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ยาเคมีบําบัด 5-FU ดวยฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคป
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บทคัดยอ
โรคมะเร็งทอน้ําดีเปนโรคที่มีอุบัติการณสูงในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสาน ผูปวยสวนใหญไดรับ
การวินิจฉัยในระยะทายและมักไมตอบสนองตอยาเคมีบําบัด ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจสอบการตอบสนอง
ตอยาเคมีบําบัดจึงมีความสําคัญตอผลการรักษา เทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปเปน
เทคนิ ค ที่ ต รวจหาความเปลี่ ย นแปลงของโมเลกุ ล ภายในเซลล แ ละเนื้ อ เยื่ อ ที่ มี พ ยาธิ ส ภาพได การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด 5-FU ดวยวิธีฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครส
เปกโตรสโคป ในตั ว อย า งชิ้ น เนื้ อ มะเร็ ง ท อ น้ํ า ดี จ ากผู ป ว ย 8 ราย ซึ่ ง ถู ก จั ด กลุ ม การตอบสนองต อ ยาด ว ยวิ ธี
Histoculture drug response assay ที่ทําการเลี้ยงชิ้นเนื้อในสภาวะที่มียาเคมีบําบัด 5-FU ความเขมขน 200
µM นําชิ้นเนื้อที่ไดฝงในพาราฟนและตัดชิ้นเนื้อแบงเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งนําไปวัดการเกิดอะพอพโตซิสดวยการ
ยอม TUNEL คํา นวณหาการตอบสนองตอ ยาเป นคา รอ ยละของการยั บยั้ งด วยยาเคมี บําบั ด (%Inhibition
Index;%II) ชิ้นเนือ้ สวนที่สองนําไปตรวจวัดดวยวิธฟี ูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปและทําการ
วิเคราะหจําแนกความแตกตาง เปรียบเทียบกับ %II ดวย Principal component analysis (PCA) ผลการศึกษา
พบวาอินฟราเรดสเปกตรัมของตัวอยางที่ดื้อตอยาหรือมีคา %II ต่ําสามารถแยกออกจากกลุมที่ไวตอยาหรือคา %II
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สูงได และสเปกตรัมที่ใชจําแนกคือตําแหนง 1621 cm-1 และ 1639 cm-1 มาจากผลการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน
ภายในเซลลเนื่องจากกระบวนการอะพอพโตซิส ชี้ใหเห็นความเปนไปไดในการใชเทคนิคอินฟราเรดไมโครสเปกโต
รสโคปเพื่อคัดกรองการตอบสนองตอยา อยางไรก็ตามควรทําการศึกษาในตัวอยางที่มีเซลลอะพอพโตซิสในระดับ
ตาง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสามารถใช คํานวณระดับของเซลลตายแบบอะพอพโตซิสตอไป

ABSTRACT
Cholangiocarcinoma (CCA) is an epithelial bile duct cancer which is found mostly in the
northeast of Thailand. CCA patients have a low rate of survival due to delayed diagnosis and
poor responses to chemotherapeutic drugs. Thus, drug response screening is expected to
improve the clinical outcome. Recently, Fourier Transform Infrared (FTIR) microspectroscopy is a
potential tool for molecular changed detection in cells and tissues. Therefore, this study aimed
to classify the chemotherapeutic responses in 8 CCA tissues by using Conventional-FTIR
microspectroscopy. Tissue biopsies from CCA patients were cultured with 200 µM of 5-FU.
Samples were paraffin embedded and sectioned into two pieces for, first, TUNEL staining to
count apoptotic cells and calculate drug response as a % inhibitory index (%II) and, second, FTIR
measurement. Principal Component Analysis (PCA) was performed after FTIR experiment to
classify the group of apoptotic levels. The results showed that FTIR microspectroscopy could
distinguish resistant samples from a set of sensitive samples. In particular, we observed changes
of bands at 1621 cm-1 in resistant samples shift to 1639 cm-1 in sensitive samples which is
associated to the process of cell apoptosis. This approach is proposed as a rapid method for the
apoptotic cell detection in chemotherapeutic response of CCA tissues before treatment. The
correlation between the IR spectral signature and various % II should be evaluated in more
samples in further study.
คําสําคัญ: ระดับเซลลตายแบบอะพอพโตซิส มะเร็งทอน้ําดี ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโคร
สเปกโตรสโคป อินฟราเรดสเปกตรัม
Keywords: Apoptotic cell detection, Cholangiocarcinoma, Fourier Transform Infrared
Microspectroscopy, Infrared spectrum

