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บทคัดย่ อ
Mitotic checkpoint เป็ นกลไกที่สาคัญในการป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เซลล์ทาการแบ่งตัว
แบบไมโทซิส มีรายงานว่าประสิ ทธิภาพของ DNA damage checkpoints มีผลกระทบต่อความไวต่อรังสี ของเซลล์มะเร็ ง
แต่ยงั ไม่เคยมีการศึกษามาก่อนว่า mitotic checkpoint มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อรังสี ของเซลล์มะเร็ งหรื อไม่
งานวิจยั ในครั้งนี้จึงได้ทาการศึกษาว่าประสิ ทธิภาพของ mitotic checkpoint มีผลต่อการตอบสนองต่อรังสี ของเซลล์ไลน์
มะเร็ ง ปากมดลู ก C-33A หรื อ ไม่ โดยท าการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของ mitotic checkpoint ของเซลล์ C-33A ในการ
ตอบสนองต่อยาพาคลิแทคเซล จากการตรวจสอบการกระจายตัวของเซลล์ตามวัฏจักรเซลล์ที่เวลา 48 และ 72 ชัว่ โมง
หลังได้รับยาพาคลิแทคเซล พบว่ามีการเพิ่มจานวนของเซลล์ในระยะ G2/M อย่างเห็นได้ชดั ผลการทดลองนี้ แสดงให้
เห็นว่าเซลล์ C-33A มีการทางานของ mitotic checkpoint ที่ปกติ และเมื่อทาการทดสอบการตอบสนองต่อรังสี ของเซลล์
C-33A หลังการยับยั้งการทางานของ mitotic checkpoint ด้วยสาร NMS-P715 พบว่าการตอบสนองต่อรังสี ของเซลล์
C-33A ที่ได้รับสาร NMS-P715 ไม่มีความแตกต่างกับเซลล์ C-33A ที่ไม่ได้รับสาร NMS-P715 และยังพบว่าการได้รับ
สาร NMS-P715 ไม่ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบการตายหลักหลังการได้รับรังสี งานวิจยั นี้สรุ ปได้วา่ การทางานของ mitotic
checkpoint ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อรังสี และรู ปแบบการตายของเซลล์ C-33A หลังจากได้รับรังสี เอกซ์
ABSTRACT
Mitotic checkpoint is one of the most important failsafe mechanisms during mitosis cell division. It has been welled
documented that the efficiency of DNA damage checkpoints effect radiosensitivity of cancer cell. Nevertheless, the role of
mitotic checkpoint on the radiosensitivity of cancer cell has never been investigated. In this study, we assessed whether the
proficiency of mitotic checkpoint has an impact on the radiosensitivity of cervical cancer cell line C-33A. We determined
mitotic checkpoint proficiency of C-33A cell in response to Paclitaxel treatment. We found that the proportion of the cells in
G2/M phases strikingly increased as determined at 48 and 72 hours after treatment. This result indicated an intact function of
mitotic checkpoint of C-33A cell. We further investigated the effect of mitotic checkpoint inhibition on the radiosensitivity of
C-33A cell by using NMS-P715. The result showed that mitotic checkpoint inhibition did not affect cellular radiosensitivity of
C-33A cell. Furthermore, we evaluated the mode of cell death by using NMS-P715. We found that mitotic checkpoint inhibition
did not change the mode of cell death of C-33A cell after using mitotic checkpoint inhibition. In conclusion, inhibition of mitotic
checkpoint had no impact on radiosensitivity and mode of cell death of C-33A cell after x-ray irradiation.
