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บทคัดย่อ

ปั ญหาเชื �อแบคทีเรียดื �อต่อยากลุม่ beta-lactam พบมากในเชื �อแกรมลบรูปแท่งโดยเฉพาะกลุม่ Enterobacteriaceae ซึง� สามารถสร้ างเอนไซม์ beta-lactamase ชนิดฤทธิ�ขยาย (extended spectrum beta-lactamase; ESBL)
ทีม� ีฤทธิ�ทําลายยาเช่น penicillins, cephalosporins ยกเว้ น carbapenems มีผลทําให้ เชื �อดื �อต่อยาในกลุม่ beta-lactam
ทั �งหมด เชื �อที�มกั พบว่ามีการสร้ างเอนไซม์ชนิดนี � ได้ แก่ Escherichia coli (E. coli) และ Klebsiella pneumoniae
(K. pneumoniae) ปั จจุบนั พบเชื �อทีส� ร้ างเอนไซม์ ESBLทีแ� ยกได้ จากผู้ป่วยเพิ�มขึ �นซึง� เป็ นปั ญหาสําคัญของโรคเชื �อดื �อยา
ใน โรงพยาบาล นอกจากนี �การใช้ ยากลุม่ carbapenems เช่น ertapenem, imipenem และ meropenem เป็ นยาทางเลือก
ลําดับแรก (drug of choice) ในการรักษาโรคติดเชื �อรุนแรงจากแบคทีเรี ยแกรมลบที�ดื �อยา การศึกษานี �มีวตั ถุประสงค์
เพือ� หาความชุกและแบบแผนความไวต่อยา carbapenems ของเชื �อ E. coli และ K. pneumoniae ทีส� ร้ างเอนไซม์ ESBL
โดยการแยกเชื �อจากสิง� ส่งตรวจของผู้ป่วยในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 ทดสอบการสร้ างเอนไซม์
ESBL ด้ วยวิธียืนยันทางฟี โนไทป์ (phenotypic confirmatory test) และรวบรวมข้ อมูลจากแบบแผนความไวต่อยา
carbapenems จากห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผลการศึกษาพบเชื �อทั �งหมดจํานวน 3830 isolates
เป็ น E. coli จํานวน 788 isolates (ร้ อยละ 20.57) และ K. pneumoniae จํานวน 389 isolates (ร้ อยละ 10.15) และ
พบเป็ นเชื �อ E. coli และ K. pneumoniae ชนิดที�สร้ าง ESBL ร้ อยละ 51.52 และ 33.93 ตามลําดับ ผลการศึกษา
แบบแผนความไวต่อยา carbapenems พบว่าเชือ� E. coli ที� สร้ าง ESBL มีความไวต่อยากลุ่ม carbapenem คือ
ertapenem, imipenem และ meropenem มากกว่าร้ อยละ 90 ในขณะที�เชือ� K. pneumoniae ที� สร้ าง ESBL มี
ความไวน้ อยกว่า โดยพบว่าร้ อยละ 69 มีความไวต่อยา ertapenem และมากกว่าร้ อยละ 80 ไวต่อยา imipenem และ
meropenem (วารสารโรคมะเร็ ง 2560;37:85-93)
คําสําคัญ: beta-lactamase ชนิดขยาย Escherichia coli Klebsiella pneumoniae แบบแผนความไวต่อยาต้ านจุลชีพ
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The Prevalence and Antibiotic Susceptibility Patterns of Extended Spectrum Beta-Lactamase
Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae among Cancer Patients
by
Mayuree Yodin, Thadchaporn Assawakongkarat, Autcharapan Simapattanasan
Microbiology Section, Department of Medical Technology, National Cancer Institute, Bangkok

Abstract

The problem of beta-lactam antibiotic-resistant bacteria was mainly found in gram-negative
bacilli, especially the family Enterobacteriaceae, which can produce beta-lactamase, which has the
ability to reduce the efficacy of antibiotics such as penicillins and cephalosporins, but not carbapenems.
This enzyme, extended spectrum beta-lactamase (ESBL) causes the bacteria to resist all beta-lactam
antibiotics. The two main bacteria, Escherichia coli (E. coli) and Klebsiella pneumoniae
(K. pneumoniae), which can produce ESBLs, are the most common bacteria causing infections in
hospitals. In additions, carbapenems e.g., ertapenem, imipenem, and meropenem, are broad-spectrum antibiotics and drugs of choice for the treatment of severe gram-negative bacterial infections.
This study aimed to find the prevalence and carbapenem susceptibility patterns of ESBL-producing
E. coli and K. pneumoniae isolates collected from clinical specimens of patients at the National
Cancer Institute (NCI), during 2013-2016. The phenotypic confirmatory test was used to determine
ESBL production and susceptibility testing data were collected from the microbiology laboratory of
the NCI. It was found that, of the total 3830 isolated organisms, 788 (20.57%) were isolates of E. coli
and 389 (10.15%) isolates of K. pneumoniae. The ESBL-producing strains of E. coli and K. pneumoniae
were 51.52% and 33.93%, respectively. The findings of susceptibility to carbapenem indicated that >
90% of ESBL-producing E. coli were susceptible to ertapenem, imipenem, and meropenem while
69% of ESBL producing K. pneumoniae were susceptible to ertapenem and > 80% susceptible to
imipenem and meropenem. (Thai Cancer J 2017;37:85-93)
Keywords: extended spectrum beta-lactamase, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, antibiotic
susceptibility patterns

บทนํา
โรคติดเชื อ� ในโรงพยาบาลเป็ นปั ญหาสํา คัญ
ที�เกิดขึ �นกับผู้ป่วยเมื�อเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และสามารถพบได้ ในโรงพยาบาลทุกระดับ แต่ละปี
มี รายงานการพบผู้ป่ วยติดเชื อ� ในระหว่างเข้ ารั บการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นจํานวนมาก ซึง� เป็ นสาเหตุ
ให้ อาการของผู้ ป่ วยมีความรุ นแรงขึ น� หรื อต้ องอยู่ใน
โรงพยาบาลนานขึ �น โดยทัว� ไปสามารถพบการติดเชื �อ
ในผู้ป่วยจากตําแหน่งสําคัญต่าง ๆ เช่น ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดินปั สสาวะและแผลผ่าตัด เป็ นต้ น
เชื อ� ก่อโรคที� พบบ่อย คือ เชื อ� ในกลุ่ม Enterobacteriaceae ทีส� ําคัญ ได้ แก่ Escherichia coli (E. coli),

Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ซึง� ปัจจุบนั
เชือ� สามารถพัฒนาการดื �อยามากขึ �น ทําให้ การรักษา
มีค่าใช้ จ่ายเพิ�มขึน� และต้ องใช้ เวลานานในการกําจัด
เชื อ� ให้ หมดไป ลักษณะทั�วไปของเชื อ� E. coli เป็ น
แบคทีเรี ยย้ อมติดสีแกรมลบ รู ปร่ างท่อนตรง ไม่สร้ าง
สปอร์ ส่วนใหญ่เคลือ� นทีไ� ด้ โคโลนีมลี กั ษณะแห้ ง เป็ น
เชื �อประจําถิ�นในระบบทางเดินอาหาร แต่บางสายพันธุ์
สามารถก่ อให้ เกิ ดโรคอุ จจาระร่ ว ง โรคติ ดเชื อ� นอก
ระบบทางเดินอาหาร เช่น บาดแผล ในกระแสโลหิต
เยื� อหุ้ มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ ในระบบทางเดิ น
ปั สสาวะ โดยพบว่ า เชื อ� แบคที เรี ย ดั ง กล่ า วมี การ
พั ฒนาการดื อ� ยาที� เ รี ยกว่ า extended-spectrum
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beta-lactamase (ESBL) เชื �อชนิดนี �สามารถสร้ างสาร
ทีม� ฤี ทธิ�ทําลายยาในกลุม่ beta-lactams ส่วนลักษณะ
ทั�วไปของเชื อ� K. pneumoniae เป็ นแบคทีเรี ยย้ อม
ติดสีแกรมลบ รูปร่างท่อนตรง ไม่สร้ างสปอร์ เคลือ� นที�
ไม่ ไ ด้ มี แ คปซู ล หนา โคโลนี มี ล ัก ษณะเหนี ย วเยิ ม�
(mucoid colony) แบคทีเรียกลุม่ นี �ทําให้เกิดปอดอักเสบ
โรคติดเชื อ� ในระบบทางเดินปั สสาวะ บางสายพันธุ์ที�
สร้ าง enterotoxin ก่อให้ เกิดอุจจาระร่ วง ในปั จจุบนั
พบว่ า K. pneumoniae ที� ก่ อให้ เกิ ดโรคติ ด เชื อ� ใน
โรงพยาบาลมีการดื �อยาเหมือน E. coli1
ยากลุ่ ม beta-lactam เป็ นสารต้ า นจุลชี พ
กลุม่ ใหญ่ทใี� ช้กนั อย่างแพร่หลายในการรักษาโรคติดเชื �อ
ทังจากแบคที
�
เรียแกรมบวกและแกรมลบ แบ่งเป็ นกลุมย่
่ อย
เช่น penicillins, cephalosporins, carbapenems2
โรคติดเชื �อรุนแรงจากวงศ์ Enterobacteriaceae จะใช้
ยากลุ่ม cephalosporins รุ่ นที� 3 เช่น cefotaxime,
ceftriaxone, ceftazidime ในการรักษา ต่อมาพบว่า
เชื อ� ดื อ� ยากลุ่ ม นี เ� พิ� มขึ น� อย่ า งต่อเนื� อง โดยมี กลไก
การผลิตเอนไซม์ extended spectrum beta-lactamase
(ESBL) หรื อ plasmid-mediated AmpC betalactamase (pAmpC)3 ส่วนยากลุม่ carbapenems
เช่น ertapenem, imipenem และ meropenem เป็ น
ยาทีอ� อกฤทธิ�ทําลายแบคทีเรี ยได้ กว้ างทีส� ดุ โดยเฉพาะ
แบคทีเรียแกรมลบเพราะทนต่อเอนไซม์ beta-lactamase
ได้ หลายชนิดรวมทั �งเอนไซม์ ESBL และ AmpC ดังนัน�
ยากลุม่ carbapenems จึงเป็ นยาทางเลือกลําดับแรก
(drug of choice) ในการรักษาโรคติดเชื �อรุ นแรงจาก
แบคที เรี ย แกรมลบที� ดื อ� ยาซึ� งเป็ นปั ญหาสํา คั ญใน
ลําดับต้น ๆ ในขณะนี � เนือ� งจากมียาทีใ� ช้รกั ษาอย่างจํากัด
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หรื อมีทางเลือกน้ อยลง ปั จจุบนั เชื �อวงศ์ Enterobacteriaceae พบว่าเริ� มมีการดื �อยากลุ่ม carbapenems4
จึงเป็ นที�กงั วลใจว่าในอนาคตอันใกล้ เราอาจถึงจุดที�
ไม่ มี ยารั ก ษาโรคติ ดเชื อ� รุ นแรงในโรงพยาบาลได้ เลย
อาจกล่าวได้ วา่ เชื �อ carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) เป็ นภาวะวิกฤตของการรักษา
ภาวะติ ดเชื อ� แบคที เรี ย กลไกหลักในการดื อ� ยากลุ่ม
carbapenems คื อ เชื อ� ดั ด แปลงโปรตี น porins
ซึ� ง เป็ นทางผ่ า นของยาหรื อมี ก ารขาดหายไป ของ
porins ทํา ให้ ยาเข้ าไปในเซลล์ ไ ด้ น้ อยลงร่ วมกั บ
เชื �อผลิตเอนไซม์ chromosomal AmpC (cephalosporinase) ในปริ มาณที�สงู ขึ �น หรื อมีการปั� มยาออกนอก
เซลล์มากขึ �น (efflux pump) นอกจากนี �กลไกทีส� ําคัญอีก
กลไกหนึง� คือ เชื �อผลิตเอนไซม์ carbapenem-hydrolysing beta-lactamase หรื อ carbapenemase
ซึ� งสลายยากลุ่ ม carbapenems ได้ โดยตรง ยี น ที�
กํา หนดเอนไซม์ เหล่ า นี ห� ากพบบนพลาสมิ ด หรื อ มี
mobile genetic elements เช่น transposon หรื อ
integron ร่ ว มด้ วยก็ มี โอกาสที� ยี น ดื อ� ยาเหล่ า นี จ� ะ
แพร่กระจายไปยังแบคทีเรียชนิดอืน� ได้ แม้ วา่ อัตราการ
ดื �อยากลุม่ carbapenems ในวงศ์ Enterobacteriaceae
ยังน้ อยมากหรื อบางแห่งยังให้ ผลไวต่อยาร้ อยละ 100
แต่ ปั จจุ บันเริ� มมี รายงานว่ าเชื อ� วงศ์ นี ด� ื อ� ต่อยากลุ่ม
carbapenems เพิม� ขึ �นอย่างต่อเนือ� ง5
การรั กษาผู้ป่วยมะเร็ งจําเป็ นต้ องรักษาด้ วย
วิธผี สมผสานได้แก่ ศัลยกรรม รังสีรกั ษา และเคมีบําบัด6,7
ซึง� ทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไขกระดูก
ที� ทํา หน้ าที� สร้ างภู มิ ค้ ุ มกัน ต้ านทานโรค เป็ นผลให้
เซลล์ไขกระดูกถูกทําลายและมีจํา นวนลดลง ผู้ป่วย
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เกิ ดภาวะภูมิ ค้ ุ มกัน ตํ�า เสี� ย งต่อการเกิ ดโรคติ ด เชื อ�
ได้ งา่ ยโดยเฉพาะโรคติดเชื �อจากแบคทีเรีย8,9 การรักษา
โรคติดเชื อ� ในผู้ป่วยมะเร็ งต้ องได้ รับการวินิจฉัยอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว เนือ� งจากผูป้ ่ วยมักมีอาการรุนแรงกว่า
คนปกติ และอาจถึ งแก่ ชี วิตได้ ภายในระยะเวลาอัน
รวดเร็ ว การศึกษาในครั ง� นี ผ� ้ ูวิจัยมีว ัตถุประสงค์ เพื� อ
ศึกษาความชุกของเชื �อ E. coli และ K. pneumoniae
ทีส� ร้ างเอนไซม์ extended spectrum beta lactamase
(ESBL) ซึง� พบมากทีส� ดุ ในผู้ป่วยมะเร็งในสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ และแบบแผนความไวต่อยากลุม่ carbapenems
เพือ� ติดตามแนวโน้มการเกิดเชื �อดื �อยาและการเฝ้ าระวัง
โรคติดเชื �อดื �อยาในสถาบันมะเร็งแห่งชาติต่อไป

