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บทคัดยอ
การเติมหมูฟอสเฟตใหกับโปรตีนเปนหน่ึงในปฏิกิริยาเคมีท่ีมีความสําคัญในการควบคุมกิจกรรมภายในเซลล เมื่อโปรตีนถูก

เติมหรือดึงหมูฟอสเฟตจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเชิงโครงสรางและหนาท่ี ในปจจุบันพบวากลไกทางชีววิทยาหลาย
ชนิดถูกควบคุมดวยหมูฟอสเฟต เชน การแบงตัวของเซลล การพัฒนาเพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะของเซลล และการตายของเซลล เปนตน ดวย
ความสําคัญของหมูฟอสเฟตท่ีมีตอกลไกเหลาน้ี เซลลจึงตองควบคุมสมดุลระหวางการเติมหมูฟอสเฟตใหโปรตีนและการดึงหมูฟอสเฟต
ออกจากโปรตีนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม หากสมดุลดังกลาวถูกรบกวนอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคหรือความผิดปกติได เชน
โรคเบาหวาน โรคพารกินสัน โรคอัลไซเมอร และโรคมะเร็ง บทความฉบับน้ีไดสรุปองคความรูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเติมหมู
ฟอสเฟต โรคท่ีเก่ียวของกับความผิดปกติของการเติมหมูฟอสเฟต รวมถึงการประยุกตใชองคความรูท่ีเก่ียวของกับวิถีการสงสัญญาณ
และกระบวนการเติมหมูฟอสเฟตในการออกแบบยาแบบมุงเปา

ABSTRACT
Protein phosphorylation-dephosphorylation is the common post-translational modifications that regulate

the structures and functions of cellular proteins involved in diverse biological processes ranging from control of
cellular fate to regulation of metabolism. Owing to its significant roles, the cell needs to tightly modulate the
phosphorylation-dephosphorylation to sustain cellular integrity. Disruption or dysregulation of the
phosphorylation-dephosphorylation could lead to diseases such as diabetes mellitus, Parkinsonism, Alzheimer’s
disease and cancer. The review in this issue focuses on the significant role of protein phosphorylation-
dephosphorylation and signaling mechanisms involved in the processes. This issue also provides the information
of phosphorylation-related diseases, highlighting the application of phosphorylation in development of targeted
therapy.

คําสําคัญ: การเติมหมูฟอสเฟต การสงสัญญาณภายในเซลล เอนไซมไคเนส เอนไซมฟอสฟาเทส
Keywords: phosphorylation, cell signaling, kinase, phosphatase
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บทนํา
การสงสัญญาณของเซลล (cell signaling) มี

ความสําคัญตอการทํางานในระดับโมเลกุลของเซลลสิ่งมีชีวิต เมื่อ
มีสัญญาณจากภายนอกเซลล (extracellular stimuli) มา
กระตุนตัวรับสัญญาณท่ีแทรกตัวในเยื่อหุมเซลล สัญญาณ
เหลาน้ันจะถูกถายทอดตอไปเปนลําดับโดยมีตัวถายทอดสัญญาณ
คือ โปรตีนท่ีทํางานประสานกันเปนระบบเครือขายซับซอน
(Jordan et al., 2000) การตอบสนองของเซลลจะแตกตางกัน
ออกไปตามคําสั่งจากสัญญาณท่ีเซลลไดรับ เชน การแบงตัว การ
เพ่ิมจํานวน การพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะและการตายของเซลล
เปนตน (Van Hoof et al., 2009; Niemi and MacKeigan,
2013; Manuse et al., 2016) จะเห็นไดวาการสงสัญญาณมี
บทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของเซลล เปนอยางยิ่ง การ
ตอบสนองตอสัญญาณท่ีผิดพลาดอาจสงผลรายตอการทํางานของ
เซลลและกอใหเกิดภาวะความผิดปกติหรือโรคได

ในกระบวนการการสงสัญญาณ โปรตีนจะถูกดัดแปลง
ดวยปฏิกิริยาเคมีโดยการเติมหรือกําจัดหมูฟงกช่ันจําเพาะท่ี
กรดอะมิโนในโปรตีน สงผลใหโครงสรางและ/หรือหนาท่ีของ
โปรตีนเปลี่ยนแปลงไป ในปจจุบันพบวามีปฏิกิริยาเคมีท่ีสามารถ
ควบคุมการทํางานของโปรตีนมากกวา 300 รูปแบบ (Liddy et
al., 2013) เชน การเติมนํ้าตาล (glycosylation) การเติมโปรตีน
ยูบิ ค วิ ติน (ubiquitination) กระบวนการ เติ มกรด ไขมั น
(lipidation) และการเติมหมูฟอสเฟต (phosphorylation)
(Chuh et al., 2016) โดยในบทความน้ีจะกลาวถึงเฉพาะการเติม
หมูฟอสเฟตแกโปรตีน (protein phosphorylation) ซึ่งเปนการ
ดัดแปลงโปรตีนท่ีพบไดบอยท่ีสุดในเซลล (Khoury et al., 2011)
จากการศึกษากอนหนาน้ี พบวาการเติมหมูฟอสเฟตแกโปรตีนมี
สวนเก่ียวของกับกระบวนการทางชีวเคมีท่ีสําคัญภายในเซลล
ไดแก กระบวนการเมทาบอลิซึม (Humphrey et al., 2015)
การเจริญของเซลล (Guo et al., 2016) การแบงเซลล (Rhind
and Russell, 2012) การพัฒนาของเซลลเพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะ
(Van Hoof et al., 2009) การเคลื่อนท่ีของเซลล (Eiseler et al
., 2010) การเคลื่อนท่ีของออรแกเนลลภายในเซลล (Karlsson
et al., 2000) การหดตัวของกลามเน้ือ (Davis et al., 2002)
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน (Muralidharan and
Mandrekar, 2013) การทํางานของระบบประสาทท่ีเก่ียวของกับ
การเรียนรูและความจํา (Giese and Mizuno, 2013) การ

ควบคุมการถอดรหัสของดีเอ็นเอ (transcription) (Karin and
Hunter, 1995) การขนสงสารภายในเซลล (phosphorylation-
directed trafficking) (Offringa and Huang, 2013) การกลืน
กินตัวเองของเซลล (autophagy) (McEwan and Dikic, 2011)
ในชวงเวลาหน่ึง ๆ ประมาณ 30% ของโปรตีนในเซลลของมนุษย
ถูกดัดแปลงดวยวิธีน้ี (Cohen, 2002)

