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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาอะทอร์ วาสแตตินต่อความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมองและการ
เรี ยนรู ้จดจาในหนู ที่มีภาวะอ้วน โดยการศึ กษานี้ ใช้หนู ขาวเพศเมีย (n=15) โดยแบ่งให้ได้รับอาหารปกติ (n=5) หรื อ
อาหารที่มีไขมันสู ง (n=10) เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 13 หนูในกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสู งจะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อกลุ่มที่ ได้รับยาหลอก และกลุ่มที่ ฉีดยาอะทอร์ วาสแตติ น (40 mg/kg/day; s.c.) เป็ นระยะเวลา 3
สัปดาห์ หลังจากนั้น ค่าเมแทบอลิก ความเครี ยดออกซิเดชัน่ ในสมอง การเรี ยนรู ้จดจาจะถูกวัด จากการศึกษาพบว่าหนูที่
ได้รับอาหารไขมันสู งมีภาวะอ้วน มีการเพิ่มขึ้นของระดับคอเลสเตอรอลในเลือด มีการเพิ่มขึ้นของความเครี ยดออกซิ
เดชั่น ในสมองส่ ว นฮิ ป โปแคมปั ส และมี ก ารสู ญ เสี ย การเรี ย นรู ้ จ ดจ า เป็ นที่ น่ า สนใจว่า ยาอะทอร์ ว าสแตติ น มี
ประสิ ทธิภาพในการลดน้ าหนักตัว ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ลดความเครี ยดออกซิเดชัน่ ภายในสมองส่ วนฮิปโป
แคมปั ส ซึ่งส่งผลให้ฟ้ื นฟูการเรี ยนรู ้จดจาในหนูที่มีภาวะอ้วน
ABSTRACT
This study aimed to investigate the effects of atorvastatin on brain oxidative stress and cognitive function in
obese rats. Fifteen female Wistar rats (n=15) were fed with either normal diet (ND; n=5) or high-fat diet (HFD; n=10)
for 15 weeks. At week 13, HFD rats were divided into 2 groups to receive either normal saline (HFV) or atorvastatin
(HFA) (40 mg/kg/day; s.c.) for an additional 3 weeks. After that, metabolic parameters, brain oxidative stress and
cognitive function were determined. We found that HFV rats developed obesity, increased plasma cholesterol levels,
increased hippocampal reactive oxygen species (ROS) levels and impaired cognitive function. Interestingly, atorvastatin
effectively reduced body weight, plasma cholesterol level, hippocampal ROS levels, which led to improve cognitive
function in high-fat fed rats.
คาสาคัญ: ภาวะอ้วน ยาอะทอร์วาสแตติน การเรี ยนรู ้จดจา
Keywords: Obesity, Atorvastatin, Cognitive function
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บทนา
ภาวะอ้วน (Obesity) นับว่าเป็ นปั ญหาสุ ขภาพสาคัญที่ ส่งผลกระทบต่อผูค้ นนับล้านทัว่ โลก (Bhurosy and
Jeewon, 2014) และยัง เป็ นสาเหตุหลัก ของโรคต่า งๆมากมาย อาทิ เ ช่ น โรคหัว ใจและหลอดเลื อ ด (cardiovascular
disease), โรคไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia), โรคความดันในเลือดสู ง (hypertension), ภาวะอ้วนลงพุง หรื อโรค
เมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) และกลุ่มโรคที่มีการเสื่ อมของระบบประสาท (neurodegenerative diseases)
(Pi-Sunyer, 2009) สาเหตุหลักสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะอ้วน คือ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง (Oldham, 2011) ซึ่ ง
ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของการสะสมของไขมันในเลื อด (hyperlipidemia) และในเนื้ อเยื่อไขมัน (adipose tissue) ภายใน
ร่ างกาย โดยการเพิ่มขึ้นของไขมันนี้ จะส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species) และความเครี ยด
