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สารอารซินิก (arsenic) หรือ สารหนูเปนธาตุ
กึง่โลหะ (metalloid) ในอดตี สารอารซนิกิเคยถกูนำมาใช
เปนยารกัษาโรคหลายชนดิ เชน กามโรค และโรคตดิเชือ้
ในขณะเดยีวกนักน็ำมาใชเปนสารพษิ ใชเปนยาเบือ่ในการ
ฆาตกรรม  เนือ่งจากเมือ่ไดรบัเขาสรูางกายจำนวนมากจะทำ
ใหถึงตาย  ความเปนพิษของสารอารซินิกคอนขางรุนแรง
การนำสารอารซินิกมาใชเปนยาจึงลดลง (Chou et al.,
2005)  หลายประเทศหามนำสารอารซนิกิมาเปนยารกัษาโรค
แตกม็กัจะพบสารอารซนิกิปนเปอนในยาสมนุไพร และยา
ลกูกลอน  ตำรามาตรฐานยาสมนุไพรไทยไดกำหนดไววาให
มีการปนเปอนสารอารซินิกไดไมเกิน 4 สวนในลานสวน
(ppm) (Thai Herbal PharmacopiaVol.II,2000)
อยางไรกต็าม  สารอารซนิกิไดถกูนำมาศกึษาอกีครัง้ และ
พบวาสารอารซนิกิสามารถนำมาใชเปนสารเคมบีำบดัสำหรบั
รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรมัยอีลอยด
(promyelocytic leukemia, PL)  ดงันัน้จงึนำไปสคูำถาม
ทีว่า สารอารซนิกิเปนสารพษิหรอืยารกัษาโรค


              สารอารซนิกิ   เปนสารพษิทีส่ามารถพบไดใน
สิง่แวดลอมทัว่ไป เชน ในน้ำ  ในดนิ ในอากาศ  เนือ่งจาก
สารอารซินิกเปนสารที่เหลือจากการถลุงแรตางๆ เชน แร

ทองแดง  ตะกัว่  สงักะส ี ดบีกุ   จงึมกัพบสารอารซนิกิใน
บอเหมอืงแรเกาเหลานี ้ นอกจากนีส้ารอารซนิกิถกูนำไปใช
ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน แกสอารซีน
(arsine) และ อารซนิกิ ไตรออ็กไซด (arsenic trioxide)ใช
ทำ computor chips แกลเรี่ยม อารซิไนด (gallium
arsenide) ทำ LEDs , laser และ solar (Gilman et al.,
1996) นอกจากนี้ยังสามารถพบสารอารซินิกในหมึกพิมพ
และน้ำมันเครื่อง


สารอารซินิกที่มีประจุบวกหา (arsenate)

จะออกฤทธิ์โดยแขงขันกันจับกับฟอสเฟต อนินทรียใน
การสรางอดิโนซิน ไตรฟอสเฟต (adenosine triphos-
phate, ATP)  ไดอารซเินทเอสเตอรทีไ่มคงตวั (unstable
arsenate ester)   และถูกไฮโดรไรซีส (hydrolysis)
ไดอยางรวดเร็ว  เรียกวากระบวนการ อารซิโนไลซีส
(arsenolysis) (Gilman et al., 1996) อดิโนซิน ไตร
ฟอสเฟต  มีความสำคัญในการใหพลังงานแกสิ่งมีชีวิต
ทำใหสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยูได (May, 1997)  ดังนั้น
เมื่อสารอารซิเนทรบกวนขบวนการสราง อดิโนซิน ไตร
ฟอสเฟต ก็จะเกิดผลกระทบตอขบวนการดำรงอยูตาม
ปกติในรางกาย
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สารอารซไินท อนนิทรยี (inorganic arsenite)
สามารถยบัยัง้เอน็ไซมหลายชนดิทีม่หีมซูลัไฟลดลิ ( -SH
groups) โดยเฉพาะเอ็นไซมไพรูเวท ดีไฮโดรจิเนส
(pyruvate  dehydrogenase)  ดงัแสดงในรปูที ่1  ทำให
เอน็ไซมไพรเูวท  ดไีฮโดรจเินส ไมสามารถเปลีย่น ไพรเูวท
ไปเปน อะเซทรลิโคเอ (acetyl-CoA) ทำใหการสรางกรด
ไขมันโคเลสเตอรอล และขบวนการทำงานของ Krebs
cycle ในไมโตรคอนเดรยีลดลง

