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ABSTRACT

Thunbergia laurifolia Lindl., commonly known as “Rangjuet”, is used as an antidote for 
several poisonous agents in Thai traditional medicine.  It was reported that an aqueous extract of fresh          
T. laurifolia leaf could protect rats against the toxic effects of insecticide-induced cholinesterase
(ChE) inhibition.  However, the mechanism of its antagonistic effect is not yet known.

Methomyl is a highly toxic carbamate insecticide used extensively in Thailand.  It induces 
acute cholinergic poisoning in mammals by inhibiting ChE activity.  This study was designed to 
investigate the protection T. laurifolia leaf extract (TLE) has against the acute effect of methomyl-
induced ChE inhibition, by determining the increase of ChE level in pooled human and rat serum.     
It also determined the number of acetylcholinesterase (AChE) neurons and nerve fibers intensity of 
the enteric nervous system in Sprague-Dawley rats.

In, in vitro experiments, 0.121 mg/ml of methomyl was incubated with pooled human serum 
at 5, 15 or 30 minutes as control groups.  TLE at three concentrations of 1.56, 6.25 or 25.00 mg/ml 
was incubated with 0.121 mg/ml of methomyl and pooled human serum at 5, 15 or 30 minutes.       
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The result demonstrated that TLE could significantly reduce the effect of methomyl-induced ChE 
inhibition (P<0.05).

In, in vivo experiments, male and female rats were devided into 3 control and 3 experimental 
groups.  The control groups were orally fed with 4.1 mg/kg of methomyl.  The experimental groups 
were orally fed with 1) a single dose of 2.0 g/kg of TLE, concurrently with 4.1 mg/kg of methomyl 2) 
pre-treated with 2.0 g/kg of TLE, 30 minutes prior to the administration of 4.1 mg/kg of methomyl or 
3) post-treated with 2.0 g/kg of TLE, 5 minutes after administration of 4.1 mg/kg of methomyl.  Rat 
blood was collected from the tail at 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120 and 180 minutes after methomyl 
administration.  The results show that all of the TLE treatment significantly increased the ChE 
activity (P<0.05) that was inhibited by methomyl.  The pattern of ChE activity in male rats was 
similar to that shown in female rats.  However, male rats seemed to be more responsive to the activity 
of TLE in antagonising the effect of methomyl insecticide than the female rats.  It was also shown 
that the TLE pre-treatment was more effective than the treatment of TLE given at same time as 
methomyl administration and treatment with TLE after methomyl administration (TLE post-
treatment).

Rats treated continuously with 0.5 and 5.0 g/kg of TLE for 7 days, showed an increase of ChE 
activity that significantly (P<0.05) compared to the control groups, which were treated with 
methomyl only.  The pattern of ChE activity was similar to that in the rats treated with a single dose 
of TLE.  The antagonistic effect of methomyl toxicity by TLE was dose-related.

Neurons and nerve fibers were examined histochemically to show AChE-positive plexuses in 
the rat’s duodenum.  In this case, rats were divided into 1 control group and 2 expermental groups.  In 
the control group, rats were orally fed with methomyl at 4.1 mg/kg.  The experimental groups were 
orally pre-treated with 2.0 g/kg of TLE 30 minutes prior to the administration of 4.1 mg/kg of 
methomyl, and post-treated with 2.0 g/kg of TLE 5 minutes after the administration of 4.1 mg/kg of 
methomyl.  A reddish brown cupric ferrocyanide precipitation was found in AChE-positive neurons 
and nerve fibers.  The intensity of the color reflected the concentration of the enzyme.  These
experiments show that TLE increased the numbers of AChE-positive neurons, and color intensity of 
nerve fibers in the rat’s duodenum myenteric plexuses after reducing both numbers and color 
intensity of the neurons and nerve fibers induced by methomyl insecticide.  The number of AChE-
positive neurons in the myenteric plexus was also significantly increased (P<0.01) by more than the 
number of neurons found in rats treated with methomyl alone.
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  These results suggest that T. laulifolia leaf extract could be a protective agent for methomyl-
induced ChE inhibition.
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บทคัดยอ

รางจืดหรือ Thunbergia laurifolia Lindl. เปนพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณระบุในตํ าราแพทยแผน
ไทยวาสามารถแกพิษสารพิษไดหลายชนิด มีรายงานวานํ้ าสกัดจากใบรางจืดสดสามารถตานความเปน
พิษสารกํ าจัดแมลงในกลุมที่ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสไดในหนูขาว อยางไรก็ตามกลไกการตาน
ความเปนพิษยังไมทราบชัดเจน

เมโทมิลเปนสารกํ าจัดแมลงในกลุมคารบาเมตที่มีความเปนพิษสูงนิยมใชกันอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย ในสัตวที่เล้ียงลูกดวยนมเมโทมิลทํ าใหเกิดความเปนพิษแบบเฉียบพลันตอเนื้อเยื่อที่ถูก
ควบคุมโดยสารสื่อประสาทกลุมโคลิเนอจิก โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทํ างานของเอนไซมโคลีนเอสเทอ
เรส การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารสกัดใบรางจืดในการตานฤทธิ์เฉียบพลันของ
เมโทมิลที่ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส โดยทดสอบกับเอนไซมโคลีนเอนเทอเรสในซีรัมของคน ใน     
ซีรัมของหนูขาว และระดับเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสที่ระบบประสาทในผนังลํ าไสเล็กของหนู
ขาวสายพันธุ Sprague-Dawley

