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บทคัดยอ
เอนไซม cyclooxygenase 1 และ 2 (COX1 และCOX2) เปนเอนไซมเริ่มตนในการเรงปฏิกิริยาการสราง prostaglandins (PGs)
PGs มีบทบาทในกระบวนการทางชีวภาพมากมาย เชน ระบบภูมิคุมกัน การพัฒนาของไต ระบบสืบพันธุ และ ความสมดุลของ
ทางเดินอาหาร COX1 เปนเอนไซมที่ถูกสรางตลอดเวลาในเยื่อเมือกปกคลุมทางเดินอาหาร และ COX2 มีการสรางจํานวนมาก
ในกระบวนการอักเสบและมะเร็ง บทบาทที่เกี่ยวของกับกระบวนการเกิดมะเร็งกําลังมีการศึกษามาก พบวามีผลตอการเจริญ
เติบโตของเซลล อะพอพโตซิส การรุกรานเซลล และมีความสําคัญกับการสรางสารกอมะเร็ง non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) สามารถยับยัง้ เอนไซม COXs และนํามาใชในการรักษาการปวด การอักเสบ และไข ฤทธิข์ อง NSAIDs ตอการ
เจริญเติบโตของเซลลมะเร็งยังไมเปนทีท่ ราบแนชดั แตมกั จะเกีย่ วของกับหลายกระบวนการ เปาหมายตอมะเร็ง เชน มะเร็งลําไส
มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งตับออน และมะเร็งตับ เปนตน มะเร็งสวนใหญจะมีการแสดงออกของโปรตีน COX2 ซึง่ เปนเปาหมาย
ของยา NSAIDs COX2 มีการแสดงออกสูงในมะเร็งถือเปนตัวทํานายวาเปนมะเร็งในระยะที่กาวหนาสูงแลวและมีการพยากรณ
ของโรคทีไ่ มดจี ากการศึกษาในมะเร็งชนิดกอน ดังนัน้ NSAIDs ถือไดวา เปนยารักษามะเร็ง NSAIDs ยับยัง้ การเจริญเติบโต การ
รุกรานเซลล การสรางหลอดเลือดใหม และการดือ้ ตอการตายแบบอะพอพโตซิสโดยอาศัยหรือไมอาศัย COX2 วัตถุประสงคของ
บทความนี้เพื่อศึกษาบทบาทของสารยับยั้ง COX1 และ COX2 ในการพัฒนายารักษามะเร็ง
คําสําคัญ สารยับยั้งเอนไซมไซโคลออกซีจีเนส ยาแกอักเสบ มะเร็ง

Abstract
Cyclooxygenase1 and 2 (COX1 and COX2) catalyze the initial step in the formation of prostaglandins (PGs). PGs play
critical roles in numerous biologic processes, including the regulation of immune function, kidney development,
reproductive biology, and gastrointestinal integrity. The COX1 enzyme is produced constitutively in gastric mucosa,
whereas COX2 is highly inducible in inflammation and cancer. Very recently their role in carcinogenesis has become
more evident. They influence cancer cell proliferation, apoptosis, angiogenesis, and invasion, and play a key role in
the production of carcinogens. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can inhibit COX enzymes and they are
the most widely used therapeutic agents in the treatment of pain, inflammation and fever.The effects of NSAIDs on
tumor growth remain unclear, but are most likely to be multifocal. Possible targets include cancers of the colon,
prostate, pancreas and liver. Most solid tumors express the COX2 protein, a target of NSAIDs. COX2 overexpression
in tumors is considered a predictor of more advanced stage disease and of worse prognosis in a number of studies
investigating solid malignancies. Therefore, NSAIDs are evaluated as anti-cancer drugs. NSAIDs inhibit proliferation,
invasiveness of tumors, and angiogenesis and overcome apoptosis resistance in a COX2 dependent and independent
manner. The objective of this review is to discuss the possible role of COX1 and 2 inhibitors as a target for anticancer
drug development.
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บทนํา
Cyclooxygenases (COXs) เปนเอนไซมสําคัญในการสราง
prostaglandins (PGs) ซึง่ ควบคุมการทํางานและความสมดุล
ของรางกายปกติ เชน การสรางเกร็ดเลือด การสรางเยือ่ เมือก

Figure 1
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ปกคลุมทางเดินอาหาร การขับกรดยูริก และ การควบคุม
ปริมาณเลือดไปเลี้ยงที่ไต เปนตน นอกจากนี้ยังเปนสารที่กอ
ใหเกิดการปวด เปนไข และอักเสบภายในรางกายอีกดวย
กลไกการสราง PGs ดังแสดงใน Figure 1

Prostaglandin biosynthesis pathway. Arachidonic acid is released from membrane phospholipids byphospholipase A2 (PLA2) and is metabolized by cyclooxygenase (COX) toprostaglandin G2 (PGG2) and PGH2,
respectively. PGH2 is converted to eicosanoids such as TXA2, PGE2, PGD2, PGI2, PGF2aby specific
isomerases. Abbreviation: TXA2, thromboxane A21.

