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manners. The inhibition of IL-2 and TNF- production by UA was involved in c-Jun Nterminal kinase (JNK) pathway, but not extracellular-signal regulated protein kinase
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1

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
มะเร็ ง (cancer) จัดเป็ นกลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่ างกายชนิดหนึ่งมีการแบ่งตัว
เพิ่มจานวนมากขึ ้นอย่างผิดปกติ โดยเซลล์ที่เปลี่ยนสภาพไปจากปกตินนจะไม่
ั้
อยู่ในการควบคุม
ของ วัฎจักรการแบ่งตัว และยังสามารถรุกรานเนื ้อเยื่อข้ างเคียง หรื ออาจแพร่กระจายไปตาแหน่ง
อื่นๆ ของร่ างกายได้ [1, 2] ส่วนมะเร็ ง เม็ ดเลื อดขาว (leukemia) นัน้ เป็ นมะเร็ ง ระบบโลหิต
(hematologic malignancy) ที่ มี ค วามสาคัญ เนื่ องจากพบได้ บ่อ ย และเป็ นสาเหตุของการ
เสียชีวิตที่สาคัญในคนไทย [3] โดยเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดชนิดใดชนิดหนึ่งมีการเพิ่มจานวนอย่าง
ไม่หยุดยัง้ จึงทาให้ เกิ ดความผิดปกติของปริ มาณและการทางานของเซลล์ เม็ดเลือดชนิดอื่นๆใน
ร่างกายด้ วย [4] มะเร็ งเม็ดเลือดขาวมีหลากหลายชนิด และมีความซับซ้ อนมากขึ ้นในการวินิจฉัย
แยกย่อ ยชนิ ด ต่า งๆออกไป ส่ว นการรั ก ษานัน้ โดยทั่ว ไปจะใช้ วิ ธี ก ารรั ก ษาด้ ว ยยาเคมี บ าบัด
(chemotherapy)[5] เป็ นหลัก ซึ่งจะมีผลไปฆ่าเซลล์มะเร็ งและยับยังการแบ่
้
งตัวของเซลล์มะเร็ ง
และมักจะมีผลต่อเซลล์ปกติที่กาลังแบ่งตัวได้ ด้วย นอกจากนีอ้ าจใช้ วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก
(bone marrow transplantation) [6] และรังสีรักษา (radiotherapy) [7] เพื่อเสริ มการรักษา ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว การตอบสนองต่อการรักษา และอายุของผู้ป่วยด้ วย
ในระยะที่ผ่านมานันมี
้ ความก้ าวหน้ ามากยิ่งขึ ้นทาให้ นาไปสู่การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ที่
เป็ นประโยชน์ทงในด้
ั ้ านความรู้ความเข้ าใจของพยาธิกาเนิดและกลไกการเกิ ดโรคมะเร็ งเม็ดเลือด
ขาว การแยกชนิดของโรคตามความผิดปกติระดับเซลล์และโมเลกุล และการพัฒนาแนวทางใน
การรักษาที่ดีขึ ้น ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ เป็ นยาเคมีบาบัด (chemotherapy) และมักเกิดผลข้ างเคียงของ
ยา ซึง่ ในปั จจุบนั นันได้
้ มีทางเลือกใหม่ของการรักษาที่จะช่วยลดผลข้ างเคียงของยาที่ใช้ ให้ น้อยลง
โดยมีการค้ นหาสารชนิดต่างๆ อาทิ สมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาจากธรรมชาติ เพื่อนามาใช้
ร่วมกันกับยาเคมีบาบัด ซึง่ สามารถลดผลข้ างเคียงและบรรเทาอาการของโรคได้
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี ้จึงสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของกรดเออร์ โซลิกต่อการหลัง่ ไซโตไคน์
ผ่านวิถี MAPKs ในเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิด Human Leukemic T-cell line (Jurkat cell) ซึ่ง
นับเป็ น In vitro model ของโรค โดยที่กรดเออร์ โซลิกมีผลต่อ การแสดงออกของไซโตไคน์ที่สาคัญ
เช่น Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) โดยผ่านการส่งสัญญาณ

2
ของวิถี MAPK signaling pathway และมีการแสดงออกของโปรตีนที่สาคัญ เช่น Extracellular
signal-regulated protein (ERK) และ c-Jun N-terminal kinase (JNK) หากการวิจยั ในครัง้ นี ้
ประสบความสาเร็จ จะทาให้ ทราบบทบาทของกรดเออร์ โซลิกมากขึ ้น และสามารถเป็ นแนวทางใน
การรักษาอีกทางหนึง่ สาหรับผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.เพื่ อ ศึก ษาผลของกรดเออร์ โ ซลิ ก ต่อ เซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด T-cell ในการ
แสดงออกของไซโตไคน์ คือ Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-)
ด้ วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
2.เพื่อศึกษาว่าการหลัง่ ไซโตไคน์ของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิด T- cell จากการ
กระตุ้นของกรดเออร์ โซลิกนันผ่
้ านวิถี MAPK โดยวัดระดับการแสดงออกของโปรตีนใน MitogenActivated Protein Kinase (MAPK) pathway คือ Extracellular signal-regulated protein
(ERK) และ c-Jun N-terminal kinase (JNK) ด้ วยวิธี Western blot
ขอบเขตของกำรวิจัย
คณะผู้วิจยั จะทาการศึกษาฤทธิ์ของกรดเออร์ โซลิกในการยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์ มะเร็ ง
เม็ดเลือดขาว โดยจะประเมินจากการวัดระดับการแสดงออกของไซโตไคน์ คือ Interleukin-2 (IL-2)
และ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) และโปรตีนใน Mitogen-Activated Protein
Kinase (MAPK) pathway คือ Extracellular signal-regulated protein (ERK) และ c-Jun Nterminal kinase (JNK) ของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว โดยทาการศึกษาในเซลล์เพาะเลี ้ยงคือ
Jurkat cell ซึ่งเป็ นตัวแทนของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว (Leukemic T-cell line) ของสายลิม
ฟอยด์ (lymphoid lineage) ซึง่ เป็ นการศึกษาในลักษณะ in vitro model
ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาในลักษณะ In vitro model โดยทาการทดสอบใน
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat

3
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. เข้ าใจถึงบทบาทของกรดเออร์ โซลิกในการยับยังเซลล์
้
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
2. ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีแนวทางในการรักษาเพิ่มมากขึ ้น
3. องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ ้นสามารถนาไปต่อยอดการวิจยั ในอนาคตได้
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขำว (Leukemia)
โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวหรื อ “ลิวคีเมีย” (leukemia) เป็ นมะเร็ งที่เกิดขึ ้นจากความผิดปกติ
ของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเม็ดเลือด (hematopoiesis) ในไขกระดูก ทาให้
มีการผลิตเม็ดเลือดขาวมากขึ ้นเกินความต้ องการของร่ างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นเม็ดเลือด
ขาวที่มีคณ
ุ สมบัติและการทางานที่ผิดปกติไปจากเดิม และปริ มาณเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ ้นนันจะ
้
ส่ง ผลกระทบต่อ การผลิ ต เม็ ดเลื อ ดประเภทอื่ น ๆ โดยพบว่า ปริ ม าณและคุณ ภาพอาจมี ค วาม
ผิดปกติร่วมกันด้ วย [3]
มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวสามารถเกิ ด ได้ กั บ เซลล์ ใ นหลายระดับ ของการเจริ ญ เติ บ โต
(developmental stage) ตังแต่
้ ระดับเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือด (pluripotent hematopoietic stem
cell) ระดับเซลล์ต้นกาเนิดเฉพาะสายมัยอีลอยด์ หรื อลิมฟอยด์ (myeloid stem cell หรื อ
lymphoid stem cell) ระดับ เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด ของเซลล์ เ ฉพาะบางประเภท (committed
progenitor) ระดับ precursor cell หรื อแม้ กระทัง่ ในเซลล์ที่มีลกั ษณะเป็ นเซลล์ที่เจริ ญเต็มที่แล้ ว
(mature cell) โดยที่ความผิดปกติที่เกิดขึ ้นนัน้ ทาให้ เซลล์มะเร็ งมีความสามารถเหนือกว่าเซลล์
ปกติ ทังในด้
้ านการเจริญแบ่งตัว (proliferative advantage) และการไม่ตายตามกลไกธรรมชาติที่
เรี ยกว่า programmed cell death หรื อ apoptosis [8]
การแบ่งชนิดของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวสามารถแบ่งได้ ตามระยะเวลาที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการทาง
คลินิก และการดาเนินไปของโรค แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ มะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉี ยบพลัน
(acute leukemia) และมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื อ้ รัง (chronic leukemia) และนอกจากนี ้ยัง
สามารถแบ่งชนิดตามลักษณะของเซลล์ต้นตอ (cell of origin) โดยใช้ รูปร่างของเซลล์ ลักษณะ
นิวเคลียสและไซโตพลาสซึม การแสดงออกของโมเลกุลต่างๆบนผิวเซลล์หรื อในเซลล์ โดยแต่ละ
ชนิดขึน้ กับ ว่า เซลล์ ต้นต่อเป็ นเซลล์ ประเภทใด เช่น เซลล์ ต้นตอเป็ นสายมัยอี ลอยด์ (myeloid
lineage) จะได้ เป็ น myeloid leukemia หรื อถ้ าเซลล์ต้นตอเป็ นสายลิมฟอยด์ (lymphoid lineage)
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จะได้ เป็ น lymphoid leukemia เป็ นต้ น [3] ดังนัน้ จึงสามารถแบ่งชนิดของมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
ออกเป็ น 4 ชนิด ได้ แก่
- Acute lymphoblastic leukemia (ALL)
- Acute myelogenous leukemia (AML)
- Chornic lymphocytic leukemia (CLL)
- Chornic myelogenous leukemia (CML)
โดยที่ Acute lymphoblastic leukemia (ALL) พบได้ บอ่ ยในเด็ก โดยเป็ นมะเร็ งเม็ดเลือด
ขาวชนิดหนึ่งที่มีการเพิ่มขึ ้นของจานวนเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน (Lymphoblast) มากเกินกว่าปกติ
และพบว่ามีหน้ าที่ผิดปกติด้วย นอกจากนี ้ยังมีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดชนิดอื่น กล่าวคือ ลดการสร้ าง
เม็ดเลือดแดง และเกร็ ดเลือดอีกด้ วย ดังนัน้ อาการของโรคจึงเกิดจากความผิดปกติของทังเม็
้ ด
เลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกร็ดเลือด [9]
ส่วนการดูแลรักษานันต้
้ องพิจารณาจากหลายปั จจัยร่วมกัน เช่น สภาพร่างกายของผู้ป่วย
ความรุนแรงของโรค เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการรักษานัน้ พบว่า จะมีผลข้ างเคียงจาก
การรักษาในแต่ละวิธีนนแตกต่
ั้
างกันตามวิธีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษา และผลข้ างเคียงอาจพบได้ มาก
ขึ ้นหากผู้ป่วยได้ รับการรักษาหลายวิธีร่วมกัน แต่การรักษาที่เหมาะสมนันจะช่
้
วยให้ ผ้ ูป่วยเด็กมี
โอกาสเข้ าสู่ภาวะสงบของโรคได้ มากกว่าผู้ใหญ่ ทังนี
้ ้ปั จจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ยังขึ ้นกับ
อายุของผู้ป่วย (อายุมากขึ ้นความรุนแรงของโรคสูง) จานวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือ ดขาว และเกร็ ด
เลือดเมื่อแรกวินิจฉัย (ผิดปกติมากความรุ นแรงของโรคสูง) และความผิดปกติทางพันธุกรรม (มี
ความผิดปกติความรุนแรงของโรคสูง) เป็ นต้ น
เซลล์ เ พาะเลีย้ งชนิด Jurkat cell ถื อว่าเป็ นตัวแทนของเซลล์ ม ะเร็ งเม็ ดเลื อดขาว
(Leukemic T-cell line) ของสายลิมฟอยด์ (lymphoid lineage) โดยเป็ นกลุ่มเซลล์เพาะเลี ้ยงที่
นิยมใช้ ในการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวิถีของ T-cell receptors (TCRs) signaling [10, 11] และ
พบว่าเซลล์ชนิดนีส้ ามารถหลัง่ ไซโตไคน์ (cytokine) ชนิด Interleukin-2 (IL-2) ได้ ปริ มาณมากเมื่อ
ถูกกระตุ้น โดยที่การกระตุ้นนันเกิ
้ ดได้ 2 ทาง คือ เกิดจากกลไกที่ต้องการโมเลกุล ligand ที่
จาเพาะมาจับกับ T-cell receptors ส่วนทางที่สองนันเกิ
้ ดจาก phorbol ester (TPA) เนื่องจากมี
โครงสร้ างคล้ ายกับ ligand ที่จาเพาะนัน้ [12] นอกจากนี ้ยังมีการรายงานว่าเซลล์ Jurkat นันเมื
้ ่อ
ถูกกระตุ้นด้ วย phorbol esters เช่น phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) และมี co-
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stimulator เช่น phytohaemagglutinin (PHA) จะสามารถหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2 (IL-2)
ได้ มากยิ่งขึ ้น [13]
แนวทางการรักษาของโรคมะเร็ งนัน้ มักใช้ เป็ นยาเคมีบาบัด (chemotherapy)เป็ นส่วน
ใหญ่ แต่จะเกิดผลข้ างเคียงของยา ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีพยาธิสภาพของโรคที่ลดลง ปั จจุบนั ได้ มีทางเลือก
ใหม่ของการรักษา (alternative medicine) ที่จะช่วยลดผลข้ างเคียงของยาที่ใช้ ให้ น้อยลง โดยมี
การค้ นหาสารชนิดต่างๆ อาทิ สมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาจากธรรมชาติ เพื่อนามาใช้ ร่วมกัน
กับยาเคมีบาบัด ซึ่งสามารถลดผลข้ างเคียงและบรรเทาอาการของโรคได้ และเป็ นที่ทราบกันดีว่า
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (natural products) เป็ นแหล่งของยาที่สาคัญและพบว่าสารที่ได้ มาจาก
ผลิ ตภัณ ฑ์ ธ รรมชาตินัน้ มี หลากหลายชนิด และมี การนาเอาผลิตภัณฑ์ ธ รรมชาติม าใช้ ในการ
ป้ องกั น และรั ก ษาโรคต่ า งๆ รวมทั ง้ มะเร็ ง ด้ วย โดยมี ก ารรายงานของสารป้ องกั น มะเร็ ง
(chemopreventive agents) ซึ่งเป็ นสารสังเคราะห์หรื อสารเคมีที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ โดยมี
คุณสมบัติป้องกันหรื อยับยังการเกิ
้
ดมะเร็ งได้ นนั ้ สามารถพบได้ ตามพืช ผักและผลไม้ ชนิดต่างๆ
มากมายหลายชนิด [14] ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แสดงแหล่งที่พบของสารป้องกันมะเร็ง (Chemopreventive agent) [14]
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กรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid)
กรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid: 3-hydroxy-urs-12-en-28-oic acid, ภาพที่ 2.2) เป็ น
สารประกอบจาพวก Pentacyclic triterpenoid carboxylic acid จัดเป็ นสารพฤกษเคมี
(phytochemical) หรื อ ไฟโตนิวเตรี ยนท์ (phytonutrients) ซึ่งเป็ นสารเคมีที่มี ฤทธิ์ ทางชีวภาพ ที่
พบในสมุนไพรหรื อพืชชนิดอื่นๆ และมีฤทธิ์เป็ นสารป้องกันมะเร็ ง (chemopreventive agent) ได้
อีกชนิดหนึง่ ด้ วย

ภาพที่ 2.2 กรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) [15]
กรดเออร์ โ ซลิ ก จัด เป็ นสารประกอบประเภทเทอร์ ปี น (terpenes) หรื อ เทอร์ ปี นอยด์
(terpenoids) โดยเทอร์ ปีนอยด์นนจะถู
ั้
กสังเคราะห์ขึน้ จากไอโซพรี น (isoprene) ซึ่งเกิ ดจากการ
รวมกันของ isopentenyl diphosphate (IPP) และไอโซเมอร์ ของ IPP ซึ่งก็คือ dimethylallyl
diphosphate (DMAPP) และจานวนหน่วยของไอโซพรี นที่แตกต่างกันนันท
้ าให้ เกิดเทอร์ ปีนอยด์
ชนิ ด ต่ า ง ๆกั น ออก ไ ป เช่ น โมโนเ ทอร์ ปี นอยด์ ( monoterpenoids), ไ ดเทอร์ ปี นอย ด์
(diterpenoids,C20) , ไ ต รเ ท อร์ ปี น อย ด์ ( triterpenoids,C30) แล ะเ ตต ร ะเ ทอ ร์ ปี นอ ย ด์
(tetraterpenoids,C40) เป็ นต้ น ส่วนในพืชนันสามารถสร้
้
างได้ จากการผ่านวิถีที่แตกต่างกัน 2 วิถี
กล่าวคือ วิถี Mevalonic acid (MVA) และวิถีของ Methylerythritol 4-phosphate (MEP) โดยใน
MVA pathway นันเป็
้ นปฎิกิริยาที่เกิดขึ ้นในไซโทพลาซึม (cytoplasm) และใช้ acetyl- Co A เป็ น
สารตังต้
้ น และพบว่าเทอร์ ปีนอยด์ที่เกิดขึ ้นนันจะเป็
้
นสารจาพวก Sesquiterpenes (C15) และ
Triterpenes (C30) ซึ่งกรดเออร์ โซลิกก็จดั อยู่ในกลุ่มนี ้เช่นกัน ส่วนใน MEP pathway นันจะใช้
้
สารตังต้
้ นเป็ น pyruvate และ D-glyceraldehyde 3-phosphate ซึ่งปฏิกิริยานันจะเกิ
้
ดขึ ้นใน
plastid และพบว่าเทอร์ ปีนอยด์ที่ได้ มกั เป็ นพวกโมโนเทอร์ ปีนอยด์ ไดเทอร์ ปีนอยด์ และเตตระ
เทอร์ ปีนอยด์ เป็ นต้ น ดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 แสดงกลไกการสร้ างของกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) [16]
โดยที่กรดเออร์ โซลิกนันเป็
้ นสารที่เป็ นองค์ประกอบทางเคมีของพืชหลายชนิด เช่น แอป
เปิ ล้ (apples), เบซิล (basil), บลูเบอร์ รี่ (blueberry), แครนเบอร์ รี่ (cranberry), สะระแหน่
(peppermint), โรสแมรี่ (rosemary), ลาเวนเดอร์ (lavender), ออริ กาโน (oregano), ไธม์
(thyme), พรุน (prunes) และอื่นๆอีกหลายชนิด เป็ นต้ น ดังภาพที่ 2.4
กรดเออร์ โ ซลิ ก เป็ นสารที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจและมี ผ้ ูท าการศึก ษากัน เป็ นจ านวนมาก
เนื่องจากกรดเออร์ โซลิกนันเป็
้ นสารที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านมะเร็ ง (anticancer),
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory), ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ (antioxidative), ฤทธิ์ปกป้องตับ
จากสารพิษ (hepatoprotective), ฤทธิ์ชกั นาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) [16]
และฤทธิ์ต้านการสร้ างเส้ นเลือดใหม่ (antiangiogenic) [17] เป็ นต้ น
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ภาพที่ 2.4 แสดงแหล่งที่พบของกรดเออร์ โซลิก [16]
คุณสมบัตขิ องกรดเออร์ โซลิก
1. ฤทธิ์ต้ำนมะเร็ง (anticancer)
ในกลุ่มฤทธิ์ การต้ านมะเร็ งนัน้ มีการรายงานว่ากรดเออร์ โซลิกสามารถชักนาให้ เกิดการ
ตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ของเซลล์มะเร็ ง ได้ หลายชนิด เช่น เซลล์ม ะเร็ ง เม็ดเลือด,
เซลล์มะเร็ งลาไส้ , เซลล์มะเร็ งเต้ านม, เซลล์มะเร็ งปอด, เซลล์มะเร็ งต่อมลูกหมาก, เซลล์มะเร็ ง
ผิวหนัง และเซลล์มะเร็งตับ เป็ นต้ น [16]
ในเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว (Jurkat T-cell ; Human leukemia cell) พบว่าฤทธิ์ของกรด
เออร์ โซลิกสามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์ ในกระบวนการของไมโทคอน
เดรี ย โดยผ่านการกระตุ้นการทางานของโปรตีน caspase-3, 9 และ cytochrome c และยับยัง้
Akt phosphorylation ของเซลล์ได้ อีกด้ วย [18] และยังพบว่ากรดเออร์ โซลิกนันสามารถกระตุ
้
้ นวิถี
ของ c-Jun N-terminal kinase (JNK) ในวิถี MAPKs ทาให้ ชกั นาให้ เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว
เพาะเลี ้ยง K562 เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสได้ [19]
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ขณะที่ในเซลล์มะเร็ งเต้ านม (Human MCF-7 breast cancer cell) พบว่ากรดเออร์ โซลิก
จะยับ ยัง้ การแบ่ง ตัว ของเซลล์ แ ละท าให้ มี ก ารแสดงออกของโปรตี น p53 ซึ่ง เป็ น Tumor
suppressor และโปรตีน caspase-3 เพิ่มขึ ้น [20, 21] และยังกระตุ้นให้ เซลล์ MCF-7 เกิดการ
ตายแบบอะพอพโทซิสโดยทาให้ เกิดการแยกออกของ poly (ADP-ribose) polymerase (PARP)
และลดระดับโปรตีน bcl-2 โดยที่กรดเออร์ โซลิกนันมี
้ โครงสร้ างคล้ ายกับยา Dexamethasone ซึ่ง
เป็ นยาในกลุ่มของ Glucocorticoids และสามารถออกฤทธิ์ ต้านเซลล์มะเร็ งได้ [22] นอกจากนี ้
กรดเออร์ โซลิกยังสามารถยับยัง้ การแสดงออกของ Forkhead box M1 (FoxM1) ซึ่งเป็ น
transcription factor ของยีนที่สาคัญในขบวนการ cell cycle และการแบ่งตัวของเซลล์ ทาให้
เซลล์ MCF-7 เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสได้ [23] ขณะที่กรดเออร์ โซลิกนันสามารถกระตุ
้
้น
เซลล์ MDA-MB-231 (Human breast cell line) ให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสผ่านวิถีของ
Mitochondrial Death Pathway และวิถีของ Extrinsic Death Receptor Pathway ได้ โดยจะเพิ่ม
การแสดงออกของตัวรับ Fas receptor และเกิด cleavage ของ caspase-8, -3 และ poly (ADPribose) polymerase (PARP) นอกจากนีใ้ นวิถีของ Mitochondrial Death Pathway ยังพบว่า
กรดเออร์ โซลิกสามารถเพิ่มระดับโปรตีน bax ลดระดับของโปรตีน bcl2 และเกิดหลัง่ cytochrome
c ออกมาจากไมโทคอนเดรี ยเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย [24] ดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 ผลของกรดเออร์ โซลิกต่อการชักนาให้ เกิดการตายแบบ apoptosis [24]
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ส่วนเซลล์ มะเร็ งผิวหนัง (B16F-10 melanoma) กรดเออร์ โซลิกสามารถกระตุ้นการตาย
แบบอะพอพโทซิส โดยมี การเพิ่ม การแสดงออกของยีน p53 และ caspase-3 และกดการ
แสดงออกของยี น bcl-2 ซึ่ง เป็ น anti-apoptotic gene ได้ โดยสามารถยับยัง้ กลุ่ม ของ
transcription factors ชนิดต่างๆ เช่น NF-B, c-fos, ATF-2 และ CREB-1 เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยัง
สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ (proinflammatory cytokines) และการแสดงออกของยีนTNF-,
IL-1, IL-6 และ GM-CSF ของเซลล์อีกด้ วย ดังภาพที่ 2.6 [25] โดยที่ทงหมดแสดงให้
ั้
เห็นว่ากรด
เออร์ โซลิกนันจะชั
้ กนาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสผ่านการยับยัง้ NF-B ที่กระตุ้นโปรตีน
bcl-2 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการยับยังการตาย
้
(anti-apoptotic pathway) และการกระตุ้นของ p53 และ
TNF- จะช่วยเสริ มการทางานของเอนไซม์ capase-3 ซึ่งเป็ นตัวที่ชกั นาให้ เกิดการตายแบบอะ
พอพโทซิส (pro-apototic pathway) ได้

