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สรุปบทความ
การรักษามะเร็ ง ในปัจจุบันมีวิ วัฒนาการในการรั กษาและมี ยากลุ่ ม ใหม่เ กิดขึ้นนอกเหนือไปจากยาเคมีบ าบัด ยากลุ่ มใหม่ ที่ มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งคือ ยารักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) และ ยารักษาที่เกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) โดยยารักษามุ่งเป้าจะออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งผ่านกลไก Inhibition of proliferation, Induced
apoptosis และ Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity ในปัจจุบันแบ่งยารักษามุ่งเป้าเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ Monoclonal
antibodies และ Small molecule inhibitor ในขณะที่ยารักษาที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันจะออกฤทธิ์ผ่านกลไก Immune checkpoints
ในปัจจุบันจะผ่านทาง Checkpoint proteins ที่สาคัญ 2 ตาแหน่งคือ CTLA-A และ PD-1

บทนำ
ในช่ ว งระยะเวลาสิ บ กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมานั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการรักษาโรคมะเร็งอย่างมากมายและรวดเร็ว
เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในระดับชีวภาพโมเลกุลเพิ่ม
มากขึ้น จึงท าให้มี การคิ ดค้นยากลุ่ม ใหม่ๆ ที่ออกฤทธิ์ ต่ อ
เซลล์ ม ะเร็ ง ได้ ต รงจุ ด ในขณะที่ เ ซลล์ ป กติ อื่ น ๆจะถู ก
ผลกระทบจากการรักษาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการรักษา
ด้วยยาเคมีบาบัด ดังนั้นจึงผู้ป่วยมะเร็งมีอัตราการรอดชีวิต
ที่ยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย กลุ่มยาใหม่ๆ
ที่ใช้รักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันที่นอกเหนือไปจากยาเคมี
บาบัดนั้นมี2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะจุดแบบ
มุ่งเป้า (Targeted therapy) และยาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) ในบทความนี้จะกล่าวถึง
หลักการการทางานของยาแต่ละกลุ่ม รวมไปถึงยาที่มีใช้
ในทางคลีนิกในปัจจุบัน

เซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติ จะเห็นได้ว่ากลไกการออก
ฤทธิ์ของการรักษาแบบมุ่งเป้าจะแตกต่างจากยาเคมีบาบัด
กล่าวคือยาเคมีบาบัดส่วนมากจะไปยับยั้งขบวนการแบ่งตัว
อย่ า งรวดเร็ ว ของเซลล์ ม ะเร็ ง ในขั้ น ตอนต่ า งๆของ cell
cycle (รู ปที่ 1) 1 แต่ ในขณะเดีย วกั นเซลล์ป กติ ที่มี การ
แบ่งตัวเร็วเช่น เส้นผม ไขกระดูก ก็ย่อมถูกผลกระทบจาก
การออกฤทธิ์ของยาเคมีบาบัดด้วย จึงทาให้เกิดผลข้างเคียง
ต่างๆ ได้แก่ผมร่วง ภาวะเม็ดเลือดต่างๆต่า ดังนั้นในทาง
ทฤษฎี แ ล้ วกา ร รั กษา ม ะ เ ร็ งแ บ บ มุ่ งเ ป้ า น่ า จ ะ มี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าและมีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อย
กว่าการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด2

กำรรักษำแบบมุ่งเป้ำ (Targeted therapy)
การรั ก ษาแบบมุ่ งเป้ า เป็ น วิ ธี ก ารรั ก ษาด้ ว ยยา
หรือสารอย่างหนึ่งที่ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
โดยจะไปท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ โมเลกุ ล เป้ า หมายจ าเพาะ
(targeted molecule) ที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งนั้นๆ โดยมักจะพบโมเลกุลเป้าหมายเฉพาะนี้ใน

