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บทคัดย่อ
กลุ่มโปรตีน Nuclear factor of activated T-cells family (NFATs) ประกอบด้ วยสมาชิกอย่างน้ อย 5 ชนิด คือ NFAT1 (NFATp),
NFAT2 (NFATc), NFAT3, NFAT4 (NFATx) และ NFAT5 โดยโปรตีน NFATs มีการแสดงออกในเซลล์หลายชนิดที่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิค้ มุ กันใน T-cells ซึ่งโปรตีน NFATs จะควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ มุ กันโดยจะ
จับกับสาย DNA ใน nucleus และเปิ ดยีน Interleukin 2 (IL-2) วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อการสร้ าง cell-based model สาหรับ
การศึกษา NFAT nuclear-cytoplasm translocation ซึ่งสามารถใช้ ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กัน
ในการศึกษานี้ ได้ ทาการสร้ าง vector (plasmid) ที่มียีน GFP-NFAT3(N) (dominant negative) และ GFP-NFAT4(N) (dominant
positive) โดยการใส่ยีน Green Fluorescent Protein(GFP) เข้ าเชี่อมส่วนหน้ าของยีน NFAT4(N) และ NFAT3(N) และตัดต่อยีน GFPNFAT3(N) และ GFP-NFAT4(N) เข้ าไปใน pcDNA 3.1 vector จากนั้นนา vector ที่มียีนต่างๆ ที่เตรียมไว้ นาส่งเข้ าไปในเซลล์ของ
HEK293 cells โดยใช้ ระบบนาส่ง Lipofectamine 2000 ทาการเพาะเลี้ยงเซลล์ในอาหารเพาะเลี้ยง 24 ชั่วโมงใน modified Eagle’s medium
ที่มี 5% fetal bovine serum (FBS) ที่เสริมด้ วยยาปฏิชีวนะ จากนั้นทาการศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่เข้ า-ออกระหว่าง nucleus และ cytoplasm
ของโปรตีน GFP, GFP-NFAT3(N) และ GFP-NFAT4(N) ภายในเซลล์ โดยการเติมสารกระตุ้น calcium ionophore (A23187) และ/หรือ
สารยับยั้ง cyclosporine A (CsA) จากนั้นทาการติดตามรูปแบบการเคลื่อนที่ของโปรตีน NFAT โดยอาศัยสัญญาณจากการเรืองแสงของ
โปรตีน GFP โดยกล้ อง inverted fluorescent microscope
จากการศึกษาโดยติดตามสัญญาณจากการเรืองแสงของโปรตีน GFP พบว่าในกลุ่มเซลล์ท่ไี ด้ รับยีน GFP (กลุ่มควบคุม) มีสญ
ั ญาณจาก
การเรืองแสงของโปรตีน GFP ทั้งในส่วน nucleus และ cytoplasm ในกลุ่มเซลล์ท่ไี ด้ รับยีน GFP-NFAT4(N) (กลุ่ม positive) จะมีสญ
ั ญาณ
จากการเรืองแสงของโปรตีน GFP เข้ าไปสะสมในส่วนของ nucleus อย่างชัดเจนเมื่อเติมสารกระตุ้น A23187 และสัญญาณจากการเรืองแสง
ของโปรตีน GFP ใน nucleus จะลดลงอย่างมากเมื่อเติมสาร A23187 ร่วมกับสารยับยั้ง CsA ในส่วนกลุ่มเซลล์ท่ไี ด้ รับยีน GFP-NFAT3(N)
(กลุ่ม negative) สัญญาณจากการเรืองแสงของโปรตีน GFP ยังคงสะสมในส่วนของ cytoplasm อย่างชัดเจนถึงแม้ มีการเติมสารกระตุ้น
A23187 แล้ วก็ตาม
A23187 เป็ นสารที่สามารถชักนาให้ เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณความเข้ มข้ นของ calcium ion ใน cytoplasm และส่งผลกระตุ้นให้
NFAT4(N) เคลื่อนเข้ าสู่ nucleus (โดยผ่านการกระตุ้นเอ็นไซม์ calcineurin) ในขณะที่สาร CsA มีความสามารถในการยับยั้งการทางานของ
เอ็นไซม์ calcineurin ได้ ซึ่งส่งผลในทางตรงกันข้ ามคือ ยับยั้งการเคลื่อนที่ของ NFAT4(N) เข้ าสู่ nucleus ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการสร้ าง cell-based model สาหรับการศึกษา NFAT nuclear-cytoplasm translocation เพื่อใช้ ในการตรวจสอบสารออฤทธิ์
ยับยั้งหรือกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กัน
คาสาคัญ: NFAT Transcription factor Calcineurin CsA A23187
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Abstract
The NFAT family (NFATs) at least encodes five distinct members of protein including NFAT1 (NFATp), NFAT2 (NFATc),
NFAT3, NFAT4 (NFATx) and NFAT5. NFATs protein is expressed in most immune system cells and regulates the immune response
by binding to the interleukin–2 (IL-2) promoter in activated T-cells. The objective of this study is to develop and validate the cellbased model for investigation NFAT4 and NFAT3 nuclear-cytoplasm translocation for using as a tool for bioactive immune-modulator
screening.
The pcDNA3.1 vector containing GFP as an internal control, GFP-NFAT3(N) as a dominant negative and GFP-NFAT4(N) as
a dominant positive were transiently transfected into HEK293T cells and primary porcine fibroblasts using Lipofectamine 2000
method. The transfected cells afterwards were cultured in modified Eagle’s medium containing (DMEM) 5% fetal bovine serum (FBS)
supplemented with antibiotics. The nuclear-cytoplasm translocation patterns of GFP and NFAT fusion proteins were studied after
adding calcium ionophore (A23187, a calcineurin enzyme stimulator), and/or cyclosporine A (CsA, a calcineurin enzyme inhibitor).
The translocation patterns could be traced and analyzed by GFP signals via fluorescent microscope.
From the srtudy, in the GFP transfected cells, the fluorescent signals were diffused all over the cells both with and without
cytosolic calcium induction by A23187. Interestingly, the GFP-NFAT4(N) transfected cells significantly showed the translocation of
the signal from cytoplasm to nucleus after the increase of cytosolic calcium ion induced by A23187, this effect was effectively inhibited
by CsA. As a dominant negative, the fluorescent signal from the GFP-NFAT3(N) transfected cells remained predominantly in the
cytoplasm even after A23187 stimulation.
A23187 is a strong cytosolic calcium enhancer, which stimulates NFAT4(N) nuclear translocation, whereas CsA is a strong
calcinuerin inhibitor, which effectively inhibits NFAT4(N) nuclear translocation. Therefore, this cell-based model could be applied as
a tool for bioactive immune-modulator screening.