ภาพที่ 2.6 ผลของกรดเออร์ โซลิกต่อวิถีของ pro- and anti-apoptotic signaling pathways [25]
ในเซลล์มะเร็ งต่อมลูกหมาก ( Human DU145 prostate cancer cell) กรดเออร์ โซลิกจะ
ทาให้ เซลล์ตายแบบอะพอพโทซิสผ่านทางวิถีของ c-Jun N-terminal kinase pathway (JNK)
[26] และยัง พบว่ากรดเออร์ โซลิกนัน้ สามารถยับยัง้ การแบ่งตัวของเซลล์ ทัง้ ใน Androgendependent prostate cancer cell line (LNCaP cells) และ Androgen-independent prostate
cancer cell line (LNCaP-AI cells) โดยพบว่าจะไปต้ านการแสดงออกของโปรตีน bcl-2 ในเซลล์
LNCaP-AI และยังกระตุ้นวิถีของ JNK ทาให้ เกิดการกระตุ้นของโปรตีน caspase-9 ซึ่งทาให้ เซลล์
เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสได้ เช่นกัน [27]
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เซลล์ มะเร็ งตับ (HepG2 human hepatoblastoma cell) พบว่ากรดเออร์ โซลิกนัน้
สามารถยับยังการแบ่
้
งตัวของเซลล์ HepG2 ได้ โดยจะไปลดการแสดงออกของโปรตีน bcl-2 และ
survivin นอกจากนีย้ ังกระตุ้นการทางานของโปรตีน caspase-3 โดยผ่านวิถีของ PI3K/Akt
pathway [28] และมีการรายงานพบว่าทังกรดโอลี
้
โนลิค (Oleanolic acid) และกรดเออร์ โซลิก
(Ursolic acid) นันสามารถท
้
าให้ เซลล์มะเร็ งตับ (HuH7 human hepatocellular carcinoma cell)
เกิ ด การตายแบบอะพอพโทซิ ส โดยผ่ า นกลไกการท างานของ Mitochondria-dependent
pathway ซึ่งสารกลุ่ม นีจ้ ะไปควบคุม การทางานของกลุ่ม bcl-2 family และการหลั่ง ของ
cytochrome c จากไมโทคอนเดรี ยไปยังไซโทพลาซึม ทาให้ เกิดการกระตุ้นการทางานของ
caspase-9 และ caspase-3 เกิดการแยกออกของ poly (ADP-ribose) polymerase (PARP)
และทาให้ เซลล์เกิดการตายแบบ apoptosis และนอกจากนี ้ยังสามารถยับยังการแสดงออกของยี
้
น
XIAP (X-linked inhibitors of apoptosis protein) โดยไปกดการทางานของ NF-B (p65) ดัง
ภาพที่ 2.7 [29] ส่วนในเซลล์ Human hepatocellular carcinoma SMMC-7721 นันพบว่
้
า กรด
เออร์ โซลิกสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์ที่ระยะ S เฟสของขบวนการ cell cycle และกระตุ้นให้
เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสได้ ด้วย [30]

ภาพที่ 2.7 ผลของกรดเออร์ โซลิกและกรดโอลีโนลิคต่อเซลล์มะเร็งตับ HuH7 cells [29]
เซลล์มะเร็งลาไส้ ใหญ่ (Human HT-29 colon cancer cell) กรดเออร์ โซลิกนันจะยั
้
บยังวิ
้ ถี
ของ EGFR/MAPK และลดการแสดงออกโปรตีน bcl-2 และ bcl-xL นอกจากนี ้ยังกระตุ้นการ
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ทางานของโปรตีน caspase-3 และ caspase-9 ทาให้ เซลล์มะเร็ งเกิดการตายมากขึ ้น [31] และ
ยังมีการรายงานอีกว่ากรดเออร์ โซลิกนันสามารถกระตุ
้
้ นการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์ HT29 แต่การแสดงออกของ COX-2 ที่เพิ่มมากขึ ้นจะสามารถยับยังการตายที
้
่ถกู กระตุ้นจากกรด
เออร์ โซลิกได้ [32]
ส่วนในเซลล์มะเร็ งรังไข่ (Human Ovarian cancer cell) พบว่ากรดเออร์ โซลิกนันสามารถ
้
ยับยังการแบ่
้
งตัวของเซลล์ CAOV3 ได้ โดยยับยังการท
้
างานของ ERK และการแสดงออกของ pERK1/2 นอกจากนีย้ ังกระตุ้นให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสโดยไปเพิ่มการแสดงออกของ
โปรตีน bax แต่ลดการแสดงออกของโปรตีน bcl-2 [33]
นอกจากนี ้กรดเออร์ โซลิกยังสามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์เพิ่ม
มากขึน้ โดยลดการแสดงออกของโปรตีนที่ เกี่ ยวข้ องกับการมี ชี วิตอยู่ของเซลล์ เช่น โปรตีน
Survivin, XIAP, Bcl-2, c-FLIP และ decoy recptor 2 (DcR2) เป็ นต้ น และเพิ่มการแสดงออก
ของตัวรับ (receptor) ที่เรี ยกว่า TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) และตัวรับ
การตายของเซลล์ Death receptor 4 และ 5 (DR4 และ DR5) ซึ่งขึ ้นกับชนิดของเซลล์ ด้วย โดย
ผ่านการกระตุ้นวิถีของ JNK และ Reactive oxygen species (ROS) ดังภาพที่ 2.8 [34]

ภาพที่ 2.8 แสดงการชักนาให้ เกิดการตายแบบ apoptosis ของกรดเออร์ โซลิก [34]
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กรดเออร์ โซลิกไม่เพียงแต่ชักนาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์ที่มีนิวเคลียส
(nucleated cells) ได้ เท่านัน้ แต่ยงั สามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์ที่ไม่มี
นิวเคลียสและไมโทคอนเดรี ย (mitochondria) อย่างเช่น เซลล์เม็ดเลือดแดงได้ เหมือนกัน โดยที่
เมื่อปี 2011 มีการรายงานของ Kashif Jilana และคณะ พบว่ากรดเออร์ โซลิกมี ฤทธิ์ ทาให้
แคลเซียมไอออน (Ca2+) ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ K+ channel เปิ ดออก ทา
ให้ KCl ออกนอกเซลล์มากขึ ้น จึงเกิดการหดตัวของเซลล์ (cell shrinkage) นอกจากนี ้การเพิ่มขึ ้น
ของแคลเซียมไอออนภายในเซลล์ส่งผลให้ กระตุ้นผนังเซลล์ เกิดการแสดงออกของ phospholipid
ชนิด phosphatidylserine (PS) ออกมาอยูบ่ นผิวเซลล์มากขึ ้น (ปกติจะอยู่ภายในเซลล์) ทาให้ เกิด
การกระตุ้นเซลล์ ช นิดอื่ นเข้ ามาจับกิ นและเกิ ดการตายของเซลล์ ไ ด้ และกรดเออร์ โซลิกนัน้ ยัง
สามารถกระตุ้นการ formation ของ ceramide ซึ่ง เป็ นตัวกระตุ้นการเกิ ด phospholipid
scrambling บนผนังเซลล์ได้ อีกด้ วย โดยที่เซลล์เกิดการหดตัว ผนังเซลล์เกิด scrambling และมี
PS ออกมาอยู่บนผิวเซลล์ ทังหมดนี
้
้จะเป็ นลักษณะของเซลล์ที่จะเกิดการตาย (suicidal death)
หรื อถ้ าเป็ นของเซลล์เม็ดเลือดแดงจะเรี ยกว่า Eryptosis [35] ดังภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 แสดงการกระตุ้นของกรดเออร์ โซลิกในเซลล์เม็ดเลือดแดง [35]
2. ฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ (anti-inflammatory)
ส่วนในกลุม่ ฤทธิ์การต้ านการอักเสบ มีการรายงานของ Nanjoo Suh และคณะ พบว่ากรด
เออร์ โซลิกนันมี
้ ฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยจะไปยับยังการสร้
้
าง inducible nitric oxide synthase
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(iNOS) และเอ็นไซม์ cyclooxygenase (COX-2) ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด macrophage ของ
หนู (mouse) [36] นอกจากนี ้ยังพบว่ากรดเออร์ โซลิกยังสามารถยับยังโปรตี
้
น COX-2 และการ
สังเคราะห์ prostaglandin E2 (PGE2) ในเซลล์ epithelial ของคนเมื่อถูกกระตุ้นด้ วย phorbol 12myristate 13-acetate (PMA) โดยที่กรดเออร์ โซลิกนันจะไปยั
้
บยังการท
้
างานของ protein kinase
C (PKC), extracellular signal-regulated kinase1/2 (ERK1/2), c-Jun N-terminal kinase1/2
(JNK1/2) และ p38 mitogen-activated protein kinases (MAPK) [37] และเมื่อปี 2003 Shishir
Shishodia และคณะ พบว่ากรดเออร์ โซลิกนันสามารถยั
้
บยังการท
้
างานของ NF-B โดยไปกด
NF-B และ p65 phosphorylation เป็ นเหตุให้ ลดการแสดงออกของยีนที่เป็ นสาเหตุของการเกิด
มะเร็ ง (oncogenes) และยัง ลดการแสดงออกของ cyclin D1, COX-2 และ matrix
metalloproteinase 9 (MMP-9) อีกด้ วย [38] ต่อมาในปี 2010 ได้ มีการรายงานของ Jun Lu และ
คณะ พบว่ากรดเออร์ โซลิกสามารถลดการตอบสนองของการอักเสบในเยื่อหุ้มสมอง (prefrontal
cortex) ของหนู mice จากการกระตุ้นของ D-galactose ผ่านการลดลงของระดับ Advanced
glycation ends product (AGEs), Reactive oxygen species (ROS) และระดับโปรตีน
carbonyl และยังไปยับยัง้ การอักเสบผ่านทางวิถี AGEs/RAGE/NF-B ทาให้ มีการลดการ
แสดงออกของ inflammatory marker ต่างๆ เช่น COX-2, iNOS และกลุ่มของ cytokine เช่น IL-6,
IL-1 และ TNF- เป็ นต้ น ภาพที่ 2.10 [39]

ภาพที่ 2.10 แสดงบทบาทของกรดเออร์ โซลิกต่อการป้องกันการอักเสบ [39]
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นอกจากนี ย้ ัง พบว่ากรดเออร์ โซลิกสามารถมี ฤทธิ์ เ ป็ นได้ ทัง้ ตัวต้ านและตัวกระตุ้นการ
อักเสบ (anti- and pro-inflammatory) [16] กล่าวคือพบว่า กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการหลั
้
ง่
pro-inflammatory mediators ที่ถกู กระตุ้นจาก Lipopolysaccharides (LPS) ผ่านการยับยั
้ งการ
้
ทางานของ NF-B ในเซลล์ RAW264.7 mouse macrophage (M) [36] อย่างไรก็ตาม กรด
เออร์ โซลิกยังสามารถกระตุ้นการหลัง่ pro-inflammatory mediators ในเซลล์ที่ไม่ได้ ถูกกระตุ้น
(resting M) โดยกระตุ้นการทางานของ NF-B [40] ได้ ดังนัน้ กรดเออร์ โซลิกจึงสามารถเป็ นได้
ทังตั
้ วกระตุ้นและตัวยับยัง้ โดยขึ ้นอยู่กบั ภาวะของเซลล์ (biological status of cells) ดังภาพที่
2.11

ภาพที่ 2.11 แสดงบทบาทของกรดเออร์ โซลิกในด้ าน anti- and pro-inflammatory activities [16]
นอกจากนี พ้ บว่ า กรดเออร์ โ ซลิ ก นัน้ สามารถยับ ยัง้ การแสดงออกของ Intercellular
adhesion molecule-1(ICAM-1) ที่ถกู กระตุ้นด้ วย pro-inflammatory cytokine อย่างเช่น TNF-
ในเซลล์มะเร็ งปอดเพาะเลีย้ ง A549 โดยที่กรดเออร์ โซลิกจะไปลดการแสดงออกของ ICAM-1
mRNA ในวิถีของ NF-B signaling และพบว่ากรดเออร์ โซลิกนันสามารถยั
้
บยังการท
้
างานของ
เอนไซม์ Na+/K+-ATPase ได้ อีกด้ วย [41] และในปี 2011 คณะของ Jun Lu [42] ได้ ทาการวิจยั ต่อ
โดยพบว่ากรดเออร์ โซลิกมีความสาคัญในแง่ของการป้องกันและการรักษาของภาวะทางประสาทที่
มีสาเหตุมาจากเบาหวานชนิด 2 โดยที่กรดเออร์ โซลิกนันสามารถขั
้
ดขวางการเกิด Endoplasmic
reticulum (ER) stress ทาให้ เกิดการยับยังกลไกการอั
้
กเสบที่เกี่ยวข้ องกับ IB kinase /nuclear
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factor-B ทาให้ กระตุ้นวิถีของ PI3K/Akt/mTOR เกิดการเพิ่มขึ ้นของระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้ องกับ
ความจาในฮิปโปแคมปั ส (hippocampus) ของหนู mice นอกจากนี ้กรดเออร์ โซลิกยังสามารถลด
การแสดงออกของตัวบ่งชี ้การอักเสบในฮิปโปแคมปั สของหนู mice ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่มีไขมันสูง
(high-fat-diet; HFD) และกรดเออร์ โซลิกสามารถทาหน้ าที่ ต้านเบาหวาน (anti-diabetic) โดยลด
การแสดงออกของ protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) ทาให้ ไปเพิ่มกลไกของอินซูลิน
(insulin signaling) ดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 แสดงบทบาทของกรดเออร์ โซลิกต่อกลไกของ hippocampus ทาให้ มีผลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมของหนู mice [42]
3. ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ (antioxidative)
ภาวะการเกิด Oxidative stress เกิดจาก reactive oxygen species (ROS) และ
reactive nitrogen species (RNS) ซึ่งอาจจะเกิด oxidative ทาให้ ไปทาลายชีวโมเลกุลใหญ่ๆ
(macromolecules) เช่น ดีเอ็นเอ โปรตีน อาร์ เอ็นเอ และลิพิด เป็ นต้ น ซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นการ
ตอบสนองในโรคต่างๆ ได้ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีพยาธิสภาพของโรคที่ไม่ ดีขึ ้น โดยที่กรดเออร์ โซลิกนันมี
้
การรายงานว่ามีฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระได้ โดย Rajendrasozhan Saravanan และคณะ พบว่า
กรดเออร์ โซลิกที่ให้ ในหนู Rat (20 mg/kg) ที่ถกู กระตุ้นจาก เอทานอล (ethanol) ให้ เกิด oxidative
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stress ในเซลล์ตบั และหัวใจ สามารถลดผลิตผลของปฎิกิริ ยา lipid peroxidation และสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเอนไซม์ antioxidant เช่น superoxide dismutase (SOD),
catalase, glutathione peroxidase และ glutathione S-transferase เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยัง
สามารถเพิ่มระดับของ non-enzymic antioxidants ได้ อีกด้ วย [43, 44] และยังมีการรายงานว่า
กรดเออร์ โซลิกนันมี
้ ฤทธิ์เป็ น neuroprotective โดยไปลดการเกิด oxidative stress ได้ [39, 45,
46] นอกจากนี ้ยังมีการรายงานของ Zdenka Ovesna และคณะพบว่ากรดเออร์ โซลิกและกรดโอลี
โนอิคมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระโดยการป้องกันการทาลายของดีเอ็นเอจากการกระตุ้นของไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ ในเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดชนิดต่างๆ เช่น Murine leukemia cell line (L1210),
Human myelogenous leukemia cell line (K562) และ Human promyelocytic leukemia cell
line (HL-60) เป็ นต้ น [47]
4. ฤทธิ์ต้ำนกำรเคลื่อนย้ ำยและกำรบุกรุ กของเซลล์ มะเร็ง (anti-migration and
anti-invasion)
พบว่าเมื่อปี 2010 Chi-Tai Yeh และคณะ ได้ รายงานว่ากรดเออร์ โซลิกนันสามารถต้
้
าน
การเคลื่ อ นย้ าย (migration) และการบุ ก รุ ก (invasion) ของเซลล์ ม ะเร็ ง เต้ านม (human
MDAMB231 breast cancer cell) ได้ ซึ่ ง ผ่ า นวิ ถี phosphatidylinositol 3-kinase
(PI3K)/Akt/mammalian target of rapamycin (mTOR) และ NF-B โดยจะไปยับยัง้
metalloproteinase-2 (MMP-2) และ urokinase-type plasminogen activator (u-PA)
นอกจากนีก้ รดเออร์ โซลิกจะไปลดระดับของ Rho-like GTPases (RhoA), growth factor
receptor-bound protein 2 (Grb2), Ras, p-JNK, p-Akt และ p-mTOR ทาให้ มีผลต่อ NF-B
เป็ นผลให้ ไปยับยังการแสดงออกของ
้
vascular endothelial growth factor (VEGF), MMP-2 และ
u-PA ซึง่ อาจจะไปเกี่ยวข้ องกับการเกิดโรคมะเร็งเต้ านมได้ [48] ดังภาพที่ 2.13
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ภาพที่ 2.13 แสดงบทบาทของกรดเออร์ โซลิกในด้ าน Anti-invasion [48]
ไซโตไคน์ (Cytokine)
โดยปกติร่างกายของคนเราจะมีระบบภูมิค้ มุ กันซึ่งทาหน้ าที่ป้องกันการติดเชื ้อและช่วยใน
การส่งสัญญาณให้ เซลล์ชนิดอื่นได้ ขณะที่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocyte นันก็
้ เป็ นส่วน
หนึ่งของระบบภูมิค้ มุ กันที่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นได้ เช่นกัน โดยจะมีไซโตไคน์ [49] ทา
หน้ าที่ เ ป็ นสารสื่ อนาเพื่ อกระตุ้นเซลล์ ช นิดอื่ นๆ ต่อไป โดยที่ การส่ง สัญญาณของไซโตไคน์ จ ะ
เกี่ ยวข้ องกับการกระตุ้น การท างานของยี นที่ ทาหน้ าที่ ใ นการเจริ ญและแบ่ง ตัว ของเซลล์ การ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ รวมไปถึงควบคุมการตอบสนองจากการอักเสบในระบบภูมิค้ มุ กันด้ วย ส่วน
เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocyte จะสามารถหลัง่ ไซโตไคน์ได้ หลายชนิด เช่น Interleukin-2
(IL-2), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-8 (IL-8) หรื อ CXCL8 และ Tumor necrosis factoralpha (TNF-) ซึ่งจัดเป็ น pro-inflammatory cytokine ชนิดหนึ่ง [50] โดยพบว่าเซลล์ชนิด Th1
จะสามารถหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2, TNF- และ Interferon (IFN)- ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มการ
ตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันแบบใช้ เซลล์ (cell-mediated immune response) ในการต่อต้ านการบุก
รุกของสิ่งแปลกปลอมที่เข้ ามาภายในเซลล์ (intracellular pathogens) ขณะที่เซลล์ชนิด Th2 หลัง่
ไซโตไคน์ชนิด IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 และ IL-13 จะช่วยส่งเสริ มการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันแบบ
ใช้ สารน ้าในร่างกาย (humoral-immune response) ในการต่อต้ านการบุกรุกของสิ่งแปลกปลอม
ภายนอกเซลล์ (extracellular pathogens) [51] นอกจากนี ้ยังพบว่าการกระตุ้นของเซลล์เม็ดเลือด
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ขาว T-cell จะเกี่ยวข้ องกับการทางานของ PKC (Protein kinase C) ทาให้ สามารถกระตุ้นกลไก
การทางานและ transcription factor ชนิดต่างๆ ได้ หลายชนิด รวมไปถึงการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด
IL-2 และชนิดอื่นๆได้ อีกด้ วย [52]
Protein kinase C (PKC) เป็ นกลุ่มของเอนไซม์ protein kinase ที่เกี่ยวข้ องกับระบบการ
ส่ ง สัญ ญาณภายในเซลล์ และท าหน้ าที่ ใ นการควบคุม การท างานของโปรตี น ผ่ า นการเกิ ด
Phosphorylation ตรงหมู่ hydroxyl group ของกรดอะมิโนชนิด serine และ threonine ของ
โปรตีน โดยที่ PKC จะถูกกระตุ้นได้ จากการส่งสัญญาณของ second messenger คือ DAG
(Diacylglycerol) ที่บริ เวณผนังเซลล์ (membrane) หรื อการส่งสัญญาณของแคลเซียมไอออน
(Ca2+) และมีการรายงานพบว่า PKC สามารถถูกกระตุ้นได้ จากกลุ่ม สารเคมีพวก phorbol ester
เช่น Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ น tumor promoter ทาหน้ าที่
กระตุ้นการทางานและควบคุมการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 [52-54] ได้ นอกจากนี ้ยังพบว่า PMA
นันจะมี
้
โครงสร้ างที่คล้ ายกับ DAG จึงทาให้ สามารถผ่านบริ เวณผนังเซลล์เข้ ามาและกระตุ้นการ
ทางานของ PKC ได้ โดยตรง [55] และยังพบว่า PMA นันยั
้ งสามารถกระตุ้นการหลัง่ chemokine
เช่น CXCL8 และกลุ่มของ proinflammatory cytokine อย่างเช่น IL-6 ผ่านการควบคุมของ
transcription factor คือ AP-1 (activation protein -1) และ NF-B ในเซลล์ Jurkat ได้ [50]
Interleukin-2 (IL-2)
Interleukin-2 (IL-2) เป็ นโปรตีนมีน ้าหนักประมาณ 15.5 kDa เดิมเรี ยกว่า T-cell growth
factor (TCGF) [56] และเป็ นไซโตไคน์หลักที่หลัง่ มาจาก CD4+ T cell, CD8+ T cell [57] แต่
สามารถหลัง่ ได้ จาก activated dendritic cells (DCs) [58], natural killer (NK) cells และ
natural killer T cells [59] เป็ นต้ น โดยจะควบคุมการทางานของระบบภูมิค้ มุ กั น ซึ่งเมื่อร่างกาย
ถูกกระตุ้นจากแอนติเจนจะตอบสนองต่อวีถีทางของ T-cell receptor (TCR) หรื อการกระตุ้นของ
phorbol ester อย่างเช่น PMA กระตุ้นผ่าน PKC ทาให้ กระตุ้นการส่งสัญญาณผ่านหลายวิถี เช่น
ERK (Extracellular Signal Regulated Kinase), JNK (c-Jun N-terminal Kinase),NF-KappaB
(Nuclear Factor-KappaB) และ NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cells) ทาให้ มีการ
กระตุ้น IL-2 promoter region และเกิดการแสดงออกของยีน IL-2 และหลัง่ IL-2 ออกมาได้ [53]
ดังภาพที่ 2.14 โดยที่การหลัง่ IL-2 นันจะขึ
้
้นอยู่กับการกระตุ้นการถอดรหัส (transcriptional
induction) โดยการส่งสัญญาณของ T-cell receptor, การรักษาเสถียรภาพของ IL-2 mRNA โดย
สัญญาณร่วมที่กระตุ้น, การกดการถอดรหัส (transcriptional silencing) ของยีน IL-2 และการ
ย่อยสลายอย่างรวดเร็วของ IL-2 mRNA เป็ นต้ น [57]
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ภาพที่ 2.14 แสดงกลไกการสร้ าง Interleukin 2 mRNA [53]
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บทบาทของ IL-2
พบว่ า มี ไ ด้ หลากหลายซึ่ ง เป็ นทั ง้ ตั ว กระตุ้ นภู มิ ค้ ุ มกั น
(immunostimulatory), ตัวกดภูมิ ค้ ุม กัน (immunosuppressive) และตัวควบคุม ภูมิ ค้ ุม กัน
(immunoregulatory) ของระบบในร่างกาย [60, 61] ดังภาพที่ 2.15 โดยหน้ าที่หลักนันจะช่
้ วยใน
การเพิ่มจานวนแบ่งตัว (proliferation), ยับยังการตายแบบอะพอพโทซิ
้
ส (anti-apoptosis) และ
กระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์ ชนิดอื่น โดยไปกระตุ้นเซลล์ชนิด Th1 ให้ หลัง่ ไซโตไคน์ชนิด TNF และ
IFN- เป็ นต้ น นอกจากนี ้ IL-2 ยังมีความสาคัญในการพัฒนาการเจริ ญ เติบโตของ T-helper (TH)
2 cells และสามารถเพิ่มความจดจาต่อสิ่งแปลกปลอมและตอบสนองอย่างจาเพาะของเซลล์
CD4+CD25+ regulatory T cells ได้ อีกด้ วย

