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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างเอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1 (HDAC1) ซึ่ งเป็ นโปรตีนในกลุ่มของ
HDACs ที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็ ง กับสารในกลุ่มของเคอร์ คูมิน ได้แก่ เคอร์ คูมิน ดีเมท็อกซี เคอร์ คูมิน บิสดีเมท็อก
ซี เคอร์ คูมิน เตตระไฮโดรเคอร์ คูมิน และเฮกซะไฮโดรเคอร์ คูมิน ด้วยวิธีการจาลองแบบโมเลกุลาร์ ด็อกกิ ง จากการ
คานวณพบว่า สารเหล่านี้ ให้ค่าพลังงานเสรี การยึดจับ (Gbinding) กับ HDAC1 ประมาณ –4 ถึง –7 กิ โลแคลอรี ต่อโมล
และมีค่าคงที่การยับยั้งเอนไซม์ (Ki) ประมาณ 9 ถึง 540 ไมโครโมลาร์ โดยที่ บิสดีเมท็อกซี เคอร์ คูมินมีประสิ ทธิ ภาพใน
การยับยั้ง HDAC1 ดีที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบกับซูเบอร์ อะนิโลไฮโดรซามิกแอซิ ดซึ่ งเป็ นยาที่ใช้ยบั ยั้งการทางานของ
เอนไซม์ในกลุ่ม HDACs (มีค่า Gbinding และ Ki กับ HDAC1 เท่ากับ–7.4 กิ โลแคลอรี ต่อโมล และ 5.9 ไมโครโมลาร์
ตามลาดับ) จะพบว่าสารในกลุ่มของเคอร์คูมินมีประสิ ทธิภาพการยับยั้ง HDAC1 ใกล้เคียงกัน จึงกล่าวได้วา่ สารในกลุ่ม
ของเคอร์คูมินมีแนวโน้มที่จะนามาพัฒนาให้เป็ นยารักษาโรคมะเร็ งต่อไปได้
ABSTRACT
In this work, the interaction between histone deacetylase 1 (HDAC1), which is one of HDACs causing cancer
diseases, with curcumin, demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin, tetrahydrocurcumin and hexahydrocurcumin was
studied using a molecular docking simulation. The binding free energy (Gbinding) between these compounds and
HDAC1 was in the range of –4 to –7 kcal/mol, and the calculated inhibitory constant (Ki) was about 9 – 540 μ M. The
highest efficient HDAC inhibition is found in bisdesmethoxycurcumin. This theoretical investigation shows that the
HDAC1 inhibition efficiency of curcumin and its derivatives is almost comparable to suberanilohydroxamic acid which
is a cancer drug (Gbinding and Ki for HDAC1 inhibition were –7.4 kcal/mol and 5.9 μM, respectively). As a result, the
curcumin compounds are a one choice in drug development process for cancer therapy.
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ดึ งหมู่อะเซทิ ลและเกิ ดปฏิ กิริยาการแยกสลายด้ว ยน้ า
(Villar-Garea, Esteller, 2004)
HDACs ในกลุ่มที่ 1 โดยเฉพาะ HDAC1 หรื อ
เอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1 มีความสาคัญจึงมีผทู ้ ี่
ศึกษาหาสาเหตุของโรคมะเร็ งและสารที่ มีฤทธิ์ ในการ
ยับยั้งอย่างแพร่ หลาย เช่น มีการายงานว่า HDAC1 และ
HDAC3 มีความเฉพาะเจาะจงที่ทาให้เกิดเนื้ องอกและ
ท าให้ เ ป็ นมะเร็ ง เต้า นม (Krusche et al., 2005) การ
เพิ่มขึ้นของ HDAC1 ทาให้เป็ นมะเร็ งกระเพาะอาหาร
(Choi et al., 2001) มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก (Halkidou et
al., 2004) และมะเร็ ง เต้านม (Zhang et al., 2005) จาก
ข้อมูลจะเห็นว่า HDAC1 เป็ นเอนไซม์ที่มีความสาคัญ
ในการทาให้เกิดโรคมะเร็ งหลายชนิดจึงมีผทู ้ ี่ศึกษาสาร
เพื่อยับยั้ง HDAC1 (โครงสร้างของ HDAC1 แสดงใน
ภาพที่ 1)

