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การศึกษาการทนต่อยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลงของ Sinorhizobium meliloti
จิตติมา กอหรั่งกูล1*
บทคัดย่อ
Multidrug resistance efflux pumps (MDR) เป็นกลไกลที่สาคัญของแบคทีเรียซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ขับสารที่เป็นพิษต่อเซลล์ออกจากเซลล์ทาให้แบคทีเรียนั้นๆ สามารถอยู่รอดในสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ สาหรับ
Sinorhizobium meliloti ซึ่ ง เป็ น แบคที เ รี ย ที่ พ บได้ ใ นดิ น และมี โ อกาสที่ จ ะสั ม ผั ส กั บ สารพิ ษ ทั้ ง จากการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม MDR ก็เป็นกลไกหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันเซลล์จากสารที่เป็นพิษ ในการ
ทดลองนี้ ท าจะการทดสอบหาค่ า minimal inhibition concentration (MIC) โดยท าการทดสอบกั บ
Sinorhizobium meliloti สายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ที่ทาให้เกิด การเสียสภาพของยีน Smc03167 และ
Smc03168 ซึ่งเป็นยีนที่ พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ MDR ชนิดหนึ่งของ Sinorhizobium meliloti ซึ่งในการ
ทดลองจะใช้ยาปฏิชีวนะทั้ งหมด 6 ชนิดคือ tetracycline, chloramphenicol, nalidixic acid, neomycin,
kanamycin และ carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (CCCP) และใช้ยาฆ่าแมลงทั้งหมด 3 ชนิด
คือ bentazol, chlorpyrifos และ pentachlorophenol ผลการทดลองพบว่า ค่า MIC มีความแตกต่างกัน
ระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ทาให้เกิดการเสียสภาพของยีนเมื่อทาการทดสอบกับยาฆ่าแมลง แต่ไม่พบ
ความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ทาให้เกิดการเสียสภาพของยีน เมื่อทาการทดสอบกับยา
ปฏิชีวนะ
คาสาคัญ : Sinorhizobium meliloti, Multidrug resistance efflux pumps (MDR), ยาฆ่าแมลง,
ยาปฏิชีวนะ
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THE STUDY OF ANTIBIOTIC AND PESTICIDE RESITANCE IN Sinorhizobium meliloti
Jittima Khorungkul1*
Abstract
Multidrug resistance efflux pumps (MDR) is one of the major mechanisms of bacteria
resistance by extrusion of drugs from cells. This mechanism helps the cell to be survived in the
unfavorable conditions. For Sinorhizobium meliloti, the soil bacteria that voluntarily expose to
xenobiotic released from both industrial and agriculture, MDR is also the mechanism that protect
the cell from toxic compounds. The minimal inhibition concentration (MIC) tests are performed
with wild type strain and Smc03167 and Smc03168 deletion mutation strain. Smc03167 and
Smc03168 are the genes that control a system of MDR pumps in Sinorhizobium meliloti. In this
experiment 6 antibiotics, namely tetracycline, chloramphenicol, nalidixic acid, neomycin,
kanamycin and carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (CCCP) and 3 pesticide, bentazol,
chlorpyrifos and pentachlorophenol are used. The MICs test found that the MIC test with
pesticide shown sensitivities change between wild type strain and deletion mutation strain, but
no sensitivities change between wild type strain and deletion mutation strain were found in the
test with antibiotics.
Keywords : Sinorhizobium meliloti, Multidrug resistance efflux pumps (MDR), pesticide,
antibiotics
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บทนา
การดื้อยาในแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะหลายๆ ชนิดกาลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื้อยา
ในกลุ่มเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการศึกษามากมายเกี่ยวกับปัจจัยและกลไกที่เกี่ยวข้องกับ
การดื้อยาของแบคทีเรีย กลไกเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการที่แบคทีเรียป้องกันไม่ให้ยาปฏิชีวนะผ่านเข้าไปในเซลล์
