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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาประสิ ทธิภาพการยับยั้งการทางานของฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 8 (HDAC8) ซึ่งเป็ นเอนไซม์ที่
ทาให้เกิดโรคมะเร็ ง ด้วยสารกลุ่มแคมพ์เฟอรอลจานวน 5 ชนิด (ได้แก่ แคมพ์เฟอรอล กอสซิเพติน แคมพ์เฟอรอลออกซิ ม
แคมพ์เฟอรอลเมทิ ลออกซิ ม และแคมพ์เฟอรอลไฮดราซี นออกซิ ม) โดยศึ กษาในเทอมของพลังงานอิสระการยึดจับ
(Gbinding) และค่าคงที่ การยับยั้ง (Ki) ด้วยวิธีการจาลองแบบโมเลกุลาร์ ด็อกกิ ง ผลการศึ กษาพบว่าสารในกลุ่มนี้ มีค่า
Gbinding ในช่วง –6.3 ถึง –7.9 kcal/mol และค่า Ki ในช่วง 1.6 ถึง 25.8 µM และเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารซู เบอร์ อะนิ โล
ไฮโดรซามิกแอซิ ด (SAHA) ซึ่ งเป็ นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ งในปั จจุบนั และมีค่า Gbinding เท่ากับ –8.2 kcal/mol และ Ki
เท่ากับ 1.0 µM จะเห็นว่าสารกลุ่มแคมพ์เฟอรอลนี้มีประสิ ทธิภาพการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ HDAC8 ได้ใกล้เคียง
กับ SAHA โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกอสซิ เพตินมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุดเมื่อเที ยบกับสารแคมพ์เฟอรอลอื่นๆ ดังนั้นจึง
อาจกล่าวได้วา่ มีความเป็ นไปได้ที่จะพัฒนาสารในกลุ่มของแคมพ์เฟอรอลให้เป็ นยารักษาโรคมะเร็ งต่อไป
ABSTRACT
In this research, the inhibitory activity of histone deacetylase 8 (HDAC8), one of HDACs causing a cancer
disease, with five kaempferol compounds (i.e. kaempferol, gossypetin, kaempferol oxime, kaempferol methyloxime and
kaempferol hydrazineozime) has been investigated in terms of binding free energy (Gbinding) and inhibitory constant (Ki)
using a molecular docking simulation. As a result, the values of Gbinding varied from –6.3 to –7.9 kcal/mol and Ki varied
from 1.6 to 25.8 µM. By comparing with suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA), a cancer drug used currently and
yielded the Gbinding of –8.2 kcal/mol and Ki of 1.0 µM, the result showed that HDAC8 inhibitory efficiency of these
kaempferol compounds is close to SAHA. Especially, gossypetin exhibits the best inhibitory efficiency compared to other
kaempferols. Thus, there is possible to develop the kaempferol compounds to be the cancer drug.
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เป็ น HDAC inhibitors และมี ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าหรื อ
ใกล้เคี ยงกับสารที่ ใช้อยู่ในปั จจุ บัน เช่ น สารในกลุ่ ม
ของฟลาโวนอยด์ (Flavonois) จัดเป็ นสารประกอบกลุ่ม
พอลีฟีนอล (polyphenolic compound) และเป็ นกลุ่มของ
สารประกอบที่ มีโครงสร้างพื้นฐานเป็ นฟี นิ ลเบนโซไพ
โรน (phenylbenzopyrones) ซึ่ งมีโมเลกุลขนาดเล็กและมี
โครงสร้างประกอบด้วยการจัดเรี ยงตัวของคาร์ บอน 15
ตัว (C6-C3-C6) มีลกั ษณะเป็ นวงแหวน 3 วง ได้แก่ วงเบน
ซี น (benzene ring) 2 วง (A และ B) เชื่ อมต่ ออยู่กับวง
แหวนไพแรน (heterocyclic pyran ring) ซึ่ งอยู่ตรงกลาง
ของโครงสร้าง (วิภพ, 2556) ดังแสดงในภาพที่ 1