บทนา
จากการส ารวจข้ อ มู ล ของ World Cancer
Report 2014 พบว่าในปี 2012 มี ผูป้ ่ วยด้วยโรคมะเร็ ง
รายใหม่เพิ่มขึ้นทัว่ โลกประมาณ 14,100,000 ราย โดย
ไม่รวมถึงโรคมะเร็ งผิวหนังอื่นที่ไม่ใช่เนื้ องอก (World
Cancer Report, 2014) มีคนเสี ยชีวติ 8,200,000 รายหรื อ
14.6% ของการเสี ย ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ท้ ัง หมด (WHO,
2014) มะเร็ ง หรื อ ทางการแพทย์เ รี ย กว่า เนื้ อ งอกร้ า ย
(malignant tumor) เซลล์ จ ะแบ่ ง ตั ว และเจริ ญอย่ า ง
ควบคุ มไม่ได้ ก่ อเป็ นเนื้ องอกร้ ายและท าให้ร่ า งกาย
ส่ วนข้างเคียงไม่สามารถทางานได้เป็ นปกติ มะเร็ งอาจ
แพร่ กระจายไปยังส่ วนอื่นๆ ของร่ างกายได้ (Amarica
cancer society, 2014) เซลล์มะเร็ ง หรื อ เซลล์ที่มีความ
ผิดปกติมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม
การเพิ่มจานวนของเซลล์ เช่ น ยีนมะเร็ ง (oncogenes)
และยี น กดมะเร็ ง (tumor-suppressor genes) (Cooper,
Hausman, 2004) นอกจากนี้ยงั พบว่าจานวนของเซลล์ที่
เพิ่มขึ้ นผิดปกติ ยังมี สาเหตุมาจากความผิดปกติอื่นๆ
ได้ด้วย เช่ น เอนไซม์ฮีสโทนดี อ ะเซทิ ลเลส (histone
deacetylases, HDACs) เป็ นเอนไซม์ที่มีบทบาทในการ
ควบคุ มกระบวนการถอดรหัสของยีน (transcription)
เกิ ดความผิดปกติในการทางานและทาหน้าที่ ควบคุม
กระบวนการแบ่งเซลล์ออกเป็ น 2 เซลล์ในวัฏจักรเซลล์
(cell cycle) และกระบวนการเซลล์เ ดี่ ย วแตกตายเอง
( apoptosis) (Villar-Garea, Esteller, 2004) ดั ง นั้ น
HDACs จึ งเป็ นเป้ าหมายสาคัญเป้ าหมายหนึ่ งในการ
พัฒนายาต้านมะเร็ งซึ่งสารยับยั้งเอนไซม์ HDACs นี้ถูก
เ รี ย ก ว่ า Histone deacetylase inhibitors (HDAC
inhibitors) HDACs ในคนพบอย่ า งน้ อ ย 18 ชนิ ด
(Dokmanovic, Marks, 2005) และแบ่ ง ได้ 4 กลุ่ ม โดย
กลุ่ ม ที่ 1 ประกอบด้ว ย HDAC1, 2, 3 และ 8 พบใน
นิ ว เคลี ย สของเซลล์ ทั่ว ไป (Mork et al. 2005) พบว่า
ปฏิ กิ ริ ย าที่ HDACs กลุ่ ม 1 และ 2 โดยมี ไ อออนของ
สังกะสี (Zn2+) ที่ อยู่บริ เวณตาแหน่ งเฉพาะที่ HDACs
เร่ งปฏิกิริยา (catalytic site) ช่วยเร่ งให้เกิดปฏิกิริยาการ

