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การทดสอบฤทธิ์กอกลายพันธุในสารสกัดจากชาเขียวและสารสกัดเห็ดหลินจือไทย
ธิดารัตน ยอดสกุลเพชร พรปวีณ ธรรมศิริ และ อรทัย อรามพงษพันธ 1
ในประเทศไทย มีสมุนไพรหลายชนิดที่ถูกนํามาทําเปนผลิตภัณฑสมุนไพร ทําให
นักวิทยาศาสตรใหความสนใจในการศึกษาสรรพคุณทางยาเพิ่มมากขึ้นโดยที่สมุนไพรแตละ
ชนิดจะถูกศึกษาดานประสิทธิภาพในแตละความเขมขันและการนํามาสกัดใหบริสุทธิ์
สําหรับรายงานนี้จะทําการศึกษาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑสมุนไพรซึ่ง
เปนที่นิยมในปจจุบัน ซึ่งผลิตภัณฑสมุนไพรบางผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดผลเสียตอรางกาย
เนื่องจากผูบริโภคใชในปริมาณที่สูงเปนระยะเวลานาน และใชไมถูกวิธี หรืออาจมีการ
ปนเปอนเกิดขึ้น แตในรายงานนี้จะรายงานผลการศีกษาฤทธิ์กอกลายพันธุของสมุนไพร 2
ชนิด คือ ชาเขียว (Camellia sinensis) และ เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) ในสวนของ
ชาเขียวนั้นจะศึกษาโดยการสุมตัวอยางจากผลิตภัณฑตามทองตลาดมาทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ
โดยนํามาสกัดดวยน้ําใหไดทั้งหมด 5 ความเขมขน ตั้งแต 0.25mg-4mgในสวนของเห็ด
หลินจือจะนําสวนของ Mycelium และ Fruiting body มาสกัดดวยน้ําใหไดทั้งหมด 5 ความ
เขมขน ตั้งแต 0.05mg-5mg โดยใชการทดสอบฤทธิ์กอกลายพันธุดวยแบคทีเรีย Salmonella
typhimurium สายพันธุ TA98 และ TA100 การทดสอบในลักษณะนี้เรียกวา Ames test ผล
การศึกษาฤทธิ์กอกลายพันธุ พบวาสารสกัดจากชาเขียวและสารสกัดเห็ดหลินจือสวน
Mycelium และ Fruiting body ไมมีฤทธิ์กอกลายพันธุ อยางไรก็ตามการทดลองนี้ทําเพื่อเปน
ขอมูลยืนยันความปลอดภัยของสมุนไพรทั้งสองชนิดที่กลาวมา กอนทําการศึกษาตอไปวา
สารเหลานี้จะมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งหรือฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุหรือไม
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Mutagenic testing of Thai green tea and Thai Ganoderma lucidum water
extracts.
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In Thailand, most of scientific researches on herbs and herbal products
are concentrated mainly on their efficacy, identification and purification of
active compounds. A few studies aim for safety of herbal products. The uses of
herbal products are primarily based on tradition or scientific theories. They
often have not been thoroughly tested for their safety and efficacy in human
and most of the consumers are convinced that natural products are non-toxic
because of their natural origin. Currently, the adverse effects of herbal
products have been increasingly worldwide and many factors were involved in
herbal adverse effects, i.e. overdosing, prolonged use, misuse, residue and
contaminant. Due to its popular use as health promotion herbal tea and tea by
the Thai, Ganoderma lucidum (GL) and green tea (Camellia sinensis) were
selected in this study to evaluate their mutagenic potential. Five commercial
brands of green tea were randomly selected and extracted with water. The
mutagenic potentials of five concentrations of green tea ranging from 0.25-4
mg and five concentrations of mycelium and fruiting body extracts of Thai GL
ranging from 0.05-5 mg were assessed by the bacterial reverse mutation test
(Ames test) using Salmonella TA98 and TA100. The results revealed that
commercial brands of green tea and GL water extracts showed no
mutagenicity. The information obtained from the study will provide useful
information for safety profile of green tea and GL and ensure the safety of
these herbal products for public.
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