1

ผลของ PM2.5 ต่อยีนไซโตโครม พี 450 1
ศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จารุกาจร* และ ภัทรภร มณี โชติ
สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มลพิษทางอากาศเป็ นปั ญหาสิง่ แวดล้อมที่กาลังได้รบั ความสนใจอย่างจริงจังเนื่องจากเป็ นเรื่อ ง
ใกล้ตัวที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม PM2.5 (fine particulate matter) เป็ นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ที่
ประกอบด้วยสารประกอบเชิงซ้อนหลายชนิด โดยสารทีม่ กั ก่อให้เกิดอันตรายโดยการสัมผัส ได้แก่ โลหะ
สารกลุ่ ม polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) สารกลุ่ ม volatile organic compounds (VOCs)
นอกจากนี้ สารเหล่านี้ ยังก่อพิษต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ และระบบหัวใจและหลอด
เลือด (Dagher et al., 2006) การเติบโตทางอุตสาหกรรมและความเจริญทางเทคโนโลยี ท่เี พิ่มขึน้ ส่งผล
ให้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะชุมชนเมืองทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรมและการจราจรแออัด
คุณสมบัติทางเคมีแ ละกายภาพของ PM2.5 จะแตกต่า งกันตามสภาพแวดล้อ ม โดยสารที่มกั พบใน
PM2.5 ในเขตชุมชนเมือง ได้แก่ inorganic ion, total carbon สารกลุ่ม PAHs และสารกลุ่ม quinones
(Jia et al., 2017)
PAHs ใน PM2.5 เป็ น สับสเตรตที่สาคัญของ CYP1 (CYP1A1, CYP1A2 และ CYP1B1) เมื่อ
เข้าสูร่ า่ งกายจะเหนี่ยวนากระบวนการเมแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์ CYPs และ metabolizing enzyme อืน่
ๆ ได้เป็ น active carcinogens เช่น diol-epoxides และ ไอออนประจุบวกว่องไว (radical cations) เป็ น
ต้น (Moorthy et al., 2015) อย่างไรก็ดกี ารตอบสนองต่อสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงออกของยีน
จะมีค วามแตกต่ า งกัน แต่ล ะบุ ค คลตามความแปรผันทางพัน ธุก รรม ( genetic polymorphisms) และ
สิง่ แวดล้อม
องค์ประกอบและความเป็ นพิษของ PM2.5
PM พบได้ทงั ้ เขตชุมชนเมืองและชนบท โดยแบ่งตามลักษณะการเกิด เป็ นอนุภาคปฐมภูม ิ คือ
สสารฝุ่ นที่ถูกปลดปล่อยสู่อากาศโดยตรงทัง้ จากฝี มอื มนุ ษย์ เช่น การเผาไหม้ใ นโรงงานอุตสาหกรรม
เครือ่ งยนต์ ครัวเรือน รวมถึงการเผาเพื่อการเกษตร และจากธรรมชาติ เช่น เกลือทะเล การพังทลายของ
ดิน การประทุของภูเขาไฟ ไฟป่ า รวมถึงชีวอนุ ภาค ส่วนอนุ ภาคทุติยภูม ิ คือสสารฝุ่ นที่เกิด จากการ
รวมตัวของอนุภาคในอากาศโดยปฏิกริ ยิ าเคมี ส่วนใหญ่ม กั พบในรูปของ nitrogen oxides ทีเ่ ป็ นผลจาก
การจราจรและกระบวนการทางอุต สาหกรรม และ sulfur dioxide จากการเผาไหม้พลังงานเชื้อ เพลิง