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างบริ เวณยับยั้งของ HDAC1
Hui Lu et al. (2011) พบว่า สาร Entinostat มี
ฤทธิ์ ในการยับ ยั้ง HDAC1 ได้น้อ ย แต่ ถ ้าเปลี่ ย นหมู่
pyridine ใน Entinostat ด้ว ยหมู่ 4-(2-methoxyphenyl)
piperidine จะเพิ่ ม การยับ ยั้ง ได้ ดี ข้ ึ น สารประกอบ
Entinostat ที่ต่อกับหมู่ 4-(2-methoxyphenyl)piperidine
นี้ มี ส่ ว นของหมู่ ฟั ง ก์ ชัน ที่ ป ลายซึ่ งท าหน้ า ที่ ย ับ ยั้ง
HDAC1 ได้และป้ องกันการทางานของเซลล์ Hct-116
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อย่า งไรก็ ต าม พบว่า สารนี้ มี ค วามเป็ นพิ ษต่อ เซลล์บุ
ผนังหลอดเลือดดา
สาร Suberanilohydroxamic acid หรื อ SAHA
เป็ นยารั กษามะเร็ งที่ ใช้อยู่ในปั จจุ บัน มี รายงานว่า มี
ผลกระทบข้างเคี ยงต่ อเซลล์ปกติ ค่อนข้างน้อย ท าให้
ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งมากในการใช้ เ ป็ นยารั ก ษา
โรคมะเร็ ง ซึ่ งรวมถึ งใช้ร่ วมกับยารั กษาโรคมะเร็ งตัว
อื่นๆ (Warrell et al., 1998; Lindemann et al., 2004)
ยาที่ ใช้ ใ นการรั ก ษาโรคมะเร็ งมี ห ลาย
ประเภทแบ่ ง ตามกลไกการแสดงฤทธิ์ ของยา แต่
อย่า งไรก็ ต ามยาหลายชนิ ด มี ผ ลกระทบข้า งเคี ย งต่อ
เนื้ อเยื่อปกติ ที่มีการแบ่งตัวเร็ วคล้ายเซลล์มะเร็ ง เช่น
เซลล์ไขกระดูกเซลล์รากขน (hair follicles) และเซลล์
เยื่อ บุ ล าไส้ จึ ง ท าให้มี ข อ้ จ ากัดในการรั ก ษาด้วยเคมี
บาบัด นอกจากนี้ยาเหล่านี้มกั จะมีราคาค่อนข้างแพง

ขมิ้นชันเป็ นพืชที่ พบในประเทศไทยมาก มี
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ วา่ Curcuma longa Linn อยูใ่ นวงศ์
Zingiberceracea เป็ นพืชสมุนไพรทรงคุณค่าที่มีอยูต่ าม
ธรรมชาติ มาช้านานเพราะมี คุณประโยชน์ ที่สามารถ
นามาใช้ทางยา จากรายงานการทดลองวิจยั และศึ กษา
ค้นคว้าของสถาบัน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
พบว่า ขมิ้นสามารถใช้บาบัดรักษาอาการของโรคต่างๆ
ที่ เกิ ดขึ้ นกับคนเราได้ไม่น้อยกว้า 50 โรค (Pfeiffer et
al., 2003) สารเคมีที่พบในขมิ้นชัน จะพบในส่ วนของ
น้ ามันหอมระเหยเป็ นสาคัญ โดยทัว่ ไปแล้วขมิ้น จะมี
น้ ามันหอมระเหยตั้งแต่ 2 – 6 % (v/w) น้ ามันมีสีเหลือง
และเรื อ งแสงได้เ ล็กน้อ ย สารเคมี ที่ พ บมากที่ สุด คื อ

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างของ SAHA และลิแกนด์
ชื่ อลิแกนด์

โครงสร้ างโมเลกุล

SAHA
Curcumin

Demethoxycurcumin

Bisdemethoxycurcumin

Tetrahydrocurcumin

Hexahydrocurcumin
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เทอร์มีโรน (termeron) ประมาณ 58 – 59 % นอกจากนี้
ยัง พบสารที่ ส าคัญ อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง คื อ เคอร์ คู มิ น นอยด์
(curcuminoids) ซึ่ งประกอบด้ ว ยสารที่ ส าคัญ 3 ตัว
ได้แก่ เคอร์คูมิน (75 – 81%) ดีเมท็อกซีเคอร์คูมิน (15 –
19%) และบิ สดี เมท็อกซี เคอร์ คูมิน (2.2 – 6.6%) โดย
ทั้ง ดี เ มท็ อ กซี เ คอร์ คูมิ นและบิ ส ดี เ มท็อ กซี เ คอร์ คูมิน
เป็ นอนุพนั ธ์ของเคอร์คูมิน (Jayaprakasha et al., 2005)
ดั ง นั้ น ง าน วิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง สน ใจ ศึ กษา
ความสามารถในการยับยั้ง HDAC1 ด้วยสารในกลุ่ ม
ของเคอร์ คูมิน โดยระเบี ยบวิธีโมเลกุลาร์ ด็อกกิ งและ
กลศาสตร์ ควอนตัม ซึ่ งเป็ นการศึ กษาทางทฤษฎี ทั้งนี้
เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนายา
รักษาโรงมะเร็ งต่อไป