บทนํา
มะเร็ ง ท อ น้ํ า ดี เ ป น โรคมะเร็ ง ที่ พ บได สู ง ใน
อั น ดั บ ต น และยั ง คงเป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ในภาคอี ส าน
โดยมีพยาธิกําเนิดที่สัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไม

ตับ โดยพบอุบัติ การณของโรคนี้ถึง 317.6 รายต อ
100,000 คน และมี แ นวโน ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในทุ ก ๆ ป
(Vatanasapt et al., 2002; Sriamporn et al.,
2004; Patel, 2006; Sripa et al., 2008) การรักษา
ดวยการผาตัดมักไดผลดีกับผูปวยที่เปนมะเร็งทอน้ําดี

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

ระยะตนแตผูปวยมะเร็งทอน้ําดีสวนใหญไมแสดงอาการ
จึงไดรับการวินิจฉัยในระยะทาย ทําใหผูปวยมะเร็งทอ
น้ํ า ดี มี ร ะยะการรอดชี พ หลั ง การรั ก ษาสั้ น เพี ย ง 5-7
เดือน (Shaib et al., 2004) แนวทางการรักษาจึง
พิจารณาการผาตัดและรักษาดวยยาเคมีบําบัดหลังการ
ผาตัดซึ่งเปนทางเลือกใหผูปวยมีอัตราการรอดชีวิตที่
ยาวขึ้น โดย 5-Fluorouracil (5-FU) เปนยาตัวเลือก
หนึ่งในการรักษา ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์อาศัยการยับยั้ง
การแบงเซลลและเหนี่ยวนําใหเกิด DNA damage และ
เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส (Longley et al.,
2003) โดยเซลลที่เกิดการตายแบบอะพอพโตซิสหรือ
เซลลอะพอพโตซิส แสดงถึงความไวตอการตอบสนอง
ตอการรักษาดวยยาชนิดนี้ อยางไรก็ตามการรักษาดวย
ยาเคมีบําบัดอาจไมพบการตอบสนองในทุกราย หรือที่
เรียกวา การดื้อตอยาเคมีบําบัด ปจจุบันยังไมมีขอบงชี้
ใดสําหรับแนวทางที่ใหผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพใน
ผู ป ว ย เ ฉ พา ะ ร า ย โ ด ย แ พ ทย ทํ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผลการรักษาจากขนาดของกอนมะเร็งที่ลดลงซึ่งตอง
ประเมินหลังการรักษาทําใหมีคาใชจายสูงและเสี่ยงตอ
การที่ผูปวยจะพัฒนาการดื้อยาและมีการดําเนินโรคที่
รุ น แรงมากขึ้ น ดั ง นั้ น การตรวจการตอบสนองของ
เซลล ม ะเร็ ง ในคนไข เ ฉพาะราย (Personalized
chemotherapy) เพื่อวิเคราะหการตอบสนองกับยา
เคมีบําบั ดกอนใหการรั กษา จึ งอาจเปนแนวทางชว ย
แพทยตัดสินใจในการเลือกยาเคมีบําบัดที่จะใหผลใน
การรักษาดีขึ้นลดอัตราการดื้อยาและเพิ่มอัตราการรอด
ชีวิตในผูปวยมะเร็งทอน้ําดี ปจจุบันมีรายงานเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะเร็งเพื่อทดสอบฤทธิ์ของยาใน
หลอดทดลอง เรียกวา Histoculture drug response
assay (HDRA) ที่มีศักยภาพในการนํามาใชตรวจคัด
กรอง เพื่อทํานายการตอบสนองหรือเลือกใชเคมีบําบัด
ตอผูปวยมะเร็งโดยตรง (Furukawa et al., 1995)
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และนําเซลลไปวัดจํานวนเซลลที่ตายดวยเทคนิคทาง