(Adams et al., 2015) คุณ สมบัติท างเคมีแ ละกายภาพของ PM2.5 จะขึ้น อยู่ ก ับ แหล่ ง ที่ม า ความ
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หนาแน่ น ของมลพิษ และปฏิกริ ยิ าระหว่างโมเลกุลของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ท่เี ป็ นองค์ประกอบ
ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลจาเป็ น สาหรับการประเมินความเป็ นพิษและอันตรายของ PM ต่อร่างกาย (Billet et al.,
2007)
PM2.5 หมายถึง สสารฝุ่ นในอากาศที่มเี ส้นผ่า นศูนย์ ก ลางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic
particle diameter) ของอนุภาคต่ากว่า 2.5 ไมครอน ส่วนใหญ่ PM2.5 จะพบอนุภาคปฐมภูมจิ ากการเผา
ไหม้รว่ มกับอนุภาคทุติยภูม ิ (Adams et al., 2015) ด้วยขนาดทีเ่ ล็กมากจึงสามารถฟุ้ งกระจายในอากาศ
ได้เป็ น เวลานาน และเมื่อร่า งกายได้ ร ับผ่านระบบทางเดินหายใจ PM2.5 จะสามารถลงไปได้ ลึ ก ถึ ง
ทางเดิน หายใจส่วนล่างและถุงลมปอด ทัง้ ยังสามารถผ่านเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดและกระจายไปยัง
เนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ (Reed et al., 2015) และเกิดการสะสมจนเป็ นอันตรายต่อร่างกาย
PM2.5 ประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เชิงซ้อนจากกระบวนการเผาไหม้ ได้แก่
โลหะหนัก เช่น Fe, Cu, Al, Ca, Cr, Zn, Pb และ Ni, organic ions เช่น Cl-, F-,NO3-, SO42- และ NH4+,
VOCs เ ช่ น ethanol, methanol, propane, pentane, acetylene, ethane แ ล ะ formaldehyde, PAHs
เช่น 7, 12-dimethylbenzo anthracene (DMBA), benzo(a)pyrene (BaP), fluoranthene, 9-fluorenone
(9-FO) และ 9,10-anthraquinone (9,10-ANQ) (Li et al., 2017; Feng et al., 2018) นอกจากนี้ ยั ง พบ
สารชีวภาพ เช่น สารก่อภูมแิ พ้ และสารจากจุลชีพ เช่น endotoxin ได้ด้วย
องค์ประกอบของ PM2.5 (ตารางที่ 1) มีความแตกต่างกันทัง้ ชนิด และปริมาณของสารประกอบ
ในแต่ละพื้น ที่ โดยชุมชนเมืองมีค วามหนาแน่ นของ PM2.5 สูงกว่าพื้นที่ชนบท จากการจัด ประเภท
คุณภาพอากาศตามความเข้มข้น ของ PM2.5 เมือ่ อยู่ในพื้นทีท่ ม่ี รี ะดับ PM2.5 ตัง้ แต่ 15.5 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาสก์เมตรขึ้น ไป เป็ น เวลา 24 ชัวโมง
่
จะเริม่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (US EPA, 2012) โดยความ
รุนแรงขึน้ อยู่กบั สุขภาพของแต่ละบุคคลด้วย
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ตารางที่ 1 ปริมาณและองค์ประกอบของ PM2.5 ในอากาศจาแนกตามพืน้ ที่
พื้นที่ สารวจ

