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ABSTRACT 

Multidrug resistance (MDR) is a phenomenon by which cancer cells develop 

reduced sensitivity to anticancer drugs, which often leads to the failure of cancer 

chemotherapy. A prominent mechanism of MDR is the overexpression on the cell 

surface of the multidrug efflux pumps such as P-glycoprotein (P-gp, ABCB1), the 

multidrug resistance protein 1 (MRP1, ABCC1) and mitoxantrone resistance protein 

(MXR, ABCG2), that decrease the intracellular accumulation of many anticancer 

drugs, leading to increased tumor growth. Extensive efforts are under way to develop 

effective modulators to overcome the MDR in cancer cells. Many dietary herbs have 

been reported to be potentially effective MDR- modulators with the advantage of 

being dietary compounds that are less toxic to animals, plentiful and inexpensive. 

Previously, it has been reported that a curcumin mixture containing three major 

curcuminoids (77% curcumin I, 17% curcumin II and 3 % curcumin III) could 

modulate the function of P-gp.  This study focuses on the effect of the three major 

pure forms of curcuminoids isolated from turmeric, curcumin I, II and III, in 

comparison with curcumin mixture on the modulation of P-gp, MRP1 and MXR 

function. 
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In the first part of the study, curcumin mixture, curcumin I, II, and III were 

tested for their ability to modulate the function of P-gp by using P-gp overexpressing 

cells,  a multidrug resistant human cervical carcinoma cell line (KB-V1). The similar 

IC50 values for cytotoxicity of curcuminoids of KB-V1 and KB-3-1 (parental drug 

sensitive cell lines) suggest that these curcuminoids may not be substrates for P-gp.  

Treating the cells with non-toxic doses of curcuminoids increased their sensitivity to 

vinblastine only in the P-gp expressing drug resistant cell line KB-V1; and curcumin I 

retained the drug in KB-V1 cells more effectively than curcumin II and III, 

respectively.  Effects of each curcuminoid on rhodamine123, calcein-AM, and 

bodipy-vinblastine accumulation confirm these findings. Curcumin I, II and III 

increased the accumulation of fluorescent substrates in a dose-dependent manner, and 

at 10 µM, curcumin I was the most effective to inhibit the efflux function of P-gp.  

The inhibitory effects in a concentration–dependent manner of curcuminoids on 

verapamil-stimulated P-gp ATPase activity and photoaffinity labeling of P-gp with 

the [125I]-Iodoarylazidoprazosin offered additional support; curcumin I was the most 

potent modulator.  Therefore, the first part of the study suggests strongly that 

curcumin I is the most potent modulator among curcuminoids to modulate the 

function of P-gp.  

In the second part of the study, curcumin mixture and three major 

curcuminoids (curcumin I, II, and III) were studied for their ability to modulate the 

function and expression of MRP1 using HEK293 cells stably transfected with MRP1-

pcDNA3.1 and pcDNA3.1 vector alone.  The IC50 of curcuminoids in these cell lines 

ranged from 14.5 - 39.3 µM.  Upon treating the cells with etoposide, in the presence 

of 5 and 10 µM curcuminoids, the sensitivity to etoposide was increased by several 

folds only in MRP1 expressing and not in pcDNA3.1-HEK 293 cells. Western blot 

analysis showed that the total cellular level of MRP1 protein was not affected by 

treatment with 10 µM curcuminoids for three days. The modulatory effect of 

curcuminoids on MRP1 function was confirmed by the inhibition of efflux of two 

fluorescent substrates, calcein-AM and fluo4-AM.  Although all three curcuminoids 

increased the accumulation of fluorescent substrates in a concentration-dependent 

manner, curcumin I was the most effective inhibitor.  In addition, curcuminoids did 

not affect 8azido[α-32P]ATP binding, however; they did stimulate the basal ATPase 
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activity and inhibited the quercetin-stimulated ATP hydrolysis of MRP1 indicating 

that these curcuminoids interact most likely at the substrate-binding site(s) not the 

ATP binding site(s).  Thus, these results demonstrate that curcuminoids effectively 

inhibit MRP1-mediated transport, and, among curcuminoids, curcumin I, a major 

constituent of curcumin mixture, is the best modulator for MRP1.  