คาสาคัญ: จุดตรวจสอบวัฏจักรเซลล์ การตอบสนองต่อรังสี ของเซลล์
Keywords: Cell cycle checkpoints, Cellular radiosensitivity
* นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
** อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารั งสีเทคนิค คณะสเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

832

MMO9-2
บทนา
การรักษามะเร็ งด้วยรังสี เป็ นหนึ่งในวิธีมาตรฐานในการรักษามะเร็ ง โดยประสิ ทธิภาพของการรักษาขึ้นอยู่กบั
การตอบสนองต่อรั งสี ของเซลล์มะเร็ ง กล่าวคื อมี ประสิ ทธิ ภาพของการรั กษาสู งในมะเร็ งที่ มีความไวต่อ รั ง สี ม าก
แต่มีประสิ ทธิ ภาพของการรักษาต่ าในมะเร็ งที่ด้ือต่อรังสี (Orth et al., 2014) การตอบสนองต่อรังสี น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
หลายอย่าง ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของ cell cycle checkpoints เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ สาคัญที่มีผลต่อความไวต่อการ
ตอบสนองต่อรังสี ของเซลล์มะเร็ ง (Pawlik, Keyomarsi, 2004; Hematulin et al., 2014) โดย DNA damage checkpoints
ท าหน้า ที่ ย บั ยั้ง วัฏ จัก รเซลล์เ พื่ อ ให้ เ ซลล์มี เ วลาในการซ่ อ มแซมความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ดี เ อ็ น เอ นอกจากนั้น
DNA damage checkpoints ยังสามารถเหนี่ยวนาให้เซลล์เกิดการตายเมื่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอมีความรุ นแรง
จนไม่สามารถซ่ อมแซมได้ (Barnum, O’Connell, 2014) โดยทัว่ ไปเซลล์มะเร็ งมักมีความบกพร่ องของ G1 checkpoint
ทาให้เซลล์สูญเสี ยกลไกในการยับยั้งวัฏจักรเซลล์และกลไกการตายของเซลล์ในระยะ G1 ส่ งผลให้เซลล์มะเร็ งดื้ อ
ต่อรังสี (Kim et al., 2015) และหากเซลล์มะเร็ งชนิ ดนั้นมีการทางานของ G2 checkpoint ที่ปกติ G2 checkpoint ก็จะเป็ น
กลไกหลักในการยับยั้งการดาเนินไปของวัฏจักรเซลล์เมื่อเซลล์ได้รับรังสี แต่ถา้ หากเซลล์มะเร็ งชนิดนั้นมีความบกพร่ อง
ของ G2 checkpoint เซลล์ก็จะมีความไวต่อรังสี มากขึ้น เนื่ องจากเซลล์ที่ดีเอ็นเอเกิ ดความเสี ยหายจากการได้รับ รั งสี
จะทาการแบ่งตัวโดยที่ความเสี ยหายของดีเอ็นเอยังไม่มีการซ่ อมแซม ส่ งผลให้เซลล์มะเร็ งเกิดการตายในขณะที่กาลัง
แบ่งตัวหรื อตายหลังจากแบ่งตัวไปแล้ว (Vance et al., 2011; Bridges et al., 2016)
นอกจาก DNA damage checkpoints แล้ว เซลล์ ใ นระยะไมโทซิ ส ยัง มี mitotic checkpoint ซึ่ งท าหน้ า ที่
ในการป้ องกันความผิดพลาดที่ อาจเกิ ดขึ้นในขณะที่ เซลล์ทาการแบ่งตัว โดยทาหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของ
การยึดเชื่อมกันระหว่างเส้นใยสปิ นเดิลและไคนี โตคอร์ และตรวจสอบความสมดุลย์ของแรงดึงในการแยกโครโมโซม
ซึ่ งหากตรวจพบความเสี ยหาย mitotic checkpoint จะยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์จนกว่าความเสี ยหายนั้นจะถูกซ่อมแซม
ให้ เ ป็ นปกติ ห รื อหากไม่ ส ามารถท าการซ่ อ มแซมได้ mitotic checkpoint จะเหนี่ ย วน าให้ เ กิ ด การตายของเซลล์
(Burgess et al., 2014; Ferrari, Gentili, 2016) ความเกี่ ย วข้อ งระหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ DNA damage
checkpoints ต่อความไวต่อรั งสี ของเซลล์มะเร็ งนั้นมี การศึ กษากันอย่างกว้างขวาง (Ahmed et al., 2015; Wang et al.,
2015) แต่ยงั ไม่เคยมีการศึกษามาก่อนว่าการทางานของ mitotic checkpoint มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อรังสี
ของเซลล์มะเร็ งหรื อไม่ งานวิจยั ในครั้งนี้ จึงได้ทาการศึกษาว่าประสิ ทธิ ภาพการทางานของ mitotic checkpoint มีผลต่อ
