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1
นักศึกษาหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ทหาวิทยาลัยขอนแก่น

3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทบาทของอีพิเจเนติกส์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง

 โรคหลอดเลอืดสมองจดัเป็นสาเหตกุารเสยี

ชวีติทีส่ำาคญัอนัดบัสองของโลก นอกจากนัน้ยงัพบ

ว่าร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่

รอดชีวติกลายเป็นผู้ทีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพา (disability) 

อีกท้ังส่งผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งต่อผู้ป่วย 

ครอบครัวและประเทศ1 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ขึ้น มีรายงานว่าค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยนอกที่เป็นโรค

หลอดเลือดสมองของประเทศไทยของสถาบัน

ประสาทวิทยา  และ  รพ .ศรีนครินทร ์  คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องใช้จ่าย

ประมาณวันละ 1400 และ 1,959.85 บาทต่อคนต่อวัน

ตามลำาดับ2 นอกจากนั้นปัญหาโรคหลอดเลือด

สมองเองก็ยังมีผลกระทบทั้งต่อคุณภาพชีวิตของ

ป่วยเองตลอดจนครอบครัว และผู้ดูแลอีกด้วย3 

ปัญหาโรคหลอดเลอืดสมองจงึเป็นปัญหาทีส่ำาคญั

และควรใส่ใจแก้ไข

 การป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะ

ของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองล้วนแต่มข้ีอจำากดั

และมีการตอบสนองที่แตกต่างกันในแต่ละคนแม้

จะได้รับการดูแลต่างกัน ปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามี

อิทธิพลต่อการตอบสนองท่ีแตกต่างกันน้ันก็คือ 

อีพิจีนิติกส์นั่นเอง อีพิเจนีติกส์จะมีบทบาทในการ

ควบคุมการแสดงออกของยีนส์ที่มีการถ่ายทอด

ทางพันธุกรรมที่ต ่างกันออกไป โดยไม่มีการ

เปล่ียนแปลงของลำาดับ DNA แต่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของโครมาติน รวมทั้ง

โปรตีนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนส์

และเอนไซม์ในกระบวนการทรานสคลิปชั่นที่มี

ความซับซ้อน กลไกของอีพิจีนีติกส์จะเกิดขึ้นผ่าน

กลไกหลัก 3 ชนิดคือ 1) การเกิดเมธิลเลชันของดี

เอ็นเอ (DNA methylation)  2) การเกิดการปรับ

แต่งของโปรตีนฮิสโตนหลังการทรานสคลิปชั่น 

(post-translation modification of histone)  3) 

การเกิดไมโครอาร์เอ็นเอ (microRNA หรือ 

miRNA) ซึ่งเป็นอาร์เอ็นเอโมเลกุลขนาดเล็ก ไม่

เกิน 20 – 22 นิวคลีโอไทด์ สร้างมาจากการตัดอาร์

เอ็นเอขนาดใหญ่ประมาณ 90 – 100 นิวคลีโอไทด์

ให้มีขนาดเล็กลง ทำาหน้าที่ในการควบคุมการ

แสดงออกของยีนโดยเข้าไปจับกับ mRNA ที่

ตำาแหน่งที่เป็นคู่สมกัน ซึ่งทำาให้กระบวนการอ่าน

รหัสและถอดรหัสจาก mRNA นั้นๆถูกยับยั้ง4

 ในด้านการก่อโรคน้ันปัจจัยเรือ่งอพีจินีตีกิส์

จะมีผลต่อความไวในการก่อโรคที่ต่างกันของ

แต่ละบุคคลตลอดทุกช่วงชีวิตผ่านปฏิสัมพันธ์

แบบไดนามกิ (dynamic interaction)  ของปัจจยั

สิง่แวดล้อม (environment factor และปัจจยัด้าน
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หลอดเลอืด (vascular factor) และระบบประสาท

