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ทีมนักวิจยั จาก Massachussetts Institute of Technologgy (MIT) ประะเทศสหรัฐอเเมริ กาเปิ ดเผยยผลงานวิจยั
ที่ ถูกตี พิมมพ์ในวารสารชื่ อ Cell จากการศึกษาพพบว่า ยา Salinnomycin สามมารถฆ่าเซลลล์ตน้ กําเนิ ดมะะเร็ งเต้านม
(breast caancer stem ceell) ในหนูทดลองได้
ก กษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเต้
การรั
ง านมโดยทัทัว่ ไปจะใช้วิธธีี การผ่าตัดเอาาเต้านมที่เป็ นนมะเร็ งออก ร่รวมกับการ
รักษาด้วยเคมีบาํ บัด (CChemotherappy) เพื่อไม่ให้ผูป้ ่ วยกลับมาเป็ นซํ้าอีก นักวิทยาศาสตตร์ เชื่ อว่าการกกลับมาเป็ น
มะเร็ งเต้าานมซํ้าอีกครั้งงน่าจะเกิดจากกเซลล์ตน้ กําเเนิ ดมะเร็ งซึ่ งสสามารถต้านททานต่อเคมีบาาบั
ํ ด ดังนั้นกาารคงอยูข่ อง
เซลล์ตน้ กํกาเนิดมะเร็ งจึงขับเคลื่อนใให้เกิดการกลับมาเป็
บ นซํ้าขอองโรคได้อีก
ก
การทดลองค
รั้งนี้ ได้ทาํ การรทดสอบสารรประกอบทางงเคมี 16,000 ชนิ ด พบว่า Salinomycin
S
สามารถฆ่า
เซลล์ตน้ กํกาเนิดมะเร็ งเเต้านมในหลออดทดลองได้ดดีีกว่า Paclitaxxel (หรื อ Taxxol เป็ นยามาตตรฐานของการบําบัดด้วย
สารเคมี) 100 เท่า และะยังพบว่า Saliinomycin ทําใให้เกิดการแพร่ กระจายของงเซลล์มะเร็ งน้นอยกว่า
P Eric Laander จาก MIIT กล่าวว่า “กการรักษาโรคมมะเร็ งโดยส่ ววนมากจะต้องเฝ้
Prof.
ง าระวังการกลับมาเป็ น
ซํ้าอีกครั้ง ผลจากการวิวิจยั ครั้งนี้จึงเป็ป็ นการเพิ่มโออกาสในการรัักษาโรคมะเร็ร็ งแนวใหม่”
อ างไรก็ตามมการค้นพบคครั้ งนี้ ยงั อยู่ในระยะเริ
อย่
น
mycin จะให้
่ มต้น ยังเร็ วเกิ นไไปที่ จะบอกไได้ว่า Salinom
ผลสําเร็ จจเมื่อใช้กบั คนน นอกจากนี้ แแล้วยังไม่เป็ นนที่แน่ชดั ว่า Salinomycin จจะปลอดภัยถ้านํ
า ามาใช้กบั คคน จึ งยังคง
ต้องใช้เวลาในการศึกษษาต่อไปเพื่อให้
ใ เกิดความชัดั เจนมากยิง่ ขึ้น

Salinom
mycin
SSalinomycin เป็ นยาต้านจุลลชีพ (antibaccterial drugs) (2) และยาต้านนเชื้อบิด (antiicoccidial druugs) ที่ใช้ใน
ฟาร์มเลี้ยยงไก่ โค และสสุ กร เป็ นยาในนกลุ่ม ionophhorous antibiootics ที่ออกฤททธิ์ ต่อเชื้อบิดเเกือบทุกชนิด (3)