ภาพที่ 2.15 แสดงบทบาทของ Interleukin 2 (IL-2) [60]
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Tumor necrosis factor-alpha (TNF-)
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) เป็ นโปรตีนมีน ้าหนักประมาณ 26 kDa [62]
โดยที่ TNF- นันสามารถหลั
้
ง่ มาจากเซลล์ macrophage และ monocyte เป็ นส่วนใหญ่ และยัง
สามารถหลัง่ ได้ จากเซลล์ชนิดอื่น เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cells, proliferating B cells,
natural killer (NK) cells, mast cells และเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils ที่ถกู กระตุ้น เป็ น
ต้ น [63] โดยที่จดั เป็ น pro-inflammatory cytokine ชนิดหนึ่งที่สามารถควบคุมระบบภูมิค้ มุ กัน
ของร่ างกาย และสามารถชักจูงให้ เซลล์เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส กระตุ้นให้ เกิดการอักเสบ
(inflammation) และนอกจากนี ้ยังสามารถยับยังการแบ่
้
งตัวของเซลล์มะเร็ ง (tumorigenesis) และ
ไวรัส (viral replication) ได้ อีกด้ วย
ส่วนระดับปริ มาณของ TNF- นัน้ พบว่าถ้ ามีน้อยจะสามารถกระตุ้นการแสดงออกของ
adhesion molecule ของ endothelial cells และ neutrophil และยังกระตุ้นเซลล์ monocyte
และ macrophage ให้ หลัง่ Interleukin-1(IL-1), Interleukin-6(IL-6), chemokines และ TNF-
อี กด้ วย แต่ถ้ามี TNF- ในระดับปริ ม าณสูง จะสามารถชักจูง ให้ เกิ ดการทาลายเนื อ้ เยื่ อ เกิ ด
อาการไข้ ( fever) เกิดภาวะช็อค(shock) และตายได้ เกิดภาวะลิ่มเลือดกระจายทัว่ ไปในหลอด
เลือด (disseminated intravascular coagulation, DIC) สามารถเกิด acute phase protein
synthesis ในเซลล์ตบั และยังทาให้ ร่างกายไม่แข็งแรง (cachexia) เป็ นต้ น [56, 64]
นอกจากนี ้พบว่า TNF- มีบทบาทเป็ นได้ ทงตั
ั ้ วกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน (immunostimulatory)
และตั ว กดภู มิ ค้ ุ มกั น ( immunosuppressive)
[60] ดั ง ภาพที่ 2.16 โดยทางด้ าน
immunostimulatory นันสามารถกระตุ
้
้ นเซลล์ในระบบภูมิค้ มุ กันได้ หลายชนิ ด และยังกระตุ้นการ
หลั่ ง ไซโตไคน์ เ ช่ น IL-1 และ IL-6
ท าให้ เกิ ด พยาธิ ส ภาพต่ า งๆในร่ า งกาย ส่ ว น
immunosuppressive นัน้ TNF- จะลดการตอบสนองต่อระบบภูมิค้ มุ กันของร่ างกายลง โดยการ
ยับยังสั
้ ญญาณ T-cell receptor, ส่งเสริ มการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ของเซลล์สาย
lymphoid T - cell, ยับยังการกระตุ
้
้ นร่วมของ dendritic cell (DC) และกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์
ชนิดต่างๆ เช่น IL-6, IL-10 และ TGF- ที่สามารถยับยังระบบภู
้
มิค้ มุ กันได้ อีกด้ วย
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ภาพที่ 2.16 แสดงบทบาทของ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) [60]
ขณะที่กลไกการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) นัน้ พบว่าจะ
เกี่ยวข้ องกับวิถีของ Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) signaling pathway ด้ วย [65]
ซึ่งมีการรายงานของ M.M. Monick และคณะ พบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด macrophage เมื่อ
ถูกกระตุ้นด้ วย LPS ซึ่งจะไปจับกับ Toll-like receptors (TLRs) ทาให้ เกิดการส่งสัญญาณภายใน
เซลล์และเกิดการกระตุ้นการทางานของวิถี MAPKs ทัง้ 3 วิถี กล่าวคือ Extracellular-signal
regulated protein kinase (ERK), c-Jun N-terminal kinase (JNK) และ p38 MAPK ดังภาพที่
2.17 โดยที่เมื่อเซลล์ถกู กระตุ้นด้ วย LPS จะทาให้ เกิดการกระตุ้นการทางานของ AP-1 ผ่านวิถีของ
JNK ทาให้ เกิดการสร้ าง transcription factor ของ TNF ออกมา ส่วนวิถีของ ERK จะเกี่ยวข้ องกับ
การแสดงออกของ TNF mRNAs ออกมาจากนิวเคลียส และกลไกวิถีของ p38 MAPK จะเกี่ยวข้ อง
กับการรักษาเสถียรภาพของ TNF mRNAs ในขบวนการ translation เป็ นต้ น
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ภาพที่ 2.17 แสดงกลไกการสร้ างไซโตไคน์ชนิด Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของ
เซลล์ macrophage เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย LPS ผ่านวิถี MAPKs [65]
นอกจากนี ้ยังพบว่ากลไกการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด TNF นัน้ ยังเกี่ยวข้ องกับวิถีของ NF-B
ด้ วย โดยที่เมื่อเซลล์ myocardial macrophage ถูกกระตุ้นจะทาให้ เกิดการส่งสัญญาณภายใน
เซลล์ ทาให้ เกิดการกระตุ้นของ phosphotyrosine kinase (PTK) ภายในเซลล์ โดยที่เริ่ มจากการ
ส่งสัญญาณของ Ras ทาให้ เกิดการกระตุ้นของ Raf-1 และกระตุ้นกลไกการทางานของวิถี
MAPKs ทาให้ เกิดการแสดงออกของยีน TNF ออกมา นอกจากนี ้ยังสามารถกระตุ้นการทางานของ
NF-B ทาให้ มีการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด TNF ออกมาจากเซลล์ได้ [66] ดังภาพที่ 2.18

ภาพที่ 2.18 แสดงกลไกการสร้ างไซโตไคน์ชนิด TNF- ในเซลล์ myocardial macrophages และ
cardiac myotocytes ผ่านวิถี MAPKs และ NF-B [66]
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แต่อย่างไรก็ตาม มีการรายงานพบว่าในเซลล์ชนิด Mast cells ในไขกระดูกของหนู
(mouse bone marrow-derived mast cells; BMMC) นันเมื
้ ่อถูกกระตุ้นด้ วยแอนติเจน (antigen)
ทาให้ เกิดการจับกันของ IgE และ FcRI และเกิดการส่งสัญญาณภายในเซลล์ผ่านการกระตุ้นการ
ทางานของ PKC และวิถีของ NF-B โดยเฉพาะ IKK (Inhibitor of B kinase) ซึ่งเป็ นกลุ่มของ
โปรตีนที่ทาหน้ าที่เป็ น inhibitor ของ B โดยจะคอยควบคุมการทางานของ NF-B และเมื่อ IKK
ถูกกระตุ้น จะทาให้ เกิดการ phosphorylation และ degradation ของ IB เป็ นผลให้ NF-B
ถูกส่งผ่านเข้ าไปในนิวเคลียสของเซลล์ เพื่อจับกับ DNA และเกิดการกระตุ้นการทางานของเซลล์
ให้ เกิดการสร้ างและแสดงออกของยีนของไซโตไคน์ชนิด TNF ได้ [67] ดังภาพที่ 2.19

ภาพที่ 2.19 แสดงกลไกการสร้ างไซโตไคน์ชนิด TNF- ใน Mast cells โดยเกี่ยวข้ องกับการ
ทางานของ PKC และวิถีของ NF-B [67]
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ไซโตไคน์ในกลุ่มที่กล่าวมาข้ างต้ น จะมีบทบาทในการควบคุมการเจริ ญเติบโตของเซลล์
โดยที่การเพิ่มจานวนของไซโตไคน์ที่มากเกินไปนันอาจท
้
าให้ เกิดการตอบสนองที่รุนแรงได้ จนทา
ให้ ผ้ ปู ่ วยบางโรคอาจมีพยาธิสภาพที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สารบาง
ชนิดสามารถกระตุ้นหรื อยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์บางชนิดได้ โดย Sun-Mi Jang และคณะ พบว่า
กรดเออร์ โซลิกนันสามารถเพิ
้
่มการสร้ าง IL-2 และ IFN- ในเซลล์ splenocytes ของหนูร่วมกับ
การกระตุ้นด้ วย Concanavalin A (Con A) แต่จะยับยังการสร้
้
าง TNF- ร่วมกับการกระตุ้นด้ วย
LPS โดยหนูถกู กระตุ้นจาก streptozotocin ให้ เป็ นเบาหวานและกินอาหารพวกไขมันสูง (high-fat
diet mice) [68] และการรายงานของ Yasutaka Ikeda และคณะ พบว่ากรดเออร์ โซลิกนัน้
สามารถเพิ่ม การหลั่ง migration inhibitory factor (MIF) ของเซลล์ เม็ ดเลื อ ดขาวชนิ ด
macrophage ที่ไ ม่ได้ ถูกกระตุ้นได้ และยังสามารถชักนาให้ เกิดการสร้ างไซโตไคน์ของเซลล์
peritoneal macrophages (pM) ของหนู murine ได้ ห ลายชนิ ด เช่น Interleukin-1,
Interleukin-6 เป็ นต้ น [69] นอกจากนี ้ยังมีการรายงานของ Ho Jin You และคณะ พบว่ากรดเออร์
โซลิกสามารถกระตุ้นการหลัง่ NO และ TNF- ผ่านวิถีของ NF-B ในเซลล์ RAW264.7
macrophage ที่ภาวะปกติของหนู mouse ได้ อีกเช่นกัน [40]
3.4 วิถีทำง Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) signaling pathway
วิถีทางการส่งสัญญาณแบบ Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) เป็ น serinethreonine kinase [70, 71] ที่ใช้ ในการส่งสัญญาณภายในเซลล์และมีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการ
ท างานของเซลล์ ไ ด้ ห ลากหลาย เช่ น การเจริ ญ และแบ่ ง ตัว ของเซลล์ (proliferation), การ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ไปทาหน้ าที่เฉพาะ (differentiation), การมีชีวิตอยู่รอดของเซลล์( survival),
การควบคุมการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ของเซลล์ [72] และการเปลี่ยนแปลงชนิดของ
เซลล์(transformation) [71] นอกจากนี ้ MAPKs ยังเกี่ยวข้ องกับกลไกการควบคุมการแสดงออก
ของยีนที่เกี่ยวข้ องกับเซลล์และการตอบสนองทางระบบภูมิค้ มุ กันของร่ างกายอีกด้ วย [73, 74]
โดยพบว่าวิถี MAPKs นันสามารถควบคุ
้
มการหลั่งไซโตไคน์ของเซลล์ได้ อีกด้ วย ซึ่งเมื่อมีการ
กระตุ้นของเซลล์ทาให้ เกิดการกระตุ้นผ่านวิถี MAPKs เกิดการหลัง่ ไซโตไคน์ออกมา และส่วนของ
ไซโตไคน์ ที่ ห ลั่ง ออกมานัน้ สามารถมี ผ ลไปกระตุ้นวิ ถี ของ MAPKs ได้ อี ก จึง ท าให้ เ กิ ด การ
ตอบสนองต่อไป [75] ดังภาพที่ 2.20 และมีการรายงานว่าวิถี MAPKs เกี่ยวข้ องกับการควบคุม
การแสดงออกของยี นผ่า นกลไก post-transcriptional โดย JNK มี ส่วนร่ วมในการรั กษา
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เสถียรภาพของ IL-2 mRNA [76] และยังพบว่า p38 MAPK จะควบคุมการรักษาเสถียรภาพของ
TNF- mRNA ได้ อีกเช่นกัน [77]

ภาพที่ 2.20 แสดงกลไกการควบคุมของวิถี MAPKs กับไซโตไคน์ [75]
โดยที่ในสัตว์เลีย้ งลูกด้ วยนมนัน้ MAPKs family แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักๆ ซึ่ง
ประกอบด้ วย Extracellular-signal regulated protein kinase (ERK), c-Jun N-terminal kinase
(JNK)/Stress activated protein kinase (SAPK) และ p38 MAPK [76] โดยที่แต่ละสายนันจะ
้
ประกอบด้ วย MAPK kinase kinase (MAP3K) หรื อ MEKK, MAPK kinase (MAP2K) หรื อ MEK
และ MAPK [70] ดังนันเมื
้ ่อมีการส่งสัญญาณผ่านการกระตุ้นจากภายนอกและภายในเซลล์
อย่างเช่น ปั จจัยการเจริ ญเติบโตของเซลล์(growth factor), ไซโตไคน์( cytokine), ฮอร์ โมน
(hormones) และภาวะ stress ของเซลล์ เช่น oxidative stress เป็ นต้ น ทาให้ เกิดการกระตุ้น
MAP3Ks ให้ เกิดการ phosphorylation เพื่อที่จะกระตุ้น MAP2Ks และกระตุ้น MAPKs ต่อไป
ตามลาดับ และเมื่อ MAPK ถูกกระตุ้นทาให้ ไปกระตุ้นการสร้ าง protein ซึ่งรวมถึง transcription
factors เป็ นผลให้ มีการควบคุมการทางานต่างๆของเซลล์ตอ่ ไป [71] ภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.21 แสดงกลไกการกระตุ้น MAPK signaling pathway [71]
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จากการศึกษามีการรายงานว่า ERK จะเกี่ยวข้ องกับการเจริ ญและแบ่งตัว ของเซลล์ ผ่าน
การควบคุมการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 [78] จึงทาให้ มีการกระตุ้นการมีชีวิตอยู่รอดของเซลล์ ได้
แต่การกระตุ้นของ JNK/SAPK และ p38 MAPK จะทาให้ มีการตายของเซลล์จากภาวะ oxidative
stress โดยที่การกระตุ้นของ JNK/SAPK จะมีการแสดงออกของตัวรับ Fas บนผิวเซลล์ทาให้ เกิด
การตายของเซลล์ได้ [79] และพบว่าวิถีของ JNK นันจะเกี
้
่ยวข้ องกับวิถีการตายแบบอะพอพโทซิส
ทังแบบ
้
Intinsic และ Extrinsic apoptosis pathway [80] แต่อย่างไรก็ตาม การทางานของ ERK
นันจะเกี
้
่ยวข้ องกับการมีชีวิตอยู่รอดและการแบ่งตัวของเซลล์ได้ ขึ ้นกับสิ่งที่มากระตุ้นและชนิดของ
เซลล์ที่ถกู กระตุ้นด้ วย แต่กลไกของ ERK ที่เกี่ยวข้ องกับการชักนาให้ เกิดการตายของเซลล์นนยั
ั ้ งไม่
ชัดเจน [81] แต่แล้ วก็พบว่าวิถีของ ERK สามารถชักนาให้ เกิดการตายของเซลล์ได้ เช่นกัน โดย
พบว่ากลไกของวิถี Ras/Raf/ERK นัน้ เกี่ ยวข้ องกับการตายของเซลล์ จ ากภาวะความเครี ยด
(stress) ได้ [82] ส่วนวิถีของ JNK พบว่า เมื่ อเกิ ดการกระตุ้นของ TCR และตัวร่ วม (costimulation) จะท าให้ เกิ ด การกระตุ้ นการแสดงออกของโปรตี น JNK
และเกิ ด การ
phosphorylation ของ JNK ทาให้ กระตุ้น transcription factor c-Jun ในนิวเคลียสให้ เกิดการ
phosphorylation และยังกระตุ้นการทางานของ AP-1 ซึ่งเป็ น transcription factor เป็ นผลให้ เกิด
การแสดงออกของยี น ของไซโตไคน์ ช นิ ด IL-2 ทัง้ นี ย้ ัง สามารถกระตุ้น การท างานและการ
เปลี่ยนแปลง (differentiation) ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ได้ เช่นกัน [53, 83] ขณะที่กลุ่ม
โปรตีนของ JNK จะมียีน Jnk เป็ นตัวควบคุมการแสดงออกของโปรตีน ซึ่งประกอบด้ วย 3
isoform ได้ แก่ JNK1, JNK2 และ JNK3 ส่วนใหญ่มกั จะพบ JNK1 และ JNK2 ตามเซลล์ทวั่ ไป
ขณะที่ JNK3 มักจะแสดงออกในเซลล์สมอง หัวใจและอัณฑะเป็ นส่วนใหญ่ [84, 85] ซึ่งมีการ
รายงานพบว่า ในหนูที่ขาดการแสดงออกของทัง้ Jnk1 หรื อ Jnk2 จะมีผลทาให้ ลดการตอบสนอง
ทางภูมิค้ มุ กันแบบใช้ เซลล์ (cell-mediated immune response) ของ T-cell ได้ เช่นกัน [86]
ดังนัน้ แล้ ว การทางานของวิถี MAPKs นัน้ สามารถเกี่ ยวข้ องกับกลไกการทางานของเซลล์ไ ด้
หลากหลายชนิ ด ขึ น้ อยู่กับ ว่ า สิ่ ง ที่ ม ากระตุ้น และชนิ ด ของเซลล์ ที่ ถูก กระตุ้น จึง ท าให้ มี ก าร
แสดงออกและมีหน้ าที่ในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
จากการรายงานพบว่ากรดเออร์ โซลิกสามารถกระตุ้นให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส ทัง้
ในเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว (K562 cell) และเซลล์มะเร็ งต่อมลูกหมาก (DU145 cell) โดยผ่านวิถี
ของ JNK pathway เช่นกัน [19, 26] นอกจากนี ้มีการรายงานของ Bin Wu และคณะพบว่ากรด
เออร์ โซลิกนันสามารถยั
้
บยังการแบ่
้
งตัวของเซลล์และชักนาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสของ
เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว K562 (human chronic myelogenous leukemia cell line) ผ่านวิถีของ
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phosphatidylinositol-3-OH kinase (PI3K)/Akt โดยการเพิ่มการแสดงออกของยีน PTEN
(Phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10) ซึ่งเป็ น protein/lipid
phosphatase ชนิดหนึ่งที่จะทาหน้ าเป็ นตัวยับยัง้ (antagonist) ของ phosphatidylinositol-OH
kinase (PI3K) ทาให้ เกิดการยับยังการท
้
างานของ Akt kinase และยังสามารถกระตุ้นการทางาน
ของเอนไซม์ caspase และเพิ่มการหลัง่ cytochrom c มากขึ ้น เป็ นผลทาให้ เกิดการตายของเซลล์
มากขึน้ ด้ วยเช่นกัน [87] ส่วนในเซลล์ ม ะเร็ ง เยื่อบุ โพรงมดลูกเพาะเลีย้ ง SNG-II (human
endometrial cancer cell line) เมื่อทดสอบกับกรดเออร์ โซลิกจะพบว่าสามารถยับยังการแบ่
้
งตัว
และชักนาให้ เกิ ดการตายแบบอะพอพโทซิ สโดยผ่านวิถีของ PI3K-Akt และวิถี MAPKs ได้
กล่าวคือ กรดเออร์ โซลิกจะไปยับยังการแสดงออกของโปรตี
้
น PI3K, phospho-Akt, phosphoP42/44 ตามระดับความเข้ มข้ นและระยะเวลาที่เพิ่มขึ ้น [88]
โดยที่มีการรายงานของ Ting Zhang และคณะ พบว่ากรดเออร์ โซลิกนันสามารถกระตุ
้
้น
การเจริ ญ และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไปทาหน้ าที่เฉพาะ (differentiation) ของเซลล์ HL60
(Human promyelocytic leukemia cells) เป็ น monocytic lineage ได้ โดยผ่านวิถีของ ERK
pathway [89] นอกจากนี ้เมื่อปี 2007 มีการรายงานของ Yasutaka Ikeda และคณะ พบว่ากรด
เออร์ โซลิกนันสามารถเกิ
้
ดการเกาะกลุม่ (aggregation) และจับกับ CD36 บนเซลล์ macrophage
ของหนู ทาให้ มีการสร้ างและหลัง่ ไซโตไคน์ ชนิด IL-1 โดยผ่านวิถี p38 MAPK, ERK1/2 และ
caspase-1 ได้ [69] ดังภาพที่ 2.22