รูปที่1 การออกฤทธิข์ องกลุ่มยาเคมีบาบัดที่ขั้นตอนต่างๆของวงจร
การแบ่งตัวของเซลล์(cell cycle)
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หลักกำรทำงำนของกำรรักษำแบบมุ่งเป้ำ
ก า ร รั ก ษ า แ บ บ มุ่ ง เ ป้ า นั้ น จ ะ ไ ป ร บ ก ว น
กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง และการกระจายของ
เซลล์มะเร็ง โดยเป้าหมายคือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
สัญญาณในระดับเซลล์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการแบ่งตัว
ยับ ยั้ งการเคลื่ อ นที่ ของเซลล์ ม ะเร็ ง รวมถึ งการตายของ
เซลล์ หรือแม้แต่การตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นจากภายนอก
โดยผลจากกระบวนการเหล่านี้จะมี ผลทาให้เกิดการหยุด
การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล์ ม ะเร็ ง (inhibition
of
proliferation) และอาจจะไปกระตุ้นให้เซลล์ มะเร็งตาย
ด้วยตัวของมันเอง (apoptosis) นอกจากนี้การส่งสัญญาณ
ในระดับเซลล์ยังสามารถทาให้เซลล์มะเร็งตายทางอ้อมด้วย
การไปกระตุ้ น ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ม าท าลายตั ว มั น เอง
(Antibody-Dependent Cell mediated Cytotoxicity;
ADCC) พบว่าในเซลล์ปกติทั่วไปจะมี วิถีสัญญาณต่างๆ
ภายในเซลล์คอยควบคุมการเจริญเติ บโต การพัฒนาเพื่อ
จาแนกหน้ า ที่ แ ละการอยู่ ร อดของเซลลให้ อ ยู่ ใ นภาวะที่
สมดุลย์ หากมีปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมต่างๆทั้งทางด้าน
กายภาพ หรือทางด้านเคมีเข้ามารบกวนจะเกิดผลกระทบ
ต่อโครงสร้าง การเคลื่อนที่และการเจริญเติบโตของเซลล์
โดยส่งผ่านสัญญาณเครือข่ายที่อยู่ภายในเซลล์ เช่น ถ้ามี
การกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก ตัวรับสัญญาณที่อยู่บนผิว
เซลล์จะส่งวิถีสัญญาณผ่านลงไปทางไซโตพลาสซึม และ
นิวเคลียสตามลาดับ (ตารางที่1) แต่หากมีความผิดปกติ
ของโปรตีนที่เกียวข้องกับวิถีสัญญาณนั้นๆ จะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเซลล์ทางานผิดปกติ กล่าวคือ
จะไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ได้ ขาดการ
พัฒนาที่จะจาแนกหน้าที่ของเซลล์ ลดอัตราการตายของ
เซลล์ลง และเซลล์เหล่านั้นจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด
(รูปที2่ )

รูปที่2 ตัวอย่างวิถีการส่งสัญญาณในระดับเซลล์ เริ่มต้นจากการที่มี
ตัวกระตุ้น (Ligand) ไปจับกับตัวรับ (receptor: EGFR ดังรูป) ที่อยู่
บนผิว เซลล์เมมเบรน ซึ่งจะเกิดในบริเวณเหนือ ต่อ เซลล์เมมเบรน
(Extracellular domain) จากนั้นตัวรับที่มีตัวกระตุ้นมาเกาะจะอยู่
ในภาวะที่ไม่เสถียร จึงต้องมีการดึงดูดให้มาเข้าคู่กัน (Dimerization)
เมื่อเกิดการเข้าคู่กัน แล้วจะมีการเติมหมู่ฟอสเฟต 1 หมู่ให้กับ ADP
(วงกลมสีม่วงอ่อ นดังรูป ) บริเวณขาของตัว รับ ที่อ ยู่ใต้ต่อเซลล์เมม
เบรน (ตาแหน่ง tyrosine kinaseเอนไซม์; TK ดังรูป ) เรีย ก
กระบวนการนี้ว่าการฟอสฟอริเลชันของโปรตีนและเอนไซม์ ซึ่งจะทา
ให้ตาแหน่งนั้นๆ มี ATPเกิดขึ้นจึงมีพลังงานไปกระตุ้นนิวเคลียสของ
เซลล์ให้ มีการแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้น (Proliferation) มีกระบวนการ
สร้ า งหลอดเลื อ ดใหม่ ม ากขึ้ น (Angiogenesis) ส่ ง เสริ ม การ
แพร่ก ระจายของเซลล์มะเร็งมากขึ้น (Metastasis) และกระตุ้น
ขบวนการยับยั้งการตายของเซลล์ซึ่ง จะทาให้เซลล์มะเร็งอยู่รอดได้
นานขึ้น (Anti-apoptosis; survival) เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า
“intracellular signaling pathway” ซึ่งจะเกิดในบริเวณใต้ต่อ
เซลล์เมมเบรน (intracellular domain)
ตารางที่ 1 สรุปกลุ่มวิถีสัญญาณของมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ของเซลล์ในด้านต่างๆ4