เอนไซมท่ีใชในการเติมหมูฟอสเฟตบนโปรตีน
กระบวนการเติมหมูฟอสเฟตถูกเรงปฏิ กิริยาโดย

เอนไซมกลุมไคเนส (kinases) ซึ่งจะนํา γ-phosphate จาก ATP
ไปตอกับกรดอะมิโนบางตัวของโปรตีน (รูปท่ี 1) จากการศึกษา
พบวาประมาณ 1.7-2% ของยีนในมนุษยสามารถแสดงออกเปน
เอนไซมไคเนสประมาณ 2000 ชนิด (Subramani et al., 2013)
เรียกชุดของยีนท่ีแสดงออกเปนเอนไซมไคเนสท้ังหมดในสิ่งมีชีวิต
วา “kinome” กรดอะมิโนท่ีถูกเติมหมูฟอสเฟตท่ีพบไดบอย
ไดแก ซีรีน ทรีโอนีน และไทโรซีน (Silvestroni et al., 2009)
นอกจาก น้ียั งพบไดบนกรดอะมิ โน อ่ืน ๆ เชน ซิส เท อีน
(Buchowiecka, 2014) ฮีสทิดีน (Puttick et al., 2008) ไลซีน
(Wang et al., 2016) อารจินีน (Suskiewicz and Clausen,
2016) และกรดแอสปารติก (Lapek et al., 2015) เปนตน
ก ร ด อ ะ มิ โ น ท่ี ถู ก เ ติ ม ห มู ฟ อ ส เ ฟ ต ไ ด ถู ก เ รี ย ก ว า
“phosphoacceptor” เอนไซมไคเนสสามารถแบงไดเปน 2
ประเภทโดยอาศัยชนิดของกรดอะมิโนท่ีถูกเติมหมูฟอสเฟตเปน
เกณฑ เอนไซมไคเนสท่ีสามารถเติมหมูฟอสเฟตบนกรดอะมิโน-
ซีรีนและกรดอะมิโนทรีโอนีนจะถูกเรียกวา “Serine/Threonine
kinase (Ser/Thr kinase)” สวนเอนไซมไคเนสท่ีเติมหมูฟอสเฟต
ใหกับกรดอะมิโนไทโรซีน เรียกวา “tyrosine kinase (Tyr
kinase)” หากมีการกลายพันธุเกิดข้ึนกับเอนไซมเหลาน้ีจะทําให
เกิดการตอบสนองได 2 ทิศทาง คือ เอนไซมทํางานไดลดลง
(lost-of-function) หรือเอนไซมทํางานไดมากกวาปกติ (gain-
of-function) กลุมอาการในทางคลินิกท่ีเกิดจากความผิดปกติ
ของเอนไซมไคเนส เรียกวา “kinasopathy” (Barouch-Bentov
and Sauer, 2011) การกลายพันธุของเอนไซมไคเนสท้ัง 2
ประเภทกอใหเกิดโรคไดหลายระบบ เชน โรคทางระบบประสาท
โรคกลามเน้ือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางภูมิคุมกัน ความ
ผิดปกติของระบบตอมไรทอและกระบวนการเผาผลาญ (Lahiry
et al., 2010) เปนตน ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
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โครงสราง หนา ท่ี และบริ เวณท่ีพบการกลายพันธุ ไดบอย
(mutational hotspot) ของเอนไซมไคเนสไดรับความสนใจเปน
อยางมากในอุตสาหกรรมการผลิตยา เน่ืองจากสามารถใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการการออกแบบยาแบบมุงเปา (target-based
drug design) เพ่ือรักษาโรคท่ีมีการเติมหมูฟอสเฟตท่ีผิดปกติ
(Lahiry et al., 2010; Yap et al., 2013) ขอมูลเก่ียวของกับ
โครงสรางหนาท่ีของเอนไซมไคเนส และเครื่องมือท่ีใชในการ

ทํานายตําแหนงท่ีถูกเติมหมูฟอสเฟตโดยเอนไซมไคเนสไดถูก
รวบรวมและจัดเก็บไวในฐานขอมูลมากมายเพ่ือใหงายตอ
การศึกษา (Trost and Kusalik, 2011) ขอดีของฐานขอมูล
เหลาน้ี คือ ผูใชงานสามารถเขาถึงฐานขอมูลผานอินเตอรเน็ตโดย
ไมเสียคาใชจาย ในบทความฉบับน้ีไดรวบรวมฐานขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาการกลายพันธุของเอนไซมไคเนส แสดงไว
ในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 รายการฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับเอนไซมไคเนสและการกลายพันธุท่ีเก่ียวของ
ลําดับที่ ฐานขอมูล คําอธิบาย URL

1 Kinase Sequence Database รวบรวม sequence ที่เกี่ยวของกับ kinase
โดยใช homology บริเวณ catalytic region

http://kinase.ucsf.edu/ksd

2 Kinase.com สําหรับศึกษาหนาที่ ความหลากหลายและ
วิวัฒนาการของ kinase

http://kinase.com/

3 Protein Kinase Resource รวบรวมขอมูลที่เกีย่วของกับโครงสราง และโรค
ตางๆที่เกี่ยวของ ฐานขอมูลนี้เหมาะสําหรับ
นักวิจยัเกี่ยวกับ protein kinase และ
computational biologist

http://www0.nih.go.jp/mirror/Kinases/

4 Kinweb รวบรวม functional domain ที่สําคัญของ
เอนไซม kinase

http://www.itb.cnr.it/kinweb/

5 The Cancer Genome Atlas รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งซ่ึงมีขอมูล
เกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดจาก kinase

https://cancergenome.nih.gov/

6 Homokinase รวบรวมขอมูลในทางชีววิทยาเกี่ยวกับเอนไซม
ไคเนสในมนุษย

http://www.biomining-bu.in/homokinase/

เอนไซมท่ีใชในการดึงหมูฟอสเฟตออกจากโปรตีน
กระบวนการดึงหมูฟอสเฟตออกจากโปรตีนอาศัย

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยมีเอนไซมกลุมฟอสฟาเทสเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา (รูปท่ี 1) เอนไซมชนิดน้ีจะนําโมเลกุลของนํ้ามาใชใน
การตัด phosphoric acid monoester เพ่ือใหไดผลิตภัณฑเปน
ฟอสเฟตไอออนและแอลกอฮอล เอนไซมฟอสฟาเทสเปนเอนไซม
ท่ีสําคัญในการควบคุมปฏิกิริยาทางชีววิทยาเชนเดียวกับเอนไซม
ไคเนส ในการควบคุมกระบวนการจําลองดีเอ็นเอ การสงสัญญาณ
ในเซลลประสาท การหดตัวของกลามเน้ือ การสังเคราะหโปรตีน
และกระบวนการเมทาบอลิซึมจะมีเอนไซมฟอสฟาเทสท่ีเก่ียวของ
2 ชนิด คือ โปรตีนฟอสฟาเทส1 (phosphoprotein phos-
phatase 1; PP1) และ โปรตีนฟอสฟาเทส 2 (protein phos-
phatase 2A; PP2A) (Aggen et al., 2000; Jiang, 2006)
การศึกษาหนาท่ีของ PP2A ในระบบประสาทแสดงใหเห็นวา
PP2A มีบทบาทในการควบคุมการทํางานของโปรตีนเทา (tau
protein) ซึ่งเปนโปรตีนท่ีควบคุมเสถียรภาพของไมโครทูบูลใน