ชี ว โมเลกุ ล ที่ ใ ช ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก าร เช น การย อ ม
Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP
nick end labeling (TUNEL) (Muppidi et al.,
2004; Hewitson et al., 2010) เปนตน อยางไรก็ตาม
การประเมิ น การตอบสนองต อ ยาเคมี บํ า บั ด ด ว ยวิ ธี
HDRA ยังมีขอจํากัดเนื่องจาก American Society of
Clinical Oncology (ASCO) ไมแนะนําใหใชในการคัด
กรองการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด โดย ASCO ให
ความสําคั ญกับ การพิจารณาจากงานวิ จัยเชิงทดลอง
ทางคลินิก (Clinical trials) และสุขภาพของผูปวยเปน
หลัก (Burstein et al., 2011) ฉะนั้น การหาเทคนิค
และวิธีการเพื่ อใชในการตรวจวิเคราะหถึงระดับของ
การเกิดอะพอพโตซิสของเซลลมะเร็งตอการตอบสนอง
ตอ ยาเคมี บํ าบั ด อั น จั ก เป นประโยชน ใ นการบ ง ชี้ ก าร
ตอบสนองตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัดของผูปวยแต
ละรายไดนําไปสูการรักษาที่มีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จในการรักษา
เทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโคร
สเปกโตรสโครป (Fourier Transform Infrared; FTIR
microspectroscopy) เปนเทคนิคที่ สามารถตรวจ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลภายในเซลลหรือ
เนื้อเยื่อ โดยอาศัยการวัดการสั่นของพันธะโควาเลนท
ในโมเลกุล และแสดงผลเปน รูปแบบของอิ นฟราเรด
สเปกตรัมที่จําเพาะของโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
และกรดนิวคลิอิกได (Dumas et al., 2006; Cao et
al., 2013) ซึ่ งมี หลายการศึ กษาที่ นํา เทคนิ ค FTIR
microspectroscopy มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการตรวจ
มะเร็งชนิดตาง ๆ เชน มะเร็งปากมดลูก (Wood et
al., 2004; Walsh et al., 2007) มะเร็งเตานม
(Fabian et al., 2006) และมะเร็งตับ (Chiriboga et
al., 2000; Diem et al., 2000; Sheng et al., 2015)
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เปนตน รวมทั้งเทคนิคนี้ยังสามารถใชในการตรวจหา
การตายของเซลลแบบอะพอพโตซิส (Gasparri et al.,
2003; Munro et al., 2010) และเซลลที่ดื้อตอยาเคมี
บําบัด (Zwielly et al., 2009; Rutter et al., 2014;
Wongwattanakul et al., 2016) ดังนั้นการศึกษานี้จึง
มีวัตถุประสงคที่จะนํา FTIR microspectroscopy มา
ใชในการตรวจวิเคราะหจําแนกระดับของเซลลอะพอพ
โตซิ ส ในตั ว อย า งชิ้ น เนื้ อ ของผู ป ว ยมะเร็ ง ท อ น้ํ า ดี ที่
ทดสอบการตอบสนองตอยาเคมีบําบัดชนิด 5-FU ซึ่ง
ผลที่ไดนาจะเปนประโยชนในการวางแผนการรักษา
ผูปวยมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MI, USA) ที่อยูในอาหารเลี้ยงเซลลสมบูรณ (PRMI