และการขับยาออกจากเซลล์ ดังนั้นกลไกที่สาคัญสาหรับกับการดื้อยาของแบคทีเรียคือการขับยาเหล่านั้นออกจากเซลล์
โดยใช้ multidrug resistance efflux pumps (MDR pumps) (Alekshum, M.N. and S.B. Levy. 2007, Li, X. Y.,
and H. Nikaido. 2009) โดยMDR pumps แบ่งออกตามจานวนของส่วนประกอบของปั๊ม, บริเวณของเยื่อหุ้มเซลล์
ที่ transporter protein อยู่, แหล่งพลังงานของปั๊ม และชนิดของซับสเตรต ได้เป็น 5 กลุ่ม คือ ATP-binding
cassette (ABC) family, major facilitator superfamily (MFS), resistance-nodulation-cell division (RND)
family, small multidrug resistance (SMR) family แ ล ะ multidrug and toxic compound extrusion
(MATE) family (Borges-Walmsley, M. et al. 2003, Piddock J.V. 2006, Poole K. 2007) เนื่องจากการดื้อยา
ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเป็นปัญหาที่สาคัญต่อระบบสาธารณสุข จึงมีการศึกษาที่เกี่ยวกับหน้าที่บทบาท MDR
pumps เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก และจากการศึกษาในปัจจุบันยังพบว่า MDR pumps พบได้ในแบคทีเรียเกือบทุกชนิด
และพบได้มากในกลุ่มของแบคทีเรียในดินและกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับพืช (Konstantinidis and Tiedje. 2004)
และการทางานของ MDR pumps ในแบคทีเรียไม่ได้จากัดอยู่แค่เ พีย งยาปฏิชีวนะ แต่ยังรวมถึงโลหะหนั ก
สารตัวทาละลาย สารทาความสะอาด และสารพิษอื่นๆ ดังนั้นจึงเชื่อว่า MDR pumps มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีต
กาลและอาจจะมีส่วนในการท าให้แ บคที เรียสามารถหลีก เลี่ยงผลกระทบของสารพิษ ที่ ปนเปื้ อ นในบริเวณ
ทีม่ ันอาศัยอยู่ (Martinez J. L. et al. 2009)
Sinorhizobium meliloti เป็นแบคทีเรียแกรมลบที่อยู่ในปมรากพืชตะกูลถั่ว เนื่องจาก S.meliloti
เป็นแบคทีเรียที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในดินและอยู่ใกล้ชิดกับพืช จึงทาให้มีโอกาสสัมผัสกับสารพิษที่อาจปนเปื้อนอยู่ใน
ดิน เช่นยาฆ่าแมลงต่างๆ จึงทาให้ S.meliloti ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ร อดในสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมได้ จากการศึกษาของ Shima E. et al, 2011 พบว่า S. meliloti ประกอบด้วย MDR pumps จานวน 14 ชุด
คือ 1 ชุด จาก ABC family, 3 ชุด จาก MFS family และ 10 ชุด จาก RND family โดยในแต่ละชนิดของปั๊ม
จะมียีนที่เกี่ยวข้องที่ทาการควบคุมการทางานของปั๊มที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการทดลองนี้ได้ใช้สายพันธุ์ของ
S.meliloti ลักษณะดั้งเดิม (wild type) และสายพันธุ์ที่ทาการทาการ ทาการกลายพันธุ์ให้ยีน Smc03167 และ
Smc03168 ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับ MDR pump ชนิดหนึ่งของ S. meliloti เสียสภาพ ซึ่งทาได้การสร้างขึ้น
เพื่อทาการศึกษาความสามารถของแต่ละสายพันธุ์ในการทนต่อยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลงบางชนิดโดยใช้การทดลอง
Minimal inhibition concentration และดูความเกี่ยวข้องของยีนที่ควบคุม MDR pump ในสภาวะที่ทางานตามปกติ
(ในกรณี ส ายพั น ธุ์ ดั้งเดิม ) และในสภาวะถู ก ท าให้ เ สียสภาพ โดยเปรี ย บความแตกต่า งของค่ า MIC ที่ วั ดได้
เนื่องจากยีนที่ควบคุมการทางานของ MDR pump จะทาให้ปั๊ม ทางานโดยการสั่งการให้ปั๊ม จับกับซับสเตรตซึ่ง
ในที่นี้ก็คือสารที่เป็นพิษต่อเซลล์และขับออกจากเซลล์ ในทางตรงกันข้ามเมื่อยีนเหล่านี้ถูกทาให้เสียสภาพก็จะไม่
สามารถสั่งการให้ pump ทางานได้ ทาให้เกิดการสะสมของสารพิษในเซลล์และทาให้เซลล์ทนต่อความเข้มข้น
ของสารพิ ษ ได้ น้ อ ยลง ในการทดลองนี้ ไ ด้ เ ลื อ กยาปฏิ ชี ว นะมา 6 ชนิ ด ซึ่ ง เป็ น ชนิ ด ที่ มี ก ารใช้ โ ดยทั่ ว ไป
ประกอบด้ ว ย tetracycline, chloramphenicol, nalidixic acid, neomycin, kanamycin และ carbonyl
cyanide 3-chlorophenylhydrazone (CCCP) ซึ่ งเป็ นชนิ ดที่ มี การใช้ กั นโดยทั่ วไปและมี รายงานการดื้ อยาเหล่านี้