ระบบประสาท (Braithwaite et al., 2012) สวนโปรตีนฟอสฟา-
เทส 2B (protein phosphatase 2B; PP2B) จะทํางานเก่ียวของ
กับการสงสัญญาณประสาทและการควบคุมการตายของเซลล
(Hayashi et al., 2009) การทํางานของโปรตีนชนิดน้ีจะตอง
อาศัยแคลเซียมและโปรตีนแคลโมดูลิน (calmodulin) ทําให
PP2B ถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงวา แคลซินิวริน (calcineurin)
(Bandyopadhyay et al., 2002) นอกจากน้ี PP2B ยังเปน
โปรตีนเปาหมายในการพัฒนายากดภูมิคุมกันหลายชนิด เชน
FK506 และ cyclosporin A เ น่ืองจากเอนไซมชนิดน้ีมี
ความสําคัญในการเพ่ิมจํานวนของ T-cell lymphocyte ดวย
เชนกัน (Bueno et al., 2002)

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวากระบวนการเติมหมู
ฟอสเฟตและการดึงหมูฟอสเฟตออกจากโปรตีนมีบทบาทท่ีสําคัญ
ตอกลไกทางชีววิทยา เซลลจึงตองควบคุมกระบวนการดังกลาว
อยางเครงครัดโดยอาศัยเอนไซมกลุมไคเนสและฟอสฟาเทสเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดการสงสัญญาณมากหรือนอยเกินไป ในปจจุบัน
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พบวามีโรคหลายชนิดท่ีเก่ียวของกับความผิดปกติของการเติม
และดึงหมูฟอสเฟต โดยในบทความฉบับน้ีไดยกตัวอยาง 4 โรค

สําคัญ ไดแก โรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร โรคพารกินสัน และ
โรคมะเร็ง ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดของแตละโรคในหัวขอถัดไป

รูปท่ี 1 การควบคุมสมดุลของหมูฟอสเฟตบนโปรตีนโดยอาศัยเอนไซมกลุมไคเนส (kinases) และเอนไซมกลุมฟอสฟาเทส
(phosphatases)

วิถีการสงสัญญาณท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการเติมหมู
ฟอสเฟต

การตอบสนองหลังจากไดรับปจจัยกระตุนจากภายนอก
เซลลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลลท่ีแตกตางกันไป
ดังน้ันเซลลจึงใชกลุมโปรตีนตางชนิดกันเพ่ือทําใหเกิดการ
ตอบสนองในรูปแบบท่ีจําเพาะ โดยโปรตีนเหลาน้ีจะมีการสง
สัญญาณเปนทอด ๆ ตามลําดับ เรียกวา วิถีการสงสัญญาณ
(signaling pathway) ในบทความฉบับน้ีจะกลาวถึงวิถีการสง
สัญญาณท่ีสําคัญ 3 วิถี (รูปท่ี 2) ดังน้ี
วิถี Ras/Raf/MEK/ERK

วิถี Ras/Raf/MEK/ERK มีความสําคัญตอกระบวนการ
แบงตัวเพ่ิมจํานวนของเซลล ยับยั้งการตายของเซลล กระตุน
transcription factor ใหทํางาน รวมถึงควบคุมการแสดงออก
ของยีน (Steelman et al., 2004) กลไกการสงสัญญาณของวิถีน้ี
เปนไปตามลําดับข้ันตอน เมื่อโปรตีนตัวรับไดรับสัญญาณจาก
ภายนอกเซลลจะเกิดการกระตุนโปรตีน Ras จากน้ัน โปรตีน Ras
จะไปกระตุนโปรตีน Raf โดยการเติมหมูฟอสเฟตใหกับโปรตีน
Raf สงผลใหโปรตีน Raf อยูในสภาวะถูกกระตุน จากน้ันโปรตีน
Raf จะไปกระตุนโปรตีน MEK1/2 โดยการเติมหมูฟอสเฟต และ
ในข้ันสุดทาย โปรตีน MEK1/2 ซึ่งอยูในสภาวะถูกกระตุนจะไป
กระตุนโปรตีน ERK1/2 โดยการเติมหมูฟอสเฟต (McCubrey et

al., 2007) โปรตีน ERK1/2 น้ันทําหนาท่ีในการกระตุนใหเกิดการ
ตอบสนองในระดับโมเลกุลของเปาหมาย เชน การกระตุน
transcription factor และการกระตุนการแสดงออกของยีน
(Roskoski, 2012) จากการศึกษากอนหนาน้ีพบวา ความผิดปกติ
ท่ี เ กิด ข้ึนกับวิ ถี Ras/Raf/MEK/ERK น้ี มีความสัม พันธ กับ
โรคมะเร็งบางชนิด และถูกใชเปนเปาหมายของการพัฒนายา
รักษามะเร็ง โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวของจะถูกกลาวถึงตอไปใน
บทความน้ี
วิถี PI3K/Akt/mTOR

การอยูรอดของเซลล การเพ่ิมจํานวนของเซลล และ
การสรางหลอดเลือดถูกควบคุมโดยวิถี PI3K/Akt/mTOR กลไก
การสงสัญญาณของวิถีน้ีเริ่มตนเมื่อโปรตีนตัวรับไดรับสัญญาณ
จากปจจัยกระตุนตาง ๆ เชน epidermal growth factor (EGF)
และ insulin-like growth factor (IGF) โปรตีนตัวรับจะไป
กระตุน phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase
(PI3K) เ พ่ือเติมหมูฟอสเฟตแก phosphatidylinositol-4,5-
bisphosphate (PI(4,5)P2) ซึ่ ง ไดผลิตภัณฑ คือ phospha-
tidylinositol-3,4,5-triphosphate (PI(3,4,5)P3) สารชนิดน้ีจะ
ไปกระตุนโปรตีน Akt สงผลใหโปรตีน Akt อยูในสภาวะถูก
กระตุน จากน้ันโปรตีน Akt จะไปกระตุนโปรตีน mammalian
target of rapamycin (mTOR) โดยการเติมหมูฟอสเฟต ใน
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ข้ันตอนสุดทายโปรตีน mTOR จะสงสัญญาณไปยังตัวตอบสนอง
2 ชนิดซึ่งทํางานเก่ียวของกับการควบคุมการแปลรหัสน่ันคือ 70-
kDa ribosomal protein S6 kinase (p70S6K) และ 40S
ribosomal protein S6 (40SrpS6) (Hemmings and
Restuccia, 2012) ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับโปรตีนในวิถี
PI3K/ Akt/mTOR มี ค ว ามสั ม พันธ กั บ โ ร ค บา งช นิ ด  เ ช น
โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง นอกจากน้ี การพัฒนายาบางชนิด
อาศัยวิถี PI3K/Akt/mTOR เปนเปาหมายในการออกฤทธ์ิ โดย
รายละเอียดท่ีเก่ียวของจะถูกกลาวถึงตอไปในบทความน้ี
วิถี JAK/STAT