บทนา
กลุ่ มโปรตี น Nuclear Factor of Activated T cells หรื อ NFATs จั ด เป็ นกลุ่ มโปรตี น เปิ ดยี น ที่ ส า คั ญ
(transcription factor) สาหรับการกระตุ้นการทางานของระบบภูมมิค้ ุมกันผ่าน T cells ซึ่งจะประกอบ NFAT1, NFAT2,
NFAT3 (ซึ่งเป็ น dominant negative NFAT), NFAT4, และ NFAT5 โมเลกุลของโปรตีน NFAT สามารถแบ่งเป็ นส่วน
หลักๆ (domain, region) เป็ น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วน regulatory domain หรือที่เรียกว่า NFAT homology region (NHR),
ส่วน highly conserved DNA binding domain หรือ Rel-homology region (RHR) และส่วน carboxy-terminal domain
ในส่วนของ NFAT homology region (NHR) จะมี N-terminal transactivation domain (TAD), ตาแหน่ งที่มีกรดอะมิ
โนเซอรี น มาก (multiple serine-rich region-SRR และ SP motif) ซึ่ งเป็ นจุ ด เกิ ด phosphorylation (โดย kinase
enzymes) และdephosphorylation (โดย phosphatase enzymes), และ nuclear localization sequence (NLS), ซึ่งควบคุม
การเข้ าออกของโปรตีน NFAT ระหว่าง nucleus กับ cytoplasm ของเซลล์ (Macian., 2005; Muller MR. and Rao A.,
2010)
กลไกการกระตุ้น T cells (รูปที่ 1) เมื่อโปรตีน NFAT ถูกกระตุ้นให้ ทาหน้ าที่ภายหลัง T-cell receptor (TCR)
ถู กกระตุ้น ด้ ว ย ligand (“signal”) ที่จ าเพาะกับ receptor ตามด้ ว ยการเพิ่ มปริมาณของ cytoplasmic calcium ion ซึ่ ง
ปริ มาณ calcium ion ที่เ พิ่ ม ขึ้น นี้ จะกระตุ้น โปรตีน calcineurin ใน cytoplasm ให้ ทางานโดยทาให้ เกิด สภาวะโปรตีน
NFAT dephosphorylation ส่งผลให้ โปรตีน NFAT สามารถเคลื่อนผ่านจาก cytoplasm เข้ าสู่ nucleus (NFAT import)
และจับกับสาย DNA ได้ โดยโปรตีน NFAT สามารถเปิ ดยีนเพื่อสร้ างโปรตีนชนิดต่างๆ เช่น interleukin–2 (IL-2) ตาม
ชนิดของเซลล์และรูปแบบการกระตุ้นได้
ในการกระทาเพื่อยับยั้งการทางานของโปรตีน NFAT สามารถกระทาโดยใช้ ตวั ยับยั้ง NFAT (inhibitors) ซึ่งตัว
ยับยั้งส่วนใหญ่มีผลต่อเอ็นไซม์ calcineurin เพื่อลดระดับการเกิด dephosphorylating activity ในส่วนของ NFAT small
molecule inhibitors ที่ใช้ เป็ นยาในปั จจุบัน ได้ แก่ cyclosporine A (CsA) และ FK506 โดยที่สาร CsA และ FK506 จะ
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กดการท างานของโปรตี น NFAT โดยการยั บ ยั้ ง ผ่ า นการท างานของเอ็ม ไซม์ calcineurin เนื่ อ งจากสารเหล่ า นี้ มี
ความจาเพาะต่อ NFAT pathway สูง (Trevillyan JM. et al. 2001)
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ภาพจาลองแสดงการทางานและการยับยั้งการทางานของกลุ่มโปรตีน NFAT โดยโปรตีน NFAT (Nucelar Factor of Activated
Tcells) จะถูกกระตุ้นให้ ทาหน้ าที่ภายหลัง T-cell receptor (TCR) ถูกกระตุ้นด้ วย ligand (signaling molecules) ทาให้ มีการเพิ่ม
ปริมาณของ calcium ion ใน cytoplasm ซึ่งประมาณ calcium ion ที่เพิ่ มขึ้นจะกระตุ้นโปรตีน calcineurin (ซึ่งเป็ น phosphatase
enzyme) ให้ ทางานโดยทาให้ เกิด NFAT dephosphorylation ส่งผลให้ โปรตีน NFAT สามารถผ่านเข้ าสู่ nucleus (NFAT Import)
จับกับสาย DNA และเปิ ดยีน เช่น Interleukin-2 เป็ นต้ น ยา Cyclosporine A (CsA)และยา Tacrolimus (FK506) ทาให้ การ
ทางานของเอ็นไซม์ Calcineurin (CaN) ลดลงจึงทาให้ สามารถลด phosphatase activity ได้ ส่งผลให้ NFAT ไม่ สามารถผ่าน
เข้ าสู่ nucleus ได้

การพั ฒ นาโมเดล cell-based model ส าหรั บ NFAT nuclear-cytoplasm translocation ของงานวิ จั ย นี้ จะมี
ประโยชน์ต่อการ screening สารสกัดจากธรรมชาติหรือสารที่ต้องการทดสอบ เพื่อศึกษาผลการยับยั้งหรือกระตุ้น NFAT
nuclear-cytoplasm translocation โดยโมเดลนี้ใช้ primary fibroblast จากผิว หนังสุกรซึ่งแยกได้ ง่า ย เพาะเลี้ ยงง่ า ย มี
ความคล้ ายคลึงกับเซลล์ของมนุ ษย์มาก และทาการทดลองใน HEK293 cell line (Human Embryonic Kidney 293
cell line) เพื่อการเปรียบเทียบผลการทดลอง อีกทั้งในการวิจัยนี้ได้ ทาการตัดส่วน RHR (Rel homology region) ของ
โปรตีน NFAT ออกไปเพื่ อจ ากัด ผลการเปิ ดยี น ซึ่ ง อาจก่ อผลเสีย ต่ อเซลล์ เ พาะเลี้ ยงแต่ ยั ง คงความสามารถในการ
cytoplasm-nucleus transport ของโปรตีน NFAT ไว้ ได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่ อยีนโปรตีนเรืองแสง (green fluorescent
protein–GFP) เข้ ากับโปรตีน NFAT เพื่อสะดวกต่อการติดตาม cytoplasm-nucleus transport ของโปรตีน NFAT ได้ ง่าย
โดยกล้ อง fluorescent microscope ซึ่งวิธีการดังกล่ าวนี้มีความสะดวกและง่ ายในการติดตามการเคลื่อนที่เข้ า – ออก
ของโปรตีน NFAT cytoplasm-nucleus transport กว่ าวิธีการอื่น ๆ ในการตรวจสอบฤทธิ์ของสมุนไพรที่มีสารสาคัญต่อ
การกระตุ้นหรือการยับยั้งของระบบภูมคิ ้ มุ กัน เช่น Luciferase assay (Zhisong., et al., 2008; Barbara L.F. Kaplan., et
al., 2008) หรื อ ELISA method (Khanittha Punturee., et al., 2005) เพราะวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วนี้ จะต้ องอาศั ย อาศั ย
ระยะเวลา วิ ธีก ารที่ซั บ ซ้ อ น และมีค่ า ใช้ จ่ายในการตรวจสอบที่ค่ อ นข้ างสูง อีก ทั้ง วิ ธีก ารทั้ง 2 วิ ธีไ ม่ ส ามารถยืนยัน
กระบวนการในระดับโมเลกุลของเซลล์ได้ ว่าการออกฤทธิ์ของสารสาคัญจากสมุนไพรมีฤทธิ์ในการกระตุ้นหรือยับยั้งระบบ
ภูมคิ ้ มุ กันผ่าน pathway หรือกลไกใดภายในเซลล์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ มเดลนี้ ในการตรวจสอบ (screening) สารออกฤทธิ์ยั บ ยั้ ง หรื อ กระตุ้ น NFAT Nuclearcytoplasm translocation (immunomodulator) ของสารสกัด สมุ น ไพรที่พ บหรื อ หาได้ ง่ า ยในประเทศไทยหรื อ สารที่
ต้ องการทดสอบ ซึ่งสามารถพัฒนาค้ นหา lead compound เพื่อไปพัฒนาเป็ นยาในอนาคต และสามารถใช้ ในการศึกษา
ยืนยันกระบวนการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุลของสารสกัดสมุนไพรที่ยังไม่มหี ลักฐานยืนยันที่ชัดเจน