บทนา
เอนไซม์ ฮี ส โทนดี อะเซทิ ลเลส (histone
deacetylases, HDACs) เป็ นโปรตีนที่มีบทบาทสาคัญใน
การยับยั้งกระบวนการถอดรหัสของยีนหลายชนิด ดังนั้น
เซลล์ที่มีระดับของ HDACs สู งผิดปกติหรื อมีการทางาน
ของ HDACs มากผิ ด ปกติ จ ะสามารถแบ่ ง เซลล์ เ พิ่ ม
จานวนได้เร็ วผิดปกติและอาจพัฒนาไปเป็ นเซลล์มะเร็ ง
ได้ในที่ สุด (สรายุทธ์, 2549) HDACs เป็ นเอนไซม์ที่ใช้
ในการดึ งหมู่อะเซทิ ล (acetyl) ออกจากโปรตี นฮี สโทน
(histone) ท าให้ ส ายดี เ อ็ น เอ (Deoxy ribonucleic acid,
DNA) เกิ ดการพันแน่ นเข้ากับโปรตี นชนิ ดนี้ ส่ งผลให้
เอนไซม์ต่างๆ ที่ทาหน้าที่ในการถอดรหัส (transcription
factor) หรื อไม่ สามารถเข้าจับกับ DNA ได้ แต่ เมื่ อมี
เอนไซม์ ฮี ส โทนอะเซทิ ล ทราน-สเฟอเรส (histone
acetyltransferase, HATs) เข้า ท าหน้ า ที่ ใ นการเติ ม หมู่
อะเซทิ ลให้กบั โปรตีนฮีสโทนก็จะทาให้ DNA เกิ ดการ
คลายตัวออกจากโปรตีนฮีสโทน ส่ งผลให้ transcription
factor สามารถเข้ า ท าหน้ า ที่ กั บ สาย DNA เกิ ด การ
ถอดรหัสเพื่อสังเคราะห์โปรตีนต่างๆ ได้อีกครั้ง ซึ่ งการ
ทางานของเอนไซม์ท้ ังสองชนิ ดจะมี กลไกการท างาน
เป็ นไปในลักษณะที่ สมดุลกันหากเกิดการเสี ยสมดุลใน
การทาหน้าที่ของเอนไซม์ก็จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติ
ของเซลล์ต่างๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดเป็ นเซลล์มะเร็ งขึ้นได้
(ทั ศ นี ย ์ , 2011) โดยทั่ ว ไปจะสามารถพบเอนไซม์
HDACs ในคนอย่างน้อย 18 ชนิ ด ได้แก่ HDAC 1–18
ซึ่ ง HDAC8 เป็ นโปรตี นที่ มี โครงสร้ างคล้าย RPD3
deacetylase ของยีสต์ พบในนิ วเคลี ยสของเซลล์ทว่ั ไป
(สรายุทธ์, 2549) จากการศึกษาการยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของเซลล์ ม ะเร็ ง ชนิ ด ต่ า งๆ ท าให้ มี ก ารค้น พบสาร
สังเคราะห์ที่มีสมบัติในการยับยั้งการทางานของ HDACs
(HDAC inhibitors) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น suberoyl
anilide hydroxamic acid (SAHA) แ ล ะ trichostatin A
(TSA) เป็ นต้น และสารสังเคราะห์ ในกลุ่มนี้ ยงั มี ความ
เป็ นพิ ษต่ า นอกจากนั้นยังมี การศึ กษาสารผลิ ตภัณฑ์
ธรรมชาติ ในพืชสมุนไพรหลายชนิ ด ที่ มี สมบัติในการ

