะแปรผันตรงกับความเข้มข้นและ
ระยะเวลา เมื่อคํานวณค่า combination index (CI) และ dose reduction index (DRI) พบว่าการทดสอบที่ให้ผลเสริ มฤทธิ์ คือ
การทดสอบสารสกัดร่ วมกับยาฟลูออโรยูราซิ ลที่ 24 และ 48 ชัว่ โมงในเซลล์ KKU-M214 และ HeLa ซึ่ งมีค่า CI และ DRI
เท่ากับ 0.39 ± 0.01 และ 25.49 0.66 ± 0.02 และ 4.27 ตามลําดับ ส่ วนการทดสอบสารสกัดร่ วมกับยาซิ สพลาตินที่ 24 ชัว่ โมง
ในเซลล์ KKU-M214 ให้ค่าค่า CI และ DRI เท่ากับ 0.66 ± 0.02 and 4.27 จากผลการทดลองที่ มีความหวังในงานวิจยั นี้ จะ
นําไปสู่การศึกษาต่อในระดับสัตว์ทดลองต่อไป
ABSTRACT
Clinical applications of both cisplatin and 5-fluorouracil against cervical cancer and cholangiocarcinoma are
often linked with toxicity posing urgent demand for combination therapy. The objective of this study was to assess the
anticancer activity of the KK4 peanut testa ethanolic extract in combination with cisplatin and 5-fluorouracil (5-FU).
The cytotoxicity was defined by using MTT assay. The results showed that KK4 peanut testa extract inhibited the
growth of both cancer cell lines in a concentration-and time-dependent manner. The drug interactions between the
extract and drugs will be defined with combination index (CI) and dose reduction index (DRI). The results indicate that
the combination produced a synergistic effect at 24 hrs in KKU-M214 cells, with the CI and DRI values of 0.66 ± 0.02
and 4.27, 0.39 ± 0.01 and 25.49 for combinations with cisplatin and 5-FU, respectively. Further, the combination with
5-FU produced a synergistic effect in HeLa cells at 48 hrs, with the CI and DRI values of 0.66 ± 0.02 and 4.27,
respectively. These promising results will lead to further study in animal models.
คําสําคัญ: สารสกัดเยือ่ หุม้ เมล็ดถัว่ ลิสง มะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งท่อนํ้าดี
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