MMP16-1
เฟนฟอร์ มินยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่ อนา้ ดี
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บทคัดย่อ
โรคมะเร็ งท่อน้ าดี (cholangiocarcinoma) เป็ นโรคมะเร็ งที่มีความรุ นแรงและยากต่อการตรวจวินิจฉัยในระยะ
เริ่ มต้น จึงมีการหากลยุทธ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษา เฟนฟอร์ มินเป็ นอนุพนั ธุ์ของไบกัวไนด์ เช่น เมทฟอร์
มิน ซึ่ งละลายในไขมันได้ดีกว่า และไม่ตอ้ งการตัวขนส่ งในการนาเข้าสู่ เซลล์ ทาให้ยาเฟนฟอร์ มินมีศกั ยภาพในการออก
ฤทธิ์ ดีกว่า โครงการวิจยั ศึกษาฤทธิ์ ของยาเฟนฟอร์ มินในการยับยั้งการเจริ ญเติบโต และการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อ
น้ า ดี ช นิ ด KKU-452 KKU-M156 และ KKU-100 โดยใช้เ ทคนิ ค sulforhodamine-B assay และ wound healing assay
ตามลาดับ ผลการวิจยั พบว่ายาเฟนฟอร์ มินสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีได้อย่างมีนยั สาคัญ ค่า
IC50 ของเซลล์ KKU-452 KKU-M156 และ KKU-100 มี เ ท่ า กั บ 57.4±11.0, 124.0±35.7 และ 357.8±248.9 M
ตามลาดับ และสามารถยับยั้งการแพร่ กระจายของเซลล์ KKU-452 เห็นผลที่เวลา 6 ชัว่ โมง และ KKU-M156 ที่เวลา 18
ชัว่ โมง งานวิจยั จึงแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าเฟนฟอร์ มินมีศกั ยภาพในการนามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ งท่อน้ าดี
ABSTRACT
Cholangiocarcinoma (CCA) is an aggressive malignancy and very difficult in diagnosis. Phenformin is a
biguanide derivative of metformin, with higher potency than metformin. Phenformin is more lipophilic and does not
require transporters to enter cells. In the present study, the effects of phenformin in CCA cells were investigated.
Antiproliferation and migration on KKU-452 KKU-M156 and KKU-100 CCA calls were assessed using
sulforhodamine-B assay and wound healing method respectively. The results showed that phenformin significantly
inhibited cell proliferation within a concentration- and time-dependent manners. The most sensitive cell line is KKU452, and the most resistance cell line is KKU-100 with IC50 values of 57.4±11.0, 124.0±35.7 and 357.8±248.9 M
respectively. Phenformin significantly suppressed cell migration of both cells. This study shows that phenformin has a
potential to be used in the treatment of CCA.
คาสาคัญ: มะเร็ งท่อน้ าดี เฟนฟอร์ มิน การเคลื่อนที่ของเซลล์
Keywords: Cholangiocarcinoma, Phenformin, Migration
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บทนา
โรคมะเร็ งท่อน้ าดี เป็ นโรคมะเร็ งที่เกิดจากเซลล์เยือ่ บุของท่อทางเดินน้ าดี พบมากในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ของประเทศไทย มีความรุ นแรงสู ง และยากต่อการตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่ มต้น การรักษาในปัจจุบนั ที่มีประสิ ทธิภาพดีคือ
การผ่าตัด และการใช้ยาเคมีบาบัด ซึ่ งมีผลข้างเคียงสู งและมีโอกาสกลับมาเป็ นซ้ าได้ ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั แนวทางการ
วินิจฉัยและวิธีการรักษาจะก้าวหน้าไปมาก แต่อตั ราการเสี ยชีวิตของผูป้ ่ วยยังสู ง โดยผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัย
ครั้งแรกมักอยูใ่ นระยะท้ายของโรค ทาให้จาเป็ นต้องมีการศึกษาหายาชนิ ดใหม่หรื อกลยุทธ์ใหม่เพื่อใช้ในการรักษา เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ และลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น (Razumilava and Gores, 2014) พยาธิ ใบไม้ตบั เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญของ
มะเร็ งท่อน้ าดี โดยมี คุณลักษณะของการกลายพันธุ์ (mutation) และการแสดงออกของยีน (gene expression) แตกต่าง
จากมะเร็ งท่อน้ าดีที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่ไม่มีการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั (Jinawath et al., 2006; Kongpetch et al., 2015)
เมทฟอร์ มิ น (metformin) เป็ นยาที่ ใ ช้รั ก ษาโรคเบาหวาน มี ง านวิ จัย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ฤทธิ์ ในการยับ ยั้ง
กระบวนการเจริ ญเติบโตและการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งหลายชนิ ดรวมทั้งมะเร็ งท่อน้ าดี โดยการกระตุน้ เอนไซม์
AMPK ลดการทางานของ Akt, mTOR และ p70S6K (Wandee et al., 2018) แต่เนื่ องจากต้องใช้ความเข้มข้นสู งกว่าการ