วิถี JAK/STAT ทําหนาท่ีควบคุมกระบวนการแบงตัว
เพ่ิมจํานวนของเซลล การเกิดมะเร็ง และการตายของเซลล
(Thomas et al., 2015) วิถี JAK/STAT จะรับสัญญาณจาก
ปจจัยกระตุนภายนอกเซลล เชน ไซโตไคน (cytokine) ชนิดตาง
ๆ องคประกอบท่ีสําคัญของวิถีน้ีมี 3 สวน คือ โปรตีนตัวรับท่ีผิว
เซลล เอนไซม JAK และโปรตีน STAT กลไกการสงสัญญาณของ
วิถี JAK/STAT เปนไปตามลําดับข้ันตอนดังน้ี เมื่อ ไซโตไคน
ภายนอกเซลลจับกับโปรตีนตัวรับท่ีแทรกตัวอยูบริเวณผิวเซลล
เอนไซม JAK จะทําการเติมหมูฟอสเฟตใหกับโปรตีนตัวรับ
จากน้ันโปรตีน STAT จะเขามาจับกับโปรตีนตัวรับท่ีถูกเติมหมู
ฟอสเฟตแลว ในข้ันตอนสุดทาย โปรตีน STAT จะถูกเติมหมู
ฟอสเฟตแลวเคลื่อนท่ีจากไซโตพลาสซึมเขาสูนิวเคลียสเพ่ือ
กระตุนใหเกิดการถอดรหัสดีเอ็นเอ (Hong and Laimins, 2013)
จากการศึกษากอนหนาน้ีไดแสดงใหเห็นวา โปรตีนบางชนิดในวิถี
JAK/STAT ไดถูกใชเปนเปาหมายในการพัฒนายารักษามะเร็ง
บางชนิด โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวของจะถูกกลาวถึงตอไปใน
บทความน้ี

ความผิดปกติของกระบวนการเติมหมูฟอสเฟตท่ีพบใน
โรคเบาหวาน และภาวะดื้อตออินซูลิน

อินซูลินเปนฮอรโมนท่ีทําหนาสําคัญ 4 ประการ คือ นํา
กลูโคสเขาสูเซลลบริเวณกลามเน้ือและเน้ือเยื่อไขมัน เพ่ิมการ
สะสมพลังงานบริเวณกลามเน้ือและเน้ือเยื่อไขมัน กระตุนการ
สังเคราะหไกลโคเจนและโปรตีน และลดการสลายไขมัน ไกลโค
เจนและโปรตีน (Dimitriadis et al., 2011) กลไกการสง
สัญญาณจะเกิดข้ึนภายหลังจากอินซูลินจับกับโปรตีนตัวรับ
(insulin receptor) การจับกันระหวางโปรตีนท้ังสองจะทําให

insulin receptor เติมหมูฟอสเฟตใหกับโมเลกุลตัวเอง
(autophos-phorylation) ท่ีกรดอะมิโนไทโรซีนบริเวณ intra-
cytoplasmic domain หลังจากถูกเติมหมูฟอสเฟตแลวโปรตีน
ตัวรับจะอยูในสภาวะถูกกระตุน ในสภาวะน้ี insulin receptor
จะสามารถจับกับโปรตีน insulin receptor substrate (IRS) ได
เ น่ืองจากโปรตีน IRS มี โครงสร าง พิ เศษ ท่ี เรี ยกว า “Src
homology-2 (SH2) domain” ซึ่งสามารถจับกับกรดอะมิโนท่ี
ถูกเติมหมูฟอสเฟตได เมื่อ IRS จับกับ insulin receptor แลว
จะถูกเติมหมูฟอสเฟตบนกรดอะมิโนไทไรซีน ทําใหสามารถจับกับ
โปรตีน phosphoinositide-3-kinase (PI3K) ไดเน่ืองจาก PI3K
มี SH2 domain เชนกัน ตอมา PI3K จะไปกระตุนโปรตีน Akt
ทําใหเกิดการตอบสนองตออินซูลิน (Boucher et al., 2014)
คือ กระตุนใหมีการแสดงออกของโปรตีนขนสงกลูโคส (GLUT4)
บริเวณเยื่อหุมเซลลและกระตุนใหถุงเยื่อหุม (vesicle) เคลื่อนท่ี
จากไซโต-พลาสซึมไปยังเยื่อหุมเซลลมากข้ึน ในท่ีสุดกลูโคสท่ีอยู
ภายนอกเซลลจะถูกดูดซึมเขาสูเซลลผาน GLUT4 (Siddle,
2011; Artunc et al., 2016)

ในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติกับวิถีการสงสัญญาณดวย
Akt kinase จะกอใหเกิดภาวะดื้อตออินซูลิน โรคเบาหวาน และ
ภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดตามมาได จากการศึกษาใน
เน้ือเยื่อและอวัยวะท่ีตอบสนองตออินซูลินพบวาโปรตีน Akt เปน
เอนไซมสําคัญท่ีเก่ียวของกับการเกิดภาวะดื้อตออินซูลิน โดยปกติ
โปรตีน Akt จะถูกเติมหมูฟอสเฟต 2 ตําแหนง คือ กรดอะมิโนทรี
โอนีนตําแหนงท่ี 308 และกรดอะมิโนซีรีนตําแหนงท่ี 473
(Vincent et al., 2011) แตในสัตวทดลองท่ีมีภาวะดื้อตออินซูลิน
จะพบการลดลงของการเติมหมูฟอสเฟตบนโปรตีน Akt
(Karlsson et al., 2005) และลดการเคลื่อนท่ีของ GLUT4 ไปยัง
เยื่อหุมเซลล (Mueckler, 2001) สาเหตุท่ีทําใหการเติมหมู
ฟอสเฟตบนโปรตีน Akt ลดลงอาจเกิดจากการมีระดับกลูโคสท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน ภาวะ oxidative stress (Tangvarasittichai, 2015)
ความผิดปกติของ insulin receptor (Catalano et al., 2014)
และการไดรับสาร ceramide ซึ่งเปนสารท่ีกระตุนการดึงหมู
ฟอสเฟตออกจากโปรตีน (Hsieh et al., 2014)
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ความผิดปกติของกระบวนการเติมหมูฟอสเฟตท่ีพบใน
ภาวะแทรกซอนทางหัวใจและหลอดเลือดของ
โรคเบาหวาน