เอนไซม COXs สามารถแบงออกเปน 2 ชนิดคือ
COX1 และ COX2
1. COX1 เปนเอนไซมที่มีการแสดงออกเกือบทุก
อวัยวะของรางกายและมีปริมาณคงที่ไมเปลี่ยนตามสภาวะ
ตางๆ ของรางกายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หรือทีถ่ กู กระตุน จากสภา
วะอืน่ ๆ เรียกเอนไซมนวี้ า “constitutive enzyme”หรือ “housekeeping enzyme” สราง PGs ทีเ่ กีย่ วของกับการควบคุมสมดุล
ภายในรางกาย เชน การสรางเยือ่ เมือกปกคลุมทางเดินอาหาร
การควบคุมปริมาณเลือดไปเลี้ยงที่ไต การขับกรดยูริก และ
ควบคุมการสรางเกร็ดเลือดจาก thromboxane A2 (TXA2)
ทําใหมีการรวมตัวของเกร็ดเลือดสงผลใหเลือดหยุดไหล สรุป
วาเปนเอนไซมที่มีบทบาทในการธํารงความสมดุลภายใน
รางกาย2-4
2. COX2 เปนเอนไซมที่มีการสรางนอยในภาวะ
ปกติของรางกายมีการแสดงออกที่เพิ่มมากขึ้นในสภาวะที่มี
การอั ก เสบ จากการกระตุ น ของสารก อ การอั ก เสบ เช น
cytokines, endotoxin, tumor promoter เปนตน เรียกวา
เอนไซมนวี้ า “inducible enzyme”4จะมีการสรางเพิม่ ในปริมาณ
ที่มากขึ้นจากเกิดโรคตางๆ เชน การอักเสบแบบเฉียบพลัน
เชน การเกิดการอักเสบจากตะปูตาํ ไมกระแทก หกลม เปนตน

เกิดการอักเสบแบบเรื้อรัง เชน ขออักเสบชนิด osteoarthritis
(OA) หรือ rheumatoid arthritis (RA) ปวดจากมะเร็งalzheimer
disease เปนตน
พบวา COX1 และ COX2 มีบทบาทในการควบคุม
ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงไตใหเกิดภาวะสมดุลทั้งสองชนิดรวม
กัน นอกจากนี้ยังความความสัมพันธของเอนไซม COXs กับ
โรคเรื้อรังอื่นๆ เชน มะเร็ง เปนตน ดังนั้นในรายงานนี้จึงมี
ความสนใจที่ จ ะรวบรวมการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บทบาทของเอนไซม COXs กับกระบวนการตางๆของมะเร็ง
รวมทั้งบทบาทของยา NSAIDs ในการยับยั้งเอนไซม COXs
และกระบวนการเกิดมะเร็ง การสงเสริม และการกาวหนาของ
โรคมะเร็งตอไป
เอนไซม COXs กับกระบวนการเกิดการอักเสบ
และการเกิดมะเร็ง
การศึกษาตางๆ พบวาการแสดงออกของเอนไซม
COXs ในปริมาณสูงเกีย่ วของกับการเกิดมะเร็งชนิดตางๆ เชน
มะเร็งลําไส มะเร็งเตานม มะเร็งปอด มะเร็งมดลูก และมะเร็ง
ปากมดลูก เปนตน5 โดยเฉพาะการเพิ่มการแสดงออกของ
เอนไซม COX2 เอนไซม COX2 เปนเอนไซมทมี่ คี วามสัมพันธ
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กับกระบวนการอักเสบและมะเร็งมากกวาเอนไซม COX1 CO
X1เปนเอนไซมควบคุมการทํางานของรางกายปกติ ดังนัน้ การ
ทบทวนงานวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ เนนการศึกษาบทบาทของเอนไซม
COX2 กับกระบวนการเกิดมะเร็งและการรักษามะเร็งเปนหลัก
COX2 มีการแสดงออกสูงในเซลลมะเร็งหลายชนิด และมีความ
สัมพันธกับกระบวนการของมะเร็ง คนไขมะเร็งลําไสมีการ
แสดงออกของเอนไซม COX2 ในปริมาณสูงและมีการสราง
PGs สูงขึ้นเชนกันมีผลควบคุมยีนและโปรตีนที่เกี่ยวของกับ
การอักเสบ การเกิดมะเร็งของเซลลหลายชนิด เชน การเจริญ
เติบโตของเซลลมะเร็ง การรุกราน การแพรกระจาย การตาย
แบบอะพอพโตซิส และการสรางหลอดเลือดใหมของเซลล
มะเร็ง เปนตน นอกจากนีย้ งั พบความสัมพันธระหวางเอนไซม