การทดลอง
ส่วนที่ การโคลนและตัดต่อยีน 1NFAT และเพาะเลี้ ยงเซลล์
ทาการตัดส่วน RHR ออกจาก NFAT4(full length gene) และ NFAT3(full length gene) ให้ ได้ เฉพาะส่วน
NHR (เรียกว่ า “NFAT4(N)” และ “NFAT3(N)” ตามลาดับ) โดยใช้ วิธี PCR (polymerase chain reaction) โดยมี
การใช้ specific primers ต่อชิ้นส่วนยีนที่ต้องการของโปรตีน NFAT4 และ NFAT3 จากนั้นทาการตัดต่อยีน NFAT4(N)
และ NFAT3(N) เข้ าสู่ plasmid pcDNA3.1 ที่มียีนของ green fluorescent protein (GFP) ทาการเพิ่ ม จ านวน GFPNFAT plasmid ชนิด ต่า งๆ ใน E. Coli และตรวจสอบความถูก ต้ อ งของผลการตัด ต่อยีน จากนั้น เพาะเลี้ ย งเซลล์
HEK293 cell line ซึ่งไม่มีการแสดงออกของโปรตีน NFAT และเซลล์ primary fibroblasts (จากผิวหนังสุกร) เพื่อ
ใช้ เปรียบเทียบกับ immortalized cell line (HEK293) ซึ่งอาจมีปัจจัยที่อาจส่งผลจากการทดลองเนื่องจากความไม่
มั่นคงทางยีน (genetic instability)
เพาะเลี้ยงเซลล์ HEK293 cell line (Sigma Aldrich) และ primary porcine skin fibroblasts (โรงฆ่าสัตว์
ในจัง หวัด พิษ ณุโ ลก ) ใน modified Eagle’s medium (Gibco) โดยเพิ ่ ม 10% FBS (Gibco)และมี penicillin
100U/ml และ streptomycin 100µg/ml (Gibco) ปริม าตร 500 µl ต่อ หลุม ใน 24-well plate ที่ค วามหนาแน่น
เซลล์ 15,000 cells/cm2 ทาการเพาะเลี้ยงประมาณ 18-24 ชั่วโมง ที่ 37 C ปริมาณ CO2 ที่ 5% จากนั้นทาการ
นาส่ง plasmid เข้ าสู่เซลล์เพาะเลี้ยงโดยวิธี transient transfection ด้ วยชุด LipofectamineTM 2000 (Invitrogen).
ส่วนที่ การศึกษาผลของ 2NFAT ชนิดต่างๆ ที่โคลนและตัดต่อ ในเซลล์เพาะเลี้ ยงต่อสภาวะต่างๆ
นา plasmid จากการทดลองในส่ว นที่ 1 เข้ า สู่เ ซลล์เ พาะเลี้ ย งชนิด ต่า งๆ โดยวิธ ี transient transfection
และทาการกระตุ้นการเพิ่มปริมาณ calcium ion ใน cytoplsm โดยการเติมสาร A23187 (Sigma Aldrich) ซึ่งจะเกิดการ
กระตุ้นเอ็นไซม์ calcineurin ให้ อยู่ ในรูป active ที่สามารถกระตุ้นการเกิดปฏิกริยา dephosphorylation ของโปรตีน
NFAT และเหนี่ ย วนาให้ โ ปรตีน NFAT เคลื่ อนเข้ า สู่ nucleus ได้ (nuclear import translocation) จากนั้ น สัง เกตุการ
เกิด NFAT nuclear translocation ได้ โดยผ่านการติดตามเซลล์ท่มี ีการแสดงออกของ GFP, GFP-NFAT3(N), GFPNFAT4(N) และทาการถ่า ยบัน ทึกภาพและ นับจานวน positive cells (มีการสะสมปริมาณสัญ ญาณของ GFP ใน
nucleus) หรือ negative cells (มีการสะสมปริมาณสัญญาณของ GFP ใน cytoplasm) ทั้งนี้ทาการเปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับการใช้ สาร A23187 และกลุ่ม CsA + A23187
ในแต่ ล ะกลุ่ ม การทดลอง คื อ กลุ่ ม GFP (internal control), กลุ่ ม GFP-NFAT4(N) และ กลุ่ ม GFPNFAT3(N) จะได้ รับการกระตุ้นการเพิ่มปริมาณ calcium ion ใน cytoplsm โดยการเติมสาร A23187 1µM เป็ นเวลา
3 0 น า ท ี จ ะ ก ร ะ ตุ ้ น โ ป รตีน calcineurin ใ น cytoplasm ใ ห้ ท า ห น้ า ที ่เ ป ลี ่ ย น โ ป ร ต ีน NFAT ใ ห้ อ ยู ่ ใ น รูป
dephosphorylation ท าให้ ม ีก ารเปิ ด domain ส่ว น NLS (nuclear localization signal) ที ่ท าให้ โ ปรตีน activated
NFAT สามารถเคลื่อนตัวจาก cytoplasm เข้ าสู่ nucleus ได้ (nuclear-cytoplasm translocation) และเพื่อพิสจู น์ว่าการ
กระตุ้ น nuclear translocation ของ NFAT ผ่ า นการท างานของโปรตี น calcineurin ในการทดลองจึ ง เพิ่ ม สาร CsA
(Sigma Aldrich) ที่ความเข้ มข้ น 2 ระดับ (1 และ 5µM) เป็ นเวลา 45 นาที ซึ่ง CsA นี้เป็ นสารยับยั้งการทางานของ
โปรตี น calcineurin ซึ่ ง เป็ น phosphatase enzyme ภายในเซลล์ ท่ีช่ ว ยในการน าเข้ า โปรตีน NFAT จาก cytoplasm สู่
nucleus จากนั้นในแต่ละการทดลองจะใช้ กล้ อง Fluorescent microscope (Axio Observer.Z1, Carl Zeiss) สาหรับการ
สังเกตและถ่ายภาพเพื่อการวิเคราะห์ผล
ส่วนที่ 3 การนา cell-based model ของ NFAT nuclear-cytoplasm translocation ไปใช้สาหรับการค้นหา (screening)
สารสกัด สมุ น ไพรจากธรรมชาติ โดยการตรวจสอบฤทธิ์ การเพิ่ ม หรื อ ยับ ยั้ง NFAT nuclear translocation
(immunomodulators)
การทดลองนี้ได้ คัดเลือกสมุนไพรที่มีรายงานทางเอกสารวิชาการว่ ามีฤทธิ์ในการกดการสร้ าง interleukin 2
(IL-2) และมี ผ ลต่ อ T-cell signalling ซึ่ ง อาจมี ก ลไกการออกฤทธิ์ผ่ า นการยั บ ยั้ ง calcium signaling และ NFAT
activation ซึ่งได้ แก่ ขมิ้นชัน (Curcuma longa) และ ฟ้ าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ซึ่ ง เป็ น สมุน ไพรที่พ บ
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หรือ หาได้ ง ่ า ยในประเทศไทย และมีเ อกสารทางวิช าการยืน ยัน หรือ สนับ สนุ น ผลทางเภสัช วิท ยาในแง่
immunomodulators (Prasitpuriprecha C., et al., 2005) นาสารสกัดสมุนไพรข้ างต้ นมาตรวจสอบฤทธิ์การเพิ่ มหรือ
ยับยั้ง NFAT nuclear translocation กับ cell-based model นี้
Statistical analysis
จานวนของเซลล์ท่มี ีสญ
ั ญาณเรืองแสงของโปรตีน GFP ที่อยู่ใน nucleus (nucleus-GFP positive cells) และ
จานวนของเซลล์ท่ีมีสัญญาณเรืองแสงของโปรตีน GFP ใน cytoplasm (cytoplasm-GFP positive cells) จะถูกสุ่มนับ
อย่างละเอียด (4 fields ต่อ 1 coverslip รวม 8 fields) ผลการทดลองจะระบุเป็ น % MeanSD การทดลองจะเป็ นการ
ทดลองแบบทาสองซา้ (duplicate) ข้ อมูลที่ได้ จะถูกนามาวิเคราะห์โดยวิธวี ิเคราะห์แบบ repeated measurements of oneway analysis of variance - ANOVA ที่ค่านัยสาคัญ (significant level) ที่ p  0.05.
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ผลการศึกษา
ส่ วนที่ การโคลนและตัดต่ อ 1และตรวจสอบความถู ก ต้อ งการตัดต่ อยีน GFP, GFP-NFAT3(N), และ GFPNFAT4(N) เข้าสู่ pcDNA3.1
จากยี น NFAT4(full length) และ NFAT3(full length) โดยการใช้ วิ ธี PCR ท าการคั ด ลอกเฉพาะส่ ว น
regulartory domain (NHR) ซึ ่ ง จะเฉพาะส่ว นที ่ม ี nuclear localization signal domain และ calcineurin docking
domain อยู่ของยีน NFAT4(full length) และ NFAT3(full length) ซึ่งให้ ช่ อื ว่า NFAT4(N) และ NFAT3(N) จากนั้น
แล้ วทาการตัดต่อยีน NFAT4(N) และ NFAT3(N) เข้ าสู่ plasmid pcDNA3.1 ที่มใี ส่ยีนของ GFP ไว้ แล้ ว จากรูปที่ 2A
พบว่ าขนาดของ GFP plasmid มีขนาด 0.8 Kb, GFP-NFAT3(N) plasmid มีขนาด 2 Kb, และ GFP-NFAT4(N)
plasmid มีขนาด 2 Kb ซึ่งสอดคล้ องกับขนาดของ pcDNA3.1 plasmid บวกกับของ GFP, GFP-NFAT3(N), และ
GFP-NFAT4(N) ตามลาดับ
ตรวจสอบความถูกต้ องการตัดต่อยีน GFP, GFP-NFAT3(N), และ GFP-NFAT4(N) เข้ าสู่ pcDNA3.1
plasmid มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง โ ด ย วิ ธี ก า ร ตั ด ส า ย DNA ข อ ง pcDNA3.1_GFP, pcDNA3.1_GFP-NFAT3(N),
pcDNA3.1_GFP-NFAT4(N) ด้ วยเอ็มไซม์ restriction endonucleases ซึ่งจะตัด DNA ที่เฉพาะของแต่ละ plasmid และ
ตรวจสอบขนาดของชิ้น ส่วน DNA (DNA fragment) โดยวิ ธี agarose gel electrophoresis ซึ่ ง พบว่ า มีข นาดที่ถ ูก ต้ อ ง
(รูป 2B)
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รูปที่ 2A Agarose gel electrophoresis แสดงขนาดของ
ขนาดของยีน (gene fragments )
GFP ~ 0.8 Kb (ลู่ท่ี 1)
GFP-NFAT4(N) ~ 2 Kb (ลู่ท่ี 2)
GFP-NFAT3(N) ~ 2 Kb (ลู่ท่ี 3)