สิง� ส่งตรวจ

วัสดุและวิธกี าร

เชือ� แบคทีเรี ยที�ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ เชื �อ E.
coli และ K. pneumoniae ซึง� แยกได้ จากสิง� ส่งตรวจ
ของผู้ ป่ วยในสถาบัน มะเร็ งแห่ ง ชาติ ระหว่ างเดื อน
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึ งเดื อนกันยายน พ.ศ. 2559
ที�สง่ มายังห้ องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา กลุม่ งานเทคนิค
การแพทย์ สิ� งส่ ง ตรวจที� ใ ช้ ในการศึ ก ษามี การระบุ
ตําแหน่งทีเ� ก็บ คือ ปั สสาวะ เสมหะ อุจจาระ แผลหนอง
เลือด และนํ �าหล่อเลี �ยงอวัยวะภายในต่าง ๆ

การเพาะแยกและจําแนกชนิดของเชื� อจุลชีพ
ผู้วจิ ยั เพาะแยกเชื �อโดยการใช้ อาหารเลี �ยงเชื �อ
ที� มี ความจํา เพาะ ทํา การจํา แนกเชื อ� ตามลัก ษณะ
ของโคโลนี ย้ อมสี แกรม และคุณ สมบัติ ท างชี วเคมี
โดยปฏิบ ัติ ตามคู่ มือปฏิบัติ งานของงานจุ ลชี ววิ ทยา

ปี ที� �� ฉบับที� � กรกฎาคม-กันยายน ����

กลุ่ มงานเทคนิ ค การแพทย์ สถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ
และตามเกณฑ์มาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI)

การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ
การทดสอบความไวของสารต้ านจุลชีพ ใช้ วธิ ี
disc diffusion method ของ Kirby-Bauer โดยมี
ขั น� ตอนดังนี � ป้ ายโคโลนี เชื อ� ลงบนอาหารเลี ย� งเชื อ�
brain heart infusion broth (BHI) นําไปเพาะเลี �ยงที�
37 oซ เป็ นเวลา 3-4 ชั� วโมง นํา เชื �อ ที� ได้ มาปรั บ
ความขุ่นโดยผสมลงใน 0.85% โซเดียมคลอไรด์ ให้ มี
ความขุน่ เท่ากับสารละลายมาตรฐาน โดยใช้ เครื�องวัด
ความขุน่ ทีม� ีความจําเพาะ 0.5 McFarland standard
เพือ� ให้ได้เชื �อประมาณ 1.5 x 108 colony forming unit/ml
(CFU/ml) จากนั �นใช้ ไม้ พนั สําลีปราศจากเชื �อจุ่มลงใน
เชื �อทีม� กี ารปรับความขุน่ แล้ วป้ ายถี� ๆ บนผิวหน้ าอาหาร
Mueller-Hinton agar (MHA) 3 ระนาบ แต่ละระนาบ
ทํามุมกันประมาณ 60 องศา เพือ� ให้แบคทีเรียกระจายตัว
อย่างสมํ�าเสมอ และวางแผ่นสารต้านจุลชีพ ertapenem
(10 µg), imipenem (10 µg) และ meropenem (10 µg)
บนจานอาหาร แล้ วกดเบา ๆ เพือ� ให้ ติดแนบกับผิวหน้ า
อาหาร นําจานอาหารไปบ่มในตูเ้ พาะเชื �อทีอ� ณ
ุ หภูมิ 35 oซ
เป็ นเวลา 16-18 ชัว� โมง จากนั �นนําจานอาหารออกมา
วัดขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของวงใสรอบแผ่นยามีหน่วย
เป็ นมิ ลลิ เ มตร นํา ไปเปรี ยบเที ยบกั บขนาดเส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางและแปลผลตามตารางใน CLSI รายงานผล
เป็ นความไว (susceptible; S) ไวปานกลาง (intermediate; I) หรื อดื �อ (resistant; R) อีกทังยั
� งมีการทดสอบ
หาเอมไซม์ ESBL ด้ วยวิธียนื ยันทางฟี โนไทป์ (pheno-

ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของ E. coli และ K. pneumoniae

typic confirmatory test) ในแบคทีเรี ยแกรมลบกลุม่
Enterobacteriaceae ตามเกณฑ์ทกี� ําหนดใน CLSI10-13
การควบคุมคุณภาพของวิธีการทดสอบโดย
ใช้ เชือ� จุลชีพมาตรฐานที�ทราบขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
inhibition zone ได้ แก่ Staphylococcus aureus
ATCC 25923 เป็ นตัวแทนแกรมบวก E. coli ATCC
25922 เป็ นตัวแทนแกรมลบกลุม่ Enterobacteriaceae
และ P. aeruginosa ATCC 27853 เป็ นตัวแทนของ
แบคทีเรียแกรมลบกลุม่ non fermented gram-negative
bacteria (NFB) และ K. pneumoniae ATCC 700603
เป็ นตัวแทนในการทดสอบการสร้ างเอมไซม์ ESBL

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยวิ เคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิ ติเชิ งพรรณนา
แสดงค่าความถี� ค่าเฉลีย� และร้ อยละ

ผลการศึกษา
เชือ� แบคทีเรี ยก่อโรคที�แยกได้ จากสิ�งส่งตรวจ
ของผู้ ป่ วยในสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.
2556-2559 พบเชื อ� ทัง� หมดจํา นวน 3830 isolates
โดยพบเป็ น E. coli จํานวน 788 isolates (ร้ อยละ 20.57)
และ K. pneumoniae จํานวน 389 isolates (ร้ อยละ
10.15) พบความชุ กของ E. coli ที� สร้ าง ESBL
ในผู้ป่วยมะเร็ งระหว่าง ปี พ.ศ. 2556-2559 ร้ อยละ
51.52 และ K. pneumonia ทีส� ร้ าง ESBL ร้ อยละ 33.93
(ตารางที� 1) และพบว่า E. coli ทีส� ร้ าง ESBL ยังคงมี
ความไวต่ อ กลุ่ ม ยา carbapenem (ertapenem,
imipenem และ meropenem) ร้ อยละ 93, 96 และ
96 ตามลําดับ (ตารางที� 2) ส่วนเชื �อ K. pneumonia
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ทีส� ร้ าง ESBL มีความไวต่อยาดังกล่าวร้ อยละ 69, 86
และ 81 ตามลําดับ (ตารางที� 3)

วิจารณ์และสรุป
จากการศึ กษาความชุ กของการติ ดเชื � อ
แบคที เรี ยในสถาบันมะเร็ งแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.
2556 ถึง 2559 พบผู้ป่วยติดเชื อ� E. coli มากที� สดุ
โดยพบร้ อยละ 20.57 สอดคล้ องกับข้ อมูลของศูนย์
เฝ้าระวังเชือ� ดื �อยาจุลชีพ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข จากโรงพยาบาลทั� ว ประเทศ
จํานวน 46 แห่งในปี พ.ศ. 2556 และมากกว่า 50 แห่ง
ในปี พ.ศ. 2557 ถึง 2558 ส่วนปี พ.ศ. 2559 มีจํานวน
33 แห่ง โดยพบร้ อยละ15.4, 20, 21.6 และ 22.0
ตามลําดับ14 ซึง� ข้ อมูลจาก NIMS hospital ของประเทศ
อินเดียในปี พ.ศ. 2554 ถึง 2555 ก็พบ E. coli มากทีส� ดุ
สูงถึงร้ อยละ 45.015 จากการศึกษาความชุกของเชื �อ E.
coli และ K. pneumoniae ที� สร้ างเอนไซม์ ESBL
ในสถาบันมะเร็ ง แห่ ง ชาติ ช่ วงปี พ.ศ. 2556-2559
พบร้ อยละ 51.52 และ 33.93 ตามลําดับ เมือ� เปรียบเทียบ
กับการศึกษาอืน� ๆ พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยพบ
เป็ น K. pneumonia ทีส� ร้ าง ESBL มากกว่า E. coli
ที�สร้ าง ESBL เช่น การศึกษาในโรงพยาบาลพุทธชินราช
ในปี พ.ศ. 2552 พบเชื �อ E. coli ทีส� ร้าง ESBL ร้ อยละ 34.0
ส่วนเชื �อ K. pneumonia ทีส� ร้ าง ESBL พบร้ อยละ 4916
และยังพบเชื �อดื �อยาทีเ� ป็ นปั ญหาของอีกหลายพื �นที� เช่น
การศึกษาของโรงพยาบาลเชี ยงคําในระหว่างปี พ.ศ.
2554 ถึง 2555 พบ E. coli ทีส� ร้ าง ESBL ร้ อยละ 30.37
และ K. pneumoniae ทีส� ร้ าง ESBL ร้ อยละ 43.6617
ในขณะทีก� ารศึกษาของโรงพยาบาลน่าน ปี พ.ศ. 2547
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ตารางที � 1 ความชุกของ E. coli และ K. pneumoniae ทีส� ร้ างเอนไซม์ ESBL ในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างปี พ.ศ.
2556-2559
ปี พ.ศ.

E. coli (isolates)
รวม
ESBL (ร้ อยละ)

K. pneumoniae (isolates)
รวม
ESBL (ร้ อยละ)

2556
2557
2558
2559

198
169
181
240

78
78
116
117

87 (43.94)
85 (50.30)
93 (51.38)
141 (58.75)

15 (19.23)
25 (32.05)
50 (43.10)
42 (35.90)

ตารางที � 2 แบบแผนความไวของ E. coli ทีส� ร้ าง ESBL ต่อยากลุม่ carbapenem ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
รวม
S=susceptible

Ertapenem
isolates (%S)

Imipenem
isolates (%S)

Meropenem
isolates (%S)

87 (93)
85 (91)
93 (92)
141 (95)
406 (93)

87 (96)
85 (93)
93 (97)
14 (97)
406 (96)

87 (95)
85 (93)
93 (97)
141 (99)
406 (96)

ตารางที � 3 แบบแผนความไวต่อยาของ K. pneumonia ทีส� ร้ าง ESBL ต่อยากลุม่ carbapenem ระหว่างปี
พ.ศ.2556-2559
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
รวม
S=susceptible

Ertapenem
isolates (%S)

Imipenem
isolates (%S)

Meropenem
isolates (%S)

15 (94)
25 (65)
50 (49)
42 (66)
132 (69)

15 (94)
25 (85)
50 (77)
42 (87)
132 (86)

15 (83)
25 (81)
50 (70)
42 (88)
132 (81)

ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของ E. coli และ K. pneumoniae

ถึง 2553 พบ E. coli ทีส� ร้ าง ESBL ร้ อยละ 21.9 และ
K. pneumoniae ที�สร้ าง ESBL ร้ อยละ 22.718 และ
การศึ ก ษาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า
ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 พบ E. coli ทีส� ร้ าง ESBL และ
K. pneumoniae ทีส� ร้ าง ESBL สูงถึงร้ อยละ 41.1 และ
45.1 ตามลําดับ19 ส่วนรายงานการระบาดของการเกิด
เชื �อดื �อยาทีส� ร้ าง ESBL ในต่างประเทศพบว่ามีลกั ษณะ
คล้ ายกับประเทศไทย คือ พบว่า K. pneumoniae
เกิดการดื �อยาสูงกว่า E. coli ตัวอย่างเช่น การศึกษา
ในสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ในปี พ.ศ. 2554 พบ E. coli
ทีส� ร้ าง ESBL ร้ อยละ 15.7 และ K. pneumoniae ที�
สร้ าง ESBL ร้ อยละ 31.020 ส่วนการศึกษาของประเทศ
เนปาล ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง 2555 พบร้ อยละ 21.8
และ 25.5 ตามลํา ดับ21 และพบว่าประเทศอิ นเดี ยมี
ความชุกของเชื �อดังกล่าวสูงขึ �นมากและสูงกว่าประเทศ
อืน� ๆ คือ พบร้ อยละ 56.92 และ 67.04 ตามลําดับ ในปี
พ.ศ. 2554-255515 และร้ อยละ 61.4 และ 46.2 ในปี
พ.ศ. 2552-255522 ซึง� สูงขึ �นมากเมือ� เปรี ยบเทียบกับปี
พ.ศ. 2549 ซึ�งพบร้ อยละ 30 และ 16 ตามลํา ดับ23
ในขณะที� ประเทศญี� ปุ่ นพบการระบาดและความชุ ก
ค่อนข้ างตํ�า โดยในปี พ.ศ. 2546 ถึง 2554 พบว่าเป็ นเชื �อ
E. coli ที�สร้ าง ESBL มากกว่า K. pneumoniae ที�
สร้ าง ESBL (ร้ อยละ 6.4 และ 5.1 ตามลําดับ)24 ซึง� อาจมี
สาเหตุมาจากระบบการควบคุมการใช้ยาและการเฝ้าระวัง
ป้ องกั น โรคติ ด เชื อ� อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพทํา ให้ เชื อ�
ไม่สามารถพัฒนาไปเป็ นเชื �อดื �อยาได้
สถานการณ์ ของเชื อ� ดื อ� ยา ESBL ที� ดื อ� ต่อ
ยากลุม่ carbapenems ซึง� ประกอบด้ วยยา 3 ชนิด คือ
ertapenem, imipenem และ meropenem ใน
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สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ พบ E. coli ที� สร้ าง ESBL
มีความไวต่อยามากกว่าร้ อยละ 90 ส่วน K. pneumonia
ทีส� ร้ าง ESBL มีความไวน้ อยกว่า โดยพบว่ามีความไว
ต่อยา ertapenem ร้ อยละ 69 ส่วน imipenem และ
meropenem มากกว่ า ร้ อยละ 80 ซึ� งมี ล ั ก ษณะ
แตกต่างจากการศึกษาอืน� ๆ ตัวอย่างเช่น พบ E. coli
และ K. pneumoniae ทีส� ร้ างเอนไซม์ ESBL มีความไว
ต่อยา imipenem และ meropenem ร้ อยละ 99-100
ในการศึกษาของโรงพยาบาลพุทธชินราช ปี พ.ศ. 2550
�
องกับการศึกษาในโรงพยาบาลน่าน
และ 255216 ซึงสอดคล้
ปี พ.ศ. 2547-2553 พบมีความไวต่อยา ertapenem,
imipenem และ meropenem ร้ อยละ 96-10018 และ
ให้ ผลทํานองเดียวกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ซึง� พบความไวมากกว่าร้ อยละ 9519 ส่วนการศึกษาใน
โรงพยาบาลเชียงคําพบว่าเชื อ� ดือ� ยาที�สร้ าง ESBL มี
ความไวต่อยา imipenem มากกว่าร้ อยละ 9717 จาก
การศึกษาทีก� ล่าวมาสามารถสรุปได้ วา่ ในประเทศไทย
ยังคงสามารถใช้ ยากลุ่ม carbapenem ในการรั กษา
เชื �อดื �อยาทีส� ร้าง ESBL ได้ดี ส่วนการศึกษาในต่างประเทศ
เช่น อินเดียและเนปาล พบว่า เชื �อดื �อยาทีส� ร้ าง ESBL
มีความไวต่อยา imipenem ร้ อยละ 10015,21 และร้ อยละ
99.4 ในประเทศเคนยา25 และการศึกษาในบังคลาเทศ
พบว่ า มี ค วามไวต่ อยา imipenem, meropenem
ร้ อยละ 10026 จะเห็นได้ วา่ มีความแตกต่างกันในแต่ละ
พืน� ที� ซึ�งอาจเป็ นผลมาจากการระบาดและการใช้ ยา
ในโรงพยาบาลแต่ละแห่งที�แตกต่างกัน
ผลจากการศึ ก ษานี ส� รุ ปได้ ว่ า การติ ด เชื �อ
ดื อ� ยาที� สร้ าง ESBL มีแนวโน้ มสูงขึ น� โดยเฉพาะเชื อ�
E.coli ที�สร้ าง ESBL แต่เชือ� ยังคงมีความไวต่อยาใน
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กลุ่ม carbapenems ขณะที� เชื อ� K. pneumoniae
ทีส� ร้ าง ESBL มีแนวโน้ มลดลงในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2559
แต่พบว่ามีความไวต่อยาในกลุม่ carbapenems น้อยกว่า
E. coli ทีส� ร้ าง ESBL อย่างไรก็ตามการศึกษาความชุก
และแบบแผนความไวต่อยาทําให้ เห็นถึงแนวโน้ มของ
การดื อ� ยาของเชื อ� แบคที เรี ยที� เป็ นปั ญหา ซึ� งข้ อมูล
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ในการเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม
และยั ง เป็ นประโยชน์ ใ นงานเฝ้ าระวัง เชื อ� ดื อ� ยาใน
สถาบันมะเร็ งแห่งชาติตอ่ ไป
ปัจจุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยามีสว่ นสําคัญ
อย่างยิ�งในการวินิจฉัยแยกชนิดของเชื อ� ดื �อยา ดังนัน�
นักเทคนิคการแพทย์จะต้ องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ� ง
เพื� อให้ ผลการตรวจวิ เ คราะห์ ท�ี ถู ก ต้ องแม่ น ยํา มี
คุณ ภาพได้ มาตรฐานวิ ชาชี พ แพทย์ สามารถนํา ผล
การตรวจวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ในการวางแผนการรั ก ษา
ผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
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การตรวจหาระดับการแสดงออกของ HPVE6, p53, Bcl-2 และ
Bax mRNA ในเซลล์ปากมดลูกทีต� ดิ เชื�อไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมา สายพันธุที์ ม� คี วามเสีย� งสูงต่อการก่อโรค
จรัญญา งามขํา1
พล กองจันทร์2