ออกซิ เ ดชั่น (oxidative stress) ในร่ า งกายได้ ทั้ง ยัง ส่ ง ผลให้ร่า งกายเกิ ดการอักเสบขึ้ น (inflammation) (FernandezSanchez et al., 2011; Ye, 2013; Hardy et al., 2012) นอกจากนี้ จากการศึกษาที่ผา่ นมาของทางทีมผูว้ ิจยั พบว่า หนูขาวที่
กินอาหารไขมันสูงเป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไม่เพียงแต่จะทาให้เกิดการสะสมของไขมันในเลือด และในเนื้อเยือ่ ไขมัน
ภายในร่ างกายเท่านั้น แต่ยงั ส่งผลทาให้เกิดความเครี ยดออกซิเดชัน่ ในสมอง (brain oxidative stress) ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
จดจ าในสมองที่ แ ย่ล งอี ก ด้ว ย (Chunchai et al., 2017; Chunchai et al., 2018; Pintana et al., 2013; Pipatpiboon et al.,
2013; Pratchayasakul et al., 2011) ดังนั้นการรั กษาโดยการมุ่งเน้นเพื่อลดระดับไขมันในเลื อดและเนื้ อเยื่อไขมัน จึ ง
น่าจะส่งผลดีต่อการเพิ่มการเรี ยนรู ้จดจาในหนูที่มีภาวะอ้วน
สแตติน (Statins) เป็ นกลุ่มยาลดไขมันในกระแสเลือด (lipid-lowering therapy) ที่นิยมใช้ในผูป้ ่ วยโรคไขมัน
ในเลือดสู ง (hyperlipidemia) โดยสแตตินทาหน้าที่ออกฤทธิ์ ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ 3-hydroxy-3-methylglitaryl
coenzyme A (HMG-CoA reductase) ซึ่ ง เป็ นเอนไซม์ใ นขั้นก าหนดอัต รา (rate limiting enzyme) ที่ ท าหน้าที่ เ ปลี่ ยน
HMG CoA ไปเป็ นสารจาพวกคอเลสเตอรอล การยับยั้งเอนไซม์ดงั กล่าวนี้ จึงส่ งผลให้เกิ ดการสังเคราะห์ไขมันในตับ
ลดลง และส่ งผลให้ระดับไขมันในเลือดลดลง ยาอะทอร์ วาสแตติน (Atorvastatin) ถือเป็ นยาในกลุ่มสแตตินที่พบว่ามี
ฤทธิ์ ในการลดไขมันในเลื อดได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพที่ สุด (Stancu and Sima, 2011) นอกจากนี้ ยงั พบว่า ยาอะทอร์
วาสแตตินมีฤทธิ์ในการควบคุมระดับกลูโคสในร่ างกาย (Suzuki et al., 2005; Tanaka, 2011) และสามารถลดความเครี ยด
ออกซิ เ ดชั่น ในอวัย วะอื่ น ๆได้ อาทิ เ ช่ น หัวใจและสมอง (Kishi et al., 2008; Li et al., 2010; Sugiyama et al., 2005)
ภายในสมองพบว่า ยาอะทอร์วาสแตตินสามารถลดความเครี ยดออกซิเดชัน่ และลดความผิดปกติในการเรี ยนรู ้จดจาของ
หนูขาวในขณะที่มีการอุดกั้นของหลอดเลือดสมองได้ (ischemic stroke) (Yang et al., 2015) มากไปกว่านั้นการศึกษาที่
ผ่านมาของทีมผูว้ จิ ยั พบว่าการให้ยาอะทอร์วาสแตติน ในหนูขาวที่ถูกทาให้เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type I diabetes)
สามารถลดพยาธิ สภาพในสมองได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ (Pratchayasakul et al., 2018) โดยบ่ งชี้ ได้จาก สามารถลด
ความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมอง ลดความผิดปกติของไมโตคอนเดรี ยในสมอง (brain mitochondria dysfunction) และ
ลดขบวนการตายของเซลล์สมอง (brain apoptosis) ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลของยาอะทอร์วาสแตตินต่อความเครี ยดออก
ซิ เดชัน่ ในสมองและการเรี ยนรู ้จดจาในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ ยวนาด้วยอาหารไขมันสู งยังไม่มีการศึกษามาก่อน
ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาอะทอร์ วาสแตตินต่อความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมองและ
การเรี ยนรู ้จดจาในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ ยวนาด้วยอาหารที่มีไขมันสู ง โดยทางผูว้ ิจยั ตั้งสมมติฐานว่า ยาอะทอร์
วาสแตตินสามารถลดความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมอง อีกทั้งยังสามารถฟื้ นฟูการเรี ยนรู ้จดจาของหนูที่มีภาวะอ้วนจาก
การเหนี่ยวนาด้วยอาหารที่มีไขมันสูงได้

794

MMO5-3
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาผลของยาอะทอร์ วาสแตติน ต่อความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมองและการเรี ยนรู ้จดจาของหนู ที่มี
ภาวะอ้วนจากการถูกเหนี่ยวนาด้วยอาหารที่มีไขมันสูง
วิธีการวิจยั
การเตรียมสัตว์ ทดลอง
หนูขาวเพศเมียจานวน 15 ตัว จากบริ ษทั โนมูระสยามอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ประเทศไทย อายุ 6-8 สัปดาห์ และ
น้ าหนัก 200-220 กรัม ถูกเลี้ยงเพื่อปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นหนูถูกแบ่งกลุ่มด้วยการ
สุ่ มออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (Normal diet; ND; n=5) โดยมีปริ มาณไขมันประกอบอยู่ คิดเป็ นร้อยละ
19.77 ของพลังงานที่ ได้รับจากอาหารทั้งหมด และกลุ่มที่ เลี้ยงด้วยอาหารที่ มีไขมันสู ง (High-fat diet; HFD; n=10) โดยมี
ปริ มาณไขมันประกอบอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 59.28 ของพลังงานที่ได้รับจากอาหารทั้งหมด โดยหนูท้ งั สองกลุ่มการทดลองได้รับ
อาหารเป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์ ในสัปดาห์ ที่ 13 หนู ที่ ได้รั บอาหารปกติ ได้รั บ การฉี ดสารละลาย 0.9% normal saline
(Vehicle; NDV) เข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous injection; s.c.) ทุ กวัน เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ส่ วนหนู ในกลุ่มที่ เลี้ ยงด้วย
อาหารที่มีไขมันสู งถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มที่ได้รับการฉี ดสารละลาย 0.9 % normal saline (Vehicle;
HFV; n=5) เข้าใต้ผิวหนังทุกวัน เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับการฉี ดด้วยยาอะทอร์ วาสแตติน 40 มิลลิกรัมต่อ
น้ าหนักตัวหนู (Atorvastatin group; HFA; n=5, Sandoz Company, Ljubljana, Slovenia) เข้าใต้ผิวหนังทุกวัน เป็ นระยะเวลา 3
สัปดาห์ หนูทุกตัวถูกบันทึกน้ าหนักตัว (body weight) เป็ นรายสัปดาห์ และเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาของการได้รับยา หนูทุกตัว
ถู กทดสอบกระบวนการเรี ยนรู ้ จดจ าโดยใช้ Morris water maze test (MWMT) หลังจากนั้นหนู ทุ กตัวถู กงดอาหารเป็ น
ระยะเวลา 5 ชัว่ โมง เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายหาง นามาใช้ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และขั้นตอนสุ ดท้ายของ
การศึกษาหนูทุกตัวถูกการุ ณยฆาตเพื่อเก็บไขมันในช่องท้อง (visceral fat) และเก็บเนื้อเยือ่ สมองส่วนฮิปโปแคมปั สเพื่อตรวจ
ความเครี ยดออกซิเดชัน่ โดยวิธีการทดลองทั้งหมดสรุ ปไว้ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แผนภาพสรุ ปวิธีการทดลอง
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MMO5-4
การวัดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
วิเคราะห์ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วย colorimetric assay kit (ERBA Mannheim, Mannheim, Germany)
การวัดระดับความเครียดออกซิเดชั่นในสมองส่ วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampal reactive oxygen species;
Hippocampal ROS)
ภายหลังจากการการุ ณยฆาต สมองส่ วนฮิปโปแคมปั สถูกแยกและใส่ ในหลอดทดลองที่ มีสารละลาย MSE