ช่วงเวลาสารวจ
(ค.ศ.)

PM2.5
µg/m³

PAHs
ng/m³

OC
µg/m³

EC
µg/m³

Cl⁻

NO₂

NO₃ˉ

SO₂

SO₄²⁻

NH₄⁺

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

Trace
element

32.5

57.3

N/A

N/A

N/A

35.1

N/A

12.9

N/A

N/A

N/A

9.5–11.6

N/A

0.3–5.2

0.03–1.5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fe, Pb, Zn

ชุมชนเมือง
ไซลี เซีย ประเทศโปแลนด์

04-05, 2010

ไอโอวา สหรัฐอเมริ กา

04, 2009 -12, 2012

ฮวนคาโย พีรู ประเทศอิ นเดี ย (เขตจราจร)

03-11, 2017

19.1

N/A

N/A

N/A

0.012

N/A

0.059

N/A

0.007

0.303

Ba, Cu, Zn

ชิ ลคา พี รู ประเทศอิ นเดีย (เขตอุตสาหกรรม/
จราจร)

03-11, 2017

25.8

N/A

N/A

N/A

0.018

N/A

0.055

N/A

0.007

0.191

Pb, Ni, V

เขตดิ นแดง กรุงเทพ ประเทศไทย

02, 2002 –01, 2003

สหรัฐอเมริ กา

2007

69.0
13.9

N/A
N/A

N/A
3.7

N/A
0.8

0.80
N/A

N/A
N/A

0.88
1.8

N/A
N/A

1.84
3.2

0.49
1.6

Cr, Cu, Fe,
N/A

กวางโจ ประเทศจี น

10-11, 2004

153.9

N/A

46

9.5

1.2

N/A

8.8

N/A

38.6

13.6

N/A

ซิ นเจี ยง ประเทศจี น

05-06, 2015

96

N/A

12.15

2.65

5.49

N/A

16.89

N/A

21.42

9.31

V, Mn, Pb

ไซตามะ ประเทศญี่ป่ นุ

07-08, 2005

27.0

2.33

8.5

3.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ไซลี เซีย ประเทศโปแลนด์

04-05, 2010

30.6

51.2

N/A

N/A

N/A

10.5

N/A
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N/A

N/A

N/A

ไอโอวา สหรัฐอเมริ กา

04, 2009 -12, 2012

8.4–10.4

N/A

0.1–4.6

0.01–1.0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Si, Ca, Al

พี รู ประเทศอิ นเดีย

03-11, 2017

8.8

N/A

N/A

N/A

0.005

N/A

0.034

N/A

0.006

0.24

Al, As, Ca

เขตบางนา กรุงเทพ ประเทศไทย

02, 2002 –01, 2003

37.9

N/A

N/A

N/A

0.96

N/A

0.85

N/A

1.96

0.85

Fe, Mg, Al

ชนบท

13.5
N/A
3.8
0.6
N/A
N/A
1.5
N/A
3.2
1.4
N/A N/A
สหรัฐอเมริ กา
2007
หมายเหตุ: PM2.5, สสารฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน; PAHs, polycyclic aromatic hydrocarbons; OC, organic carbon; EC, elemental carbon. N/A, ไม่มรี ายงาน. Fe, iron; Pb, lead; Zn, zinc; Ba, barium; Cu, copper; Ni,
nickel; V, vanadium; Si, silicon; Ca, calcium; Al, aluminum; As, arsenic; Mg, magnesium; Mn, manganese.
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ผลกระทบของ PM2.5 ต่อไซโตโครม พี 450 1
ไซโตโครม พี 450 (cytochrome P450 หรือ CYP) เป็ น กลุ่ ม ของเอนไซม์โ มโนออกซิจ ีเ นส