บทคัดย่อ

1

อุษณี ย ์ พรหมประกอบ2
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การติดเชือ� ไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมาสายพันธุ์ที�มีความเสี�ยงสูงต่อการก่อโรค (HR HPV) เป็ นระยะเวลานาน
เป็ นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก โดยโปรตีน E6 ของไวรัสดังกล่าวมีบทบาทสําคัญในการยับยั �งการทํางานของ
p53 นอกจากนี บ� างการศึกษาคาดว่าโปรตี น E6 อาจมี ผลต่อการทํา งานของยี น/โปรตี นในกระบวนการตายแบบ
apoptosis การศึกษานี ม� ีวัตถุประสงค์ เพื� อตรวจหาสายพันธุ์ ของ HPV และระดับการแสดงออกของยี นที� มีบทบาท
ในกระบวนการ apoptosis ได้ แก่ p53, Bcl-2 และ Bax รวมทั ง� การแสดงออกของ HPVE6 mRNA ในเซลล์
ปากมดลูกที�พบการติดเชือ� HR HPV เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกที�ไม่พบการติดเชื �อ HPV โดยการเก็บ
ตัวอย่างเซลล์ ปากมดลูกจํา นวน 50 ตัวอย่างใน liquid based และมีผลการตรวจทางเซลล์ วิทยาในช่วงระหว่าง
เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การตรวจหาสายพันธุ์ของไวรัสใช้ วิธี polymerase chain
reaction-enzyme immunoassay (PCR-EIA) และสุม่ ตัวอย่างจํานวน 15 ตัวอย่างจากทั �งหมด 50 ตัวอย่าง ซึง� ในจํานวน
15 ตัวอย่าง พบ 14 ตัวอย่างเป็ นเซลล์ที�มีความผิดปรกติเพียงเล็กน้ อยจนถึง low-grade squamous intraepithelial
lesion (LSIL) และอีกหนึ�งตัวอย่างพบความผิดปรกติแบบ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL)
นํา ผลการตรวจเชื อ� HPV มาแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มคื อ กลุ่มที� ไม่พบการติ ดเชื อ� HPV, พบการติ ดเชื อ� HPV16,
พบการติดเชื �อ HPV18, พบการ ติดเชื �อ HR HPV อื�น และกลุม่ ที�พบการติดเชื �อร่วมระหว่าง HPV16/18 และ HR HPV อื�น
กลุม่ ละ 3 ตัวอย่าง และ ตรวจหาระดับการแสดงออกของ p53, Bcl-2, Bax และ HPVE6 mRNA ด้ วยวิธี two-step
reverse trancriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) ผลการศึกษาพบ HPV สายพันธุ์ ท�ี 52 มากที� สุด
ตามด้ วย HPV 16 และ 18 ตามลําดับ และพบว่าการแสดงออกของ p53, Bcl-2 และ Bax mRNA ในเซลล์ปากมดลูก
ทีม� กี ารติดเชื �อ HPV มีระดับสูงกว่าเซลล์ ทีไ� ม่มกี ารติดเชื �อเพียงเล็กน้ อย ในขณะทีร� ะดับการแสดงออกของ HPVE6 mRNA
พบสูงสุดในกลุม่ ที�พบการติดเชื �อ HPV16 เมื�อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ อื�น จากการศึกษานี �สรุปได้ วา่ การติดเชื �อ HR HPV
อาจมีผลต่อการทํางานของกระบวนการตายแบบ apoptosis ถึงแม้ วา่ ระดับการแสดงออกของยีนทีน� ํามาใช้ ในการศึกษานี �
ยังให้ ผลไม่แน่ชัด แต่ก็เป็ นข้ อมูลที� น่ าสนใจในการนํา ไปศึกษากระบวนการเกิ ดมะเร็ งปากมดลูกในระดับโมเลกุล
ในอนาคตต่อไป (วารสารโรคมะเร็ ง 2560;37:94-104)
คําสําคัญ: p53, Bcl-2, Bax ไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมา เซลล์ปากมดลูก

กลุ่มงานวิจัย 2กลุ่มงานพยาธิ วิทยา สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ กรุงเทพฯ �����
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Abstract

Persistent high-risk human papillomavirus (HR HPV) infection is the major cause of cervical
cancer development, in which oncogenic protein; E6 plays an important role by activating tumor
suppressor gene p53. Some studies have suggested that E6 oncoprotein may affect some of the genes/
protein in the apoptotic pathway. This study aimed to detect the HPV genotype and investigate the
mRNA expression of the gene-related apoptotic pathway p53, Bcl-2 and Bax, as well as the expression
of HPVE6 mRNA in cervical samples with HR HPV infection compared with HPV-negative cervical
samples. A total of 50 liquid-based cervical samples with diagnostically confirmed cytology were
collected between June 2016 and May 2017. HPV DNA detection and genotyping were performed by
polymerase chain reaction-enzyme immunoassay (PCR-EIA). Of 50 cervical samples, 15 were
randomly selected for study, of which 14 samples were cytologically diagnosed negative for
intraepithelial lesion/malignancy (NILM) or low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL); the
other was a high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL). The samples were divided into 5
groups according to HPV findings:- no HPV infection, HPV 16, HPV 18, the other HR HPV and
multiple infections between HPV16/18 and the other HR-HPV groups, with three samples per group.
Two-step reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) was used to investigate p53,
Bcl-2, Bax and HPVE6 mRNA expression levels. Our results showed that HPV52 was the most
frequent type, followed by HPV 16, 18, respectively. p53, Bcl-2 and Bax mRNA expression levels in
cervical samples with HPV infection showed slightly higher expression than without HPV infection.
HPVE6 mRNA expression in the HPV16 infection group was highest compared with the other groups.
In conclusion, HR HPV may possibly affect the process in the apoptotic pathway, although the
expression of these genes in this study was still unclear. These data could be used for further
molecular-level studies of cervical carcinogenesis. (Thai Cancer J 2017;37:94-104)
Keywords: p53, Bcl-2, Bax, human papillomavirus, cervical tissues

บทนํา
ไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมา (human papillomavirus; HPV) เป็ นไวรัสขนาดเล็ก มีขนาดของ genome
ประมาณ 7000-8000 คู่เบส โดยสารพันธุกรรมหรื อ
DNA เป็ นสายคู่ ที� มี ลักษณะเป็ นวงกลม (circular
double-stranded) ซึ�งการติดเชื อ� HPV ในเซลล์เป็ น
ระยะเวลานานจะส่งผลให้ เซลล์เกิดความผิดปรกติและ
เป็ นสาเหตุของการเกิด pre-malignant และ malignant
lesions1,2 มักพบการติดเชื �อบริเวณที�เป็ น cutaneous
หรือ epithelial cell ก่อให้ เกิดหูดทังในมนุ
�
ษย์และสัตว์3,4

จากการจัดจําแนกสายพันธุ์ของ HPV พบว่าสายพันธุ์
ที�มีความสัมพันธ์ กบั การก่อโรคในมนุษย์ประมาณ 35
สายพันธุ์ แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ตามความรุ นแรงของ
การก่ อโรคคื อ กลุ่ มที� มี ความเสี� ยงสูงต่อการก่ อโรค
(high risk types; HR) และกลุม่ ทีม� คี วามเสีย� งตํ�า (low
risk types; LR) สําหรับกลุม่ ทีม� คี วามเสีย� งสูงประกอบด้วย
สายพันธุ์ที� 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59, 66, 68, 73 และ 82 ซึง� มากกว่าร้ อยละ 90 ของ
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบการติดเชื �อของ
HPV ในกลุ่ มนี � โดยเฉพาะ HPV 16 และ 18 5-7
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โดยโปรตี นหรื อสารพันธุกรรม (gene) ของไวรั สที� มี
บทบาทสําคัญต่อการเหนีย� วนําให้เซลล์เกิดการกลายพันธุ์
คือ E5, E6 และ E7 ด้ วยการยับยัง� หรื อกระตุ้นการ
ทํางานของโปรตีนในเซลล์หลายชนิด ส่งผลให้ ระบบ
การทํางานภายในเซลล์เกิดความผิดปรกติ ซึ�งโปรตีน
E6 และ E7 จะรบกวนการทํางานของ tumor suppressor
genes p53 และ phosphorylated retinoblastoma
(pRb) ตามลําดับ2,4,8,9 ในขณะที� E5 ยังไม่พบกลไกที�
แน่ชดั แต่มีรายงานพบว่ามีบทบาทเสริมในการกระตุ้น
กระบวนการสร้ างเส้ นเลือดใหม่ (angiogenesis) ทีเ� ป็ น
กระบวนการสําคัญของการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
(metastasis) และส่งเสริมการทํางานของสารพันธุกรรม
ที�ยบั ยัง� การตายแบบ apoptosis ของเซลล์ที�มีความ
ผิดปรกติตลอดจนเซลล์มะเร็ ง10
กระบวนการตายของเซลล์ (programmed
cell death หรือ apoptosis) มีความสําคัญ เนือ� งจาก
เป็ นระบบการทํา งานของร่ างกายในการกํา จัดเซลล์
ที�มีความผิดปรกติหรื อเสื�อมสภาพรวมทัง� เซลล์มะเร็ ง
โดยทํา ให้ เซลล์ ท�ี ต้ องการกํา จัดเกิ ดการเปลี�ยนแปลง
ทังทางด้
�
านกายภาพ ชีวภาพ รวมทังสารทางชี
�
วเคมีตา่ ง ๆ
ภายในเซลล์ ก่อนจะถูกย่อยสลายด้ วยกระบวนการ
phagocytosis ด้ วยระบบภูมิ ค้ ุ มกันในร่ างกาย11,12
จากรายงานการวิ จัยที� ผ่านมาพบว่า HPV สามารถ
ยับยังและควบคุ
�
มการทํางานของ tumor suppressor
ในวงจรชีวิตของเซลล์และยับยัง� การเกิ ด apoptosis
ส่งผลให้ เซลล์ที�มีความผิดปรกติไม่สามารถถูกกํา จัด
และเพิ�มจํานวนมากขึ �นจนกลายเป็ นเซลล์มะเร็ ง และ
ยังมียนี หลายชนิดทีเ� กีย� วข้องกับกระบวนการ apoptosis
เช่น ยีนในกลุม่ ที�สง่ เสริ มให้ เกิดกระบวนการตาย หรื อ

ปี ที� �� ฉบับที� � กรกฎาคม-กันยายน ����

pro-apoptotic genes ได้ แก่ Bax, Bak ฯลฯ หรื อ
ยี นในกลุ่มที� ยับยัง� การตายของเซลล์ ในกระบวนการ
apoptosis หรื อ anti-apoptotic genes ได้ แก่ Bcl-2,
Bcl-xL ฯลฯ ถูกยับยังหรื
� อถูกกระตุ้นการทํางานอย่าง
ผิดปรกติ13-16 อย่างไรก็ตามการวิจยั ทีศ� กึ ษาผลกระทบของ
HPV และระดับการแสดงของยีนทีส� ําคัญในกระบวนการ
ตายแบบ apoptosis ยังมีคอ่ นข้ างจํากัดและส่วนใหญ่
จะศึกษาใน cancer cell lines ในระดับหลอดทดลอง
เท่านัน� ดังนันคณะผู
�
้ วิจยั จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ� ตรวจหา
การแสดงออก mRNA ของยี น ที� มี ความสํา คัญใน
กระบวนการ apoptosis คือ tumor suppressor gene;
p53, anti-apoptotic gene; Bcl-2 และ pro-apoptotic
gene; Bax ร่ วมกับการแสดงออกของ oncogenic
gene; E6 ของ HPV ในเซลล์ปากมดลูกของผู้หญิงไทย
ที� เข้ ารั บ การตรวจคั ดกรองหรื อตรวจวิ นิ จ ฉั ย ความ
ผิดปรกติ ของเซลล์ ณ กลุ่มงานพยาธิ วิทยา สถาบัน
มะเร็ งแห่งชาติ