(Protein data bank) รหั ส 4BKX ซึ่ งประกอบด้ ว ย
เอนไซม์ HDAC1 จานวน 2 สาย ได้แก่ สาย A และสาย
B ในงานวิจยั นี้เลือกใช้เฉพาะสาย B ซึ่งมีความสมบูรณ์
มากกว่าเพื่อทาโมเลกุลาร์ด็อกกิง
1.2 การเตรียมลิแกนด์
ดาวน์โหลดโครงสร้าง X-ray ของลิแกนด์
เคอร์ คูมินจากธนาคารฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีน รหัส
4PMF เพื่อใช้เป็ นโครงสร้างเริ่ มต้นสาหรับการทาโมเล
กุลาร์ด็อกกิง สาหรับอนุพนั ธ์ของเคอร์คูมินอื่นๆ (ได้แก่
ดี เมท็ อกซี่ เคอร์ คูมิน บิ สดี เมท็ อกซี่ เคอร์ คูมิ น เตตระ
ไฮโดรเคอร์ คูมิน และเฮกซะไฮโดรเคอร์ คูมิน) ซึ่ งไม่มี
โครงสร้าง X-ray สามารถเตรี ยมได้โดยนาโครงสร้างของ
เคอร์ คู มิ นมาปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างให้ถู กต้องโดยใช้
โปรแกรม HyperChem 8.0 (HyperChem Professional 8.0,
2006) จากนั้นหาโครงสร้างเสถียรด้วยวิธีกลศาสตร์ เชิ ง
โมเลกุล (Molecular mechanics) โดยใช้สนามแรงชนิ ด
CHARMM
1.3 การหาพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมสาหรั บ
การทาโมเลกุลาร์ ดอ็ กกิง
ในการทาโมเลกุลาร์ ด็อกกิงสาหรับระบบ
หนึ่งๆ จาเป็ นต้องหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ได้แก่ ขนาด
ของกริ ด (grid parameter) โดยการน าโครงสร้ า งของ
โปรตีนและลิแกนด์ที่ทราบโครงสร้าง X-ray อยูแ่ ล้ว (ใน
ที่ น้ ี ใช้ SAHA ที่ อยู่ในโครงสร้างของฮีสโทนดี อะเซทิ ล
เลส 8 หรื อ HDAC8, PDB รหัส 1T64) มาตัดแยกออกจาก
กัน แล้วทาโมเลกุลาร์ ด็อกกิ งให้โครงสร้างของลิแกนด์
SAHA ที่ ต ัดแยกออกมากลับไปอยู่ในต าแหน่ งเริ่ มต้น
กระบวนการนี้ เรี ยกว่ า รี ด็ อ กกิ ง (redocking) โดย
พารามิ เตอร์ ที่ ท าให้ลิ แกนด์ SAHA กลับเข้าไปอยู่ใน
บริ เวณยับยั้งเดิ มซึ่ งเป็ นตาแหน่ งกัมมันต์ของ HDAC8
คือ กล่องกริ ดขนาด 606060 Å3 ช่องว่างระหว่างกริ ด
(grid spacing) เท่ากับ 0.375 Å จุดศูนย์กลางของกริ ดตาม
โคออร์ดิเนต x, y, z คือ 1.6, 5.9, 1.0 ตามลาดับ
1.4 การทาโมเลกุลาร์ ดอ็ กกิงของลิแกนด์ ทศี่ ึกษา
การเตรี ยมไฟล์ของโปรตีนและลิ แกนด์
ชนิ ดต่างๆ สาหรั บทาโมเลกุลาร์ ด็อกกิ งทาได้โดยใช้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอั น ตรกิ ริ ยาระหว่ า งเอนไซม์
ฮี สโตนดี แอซี ทิลเลส 1 หรื อ HDAC1 กับสารในกลุ่ม
ของเคอร์คูมินและอนุพนั ธ์ ได้แก่ เคอร์คูมิน (Curcumin)
ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Demethoxycurcumin) บิสดีเมท็อก
ซี่เคอร์คูมิน (Bisdemethoxycurcumin) เตตระไฮโดรเคอร์
คู มิน (Tetrahydrocurcumin) และ เฮกซะไฮโดรเคอร์ คู
มิ น ( Hexahydrocurcumin) รวมทั้ง SAHA (เรี ยกสาร
เหล่านี้ ว่าลิ แกนด์) โดยวิธีโมเลกุลาร์ ด็อกกิ งและการ
คานวณทางกลศาสตร์ ค วอนตัม โครงสร้ างโมเลกุล
ของสารต่างๆ แสดงในตารางที่ 1

