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Anticancer Effect of Coniferyl Alcohol on Cholangiocarcinoma Cell 
การศึกษาฤทธิ์ของสารประกอบในการยบัยั้งเซลล์มะเร็งท่อน ้าดี 
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ABSTRACT 
Medicinal plants contain various anticancer metabolites. Our previous study reported that lignin,  

the major metabolites of Scoparia dulcis L. showed the inhibitory effects on cholangiocarcinoma (CCA). 
In addition, coniferyl alcohol is recognized as a major monolignol- monomer to form a very complex 
structure of lignin. Therefore, the present study aims to investigate the growth inhibitory activity of the 
coniferyl alcohol on cholangiocarcinoma. The results showed that a half inhibitory concentration on 
KKU-213 of coniferyl alcohol at 48 hrs and 72 hrs were 142.70±18.05 and 103.02±22.64 µg/mL, 
respectively. Coniferyl alcohol could also induce the CCA cell apoptosis demonstrated by annexin V/PI 
staining in correspondence with the increasing of BAX/Bcl-2 ratio. Metabonomic study indicated that 
coniferyl alcohol effects on the level of intracellular metabolites by significantly decreasing of succinate 
and guanine in KKU-213 cell treated with 100 µg/mL of coniferyl alcohol compared to control group. 
This result indicated that coniferyl alcohol disturbance the urea cycle and the tricarboxylic acid cycle in 
CCA cells. 

บทคัดย่อ 
พืชสมุนไพรมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพหลากหลายชนิด จากการศึกษาก่อนหน้าน้ีพบว่าสารประกอบลิกนินที่พบ

ในกรดน ้า (Scoparia dulcis L.) ออกฤทธ์ิในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน ้าดี โดยที่สารโคนิเฟอริลแอลกฮอล์เป็นมอนอเมอร์
ที่พบมากที่สุดในสารประกอบลิกนิน ดังน้ันวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ีเพื่อทดสอบสมบัติของสารโคนิเฟอริลแอลกฮอล์
ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน ้าดี ผลการทดสอบพบว่าการทดสอบความเป็นพิษ (IC50) ของสารโคนิเฟอริลแอลกฮอล์ต่อ
เซลล์มะเร็งท่อน ้าดี (KKU-213) ที่ 48 และ 72 ชั่วโมงเท่ากับ 142.70±18.05 และ 103.02±22.64 µg/mL ตามล าดับ 
นอกจากนี ้ย ังสามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเกิดกระบวนการตายแบบอะพอพโตซิสด้วยการตรวจวัดโดยการย้อมสี 
annexin V และ PI ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วนโปรตีน BAX/Bcl-2 ที่เพิ่มขึ้น การศึกษาเมแบบอโลมิกส์ยังพบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงสารเมแทบอไลท์ได้แก่การลดลงของ succinate และ guanine ในเซลล์ที่ถูกทดสอบด้วยสารโคนิเฟอริลแอ
ลกฮอล์เข้มข้น 100 µg/mL เมื ่อเทียบกับกลุ ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าสารโคนิเฟอริลแอลกฮอล์น่าจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัฏจักรยูเรียและวัฏจักรกรดซิตริกในเซลล์มะเร็งท่อน ้าดี 
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