ภาพที่ 1 โครงสร้างสารกลุ่ม flavonoids
สารฟลาโวนอยด์จดั เป็ นอาหารที่มีสรรพคุณ
ทางยา (nutraceutical) มี ส มบัติ เ ป็ นสารต้า นอนุ มู ล
อิสระ (antioxidant) โดยทาหน้าที่ในการหน่ วงเหนี่ ยว
หรื อป้ องกันการเกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน (oxidation)
จึ ง ช่ ว ยหยุด ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ ข องอนุ มู ล อิ ส ระได้ โดย
สารพฤกษเคมี เ หล่ า นี้ หลายชนิ ด มี ฤ ทธิ์ ต่ อ ต้า นหรื อ
ป้ องกันโรคบางชนิดและโรคสาคัญที่มกั จะกล่าวกันว่า
สารกลุ่มนี้ ช่วยป้ องกันได้คือ “โรคมะเร็ ง” กลไกการ
ทางานของสารพฤกษเคมีเมื่อเข้าสู่ ร่างกายอาจเป็ นไป
โดยการช่ ว ยให้ เ อ็ น ไซม์ บ างกลุ่ ม ท างานได้ ดี ข้ ึ น
เอ็นไซม์บางชนิ ดทาหน้าที่ทาลายสารก่อมะเร็ งที่ เข้าสู่
ร่ างกายมีผลทาให้สารก่อมะเร็ งหมดฤทธิ์ (มงคล และ
คณะ, 2556)
เพื่อเป็ นการค้นหาสารที่ มีประสิ ท ธิ ภาพสู ง
ในการรั ก ษาโรคมะเร็ ง และมี ค วามเป็ นพิ ษ ต่ อ เซลล์
ปกติของผูป้ ่ วยน้อย งานวิจยั นี้ จึงสนใจที่จะศึกษาสาร
ใ น ก ลุ่ ม ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ ไ ด้ แ ก่ แ ค ม พ์ เ ฟ อ ร อ ล
(kaempferol) และกอสซิเพติน (gossypetin) ซึ่งเป็ นสาร
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ผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่พบในมะรุ มและกระเจี๊ ยบแดง
นอกจากนี้ ยงั สนใจศึกษาสารที่เป็ นอนุพนั ธ์ของแคมพ์
เ ฟ อ ร อ ล ไ ด้ แ ก่ Kaempferol oxime, Kaempferol
methyloxime และ Kaempferol hydrazineoxime (ซึ่ ง
ต่อไปจะเรี ยกว่า ออกซิ ม เมทิลออกซิ ม และ ไฮดราซี
นออกซิ ม ตามลาดับ) โครงสร้างของสารข้างต้นแสดง
ดังตารางที่ 1 ซึ่ งวิธีที่ใช้ในการศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษา
ท า ง เ ค มี ท ฤ ษ ฎี ห รื อ เ ค มี เ ชิ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
(Computational chemistry) โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี การ
จ าลองแบบโมเลกุ ล าร์ ด็ อ กกิ ง (Molecular docking
simulation) และการค านวณทางกลศาสตร์ ควอนตัม

(Quantum mechanics) ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ไ ด้ขอ้ มู ล ในระดับ
โมเลกุลที่ สามารถอธิ บายผลการยับยั้งการทางานของ
เอนไซม์ HDAC8 อี ก ทั้ งระเบี ย บวิ ธี ทางเคมี เ ชิ ง
คอมพิวเตอร์มีบทบาทและมีความสาคัญอย่างยิง่ ในทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถใช้ศึกษาและค้นคว้าวิจยั โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ในการคานวณและออกแบบโมเลกุลก่อน
ท าการทดลองจริ งในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เป็ น
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการทาการทดลอง
ซื้ อสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย ข้อมูลที่ได้จาก
การศึ กษาด้วยคอมพิวเตอร์ จะเป็ นแนวทางในการวาง
แผนการทาการทดลองในห้องปฏิบตั ิการต่อไป

ตารางที่ 1 ลิแกนด์ที่ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติยบั ยั้งการทางานของเอนไซม์
ชื่ อลิแกนด์