(monooxygenase) ทาหน้าทีใ่ นการสังเคราะห์สาร เช่น steroid, prostaglandins, bile acids และการเม
แทบอลิซมึ สารทัง้ ในและนอกร่างกาย CYPs พบมากที่ endoplasmic reticulum และ mitochondria ของ
เซลล์ โดย CYPs ทีพ่ บใน mitochondria ทาหน้าทีใ่ นการสังเคราะห์และเมแทบอลิซมึ สารภายในร่า งกาย
(endogenous substances) ส่วน CYPs ที่พบใน endoplasmic reticulum จะเกี่ยวข้องกับ การแทบอลิ
ซึมสารจากภายนอกร่างกาย (exogenous substances) รวมถึงยาและมลพิษจากสิง่ แวดล้อม CYP พบ
มากทีต่ บั และสามารถพบได้ทวร่
ั ่ ายกายรวมถึงปอด ซึ่งเป็ นอวัยวะหลักทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการสัมผัส
PM2.5 เนื่องจาก CYPs เป็ นกลุ่มของเอนไซม์จานวนมากจึงสามารถเกิด การซ้อนทับกันของสับสเตรต
ได้ (Reed et al., 2018) สารกลุ่ม VOCs และ/หรือ PAHs ใน PM2.5 สามารถเหนี่ยวนาการแสดงออก
ของ mRNA ของยีน CYP1A1, CYP1B1, CYP2E1 และ CYP2F1 (Billet et al., 2007; Li et al., 2017)
CYP1 ประกอบด้วย 3 ไอโซฟอร์ม ได้แก่ CYP1A1, CYP1A2 และ CYP1B1 สับสเตรตของ
CYP1 มีลักษณะเป็ น lipophilic planar molecules ประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติกหลายวง (Lewis
and Loannides, 1998) CYP1 ถูกเหนี่ยวนาให้มกี ารแสดงออกทีเ่ พิ่มมากขึน้ ได้ด้วย PAHs และ 2,3,7,8tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) ซึ่ ง เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ น PM2.5 แ ล ะ เ ป็ น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง
(carcinogens) และสารก่อการกลายพัน ธุ์ (mutagen) ยีน CYP1 ถูกควบคุมการถอดรหัสผ่านวิถีข องเอ
ริลไฮโดรคาร์บ อนรีเซฟเตอร์ (aryl hydrocarbon receptor, AhR) สารกลุ่ม PAHs และ TCDD ถูกเม
แทบอไลซ์ ผ่ า น 3 วิถี ห ลั ก (รู ป ที่ 1) ได้ แ ก่ วิถี CYP1A1/1B1 และ epoxide hydrolase (CYP/EH
pathway) วิ ถี CYP peroxidase แ ล ะ วิ ถี aldo-keto reductases (AKR pathway) (Feng et al., 2018;
Moorthy et al., 2015) โดยวิถี CYP/EH จะเปลี่ ย น BaP เป็ น BaP-7,8-dihydrodiol และ BaP-7,8dihydrodiol-9,10-epoxide วิถี CYP peroxidase จะเร่งปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของอิเล็กตรอนที่ตาแหน่ ง
C-6 เกิด เป็ น ไอออนประจุบวกว่องไวที่ไ ม่คงตัวและสามารถเข้าจับ DNA ทาให้เกิด การกลายพันธุ์ไ ด้
สาหรับวิถี AKR เอนไซม์ dihydrodiol dehydrogenase จะเปลี่ยน BaP-7,8-dihydrodiol เป็ น BaP-7,8catechol ผ่านกระบวนการ dehydrogenation ซึ่ง BaP-7,8-catechol นี้สามารถเกิดปฏิกริ ยิ า oxidation