การตอบสนองต่อรังสี ของเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A หรื อไม่ โดยทาการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการ
ตอบสนองต่อรั งสี เมื่ อทาการยับยั้งการทางานของ mitotic checkpoint ด้วยสาร NMS-P715 ในเซลล์ C-33A ที่ มีการ
ท างานของ mitotic checkpoint ที่ ป กติ กั บ เซลล์ C-33A ที่ ถู ก ยับ ยั้ง การท างานของ mitotic checkpoint ด้ ว ยสาร
NMS-P715 โดยผลที่ได้จากการทดลองจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญซึ่ งอาจสามารถนาไปสู่ การศึกษา
ต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในการรักษามะเร็ งเพื่อเพิ่มการตอบสนองต่อการรักษาของผูป้ ่ วยมะเร็ งในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของ mitotic checkpoint ต่อการตอบสนองต่อรั งสี ของเซลล์ไลน์มะเร็ ง
ปากมดลูก C-33A

833

MMO9-3
วิธีการวิจยั
การเพาะเลีย้ งเซลล์
เซลล์ที่ใช้ในศึ กษานี้ คือเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก ของมนุ ษย์ C-33A โดยเป็ นเซลล์ทางการค้าของบริ ษทั
American Type Culture Collection (ATCC) ซึ่ งไม่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชพี วี แต่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องขนาดโปรตี น
retinoblastoma และมีการกลายพันธุ์ของยีน TP53 แบบ point mutation จากการเปลี่ยนแปลงลาดับของโปรตีนอาร์จีนีน
ไปเป็ นโปรตีนซี สทีน (McCormack et al., 2013) โดยเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A ถูกเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์
DMEM ที่ มี ก ารเติ ม sodium bicarbonate 0.25%, heat-inactivated FBS 10%, streptomyces 1% (100 µg/mL) และ
penicillin 1% (100 U/mL) ในตูเ้ พาะเลี้ยง ภายใต้อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส ความเข้มข้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ 5%
และความชื้นสัมพัทธ์ 95%
การให้ สารแก่ เซลล์ เพาะเลีย้ ง
การให้ ย าแพคลิ แ ทกเซล (Paclitaxel) เพื่ อ กระตุ ้น การท างานของ mitotic checkpoint แก่ เ ซลล์ไ ลน์ ม ะเร็ ง
ปากมดลูก C-33A โดยละลายยาพาคลิ แทคเซลในอาหารเลี้ ยงเซลล์ให้ได้ค วามเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ แก่ เซลล์
เป็ นเวลา 48 และ 72 ชัว่ โมง ก่อนนาเซลล์ไปใช้ในการทดลอง
การให้ ส าร NMS-P715 เพื่ อ ยับ ยั้ง ท างานของ mitotic checkpoint แก่ เ ซลล์ไ ลน์ ม ะเร็ ง ปากมดลู ก C-33A
โดยละลายสาร NMS-P715 ในอาหารเลี้ยงเซลล์ให้ได้ความเข้มข้น 0.2 และ 1 ไมโครโมลาร์ แก่เซลล์เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
ก่อนนาเซลล์ไปฉายรังสี และใช้ในการทดลอง
การฉายรังสีแก่ เซลล์ เพาะเลีย้ ง
ทาการฉายรังสี ให้แก่เซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A ด้วยเครื่ องเร่ งอนุภาคแนวตรงยีห่ อ้ Varian รุ่ น Trilogy
ณ แผนกรั ง สี รั กษา โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ วิท ยาลัย วิท ยาศาสตร์ การแพทย์เ จ้าฟ้ าจุ ฬ าภรณ์ ราชวิท ยาลัย จุ ฬ าภรณ์
กรุ งเทพมหานคร ด้วยโฟตอนพลังงาน 6 เมกะโวลต์ อัตราการแผ่รังสี 600 MU/min พื้นที่ลารังสี 25x25 ตารางเซนติเมตร
ด้ว ยเทคนิ ค source to axis distance (SAD technique) ใช้ back scatter ขนาด 5 เซนติ เ มตร ด้ว ยเทคนิ ค การฉายรั ง สี
แบบครั้งเดียว ปริ มาณรังสี 2 เกรย์ (212 MU), 4 เกรย์ (424 MU), 6 เกรย์ (636 MU) และ 8 เกรย์ (848 MU) โดยการฉาย
รังสี ให้แก่เซลล์ในการทดลองใช้ปริ มาณรังสี 4 เกรย์
