MMO3-1
การยับยั้งการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็งท่อนา้ ดีด้วยออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิด
Inhibition of Metastasis in Cholangiocarcinoma Cells by All-trans-retinoic Acid
ชณกานต์ พรชู (Chanakan Pornchoo)* ศิริวฒ
ุ ิ บุตรศรี (Siriwoot Butsri)**
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ (Veerapol Kukongviriyapan)*** ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร (Laddawan Senggunprai)****
ศริ ญญา คงเพชร (Sarinya Kongpetch)***** เอื้อมเดือน ประวาฬ (Auemduan Prawan)******
บทคัดย่ อ
ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด (all-trans-retinoic acid; atRA) เป็ นสารอนุ พนั ธ์ของวิตามินเอที่ มีร ายงานถึ ง
ฤทธิ์ ต้านเซลล์มะเร็ งหลายชนิ ด แต่ยงั ไม่มีการศึกษาฤทธิ์ ยับยั้งการแพร่ กระจาย (anti-metastasis) ของออล-ทรานส์ เรติ
โนอิก แอซิ ดในมะเร็ งท่อน้ าดี งานวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาฤทธิ์ ของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์
(cell migration) และการยึดเกาะของเซลล์ (cell adhesion) ในเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีชนิ ด KKU-M156 ผลการศึกษาพบว่า
ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ (cytotoxicity) โดยมีค่าความเข้มข้นของสารที่ทาให้เซลล์ตาย
ร้อยละ 50 (IC50) ที่เวลา 48 ชัว่ โมง เท่ากับ 11.52 µM นอกจากนี้ การได้รับสัมผัสออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดที่ ความ
เข้มข้น 2.5 µM สามารถลดการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีได้ร้อยละ 61 (p<0.05) และยังลดการยึดเกาะของเซลล์
ลงได้ถึงร้อยละ 63 (p<0.05)
ABSTRACT
All-trans-retinoic acid (atRA), an active metabolite of vitamin A, has been reported to have potential anticancer activities in several human cancer cells. However, the anti-metastasis effect of atRA in cholangiocarcinoma
(CCA) has been unclear. The purpose of this study is to investigate the effect of atRA on cell migration and adhesion
in human CCA KKU-M156 cells. The result showed that atRA was cytotoxic against CCA cells with half-maximal
inhibitory concentration (IC50) as 11.52 µM at 48 h. Treatment with 2.5 µM atRA could suppress the cell migration
(suppression rate 61%, p<0.05) and also inhibited the adhesion of CCA cells (inhibition rate 63%, p<0.05).