รูปที่ 2B Agarose gel electrophoresis แสดงผลการพิสจู น์ความถูกต้ อง
ของขนาดยีน NFAT4(N) ซึ่งมีขนาด 1,053 bps และ NFAT3(N)
ซึ่งมีขนาด 1,023 bps ที่ clone เข้ าสู่ plasmid pcDNA3.1 ที่มีใส่ยีน
ของgreen fluorescent protein (GFP) ไว้ แล้ วระหว่ างตาแหน่ ง XhoI
กับApaI สาหรับ NFAT4(N) และตาแหน่ ง BamHI กับ XbaI สาหรับ
NFAT3(N)
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ส่วนที่ การศึกษาผลของ 2NFAT ชนิดต่างๆที่โคลนและตัดต่อ ในเซลล์เพาะเลี้ ยงต่อสภาวะต่างๆ
1. ทดสอบผลของสาร A23187 ต่อ cytoplasm-nuclear translocation ของโปรตีน NFAT4(N), NFAT3(N) และ GFP
ดังแสดงไว้ ในรูปที่ 3 เป็ นการแสดงสอดคล้ องระหว่างผลจากการทดลองและผลตามทฤษฏี สามารถสรุปได้
ชัดเจนว่ าผลที่ได้ จากการทดลองเป็ นไปตามทิศทางเดียวกันกับผลทดลองตามทฤษฏี กล่ า วคือ เมื่อมีการกระตุ้นด้ วย
A23187 จะทาให้ โ ปรตีน NFAT4(N) เข้ า สู่ nucleus ในขณะที่ใ นเซลล์ที่ม ีก ารแสดงออกของ NFAT3(N) จะไม่
ตอบสนองต่อ A23187 (เมื่ อ มีก ารกระตุ้ น ด้ ว ย A23187 จะไม่ม ีก ารเข้ า สู่ nucleus ของโปรตีน NFAT3(N))
ส่ ว นโปรตี น เรื อ งแสง GFP ใช้ เป็ นตั ว ติ ด ตามการเคลื่ อ นที่ ข องโปรตี น GFP-NFAT fusion (NFAT3(N) และ
NFAT4(N)) พบว่ า การแสดงออกของโปรตีน GFP จะกระจายได้ ท่ัวทั้งเซลล์ (fuzzy signal) ทั้ง ภาวะถู กและไม่ ถูก
กระตุ้นด้ วย A23187 แสดงว่า GFP ไม่มีผลต่อการเข้ า สู่ nucleus ของโปรตีน GFP-NFAT fusion (NFAT3(N) และ
NFAT4(N)) นอกจากนั้นพบว่าผลการทดลองใน HEK293 cell line (รูปที่ 3) และ primary fibroblasts (ไม่แสดงผล
การทดลอง) ให้ ผลที่เหมือนกัน