วิธีการวิจัย
1. โมเลกุลาร์ ดอ็ กกิง
วิธีโมเลกุลาร์ ด็อกกิงเป็ นการจาลองแบบเพื่อ
ศึ กษาตาแหน่ งการวางตัวของลิแกนด์ของสารในกลุ่ม
ของเคอร์ คูมินและ SAHA ในตาแหน่งกัมมันต์ (active
site) ของเอนไซม์ HDAC1 ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1.1 การเตรียมเอนไซม์ HDAC1
ดาวน์โหลดโครงสร้างของ HDAC1 ซึ่ ง
เป็ นโปรตีนจากธนาคารฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีน

- 320 -

PMP18-5
โปรแกรม AutoDockTools 1.5.6 (Sanner, 1999) โดย
กาหนดให้อะตอม Zn ใน HDAC1 เป็ นจุดกึ่งกลางของ
กล่องกริ ด และตาแหน่งเริ่ มต้นของลิแกนด์แต่ละชนิด
อยู่ในบริ เวณตาแหน่ งกัมมันต์โดยวางตัวในทิ ศทางที่
แตกต่างกัน กาหนดให้อะตอมของลิแกนด์บางตาแหน่ง
สามารถขยับได้ (flexible) ตามความเหมาะสมและให้
หมู่ –OH ของกรดอะมิโนไทโรซี น (TYR303) ซึ่ งเป็ น
กรดอะมิ โนบริ เวณตาแหน่ งกัมมันต์สามารถหมุนได้
ก าหนดประจุ ใ ห้ อ ะตอมของเอนไซม์ แ ละลิ แ กนด์
ข้างต้นด้วยประจุชนิด Gasteiger charge
ทาโมเลกุลาร์ ด็อกกิงจากโครงสร้างของ
เอนไซม์และลิ แกนด์ที่เตรี ยมไว้โดยใช้พารามิ เตอร์ ที่
เหมาะสมที่ได้จากกระบวนการรี ด็อกกิงข้างต้นโดยใช้
โปรแกรม AutoDock 4.2 (Morris et al., 2009) และ
กาหนดจานวนรอบในการทาโมเลกุลาร์ด็อกกิงจานวน
50 รอบ จากนั้นทาการวิเคราะห์พลังงานเสรี การยึดจับ
(Gbinding) และค่าคงที่การยับยั้ง (Ki) ของลิแกนด์
2. การคานวณทางกลศาสตร์ ควอนตัม
เพื่อศึ กษาว่ากรดอะมิโนตัวใดในตาแหน่ งกัม
มันต์ของ HDAC1 เกิดอันตรกิริยากับลิแกนด์ได้ดี จึงได้
ค านวณพลังงานยึ ดจับ (Ebinding) ระหว่างลิ แกนด์ กับ
กรดอะมิโนต่างๆ ด้วยระเบียบวิธีทางกลศาสตร์ ควอนตัม
โดยใช้วิธี แอบ อิ นิชิโอ (Ab initio) ที่ ระดับการคานวณ
MP2/6-31G(d) และการคานวณใช้โปรแกรม Gaussian 09
(Frisch et al.., 2009) ทั้งนี้ กรด อะมิ โนที่ น ามาค านวณ
จะต้องอยู่ในต าแหน่ งกัมมันต์ที่ อยู่รอบๆ ลิ แกนด์ ใน
ระยะห่ างไม่ เกิ น 4 Å เพราะเป็ นระยะห่ างที่ เกิ ดอันตร
กิริยาได้ดี โดย Ebinding คานวณได้ดงั สมการ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการจาลองแบบด้วยวิธีโมเลกุลาร์ด็อกกิง