หลังจากนั้นสารละลายที่มีเนื้ อเยื่อสมองส่ วนฮิปโปแคมปั สถูกบดย่อยให้เป็ นกลายเป็ นเนื้ อเดียวกันและปั่ นแยกเพื่อนา
supernatant มาวัดโปรตีนโดยใช้ Bicinchininic (BCA) ภายหลังจากวัดด้วยเครื่ อง microplate reader ความเข้มข้นของ
โปรตีนถูกปรับให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.1 mg/ml เพื่อนาไปวิเคราะห์หาระดับความเครี ยดออกซิเดชัน่ โดยรายละเอียด
การวัดความเครี ยดออกซิเดชัน่ เป็ นไปตามงานวิจยั ก่อนหน้าของทีมผูว้ จิ ยั (Pintana et al., 2013) โดยสรุ ปโปรตีนที่ได้ถูก
กระตุน้ ด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide; H2O2) เพื่อเร่ งให้เกิดการสร้างความเครี ยดออกซิเดชัน่ ใน
สมองส่ วนฮิปโปแคมปั สเป็ นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นถูกย้อมด้วยสาร Dichloro-hydrofluoresceindiaceate (DCFH-DA)
ความเข้มข้น 2 µM ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 20 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เปลี่ยน DCFH-DA ไปเป็ น
DCF ภายหลัง จากการอ่ า นด้ว ย fluorescent microplate reader (Bio-tek Instrument, Inc. Winooski, Vermont, USA)
พบว่าการเพิ่มขึ้นของ DCF หมายถึงการเพิ่มขึ้นของความเครี ยดออกซิเดชัน่ ในสมองส่วนฮิปโปแคมปั ส
การทดสอบกระบวนการเรียนรู้ และจดจาของสมองส่ วนฮิปโปแคมปัสโดยใช้ Morris water maze test (MWMT)
การทดสอบโดยใช้ Morris water maze test ดัด แปลงมาจากการศึ ก ษาก่ อ นหน้า นี้ (Voehees and Williams,
2006) ในการศึ ก ษานี้ Morris water maze test ใช้อ่ า งน้ า ขนาดเส้น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 200 เซนติ เ มตร และความสู ง 50
เซนติเมตร ภายในอ่างน้ ามีฐานโปร่ งใสวางไว้ใต้ผิวน้ า หนูขาวทุกตัวถูกปล่อยลงในอ่างที่ตาแหน่งและทิศทางแตกต่าง
กันเพื่อหาฐานโปร่ งใสโดยใช้เวลา 2 นาที ทิ ศทางที่ ปล่อยหนู ลงในอ่างน้ าแตกต่างกันในแต่ละวัน อาทิ เช่น ทิ ศเหนื อ
(North; N) ทิศตะวันออก (East; E) และทิศทางเพิ่มเติม คือ ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ (North west; NW) และทิศตะวันออก
เฉี ยงใต้ (South east; SE) หนูทุกตัวถูกปล่อยลงอ่างน้ าติดต่อเป็ นเวลา 5 วัน
ในวัน ที่ 6 ของการทดสอบ ฐานโปร่ ง ใสใต้ผิ ว น้ าถู ก น าออก หนู ทุ ก ตัว ถู ก ปล่ อ ยจากทิ ศ ใหม่ คื อ ทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (North east; NE) และให้หนู ว่ายสารวจ 1 นาที 30 วินาที ผูว้ ิจัยวัด ระยะเวลาที่ หนู ใช้ในพื้นที่
เป้ าหมาย (time spent in the target quadrant) และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลทั้งหมดนาเสนอในรู ปแบบ mean ± SEM โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลแต่ละกลุ่มด้วยสถิติ One-way ANOVA
followed by Fisher’s LSD post-hoc test ข้อมูลทั้งหมดถูกวัดโดยระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
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ผลการวิจยั
ผลของการรักษาด้ วยยาอะทอร์ วาสแตตินต่ อนา้ หนักหนูและไขมันในช่ องท้ องในหนูขาวทีม่ ภี าวะอ้ วนจากการเหนี่ยวนา
ด้ วยอาหารไขมันสู ง
หนูขาวในกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง (HFV) มีการเกิดภาวะอ้วนโดยบ่งชี้ได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของน้ าหนักตัวและไขมันในช่องท้องเมื่อเทียบกับหนูขาวที่ได้รับอาหารปกติ (NDV) เมื่อได้รับการรักษาด้วยยาอะทอร์
วาสแตติน พบว่า หนูขาวในกลุ่มนี้ (HFA) มีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญของน้ าหนักตัวและไขมันในช่องท้องเมื่อเทียบกับ