ส่วนกลาง (central nervous system)5 โดยกลไก

อีพิจีนิติกส์จะมีผลต่อกลไกระดับเซลล์และ

โมเลกุลท่ีเกี่ยวข้องกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค

หลอดเลอืดสมอง อย่างไรก็ตามหลายครัง้ทีข้่อมลู

ที่แม้จะประสบความสำาเร็จในแบบจำาลองโรค

หลอดเลือดสมองแต่กลับล้มเหลวเมื่อนำามา

ทดสอบในระดับคลินิก6 สืบเนื่องจากการที่อีพิจีนี

ตกิส์ทบีทบาทต่อการตอบสนองทีต่่างกันของแต่ละ

บุคคลในทุกช่วงชีวิตทำาให้การออกแบบยาใน

ปัจจบัุนมีการให้ความสำาคญักบักลไกการทำางานของ 

อีพิจีนิติกส์และใช้เป็นเป้าในการออกฤทธิ์ของยา 

และมยีาหลายตัวทีก่ำาลงัอยูใ่นระยะ clinical trial 

study เพื่อลองใช้ดูประสิทธิผลของยาในอาสา

สมัคร ยิ่งกว่านั้นยาบางตัวได้รับการยอมรับจาก

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาด้วย7,8 

 มีรายงานว่าการเกิดเมธิลเลชันของดีเอ็นเอ

ซึ่งเป็นการเติมกลุ่ม methyl (methylation) ให้ 

DNA ที่ตำาแหน่ง CpG nucleotide ซึ่งเป็น

ตำาแหน่งที่ลำาดับเบส cytosine (C) อยู่ต่อหน้า 

guanine (G) ซึ่งบริเวณที่มี CpG nucleotide นี้ 

อยู่อย่างหนาแน่น เรียกว่า CpG island โดยมัก

พบภายในบริเวณทรานสคิปชั่นโปรโมเตอร์ของดี

เอน็เอ ตวัอย่างของการเกดิเมธลิเลชนัของดเีอน็เอ

ที่เก่ียวข้อองกับโรคหลอดเลือดสมองคือ pleio-

tropic factor thrombospondin 1 (THBS1) มี

รายงานการศึกษาว่าในสัตว์ทดลองท่ีสมองขาด

เลอืด (cerebral ischemia) และมภีาวะเลอืดออก

ในสมอง (intracerebral hemorrhage) จะมีการ 

กระตุน้ให้เกดิเมธลิเลชนัของดเีอน็เอของ THBS1 

เซลล์เยื่อบุหลอดเลือด (endothelial cell) ของ

หลอดเลอืดสมองของสตัว์ทดลองทีข่าดสมอง และ 

ออกซิเจนจะมีการเกิดเมธิลเลชันของดีเอ็นเอท่ี

บริเวณโปรโมเตอร์ของ THBS1 ทำาให้ลดการ

แสดงออกของ THBS1 ในทางกลับกันเมื่อเซลล์

เหล่านัน้ได้รบัออกซเิจนอกีครัง้ (reoxygenation) 

จะมีการลดการเกิดเมธิลเลชันของดีเอ็นเอของ 

THBS1 ทำาให้การแสดงออกของ THBS1 เพิ่มขึ้น 

เมื่อเกิดภาวะสมองขาดเลือดจะเพิ่มเมธิลเลชัน

ของดีเอ็นเอของ THBS1 และทำาให้การแสดงออก

ของ THBS1 ลดลงมีผลกระตุ้นวิถีการถ่ายทอด

สญัญาณ (signal transduction pathway) ทำาให้

เพิม่การอกัเสบ (inflammation) การตายของเซลล์ 

และลดการสร้างหลอดเลือด (angiogenesis)9 

นอกจากนั้นยังพบว่าการเกิดเมธิลเลชันของดีเอ็น

เอเองน่าจะมีบทบาทสำาคญัต่อการมีการตอบสนอง

ต่อสารที่มีฤทธิ์ปกป้องสมอง (neuroprotective 

effect) ทีต่่างกนัในเพศหญงิและชาย  ภาวะทีม่กีาร

เพ่ิมการแสดงออกของตวัรบัของเอสโตรเจน ชนดิ

อัลฟา (estrogen receptor-a หรือ ERa) เมื่อ

หลอดเลือดสมอง middle cerebral artery เกิด

การอุดตัน (middle cerebral artery occlusion 

หรือ MCAO) จะกระตุ้นการเกิดเมธิลเลชันของดี

เอ็นเอที่บริเวณโปรโมเตอร์ของ ERa ของสัตว์

ทดลองเพศเมียทำาให้มีการสร้าง ERa เพิ่มขึ้น10  

อย่างไรก็ตามฤทธิ์ในการปกป้องสมองของ ERa 

จะลดงในหนทูีแ่ก่ โดยกลไกการลดการตอบสนอง

ของหนูแก่ต่อ ERa น่าจะเป็นผลจากกลไกอีพิจีนิ

ตกิส์11  นอกจากนัน้อพีจินีติกิส์ยงัมอีทิธพิลต่อผล

การตอบสนองต่อการรักษาด้วยพบว่าผู้ป่วยโรค
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หลอดเลอืดสมองด้วย โดยพบว่าผูป่้วยทีม่กีารเกดิ