แสดง NFAT nuclear translocation ทางทฤษฎี (ภาพทางซ้ า ยมือ) และจากการทดลอง (ภาพทางขวามือ) ของโปรตีน GFPNFAT4(N), GFP-NFAT3(N) และ GFP ในเซลล์ HEK293 cell line จากการทา transient transfection ของ plasmid ที่มี
ยีนดังกล่ าว การแสดงออกของ NFAT4(N) ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในเซลล์ส่วน cytoplasm เมื่อมีการกระตุ้นด้ วย A23187 จะทา
ให้ โปรตีน NFAT4(N) เข้ าสู่ nucleus ในขณะที่ในเซลล์ท่ มี ีการแสดงออกของ NFAT3(N) ซึ่งเป็ น dominant negative จะไม่
ตอบสนองต่ อ A23187 เมื่อมีการกระตุ้ นด้ วย A23187 จะไม่ มีการเข้ าสู่ nucleus ของโปรตีน NFAT3(N) ส่วนโปรตีนเรือง
แสง GFP ใช้ เ ป็ นตั ว ติด ตามการเคลื่ อ นที่ข อง GFP-NFAT fusion (NFAT3(N) และ NFAT4(N)) พบว่ า การแสดงออกของ
โปรตีน GFP จะกระจายได้ ท่วั ทั้งเซลล์ท้งั ภาวะถูกและไม่ถูกกระตุ้นด้ วย A23187 (20X, HEK293 cell line with/without 1µM
A23187 30 min.)

2. ทดสอบผลของสาร CsA ต่อ cytoplasm-nuclear translocation ของโปรตีน NFAT4(N), NFAT3(N) และ GFP
รูปที่ 4 แสดงผลของทดสอบผลของสาร CsA ต่อ cytoplasm-nuclear translocation ของโปรตีน NFAT4(N),
NFAT3(N) และ GFP ที่ โดยแสดง NFAT nuclear translocation ทั้ง ทางทฤษฎีแ ละจากผลการทดลองของโปรตีน
GFP-NFAT4(N), GFP-NFAT3(N) และ GFP ในเซลล์ การแสดงออกของ NFAT4(N) ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในเซลล์
ส่วน cytoplasm เมื่อมีการกระตุ้นด้ วย A23187 จะทาให้ โปรตีน NFAT4(N) เข้ าสู่ nucleus หากมีการให้ สาร CsA
ซึ่ ง เป็ นสารที่ยับ ยั้ ง การทางานของ calcineurin การเคลื่ อ นตัว ของโปรตีน NFAT4(N) เข้ า สู่ nucleus จะถูก ยับ ยั้ง
ในขณะที่ในเซลล์ท่มี ีการแสดงออกของ NFAT3(N) จะไม่ตอบสนองต่อ A23187 เมื่อมีการกระตุ้นด้ วย A23187 จะ
ไม่มีการเข้ าสู่ nucleus ของโปรตีน NFAT3(N) ส่วนโปรตีนเรืองแสง GFP ใช้ เป็ นตัวติดตามการเคลื่อนที่ของ GFPNFAT fusion (NFAT3(N) และ NFAT4(N)) พบว่าการแสดงออกของโปรตีน GFP จะกระจายได้ ท่วั ทั้งเซลล์ท้งั ภาวะ
ถูกและไม่ถูกกระตุ้นด้ วย A23187 ส่วนการให้ CsA ไม่มีผลต่อการเคลื่อนตัวของโปรตีน NFAT3(N) และ GFP ทั้ง 2
ความเข้ มข้ น (1 และ 5µM)
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รูปที่ 4

แสดง NFAT nuclear translocation ทางทฤษฎี กลุ่มภาพ)ซ้ าย ของโปรตีน (กลุ่มภาพขวา) และจากการทดลอง (GFPNFAT4(N), GFP-NFAT3(N) และ GFP ในเซลล์ การแสดงออกของ NFAT4(N) ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในเซลล์ส่วน
cytoplasm เมื่อมีการกระตุ้นด้ วย A23187 จะทาให้ โปรตีน NFAT4(N) เข้ าสู่ nucleus หากมีการให้ สาร CsA ซึ่งเป็ นสารที่
ยับยั้งการทางานของ calcineurin การเคลื่อนตัวของโปรตีน NFAT4(N) เข้ าสู่ nucleus จะถูกยับยั้ง ในขณะที่ในเซลล์ท่ มี ีการ
แสดงออกของ NFAT) 3 N) จะไม่ ต อบสนองต่ อ A23187 เมื่ อ มีก ารกระตุ้ น ด้ ว ย A23187 จะไม่ มีก ารเข้ า สู่ nucleus ของ
โปรตีน NFAT) 3 N) ส่ว นโปรตี นเรือ งแสง GFP ใช้ เ ป็ นตั ว ติ ด ตามการเคลื่ อ นที่ข อง GFP-NFAT fusion (NFAT3(N) และ
NFAT4(N)) พบว่าการแสดงออกของโปรตีน GFP จะกระจายได้ ท่วั ทั้งเซลล์ท้งั ภาวะถูกและไม่ถูกกระตุ้นด้ วย A23187 ส่วนการ
ให้ CsA ไม่ มี ผลต่ อ การเคลื่อ นตั ว ของโปรตี น NFAT3(N) และ GFP ทั้ง ความเข้ ม ข้ น 2 20 )X, HEK293 cell line treated
with/without 1 or 5µM CsA 45 min. Then fallowed by 1µM A23187 30 min. treatment)

ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปและการวิเคราะห์สถิติจากการสุ่มนับจานวน positive cells (nuclear translocation)
ภายหลังการให้ เซลล์ได้ รับ/ไม่ได้ รับสารยับยั้ง calcineurin inhibitor (CsA) ขนาด 1 หรือ 5 µM และทาการกระตุ้นด้ วย
สาร A23187 เป็ นเวลา 30 นาที ก่ อ นท าการ fixed slide และสุ่ ม นั บ จ านวน positive cells (N = 8, 2X4 fields)
โดยแสดงเป็ นเปอร์เซนต์ของ positive nuclear NFAT-localized cells แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าสารกระตุ้น calcineurin
โดย A23187 ในขนาด 1µM เป็ นเวลา 30 นาทีสามารถกระตุ้นให้ โปรตีน NFAT4(N) สามารถเคลื่อนที่เข้ าสู่ nucleus
ได้ มากกว่า 80% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ANOVA, p <0.01) และสภาวะดังกล่าวสามารถยับยั้งได้ โดยสารยับยั้งการ
ทางานของ calcineurin โดย CsA ทั้ง 2 ขนาดความเข้ มข้ นที่ใช้ 1 หรือ 5µM CsA เวลา 45 นาทีก่อนการได้ รับ 1µM
A23187 30 นาที

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปและการวิเคราะห์สถิติจากการสุ่มนับจานวน positive cells (nuclear translocation) ภายหลังการให้ เซลล์ได้ รับ/ไม่ได้
รับสารยับยั้ง CsA ขนาด 1 หรือ 5 µM และทาการกระตุ้นด้ วยสาร A23187 เป็ นเวลา 30 นาที ก่อนทาการ fixed slide และสุ่ม
นับ จ านวน positive cells (N = 8, 2X4 fields) โดยแสดงเป็ นเปอร์เซนต์ของ positive nuclear NFAT-localized cells (20X,
HEK293 cell line treated with/without 1 or 5µM CsA 45 min., ตามด้ วย 1µM A23187 30 min., ** p <0.01 ANOVA)
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จึงสามารถสรุปได้ ว่า การโคลน NFAT4(N) และ NFAT3(N) gene ประสบความสาเร็จเป็ นไปตามทฤษฎี
และสอดคล้ องกับการทดลองที่มีรายงานมาก่อนหน้ านี้ สามารถนา plasmids เหล่านี้ไปใช้ ในการทดสอบคุณลักษณะของ
ยีนเหล่านี้ และสามารถนาไปใช้ ในการประยุกต์ใช้ โมเดลนี้ในการตรวจสอบ (screening) สารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้น
NFAT Nuclear-cytoplasm translocation (immunomodulator) ของสารสกัดสมุนไพรที่พบหรือหาได้ ง่ายในประเทศไทย
ซึ่งสามารถพัฒนาค้ นหา lead compound เพื่อไปพัฒนาเป็ นยาในอนาคต
ส่วนที่ 3 การนา cell-based model ของ NFAT nuclear-cytoplasm translocation ไปใช้สาหรับการค้นหา (screening)
สารสกัด สมุ น ไพรจากธรรมชาติ โดยการตรวจสอบฤทธิ์ การเพิ่ ม หรื อ ยับ ยั้ง NFAT nuclear translocation
(immunomodulators)
การทดลองนี้ได้ คัดเลือกสมุนไพรที่มีรายงานทางเอกสารวิชาการว่ ามีฤทธิ์ในการกดการสร้ าง interleukin 2
(IL-2) และมีผลต่อ T-cell signalling โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ผ่านการยับยั้ง calcium signaling และ NFAT activation
ซึ่งได้ แก่ สารสกัด curcumin จากพืชขมิ้นชัน (Kliem, et al., 2012) และ สารสกัด andrographolide จากพืชฟ้ าทะลาย
โจร (Carretta, et al., 2009) เพื่อนาสารสกัด สมุนไพรข้ างต้ น มาตรวจสอบฤทธิ์ก ารเพิ่ ม หรือยับยั้ ง NFAT nuclear
translocation กับ cell-based for NFAT nuclear translocation model นี้
1. ทด ส อบผล ข อง ส า ร ส กั ด กึ่ ง บริ สุ ท ธิ์ (partial purified) curcumin ต่ อ cytoplasm-nuclear translocation ข อง
NFAT4(N)
ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปและการวิเคราะห์สถิติจากการสุ่มนับจานวน positive cells (nuclear translocation)
ภายหลังการให้ เซลล์ได้ รับสารสกัด curcumin (ความบริสุทธิ์มากกว่ า 65%, Sigma Aldrich) ในระดับความเข้ มข้ นที่
แตกต่ า งกัน คือ 1, 5, และ 10µM เพื่ อทดสอบผลการยั บยั้ ง NFAT4(N) nuclear translocation เป็ นเวลา 45 นาที
หลังจากนั้นจึงกระตุ้น NFAT4(N) nuclear translocation ด้ วยสาร A23187 ในความเข้ มข้ นที่ 1µM เป็ นเวลา 30 นาที
ก่อนทาการ fixed slide และสุ่มนับจานวน positive cells (N = 8, 2X4 fields) โดยแสดงเป็ นเปอร์เซนต์ของ positive
nuclear NFAT-localized cells พบว่ า สารสกัด curcumin ที่เ ตรี ย มทุ ก ความเข้ ม ข้ น (1-10µM) นั้ น ไม่ มี ผ ลยั บ ยั้ ง
NFAT4(N) nuclear translocation โดยการกระตุ้ น NFAT4(N) nuclear translocation ด้ วยสาร A23187 ในความ
เข้ มข้ นที่ 1µM เป็ นเวลา 30 นาที อย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับ CsA ที่ความเข้ มข้ น 1µM

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปและการวิเคราะห์สถิติจากการสุ่มนับจานวน positive cells (nuclear translocation) ภายหลังการให้ เซลล์ได้ รับสาร
สกั ด curcumin ในระดั บ ความเข้ มข้ น ที่แ ตกต่ า งกัน คื อ 1, 5, และ 10µM เพื่ อ ทดสอบผลการยั บ ยั้ ง NFAT4(N) nuclear
translocation เป็ นเวลา 45 นาที หลังจากนั้นจึงกระตุ้น NFAT4(N) nuclear translocation ด้ วยสาร A23187 ในความเข้ มข้ นที่
1µM เป็ นเวลา 30 นาที ก่อนทาการ fixed slide และสุ่มนับจานวน positive cells (N = 8, 2X4 fields) โดยแสดงเป็ นเปอร์เซนต์
ของ positive nuclear NFAT-localized cells. (20X, HEK293 cell line, ** p <0.01 ANOVA)