รักษาโรคเบาหวานมาก จึงเป็ นข้อจากัดที่จะใช้ในการรักษา ยาเฟนฟอร์ มิน (phenformin) เป็ นอนุพนั ธุ์ของเมทฟอร์ มิน
ซึ่ งละลายในไขมันได้ดีกว่า และไม่ตอ้ งการตัวขนส่ ง (transporter) เช่น Oct1 ในการนาเข้าสู่ เซลล์ ทาให้ยาเฟนฟอร์ มิน
มี ศกั ยภาพในการออกฤทธิ์ ได้ดีกว่าเมทฟอร์ มิน โดยมี รายงานว่าสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของมะเร็ งกระเพาะ
ปั สสาวะ จากการกระตุน้ การทางานของเอนไซม์ AMPK และ EGFR (Huang et al., 2018) เนื่ องจากยังไม่มีการศึกษา
ฤทธิ์ของยาเฟนฟอร์ มินในเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีจากภูมิภาคที่มีการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ในตับ ในงานวิจยั นี้ทาการศึกษาฤทธิ์
ของยาเฟนฟอร์มินในการลดการเจริ ญเติบโตและการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีจากผูป้ ่ วยในภูมิภาคที่มีการติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ในตับ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
ศึกษาความเป็ นพิษของยาเฟนฟอร์มินต่อเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี และความสามารถในการยับยั้งการเคลื่อนที่ของ
เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี
วิธีการวิจัย
การเพาะเลีย้ งเซลล์ มะเร็งท่ อนา้ ดี
เซลล์ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั นี้เป็ นเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีชนิด KKU-452 KKU-M156 และ KKU-100 ซึ่ งเพาะเลี้ยง
ในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิ ด Ham’s F12 (Life Technologies, USA) ที่ประกอบด้วย 10 mM N-2-hydroxyethylpiperazineN’-2-ethanesulfonic acid (HEPES) pH 7.3, gentamycin sulphate (50 µg/ml), penicillin (100 unit/ml), และ 10% fetal
bovine serum โดยเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37oC และ 5% CO2 ทาการ subculture ทุกๆ 2 วันด้วย 0.25% trypsin-EDTA
การทดสอบความเป็ นพิษ ของยาเฟนฟอร์ มิน ต่ อเซลล์ มะเร็ งท่ อน้าดี ด้ วยวิธี sulphorhodamine B (SRB)
assay
ใส่ เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็ งท่อน้ าดีชนิ ด KKU-452 KKU-M156 และ KKU-100 ใน 96 well plate ปริ มาณ 7,500
เซลล์/หลุม ในอาหารเลี้ ยงเซลล์ Ham’s F12 ทาการทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์โดยการเติ มยาเฟนฟอร์ มิน ความ
เข้มข้นสุ ดท้าย 30,100,300 และ 600 µM เป็ นระยะเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลาดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าออก ทา
การ fix เซลล์โดยเติม 10% trichloroacetic acid เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง แล้วล้างออกด้วย deionized water จากนั้นย้อมสี เซลล์
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ด้วยสารละลาย 0.4% SRB ใน 1% acetic acid เป็ นเวลา 30 นาที แล้วล้างออกด้วย 1% acetic acid รอให้แห้ง จากนั้น
ละลายสี ออกด้วย 10 mM Tris base pH 10.5 ทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง microplate reader ที่ความยาวคลื่น
540 nm และคานวณหาร้อยละความเป็ นพิษต่อเซลล์ (%cytotoxicity)
การทดสอบฤทธิ์ของยาเฟนฟอร์ มิน ในการยับยั้งการเคลื่อนทีข่ องเซลล์ มะเร็งท่ อนา้ ดี ด้ วยวิธี wound healing
assay
เลี้ยงเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี ชนิ ด KKU-452 และ KKU-M156 ใน 24 well plate จานวน 300,000 เซลล์/หลุม ใน
อาหารเลี้ยงเซลล์ Ham’s F12 จากนั้นสร้างรอยแผลเป็ นเส้นตรงบริ เวณกลางหลุมโดยใช้ปิเปตทิป (pipette tip) ล้างเซลล์
ที่หลุดออกด้วย phosphate buffer saline จากนั้นเติมยาเฟนฟอร์ มิน ความเข้มข้นสุ ดท้าย 30, 100 และ 300 µM ถ่ายรู ปที่
0, 6 และ 12 ชัว่ โมง ในเซลล์ชนิ ด KKU-452 และที่ 0, 18 และ 24 ชัว่ โมง ในเซลล์ชนิ ด KKU-M156 วัดพื้นที่ ของรอย
แผล เพื่อนาไปคานวณหาความกว้าง และร้อยละการปิ ดของรอยแผล (%wound closure)
สถิตทิ ใี่ ช้ ในงานวิจัย
ผลการทดลองแสดงโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ± SD และใช้การเปรี ยบเทียบสถิติแบบ one way ANOVA หรื อ
Student’s t-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุม (control group) และกลุ่มทดสอบ (treatment group)
พิจารณาผลโดยใช้ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ p<0.05 ค่า median inhibitory concentration (IC50) เป็ นค่าความเข้มข้นของยา
ในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์ได้ร้อยละ 50 ของความสามารถสุ ดสู งในการยับยั้งเซลล์ และค่า Emax (%) หรื อ
