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1. บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน การผสมผสานส่วนประกอบระหว่างวัสดุไมโครสังเคราะห์กับสเปิร์มนาไปสู่การพัฒนา
ระบบตัวนาส่งธรรมชาติเพื่อนาส่งสารที่ต้องการไปสู่เซลล์เป้าหมาย สเปิร์ม -ไฮบริด ไมโครมอเตอร์เป็นการ
นาเสนอระบบนาส่งยารูปแบบหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจในการใช้รักษาโรคในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง จาก
การศึกษาในหลอดทดลองเพาะเลี้ยงก้อนมะเร็ง เมื่อบรรจุยาดอกโซรูบิซิน ไฮโดรคลอไรด์ในเซลล์สเปิร์มที่
เคลื่อนที่ได้แล้วใช้คลื่นแม่เหล็กในการนาทาง พบว่าเซลล์สเปิร์มสามารถนาส่งยาได้เฉพาะที่ได้ดี กลไกการ
ปลดปล่อยยาเกิดขึ้นเมื่ อสเปิร์ม -ไฮบริด ไมโครมอเตอร์กระทบผนังของเซลล์มะเร็ง แล้วว่ายเข้าไปใน
ก้อนมะเร็งแล้วหลั่งยาออกมาผ่านการรวมกันของสเปิร์ม-เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง สเปิร์มมีความสามารถในการ
ห่อหุ้มยาเอาไว้ได้ในปริมาณสูงและมีความคงตัวในการนาส่งเมื่อเทียบกั บวัสดุไมโครชนิดอื่น มีความเป็น
เป็นพิษต่าและไม่เกิดการสะสมของยา ยิ่งไปกว่านั้นสเปิร์มยังไม่เป็นโปรตีนก่อโรคและไม่เกิดเป็นโคโลนีที่
ไม่พึงประสงค์เหมือนกับเซลล์อื่นหรือจุลินทรีย์ โดยสรุป สเปิร์ม -ไฮบริด ไมโครมอเตอร์เป็นต้นแบบพื้นฐาน
ที่เข้ากันได้ทางชีวภาพและเป็นตัวเลือกที่ดใี นการใช้รักษาและป้องกันมะเร็งหรือโรคทางนรีเวชอื่นในระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง
Abstract
In recent years, the combination of synthetic micromaterials with spermatozoa as
functional components has led to the development of natural carrier systems for delivery
of chemicals to targets cells. A sperm- hybrid micromotor is presented as a targeted drug
delivery system, which is appealing to treat diseases in female reproductive tract. An in
vitro culture tumor spheroid, when loading a motile sperm cell with doxorubicin
hydrochloride and guiding it magnetically, sperm cells could deliver the drug locally. The
mechanism of release the drug is sperm-hybrid micromotor hits the cancer walls, allowing
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it to swim into the tumor and release the drug through the sperm-cancer cell membrane
fusion. Sperm also higher drug encapsulation capacity and carrying stability compared to
other micromaterials, minimize toxic effects and unwanted drug accumulation. Moreover,
sperms neither express pathogenic proteins nor proliferate to form undesirable colonies,
unlike other cells or microorganisms. Overall, sperm-hybrid micromotor is biocompatible
platform and excellent candidates to potentially treat or detect cancer or other diseases
in female reproductive system.