คาสาคัญ: ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิด การยับยั้งการแพร่ กระจาย เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี
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บทนา
มะเร็ งท่อน้ าดี (cholangiocarcinoma; CCA) เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยือ่ บุท่อทางเดินน้ าดี โดยมะเร็ งท่อ
น้ าดี ที่พบในประชากรไทยส่ วนใหญ่เป็ นชนิ ดที่ เกิ ดภายในตับ (Intrahepatic cholangiocarcinoma; ICC) (Banales et al.,
2016) มะเร็ งท่อน้ าดีเป็ นปั ญหาสุขภาพที่สาคัญของประชากรไทยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเนื่องจากเป็ นโรคที่มีอตั รา
ตายสูง มีอุบตั ิการณ์และแนวโน้มของการเกิดโรคเพิม่ ขึ้นทุกปี การรักษามะเร็ งท่อน้ าดีที่เกิดภายในตับที่ให้ผลการรักษา
ดีที่สุด คือการรักษาโรคระยะเริ่ มต้นด้วยการผ่าตัด ซึ่งมีอตั ราการรอดชีวติ ของผูป้ ่ วยในช่วงเวลา 5 ปี ประมาณร้อยละ 2244 (Khan et al., 2012) แต่เนื่องจากผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็ งท่อน้ าดีในระยะแพร่ กระจาย (metastasis)
ซึ่งมักมีการแพร่ กระจายของโรคมะเร็ งไปยังส่วนอื่นของร่ างกาย ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถรับรักษาด้วยการผ่าตัดและ/หรื อ
ต้องรับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอตั ราการรอดชีวิตในช่วงเวลา 5 ปี ที่ต่ามาก ยาเคมีบาบัดหลักที่ใช้รักษา
มะเร็ งท่อน้ าดี ได้แก่ เจมไซตาบีน (gemcitabine) ซึ่ งเป็ นยาที่ เคมีบาบัดมีฤทธิ์ ยับยั้งการสังเคราะห์เบสไพริ มิดีน (จาเป็ น
สาหรับการเจริ ญเติบโตของเซลล์) (anti-metabolite) (Plunkett et al., 1995) ในปั จจุบนั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการ
รักษามะเร็ งท่อน้ าดี จึงนิ ยมใช้ยาเจมไซตาบีนร่ วมกับยาซิ สพลาติน (cisplatin) ซึ่ งเป็ นยาเคมีบาบัดในกลุ่มแอลคิเลทติ้ง
เอเจนท์ (alkylating agents) (Dasari et al., 2014; Ghouri et al., 2015) แม้วา่ การรักษาด้วยเจมไซตาบีนร่ วมกับซิสพลาตินจะ
มี อตั ราการรอดชี วิตโดยโรคสงบ (progression free survival; PFS) และอัตราการรอดชี วิตโดยรวม (overall survival;
OS) ที่ดีกว่าการให้ยาเดี่ยว แต่ยงั มีขอ้ จากัดมากเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยา เช่น ผมร่ วง แผลในปาก ความอยากอาหาร
ลดลง เวียนศีรษะและอาเจียน ท้องเสี ย เป็ นต้น ปั ญหาสาคัญอีกประการของการรักษามะเร็ งท่อน้ าดีระยะแพร่ กระจาย
คือมะเร็ งท่อน้ าดีมีความต้านทานต่อยาเคมีบาบัด (chemoresistance) ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จึงตอบสนองต่อยาเคมีบาบัดต่า ทา
ให้การรักษาไม่ได้ผลตามเป้ าหมาย (Banales et al., 2016) ดังนั้นการค้นคว้าและพัฒนายาที่ มีฤทธิ์ ยับยั้งมะเร็ งท่อน้ าดี
ระยะแพร่ กระจายจึงเป็ นแนวทางหรื อกลยุทธ์ที่สาคัญและเร่ งด่วนอย่างยิง่ สาหรับผูป้ ่ วยเหล่านี้
งานวิจยั ครั้งนี้ มีเป้ าหมายที่ จะค้นหาสารที่ มีฤทธิ์ ยับยั้งการเคลื่อนที่ (migration) และการยึดเกาะ (adhesion)
ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี เนื่ องจากขั้นตอนทั้งสองนับเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ ง
โดยผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษาฤทธิ์ ของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด (all-trans-retinoic acid; atRA) ซึ่ งเป็ นสารอนุพนั ธ์
ของวิตามินเอที่มีรายงานถึงฤทธิ์ ต้านมะเร็ งหลายชนิ ด อาทิเช่น การใช้ยาออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดเพื่อรักษามะเร็ ง