The effect of curcuminoids on MXR has been evaluated by investigating the 

potency of curcumin mixture and the three pure forms of curcumin I, II and III to 

modulate the activity of the wild-type (482R) expressed in HEK 293 cells and mutant 

(R482T) expressed in MCF-7AdrVp cells. The cytotoxicity assay demonstrated that 

the IC50 of curcuminoids in pcDNA3.1- and MXR-HEK293 cells are in the range of 

19-29 µM, whereas; in MCF-7 and MCF-7AdrVp are in the range of 30.5-50.7 µM. 

The concentrations at 3, 5 and 10 µM were selected to study MDR reversing 

properties in wild type MXR. It showed that curcumin mixture, and curcumin I, II 

and III, were able to sensitize the MXR transfected HEK293 cells to mitoxantrone, 

topotecan and SN-38 in a concentration-dependent manner. Similar result was 

observed in MXR mutant R482T; 10 µM of curcuminoids increased the sensitivity of 

doxorubicin and mitoxantrone. However, the protein level of MXR was not affected 

after treatment of the MCF-7AdrVp with 3 and 10 µM of curcuminoids for three 

days. This result implies that curcuminoids inhibited the function of MXR but not 

expression. The inhibitory effect of curcuminoids on MXR was confirmed by the 

findings that curcuminoids inhibit the efflux of MXR fluorescent substrates (bodipy-

prazosin, mitoxantrone and rhodamine 123) in the drug resistant cells resulting in the 

accumulation of those substrates inside the cells. This inhibition was comparable to 

the inhibition of MXR by fumitremorgin C (FTC), a specific inhibitor of MXR, 

indicating a potent inhibitory effect of curcuminoids on MXR function. The direct 

interaction of curcuminoids with the MXR transporter was affirmed by the effect of 

the curcuminoids on the ATP hydrolysis of MXR. Curcumin mixture, as well as 

curcumin I, II and III, stimulated the MXR ATPase activity in a concentration-

dependent manner. The concentration of curcuminoids required for 50% stimulation 

of MXR ATPase activity was in the range of 4.89- 7.76 nM. Taken together, the data 

from this part of the study suggest that the curcuminoids inhibit the functions 
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mediated by MXR and, similar with the previous results, curcumin I exhibits the most 

effective form to modulate the function of MXR transporter.  

In conclusion, the results in this study shows that all three forms of 

curcuminoids, curcumin I, II and III can inhibit P-gp, MRP1 and MXR function. 

Curcumin exhibits the most active form. Further studies with the curcumin I or 

curcumin mixture in animal models, and eventually in humans will have to be carried 

out to reap the benefits of the studies presented in this thesis. 
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บทคัดยอ 