ภาพที่ 2.22 แสดงบทบาทของกรดเออร์ โซลิกต่อการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-1 ผ่านวิถีของ MAPKs
pathway ในเซลล์ macrophage ของหนู [69]
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่ ำงที่ใช้ ในกำรทดสอบ
ตัวอย่ ำงเซลล์ เพำะเลีย้ งของเซลล์ มะเร็งเม็ดเลือดขำวที่ใช้ ในกำรทดสอบ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยงที่นามาใช้ ในการทดสอบคือ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
Jurkat (human acute T cell leukemia) ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แสดงลักษณะของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat (200x)
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
-20C Freezer
-80C Freezer
4C Refrigerator
6 well cell culture plate
96 well cell culture plate
Analytical balance
Autoclave
Autopipette
Cell culture flask (25, 75 cm2)
Centrifuge

Sanyo, แคนาดา
Ilshin Lab, เกาหลี
Mitsubishi, ญี่ปนุ่
Corning, สหรัฐอเมริ กา
Corning, สหรัฐอเมริ กา
Mettler Toledo, สวิสเซอร์ แลนด์
Hirayama, ญี่ปนุ่
Gilson, ฝรั่งเศส
Corning, สหรัฐอเมริ กา
Kokusan, ญี่ปนุ่
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Centrifuge tube
CO2 incubator
Differential counter
Disposable serological pipette (10 ml)
Hemocytometer
Gel documentation (gel doc) systems
Gel electrophoresis apparatus
Light microscope
Microcentrifuge
Microcentrifuge tube 0.6 ml
Microcentrifuge tube 1.5 ml
Microplate reader
pH meter
Waterbath
Western transblot system
UV/VIS spectrophotometer
สำรเคมีท่ ใี ช้ ในกำรวิจัย
Ammonium persulfate
-actin Antibody
Bio-Rad protein assay reagent
Bovine serum albumin (BSA)
Cell culture lysis reagent
Dimethyl sulfoxide (DMSO)
Disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4)
Enhanced chemiluminescence (ECL) western
blotting substrate
Fetal bovine serum (FBS)
Glycine
High performance chemiluminescence films

Falcon, สหรัฐอเมริกา
Thermo scientific,สหรัฐอเมริกา
Modulus, สหรัฐอเมริกา
Corning, สหรัฐอเมริ กา
Boeco, เยอรมนี
Syngene, สหรัฐอเมริกา
Cleaverscientific,สหรัฐอเมริกา
Olympus, ญี่ปนุ่
Eppendorf, แคนาดา
Axgen scientific, สหรัฐอเมริกา
Greenlab, สหรัฐอเมริกา
Bio-Tek, สหรัฐอเมริกา
Thermo scientific,สหรัฐอเมริกา
Mgw Lauda, สหรัฐอเมริกา
Bio-Rad, สหรัฐอเมริกา
Shimadzu, ญี่ปนุ่
Bio-Rad, สหรัฐอเมริกา
Cell signaling, สหรัฐอเมริกา
Bio-Rad, แคนาดา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Promega, สหรัฐอเมริกา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Merck, เยอรมนี
Pierce, สหรัฐอเมริกา
Hyclone, สหรัฐอเมริกา
Organic research,สหรัฐอเมริกา
GE healthcare, อังกฤษ
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Horseradish peroxidase (HRP)-conjugate goat antirabbit IgG Antibody
Human IL-2 ELISA kit
Human TNF- ELISA kit
Hydrogen peroxide (H2O2)
In vitro toxicology assay kit (TOX2)
Kodak®processing chemicals for autoradiography
films
Lectin from Phaseolus vulgaris / Leucoagglutinin
(PHA-L)
Methanol (CH3OH)
N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine (TEMED)
p44/42 MAPK (ERK) Antibody
PD98059
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA)
Phospho-p44/42 MAPK (ERK1/2) Antibody
Phospho-SAPK/JNK Antibody
Polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane
Potassium chloride (KCl)
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
Protease inhibitor cocktail
RPMI-1640 media
SAPK/JNK Antibody
SpectraTM multicolor broad range protein ladder
Sodium chloride (NaCl)
Sodium dodecyl sulphate (SDS)
SP 600125
Sulfuric acid (H2SO4)
Tetramethylbenzidine

Cell signaling, สหรัฐอเมริกา
R&D systems, สหรัฐอเมริกา
R&D systems, สหรัฐอเมริกา
R&D systems, สหรัฐอเมริกา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Merch, เยอรมนี
Bio-Rad, สหรัฐอเมริกา
Cell signaling, สหรัฐอเมริกา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Cell signaling, สหรัฐอเมริกา
Cell signaling, สหรัฐอเมริกา
Millipore, สหรัฐอเมริกา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Mallinckrodt, สหรัฐอเมริกา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Hyclone, สหรัฐอเมริกา
Cell signaling, สหรัฐอเมริกา
Fermentas, สหรัฐอเมริกา
Merch, เยอรมนี
Bio-Rad, สหรัฐอเมริกา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Mallinckrodt, สหรัฐอเมริกา
R&D systems, สหรัฐอเมริกา
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Trizma base
Tween®20
Trypan blue
Ursolic acid

Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริ กา
British Drug Houses, อังกฤษ
Sigma-Aldrich, สวิตเซอร์ แลนด์

วิธีกำรวิจัย
1. กำรเตรียมเซลล์ เพำะเลีย้ ง (Cell culture) เพื่อใช้ ในกำรศึกษำ
1.1 กำรเพำะเลีย้ งเซลล์
ทาการเพาะเลี ้ยงเซลล์ Jurkat ด้ วยอาหารเพาะเลี ้ยง Roswell Park Memorial Institute
medium (RPMI)-1640 with L-Glutamine medium และเติม 10% fetal bovine serum (FBS)
หลังจากนันท
้ าการเพาะเลี ้ยงเซลล์ในตู้อบเพาะเลี ้ยงที่มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 5 %
1.2 กำรเตรียมเซลล์ เพำะเลีย้ ง
นาเซลล์เพาะเลี ้ยง Jurkat มาทาการนับจานวนเซลล์ โดยใช้ hemocytometer ในการนับ
ดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 แสดงลักษณะตารางของ Hemocytometer [90]
ทาการตรวจวัดเซลล์ที่มีชีวิตรอดด้ วยวิธี Trypan blue ซึ่งใช้ คณ
ุ สมบัติการเป็ นเยื่อเลือก
ผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) โดยเซลล์ที่มีชีวิตรอดอยู่จะไม่ติดสีของ trypan blue ทา
ให้ เมื่อมองด้ วยกล้ องจุลทรรศน์จะเห็นเซลล์ลกั ษณะวาวใส แต่ในขณะที่เซลล์ที่ตายแล้ วเยื่อหุ้ม
เซลล์จะขาดคุณสมบัติการเป็ นเยื่อเลือกผ่าน จึงทาให้ สี trypan blue สามารถผ่านเข้ าไปในเซลล์

35
ได้ ดังนันเมื
้ ่อมองด้ วยกล้ องจุลทรรศน์จะเห็นเซลล์ตดิ สีน ้าเงิน ในการนาเซลล์มาใช้ ทดสอบ จะต้ อง
ได้ เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตรอดมากกว่า 90% โดยคานวณหาเปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตรอดจากสูตร
% Cell viability

=

Viable cells x 100
Total cells

เมื่อได้ เปอร์ เซ็นต์เซลล์ที่มีชีวิตรอดมากกว่า 90% แล้ วจึงทาการคานวณหาจานวนเซลล์ให้
ได้ ปริมาณเซลล์ตามที่ต้องการเพื่อใช้ ในการทดสอบต่อไป
2. กำรทดสอบฤทธิ์กำรยับยัง้ กำรเจริญของเซลล์ มะเร็งเม็ดเลือดขำว (Jurkat cell) จำก
กรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ด้ วยวิธี XTT assay
วิธี XTT assay [91] เป็ นเทคนิคการวัด metabolic activity ภายในเซลล์และใช้ หลักการ
ของการเปลี่ ยนแปลงของสี (Colorimetric assay) โดยสารสี เหลื องของ XTT (2,3-bis-(2methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide) จะถูกรี ดิวส์ โดยเอนไซม์
mitochondrial dehydrogenases ในเซลล์ที่ยงั มีชีวิต โดยเปลี่ยน tetrazolium ring ของ XTT ให้
เป็ นตะกอนของ formazan ซึ่งมีสีส้มและสามารถละลายน ้าได้ [92] ดังภาพที่ 3.3 หลังจากนันท
้ า
วัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ด้ วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ ความยาวคลื่ น 450
และ 690 นาโนเมตร โดยที่ปฏิกิริยาการเกิดนันจะมี
้
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นเมื่อเติมสารจาพวก
electron coupling เช่น phenazine methosulfate (PMS) หรื อ menadione (MEN) และปริ มาณ
ของสีส้มจะขึ ้นกับจานวนเซลล์ที่มีชีวิต

ภาพที่ 3.3 แสดงปฏิกิริยารี ดกั ชัน่ (Reduction reaction) ของวิธี XTT assay [93]
2.1 เตรียมสำรละลำยก่ อนกำรทดสอบ ดังนี ้
- เตรี ยมสารละลาย XTT ที่ระดับความเข้ มข้ น 1 mg/ml ที่มี phenazinemethosulfate
(PMS) 1 % โดยใช้ ทดสอบ 20 % ของสารละลายทังหมด
้
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- เตรี ยมสารละลายกรดเออร์ โซลิก โดยใช้ DMSO เป็ นตัวทาละลาย
2.2 เตรียมเซลล์ เพำะเลีย้ ง
ทาการเตรี ยมเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat ในจานเพาะเลี ้ยงชนิด 96 หลุม
(96 well plate) โดยใช้ ปริมาณเซลล์เท่ากับ 1x106 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร
2.3 ทดสอบสำรละลำยกรดเออร์ โซลิกกับเซลล์ เพำะเลีย้ ง
ทาการเติมสารละลายกรดเออร์ โซลิกโดยให้ มี ระดับความเข้ มข้ นแต่ละหลุมต่างๆกัน (5,
10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 M) ลงไปในจานเพาะเลี ้ยงชนิด 96 หลุม จากนันน
้ าเซลล์ไป
เพาะเลี ้ยงในตู้อบเพาะเลี ้ยงที่มีอณ
ุ หภูมิ 37องศาเซลเซียส และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 % เป็ น
เวลา 12 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลา จะเติมสารละลาย XTT ลงไปเท่ากับ 20 % ของปริ มาตร
ทังหมดต่
้
อหลุม และนาไปเพาะเลี ้ยงในตู้อบเพาะเลี ้ยงที่มีอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 5 % ต่อเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนด นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 450 และ 690 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง microtiter plate reader และนาค่า OD ที่
ได้ มาทาการคานวณหาค่า % Cell viability จากสูตร และหาค่า IC50 (half maximal inhibitory
concentration) จากกราฟ โดยที่จะทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้
% Cell viability

=

Viable cells (OD sample – OD blank) x 100
Total cells (OD control – OD
blank)

3. กำรทดสอบกำรหลั่งไซโตไคน์ คือ Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor necrosis factoralpha (TNF-) ของ Jurkat cell ด้ วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
วิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) เป็ นเทคนิคการตรวจวัดโดยใช้
หลักการการจับกันระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี (Antigen-Antibody) ซึ่งจะทาการ coat plate
ด้ วย Capture antibody ที่จาเพาะสาหรับการตรวจวัด หลังจากนันเมื
้ ่อใส่สิ่งส่งตรวจซึ่งเป็ น
antigen จะเข้ าไปจับกับ antibody ที่ coat ไว้ ก้นหลุมของ plate และเมื่อใส่ Detection antibody
ที่ตดิ ฉลากด้ วย biotin ซึง่ แอนติบอดีชนิดนี ้จะเข้ าไปจับกับ antigen ที่จบั อยู่กบั แอนติบอดีชนิดแรก
ดังนันเมื
้ ่อเติม Streptavidin ที่จบั อยู่กบั Horseradish peroxidase (HRP) เพื่อให้ Streptavidin
เข้ าไปจับกับ biotin ดังนันเมื
้ ่อใส่ substrate ลงไป เอนไซม์ horseradish peroxidase (HRP) จะ
ทาปฏิกิริยากับ substrate ทาให้ เกิดสีขึ ้น และนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้ วยเครื่ อง microtiter
plate reader ที่ความยาวคลื่น 450 และ 540 นาโนเมตร ดังภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 3.4 แสดงขันตอนและการเกิ
้
ดปฏิกิริยาด้ วยวิธี ELISA [94]
3.1 เตรียมสำรละลำยก่ อนกำรทดสอบ ดังนี ้
- เตรี ยมสารละลายกรดเออร์ โซลิก (stock solution) ที่ระดับความเข้ มข้ น 25 mM โดยใช้
DMSO เป็ นตัวทาละลาย และเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส
- เตรี ยมสารละลาย ERK inhibitor (PD98059) และ JNK inhibitor (SP600125) ในตัว
ทาละลาย DMSO ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M และเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส
- เตรี ยมสารละลาย Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) ในตัวทาลาย DMSO ที่
ระดับความเข้ มข้ น 12.5 ng/ml และ Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney
bean)/Phytohaemagglutinin (PHA) ในตัวทาลาย filter-sterilized PBS (Phosphate-buffered
saline) ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25 g/ml เพื่อใช้ เป็ น Positive control โดยกระตุ้นการหลัง่ ไซโต
ไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ส่วน stock solution ของ Positive control เก็บที่ -20 องศาเซลเซียส
3.2 เตรียมเซลล์ เพำะเลีย้ งและทำกำรทดสอบ
ทาการเตรี ยมเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat ในจานเพาะเลี ้ยงชนิด 6 หลุม (6
well plate) โดยใช้ ปริ มาณเซลล์เท่ากับ 1x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร ซึ่ง
เพาะเลี ้ยงไว้ ในตู้อบเพาะเลี ้ยงที่มีอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 %
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงก่อนนามาทดสอบ หลังจากนันท
้ าการทดสอบเซลล์เพาะเลี ้ยงกับสารละลาย
ชนิดต่างๆ เช่น กรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid), สารละลาย PD98059 (ERK inhibitor),
สารละลาย SP600125 (JNK inhibitor) และสารละลาย PMA/PHA เป็ นต้ น เมื่อครบกาหนดเวลา
ที่ทาการทดสอบ จะทาการเก็บส่วนใสของอาหารเลี ้ยงเซลล์ (culture media) เพื่อนาไป
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ตรวจวัดระดับไซโตไคน์ด้วยวิธี ELISA โดยนาไปปั่ นเหวี่ยงให้ ตกตะกอนด้ วยเครื่ อง centrifuge ที่
ความเร็ วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที ส่วนเซลล์ที่ตกตะกอนอยู่ก้นหลอด จะใช้ ใน
การตรวจวัดหาระดับโปรตีนของเซลล์ โดยจะนาเซลล์ที่ตกตะกอนอยู่ก้นหลอดมาทาการปั่ นล้ าง
ด้ วย PBS (Phosphate-buffered saline) ที่เย็นและมีค่า pH 7.4 ด้ วยเครื่ อง centrifuge ที่
ความเร็ วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที เป็ นจานวน 3 ครัง้ และใส่สารละลาย lysis
buffer ปริมาตร 200 l แล้ วจึงนาไปตรวจวัดระดับโปรตีนทังหมด
้
ด้ วยวิธี Bradford method โดย
จะทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ ถ้ ายังไม่ทาการทดสอบจะนาไปเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -20 หรื อ -80
องศาเซลเซียส
3.3 ทำกำรทดสอบสำรกับเซลล์ เพำะเลีย้ ง
3.3.1 ทดสอบฤทธิ์ของกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ต่ อกำรหลั่งไซโตไคน์ IL-2
และ TNF- ของ Jurkat cells
ทาการทดสอบสารละลายกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ ม 20 M (ค่าความเข้ มข้ นต่า
กว่า IC50) กับเซลล์ Jurkat ที่ระยะเวลาต่างๆ กัน (1, 3, 6, 12, 15, 18 และ 24 ชัว่ โมง) และใช้ ตวั
ควบคุมเป็ น DMSO ที่ระดับความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 0.1 % (< 0.1%) โดยเพาะเลี ้ยงในตู้อบ
เพาะเลี ้ยงที่มีอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 % เมื่อครบกาหนดเวลา
จะทาการเก็บส่วนใสของอาหารเลี ้ยงเซลล์ (culture media) โดยนาไปปั่ นเหวี่ยงให้ ตกตะกอนด้ วย
เครื่ อง centrifuge ที่ความเร็ วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที และนาไปเก็บไว้ ที่
อุณหภูมิ -20 หรื อ -80 องศาเซลเซียส โดยจะทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้
3.3.2 ทดสอบฤทธิ์ของตัวกระตุ้น PMA/PHA (Positive control) ต่ อกำรหลั่งไซโต
ไคน์ IL-2 และ TNF- ของ Jurkat cells
ทาการทดสอบตัวกระตุ้น PMA/PHA กับเซลล์ Jurkat ที่ระยะเวลา 1, 3, 6, 12, 15, 18
และ 24 ชัว่ โมง โดยใช้ ตวั ควบคุมเป็ น DMSO ที่ระดับความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 0.1 % (< 0.1%) และ
เพาะเลี ้ยงในตู้อบเพาะเลี ้ยงที่มีอณ
ุ หภูมิ 37องศาเซลเซียส และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 % เมื่อ
ครบกาหนดเวลา จะทาการเก็บส่วนใสของอาหารเลี ้ยงเซลล์ (culture media) โดยนาไปปั่ นเหวี่ยง
ให้ ตกตะกอนด้ วยเครื่ อง centrifuge ที่ความเร็ วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที และ
นาไปเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -20 หรื อ -80 องศาเซลเซียส โดยจะทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้
3.3.3 ทดสอบฤทธิ์กำรยับยัง้ กำรหลั่งไซโตไคน์ คือ IL-2 และ TNF- ของ Jurkat
cell จำกกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA
ทาการทดสอบสารละลายกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 5, 10, 20 และ 30 M (ค่า
ความเข้ มข้ นต่ากว่า IC50) ในระยะเวลาต่างๆ กัน (0, 1, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่ โมง) โดยใช้ ตวั ควบคุม
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(control) เป็ น DMSO ที่ระดับความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 0.1 % (< 0.1%) โดยเพาะเลี ้ยงในตู้อบ
เพาะเลี ้ยงที่มีอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 % เมื่อครบกาหนดเวลา
จะเติมตัวกระตุ้น PMA ที่ระดับความเข้ มข้ น 12.5 ng/ml และ PHA ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25
g/ml และน าไปเพาะเลี ย้ งต่อ ในตู้อ บเพาะเลี ย้ งที่ มี อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซี ย ส และก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 5 % เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลา จะทาการเก็บส่วนใสของ
อาหารเลี ้ยงเซลล์ (culture media) โดยนาไปปั่ นเหวี่ยงให้ ตกตะกอนด้ วยเครื่ อง centrifuge ที่
ความเร็ วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที และนาไปเก็บไว้ ที่อุณหภูมิ -20 หรื อ -80
องศาเซลเซียส โดยจะทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้
3.3.4 ทดสอบฤทธิ์กำรยับยัง้ กำรหลั่งไซโตไคน์ คือ IL-2 และ TNF- ของ Jurkat
cell จำกตัวยับยัง้ ของวิถี MAPKs คือ สำรละลำย PD98059 (ERK inhibitor) และ
สำรละลำย SP600125 (JNK inhibitor) เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA
ทาการทดสอบสารละลาย PD98059 (ERK inhibitor) และสารละลาย SP600125 (JNK
inhibitor) ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M ในระยะเวลาต่างๆ กัน (0, 1, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่ โมง) โดย
ใช้ ตวั ควบคุม (control) เป็ น DMSO ที่ระดับความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 0.1 % (< 0.1%) โดยเพาะเลี ้ยง
ในตู้อบเพาะเลี ้ยงที่มีอุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 % เมื่อครบ
กาหนดเวลา จะเติมตัวกระตุ้น PMA ที่ระดับความเข้ มข้ น 12.5 ng/ml และ PHA ที่ระดับความ
เข้ มข้ น 0.25 g/ml และนาไปเพาะเลี ้ยงต่อในตู้อบเพาะเลี ้ยงที่มี อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 5 % เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลา จะทาการเก็บส่วนใสของ
อาหารเลี ้ยงเซลล์ (culture media) โดยนาไปปั่ นเหวี่ยงให้ ตกตะกอนด้ วยเครื่ อง centrifuge ที่
ความเร็ วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที และนาไปเก็บไว้ ที่อุณหภูมิ -20 หรื อ -80
องศาเซลเซียส โดยจะทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้
3.4 กำรตรวจวัดระดับไซโตไคน์ ชนิด IL-2 และ TNF- ด้ วยวิธี ELISA
ทาการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- โดยจะ coat plate ด้ วย capture
antibody ที่จาเพาะกับไซโตไคน์ลงบนจานเพาะเลี ้ยงชนิ ด 96 หลุม ปริ มาตร 100 l เป็ นเวลา 1
คืน ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เมื่อครบเวลา นาจานเพาะเลี ้ยงมาล้ างด้ วย wash buffer จานวน 3 ครัง้ และ
นาส่วนใสของอาหารเลี ้ยงเซลล์ (culture media) จากเซลล์ที่ถกู ทดสอบด้ วยสารต่างๆที่กล่าวมา
ในเบื ้องต้ น และสิ่งส่งตรวจมาตรฐาน (standard) มาใส่ลงในหลุม ปริ มาตร 100 l และนาไปวาง
บน plate shaker ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลากาหนด ทาการล้ างด้ วย wash
buffer จานวน 3 ครัง้ แล้ วจึงเติม detection antibody ลงไปในแต่ละหลุม ปริ มาตร 100 l และ
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วางลงบน plate shaker ที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลาที่กาหนด จะล้ างด้ วย
wash buffer จานวน 3 ครัง้ และเติม streptavidin-HRP ลงไปในหลุม ปริ มาตร 100 l วางบน
plate shaker ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 20 นาที โดยไม่ให้ โดนแสง เมื่อครบเวลา นาจานเพาะเลี ้ยง
มาล้ างด้ วย wash buffer จานวน 3 ครัง้ และเติม substrate ปริ มาตร 100 l นาไปวางบน plate
shaker ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 20 นาที โดยไม่ให้ โดนแสง เมื่อครบกาหนดเวลาให้ เติม stop
solution (2N H2SO4) ลงไปในแต่ละหลุม ปริ มาตร 50 l และนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้ วย
เครื่ อง microtiter plate reader ที่ความยาวคลื่น 450 และ 540 นาโนเมตร และนาค่า OD ที่ได้ มา
คานวณหาค่าปริมาณไซโตไคน์จากกราฟมาตรฐาน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ ทางสถิติ
4. กำรสกัดโปรตีนจำกเซลล์ เพำะเลีย้ ง Jurkat และหำควำมเข้ มข้ นของโปรตีนด้ วยวิธี
Bradford method
การวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนทังหมดที
้
่ส กัดได้ นนสามารถท
ั้
าได้ โดยการวิเ คราะห์ เทียบสี
(Colorimetric assay) [95] โดยที่ อิออนของโลหะหนักและสี จ ะจับกับโปรตีน ในอัตราส่วนที่
ค่อนข้ างจะจาเพาะ ซึง่ ความเข้ มของสีที่เกิดขึ ้นนันจะเป็
้
นสัดส่วนโดยตรงกับปริ มาณของโปรตีนใน
สารละลายต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร วิธีที่ใช้ มีหลายชนิดแต่ในการทดลองนี ้ใช้ Bradford assay โดย
อาศัยหลักการของสี Coomassie brilliant blue G-250 ที่จะจับกับโปรตีนแบบจาเพาะ โดยที่
Coomassie brilliant blue G-250 หรื อที่เรี ยกกันว่า Bradford’ reagent ภายใต้ สภาวะกรดเข้ มข้ น
จะให้ สีแดงออกน ้าตาล เมื่อมีการทาปฏิกิริยากับโปรตีนจะเปลี่ยนเป็ นสีน ้าเงิน โดยความเข้ มของสี
นา้ เงิ นจะขึน้ อยู่กับ ปริ ม าณของกรดอะมิ โนโดยตรง ซึ่ง เราสามารถวัดการดูดกลื นแสงของสี ที่
เกิดขึ ้นได้ ด้วยเครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร [96] ดังภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 แสดงปฏิกิริยาของวิธี Bradford assay [95]
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4.1 เตรี ยมสำรละลำยและทดสอบหำควำมเข้ มข้ นของโปรตีนทัง้ หมด ด้ วยวิธี
Bradford method
เตรี ยมสารละลาย lysis buffer ประกอบด้ วยสารละลาย Tris-phosphate (pH7.8) ที่
ระดับความเข้ มข้ น 25 mM, สารละลาย DTT ที่ระดับความเข้ มข้ น 2 mM, สารละลาย 1,2diaminocyclohexane-N,N,N’,N’-tetraacetic acid ที่ระดับความเข้ มข้ น 2 mM, สารละลาย
glycerol 10 %, สารละลาย Triton® X-100 ที่ระดับความเข้ มข้ น 1 % และเติมสารละลาย
protease inhibitor cocktail ในอัตราส่วน 1:200 เพื่อใช้ ในการสกัดโปรตีนจากเซลล์เพาะเลี ้ยงที
ทาการทดสอบ โดยจะนาเซลล์ที่ทาการทดสอบแล้ วมาปั่ นล้ างด้ วย PBS (Phosphate-buffered
saline) ที่เย็นและมีค่า pH 7.4 ด้ วยเครื่ อง centrifuge ที่ความเร็ วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 5 นาที เป็ นจานวน 3 ครัง้ และใส่สารละลาย lysis buffer ปริ มาตร 200 l แล้ วจึงนาไป
ตรวจวัดระดับโปรตีนทังหมด
้
ด้ วยวิธี Bradford method ถ้ ายังไม่ทาการทดสอบจะนาไปเก็บไว้ ที่
อุณหภูมิ -20 หรื อ -80 องศาเซลเซียส
ทาการทดสอบโดยใช้ สารละลายมาตราฐาน (Standard) คือ Bovine serum albumin
(BSA) ที่ระดับความเข้ มข้ น 0, 1.25, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10 g/ml ปริ มาตร 800 l ผสมกับชุด
น ้ายาตรวจวัดโปรตีนบริ ษัท Bio-Rad (Bio-Rad protein assay) ปริ มาตร 200 l ทิ ้งไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลาอย่างน้ อย 5 นาที แต่ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลา นาไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 nm ด้ วยเครื่ อง Spectrophotometer และนาค่าที่ได้ สร้ าง
กราฟมาตราฐาน BSA (0 – 10 g/ml)
ทาการทดสอบโดยใช้ โปรตีนที่จะทดสอบ ปริ มาตร 3 l ผสมกับนา้ MilliQ ปริ มาตร
797l แล้ วจึงผสมกับชุดน ้ายาตรวจวัดโปรตีน บริ ษัท Bio-Rad (Bio-Rad protein assay)
ปริ มาตร 200l ทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลาอย่างน้ อย 5 นาที แต่ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง เมื่อครบ
เวลา นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 nm ด้ วยเครื่ อง Spectrophotometer และ
นาค่า ที่ ไ ด้ ไ ปคานวณหาปริ ม าณโปรตีนทัง้ หมดจากกราฟมาตราฐาน BSA แล้ ว คูณกลับด้ ว ย
Dilution factor เพื่อหาค่าความเข้ มข้ นที่แท้ จริงของโปรตีนทังหมด
้