ภภาพที่ 1: สูตรโครงสร้าง Saalinomycin (CC42H70O11) (4)
สถาบันมมะเร็งแห่ งชาติ กกรมการแพทย์ กกระทรวงสาธารณ
ณสุข ถนนพระะราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชชเทวี กรุ งเทพมหหานคร 10400,
สํานักงานประสานงงาน โทร .02-3547025 ต่ อ 1407
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รายงานความเป็ นพิษของ Salinomycin ในคน (4)
มีรายงานพบผูช้ ายอายุ 35 ปี ทํางานอยูใ่ นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หนึ่งในหน้าที่ที่ผชู้ ายคนนี้ตอ้ งทํา คือ
บรรจุ Salinomycin granule ใส่ ในหนอน เพื่อใช้เป็ นอาหารไก่แต่เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนทําให้ Salinomycin granule
ปลิ วอยู่ในอากาศแล้วเข้าสู่ ระบบทางเดิ นหายใจบางส่ วนเข้าทางปาก (ประมาณ 1 กรั ม) ไม่กี่นาที่ ผ่านไปเกิ ด
อาการแบบฉับพลัน คือ เกิดอาการคลื่นไส้ หายใจถี่ และเวียนศรี ษะ
หลังจากนั้น 30 นาที่ ถูกส่ งเข้าโรงพยาบาล อาการที่แสดงถัดมา คือ ขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง มีอาการกลัว
แสง กระวนกระวาย ตัวซี ด และเหงื่ อออกมาก จากรายงานของความเป็ นพิษในสัตว์ อาจกล่าวได้ว่ามี ภาวะ
โซเดียมในร่ างกายสู งชัว่ คราวและภาวะอ่อนแรง ในขณะนี้ ยงั ไม่พบยาที่จะแก้ความเป็ นพิษของสารชนิ ดนี้ แต่
การพยาบาลเบื้องต้นให้กิน Charcoal 50 กรัม ออกซิ เจน 10 ลิตร/นาที และนํ้าเกลือ 1 ลิตร

เซลล์ต้นกําเนิดมะเร็ง (Cancer stem cell) (5)
มะเร็ งถูกสันนิ ษฐานเป็ นเวลานานกว่าศตวรรษว่าอาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของกลไกควบคุมการ
เจริ ญเติบโตและการพัฒนาการของเซลล์ตน้ กําเนิ ด หรื อเป็ นที่รู้จกั ในชื่อ “สมมติฐานเซลล์ตน้ กําเนิ ดมะเร็ ง”
พบว่าทั้งเซลล์มะเร็ งและเซลล์ตน้ กําเนิดมีคุณลักษณะที่เหมือนกันหลายประการ ประเด็นที่สาํ คัญได้แก่ ความ
เป็ นอมตะ และศักยภาพในการพัฒนาไปเป็ นเซลล์ชนิ ดต่าง ๆ ในปั จจุบนั ข้อมูลและหลักฐานที่เพิ่มขึ้นจากการ
ศึกษาวิจยั ด้านชีววิทยา เซลล์ตน้ กําเนิ ดช่วยสนับสนุน “สมมติฐานเซลล์ตน้ กําเนิ ดมะเร็ ง” และจะเป็ นพื้นฐาน
ไปสู่การพัฒนาการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคมะเร็ งวิธีการใหม่ บนพื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีเซลล์ตน้
กําเนิด คาดว่าความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ตน้ กําเนิดมะเร็ งที่กาํ ลังเพิ่มมากขึ้น จะช่วยปฏิรูปแนวทางการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งในอนาคตให้มีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น

ชีววิทยาเซลล์ ต้นกําเนิดและชีววิทยาของมะเร็ง (5)
เซลล์ตน้ กําเนิดและเซลล์มะเร็ งมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมือนกันหลายประการ ได้แก่ ความสามารถในการ
แบ่งเซลล์ทดแทนตัวเอง ศักยภาพในการเจริ ญพัฒนาการ การแสดงออกของเอนไซม์เทโลเมอเรส การกระตุน้
กลไกการยับยั้งโปรแกรมการตายของเซลล์ การเพิ่มความสามารถผ่านเข้าออกสารที่เยื่อหุม้ เซลล์ ความสามารถ
ในการเคลื่อนย้ายและแพร่ กระจาย มีโมเลกุลจําเพาะหลายชนิ ดของเซลล์ตน้ กําเนิ ดที่สามารถตรวจพบได้ใน
เซลล์มะเร็ ง เช่น CD 44, alpha6 integrin, beta 1 integrin และ CD 133 (prominin) เซลล์ตน้ กําเนิ ดมะเร็ งได้รับ
การพิสูจน์ถึงการมีอยูจ่ ริ งและตรวจสอบคุณลักษณะในมะเร็ งหลายชนิด โดยเฉพาะในโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
มะเร็ งเต้านม และมะเร็ งของระบบประสาท พบว่าเซลล์ ต้นกําเนิดมะเร็งเป็ นจุดเริ่มต้ นหลักของการเกิดมะเร็ง มี
ผลต่ อลักษณะของเนือ้ งอก รวมทั้งมีบทบาทสํ าคัญต่ อการดําเนินโรคทางคลินิกในมะเร็ งหลากหลายชนิด โดย
สถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400,
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คาดว่าความสามารถในการแบ่งเซลล์ทดแทนตัวเองเป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการเกิดเป็ นเนื้ องอก ในขณะ
ที่ศกั ยภาพในการเจริ ญพัฒนาการไปเป็ นเซลล์ชนิดต่าง ๆ เป็ นสาเหตุหลักของความหลากหลายในส่ วนประกอบ
ของเซลล์ในก้อนเนื้ องอก อย่างไรก็ตามมีลกั ษณะบางประการที่ทาํ ให้เซลล์มะเร็ งต่างจากเซลล์ตน้ กําเนิ ด
โดยทัว่ ไป กล่าวคือแม้เซลล์มะเร็ งจะมีความสามารถในการแบ่งเซลล์ทดแทนตัวเอง ด้วยกลไกเดียวกัน และมี
สารสื่ อสัญญาณชนิดเดียวกันกับเซลล์ตน้ กําเนิ ดอื่น ๆ ได้แก่ Wnt, Hedgehog และ Notch หากแต่มีการควบคุม
การแบ่งเซลล์ทดแทนตัวเองที่ผิดปกติไป จึงทําให้เกิดการเพิ่มจํานวนและการขยายขนาดที่ไม่สามารถควบคุมได้
ของเซลล์เนื้องอก