การดื้อยาหลายขนานเปนปรากฏการณที่ทาํใหเซลลมะเรง็มีความไวตอยาตานมะเร็งลดลง 
ซ่ึงมักเปนสาเหตุหลักที่ทําใหการรักษามะเร็งดวยยาเคมบีําบัดประสบความลมเหลว กลไกหนึ่งที่
เดนชัดของการดื้อยาหลายขนานคือการแสดงออกที่เพิ่มมากขึ้นของโปรตีนบนผิวเซลลที่ทําหนาที่
ขับไลยาชนิดพี-ไกลโคโปรตีน เอ็มอารพีหนึ่งและเอ็มเอ็กซอาร สงผลใหการสะสมของยาตาน
มะเร็งหลายๆชนิดภายในเซลลลดลงและอยูในระดับที่ไมสามารถฆาเซลลมะเร็งได และทําใหเซลล 
มะเร็งเจริญเตบิโตเพิ่มขึ้นในที่สุด มีการศึกษาเพื่อพัฒนาสารที่สามารถควบคุมหรือลดการดื้อยาใน
เซลลมะเร็งอยางกวางขวาง พืชสมุนไพรหลายชนิดอยูในความสนใจของหลาย ๆกลุมวิจัยเนื่องจาก
เปนสารที่สามารถบริโภคได ใหผลขางเคยีงต่ําราคาถูกและหาไดงายในทองตลาด สารเคอรคิวมิ
นจากขมิ้นเปนสารตัวหนึ่งที่นาสนใจ การศึกษากอนหนานี้พบวาสวนผสมของสารเคอรคิวมินซึ่งมี
สารเคอรคิวมินหนึ่ง (77%), เคอรคิวมินสอง (17%) และเคอรคิวมนิสาม (3%)เปนองคประกอบ 
สามารถควบคุมการทําหนาที่ของโปรตีนขับไลยาชนิดพี-ไกลโคโปรตีนได อยางไรก็ตามยังไมมี
รายงานทั้งในรูปแบบผสมและที่แยกบริสุทธิ์ของสารเคอรคิวมินอยดตอทั้งการทําหนาที่ของ
โปรตีนขับไลยาชนิดเอ็มอารพีหนึ่งและเอม็เอ็กซอาร ดังนั้นการศึกษานีจ้ึงมุงเนนศึกษาถึงผลของ
สารเคอรคิวมินรูปผสมและสารเคอรคิวมินหนึ่งสองและสามที่แยกบริสุทธิ์ไดจากขมิ้นชันตอการทํา
หนาที่ของโปรตีนขับไลยาทั้งสามชนิดคือ พี-ไกลโคโปรตีน เอ็มอารพีหนึ่งและเอ็มเอ็กซอาร  
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สวนแรกของการศึกษาไดทดสอบความสามารถของสารเคอรคิวมินในรูปผสม สารเคอร
คิวมินหนึ่ง สองและสามในการควบคุมการทําหนาที่ของพี-ไกลโคโปรตีน โดยทําการทดสอบใน
เซลลมะเร็งปากมดลูก  KB-V-1 ที่มีการแสดงออกของ พี-ไกลโคโปรตีนมากบนผิวเซลล จาก
การศึกษาความเปนพิษพบวาคา IC50 ของสารเคอรคิวมินอยดในเซลลมะเร็งปากมดลูกที่ดื้อยา KB-
V-1 และไมดือ้ยา KB-3-1 มีคาใกลเคียงกนั ช้ีใหเห็นวาสารเคอรมินอยดอาจไมใชสับเสตรทหรือไม
ถูกขับออกนอกเซลลโดยพ-ีไกลโคโปรตีน และเมื่อเล้ียงเซลลในสภาวะที่มียาตานมะเร็งวินบลาส 
ตินรวมกับสารเคอรคิวมินอยด ณ ความเขมขนของสารเคอรคิวมินอยดที่ไมเปนพษิตอเซลลพบวา
สามารถเพิ่มความไวของเซลลตอยาวินบลาสตินได โดยผลดังกลาวพบเฉพาะในเซลล KB-V-1ซ่ึงมี
การแสดงออกของพี-ไกลโคโปรตีนบนผิวเซลลที่เพิ่มมากขึ้นเทานั้น และ KB-V-1 สามารถกักเก็บ
ยาในสภาวะทีม่ีสารเคอรคิวมินหนึ่งไดดกีวาสภาวะที่มีสารเคอรคิวมินสองหรือสาม  เมื่อศึกษาผล
ของสารเคอรคิวมินอยดตอการสะสมของสารเรืองแสงสามชนิดคือโรดามีนหนึ่งสองสาม แคลซีน
เอเอ็มและบอดีพ-ีวินบลาสติน พบวาผลการทดลองยืนยนัผลดังกลาวขางตนกลาวคือสารเคอรคิวมิน
ทั้งสามรูปแบบและสารเคอรคิวมินรูปผสม สามารถเพิ่มการสะสมของสารเรืองแสงภายในเซลลให
มากขึ้นแบบ concentration dependent และพบวาสารเคอรคิวมินหนึ่งใหผลการสะสมของสารเรือง
แสงมากที่สุด ซ่ึงแสดงถึงผลการยับยั้งการทําหนาที่ขับไลสารโดยพ-ีไกลโคโปรตีนไดดีที่สุด 
นอกจากนี้สารเคอรคิวมินอยดยังใหผลยับยัง้ verapamil stimulated ATPase activity และ IAAP 
photoaffinity labeling ของพี-ไกลโคโปรตีนอีกดวย ผลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการจับกันไดจรงิ
ของสารเคอรคิวมินอยดกับพี-ไกลโคโปรตีน โดยอาจจับบริเวณเดียวกับบรเิวณจับของสาร 
verapamil หรือ prazosin ซ่ึงเปนสาร analog ของ IAAP  ดังนั้นผลการศกึษาในสวนแรกนี้แสดงให
เห็นถึงความสามารถในการยับยั้งการทํางานของโปรตีนขนสงชนิดพ-ีไกลโคโปรตีนโดยสารเคอร
คิวมินอยดได และสารเคอรคิวมินหนึ่งแสดงผลการยับยัง้ดีที่สุด 