2. คาสาคัญ (Key words): Biohybrid micromotor, Female reproductive system,
Gynecologic cancers, Sperm, Tumor targeted drug delivery
3. เนื้อหาบทความ
3.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3.1.1 เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาระบบนาส่งยาโดยใช้สเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์
3.1.2 เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์การประยุกต์ใช้สเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์สาหรับนาส่งยาเพื่อ
รักษาโรคในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
3.2 เนื้อหา
บทนา
การพัฒนาระบบนาส่งยาให้มีปริมาณยาที่มีประสิทธิผลและออกฤทธิ์ เฉพาะที่ เป็นความท้าทาย
หนึ่งในการรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่
มะเร็งช่องคลอด เป็นต้น โรคเหล่านี้เป็นโรคที่พบในประชากรเพศหญิงของประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า
100,000 รายต่อปี เพื่อเอาชนะความท้าทายดังกล่าว นักวิจัยจึงได้ นาสเปิร์มมาใช้ร่วมกับวัสดุไมโครเพื่อ
พัฒนาเป็นระบบนาส่งยาแบบหนึ่งซึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากเสปิร์มเป็นเซลล์ ที่สามารถ
ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองได้ หากนาจุดเด่นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ร่วมกับการใช้กลไกจากภายนอกในการ
ควบคุมทิศทางการเคลือ่ นที่จะทาให้สเปิร์มสามารถขับเคลือ่ นไปยังตาแหน่งเซลล์เป้าหมายได้อย่างจาเพาะ
มากขึ้น การใช้สเปิร์มมีข้อดีกว่าการใช้ลิโปโซม (liposome) คือสามารถห่อหุ้มยาได้มากกว่าเกือบ 1,000
เท่า(1) เยื่อหุ้มเซลล์ของสเปิร์มช่วยในการห่อหุ้มยาและป้องกันการถูกเจือจางด้วยสารน้าของร่างกายทาให้
สามารถขนส่งยาได้จานวนมาก นอกจากความสามารถในการห่อหุ้มยาเอาไว้ในปริมาณสูง มีความคงตัวใน
การนาส่งและนาส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับวัสดุไมโครชนิดอื่น นอกจากนี้เซลล์สเปิร์มยังมี
ความเป็นพิษต่าและไม่เกิดการสะสมของยาอีกด้วย การประยุกต์ใช้เซลล์สเปิร์มในการขับเคลื่อนขนส่งยา
ไปยังเซลล์เป้าหมายที่จาเพาะจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบนาส่งยาในการรักษาโรคทาง
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง(2)
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นิยามของสเปิร์มและสเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์
สเปิร์ม (Sperm) หรือตัวอสุจิของมนุษย์ คือเซลล์สืบพันธุ์ที่เกิดจากการแบ่งตัวด้วยกระบวนการ
ไมโอสิส เซลล์สเปิร์มปกติประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนหัว (head) ส่วนลาตัว (body or middle
piece) และส่วนหาง (tail)
ส่วนหัวเป็นส่วนสาคัญมีความยาว 3 ถึง 5 ไมครอนและกว้างประมาณ 3 ไมครอน ประกอบด้วย
นิวเคลียสซึ่งภายในจะมีสารถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แก่ ยีน (gene) มีอะโครโซม (acrosome) คลุมส่วน
ด้านหน้าใช้สาหรับเจาะทะลุผนังของเซลล์ไข่ มีโพสนิวเคลียร์แคป (postnuclear cap) ปกคลุมส่วนหัว
ด้านท้ายส่วนต่อกับลาตัว ส่วนลาตัว มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวประมาณ 5 ถึง 9 ไมครอน และมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ไมครอน ประกอบด้วยไมโทคอนเดรียน (mitochondrion) ลักษณะเป็นเกลียว