การสงสัญญาณโดยอาศัยโปรตีน Akt มีความเก่ียวของ
กับภาวะแทรกซอนทางหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวาน
โดยปกติการสงสัญญาณของอินซูลินจะมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเกิด
โรคเก่ียวกับหลอดเลือด (antiatherosclerotic action) แตเมื่อ
อยูในภาวะท่ีอินซูลินไมสามารถทํางานไดอยางปกติ ฤทธ์ิยับยั้ง
การเกิดโรคหลอดเลือดของอินซูลินจะลดลง จึงทําใหคนไข

โรคเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคทางหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน
(King et al., 2016) การศึกษาในหนูทดลองแสดงใหเห็นวาภาวะ
หลอดเลือดแดงเอออรตาอุดตัน (aortic plaque) และภาวะ
หลอดเลือดแดงโคโรนารีอุดตัน (atherosclerosis) จะพบไดใน
หนูท่ีถูกยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน Akt (Fernández-
Hernando et al., 2007) นอกจากน้ียังพบการแบงตัวเพ่ิม
จํานวนของเซลลเยื่อบุภายในหัวใจ (endothelial cell) ท่ีลดลง
กวาปกตอีิกดวย (Somanath et al., 2006)

รูปท่ี 2 การถายทอดสัญญาณภายในเซลลอยางเปนลําดับข้ันตอนโดยใชวิถี Ras/Raf/MEK/ERK วิถี PI3K/Akt/mTOR และวิถี
JAK/Stat ในการควบคุมกระบวนการทางชีววิทยาภายในเซลล เชน การพัฒนาเพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะของเซลล (cell
differentiation) การแบงตัวเพ่ิมจํานวนของเซลล (proliferation) และการตายของเซลล (apoptosis)

ความผิดปกติของกระบวนการเติมหมูฟอสเฟตใน
โรคอัลไซเมอร

ในโรคอัลไซเมอร จะพบความผิดปกติของโปรตีนท่ีมีช่ือ
วา โปรตีนเทา (tau protein) (Iqbal et al., 2010) ในสภาวะ
ปกติ โปรตีนเทามีหนาท่ีสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของไมโคร-
ทูบูล เมื่ออยูในสภาวะท่ีไมมีหมูฟอสเฟต โปรตีนเทาจะเขาไปจับ
กับไมโครทูบูลินเพ่ือรวมตัวกันเปนเสนใยไมโครทูบูลในเซลล
ประสาท (Kadavath et al., 2015) โดยท่ัวไปโรคอัลไซเมอรจะ
เกิดข้ึนแบบคอยเปนคอยไป จนกระท่ังผูปวยมีภาวะความจําเสื่อม
(dementia) มักพบไดในผูท่ีมีอายุมากกวา 65 ป (Isik, 2010)

รอยโรคท่ีสําคัญของโรคน้ีคือ รอยโรคในสมองซึ่งจะมีลักษณะท่ี
เรียกวา neurofibrillary tangles (NFT) ซึ่งเกิดจาก โปรตีนเทา
ถูกเติมหมูฟอสเฟตมากเกินไปเน่ืองจากการทํางานของเอนไซม
ไคเนสและฟอสฟาเทสขาดความสมดุล จึงทําใหเอนไซมไคเนส
เติมหมูฟอสเฟตใหกับโปรตีนเทามากกวาปกติ (Gong and
Iqbal, 2008) ตําแหนงท่ีพบการเติมหมูฟอสเฟตไดแก กรด
อะมิโนทรีโอนีนตําแหนงท่ี 231 กรดอะมิโนเซอรีนตําแหนงท่ี
235, 262, 396 และ 404 จากน้ันโปรตีนชนิดน้ีจะรวมตัวกัน
(oligomerization) เปนลักษณะเสนใยเกลียวคู (paired helical
filaments; PHFs) (Barghorn et al., 2004) ดังแสดงใน รูปท่ี 3
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เมื่อโปรตีนเหลาน้ีรวมตัวกันจะทําใหการสงสัญญาณประสาทผาน
แอกซอน (axon) และทําใหเซลลประสาทตาย (Al-Hilaly et al.,
2017) ในปจจุบันการตรวจวัดระดับโปรตีนเทาโดยรวม (total
tau, t-tau) และระดับของโปรตีนเทาท่ีถูกเติมหมูฟอสเฟต

(phospho-tau, p-tau) ไดถูกใชเปนตัวบงช้ีทางชีวภาพ
(biomarkers) ในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร (Nägga et al.,
2002)

รูปท่ี 3 แสดงข้ันตอนการเสื่อมของเซลลประสาทเมื่อมีการเติมหมูฟอสเฟตใหกับโปรตีนเทา (tau) มากเกินไปท่ีพบในโรคอัลไซเมอร

ความผิดปกติของกระบวนการเติมหมูฟอสเฟตในโรคมะเร็ง
การเคลื่อนท่ี การแบงตัวเพ่ิมจํานวน และการมีชีวิต

รอดของเซลลถูกควบคุมโดยวิถีการสงสัญญาณหลายรูปแบบ
หากการควบคุมการสงสัญญาณเสียสมดุลไปอาจเปนสาเหตุให
เกิดมะเร็งได โดยท่ัวไปเซลลมะเร็งจะมีลักษณะท่ีแตกตางจาก
เซลลท่ีปกติเน่ืองจากการกลายพันธุท่ีเกิดข้ึนในเซลลมะเร็งมีผล
ทําใหการสงสัญญาณภายในเซลลผิดปกติไปจากเดิม เซลลมะเร็ง
สามารถแบงตัวเพ่ิมจํานวนไดโดยไมอาศัยการกระตุนของปจจัย
กระตุนการเจริญเติบโต เซลลเหลาน้ีสามารถแทรกตัวระหวาง
เซลลขางเคียงและแพรกระจายไปยังบริเวณอ่ืนได เรียกวา
“metastasis” (Seyfried and Huysentruyt, 2013) อยางไรก็
ตามเซลลมะเร็งยังจําเปนตองอาศัยปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ือความอยูรอด
เชน กาซออกซิเจน สารอาหาร อีกท้ังยังตองการกําจัดของเสีย
ออกจากเซลล เซลลมะเร็งจึงพัฒนาความสามารถในการหลั่ง
ปจจัยกระตุนเพ่ือสรางหลอดเลือดใหม (angiogenic factor) เพ่ือ
รับอาหารและกําจัดของเสีย (Nishida et al., 2006) วิธีการ
รักษามะเร็งในปจจุบันทําไดโดยการใหยาท่ีจําเพาะกับเอนไซมท่ี
เก่ียวของกับวิถีการสงสัญญาณท่ีผิดปกตภิายในเซลลมะเร็ง โดยมี
วัตถุประสงค เ พ่ือ ยับยั้ งความสามารถในการรุกราน ลด
ความสามารถในการยับยั้งการตายของเซลลมะเร็ง และยับยั้ง

