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 การแก้ไขความชราและการตรวจกรองมะเร็งจากเลือดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีมีคุณค่าต่อมนุษยชาติที่ยังไม่มี
ใครท าได้ จากงานวิจัยท่ีผ่านมาคณะผู้วิจัยก าลังค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและมี
มูลค่าสูง 2 เรื่อง ได้แก่ กลไกพยาธิก าเนิดของความชราและยาฟื้นฟูดีเอ็นเอโดยการแก้ไขความไม่เสถียรของจีโนม (genomic 
instability) และ การตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอนเอในเม็ดเลือดขาว  
1 กลไกพยาธิก าเนิดของความชราและยาฟ้ืนฟูดีเอ็นเอโดยการแก้ไขความไม่เสถียรของจีโนม (REjuvenating DNA by 
GEnomic stability Molecules (RED-GEMs))  
ในเซลล์ที่ชราดีเอ็นเอจะมีสภาวะไม่เสถียรจากการที่มีรอยโรค (DNA lesions or damage) เพิ่มขึ้น(1-3) รอยโรคที่เพิ่มขึ้นนี้
ท าให้เซลล์ชะลอหรือหยุดการท างานและการแบ่งตัว งานวิจัยนี้มีสมมติฐานว่า 
1 .1 การลดลงของสภาวะเหนือพันธุกรรม ได้แก่การลดลงของหมู่ เมททิลที่ เกาะบนดี เอ็น เอ  (genome-wide 
hypomethylation)(4, 5) และการลดลงข้อต่อดีเอ็นเอ (Replication INDependent Endogenous DNA double Strand 
Breaks, RIND-EDSBs)(6) เป็นกลไก ท าให้ดีเอ็นเอมีสภาวะไม่เสถียร และท าให้เกิดความชรา และ โรคไม่ติดต่อในคนชรา 
(Aging associate non-communicable diseases (NCDs))  
1.2 ข้อต่อดีเอ็นเอนี้พบในดีเอ็นเอที่มีหมู่เมททิลเกาะ (DNA methylation)(7) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ากลไกการลดลงของหมู่
เมททิลที่เกาะบนดีเอ็นเอท าให้เกิดการลดลงของข้อต่อดีเอ็นเอส่งผลใหด้ีเอ็นเอมีสภาวะไม่เสถียร 
1.3 ข้อต่อดีเอ็นเอนี้น่าจะถูกสร้างหรือรักษาไว้ด้วยโปรตีนในกลุ่ม High Mobility Group Box (HMGB)(8-10) ดังนั้นน่าจะ
สามารถใช้ HMGB ในการเติม RIND-EDSBs และ ท าใหด้ีเอ็นเอมีสภาวะเสถียร ท าให้เซลล์แก่น้อยลง 
1.4 การลดลงของสภาวะเหนือพันธุกรรมในเซลล์ชรานี้พบได้ในโรคที่มี เซลล์เสื่อมสภาพจากความชรา (cellular 
senescence) เช่น RIND-EDSBs ในยีสต์ที่อายุมากและและชรา(6) Alu hypomethylation ในคนชรา(11) ผู้ป่วยกระดูกผุ
(12) เบาหวานที่ความดันโลหิตสูง(13) ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการศึกษาว่า หากใช้ HMGB เพื่อเติม RIND-
EDSBs แล้วจะสามารถใช้ศึกษากลไกโดยหยุดพยาธิก าเนิดในระดับโมเลกุลของ NCDs ได้หรือไม่  



 

 