42
5. กำรทดสอบกำรแสดงออกของระดั บโปรตีนใน Mitogen-Activated Protein
Kinase (MAPK) pathway คือ Extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) และ cJun N-terminal kinase (JNK) ของ Jurkat cell ด้ วยวิธี Western blot
วิธี Western blot เรี ยกอีกอย่างว่า protein blotting หรื อ immunoblotting [97] เป็ น
เทคนิคการวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนที่จาเพาะที่ต้องการศึกษา โดยใช้ หลักการของ Gel
electrophoresis ในการแยกโปรตีนตามขนาดของโมเลกุล และทาการถ่ายโอนโปรตีน (transfer)
จากเจลสูแ่ ผ่นเมมเบรน (membrane) หลังจากนันท
้ าการตรวจสอบโปรตีนที่ต้องการศึกษาโดยใช้
แอนติบอดีที่จาเพาะ ดังภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 แสดงขันตอนในการตรวจวั
้
ดโปรตีนด้ วยวิธี Western blot [98] (a):
การแยกโปรตีนตามขนาดของโมเลกุล โดยใช้ วิธี SDS-PAGE, (b): การถ่ายโอนโปรตีน
จากเจลสู่แผ่นเมมเบรน (Transfer protein), (c,d): การตรวจวัดการแสดงออกของโปรตีน
(Detection) โดยใช้ แอนติบอดีที่จาเพาะกับโปรตีน , (e): การวิเคราะห์ผล (Analysis) โดย
ใช้ วิธี Chemiluminescent detection ซึ่ง substrate จะถูกย่อยด้ วยเอนไซม์ ที่ติดอยู่กับ
secondary antibody ทาให้ เกิดการเปล่งแสงของตาแหน่งโปรตีนที่ทาการตรวจวัด
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5.1 กำรแยกโปรตีนตำมขนำดของโมเลกุล โดยใช้ วิธี Gel Electrophoresis
วิธี Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE)
เป็ นวิธีการแยกโปรตีน โดยอาศัยหลักการพืน้ ฐานคือ โมเลกุลที่มีประจุจะเคลื่อนที่ในสนามที่มี
แม่เหล็กซึ่งอัตราการเคลื่อนที่จะขึ ้นกับขนาดของโมเลกุลและประจุ ส่วนโปรตีนที่ใช้ ในการ Run
Gel Electrophoresis นันต้
้ องทาให้ เสียสภาพก่อน โดยผสมโปรตีนที่ระดับความเข้ มข้ นเท่ากับ 5
g กับสารละลาย 10X Laemmli sample buffer ซึ่งมีส่วนผสมของ สาร 2-mercaptoethanol ที่
จะทาให้ พนั ธะไดซัลไฟด์ของโปรตีนถูกทาลาย แล้ วนาไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 100C เป็ นเวลา
5 นาที โดยโปรตีนทังหมดนั
้
นจะถู
้ กสาร Sodium dodecyl sulfate (SDS) ทาให้ โปรตีนทังหมดมี
้
ประจุลบ เพราะสาร SDS มีคณ
ุ สมบัติเป็ นสาร ionic detergent จะเข้ าไปจับกับโปรตีนทาให้
โปรตีนเกิดการเสียสภาพจากรูปร่างกลมกลายเป็ นสภาพเหยียดตรงและเป็ นประจุลบ ทาให้ เมื่อมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังแผ่น polyacrylamide gel ที่ทาหน้ าที่เหมือนตัวส่งผ่าน (barrier) ต่อ
การเคลื่อนที่ของโมเลกุล โปรตีนที่มีประจุลบจะเคลื่อนที่ไปหาขัวไฟฟ
้ ้ าที่มีประจุบวก และในสภาพ
denature ของโปรตีนเกือบทังหมดนั
้
นจะจั
้ บกับ SDS ด้ วยอัตราของน ้าหนักที่คงที่ ทาให้ มีความ
หนาแน่นของประจุที่ใกล้ เคียงกัน ดังนันอั
้ ตราการเคลื่อนตัวของโปรตีนจึงขึ ้นกับขนาดของโมเลกุล
(molecular weight) เพียงอย่างเดียว ทาให้ โปรตีนที่มีขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ได้ น้อยกว่าโปรตีน
โมเลกุลขนาดเล็ก ซึง่ ส่วนบนของเจลนันจะต่
้ อเข้ ากับขัวลบ
้ ส่วนล่างของเจลจะต่อเข้ ากับขัวบวก
้
ดังนันเมื
้ ่อปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้ วโปรตีนจะเคลื่อนไปยังส่วนล่างของเจล โดยที่ในการ
เตรี ยม polyacrylamide gel นันจะใช้
้
5% สาหรับ Stacking gel และ 10 % สาหรับ Separating
gel ของโปรตีน ERK และ JNK และใช้ กระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 80 Volt เป็ นเวลา 20 นาที
ก่อน และที่ 120 Volt เป็ นเวลา 110 นาที
5.3 กำรถ่ ำยโอนโปรตีนจำกเจลสู่แผ่ นเมมเบรน (Transfer protein)
ทาการถ่ายโอนโปรตีนจาก Gel electrophoresis มาสู่แผ่นเมมเบรน ที่มีประจุบวก เช่น
nitrocellulose membrane หรื อ polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane ซึ่งในที่นี ้จะใช้
PVDF membrane ในการทดสอบ และใช้ วิธีการถ่ายโอนแบบ wet tank transfer ซึ่งต้ องอาศัย
buffer เป็ นตัวช่วย โดยเริ่ มจากกระตุ้นแผ่น PVDF membrane ให้ มีขวด้
ั ้ วยการแช่ absolute
methanol นาน 5 นาที และนาไปแช่ตอ่ ที่ Transfer buffer ที่เย็นเพื่อรอประกบกับเจล จากนันจะ
้
นาเจลที่ Run electrophoresis แล้ วมาแช่ด้วย Transfer buffer ที่เย็นเช่นกัน แล้ วจึงนามาประกบ
กับแผ่นเมมเบรนด้ วยตลับประกบ เริ่ มจากเปิ ดตลับประกบและวางวัสดุโดยเรี ยงลาดับ จากขัวลบ
้
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ไปขัวบวก
้
ตามลาดับ ดังนี ้ เริ่ มจากแผ่นฟองน ้า -> กระดาษกรอง -> แผ่นเจล -> แผ่น PVDF
membrane -> กระดาษกรอง -> แผ่นฟองน ้า และปิ ดตลับประกบ โดยทุกขันตอนระวั
้
งอย่าให้ เกิด
ฟองอากาศ หลังจากนัน้ นาไปใส่แท็งก์ และเติม Transfer buffer ให้ ท่วมตลับประกบ ปิ ดฝาให้
เรี ยบร้ อย โดยที่ต้องวางแท็งก์ในภาชนะที่ล่อด้ วยน ้าแข็งโดยรอบ แล้ วจึงเริ่ มทาการถ่ายโอนโปรตีน
ใช้ กระแสไฟฟ้าที่คงที่ที่ 150 mA เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
5.4 กำรป้องกันกำรจับของโปรตีนที่ไม่ จำเพำะบนแผ่ นเมมเบรน (Blocking)
การป้องกันการจับของโปรตีนชนิดอื่นที่ไม่จาเพาะบนแผ่นเมมเบรนนัน้ จะใช้ ตวั Blocking
buffer เป็ น 5 % non-fat dry milk ละลายในสารละลาย Tris buffer saline-Tween 20 (TBS-T)
โดยที่ตวั blocking buffer นันจะไปจั
้
บอยู่บนพื ้นที่ว่างของแผ่นเมมเบรนที่ไม่มีโปรตีน ที่จาเพาะจับ
อยู่ ดังนันการท
้
า blocking จึงมีความสาคัญ เพราะจะลดการเกิด false positives ได้ ด้วย ส่วน
ขันตอนการท
้
านันเริ
้ ่ มจาก หลังทาการถ่ายโอนโปรตีนเสร็ จแล้ ว นาแผ่นเมมเบรน PVDF มาแช่ใน
blocking buffer แล้ วเขย่าเบาๆ ด้ วย rotator เป็ นเวลา 60 นาที เมื่อครบกาหนดเวลา จึงนาแผ่น
เมมเบรน PVDF มาล้ างด้ วย Tris buffer saline-Tween 20 (TBS-T) เป็ นจานวน 3 ครัง้ ๆ ละ 5
นาที
5.5 กำรตรวจวัดกำรแสดงออกของโปรตีน (Detection)
ขันตอนการตรวจวั
้
ดการแสดงออกของโปรตีนนัน้ จะใช้ วิธี Two-steps detection โดยใช้
primary antibody ที่จาเพาะกับโปรตีนเข้ าไปจับก่อน โดยที่ แอนติบอดีที่จาเพาะกับโปรตีนแต่ละ
ชนิด กล่าวคือ แอนติบอดี (primary antibody) ของ phospho-p44/42 MAPK (ERK1/2)
(1:4000), p44/42 MAPK (ERK1/2) (1:4000), phospho-SAPK/JNK (1:1000), SAPK/JNK
(1:4000), -actin (1:4000) และใช้ secondary antibody ของ horseradish peroxidase
(HRP)-conjugated goat anti-rabbit IgG ที่อตั ราส่วนความเข้ มข้ นเท่ากับ 1:4000 ในสารละลาย
ผสมของ 5% BSA, 1X Tris buffer saline (TBS) และ 0.1% Tween 20 โดยจะนาแผ่นเมมเบรน
PVDF มาแช่ไว้ แล้ วเขย่าเบาๆ ด้ วย rotator เป็ นเวลา 1 คืน ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เมื่อครบ
เวลา นาแผ่นเมมเบรน PVDF มาล้ างด้ วย TBS-T จานวน 3 ครัง้ ๆ ละ 10 นาที หลังจากนันแล้
้ ว จะ
นาแผ่นเมมเบรน PVDF มาแช่ร่วมกับ secondary antibody ที่จาเพาะกับ primary antibody ซึ่ง
จะติดฉลากด้ วยเอนไซม์ Horseradish peroxidase (HRP) โดยใช้ อตั ราส่วนความเข้ มข้ นเท่ากับ
1:4000 ในสารละลาย TBS-T แล้ วเขย่าเบาๆด้ วย Rotator เป็ นเวลา 45 นาที เมื่อครบเวลาที่
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กาหนด นาแผ่นเมมเบรน PVDF มาล้ างแอนติบอดีส่วนเกินออกด้ วย TBS-T โดยการแช่ไว้ และ
เขย่าเบาๆ เป็ นจานวน 3 ครัง้ ครัง้ ละ 5 นาที
5.6 กำรวิเครำะห์ ผล (Analysis)
หลังจากนาแผ่นเมมเบรน PVDF มาบ่มด้ วยแอนติบอดีที่จาเพาะแล้ ว ต่อมาจะทาการ
วิเคราะห์โดยใช้ วิธี Chemiluminescent detection ซึ่งจะแช่แผ่นเมมเบรน PVDF ด้ วย substrate
ชนิด SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate ซึ่งจะถูกย่อยด้ วยเอนไซม์
Horseradish peroxidase (HRP) ที่ติดฉลากอยู่กบั secondary antibody ทาให้ เกิดปฏิกิริยาการ
เปล่งแสง โดยแช่ทิ ้งไว้ ประมาณ 5-10 นาที จากนันน
้ าไปประกบกับแผ่นฟิ ล์ม เมื่อประกบแล้ วนา
แผ่นฟิ ล์มไปล้ างด้ วยน ้ายา Develop ที่เจือจางด้ วยน ้า ประมาณ 2 นาที และล้ างแผ่นฟิ ล์มต่อใน
น ้าประมาณ 1 นาที ต่อมาแช่แผ่นฟิ ล์มลงในน ้ายา Fixer ที่เจือจางด้ วยน ้า ประมาณ 3 นาที แล้ ว
ล้ างด้ วยน ้าต่ออีกประมาณ 1 นาที สุดท้ ายทาการตากแผ่นฟิ ล์มให้ แห้ ง โดยขันตอนการประกบ
้
ฟิ ล์มจนถึงล้ างแผ่นฟิ ล์มเสร็ จนัน้ จะต้ องทาในห้ องที่มืด และห้ ามโดนแสงโดยเด็ดขาด เนื่องจาก
แสงอาจจะทาปฏิ กิริยากับแผ่นฟิ ล์ ม ได้ เมื่ อได้ แผ่ นฟิ ล์ ม แล้ วจะนาไปวัดความหนาของ band
โปรตีนที่เกิดขึ ้นด้ วยโปรแกรม NIH image J และนามาทาการวิเคราะห์โดยใช้ band ของโปรตีน
ชนิด -actin มา Normalized โดยใช้ คา่ ของกลุ่มควบคุม (DMSO < 0.1%) มาเทียบให้ เป็ น 1
และคานวณหาค่าความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) ของโปรตีน
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. การทดสอบฤทธิ์การยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์ มะเร็ งเม็ดเลือดขาว (Jurkat cell) จาก
กรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ด้ วยวิธี XTT assay จะแสดงผลเป็ นค่า % Viability เฉลี่ย  ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตราฐาน (MeanSEM) และคานวณหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้ รับ
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นต่างๆกัน กับกลุม่ ควบคุมโดยใช้ คา่ สถิติ One-way ANOVA
2. การทดสอบฤทธิ์ของกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) หรื อ PMA/PHA (Positive control)
ต่อการหลัง่ ไซโตไคน์ คือ Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของ
Jurkat cell ด้ วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) จะแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตราฐาน (MeanSEM) และคานวณหาความแตกต่างระหว่างค่าระดับ
ไซโตไคน์ของกลุ่มที่ทดสอบกับสารแต่ละชนิดที่ระยะเวลาต่างๆกัน กับกลุ่มควบคุม (DMSO <
0.1%) โดยใช้ คา่ สถิติ One-way ANOVA
3. การทดสอบฤทธิ์ การยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ คือ Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor
necrosis factor-alpha (TNF-) ของ Jurkat cell จากกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ด้ วยวิธี
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) จะแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย  ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตราฐาน (MeanSEM) และคานวณหาความแตกต่างระหว่างค่าระดับไซโตไคน์ของ
กลุ่มที่ทดสอบที่ระดับความเข้ มข้ นและระยะเวลาต่างๆกัน กับกลุ่มควบคุม ที่ถูกระตุ้นเพียงอย่าง
เดียว (Positive control) โดยใช้ คา่ สถิติ One-way ANOVA
4. การทดสอบการแสดงออกของระดับโปรตีนใน Mitogen-Activated Protein Kinase
(MAPK) pathway คือ Extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) และ c-Jun Nterminal kinase (JNK) ของ Jurkat cell ต่อกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ด้ วยวิธี Western blot
จะแสดงเป็ นผลของแผ่นฟิ ล์มที่ประกบได้ โดยแสดงเป็ นค่าความสัมพันธ์ ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า
(fold) ของโปรตีน
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผลกำรวิเครำะห์
1. ผลกำรทดสอบฤทธิ์กำรยับยัง้ กำรเจริญของเซลล์ มะเร็ งเม็ดเลือดขำว Jurkat
จำกกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ด้ วยวิธี XTT assay (ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1
ภาคผนวก ก)
เมื่อทดสอบเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat กับกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 5,
10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และทาการทดสอบด้ วยวิธี XTT assay
โดยเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม (เซลล์ที่ไม่ได้ รับสารใดๆ) พบว่าที่ระดับความเข้ มข้ นของกรดเออร์
โซลิกที่มากขึ ้น จะมีฤทธิ์ ยบั ยังการเจริ
้
ญของเซลล์ มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat มากยิ่งขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 100, 80, 60, 40 และ 30 M จะ
มีคา่ % Viability ของเซลล์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001) เมื่อเทียบกับเซลล์กลุ่ม
ควบคุม (เซลล์ที่ไม่ได้ รับสารใดๆ) โดยจะแสดง % Viability (ค่าการอยู่รอดของเซลล์) ของเซลล์
Jurkat เมื่อทดสอบกับกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นต่างๆ ดังตารางที่ 1 ในภาคผนวก ก และ
เมื่อคานวณหาค่าความเข้ มข้ นที่ทาให้ ปริ มาณของเซลล์ลดลงครึ่งหนึ่ง (IC50) จากกราฟ ดังภาพที่
4.1 จะได้ เท่ากับ 35.5 M
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ภาพที่ 4.1

โดย

กราฟแสดงผลของกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นต่างๆ กับ % Viability ของ
เซลล์ Jurkat เมื่อทดสอบเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ด้ วยวิธี XTT assay (ทาการ
ทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด)

% Cell viability = เปอร์ เซ็นต์การอยูร่ อดของเซลล์
Log [UA](M) = ค่าลอการิทมึ ของกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น
เป็ น Molar
UA
= Ursolic acid (กรดเออร์ โซลิก)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)

49
2. กำรทดสอบฤทธิ์ของกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ต่ อกำรหลั่งไซโตไคน์ คือ
Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของ Jurkat cell ด้ วยวิธี
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
เมื่อทดสอบเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat ด้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น
20M (ระดับต่ากว่า IC50) เป็ นระยะเวลา 1, 3, 6, 12, 15, 18 และ 24 ชัว่ โมง และทาการตรวจวัด
ระดับไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ด้ วยวิธี ELISA โดยเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม (DMSO <
0.1 %) พบว่าสารละลายกรดเออร์ โซลิก ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M ไม่มีผลต่อการหลัง่ ไซโตไคน์
ชนิด IL-2 และ TNF- ของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กล่าวคือ เมื่อตรวจวัดด้ วย ELISA แล้ วพบว่ากรดเออร์ โซลิกไม่สามารถกระตุ้นเซลล์ Jurkat ให้ หลัง่
ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม (DMSO < 0.1%) ได้
3. กำรทดสอบฤทธิ์ของตัวกระตุ้น PMA/PHA (Positive control) ต่ อกำรหลั่งไซโต
ไคน์ คือ Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของ Jurkat cell
ด้ วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2
ภาคผนวก ก)
เมื่อทดสอบเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat ด้ วยตัวกระตุ้น PMA ที่ระดับความเข้ มข้ น
12.5 ng/ml ร่วมกับ PHA ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25 g/ml เป็ นระยะเวลา 1, 3, 6, 12, 15, 18
และ 24 ชัว่ โมง และทาการตรวจวัดระดับไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ด้ วยวิธี ELISA โดย
เทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม (DMSO < 0.1 %) พบว่าตัวกระตุ้น PMA/PHA สามารถกระตุ้นการ
หลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ของเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat เพิ่มขึ ้นตามระยะเวลา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังภาพที่ 4.2 กล่าวคือ เมื่อกระตุ้นเซลล์ด้วยตัวกระตุ้น PMA/PHA จะ
ทาให้ มีปริ มาณของไซโตไคน์ชนิด IL-2 เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระยะเวลาตังแต่
้ 12
ชัว่ โมง (p < 0.01) เป็ นต้ นไป ส่วนปริ มาณของไซโตไคน์ชนิด TNF- พบว่า ตัวกระตุ้น PMA/PHA
สามารถกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระยะเวลาตังแต่
้ 3 ชัว่ โมง
(p < 0.01) เป็ นต้ นไปเช่นกัน จากการทดสอบในเซลล์ Jurkat จะพบว่าระดับปริ มาณการหลัง่ ไซโต
ไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- นันจะมี
้
คา่ ต่างกันมาก ซึ่งระดับปริ มาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 จะหลัง่
ออกมามากกว่าไซโตไคน์ชนิด TNF- โดยจะแสดงปริ มาณการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ
TNF- เมื่อถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้น PMA/PHA ที่ระยะเวลาต่างๆ ดังตารางที่ 2 ในภาคผนวก ก
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ภาพที่ 4.2