ความสามารถในการแบงตัวเพ่ิมจํานวนของเซลลมะเร็ง (Steeg
and Theodorescu, 2008; Baig et al., 2016)

ความสามารถในการรุกรานไปยังบริเวณอ่ืน ๆ ของ
เซลลมะเร็งเก่ียวของกับเอนไซม focal adhesion kinase (FAK)
ซึ่งเปนเอนไซมกลุม tyrosine kinase ชนิด non-receptor ท่ีมี
บทบาทในการควบคุมการเคลื่อนท่ีของเซลลมะเร็ง (Zhao and
Guan, 2009) เมื่อ FAK ถูกเติมฟอสเฟตท่ีกรดอะมิโนไทโรซีน
ตําแหนงท่ี 397, 576 และ 577 แลว FAK จะสามารถจับกับ
เอนไซม Src ซึ่งมี SH-2 domainได (Ruest et al., 2000) การ
ทํางานของโปรตีนท้ัง 2 ชนิดน้ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีของเซลล
ดังน้ันการยับยั้งโปรตีนท้ัง 2 จึงเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา
ยาตานการรุกรานของเซลลมะเร็ง (Mitra et al., 2005)

ความสามารถในการยับยั้งการตายของเซลลมะเร็ง
เก่ียวของกับวิถี Ras/Raf/MEK/ERK การกลายพันธุของโปรตีน
Ras กอใหเกิดมะเร็งในมนุษยหลายชนิด (McCubrey et al.,
2007) โดยปกติโปรตีน Ras ทํางานรวมกับตัวตอบสนอง
(effector) คือ เอนไซม Ser/Thr kinase ท่ีมีช่ือวาโปรตีน Raf
วิถีน้ีถูกควบคุมและอาศัยโปรตีนค้ําจุน (scaffolding protein)
ใ น ก า ร ทํ า ง า น โ ป ร ตี น ห ล า ย ช นิ ด ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ วิ ถี
Ras/Raf/MEK/ERK เปนเปาหมายท่ีสําคัญของการพัฒนาสาร
ยับยั้งมะเร็ง (Hilger et al., 2002; Roberts and Der, 2007;
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Santarpia et al., 2012) จากการศึกษาพบวาการกระตุน
เอนไซม ERK สามารถยับยั้งกระบวนการ apoptosis ใน
เซลลมะเร็งได โดยปกตเิมื่อมีการรั่วของ cytochrome c ออกมา
จากไมโตคอนเดรียจะทําใหเอนไซม caspase 9 ไปกระตุน
เอนไซม caspase 3 สงผลใหเกิดการกระตุนกระบวนการ
apoptosis ดัง น้ันหากมีการยับยั้ งการทํางานของเอนไซม
caspase 9 จะสงผลใหเกิดการยับยั้งกระบวน apoptosis ดวย
จากการศึกษาพบวาเอนไซม ERK สามารถยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม caspase 9 (รูปท่ี 4) โดยการเติมหมูฟอสเฟตใหกับ
เอนไซม caspase 9 ท่ีกรดอะมิโนทรีโอนีนตําแหนงท่ี 125
(Allan et al., 2003)

ความสามารถในการแบงตัวเพ่ิมจํานวนของเซลลมะเร็ง
เก่ียวของกับวิถี PI3K/Akt/mTOR หากมีการกลายพันธุเกิด
ข้ึนกับเอนไซมท่ีเก่ียวของกับวิถีน้ีจะทําใหเซลลแบงตัวอยาง
ไมจํากัด (Cho et al., 2009) จากการศึกษาพบวายีน Phospha-

tidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Sub-
unit Alpha (PI3KCA) เปนยีนท่ีพบการกลายพันธุไดบอยใน
โรคมะเร็งเตานม (Mukohara, 2015) และมะเร็งชนิดอ่ืน ๆ
(Samuels and Waldman, 2010)

กระบวนการเติมหมูฟอสเฟตในโรคพารกินสัน
โปรตีน alpha-synuclein เปนโปรตีนท่ีทํางานรวมกับ

เยื่อหุมเซลล สามารถพบไดในสวนปลายของเซลลประสาทกอน
ไซแนปส (presynaptic neuron) การเติมหมูฟอสเฟตบนกรด
อะมิโนซีรีนตําแหนงท่ี 129 ทําใหโปรตีน alpha-synuclein เกิด
การจับกลุมและไมสามารถละลายนํ้าได เรียกวา Lewy body
(Samuel et al., 2016) ซึ่งเปน intracellular inclusion body
ท่ีพบไดในสมองของผูปวย โรคพารกินสัน เรียกภาวะความ
ผิดปกติท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ alpha-synuclein วา
“synucleinopathies” (Zaccai et al., 2015)

รูปท่ี 4 แสดงกลไกกการควบคุมการตายของเซลล (apoptosis) โดยเริ่มตนเมื่อมีการรั่วซึมของ cytochrome C จากไมโตคอนเดรีย
ทําให caspase-9 ไปกระตุน caspase-3 ในท่ีสุดเซลลจะ apoptosis เมื่อ caspase-9 ถูกเติมหมูฟอสเฟตตวย ERK จะทําให
caspase-9 สูญเสียความสามารถในการกระตุน caspase-3 สงผลใหไมสามารถเกิด apoptosis ได

การประยุกตใชองคความรู ท่ีเกี่ยวของกับวิถีการสง
สัญญาณและกระบวนการเติมหมูฟอสเฟตในการ
ออกแบบยา

ความรูเ ก่ียวกับวิถีการสงสัญญาณ และการเติมหมู
ฟอสเฟตมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนายาใหมีความจําเพาะ
เจาะจงกับโรค การยับยั้งการทํางานของเอนไซมไคเนสและ
เอนไซมฟอสฟาเทสเปนหน่ึงในกลยุทธ ท่ีสําคัญสําหรับการ
ออกแบบยาเพ่ือรักษาโรคท่ีมีความผิดปกติของการเติมหมู
ฟอสเฟต