สารอารซินิกมีคุณสมบัติทำใหเซลลเสื่อมสภาพ
ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตและเพิม่จำนวนของเซลล  และยบัยัง้
การสรางหลอดเลอืด (Miller et al., 2002)  นอกจากนี้
สารอารซนิกิ ยงัทำใหเกดิอนมุลูอสิระทีว่องไวทีม่อีอกซเิจน
เปนสวนประกอบทีไ่ปทำลาย โปรตนี ไขมนั และ ดเีอน็เอ
(Chou et. al., 2005)

⌦ ⌫ 

สารอารซนิกิ ไตรออกไซด (As2O3) ละลายน้ำนอย

การดดูซมึจงึขึน้กบัสภาวะทางกายภาพของสาร เชน อยใูน
รูปสารละลายในรูปผง หรือในรูปของแข็ง สารอารซินิก
ไตรออกไซดในรปูผงและของแขง็มคีวามเปนพษิต่ำ  เพราะ
ไมสามารถถกูดดูซมึในกระเพาะ  จะถกูขบัออกจากรางกาย
ทางอจุจาระในรปูทีย่งัไมถกูละลาย (Gilman et al., 1996)
สำหรบัเกลอือารซไินทมคีณุสมบตัลิะลายน้ำไดด ีจงึดดูซมึ
เขาสรูางกายไดมากกวาอารซนิกิไตรออกไซดทีอ่ยใูนรปูผง

รปูที ่1   การจบักนัระหวางสารประกอบอารซไินทกบัหมซูลัไฟดลิของเอน็ไซมไพรเูวท ดไีฮโดรจเินส (Diwan ,1998-2005)

สารอารซนิกิเมือ่เขาสรูางกายจะสะสมใน ตบั  ไต  หวัใจ
และปอด พบสารอารซนิกิในกลามเนือ้ และในเซลลประสาท
เลก็นอย  เคอราตนิ (keratin) ในผมและเลบ็จะมหีมซูลัไฟลดลิ
( -SH) จำนวนมาก จงึสามารถพบสารอารซนิกิทีผ่มและเลบ็
การสะสมสารอารซินิกในผม จะเริ่มหลังจากไดรับสาร
อารซินิก 2 สัปดาหและจะสะสมอยูเปนเวลาหลายป
เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีของสารอารซินิกคลายกับ
ฟอสฟอรสั  ทำใหสารอารซนิกิสามารถสะสมในกระดกูและ
ฟนเปนระยะเวลานาน นอกจากนีส้ารอารซนิกิสามารถผาน
รก และไปทำลายทารกในครรภ   ความเขมขนของอารซนิกิ
ในสายสะดือจะเทากับในระบบไหลเวียนของแม
               สารอารซนิกิจะถกูเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ใน
รางกาย  สารอารซิเนท (arsenate) จะไปออกซิไดส
กลตูาไธโอน (GSH) ใหเปนกลตูาไธโอนไดซลัไฟล (GSSG)
และตวัอารซเินทเองจะถกูเปลีย่นเปนอารซไินท (arsenite)
หลังจากนั้นจะถูก เมททิลเลชั่น (methylation) ไปเปน
เมททลิอารซไินท (methylarsanite) และไดเมททลิอารซไินท
(dimethylarsanite) ตามลำดับ ซึ่งจะถูกขับออกจาก
รางกายอยางรวดเรว็ ดงัรปูที ่ 2  สารอารซนิกิถกูขบัออก
จากรางกายไดหลายทาง เชน ทางอจุจาระ   ปสสาวะ   เหงือ่
น้ำนม  ผม  เลบ็ และปอด  แตถกูขบัออกทางปสสาวะ
มากที่สุด อายุครึ่งชีวิตของสารอารซินิกในปสสาวะ
อยรูะหวาง  3-5 วนั
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                                       Phosphate pool 
              As5+                                 GSSG 
       2GSH 
                                        As3+  
                                        

Methylarsenite ( MMA , monomethylarsenite)   

Dimethylarsenite( DMA, dimethylarsenite ) 
    (readily eliminated) 

รปูที ่2 การเปลีย่นแปลงของสารอารซนิกิในมนษุย  (Gillman  et. al., 1996)