เป็นแหล่งพลังงานสาหรับสเปิร์ม และมีเซนทริโอล (centriole) เป็นส่วนเริ่มต้นที่สเปิร์มสลัดส่วนหางออก
ในขณะเข้าผสมกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่ ส่วนหางประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนหางหลัก (main segment)
ยาวประมาณ 40 ถึง 50 ไมครอน และส่วนปลายหาง (terminal segment) ยาวประมาณ 5 ถึง 10
ไมครอน ใช้สาหรับให้สเปิร์มโบกพัดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า(3)

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของสเปิร์ม(3)
สเปิร์ม-ไฮบริ ด ไมโครมอเตอร์ (Sperm-hybrid micromotor) คื อ การน าเซลล์ ส เปิ ร์ ม มา
ผสมผสานกับวัสดุไมโคร (micromaterials) เป็นการพัฒนาระบบขับเคลือ่ นหรืออุปกรณ์นาส่งทีม่ ีศกั ยภาพ
สามารถประยุกต์ใช้ในด้านชีวการแพทย์และด้านนาโนเทคโนโลยี สเปิร์มเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการ
เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีแหล่งพลังงานใช้ในการขนส่งและสามารถควบคุมการขนส่งด้วย
แรงแม่เหล็กจากภายนอกได้ การพัฒนาระบบขับเคลื่อนโดยใช้สเปิร์ มนั้นมีหลากหลายแบบ เช่น ไมโคร
ทิ วบ์ (microtube) ไมโครฮีลิก ซ์ (microhelix) ส าหรับ นาส่ง สเปิร์ม ที่ ส ามารถเคลื่อนที่ ได้เ องหรือไม่
สามารถเคลื่อนที่ได้เองไปสูเ่ ซลล์ไข่เพื่อการปฏิสนธิ(4) นอกจากนี้ยังมีเตตระพอด (tetrapod) สาหรับนาส่ง
สเปิร์มที่บรรจุยาไว้ไปสู่เซลล์เป้าหมายเพื่อปลดปล่อยตัวยา เป็นต้น(1)
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รูปที่ 2 สเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์ชนิดต่าง ๆ สาหรับนาส่งสเปิร์มไปยังเซลล์ไข่(4)

รูปที่ 3 สเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์ชนิดเตตระพอดสาหรับนาส่งสเปิร์มไปยังเซลล์มะเร็ง(5)
โครงสร้างจุลภาค (microstructure) สาหรับนาส่งด้วยสเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์
โครงสร้างจุลภาคชนิด ‘เตตระพอด’ เป็นโครงสร้างที่ออกแบบให้เป็นรูปทรงกระบอกและมีแขน
โค้งงอ 4 แขนยื่นออกมา ขนาดของเตตระพอดมีส่วนที่แคบที่สุดระหว่างทั้งสี่แขนคือ 4.3 ไมครอน ในการ
ทดลองได้ใช้สเปิร์มของวัวที่มีขนาดส่วนหัวเฉลี่ย 4.5 ไมครอน ความกว้างส่วนหัว 1 ไมครอน และยาว 10
ไมครอน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าสเปิร์มของคน เมื่อเตตระพอดกระทบกับเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งจะเกิดการงอเพื่อ
ขยายระยะห่างระหว่างแขนให้เพิ่มมากขึ้นช่วยให้สเปิร์มหลุดออกจากโครงสร้างได้ง่าย โครงสร้างพอลิ
เมอร์เตตระพอดได้รับการออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วิธี two-photon 3D nanolithography แล้ว
ทาการเคลือบด้วยเหล็กแบบอสมมาตรขนาดความหนา 10 นาโนเมตรโดยให้เอียงประมาณ 15 องศาเพื่อ
สร้างแกนแม่เหล็ก ต่อมาเคลือบด้วยไททาเนียมขนาดความหนา 2 นาโนเมตรเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ทาง
ชีวภาพ (biocompatibility) ของส่วนประกอบต่างๆ(5)
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รูปที่ 4 การออกแบบโครงสร้างพอลิเมอร์เตตระพอดโดยใช้วิธี two-photon 3D nanolithography และ