การวิเคราะห์ การกระจายตัวของเซลล์ ในแต่ ละระยะของวัฏจักรเซลล์ ด้วยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี
หลังให้ยาแพคลิแทกเซลเพื่อกระตุน้ การทางานของ mitotic checkpoint แก่เซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A
จากนั้นทาการเก็บเซลล์ตามระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อศึ กษาการกระจายตัวของเซลล์ในแต่ละระยะของวัฏจักรเซลล์ด้วย
เทคนิ คโฟลไซโตเมทรี ที่ เวลา 48 และ 72 ชัว่ โมงหลังการให้ยาพาคลิแทคเซล โดยทาการตรึ งและทาให้เยื่อหุ ้มเซลล์
เสี ยสภาพด้วยเอทานอลที่เย็นจัดความเข้มข้น 70% แล้วเก็บสารละลายที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส เมื่อจะนาเซลล์ไป
วิ เ คราะห์ ก ารกระจายตัว ของเซลล์ ท าการล้า งและปั่ น เซลล์ ด้ว ย PBS จากนั้ นย้อ มนิ ว เคลี ย สด้ว ยสารละลาย
โพรพริ เ ดี ย มไอโอไดด์ (PI) ที่ ป ระกอบด้วย PI, RNase A และ Na-citrate ปริ ม าตร 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ ม สารละลายที่
อุณหภูมิหอ้ งและหลีกเลี่ยงจากแสงเป็ นเวลา 30 นาที แล้วนาไปวิเคราะห์ผลด้วยเครื่ องโฟลไซโตมิเตอร์
การศึกษาสัดส่ วนการรอดชีวติ ของเซลล์ ด้วยการทดสอบการสร้ างโคโลนี
ให้สาร NMS-P715 ความเข้มข้น 0.2 และ 1 ไมโครโมลาร์ แก่เซลล์ก่อนการฉายรังสี เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง แล้วนา
เซลล์ไปฉายรังสี ดว้ ยเทคนิ คการฉายรังสี แบบครั้งเดียว ปริ มาณรังสี 0, 2, 4, 6 และ 8 เกรย์ หลังการฉายรังสี ทาการล้าง
สาร NMS-P715 ออกด้วย PBS จากนั้นทาการเพาะเลี้ยงเซลล์เป็ นเวลา 13 วัน จนกระทัง่ สามารถมองเห็นโคโลนี ของ
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เซลล์ที่รอดชีวิตได้ดว้ ยตาเปล่า โดยใน 1 โคโลนี ตอ้ งมีจานวนเซลล์ไม่นอ้ ยกว่า 50 เซลล์ หลังการนับโคโลนีคานวณหา
ประสิ ทธิ ภาพในการเลี้ยงเซลล์ และคานวณหาสัดส่ วนการรอดชีวิตของเซลล์ เพื่อนาไปใช้เปรี ยบเทียบการตอบสนอง
ต่อรังสี ของเซลล์โดยพิจารณาจากปริ มาณรังสี ที่ทาให้เซลล์เกิดการรอดชีวติ ร้อยละ 37 (D37) จากจานวนตั้งต้น
การศึกษารู ปแบบการตายของเซลล์ หลังการได้ รับรังสีจากลักษณะสัณฐานวิทยาของนิวเคลียส
ให้สาร NMS-P715 ความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ แก่เซลล์ก่อนการฉายรังสี เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง แล้วนาเซลล์ไป
ฉายรังสี ปริ มาณ 0 หรื อ 4 เกรย์ หลังการฉายรังสี ทาการล้างสาร NMS-P715 ออกด้วย PBS แล้วเติมอาหารเลี้ยงเซลล์
จากนั้นทาการเก็บเซลล์ที่เวลา 48 และ 72 ชัว่ โมงหลังจากเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ จากนั้นทาการย้อมนิวเคลียสของเซลล์
โดยเริ่ มจากการตรึ งและทาให้เยื่อหุม้ เซลล์เสี ยสภาพด้วยเมทานอลที่เย็นจัดความเข้มข้น 90% เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้น
ล้างเมทานอลออกด้วย PBS แล้วย้อมนิ วเคลียสด้วยสารเรื องแสง Hoechst 33342 บ่มที่อุณหภูมิห้องและหลีกเลี่ยงจาก
แสงเป็ นเวลา 5 นาที แล้วล้างออกด้วย PBS จานวน 2 ครั้ง จากนั้นประกบแผ่นกระจกเข้ากับแผ่นสไลด์ดว้ ย anti-faded
solution แล้วประเมิ นลักษณะสัณฐานวิทยาของนิ วเคลี ยสภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ที่กาลังขยาย 40X
จากการถ่ายภาพแบบสุ่ มทัว่ ทั้งแผ่นสไลด์ การประเมินรู ปแบบการตายของเซลล์หลังการได้รับรังสี จากลักษณะสัณฐาน
วิทยาของนิ วเคลียสจากนิ วเคลียสอย่างน้อย 500 เซลล์ในแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยประเมินรู ปแบบการตายของเซลล์
หลังการได้รับรังสี ตามวิธีการของ Amornwichet N (Amornwichet et al., 2014) โดยการตายแบบ apoptosis ลักษณะของ