เม็ดเลือดขาวชนิ ดเฉี ยบพลันแบบไมอีลอยด์ (acute promyelocytic leukemia; APL) โดยออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด
สามารถกระตุน้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อทาหน้าที่ของเซลล์ (cell differentiation) ทาให้เซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อน
กลายเป็ นเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติและลดจานวนของเซลล์มะเร็ งลงได้ (Ryan, 2018) การศึกษาในโรคมะเร็ งผิวหนังชนิ ด
เมลาโนมา พบว่าการให้ออล-ทรานส์ เรติ โนอิ ก แอซิ ด ร่ วมกับยากลุ่มยับยั้งการทางานของตัวรั บเอสโตรเจน (antiestrogen receptor) ทาให้เกิดการเสริ มฤทธิ์ ยับยั้งกระบวนการแบ่งเซลล์และการเคลื่อนที่ของเซลล์ (Ribeiro et al., 2013)
นอกจากนี้ในโรคมะเร็ งสมองชนิดไกลโอบลาสโตมา มัลติฟอร์ ม (glioblastoma multiforme) พบว่าออล-ทรานส์ เรติโน
อิก แอซิ ดสามารถยับยั้งการบุกรุ ก (invasion) และลดการแบ่งตัว (anti-proliferation) รวมทั้งเหนี่ ยวนาให้เกิ ดการตาย
(apoptosis) ของเซลล์มะเร็ งได้ (Liang et al., 2015) อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานการศึกษาจานวนจากัดที่แสดงถึงฤทธิ์ของ
ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดต่อการแพร่ กระจายของมะเร็ งท่อน้ าดี หากการศึ กษานี้ พบว่าออล-ทรานส์ เรติโนอิ ก
แอซิดสามารถยับยั้งการเคลื่อนที่และการยึดเกาะของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี อาจสามารถพัฒนายานี้เพื่อรักษามะเร็ งท่อน้ าดี
ระยะแพร่ กระจายในอนาคตได้
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อประเมินฤทธิ์ ของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด ในการยับยั้งกระบวนการแพร่ กระจายของมะเร็ งท่อน้ าดี
โดยมุ่ ง เน้น ศึ ก ษาผลของออล-ทรานส์ เรติ โ นอิ ก แอซิ ด ต่ อ การเคลื่ อ นที่ ข องเซลล์ และการยึด เกาะของเซลล์ ใน
เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีชนิด KKU-M156
วิธีการวิจยั
การเลีย้ งเซลล์ (cell lines and cell culture conditions)
เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีมนุษย์ชนิ ด KKU-M156 ได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์บรรจบ ศรี ภา ภาควิชาพยาธิ
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาการเลี้ยงเซลล์ดว้ ย Ham F’12 medium ที่มี 10 % fetal bovine serum 100
U/mL penicillin G และ 100 µg/mL streptomycin และเลี้ยงเซลล์ในตูเ้ พาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้สภาวะที่มี 5% CO2 และอุณหภูมิ
37 °C
ศีกษาความเป็ นพิษต่ อเซลล์ ของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดด้ วยเทคนิค sulforhodamine B (SRB) Assay
เพาะเลี้ยงเซลล์ KKU-M156 จานวน 7.5x103 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อหลุมใน 96-well plates และเลี้ยงเซลล์เป็ น
เวลา 12 ชัว่ โมง จากนั้นเลี้ยงเซลล์ในสภาวะที่มีออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิด ความเข้มข้น 1.25, 2.5, 5, 10 และ 20 µM
เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลา ทาการล้างเซลล์ดว้ ย phosphate-buffered saline pH 7.4 และตรึ งเซลล์ดว้ ย 10%
trichloroacetic acid จากนั้นย้อมเซลล์ดว้ ยสี SRB reagent และล้างเซลล์ดว้ ย 1% acetic acid ในขั้นตอนสุ ดท้ายละลายสี
SRB dye ด้วย tris base solution แล้วจึ งวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของสารละลายที่ ความยาวคลื่น 540nm ด้วยเครื่ อง
microplate reader
ศีกษาผลของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดต่ อการเคลื่อนทีข่ องเซลล์ ด้วยเทคนิค wound healing assay
เพาะเลี้ยงเซลล์ KKU-M156 จานวน 3x105 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อหลุมใน 24-well plates และเลี้ยงเซลล์เป็ นเวลา
12 ชั่วโมง จากนั้นทาการขูดเซลล์ให้เกิ ดช่ องว่างด้วยปิ เปตทิ ป ขนาด 200 µl และล้างเซลล์ด้วย phosphate-buffered
saline pH 7.4 จากนั้นเลี้ยงเซลล์ในสภาวะที่มีสารออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิด ความเข้มข้น 2.5, 5 และ10 µM และเก็บ
ภาพการเคลื่ อ นที่ ข องเซลล์ โ ดยการถ่ า ยรู ป เซลล์ด้วยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ (Nikon Eclipse TS100 inverted microscope)
ก าลัง ขยาย 4X ที่ เ วลา 0, 12, 18 และ 24 ชั่ ว โมง และท าการวิ เ คราะห์ ผ ลด้ ว ย Image-Pro Plus software (Media
Cybernetics, LP, USA)
ศีกษาผลของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดต่ อการยึดเกาะของเซลล์ ด้วยเทคนิค adhesion assay
ทาการเคลือบ 96-well plates ด้วยไฟโบรเนกตินตามวิธีของ Barni และคณะ (Barni et al., 2012) จากนั้นเติม
เซลล์ KKU-M156 จานวน 3x104 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อหลุมลงใน fibronectin-coated 96-well plates โดยเซลล์แขวนลอย
อยูใ่ นออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดที่ความเข้มข้น 1.25, 2.5 และ5 µM และเลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37°C เป็ นเวลา 30 นาที
จากนั้นทาการตรึ งเซลล์ดว้ ยเมทานอล (methanol) และนาเซลล์ไปย้อมด้วยสี 0.5% crystal violet และล้างด้วย distilled
water จากนั้นถ่ายรู ปเซลล์ที่ยึดเกาะแล้วด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Nikon Eclipse TS100 inverted microscope) กาลังขยาย
10X ในขั้นตอนสุ ดท้ายละลายสี crystal violet ด้วย 10% methanol in 5% glacial acetic acid solution แล้วจึ งวัดค่าการ
ดูดกลืนคลื่นแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น 540 nm ด้วยเครื่ อง microplate reader
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลการศึกษาถูกนามาคานวณด้วยโปรแกรมสถิติและแสดงผลในรู ปค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการวัด (SD) (SigmaPlot Version 10.0; Systat Software, Inc., San Jose, CA, USA) น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนแบบ Analysis of Variance (ANOVA) ตามแผนการทดลอง และเปรี ยบเที ยบค่าความ
แตกต่างของกลุ่มทดลองด้วยวิธี Student's t-test โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ (SigmaStat Version 3.11; Systat
Software, Inc.) กาหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั
ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ มะเร็งท่ อนา้ ดี
เมื่อทาการบ่มเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีดว้ ยออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง พบว่าอัตราการมีชีวิต
รอดของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีลดลง เมื่อความเข้มข้นของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดมากกว่าหรื อเท่ากับ 2.5 µM เมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุม (p<0.05) และฤทธิ์ ดังกล่าวสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด โดยความเข้มข้น
ของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดที่ทาให้เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีตายร้อยละ 50 (IC50) มีค่าเท่ากับ 11.52 µM