ได้เป็ น สารมัธยัน ต์ o-semiquinone และสุด ท้ายเป็ น BaP-7,8-dione (o-quinone) โดยสองอิเล็กตรอน
จากกระบวนการนี้กอ่ ให้เกิด อนุมลู ออกซิเจนว่องไว (reactive oxygen species; ROS) ได้แก่ superoxide
anion radicals และ hydrogen peroxide ทีส่ ง่ ผลทาลาย DNA โดยการจับกับกรดอะมิโนในสายเปปไทด์
(Ewa and Danuta, 2017; Penning, 2014)
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รูปที่ 1 วิถเี มแทบอลิซมึ ของ PAHs (ดัดแปลงจาก Penning, 2014)
เอนไซม์ CYP1 มักพบในอวัยวะทีม่ โี อกาสสูงในการสัมผัสกับมลพิษในสิง่ แวดล้อม อาทิ การพบ
CYP1B1 ใน steroidogenic tissues และ vascular compartments ของปอด หัวใจ ต่อมลูกหมาก และ
สมอง ส่วน CYP1A1 ในปอดพบที่ alveolar type II cells และ endothelium ในขณะที่ CYP1B1 พบที่
endothelium ของทางเดิน หายใจ (Winkle, et al., 2015) โดยมีบทบาทเป็ นเอนไซม์สาหรับเปลี่ยนสาร
ก่อมะเร็ง เช่น BaP, dibenzo(a)pyrene, benz(a)anthracene และ DMBA ให้เป็ นสารออกฤทธิ ์ก่อมะเร็ง
(active carcinogens) ประเภท epoxide โดยปกติระดับการแสดงออกของยีน CYP1A1 และ CYP1B1
ในตับจะค่อนข้างต่า ดังนัน้ การแสดงออกที่มากกว่าปกติของยีน ทัง้ สองนี้จงึ เป็ นตัวชีว้ ดั ทางชีวภาพของ
มะเร็งหลายชนิด อาทิ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก (Zacharova et al., 2003) การ
ควบคุมการถอดรหัสของยีน CYP1A1 และ CYP1B1 เกี่ยวข้องกับ arylhydrocarbon receptor (AhR)
โดย AhR เป็ น transcription factor ที่อยู่ภายใน cytosol (inactive AhR) เมื่อจับกับลิแกนด์ เช่น BaP
และ TCDD (Bansal et al., 2014) จะเคลื่อ นเข้า สู่นิ ว เคลีย ส ผ่ า น -importin และเข้า จับ กับ AhR
nuclear translocator (ARNT) เกิด เป็ น AhR/ARNT heterodimer (active AhR) ที่ส ามารถเข้า จับ กับ
บริเวณ xenobiotic responsive elements บนยีน CYP1A1 และ CYP1B1 ส่งผลเหนี่ยวนาการแสดงออก
ของ mRNA และสมรรถนะของเอนไซม์ CYP1A1 และ CYP1B1 (Bansal et al., 2014; Palacios et al.,
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2016) การตอบสนองผ่าน AhR เป็ นได้ทงั ้ การกระตุ้นหรือการยับยัง้ การแสดงออกของ CYP1 โดยสารที่
จับกับ AhR แล้วส่งผลกระตุ้น การแสดงออกของ CYP1 เช่น BaP และ -naphthoflavone (BNF) ส่วน
ส า ร ที่ ส่ ง ผ ล ยั บ ยั ้ ง เ ช่ น benzo(a)fluorenone, benz(a)anthracene-7,12-quinone แ ล ะ naphthoflavone (ANF) (Wincent et al., 2016)
BaP และ DMBA เป็ นสารกลุ่ม PAHs ทีม่ กี ารศึกษาอย่างแพร่หลายเกีย่ วกับฤทธิ ์ก่อมะเร็ง ของ
สารมัธ ยั น ต์ ท่ีส ามารถจับ กับ DNA ที่เ กิด จากกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ผ่ า นวิถี CYP1A1/EH