เมธลิเลชนัของดเีอ็นเอสงูมกัมกีารตอบสนองไม่ดี5 

 นอกจากกลไกเรือ่งของเมธลิเลชนัของดเีอน็

เอแล้วอีกกลไกของอีพิจีเนติกส์ที่มีบทบาทสำาคัญ

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือ การเกิดการ

ปรบัแต่งของโปรตนีฮสิโตนหลงัการทรานสคลปิช่ัน 

(post-translation modification of histone) มี

รายงานว่าบริเวณแกนกลางของสมองที่ขาดเลือด 

(core area) มีการเติมหมู่อซิทิล (acetyl group) 

ที ่histone H3 และ H4 ลดลง12-16  ในภาวะทีส่มอง

ขาดเลอืดนัน้จะทำาให้สมองต้องใช้การสร้างพลังงาน 

จาก anaerobic metabolism ทำาให้ม ีอซทิลิโคเอ 

(acetyl Co A) ลดลงจึงมีหมู่อซิทิลที่จะนำาไปเติม

ในฮสิโตนลดลงจากการเกดิกระบวนการนำาเอาหมู่

อเซทิลออกจากฮิสโตน (deacetylation of his-

tone)  นอกจากนัน้ในกระบวนการดงักล่าวจำาเป็น

ต้องมีการฟอสโฟลีเลชัน (phosphorylation) ซึ่ง

จำาเป็นต้องอาศัยพลังงานจากเอทีพี หรืออดีโนซีน

ไตรฟอสเฟต  (ATP หรือ adenosine triphos-

phate) 17 ดงันัน้การพยายามยบัยัง้กระบวนการดงั

กล่าวจึงอาจทำาให้ลดความรุนแรงของโรคหลอด

เลือดสมองตีบลงได้18-20 ข้อมูลจากการศึกษาใน

สัตว์ทดลองพบว่ามีสารหลายตัวท่ีสามารถออก

ฤทธิดั์งกล่าวหรอืทีเ่รียกว่า histone deacetylase 

inhibitor (HDACi)  ตัวอย่างเช่น valproic acid 

(VPA), trichostatin A (TSA), sodium bu-

tyrate (SB), SAHA, และ MS-275 เป็นต้น สัตว์

ทดลองทีไ่ด้รบัสารเหล่านีจ้ะสามารถทำาให้ปรมิาตร

สมองขาดเลือดลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ช่วยให้สมองที่เสียหายดีขึ้น และช่วยฟื้นตัวการ

ทำางานของสมอง18-20  นอกจากนั้นยังพบว่าสารที่มี

ผลเพิ่มการนำาหมู่อซิทิลที่จะนำาไปเติมในฮิสโตน 

เช่น สาร Apigenin21, Icariin22 ยังสามารถลด

ความจำาบกพร่องที่พบหลังจากภาวะสมองขาด

เลือด

 ไมโครอาร์เอน็เอ (microRNA) เป็นอาร์เอ็น

เอทีม่บีทบาทในการยบัยัง้การถอดรหสัเอม็อาร์อน็

เอ (mRNA transcription)  ภาวะสมองขาดเลอืด

ในโรคหลอดเลือดสมองนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นได้หลายอย่าง กลุ่มไมโครอาร์เอ็นเอบาง

ชนิดจะเพิ่มขึ้นและบางชนิดก็ลดลง กลุ่มไมโคร

อาร์เอ็นเอที่มีฤทธิ์ปกป้องสมอง (neuroprotec-

tion) ได้แก่ miR-124, miR-181, miR-21, miR-

29, miR-210 และ let723 ในขณะทีก่ลุม่ไมโครอาร์

เอ็นเอบางตัวจะมีฤทธิ์ยับยั้งการฟื้นตัวของสมอง 

เข่น miR-15524 , miR-181C25 ข้อมลูจากการศกึษา

ที่ผ่านมาพบว่าระดับของไมโครอาร์เอ็นเอ miR-

125b-2*, miR -27a*, miR -422a, miR -488 และ 

miR -627 จะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับภาวะของ

โรคหลอดเลือดสมองแบบเฉียบพลัน (acute 

stroke) ดังนัน้จงึมกีารพยายามนำาการเปลีย่นแปลง

เหล่าน้ีมาเป็นดัชนีช่วยในการวินิจฉัยโรคหลอด

เลือดสมอง26 

 จะเห็นได้ว่าอีพิจีเนติกส์เข้ามามีบทบาททั้ง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในหลายด้าน ดัง

นั้นจึงน่าจะนำามาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย การ

รักษา และ การฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการปกป้อง

โรคหลอดเลือดสมองได้ อย่างไรก็ตามยังจำาเป็น

ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกมากก่อนนำามา

ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ต่อไป
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