387

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

2. ทดสอบผลของสารบริสทุ ธิ์ (purified) andrographolide ต่อ cytoplasm-nuclear translocation ของ NFAT4(N)
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปและการวิเคราะห์ สถิติจากการสุ่มนับจานวน positive cells (nuclear translocation)
ภายหลั งการให้ เซลล์ได้ รับสารสกัด andrographolide (ความบริ สุท ธิ์ม ากกว่ า 98%, Sigma Aldrich) ในระดับความ
เข้ มข้ นที่แตกต่างกันคือ 1, 5, 10, และ 100µM เพื่อทดสอบผลการยับยั้ง NFAT4(N) nuclear translocation เป็ นเวลา
45 นาที หลังจากนั้นจึงกระตุ้น NFAT4(N) nuclear translocation ด้ วยสาร A23187 ในความเข้ มข้ นที่ 1µM เป็ นเวลา
30 นาที ก่อนทาการ fixed slide และสุ่มนับจานวน positive cells (N = 8, 2X4 fields) โดยแสดงเป็ นเปอร์เซนต์ของ
positive nuclear NFAT-localized cells พบว่ าสาร andrographolide ที่เตรียมทุกความเข้ มข้ น (1-100µM) ไม่ มีผล
ยับยั้ง NFAT4(N) nuclear translocation โดยการกระตุ้น NFAT4(N) nuclear translocation ด้ วยสาร A23187 ในความ
เข้ มข้ นที่ 1µM เป็ นเวลา 30 นาที อย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับ CsA ที่ความเข้ มข้ น 1µM

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปและการวิเคราะห์สถิติจากการสุ่มนับจานวน positive cells (nuclear translocation) ภายหลังการให้ เซลล์ได้ รับสาร
สกัด andrographolide ในระดับความเข้ มข้ นที่แตกต่ างกันคือ 1, 5, 10, และ 100µM เพื่อทดสอบผลการยับยั้ง NFAT4(N)
nuclear translocation เป็ นเวลา 45 นาที หลังจากนั้นจึงกระตุ้น NFAT4(N) nuclear translocation ด้ วยสาร A23187 ในความ
เข้ มข้ นที่ 1µM เป็ นเวลา 30 นาที ก่อนทาการ fixed slide และสุ่มนับจานวน positive cells (N = 8, 2X4 fields) โดยแสดงเป็ น
เปอร์เซนต์ของ positive nuclear NFAT-localized cells (20X, HEK293 cell line, ** p <0.01 ANOVA)
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อภิปรายผลการศึกษา
วัตถุประสงค์หลักของการศีกษานี้จะมุ่งเน้ นการสร้ าง cell-based model สาหรับ NFAT nuclear-cytoplasm
translocation และนาโมเดลนี้ไปประยุกต์ในการตรวจสอบ (screening) สารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้น NFAT nuclearcytoplasm translocation (immunomodulator) ของสารสกัดสมุนไพรหรือสารที่อาจให้ ผลทางเภสัชวิทยา (ไม่ว่าจะกระตุ้น
หรือยับยั้ง NFAT nuclear-cytoplasm translocation) ก็จะสามารถพัฒนาต่อจนได้ lead compound เพื่อไปใช้ เป็ นยาใน
อนาคต
ในการทดลองส่วนที่ 1 การโคลนและตัดต่อยีน NFAT และเพาะเลี้ยงเซลล์ (เพื่อการพัฒนา Cell-based
model of NFAT nuclear-cytoplasm translocation) ผู้วิจัยประสบความสาเร็จในการดาเนินการการโคลนและตัดต่อยีน
NFAT4(N) และ NFAT3(N) ซึ่งวัตถุประสงค์สาคัญในการตัดต่อยีนครั้งนี้เพื่อป้ องกันผลไม่พึงประสงค์จากการเปิ ดหรือ
ปิ ดยี น ของโปรตี น NFAT4 และ NFAT3 โดยการก าจั ด ส่ ว น Rel-homology region (RHR) ซึ่ ง อาจมี ผ ลต่ อ เซลล์
เพาะเลี้ ยง โดยโปรตีน NFAT4(N) และ NFAT3(N) ยั ง คงมีส่ ว นของ N-terminal domain ที่ส ามารถจั บ กับ โปรตีน
calcineurin ได้ (ซึ่ ง เป็ น screening targeted protein ของโมเดลนี้ ) และยั ง คงมี ส่ ว นของ nuclear localization signal
domain (NLS) ซึ่งจะตอบสนองเมื่อการกระตุ้นของการทางานของโปรตีน calcineurin การสร้ างเป็ นโปรตีนผสม GFPNFAT4(N) และ GFP-NFAT3(N) ก็เ พื่ อ ให้ ส ามารถศึ ก ษาติด ตามการเคลื่ อ นที่เ ข้ า -ออก ระหว่ า ง cytoplasm กับ