พบว่าสารในกลุ่มของเคอร์ คูมินและอนุ พนั ธ์ท้ งั 5 ชนิ ด
รวมทั้งสาร SAHA สามารถเข้าสู่ ต าแหน่ งกัมมันต์ของ
เอนไซม์ HDAC1 ได้โดยวางตัวอยูใ่ นลักษณะแตกต่างกัน
และอยู่ห่างจาก Zn2+ ด้วยระยะทางต่างๆ โดยที่ ลิแกนด์บิ
สดีเมท็อกซี่ เคอร์ คูมินเข้าใกล้ที่สุด (ห่ างจาก Zn2+ 1.95 Å)
การวางตัวของลิแกนด์ต่างๆ รวมถึงกรดอะมิโนที่ สาคัญ
ซึ่ งเกิ ดอันตรกิ ริยาได้ดีกบั ลิแกนด์แสดงในภาพที่ 2 โดย
โมเลกุลของลิแกนด์แสดงในรู ปแบบอะตอมทรงกลมและ
เส้นหนา (ball and stick) ในขณะที่ กรดอะมิ โนแสดงใน
รู ปแบบเส้ น (line) ซึ่ งจากรู ปจะเห็ นว่าแต่ ละลิ แกนด์
สามารถเกิ ดอันตรกิ ริ ยากับกรดอะมิ โนในตาแหน่ งกัม
มันต์ของ HDAC1 ด้วยจานวนที่แตกต่างกัน เช่น ลิแกนด์
SAHA เกิ ดอันตรกิ ริยากับกรดอะมิ โนได้ 4 ชนิ ด ได้แก่
ASP99, HIS140, HIS178 และ PHE150 (ดู ภ าพที่ 2ก)
ในขณะที่เคอร์ คูมินเกิดอันตรกิริยากับกรดอะมิโนได้มาก
ถึ ง 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ ASP99, HIS28, GLU98, GLU203 และ
TYR204 (ดูภาพที่ 2ข) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กรดอะมิโน
แต่ละชนิ ดสามารถเกิ ดอันตรกิ ริยากับลิแกนด์ด้วยความ
แรงได้แตกต่ างกัน ดังนั้นจ านวนกรดอะมิ โนจึ งไม่ ใช่
ปั จจัยหลักที่ แสดงความสามารถในการเกิ ดอันตรกิ ริ ยา
รวมกับลิ แกนด์ ทั้งนี้ อนั ตรกิ ริยารวมซึ่ งแสดงในเทอม
ของพลังงานเสรี การยึดจับ หรื อ Gbinding และค่าคงที่ การ
ยับยั้ง หรื อ Ki แสดงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าค่า Gbinding ของสารใน
กลุ่ ม ของเคอร์ คู มิ น ที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี โ มเลกุ ล าร์ ด็ อ กกิ ง มี
ค่าประมาณ –4.5 ถึง –6.9 kcal/mol (ค่าที่เป็ นลบมากแสดง
ว่าเกิ ดอันตรกิ ริยากับเอนไซม์ HDAC1 ได้ดี) และมีค่า Ki
ประมาณ 8.8 ถึง 538.7 M (ค่าน้อยแสดงว่าสามารถยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์ HDAC1 ได้ ดี กล่ า วคื อ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาโรคมะเร็ งได้ดี) โดยที่ลิแกนด์
บิ สดี เมท็ อกซี่ เคอร์ คู มิ นสามารถเกิ ดอันตรกิ ริ ยาและมี
ประสิ ทธิภาพในการยับยั้ง HDAC1