จากแบคทีเรียชนิดอื่นๆ (Jingjing S. et al. 2014) ส่วนยาฆ่าแมลงที่นามาใช้ในการทดลองนี้เป็นยาฆ่าแมลงที่
นิยมใช้หาซื้อได้ทั่วไปได้แก่ bentazol และ chlopyrifos ส่วนในกรณีของ pentachlorophenol ถึงแม้ว่าจะ
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เป็นยาฆ่าแมลงที่ห้ามใช้แล้วในปัจจุบันแต่เนื่องจากในอดีตนิยมใช้กันเป็นจานวนมากจึงอาจจะทาให้มีการสะสม
อยู่ในบริเวณดินที่เคยมีการใช้ยาฆ่าแมลงชนิดนี้ (Ronald L. C. 2007)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการทนต่อยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลงของ S. meliloti เพื่อทาการทดสอบ
1. การทางานของ MDR pump ของ S. meliloti ต่อยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลง
2. หาความเกี่ยวข้องระหว่างการทางานของ MDR pump ในการป้องกันตัวเองจากสารพิษของ S. meliloti
กับยีนที่ควบคุม MDR pumps
วิธีดาเนินการวิจัย
การเพาะเลี้ยงเซลล์
Sinorhizobium meliloti ทั้ ง สองสายพั น ธุ์ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ ท าการเพาะเลี้ ย งแบบใช้ อ อกซิ เ จน
ในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ Luria-Bertani (LB) ที่ มี 2.5 mM MgCl2 และ 2.5 mM CaCl2 โดยบ่ ม ในเครื่ อ งเขย่ า
ที่อุณหภูมิ 28 องศา และเชื้อที่นามาใช้ในการทดลองจะนาหัวเชื้อที่เลี้ยงข้ามคืนมาทาการ subculture เลี้ยงและ
วัดค่า A600 คานวณให้ได้จานวนเซลล์เริ่มต้น 106 เซลล์ต่อมิลลิตร
การทา Minimal Inhibition Concentraions (MICs)
ยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการทดลองจะนามาทาการเจือจางความเข้มข้นลงไปครั้งละ 2 เท่า
โดยใช้ LB ในหลอดทดลอง จากนั้นทาการบ่มเชื้อทีเ่ ตรียมไว้แต่ละสายพันธุ์กับสารที่ทาการเจือจางในแต่ละความ
เข้มข้นที่อุณหภูมิ 28 องศา เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตการณ์เจริญเติบโต ของแบคทีเรียในแต่ละหลอด
(โดยเปรียบเทียบค่า A600) ซึ่งค่า MIC สามารถวัดได้จากความเข้มข้นที่ต่าที่สุดของยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลง
ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการทดลองนี้ประกอบด้วย
1. Tetracycline ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 µg/mL, 62.5 µg/mL, 31.25
µg/mL และ 15.6 µg/mL
2. Chloramphenicol 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 µg/mL, 62.5 µg/mL, 31.25 µg/mL และ
15.6 µg/mL
3. Nalidixic acid 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 µg/mL, 62.5 µg/mL, 31.25 µg/mL และ 15.6 µg/mL
4. Neomycin 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 µg/mL, 62.5 µg/mL, 31.25 µg/mL แ ล ะ 15.6
µg/mL
5. Kanamycin 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 µg/mL, 62.5 µg/mL, 31.25 µg/mL และ 15.6
µg/mL
6. carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (CCCP) ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 500 µg/mL, 250
µg/mL, 125 µg/mL, 62.5 µg/mL, 31.25 µg/mL และ 15.6 µg/mL
และยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการทดลองนี้ได้แก่
1. Bentazol ความเข้มข้น 200 µM, 100 µM, 50 µM, 25 µM, 12.5 µM และ 6.25 µM
2. chlorpyrifos ความเข้มข้น 200 µM, 100 µM, 50 µM, 25 µM, 12.5 µM และ 6.25 µM
3. pentachlorophenol (PCP) ความเข้มข้น 200 µM, 100 µM, 50 µM, 25 µM, 12.5 µM
และ 6.25 µM
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ค่า MIC ต่อยาปฏิชีวนะ
การวัดหาค่า MIC ของ Sinorhizobium meliloti สายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ที่ทาการกลายพันธุ์ให้เกิด
เสียสภาพของยีน Smc03167 และ Smc03168 ให้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่า MIC ของ Sinorhizobium meliloti สายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ที่ทาการกลายพันธุ์ให้เกิดเสีย
สภาพของยีน Smc03167 และ Smc03168 ต่อยาปฏิชีวนะ
สายพันธุ์
S. meliloti สายพันธุ์ดั้งเดิม
S. meliloti ที่ทาให้เกิดการกลายพันธุ์