แนวทางเซลล์ ต้นกําเนิดมะเร็งในอนาคต (5)
ปั จจุ บนั การรั กษามะเร็ งแบบจําเพาะต่อเป้ าหมายได้รับความสนใจและเป็ นความหวังสําคัญในการ
พัฒนาการรักษามะเร็ ง ตัวอย่างเช่น การใช้ยา Imatinib ซึ่ งจําเพาะต่อ BCR-Abl นั้น ประสบความสําเร็ จดีในการ
รักษาผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดชนิด CML โดยพบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีการตอบสนองดี เข้าสู่ระยะสงบภายหลังได้รับ
การรักษาด้วยยา Imatinib อย่างไรก็ตามภายหลังการหยุดยา Imatinib แล้วมีรายงานว่าเกิดการกลับเป็ นซํ้าของ
โรคที่สามารถอธิ บายโดยของแบบจําลองเซลล์ตน้ กําเนิ ด ด้วยเหตุน้ ี การที่จะกําจัดมะเร็งได้ อย่ างสมบูรณ์ จึงต้ อง
อาศัยวิธีการทีม่ ีเป้ าหมายทีเ่ ซลล์ ต้นกําเนิดมะเร็งโดยตรง แต่ท้งั นี้ตอ้ งสามารถสงวนรักษาเซลล์ตน้ กําเนิ ดปกติไว้
เพื่อให้ร่างกายยังคงรักษาสมดุลของการสูญเสี ยและการสร้างเซลล์ทดแทนจากเซลล์ตน้ กําเนิ ดได้ แนวทางการ
รักษาที่มีเป้ าหมายที่เซลล์ตน้ กําเนิ ดโดยตรงนี้มีความยากและท้าทาย เนื่องจากเซลล์ตน้ กําเนิดปกติและเซลล์ตน้
กําเนิดมะเร็ ง มีคุณสมบัติหลายประการที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งมีกลไกการแบ่งตัวทดแทนตัวเองที่เหมือนกัน
ด้วยข้อมูลและหลักฐานทางชี ววิทยาเซลล์ตน้ กําเนิ ดจํานวนมากที่สนับสนุนสมมติฐานเซลล์ตน้ กําเนิ ด
มะเร็ งแนวทางในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งในปั จจุบนั จึ งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน การจะกําจัดมะเร็ งได้
อย่างสมบูรณ์จาํ เป็ นจะต้องทําลายเซลล์ตน้ กําเนิ ดมะเร็ ง โดยที่สามารถสงวนรักษาเซลล์ตน้ กําเนิดอื่นที่เป็ นปกติ
ไว้ ทั้งนี้ความรู ้ความเข้าใจที่มากขึ้นด้านชีววิทยาเซลล์ตน้ กําเนิดมะเร็ งจะเป็ นพื้นฐานสําคัญต่อการพัฒนาวิธีการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ งแนวใหม่ โดยหวังว่าจะช่วยให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งในอนาคตมี
ประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น ด้วยความก้าวหน้าของความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นเซลล์ตน้ กําเนิด
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