nucleus ของโปรตีน NFAT4(N) และ NFAT3(N) ได้ อย่างชัดเจนโดยอาศัยการเรืองแสงของโปรตีน GFP ผู้วิจัยยังได้
ปรับสภาวะการเพาะเลี้ยง HEK293 cell lines และ primary fibroblasts จากสุกร ให้ มีความเหมาะสมในการศึกษานี้
ในการศึกษาส่วนที่ 2 การศึกษาผลของ NFAT ชนิดต่างๆ ที่โคลนและตัดต่อ ในเซลล์เพาะเลี้ยงต่อสภาวะ
ต่ า งๆ (เพื่ อ ทดสอบ Cell-based model of NFAT nuclear-cytoplasm translocation) ทดสอบผลของสาร Calcium
ionophore (A23187) ต่ อ cytoplasm-nuclear translocation ของโปรตี น NFAT4(N), NFAT3(N) และ GFP ได้ ผ ล
การทดลองเป็ นตามทฤษฏี กล่ า วคือ เมื่ อ มีก ารกระตุ้ น ด้ ว ย A23187 จะทาให้ โ ปรตีน NFAT4(N) เข้ า สู่ nucleus
ในขณะที่ในเซลล์ท่ีมีก ารแสดงออกของ NFAT3(N) จะไม่ต อบสนองต่อ A23187 เมื่อมีการกระตุ้นด้ วย A23187
จะไม่มีการเข้ าสู่ nucleus ของโปรตีน NFAT3(N) ส่วนโปรตีนเรืองแสง GFP พบว่ าการแสดงออกของโปรตีน GFP
จะกระจายได้ ท่วั ทั้งเซลล์ (fuzzy signal) ทั้งภาวะถูกและไม่ถูกกระตุ้นด้ วย A23187 นอกจากนั้นพบว่าผลการทดลองจะ
ให้ ผลที่เหมือนกันเมื่อมีการใช้ เซลล์ HEK293 cell line หรือ primary porcine fibroblasts มาใช้ ในการทดลอง
ท ด ส อ บ ผ ล ข อ ง ส า ร cyclosporine A (CsA) ต่ อ cytoplasm-nuclear translocation ข อ ง NFAT4(N),
NFAT3(N) และ GFP (control plasmid) ที่จัดเตรียมขึ้น จากการทดลอง GFP-NFAT4(N), GFP-NFAT3(N) และ
GFP ในเซลล์ท่ีมียีนดังกล่ าว การแสดงออกของ NFAT4(N) ซึ่ ง โดยปกติจ ะอยู่ใ นเซลล์ส่วน cytoplasm เมื่อมีการ
กระตุ้นด้ วย A23187 จะทาให้ โปรตีน NFAT4(N) เข้ าสู่ nucleus แต่หากมีการให้ สาร CsA ซึ่งเป็ นสารที่ยับยั้งการ
ทางานของ calcineurin การเคลื่อนตัวของโปรตีน NFAT4(N) เข้ าสู่ nucleus จะถูกยับยั้งทั้งความเข้ มข้ น 1 และ 5µM
ในขณะที่ในเซลล์ที่มีก ารแสดงออกของ NFAT3(N) (ซึ่ ง ไม่มี NLS) จะไม่ต อบสนองต่อ A23187 โดยเมื่อมีการ
กระตุ้ น ด้ ว ย A23187 จะไม่ม ีก ารเข้ า สู่ nucleus ของโปรตีน NFAT3(N) ส่ ว นโปรตีน เรื องแสง GFP พบว่ า การ
แสดงออกของโปรตีน GFP จะกระจายได้ ท่วั ทั้งเซลล์ท้งั ภาวะถูกและไม่ถูกกระตุ้นด้ วย A23187 ส่วนการให้ CsA จะไม่มี
ผลต่อการเคลื่อนตัวของโปรตีน NFAT3(N) และ GFP ทั้งความเข้ มข้ น 1 และ 5µM ซึ่งสามารถสรุปได้ ว่าโปรตีน GFP
ไม่มผี ลต่อการการเคลื่อนตัวของโปรตีน NFAT เข้ า-ออก ระหว่าง nucleus และ cytoplasm
ในการศึกษาส่วนที่ 3 การนา cell-based model ของ NFAT nuclear-cytoplasm translocation ไปใช้ สาหรับ
การค้ นหาสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติหรือสารที่ต้องการทดสอบโดยการตรวจสอบฤทธ์การเพิ่มหรือยับยั้ง NFAT
nuclear translocation ผลการทดสอบผลของสารสกัด กึ่งบริ สุท ธิ์ curcumin ต่ อ cytoplasm-nuclear translocation ของ
NFAT4(N) พบว่ า สารสกั ด curcumin ที่ เ ตรี ย มทุ ก ความเข้ ม ข้ น (1-10µM) ไม่ มี ผ ลยั บ ยั้ ง NFAT4(N) nuclear
translocation อย่ างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับ CsA ที่ความเข้ มข้ น 1µM อย่ างไรก็ตาม curcumin อาจออกฤทธิ์ผ่านการ
ยับยั้งผ่านเส้ นทาง NF-kB activation (Kliem, et al., 2012) และผลการทดสอบผลของสารบริสุทธิ์ andrographolide
ต่ อ cytoplasm-nuclear translocation ของ NFAT4(N) พบว่ า สาร andrographolide ที่ เ ตรี ย มทุ ก ความเข้ มข้ น (1100µM) ไม่มีผลยับยั้ง NFAT4(N) nuclear translocation อย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับ CsA ที่ความเข้ มข้ น 1µM ซึ่ง
ผลการทดลองดังกล่าวก็สอดคล้ องกับการศึกษาของ Carretta MD. และคณะ (2009) โดยคาดว่า andrographolide น่าจะ
ออกฤทธ์ผ่านการยับยั้ง NF-kB และ mitogen-activated protein kinases (MAPK) pathway (Carretta, et al., 2009)
ดังนั้นแล้ วแม้ สารสกัด curcumin และ andrographolide จะมีการศึกษาที่ยืนยันว่าสามารถยับยั้งการเกิด NFAT activation
ได้ กต็ าม ในการศึกษานี้ผ้ วู ิจัยสามารถยืนยันได้ ว่าผลการยับยั้งดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นผ่านทาง calcinuerin inhibition แต่
น่ าจะเป็ นผลจากการยับยั้งในส่วนอื่นๆ ของ pathway หรือกลไกอื่นๆ ที่ไม่ ผ่านทาง NFAT เช่ น c-jun transcription
factor หรือ NF-kB activation เป็ นต้ น
การพัฒนา cell-based model ของ NFAT nuclear-cytoplasm translocation นี้จึงอาจกล่ าวได้ ว่ามีจุดแข็งใน
ด้ านของการตรวจสอบ (screening) สารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้น NFAT nuclear-cytoplasm translocation ที่มีความ
สะดวกและค่าใช้ จ่ายที่ต่ากว่าวิธกี ารอื่นๆ โดยอาศัยการติดตามสัญญาณของโปรตีนเรืองแสง (grenn fluorescent protein)
ภายใต้ กล้ อง Fluorescent microscope แต่อย่างไรก็ตาม cell-based model ของ NFAT nuclear-cytoplasm translocation
ก็ยังมีข้อจากัดในการตรวจสอบ คือ เซลล์ท่จี ะนามาใช้ กบั การทดลองใน cell-based model นี้จะต้ องมีการแสดงออกของ
โปรตี น calneurin (ซึ่ ง เป็ น phosphatase enzyme) ท าหน้ า ที่ก ระตุ้ น NFAT dephosphorylation ส่ ง ให้ โปรตี น NFAT
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สามารถผ่านเข้ าสู่ nucleus ได้ และ cell-based model นี้เป็ นการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้น ในระดับ in
vitro เท่านั้น หากต้ องการยืนยันฤทธิ์ของสารที่นามาทดสอบต้ องมีการทดสอบในระดับของสัตว์ทดลองและมนุษย์ต่อไป
สรุปผลการศึกษา
ผู้ วิ จั ย ประสบความส าเร็จ ในการพั ฒ นา cell-based model ส าหรั บ การศึ ก ษา NFAT (Nuclear Factor of
Activated T cells) nuclear-cytoplasm translocation และได้ ทาการพิสูจน์เอกลักษณ์และการทางานของโมเดลดังกล่าว
จนเป็ นที่น่าพอใจว่าผลการทดลองเป็ นไปตามทฤษฎีและสอดคล้ องกับการทดลองที่มรี ายงานมาก่อนหน้ านี้ โดยอาศัยการ
ชักนาให้ เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณความเข้ มข้ นของ calcium ion ใน cytoplasm ของสาร A23187 และการใช้ สาร CsA
ในการยับยั้งการทางานของเอ็นไซม์ calcineurin phosphatase ซึ่งผลประสบความสาเร็จของโมเดลนี้ สามารถนาไปใช้ ใน
การประยุกต์ใช้ ในการตรวจสอบ (screening) สารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้น NFAT Nuclear-cytoplasm translocation
(immunomodulator) ของสารสกัดสมุนไพรหรือสารที่ต้องการทดสอบซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็ นยาได้ ในอนาคต
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