ระยะห่างระหว่างแขนของเตตระพอดและช่องว่างภายในเตตระพอด (5)
การบรรจุยาในสเปิร์ม
Doxorubicin hydrochloride (DOX-HCl) ถูกใช้เป็นแบบยาต้นแบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ในการห่อ หุ้มตัวยาของสเปิร์ม ดอกโซรูบิซินได้รับ การรับ รองในการเป็นยาเคมี บาบัดรักษาโรคมะเร็ง
โดยเฉพาะโรคมะเร็งทางนรีเวช การบรรจุยาลงในสเปิร์มสามารถทาได้ง่ายโดยการบ่ม DOX-HCl ร่วมกัน
กับสเปิร์มที่มีชีวิต หลังจากการทาให้บริสุทธิ์ด้วยการหมุนเหวี่ยง (Purification and centrifugation) ตัว
สเปิร์มที่ถูกบ่มจะนามากระจายตัวใหม่ใน sperm media (SP-TALP) (5)

รูปที่ 5 ขั้นตอนการบ่มสเปิร์มร่วมกับยา DOX-HCl ทาให้บริสุทธิ์ด้วยการหมุนเหวีย่ ง
และการกระจายตัวในตัวกลาง(5)
เมื่อทาการตรวจสอบโดยใช้แสงฟลูออเรสเซนส์ที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร พบว่าส่วนใหญ่
ยา DOX-HCl สะสมอยู่ในส่วนหัวและส่วนกลางของสเปิร์ม โดยพบในไซโตพลาสซึม ประสิทธิภาพในการ
บรรจุยา DOX-HCl ในสเปิร์มคานวณอัตราส่วนการบรรจุจากความแตกต่างของปริมาณยาที่ใส่ไปเพื่อทา
การบ่มตอนเริ่มต้นกับปริมาณที่เหลืออยู่ใน supernatant ภายหลังจากการหมุนเหวี่ยง ในสารละลายที่มี
ความเข้มข้นของสเปิร์ม 3 x 106 สเปิร์มต่อมิลลิลติ รมีปริมาณยาทีบ่ รรจุเข้าไปในสเปิร์มเพิ่มขึน้ เป็นเส้นตรง
ในช่วงความเข้มข้นของยาตั้งแต่ 10 ถึง 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร อัตราการบรรจุยาอยู่ที่ประมาณ 15%
ในทุกความเข้มข้น ในการทดลองสามารถบรรจุได้ความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 37 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรใน
สารละลายสเปิร์ม 500 ไมโครลิตร ปริมาณนี้สามารถระบุได้ว่าการห่อหุ้มยา DOX-HCl เฉลี่ยประมาณ 15
พิโคกรัมต่อสเปิร์มเซลล์ 1 ตัว ส่วนการทดสอบความคงตัวของการห่อหุ้มพบว่า มีเพียง 18% ของยาที่
รั่วไหลออกมาในตัวทาละลาย การห่อหุ้มยา DOX-HCl จึงมีเสถียรภาพเพียงพอสาหรับการนาส่งยา(5)
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รูปที่ 6 จาลองภาพ 3D z-stack ของยา DOX-HCl ที่สะสมอยู่ในเซลล์สเปิร์ม โดยใช้ FITC-BSA(5)

รูปที่ 7 อัตราส่วนปริมาณยาทีถ่ ูกบรรจุในสเปิร์ม(5)
พลัง งานในการขับเคลื่อนสเปิร์ม สร้างขึ้นในไมโทคอนเดรีย ที่อยู่บ ริเวณ midpiece เนื่องจาก
DOX-HCl มีกลไกในการขัดขวางการสังเคราะห์โมเลกุลของโปรตีนและยับยั้งการเผาผลาญพลังงานของ
สเปิร์ม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทาให้อัตราการว่ายเฉลี่ยของสเปิร์มลดลงจาก 71 ไมโครเมตรต่อวินาที เหลือ 57
ไมโครเมตรต่อวินาที แต่ยังยอมรับได้ในการใช้นาส่งยา นอกจากนี้สเปิร์มยังสามารถป้องกันยาที่อยู่ภายใน
ตัวเองได้จากการมีเยื่อหุ้มเซลล์เป็น lipid bilayer และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง (metabolize) ยาที่อยู่
ภายใน ซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเซลล์สเปิร์ม(5)
การนาส่งสเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์ไปยังเซลล์เป้าหมาย
เมื่อนาสเปิร์มที่บรรจุยา DOX-HCl มาทาการใส่เตตระพอด พบว่าสเปิร์มจะเคลื่อนที่เข้าสู่เตตระ