วัสดุและวิธกี าร

กลุม่ ตัวอย่าง

การศึกษานี ใ� ช้ ตวั อย่างจากเซลล์ปากมดลูก
ที� เก็ บจากผู้ เข้ ารั บการตรวจคั ดกรอง ตรวจวิ นิ จฉั ย
ความผิดปรกติของเซลล์และตรวจหาการติดเชื �อ HPV
จากงานเซลล์ วิ ทยา กลุ่ ม งานพยาธิ วิ ทยา สถาบั น
มะเร็ งแห่ งชาติ ในช่ ว งเดื อนมิ ถุ นายน ปี พ.ศ.2559
ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 50 ตัวอย่าง
โดยตัวอย่างทังหมดมี
�
ผลการตรวจและรายงานผลทาง
เซลล์ วิ ทยาประกอบ งานวิ จั ยนี ไ� ด้ รั บ การพิ จารณา
อนุ ม ั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยในคน
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ผลบวกหรื อมี band ปรากฏบนเจลมาใช้ในการตรวจหา
HPV DNA และจําแนกสายพันธุ์
การเตรียมตัวอย่างและตรวจหาการติดเชื� อ
สําหรับการตรวจหา HPV DNA และจําแนก
HPV
สายพั น ธุ์ ของไวรั ส ในการศึ ก ษานี เ� ป็ นการทดสอบ
ในการเตรี ยมตัวอย่างจากเซลล์ ปากมดลูก ตามวิ ธี ของ Jacob MV และคณะ17 ด้ วยวิ ธี polyของผู้หญิงโดยการ swab และเก็บในนํ �ายา Thinpap merase chain reaction-enzyme immunoassay (PCR(HOLOGIC@, USA) เพื�อรักษาสภาพของเซลล์ ก่ อน EIA) โดยใช้ GP5+/bioGP6+ เป็ น specific primers
นํามาทดสอบภาชนะที�ปราศจากเชื อ� เริ� มทดสอบโดย ทีม� คี วามจําเพาะต่อการตรวจหา HPV DNA ซึง� ตัวอย่าง
การนําตัวอย่างจํานวน ��� ไมโครลิตร มาสกัด DNA ที� มี ผลบวกจะนํา มาจํา แนกสายพันธุ์ โดยการเติ มใน
ด้วยชุดนํ �ายาสําเร็จรูปของ QIAamp Mini Kit (QIAGEN, streptawell plate (Roche, Germany) ทีเ� คลือบด้ วย
Germany) ตามขั น� ตอนที� แนบมาพร้ อมกับชุดสกัด biotin และเติม 1xSCC, 0.5% Tween 20 นําไปบ่มที�
จากนันนํ
� า DNA ทีส� กัดได้ มาทดสอบด้ วยยีน β -globin 37oซ เป็ นเวลา 60 นาที จากนั �น hybridize กับ oligoทีม� ี primer 2 สายคือ BGPCO3; ACA CAA CTG TGT probe cocktail ของ high risk HPV types (HPV 16,
TCA CTA GC และ BGPCO5; GAA ACC CAA GAG 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68)
TCT TCT CT17 ด้วยวิธกี ารปฎิกริ ิยาลูกโซ่ polymerase และ low risk HPV types (HPV 6, 11, 26, 34, 40, 42,
chain reaction (PCR) ในส่วนผสม 25 ไมโครลิตรของ 43, 44, 53, 54, 55, 57, 61, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83,
5 ไมโครลิตรของ DNA จากตัวอย่าง 10xPCR buffer, 84 และ 89) ทีม� ี digoxygenin labeled (Roche, Ger25 mM MgCl2, 2 mM dNTPs, 20 pmole ของ primer many) เพื� อคัดกรองกลุ่ มของสายพันธุ์ นํา ไปบ่ มที�
แต่ละสาย Taq polymerase enzyme (QIAGEN, อุณหภูมิ 55oซ 60 นาที จากนั น� ดู ดสารละลายทิ ง�
Germany) และนํ �ากลัน� นําส่วนผสมทังหมดทํ
�
าปฎิกริ ิยา ก่อนเติม anti-digoxigenin AP conjugate (Roche,
ในเครือ� งเพิม� จํานวน PCR (Applied Biosystems, USA) Germany) และ p-nitrophenyl phosphate (Sigma,
ตามขัน� ตอนดังนี ค� ื อ บ่มที� อุณหภูมิ 95oซ เป็ นเวลา USA) ตามลําดับ ในระหว่างขั �นตอนของการเติมสาร
4 นาที ตามด้ วย 40 รอบของอุณหภูมิ 94oซ 1 นาที แต่ ละชนิ ด จะต้ องดู ด สารเก่ า จนหมดและล้ างด้ วย
� มอีกครัง� ที� 1xSCC, 0.5% Tween 20 ประมาณ 3 ครัง� นําไปบ่มที�
58oซ 2 นาที และ 72oซ 1.5 นาที จากนันบ่
อุณหภูมิ 72oซ เป็ นเวลา 4 นาทีเป็ นขัน� ตอนสุดท้ าย 37oซ เป็ นเวลา 60 นาที วิเคราะห์ผลด้ วย microplate
ตรวจสอบคุณภาพของ DNA ทีเ� พิม� จํานวนด้วยเครือ� งแยก reader (Biotex, USA) ทีค� วามยาวคลืน� 405 และ 620
สารพันธุกรรมด้ วยกระแสไฟฟ้ า (electrophoresis) บน นาโนเมตร เปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมทีไ� ม่ได้ เติมสาร
2% agarose gel ที�ผสมนํ �ายาย้ อม DNA; GelStar@ พันธุกรรมของไวรัสหรื อ HPV DNA สําหรับการทดสอบ
Nucleic Acid Gel Stain (Lonza, USA) นําตัวอย่างทีใ� ห้ สายพันธุ์จําเพาะของ HPV ในแต่ละตัวอย่างสามารถ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เอกสารรับรองเลขที� ���/����
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ดําเนินการทดสอบเช่นเดียวกับการคัดกรองกลุม่ ใหญ่
แต่เปลี�ยนชนิดของ oligoprobe ที�นํามาทดสอบจาก
oligoprobe cocktail เป็ น HPV specific probe
ที�มีความจําเพาะต่อการตรวจในแต่ละสายพันธุ์

การทดสอบระดั บ การแสดงออก mRNA
ของสารพันธุกรรมที� สาํ คัญในกระบวนการ
apoptosis
สํา หรั บการทดสอบนี จ� ะประเมิ นระดับการ
แสดงออกของยีน 4 ชนิดและมี primers สําหรับเพิ�ม
จํา นวนดังนี � HPVE6: for 5'-ATGCACCAAAAGA
GAACTGCAAT-3'; rev 5'-TTACAGCTGGTTTC
TCTACGTG-3'18, p53: for 5'-TCAGTCTACCTCCC
GCCATAA-3'; rev 5'-TTTCTTACATCTCCCAAA
CATCC-3', Bcl-2: for 5'-TTGCCACGGTGGTGGA
GGAC-3'; rev 5'-GAGACAGCCAGGAGAAA
TCAAACAG-3', Bax: for 5'-AGGATCGAGCA
GGGCGAATG-3'; rev 5'-AGGGCCTTGAGCA
CCAGTTT-3' และมี internal control gene คือ actin:
for 5'-GACCTTCAACACCCCAGCCA-3'; rev 5'AGGCTGGAAGAGTGCCTCAG-3' จากตัวอย่างที�
นํามาทดสอบการติดเชื อ� HPV จํานวน 50 ตัวอย่าง
เลื อกตัวอย่างมาทํา การทดสอบระดับการแสดงของ
mRNA ของยีนต่าง ๆ ข้ างต้ นจํานวน 15 ตัวอย่าง ซึง� เป็ น
ตัวอย่างที�พบการติดเชื �อและไม่พบการติดเชื �อ HPV

การสกัด total RNA และการสัง เคราะห์
complementary DNA (cDNA)
ผู้วิจัยนําตัวย่างเซลล์ปากมดลูกจํานวน 15

ปี ที� �� ฉบับที� � กรกฎาคม-กันยายน ����

ตัวอย่างมาสกัด total RNA โดยใช้ ชุดสกัดสํา เร็ จรู ป
RNA isolation kit (Roche, Germany) ตามขันตอน
�
การสกัดทีแ� นบมากับชุดนํ �ายา ซึง� total RNA ทีส� กัดได้ต้อง
เก็บไว้ ในนํ �าแข็งตลอดเวลาของการทดสอบ เนื�องจาก
เป็ นสารพันธุ กรรมที� ถูกทํา ลายได้ ง่ายจากความร้ อน
แล้ วนําไปวัดความเข้ มข้ นที�ความยาวคลื�น 260 และ
280 นาโนเมตร จากนันนํ
� า total RNA ที�ได้ จากการ
สกัดไปสังเคราะห์ สาย complementary DNA หรื อ
cDNA ด้ วยขันตอนที
�
�มากับชุดนํ �ายา SuperscriptTM
II RNase H- Reverse Transcriptase protocol (Invitrogen, USA) โดยใช้ total RNA ปริมาณ �� ไมโครลิตร/
ปฎิกิริยา สาย cDNA ทีไ� ด้ นํามาใช้ เป็ นสายตังต้
� น (template) ในการศึกษาการแสดงออกของ p53, Bcl-2, Bax
และ HPVE6 mRNA ต่อไป

การตรวจหาระดับการแสดงออกของ p53,
Bcl-2, Bax และ HPVE6 mRNA
การทดสอบใช้ วธิ ี semi-quantitative RT-PCR
เพื�อเปรี ยบเทียบผลระดับการแสดงออกของ mRNA
ของยีนทัง� 4 ชนิดในเซลล์ปากมดลูก โดยมี actin เป็ น
internal control ในกลุ่มผู้ที�ติดเชือ� HPV และไม่พบ
การติดเชื �อ HPV เริ�มการทดสอบด้ วยการผสม cDNA
2 ไมโครลิตรในส่วนผสมของ 10xPCR buffer, 25 mM
MgCl2, 2 mM dNTPs, 10 pmole ของ primer แต่ละสาย,
Taq polymerase enzyme (QIAGEN, Germany)
และนํ �า เริ� มปฎิ กิ ริ ย าด้ วยการบ่ มที� อุ ณ หภู มิ 95 oซ
เป็ นเวลา 5 นาที ตามด้ วย 35 รอบของอุณหภูมิ 95oซ
30 วิ น าที 58 oซ 30 วิ น าที และ 72 oซ 30 วิ น าที
จากนั �นบ่มอีกครัง� ที�อณ
ุ หภูมิ 72oซ เป็ นเวลา 10 นาที

การตรวจหา HPVE6, p53, Bcl-2 และ Bax mRNA ในเซลล์ปากมดลูก

เป็ นขันตอนสุ
�
ดท้ าย แล้ วนํา PCR product มาแยกด้ วย
เครื� องแยกสารพั น ธุ กรรมด้ วยกระแสไฟฟ้ าและ
วิ เคราะห์ ผลภายใต้ UV ด้ วยเครื� อง densitometer
(SYNGENE, UK) และวิเคราะห์ระดับการแสดงออก
ของสารพันธุกรรมแต่ละชนิดด้วย GeneTools program
(SYNGENE, UK)
ในการวิเคราะห์ผลการแสดงออกของยีนทัง�
3 ชนิด โดยการคํานวณค่า normalize เปรียบเทียบค่า
band intensity ของ p53, Bcl-2, Bax และ HPVE6 ต่อ
band intensity ของ internal control ในแต่ละตัวอย่าง
และเปรียบเทียบกับกลุม่ ตัวอย่างทีไ� ม่พบการติดเชื �อ HPV
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intraepithelial lesion หรื อ malignancy (NILM)
จํานวน 14/50 ราย (ร้ อยละ 28) สําหรับกลุม่ ทีพ� บความ
ผิดปรกติแบบ atypical squamous cells of undetermined (ASCUS), atypical squamous cells cannot
exclude HSIL (ASC-H), endocervical adenocarcinoma in situ (AIS) จํานวน 8/50, 2/50 และ 1/50 ราย
คิ ดเป็ นร้ อยละ 16, 4 และ 2 ตามลํา ดับ ในขณะที�
ความผิดปรกติของเซลล์แบบ low-grade squamous
intraepithelial lesion (LSIL) และ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) พบจํานวน 19/50
(ร้ อยละ 38) และ 6/50 (ร้ อยละ 12) รายตามลําดับ
และจากการตรวจการติ ด เชื อ� ทั ง� แบบติ ด เชื อ� เดี� ย ว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(single type infection) และติดเชื �อร่วมหลายสายพันธุ์
ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูลใช้ การวิเคราะห์ แบบ (multiple types infection) สายพันธุ์ทพี� บมากทีส� ดุ คือ
สถิตพิ รรณนาในการคํานวณร้ อยละของจํานวนตัวอย่าง HPV 52 รองลงมาคือ HPV 16 และ 18 ตามลําดับ
ที� ทดสอบ ค่าเฉลี� ยและส่วนเบี� ยงเบนมาตรฐานของ ดังแสดงในรูปที� 1
ระดับการแสดงออกของ HPVE6, p53, Bcl-2 และ Bax
จากการตรวจหาระดั บ การแสดงออกของ
mRNA ในเซลล์ ปากมดลูก ที� พบความผิ ด ปรกติ ใ น mRNA ของยีน 4 ชนิดคือ oncogenic gene; HPVE6,
ระยะต่าง ๆ เพือ� ดูความแตกต่าง
tumor suppressor gene; p53, anti-apoptotic gene;
Bcl-2 และ pro-apoptotic gene; Bax โดยแบ่งกลุม่
ผลการศึกษา
ศึกษาเป็ นผู้ที� ไม่ พบการติ ดเชื อ� HPV กลุ่มที� พบการ
จากการเก็บตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของผู้ที� ติดเชื �อ HPV16 กลุม่ ทีพ� บการติดเชื �อ HPV 18 กลุม่ ที�
เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ งในระยะเริ� มแรก/ตรวจ พบการติดเชื อ� HR HPV แต่ไม่ใช่ 16 หรื อ 18 และ
วินจิ ฉัยเพือ� หาความผิดปรกติของเซลล์และส่งตรวจเพือ� กลุม่ ทีพ� บการติดเชื �อ HPV16/18 ร่ วมกับ HR HPV อืน�
หาการติดเชื �อ HPV จํานวน 50 ตัวอย่าง เป็ นตัวอย่าง ซึง� ในแต่ละกลุม่ ได้ สมุ่ ตัวอย่างนํามาทดสอบกลุม่ ละ 3
ทังที
� พ� บและไม่พบความผิดปรกติของเซลล์ แต่ยงั ไม่พบ ตัวอย่าง รวมตัวอย่างทีน� ํามาทดสอบทังหมด
�
15 ตัวอย่าง
มะเร็ ง โดยกลุ่ มตัวอย่ างมี ช่ว งอายุตั ง� แต่ 27-73 ปี พบ 14 ตัวอย่างมีความผิดปรกติของเซลล์แบบ LSIL
(อายุเฉลีย� +SD=43.48+10.78 ปี ) และมีผลการตรวจ หรื อ NILM ยกเว้ นเพียง 1 ตัวอย่างในกลุ่มที�พบการ
เซลล์ ท างห้ องปฎิ บ ั ติ การ พบกลุ่ ม negative for ติดเชื �อ HPV16 มีความผิดปรกติของเซลล์ระดับ HSIL
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จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ การแสดงออกของ
HPVE6 และ Bcl-2 mRNA ในกลุ่มที�พบการติดเชือ�
HPV16 มี ระดับสูงที� สุด เมื� อเที ยบกับกลุ่ ม อื� น และ
ไม่สามารถตรวจพบระดับการแสดงออกของ HPVE6

