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ABSTRACT 

 

The emergence of highly contagious influenza type A H1N1 represents a 

serious threat to global human health. In human, influenza A virus replicates 

throughout the respiratory tract that result in respiratory failure. The excessive 

inflammation is due to over production of proinflammatory cytokines known as 

cytokine storm. As the result, many types of cytokines, especially IL-1β, TNF-α and 

other immune mediators from monocytes are produced for against the virus. In 

addition, T-lymphocytes produce IL-2 beneficial cytokine, which sends signals to 

white blood cells to be ready to against virus. We efforts to inhibit cytokine storm 

focus on the effect of phytochemicals, which reduced IL-1β and TNF-α whereas 

increased IL-2 release from H1N1 induced PBMCs.  
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H1N1 induced human PBMCs were co-cultured with various concentrations 

(0.5-10.0 µg/ml) of phytochemicals, which are xanthone from mangosteen, sesamin 

from sesame seed, Andrographis paniculata extract, Moringa oleifera extract, 

Houttuynia cordata extract, Herricium erinaceus extract, and p-

hydroxycinnamaldehyde  from Alpinia galanga.   After 24 hours, the conditional 

media was analyzed for cytokines level by ELISA and the cells were determined for 

gene expression using real-time qPCR. Screening activities of IL-1β, TNF-α and IL-2 

showed that xanthone from mangosteen (1.0, 5.0, 10.0 µg/ml), sesamin from sesame 

seed (0.5, 1.0, 5.0 µg/ml) and Andrographis paniculata extract (0.5, 1.0, 5.0 µg/ml) 

could reduce IL-1β and TNF-α level and increase IL-2 level in dose dependent 

manner. RNA was extracted, conversed to cDNA and analyzes the gene expression. It 

was found that xanthone from mangosteen, sesamin from sesame seeds and 

Andrographis paniculata extract can reduced IL-1β and TNF-α mRNA level (p<0.01) 

whereas increased IL-2 mRNA level (p<0.01) when compared with the control. 

These results indicated that xanthone from mangosteen, sesamin from sesame 

seed and Andrographis paniculata extract can inhibit the cytokine storm and induced 

immune cells. This information might be useful for prevention and treatment of 

immune induced inflammatory disorders. 
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บทคัดยอ 

 

อุบัติการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุเอชนิดเอชวันเอ็นวัน
เปนภัยคุกคามตอสุขภาพเกือบทั่วภูมิภาคของโลก เมื่อเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุเอเขาสูรางกาย
มนุษยแลวสามารถแบงตัวเพิ่มจํานวนในระบบทางเดินหายใจ สงผลใหระบบทางเดินหายใจ
ลมเหลวจนเสียชีวิตในที่สุด พบวาขณะที่เช้ือไวรัสแบงตัวเพ่ิมจํานวนนั้นเปนสาเหตุใหเกิดการ
อักเสบมากโดยเซลลเม็ดเลือดขาวผลิตสารกออักเสบมากเกินไปหรือเรียกวาพายุไซโตไคน 
โดยเฉพาะอินเตอรลิวคิน-วันบีตา (IL-1β) และทูเมอรเนโครซิสแฟคเตอร-แอลฟา (TNF-α) 

รวมทั้งสารอ่ืนๆ ท่ีหล่ังจากเซลลในระบบภูมิคุมกัน นอกจากนี้เซลล T-lymphocytes ยังสราง
อินเตอรลิวคิน-ทู (IL-2) เพื่อสงสัญญาณไปกระตุนเซลลเม็ดเลือดขาวใหพรอมตอสูกับเชื้อไวรัส 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสารพฤกษเคมีท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งพายุไซโตไคนซ่ึงสามารถ
ลดระดับ IL-1β และ TNF-α รวมทั้งมีฤทธ์ิกระตุนระบบภูมิคุมกันโดยสามารถเพิ่มระดับ IL-2 ท่ี
หล่ังจากการกระตุนเซลลเม็ดเลือดขาวดวยเชื้อไวรัสเอชวันเอ็นวัน  
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เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียรเดียวจากเลือด (PBMCs) ถูกเหนี่ยวนําดวยเช้ือไวรัสเอช
วันเอ็นวันรวมกับสารพฤกษเคมี ไดแก สารสกัดแซนโทนจากมังคุด สารสกัดเซซามินจากงา สาร
สกัดจากฟาทะลายโจร สารสกัดจากมะรุม สารสกัดจากผักคาวตอง สารสกัดจากเห็ดหัวสิงโต และ
สารสกัด p-hydroxycinnamaldehyde จากขา ท่ีความเขมขน 0.5-10.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาเก็บน้ําเล้ียงเซลลไปวัดระดับของไซโตไคนท่ีหล่ังออกมาโดยวิธี 

ELISA สวนของเซลลนําไปสกัดอารเอ็นเอเพื่อศึกษาการแสดงออกในระดับยีนของไซโตไคนโดย
วิธี real-time qPCR ผลการศึกษาพบวาสารสกัดแซนโทนจากมังคุด(ความเขมขน 1.0, 5.0, 10.0 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) สารสกัดเซซามินจากงา (ความเขมขน 0.5, 1.0, 5.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)  
และสารสกัดจากฟาทะลายโจร (ความเขมขน 0.5, 1.0, 5.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) สามารถลด
ระดับของ IL-1β และ TNF-α นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มระดับของ IL-2 โดยแปรผันตรงตาม
ระดับของความเขมขน ทําการสกัด RNA จากเซลลท่ีทดสอบจากนั้นเปล่ียนเปน cDNA เพื่อศึกษา
การแสดงออกในระดับยีน ผลการศึกษาพบวาระดับการแสดงออกของยีน IL-1β และ TNF-α 
ลดลง และมีการแสดงออกของยีน IL-2 ท่ีเพิ่มขึ้นแปรผันตรงตามความเขมขนของสารสกัดแซน
โทนจากมังคุด สารสกัดเซซามินจากงา และสารสกัดจากฟาทะลายโจร อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) 

เม่ือเทียบกับสารควบคุม 
ผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวา สารสกัดแซนโทนจากมังคุด สารสกัดเซซามินจากงา และ

สารสกัดจากฟาทะลายโจร มีผลยับยั้งยับยั้งพายุไซโตไคนและสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันของ
รางกายได ดังนั้นสารสกัดดังกลาวจึงมีประโยชนในการนําไปใชเพื่อปองกันและรักษาการอักเสบที่
มีผลจากการกระตุนภูมิคุมกัน 
 

 
 
 
 