โครงสร้ างโมเลกุล

Kaempferol

Gossypetin

Kaempferol oxime

Kaempferol methyloxime

Kaempferol hydrazineoxime

SAHA
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ในภาพที่ 2 จากนั้นตัดแยก HDAC8 และ SAHA ออกจาก
กันและเติมอะตอมไฮโดรเจนที่ขาดหายไป
ในกรณี ของสารกลุ่ มฟลาโวนอยด์ซ่ ึ งเฉพาะ
แคมพ์เฟอรอลเท่ านั้นที่ มี โครงสร้ าง X-ray ที่ สามารถ
ดาวน์ โหลดได้จากฐานข้อมู ลธนาคารโปรตี น ส่ วน
อนุ พ ัน ธ์ ข องแคมพ์ เ ฟอรอลทั้ ง 4 ชนิ ด ได้ จ ากการ
ดัดแปลงโครงสร้างของแคมพ์เฟอรอลโดยใช้โปรแกรม
HyperChem 8.0 (HyperChem Professional 8.0, 2006)
จากนั้นหาโครงสร้ างเสถียรของอนุ พนั ธ์เหล่านี้ ด้วยวิธี
กลศาสตร์ เ ชิ ง โมเลกุ ล (Molecular mechanics) โดยใช้
สนามแรงชนิด CHARMM
2. การกาหนดประจุอะตอมและเตรียมไฟล์
พารามิเตอร์
ก่อนการทาโมเลกุลาร์ด็อกกิงต้องกาหนด
ประจุ ให้แต่ละอะตอมและเตรี ยมไฟล์พารามิ เตอร์ ของ
ของลิ แ กนด์ แ ละ HDAC8 ซึ่ งท าได้ โ ดยโปรแกรม
AutoDockTools 1.5.6 (Sanner, 1999) ส าหรั บประจุ ของ
อะตอมต่ างๆ ในการศึ กษานี้ ใช้ป ระจุ ชนิ ด Gasteiger
charge ส่วนการเตรี ยมไฟล์พารามิเตอร์ของ HDAC8 นั้น
ได้ก าหนดให้ พ ันธะในกรดอะมิ โนบางชนิ ด ที่ อ ยู่ ใ ห้
ตาแหน่งกัมมันต์สามารถหมุนได้ (flexible) ได้แก่ หมู่ –
OH ของไทโรซี น (TYR306) และ ฮีสทีดีน (HIS142 และ
HIS143) และสาหรับไฟล์พารามิเตอร์ ของลิแกนด์ต่างๆ
ได้กาหนดให้พนั ธะของหมู่ –OH ทั้งหมดหมุนได้ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดอันตรกิริยากับ HDAC8 ได้ดีที่สุดและไม่มีผล
ต่อการเปลี่ยนโครงสร้างโดยรวมของลิแกนด์ดว้ ย
3. การหาตั ว แปรที่ เ หมาะสมและการทา
โมเลกุลาร์ ดอ็ กกิง
ในการหาตัว แปร หรื อ พารามิ เ ตอร์ ที่
เหมาะสมและการทาโมเลกุลาร์ด็อกกิง (เช่น ขนาดของ
กล่องกริ ด จุดศูนย์กลางของกล่องกริ ด เป็ นต้น) ทาได้
โดยกาหนดตัวแปรเหล่านี้ ให้มีค่าหลากหลาย เช่น ให้
กล่องกริ ดมีขนาด 606060 Å3, 707070 Å3 และ
808080 Å3 เป็ นต้น จากนั้นทาการจาลองแบบโมเลกุลาร์ ด็อกกิ งด้วยลิแกนด์ SAHA จานวน 50 รอบ ด้วย
โปรแกรมAutoDock 4.2 (Morris et al., 2009) แล้ ว