หนูขาวที่กินอาหารไขมันสูง (HFV) (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ผลของการรักษาด้ วยยาอะทอร์ วาสแตตินต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ในหนูขาวทีม่ ภี าวะอ้ วนจากการเหนี่ยวนาด้ วย
อาหารทีม่ ไี ขมันสู ง
หนูขาวในกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง (HFV) มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
เมื่อเที ยบกับหนูขาวที่ ได้รับอาหารปกติ (NDV) เมื่อได้รับการรักษาด้วยยาอะทอร์ วาสแตติน พบว่า หนู ขาวในกลุ่มนี้
(HFA) มีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเมื่อเทียบกับหนูขาวที่กินอาหารไขมันสู ง (HFV)
(ดังแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลของการรักษาด้วยยาอะทอร์วาสแตตินต่อน้ าหนักตัวหนู ไขมันในช่องท้อง และระดับคอเลสเตอรอลใน
เลือดของหนูขาวที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ยวนาด้วยอาหารที่มีไขมันสูง
Parameters
Treatment
NDV
HFV
HFA
*
Body weight (g)
228.50 ± 6.76
334.79 ± 15.00
281.87 ± 7.07†
Visceral weight (g)
12.11 ± 0.77
24.23 ± 1.76*
15.22 ± 0.95†
Plasma cholesterol (mg/dl)
104.58 ± 21.18
155.48 ± 43.55*
111.51 ± 21.16†
หมายเหตุ: *p<0.05 vs. NDV, †p<0.05 vs. HFV
NDV: normal diet-fed rats with vehicle treatment
HFV: high-fat diet-fed rats with vehicle treatment
HFA: high-fat diet-fed rats with atorvastatin treatment
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ผลของการรักษาด้ วยยาอะทอร์ วาสแตตินต่ อระดับความเครียดออกซิเดชั่นในสมองส่ วนฮิปโปแคมปัสของหนูขาวทีม่ ี
ภาวะอ้ วนจากการเหนี่ยวนาด้ วยอาหารทีม่ ไี ขมันสู ง
หนูขาวในกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสู ง (HFV) มีการเพิ่มขึ้นของระดับความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมองส่ วน
ฮิปโปแคมปั สโดยบ่งชี้ได้จากมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของระดับ ROS ในสมองส่วนฮิปโปแคมปั สเมื่อเทียบกับหนู
ขาวที่ได้รับอาหารปกติ (NDV) เมื่อได้รับการรักษาด้วยยาอะทอร์วาสแตติน พบว่า หนูขาวในกลุ่มนี้ (HFA) มีการลดลง
อย่างมีนยั สาคัญของระดับ ROS ในสมองส่วนฮิปโปแคมปั สเมื่อเทียบกับหนูขาวที่กินอาหารไขมันสู ง (HFV) (ดังแสดง
ในรู ปที่ 2)

รู ปที่ 2 ผลของการรักษาด้วยยาอะทอร์วาสแตตินต่อระดับความเครี ยดออกซิเดชัน่ ในสมองส่วนฮิปโปแคมปั ส ของหนู
ขาวที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ยวนาด้วยอาหารที่มีไขมันสูง
หมายเหตุ: *p<0.05 vs. NDV, †p<0.05 vs. HFV
NDV: normal diet-fed rats with vehicle treatment
HFV: high-fat diet-fed rats with vehicle treatment
HFA: high-fat diet-fed rats with atorvastatin treatment
ผลของการรักษาด้ วยยาอะทอร์ วาสแตตินต่ อกระบวนการเรียนรู้ จดจาของสมองส่ วนฮิปโปแคมปัสของหนูขาวทีม่ ีภาวะ
อ้ วนจากการเหนี่ยวนาด้ วยอาหารทีม่ ไี ขมันสู ง
หนูขาวในกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง (HFV) มีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญของการเรี ยนรู ้จดจาโดยบ่งชี้ได้จาก
มีการลดลงของระยะเวลาในพื้นที่เป้ าหมาย (time spent in the target quadrant) จากการทดสอบด้วย Morris water maze
test เมื่อเทียบกับหนูขาวที่ได้รับอาหารปกติ (NDV) เมื่อได้รับการรักษาด้วยยาอะทอร์วาสแตติน พบว่า หนูขาวในกลุ่มนี้