การทางานของเซลล์

ชนิดของวิถสี ัญญาณที่
เกี่ยวข้อง
1. การเพิม่ จานวนและเจริญ MAPK pathway (RAS,
เติบโตของเซลล์
RAF), p53 และ Rb1
(Proliferation/maturation) network
2. การอยู่รอดของเซลล์
PI3K, TGF-ß,
(Apoptosis)
JAK/STAT, และ NF-kB
pathway
3. การพัฒนาเพือ่ จาแนก
Wnt และ Hedgehog
หน้าที่ของเซลล์
(SHH) pathway, Notch
(Differentiation)
signaling system
จากองค์ความรู้ในระดับชีวภาพโมเลกุลดังกล่าว
จึงทาให้มีการคิดค้นยาที่ยับยั้งวิถีสัญาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการกลายเป็นมะเร็ง โดยสามารถแบ่งยาดังกล่าวได้เป็น
2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ยากลุ่ม monoclonal antibodies
และกลุ่ม small molecule inhibitors
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1. ยากลุ่ม monoclonal antibodies
ยากลุ่มนี้มักเป็นสารที่สามารถละลายในน้า และ
มีน้าหนักโมเลกุลขนาดใหญ่(water soluble with large
molecular weights) ซึ่งจะทาปฏิกิริยากับเป้าหมายที่
บ ริ เ ว ณ เ ห นื อ ต่ อ เ ซ ล์ เ ม ม เ บ ร น ( Extracellular
components) โดยอาศัยกลไกการออกฤทธิ์ต่างๆกัน เช่น
ไม่ให้ตัวกระตุ้นไปจับกับตัวรับที่จาเพาะ (inhibition of
binding and neutralizing ligands), ยับยั้งการส่งวิถี
สัญญาณที่บริเวณตัวรับ (Blocking receptor signaling)
รวมถึงการขัดขวางการส่งสัญญานในระดับใต้ต่อเซลล์เมม
เบรน (Interfering with downstream intracellular
molecules) (รูปที3่ )
เป้าหมายของยากลุ่มนี้ประกอบด้วย
-ตัวกระตุ้นต่างๆ (Ligands) เช่น vascular endothelial
growth factor (VEGF)
-ตัวรับต่างๆ (Receptors) ได้แก่ epithelial growth
factor receptor (EGFR หรื อ HER1), human
epidermal growth factor receptor 2 (HER2/neu)

จนถึงในนิวเคลียส โดยมักจะมีคุณสมบัติเป็นตัวยับยั้งแบบ
แข่งขัน (competitive inhibitor) ซึ่งมักจะมีโครงสร้าง
คล้ า ย กั บ ส า รตั้ งต้ น ( substrate) ดั งนั้ น ส า ร ตั้ งต้ น
(substrate) และตัวยับยั้งชนิดนี้จึงแย่งกันจับกับเอนไซม์
แต่ตัวยับยั้งไม่สามารถทาปฏิกิริยาหรือส่งวิถีสัญญาณต่อไป
ได้
ตั ว อย่ า งเป้ า หมายของยากลุ่ ม นี้ ไ ด้ แ ก่ เ อนไซม์
tyrosine kinases (EGFR, HER2, และ VEGF receptors)
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทาหน้ าที่ขนส่งหมู่ฟอสเฟตจากอดีโนซีน
ไตรฟอสเฟตไปที่กรดอมิโนชื่อไทโรซีน (cancer protein)
ทาให้เกิดการกระตุ้นการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของ
เซลล์ การเคลื่อนที่ตัวอย่างของยากลุ่มtyrosine kinase
inhibitorที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการรั ก ษาเป็ น ตั ว แรก
ได้ แ ก่ การใช้ imatinib mesylateในผู้ ป่ ว ย chronic
myeloid leukemia (CML) โดยimatinib จะไปยับยั้ง
แบบแข่งขันกับสารตั้งต้น (substrate) ที่ ABL-kinases
และโปรตีนที่เกิดจากการเชื่อมตัวกันที่ผิดปกติระหว่างยีน
ของ BCR และABL (BCR-ABL kinase fusion protein)
ซึ่งพบได้ในผู้ป่วย CML (รูปที4่ )