COXs กับการทํางานของ NF-kB ที่ควบคุมยีนหลายตัวใน
กระบวนการอักเสบ เชน สารสือ่ ในการอักเสบ โมเลกุลทีเ่ กีย่ ว
กับการยึดเกาะของเซลล ระบบภูมิคุมกัน และการตอบสนอง
ตอการอักเสบ เปนตน6 การกระตุนการทํางานของ NF-kB
มีบทบาทตอการควบคุมการตายของเซลลแบบอะพอพโตซิส
การเจริญเติบโตของเซลล การเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลล
การรุกรานเซลลขางเคียง และ การแพรกระจายของเซลล
มะเร็งไปสูอวัยวะที่อยูไกล เปนตน คาดวาบทบาททั้งหมดนี้
เกิดจากการทํางานรวมกับเอนไซม COXs7
NF-kB สงผลตอการเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน
หลายชนิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการของมะเร็ง เชน COX2,
matrix metalloproteinase (MMP-9), inducible nitric oxide
synthase (iNOS), tumor necrosis factor (TNF), interleukin
(IL-8), cell surface adhesion molecules และ anti-apoptotic
proteinsเปนตน8 (Figure 2) บางรายงานพบความสัมพันธของ
NF-kB กับการแสดงออกของเอนไซม COX2 พบวามะเร็ง
ลําไสเพิ่มมากขึ้นทั้งสองยีน9 Sawhneyและคณะพบวามีการเ
พิ่มการแสดงออกของ NF-kB รวมกับ COX2 ของมะเร็งชอง
ปากอีกดวย10
Signal transducer and activator of transcription
3 (STAT3) พบวามีการแสดงออกสูงในเซลลมะเร็งเชน มะเร็ง
สมอง11, 12 มะเร็งเตานม มะเร็งหัวและคอ13 เปนตน เซลลมะเร็ง
มีการแสดงออกแบบแปรผันตรงระหวาง STAT3 กับ COX2
จะเพิ่มการแสดงออกในภาวะที่มีการอักเสบมะเร็งและกอให
เกิดการพยากรณของโรคมะเร็งไมดีนัก14 มากกวานั้นพบวา
COX2 ทําใหปริมาณ hypoxia-inducible factors a (HIF1a)
และ vascular endothelial growth factor (VEGF) มีการเพิ่ม
มากและสงผลใหเกิดการสรางหลอดเลือดใหมเพือ่ ขนสงอาหาร
และนํ้าใหเซลลมะเร็ง ผานกลไกที่ไมใชออกซิเจน (oxygen-
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independent mechanisms) การอักเสบเปนเวลานานสงผล
ใหมี การสราง COX2/PGE2/HIF1/VEGF เพิ่มขึ้นและทําให
เกิดการสรางหลอดเลือดใหมมากขึ้น15
COX2 มีการทํางาน 2 แบบคือ ทําหนาทีเ่ ปน COXs
ในการเปลีย่ น arachidonic acid เปน PGs จํานวน 8 ชนิดและ
ทําหนาทีเ่ ปน peroxidase activity ในการเปลีย่ นสารเคมีตา งๆ
ที่เขาสูรางกาย เชน จากสารพิษที่อยูในบุหรี่ใหกลายเปนสาร
กอมะเร็ง มีความไวในการจับกับดีเอ็นเอ16 การแสดงออกของ
COX2 ถูกกระตุนดวยสารที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและ
สารกอการอักเสบหลายตัว เชน fibroblast growth factor
(FGF), transforming growth factor (TGF) b1, epidermal
growth factor (EGF), VEGF, TNFa, lipopolysaccharide
(LPS), และ interleukins (IL) 1a, 1b เปนตน17 โดยสารเหลา
นีจ้ ะไปกระตุน ให NF-kB, cAMP response element, nuclear
factor-interleukin 6, PEA3, nuclear factor of activated T
cells 1, Ras/Raf/MAPK, AP-2 และ SP-1 ทําใหมีการเพิ่ม
การแสดงออกของ COX2 ที่มากขึ้น17

Figure 2

Pathways that connect inflammation and
cancer18.
