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บทคัดย่อ
โรคอัลไซเมอร์ เป็ นภาวะสมองเสื่ อมที่พบมากที่สุด มีลกั ษณะเฉพาะ คือ มีการสร้างนิ วโรไฟบริ ลลารี แทงเกิล
และแอมีลอยด์พลากในสมอง การศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่าภาวะอ้วนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ กล่าวคือ
การอักเสบของเซลล์ประสาทในสมอง และความบกพร่ องของกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจา มีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
อ้วนจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง ซึ่ งเป็ นผลเกี่ยวเนื่ องกับการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันอิ่มตัวเช่น กรดปาล์มิติก
ในเซลล์ประสาท แต่อย่างไรก็ตามผลของกรดปาล์มิติกต่อการแสดงออกของโปรตีนซึ่ งเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ และการ
ตายของเซลล์ประสาทยังไม่ทราบแน่ชดั การศึกษานี้ จึงได้นาเซลล์ประสาท SH-SY5Y มาเลี้ยงในกรดปาล์มิติกที่ความ
เข้มข้น 400 และ 800 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง เพื่อศึกษาการอยูร่ อดของเซลล์และการแสดงออกของโปรตีน
ซึ่ งเกี่ ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เราพบว่ากรดปาล์มิติกทาให้เกิ ดการตายของเซลล์ประสาท และเพิ่มการแสดงออกของ
โปรตีนที่เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ประกอบด้วย แอมีลอยด์ บีตา, โปรตีนต้นกาเนิ ดแอมีลอย (เอพีพี) และฟอสโฟรี เลท
เทา จึงสรุ ปได้วา่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง สามารถเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ โดยทาให้มีการตาย
ของเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้น และพบพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ ที่มากขึ้นด้วย
ABSTRACT
Alzheimer’s disease (AD) is the most common neurodegenerative disease. One of the hallmarks of AD
compose of neurofibrillary tangles and amyloid plaques. Obesity has been implicated in AD. Evidence found that
neuroinflammation and cognitive impairment are associated with high-fat diet (HFD) consumption that involved in
high concentration of saturated fatty acids like palmitic acid (PA) in neurons. However, it remains uncertain whether
PA-targeted neuronal cells can initiate Alzheimer’s-related protein or neuronal cell death. Therefore, neuronal cell
model, SH-SY5Y, was used to determine the effect of PA at doses of 400 and 800 µM for 48 hrs on cell viability and
Alzheimer’s related protein expression. The results showed that PA is able to induce neuronal cell death and
Alzheimer’s-related proteins production including Amyloid-ß (Aß), Amyloid precursor protein (APP) and
phosphorylated tau (P-tau) proteins. These findings suggested that the consumption of HFD is linked to the increased
risk of AD leading to developed neuronal cell death and Alzheimer’s related pathology.
คาสาคัญ: กรดปาล์มิติก โรคอัลไซเมอร์ นิวโรบลาสโตมา
Keywords: Palmitic acid, Alzheimer’s disease, Neuroblastoma
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MMP3-2
บทนา
โรคอัลไซเมอร์ เป็ นภาวะสมองเสื่ อมที่ พบได้บ่อยที่ สุด มี การดาเนิ นของโรคอย่างช้า ๆ และรั กษาไม่ หาย
ซึ่ งอาการของโรคพบว่าผูป้ ่ วยมีการสู ญเสี ยความสามารถด้านการเรี ยนรู ้ สู ญเสี ยความทรงจาระยะยาว ต่อมาจะสู ญเสี ย
การทางานต่าง ๆ ของร่ างกาย และเสี ยชี วิตในที่ สุด ในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามี ประชากรซึ่ งมี ภาวะสมองเสื่ อมประมาณ