วัสดุและวิธีการศึกษา

การตรวจวัดระดับเซลลอะพอพโตซิสทําโดย
การยอม TUNEL ซึ่งตัวอยางชิ้นเนื้อที่ตัดใหมีความบาง
4 µm ถูกนํามายอมตามวิธีการในคูมือประกอบน้ํายา
ของบริษัท Promega ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจาก
นั้นนํามาคํานวณค ารอยละของการยับยั้งดว ยยาเคมี
บําบัด (% Inhibitory index; %II) (Hahnvajanawong et al., 2012) โดยสมการ %II = [1-(คาเฉลี่ย
รอยละของเซลลมะเร็งที่มีชีวิตในกลุมทดสอบ/คาเฉลี่ย
รอยละของเซลลมะเร็งที่มีชีวิตในกลุมควบคุม)] x 100
3. การตรวจวัดระดับเซลลอะพอพโตซิสดวยเทคนิค
Conventional-FTIR microspectroscopy
ตัวอยางชิ้นเนื้อมะเร็งทอน้ําดีกลุมทดสอบที่
ตัดใหมีความบาง 4 µm และวางบนสไลดชนิดพิเศษ
สํ า หรั บ ใช ต รวจด ว ย FTIR microspectroscopy
(MirrIR slide, Kevley Technologies, Ohio, USA)
นําไปกํ าจัด พาราฟ นและเก็บ ไวที่ โถดูดความชื้น กอ น
นําไปตรวจวัด
ตัว อย า งชิ้ น เนื้ อ ทั้ง 8 รายของกลุม ทดสอบ
นํ า ไปตรวจวิ เ คราะห ด ว ย
Conventional-FTIR
microspectroscope ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
แหงชาติ (องคการมหาชน) ประเทศไทย โดยใชเครื่อง

1. ตัวอยางชิ้นเนื้อผูปวยมะเร็งทอน้ําดี
ตัวอยางชิ้นเนื้อในการศึกษานี้ทั้งหมด 8 ราย
ได รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากศู น ย พ ยาธิ ใ บไม ตั บ และ
มะเร็งทอน้ําดี โดยผูปวยมะเร็งทอน้ําดีเขารับการผาตัด
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
การศึกษานี้ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
จากมหาวิทยาลัยขอนแกนเลขที่ HE571442
2. การทดสอบการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด 5-FU
ดวยวิธี Histoculture drug response assay
(HDRA) และการตรวจวัดระดับเซลลอะพอพโตซิส
ตัว อย า งชิ้ น เนื้ อ มะเร็ง ท อน้ํ า ดีที่ ไ ดห ลั งจาก
การผาตัด ถูกนําสงโดยเก็บในอาหารเลี้ยงเซลล ชนิด
RPMI 1640 ที่มี 20% Fetal bovine serum และ
2.5% Penicillin/Streptomycin เพื่อนํามาทดสอบ
การตอบสนองตอยาเคมีบําบัด 5-FU ดวยวิธี HDRA
โดยชิ้นเนื้อถูกตัดดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ เปนชิ้นที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 mm แลวนําไปวางบน
Collagen gel sponge (Pharmacia and Upjohn,

1640 ที่ประกอบดวย 10% Fetal bovine serum
และ 1% Penicillin/Streptomycin) สําหรับเปน
ตัวอยางควบคุม และอาหารเลี้ยงเซลลสมบูรณที่เติมยา
เคมีบําบัด 5-FU ความเขมขน 200 µM สําหรับเปน
ตัวอยางทดสอบ หลังจากนั้นนําไปทําการเพาะเลี้ยงใน
อุณหภูมิ 37ºC ที่มี CO2 เขมขน 5% เปนเวลา 4 วัน
เมื่ อ คร บกํ า ห นด ทํ าการ เก็ บ ตั วอย า งใน 10%
Formalin buffer และนําไปทําการฝงในพาราฟน
(Paraffin-embedding)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

Bruker Vertex 70 FTIR spectrometer เชื่อมกับ
Bruker Hyperion 2000 FTIR microscope และมีตัว
ตรวจวัดชนิด Liquid nitrogen cooled mercury
cadmium telluride (MCT) ซึ่งพารามิเตอรที่ใชใน
การตรวจวิเคราะหคือ 128 co-added scans ดวย
ขนาดของ aperture ที่ 20 µm x 20 µm และใช
Spectral resolution ที่ 4 cm-1
อินฟราเรดสเปกตรัมที่ไดจากการตรวจวัดถูก
วิเคราะหดวยการทํา Second derivative ดวย 9
Smoothing points และ Third order polynomial
ห ลั ง จ า ก นั้ น วิ เ ค ร า ะ ห ด ว ย ก า ร ทํ า Extended
Multiplicative Scattering Correction (EMSC) เพื่อ
ใช ใ นการปรั บ ฐานของกราฟสเปกตรั ม แล ว ทํ า การ
วิเคราะหหลายตัวแปร ดวย Principal Component
Analysis (PCA) โดยโปรแกรม Unscrambler® 9.7
ในตําแหนงลายพิมพสเปกตรัม (1800-1000 cm-1) ซึ่ง
ตัดสวนของตําแหนงพาราฟนที่ 1470-1440 cm-1 และ
1390-1370 cm-1 ออกจากการวิเคราะห

