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        ยีน Engrailed homeobox 1 (EN1) ตั้งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 2 ตรงต าแหน่งที่ 14.2 ของแขนยาว (q 
arm) (2q14.2) มีหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ในระบบประสาท
ส่วนกลาง [Central nervous system (CNS)](1-4) อย่างไรก็ตามมีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยีน 
EN1 กับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ดังนี้คือ ร้อยละ 73 (66 รายจากจ านวน 90 ราย) ของมะเร็งล าไส้ใหญ ่(Colorectal 
carcinoma) จะพบ Deoxyribonucleic acid (DNA) methylation ของยีน EN1(5) ประมาณร้อยละ 61.58 
(109 รายจากจ านวน 177 ราย) ของเนื้อเยื่อมะเร็งต่อมน้ าลายชนิด Adenoid cystic carcinoma พบการ
แสดงออกของโปรตีน EN1 เพิ่มข้ึนเมื่อตรวจด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี [Immunohistochemistry (IHC)] ซึ่ง
ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ าลายชนิดนี้ที่มีการแสดงออกทาง IHC ของโปรตีน EN1 เพิ่มข้ึนน้ัน จะมีอัตราการรอดชีวิตที่
ลดลง (Poor survival rate) และอุบัติการณ์การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ต่อมน้ าเหลือง (Lymph 
node metastasis) สูงข้ีนอย่างมีนัยส าคัญ (6) จากการศึกษากับเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด Basal-like ที่ท าการ
เพาะเลี้ยงไว้ (Basal-like breast cancer cell line)  พบว่า เมื่อยีน EN1 มีการแสดงออกที่ เพิ่มข้ึนใน
เซลล์มะเร็งเต้านมที่เพาะเลีย้ง จะส่งผลให้เซลลม์ะเร็งดังกล่าวมีการรอดชีวิตที่สูงข้ึนและยังสามารถต้านทานยา
เคมีบ าบัดได้มากข้ึนอีกด้วย(7) 
        ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ภัสราและคณะได้ท าการตรวจหาแบบแผนการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคในเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมปฐมภูมิชนิดคาร์ซิโนมาแบบรุกราน [Primary 
infiltrating (invasive) breast carcinoma (1º IBC)] ของสตรีไทย โดยใช้วิธีไมโครอาร์เรย์ (Microarray) 
ชนิด Affymetrix GeneChip® Exon 1.0 Sense Target Arrays ท าการเปรียบเทียบระหว่างเซลล์เยื่อบุผิว
ของต่อมน้ านมปกติ (Normal mammary epithelial cells) และเซลล์มะเร็งเต้านม (Breast cancer cells) 
พบว่าเซลล์มะเร็งเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงในการท างานของยีนจ านวน 928 ยีน อีกทั้งได้ตรวจพบว่าร้อยละ 
26.32 (5 รายจากจ านวน 19 ราย) ของเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมชนิด 1º IBC จะมีการท างานของยีน EN1 เพิ่ม
มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ(8) 
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