Ebinding  Eligand-amino  Eligand  Eamino

เมื่อ Eligand-amino หมายถึงพลังงานของคู่โมเลกุลลิแกนด์กบั
กรดอะมิโน ส่ วน Eligand และ Eamino หมายถึงพลังงานของ
โมเลกุลลิ แกนด์ และโมเลกุลกรดอะมิ โนที่ อยู่เดี่ ย วๆ
ตามลาดับ
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(ก) SAHA

(ข) Curcumin

(ค) Demethoxycurcumin

(ง) Bisdemethoxycurcumin

(จ) Tetrahydrocurcumin

(ฉ) Hexahydrocurcumin

ภาพที่ 2 แสดงอันตรกิริยาระหว่างกรดอะมิโนที่สาคัญในตาแหน่งกัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC1 กับลิแกนด์ต่างๆ
ตารางที่ 2 แสดงค่าพลังงาน Gbinding และ Ebinding (ในหน่วยของ kcal/mol) และค่าคงที่การยับยั้ง Ki
ลิแกนด์
SAHA
Curcumin
Demethoxycurcumin
Bisdemethoxycurcumin
Tetrahydrocurcumin
Hexahydrocurcumin

Ki
(M)
5.89
273.53
193.70
8.75
316.40
538.66
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Gbinding

Ebinding

(kcal/mol)
–7.41
–4.86
–5.07
–6.90
–4.77
–4.46

(kcal/mol)
–54.28
–46.47
–47.20
–53.80
–44.09
–30.85

PMP18-7
Electro หมายถึง เกิดอันตรกิริยาด้วยแรงทางไฟฟ้า

ตารางที่ 3 แสดงกรดอะมิโนที่เกิดอันตรกิริยากับ
ลิแกนด์ได้ดี
ลิแกนด์

กรดอะมิโน*

ชนิด
อันตรกิริยา**

SAHA

ASP99
HIS140
HIS178
PHE150

H-bond
H-bond
H-bond
Electro

Curcumin

ASP99
GLU203
GLU98
HIS28
TYR204

Electro
Electro
H-bond
Electro
Electro

Demethoxycurcumin

ASP99
HIS28
LEU271
GLU98

Electro
Electro
Electro
Electro

Bisdemethoxycurcumin

ASP176
ASP264
GLN260
HIS140
PHE150
PHE205
ASP99
GLU203
GLU98
HIS28
LEU271
TYR204

Electro
Electro
Electro
H-bond
Electro
Electro
Electro
Electro
H-bond
Electro
Electro
Electro

Tetrahydrocurcumin

สถิ ตได้ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง มี ค่ า Gbinding และ Ki เท่ า กับ –6.90
kcal/mol และ 8.75 M ตามล าดับ ในขณะที่ เ ฮกซะ

ไฮโดรเคอร์ คูมินมีประสิ ทธิ ภาพต่าที่สุด (มีค่า Gbinding
และ Ki เท่ า กั บ –4.46 kcal/mol และ 538.66 M
ตามลาดับ) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ SAHA (เป็ นยาที่ใช้ในการ
รักษาโรคมะเร็ งในปั จจุบนั ) ซึ่ งเกิดอันตรกิริยากับ HDAC1
ได้ดี โ ดยมี ค่ า Gbinding เท่ า กับ –7.41 kcal/mol และ Ki
เท่ า กับ 5.89 M จะเห็ น ว่า บิ ส ดี เ มท็ อ กซี่ เ คอร์ คู มิ น มี

ประสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยั้ง การท างานของเอนไซม์
HDAC1 ได้ใกล้เคียงกับ SAHA
จากผลการคานวณทางกลศาสตร์ ควอนตัม
ด้ว ยวิ ธี MP2/6-31G(d) ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาอัน ตรกิ ริ ย า
ระหว่างลิแกนด์กบั กรดอะมิโนที่อยู่รอบๆ ลิแกนด์ใน
ระยะ 4 Å พบว่ า ให้ ค่ า พลั ง งาน Ebinding ในช่ ว ง
ประมาณ –30.9 ถึ ง –53.8 kcal/mol ซึ่ งจะพบว่ า
แนวโน้ม ในการเกิ ด อัน ตรกิ ริ ย ากับ HDAC1 มี ค วาม
สอดคล้องกับวิธี โมเลกุล าร์ ด็อ กกิ ง กล่ า วคื อ สารใน
กลุ่มของเคอร์คูมินที่เป็ นบิสดีเมท็อกซี่ เคอร์คูมินจะเกิด
อัน ตรกิ ริ ย าได้ดี ที่ สุ ด และใกล้เ คี ย งกับ SAHA ทั้ง นี้
กรดอะมิ โนที่ สาคัญที่ เกิ ดอันตรกิ ริยาได้ดีกับลิ แกนด์
แสดงในตารางที่ 3 โดยมี ชนิ ดของอันตรกิ ริยาได้แ ก่
พัน ธะไฮโดรเจน (H-bond) และแรงทางไฟฟ้ า สถิ ต
(Electrostatic force)
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด อัน ตร
กิ ริยากับ HDAC1 จะพบว่า การเกิ ดพันธะไฮโดรเจน
ระหว่า ง ลิ แ กนด์ กับ กรดอะมิ โ นเป็ นปั จ จัย หลักที่
ส่ งผลต่อการเกิดอันตรกิริยาโดยรวม (จากการคานวณ
ทางควอนตัมพบว่า กรดอะมิโนที่เกิดพันธะไฮโดรเจน
ได้จ ะให้ ค่ า Ebinding เป็ นลบมากกว่ า –10 kcal/mol
ในขณะที่กรดอะมิโนที่เกิดแรงทางไฟฟ้าสถิตจะให้ค่า
Ebinding ประมาณ –2 ถึ ง –8 kcal/mol เท่ า นั้ น ) จาก
ลัก ษณะการวางตัว ของบิ ส ดี เ มท็ อ กซี่ เ คอร์ คู มิ น ใน
ตาแหน่งกัมมันต์ของ HDAC1 จะพบว่าหมู่ –OH ในวง
เบนซี น ที่ ป ลายทั้ง สองด้า นของลิ แ กนด์ส ามารถเกิ ด
พันธะไฮโดรเจนได้ดี (เช่นเดียวกับหมู่ –NH และ –OH