(Androutsopoulos et al., 2009) แหล่งกาเนิด หลักของ PAHs มาจาการเผาไหม้ของพลังงานเชื้อเพลิง
จึงพบได้ใ นอากาศจากการปลดปล่อยควันของครัวเรือน บุหรี่ อุตสาหกรรม ยานยนต์ เมื่อ BaP เข้าสู่
ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็ น BaP-7,8-epoxide โดยเอนไซม์ CYP1A1 ผ่านปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ แล้วถูก
เปลี่ยนต่อเป็ น BaP-7,8-dihydrodiol โดย EH ผ่านปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส และสุดท้ายเกิด ปฏิกริ ยิ าไฮดร
อกซิเลชัน่ โดยมี CYP1A1 เป็ นเอนไซม์เร่งปฏิกริ ยิ าเปลี่ยนไปเป็ น 2 อีแนนทิโอเมอร์ คือ (+)-BaP-7,8dihydrodiol-9,10-epoxide และ (-)-BP-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide (BPDE) (รูปที่ 2) ซึ่ง BPDE เป็ น
สารเมแทบอไลท์ท่มี คี วามว่อ งไวมากในการเข้า จับ กับ DNA (Moorthy et al., 2015) ส่วน DMBA ถูก
ออกซิไ ดซ์ เ ป็ น 7,12-DMBA-3,4-oxide โดยเอนไซม์ CYP1A1 จากนั ้น จะถู ก ไฮโดรไลซ์ เ ป็ น 7,12DMBA-3,4-dihydrodiol โดย EH และสุด ท้ายถูกออกซิไ ดซ์โดยเอนไซม์ CYP1A1 อีกครัง้ ได้เป็ น 7,12DMBA-3,4-dihydrodiol-1,2-epoxide (รูปที่ 3) ซึ่งเป็ นสารออกฤทธิ ์ก่อมะเร็ง (Androutsopoulos et al.,
2009)
Dihydrodiol epoxides จากกระบวนการเมแทบอลิซึมเพิ่มฤทธ์ของ PAHs สามารถจับกับเบส
purine ใน DNA ด้วยพัน ธะโควาเลนซ์ เพื่อ อยู่ใ นรูปเสถีย ร โดย PAHs มักจะเข้า จับ กับ DNA ที่เ บส
guanine ซึ่ง เป็ น นิ ว คลิโ อไฟล์ (nucleophilic sites) มากกว่า การจับ กับ เบส adenine และ cytosine
ตัวอย่างเช่น เมแทบอไลท์ของ BaP จะชอบเข้าทาปฏิกริ ยิ ากับ N2 ของ guanine ใน DNA การจับใน
ลักษณะนี้ทาให้เกิด การกลายพัน ธุ์จากโปรตีนที่ผิด ปกติ จากสายดีเอ็นเอที่เสีย หายและนาไปสู่ก ารก่ อ
มะเร็ง และยังพบว่า BaP สามารถก่อให้เกิด การกลายพันธุ์ของ p53 ซึ่งเป็ นยีนทีม่ บี ทบาทในการยับยัง้
การก่อมะเร็ง (tumor suppressor genes) เป็ นสาเหตุ ท่พี บได้ มากของโรคมะเร็ง (Rao and Kumar,
2015) ความแตกต่างในการตอบสนองต่อ PAHs เป็ นผลมาจากความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนต่ า ง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มฤทธิ ์ของสาร การลดความเป็ นพิษ และกระบวนการซ่อมแซมของร่า งกาย
(Ewa and Danuta, 2017)
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รูปที่ 2 กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของ BaP ผ่านวิถเี อนไซม์ CYP1A1 และ epoxide hydrolase
(ดัดแปลงจาก Androutsopoulos et al., 2009)