รูปที่ 4 แสดงถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาimatinib mesylate
รู ป ที่ 3 แสดงตั ว อย่ า งการออกฤทธิ์ ข องยากลุ่ ม monoclonal
antibody ได้แก่ anti HER2 โดยยา (รูปอักษรตัววายสีเขียว) จะไป
ขัดขวางไม่ให้ตัวกระตุ้น ligand (EGF, วงกลมเล็กสีฟ้า )ไปจับกับ
ตัวรับที่จาเพาะ (HER, สีชมพูเข้ม) และป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการ
จับคู่ (Dimerization)

ในปัจจุบันมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพ ของยาที่ออกฤทธิ์มุ่งเป้าสาหรับการรักษา
โรคมะเร็ ง มากมาย และองค์ ก ารอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาได้พิสูจน์และยอมรับการใช้ยากลุ่มดังกล่าว
สาหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งตามข้อบ่งชี้ (ตารางที3่ และ 4)

2. ยากลุ่ม small molecule inhibitors
ยาในกลุ่ ม นี้ ส่ ว นมากจะออกฤทธิ์ ขั ด ขวางวิ ถี
สัญญาณตั้งแต่บริเวณ ใต้ต่อเซลล์เมมเบรน ไซโตพลาสซึม
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างยากลุม่ monoclonal antibodies และ small molecule inhibitors

คุณสมบัติ
รูปแบบของยา
การแพร่ผา่ นเข้าเซลล์
การจับกับเป้าหมาย
ความจาเพาะต่อเป้าหมาย
ระยะเวลาของค่าครึ่งชีวิต
กระบวนการ metabolism ของยา

Monoclonal antibodies
ฉีดทางหลอดเลือด
มักไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้
จับกับเป้าหมายที่อยู่ภายนอกเซลล์หรือ
บนผิวเซลล์
มากกว่า
วัน - สัปดาห์
---

Small molecule inhibitors
มักเป็นชนิดรับประทาน
ผ่านเข้าเยื่อหุ้มเซลล์ได้
จับกับเป้าหมายภายในเซลล์ได้โดยตรง
น้อยกว่า
ชั่วโมง
ผ่านเอนไซม์ cytochrome P450
(ดังนั้นต้องระวังเรื่อง drug
interaction กับยาตัวอื่นๆ เช่น
warfarin, antifungal agents,
antibiotics)

ตารางที่ 3 แสดงตวั อย่างของยาที่ออกฤทธิ์มุ่งเป้ าในกลุ่ม smallmolecule inhibitors ที่ใช้ทางคลีนิกในปัจจุบัน (รูปที่ 5)
ชื่อยา (ชื่อทางการค้า )
กลไกการออกฤทธิ์
ข้อบ่งชี้
Imatinib mesylate
- ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosine kinase ของ
- GISTs
(Gleevec®)
BCR-ABL PDGF, SCF, และ c-KIT
- CML
Dasatinib
- ยับยั้ง tyrosine kinases หลายจุด ได้แก่ SRC family, c-KIT, EPHA2 และ
- CML
(Sprycel®)
PDGF receptor (มักจาเพาะกับกลุ่มยีน BCR-ABL mutationที่ดื้อต่อยา imatinib) - ALL
Nilotinib
- ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosine kinase ของ BCR-ABL c-KIT, และ PDGF
- CML
(Tasigna®)
Gefitinib
- ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosine kinase ของ EGFR
- Advanced NSCLC
(Iressa®)
Erlotinib
- ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosine kinase ของ EGFR
- Advanced NSCLC
(Tarceva®)
- Pancreatic cancer
Lapatinib
- ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosine kinase ของEGFR, HER-2
- Advanced breast
(Tykerb®)
- ขัดขวางการเติมหมู่ฟอสเฟตและยับยั้งวีถีสัญญาณที่ตัวส่งลาดับที่2 (Erk1/2, และ cancer
Akt) ในระดับใต้ต่อเซลล์เมมเบรน
Temsirolimus
-ยับยั้งเอนไซม์ kinase ที่จาเพาะชื่อ mTOR ทาให้ขัดขวางวิถีสัญญาณ mTOR ซึ่ง - Advanced RCC (poor
(Torisel®)
จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
risk)
-ลดระดับของ HIF และ VEGF
Bortezomib
-ขัดขวางการทางานของโปรทีโอโซม (Proteosomes)
- Multiple myeloma
(Velcade®)
ทาให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวใน cell cycle ได้(cell cycle arrest) และเกิด - Mantle cell lymphoma
การตายของเซลล์(apoptosis)
Sorafenib
- ยับยั้งเอนไซม์ kinasesของตระกูล RAF ในระดับภายในเซลล์ (CRAF, BRAF, และ - Advanced
(Nexavar®)
mutant BRAF)
hepatocellular
- ยับยั้งการทางานของตัวรับเอนไซม์ kinase (kinase receptors) ที่อยู่บนผิวเซลล์ carcinoma
(VEGFR-2,-3, PDGFR-beta, c-KIT, FLT-3) ซึ่งจะทาให้ยบั ยั้งการเติบโตของ
- Advanced RCC
ก้อนมะเร็ง และขัดขวางการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่จะไปเลี้ยงที่ก้อนมะเร็ง
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Sunitinib
(Sutent®)