พอดมากกว่ า 50 เตตระพอดภายใน 1 ชั่วโมงจากจานวน 648 เตตระพอดในช่วงเริ่มต้น เมื่ อสเปิร์ม
เคลื่อนที่เข้าสู่เตตระพอดแล้ว ส่วนของหัวจะถูกดักจับอยู่ภายในโพรงของเตตระพอดและส่วนของหาง
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระผลักให้เตตระพอดไปข้างหน้าได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบความเร็วในการ
เคลื่อนที่กับสเปิร์ม อิสระของสเปิร์ม -ไฮบริด ไมโครมอเตอร์พบว่า ความเร็วในการว่ายเฉลี่ยลดลง 43%
จาก 73 ± 16 ไมโครเมตรต่อวินาที เหลือ 41 ± 10 ไมโครเมตรต่อวินาที นอกจากนี้ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของสเปิร์มมีผลจากอุณหภูมิและลักษณะการไหลของตัวกลางด้วยเช่นกัน (5)
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รูปที่ 8 การเคลื่อนทีข่ องสเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์จากการเปลีย่ นทิศทางแม่เหล็กภายนอก(5)
สเปิร์ม -ไฮบริด ไมโครมอเตอร์ถูก ควบคุม ด้วยการเปลี่ยนทิศทางแม่ เหล็กจากภายนอกทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน ไฮบริด ไมโครมอเตอร์จะหมุนตัวขณะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกับการเคลื่อนที่
ของสเปิร์มอิสระ เตตระพอดไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม การจาลองด้วยโปรแกรม
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปร่างเตตระพอด เมื่อเตตระพอดเดินทางถึงเซลล์มะเร็งแล้วชนกับเยื่อ
หุ้มเซลล์มะเร็งด้วยแรงของเสปิร์มขนาด 128 พิโคนิวตันทาให้แขนกางออก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของแขนโดยการเพิ่มขนาดของช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างเส้นทแยงมุมประมาณ 328 นาโนเมตร
การเปลี่ยนรูปร่างดังกล่าวเพียงพอที่จะทาให้สเปิร์มหมุนตัวหลุดออกมาจากเตตระพอดได้ หลังจากการ
เคลื่อนที่ออกไปของอสุจิแล้ว แขนของเตตระพอดจะกลับสู่ตาแหน่งเดิมโดยไม่เกิดความเสียหาย แสดงให้
เห็นถึงการปลดปล่อยสเปิร์มสาเร็จแล้ว(4)

รูปที่ 9 การกางออกของแขนเตตระพอดเมื่อกระทบกับผนัง Polydimethylsiloxane (PDMS) เพื่อ
ตรวจสอบกลไกการปลดปล่อยเซลล์สเปิร์ม(5)

รูปที่ 10 แบบจาลองการเหนีย่ วนาด้วยแม่เหล็กภายนอกและการปลดปล่อยสเปิร์มออกจาก
เตตระพอดเมื่อกระทบเยื่อหุม้ เซลล์มะเร็ง(5)
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แบบจาลองการการเหนี่ยวนาสเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์ด้วยแรงแม่เหล็กภายนอกไปสู่กลุ่ม เฮ
ลาเซลล์ (Hela cell) ผ่านช่องที่มีรูขนาดเล็กพบว่า สเปิร์ม -ไฮบริดไมโครมอเตอร์ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางสู่เฮลาเซลล์ประมาณ 8 นาที เมื่อว่ายชนผนังเซลล์ของเฮลาเซลล์ และปลดปล่อยสเปิร์มที่บรรจุยา
ไว้แล้วสเปิร์มจะว่ายไปเกาะติดกับเซลล์ เมื่อระยะเวลาผ่านไป พบว่าปริมาณยา DOX-HCl ได้กระจายตัว
ไปทั่วเฮลาเซลล์ทาให้ วัดความเข้มแสงของยาในสเปิร์มได้ลดลง เมื่อยาได้กระจายตัวไปประมาณ 8 ชั่วโมง
จะเห็นว่าเฮลาเซลล์หดตัวเล็กลงประมาณ 40% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทาให้ทราบถึงการตายของเซลล์ และ
เมื่อเวลาผ่านไป 20 ชั่วโมงพบว่าส่วนหัวของสเปิร์มจะหลอมรวมกับเฮลาเซลล์ในขณะที่ midpiece และ
flagellum อยู่ด้านนอก เมื่อทาการเปรียบเทียบการนาส่งระหว่างใช้สเปิร์มที่บรรจุยากับไม่บรรจุยาในการ