โดย

กราฟแสดงผลของปริ มาณไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor
necrosis factor-alpha (TNF-) ของเซลล์ Jurkat ที่ระยะเวลาต่างๆ กันของ
ตัวกระตุ้น PMA/PHA ด้ วยวิธี ELISA
(ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด)
** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001),
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4. กำรทดสอบฤทธิ์กำรยับยัง้ กำรหลั่งไซโตไคน์ คือ Interleukin-2 (IL-2) และ
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของ Jurkat cell จำกกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid)
เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA ด้ วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (ผล
การทดลองแสดงในตารางที่ 3 และ 4 ภาคผนวก ก)
เมื่อทดสอบเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat ด้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 5,
10, 20 และ 30 M (ระดับต่ากว่า IC50) เป็ นเวลา 0, 1, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อด้ วย
ตัวกระตุ้น PMA ที่ระดับความเข้ มข้ น 12.5 ng/ml ร่วมกับ PHA ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25 g/ml
เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง โดยกลุ่มควบคุม (control) จะใช้ DMSO < 0.1 % และทาการตรวจวัดระดับ
ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ด้ วยวิธี ELISA โดยเทียบกับเซลล์กลุ่มที่กระตุ้นด้ วย PMA/PHA
อย่างเดียว (Positive control) พบว่ากรดเออร์ โซลิ กจะยับยัง้ การหลั่งไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ
TNF- ของเซลล์ Jurkat เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA ตามระดับความเข้ มข้ นของกรดเออร์
โซลิกและระยะเวลาที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยเทียบกับกลุ่มควบคุม (Positive
control) ดังภาพที่ 4.3 และ 4.4 กล่าวคือ
เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 5 M จะลดระดับปริมาณไซโต
ไคน์ชนิด IL-2 ที่หลัง่ ออกมาในอาหารเลี ้ยงเซลล์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
(p < 0.001) ส่วนที่ระดับความเข้ มข้ น 10 M จะลดปริ มาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 อย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระยะเวลาตังแต่
้ 2 ชัว่ โมง (p < 0.05) เป็ นต้ นไป ขณะที่กรดเออร์ โซลิกระดับความเข้ มข้ น 20 M
จะลดระดับปริมาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 อย่างมีนยั สาคัญ เริ่มตังแต่
้ เวลาที่ 1 ชัว่ โมง (p < 0.01)
และที่ระดับความเข้ มข้ น 30 M จะลดปริมาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 อย่างมีนยั สาคัญ ที่ระยะเวลา
ตังแต่
้ 0 ชัว่ โมง (p < 0.001) และที่เวลา 12 ชัว่ โมงนันระดั
้ บปริมาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 น้ อยมาก
จนไม่สามารถวัดได้ ด้วยวิธี ELISA ขณะที่ตวั กระตุ้น PMA/PHA สามารถกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์
ชนิด IL-2 ได้ เท่ากับ 9,551.48  935.90 pg/mg protein ที่เวลา 12 ชัว่ โมง โดยจะแสดงปริมาณ
ไซโตไคน์ชนิด IL-2 ที่ถกู ยับยังด้
้ วยกรดเออร์ โซลิก เมื่อถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้น PMA/PHA ที่
ระยะเวลาต่างๆ ดังตารางที่ 3 ในภาคผนวก ก
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ภาพที่ 4.3

โดย

กราฟแสดงปริ มาณไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2 (IL-2) ของเซลล์ Jurkat ที่ถูก
ยับ ยัง้ ด้ ว ยกรดเออร์ โ ซลิ ก ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น และระยะเวลาต่า งๆกัน โดย
ตรวจสอบด้ วยวิธี ELISA (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด)
IL-2 = ไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2
UA = Ursolic acid (กรดเออร์ โซลิก) ที่ระดับความเข้ มข้ นไมโครโมลาร์ (M)
PMA/PHA = Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) และ
Phytohaemagglutinin (PHA) เป็ นตัวกระตุ้น
* = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
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และเมื่อกระตุ้นเซลล์ด้วยตัวกระตุ้น PMA/PHA อย่างเดียว จะทาให้ มีปริ มาณของไซโต
ไคน์ชนิด TNF- เท่ากับ 938.04  85.03 pg/mg protein ที่เวลา 12 ชัว่ โมง ซึ่งจะใช้ เป็ นกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ (Positive control) จากผลของกรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด
TNF- ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวคือ เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความ
เข้ มข้ น 10 M จะลดระดับปริ มาณไซโตไคน์ชนิด TNF- ที่หลัง่ ออกมาในอาหารเลี ้ยงเซลล์อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง (p < 0.05) ส่วนที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M จะลด
ปริ มาณไซโตไคน์ชนิด TNF- อย่างมีนยั สาคัญ ตังแต่
้ เวลา 4 ชัว่ โมง (p < 0.05) ขึ ้นไป ขณะที่
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 30 M จะลดปริ มาณไซโตไคน์ชนิด TNF- อย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระยะเวลาตังแต่
้ 2 ชัว่ โมง (p < 0.01) และที่เวลา 12 ชัว่ โมงนัน้ ปริ มาณไซโตไคน์ชนิด TNF-
น้ อยมากจนไม่สามารถวัดได้ ด้วยวิธี ELISA โดยจะแสดงปริ มาณไซโตไคน์ชนิด TNF- ที่ถกู ยับยัง้
ด้ วยกรดเออร์ โซลิก เมื่อถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้น PMA/PHA ที่ระยะเวลาต่างๆ ดังตารางที่ 4 ใน
ภาคผนวก ก
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ภาพที่ 4.4

โดย

กราฟแสดงปริ มาณไซโตไคน์ชนิด Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของ
เซลล์ Jurkat ที่ถูกยับยังด้
้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นและระยะเวลา
ต่างๆกัน โดยตรวจสอบด้ วยวิธี ELISA (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์
3 ชุด)
TNF-alpha = ไซโตไคน์ชนิด Tumor necrosis factor-alpha (TNF-)
UA = Ursolic acid (กรดเออร์ โซลิก) ที่ระดับความเข้ มข้ นไมโครโมลาร์ (M)
PMA/PHA = Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) และ
Phytohaemagglutinin (PHA) เป็ นตัวกระตุ้น
* = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
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5. กำรทดสอบฤทธิ์กำรยับยัง้ กำรหลั่งไซโตไคน์ คือ Interleukin-2 (IL-2) และ
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของ Jurkat cell จำกตัวยับยัง้ ของวิถี MAPKs คือ
สำรละลำย PD98059 (ERK inhibitor) และสำรละลำย SP600125 (JNK inhibitor) เมื่อถูก
กระตุ้นด้ วย PMA/PHA ด้ วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (ผลการ
ทดลองแสดงในตารางที่ 5 และ 6 ภาคผนวก ก)
เมื่อทดสอบเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat ด้ วยสารละลาย PD98059 และสารละลาย
SP600125 ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 0, 1, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วยตัวกระตุ้น PMA ที่ระดับความเข้ มข้ น 12.5 ng/ml ร่วมกับ PHA ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25
g/ml เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง โดยกลุ่มควบคุม (control) จะใช้ DMSO < 0.1 % และทาการตรวจวัด
ระดับไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ด้ วยวิธี ELISA โดยเทียบกับเซลล์กลุ่มที่กระตุ้นด้ วย
PMA/PHA อย่างเดียว (Positive control) พบว่า ทังสารละลาย
้
PD98059 และสารละลาย
SP600125 สามารถยับยัง้ การหลั่ง ไซโตไคน์ช นิด IL-2 และ TNF- ทันทีโดยไม่ต้องใส่สาร
PD98059 และ SP600125 ไว้ ก่อนใส่ตวั กระตุ้น เพราะที่เวลา 0 ชั่วโมงนัน้ จะทาการเติม
สารละลายยับยังของวิ
้
ถี MAPKs พร้ อมกับใส่ตวั กระตุ้น PMA/PHA ต่ออีก 12 ชัว่ โมง พบว่าระดับ
ปริมาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- นันจะลดลงทั
้
นที อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุมที่ใส่ตวั กระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว (Positive control) ดังภาพที่ 4.5 และ 4.6
กล่าวคือ
เซลล์ที่ทดสอบด้ วยสารละลาย PD98059 และสารละลาย SP600125 ความเข้ มข้ น
20M ที่ระยะเวลา 0, 1, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่ โมง จะมีระดับปริ มาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 ที่หลัง่
ออกมาในอาหารเลี ้ยงเซลล์ลดลงทุกช่วงเวลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001) เมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม (Positive control) ซึ่งกลุ่มควบคุมนันจะใช้
้
ตวั กระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว
และสามารถวัดระดับปริ มาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 ที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง เท่ากับ 9,551.48 
935.90 pg/mg protein โดยจะแสดงปริ มาณไซโตไคน์ชนิด IL-2 ที่ถูกยับยังด้
้ วยสารละลาย
PD98059 และสารละลาย SP600125 เมื่อถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้น PMA/PHA ที่ระยะเวลาต่างๆ
กัน ดังตารางที่ 5 ในภาคผนวก ก
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ภาพที่ 4.5

กราฟแสดงปริ มาณไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2 (IL-2) ของเซลล์ Jurkat ที่ถูก
ยับยังด้
้ วยสารละลาย PD98059 (ERK inhibitor) และสารละลาย SP600125
(JNK inhibitor) ระดับความเข้ มข้ น 20 M ที่ระยะเวลาต่างๆกัน และตรวจสอบ
ด้ วยวิธี ELISA (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด)

โดย

IL-2 = ไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2
PD98059 = สารละลาย ERK inhibitor ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M
SP600125 = สารละลาย JNK inhibitor ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M
PMA/PHA = Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) และ
Phytohaemagglutinin (PHA) เป็ นตัวกระตุ้น
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
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เซลล์ที่ทดสอบด้ วยสารละลาย PD98059 ความเข้ มข้ น 20 M จะยับยังการหลั
้
ง่ ไซโต
ไคน์ชนิด TNF- ได้ ทุกช่วงเวลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (Positive
control) โดยที่สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ตงแต่
ั ้ เวลา 0 ชัว่ โมง (p < 0.05) เป็ นต้ นไป
ส่วนสารละลาย SP600125 ความเข้ มข้ น 20 M นันสามารถยั
้
บยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด
TNF- ที่เวลา 0, 1, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่ โมง ได้ ทกุ ช่วงเวลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (Positive control) และกลุ่มควบคุมที่ใส่ตวั กระตุ้น PMA/PHA เพียง
อย่างเดียว (Positive control) นันสามารถวั
้
ดปริ มาณไซโตไคน์ชนิด TNF- เท่ากับ 938.04 
85.03 pg/mg protein ที่เวลา 12 ชัว่ โมง โดยจะแสดงปริ มาณไซโตไคน์ชนิด TNF- ที่ถกู ยับยัง้
ด้ วยสารละลาย PD98059 และสารละลาย SP600125 เมื่อถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้น PMA/PHA ที่
ระยะเวลาต่างๆ กัน ดังตารางที่ 6 ในภาคผนวก ก
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ภาพที่ 4.6

กราฟแสดงปริ มาณไซโตไคน์ชนิด Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของ
เซลล์ Jurkat ที่ถูกยับยัง้ ด้ วยสารละลาย PD98059 (ERK inhibitor) และ
สารละลาย SP600125 (JNK inhibitor) ระดับความเข้ มข้ น 20 M ที่ระยะเวลา
ต่างๆกัน และตรวจสอบด้ วยวิธี ELISA (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์
3 ชุด)

โดย

TNF-alpha = ไซโตไคน์ชนิด Tumor necrosis factor-alpha (TNF-)
PD98059 = สารละลาย ERK inhibitor ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M
SP600125 = สารละลาย JNK inhibitor ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M
PMA/PHA = Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) และ
Phytohaemagglutinin (PHA) เป็ นตัวกระตุ้น
* = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
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6. กำรทดสอบฤทธิ์ของกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ต่ อกำรกำรแสดงออกของ
ระดับโปรตีนใน Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) signaling pathway คือ
Extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) และ c-Jun N-terminal kinase (JNK)
ของ Jurkat cell ด้ วยวิธี Western blot
เมื่อทดสอบเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat ด้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น
20M (ระดับต่ากว่า IC50) เป็ นระยะเวลา 1, 3, 6, 12, 15, 18 และ 24 ชัว่ โมง โดยใช้ ตวั ควบคุม
(control) เป็ น DMSO < 0.1 % และทาการตรวจวัดการแสดงออกของโปรตีนของ p-ERK1/2,
ERK1/2, p-JNK และ JNK ด้ วยวิธี Western blot โดยที่ตาแหน่งของโปรตีนชนิด ERK1/2 อยู่ที่
42 และ 44 kDa และโปรตีน JNK อยู่ที่ตาแหน่ง 46 และ 54 kDa ทาการวิเคราะห์หาค่า
ความสัมพันธ์ ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) จากความหนาของ band โปรตีน และใช้ band ของ
โปรตีนชนิด -actin มา Normalized โดยใช้ คา่ ของกลุ่มควบคุม (DMSO < 0.1%) มาเทียบให้
เป็ น 1 พบว่า กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M นัน้ จะค่อยๆ ชักนาให้ เกิดการ
phosphorylation ของโปรตีน ERK1/2 ที่ระยะเวลาต่างๆ โดยที่จะเพิ่มสูงสุดที่เวลา 24 ชัว่ โมง
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าความสัมพันธ์ ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) แล้ ว พบว่าสอดคล้ องกัน
โดยตาแหน่งของโปรตี น p-ERK1/2 ที่ระยะเวลา 24 ชัว่ โมงจะมีคา่ สูงที่สุด เท่ากับ 2.4 เท่า เมื่อ
เทียบกับ p-ERK1/2 ใน control cells ขณะที่การแสดงออกของโปรตีน ERK1/2 นัน้ พบว่า band
ที่พบจะลดระดับลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ ้น โดยที่ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง จะมีการแสดงออกของโปรตีน
ERK1/2 ลดลงต่าสุด ซึง่ มีคา่ ความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) เท่ากับ 0.7 อาจเป็ นไปได้
ที่ระยะเวลาที่เพิ่มขึ ้น กรดเออร์ โซลิกสามารถกระตุ้นการทางานของโปรตีน ERK1/2 ให้ เปลี่ยนเป็ น
p-ERK1/2 มากยิ่งขึ ้น ดังภาพที่ 4.7
ส่วนการแสดงออกของระดับโปรตีนชนิด JNK พบว่า ค่าความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวน
เท่า (fold) ของกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M นันจะชั
้ กนาให้ เกิดการเพิ่มการ
แสดงออกของ phosphorylation ของโปรตีน JNK โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมงจะมี
ค่ามากที่สดุ เท่ากับ 1.2 เท่า ส่วนการแสดงออกของโปรตีน JNK นันพบว่
้
าจะลดระดับลงเรื่ อยๆ
เมื่อทดสอบกับกรดเออร์ โซลิกที่ระยะเวลาเพิ่มขึ ้น โดยจะมีคา่ สูงสุดที่เวลา 1 ชัว่ โมง ( Fold = 1.4 )
และหลังจากนันจะลดระดั
้
บลงมาเรื่ อยๆ จนต่าที่สดุ ที่เวลา 18 และ 24 ชัว่ โมง กล่าวคือ มีคา่
ความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) เท่ากับ 0.5 ดังภาพที่ 4.8
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Time (h)
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กราฟแสดงผลการแสดงออกในระดับโปรตีนของโปรตีนชนิด p-ERK1/2 และ
ERK1/2 ในเซลล์ Jurkat เมื่อทดสอบกับกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M ที่
ระยะเวลาต่างๆกัน และตรวจสอบด้ วยวิธี Western blot (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด)
p - ERK1/2 = Phosphorylation ของ Extracellular signalregulated protein Kinase 1/2
ERK1/2 = Extracellular signal-regulated protein kinase 1/2
C
= Control (DMSO < 0.1 %)

กาหนดให้
Lane ที่ 1 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวทาละลาย DMSO < 0.1% เป็ นกลุม่ ควบคุม
Lane ที่ 2 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
Lane ที่ 3 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
Lane ที่ 4 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
Lane ที่ 5 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 6 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 15 ชัว่ โมง
Lane ที่ 7 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง
Lane ที่ 8 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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กราฟแสดงผลการแสดงออกในระดับโปรตีนของโปรตีนชนิด p-JNK และ JNK
ในเซลล์ Jurkat เมื่อทดสอบกับกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M ที่ระยะเวลา
ต่างๆกัน และตรวจสอบด้ วยวิธี Western blot (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้
จากเซลล์ 3 ชุด)
p – JNK =
JNK
=
C
=

Phosphorylation ของ c-Jun N-terminal kinase
c-Jun N-terminal kinase
Control (DMSO < 0.1 %)

กาหนดให้
Lane ที่ 1 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวทาละลาย DMSO < 0.1% เป็ นกลุม่ ควบคุม
Lane ที่ 2 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
Lane ที่ 3 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
Lane ที่ 4 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
Lane ที่ 5 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 6 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 15 ชัว่ โมง
Lane ที่ 7 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง
Lane ที่ 8 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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7. กำรทดสอบฤทธิ์ของตัวกระตุ้น PMA/PHA ต่ อกำรกำรแสดงออกของระดับ
โปรตีนใน Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) signaling pathway คือ Extracellular
signal-regulated protein kinase (ERK) และ c-Jun N-terminal kinase (JNK) ของ Jurkat
cell ด้ วยวิธี Western blot
เมื่อทดสอบเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว Jurkat ด้ วยตัวกระตุ้น PMA ที่ระดับความเข้ มข้ น
12.5 ng/ml ร่วมกับ PHA ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25 g/ml เป็ นระยะเวลา 1, 3, 6, 12, 15, 18
และ 24 ชัว่ โมง โดยใช้ ตวั ควบคุม (control) เป็ น DMSO < 0.1 % และทาการตรวจวัดการ
แสดงออกของโปรตีนของ p-ERK1/2, ERK1/2, p-JNK และ JNK ด้ วยวิธี Western blot โดยทา
การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) จากความหนาของ band โปรตีน
และใช้ band ของโปรตีนชนิด -actin มา Normalized โดยใช้ ค่าของกลุ่มควบคุม (DMSO <
0.1%) มาเทียบให้ เป็ น 1 พบว่า ตัวกระตุ้น PMA/PHA นันจะชั
้ กนาให้ เกิดการ phosphorylation
ของโปรตีน ERK1/2 โดยที่จะเพิ่มสูงสุดที่เวลา 24 ชัว่ โมง โดยค่าความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวน
เท่า (fold) ของโปรตีน p-ERK1/2 ที่ระยะเวลา 24 ชัว่ โมงจะมีคา่ สูงที่สดุ เท่ากับ 2.3 เท่า เมื่อเทียบ
กับระยะเวลาอื่นๆ ขณะที่การแสดงออกของโปรตีน ERK1/2 นัน้ พบว่าในแต่ละช่วงเวลาไม่คอ่ ยมี
ความแตกต่างกันมาก ดังภาพที่ 4.9
การแสดงออกของระดับโปรตีนชนิด JNK พบว่า ค่าความสัมพันธ์ ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า
(fold) ของตัวกระตุ้น PMA ที่ระดับความเข้ มข้ น 12.5 ng/ml ร่วมกับ PHA ที่ระดับความเข้ มข้ น
0.25 g/ml นันจะชั
้ กนาให้ เกิดการเพิ่มการแสดงออกของ phosphorylation ของโปรตีน JNK
ในช่วงระยะเวลาแรกๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระยะเวลา 1 ชัว่ โมงจะมีคา่ มากที่สดุ เท่ากับ 1.3 และ
หลังจากนันจะลดระดั
้
บลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะต่าที่สดุ ที่ระยะเวลา 15 ชัว่ โมง (fold = 0.3)
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มเวลามากขึน้ ต่อไป จะพบว่าการแสดงออกของโปรตีน p-JNK นันจะ
้
ค่อยๆเพิ่มขึ ้นอีก นอกจากนี ้ยังพบว่าตัวกระตุ้น PMA/PHA นันไม่
้ มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
ระดับการแสดงออกของโปรตีน JNK เพราะในแต่ละช่วงเวลาที่ทดสอบ พบว่าค่าความสัมพันธ์ ที่
แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) ของโปรตีน JNK ไม่คอ่ ยมีความแตกต่างกันมาก ดังภาพที่ 4.10
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กราฟแสดงผลการแสดงออกในระดับโปรตีนของโปรตีนชนิด p-ERK1/2 และ
ERK1/2 ในเซลล์ Jurkat เมื่อทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA ที่ระยะเวลา
ต่างๆกัน และตรวจสอบด้ วยวิธี Western blot (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้
จากเซลล์ 3 ชุด)
p - ERK1/2 = Phosphorylation ของ Extracellular signalregulated protein Kinase 1/2
ERK1/2 = Extracellular signal-regulated protein kinase 1/2
C
= Control (DMSO < 0.1 %)
PMA/PHA = Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) และ
Phytohaemagglutinin (PHA) เป็ นตัวกระตุ้น

กาหนดให้
Lane ที่ 1 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวทาละลาย DMSO < 0.1% เป็ นกลุม่ ควบคุม
Lane ที่ 2 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
Lane ที่ 3 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
Lane ที่ 4 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
Lane ที่ 5 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 6 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 15 ชัว่ โมง
Lane ที่ 7 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง
Lane ที่ 8 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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กราฟแสดงผลการแสดงออกในระดับโปรตีนของโปรตีนชนิด p-JNK และ JNK
ในเซลล์ Jurkat เมื่อทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA ที่ระยะเวลาต่างๆกัน และ
ตรวจสอบด้ วยวิธี Western blot (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด)
p – JNK = Phosphorylation ของ c-Jun N-terminal kinase
JNK
= c-Jun N-terminal kinase
C
= Control (DMSO < 0.1 %)
PMA/PHA = Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) และ
Phytohaemagglutinin (PHA) เป็ นตัวกระตุ้น