รูปที่ 3 กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของ DMBA ผ่านวิถเี อนไซม์ CYP1A1 และ epoxide hydrolase
(ดัดแปลงจาก Androutsopoulos et al., 2009)
CYP1A2 เป็ น เอนไซม์ ท่ีม ีบ ทบาทในกระบวนการเมแทบอลิซึม เพิ่ม ฤทธิ ์ของ heterocyclic
amines, aromatic amines และ azobenzenes แต่สมรรถนะของ CYP1A2 ต่อ PAHs จะค่อนข้างน้ อย
CYP1A2 พบทีต่ บั เป็ นสัดส่วนประมาณ 12% ของเอนไซม์ CYPs ในตับ หนึ่งในสับสเตรตทีถ่ ูกเพิ่มฤทธิ ์
ด้วย CYP1A2 คือ o-aminoazotoluene (OAT) ทัง้ CYP1A1 และ CYP1A2 สามารถถูกเหนี่ ยวน าได้
ด้วย OAT เช่น เดียวกับ PAHs ที่ผ่านกลไกที่ข้นึ กับ AhR ทัง้ นี้ CYP1A2 สามารถถูกกระตุ้นได้ทงั ้ แบบ
ผ่านและไม่ผ่านวิถี AhR (Zacharova et al., 2003; Zanger and Schwab, 2013) โดยมักพบการทางาน
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ร่ ว มกับ CYP1A1 ในกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม เนื่ อ งจากเอนไซม์ CYP1 ที่ม ี active site เป็ น
ลักษณะเฉพาะแบบ F-helix ทาให้สามารถจับกับสับสเตรตทีม่ ลี กั ษณะ enclosed และ planar จึงเกิดการ
ซ้อนทับของสับสเตรตระหว่างเอนไซม์ทงั ้ สองนี้ได้ (Kapelyukh et al., 2019)
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
PM2.5 เป็ นปั ญหามลพิษทางอากาศทีท่ วีความรุนแรงที่พบในชีวติ ประจาวันทัง้ เขตชุมชนเมือ ง
และพื้น ที่ชนบท โดยชุมชนเมืองมีแนวโน้มที่จะพบความหนาแน่ นของ PM2.5 และส่วนประกอบที่เป็ น
สารอัน ตรายมากกว่า พื้น ที่ช นบท PM2.5 เกิด ขึ้น โดยทัง้ ฝี ม ือ มนุ ษ ย์ เช่น อุต สาหกรรม ยานยนต์
ครัวเรือน และจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีแตกต่า งกันตามสภาพแวดล้ อ มและ
แหล่งกาเนิด PM2.5 ประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เชิงซ้อนจากกระบวนการเผาไหม้
รวมถึงสารก่อภูมแิ พ้และสารจากจุลชีพ เนื่องจาก PM2.5 สามารถลงลึกถึงทางเดินหายใจส่วนล่างจึง
ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็ นช่องทางในการสัมผัสโดยตรง
สารใน PM2.5 ส่งผลกระทบต่อร่ายกายจากกระบวนการตอบสนองต่อสารแปลกปลอมภายนอก
ทีเ่ รียกว่ากระบวนการเมแทบอลึซมึ โดย CYPs เป็ นเอนไซม์ทม่ี บี ทบาทหลักในเมแทบอลิซึมของ phase
I ก่อให้เกิด สารมัธ ยัน ต์ และเมแทบอไลท์ท งั ้ ที่ฤ ทธิ ์ลดลงหรือมีฤ ทธิ ์เพิ่มขึ้น จนนาไปสู่การเกิด พิ ษ ต่ อ
ร่างกาย จากความสามารถนี้ CYPs จึงเป็ นกุญแจสาคัญของสารก่อมะเร็งที่อาศัยการเมแทบอลิซึมเพิ่ม
ฤทธิ ์ไปอยู่ในรูป electrophile เช่น epoxide, diol และ acyl halide หรือการเหนี่ยวนาการสร้าง ROS ที่
สามารถจับ กับ DNA และโปรตีน ในร่า งกายและก่อให้เ กิด การกลายพัน ธุ์ องค์ประกอบของ PM2.5
จานวนมากมีคุณสมบัติเป็ น สารก่อมะเร็งที่สามารถเหนี่ ยวนาการแสดงออกและสมรรถนะของ CYPs
โดยเฉพาะอย่างยิง่ CYP1 ตัวอย่างเช่น การเมแทบอลิซมึ เพิ่มฤทธิ ์ของสารก่อมะเร็งกลุ่ม PAHs ผ่านวิถี
CYP1A1/EH ได้สารเมแทบอไลท์ทม่ี คี วามว่องไว
บทบาทของ CYP1 ในกระบวนการเมแทบอลิซึม สารก่อ มะเร็ง ใน PM2.5 มีค วามซับ ซ้ อ น
เนื่องจากการควบคุมการแสดงออกของ CYP1 เกี่ยวข้องกับ CYP อื่น และวีถีการควบคุม อื่น ๆ อาทิ
estrogen receptor, glucocorticoid receptor และ nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2)
รวมถึงการซ้อนทับของสับสเตรตระหว่าง CYPs ทีส่ ามารถส่งผลกระตุ้นสารก่อกลายพันธุ์ สารก่อมะเร็ง
และสารพิษต่อร่างกาย
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