TET
31.25
31.25

CAM
62.5
62.5

MIC (µg/mL)
NAl
NEO
125
62.5
125
62.5

KAM
100
100

CCCP
250
250

หมายเหตุ TET: tetracyclin CAM: chloramphenicol NAL: nalidixic acid NEO: neomycin KAM: kanamycin CCCP:
carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone

จากตารางที่ 1 จะพบว่าค่า MIC ต่อยาปฏิชีวนะไม่มีความแตกต่างระหว่าง Sinorhizobium meliloti
สายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ที่ทาการกลายพันธุ์ให้เกิดเสียสภาพของยีน Smc03167 และ Smc03168 สาหรับยีน
Smc03167 และ Smc03168 เป็นยีนที่ควบคุมการทางานของ MDR pumps ระบบ MFS จากการศึกษาของ
Lomovskava O. and Kim L.. 1992 และ Furukawa H. et al., 1993 พบว่า ชุดของโปรตีน EmrAB ซึ่งเป็น
MDR ระบบ MFS ใน E. coli มีผลต่อการทนต่อยา nalidixic acid และ CCCP ในการศึกษาของ Shima E. et
al., 2011 Smc00563 และ Smc00564 ยีนควบคุม MDR ระบบ MFS อีกระบบหนึ่งใน S. meliloti เมื่อถูกทาให้
เสียสภาพก็ไม่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของความไวต่อยาปฏิชีวินะชนิดต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ดั้งเดิม
ดังนั้นจากผลการทดลองอาจกล่าวได้ว่า ระบบ MFS ของ MDR ใน S. meliloti ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการขับออก
ของยาปฏิชีวนะ ในอีกกรณีหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามียาปฏิชีวนะชนิดอื่ นที่มีค วามเกี่ยวข้อ งกับ MDR ระบบนี้
แต่ไม่ได้เลือกมาใช้ในการทดลองนี้ ซึ่งผลที่ได้นี้แตกต่างจากระบบ MFS ใน E. coli เป็นแบคทีเรียก่อโรคชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับยาปฏิชีวนะมากกว่า และมีการศึกษาจานวนมากที่รายงานถึงการดื้อยาที่เกี่ยวข้องกับ MDR
ระบบ RND ซึ่งเป็นระบบที่พบมากในแบคทีเรียก่อโรค เช่น MexAB-OprM ใน Pseudomonas aeruginosa
(Li X. Z. et al. 1994 แ ล ะ Poole K.. et al., 1993) ArcAB-tolC ใ น Samonella enterica servoar
Typhimurium (Eaves, D. J., et al., 2004) และ CmeABC ใน Campylobacter jejuni (Pumbwe, L., et
al., 2004) ซึ่งเมื่อทาให้ยีนที่ ควบคุมระบบเหล่ านี้เสียสภาพพบว่าจะมีความไวต่ อ Chloramphenicol และ
Tetracycline มากขึน้
การวิเคราะห์ค่า MIC ต่อยาฆ่าแมลง
การวัดหาค่า MIC ของ Sinorhizobium meliloti สายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ที่ทาการกลายพันธุ์ให้เกิด
เสียสภาพของยีน Smc03167 และ Smc03168 ต่อยาฆ่าแมลงให้ผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่า MIC ของ Sinorhizobium meliloti สายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ที่ทาการกลายพันธุ์ให้เกิด
เสียสภาพของยีน Smc03167 และ Smc03168 ต่อยาฆ่าแมลง
สายพันธุ์
S. meliloti สายพันธุ์ดั้งเดิม
S. meliloti ที่ทาให้เกิดการกลายพันธุ์