ผลการศึกษา
1. ผลการตอบสนองตอยาเคมีบําบัดของตัวอยางชิ้น
เนื้อมะเร็งทอน้ําดีดวยวิธี HDRA
ในศึ กษาการตอบสนองของเซลล มะเร็ งท อ
น้ําดีตอยาเคมีบําบัด ตัวอยางชิ้นเนื้อมะเร็งทอน้ําดีที่ได
หลังจากการผาตัด ถูกนํามาทดสอบการตอบสนองตอ
ยาเคมีบําบัด 5-FU ดวยวิธี HDRA และตรวจวัดระดับ
เซลลอะพอพโตซิสทําโดยการยอม TUNEL แสดงผล
การศึ ก ษาของการย อมเซลล อะพอพโตซิ ส ในชิ้ นเนื้ อ
มะเร็งทอน้ําดีดังรูปที่ 1 และจากผลการตอบสนองตอ
ยาเคมีบําบัดในตัวอยางชิ้นเนื้อมะเร็งทอน้ําดีจากผูปวย
ทั้ง 8 ราย สามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมที่ไว
ตอยาเคมี บําบัดและกลุมที่ดื้อต อยาเคมีบํ าบัดโดยใช
คามัธยฐาน (Hahnvajanawong et al., 2012) ซึ่ง
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การศึกษานี้ใชคามัธยฐานที่ 40%II โดยตัวอยางที่มีคา
%II นอยกวา 40% จัดเปนกลุมที่ดื้อตอยาเคมีบําบัด
เนื่องจากมีเซลลที่ตายแบบอะพอพโตซิสนอย ขณะที่
ตัวอยางที่มีคา %II สูงกวา 40% จัดเปนกลุมที่ไวตอยา
เคมีบําบัดเนื่องจากพบเซลลที่ตายแบบอะพอพโตซิส
มากกวา ดังตารางที่ 1
2. ผลการจําแนกระดับเซลลตายแบบอะพอพโตซิส
ดวย FTIR microspectroscopy
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจนําเทคนิค
FTIR microspectroscopy มาใชในการประเมินการ
ตอบสนองของเซลลมะเร็งทอน้ําดีตอยาเคมีบําบัด 5FU จากการศึ ก ษาได ทํ า การวิ เ คราะห อิ น ฟราเรด
สเปกตรัมของตัวอยางกลุมทดสอบดวยวิธี PCA เพื่อ
จําแนกระดับของเซลลที่ตายแบบอะพอพโตซิส ซึ่งทํา
การเปรียบเทียบแบบจับคู และเนื่องจากการแบงกลุม
โดยใชคามัธยฐานที่ 40%II ทําใหสามารถแบงกลุม
ตัวอยางที่ไวตอยาเคมีบําบัดไดเปน 3 ระดับ (ตารางที่
1) โดยตัวอยางที่ 66.6%II นั้น มีการตอบสนองที่ระดับ
กึ่งกลางของกลุมไวตอยา 5-FU
ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง ใช ตั ว อย า งที่ มี ค า
66.6%II เปนเกณฑในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
กลุมตัวอยางอื่น ๆ ซึ่งผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบ
แสดงในรูปที่ 2 พบวากลุมตัวอยางที่ใหคาที่ 0%II ทั้ง 2
ราย ซึ่งไมพบเซลลอะพอพโตซิส สามารถจําแนกออก
จากตัวอยางที่มีการตอบสนองตอยาที่ 66.6%II ได
อยางชัดเจนโดยแกน PC1 (รูป 2A) สําหรับตัวอยางที่มี
คา %II เทากับ 36.3% พบวามีการกระจายของ
อินฟราเรดสเปกตรัมของเซลลมะเร็งแตกตางจากชิ้น
เนื้ อที่ มีก ารตอบสนองต อยาที่ 66.6%II อย างชัด เจน
แยกไดโดยแกน PC2 (รูปที่ 2B) และในการวิเคราะห
ตัวอยางชิ้นเนื้อที่มีการตอบสนองตอยา 38.8% กับ
66.6%II พบวาเริ่มมีการซอนทับกันของอินฟราเรด
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สเปกตรั ม ที่ ไ ด จ ากการตรวจวั ด เซลล ม ะเร็ ง ที่ มี ก าร
เกิดอะพอพโตซิส แตยังคงสามารถแยกสองตัวอยางนี้
ไดโดยแกน PC1 (รูปที่ 2C) ขณะที่ตัวอยางที่จัดอยูใน
กลุมไวตอยาเคมีบําบัดชนิด 5-FU (42.8%II และ
100%II) ไมส ามารถแยกออกจากตัว อย า งที่ 66.6%II
โดยใช แ กน PC1 และ PC2 ซึ่ ง เป น แกนที่ มี
ความสามารถสูงที่สุดในการจําแนก แตสามารถใชแกน
PC3 ในการแบงตัวอยางสองกลุม แมวายังคงพบการ
ซอนทับของอินฟราเรดสเปกตรัมที่ไดจากการตรวจวัด
เซลลมะเร็งที่มีการเกิดอะพอพโตซิสอยู