ค่าร้อยละความสามารถสุ ดสู งในการยับยั้งเซลล์ คานวณค่าโดยใช้โปรแกรม GraphPad Prism
ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบความเป็ นพิษของยาเฟนฟอร์ มินต่ อเซลล์ มะเร็งท่ อนา้ ดี ด้ วยวิธี SRB assay
ผลการทดสอบความเป็ นพิษของยาเฟนฟอร์ มิน ด้วยวิธี SRB assay ต่อเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี 3 ชนิ ด ได้แก่
KKU-452 KKU-M156 และ KKU-100 ที่ เลี้ยงในช่วงเวลา 24-48 ชัว่ โมง ยาเฟนฟอร์ มินมี ความเป็ นพิษต่อเซลล์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ งผลการยับยั้งเป็ นไปตามความเข้มข้นและเวลาที่ได้รับสาร (รู ปที่ 1) เซลล์ KKU-452 มีความไวต่อ
ยามากที่สุด และ KKU-100 ตอบสนองต่อยาน้อยที่สุด ค่า IC50 และ Emax ของยาต่อเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีแสดงดังตารางที่ 1

รู ปที่ 1 ค่ าความเป็ นพิ ษ ของเซลล์ KKU-452 (a) KKU-M156 (b) และ KKU-100 (c) เมื่ อได้รับ ยาเฟนฟอร์ มิน ความ
เข้มข้น 30-600 µM เป็ นระยะเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง *p < 0.05 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 1 แสดงค่า IC50 ของยาเฟนฟอร์มิน ในเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีเมื่อได้รับยาเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
CCA cell line
KKU-452
KKU-M156
KKU-100
IC50 (M)
57.4±11.0
124.0±35.7
357.8±248.9
Emax (%)
63.7±3.1
73.7±6.9
53.7±17.9
2. ผลการทดสอบฤทธิ์ของยาเฟนฟอร์ มินในการยับยั้งการเคลื่อนทีข่ องเซลล์ มะเร็งท่ อนา้ ดี
การทดสอบฤทธิ์ ของยาเฟนฟอร์ มินในการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีชนิ ด KKU-452 และ
KKU-M156 ด้วยวิธี wound healing assay พบว่ายาเฟนฟอร์ มินสามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีได้ท้ งั
สองชนิด โดยความเข้มข้น 100 และ 300 µM ที่ระยะเวลา 6 ชัว่ โมง สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ KKU-452 และ
ที่ระยะเวลา 18 ชัว่ โมง สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ KKU-M156 ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (รู ปที่ 2)
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รู ปที่ 2 ผลของยาเฟนฟอร์มินในการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีดว้ ยวิธี wound healing assay รู ป 2a แสดง
การเคลื่อนที่ของเซลล์ KKU-452 ที่เวลา 0, 4, และ 12 ชัว่ โมง รู ป 2b แสดงการเคลื่อนที่ของเซลล์ KKU-M156
ที่เวลา 0, 18, และ 24 ชัว่ โมง รู ป 2c,d แสดงการปิ ดของรอยแผล (% wound closure) *p < 0.05 เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม

1154

MMP16-6
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ผลการทดลองพบว่ายาเฟนฟอร์ มินสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีได้อย่างมีนยั สาคัญ
โดยเซลล์ KKU-452 ไวต่อยาเฟนฟอร์ มินมากที่สุด รองลงมาคือเซลล์ KKU-M156 และเซลล์ที่ด้ือต่อยาเฟนฟอร์ มินมาก
ที่สุดคือเซลล์ KKU-100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับยาเมทฟอร์ มิน (Wandee et al., 2018) พบว่ายาเฟนฟอร์ มินมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง กว่า ในการยับ ยั้ง การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล์ม ะเร็ ง ท่ อ น้ า ดี การศึ ก ษาความสามารถในยับ ยั้ง การเคลื่ อ นที่ ข อง
เซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีพบว่ายาเฟนฟอร์ มินสามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดีชนิ ด KKU-452 ได้ที่เวลา 6
ชัว่ โมง และ KKU-M156 ที่เวลา 18 ชัว่ โมง และเมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของยาเฟน
ฟอร์ มินกับเซลล์มะเร็ งอื่น เช่น มะเร็ งกระเพาะอาหาร neuroblastoma และมะเร็ งต่อลูกหมาก พบว่ามีฤทธิ์ ในการยับยั้ง
การเจริ ญเติบโตใกล้เคียงกัน (Caraci et al., 2003; Huang et al., 2018) ในขณะที่เซลล์มะเร็ งลาไส้ใหญ่ไวต่อยาเฟนฟอร์
มินมากกว่า (Lea et al., 2018) ดังนั้นงานวิจยั จึ งแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่ายาเฟนฟอร์ มินมีศกั ยภาพในการนามาใช้ใน
การรักษาโรคมะเร็ งท่อน้ าดี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รับการสนับสนุนจาก ทุนอุดหนุนทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 และสถาบันวิจยั มะเร็ งท่อ
น้ าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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