Bentazol
100
50

MIC (µM)
Chlorpyrifos
200
100

PCP
50
12.5

จากตารางที่ 2 พบว่า S. meliloti สายพันธุ์ทีทาให้เกิ ดการกลายพัน ธุ์จะมี ความไวต่ อยาฆ่ า แมลง
มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม โดยมีความไวต่อ Bentazol และ chlorpyrifos มากกว่าพันธุ์ดั้งเดิม 2 เท่า และมีความไว
ต่อ PCP มากกว่าพันธุ์ดั้งเดิมถึง 4 เท่า ดั้งนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า MDR pump ใน S. meliloi ซึ่งถูกควบคุมยีน
Smc03167 และ Smc 03168 มีความสาคัญในการช่วยทาให้เซลล์สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ถิ่นที่อยู่อาศัย
มีการปนเปื้อนด้วยสารที่เป็นพิษ ในกรณีของ Rhizobium etli ระบบ MDR ซึ่งถูกควบคุมโดย RmrAB ก็มีความ
จาเป็นในการป้องกันเซลล์จากสาร phytoalexin, narginie และ coumaric acid ซึ่งพืชสร้างขึ้นและเป็นพิษต่อเซลล์
ของ R. etli โดยเมื่อทาการกลายพันธุ์ให้ RmrAB เสียสภาพในการทางานพบว่า R. etli มีความไวต่อสารเหล่านี้
เพิ่มมากขึ้น (Ramon G. and Esperanza M., 2000) Agrobacterium tumefaciens แบคทีเรียก่อโรคในพืช
เมื่ อ ถู ก เข้ า รุ ก รานพื ช จะสร้ า งสาร coumestrol เพื่ อ ป้ อ งกั น ตั ว เอง และสารนี้ จ ะเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ข อง A.
tumefaciens ซึ่งระบบที่ช่วยทาให้เซลล์อยู่รอดคือ LfeAB MDR (Palumbo, J.D., et al., 1998) ใน Pseudomonas
aeruginnosa ระบบ MexAB-OprM จะทาหน้าที่ในการป้องกันความเป็นพิษจาก pentachlophenol และเมื่อ
ถูกทาให้เสียสภาพจะทาให้เซลล์มีความไวต่อ PCP มากขึ้น (Jocelyn et. al., 2007) chpAB ยีนใน S.meliloti
มีการตอบสนองต่อการสัมผัสกับ chlopyrifos (Wirongrong W. et al. 2010)
สรุป
จากการศึกษาการทนต่อยาปฏิชีวนะ 6 ชนิดคือ tetracycline, chloramphenicol, nalidixic acid,
neomycin, kanamycin และ carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (CCCP) และยาฆ่าแมลง 3 ชนิด
คือ Bentazol, chlorpyrifos และ pentachlorophenol โดยใช้เทคนิค Minimal inhibition concentration
(MICs) พบว่าเมื่อทาการทดสอบด้วยยาปฏิชีวนะ ไม่พบความแตกต่างระหว่าง S. meliloti สายพันธุ์ดั้งเดิมกับสายพันธุ์
ที่ทาให้เกิดกลายพันธุ์ แต่เมื่อทดสอบกับยาฆ่าแมลงพบว่ามีความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ทาให้
เกิดการกลายพันธุ์จะมีความไวต่อยาฆ่าแมลงมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม จากผลการทดลองที่ได้อาจกล่าวได้ว่ายาปฏิชีวนะ
ไม่ใช่ซับเสตรตสาหรับระบบ pump ของ MDR ใน S. meliloti ที่เลือกมาทาการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากระบบ
MDR ใน S. meliloti มีหลายระบบจึงเป็นไปได้ว่าระบบที่เลือกมาทาการทดลองซึ่งควบคุมด้วยยีน Smc03167
และ Smc03168 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันเซลล์จากยาปฏิชีวนะและอาจเป็นไปได้ว่ามีระบบอื่นๆ ซึ่งไม่ได้
นามาศึกษาในการทดลองนี้เป็นระบบที่ เกี่ยวข้องกับการขับยาปฏิชีวนะออกจากเซลล์ ส่วนในกรณีของยาฆ่า
แมลงอาจกล่าวได้ว่า MDR pump ระบบที่นามาศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการขับสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลงออกจาก
จากเซลล์เพื่อทาให้เซลล์สามารถอยู่รอดได้
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