นิ วเคลียสติดสี เข้มและพบชิ้นส่ วนของ apoptotic bodies การตายแบบ mitotic catastrophe ลักษณะของนิ วเคลียสติดสี
เป็ นพูโดยมีจานวนมากกว่า 2 พูข้ ึนไป และการตายแบบ senescence ลักษณะของนิวเคลียสติดสี ไม่สม่าเสมอและพบการ
ติดสี ของขอบเซลล์จาง ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลการกระจายตัวของเซลล์ในแต่ละระยะของวัฏจักรเซลล์แสดงในรู ปของร้อยละ ข้อมูลการตอบสนองต่อ
รังสี ของเซลล์แสดงในรู ปของค่าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สร้างกราฟสัดส่ วนการรอดชี วิตของเซลล์ในรู ปแบบ
เอกซ์โพเนนเชียล จากนั้นคานวณหาปริ มาณรังสี ที่ทาให้เซลล์เกิดการรอดชีวติ ร้อยละ 37 จากจานวนตั้งต้น และหาความ
แตกต่างของสัดส่ วนการรอดชี วิตของเซลล์ในแต่ละกลุ่มการทดลองด้วยสถิ ติ one-way ANOVA ที่ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 (p ≤ 0.05) และข้อมูลรู ปแบบการตายของเซลล์จากลักษณะสัณฐานวิทยาของนิ วเคลียสแสดงในรู ปของ
ร้อยละจากค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
ประสิ ทธิภาพการทางานของ mitotic checkpoint ของเซลล์ ไลน์ มะเร็ งปากมดลูก C-33A ในการยับยั้ง
การดาเนินไปในวัฏจักรเซลล์ หลังได้ รับยาพาคลิแทคเซล
การกระจายตัว ของเซลล์ ใ นแต่ ล ะระยะของวัฏ จัก รเซลล์ ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 พบว่ า เซลล์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ยาพาคลิ แทคเซลมี การกระจายตัวของเซลล์ในระยะ G1, S และ G2/M เท่ ากับ 59.2%, 22.2% และ 17.5% ตามลาดับ
เซลล์ที่ได้รับยาพาคลิแทคเซลเป็ นเวลา 48 และ 72 ชัว่ โมง มีการหยุดในระยะ G2/M โดยมีสดั ส่วนประชากรของเซลล์ใน
ระยะ G2/M เท่ า กับ 64.8% และ 68.3% ตามล าดับ ซึ่ งเป็ นการเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งชัด เจนเมื่ อ เที ย บกับ เซลล์ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
ยาพาคลิแทคเซล ผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็ นว่า mitotic checkpoint ของเซลล์ C-33A มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ง
การดาเนินไปในวัฏจักรเซลล์หลังได้รับยาพาคลิแทคเซล

835

MMO9-5

รู ปที่ 1 การกระจายตัวของเซลล์ในแต่ละระยะของวัฏจักรเซลล์ของเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A หลังได้รับ
ยาพาคลิ แทคเซลที่ เวลา 48 และ 72 ชั่วโมง เซลล์ที่ไม่ได้รับ ยาพาคลิ แทคเซล (Control) และเซลล์ที่ได้รับ
ยาพาคลิแทคเซล ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ (10 µM Paclitaxel)
ประสิทธิภาพการทางานของ mitotic checkpoint ต่ อการตอบสนองต่ อรังสีของเซลล์ ไลน์ มะเร็งปากมดลูก

C-33A
ในการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของ mitotic checkpoint ว่ามี ผลต่อความไวต่อรั งสี ของเซลล์หรื อไม่
สามารถศึกษาโดยการเปรี ยบเทียบความไวต่อรังสี ของเซลล์ระหว่างเซลล์ C-33A ที่มีการทางานของ mitotic checkpoint
ที่ปกติกบั เซลล์ C-33A ที่ถูกยับยั้งการทางานของ mitotic checkpoint ด้วยสาร NMS-P715 โดยประเมินจากความสามารถ
ในการสร้างโคโลนีของเซลล์หลังได้รับรังสี
สัดส่ วนการรอดชีวิตของเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A ดังแสดงในรู ปที่ 2 พบว่าเซลล์ที่ได้รับรังสี เพียง
อย่างเดี ยว และเซลล์ที่ได้รับสาร NMS-P715 ด้วยความเข้มข้น 0.2 และ 1 ไมโครโมลาร์ ก่ อนการฉายรั งสี เป็ นเวลา
2 ชัว่ โมง มีค่าของปริ มาณรังสี ที่ทาให้เซลล์เกิดการรอดชีวิตร้อยละ 37 จากจานวนตั้งต้น เท่ากับ 1.85±0.07, 1.78±0.09