ตัวอยางแรก คือ การใชยายับยั้งเอนไซมไคเนสในวิถี
PI3K/Akt/mTOR เพ่ือยับยั้งการแบงตัวของเซลลมะเร็ง
(Matsuoka and Yashiro, 2014; Dey et al., 2017) ดังแสดง
ในรูปท่ี 5

วิถี PI3K/Akt/mTOR มีความสําคัญตอการควบคุมการ
เจริญของเซลล (cell growth) การแบ ง เซลล (cell
proliferation) และการสรางหลอดเลือดใหม (angiogenesis)
(Karar and Maity, 2011; Mori et al., 2014) เมื่อโปรตีนตัวรับ
บริเวณเยื่อหุมเซลลไดรับสัญญาณกระตุนจากภายนอกจะเกิดการ
กระตุนโปรตีน PI3K, Akt และ mTOR ตามลําดับ ในท่ีสุด
โปรตีน mTOR จะไปกระตุนกระบวนการแปลรหัสโดยการเติม
หมูฟอสเฟตใหกับโปรตีนสําคัญสองชนิด คือ 70-kDa ribosomal
protein S6 kinase (p70S6K) และ 40S ribosomal protein
S6 (40SrpS6) (Shin et al., 2011) นอกจากน้ียังสามารถ
กระตุน 4EBP1 translation initiation factor ซึ่งทําหนาท่ี
กระตุนการแปลรหัสของโปรตีนสองชนิด คือ cyclin D1 และ c-
myc (Corradetti and Guan, 2006) โปรตีนท้ัง 2 ชนิดน้ีมี
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ความสําคัญในการกําหนดวัฏจักรของเซลล ดวยเหตุน้ีทําใหมีการ
พัฒนาสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของโปรตีนท่ีเก่ียวของใน
วิถี PI3K/Akt/mTOR ทําใหเซลลมะเร็งไมสามารถแบงตัวเพ่ิม
จํานวนได

ตัวอยางท่ีสอง คือ ยาท่ีมีคุณสมบัติยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซมไคเนสซึ่งมีช่ือวา Imatinib (Gleevec) ยาชนิดน้ีถูก
พัฒนาโดยบริษัท Novartis (Iqbal and Iqbal, 2014) และ
ประสบความสําเร็จในการรักษามะเร็ง chronic myeloid
leukemia (CML) ซึ่งเปนโรคทางโลหิตวิทยาชนิดหน่ึง CML มี
สาเหตุมาจาก translocation ของโครโมโซมคูท่ี 9 และ 22
(t(9;22)(q34;q11)) ทําใหเกิดความผิดปกติของโครโมโซม ท่ี
เรียกวา Philadelphia chromosome (Druker, 2008) และ
เกิดการรวมกันของยีน BCR/ABL ซึ่งแสดงออกเปนเอนไซม
BCR/ABL tyrosine kinase เอนไซมชนิดน้ีทําหนาท่ีควบคุมการ
เจริญของเซลลมะเร็งโดยจะไปกระตุนโปรตีนเปาหมายไดแก

phosphoinositide-3-kinase (PI3K) (Li et al., 2015) RAS
(Cilloni and Saglio, 2012) และ STAT5 (Steelman et al.,
2004) เพ่ือยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมดังกลาว ยา Imatinib จึง
ถูกออกแบบใหมีโครงสรางทางเคมีท่ีคลายคลึงกับ ATP ทําให
สามารถยับยั้งการจับกันระหวาง ATP และ BCR/ABL tyrosine
kinase การแยงจับจะเกิดข้ึนเมื่อเอนไซมอยู ในรูปอกัมมันต
(inactive form) โดยปกติเอนไซม ABL kinase จะใชสวน ATP-
binding pocket (gatekeeper residue) ซึ่งมีกรดอะมิโนทรี
โอนีนตําแหนงท่ี 315 คอยควบคุมการจับของ ATP และตัวยับยั้ง
ท่ีมีโครงสรางคลาย ATP (ATP-mimetic inhibitor) (Reddy
and Aggarwal, 2012) จากการศึกษาพบวาหากมีการกลายพันธุ
จากกรดอะมิโนทรีโอนีนตําแหนงท่ี 315 เปนกรดอะมิโนไอโซลิว
ซีน และกลายพันธุจาก กรดอะมิโนกลูตามิกตําแหนงท่ี 255 เปน
ก รด อะ มิ โ น ไ ลซี น จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า รดื้ อ ต อ ย า Imatinib
(Yamamoto et al., 2004)

รูปท่ี 5 ลําดับการสงสญัญาณดวยวิถี PI3K/Akt/mTOR และ inhibitor ท่ีใชในการยับยั้ง
= แสดงการสงสญัญาณจากโปรตีนตัวหน่ึงไปยังโปรตีนอีกตัวหน่ึง

= แสดงการยับยั้งการทํางานของโปรตีนดวย inhibitor

นอกจากการยับยั้งเอนไซมไคเนสแลว เอนไซมฟอสฟา
เทสถูกใชเปนเปาหมายเพ่ือรักษาโรคดวยเชนกัน เชน การยับยั้ง
wild-type p53-induced phosphatase 1 (WIP1) (Richter
et al., 2015) การยับยั้ง Src homology-2 (SH2) domain-
containing phosphatase 2 (SHP2) (Chen et al., 2016)
และการยับยั้ง protein phosphatase 1 B (PTP1B) (Jiang
and Zhang, 2008) เพ่ือใชในการรักษามะเร็ง นอกจากน้ีมี
รายงานวาเอนไซมฟอสฟาเทสถูกใชเปนเปาหมายในการรักษา
โรคอ่ืน ๆ เชน การยับยั้ง PTP1B และ lymphoid-specific

tyrosine phosphatase (LYP) ในโรคเบาหวาน (Jintong et
al., 2014; Tamrakar et al., 2014) การยับยั้ง PTP1B ในโรค
อวน (Koren and Fantus, 2007) อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัว
ยับยั้งเอนไซมฟอสฟาเทสยังคงชากวาการพัฒนาตัวยับยั้งเอนไซม
ไคเนสมาก ท้ังน้ีเปนเพราะขอจํากัดทางเทคนิคในการตรวจวัด
กิจกรรมของเอนไซมฟอสฟาเทสและขอจํากัดดานขอมูลเก่ียวกับ
การทํางานของเอนไซมฟอสฟาเทสภายในเซลล (Vintonyak et
al., 2009; Nguyen et al., 2013)

บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 47 เลมท่ี 1 9

ความสําคัญในการกําหนดวัฏจักรของเซลล ดวยเหตุน้ีทําใหมีการ
พัฒนาสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของโปรตีนท่ีเก่ียวของใน
วิถี PI3K/Akt/mTOR ทําใหเซลลมะเร็งไมสามารถแบงตัวเพ่ิม
จํานวนได
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ของเอนไซมไคเนสซึ่งมีช่ือวา Imatinib (Gleevec) ยาชนิดน้ีถูก
พัฒนาโดยบริษัท Novartis (Iqbal and Iqbal, 2014) และ
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leukemia (CML) ซึ่งเปนโรคทางโลหิตวิทยาชนิดหน่ึง CML มี
สาเหตุมาจาก translocation ของโครโมโซมคูท่ี 9 และ 22
(t(9;22)(q34;q11)) ทําใหเกิดความผิดปกติของโครโมโซม ท่ี
เรียกวา Philadelphia chromosome (Druker, 2008) และ
เกิดการรวมกันของยีน BCR/ABL ซึ่งแสดงออกเปนเอนไซม
BCR/ABL tyrosine kinase เอนไซมชนิดน้ีทําหนาท่ีควบคุมการ
เจริญของเซลลมะเร็งโดยจะไปกระตุนโปรตีนเปาหมายไดแก

phosphoinositide-3-kinase (PI3K) (Li et al., 2015) RAS
(Cilloni and Saglio, 2012) และ STAT5 (Steelman et al.,
2004) เพ่ือยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมดังกลาว ยา Imatinib จึง
ถูกออกแบบใหมีโครงสรางทางเคมีท่ีคลายคลึงกับ ATP ทําให
สามารถยับยั้งการจับกันระหวาง ATP และ BCR/ABL tyrosine
kinase การแยงจับจะเกิดข้ึนเมื่อเอนไซมอยู ในรูปอกัมมันต
(inactive form) โดยปกติเอนไซม ABL kinase จะใชสวน ATP-
binding pocket (gatekeeper residue) ซึ่งมีกรดอะมิโนทรี
โอนีนตําแหนงท่ี 315 คอยควบคุมการจับของ ATP และตัวยับยั้ง
ท่ีมีโครงสรางคลาย ATP (ATP-mimetic inhibitor) (Reddy
and Aggarwal, 2012) จากการศึกษาพบวาหากมีการกลายพันธุ
จากกรดอะมิโนทรีโอนีนตําแหนงท่ี 315 เปนกรดอะมิโนไอโซลิว
ซีน และกลายพันธุจาก กรดอะมิโนกลูตามิกตําแหนงท่ี 255 เปน
ก รด อะ มิ โ น ไ ลซี น จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า รดื้ อ ต อ ย า Imatinib
(Yamamoto et al., 2004)

รูปท่ี 5 ลําดับการสงสญัญาณดวยวิถี PI3K/Akt/mTOR และ inhibitor ท่ีใชในการยับยั้ง
= แสดงการสงสญัญาณจากโปรตีนตัวหน่ึงไปยังโปรตีนอีกตัวหน่ึง

= แสดงการยับยั้งการทํางานของโปรตีนดวย inhibitor

นอกจากการยับยั้งเอนไซมไคเนสแลว เอนไซมฟอสฟา
เทสถูกใชเปนเปาหมายเพ่ือรักษาโรคดวยเชนกัน เชน การยับยั้ง
wild-type p53-induced phosphatase 1 (WIP1) (Richter
et al., 2015) การยับยั้ง Src homology-2 (SH2) domain-
containing phosphatase 2 (SHP2) (Chen et al., 2016)
และการยับยั้ง protein phosphatase 1 B (PTP1B) (Jiang
and Zhang, 2008) เพ่ือใชในการรักษามะเร็ง นอกจากน้ีมี
รายงานวาเอนไซมฟอสฟาเทสถูกใชเปนเปาหมายในการรักษา
โรคอ่ืน ๆ เชน การยับยั้ง PTP1B และ lymphoid-specific

tyrosine phosphatase (LYP) ในโรคเบาหวาน (Jintong et
al., 2014; Tamrakar et al., 2014) การยับยั้ง PTP1B ในโรค
อวน (Koren and Fantus, 2007) อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัว
ยับยั้งเอนไซมฟอสฟาเทสยังคงชากวาการพัฒนาตัวยับยั้งเอนไซม
ไคเนสมาก ท้ังน้ีเปนเพราะขอจํากัดทางเทคนิคในการตรวจวัด
กิจกรรมของเอนไซมฟอสฟาเทสและขอจํากัดดานขอมูลเก่ียวกับ
การทํางานของเอนไซมฟอสฟาเทสภายในเซลล (Vintonyak et
al., 2009; Nguyen et al., 2013)
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สรุป
การเติมหมูฟอสเฟตเปนหน่ึงในปฏิกิริยาเคมีท่ีมีบทบาท

สําคัญในการควบคุมลักษณะโครงสรางและหนาท่ีของโปรตีน
ภายในเซลล การสงสัญญาณภายในเซลล การแบงตัว การพัฒนา
เพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะและการตายของเซลลถูกควบคุมโดยหมู
ฟอสเฟต เอนไซม 2 ชนิดท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญในการควบคุมสมดุล
ของหมูฟอสเฟตบนโปรตีน คือ เอนไซมไคเนส ซึ่งทําหนาท่ีเรง
ปฏิกิริยาการเติมหมูฟอสเฟตใหแกโปรตีน และเอนไซมฟอสฟา-
เทส ซึ่งทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาการดึงหมูฟอสเฟตออกจากโปรตีน
การเติมหรือดึงหมูฟอสเฟตจําเปนตองถูกควบคุมเปนอยาง
เครงครัดเพ่ือใหอยูในสมดุล มิเชนน้ันการทํางานของโปรตีน
อาจจะมากหรือนอยกวาปกติ เมื่อโปรตีนในรางกายทํางาน
ผิดปกติไปจะเกิดการรบกวนกลไกทางชีววิทยา ซึ่งอาจสงผล
เก่ียวของกับการเกิดโรคตาง ๆ ได เชน โรคเบาหวาน โรคอัล-
ไซเมอร โรคพารกินสัน และโรคมะเร็ง เปนตน องคความรู
เก่ียวของกับการเติมหมูฟอสเฟตและวิถีการสงสัญญาณภายใน
เซลลไมเพียงแตชวยใหเขาใจถึงกลไกการทํางานของเซลลใน
สภาวะปกติเทาน้ัน แตยังมีบทบาทสําคัญในการทําความเขาใจ
กลไกการเกิดและพัฒนาของโรคในระดับโมเลกุล ตลอดจนการ
ออกแบบและพัฒนายาใหสามารถรักษาไดอยางจําเพาะเจาะจง
ไปยังตําแหนงท่ีเปนตนเหตุของความผิดปกติของโรคอีกดวย
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