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- COXs กั บ บทบาทการกระตุ น สารก อ มะเร็ ง
ภายในรางกาย
การเปลีย่ นแปลงสารแปลกปลอมทีเ่ ขาสูร า งกาย
ไปสู ส ารที่ มี ค วามไวในการทํ า ปฏิ กิ ริ ย าต อ ดี เ อ็ น เอภายใน
รางกาย หรือการสรางสารกอมะเร็ง เปนผลจากการทํางานของ
เอนไซม peroxidase ของ COXs ทําใหไดสารที่มีความไวสูง
พบวาทีล่ าํ ไสมกี ารทํางานของเอนไซมperoxidaseสูง จึงมีการ
เปลี่ยนใหเปนสารกอมะเร็งไดในปริมาณมาก19 การเกิดมะเร็ง
จะขึ้นอยูกับอวัยวะที่สารกอมะเร็งไปสัมผัส เชน สารกอมะเร็ง
ที่อยูในบุหรี่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําความ
เสียหายกับเซลลทปี่ อด ชองปากและกระเพาะปสสาวะ เปนตน
การเปลีย่ นแปลง benzo[a]pyrene เปนสารกอมะเร็งpolycyclic
hydrocarbon ที่อยูในบุหรี่และอาหารไหมเกรียม ใหเปนสาร
อนุมลู อิสระจาก peroxidase activity ของเอนไซมCOXsนําไป
สูการเกิดมะเร็งตอไป นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยน arachidonic
acid ใหเปนสาร malondialdehyde ไปจับกับดีเอ็นเอและเกิด
การเปลี่ยนแปลงเบสของดีเอ็นเอ 20เมื่อถูกกระตุนดวยสภาวะ
ที่เหมาะสมของรางกายสารกอมะเร็งเหลานี้ถูกกําจัดออกจาก
รางกายไดนอย จะสงผลทําใหเกิดมะเร็งไดในที่สุด
- COXs กับบทบาทการสงเสริมการเจริญเติบโต
ของมะเร็ง
เซลลมะเร็งเปนเซลลที่มีการเจริญเติบโตดีและ
ไมสามารถควบคุมได โดยมีการควบคุมการเจริญเติบโตของ
เซลลจากยีนและโปรตีนหลายชนิด พบวา COX2และปริมาณ
PGE2ก็มีบทบาทเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งดว
ยการศึกษาในหนูโดยใหสารกอมะเร็ง 7,12-dimethylbenz[a]
anthracene (DMBA)รวมกับ phorbol12-myristate 13-acetate (PMA เปนสารกระตุน protein kinase Cที่ทําใหเซลลมีก
ารเปลี่ยนแปลงรูปรางไป)จากการศึกษาพบสารกระตุนทําให
เกิดมะเร็งผิวหนังรวมกับการแสดงออกของ COX2 และ PGE2
21
เพิม่ ขึน้ การศึกษาในหนู APC∆716 knockout mice ทีม่ กี ารนํา
ยีน PGE2 receptors (EP1 หรือ EP3) ออกไป ไมพบการเจริญ
เติบโตทีผ่ ดิ ปกติของเซลลลาํ ไสเมือ่ ไดรบั PGE2 ทีก่ ระตุน การ
ทํางานของ COX2 22
ความสัมพันธระหวาง PGE2 กับ EGFR สงเสริม
ใหเกิดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งและยับยั้งการตายของ
เซลลมะเร็งแบบอะพอพโตซิสผานการกระตุน PI3kinase/Akt
พบวาวิถีทางระหวาง EGFR และ COX2 มีการเชื่อมโยงกัน
PGE2 สามารถกระตุน EGFR และ EGFR transactivation
จากการกระตุนผาน Src pathway และในทางกลับกันEGFR
transactivation กระตุน AP-1 สงผลใหมีการแสดงออกของ
COX2 เชนกัน จากวิถที างเหลานีส้ ามารถเพิม่ การเจริญเติบโต
ของเซลลมะเร็งในอวัยวะตางๆ ได 23
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- COXs กับบทบาทการตายแบบอะพอพโตซิส
ความสมดุลระหวางการเจริญเติบโตและการตาย
ของเซลลมะเร็งเปนตัวกําหนดขนาดของกอนมะเร็ง เซลล
มะเร็งสวนใหญจะมีการตายแบบอะพอพโตซิสลดลงและมีการ
เจริญเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ เซลลมะเร็งทีม่ กี ารแสดงออกของ COX2
สูง มีการเพิม่ proto-oncogene Bcl-2 ยับยัง้ การตายของเซลล
แบบอะพอพโตซิส ซึ่งมีผลนอยหรือไมมีผลตอ apoptotic
protein เชน Bcl-x หรือBaxการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเซลล
มะเร็งสองชนิดทีม่ กี ารแสดงออกของ COX2 ทีแ่ ตกตางกัน พบ
วาเซลลที่มี COX2 สูง เชน HCA-7 จะตอบสนองตอ COX2
inhibitor ไดดีสงผลกระตุนการตายของเซลลแบบอะพอพโต
ซิสไดมาก แตกตางจากเซลลที่มี COX2 ตํ่า เชน HCT116เมื่อไดรับ COX2 inhibitorมีการตายของเซลลแบบอะพอ
พโตซิสตํ่า 24
- COXs กับบทบาทการสรางหลอดเลือดใหม
การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งและการแพร
กระจายจะตองอาศัยการสรางหลอดเลือดใหมโปรตีนหลายตัว
ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการเหลานี้ เชน VEGF, basic
fibroblast growth factor (bFGF) และ platelet derived growth
factor (PDGF) 25เปนตนCOX2 มีการแสดงออกสูงในเซลล
มะเร็งที่มีการสรางหลอดเลือดใหม เชน เซลลมะเร็งลําไส
มะเร็งเตานม มะเร็งตอมลูกหมาก และมะเร็งปอด เปนตน
ผลผลิตทีส่ รางจาก COXsมี 3 ตัวทีเ่ กีย่ วของกับการสรางหลอด