(HFA) มีการฟื้ นฟูของกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจาโดยบ่งชี้ได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของระยะเวลาในพื้นที่
เป้ าหมาย เมื่อเทียบกับหนูที่กินอาหารไขมันสูง (HFV) (ดังแสดงในรู ปที่ 3)
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รู ปที่ 3 ผลของการรักษาด้วยยาอะทอร์วาสแตตินต่อกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจาของสมองส่วนฮิปโปแคมปั สของหนู
ขาวที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ยวนาด้วยอาหารที่มีไขมันสูง
หมายเหตุ: *p<0.05 vs. NDV, †p<0.05 vs. HFV
NDV: normal diet-fed rats with vehicle treatment
HFV: high-fat diet-fed rats with vehicle treatment
HFA: high-fat diet-fed rats with atorvastatin treatment
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึ กษาถึงผลของยาอะทอร์ วาสแตตินต่อหนู ที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ ยวนาด้วยอาหารที่ มีไขมันสู ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็ นระยะเวลานาน ทาให้เกิดภาวะอ้วน ร่ วมกับมีการเพิ่มขึ้น
ของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่ งส่ งผลต่อการเพิ่มความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส และการ
สู ญเสี ยการเรี ยนรู ้จดจา; 2) การรักษาด้วยยาอะทอร์ วาสแตตินมีผลช่วยลดภาวะอ้วน และลดระดับคอเลสเตอรอลใน
เลือดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยาอะทอร์ วาสแตตินยังมีผลดีต่อสมองโดยช่วยลดความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ใน
สมองส่วนฮิปโปแคมปั ส ซึ่งส่งผลทาให้ช่วยฟื้ นฟูการเรี ยนรู ้จดจาในหนูที่มีภาวะอ้วน
ในการศึกษานี้ ทางทีมวิจยั พบว่า การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู งเป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์ ส่ งผลทาให้มี
การเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัวหนู ไขมันในช่องท้อง และระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสู งขึ้น การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า หนู
ขาวที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสู งเป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบเผาผลาญในร่ างกาย
โดยมีการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัวและไขมันในช่องท้อง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเมแทบอลิกในร่ างกาย ส่งผล
อาหารที่มีไขมันสู งนั้นยังส่ งผลให้เนื้อเยือ่ ไขมันในร่ างกายเพิ่มขึ้น โดยเนื้อเยื่อไขมันจะสร้างสารอะดิโพไคน์ข้ ึน ส่ งผล
ให้เกิดการสร้างสารอนุมูลอิสระและความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในร่ างกายส่ วนปลาย เกิดการสร้างสารกระตุน้ การอักเสบ
(inflammatory cytokines) และเกิ ดการอักเสบขึ้นทัว่ ร่ างกาย (Fernandez-Sanchez et al., 2011; Ye, 2013; Hardy et al.,
2012) ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการเพิ่มขึ้นของความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในร่ างกายส่ วนปลาย ยังส่ งผลต่อ
ระบบประสาทส่ วนกลาง (central nervous system) ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระ และความเครี ยดออกซิ เดชัน่
ในสมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส โดยสมองส่ วนนี้ มีหน้าที่ในกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจา จึ งส่ งผลทาให้การเรี ยนรู ้และ