การศึกษาในหลอดทดลอง ใชเมโทมิล 0.121 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรผสมกับซีรัมคน เปนเวลา 5, 
15 หรือ 30 นาทีเปนกลุมควบคุม สวนกลุมทดลองใชสารสกัดใบรางจืด 3 ความเขมขนคือ 1.56, 6.25 
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หรือ 25.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรผสมกับเมโทมิลความเขมขน 0.121 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรและซีรัมคน 
เปนเวลา 5, 15 หรือ 30 นาที ผลการทดลองพบวาสารสกัดใบรางจืดสามารถลดการยับยั้งเอนไซมโคลีน
เอสเทอเรสของเมโทมิลไดอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P<0.05)

การศึกษาในสัตวทดลองใชหนูขาวทั้งเพศผูและเพศเมีย แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
อยางละ 3 กลุม กลุมควบคุมปอนเมโทมิลขนาด 4.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม กลุมทดลองปอนสารสกัดใบ
รางจืด 3 วิธีคือ 1) สารสกัดใบรางจืดขนาด 2.0 กรัมตอกิโลกรัมพรอมกับเมโทมลิขนาด 4.1 มิลลิกรัมตอ
กโิลกรัม 2) สารสกัดใบรางจืดขนาด 2.0 กรัมตอกิโลกรัม กอนเมโทมิลขนาด 4.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
30 นาที และ 3) สารสกัดใบรางจืดขนาด 2.0 กรัมตอกิโลกรัม หลังเมโทมิลขนาด 4.1 มิลลิกรัมตอ
กโิลกรัม 5 นาที จากนั้นเก็บเลือดจากหางหนูเพื่อวัดระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส ที่เวลา 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 45, 60, 120 และ 180 นาทหีลังไดรับเมโทมิล ผลการทดลองพบวาการใหสารสกัดใบรางจืด
ทกุวิธีสามารถเพิ่มระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุมควบคุมที่ไดรับเมโทมิลเพียงอยางเดียว และการเพิ่มขึ้นของระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสใน
หนทูัง้สองเพศมีลักษณะคลายกัน อยางไรก็ตามในหนูเพศผูพบวามีระดับเอนไซมที่เพิ่มขึ้นมากกวาเพศ
เมีย และการใหสารสกัดใบรางจืดกอนที่จะไดรับเมโทมิลใหประสิทธิภาพในการตานพิษดีกวาเมื่อให
ตามหลัง

หนขูาวทีไ่ดรับสารสกัดใบรางจืดขนาด 0.5 และ 5.0 กรัมตอกิโลกรัมเปนเวลา 7 วันตอเนื่องกัน  
พบวามีระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมือ่เปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุมที่ไดรับเมโทมิลอยางเดียว ลักษณะของเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสที่เพิ่มขึ้นคลายกับที่พบ
จากการศึกษาที่ใหสารสกัดใบรางจืดแบบครั้งเดียว การตานความเปนพิษของเมโทมิลโดยสารสกัด           
ใบรางจืดนั้นเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของสารสกัดใบรางจืดที่เพิ่มขึ้น

การศึกษาผลตอเซลลประสาทและใยประสาทโดยใชเทคนิคการยอมทางฮีสโทเคมีนั้น ใชวิธียอม
ดกูลุมเซลลประสาทที่มีเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสในผนังลํ าไสเล็กหนูขาวสวนตน โดยแบงหนู
ออกเปนกลุมควบคุม 1 กลุมและกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมควบคุมปอนเมโทมิล 4.1 มิลลิกรัมตอ
กโิลกรัม สวนกลุมทดลองปอนสารสกัดใบรางจืดขนาด 2.0 กรัมตอกิโลกรัม คร้ังเดียวเมื่อเวลา 30 นาที 
กอนใหเมโทมลิขนาด 4.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และปอนสารสกัดใบรางจืดขนาด 2.0 กรัมตอกิโลกรัม 
หลังไดรับเมโทมลิแลว 5 นาที ผลการยอมสีเห็นตะกอนสีนํ้ าตาลแดงของ cupric ferrocyanide ในเซลล
ประสาทและใยประสาทที่มีเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส ซ่ึงความเขมของสีสัมพันธโดยตรงกับ
ระดบัความเขมขนของเอนไซม ผลการศึกษาพบวาสารสกัดใบรางจืดสามารถเพิ่มจํ านวนเซลลประสาท
และความเขมของสีของใยประสาทที่มีเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส ในผนังลํ าไสเล็กหนูขาวสวน
ตนหลังจากไดรับเมโทมลิได และเพิ่มจํ านวนเซลลประสาทที่ติดสีอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P<0.01)
เมือ่เปรยีบเทียบกับหนูในกลุมควบคุมที่ไดรับเมโทมิลเพียงอยางเดียว
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ผลการวจิัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา สารสกัดใบรางจืดสามารถปองกันการยับยั้งเอนไซมโคลีนเอส
เทอเรสที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารกํ าจัดแมลงเมโทมิลได
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