หลอมรวมกั บ เฮลาเซลล์พ บว่ า สเปิ ร์ ม ที่ บ รรจุ ย าเมื่ อ หลอมรวมกั บ เฮลาเซลล์แ ล้ ว ท าให้ เ ซลล์เ กิ ด
apoptosis ในขณะที่สเปิร์มที่ไม่บรรจุยาเมื่อหลอมรวมกับเฮลาเซลล์แล้วเซลล์ยังมีชีวิตอยู่ (5)

รูปที่ 11 การกระจายตัวของยา DOX-HCl ในเฮลาเซลล์ทรงกลมเมือ่ เวลาผ่านไป 0, 2, 4 และ 8 ชั่วโมง(5)

รูปที่ 12 การหลอมรวมเฮลาเซลล์กับสเปิร์มบรรจุยาและไม่บรรจุยา ลูกศรแดงคือจุดที่เกิด apoptosis(5)
ประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็งของสเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์
เฮลาเซลล์เป็นเซลล์ที่ได้จากเซลล์มะเร็งปากมดลูกนามาเพาะเลี้ยงเป็นรูปทรงกลมเพื่อประเมิน
อิทธิพลของสเปิร์มที่บรรจุยาในการทาลายเซลล์ให้ตาย เมื่อทาการบ่มสเปิร์มและเซลล์มะเร็งในสารละลาย
BSA (Bovine serum albumin) เป็นเวลา 24 ชั่วโมงพบว่าพบสเปิร์มทั้งในสารละลายและในก้อนมะเร็ง
เนื่องจากสเปิร์มสามารถแทรกผ่านเข้าสู่ก้อนมะเร็งได้
ประสิทธิภาพในการทาลายเซลล์มะเร็ง ประเมินโดยการผสมสเปิร์มที่บรรจุด้วย DOX-HCl ผสม
กับเฮลาเซลล์ทรงกลมใช้สเปิร์มปริมาณ 8 x 104 ในสารละลาย 100 ไมโครลิตร ซึ่งสามารถบรรจุยา DOXHCl ได้สูงสุด 1.5 ไมโครกรัม โดยใช้สารละลาย DOX-HCl ที่ความเข้มข้นเดียวกันเป็นกลุ่มควบคุม (DOXHCl 1.5 ไมโครกรัมในสารละลาย SP-TALP 100 ไมโครลิตร) วิเคราะห์การมีชีวิตหรือตายของเซลล์ใน 24
ชั่วโมงแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกกลุ่ม หลังจากผ่านไป 48 ชั่ วโมง พบว่าสามารถ
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ทาลายเซลล์ได้ใกล้เคียงกับสารละลาย DOX-HCl มีร้อยละของการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็ง (percent of
survival rate เท่ากับ 47% และ 45% ตามลาดับ) หลังจากการขนส่งสเปิร์มบรรจุยาผ่านไป 72 ชั่วโมง
พบว่าร้อยละของการรอดชีวิต ของเซลล์มะเร็งในกลุ่มควบคุมไม่ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากสารละลาย DOXHCl ถูกเจือจางลง ส่วนสเปิร์มที่ไม่ได้บรรจุยาไว้มีการปลดปล่อยสเปิร์มเข้าสูก่ ้อนมะเร็งส่งผลให้ร้อยละของ
การรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลดลงเหลือ 37% อาจเป็นผลมาจากการสลายตัวของสเปิร์มเหนี่ยวนาให้เกิด
การหลั่งเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase enzyme) เป็นเอนไซม์ในการสลายกรดไฮยาลูโรนิก ซึ่ง
กรดไฮยาลูโรนิกมีบทบาทสาคัญที่ช่วยในการแพร่กระจายของเนื้องอก ดังนั้น การหลั่งเอนไซม์ เอนไซม์ไฮ
ยาลูโรนิเดสช่วยทาให้เซลล์มะเร็งสลายตัว ในขณะที่สเปิร์มที่บรรจุยา DOX-HCl มีร้อยละของการรอดชีวติ
ของเซลล์มะเร็งลดลงเหลือต่าที่สดุ เพียง 13% และขนาดของก้อนมะเร็งลดลงเนื่องจากการตายของเซลล์ที่
เกิดจากยา DOX-HCl(5)

รูปที่ 13 เปรียบเทียบร้อยละของการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งระหว่าง control spheroid,
สเปิร์มที่ไม่บรรจุยา, สารละลาย DOX-HCl และสเปิร์มที่บรรจุยา DOX-HCl ตามลาดับ(5)
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นข้อได้เปรียบของระบบการนาส่งยา DOX-HCl ด้วยสเปิร์มไฮบริด ไมโครมอเตอร์สาหรับการประยุกต์ใช้ในร่างกาย ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการเจือจางยาในร่างกายโดย