ปี ที� �� ฉบับที� � กรกฎาคม-กันยายน ����

mRNA ซึง� เป็ นสารพันธุกรรมของไวรัสในกลุม่ ตัวอย่าง
ที�ไม่พบการติดเชื อ� HPV (ตัวอย่างที� 1-3) ในขณะที�
ระดับการแสดงออกของ p53 และ Bax mRNA ของ
แต่ละกลุม่ มีคา่ ไม่แตกต่างกันดังแสดงในรูปที� 2 และ 3

รูปที � 1 แสดงผลการตรวจหาการติดเชื �อและจําแนกสายพันธุ์ของ HPV จากเซลล์ปากมดลูก (n=50)
ซึง� แสดงผลรวมจากตัวอย่างทีพ� บการติดเชื �อเดีย� ว (single type) และติดเชื �อร่วม (multiple types)

รูปที � 2 แสดงระดับการแสดงออกของ HPVE6, p53, Bcl-2 และ Bax mRNA ในเซลล์ปากมดลูกของตัวอย่าง
ในกลุม่ ต่าง ๆ (n=15): 1-3 ไม่พบการติดเชื �อ HPV; 4-6 พบการติดเชื �อ HPV 16; 7-9 พบการติดเชื �อ HPV 18;
10-12 พบการติดเชื �อ HR HPV ทีม� ิใช่ HPV16/18 และ 13-15 พบการติดเชื �อร่ วมระหว่าง HPV 16/18
และ HR HPV อืน�

การตรวจหา HPVE6, p53, Bcl-2 และ Bax mRNA ในเซลล์ปากมดลูก
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รูปที � 3 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของ HPVE6, p53, Bcl-2 และ Bax mRNA ในเซลล์
ปากมดลูกทีไ� ม่พบการติดเชื �อ HPV และพบการติดเชื �อ HPV สายพันธุ์ตา่ ง ๆ (n=15)

วิจารณ์และสรุป
ในการศึ ก ษากลไกการเกิ ดมะเร็ งหรื อการ
กลายพั น ธุ์ ของเซลล์ รวมทั �ง การศึ ก ษาทางด้ าน
พันธุศาสตร์ หรื อเภสัชศาสตร์ นัน� กระบวนการกํา จัด
เซลล์ที�ผิดปรกติแบบ apoptosis และสารพันธุกรรม/
โปรตีนทีเ� กีย� วข้องมักเป็ นกลไกแรกทีน� กั วิจยั ให้ความสนใจ
เนื�องจากเป็ นการบ่งชีถ� ึงการตายหรื อการเพิ�มจํานวน
ของเซลล์ที�ผิดปรกติและ signal transduction pathway ต่าง ๆ ที�ทํางานผิดปรกติไป รวมทังอาจมี
�
ความ
สัมพันธ์ (crosstalk) หรือก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบ
การทํางานส่วนอื�น ๆ ภายในเซลล์ เช่น DNA repair,
cell cycle เป็ นต้ น11 โดยกลุม่ ของยีนทีม� คี วามสําคัญต่อ
กระบวนการเกิด apoptosis มีหลายกลุม่ เช่น tumor
suppressor gene เช่ น p21, p53 มี ความสํา คัญ
ในการตรวจสอบเซลล์ที�ผิดปรกติและส่งสัญญาณให้
กลไกอืน� ๆ ทํางานต่อไป กลุม่ ยับยังการตายของเซลล์
�
เช่น Bcl-2, Bcl-xL เป็ นกลุ่มยี นที� มีความสํา คัญต่อ

การยับยังการตายของเซลล์
�
ทผี� ดิ ปรกติและกลุม่ ของยีน
ที�กระตุ้นให้ เซลล์ที�ผิดปรกติถกู ทําลาย เช่น Bax, Bak
เป็ นต้ น ซึง� การศึกษากลไกหรือระดับการแสดงออกของ
ยี นเหล่านี จ� ะเป็ นตัวบ่งชี เ� บื อ� งต้ นของการยับยัง� หรื อ
กระตุ้นความผิดปรกติของเซลล์ ปั จจัยที�ก่อให้ เกิดการ
กลายพันธุ์ของยีนมีหลายปั จจัย ทังสภาพแวดล้
�
อม รังสี
สารเคมี รวมทั ง� การติ ด เชื อ� แบคที เรี ยหรื อไวรั สเป็ น
ระยะเวลานาน ๆ 2,11,12
ในการศึกษานี �ผู้วิจัยตรวจหาการติดเชื �อและ
สายพันธุ์ของ HPV ในตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของผู้ที�
เข้ ารับการคัดกรองหรื อตรวจวินจิ ฉัยความผิดปรกติของ
เซลล์จํานวน 50 ราย พบว่าสายพันธุ์ทพี� บมากทีส� ดุ คือ
HPV 52 ตามด้ วย HPV 16, 18, 58 และ 31 ตามลําดับ
ซึง� ลําดับทีต� รวจพบแตกต่างจากรายงานอืน� เพียงเล็กน้อย
ที� มักพบการติ ดเชื อ� HPV 16 มากที� สุด1,5-7 ซึ� งเป็ น
ผลการศึกษากลุ่มประชากรในแถบยุโรปหรื ออเมริ กา
เป็ นส่วนใหญ่ จํานวนทีต� รวจพบระหว่าง HPV 16 และ
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HPV 52 มีความใกล้เคียงกันมาก และผลการศึกษานี �
พบว่าสอดคล้ องกับการศึกษาของ Kantathavon N
และคณะ19 และ Marks MA20 พบการติดเชื �อ HPV ใน
คนไทย โดยพบ HPV สายพันธุ์ที� 52 มากกว่าสายพันธุ์
ที� 16 เช่นเดียวกัน ซึง� เป็ นสายพันธุ์ทต�ี รวจพบมากทีส� ดุ
ในคนไทยหรื อในกลุ่มประชากรในประเทศแถบเอเชี ย
บางประเทศอาจมีความแตกต่างจากสายพันธุ์ทีพ� บใน
กลุม่ ประชากรของภูมิภาคอื�น ๆ ของโลก1 นอกจากนี �
การสุม่ ตัวอย่างที�นํามาศึกษา วิธีการเก็บตัวอย่างและ
การทดสอบที� แตกต่างกันก็อาจมีผลต่อการวิเคราะห์
เช่นกัน1,5-7,21 อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ทตี� รวจพบในเซลล์
ปากมดลูกที�มีความผิดปรกติหรื อเซลล์มะเร็ งของกลุม่
ประชากรทั� ว โลกมักเป็ นสายพันธุ์ ที� อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ของ
สายพันธุ์ ท�ี รุนแรงและมี ความเสี� ยงสูงต่อการก่ อโรค
ทังหมด
� 1,5-7
สําหรับการตรวจหาระดับการแสดงออกของ
สารพันธุกรรมที�เกี�ยวข้ องกับกระบวนการ apoptosis
คือ p53, Bcl-2, Bax ร่วมกับการตรวจหาการแสดงออก
ของ HPVE6 ในเซลล์ ปากมดลู ก พบว่ า ระดั บ การ
แสดงออกของ p53, Bcl-2 และ Bax mRNA ใน
กลุ่มตัวอย่ า งที� ไม่พบการติ ด เชื อ� มี ค่า ใกล้ เคี ยงกั บ
กลุม่ ทีพ� บการติดเชื �อ HPV โดยกลุม่ ทีพ� บการติดเชื �อจะ
สูงกว่าเพียงเล็กน้ อย ทังนี
� �อาจเนื�องจากกลุ่มตัวอย่าง
ที�นํามาทดสอบเป็ นเซลล์ที�พบการติดเชื �อ แต่ยงั ไม่พบ
ความผิ ด ปรกติ ของเซลล์ หรื อพบความผิ ด ปรกติ ใน
ระดับ LSIL เท่านัน� จึงอาจทําให้ผลจากการติดเชื �อไวรัส
มีผลต่อระบบการทํางานของกลไกการป้องกันหรื อการ
กระตุ้นระบบภูมคิ ้ มุ กันในร่างกายเพิม� ขึ �นเพียงเล็กน้ อย
จากภาวะปรกติทรี� ่างกายมีการกําจัดเซลล์ทเี� สือ� มสภาพ
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อยูแ่ ล้ ว2,12,22 เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของ Ayatollahi H
และคณะ14 ทีส� ามารถตรวจพบการแสดงออกของ p53,
Bcl-2 และ Bax ในภาวะเซลล์ปรกติ และเพิม� ระดับการ
แสดงออก เมือ� เซลล์มกี ารติดเชื �อ HPV โดยวิธีการย้ อม
immunohistochemistry ในขณะทีร� ะดับการแสดงออก
ของ HPVE6 mRNA ซึง� เป็ นสารพันธุกรรมทีไ� วรัสสร้ างขึ �น
และมี บทบาทสํา คัญต่ อการก่ อกลายพันธุ์ ของเซลล์
จะไม่พบในกลุม่ ตัวอย่างที�ปรกติและไม่พบการติดเชื �อ
HPV2,22 และจากผลการศึกษานี ย� ังพบว่ ากลุ่ มที� พบ
การติดเชื �อ HPV 16 มีระดับการแสดงออกของ HPVE6
สูงกว่าระดับการแสดงออกในกลุ่มที�ติดเชื อ� HR HPV
สายพันธุ์ อื� น ซึ� งอาจมี สาเหตุมาจาก HPV 16 เป็ น
สายพันธุ์ ที� มี ความรุ น แรงต่ อการก่ อโรคสูง และเป็ น
สายพั นธุ์ ที� พบมากในผู้ ป่ วยมะเร็ งปากมดลูก จึ งมี
ระดับการสังเคราะห์ของสารพันธุกรรมทีส� งู กว่าสายพันธุ์
อืน� นอกจากนี � 1/3 ตัวอย่างในกลุม่ ของผูท้ พ�ี บการติดเชื �อ
HPV 16 ที�สมุ่ มาทดสอบครัง� นี �พบความผิดปรกติของ
เซลล์ในระดับ HSIL โดยเป็ นความผิ ดปรกติที� ยีนก่อ
มะเร็ งของไวรัส (oncogenic genes) ได้ แก่ E6 และ
E7 มีจํานวนมากกว่าเซลล์ที�มีความผิดปรกติในระดับ
LSIL2,22 ซึ�งอาจเป็ นสาเหตุสาํ คัญที�เสริ มให้ ระดับการ
แสดงออกของ HPVE6 mRNA ในกลุม่ ของผู้ทตี� ิดเชื �อ
HPV 16 สูงกว่ากลุ่มอื�น แต่เป็ นที�น่าสังเกตว่าเหตุใด
กลุ่มที� พบการติ ดเชื อ� HPV16/18 ร่ วมกับ HR HPV
สายพันธุ์อน�ื (ตัวอย่างที� 13-15) มีระดับการแสดงออก
ของ p53, Bcl-2, Bax mRNA รวมทัง� HPVE6 mRNA
ค่อนข้ างตํ�ากว่ากลุม่ ทีต� ดิ เชื �อ HPV 16 เพียงชนิดเดียว
ทังนี
� �อาจต้ องมีการศึกษาเพิ�มเติมโดยการเพิ�มจํานวน
ตัวอย่าง เนื�องจากกลุ่มตัวอย่างที�นํามาศึกษาครั ง� นี �มี

การตรวจหา HPVE6, p53, Bcl-2 และ Bax mRNA ในเซลล์ปากมดลูก

จํานวนน้ อย นอกจากนี �ลักษณะการแสดงออกของยีน
ในแต่ละบุคคลหรือแต่ละตัวอย่างอาจมีความเฉพาะตัว
ทีแ� ตกต่างกัน จึงส่งผลให้ระดับการแสดงออกของยีนต่าง ๆ
โดยเฉพาะ HPVE6 ที�พบน้ อยกว่าเห็นได้ อย่างชัดเจน
จากผลการศึ ก ษานี ส� รุ ปได้ ว่ า การตรวจหา
การติดเชื �อและจําแนกสายพันธุ์ของ HPV ทีต� รวจพบใน
กลุ่มประชากรที� ต่างกัน อาจมีผลการตรวจที� ต่างกัน
ซึ�งลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลก็ยังมีผลต่อระดับ
การทํางานหรือกลไกต่าง ๆ รวมทังระดั
� บการแสดงออก
ของสารพัน ธุ ก รรมภายในร่ า งกาย ถึ งแม้ ว่ า จะพบ
การติดเชือ� HPV สายพันธุ์เดียวกัน แต่ก็มีระดับการ
แสดงออกของยีนที�แตกต่างกัน ซึ�งจากข้ อมูลดังกล่าว
มี ค วามสํา คั ญ ต่ อการนํา มาเป็ นข้ อมู ล เบื อ� งต้ นใน
การศึกษาในระดับโมเลกุลของเซลล์เพื�อนําไปพัฒนา
หรื อศึ ก ษาต่ อยอดถึ งกลไกการทํา งานของไวรั ส ต่ อ
ระบบต่าง ๆ ภายในเซลล์ และเป็ นแนวทางวางแผน
ในการเฝ้ าระวัง ติดตาม และตรวจวินจิ ฉัยในอนาคตต่อไป
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Abstract

Matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of zinc-proteolytic endopeptidase enzymes
that play an important role in extracellular matrix (ECM) degradation in human cancer progression
and may be new targets for cancer therapeutics. This study aimed to detect the plasma level of matrix
metalloproteinases 13 (MMP-13) in 108 patients with invasive ductal carcinoma (IDC) and 131
healthy controls with commercial enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kits. The correlations between these protein levels and the clinical characteristics of the patients were also analyzed
to elucidate their role in breast-cancer development. The results showed a significantly lower median
concentration of MMP-13 in patients compared with controls (89.58 and 289.15 pg/ml, respectively;
P=0.000). Receiver-operator characteristic (ROC) curve analysis, to determine a cutoff value for
plasma MMP-13 concentration in the patients, had an AUC of 0.98 (95% CI=0.97-0.99), with a sensitivity
of 91.6% and specificity of 91.7% at cutoff point 169 pg/ml. The results underline the difference in
plasma level MMP-13 concentration in IDC development, and may serve as a biomarker for patients.
(Thai Cancer J 2017;37:105-113)
Keywords: invasive ductal breast cancer, MMP-13, plasma biomarker
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การตรวจวัดระดับ MMP-13 ในพลาสม่ าผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมชนิด Invasive ductal carcinoma
โดย นันทนา มีศิริพันธุ์1 นงลักษณวรรณ ฤทธิสุนทร1 อนงค์ เทพสุวรรณ์ 2 วาสนา แตงไทย3
ฐิติลักขณ์ สว่ างศรี 1 ทิพรัตน์ เที�ยงตรงจิตต์ 1 จารี ย์ เศวตจินดา4 สันติ มณีวชั ระรั งสี1
พรทิพย์ เพ็ชรมิตร5 สมชาย ธนะสิทธิชัย6 ทรงศักดิ� เพ็ชรมิตร1
1
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์ โรคเขตร้ อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
2
งานพัฒนาสารบ่งชี �ทางการแพทย์ กลุม่ งานวิจยั 3กลุม่ งานผู้ป่วยนอก สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข 4กลุม่ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน 5ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล 6กลุม่ งานศัลยกรรม สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

Matrix metalloproteinases (MMPs) เป็ นสมาชิกในกลุม่ ของเอนไซม์ zinc-proteolytic endopeptidases เป็ น
เอนไซม์ท�ีมีบทบาทในการทําหน้ าที�ย่อยสลายสารเคลือบเซลล์ (extracellular matrix หรื อ ECM) ในขบวนการเกิ ด
โรคมะเร็งในคนและอาจใช้ เป็ นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็ ง การศึกษานี �มีวตั ถุประสงค์เพื�อวัดระดับ matrix metalloproteinases 13 (MMP-13) ในพลาสม่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดลุกลามจํานวน 108 รายและกลุม่ คนสุขภาพปกติ 131 คน
ด้ วยชุดตรวจ ELISA kit และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับโปรตีน MMP-13 กับลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย
ผลการศึกษาพบว่าระดับ MMP-13 ในพลาสม่าของกลุม่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดลุกลามตํ�ากว่าในกลุม่ คนสุขภาพดี (89.58
และ 289.15 pg/ml ตามลํา ดับ , P=0.000) เมื� อวิ เคราะห์ กราฟ ROC เพื� อหาค่ า cut off ของระดั บ MMP-13
ในพลาสม่าของกลุม่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมชนิดลุกลามพบว่ามีคา่ เท่ากับ 169 pg/ml ซึง� มีคา่ พื �นทีใ� ต้ กราฟหรื อ AUC เท่ากับ
0.98 (95% CI=0.97 ถึง 0.99) ค่าความไวเท่ากับ 91.6% และความจําเพาะเท่ากับ 91.7% จากผลการศึกษาพบว่า
ระดับ MMP-13 ในพลาสม่ามีความแตกต่างกันในกลุม่ ของผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมชนิด IDC กับกลุม่ คนปกติ ดังนั �นอาจนํา
MMP-13 มาใช้ เป็ นตัวตรวจจับทางชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมชนิด IDC ได้ (วารสารโรคมะเร็ ง 2560;37:105-113)
คําสําคัญ: มะเร็งเต้ านมชนิดลุกลาม MMP-13 ตัวตรวจจับชีวภาพในพลาสม่า

Introduction
Breast cancer is one of the major health
problems in women worldwide. WHO predicts that
the incidence of new cases will increase from 1.6
million in 2012 to 2.5 million cases in 2035, and
the mortality rate will increase from 521,907 cases
in 2012 to 846,587 cases in 20351. The most common histological subtype of breast cancer is
invasive ductal carcinoma (IDC), which generally
metastasizes to axillary lymph nodes and causes
more severe pathology than other histological
types2.
Matrix matelloproteinases (MMPs) are a

family of zinc-proteolytic endopeptidase enzymes
play an important role in extracellular matrix (ECM)
degradation in human cancers progression3 and
may be approached as the new target for cancer
therapeutics4. Currently, 23 human MMPs have
been divided into 6 subgroups including collagenase, gelatinases, stromelysins, matrilysins,
membrane type MMPs and other MMPs5. Among
these, MMP-13 also known as collagenase-3, is a
member of MMP family in the collagenase subgroup, play a central role in the MMP activation
cascade and has an important role in tumor
invasion and metastasis by cleavage type II
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collagen6. The elevate levels of MMP-13 are associated with aggressiveness and shorter overall survival of several cancers including oral cancer7,
colorectal cancer8, glioma9 and breast cancer10.
Owing to MMP-13 are secretory proteins it may
exported from the tumor cells into blood circulation and are able to detect by ELISA method.
This study aimed to determine the plasma
levels of MMP-13 in the patients with IDC and
healthy women by ELISA method. The correlation
between these protein levels to the clinical characteristics of the patients were also analyzed to
elucidate their role in breast cancer development.

Materials and methods

Specimens

A total of 108 blood samples from patients
diagnosed with IDC, 30-84 years of age, were
obtained from the Department of Research and
Technology Assessment, National Cancer Institute,
Bangkok, Thailand. All patients had not received
chemotherapy and/or radiation therapy prior to
blood collection. Control group (n=131) constituted
Thai healthy women, 36-62 years of age, who had
participated in a "Mammogram screening campaign 600 cases for cerebration of the Fifth Cycle
Birthday Anniversary of HRH Princess Maha Chakri
Sirindthorn" at the Faculty of Tropical Medicine,
Mahidol University and had negative mammogram
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(mammographic BI-RADS category 1 and 2) and
clinical examination were within normal range.
The study was approved by the Ethics Committee
of the National Cancer Institute (101_2015RC_
OUT431), Thailand and the Ethics Committee,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University,
Bangkok (MUTM 2015-042-01 and MUTM 2015028-01).

Detection of plasma MMP-13
A 5 ml aliquot of EDTA blood was centrifuged at 1300 g for 10 minutes at 4oC. Plasma was
separated and stored at -80oC until used. Plasma
MMP-13 content was measured using a human
MMP-13 ELISA kit ab100605 (Abcam, England).
Plasma MMP-13 concentrations were determined
from a calibration curve, linear over the range
8-6000 pg/ml. Each sample was measured in
duplicate. Results of the two groups are expressed
as median with interquartile range (IQR).

Statistical analysis
Statistical significance of plasma MMP-13
levels between patients and healthy controls were
analyzed by independent student t-tests. The
Kurskal-Willis test was used for analyze the association between plasma MMP concentration and
clinicopathologial features of the patients. Odds
ratios (OR) and 95% confidence interval (CI) were
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Table 1 Clinical characteristic data of all invasive ductal carcinoma breast cancer patients (n=108)
and healthy women (n=131)
Characteristics
Patients
Age (yr)
<50
>50
Histological grade
Well differentiated
Moderately differentiated
Poor differentiated
TNM stage
I
II
III
IV
Tumor size (cm)
<3.0
>3.0
No data
Lymph node metastasis
Negative
Positive
No data
Organ metastasis
Negative
Positive
No data
Presence of ER, PR, HER2
Non-triple negative
Triple negative
No data
Healthy women
Age (yr)
<50
> 50
Mammographic category
Category 1
Category 2

Number (%)
57 (52.8)
51 (47.2)
24 (22.2)
45 (41.7)
39 (36.1)
25 (23.1)
38 (35.2)
32 (29.6)
13 (12.1)
46 (42.6)
20 (18.6)
42 (38.9)
30 (27.8)
45 (41.7)
33 (30.6)
37 (34.2)
14 (13.0)
57 (52.8)
79 (73.1)
18 (16.7)
11 (10.2)
53 (40.5)
78 (59.5)
21 (16.0)
110 (84.0)
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also calculated by multiple logistic regression
analysis. Cutoff points of patient plasma MMP-13
levels were determined by receiver-operating
characteristic (ROC) curve. All statistical tests were
carried out using SPSS statistical software version
20.0 for Microsoft Windows, (IBM's Corp., New York,
NY, USA).

Results
Mean+SD age of the patients was 51+12
years, with 53% <50 years old. As regards histological feature, 24 (22%) specimens were well differentiated (G I), 45 (42%) moderately differentiated (G II) and 39 (36%) poorly differentiated (G
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III). Twenty-five (23%) cases were at TNM stage I,
38 (35%) stage II, 32 (30%) stage III, and 13 (12%)
stage IV. Mean + SD age of healthy women control was 54 + 10 years, with 40% <50 years old.
(Table 1).
Median plasma MMP-13 level of patients
(89.58 pg/ml, IQR = 48.45-126.91 pg/ml) was lower
than that of controls (289.15 pg/ml, IQR=230.60 339.40 pg/ml (P=0.000, OR=1.60, 95%CI=
1.53-1.68) (Figure 1). ROC curve to determine cutoff value of plasma MMP-13 concentration in
patients had an AUC of 0.98 (95%CI=0.97-0.99),
with a sensitivity of 91.6% and specificity of 91.7%
at cutoff point of 169.36 pg/ml (Figure 2).

Figure 1 Plasma level of MMP-13. Differences in plasma level of MMP-13 in breast cancer patients
and healthy controls. Box plot diagram with median, 1st quartile, 3rd quartile and non-outlier
range.
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Figure 2 Receiver-operator curves (ROCs) analysis. ROC curve for plasma MMP-13 levels with an
AUC of 0.98 (95% CI = 0.97-0.99).
The correlation of MMP-13 in the IDC with
Little is known for the plasma or serum
various clinical data were demonstrated in Table levels of MMP-13 in several cancer patients. The
2. The plasma MMP-13 level of patients is not sig- plasma levels of MMP-13 was higher in prostate
nificantly associated with all clinical features.
cancer patients with metastasis than in the control
groups13, whereas Bonald CM et al14 reported no
Discussion
difference concentration of plasma MMP-13 in
Mammography is the best technique for between prostate cancer patients and healthy
detection of breast cancer11 but it can only be controls. Moreover, MMP-13 levels could not be
performed in a hospital setting due to the high detected in both plasma of breast cancer patients
operating cost12. On the other hand, immunohis- and healthy controls because they did not reach
tochemical technique needs expert pathologist the detection sensitivity of the ELISA kits used in
to perform the procedure and to analyze results. the study15. However, this study can be detected
Thus, a novel biomarker associated with breast the MMP-13 concentration in plasma of both two
cancer is still needed. This study, the plasma groups. The lower levels of MMP-13 protein in the
MMP-13 levels in a patients with IDC were mea- patients plasma than in the controls found in this
sured using commercial ELISA kits.
study was similar with the previous report in
colorectal cancer that the serum MMP-2 levels was

Plasma MMP-13 Level in Patients with Invasive Ductal Breast Cancer

Nuntana Meesiripan, et al. 111

Table 2 Plasma level of MMP-13 in IDC patients in association to clincopathological data
Variables

n

MMP-13 (pg/ml)
Median (IQR)

Patients
Invasive ductal carcinoma 108 89.58 (48.45 - 126.91)
Age (yr)
< 50
57
88.03 (39.58 - 123.30)
> 50
51
91.34 (52.59 - 141.75)
Histological grade
Well differentiated
24
95.87 (57.21 - 144.33)
Moderately differentiated
45 89.06 (46.79 - 122.05)
Poor differentiated
39 88.03 (47.42 - 132.06)
TNM stage
I
25 70.51 (39.58 - 102.68)
II
38 91.86 (50.10 - 142.89)
III
32 89.58 (57.62 - 130.42)
IV
13 110.93 (84.12 - 126.39)
Tumor size (cm)
< 3.0
46 90.20 (56.07 - 127.42)
> 3.0
20 100.10 (59.68 - 134.64)
Lymph node metastasis
Negative
30 81.33 (50.10 - 107.84)
Positive
45 88.03 (43.70 - 123.30)
Organ Metastasis
Negative
37 87.00 (52.16 - 110.71)
Positive
14 114.02 (53.02 - 127.42)
Presence of ER, PR, HER2
Non-triple negative
79 84.12 (42.67 - 126.91)
Triple negative
18 106.81 (63.51 - 156.29)
Non-triple negative = ER+/-, PR+/-, and HER2+
Triple negative = ER-, PR-, and HER2-

Odds ratio (95%CI)

P

0.800 (0.375 - 1.705) 0.563

1.244 (0.449 - 3.447)
1.007 (0.427 - 2.374)

0.675
0.988

0.250 (0.060 - 1.048)
0.494 (0.129 - 1.884)
0.444 (0.113 - 1.743)

0.058
0.306
0.245

0.727 (0.251 - 2.110)

0.558

0.915 (0.363 - 2.308)

0.850

0.340 (0.900 - 1.282)

0.111

0.561 (0.197 - 1.595)

0.278
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lower than that of healthy control16 and the lower
MMP-1 levels in breast cancer patients than that in
healthy controls15. It was unclear for the unusual
lower plasma or serum levels of several MMPs in
the cancer patients but Decock J et al15 hypothesized that this may be reflect the concentration of
MMPs in tumor microenvironment. Interestingly,
ROC curve analysis to determine cutoff value, sensitivity and specificity of plasma MMP-13 indicate
that the potential of this protein may be used as
the biomarker for IDC.
In conclusion, the plasma MMP-13 has
important roles for IDC development and may be
served as a biomarker for IDC. However, further
study with larger sample will increase the precision of the data.
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p95HER2 กับมะเร็งเต้านม