ภาพที่ 2 โครงสร้ า งเอนไซม์ HDAC8 และลิ แ กนด์
SAHA (รหัสโครงสร้าง 1T69)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาพลั ง งานอิ ส ระการยึ ด จั บ
(binding freee energy, Gbinding) และค่าคงที่ การยับยั้ง
(inhinitory constant, Ki) ระหว่างเอนไซม์ HDAC8 กับ
สารต่างๆ (เรี ยกว่า ลิแกนด์) ได้แก่ แคมพ์เฟอรอล กอส
ซิเพติน ออกซิม เมทิลออกซิม และ ไฮดราซีนออกซิ ม
(รวมทั้ง SAHA เพื่อใช้ในการเปรี ยบเที ยบ) โดยใช้วิธี
โมเลกุลลาร์ด็อกกิง ทั้งนี้เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของ
ลิแกนด์ในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ HDAC8
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอัน ตรกิ ริ ยาระหว่ า งลิ แ กนด์
ต่างๆ กับกรดอะมิโนที่ อยู่ในบริ เวณตาแหน่ งกัมมันต์
(active site) ของเอนไซม์ HDAC8

วิธีการวิจัย
การทาโมเลกุลาร์ ดอ็ กกิง
1. การเตรียมไฟล์ โครงสร้ าง
เริ่ มต้นด้วยการเตรี ยมโครงสร้างเอนไซม์
HDAC8 ส าหรั บท าโมเลกุลาร์ ด็ อกกิ งโดยดาวน์ โหลด
โครงสร้ าง X-ray ของ HDAC8 รหัสโครงสร้ าง 1T69
จากฐานข้อมูลธนาคารโปรตีน(http://www.rcsb.org) ซึ่ ง
เป็ นโครงสร้ างที่ ประกอบด้วยโครงสร้ างของ HDAC8
และโมเลกุล SAHA ที่ อยู่ในตาแหน่ งกัมมันต์ ดังแสดง
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PMP16-5
เลื อ กตัว แปรที่ ท าให้ SAHA เข้า ไปอยู่ ใ นต าแหน่ ง
กั ม มั น ต์ ไ ด้ เ ห มื อ น เ ดิ ม กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง X-ray
(กระบวนการนี้เรี ยกว่า การทารี ด็อกกิง (redocking))
ตัวแปรที่เหมาะสมที่ได้จากการทารี ด็อก
กิ ง ซึ่ ง จะใช้ท าโมเลกุ ล าร์ ด็ อ กกิ ง ส าหรั บลิ แ กนด์อื่น
ต่อไป ซึ่ งในการทาโมเลกุลาร์ ด็อกกิงของสารในกลุ่ม
ของฟลาโวนอยด์ ไ ด้ ก าหนดให้ ลิ แ กนด์ ว างตัว ใน
ตาแหน่ งและทิ ศทางต่างๆ จากนั้นเลื อกโครงสร้ างที่
ให้ผ ลการทาโมเลกุล าร์ ด็ อกกิ งที่ ดี ที่สุ ดเพื่ อ นามาหา
พลัง งานการยึ ด จับ และค่ า คงที่ ก ารยับ ยั้ง ระหว่า งลิ
แกนด์กบั เอนไซม์ HDAC8