-ยับยั้ง tyrosine kinases หลายจุดได้แก่ PDGFR-apha,-beta, VEGFR-1,-2,-3,
FLT-3, CSF-1R, RET

คาย่อ
PDGF=Platelet-derived growth factor
PDGFR= Platelet-derived growth factor receptor
GISTs=Gastrointestinal stromal tumors
CML=Chronic myeloid leukemia
ALL=Acute myeloid leukemia
EGF=Epidermal growth factor
NSCLC=Non-small cell lung cancer
Erk=Extracellular-signal regulated kinases
mTOR=Mammalian target of rapamycin
HIF=Hypoxia inducible factors
VEGF=Vascular endothelial growth factor
VEGFR= Vascular endothelial growth factor receptor
FLT-3=FMS-like tyrosine kinase-3
CSF-1R=colony-stimulating factor type 1
RET=Glial cell-line-derived neurotrophic factor receptor

SCF=Stem cell factor
EPHA2=Ephrin type A
EGFR=Epidermal growth factor receptor
Akt=Protein kinase B
RCC=Renal cell carcinoma
RAF=Rapidly accelerated fibrosarcoma

From Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2009; 6: 423-432
รูปที่ 5 แสดงเป้ าหมายต่างๆทีย่ าในกลุม่ small molecule inhibitors ออกฤทธิ์
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ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างของยาที่ออกฤทธิ์มุ่งเป้าในกลุ่ม monoclonal antibodies (MAb) ที่ใช้ทางคลีนิกในปัจจุบัน
ชื่อยา (ชื่อการค้า)
กลไกการออกฤทธิ์
ข้อบ่งชี้
Cetuximab
- จับกับ EGFR แบบจาเพาะทาให้ขัดขวางการเติมหมู่
- Advance colorectal cancer ชนิดที่มี
(Erbitux®)
ฟอสเฟตและยับยั้งการกระตุ้นวิถีสัญญาณ
KRAS-wild type
- ยับยั้งแบบแข่งขัน (competitively inhibits) กับ EGF
-Head and neck cancer
และตัวกระตุ้น (ligands) อื่นๆ
Trastuzumab
-จับกับ HER-2บริเวณเหนือต่อเซลล์เมมเบรน
- Breast with HER-2 overexpression
(Herceptin®)
(extracellular domain) ซึ่งจะยับยั้งการกระตุ้นการทางาน
ของเอนไซม์ tyrosine kinase ในระดับใต้ต่อเซลล์เมมเบรน
(intracellar domain) ทาให้ไม่สามารถส่งวิถีสัญญาณการ
เจริญเติบโตไปภายในเซลล์และนิวเคลียสได้
Bevacizumab
-จับกับ VEGF, FLT-1, และ KDR เพื่อป้องกันไม่ให้
- Advanced colorectal cancer
(Avastin®)
ตัวกระตุ้นต่างๆข้างต้นไปเกาะกับตัวรับ
- Advanced nonsquamous NSCLC
ทาให้ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดและลดการเติบโตของ
- GBM
ก้อนมะเร็ง
- Advanced RCC
Panitumumab
-เกาะกับ EGFR เพื่อขัดขวางวิถสี ัญญาณการเจริญเติบโต
- Advanced colorectal cancer
(Arzerra®)
ของเซลล์มะเร็ง
- CLL
คาย่อ
HER-2=Human epidermal growth factor receptor
EGF=Epidermal growth factor
KRAS=Kirsten rat sarcoma
VEGF=Vascular endothelial growth factor
FLT-1=FMS-like tyrosine kinase-1
NSCLC=Non-small cell lung cancer
GBM=Glioblastoma multiforme