ขบวนการเมททิลเลชั่นของสารอารซินิกตองใช
S-adenosyl-methionine (SAM) โดยใชเอ็นไซม
methyltransferases  ในปฏกิริยิา (Lin, et al., 2002)  เมท
ทลิเลชัน่ของสารอารซนิกิอนนิทรยี เกดิขึน้เพือ่เปนการลด
ความเปนพษิ   แตมกีารศกึษาพบวา สารประกอบเมททลิ
อารซินิกที่มีประจุบวกสาม (trivalent methylated
arsenic, methylarsenite) มพีษิตอจนี (genotoxic) เมือ่
ทดสอบในหลอดทดลอง (Mass  et al., 2001)   หนขูาวที่
ไดรับไดเมททิลอารซินิกจะทำใหเกิดเนื้องอกในกระเพาะ
ปสสาวะ   นอกจากนีเ้มททลิอารซนิกิทีม่ปีระจบุวกสาม  ยงั
ทำหนาที่ เปน tumor promotor  ในเนื้อเยื่อตางๆ
(Yamamoto et al., 1997)     การศกึษาทางระบาดวทิยา
ในหมบูานของประเทศเมก็ซโิก ทีม่กีารระบาดของการเกดิ
พิษจากอารซินิกพบวา  มีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งผิว
หนงัเพิม่ขึน้  ซึง่สมัพนัธกบัปรมิาณสารอารซนิกิ อนนิทรยี
ทีเ่พิม่ขึน้ในปสสาวะ (Yu  et al., 2000)

                ดเีอน็เอ (DNA) เมททลิเลชัน่ในสตัวเลีย้งลกู
ดวยนมจะเกดิที ่cytosine ใน เบส 5/ - CpG-3/  (Bird,
1986)  การเมททลิเลชัน่ ใน CpG บรเิวณ promoter ของ
ดเีอน็เอ  ซึง่เปนบรเิวณทีส่ำคญัในการควบคมุการแสดงออก
ของจนี โดยเอน็ไซม DNA  methyltransferase  ตองใช
S- adenosyl-methionine  เชนเดยีวกบัเอน็ไซม arsenic
methyltransferase (Martin and Mc Millan, 2002)
ดังนั้นเมื่อไดรับสารอารซินิกเขาไปในรางกายจะทำให
S- adenosyl-methionine ในรางกายลดลง ขบวนการเมท
ทลิเลชัน่ DNA  กล็ดลง  นำไปสจูนีถกูกระตนุ  (Jaenisch
and Bird, 2003)  ดีเอ็นเอที่มีการเมททิลเลชั่นลดลง
(hypomethylation) จะเกี่ยวของกับจีนที่อยูในภาวะกอ
มะเร็ง (Laird and Jaenisch, 1994)  ภาวะการเกิด
เมททลิเลชัน่ของดเีอน็เอทีล่ดลง แสดงใหเหน็วาไมมกีลไก
ในการปองกนัจนีถกูทำลาย ทำใหเกดิการแสดงออกของจนี
ทีผ่ดิปกต ิ(Chen  et al., 2004; Vorce and Goodman,
1989)  นำไปสภูาวะการเกดิมะเรง็
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            สารอารซนิกิอนนิทรยี จะทำใหหลอดเลอืดขยาย
ตวั  ทำใหเกดิอาการบวม  โดยเฉพาะบรเิวณใบหนา  ทำให
ขาดเลอืดทีจ่ะมาเลีย้งอวยัวะสวนปลาย ( gangrene ) โดย
เฉพาะทีเ่ทา ทำใหเทามสีดีำคล้ำ เรยีกวา แบลค็ ฟทู ดซีสิ
กลามเนือ้หวัใจถกูทำลาย  ความดนัต่ำ  คลืน่หวัใจผดิปกติ
เลอืดคลัง่ในอวยัวะภายใน พลาสมาซมึผานผนงัหลอดเลอืด
ออกมาในกระเพาะลำไส ทำใหมีอาการทองเสียเปนน้ำที่มี
ลกัษณะเหมอืนน้ำซาวขาว (rice-water stools)  ตามดวย
การถายอจุจาระเปนเลอืด  มกีารทำลายกระเพาะลำไสสวน
ตน อาจทำใหอาเจยีนเปนเลอืด กระเพาะอกัเสบ