และ 1.80±0.10 เกรย์ ตามลาดับ และเมื่ อวิเคราะห์ ความแตกต่ างของสัด ส่ วนการรอดชี วิตของเซลล์ในแต่ ล ะกลุ่ ม
การทดลองด้วยสถิติ one-way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (p ≤ 0.05) พบว่าสัดส่วนการรอดชีวติ ของเซลล์
ทั้งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.583) ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าประสิ ทธิภาพ
การทางานของ mitotic checkpoint ไม่มีผลต่อความไวต่อรังสี ของเซลล์ C-33A
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รู ปที่ 2 สั ด ส่ ว นการรอดชี วิ ต ของเซลล์ ไ ลน์ ม ะเร็ ง ปากมดลู ก C-33A ที่ ไ ด้รั บ รั ง สี เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว (Control)
เซลล์ที่ได้รับสาร NMS-P715 ความเข้มข้น 0.2 และ 1 ไมโครโมลาร์ ก่อนการได้รับรังสี เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
(0.2 และ 1 µM NMS-P715 ตามลาดับ)
รู ปแบบการตายของเซลล์ ไลน์ มะเร็งปากมดลูก C-33A หลังการได้ รับรังสี
ลักษณะสัณฐานวิทยาของนิ วเคลียสของเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A หลังการได้รับรังสี ดงั แสดงใน
รู ปที่ 3 ลักษณะของนิวเคลียสของเซลล์ที่มีชีวติ ดังแสดงในรู ปที่ 3 (a) เซลล์ที่ตายแบบ apoptosis มีลกั ษณะของนิวเคลียส
ติดสี เข้มและพบชิ้นส่วนของ apoptotic bodies ดังแสดงในรู ปที่ 3 (b) เซลล์ที่ตายแบบ mitotic catastrophe มีลกั ษณะของ
นิ วเคลียสขนาดใหญ่ เกิดการติดสี เป็ นพูโดยมีการติดสี ของนิ วเคลียสมากกว่า 2 พู และพบลักษณะของนิ วเคลียสขนาด
เล็กดังแสดงในรู ปที่ 3 (c) เมื่ อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง เซลล์ที่ไม่ได้รับทั้งรังสี และสาร NMS-P715 พบลักษณะของ
นิ วเคลี ยสของเซลล์ที่มีชีวิต และเซลล์ที่ตายแบบ mitotic catastrophe เท่ ากับ 95.70±0.04 และ 4.30±0.06 ตามลาดับ
เซลล์ที่ได้รับสาร NMS-P715 ด้วยความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง พบลักษณะของนิ วเคลียสของเซลล์
ที่มีชีวิต เซลล์ที่ตายแบบ apoptosis และเซลล์ที่ตายแบบ mitotic catastrophe เท่ากับ 93.77±1.67, 0.40±0.09, 5.83±2.28
ตามลาดับ เซลล์ที่ได้รับการฉายรั งสี ปริ มาณ 4 เกรย์ พบลักษณะของนิ วเคลี ยสของเซลล์ที่มีชีวิต เซลล์ที่ตายแบบ
apoptosis และเซลล์ที่ตายแบบ mitotic catastrophe เท่ากับ 82.92±3.57, 0.69±0.31, 16.39±5.35 ตามลาดับ และเซลล์ที่
ได้รับสาร NMS-P715 ด้วยความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงก่อนการฉายรังสี พบลักษณะของนิวเคลียส
ของเซลล์ที่มีชีวิต เซลล์ที่ตายแบบ apoptosis และเซลล์ที่ตายแบบ mitotic catastrophe เท่ากับ 80.03±4.87, 2.00±0.02,
17.96±6.91 ตามลาดับ เมื่อเวลาผ่านไป 72 ชัว่ โมง เซลล์ที่ไม่ได้รับทั้งรังสี และสาร NMS-P715 พบลักษณะของนิวเคลียส
ของเซลล์ที่มีชีวิต เซลล์ที่ตายแบบ apoptosis และเซลล์ที่ตายแบบ mitotic catastrophe เท่ากับ 97.86±0.51, 0.16±0.10,
1.97±0.82 ตามลาดับ เซลล์ที่ได้รับสาร NMS-P715 ด้วยความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง พบลักษณะ
ของนิวเคลียสของเซลล์ที่มีชีวติ เซลล์ที่ตายแบบ apoptosis และเซลล์ที่ตายแบบ mitotic catastrophe เท่ากับ 94.80±0.60,
1.16±0.26, 4.04±0.59 ตามลาดับ เซลล์ที่ได้รับการฉายรังสี ปริ มาณ 4 เกรย์ พบลักษณะของนิ วเคลียสของเซลล์ที่มีชีวิต
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เซลล์ ที่ ต ายแบบ apoptosis และเซลล์ ที่ ต ายแบบ mitotic catastrophe เท่ า กั บ 73.09±6.47, 4.18±1.65, 22.74±7.50