จากผลการวิเคราะหจําแนกความแตกตางนี้
สามารถบ ง ชี้ ถึ ง ความจํ า เพาะของเซลล ที่ มี ก าร
ตอบสนองตอยาเคมีบําบัดไดโดยการอานคาจากกราฟ
Loading plots ซึ่งพบวามีตําแหนงของพีคอินฟราเรด
สเปกตรัมที่สําคัญที่พบตรงกันในกลุมตัวอยางที่ดื้อตอ
ยาเคมีบําบัดชนิด 5-FU ที่ 1621 cm-1 โดยพีคที่
ตําแหนงนี้สัมพันธกับการโครงสราง β-sheet ของ
โปรตีน ในขณะที่ตัวอยางกลุมที่ไวตอยาเคมีบําบัดชนิด
5-FU มีพีคของอิน ฟราเรดสเปกตรัมที่สําคัญที่ชว ง
1630-1639 cm-1 ซึ่งสัมพันธกับ Amide I ของโปรตีน

ตารางที่ 1 ระดับเซลลอะพอพโตซิสและการแปลผลของการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด 5-FU ในตัวอยางชิ้นเนื้อ
ของผูปวยมะเร็งทอน้ําดี
คารอยละของการยับยั้งดวยยาเคมี
บําบัด (%II)
0
36.3
38.8
42.8
66.6
100

จํานวนตัวอยาง

การแปลผล

2
1
1
1
1
2

ดื้อตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
ดื้อตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
ดื้อตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
ไวตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
ไวตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU
ไวตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด 5-FU