เมื่อทานสารอารซินิกเขาไปจำนวนมากจะพบ
รมิฝปากไหม  คอแขง็กลนืลำบาก  ตามดวยอาการปวดทอง
อาเจยีนรนุแรง  และทองเสยีอยางแรง  ปวดตามกลามเนือ้
กระหายน้ำมาก ขาดน้ำ อาจชอ็กและตาย
            สารอารซนิกิจะทำลายหลอดไต โกเมอรรูสัของไต
ทำใหปสสาวะนอย และไมมปีสสาวะ
            การไดรบัสารอารซนิกิอนนิทรยีอยางเรือ้รงั จะมี
อาการเบือ่อาหาร คลืน่ไส อาเจยีน กลามเนือ้ไมมแีรงและ
ปวดกลามเนือ้ ลมหายใจมกีลิน่คลายกะเทยีม  น้ำลายและ
เหงือ่ออกมาก กระเพาะอกัเสบ คนัตามตวั  เปนแผลทีค่อ
น้ำหมกู น้ำตาไหล มนึงง มอีาการรอนทีอ่วยัวะสวนปลาย
ผวิหนงัอกัเสบ  และศรีษะลาน  เลบ็มเีสนสขีาวดานขวาง
(Mee’s lines) จะเกิดขึ้นหลังจากไดรับสารอารซินิก 6
สปัดาห นอกจากนีท้ำใหหลอดเลอืดบรเิวณผวิหนงัขยายตวั
ผวิเปนสขีาวชมพ ู(milk and roses)  เกดิเปนตมุหนาและ
บวม (hyperkeratosis) โดยเฉพาะบรเิวณฝามอืฝาเทา  และ
มสีคีล้ำ (hyperpigmentation) บรเิวณลำตวั ตามผวิหนงั
โดยเฉพาะ บริเวณคอ  หนังตา หัวนม รักแร  และ
ปลายมือปลายเทา  ตามดวยการฟอและการเสื่อมของ
ผิวหนังและอาจกลายเปนมะเร็งผิวหนังในที่สุด

สารอารซนิกิทำใหสมองเสือ่ม (encephalopathy)
และระบบประสาทสวนปลายเสือ่ม (peripheral neuropathy)
มีลักษณะเหมือนการสวมถุงมือถุงเทา (stocking-glove)
และสูญเสียความรูสึก (dysesthesia) ลักษณะของโรค
คลายกับโรค acute inflammatory demyelinating
polyradiculoneuropathy (Guillain-Barre/ syndrome)
คอืจะมอีาการไขและปลายประสาทอกัเสบ  ตามดวยกลาม
เนือ้สวนปลายไมมแีรง ถายงัไดรบัอารซนิกิตอไป จะทำให
deep tendon reflexes ลดลง และกลามเนื้อฟอลีบ
(muscular atrophy)  การเกิดพิษที่สมอง เกิดจาก
หลอดเลอืดผดิปกต ิทำใหขาดเลอืดไปเลีย้งสมอง พบการ
ตายของเนือ้สมองไดทัง้ใน gray และ  white matter

อารซนิิกอนนิทรยี  จะมพีษิตอไขกระดกู  ทำให
เกิดความผิดปกติในสวนประกอบของเซลลที่อยูในเลือด
ทำใหเกิดอาการซีด เม็ดเลือดขาวลดลง (leukopenia)
ขนาดของเซลลเม็ดเลือดแดงไมเทากัน (anisocytosis)
และอายสุัน้

อารซนิกิอนนิทรยี  และอารซนิกิอนิทรยี ทำใหมี
ไขมนัเกดิขึน้ในตบั  เนือ้ตบัตาย  (central necrosis) และ
ตบัแขง็ (cirrhosis) อาจทำใหเกดิเปนมะเรง็ผวิหนงั  มะเรง็
ปอด และมะเรง็ตบั

การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด
โปรมัยอีลอยด (Acute Promyelocytic Leukemia,
APL) ดวยสารอารซินิก ไตรอ็อกไซด (Arsenic
trioxide, As2O3)