อดิศร เจษฎ์ปิยะวงศ์1
อนันท์นุช ศักดิ�อภิบุญนันท์2
สมชาย ธนะสิ ทธิ ชัย1

บทคัดย่อ

1

Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) อยูใ่ นกลุม่ ของ epidermal growth factor receptor
ทีเ� ป็ น tyrosine kinases มีบทบาทสําคัญกับการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด ผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมทีม� กี ารแสดงออกของ HER2
มีการพยากรณ์โรคในทางไม่ดี HER2 ช่วยทํานายการตอบสนองต่อการรักษาด้ วยสารต้ าน HER2 ในผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านม
ปั จจุบนั ผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมที�มีการแสดงออกของ HER2 มักได้ รับการรั กษาด้ วย trastuzumab ซึ�งเป็ น monoclonal
antibodies ต่อ extracellular domain ของ HER2 receptor และสารโมเลกุลเล็กที�ยบั ยั �ง intracellular kinase domain
(เช่น lapatinib, neratinib และ afatinib) อย่างไรก็ ต ามมีผ้ ู ป่ วยหลายรายดื อ� ต่อ HER2 monoclonal antibody,
trastuzumab จากการศึกษาพบว่า p95HER2 เป็ นกลุ่มย่อยของ HER2 ที� มี kinase activity และมีความสัมพันธ์
กับปั จจัยการพยากรณ์โรคในทางลบ ได้ แก่การกระจายไปทีต� อ่ มนํ �าเหลือง ระยะเวลาปลอดโรคและระยะเวลาการรอดชีพ
ที�สั �นลงในผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมที�มี HER2 บวก p95HER2 อาจช่วยบอกการดื �อต่อ trastuzumab ได้ เนื�องจากไม่มสี ว่ น
extracellular domain ซึง� เป็ นส่วนที�จบั กับ trastuzumab การตรวจหาการแสดงออกของ p95HER2 อาจมีประโยชน์
ในการช่ว ยตัดสิ นใจเลื อกวิ ธี การรั กษาผู้ ป่ วยมะเร็ งเต้ านมที� มี HER2 บวก แม้ ว่า p95HER2 ช่วยบอกการดื อ� ต่อ
trastuzumab แต่ p95HER2 ยังคงมี HER2 tyrosine kinase domain และไวต่อตัวยับยัง� kinase อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาในบางรายงานพบว่าก้ อนมะเร็ งที�มีการแสดงออกของ p95HER2 ตอบสนองต่อ trastuzumab ร่ วมกับ
เคมีบําบัด (วารสารโรคมะเร็ ง 2560;37:114-122)
คําสําคัญ: p95HER2, epidermal growth factor receptor, มะเร็ งเต้ านม
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Abstract

Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is a member of the epidermal growth factor
receptor family of tyrosine kinases, and plays a significant role in a variety of cancers. HER2-positive
breast-cancer patients have a poor prognosis, and HER2 can predict the response to anti-HER2
therapy among breast-cancer patients. HER2-positive breast cancers are currently treated with
trastuzumab, monoclonal antibodies against the extracellular domain of the HER2 receptor, and
small molecules that inhibit the intracellular kinase domain (e.g., lapatinib, neratinib, and afatinib).
However, many patients are resistant to the HER2 monoclonal antibody, trastuzumab. It has been
found that p95HER2 is a subgroup of HER2 protein with kinase activity and is associated with
negative prognostic factors, including positive nodal status, shorter progressive free survival, or
overall survival, in HER2-positive breast cancer. p95HER2 is likely a determinant of trastuzumab
resistance, because it lacks the HER2 extracellular domain which is the binding site for trastuzumab.
Identification of a subgroup with high p95HER2 expression may be useful in guiding treatment
decisions for patients with HER2-positive breast cancer. Although p95HER2 confers trastuzumab
resistance, it retains the HER2 tyrosine kinase domain and is sensitive to kinase inhibitors. However,
some results showed that tumors expressing p95HER2 responded to trastuzumab plus chemotherapy.
(Thai Cancer J 2017;37:114-122)
Keywords: p95HER2, epidermal growth factor receptor, breast cancer

บทนํา

residues อืน� ๆ phosphorylated tyrosine residues
ยี น HER2 (human epidermal growth ที� อ ยู่ ภ ายใน receptors จะเป็ นสื� อ ในการกระตุ้ น
factor receptor 2 อาจเรียกว่า ErbB2 หรือ Neu) อยูบ่ น signaling pathways ทําให้ เซลล์มี การเจริ ญเติ บโต
chromosome 17q21 ถอดรหัสให้ โปรตีนเป็ น trans- เปลี�ยนแปลงรู ปร่ างและมีชีวิตรอด3
ร้ อยละ15-25 ของผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมมีการ
membrane tyrosine kinase receptor มีขนาด 185
kDa HER2 หรื อ ErbB2 จัดอยู่ในกลุ่ม epidermal แสดงออกหรื อเพิม� จํานวนของ HER2 ซึง� พบว่ามีความ
growth factor receptor (EGFR) หรือ HER family สัมพันธ์กบั ความรุนแรงของโรค (aggressive phenoซึง� มีอยู่ 4 ชนิด คือ EGFR/HER1, HER2, HER3 และ type)4,5 และการพยากรณ์ โรคที�ไม่ดี (poor prognoHER4 โดยทุกชนิดจะมีสว่ นของโครงสร้ างที�คล้ ายกัน sis)6 จากการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมชาวไทยพบ
คือ extracellular ligand-binding domain, short HER2/neu amplification ร้ อยละ 37.5 และพบว่ามี
hydrophobic transmembrane region (lipophilic ความสัมพันธ์ กบั การเพิ�มอัตราการเสียชีวิต7
ปั จจุ บ ั น มี การพั ฒ นาแนวทางการรั กษา
transmembrane domain) และ cytoplasmic tyrosine
kinase domain (intracellular tyrosine kinase ผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมทีม� ี HER2 บวก โดยการใช้ monodomain) 1,2 เมื� อมี ก ารกระตุ้ น receptor kinase clonal antibodies เช่น trastuzumab, pertuzumab
จะนํา ไปสู่การเกิด phosphorylation ของ tyrosine และ trastuzumab-DM1 ซึ�งจะจับกับ extracellular
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domains ของ HER2 receptor8,9 และใช้ tyrosine
kinase inhibitors ของ HER2 เช่น lapatinib, neratinib
และ afatinib ยับยังส่
� วน intracellular kinase domain10,11
นอกจากนันยั
� งมีรายงานพบว่าการรักษาด้วย anti-HER2
มีผลทําให้การกระจายของเซลล์มะเร็งไปทีส� มองช้าลง12-15
Trastuzumab เป็ น recombinant humanized
monoclonal antibody จะจับกับ extracellular do�
ด
main IV ของ HER2 ได้ อย่างมัน� คง16-18 ยับยังการเกิ
intracellular signaling ทีเ� กิดจากการชักนําของ HER2
สามารถทําให้ เกิด HER2 internalization และทําให้
จํานวน membrane-bound HER2 ลดลง19 และใน
ระยะยาว trastuzumab ยังทําให้ HER2 receptors
ลดลงอย่างชัดเจน และยังทําให้ เกิด antibody-dependent cellular toxicity (ADCC) มีรายงานพบว่าการ
แสดงออกของ HER2 สูงสัมพันธ์กบั ระยะเวลาปลอดโรค
นานขึ �นเมื�อผู้ป่วยได้ รับการรักษาด้ วย trastuzumab20
สําหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามทีม� ี HER2 บวก
ถ้ ารักษาด้ วย trastuzumab ควบคู่ กับเคมีบํา บัดจะ
ช่วยให้ผ้ ูป่วยมีระยะรอดชีพนานขึน� 8,21-25 นอกจากนัน�
trastuzumab ยังทําให้ ผ้ปู ่ วยมะเร็งเต้ านมระยะแรกทีม� ี
HER2 บวกมีอตั ราการปลอดโรคและรอดชีพสูงขึ �น26-28
อย่างไรก็ตาม trastuzumab ทําให้ เกิด cardiotoxicity
สามารถเพิม� อัตราเสีย� งต่อการเกิด symptomatic congestive heart failure29
จากผลการศึกษาที�ผ่านมาพบว่าร้ อยละ 7080 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมทีม� ี HER2 บวกไม่ตอบสนอง
ต่ อการรั กษาด้ วย trastuzumab เพี ยงอย่ างเดี ยว
ซึ�งอาจเนื� องมาจากการดื อ� ต่อยาตัง� แต่เริ� มรั บยาหรื อ
ภายหลังทีไ� ด้รบั ยาไประยะหนึง� (primary หรือ acquired
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resistance) อาจมี กลไกหลายกลไกที� ทํา ให้ ดื อ� ต่ อ
trastuzumab เช่นการสูญเสียการทํางานของ phosphatase and tensin homolog (PTEN) 30 และมี
การทํางานของ tyrosine kinase receptors ชนิดอืน� เช่น
insulin-like growth factor-I receptor31 และอาจเกิด
จากกลไกอื�นเช่นการมี truncate forms ของ HER2
receptor ซึง� เป็ น HER2 receptor ทีข� าด extracellular
trastuzumab-binding domain ซึง� เป็ น amino terminally truncated carboxyl terminal fragments ของ
HER2 (HER2-CTFs) เรี ยกว่า p95HER2 (p95) หรื อ
C-terminal fragments มักพบได้ บอ่ ยใน cell lines ของ
มะเร็งเต้านมทีม� ี HER2 บวก และโรคมะเร็งบางชนิด32-34

กลไกการเกิด p95HER2
จากการทํา western blot พบว่า HER2-CTFs
เป็ นกลุม่ ของโปรตีนใน HER2-ICD (intracellular domain)
มี relative migration (Mr) ที�ประมาณ 95 kDa33,35
HER2-CTFs เกิดจากกลไกที�สําคัญสองกลไกคือ การ
ทํางานของเอ็นไซม์ protease (protease activity)36,37
และการเปลี�ยนจุดเริ� มต้ นของขบวนการแปลรหัส (alternative initiation of translation) 38 ทํา ให้ เกิ ด
HER2-CTFs ในสัดส่วนและการทํางานที�ต่างกัน
การทํางานของเอ็นไซม์ protease
การปลดโปรตีนส่วน extracellular domain
ออกจากโปรตีน HER2 สายเต็ม (full-length HER2)
โดยการทํางานของเอ็นไซม์ protease (protease activity)35-37 เช่น metalloprotease37 จะตัดทีบ� ริเวณ proximal transmembrane domain ทําให้ได้ สอง receptor
fragments คือ 95-100 kDa p95HER2 fragments
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หรื อ HER2-CTF ที� มี NH2 terminus ที� A648
ส่วนนีจ� ะฝั งอยู่ใน plasma membrane ซึ�งบอกถึงมี
การทํา ลาย trastuzumab binding โดยการปลด
ตําแหน่งที� trastuzumab จับออกบางส่วนหรือทั �งหมด39
และส่วนที�เป็ น extracellular domain (ECD) จะถูก
ปล่อยเข้ าไปใน extracellular compartment29 ดังนัน�
จึ ง มี ก ารใช้ HER2-ECD เป็ นตั ว บ่ ง ชี ก� ารวิ นิ จ ฉั ย
พยากรณ์ โรค และทํา นายผลการรั กษาผู้ ป่ วยมะเร็ ง
เต้านม40 ตรวจโดยวิธี enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) ซึง� สามารถตรวจหา HER2-ECD ใน
serum ได้ มีรายงานพบ HER2-ECD ร้ อยละ 45 ใน
ผู้ ป่ วยมะเร็ งเต้ า นมที� มี การลุกลาม และยัง พบว่ ามี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การตอบสนองต่ อการรั ก ษาด้ วย
เคมีบําบัดและฮอร์ โมนลดลง41,42
การเปลี�ยนจุดเริ�มต้ นของขบวนการแปลรหัส
ปกติการแปลรหัส HER2 mRNA เพื�อให้ ได้
โปรตี น HER2 เริ� มที� AUG codon ทํา ให้ ได้ โปรตี น
HER2 สายเต็ม ซึง� มีจํานวน 1255 amino acid มีขนาด
185 kDa แต่เมือ� มีการเปลีย� นจุดเริ�มต้ นการแปลรหัสที�
AUG codon ไปเป็ นการแปลรหัสจากสอง methionine
residues (M611 และ M687) ซึง� อยูก่ อ่ น (upstream)
และหลัง (downstream) ของ transmembrane domain
ตามลําดับ38 ทําให้ ได้ 100-115 kDa p95HER2 fragments (M611-HER2-CTF) และ 90-95 kDa p95HER2
fragments (M687-HER2-CTF) โดย M611-HER2CTF หรื อ p95HER2 สามารถรวมเข้ าด้ วยกั น กั บ
secretory pathway และเคลือ� นย้ ายไปอยูท่ ี� plasma
membrane ส่วน M687-HER2-CTF เป็ น soluble intracellular p95HER2 fragments สามารถพบได้ ทั �งใน
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cytoplasm และใน nucleus43
M611-HER2-CTF หรือ p95HER2 สามารถ
เหนี� ยวนํา ให้ เกิ ด signal transduction pathways
มากทีส� ดุ กระตุ้น signaling cascades ต่าง ๆ ได้ อย่าง
รวดเร็ วและรุนแรงกว่า44 และทําให้ เกิด phosphorylation ของ Erk1/2, Akt, Src และ regulatory proteins
อื� นได้ มากที� สุ ด ซึ� งเป็ นรู ปแบบที� มี ก ารทํา งานมาก
(highly active)45 ทําให้ เซลล์มี migration ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า HER2 receptor สายเต็ม และ
พบว่ามีความสัมพันธ์ กับการดื อ� ต่ อ trastuzumab46
ส่วน A648-HER2-CTF ที�เกิดจากการตัดสาย HER2
ด้ วยเอ็ น ไซม์ protease 47 มี ค วามสามารถในการ
ทํา งานน้ อยกว่ า M611-HER2-CTF โดยทํา ให้ เกิ ด
phosphorylation ได้ น้อยกว่า44 ส่วน M687-HER2CTF เป็ นรู ปแบบที� มีจํา นวนมากกว่า M611-HER2CTF แต่เป็ น p95HER2 ทีไ� ม่ทํางาน (inactive) ถึงแม้ จะ
มีสว่ นของ kinase domain ทีส� มบูรณ์ แต่เนือ� งจากขาด
transmembrane domain ทําให้ไม่สามารถ dimerized
หรื อทําปฏิกิริยากับ HER family members อืน� 44