เลือดใหม คือ TXA2 PGI2 และ PGE2 ยาที่ยับยั้ง COX2
สามารถยับยั้งการสรางหลอดเลือดใหมไดทั้ง in vitro และin
vivo การศึกษาใน wild-type mouse fibroblasts ไดรับ COX2
inhibitor ลดการสร า ง VEGF ได ป ระมาณ 92%
26
จากขอมูลพบวา COX2 inhibitor ยับยัง้ การสรางหลอดเลือด
ใหมในเซลลมะเร็ง
- COXs กับบทบาทการแพรกระจายของเซลล
มะเร็ง
การรุกรานเซลลขา งเคียงและการแพรกระจายสู
อวัยวะที่อยูไกลของเซลลมะเร็งสัมพันธกับโปรตีน MMPsทํา
หน า ที่ ย อ ยสลายเซลล เ มมเบรนต า งๆ ทํ า ให เ ซลล ม ะเร็ ง
สามารถแพรเขาสูหลอดเลือดและกระจายไปสูอวัยวะอื่นที่อยู
ไกลได มีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางเซลลมะเร็งลําไส
(Caco-2 cells) ที่มีการแสดงออกของเอนไซม COX2 สูงและ
ตํา่ พบวาเซลลทมี่ ี COX2 สูงจะมีการรุกรานเซลลขา งเคียงได
มากเมื่อเปรียบเทียบกับเซลลที่มี COX2 ตํ่า 27 การศึกษาของ
Fernandez และคณะพบว า เซลล ม ะเร็ ง ต อ มลู ก หมาก
(DU-145) ที่ไดรับ COX inhibitorsจะมีการสราง MMP2 และ
MMP9 ตํ่า ทําใหการรุกรานเซลลและการแพรกระจายของ
เซลลลดลง28
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- COXs กับ peroxisome proliferator-activated
receptor (PPAR) g
บทบาท PPARs ในการกระตุน การสรางสารกอ
มะเร็งและการเกิดมะเร็งในรางกายมีการรายงานวายา
กลุม เบาหวาน เชน troglitazoneและ rosiglitazone
เพิม่ การเจริญเติบโตของเซลลลาํ ไสมากขึน้ 29 รวมกับการเพิม่
การทํางานของ COXs นําไปสูก ารเพิม่ การสราง PGs ซึง่ PGs
กระตุนการทํางานของ PPARg ทําใหเซลลเยื่อบุผนังลําไสมี
ปริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น PPAR response element อยู ที่
promoter region ของ COX2 gene เพิ่มการแสดงออกของ
โปรตีน COX2ดวย30
การแสดงออกของ COX2 ทีเ่ พิม่ ขึน้ สงผลใหเพิม่
การสราง PGs ซึง่ เปนสารสือ่ ทีน่ าํ ไปสูก ารเกิดการอักเสบแบบ
เรื้อรัง มีผลตอกระบวนการเกิดมะเร็งตางๆ ดังนั้นการนํายา
หรือสารที่สามารถยับยั้งการทํางานหรือการแสดงออกของ
เอนไซม COX2ทําใหมีผลในการยับยั้งขั้นตอนการเกิดมะเร็ง
หรือการกาวหนาของมะเร็งไดยา
กลุมตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด(nonsteroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs) เปนยาที่
สามารถยับยัง้ การทํางานของเอนไซม COXs ทัง้ สองชนิด จาก
งานวิจยั ทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตนพบวาหากนํายา NSAIDsมา
ใชเปนยารักษามะเร็งรวมกับยาเคมีบําบัด จะทําใหลดขนาด
ยาเคมีบําบัดและอาการขางเคียงที่อันตรายจากยาเคมีบําบัด
ทําใหเพิม่ ประสิทธิภาพของยาเคมีบาํ บัดในการรักษามะเร็งได

Figure 3
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ยากลุ ม NSAIDs ในการยั บ ยั้ ง การทํ า งานของ
เอนไซม COXs
NSAIDs เปนยากลุม ใหญทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปนกรดออน
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือการยับยั้งการทํางานของเอนไซม
COXs แบบแขงขันกับ arachidonic acid ทําใหปริมาณ PGs
ลดลง นําไปสูการลดลงของการปวด เปนไข และแกอักเสบ
เปนตน ที่สําคัญยังมีสวนเกี่ยวของกับการลดกลไกตางในการ
เกิดมะเร็งอีกดวย
ยา NSAIDs สามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ
1. ยากลุมที่ยับยั้งเอนไซม COXs แบบไมจําเพาะ
เจาะจง เรียกวา non-selective COX inhibitors สามารถยับยัง้
ไดทั้ง COX1 และ COX2 เปนยากลุมเกาและมีการใชอยูใน
ปจจุบนั ตัวอยางยาทีอ่ ยูใ นกลุม นีเ้ ชน aspirin, indomethacin,
ibuprofen, ketoprofen, ketorolac, naproxen, meloxicam,
piroxicam เปนตน การจําเพาะของยาตอการยับยั้งเอนไซม
COX1 และ COX2 ดังแสดงในFigure 3
2. ยากลุมที่ยับยั้งแบบจําเพาะกับเอนไซม COX2
เรียกวา selective COX2 inhibitors หรือ “coxibs”ยับยัง้ เฉพาะ
COX2 เปนยากลุม ใหมทผี่ ลิตขึน้ มาเพือ่ ลดอาการขางเคียงจาก
ยากลุม เกา ยาในกลุม นีเ้ ชน celecoxib, rofecoxib, valdecoxib,
eritocoxib, parecoxibเปนตน แตยา rofecoxibและ valdecoxib
ถูกถอนออกจากตลาดเนือ่ งจากมีรายงานวา คนไขทไี่ ดรบั เกิด
อาการที่เกี่ยวของกับโรคหัวใจเมื่อมีการใหยาหลังจากการ
ผาตัดหัวใจ

COX-1 and COX-2 selectivity of different drugs31, 32.