สามารถในการยึดจับกับ HDAC8 ได้ดี) และมีค่าคงที่
Ki ประมาณ 1.6 ถึง 25.8 µM (ค่าน้อย หมายถึง มีความ
สามารถในการยับยั้งการทางานของ HDAC8 ได้ดี) โดย
ที่ ลิแกนด์กอสซิ เพตินมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการ
ท างานของ HDAC8 ได้ ดี ที่ สุ ด ( Gbinding เท่ า กั บ
–7.91 kcal/mol และ Ki เท่ า กั บ 1.59 µM) เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ ลิ แ กนด์ SAHA ซึ่ งเป็ นยาที่ ใ ช้รั กษา
โรคมะเร็ งในปั จจุบนั พบว่า โดยรวมแล้วสารแคมพ์เฟอรอล และอนุ พนั ธ์ ให้ค่าพลังงานอิ สระการยึด จับ
และค่าคงที่การยับยั้งใกล้เคียงกับ SAHA (อันตรกิ ริยา
ระหว่ า ง SAHA กับ HDAC8 ให้ ค่ า Gbinding และ Ki
เท่ า กั บ –8.21 kcal/mol และ 0.96 µM ตามล าดั บ )
กล่าวคือ สารในกลุ่มของแคมพ์เฟอรอลมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการยับ ยั้ง การท างานของเอนไซม์ HDAC8 ได้
ใกล้เคี ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกอสซิ เพติ น และ
ไฮดราซีนออกซิมซึ่งมีค่าคงที่การยับยั้งน้อยกว่า 10 µM
ตาแหน่งและการวางตัวของลิแกนด์ต่างๆ ใน
บริ เวณตาแหน่งกัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC8 ที่ได้จาก
การจาลองแบบโมเลกุลาร์ ด็อกกิงแสดงในภาพที่ 3 ซึ่ ง
จากรู ปจะเห็ น ว่ า ลิ แ กนด์ แ ต่ ล ะชนิ ด สามารถเกิ ด
อัน ตรกิ ริ ย ากับ กรดอะมิ โ นของ HDAC8 ในบริ เ วณ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ในการท ารี ด็ อ กกิ ง ค่ า ที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ใ นการ
ตัดสิ นว่าการทารี ด็อกกิงให้ผลดีหรื อไม่ คือค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หรื อ root mean square deviation (RMSD)
ซึ่ ง เป็ นค่า ที่ บอกความแตกต่า งระหว่างตาแหน่ งของ
สองโมเลกุล (ในที่น้ ีหมายถึง ตาแหน่งของ SAHA ที่ได้
จากการท ารี ด็ อ กกิ ง กั บ ต าแหน่ ง ของ SAHA จาก
โครงสร้าง X-ray) โดยค่าที่ ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าไม่เกิ น
2 Å ซึ่งผลการทารี ด็อกกิง พบว่าได้ค่า RMSD ประมาณ
1.3 Å โดยตัวแปรที่เหมาะสมที่ได้จากการทารี ด็อกกิ ง
ซึ่ งใช้ทาโมเลกุลาร์ ด็อกกิ งสาหรับลิแกนด์อื่นๆ ต่อไป
ได้แก่ ให้อะตอม Zn ใน HDAC8 เป็ นจุดกึ่ งกลางของ
กล่องกริ ดซึ่ งอยู่ที่โคออร์ ดิเนต x, y, z เท่ากับ 1.6, 5.9,
1.0 ตามลาดับ ขนาดของกล่องกริ ดเท่ากับ 606060
Å3 ช่องว่างระหว่างกริ ด (grid spacing) เท่ากับ 0.375 Å
และใช้ อ ัล กอลิ ทึ ม ในการจ าลองแบบเป็ น Gemetic
algorithm
จากการจาลองแบบโมเลกุลาร์ ด็อกกิงเพื่อหา
ต าแหน่ ง และการวางตัว ที่ เ หมาะสมของลิ แ กนด์ใ น
บริ เวณตาแหน่ งกัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC8 รวมถึง
เพื่ อ ประเมิ น ศัก ยภาพของลิ แ กนด์ ใ นการยับ ยั้ง การ
ทางานของ HDAC8 ได้ผลดังตารางที่ 2 ซึ่ งจากตาราง
จะเห็ นว่าค่าพลังงาน Gbinding มี ค่าประมาณ –6.3 ถึ ง
–7.9 kcal/mol (ค่ า ที่ เ ป็ นลบมาก หมายถึ ง มี ค วาม

ตารางที2่ แสดงค่าพลังงานอิ สระการยึดจับ (Gbinding)
และค่ า คงที่ ก ารยับ ยั้ง (Ki) ของเอนไซม์
HDAC8 กับลิแกนด์ต่างๆ
ลิแกนด์
Kaempferol
Gossypetin
Kaempferol oxime
Kaempferol
methyloxime
Kaempferol
hydrazineoxime
SAHA
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Ki (µM)