การตรวจหา p95HER2
เนื�องจากการตรวจการแสดงออกของ HER2
ไม่วา่ จะเป็ นวิธี fluorescence in situ hybridization
(FISH), immunohistochemistry (IHC) และการตรวจ
HER2-ECD ในซีร�ั มโดยวิธี ELISA ยังไม่เพียงพอใน
การประกอบการรักษา การตรวจหาการแสดงออกของ
p95HER2 จึงเป็ นอีกหนึง� วิธีทนี� า่ จะนํามาประกอบการ
ตัดสินใจในการรั กษา การแสดงออกของ p95HER2
สามารถใช้ พยากรณ์โรคและการดื �อต่อ trastuzumab
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ในผู้ป่วยมะเร็งเต้ านม วิธี western blot เป็ น gold standard ในการตรวจหา p95HER2 โดยใช้ ต ัวอย่ างที�
เป็ นชิ �นเนื �อสด (fresh-frozen tumor tissue) ซึง� ต้ องใช้
จํานวนมาก จึงเป็ นข้อจํากัดในทางปฏิบตั ิ ผลการวิเคราะห์
เป็ นแบบ semiquantitative ให้ ผลไม่แม่นยํา เนือ� งจากมี
overlapping bands เหมาะสํา หรั บงานวิ จั ยยังไม่
เหมาะกับงานประจํา33,35,48
วิธี IHC และ immunofluorescence ต้ องทํา
การทดสอบสองครังคื
� อตรวจส่วน extracellular (HER2ECD) โดยใช้ แอนติบอดี �ทีเ� ฉพาะกับส่วน ECD เช่น 4D5
antibody และตรวจส่วน intracellular (HER2-ICD)
p95HER2 โดยใช้ แอนติบอดี �ทีเ� ฉพาะกับส่วน ICD เช่น
CB11 antibody44 สามารถนํามาใช้ ตรวจในงานประจํา
โดยใช้ ต ัวอย่างชิ น� เนื อ� ฝั งพาราฟิ น (formalin-fixed
paraffin-embedded tissue sections)44,45 พบว่าค่า
positive predictive value ของ p95HER2 ด้ วยวิธี
immunoflourescence เท่ากับร้ อยละ 100 และ negative predictive value เท่ากับร้ อยละ 94 ซึ�งอาจถูก
รบกวนด้ วย inactive M687-HER2-CTF ได้ 45
วิธี p95 VeraTag เป็ นการหาปริมาณ (quantitative) สามารถตรวจได้ ใ นชิ น� เนื อ� ฝั งพาราฟิ น มี
ความจํา เพาะกับ membrane-bound forms ของ
HER2-CTF ทีม� ี M611 เป็ น epitope แอนติบอดี (D9)
ที� ใช้ ในการวิ เคราะห์ ไม่ สามารถตรวจหา inactive,
non-membrane-bound เช่ น M687-HER2-CTF
โดยแอนติ บอดี ที� ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ (D9) สามารถ
ตรวจหา HER2-CTFs ที� เกิ ด จากการทํา งานของ
เอ็นไซม์ protease รูปแบบต่าง ๆ ได้ มากที�สดุ แต่ไม่
สามารถตรวจหารูปแบบทีเ� ป็ น A648-HER2-CTF เพราะ
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sequence ของ A648-HER2-CTF ไม่ได้ อยูใ่ น immunization peptide (peptide D; Met611-Cys623)
ทีใ� ช้ สร้ าง epitope แอนติบอดี (D9) ทีใ� ช้ ตรวจจับ49 และ
พบว่าวิธี p95 VeraTag ให้ ผลสอดคล้ องกับ western
blot 49 นอกจากนั น� ยั ง พบว่ า ในกลุ่ ม ผู้ ป่ วยที� มี การ
แสดงออกของ HER2 ที�ตรวจโดยวิธี VeraTag HER2
assay หรื อ FISH/CEP17 amplification และมี p95
HER2 ปริ มาณสู ง ที� วั ด ได้ จากวิ ธี VeraTag p95
มีความสัมพันธ์ กบั ระยะเวลาปลอดโรคและระยะเวลา
รอดชีพที�สนลง
ั � 49
การตรวจหาการแสดงออกของ p95HER2
ด้ วยวิธี immunoflourescence พบว่าผลการตรวจพบ
p95HER2 มี ค วามสัมพันธ์ กับการไม่ต อบสนองต่อ
trastuzumab โดยร้ อยละ 88.9 ของผู้ ป่ วยที� มี การ
แสดงออกของ p95HER2 ทีต� รวจด้ วยวิธีนี �ไม่ตอบสนอง
ต่อ trastuzumab อย่างไรก็ตามผู้ป่วยทีม� กี ารแสดงออก
ของ HER2 และไม่พบการแสดงออกของ p95HER2
ยังคงพบว่าไม่ตอบสนองต่อ trastuzumab ถึงร้ อยละ
48.6 45 เนื� อ งจากยั ง มี ก ลไกอื� น ที� มี ผลทํา ให้ ดื อ� ต่ อ
trastuzumab เช่น การสูญเสียการทํางานของ PTEN30
และการมี insulin-like growth factor-I receptor
มากขึ �น31 ส่งผลให้ ผ้ ูป่วยที�มี HER2 ไม่ตอบสนองต่อ
trastuzumab

แผนการณ์การรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมที�มี
p95HER2 บวก
- Trastuzumab
p95HER2 เป็ น HER2 ที�สว่ น extracellular
domain (ECD) ขาดส่ วน trastuzumab-binding
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portion มีผลทําให้ ดื �อต่อ trastuzumab จากการศึกษา
ใน cell lines ของมะเร็ งเต้ านมพบว่า trastuzumab
จะลดการหลุดไปของส่ วน extracellular domain
ในขณะที� pertuzumab ไม่มีบทบาทดังกล่าว แต่เป็ น
แอนติบอดี ท� �ี ย ับยัง� การรวมตัวของ HER2 กับ HER
ชนิดอืน� ทีบ� ริเวณ HER2 ectodomain34 ทําให้ trastuzumab มีประโยชน์ในผู้ป่วยมะเร็ งที�มี p95HER2 ที�
เกิดจากการทํางานของเอ็นไซม์ protease และพบว่า
trastuzumab เสริ มฤทธิ� ของ pertuzumab50 อาจใช้
การตรวจหา HER2-ECD ในซีรั� มช่วยพยากรณ์ การ
ตอบสนองต่อการรักษาด้ วย trastuzumab51,52
การรักษาด้ วย trastuzumab-based immunotoxins เช่น trastuzumab-DM1 พบว่าได้ ผลดีทงใน
ั�
สั ต ว์ ท ดลอง 53 และในผู้ ป่ วยที� มี HER2 บวกและ
p95HER บวก29
- HER2-sheddase inhibition
ในมะเร็ งเต้ านม ADAM10 protease เป็ น
เอ็ นไซม์ ห ลักที� ทํา ให้ บางส่ วนของ HER2 หลุด ไป37
ดังนันการยั
�
บยังการทํ
�
างานของ protease ชนิดนี �ด้ วย
ADAM10/17 inhibitor ร่ วมกับ trastuzumab พบว่า
สามารถเพิม� การตอบสนองต่อ trastuzumab ในผู้ป่วย
มะเร็งเต้ านมทีม� ี p95HER2 บวก29
- Tyrosine kinase inhibitors
p95HER2 มีการทํางานของ tyrosine kinase
มากกว่า p185HER254,55 จากการศึกษาพบว่า lapatinib สามารถยับยัง� tyrosine phosphorylation และ
ขบวนการ phosphorylation ของ downstream signaling proteins, Akt และ MAPKs ในเซลล์มะเร็งเต้ านม
MCF-7 และ T47D cells ทีม� กี ารแสดงออกของ HER2

หรื อ p95HER2 ทํา ให้ เซลล์ มะเร็ งไม่ แบ่ งตัว อย่ า ง
รวดเร็ ว 45 และยั ง ได้ ผลในผู้ ป่ วยมะเร็ งเต้ านมที� มี
p95HER2 บวก56

สรุป
กลไกพื น� ฐานของการเกิ ด p95HER2 expression ในมะเร็ งเต้ านมยังคงไม่ทราบแน่ชัด แต่
พบว่าในเซลล์มะเร็ งที�มี p95HER2 มีการตัดออกของ
extracellular domain (shedding of the extracellular
domain) ทําให้ ดื �อต่อ trastuzumab ปั จจุบนั การศึกษา
กลไกต่าง ๆ ที� เกี� ยวข้ องกับการดื อ� ต่อยายังคงพบแต่
ในห้ องปฏิบตั ิการ การศึกษา retrospective ในชิ �นเนื �อ
ผู้ ป่ วยมะเร็ งเต้ านมยัง คงมี จํา นวนน้ อย การศึ กษา
อุบตั ิการณ์ และกลไกการดื �อต่อ trastuzumab ยังคง
ดํา เนิ น ต่ อไปเพื� อ ให้ ได้ ข้ อมูล ที� ชั ดเจน และวิ ธี ก าร
ตรวจตัวบ่งชี �การดื �อต่อยา (biomarkers of resistance)
ต้ องมี การพัฒนาให้ สามารถตรวจได้ แม่นยํา มากขึ น�
ปั จจุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารตรวจที� เฉพาะกั บ กลไกต่ า ง ๆ
ส่ ว นใหญ่ ยั ง อยู่ ในขั �น ตอนการทดลอง เพื� อให้ ได้
วิธีการตรวจทีเ� หมาะสมได้ ผลถูกต้ องแม่นยําอันจะเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อการรักษาผู้ป่วย
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คําแนะนําการส่งต้นฉบับ
วารสารโรคมะเร็ งยิ นดี รั บบทความทาง
วิ ชาการหรื อ เรื� องราวที� น่ า สนใจเกี� ย วกั บโรคมะเร็ ง
เพื� อพิ จารณาตี พิมพ์ ในวารสารนี � สํา หรั บบทความที�
ตี พิมพ์ ในวารสารนี ถ� ื อว่าเป็ นลิขสิทธิ� ของวารสารโรค
มะเร็ ง และเป็ นผลงานวิ ช าการหรื อวิ จั ยของคณะ
ผู้เขียนไม่ใช่ความคิดเห็นของบรรณาธิการหรื อผู้จดั ทํา
ขอให้ ผู้ นิ พ นธ์ ส่ ง ต้ นฉบั บ ที� จั ด เตรี ยมถู ก ต้ องตาม
คํา แนะนํา ในเอกสารนี ม� ายังบรรณาธิ การวารสารโรค
มะเร็ ง กลุ่ ม งานสนั บ สนุ น วิ ช าการ สถาบั น มะเร็ ง
แห่งชาติ ถนนพระรามที� � เขตราชเทวี กรุงเทพฯ �����
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ประเภทของบทความ

นิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original Articles)
ควรจะเขียนลําดับเป็ นข้ อๆ ได้ แก่ บทคัดย่อ
(ทังภาษาอั
�
งกฤษและภาษาไทย) บทนําสั �นๆ (เหตุผล
ที�ทําการศึกษานี � รวมทังวั
� ตถุประสงค์) วัสดุและวิธีการ
ผลการศึกษา วิจารณ์ สรุ ป กิตติกรรมประกาศ และ
เอกสารอ้ างอิง
รายงานผูป้ ่ วย (Case Report)
ควรประกอบด้ วยบทคั ด ย่ อ (ทั �ง ภาษา
อั ง กฤษ และภาษาไทย) บทนํา รายงานผู้ ป่ วย
บทวิจารณ์ ข้ อคิดเห็น สรุป และเอกสารอ้ างอิง
บทความทางวิชาการหรือบทฟื� นวิชาการ (Review
Articles)
ควรเป็ นบทความที� ใ ห้ ความรู้ รวบรวมสิ� ง
ตรวจพบใหม่ หรือเรื�องทีน� า่ สนใจทีผ� ้ อู า่ นนําไปประยุกต์
ได้ ประกอบด้ วย บทนํา ความรู้ เกี� ยวกับเรื� องที� เขี ยน
และเอกสารอ้ างอิง
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การเตรียมต้นฉบับ

1. บทความที� ส่งมาเพื� อตี พิ มพ์ ต้ องส่งต้ น
ฉบับ � ชุด (พร้ อมไฟล์) และต้ องไม่เคยตี พิมพ์หรื อ
กําลังส่งตีพิมพ์ที�ใด
2. บทความที� พิ ม พ์ รั บ ทั ง� ภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ถ้ าเป็ นภาษาไทยควรหลี กเลี� ย งคํา
ภาษาอังกฤษ ยกเว้ นในกรณีจําเป็ นเท่านั �น พยายาม
ไม่ใช้ คําย่อ นอกจากคําที�ยอมรับกันโดยทัว� ไป
3. บทคั ด ย่ อ ให้ ย่ อทั � ง ภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษไม่ ว่ า เนื อ� เรื� องจะเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ และมีคําสําคัญ (Key words) ด้ วย
4. ชื� อเรื� องและชื� อผู้เขียน ต้ องมีท ัง� ภาษา
ไทย และภาษาอังกฤษ พร้ อมด้ วยสถาบันที� ทํา งาน
(ทัง� ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และระบุผ้ ูเขียนที�
สามารถติดต่อได้ (corresponding author)
5. ต้ น ฉบับต้ องพิ มพ์ อย่ า งชั ดเจนมี ระยะ
ห่างระหว่างบรรทัด � ช่อง พิมพ์หน้ าเดียวในกระดาษ
A4 โดยพิมพ์ ห่างจากขอบทุกด้ าน � นิว� โดยตลอด
และ ใส่เลขหน้ าทางมุมขวาบน
6. ภาพประกอบ ถ้ าเป็ นภาพใช้ ภาพขาว
ดํา ขนาดโปสการ์ ด ผิ วหน้ าเรี ยบเป็ นมัน หรื อพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์ โดยใช้ เครื� องพิมพ์เลเซอร์ ใหญ่กว่า
ขนาดที� จะตี พิมพ์ เพื� อให้ ได้ ภาพชัดเจน กํา กับหมาย
เลขภาพ ชื�อผู้เขียนไว้ ด้านหลังภาพทุกภาพ พิมพ์คํา
บรรยายภาพเป็ นลําดับแยกไว้ ในกระดาษอีกแผ่น
7. ตาราง พิ มพ์ แยกต่ างหากโดยมี หัวข้ อ
(title) และเชิงอรรถ (foot note) พร้ อมทังอธิ
� บายตัว
ย่ อในตารางตลอดจนบอกนัยสํา คัญทางสถิ ติ อย่ าง
ครบถ้ วน

8. เอกสารอ้ างอิง ใช้ ระบบแวนคูเวอร์ ซึง� เป็ น
ระบบที� ใ ช้ กันอยู่ ในวารสารทางการแพทย์ ชั น� นํา ใน
ขณะนี � ให้ กํากับการอ้ างด้ วยหมายเลขและเรี ยงลําดับ
การอ้ างหมายเลขที� กํา กั บในรายชื� อเอกสารอ้ างอิ ง
จะต้ องตรงกับหมายเลขในเนื �อเรื� องด้ วย

การเขียนเอกสารอ้างอิง

8.1 จากวารสาร
วารสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้ วยชือ� ผู้แต่ง
(ถ้ ามีผ้ แู ต่งไม่เกิน � คน ให้ ใส่ชื�อทุกคนแต่ถ้ามี � คน
ขึน� ไปให้ ใส่เพียง � ชื� อแรก แล้ วเติม et al.) ชื� อเต็ม
ของบทความ ชื�อย่อวารสาร (ใช้ ตาม Index Medicus)
ปี ทีพ� ิมพ์; ปี ท:ี� หน้ าแรก-หน้ าสุดท้ าย.
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