Hexahydrocurcumin

GLU203
Electro
GLU98
Electro
HIS28
Electro
TYR204
Electro
* กรดอะมิ โ นที่ ห่ า งจากลิ แ กนด์ ใ นระยะ 4 Å และเกิ ด
อันตรกิริยากับลิแกนด์ได้ดี
** H-bond หมายถึง เกิดอันตรกิริยาด้วยพันธะไฮโดรเจน
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ของ SAHA) จึ ง ท าให้ บิ ส ดี เ มท็ อ กซี่ เ คอร์ คู มิ น เกิ ด
อัน ตรกิ ริ ย ากับ HDAC1 ดี ก ว่า สารในกลุ่ ม ของเคอร์
คูมินอื่นๆ ถึงแม้วา่ สารเหล่านี้ จะมีหมู่ –OH ที่ปลายทั้ง
สองด้านเช่นเดียวกับบิสดีเมท็อกซี่ เคอร์ คูมิน แต่การมี
หมู่ –OCH3 ที่ ปลายโมเลกุลด้วยอาจจะทาให้เกิ ดความ
เกะกะ (steric effect) ในการเกิ ด พัน ธะไฮโดรเจน
(ดูโครงสร้างโมเลกุลในตารางที่ 1)

สนับ สนุ น ทรั พ ยากรการค านวณจากภาคี โครงสร้ าง
พื้นฐานระดับชาติ ด้าน e-Science (URL : http://www.
e-science.in.th)
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สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารใน
กลุ่มของเคอร์ คูมินกับเอนไซม์ HDAC1 ในเทอมของ
พลังงานเสรี การยึดจับและค่าคงที่การยับยั้งด้วยวิธีการ
จาลองแบบโมเลกุลาร์ ด็อกกิ ง และคานวณพลังงานยึด
จับด้วยวิธีทางกลศาสตร์ ควอนตัม ทั้งนี้เพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ HDAC1
อั น จะน าไปสู่ การออกแบบและพั ฒ นายารั ก ษา
โรคมะเร็ งต่อไป
จากการศึ ก ษา พบว่า สารในกลุ่ ม ของเคอร์
คูมินทั้ง 5 ชนิ ด ได้แก่ เคอร์ คูมิน ดีเมท็อกซี่ เคอร์ คูมิน
บิสดีเมท็อกซี่ เคอร์ คูมิน เตตระไฮโดรเคอร์ คูมิน และ
เฮกซะไฮโดรเคอร์ คูมิน สามารถเกิ ดอันตรกิ ริยาและมี
ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HDAC1 ได้ โดยที่
บิ สดี เมท็อกซี่ เคอร์ คูมิน มี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับ SAHA ซึ่ งเป็ นยาที่ ใช้รักษาโรคมะเร็ งใน
ปั จ จุ บัน โดยอัน ตรกิ ริ ยาที่ ส าคัญ คื อ การเกิ ด พันธะ
ไฮโดรเจน ระหว่ า งลิ แกนด์ กั บ กรดอะมิ โ นใน
ตาแหน่ งกัมมันต์ของ HDAC1 รวมทั้งแรงทางไฟฟ้ า
สถิตด้วย ดังนั้นจึ งอาจกล่าวได้ว่ามีความเป็ นไปได้ที่
จะพัฒนาสารในกลุ่มของเคอร์ คูมินให้เป็ นยาทางเลือก
ในการรักษาโรคมะเร็ งต่อไปได้
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