Gbinding

17.79
1.59
25.76
15.25

(kcal/mol)
–6.55
–7.91
–6.26
–6.56

4.23

–7.33

0.96

–8.21

PMP16-6
เนื่ องจาก SAHA มีท้ งั หมู่ –OH และ –NH ที่เป็ นหมู่ให้
พันธะไฮโดรเจน รวมทั้งมีหมู่ =O ที่ เป็ นหมู่รับพันธะ
ไฮโดรเจนได้อีกด้วย จึงทาให้จึงทาให้ SAHA สามารถ
เกิ ด อัน ตรกิ ริ ยาได้แ ข็งแรงและยับ ยั้ง การทางานของ
HDAC8 ได้ดี ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากพัน ธะไฮโดรเจนเป็ น
อันตรกิริยาที่แข็งแรงเมื่อเทียบกับอันตรกิริยาแบบอื่นๆ

ตาแหน่งกัมมันต์ได้หลายรู ปแบบ ได้แก่ การเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน (Hydrogen bond) อันตรกิ ริยาแบบไพ-ไพ
(- interaction) และอั น ตรกิ ริ ยาทางไฟฟ้ า สถิ ต
(Electrostatic interaction) ดังแสดงในตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 จะเห็ นว่า SAHA สามารถเกิด
พันธะไฮโดรเจน กับกรดอะมิ โนได้มากถึ ง 5 พันธะ
(ก) Kaempferol

(ข) Gossypetin

(ค) Kaempferol oxime

(ง) Kaempferol methyloxime

(จ) Kaempferol hydrazineoxime

(ฉ) SAHA

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการวางตัวของลิแกนด์ต่างๆ และกรดอะมิโนที่สาคัญในตาแหน่งกัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC8
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PMP16-7
ตารางที่ 3 แสดงอันตรกิริยาระหว่างลิแกนด์กบั กรดอะมิโนที่สาคัญในตาแหน่งกัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC8
Ligand
Kaempferol

Hydrogen bond*
ASP101 (2.29Å)
TYR306 ( 2.00 Å, 2.16 Å)

- interaction

PHE152, PHE208

Electrostatic interaction
PHE207, ASP267

Gossypetin

ASP101 (2.69 Å)
ASP267 (2.13 Å)
TYR306 (2.17Å)

PHE152, PHE208

HIS180, MET274

Kaempferol oxime

ASP101 (2.05Å, 2.23Å)
TYR306 (2.01Å)

PHE152, PHE208

PHE207

Kaempferol methyloxime

ASP101 (2.21Å)
TYR306 (2.02Å)

PHE152, PHE208

PHE207

Kaempferol hydrazineoxime

ASP101 (1.98Å, 2.17 Å)
TRY306 (2.03Å, 2.17 Å)

PHE152, PHE208

SAHA

ASP101 (1.76Å)
ASP267 (2.70Å)
HIS142 (1.86Å)
HIS143 (2.20Å)
TYR306 (2.87Å)
* ตัวเลขในวงเล็บเป็ นระยะห่างของการเกิดพันธะไฮโดรเจน

TYR100

เมื่อพิจารณาสารในกลุ่มของแคมพ์เฟอรอล
ซึ่ งก็ มี ห มู่ –OH และ =O (และหมู่ –NH2 กรณี ข อง
ไฮดราซี นออกซิ ม) ที่ สามารถเกิ ดพันธะไฮโดรเจนได้
แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วหมู่ฟังก์ชนั เหล่านี้อยูท่ ี่วงเบนซีน
สองวงที่ ติ ด กัน ซึ่ งเป็ นวงที่ มี ความแข็ง (rigid) ท าให้
การวางตัว ของโมเลกุ ล มี ค วามจ ากัด ส่ ง ผลให้ ห มู่
ฟังก์ชนั ดังกล่าวเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ไม่ดี ซึ่งจะเห็น
ได้จากตารางที่ 3 ยกเว้น ลิแกนด์กอสซิ เพตินที่มีหมู่ –
OH จานวนสองหมู่อยู่ในส่ วนของวงเบนซี นวงเดี่ ยว
ซึ่ งวงเบนซี นนี้ สามารถหมุนพันธะเดี่ ยวได้ จึ งทาให้
เกิ ด พัน ธะไฮโดรเจนได้ดี เ มื่ อ เที ย บกับ ลิ แ กนด์ อื่ น
นอกจากนี้ เป็ นที่น่าสังเกตว่าลิแกนด์ทุกตัวสามารถเกิด
พันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน ASP101 และ TYR306