รูปที่ 1 ตัวอยางชิ้นเนื้อที่ยอมเซลลอะพอพโตซิสดวยวิธี TUNEL โดยภาพ A แสดงตัวอยางที่ใหผลบวกตอการ
ยอม (ลูกศรชี้) และ ภาพ B แสดงตัวอยางที่ใหผลลบตอการยอมเซลลอะพอพโตซิส
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รูปที่ 2 ผลการจําแนกอินฟราเรดสเปกตรัมของตัวอยางชิ้นเนื้อตามระดับคารอยละของการยับยั้งดวยยาเคมี
บําบัด (%II) จากการวิเคราะหดวย Principal Component Analysis (PCA) โดยกลุมตัวอยางที่ถูกเลือก
ในวงกลมเสนทึบแสดงตัวอยางที่มีคา 66.6%II และวงกลมเสนประแสดงตัวอยางที่มีคา %II นอยกวา
และมากกวา 66%
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วิจารณผลการศึกษา
การตรวจวิเคราะหเซลลที่ตายแบบอะพอพโต
ซิสดวยการยอม TUNEL มีขอจํากัดคือไมจําเพาะตอ
เซลลอะพอพโตซิสเพียงอยางเดียวแตยังสามารถยอม
ติดเซลลที่มีการตายแบบเนกโครซิสได (Graslkraupp
et al., 1995) และยังสามารถใหผลบวกปลอมจากการ
ที่มี endogenous endonucleases ที่กําจัดไดไมหมด
ระหวางขั้นตอนการยอมในตัวอยางชิ้นเนื้อ (Stahelin
et al., 1998) ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการที่มี
ความจําเพาะในการตรวจวัดเซลลที่ตายแบบอะพอพโต
ซิสจึงยังคงมีความสําคัญ
การศึ ก ษานี้ ใ ห ผ ลที่ ส ามารถแยกความ
แตกตางในแตละระดับของการเกิดอะพอพโตซิสจาก
การทดสอบดวยยาเคมีบําบัดชนิด 5-FU ในผูปวยมะเร็ง
ท อ น้ํ า ดี แ ต ล ะรายได ซึ่ ง ยั ง ไม พ บการรายงานการใช
ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปใน
การจําแนกระดับการเกิดอะพอพโตซิสในชิ้นเนื้อมะเร็ง
มาก อ น อย า งไรก็ ต ามมี ก ารศึ ก ษาด ว ยเทคนิ ค นี้ ใ น
ตั ว อย า งเซลล เ พาะเลี้ ย งมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวที่ ใ ห ย า
Arsenic trioxide และพบการเปลี่ยนแปลงของ
อินฟราเรดสเปกตรัมในเซลลที่มีการเกิดอะพอพโตซิส
โดยมีการยายตําแหนงของพีคอินฟราเรดสเปกตรัมจาก
1639 cm-1 ในเซลลที่ไมมีการตายแบบอะพอพโตซีส
เนื่องจากไมไดใหยา เปน 1650 cm-1 ในเซลลที่เกิดอะ
พอพโตซิส (Munro et al., 2010) ซึ่งคลายกับผล
การศึกษาของผูวิจัยในครั้งนี้ที่พบวากลุมตัวอยางที่ดื้อ
ตอยามีพีคของอินฟราเรดสเปกตรัมที่ 1621 cm-1 และ
มีการยายตําแหนงของพีคอินฟราเรดสเปกตรัมที่ 1639
cm-1 ในกลุมที่ไวตอยาซึ่งมีเซลลตายแบบอะพอพโตซิส
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษานี้ ยั ง คล า ยกั บ การศึ ก ษาของ
Gasparri และคณะ ที่ไมพบพีคที่ 1621 cm-1 ในเซลล
ที่ตายแบบอะพอพโตซิส (Gasparri et al., 2003) โดย
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การพบเหตุการณเชนนี้เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของ
โปรตีนภายในเซลลจากกระบวนการอะพอพโตซิส

สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษานี้ แ สดงให เ ห็ น ว า เทคนิ ค ฟู เ รี ย ร
ทรานสฟอร ม อิ น ฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคป มี
ความสามารถในการจําแนกระดับของเซลลตายแบบอะ
พอพโตซิสในตัวอยางชิ้นเนื้อมะเร็งหลังจากที่ไดรับยา
เคมีบําบัดไดโดยตรง เครื่องมืออินฟราเรดไมโครสเปก
โตรสโคปดังกลาวสามารถวิเคราะหไดในหองปฏิบัติการ
โดยไมตองใชน้ํายาทดสอบ อยางไรก็ตามขอจํากัดของ
การใช เ ทคนิ ค นี้ คื อ การแปลผลยั ง ต อ งอาศั ย การ
วิเคราะห ดวยโปรแกรมที่จําเพาะและตองการผูชํานาญ
ดังนั้ นการศึก ษาในตัว อย างที่มี เซลล อะพอพโตซิ สใน
ระดับตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อสรางเปนโมเดล บงชี้ระดับ
ของเซลล ต ายแบบอะพอพโตซิ ส ด ว ยการใช เ ทคนิ ค
ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคป
โดยตรง จะช ว ยให ก ารนํ า ไปใช มี ค วามสะดวกและ
ถูกตองมากขึ้นในอนาคต
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microspectroscopy ได ผ า นการพิ จ ารณาเข า ใช
เครื่ อ งมื อ ที่ ส ถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอนแห ง ชาติ
(องคการมหาชน) ประเทศไทย
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