กาหนดให้
Lane ที่ 1 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวทาละลาย DMSO < 0.1% เป็ นกลุม่ ควบคุม
Lane ที่ 2 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
Lane ที่ 3 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
Lane ที่ 4 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
Lane ที่ 5 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 6 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 15 ชัว่ โมง
Lane ที่ 7 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง
Lane ที่ 8 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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8. กำรทดสอบกำรแสดงออกของระดับโปรตีนใน Mitogen-Activated Protein
Kinase (MAPK) pathway คือ Extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) และ cJun N-terminal kinase (JNK) ของ Jurkat cell เมื่อถูกทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก (Ursolic
acid) และ PMA/PHA ด้ วยวิธี Western blot
เมื่อทดสอบเซลล์มะเร็ ง เม็ดเลือดขาว Jurkat ด้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น
20M (ระดับต่ากว่า IC50) เป็ นเวลา 0, 1, 2, 4, 6 และ 12 ชัว่ โมง และสารละลาย PD98059
ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง หลังจากนันกระตุ
้
้ นต่อด้ วยตัวกระตุ้น PMA ที่ระดับ
ความเข้ มข้ น 12.5 ng/ml ร่วมกับ PHA ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25 g/ml เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง โดย
กลุ่มควบคุม (control) จะใช้ DMSO < 0.1 % และมีกลุ่มควบคุมที่กระตุ้นด้ วย PMA/PHA อย่าง
เดียว (Positive control) ทาการตรวจวัดการแสดงออกของโปรตีนของ p-ERK1/2, ERK1/2,
p-JNK และ JNK ด้ วยวิธี Western blot โดยที่ตาแหน่งของโปรตีนชนิด ERK1/2 อยู่ที่ 42 และ 44
kDa และโปรตีน JNK อยู่ที่ตาแหน่ง 46 และ 54 kDa ทาการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ที่แสดง
เป็ นจานวนเท่า (fold) จากความหนาของ band โปรตีน และใช้ band ของโปรตีนชนิด -actin มา
Normalized โดยใช้ คา่ ของกลุ่มควบคุม (DMSO < 0.1%) มาเทียบให้ เป็ น 1 พบว่า เมื่อทดสอบ
เซลล์ Jurkat ด้ วยกรดเออร์ โซลิก ระดับความเข้ มข้ น 20 M ที่เวลา 12 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อด้ วย
ตัวกระตุ้น PMA/PHA อีก 12 ชัว่ โมง จะเกิดการ phosphorylation ของโปรตีน ERK1/2 เพิ่มขึ ้น
มากที่สุด เมื่อเทียบกับเวลาอื่นๆ กล่าวคือ จะพบการแสดงออกของโปรตีนชนิด p-ERK1/2 เพิ่ม
มากขึน้ ที่เ วลา 12 ชั่วโมง ซึ่ง สอดคล้ องกับค่าความสัมพันธ์ ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) ที่
ตาแหน่งของโปรตีน p-ERK1/2 ที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง เท่ากับ 5.3 ส่วนเซลล์ที่ทดสอบด้ วย
สารละลาย PD98059 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12
ชัว่ โมง พบว่าจะยับยังการแสดงออกของ
้
p-ERK1/2 ได้ อย่างชัดเจน และค่าความสัมพันธ์ที่แสดง
เป็ นจานวนเท่า (fold) นัน้ พบว่าได้ ค่าเท่ากับ 0.9 ซึ่งใกล้ เคียงกลุ่มควบคุม (control) ขณะที่การ
แสดงออกของโปรตีน ERK1/2 นัน้ พบว่าในแต่ละช่วงเวลาไม่คอ่ ยมีความแตกต่างกันมาก ดัง ภาพ
ที่ 4.11
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กราฟแสดงผลการแสดงออกในระดับโปรตีนของโปรตีนชนิด p-ERK1/2 และ
ERK1/2 ในเซลล์ Jurkat เมื่อทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ที่
ระยะเวลาต่างๆกัน และกระตุ้นต่อด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง และ
ตรวจสอบด้ วยวิธี Western blot (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด)
UA = Ursolic acid (กรดเออร์ โซลิก) ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M
C = Control (DMSO < 0.1 %)
PMA/PHA = Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) และ
Phytohaemagglutinin (PHA) เป็ นตัวกระตุ้น
PD98059 = สารละลาย PD98059 ความเข้ มข้ น 20 M
p - ERK1/2 = Phosphorylation ของ Extracellular signal-regulated
protein Kinase 1/2
ERK1/2 = Extracellular signal-regulated protein kinase 1/2

กาหนดให้
Lane ที่ 1 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวทาละลาย DMSO < 0.1% เป็ นกลุม่ ควบคุม
Lane ที่ 2 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว(Positive control)
Lane ที่ 3 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 0 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
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Lane ที่ 4 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 5 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 6 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 7 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และกระตุ้น
ต่อด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 8 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยสารละลาย PD98059 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และ
กระตุ้นต่อด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
ส่วนการแสดงออกของระดับโปรตีนชนิด JNK พบว่า เมื่อทดสอบเซลล์ด้วยกรดเออร์ โซลิก
ความเข้ มข้ น 20 M ที่ระยะเวลาต่างๆกัน และกระตุ้นต่อด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
พบว่า กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการแสดงออกของ
้
phosphorylation ของโปรตีน JNK เมื่อมี
ระยะเวลาเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมงก่อน
แล้ วกระตุ้นต่อด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA 12 ชัว่ โมง พบว่าสามารถยับยังการแสดงออกของโปรตี
้
น
p-JNK ได้ มากที่สดุ โดยมีคา่ ความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) เท่ากับ 0.4 ส่วนเซลล์ที่
ทดสอบด้ วยสารละลาย SP600125 ความเข้ มข้ น 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อด้ วย
PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง พบว่าจะยับยังการแสดงออกของ
้
p-JNK ได้ ไม่ดีมากนัน้ ซึ่งมีคา่
ความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) เท่ากับ 0.7 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (control) ขณะที่
การแสดงออกของโปรตีน JNK นัน้ พบว่า กรดเออร์ โซลิกสามารถลดระดับการแสดงออกของ
โปรตีนชนิด JNK ตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ ้น โดยที่จะยับยังการแสดงออกของโปรตี
้
น JNK ได้ สงู สุดที่
ระยะเวลา 12 ชั่วโมงเช่นกัน และมีค่าความสัมพันธ์ ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) เท่ากับ 0.3
ขณะที่สารละลาย SP600125 นันยั
้ งสามารถลดการแสดงออกของโปรตีน JNK ได้ เช่นกัน โดยมี
ค่าความสัมพันธ์ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า (fold) เท่ากับ 0.5 อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบ อาจ
เป็ นไปได้ วา่ ที่ระยะเวลาเพิ่มขึ ้น กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการแสดงออกของโปรตี
้
น JNK เป็ น
ผลให้ การแสดงออกของโปรตีน p-JNK นันไม่
้ เกิดขึ ้น ดังภาพที่ 4.12
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กราฟแสดงผลการแสดงออกในระดับโปรตีนของโปรตีนชนิด p-JNK และ JNK
ในเซลล์ Jurkat เมื่อทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก (Ursolic acid) ที่ระยะเวลา
ต่างๆกัน และกระตุ้นต่อด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และตรวจสอบด้ วย
วิธี Western blot (ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด)
UA
= Ursolic acid (กรดเออร์ โซลิก) ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M
C
= Control (DMSO < 0.1 %)
PMA/PHA = Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) และ
Phytohaemagglutinin (PHA) เป็ นตัวกระตุ้น
SP600125 = สารละลาย SP600125 ความเข้ มข้ น 20 M
p – JNK = Phosphorylation ของ c-Jun N-terminal kinase
JNK
= c-Jun N-terminal kinase

กาหนดให้
Lane ที่ 1 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวทาละลาย DMSO < 0.1% เป็ นกลุม่ ควบคุม
Lane ที่ 2 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยตัวกระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว(Positive control)
Lane ที่ 3 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 0 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
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Lane ที่ 4 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 5 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 6 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง และกระตุ้นต่อ
ด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 7 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยกรดเออร์ โซลิก 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และกระตุ้น
ต่อด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
Lane ที่ 8 = เซลล์ที่ทดสอบด้ วยสารละลาย SP600125 20 M เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และ
กระตุ้นต่อด้ วย PMA/PHA เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
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บทที่ 5
สรุ ปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
โรคมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว (Leukemia) เป็ นโรคมะเร็ ง ที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง
กระบวนการสร้ างเซลล์เม็ดเลือด ทาให้ มีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวมากขึ ้นเกินความต้ องการของ
ร่างกาย ทังนี
้ ้เซลล์เม็ดเลือดขาวที่สร้ างได้ นนั ้ จะมี คณ
ุ สมบัติและการทางานที่ผิดปกติไปจากเดิม
อี ก ด้ ว ย ส่ว นในแง่ ข องการรั ก ษานัน้ ขึ น้ อยู่กับ ชนิ ด ของโรค ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ เ ป็ นยาเคมี บ าบัด
(chemotherapy) และมักจะเกิดผลข้ างเคียงของยา ซึ่งในปั จจุบนั นัน้ ได้ มีทางเลือกใหม่ของการ
รักษาที่จะช่วยลดผลข้ างเคียงของยาที่ใช้ ให้ น้อยลง โดยมีการค้ นหาสารชนิดต่างๆ เช่น สมุนไพร
หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม าจากธรรมชาติ เพื่ อ น ามาใช้ ร่ ว มกั น กั บ ยาเคมี บ าบัด ซึ่ ง สามารถลด
ผลข้ า งเคี ย งและบรรเทาอาการของโรคได้ โดยที่ มี ก ารศึก ษาพบว่ า สารป้ องกัน มะเร็ ง
(chemopreventive agent) ชนิดต่างๆ สามารถยับยังการแบ่
้
งตัวของเซลล์และชักนาให้ เกิดการ
ตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ในเซลล์มะเร็ งได้ หลายชนิด กรดเออร์ โซลิกเป็ นสารประกอบ
จาพวก Pentacyclic triterpenoid carboxylic acid เป็ นสารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีฤทธิ์
เป็ นสารป้องกันมะเร็ ง (chemopreventive agent) ได้ อีกชนิดหนึ่งด้ วย [14] โดยที่เป็ นสารที่ได้ รับ
ความสนใจและมี ผ้ ูทาการศึกษากัน เป็ นจ านวนมาก เนื่ องจากกรดเออร์ โ ซลิ กนัน้ เป็ นสารที่ มี
คุณสมบัตไิ ด้ หลากหลาย [16]
จากผลการศึกษาฤทธิ์การยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์ มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat
จากกรดเออร์ โซลิก ด้ วยวิธี XTT assay นันพบว่
้
า กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์
Jurkat ตามระดับความเข้ มข้ นที่มากขึ ้น ดังภาพที่ 4.1 เมื่อเทียบกับกลุ่มเซลล์ควบคุม ซึ่งไม่ได้ รับ
สารใดๆ ดังนัน้ กรดเออร์ โซลิกมีฤทธิ์ ยบั ยังการเจริ
้
ญและการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ งได้ ซึ่งผลการ
ทดสอบนันสอดคล้
้
องกับงานวิจยั หลายๆ แห่ง ที่กล่าวว่า กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการแบ่
้
งตัว
และสามารถชักนาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ของเซลล์มะเร็ งหลายชนิด เช่น
เซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ด เลื อ ด, เซลล์ ม ะเร็ ง เต้ า นม, เซลล์ ม ะเร็ ง ผิ ว หนัง , เซลล์ ม ะเร็ ง ต่อ มลูก หมาก,
เซลล์มะเร็งตับ และเซลล์มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ เป็ นต้ น [18, 23, 25, 26, 28, 32] และนอกจากนี ้ มีการ
รายงานว่ากรดเออร์ โซลิกและยาเคมีบาบัด (chemotherapeutic agents) คือ ยาธาซอล (Taxol)
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และยาซิสแพลทิน (Cisplatin) นัน้ มีฤทธิ์ เสริ มกันทาให้ สามารถชักนาให้ เซลล์มะเร็ งเกิดการตาย
แบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ได้ โดยที่จะไปยับยังการท
้
างานของ NF-B ในเซลล์มะเร็ง [99]
ผลการศึกษาฤทธิ์ ของกรดเออร์ โซลิกต่อการหลั่งไซโตไคน์ ชนิ ด IL-2 และ TNF- ใน
เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง Jurkat ด้ วยวิธี ELISA พบว่า กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความ
เข้ มข้ น 20 M ไม่สามารถกระตุ้นเซลล์ ให้ หลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ที่พบว่า กรดเออร์ โซลิก อย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถชักนาให้ หลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2, IL-4,
IL-6 และ IFN- ในเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนู (murine splenic lymphocytes) ได้ [100] แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานที่พบว่า กรดเออร์ โซลิกที่เกาะกลุ่มกันสามารถจับกับตัวรับ CD36
ของผนังเซลล์ ทาให้ กระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-1 ของเซลล์ RAW264.7 macrophage ใน
หนู ผ่านวิถีของ ERK และ p38 MAPK ได้ และยังสามารถกระตุ้นการทางานของ caspase-1 ได้
อีกด้ วย [69] เนื่องจากไซโตไคน์ชนิด IL-2 นัน้ สามารถกระตุ้นการเจริ ญเติบโตและการแบ่งตัวของ
เซลล์ได้ สามารถยับยังการตายแบบอะพอพโทซิ
้
ส (apoptosis) และกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด
ต่างๆในเซลล์หลายชนิด โดยที่ไซโตไคน์ชนิด IL-2 นัน้ ยังควบคุมหน้ าที่การทางานของเซลล์เม็ด
เลื อดขาวชนิด T-cell ได้ อี กด้ วย ขณะที่ ไ ซโตไคน์ ช นิด TNF- จัดเป็ น pro-inflammatory
cytokine ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสาคัญในการควบคุมเซลล์ที่เกี่ยวข้ องกับภูมิค้ มุ กันหลายชนิด เช่น
กระตุ้นเซลล์ macrophage และเซลล์ชนิดอื่นๆ อีกด้ วย [60] ดังนัน้ จากการที่กรดเออร์ โซลิกไม่มี
ผลต่อการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ในเซลล์ Jurkat อาจเกี่ยวข้ องกับการยับยังการ
้
เจริญเติบโตของเซลล์ได้ เช่นกัน การศึกษาในครัง้ นี ้พบว่ากรดเออร์ โซลิกยังมีผลยับยังการหลั
้
ง่ IL-2
และ TNF- ที่เกิดจากการกระตุ้นของ PMA/PHA ได้ อีกด้ วย โดยการศึกษาก่อนหน้ านี ้พบว่า
ตัวกระตุ้น PMA สามารถกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 ในเซลล์ T-Lymphocyte ได้ [53]
และการทดสอบในครัง้ นี ้พบว่าตัวกระตุ้น PMA/PHA (positive control) สามารถชักนาให้ เกิดการ
หลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- เพิ่มขึ ้นที่ระยะเวลา 12 และ 3 ชัว่ โมง ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (DMSO < 0.1 %) ดังภาพที่ 4.2 นอกจากนี ้ยังมีสาร
ชนิดอื่นๆที่สามารถกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์ได้ อีก เช่น Concanavalin A และ anti-CD3/antiCD28 โมโนโคนอลแอนติบอดี (mAb) สามารถกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์ ชนิด IL-2, IL-4, IL-6 และ
IFN- ในเซลล์เม็ดเลือดขาว (lymphocytes) ได้ เช่นกัน [100]
จากผลการศึกษาฤทธิ์ การยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ของเซลล์ Jurkat จากกรดเออร์ โซลิก
เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA พบว่า กรดเออร์ โซลิกจะยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ
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TNF- ของเซลล์ Jurkat เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA ตามระดับความเข้ มข้ นของกรดเออร์
โซลิกและระยะเวลาที่เพิ่มขึ ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยเทียบกับกลุ่มควบคุมที่กระตุ้นด้ วย
PMA/PHA เพียงอย่างเดียว (Positive control) ดังภาพที่ 4.3 และ 4.4 โดยที่ผลการยับยังการหลั
้
ง่
ไซโตไคน์ ของเซลล์ จ ากกรดเออร์ โซลิกนัน้ ต้ องใช้ เวลาในการทดสอบกรดเออร์ โซลิ กกับเซลล์
เพาะเลี ้ยงหลายชั่วโมงก่อนที่จะกระตุ้นด้ วย PMA/PHA จึงสามารถยับยังการหลั
้
่งไซโตไคน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของกรดเออร์ โซลิกที่น้อยลงในระยะเวลาเท่ากัน การ
ยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์มีประสิทธิภาพน้ อยลงเช่นกัน ดังนัน้ การยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ ของเซลล์
จากกรดเออร์ โซลิกต้ องใช้ ระดับความเข้ มข้ นและเวลาที่เหมาะสม จึงจะสามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซ
โตไคน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่มีการรายงานพบว่ากรดเออร์ โซลิกนันสามารถยั
้
บยังการหลั
้
ง่
ไซโตไคน์ในเซลล์ได้ หลายชนิด โดยพบว่าสามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2, IL-4, IL-6
และ IFN- ในเซลล์ splenic lymphocytes ที่ถกู กระตุ้นด้ วย Concanavalin A (Con A) หรื อ
anti-CD3/CD28 mAb และยังพบว่ากรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-1,
TNF- และ IL-6 ในเซลล์ macrophage ที่ถูกกระตุ้นจาก LPS (lipopolysaccharides) ได้ อีก
ด้ วย [100] นอกจากนี ก้ รดเออร์ โซลิก ยังสามารถมี ฤทธิ์ ต้านการสร้ างหลอดเลือดใหม่ที่ไปเลีย้ ง
เซลล์มะเร็ งได้ โดยจะไปยับยังการสร้
้
างไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้ องกับการอักเสบ เช่น TNF-, IL-1
และ IL-6 ในหนู C57BL6 ที่ถกู กระตุ้นให้ เกิดการสร้ างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) [17]
นอกจากนี ้กรดเออร์ โซลิกสามารถเป็ นสารกดภูมิค้ มุ กัน (immunosuppressive agent) ได้ ด้วย ทา
ให้ ไปยับยังการแบ่
้
งตัวและการทางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cells โดยการไปกดกลไกการ
ทางานของ NF-B ทาให้ ไปยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 ใน T-cells ของหนู ที่ถกู กระตุ้น
ด้ วย PMA/ionomycin [101]
ส่วนผลการศึกษาฤทธิ์ การยับยัง้ การหลั่งไซโตไคน์ จากตัวยับยัง้ ของวิถี MAPKs คือ
สารละลาย PD98059 และสารละลาย SP600125 เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA ด้ วยวิธี ELISA
นัน้ พบว่า ตัวยับยังของวิ
้
ถี MAPKs ทังสองชนิ
้
ดนี ้ สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ
TNF- ได้ ทนั ทีโดยไม่ขึ ้นกับระยะเวลาที่ทดสอบ กล่าวคือ สามารถยับยังการหลั
้
่งไซโตไคน์ได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใส่ตวั กระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว (positive
control) ตัง้ แต่ที่ ร ะยะเวลา 0 ชั่ว โมง คื อ การทดสอบสารทัง้ สองชนิ ด พร้ อมกับ ตัว กระตุ้ น
PMA/PHA ดังภาพที่ 4.5 และ 4.6 เนื่องจากวิถี MAPKs นันเกี
้ ่ยวข้ องกับการแสดงออกของยีน
การสร้ างโปรตีนที่เกี่ยวของกับปั จจัยการเจริ ญเติบโต (growth factor) และไซโตไคน์อีกหลายชนิด
รวมไปถึง IL-2 และ TNF- ด้ วย ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกับการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กัน [75] นอกจากนี ้
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วิถีของ ERK นันจะควบคุ
้
มการหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 ได้ โดยที่มีการใช้ การกลายพันธุ์ของ ERK
ทาให้ ไม่มี ERK ในเซลล์ (dominant negative mutation ของ ERK) โดยนาเข้ าไปในเซลล์ Jurkat
(infected cells) ทาให้ เกิดการยับยังการสร้
้
าง IL-2 ได้ [78] ส่วนสารละลาย SP600125 นัน้
สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-10, IFN- และ TNF- ได้ ใน Th1 และ Th2 cells จาก
PBMCs (human peripheral blood mononuclear cells) [102] จากการผลทดสอบนัน้ พบว่า
การยับยัง้ การหลั่งไซโตไคน์ของตัวยับยัง้ ของวิถี MAPKs นัน้ ไม่ขึน้ กับระยะเวลาที่ใช้ ในการ
ทดสอบ แต่ขณะที่กรดเออร์ โซลิกนัน้ จะต้ องใช้ เวลาในการทดสอบสักระยะก่อนที่จะกระตุ้นด้ วย
ตัวกระตุ้น PMA/PHA จึงจะสามารถยับยังการหลั
้
่งไซโตไคน์ได้ อย่างไรก็ตามทัง้ กรดเออร์ โซลิก
และตัวยับยังวิ
้ ถีของ MAPKs สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ในเซลล์
Jurkat เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA ได้ เช่นกัน ดังนัน้ การยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ
TNF- ของกรดเออร์ โซลิกนัน้ อาจจะเกี่ยวข้ องกับวิถีของ MAPKs เป็ นได้
จากผลการทดสอบที่ ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่าสารละลาย PD98059 และ SP600125
สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ จึงได้ มีการศึกษาต่อว่า กรดเออร์ โซลิกที่สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซ
โตไคน์ ช นิ ด IL-2 และ TNF- จากการกระตุ้น ของ PMA/PHA จะมี ส่วนยับ ยัง้ ในการ
phosphorylation ของ ERK และ JNK ด้ วยหรื อไม่ จากการทดสอบกรดเออร์ โซลิกและตัวกระตุ้น
PMA/PHA แยกกันแต่ละครัง้ และทดสอบสารทังสองชนิ
้
ดร่วมกันพบว่า สารทังสองสามารถกระตุ
้
้น
การ phosphorylate โปรตีน ERK1/2 ได้ ในช่วงเวลา 18 และ 24 ชัว่ โมง ผลการทดสอบแสดงให้
เห็นว่าการยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ของกรดเออร์ โซลิกที่ เกิดจากการกระตุ้นของ PMA/PHA ไม่ได้
ผ่านการยับยังการ
้ phosphorylate โปรตีน ERK1/2 เหมือนกับสารละลาย PD98059 และจาก
งานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ พบว่า การ phosphorylation ของโปรตีน JNK ในช่วงเวลาที่ตา่ งกันอาจเป็ น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ T-cell เปลี่ยนขบวนการจาก proliferation เป็ น apoptosis [103] เมื่อทาการ
ทดสอบในครัง้ นี ้พบว่า PMA/PHA จะกระตุ้นให้ เซลล์สร้ างไซโตไคน์ออกมาอย่างมีนยั สาคัญใน
เวลาตังแต่
้ 12 ชัว่ โมงขึ ้นไป และช่วยในการ phosphorylate โปรตีน JNK ในช่วง 1 ชัว่ โมงแรก
ต่อจากนันระดั
้ บของ phosphorylate โปรตีน JNK จะลดลง ซึ่งเวลาที่เกิดการ phosphorylation
จะสัน้ กว่ า การกระตุ้น ด้ ว ยกรดเออร์ โ ซลิ ก ซึ่ ง จะใช้ เวลา 12 ชั่ว โมงในการกระตุ้น การ
phosphorylation โปรตีน JNK ภายในเซลล์ และปริ มาณของ phosphorylate โปรตีน JNK จะ
ลดลงตามลาดับ โดยมีปริมาณน้ อยที่สดุ ที่เวลา 24 ชัว่ โมง
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จากการรายงานพบว่า PMA สามารถกระตุ้น Protein kinase C (PKC) ได้ โดยตรง และ
ทาให้ เกิดการ phosphorylation ของโปรตีน JNK โดยที่ phosphorylate โปรตีน JNK จะกระตุ้น
transcription factor c-Jun ในนิวเคลียส ให้ เกิดการ phosphorylation และกระตุ้นการทางาน
ของ AP-1 ซึ่งเป็ น transcription factor เป็ นผลให้ มีการแสดงออกของยีนชนิด IL-2 เพิ่มมากขึ ้น
[53, 83, 104] และพบว่าในเซลล์ fibroblasts ที่ขาดการแสดงออกของโปรตีน JNK (Jnk-null)
ทุกๆ isoform จะทาให้ ระดับการแสดงออกของโปรตีน Jun และการทางานของ AP-1 ผิดปกติไป
ด้ วย [105] และในการศึกษาครัง้ นี ้การ Co-incubation ระหว่างกรดเออร์ โซลิกและ PMA/PHA
นัน้ จะยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเซลล์ถกู บ่มด้ วย
กรดเออร์ โซลิกก่อน 12 ชัว่ โมง แล้ วกระตุ้นด้ วย PMA/PHA ต่ออีก 12 ชัว่ โมง โดยที่กรดเออร์ โซลิก
สามารถยับยังฤทธิ
้ ์ของ PMA/PHA ในการกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์ ได้ ขณะที่การยับยังการหลั
้
ง่ ไซ
โตไคน์จะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อมีการ co-incubation ของกรดเออร์ โซลิกกับ PMA/PHA พร้ อมกัน
อาจมีผลเนื่องมาจากการ phosphorylation โปรตีน JNK ในช่วงเวลาที่ตา่ งกันของกรดเออร์ โซลิก
และ PMA/PHA แต่อย่างไรก็ตามการ phosphorylation ของ JNK ในช่วงเวลาที่ตา่ งกันจากการ
กระตุ้นของกรดเออร์ โซลิกและ PMA/PHA อาจไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงการ
หลัง่ ไซโตไคน์ เนื่องจากการ pre-incubation ของกรดเออร์ โซลิกกับเซลล์ก่อน ทาให้ ปริ มาณการ
แสดงออกของโปรตี น JNK ลดลงจ านวนหนึ่ ง ถึ ง แม้ ว่ า PMA/PHA จะกระตุ้ นการ
phosphorylation ของ JNK ก็อาจจะมีระดับไม่เพียงพอในการกระตุ้นการหลัง่ ไซโตไคน์ได้ ส่วน
การลดลงในการแสดงออกของโปรตีน JNK จากกรดเออร์ โซลิก คาดว่าอาจเกิดจากหลายสาเหตุ
เช่น JNK mRNA ไม่มีความเสถียรเมื่อมีกรดเออร์ โซลิกอยู่ด้วย หรื อการที่กรดเออร์ โซลิกไปยับยั ง้
Transcription factor บางตัวที่ทาให้ JNK mRNA สร้ างได้ น้อยลง เป็ นต้ น และเนื่องจากการ
แสดงออกของโปรตีน JNK และการกระตุ้นการทางานโดยการเกิด phosphorylation ของ JNK
นันมี
้ ส่วนเกี่ยวข้ องในการแสดงออกของไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- [85, 106] จึงอาจจะเป็ น
สาเหตุหนึ่งที่กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- เพราะมีการ
แสดงออกของโปรตีน JNK และ p-JNK ลดลง
จากผลการทดสอบ จึงพบว่า กรดเออร์ โซลิกมีผลต่อวิถีของ MAPKs แตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั
ความเข้ มข้ น ระยะเวลา และชนิดของเซลล์ โดยมีการรายงานพบว่า การเกาะกลุ่มกันของกรดเออร์
โซลิกสามารถเพิ่มการแสดงออกของ phosphorylation ทัง้ ERK และ p-38 MAPK แต่ไม่มีผลกับ
การแสดงออกของ JNK ซึ่ง ชัก นาให้ เ กิ ดการหลั่ง ไซโตไคน์ ช นิด IL-1 ในเซลล์ RAW264.7
macrophage [69] นอกจากนี ้ยังพบว่า กรดเออร์ โซลิกสามารถชักนาการเกิด phosphorylation
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ของ JNK แต่ไม่มีผลกับ p-ERK และ p-38 MAPK ทาให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส
(apoptosis) ในเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี ้ยง K562, เซลล์มะเร็ ง
ต่อมลูกหมากเพาะเลี ้ยง DU145 และ LNCaP และเซลล์มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ เป็ นต้ น [19, 26, 27,
34] นอกจากกรดเออร์ โซลิกแล้ วยังมีสารหลายชนิดที่สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ รวมไปถึง
IL-2 ผ่านวิถีของ JNK อย่างเช่น มีการรายงานว่า สาร Compound C ซึ่งเป็ นตัวยับยังที
้ ่จาเพาะ
กับ AMPK (AMP-activated protein kinase) สามารถยับยังการเกิ
้
ด phosphorylation ของ JNK
และ p-38 MAPK แต่จะไปเพิ่มการเกิด phosphorylation ของ ERK จากการกระตุ้นของ
PMA/ionomycin ขณะที่สาร Compound C นันจะไปยั
้
บยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 ในเซลล์
Jurkat ผ่านการกระตุ้นของ NF- AT และ AP-1 ได้ อีกด้ วย [107] ส่วนสาร TAT-JIP peptide ซึ่ง
เป็ นสารยับยังของ
้
JNK (JNK inhibitor) สามารถยับยังการหลั
้
ง่ สาร Lymphotoxin, IL-2, IFN-
และ IL-10 จากการกระตุ้นของ PMA/PHA ใน purified human T-cells โดยที่สาร TAT-JIP
peptide จะไปลดการเกิด phosphorylation ของโปรตีน Jun เป็ นผลให้ เกิดการยับยังการแบ่
้
งตัว
และการหลัง่ ไซโตไคน์ของเซลล์ด้วย [108] ขณะที่พบว่าการยับยังการแสดงออกของโปรตี
้
น JNK
จาก antisense oligonucleotides complementary เป็ นผลให้ ยบั ยังการเจริ
้
ญเติบโตของเซลล์
และเกิดการอะพอพโทซิส (apoptosis) ในเซลล์มะเร็ งได้ อีกด้ วย โดยโปรตีน JNK มีบทบาทสาคัญ
ในการควบคุมการทางานต่างๆภายในเซลล์ เช่น การเจริ ญและแบ่งตัวของเซลล์ (proliferation),
การกลายเป็ นเซลล์ ม ะเร็ ง (tumorigenesis), การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ไปท าหน้ าที่ เ ฉพาะ
(differentiation) และการควบคุมให้ เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) เป็ นต้ น [109]
ดังนัน้ การยับยังการแสดงออกของโปรตี
้
น JNK อาจจะเป็ นผลดีในการใช้ ในการรักษาพยาธิสภาพ
ของโรคได้
จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยัง้ การหลั่งไซโตไคน์ชนิด IL-2
และ TNF- ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตของเซลล์และเกิด การอักเสบของเซลล์ได้ ทังนี
้ ้การ
ยับยังนั
้ นยั
้ งเกี่ยวข้ องกับกลไกของวิถี MAPK โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถี JNK เพราะกลไกการหลัง่ ไซ
โตไคน์ข้างต้ นนันเกี
้ ่ยวข้ องกับการทางานของโปรตีน JNK การที่กรดเออร์ โซลิกยับยังการหลั
้
ง่ ไซโต
ไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ที่ถกู กระตุ้นโดย PMA/PHA ผ่านวิถี JNK ใน Jurkat cells อาจเกิดขึ ้น
จากสองสาเหตุ คือ 1. กรดเออร์ โซลิกมีช่วงเวลาการกระตุ้นการเกิด phosphorylation ของโปรตีน
JNK ที่แตกต่างจากการกระตุ้นของ PMA/PHA และ/หรื อ 2. กรดเออร์ โซลิกสามารถลดระดับการ
แสดงออกของโปรตีน JNK ซึ่งส่งผลทาให้ มีปริ มาณโปรตีน JNK ที่ถูก phosphorylate ลดลง
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หรื อไม่เพียงพอต่อการกระตุ้น การหลัง่ ไซโตไคน์จึ งไม่มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรดเออร์ โซลิกอาจ
เป็ นทางเลือกใหม่ในการรักษาที่อาจจะใช้ ร่วมกับยาเคมีบาบัดเพื่อช่วยลดการเจริ ญเติบโตของ
เซลล์มะเร็ งและลดผลข้ างเคียงของยาที่ใช้ รักษาได้ ทาให้ ลดพยาธิสภาพของโรคและยังสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ ในการป้องกันของโรคได้ อีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลกระทบของกรดเออร์ โซลิกต่อการหลั่งไซโตไคน์ผ่านวิถี MAPKs ใน
เซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิด Jurkat พบว่า กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการเจริ
้
ญและแบ่งตัว
ของเซลล์เพาะเลี ้ยงได้ โดยสามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- เมื่อถูกกระตุ้น
ด้ วย PMA/PHA ได้ ตามความเข้ มข้ นและเวลาที่เพิ่มขึ ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เมื่อทดสอบ
โดยใช้ กรดเออร์ โซลิกเพียงอย่างเดียวพบว่าไม่มีผลต่อการหลัง่ ไซโตไคน์ของเซลล์ ส่วนการยับยัง้
การหลัง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ของกรดเออร์ โซลิกนันเกี
้ ่ยวข้ องกับวิถีของ JNK แต่ไม่
เกี่ยวข้ องกับวิถีของ ERK โดยที่กรดเออร์ โซลิกสามารถยับยังการแสดงออกของโปรตี
้
น JNK และ
p-JNK เมื่ อ ถูก กระตุ้น ด้ ว ย PMA/PHA ได้ ด้ ว ย แต่จ ะไปเพิ่ ม การแสดงออกของ ERK
phosphorylation ขณะที่การทางานของ PKC จะถูกกระตุ้นจาก PMA สามารถชักนาให้ เกิดการ
สร้ าง IL-2 transcription factor โดยผ่านวิถีของ JNK ดังนัน้ การยับยังการแสดงออกของโปรตี
้
น
JNK เป็ นผลให้ ไม่มีการแสดงออกของโปรตีน p-JNK เกิดขึน้ และอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
สามารถยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ได้ อย่างไรก็ตาม การที่กรดเออร์ โซลิก
ยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- เมื่อถูกกระตุ้นด้ วย PMA/PHA ในเซลล์ Jurkat
ผ่านวิถีของ JNK นันอาจไม่
้
ได้ เกิดจาก JNK วิถีเดียวหรื อโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่ง กรดเออร์ โซลิก
อาจยับยัง้ ส่วนอื่นๆบนเส้ นทางของกลไกการส่งสัญญาณหรื ออาจเกี่ ยวข้ องกับวิถีกลไกการส่ง
สัญ ญาณอื่ นๆ เป็ นผลให้ เ กิ ดการยับยัง้ การสร้ างไซโตไคน์ ในเซลล์ Jurkat ได้ เช่นกัน ดัง นัน้
สามารถนาความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดการวิจยั เพิ่มเติม เพื่อจะได้ ทราบกลไกการทางานของกรดเออร์
โซลิกในการยับยังการหลั
้
ง่ ไซโตไคน์ชนิด IL-2 และ TNF- ในเซลล์ Jurkat ว่าเกิดจากวิถีกลไกใด
เพื่อที่วา่ จะได้ องค์ความรู้ใหม่เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในรักษาและป้องกันพยาธิสภาพของโรคมะเร็ ง
เม็ดเลือดขาวได้ ตอ่ ไปในอนาคต
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ภำคผนวก ก.
ข้ อมูลจำกกำรทดลอง
ตารางที่ 1: แสดง % Viability (ค่าการอยูร่ อดของเซลล์) ของเซลล์ Jurkat เมื่อทดสอบกับกรดเออร์
โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นต่างๆ เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และตรวจสอบด้ วยวิธี XTT assay
Cells treatment
ไม่ได้ รับสารใดๆ
ตัวทาละลาย DMSO (< 0.1 %)
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 5 M
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 10 M
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 20 M
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 30 M
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 40 M
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 60 M
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 80 M
กรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 100 M
IC50