สรุ ปผลการวิจัย

PHE152

จากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการยับ ยั้ง การ
ทางานของเอนไซม์ HDAC8 (ซึ่งเป็ นเอนไซม์เกี่ยวข้อง
กับ การเกิ ด โรคมะเร็ ง ) ด้ว ยสารในกลุ่ ม ของแคมพ์
เฟอรอลจานวน 5 ชนิ ด (ได้แก่ แคมพ์เฟอรอล กอสซิ
เพติ น แคมพ์เ ฟอรอลออกซิ ม แคมพ์เ ฟอรอลเมทิ
ลออกซิ ม และแคมพ์เฟอรอลไฮดราซี นออกซิ ม) โดย
ใช้วิธีการจาลองแบบโมเลกุลาร์ ด็อกกิงซึ่ งเป็ นระเบียบ
วิ ธี ท างเคมี เ ชิ ง คอมพิ ว เตอร์ พบว่า สารในกลุ่ ม ของ
แคมพ์เ ฟอรอลให้ ค่ า พลัง งานอิ ส ระการยึ ด จับ และ
ค่าคงที่การยับยั้งได้ใกล้เคียงกับ SAHA ซึ่ งเป็ นยาที่ใช้
รั ก ษาโรคมะเร็ ง ในปั จ จุ บัน แสดงว่ า สารกลุ่ ม นี้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพการยับ ยั้ง การท างานของเอนไซม์
HDAC8 ได้ใกล้เคียงกับ SAHA โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาร

ได้ รวมถึ งเกิ ดอัน ตรกิ ริยาแบบไพ-ไพได้กับกรดอะมิโน
PHE152 และ PHE208
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PMP16-8
กอสซิ เพตินมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุดในกลุ่มของสาร
แคมพ์เฟอรอล ดังนั้น จึ งสามารถกล่าวได้ว่า มี ค วาม
เป็ นไปได้ที่จะพัฒนาสารในกลุ่มของแคมพ์เฟอรอลให้
เป็ นยาอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็ ง
ทั้ง นี้ ปั จ จัย ที่ ท าให้ส ารกลุ่ ม นี้ สามารถเกิ ด
อัน ตรกิ ริ ย ากับ HDAC8 ได้ดี เ นื่ อ งจากมี ห มู่ –OH ที่
สามารถเกิ ดพันธะไฮโดรเจน และเกิ ดอันตรกิริยาทาง
ไฟฟ้ า สถิ ต ได้ดี กับ กรดอะมิ โ นในบริ เ วณต าแหน่ ง
กัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC8 ได้
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เอกสารอ้างอิง
ทัศนีย ์ สายวิชยั . การศึกษาความสามารถในการยับยั้ง
การทางานของเอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิล
เลสโดยแคปไซซินและสารอนุพนั ธ์ของ
แคปไซซิน (6-hydroxy-N-(4-hydroxy-3methoxybenzyl)-8-methylnonanamide)
[วารสารออนไลน์]2011; 12: 710-714.
พรรณราย ศิยะพงษ์. การศึกษาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งและ
กลศาสตร์ควอนตัมของควิโนนรี ดกั เตส2
เป็ นเอนไซม์เป้ าหมายสาหรับมะเร็งเต้านม.
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเคมี].ศรี นคริ นทรวิโรฒ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ; 2556.
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