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กลไกการทํางานของยากลุม NSAIDs ดังแสดง
ในรูปที่ 1 สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม COXs แบบ
จําเพาะเจาะจง และแบบไมจําเพาะเจาะจง ทําใหปริมาณการ
สราง PGs ลดลง ยากลุมเกาที่ยับยั้งการทํางานของเอนไซม
แบบไมจําเพาะเปนยาที่กอใหเกิดอาการขางเคียงสูง เพราะ
ยับยั้งการสราง PGs ที่เกี่ยวของกับการควบคุมสมดุลใน
รางกายปกติ เมือ่ คนไขไดรบั ยากลุม เกาจะทําใหเกิดอาการขาง
เคียงจากการใชยาไดสงู เชน ลดการสรางเยือ่ เมือกปกคลุมทาง
เดินอาหารทําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินอาหารและ
เลือดออกได ลดเลือดไปเลี้ยงที่ไตทําใหการทํางานของไตผิด
ปกติ hypersensitivity หรือ anaphylactic shock ลดการขับ
กรดยูรกิ photosensitivity hepatotoxicity และมีผลตอการปด
ของ ductusarteriosusเปนตน
สวนยากลุมที่ยับยั้งจําเพาะตอเอนไซม COX2 จะ
สามารถลดอาการขางเคียงจากยากลุม เกายกเวนการลดเลือด
ไปเลีย้ งทีไ่ ต แตยากลุม นีจ้ ะเกิดอาการขางเคียงทีเ่ กีย่ วของกับ
โรคหัวใจไดสูง พบวามีความเสี่ยงในการเกิด myocardial
infarction (MI) และ stroke ได เปนอาการขางเคียงที่พบ
รายงานจากคนไข osteoarthritis และ rheumatoid arthritis
แตเปนทีน่ า สนใจในการนํายากลุม NSAIDs มาใชในการรักษา
มะเร็งรวมกับยาเคมีบาํ บัด เนือ่ งจากหลักฐานตางๆ ทีไ่ ดกลาว
มาแลวขางตน ทั้งยา
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กลุม ทีย่ บั ยัง้ แบบจําเพาะและไมจาํ เพาะ แตยาทีม่ กี าร
ศึกษามาคือยากลุม จําเพาะตอการทํางานของ COX2 ซึง่ จะได
กลาวตอไป
ยากลุม NSAIDs และการรักษามะเร็ง
การใชยา NSAIDs ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม COXs
แบบจําเพาะและไมจําเพาะมีรายงานการศึกษาในการรักษา
มะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งทีม่ กี ารแสดงออกของ COX2
สูงหลายชนิดเชน มะเร็งลําไส มะเร็งเตานม มะเร็งตอมลูก
หมาก มะเร็งตับออน มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งกระเพาะปสสาวะ เปนตน ขนาดที่ใชของยา NSAIDs ก็
จะแตกตางกันไปตามชนิดของมะเร็งทีท่ าํ การศึกษา การใชยา
NSAIDs จะตองมีการศึกษาการแสดงออกของโปรตีน COX2
ก อ นที่ จ ะทํ า การรั ก ษาคนไข ถ า หากคนไข ม ะเร็ ง มี ก าร
แสดงออกของเอนไซม COX2 ที่ตํ่า ยากลุมนี้จะไมคอยมี
ประสิทธิภาพในการรักษา ในทางตรงกันขามคนไขที่มีการ
แสดงออกของเอนไซม COX2 สูง จะตอบสนองตอการใชยา
NSAIDs คอยขางดี ดังแสดงใน Table1 จากตารางพบวาคนไข
มะเร็งทีม่ กี ารแสดงออกของยีนหรือโปรตีนของ COX2 สูงจะมี
อัตราการรอดชีวิตตํ่ากวาคนไขที่มีการแสดงออกของ COX2
ตํ่าและการใชยา NSAIDs ในการรักษาคนไขกลุมนี้จะไดผลดี

Table 1 Prognosis of patients with COX-2 overexpressing tumors compared to patients with non-overexpressing
tumors17.