การนายาไปห่อ หุ้ม ด้วยเนื้อ เยื่อ ของสเปิร์ม และความสามารถในการซึม ผ่านของสเปิร์ม ยิ่ง ไปกว่านั้น
ประสิทธิภาพของยาที่ห้อหุ้มในสเปิร์มมากถึง ประมาณ 90% หลังจากการได้รับการรักษา 72 ชั่วโมงด้วย
เซลล์สเปิร์มที่บรรจุยา DOX-HCl(5)

รูปที่ 14 ลักษณะของเฮลาเซลล์ทรงกลมหลังจากรักษาด้วยสเปิร์มที่บรรจุยา DOX-HCl ที่เวลาเริ่มต้น
และเวลาผ่านไป 24, 48 และ 72 ชั่วโมงตามลาดับ(5)
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3.3 บทสรุป
ระบบการนาส่งยาด้วยสเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์ เป็น การห่อหุ้มยาเพื่อรักษามะเร็งในระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง เนื่องจากสเปิร์มสามารถเคลื่อนที่ไปสู่ก้อนมะเร็งได้โดยใช้แรงขับเคลื่อนตนเองร่วมกับใช้
โครงสร้างจุลภาคที่มี การใช้แม่เหล็กจากภายนอกเป็นตัวเหนี่ย วนาและปลดปล่อยสเปิร์มเมื่อแขนของ
โครงสร้างจุลภาคกระทบกับเซลล์ ซึ่งโครงสร้างจุลภาคสามารถหลอมรวมกันกับเซลล์มะเร็งได้ คุณสมบัติ
การหลอมรวมกับเซลล์แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษในการนาส่งยาได้เฉพาะที่ ของสเปิร์มและยังแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการห่อหุ้มยาได้สงู ถึง 15 พิโคกรัมต่อเซลล์สเปิร์ม 1 เซลล์ และยังสามารถว่ายได้ใน
ระยะทางไกลภายใต้สภาวะทางสรีรวิทยาของร่างกายและสามารถคงอยู่ในร่า งกายได้โดยไม่ถูกยับยั้งด้วย
การตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้สเปิร์มสามารถป้องกันการถูกเจือจางยาจากสารน้าในร่างกาย
และการถูกย่อยด้วยเอนไซม์ได้อีกด้วย
การวิจัยใช้สเปิร์มของวัวเป็นเซลล์ต้นแบบในการใส่ยาดอกโซรูบิซินไฮโดรคลอไรด์ในการทดสอบ
กับเฮลาเซลล์ทรงกลมซึ่ งเป็นเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง พบว่า ยาดอกโซรูบิซินสามารถ
กระจายได้ทั่วก้อนเซลล์มะเร็งภายใน 72 ชั่วโมง สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้สูงถึง 87% เมื่อเทียบกับการใช้
สารละลายดอกโซรูบิซินไฮโดรคลอไรด์ขนาดความเข้มข้นเดียวกันที่ฆ่า เซลล์มะเร็งได้เพียง 55%
สเปิร์ม-ไฮบริด ไมโครมอเตอร์ไม่เพียงแค่มีศกั ยภาพในการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวชแค่นั้น แต่ยงั
ใช้ในการรักษาโรคอื่นด้วย เช่น โรคเยื่อบุโรคโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) หรือการตั้งครรภ์
นอกมดลูก (ectopic pregnancies) เป็นต้น ถึงแม้ว่าการทดลองในหลอดทดลองประสบผลสาเร็จในการ
ใช้รักษามะเร็งทางนรีเวช แต่ยังมีความท้าทายในการเอาชนะข้ อจากัดบางอย่างก่อนนามาใช้ในสภาวะ
แวดล้อมของร่างกาย เช่น การย่อยสลายของชิน้ ส่วนโครงสร้างจุลภาค สังเคราะห์ ปฏิกิริยาทางภูมิคมุ้ กันที่
ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น การควบคุมขนาดยาที่นาส่งให้แน่นอน จริยธรรมในการศึกษาในสิ่งมีชีวิต เป็น
ต้น หากสามารถเอาชนะความท้าทายดังกล่าวนี้ได้ อาจทาให้สเปิร์ม -ไฮบริด ไมโครมอเตอร์เป็นตัวเลือก
หนึ่งของระบบนาส่งยาที่ใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงในอนาคต

10

บทความวิชาการสาหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
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