รู ปที่ 1 ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดลดการมีชีวติ รอดของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีชนิด KKU-M156 เป็ นไปตามความเข้มข้น
ของสารที่ได้รับสัมผัส เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (p<0.05)
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ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดยับยั้งการเคลื่อนทีข่ องเซลล์มะเร็งท่อนา้ ดี
เมื่อทาการเลี้ยงเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีในสภาวะที่มีออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิด พบว่าเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีมีอตั รา
การเคลื่อนที่ของเซลล์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) ทุกความเข้มข้นที่ทาการทดสอบ (2.5, 5 และ10 µM) เมื่อได้รับออลทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด เป็ นเวลา 18 และ 24 ชัว่ โมง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของเซลล์ ที่เวลา
24 ชัว่ โมง พบว่าออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดที่ความเข้มข้น 2.5 µM ทาให้เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีมีอตั ราการเคลื่อนที่ของ
เซลล์ลดลงเหลือร้อยละ 39
A

Contro
l

2.5 µM
atRA

5 µM
atRA

10 µM

B

0h
12h
18h
24h
รู ปที่ 2 ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดลดการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีชนิด KKU-M156 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
(p<0.05) (A) รู ปการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีที่เวลา 0 12 18 และ 24 ชัว่ โมงของได้รับสัมผัสออล-ทรานส์
เรติโนอิก แอซิ ด (B) ข้อมูลการเคลื่อนที่ของเซลล์แสดงในรู ปค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)
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ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดยับยั้งการยึดเกาะของเซลล์ มะเร็งท่อนา้ ดี
เมื่อทาการเลี้ยงเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีในสภาวะที่มีออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด เป็ นเวลา 30 นาที พบว่าเซลล์มี
อัตราการยึดเกาะของเซลล์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) ที่ความเข้มข้น 2.5 และ 5 µM เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยออลทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดที่ความเข้มข้น 2.5 µM ทาให้เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีมีอตั ราการยึดเกาะของเซลล์ลดลงเหลือร้อยละ
37 และยังพบว่าในความเข้มข้นต่า (1.25 µM) ที่ไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด สามารถยับยั้งการ
ยึดเกาะของเซลล์อย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
A