Cancer types

Patient number
Methods
Decrease survival
Breast cancer
221
IHC
Yes
IHC
NO
Breast cancer
200
60
IHC, RT-PCR
NO
Non-small cell lung cancer
Yes
Non-small cell lung cancer
84
IHC
Yes
160
ISH
Non-small cell lung cancer
175
IHC
Yes
Cervical carcinoma
IHC
NO
Cervical adrenocarcinoma
53
IHC, RT-PCR, WB
Yes
Ovarian serous carcinoma
442
Yes
Head and neck squamous cell carcinoma
52
IHC
IHC
NO
Oropharyngeal squamous cell carcinoma
61
Yes
Bladder cancer
157
IHC
Yes
288
IHC
Colorectal cancer
35
IHC
NO
Colorectal cancer metastases
IHC
Yes
Mesothelioma
29
IHC
Yes
Esophageal adenocarcinoma
145
Yes
Gastric cancer
166
IHC
IHC: Immunohistochemistry; RT-PCR: Reverse transcriptase PCR; WB: wester blotting; ISH: in situ hybridization
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- มะเร็งตอมลูกหมาก
การศึกษาผลของ celecoxibในเซลลมะเร็งตอม
ลูกหมาก 3 ชนิดคือ LNCaP (wild type p53), PC3 (null p53)
และ DU145 (mutated p53) พบวา celecoxib สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งตอมลูกหมากไดเปนอยางดี
ตามความเขมขนและระยะเวลาทีไ่ ดรบั โดยเฉพาะเซลลทมี่ กี าร
ทํางานของ p53 แบบ wild type33โดยเซลลมะเร็งชนิด PC3
(null p53) ไมมีการตายของเซลลมะเร็งเกิดขึ้นเมื่อไดรับยา
celecoxib แสดงวาการทํางานของยา celecoxib จะยับยัง้ การ
ทํางานได ตองอาศัยบทบาทของโปรตีน p53 รวมดวย
คนไข ม ะเร็ ง ต อ มลู ก หมากชนิ ด castrationresistant metastatic prostate cancer (CRPC) ที่มีการตัด
ตอมลูกหมากออกไปแลว อายุ 70 ป ไดรับการรักษาดวยยา
dexamethasone, celecoxib และ lenalidomide คนไขมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ึน้ เนือ่ งจากเกิดอาการขางเคียงจากยาไดตาํ่
คือ เกิดอาการ Cushing’s syndrome เปนพิษตอเซลลเม็ด
เลือดในระดับทีต่ าํ่ และไมพบอาการของโรคเปนระยะเวลา 33 เดือน34
จากการศึ ก ษาของ Pruthiและคณะในป 2006 35 พบว า
celecoxibสามารถลดปริมาณ prostate-specific antigen
(PSA) ในคนไขมะเร็งตอมลูกหมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ที่ไมไดรับ celecoxib
- มะเร็งตับออน
การศึกษาของ Ding และคณะในป 2011 36 พบ
วาเซลลมะเร็งตับออนชนิด SW1990 เมื่อไดรับยา celecoxib
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลตามระยะเวลาและ
ความเขมขนของยาทีไ่ ดรบั และเมือ่ ใหรว มกับ MK886 ทีย่ บั ยัง้
เอนไซม lipoxygenase(LOX)จะสามารถกระตุนทําใหเซลล
ตายเพิ่มขึ้น ผานกลไกการแสดงออกของ Erk1/2 และการ
ยับยั้ง LBT4 receptor และ VEGF
การศึกษาผลของ celecoxibในการเพิ่มฤทธิ์ขอ
งยาเคมีบําบัดชนิด sorafenib ในเซลลมะเร็งตับออน 4 ชนิด
คื อ BxPC-3, MIAPaCa-2, PANC-1 และ AsPC1 ซึ่งประเมินไดจากคา combination index (CI)พบวาเซลล
มะเร็งเมื่อไดรับ sorafenib รวมกับ celecoxib เซลลมะเร็งมี
การตายเพิ่มมากขึ้นและลดการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง
ทํ า ให เ ซลล ม ะเร็ ง หยุ ด การแบ ง ตั ว ที่ ร ะยะ G0/G1 phase
กระตุนการตายของเซลลแบบอะพอพโตซิสผานกลไกการ
ยับยั้ง p21(WAF1/Cip1)37
- มะเร็งตับ
มีการศึกษาใน nude mice โดยการฉีดเซลล
มะเร็งตับชนิด HepG2, BEL7402 และ SMMC7721 เขาตัว
หนูเพื่อวัดขนาดของกอนมะเร็ง เปรียบเทียบการทํางานของ
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ยาเคมีบําบัดคือ doxorubicin 6 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและ
celecoxib 300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เปนเวลา 23 วัน พบวา