กำรรักษำแบบมุ่งเป้ำ (Targeted therapy)
ในภาวะปกติระบบภูมิคุ้มกันจะทาหน้าที่กาจัดสิ่ง
แปลกปลอมต่างๆออกไปจากร่างกาย แต่พบว่าในผู้ป่วยที่
เป็ น โรคมะเร็ ง นั้ น จะมี ก ลไกบางอย่ า งที่ ท าให้ ร ะบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น ไม่ ส ามารถท างานในการก าจั ด หรื อ ยั บ ยั้ ง
เซลล์มะเร็งได้ จึงเกิดภาวะ immune tolerance ขึ้น
ดั ง นั้ น หากเราสามารถกระตุ้ น การท างานของระบบ
ภูมิคุ้มกัน หรือกระตุ้น antitumor immune response
ได้ ก็จะทาให้มีผลการรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น ซึ่ ง การก าจั ด เซลล์ ม ะเร็ ง โดยระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของ
ร่างกายในภาวะปกติจะมี 7 ขั้นตอน (รูปที่ 6)
1. ก้ อ นมะเร็ งจะปล่ อ ย cancer-specific antigens
ออกมา และหลั่งimmunogenic signalsอื่นๆ เพื่อให้
T-cellsกาจั ดเซลล์ม ะเร็ งได้ ดีขึ้น ซึ่ง immunogenic
signalsนี้ ไ ด้ แ ก่ ส า ร จ า พ ว ก pro-inflammatory
cytokines หรือ สารที่หลั่งโดย gut microbiota

EGFR=Epidermal growth factor receptor
VEGFR= Vascular endothelial growth factor receptor
CLL=Chronic lymphocytic leukemia

2. Cancer-specific antigensที่ปล่อยออกมาจะถูกจับที่
ตาแหน่งโมเลกุลของ Major histocompatibility
complex (MHC) class I และ MHC class II ซึ่งอยู่
บนผิ วของ dendritic cells เรีย กว่ า antigenpresenting cells (APC)

From immunity 2013; 39: 1-10
รูปที่ 6 วงจรการทาลายเซลล์มะเร็งโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
(The Cancer Immunity Cycle) 5

3. Antigen-presenting cells (APC) จะนาเสนอ
cancer-specific antigensต่อT-cells ที่ตาแหน่งTcell receptor (TCR)2
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4. T-helper-cellsจะหลั่งlymphokinesทาให้T-helper
cells เพิ่มจานวน และเปลี่ยนเป็น cytotoxic T
lymphocytes (CTLs)
5. CTLs-cellsจะเคลื่ อ นที่ ไ ปที่ ก้ อ นมะเร็ ง ตามระบบ
หลอดเลือดที่เลี้ยงก้อนนั้นๆ และเข้าไปที่tumor bed
ทาง endothelial cells
6. MHC class I complex (cancer specific antigen
ที่จับกับ MHC class I) จะถูก CTLs-cells (CD8+)
จับที่ตาแหน่งของ T-cell recepters (TCR) (รูปที่ 7)
7. Immune check pointกลุ่ม B7 family (อยู่บนผิว
ของ APC)จะจับกับ CD-28 receptor (อยู่บนผิวของ
T-cells) ซึ่งจะกระตุ้นการทางานของ CTLsในการ
ทาลายเซลล์มะเร็ง

ของ activated T-cells ส่วน ligands ของมันคือ PD-L1
(B7-H1; CD274) และ PD-L2 (B7-DC; CD273) ซึ่งจะอยู่
บนผิ วของ APC เช่ น dendritic cells หรื อ
macrophages พบว่าเมื่อ PD-L1 ligands จับกับ PD-1ก็
จะยับยั้ งสัญญาณกระตุ้ นการท างานของ activated Tcells (รูปที่ 7)
ในผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง นั้ น จะมี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
cancer-immunity cycleในขั้นตอนต่างๆ เช่น dendritic
cells ไม่สามารถตรวจจับ cancer-specific antigen ได้,
มีการยับยั้งไม่ให้ CTLsเคลื่อนที่ไปที่ก้อนมะเร็ง, ขัดขวาง
ขั้นตอนต่างๆในการกระตุ้นการทางานของ T-cells
น อ ก จ า ก นี้ เ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง มั ก จ ะ มี ภ า ว ะ
immunosuppressive
environments เนื่ อ งจาก
เซลล์มะเร็งจะมีการเพิ่มจานวน PD-L1บนผิวเซลล์ ทาให้มี
การจับกับ PD-1 บน activated T-cells เพิ่มมากขึ้น จึง
เกิดการยับยั้งการทางานของactivted T-cells ซึ่งจะทา
ให้เซลล์มะเร็งสามารถมีชีวิตรอดได้11 (รูปที่ 8)