 ผู้วิจัยได้ประดิษฐ์นวัตกรรมซ่อมสภาวะเหนือพันธุกรรมในเซลล์ชราโดยเติมหมู่เมททิลที่เกาะบนดีเอ็นเอด้วย อัลลู
เอสไออาร์เอ (Alu-siRNA)(4) และ เติม ช้ินส่วน Box A ของยีน HMGB1 (ยังไม่ได้ตีพิมพ์) เพื่อลงไปเพิ่มข้อต่อดีเอ็นเอ ผลคือดี
เอ็นเอของเซลล์ในหลอดทดลองมีรอยโรคน้อยลง และทนต่อสารท าลายดีเอ็นเอได้มากข้ึน เมื่อทดลองใส่ในแผลของหนูทดลอง
ที่เป็นเบาหวานก็พบว่าแผลปิดเร็วขึ้น (รูป abstract) ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะใช้ทั้ง 2 ตัวนี้เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อศึกษาพิสูจน์
สมมุติฐานและวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ (1.1-1.4) 
 ส าหรับการสร้างนวัตกรรมทดลอง ยาทั้ง 2 ตัวนี้ จะท าการศึกษาเพื่อ 1 ทดลองแก้ไขความชราของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ านม 2 ทดลองและผลิตต้นแบบยารักษาแผลที่มี รอยโรคของดีเอ็นเอ ได้แก่ แผลผู้ป่วยเบาหวาน และแผลไฟไหม้น้ าร้อน
ลวก 3 ทดลองและผลิตแผ่นแปะเข็มนาโนส่งยาเพื่อลดรอยเหี่ยวย่นและแก้ไขความชราของผิวหนัง 4 เพิ่มน้ าหนักหมู 5 
พัฒนา ยา Box-A ในรูปแบบที่มีความปลอดภัย เช่น การเปลี่ยน จาก Plasmid vector เป็น Bacteria-free minicircle DNA 
system เป็นต้น  
2 การตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอนเอในเม็ดเลือดขาว  คณะผู้วิจัยได้ค้นพบว่าเซลล์มะเร็งจะหลั่งสารที่ท างาน
คล้ายฮอร์โมนท าให้เม็ดเลือดขาวจ านวนมากในกระแสโลหิตมีสภาวะเหนือพันธุกรรม อาร์เอ็นเอ และโปรตีนเปลี่ยนไป การ
ตรวจหา สภาวะเหนือพันธุกรรม อาร์เอ็นเอ และโปรตีน เหล่านี้มีความจ าเพาะและความไวสูง(14) เช่น พบ โปรตีน Stau2 ใน
เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในความไวและความจ าเพาะสูงถึงร้อยละ 95 (ยังไม่ได้ตีพิมพ์) นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยได้หา
ล าดับเบสและปริมาณของอาร์เอ็นเอของเม็ดเลือดขาวที่ได้รับสารที่ท างานคล้ายฮอร์โมนจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ มะเร็งศีรษะและคอและมะเร็งรังไข่ ไว้แล้ว  
 ในทุนวิจัยนี้ผู้วิจัยวางแผนว่าจะวิจัยว่า ประสิทธิภาพในการตรวจโปรตีน Stau2 ในเม็ดเลือดขาวในการตรวจกรอง
มะเร็งเต้านมเป็นอย่างไร การตรวจโปรตีน Stau2 ในเม็ดเลือดขาวสามารถใช้ติดตามผลการรักษาได้หรือไม่ พัฒนาวิธีการ
ตรวจให้ใช้ในประชากรโดยรวมได้ และจะค้นหาอาร์เอ็นเอ และโปรตีนของเม็ดเลือดขาว ของผู้ป่วย มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  Reverse aging process and cancer screening from blood are unprecedented medical innovations 
that benefit mankind. We have been exploring two new scientific theories and consequently built two high 
value innovations. The innovations are rejuvenating DNA by correcting genomic instability drugs and cancer 
screening by detecting protein or mRNA in white blood cells. 
1. Pathogenesis mechanism of aging and REjuvenating DNA by GEnomic stability Molecules (RED-
GEMs) Aging genome spontaneously accumulates DNA damage ( 1 - 3 ) . This phenomenon is known as 
genomic instability. DNA damage arrests cell and causes metabolic dysregulation. Here, we plan to prove 
four hypotheses as follows:   
1.1 Decrement in epigenetic regulations including genome-wide hypomethylation (4, 5) and reduction of 
genomic stabilizing DNA gaps i.e., Replication INDependent Endogenous DNA double Strand Breaks, RIND-
EDSBs) (6) are key events leading to cellular aging and aging-associated non-communicable diseases (NCDs))  



 

 

1.2 RIND-EDSBs are found in hypermethylated genome region (DNA methylation) (7). Therefore, it is possible 
that global hypomethylation driving genomic instability is mediated by the reduction of RIND-EDSB 
complexes.  
1.3 RIND-EDSBs may be formed or maintained by High Mobility Group Box proteins (HMGB) (8-10). Therefore, 
HMGB is a resonable candidate to form RIND-EDSB complex in cells to improve genomic stability. 
Consequently, HMGB should reverse aging phenotypes. 
1.4 The decrement of epigenomic regulation in aging genome is found in cellular senescence in vivo. RIND-
EDSBs are decreased in chronological aging yeast and senescence (6) . Alu hypomethylation was reported 
in the elderly (11), individuals with osteoporosis (12) and diabetes militus with hypertension patients (13). 
Here, our objective is to use exogenous HMGB to form RIND-EDSBs to explore molecular pathogenesis 
mechanism of NCDs by trial to improve aging phenotypes.  
 We invented two genetic engineering molecules to fix epigenomics changes in aging cells. The first 
is Alu-siRNA.  Alu-siRNA methylates Alu element (4). The other is Box A of HMGB1 (unpublished). Box A can 
increase RIND-EDSB level. Both molecules not only can reduce endogenous DNA lesions in cell culture but 
also improve resistance to DNA damaging agents. More importantly Box A of HMGB1 can be used to speed 
diabetes wound healing in experimental rat (abstract figure). We plan to use both molecules to evaluate 
our four hypotheses (1.1-1.4). 
 These two molecules will be further explored for their potential future applications as follows: 1) 
reverse aging in mammal 2) treat DNA damage accumulated wound such as diabetes or burn 3) reduce 
wrinkle 4) facilitate weight gain of pig, and finally 5) improve Box A of HMGB1 structure; for example, 
replacing plasmid vector with Bacteria-free minicircle DNA system instead.  
2. Cancer screening by detecting protein or mRNA of white blood cells  
We discovered that cancer cells secrete hormonal-like substances that alter epigenetics, proteins and RNA 
in circulating white blood cells (WBCs) (14). Moreover, these changes are very highly sensitive and specific 
tumour markers (14). We proved that STAU2 protein is commonly found in WBCs of breast cancer patients 
with 95% sensitivity and specificity (unpublished). We also sequenced mRNA of WBCs after co-cultured 
with breast, lung, colon, head and neck, and ovary cancer cell lines (submitted to genbank). Here, in this 
grant, we will test if STAU2 protein detection can be used for breast cancer screening and treatment 
monitoring as well as develop STAU2 protein breast cancer screening system for general population. 
Furthermore, we will screen for highly sensitive and specific tumour markers for cancers in lung, colon and 
head and neck. 
 


