
Interesting Topic
เรื่อง Drug & Drug Interaction Cyotochrome P450
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 9 ตุลาคม 2544 เวลา 13.30 – 15.00 น.
รองศาสตราจารยรณชัย  คงสกนธ ประธาน
แพทยหญิงธนิศา  ลดาวัลย ผูเสนอรายงาน

Cytochrome P450 enzyme family แมวาจะมีตนกําเนิดมามากกวา 3 พันหารอยลานป แตก็
ไดมีการแตกแขนงเพื่อปรับตัวใหเขากับสารเคมีในสิ่งแวดลอม สารพิษในอาหาร และยาที่มีจํานวนมาก
ข้ึนทุกวัน cytochrome P450 enzymes เปน heme – containing  membrane proteins ที่อยูใน
smooth endoplasmic    reticulum ของเนื้อเยื่อหลายชนิด

ปฏิกิริยา Oxidation catalyzed โดย microsomal monooxygenase จําเปนตองมี
cytochrome P450 hemoprotien, NADPH – cytochrome  P450 reductase,  NADPH และโมเลกุล
ของออกซิเจน

ปฏิกิริยา Oxidation

1.  สารทําปฏิกิริยากับ oxidized form ของ cytochrome P450  เพื่อ form เปน enzyme
–

        substrate complex
2.  cytochrome  P450  reductase รับอิเลคตรอน จาก NADPH ซึ่งจะ reduces  
        oxidized cytochrome P450 – substrate complex

             3,4   cytochrome P450 – substrate complex ที่ถูก reduced จะทําปฏิกิริยากับโมเลกุล
                           ของออกซิเจนและอิเลคตรอนอีกหนึ่งอิเลคตรอนจาก NADPH เพื่อ form activated
                           oxygen

 5,6 อะตอมของออกซิเจน 1 อะตอมจะถูกปลอยออกมาในรูปของ H2O และอะตอมที่
                           สองของออกซิเจนจะถูกปลอยไปกับสาร เมื่อ oxidized substrate ถูกปลดปลอยไป
                           แลว oxidized cytochrome P450 enzyme จะถูก regenerated

ในมนุษยจะมี cytochrome P450 gene families จํานวน 12 families ที่ถูกคนพบ โดย CYP1,
CYP2  และ CYP3 จะ encode enzymes  ที่เกี่ยวของกับสวนใหญของ Drug biotranformations โดย
families ที่เหลือจะเกี่ยวของกับ metabolism  ของ endogenous compounds เชน steroids และ fatty
acids



ปจจัยที่มีผลกับ Drug biotransformation

ปจจัยที่สําคัญไดแก genetic polymorphisms, concomitant use of drugs,  exposure to
environmental pollutants และ industrial chemicals, disease, state and age

Genetic Polymorphisms
ความแตกตางทาง phenotype นําไปสูการแบงเปนกลุมคนที่เรียกวา extensive (rapid) หรือ

poor (slow) metabolizers ซึ่งใน slow metabolizers จะพบการเกิดอาการขางเคียงของยาเพิ่มข้ึน การ
บกพรองในการ metabolize ยาหลักๆเกือบทั้งหมดจะถายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal
recessive traits

Disease
การทํางานของตับที่บกพรองลงจากตับอักเสบ ตับแข็ง หรือมะเร็งตับ จะมีผลกับการเปลี่ยน

แปลงยา การลดลงของการเปลี่ยนแปลงยา เชน tolbutamide,  diazepam และ morphine ในผูปวยที่มี
การทํางานของตับผิดปกติจะเพิ่มการตอบสนองทางเภสัชวิทยา การลดลงของ hepatic blood flow ก็มี
ผลกับการเปลี่ยนแปลงยาและการกําจัดยาทําใหเกิด prolong effect ของยา

Age and Gender
การลดลงของ liver mass, การทํางานของ enzyme ของตับและ hepatic blood flow จะมีผล

ในการลดลงของ metabolic capacity ของตับโดยทั่วๆไปในคนสูงอายุ และสวนใหญสัมพันธกับ
cytochrome P450 monooxygenase system โดย pathway อ่ืนๆจะไมคอยถูกกระทบนัก มีรายงาน
การลดลงของปฏิกิริยา oxidation ของ estrogens และ benzodiazepines ในผูหญิงเทียบกับผูชาย ซึ่งชี้
วาอาจมีความแตกตางระหวางเพศในการเปลี่ยนแปลงยาซึ่งอาจสําคัญทางเภสัชวิทยาในยาบางชนิด

Drug interactions
แมวา drug interactions จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการดูดซึมยา การจับกับโปรตีน การขับ

ออกทางปสสาวะ แตผลกับการ metabolism ของยา โดยทั่วไปจะเห็นไดชัดมากกวา ยาที่ถูก
metabolized โดย enzyme เดียวกันจะแยงกันจับกับ binding site ของ enzyme ทําใหมีการลดลงของ
rate of metabolism ในยาที่มี affinity ตํ่ากวา

สารบางอยางสามารถยับยั้ง cytochrome P450 system และลด metabolism ของสารอื่นๆ ตัว
อยาง เชน SSRIs, Quinidine เปน potent inhibitor ของ CYP2D6 สารบางอยางในอาหาร เชน
naringenin ใน grapefruit juice เปน CYP 3A4 inhibitor,  ketoconazole และ erythromycin เปน



CYP 3A4 inhibitor ซึ่งจะลด terfenadine metabolism เปนผลใหมีการเพิ่ม concentration ของ
unmetabolized terfenadine ซึ่งเปน cardiotoxic.

  Drug – Drug interactions  สามารถเกิดเมื่อยาตัวหนึ่ง induces การ metabolism ของยาตัว
ที่สอง ในกรณีนี้การกําจัดยาจะเพิ่มข้ึนและลดผลทางเภสัชวิทยา  barbiturates เปนตัวอยางของ
inducers  ของการ metabolism ของยา เชน CPZ, doxorubicin, estradiol และ phenytoin.
carbamazepine สามารถ induce การ metabolism ของยาตัวอื่นรวมทั้งของตัวมันเอง เรียกวา
“autoinduction”

สรุป
Drug – Drug interactions เปนหนึ่งในหลายปจจัยที่มีผลกับการตอบสนองตอการรักษาของผู

ปวย  งานของแพทยคือการตัดสินวา interaction เกิดขึ้นหรือไมและขนาดความรุนแรงมีแคไหน เมื่อมี
unexpected effects เกิดขึ้นก็ควรจะสงสัย drug interaction ซึ่งประวัติการใชยาของผูปวยจะมีสวน
สําคัญในการชวยในการตัดสิน เนื่องจากผูปวยอาจซื้อยารับประทานเองหรือไดยาจากแพทยคนอื่น หรือ
อาจใชยาของคนอื่น  และเมื่อมี drug interaction เกิดขึ้นแลวก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาหรือมี
การปรับเปลี่ยนการรักษาอื่นๆตอไป
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