% Viability (MeanSEM)
(control = ไม่ได้ รับสารใดๆ)
100
110.25  6.79
96.67  4.90
89.08  6.15
74.38  7.76
51.84  6.52***
46.77  7.03***
31.85  5.29***
24.78  4.80***
19.95  3.51***
35.5 %

ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด
*** = % Viability มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ รับสารใดๆ (control)

92
ตารางที่ 2: แสดงปริ มาณไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2 (IL-2) และ Tumor necrosis factor-alpha
(TNF-) ของเซลล์ Jurkat ที่ถกู ตัวกระตุ้นด้ วย PMA/PHAที่ระยะเวลาต่างๆ กัน และตรวจสอบ
ด้ วยวิธี ELISA
ปริมำณไซโตไคน์ (MeanSEM)
(pg/mg protein)
IL-2
TNF-
ตัวทาละลาย DMSO (< 0.1 %)
0
0
PMA/PHA ที่เวลา 1 ชัว่ โมง
0
202.78  20.26
PMA/PHA ที่เวลา 3 ชัว่ โมง
145.85  56.34
430.49  60.97**
PMA/PHA ที่เวลา 6 ชัว่ โมง
3,445.47  712.92
731.84  53.13***
PMA/PHA ที่เวลา 12 ชัว่ โมง
8,826.85  1,355.61**
830.25  65.64***
PMA/PHA ที่เวลา 15 ชัว่ โมง 10,385.48  1,377.67**
966.84  54.91***
PMA/PHA ที่เวลา 18 ชัว่ โมง 11,501.33  1,409.40***
872.26  50.03***
PMA/PHA ที่เวลา 24 ชัว่ โมง 12,725.11  1,990.44***
941.86  76.96***
Cells treatment

ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด
**
= มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม (DMSO < 0.1 %)
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ตารางที่ 3: แสดงปริมาณไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2 (IL-2) ของเซลล์ Jurkat ที่ถกู ยับยังด้
้ วยกรด
เออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นและระยะเวลาต่างๆกัน และตรวจสอบด้ วยวิธี ELISA
Cells
treatment
0h
กรดเออร์ โซลิก
5 M
กรดเออร์ โซลิก
10 M
กรดเออร์ โซลิก
20 M
กรดเออร์ โซลิก
30 M
ตัวกระตุ้น
PMA/PHA
ตัวทาละลาย
DMSO<0.1%

ปริมำณไซโตไคน์ ชนิด Interleukin-2 (MeanSEM)
(pg/mg protein)
1h
2h
4h
6h

12 h

8,369.86  9,238.85  7,131.25  7,923.10  7,238.01  5,476.04 
740.82
203.27
423.26
717.23
982.64
508.06***
6,950.59  7,101.59  6,197.50  5,461.94  5,233.10  3,943.85 
378.59
394.49
77.30*
482.53*** 898.77*** 944.21***
8,156.59  5,698.88  3,287.35  1,147.11  1,876.30  1,049.01 
344.21
562.09** 684.73*** 312.10*** 573.30*** 445.25***
5,422.31  2,799.22 
270.51*** 445.29***

674.76 
158.85***

101.68 
36.77***

15.15 
12.37***

9,551.48  935.90
0

ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด
*
= มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
**
= มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับตัวกระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว (Positive control)

0
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ตารางที่ 4: แสดงปริมาณไซโตไคน์ชนิด Tumor necrosis fctor-alpha (TNF-) ของเซลล์ Jurkat
ที่ถกู ยับยังด้
้ วยกรดเออร์ โซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นและระยะเวลาต่างๆกัน และตรวจสอบด้ วยวิธี
ELISA
Cells
treatment
0h
กรดเออร์ โซลิก
5 M
กรดเออร์ โซลิก
10 M
กรดเออร์ โซลิก
20 M
กรดเออร์ โซลิก
30 M
ตัวกระตุ้น
PMA/PHA
ตัวทาละลาย
DMSO<0.1%

ปริมำณไซโตไคน์ ชนิด TNF- (MeanSEM)
(pg/mg protein)
1h
2h
4h
6h

12 h

631.53 
37.78

649.79
70.70

590.37 
82.96

561.70
111.42

572.23 
44.37

491.64 
93.68

644.50 
55.55

695.70
83.16

584.09 
96.91

523.63 
78.64

527.44 
90.40

453.84 
98.42*

857.70
124.27

691.40
71.97

509.06
109.34

403.08 
163.98*

350.32 
75.74**

56.84 
27.66***

759.25
87.82

642.37 
103.53

401.72 
144.18**

169.50 
93.83***

69.48 
28.83***

0

938.04  85.03
0

ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด
*
= มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
**
= มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับตัวกระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว (Positive control)
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ตารางที่ 5: แสดงปริมาณไซโตไคน์ชนิด Interleukin-2 (IL-2) ของเซลล์ Jurkat ที่ถกู ยับยังด้
้ วย
สารละลาย PD98059 (ERK inhibitor) และสารละลาย SP600125 (JNK inhibitor) ระดับความ
เข้ มข้ น 20 M ที่ระยะเวลาต่างๆกัน และตรวจสอบด้ วยวิธี ELISA
Cells
treatment
0h
1,138.39 
PD98059
30.35***
20 M
834.03 
SP600125
147.94***
20 M
ตัวกระตุ้น
PMA/PHA
ตัวทาละลาย
DMSO<0.1%

ปริมำณไซโตไคน์ ชนิด Interleukin-2 (MeanSEM)
(pg/mg protein)
1h
2h
4h
6h

12 h

1,160 
93.28***

1,333.63  1,189.90  1,076.31 
117.30***
72.72***
121.84***

639.16 
96.76***

841.74 
177.49***

822.77 
216.67***

697.66 
165.99***

749.88 
134.41***

684.51 
152.68***

9,551.48  935.90
0

ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับตัวกระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว (Positive control)
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ตารางที่ 6: แสดงปริมาณไซโตไคน์ชนิด Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) ของเซลล์
Jurkat ที่ถกู ยับยังด้
้ วยสารละลาย PD98059 (ERK inhibitor) และสารละลาย SP600125 (JNK
inhibitor) ระดับความเข้ มข้ น 20 M ที่ระยะเวลาต่างๆกัน และตรวจสอบด้ วยวิธี ELISA
Cells
treatment
0h
PD98059
20 M
SP600125
20 M
ตัวกระตุ้น
PMA/PHA
ตัวทาละลาย
DMSO<0.1%

ปริมำณไซโตไคน์ ชนิด TNF- (MeanSEM)
(pg/mg protein)
1h
2h
4h
6h

12 h

427.55 
10.35*

410.97 
16.97*

409.58 
50.83*

340.95 
13.79**

345.15 
23.69**

206.31 
11.69***

168.44 
15.19***

141.28 
13.32***

103.79 
21.75***

79.62 
15.46***

48.39 
17.08***

23.49 
17.36***

938.04  85.03
0

ทาการทดสอบทังหมด
้
3 ครัง้ จากเซลล์ 3 ชุด
*
= มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
**
= มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
*** = มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับตัวกระตุ้น PMA/PHA เพียงอย่างเดียว (Positive control)
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กรำฟมำตรำฐำนที่ใช้ ในกำรคำนวณ
กราฟมาตราฐานของ Interleukin-2 วิธี ELISA

กราฟมาตราฐานของ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-) วิธี ELISA
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กราฟมาตราฐานของโปรตีน Bovine serum albumin วิธี Bradford method
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ภำคผนวก ข.
นำ้ ยำและสำรละลำยที่ใช้ ในกำรทดสอบ
อาหารเลี ้ยงเซลล์เพาะเลี ้ยง 200 ml
- RPMI-1640
180 ml
- Fetal bovine serum
20
ml
สารละลาย XTT 1mg/ml
- XTT
5
mg
- PMS
0.5 mg
- RPMI-1640
5
ml
สารละลาย Phosphate buffer saline 10X ปริมาตร 500 ml
- NaCl
40
g
- KCl
1
g
- NaHPO4
5.75 g
- KH2PO4
1
g
เติมน ้า Milli-Q ปรับ pH 7.4 (7.2 - 7.4) แล้ วค่อยเติมน ้าจนครบ 500 ml
สารละลาย Laemmli loading buffer 10X ปริมาตร 5 ml
- 2 M Tris-HCl pH 6.8
0.3 ml
- Glycerol
2.5 ml
- 20 % SDS
1
ml
- -mercaptoethanol
0.5 ml
- Bromopherol blue
0.01 g
- Milli-Q water
0.7 ml
สารละลาย SDS electrophorysis buffer 10X ปริมาตร 1,000 ml
- Tris-base
30.25 g
- Glycine
144.1 g
- SDS
10
g
เติมน ้า Milli-Q ปรับ pH 8.8 แล้ วค่อยเติมน ้าจนครบ 1,000 ml
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การเตรี ยม 10 % Separating Gel
- Milli-Q water
2.66 ml
- 30 % Acrylamide mix
2.38 ml
- 1.5 M Tris pH 8.8
1.82 ml
- 10 % SDS
0.07 ml
- 10 % APS (ammonium persulfate)*
0.07 ml
- TEMED*
0.0028 ml
*เตรี ยม และใส่ขนตอนสุ
ั้
ดท้ ายพร้ อมกัน เนื่องจากเป็ นตัวที่ทาให้ เจลแข็ง
การเตรี ยม 5 % Stacking Gel
- Milli-Q water
2.1 ml
- 30 % Acrylamide mix
0.5 ml
- 0.5 M Tris pH 6.8
0.38 ml
- 10 % SDS
0.03 ml
- 10 % APS (ammonium persulfate)*
0.03 ml
- TEMED*
0.003 ml
*เตรี ยม และใส่ขนตอนสุ
ั้
ดท้ ายพร้ อมกัน เนื่องจากเป็ นตัวที่ทาให้ เจลแข็ง
สารละลาย Transfer buffer 1X ปริมาตร 1,000 ml
- 25 mM Tris-base
3.03 g
- 0.2 M Glycine
15.01 g
- 20 % Methanol
200 ml
เติมน ้า Milli-Q ปรับ pH 8.5 แล้ วค่อยเติมน ้าจนครบ 1,000 ml เก็บที่ 4 องศาเซลเซียส
สารละลาย TBS-Tween 20 หรื อ TBS-T 1X ปริมาตร 1,000 ml
- Tris-base pH 7.5
2.42 g
- NaCl
8
g
- 0.1 % Tween-20
1
ml
เติมน ้า Milli-Q จนครบ 1,000 ml
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