มะเรง็เมด็เลอืดขาวเฉยีบพลนัชนดิโปรมยัอลีอยด
เปนมะเรง็ชนดิรายแรงทีเ่กดิขึน้ทีไ่ขกระดกู  ทำใหการสราง
เซลลของเลอืดในสายมยัอลีอยดเจรญิไมเตม็ที ่  จะพบเซลล
ตวัออน (immature cells) เปนจำนวนมากเรยีกวา โปรมยั
อโีลซยัด (promyelocytes)  มะเรง็เมด็เลอืดขาวเฉยีบพลนั
ชนิดโปรมัยอีลอยด  สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของ
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โครโมโซมคทูี ่15 และ 17 [ t( 15;17) ]    และมกัเกดิขึน้ใน
คนทีอ่ายไุมมาก จะมอีาการเหนือ่ย ออนเพลยี  ตดิเชือ้งาย
เลอืดออกงาย  รางกายขาดเมด็เลอืดทกุชนดิ (pancytope-
nia)  มอีาการซดี  เมด็เลอืดขาวและเกลด็เลอืดต่ำกวาปกติ
อาจพบเลือดออกบริเวณผิวหนังเปนจ้ำๆ หรือเปนบริเวณ
กวาง  มเีลอืดกำเดาออก  อาจพบเลอืดออกในปาก  ใน
ปสสาวะ  หญงิทีม่ปีระจำเดอืนจะทำใหมปีระจำเดอืนออก
มากผดิปกต ิ เมือ่โครโมโซมคทูี ่15 ถกูทำลาย  ทำใหเกดิ
การทำลายจีนโปรมัยอีโรซัยติก ลิวคีเมีย ซึ่งบรรจุรหัส
เกี่ยวกับขอความทางพันธุกรรมที่ยับยั้งการเจริญเติบโต
(growth suppressing transcription factor) ของเซลล
และการทำลายโครโมโซมคทูี ่17  จะขดัขวาง จนีเรตโินอคิ
แอซดิ รเีซพเตอร แอลฟา (retinoic acid receptor alpha
gene; RARa)   ซึง่ควบคมุการเปลีย่นแปลงและการเจรญิ
เตบิโต (differentiation) ของมยัอลีอยด ความผดิปกตขิอง
จนีทัง้สองนีจ้ะสรางโปรตนี (chimeric protein) ทีย่บัยัง้
การเจริญเติบโตของเซลลมัยอีลอยดที่อยูในภาวะโปรมัย
อโีลซยัด (promyelocytic stage)   นำไปสกูารเพิม่ขึน้ของ
เซลลโปรมยัอโีลซยัด (Medicine Net.com)
              การรกัษามะเรง็เมด็เลอืดขาวเฉยีบพลนัชนดิ
โปรมยัอลีอยด  จะรกัษาดวย  ออล-ทานส -เรตโินอคิ แอซดิ
(all-trans-retinoic acid; ATRA) เพื่อใชรักษา
"differentiation" ของเซลลมยัอลีอยด การออกฤทธิข์อง
ออล-ทานส -เรตโินอคิ แอซดิ จะไปกระตนุเรตโินอคิ แอซดิ
รเีซพเตอร  ทำใหเซลลโปรมยัอโีลซยัด เจรญิเตบิโตเปนเซลล
ทีส่มบรูณ และไปทำใหคนไขอาการดขีึน้   นอกจากนีน้ยิม

รักษารวมกับการใชเคมีบำบัด ซึ่งพบวาไดผลดีและ
ลดจำนวนคนไขทีจ่ะกลบัมาเปนซ้ำ  สำหรบัในคนไขทีก่ลบั
มาเปนซ้ำ การรกัษาอาจใชรวมกบั อารซนิกิ ไตรออกไซด
เนื่องจากทำใหการรักษาไดผลดี  เพราะพบวาอารซินิก
ไตรออกไซด จะทำใหเกดิอนมุลูอสิระทีว่องไวทีม่อีอกซเิจน
เปนสวนประกอบ ไปออกซิไดส  Sp1 transcription
factor  ทีจ่บัอยบูนโปรโมเตอร (promoter)  ของจนีทีจ่ะมี
การแสดงออกมากในภาวะทีเ่กดิมะเรง็  ไดแกจนี 3 ชนดิ
คอื hTERT, C17, และ  c -Myc1   สารอารซนิกิทำให Sp1
ซึ่งเปนตัวทำหนาที่กระตุนใหมีการแสดงออกของจีนกอ
มะเรง็เหลานีถ้กูกด (suppressed) (Chou  et al., 2005;
Horikawa and Carl, 2003) ซึง่ทำใหสามารถควบคมุมะเรง็
เมด็เลอืดขาวเฉยีบพลนัชนดิโปรมยัอลีอยด ไดผลดี

จะเหน็วาสารอารซนิกิมพีษิสงู   ซึง่มพีษิตอระบบ
ประสาท  พษิตอหวัใจและระบบเลอืด พษิตอไต  พษิตอ
กระเพาะและลำไส  พษิตอผวิหนงั และสามารถกอใหเกดิ
มะเร็งตอระบบตางๆดังที่กลาวมาแลว  ในอีกดานหนึ่ง
ก็สามารถใชรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด
โปรมัยอีลอยดในคนไขที่รักษาแลวแตกลับมาเปนใหมให
ดขีึน้  อยางไรกต็ามยงัไมพบรายงานวาในคนไขโรคมะเรง็
เมด็เลอืดขาวเฉยีบพลนัชนดิโปรมยัอลีอยด เมือ่อาการดขีึน้
หลงัจากรกัษาดวยสารอารซนิกิ ไตรออกไซดจะมอีาการพษิ
ตออวยัวะสวนอืน่ๆ หรอืเกดิเปนมะเรง็ตออวยัวะอืน่ๆตาม
มาหรือไม ความสามารถในการดำรงอยูตอมาเปนอยางไร
ดงันัน้การใชสารอารซนิกิไตรออกไซดรกัษาตองระมดัระวงั
อยางมากและควรพจิารณาใชในการรกัษาเปนอนัดบัสดุทาย
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