ตามลาดับ และเซลล์ที่ได้รับสาร NMS-P715 ด้วยความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงก่อนการฉายรั งสี
พบลักษณะของนิวเคลียสของเซลล์ที่มีชีวิต เซลล์ที่ตายแบบ apoptosis และเซลล์ที่ตายแบบ mitotic catastrophe เท่ากับ
65.17±8.58, 4.65±0.35, 30.18±11.78 ตามลาดับ โดยรู ปแบบการตายหลักของเซลล์หลังการได้รับ รังสี เป็ นการตายแบบ
apoptosis และ mitotic catastrophe

รู ปที่ 3 ร้อยละของรู ปแบบการตายของเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A หลังการได้รับรังสี ที่เวลา 48 และ 72 ชัว่ โมง
เซลล์ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ทั้ง รั ง สี แ ละสาร NMS-P715 (Control) เซลล์ที่ ไ ด้รั บ สาร NMS-P715 ด้ว ยความเข้ม ข้น
1 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง (1 µM NMS-715) เซลล์ที่ได้รับการฉายรังสี ปริ มาณ 4 เกรย์ (4 Gy IR) และ
เซลล์ที่ ไ ด้รั บ สาร NMS-P715 ด้ว ยความเข้ม ข้น 1 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 2 ชั่ว โมงก่ อ นการฉายรั ง สี
ปริ มาณ 4 เกรย์ (NMS-715+IR)

รู ปที่ 4 ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของนิ ว เคลี ย สของเซลล์ ไ ลน์ ม ะเร็ งปากมดลู ก C-33A หลั ง การได้ รั บ รั ง สี
โดย (a) คือลักษณะของนิวเคลียสของเซลล์ที่มีชีวติ (b) คือเซลล์ที่ตายแบบ apoptosis (AP) และ (c) คือเซลล์ที่
ตายแบบ mitotic catastrophe (MC)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั
ประสิ ท ธิ ภ าพของการฉายรั ง สี เ พื่ อ รั ก ษามะเร็ ง ขึ้ น อยู่กับ การตอบสนองต่ อ รั ง สี ข องเซลล์ ม ะเร็ ง โดย
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ cell cycle checkpoints เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความไวต่ อ รั ง สี ข องเซลล์ม ะเร็ ง
(Pawlik, Keyomarsi, 2004; Hematulin et al., 2014) โดย DNA damage checkpoints ทาหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของดี เอ็นเอของเซลล์ในระยะอินเตอร์ เฟส (Shaltiel et al., 2015) แต่เมื่อเซลล์ผ่านจากระยะอินเตอร์ เฟสไปยัง ระยะ
ไมโทซิ ส แล้ว mitotic checkpoint จะที่ ท าหน้า ที่ ใ นการตรวจสอบความพร้ อ มของเซลล์ก่ อ นที่ จ ะท าการแบ่ ง ตัว
(Liu, Zhang, 2016) มีรายงานว่าเซลล์ที่มีความเสี ยหายของดีเอ็นเอเมื่อผ่านเข้าสู่ ระยะไมโทซิ ส เซลล์จะมีกลไกในการ
ตรวจจับความผิดปกติและมีการส่งต่อสัญญาณภายในเซลล์เพื่อให้มีการซ่อมแซมดีเอ็นเอในระยะถัดไปหลังจากเซลล์ทา
การแบ่ ง ตัว ไปแล้ว แต่ ถ ้า หากความเสี ย หายของดี เ อ็น เอมี ค วามรุ น แรง เซลล์จ ะเกิ ด การตายขณะที่ ก าลัง แบ่ ง ตัว
(Ferrari, Gentili, 2016) แต่ยงั ไม่มีการศึ กษาที่ ชดั เจนว่าการตรวจจับดี เอ็นเอที่ มีความเสี ยหาย และกลไกการตายของ
เซลล์ในระยะไมโทซิสมีความเกี่ยวข้องกับประสิ ทธิภาพทางานของ mitotic checkpoint หรื อไม่
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของ mitotic checkpoint ของเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A สามารถทา
ได้โดยวิเคราะห์จากการกระจายตัวของเซลล์ในแต่ละระยะของวัฏจักรเซลล์ดว้ ยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี หลังการกระตุน้
การทางานของ mitotic checkpoint ด้วยยาพาคลิแทคเซลซึ่ งเข้าจับกับ β-subunit ของทิ วบูลินในไมโครทิวบู ลอันเป็ น
สารตั้งต้นในการสังเคราะห์เส้นใยสปิ นเดิล โดยยาพาคลิแทคเซลทาให้ทิวบูลินเกิดการคงรู ปไม่สามารถเกิดการหดและ
คลายตัวได้ จึ งส่ งผลให้ไม่เกิ ดการยึดเชื่ อมกันระหว่างเส้นใยสปิ นเดิลและไคนี โตคอร์ และไม่เกิ ดแรงดึ งในการแยก