การศึกษาในสวนที่สองเปนการศึกษาผลของสารเคอรคิวมินในรูปผสมและสารเคอรมิ
นอยดทั้งสามรูปแบบตอความสามารถในการควบคุมการทําหนาที่ของโปรตีนขับไลยาชนิดเอ็มอาร
พีหนึ่ง เซลลที่ใชคือเซลล HEK293 ที่ทรานสเฟคดวย MRP1-pcDNA3.1และ pcDNA3.1vector ซ่ึง
เปนเซลลที่ดื้อยาและไมดื้อยาเรียก MRP1-HEK293 และ pcDNA3.1-HEK293 ตามลําดับ คาความ
เปนพิษของสารเคอรคิวมินอยดในเซลลดังกลาวอยูในชวง 14.5-39.3 µM และเมื่อเล้ียงในสภาวะที่
มียาอีโทโปไซดพบวาสารเคอรคิวมินอยดสามารถทําใหเซลลมีความไวตอยาอีโทโปไซดไดอยางมี
นัยสําคัญ และผลดังกลาวพบเฉพาะในเซลลดื้อยา MRP1-HEK293 เทานั้นไมพบในเซลลที่ไมดื้อยา 
pcDNA3.1-HEK293 จากการวิเคราะหปริมาณโปรตีนของเอ็มอารพีหนึ่งโดยวิธี Western blot พบ 
วาหลังจากบมเซลล MRP1-HEK293 ดวยสารเคอรคิวมินอยดที่ความเขมขน 10µM เปนระยะเวลา 
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สามวันระดับโปรตีนของเอ็มอารพีหนึ่งไมเปลี่ยนแปลง ช้ีใหเห็นวาการยับยั้งของสารเคอรคิวมิ
นอยดเกิดขึ้นในระดับการทําหนาที่ของโปรตีนเอ็มอารพีหนึ่งเทานัน้และไมมีผลในระดับการ
แสดงออก ผลการยับยั้งของสารเคอรคิวมินอยดตอการทําหนาที่ของโปรตีนเอ็มอารพีหนึ่งยนืยนั
โดยผลการยับยั้งการขับออกของสารเรืองแสงสองชนิดคือแคลซีน-เอเอม็และฟลูโอโฟร-เอเอ็มโดย
โปรตีนเอ็มอารพีหนึ่ง พบวาสารเคอรคิวมินอยดทั้งสามรูปแบบสามารถเพิ่มการสะสมของสารเรือง
แสงแบบ concentration dependent และสารเคอรคิวมินหนึ่งใหผลการยบัยั้งดีที่สุด  นอกจากนีพ้บวา
สารเคอรคิวมินอยดไมมีผลตอการจับของ azidobinding [α-32P]ATP กับบริเวณจบับนโปรตีนเอ็ม
อารพีหนึ่ง แตใหผลกระตุน basal ATPase activity ของเอ็มอารพีหนึ่งและยบัยั้ง quercetin-
stimulated ATPase activity ได ดังนั้นจึงชีใ้หเห็นวาบริเวณจบัของสารเคอรคิวมินอยดกบั
โปรตีนเอ็มอารพีหนึ่งนาจะเปนบริเวณจับของสับเสตรท  (substrate binding site) มากกวาจะเปน
บริเวณจับสําหรับเอทีพี (ATP binding site) ดังนั้นผลการทดลองในสวนนีจ้ึงกลาวไดวาสารเคอรคิว
นอยดนอกจากจะยับยั้งการทํางานของพ-ีไกลโคโปรตีนแลวยังสามารถยับยั้งการทาํหนาที่ขับไลยา
ของโปรตีนเอ็มอารพีหนึ่งอีกดวยโดยอาจเขาไปแยงจับบริเวณเดียวกับสับเสตรทของเอ็มอารพีหนึ่ง
สงผลใหสารเหลานั้นถูกขับไลออกนอกเซลลไดลดลง นอกจากนี้ทํานองเดียวกับทีพ่บในกรณีของ
พี-ไกลโคโปรตีน สารเคอรคิวมินหนึ่งใหผลควบคุมโปรตีนขับไลยาเอม็อารพีหนึ่งดทีี่สุด 