รูปที่ 7 immume checkpointในตาแหน่งต่างๆทีค่ วบคุมและ
เกี่ยวข้องกับการทางานของ Tcells7

อย่ า งไรก็ ต ามในระบบภู มิ คุ้ ม กั น จะต้ อ งมี ก าร
ควบคุมหรือยับยั้งขบวนการกระตุ้นการทางานของ T-cells
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะสมดุ ล ซึ่ ง การยั บ ยั้ ง นี้ จ ะท างานโดย
immune checkpoint อีกกลุ่มได้ แก่ cytotoxic Tlymphocyte antigen-4 (CTLA-4)ซึ่งอยู่บน T-cells
จัดเป็น negative-costimulatory molecule โดยCTLA4 จะจับกับ B7 และจะส่งสัญญาณไปยับยั้งการกระตุ้น T
cell activityในช่วงต้น พบว่า การทางานของ CTLA-4
และ CD28 receptor จะต้องสมดุลกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิด autoimmunity
นอกจากนี้ยังมี checkpoint protein อีกชนิด
หนึ่งที่มีบทบาทในการยับยั้งการทางานของ T-cells ได้แก่
programmed death-1 (PD-1) receptorซึ่งอยู่บนผิว

รูปที 8 แสดงถึงกลไกต่างๆที่เซลล์มะเร็งสามารถหลบเลี่ยงการ
ทางานของระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกาย12

ในปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ cancer
immunotherapyมากขึ้ น โดยจะให้ ค วามสนใจในเรื่ อ ง
ของimmune checkpoints และcheckpoint proteins
ต่างๆ ที่มีผลต่อบทบาทการทางานของ T-cells โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1. Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4)8
(รูปที่ 9) พบว่ายา Ipilimumab เป็นmonoclonal
antibody ที่ออกฤทธิ์ตรงตาแหน่ง CTLA-4โดยตรง
โดยมี 2 การศึ ก ษาที่ แ สดงถึ งประสิ ท ธิ ภ าพของยา
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Ipilimumab ในการเพิ่ มอัต ราการรอดชีวิ ต อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติของผู้ป่วยadvanced melanoma
จึงทาให้ยาIpilimumabนี้ได้รับอนุมัติจาก US FDA
ในปี 2011 ส าหรั บ ใช้ รั ก ษาผู้ ป่ ว ย advanced
melanoma

จากงานวิจัยพบ PD-L1 expressionในมะเร็งหลายชนิด
เช่น melanoma (40%-100%), NSCLC (35%-95%),
และ multiple myeloma (93%) ดังนั้นจึงมีการพัฒนายา
ที่ต่อต้านจาเพาะต่อ PD-1 receptor และ PD-L1 ligand
ซึ่งมีการกลไกการออกฤทธิ์ต่างกัน ( รูปที่ 10) นอกจากนี้
พบว่ายาที่ออกฤทธิ์ต่อต้านจาเพาะต่อ PD-1 receptor
และ PD-L1 ligand มีป ระสิ ทธิ ภาพเช่ นเดีย วกั บ
ipilimumab แต่ จ ะมี ผ ลข้ า งเคี ย งที่ เ กิ ด จาก immunerelated side effects น้อยลง

รูปที่ 9 กลไกการออกฤทธิ์ของ anti CTLA-4 ซึ่งจะทาให้เกิด T-cell
activation

สาหรับผลข้างเคียงที่พบได้จากยากลุ่มนี้ ได้แก่ immunerelated adverse events (irAEs) โดยอาการรุนแรงที่จะ
พบได้ย าipilimumab คื อ enterocolitis, hepatitis,
dermatitis, และ endocrinopathies
2. Programmed-death 1 (PD-1) receptor,

รูปที่ 10 แสดงถงึ ความแตกต่างระหว่างการ block PD-1 และ PDL1

Programmed death-Ligand 1 (PD-L1) และ
Programmed death-Ligand 2 (PD-L2) ซึ่งเป็น
co-regulatory molecules เช่นเดียวกับ CTLA-4
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