Control

2.5 µM

1.25 µM

5 µM

B

รู ปที่ 3 ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดลดการยึดเกาะของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีชนิด KKU-M156 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
(p<0.05) (A) รู ปการยึดเกาะของเซลล์เมื่อบ่มด้วยความเข้มข้นของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดเป็ นเวลา 30 นาที
(B) ข้อมูลการยับยั้งการยึดเกาะของเซลล์แสดงในรู ปค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การค้นคว้าและพัฒนายาที่มีฤทธิ์ ยับยั้งมะเร็ งท่อน้ าดีระยะแพร่ กระจายเป็ นความจาเป็ นที่ สาคัญและเร่ งด่ วน
อย่างยิ่งสาหรั บผูป้ ่ วยมะเร็ งท่ อน้ าดี โดยสารที่ มีฤทธิ์ ยับยั้งการเคลื่ อนที่ และการยึดเกาะของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี จะ
สามารถนาไปสู่ การพัฒนาเป็ นยาเพื่อรักษา/หรื อเสริ มการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะแพร่ กระจาย ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดมีฤทธิ์ ยับยั้งการแพร่ กระจาย (anti-metastasis) ของมะเร็ งท่อน้ าดีโดยลดการเคลื่อนที่และ
ลดการยึดเกาะของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีได้
รายงานผลการศึ กษาก่อนหน้าแสดงให้เห็ นว่าออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของ
เซลล์ (cell proliferation) ทาให้เกิ ดการตายของเซลล์ (apoptosis) ลดการเคลื่ อนที่ ของเซลล์ (cell migration) และลด
ความสามารถในการบุกรุ กของเซลล์ (cell invasion) ในมะเร็ งหลายชนิ ด อาทิเช่น มะเร็ งเต้านม มะเร็ งลาไส้ มะเร็ งต่อม
ลูกหมาก เป็ นต้น ผลการศึกษาเบื้องต้นในครั้งนี้ พบว่าออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ทาให้เกิ ด
การตายของเซลล์ มะเร็ งท่ อ น้ า ดี ไ ด้ เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่า IC50 ของการศึ ก ษานี้ กับ ผลการศึ กษาอื่ นก่ อ นหน้า พบว่า
เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อฤทธิ์ของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดได้ดีกว่าเซลล์มะเร็ งปอด (Akita
et al., 2016) แต่ ต อบสนองได้ ต่ า กว่ า เซลล์ ม ะเร็ งจอประสาทตา (Gupta et al., 2003) และเซลล์ ม ะเร็ งสมอง
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(Liang et al., 2015) รวมทั้งมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิ ดเฉี ยบพลันแบบไมอีลอยด์ มีรายงานว่ากลไกการออกฤทธิ์ ของออลทรานส์ เรติโนอิก แอซิดในการเหนี่ยวนาให้เกิดการตายของเซลล์น้ นั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลไกหลัก ได้แก่ การออก
ฤทธิ์โดยตรงผ่านทางตัวรับเรติโนอิก แอซิด (dependent retinoic acid receptor signaling) (Dawson et al., 2012) และการ
ออกฤทธิ์ที่ไม่ตอ้ งอาศัยตัวรับเรติโนอิก แอซิด (non-dependent retinoic acid receptor signaling) แต่ผา่ นการปรับเปลี่ยน
สัญญาณอื่นของเซลล์ เช่น AMPK signaling (Ishijima et al., 2015) NFkB signaling (Rafa et al., 2017) PI3K signaling
(Ben-Sasson et al., 2011) เป็ นต้น จึงเป็ นที่น่าสนใจศึกษาในอนาคตว่าฤทธิ์เหนี่ยวนาให้เกิดการตายของออล-ทรานส์ เร
ติโนอิก แอซิดในเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีจะผ่านกลไกหลักแบบใด
การศึ กษาครั้งนี้ ยงั พบอีกว่าออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ดสามารถยับยั้งการแพร่ กระจายของมะเร็ งท่อน้ าดี
อย่างมีนยั สาคัญ ทั้งในด้านลดการเคลื่อนที่และลดการยึดเกาะของเซลล์มะเร็ งได้ มีขอ้ สังเกตุวา่ ออล-ทรานส์ เรติโนอิก
แอซิ ดที่ความเข้มข้น 2.5 µM ซึ่ งมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ประมาณร้อยละ 20 สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ ง
มะเร็ งท่อน้ าดีได้มากถึงร้อยละ 61 เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการยับยั้งการเคลื่อนที่ ของเซลล์ของออล-ทรานส์
เรติโนอิก แอซิดในการศึกษานี้กบั ผลการศึกษาอื่นก่อนหน้า พบว่าเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อฤทธิ์
ของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดได้ดีกว่าเซลล์มะเร็ งสมองบางชนิด (Liang et al., 2015) ทั้งนี้โมเลกุลที่อาจจะเกี่ยวข้อง
กับฤทธิ์ ยับยั้งการเคลื่ อนที่ ของออล-ทรานส์ เรติ โนอิ ก แอซิ ด คื อ matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) และ matrix
metalloproteinase 9 (MMP-9) เนื่ อ งจากมี ร ายงานก่ อ นหน้า พบว่า ออล-ทรานส์ เรติ โ นอิ ก แอซิ ด สามารถลดการ
แสดงออกของยีนทั้งสองและส่ งผลทาให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งลดลง (Dutta et al., 2010; Liang
et al., 2015) ผลการศึ กษาอีกประเด็นที่น่าสนใจในครั้งนี้ คือยังไม่มีรายงานก่อนหน้าที่แสดงถึงฤทธิ์ ยับยั้งการยึดเกาะ
ของเซลล์มะเร็ งของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิ ด ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็ นรายงานแรกที่พบว่าออล-ทรานส์ เรติโนอิก
แอซิ ดที่ความเข้มข้น 1.25 µM ซึ่ งไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ สามารถยับยั้งการยึดเกาะของเซลล์ได้ร้อยละ 20 อย่างไรก็
ตาม การศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์ของออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดในการยับยั้งการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งนั้น
ยังมีจานวนจากัด จึ งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่ออธิ บายฤทธิ์ ดังกล่าวในเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีว่าจะผ่านกลไก
หลักหรื อวิถีใดเป็ นสาคัญ
กล่าวโดยสรุ ป ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดมีคุณสมบัติตา้ นมะเร็ งท่อน้ าดีและสามารถยับยั้งการแพร่ กระจาย
ของมะเร็ งท่อน้ าดี จึงเป็ นที่น่าสนใจที่จะทาการศึกษากลไกที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ขา้ งต้น รวมทั้งพิสูจน์ความเป็ นไปได้ของ
ออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิดในการรักษามะเร็ งท่อน้ าดีระยะแพร่ กระจายด้วยสัตว์ทดลองในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณ การให้ความอนุ เคราะห์ ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (Grant No.600901) และ
ทุนการศึ กษาจากสถาบันวิจยั มะเร็ งท่อน้ าดี (Cholangiocarcinoma Research Institute; CARI) ตลอดจนห้องปฏิบตั ิการ
วิจยั อาคารเวชวิชชาคาร และภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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