celecoxib สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งชนิด
HepG2 และ BEL7402 แตไมมีผลตอ SMMC7721 พบวา
celecoxib มีผลยับยั้งผานการลดลงของ proliferating cell
nuclear antigen (PCNA) และ C-Met38
การศึกษาทางคลินิกของ Bassiouny และคณะ39
เปนการศึกษาเปรียบเทียบผลของยาเคมีบาํ บัด 2 กลุม คือ 750
มิลลิกรัมตอสัปดาห 5-FU 100 มิลลิกรัมตอวัน cyclophosphamide และ 400 มิลลิกรัมตอวัน celecoxib และ 5-FU, cyclophosphamide พบวา คนไขที่ไดรับยา 3 ชนิดมีประสิทธิภาพ
สูงกวาการไดรับยา 2 ชนิด และยังพบวา celecoxib มีผลลด
P-glycoprotein กระตุน caspase-3 ทําใหลดขนาดของกอน
มะเร็งลง ลดปริมาณ VEGF และ bFGFอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ

ความปลอดภัยในการใชยา NSAIDs ในระยะยาว
ยา NSAIDsทําใหปริมาณ PGs ลดลง ดังนั้นอาการ
ขางเคียงจากการใชยาจะเปนผลมาจากปริมาณ PGs ภายใน
รางกายที่ลดลง ยา NSAIDs ที่ออกฤทธิ์ไมจําเพาะตอการ
ยับยั้งเอนไซม COXs ทําใหเกิดความเปนพิษตอไตไดเทากับ
ยาที่จําเพาะตอ COX2 รายงานพบวาคนไขมีการระคายเคือง
กระเพาะอาหารสูง มีแผลในกระเพาะอาหารประมาณ 15-30%
ในการศึกษาความปลอดภัยของยา rofecoxib เปรียบเทียบกับ
naproxen ในคนไข ข อ อั ก เสบรู ม าตอยด ห รื อ VIGOR
studyพบวา คนไขทไี่ ดรบั rofecoxib มีรายงานการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารนอยกวา naproxen ประมาณ 3% 40
การใชยากลุม COX2 inhibitors เชน rofecoxib,
celecoxib และ valdecoxib พบความสัมพันธกับการเกิดโรค
ทีเ่ กีย่ วของกับหัวใจการศึกษา VIGORstudy และ APPROVe
study พบวามีอบุ ตั กิ ารณการเกิดโรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
เพิ่มจาก 0.1% เปน 0.4% ในการศึกษา APPROVe study41
เป น การศึ ก ษาในคนไข ที่ มี ป ระวั ติ เ ป น มะเร็ ง ลํ า ไส ที่ ไ ด รั บ
rofecoxib ยาลดความเสีย่ งในการกลับมาเปนโรคมะเร็งอีกครัง้
แตมีผลในการเกิดความเปนพิษตอหัวใจมากกวากลุมที่ไดรับ
ยาหลอก 0.9% เปน 2.4% APC study พบวาcelecoxibเพิ่ม
ความเปนพิษตอหัวใจ 0.7% จากกลุมหลอก 0.1%42 ซึ่งอาจ
จะตองระวังในการใชรกั ษาเพราะอาจจะเปนสาเหตุทาํ ใหคนไข
เสียชีวิตไดงาย

สรุป
เอนไซม COXs เปนเอนไซมที่มีความสําคัญในการสราง
สารPGsทีเ่ กีย่ วของกับการควบคุมความสมดุลภายในรางกาย
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เกี่ยวของกับการเกิดกระบวนการอักเสบ และมะเร็งภายใน
ร า งกายอี ก ด ว ย ดั ง นั้ น จึ ง ได มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ผลของยา
กลุมNSAIDsมาใชในการรักษามะเร็งที่มีการเพิ่มแสดงออก
ของเอนไซม COXs ทําใหการรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพและ
คาดวาจะสามารถยืดอายุของคนไขโรคมะเร็งตางๆ เหลานี้ได
ยากลุม NSAIDs สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็ง การสรางหลอดเลือดใหม การรุกรานเซลลขาง
เคียง และการแพรไปสูอวัยวะที่อยูไกลได ผลการศึกษาสวน
ใหญพบวาคนไขที่มีการแสดงออกของเอนไซม COX2สูงจะ
ตอบสนองตอการใชยากลุม NSAIDsไดดีโดยเฉพาะ celecoxib
มากกวากลุมที่มีการแสดงออกของเอนไซม COX2ตํ่า ทําให
อัตราการรอดชีวติ ของคนไขกลุม นีส้ งู ขึน้ เมือ่ ใหรว มกับยาเคมี
บําบัดทําใหยืดอายุของคนไขไดดีกวาคนไขที่ไดรับยาเคมี
บําบัดอยางเดียว
จากการรวบรวมงานวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปไดวา
มีแนวโนมที่จะนํายากลุม NSAIDsมาใชในการรักษาในคนไข
มะเร็งชนิดตางๆ ได โดยจะตองมีการศึกษาถึงความปลอดภัย
และประสิทธิภาพในมะเร็งแตละชนิดใหละเอียดมากขึ้น
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