จดจาในหนูที่มีภาวะอ้วนแย่ลง (Chunchai et al., 2017; Pintana et al., 2012; Pratchayasakul et al., 2011; Pratchayasakul
et al., 2015)
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ยาอะทอร์วาสแตติน ถือเป็ นยาในกลุ่มของสแตตินที่นิยมใช้ทว่ั ไป โดยพบว่ายาอะทอร์วาสแตตินมีฤทธิ์ในการ
ลดไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Stancu and Sima, 2011) นอกจากนี้ การศึ กษาที่ ผ่านมายังพบว่ายาอะทอร์
วาสแตติ นมี คุณสมบัติ ในการต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) และต้านอนุ มูลอิ สระ (anti-oxidant) (Sezer et al.,
2011) นอกจากนี้การศึกษาก่อนหน้านี้ของทีมผูว้ จิ ยั พบว่า การรักษาด้วยยาอะทอร์วาสแตติน 10 มิลลิกรัมต่อน้ าหนัก
ตัวหนู เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในกลุ่มหนู ขาวที่ เป็ นเบาหวานชนิ ดที่ 1 สามารถลดพยาธิ วิทยาในสมองได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อาทิเช่น สามารถลดความเครี ยดออกซิเดชัน่ ในสมอง ลดความผิดปกติของไมโตคอนเดรี ยในสมอง (brain
mitochondria dysfunction) และลดขบวนการตายของเซลล์สมอง (brain apoptosis) (Pratchayasakul et al., 2018) ซึ่งจาก
ผลการศึ กษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึ กษาของเราที่ ว่าหนู ในกลุ่มที่ ได้รับ การรั กษาด้วยยาอะทอร์ วาสแตติ น
สามารถลดระดับความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมองส่ วนฮิปโปแคมปั สได้ ส่ งผลให้เกิดการฟื้ นฟูการเรี ยนรู ้และจดจาใน
ในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ ยวนาด้วยอาหารที่มีไขมันเป็ นระยะเวลานานโดยสามารถแสดงได้จากการเพิ่มขึ้นของ
ระยะเวลาที่ หนู ใช้ในพื้นที่เป้ าหมาย (time spent in the target quadrant) จากการทดสอบกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจา
ของสมองส่ วนฮิปโปแคมปั สโดยใช้ Morris water maze test โดยกลไกของการรักษาด้วยยาอะทอร์ วาสแตติน ต่อภาวะ
อ้วน ระดับคอเลสเตอรอล ความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมอง และการเรี ยนรู ้จดจา ในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ยวนา
ด้วยอาหารที่มีไขมันเป็ นระยะเวลานานสามาสรถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 4
จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู งทาให้เกิดภาวะอ้วน และ
ร่ วมกับมีการเพิ่มขึ้นของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่ งส่ งผลต่อการเพิ่มความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมองส่ วนฮิปโป
แคมปั ส ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยการเรี ยนรู ้จดจา การรักษาด้วยยาอะทอร์ วาสแตตินมีผลช่วยลดภาวะอ้วน และลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดทั้งยังช่วยลดความเครี ยดออกซิ เดชัน่ ในสมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส ซึ่ งส่ งผลทาให้ช่วยฟื้ นฟูการ
เรี ยนรู ้จดจาในหนูที่มีภาวะอ้วนได้

รู ปที่ 4 รู ปสรุ ปรวมผลของยาอะทอร์วาสแตตินต่อความเครี ยดออกซิเดชัน่ ในสมอง และการเรี ยนรู ้จดจาในหนูอว้ น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ได้รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จัย (สกว.): RTA6080003(SC),
RSA6180071(WP), RSA6180056(SP); ส านัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ (สวทช.) (NC) และ
Chiang Mai University Center Excellent Award (NC)
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