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มะเร็งทอน้ําดีเปนโรคมะเร็งที่เปนปญหาสําคัญของประชากรไทยอีสาน แตเปนมะเร็งที่พบ
นอยในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก การรักษาโรคโดยวิธีเคมีบําบัดใหผลไมดีเนื่องจากขาดองคความรูพื้นฐาน
การศึกษากลไกการตอบสนองตอยาเคมีบําบัดโดยใชเซลลเพาะเลี้ยงมะเร็งทอน้ําดีจึงเปนวิธีการที่
สามารถชวยในการรักษาผูปวยมะเร็งทอน้ําดี ผูวิจัยไดทําการวัดระดับความไวตอยาเคมีบําบัดของ
เซลลเพาะเลี้ยงมะเร็งทอน้ําดีจํานวน 5 ชนิด โดยวิธี MTS assay ไดผลดังนี้ KKU-M055 ไวตอยาเคมี
บําบัดจํานวน 6 ชนิด ไดแก cisplatin, etoposide, oxaliplatin, irinotecan, paclitaxel และ
doxorubicin แตดื้อตอยา 5-FU ในระดับปานกลาง (IC50=46 µM) KKU-100 เปนเซลลเพาะเลี้ยงที่ดื้อ
ตอยาเคมีบําบัดทั้ง 7 ชนิด โดยดื้อยา 5-FU (IC50=1,020 µM) และ etoposide (IC50=416 µM) ใน
ระดับที่สูงมาก KKU-OCA17 ไวตอยา 5-FU มากที่สุด (IC50=3.46 µM) KKU-M055 เปนเซลลมะเร็ง
ที่ไวตอยาเคมีบําบัดทั้ง 6 ชนิด แตดื้อตอ 5-FU ในระดับปานกลาง สําหรับ KKU-M156 และ KKUM214 มีการตอบสนองตอยาเคมีบําบัดทั้ง 7 ชนิดดังกลาวไดในระดับปานกลาง ไดตรวจสอบการตาย
แบบ apoptosis ของเซลลเพาะเลี้ยงทั้ง 5 ชนิด โดยยา 5-FU ไดผลที่สอดคลองกับระดับความไวของ
ยา (IC50) ดวยคา r=0.775 การศึกษาโดยใชยาบําบัด 2 ชนิดรวมกัน พบวา cisplatin และ paclitaxel
สามารถเสริมฤทธิ์ของ 5-FU โดยลดคา IC50 ในเซลล KKU-100 ไดอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05)
ได ทํ า ตรวจวั ด ระดั บ การแสดงออกของจี น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดื้ อ ยาเคมี บํ า บั ด ด ว ยวี ธี
semiquantitative RT-PCR ไดผลคือ เซลลเพาะเลี้ยงทั้ง 5 ชนิดมีระดับการแสดงออกจีน TS, DPD,
GST-π, MRP-1. -2, และ –3 ในระดับมากนอยตางกัน และ พบวา การแสดงออกของจีน MRP3 มี
ความสัมพันธกับระดับความไวของยา doxorubicin (r = 0.943) และ etoposide (r = 0.946) อยางมี
นัยสําคัญ เมื่อใช verapamil ซึ่งเปนตัวยับยั้งการทํางานของโปรตีน MRP สามารถเพิ่มความไวของยา
doxorubicin ได ไมพบความสัมพันธระหวางการแสดงออกของจีน TS, DPD และ ระดับความไวตอยา
5-FU ในเซลลเพาะเลี้ยงมะเร็งทอน้ําดี ดังนั้นในอนาคต การศึกษาโดยการกระตุนใหเซลลเพาะเลี้ยง
มะเร็งทอน้ําดีดื้อตอยา 5-FU อาจสามารถบงชี้ถึงกลไกการดื้อยา 5-FU อยางจําเพาะได
คําหลัก : เซลลเพาะเลี้ยงมะเร็งทอน้ําดี ยาเคมีบําบัด ความไวตอยา การดื้อยา การแสดงออกของจีน
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Cholangiocarcinoma (CHCA) is a rare cancer, which causes a major problem in ThaiEsarn population. Treatment by chemotherapy is not the curative way due to lacking of the
basic knowledge. This project aimed to examine the inhibitory effect of chemotherapeutic
drugs in human intrahepatic CHCA cell lines and the intrinsic drug resistance in CHCA cell
lines was determined. Five human CHCA cell lines were subjected to in vitro drug sensitivity
assay against a panel of chemotherapeutic drugs in various modes of action. The assay on
CHCA cell lines to 7 chemotherapeutic drugs was determined by cytotoxic test using the MTS
assay. Results demonstrated that KKU-M055 was the most sensitive CHCA cell line to 6
drugs including cisplatin, etoposide, oxaliplatin, irinotecan, paclitaxel and doxorubicin but it
was moderately resistance to 5-FU (IC50=46 µM). In contrast, KKU-100 was the most
resistant cell line to 5-FU (1,020 µM) and etoposide (IC50=416 µM) and it had high degree of
resistance to other 5 drugs. KKU-OCA17 was the most sensitive cells to 5-FU (IC50=3.46 µ
M) compared to other cell lines. KKU-M055 was the most sensitive cells to most types of
drug. KKU-M055 however was not the most resistant cells to 5-FU. KKU-M156 and KKUM214 showed moderate resistance to such 7 drugs. Histopathological types of CHCA cell
lines did not show any significant relationship with drug sensitivities. Apoptotic level and IC50
of 5-FU had a moderate association (r=0.775) observed for KKU-100. Drug combination of 5FU combined with either cisplatin or paclitaxel can reduce IC50 of 5-FU dramatically (p <
0.05).
Multidrug resistance in cancer confers resistance to multiple drugs that may be
frequently encountered during chemotherapy of CHCA. Results from semi-quantitative RTPCR revealed that genes of TS, DPD, GST-π, MRP-1. -2, and –3 were expressed in all
CHCA cell lines albeit at different levels. The expression of MRP3 is significantly correlated
with resistance to doxorubicin (r=0.943) and etoposide (r=0.946). Results confirmed that
verapamil, the inhibitor of MRP proteins was markedly reduced IC50 of doxorubicin, indicating
the reverse drug resistant effect. No correlation was observed between the intrinsic
expression of TS and DPD in five CHCA cell lines with the cytotoxic effect of 5-FU. Further
investigations of TS and DPD gene expression under 5-FU drug exposure need to be
performed.
Key words : Cholangiocarcinoma cell lines, CHCA, in vitro drug sensitivity, multidrug
resistance, semi-quantitative RT-PCR