โครมาติด (Matson, Stukenberg, 2011) โดยเมื่อกระตุน้ การทางานของ mitotic checkpoint ด้วยยาพาคลิแทคเซลพบว่า
เซลล์ที่ได้รับยาพาคลิแทคเซลความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ มีสัดส่ วนประชากรของเซลล์ในระยะ G2/M เพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนเมื่อเที ยบกับเซลล์ที่ไม่ได้รับยาพาคลิแทคเซล ผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็ นว่าเซลล์ C-33A มีการทางานของ
mitotic checkpoint ที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อศึกษาว่าการทางานของ mitotic checkpoint ส่งผลต่อความไวต่อรังสี ของเซลล์หรื อไม่ งานวิจยั นี้จึงทาการ
เปรี ยบเทียบความไวต่อรังสี ของเซลล์ C-33A ที่ไม่มีการยับยั้งการทางานของ mitotic checkpoint กับเซลล์ C-33A ที่ถูก
ยับยั้งการทางานของ mitotic checkpoint ด้วยสาร NMS-P715 ซึ่ งเป็ นสารที่ ยบั ยั้งการทางานของ MPS1 kinase อันเป็ น
โปรตี น ที่ สาคัญ ในการท างานของ mitotic checkpoint (Musacchio, 2015) ผลการทดลองพบว่า หลัง การได้รั บ รั ง สี
เซลล์ C-33A ที่ไม่ได้รับสาร NMS-P715 และเซลล์ C-33A ที่ได้รับสาร NMS-P715 มีสัดส่ วนการรอดชีวิตไม่แตกต่าง
กันซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทางานของ mitotic checkpoint ไม่มีผลต่อความไวต่อรังสี ของเซลล์ C-33A
ข้อจากัดของงานวิจยั ในครั้งนี้ คือความเป็ นพิษของสาร NMS-P715 โดยการใช้สาร NMS-P715 ความเข้มเข้ม
0.2 และ 1ไมโครโมลาร์ เป็ นความเข้มข้นที่สูงกว่าค่า IC50 ที่ 0.182 ไมโครโมลาร์ ทาให้หลังการฉายรังสี ผวู ้ ิจยั ล้างสาร
NMS-P715 ออก (Caldarelli et al., 2011; Colombo et al., 2010; Maachani et al., 2015) ซึ่งการล้างสาร NMS-P715 ออก
อาจส่ งผลต่อการยับยั้งการทางานของ mitotic checkpoint ดังนั้นหากต้องการหลีกเลี่ยงข้อจากัดของสาร NMS-P715
ผูว้ จิ ยั เสนอให้ทาการยับยั้งการทางานของ mitotic checkpoint โดยใช้ small interfering RNA ที่จาเพาะกับ MPS1 kinase
แทน นอกจากนั้นในงานวิจยั นี้ทาการประเมินรู ปแบบการตายของเซลล์หลังการได้รับรังสี จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
สัณฐานวิทยาของนิ วเคลียสเท่านั้น ซึ่ งหากต้องการยืนยันกลไกการตายของเซลล์ที่จาเพาะมากขึ้นจะต้องทาการศึ กษา
โปรตีนอื่น ๆ ที่จาเพาะต่อกลไกการตายของเซลล์แต่ละชนิดร่ วมด้วย เช่น คาสเปส หรื อเบต้ากาแลคโตซิเดส เป็ นต้น
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สรุปผลการวิจยั
การศึกษาประสิ ทธิภาพการทางานของ mitotic checkpoint ของเซลล์ไลน์มะเร็ งปากมดลูก C-33A หลังกระตุน้
การทางานของ mitotic checkpoint ด้วยยาพาคลิแทคเซล โดยประเมินจากการกระจายตัวของเซลล์ในแต่ละระยะของ
วัฏ จักรเซลล์ด้ว ยเทคนิ ค โฟลไซโตเมทรี ท าให้ท ราบว่า เซลล์ C-33A มี การท างานของ mitotic checkpoint ที่ ป กติ
เมื่อทาการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของ mitotic checkpoint ที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อรังสี ของเซลล์ โดยการ
ยับ ยั้ง การท างานของ mitotic checkpoint ด้วยสาร NMS-P715 พบว่า การท างานของ mitotic checkpoint ไม่ มี ผ ลต่ อ
ความไวต่อรังสี ของเซลล์ นอกจากนี้ การยับยั้งการทางานของ mitotic checkpoint ไม่เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการตายหลัก
ของเซลล์หลังการได้รับรังสี ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นข้อมูลพื้นฐานทางรังสี ชีววิทยาที่อาจนาไปใช้ในการศึ กษา
เชิงลึกต่อไปได้ในอนาคต
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