สําหรับผลของสารเคอรคิวมินอยดตอโปรตีนขับไลยาเอ็มเอ็กซอารนั้นเซลลที่ใชคือ HEK 
293 ที่ทรานสเฟคดวยเอ็มเอ็กซอาร จากการศึกษาคาความเปนพษิของสารเคอรคิวนอยดตอเซลล
ชนิดนี้พบวาคา IC50 อยูในชวง 19-29 µM และเมื่อนําสารเคอรคิวมินอยดที่ความเขมขน 3, 5 และ 10 
µM มาศึกษาคุณสมบัติในการลดการดื้อยาพบวาสารเคอรคิวมินอยดทําใหเซลลที่ดือ้ยามีความไวตอ
ยาไมโทแซนโทรน โทโพทีแคน และ เอสเอ็น-38 เพิ่มขึ้นแบบ concentration dependent และไมมี
ผลตอเซลลที่ไมดื้อยา อยางไรก็ตามระดับของโปรตีนเอ็มเอ็กซอารไมเปลี่ยนแปลงเมื่อทําการบม
ดวยสารเคอรคิวมินอยดที่ความเขมขน 3 และ 5 µM เปนระยะเวลาสามวัน ดังนัน้แลวเชนเดยีวกับ
กรณีที่พบในโปรตีนเอ็มอารพีหนึ่ง สารเคอรคิวมินอยดยับยั้งโปรตนีขับไลยาชนดิเอ็มเอ็กซอารใน
ระดับการทําหนาที่เทานั้นโดยไมมีผลไปลดการแสดงออกของโปรตีนชนิดนี้ ผลการยับยั้งการทํา
หนาที่ขับไลยาออกโดยโปรตีนเอ็มเอ็กซอารของสารเคอรคิวมินอยดยนืยันไดจากผลการยับยั้งการ
ขับออกของสารเรืองแสงที่เปนสับเสตรทของเอ็มเอ็กซอารในเซลลที่ดื้อยาและไมมผีลตอเซลลที่ไม
ดื้อยา สงผลใหมีการสะสมของสารเรืองแสงภายในเซลลเพิ่มมากขึ้น โดยความสามารถในการยับยั้ง
ใกลเคียงกับสารฟูมิทรีมอรกิน ซี หรือช่ือยอวา เอฟทซีี ซ่ึงเปนสารยับยั้งการทําหนาที่อยางจําเพาะ
ของโปรตีนเอ็มเอ็กซอาร นอกจากนี้สารเคอรคิวมินอยดสามารถเขาจับกับโปรตีนเอ็มเอ็กซอารได
จริงซ่ึงเห็นไดจากผลการกระตุน  MXR ATPase activityของสารเคอรคิวมินอยด โดยความเขมขน
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ของสารเคอรคิวมินอยดที่สามารถกระตุน ATPase activity ของโปรตีนเอ็มเอ็กซอารได 50% นั้น
อยูในชวงความเขมขนระหวาง 4.89 - 7.76 nM จึงสรุปไดวาสารเคอรคิวมินอยดสามารถยับยั้งการ
ขับไลยาของโปรตีนเอ็มเอ็กซอารไดและเคอรคิวมินหนึง่ใหผลการยับยั้งไดดีที่สุด 

การศึกษานีแ้สดงใหเห็นวาสารเคอรคิวมินอยดสามารถยบัยั้งการทําหนาที่ของโปรตีนขับ
ไลยาชนิดพ-ีไกลโคโปรตีน เอ็มอารพีหนึ่งและเอ็มเอก็ซอารได สงผลใหเซลลดื้อยามีการดื้อยาท่ี
ลดลงหรือมีความไวตอยาตานมะเร็งเพิ่มขึน้โดยสารเคอรคิวมินหนึ่งแสดงผลการยับยั้งดีที่สุด 
อยางไรก็ตามผลการยับยั้งดงักลาวไมแตกตางอยางมีนยัสําคัญกับสารเคอรคิวมินรูปผสมซึ่งมีสาร
เคอรคิวมินหนึ่งเปนองคประกอบหลัก จึงสามารถกลาวไดวาสารหลักที่ใหผลการยับยั้งในเคอรคิว
มินรูปผสมคือสารเคอรคิวมินหนึ่งและสารเคอรคิวมินสองและสามซึ่งเปนองคประกอบรองและมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งนอยกวา และไมมีผลหักลาง (antagonize) การทํางานของสารเคอรคิว
มินหนึ่ง ดังนั้นเพื่อใหผลที่ไดจากงานวจิัยช้ินนี้เกดิประสิทธิผลสูงสุดจึงควรสงเสริมใหมีการศึกษา
ในอนาคตตอไปในสัตวทดลองถึงผลของสารเคอรคิวมินอยดโดยเฉพาะสารเคอรคิวมินหนึ่งหรือ
รูปผสมเพื่อหาความเขมขนทีเ่หมาะสมที่สามารถนําสารเคอรคิวมินอยดมาใชรวมกับยาเคมีบําบัด
เพื่อลดการดื้อยาในผูปวยมะเร็งตอไป 
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