46.8 ล้านคนทัว่ โลก และสามารถประมาณการณ์ได้วา่ ในปี พ.ศ. 2573 และ 2593 จานวนประชากรที่มีภาวะสมองเสื่ อม
อาจสู งถึง 75 และ 131.5 ล้านคนตามลาดับ (Martin et al., 2016) โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากความผิดปกติของเซลล์สมอง
ซึ่ งถูกทาลายจากการสะสมของกลุ่มแผ่นหรื อพลาก (plaque) ที่ เกิ ดจากการรวมตัวของโปรตีนที่ ผิดปกติภายในเซลล์
ประสาท และระหว่างเซลล์ประสาท โดยการสะสมภายในเซลล์ประสาทนั้นจะพบการสะสมของนิ วโรไฟบริ ลลารี แทง
เกิ ล (neurofibrillary tangles) ซึ่ งเกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องโปรตี น เทา (Tau) ที่ ถู ก เติ ม หมู่ ฟ อสเฟตมากผิ ด ปกติ
(hyperphosphorylated tau) และเป็ นผลทาให้ไมโครทิ วบู ลสลายตัว เกิ ดการทาลายระบบการขนส่ งสารภายในเซลล์
ประสาท (Iqbal et al., 2005) และเกิ ดความผิดปกติในการสื่ อสารทางชี วเคมี ระหว่างเซลล์ เซลล์จึงตายในเวลาต่อมา
(Chun, Johnson, 2007) ส่ วนการสะสมของพลากระหว่างเซลล์ประสาท เกิดจากการสะสมของแอมีลอยด์ บีตา (amyloid
ß) ชนิ ดไม่ละลายน้ า จนเกิ ดลักษณะเป็ นคราบในสมองเรี ยกว่า แอมี ลอยด์ พลาก (amyloid plaques) (Lee et al., 2001)
โดยแอมีลอยด์ บีตาเป็ นชิ้นส่ วนหนึ่งของโปรตีนต้นกาเนิ ดแอมีลอย (Amyloid precursor protein: APP) ซึ่ งเป็ นโปรตีนที่
แทรกอยูร่ ะหว่างเยื่อหุ ้มเซลล์ประสาท ซึ่ งการสร้างและการสะสมของแอมีลอยด์ บีตา และนิ วโรไฟบริ ลลารี แทงเกิลที่
มากเกินไป เป็ นปั จจัยเริ่ มต้นของการเกิดโรคอัลไซเมอร์
การศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า การบริ โภคอาหารที่มีไขมันสู งเป็ นระยะเวลานาน เป็ นปั จจัยสาคัญของการเกิ ดโรค
อ้วนในประชากรทัว่ โลก และเป็ นผลให้เกิดความบกพร่ องของความสามารถด้านการเรี ยนรู ้และจดจา ยิง่ ไปกว่านั้น โรคอ้วน
ยังสามารถท าให้สมองเกิ ดการพัฒนาที่ ผิ ดปกติ ซึ่ งมี ล ักษณะทางสรี รวิ ทยาคล้ายกับสมองของผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์
(Granholm et al., 2008) โดยพบว่า การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันอิ่มตัวมากจนเกินไป เมื่อผ่านระบบ
ย่อยอาหารจะทาให้ได้ผลผลิ ตของกรดไขมัน โดยกรดปาล์มิติกเป็ นกรดไขมันอิ่ มตัวที่ พบเป็ นอัตราส่ วนมากที่ สุด และ
สามารถท าให้ เกิ ดความเป็ นพิ ษ จากโมเลกุ ลไขมัน (lipotoxicity) (Plötz et al., 2016) เป็ นเหตุ ให้ เกิ ดภาวะเครี ย ดของ
เอนโดพลาสมิค เรติคูลมั (endoplasmic reticulum stress) รวมถึงมี ความบกพร่ องของการแบ่งตัวและการเจริ ญเติบโตของ
เซลล์ จนทาให้เซลล์ประสาทและเซลล์ตน้ กาเนิ ดของเซลล์ประสาทเกิ ดการตายแบบอะพอพโทซิ สขึ้น (Park et al., 2011;
Wang et al., 2012; Wang et al., 2014) แต่อย่างไรก็ตามกลไกการตายของเซลล์ประสาทที่สัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของ
กลุ่ มโปรตี นที่ เกี่ ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ซึ่ งเป็ นผลจากการกระตุ น้ โดยอาหารไขมันสู งยังไม่ ทราบแน่ ชัด ดังนั้นใน
การศึ กษานี้ มี ความต้องการจะศึ กษาถึ งผลของการได้รั บกรดไขมันปาล์มิ ติ กความเข้มข้นสู ง ต่ อการมี ชี วิ ตรอดของ
เซลล์ประสาท และการแสดงออกของโปรตี นซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ รวมถึ งความสัมพันธ์ ของการดาเนิ นโรค
อัลไซเมอร์ ซึ่ งอาจเกี่ยวข้องกับความเป็ นพิษของเซลล์ประสาท และส่ งผลให้เกิดการตายของเซลล์ประสาทขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของภาวะไขมัน สู ง ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโปรตี น ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ โรคอัล ไซเมอร์ ได้แ ก่
แอมีลอยด์ บีตา, เอพีพี และฟอสโฟรี เลทเทา และความสัมพันธ์กบั ความเป็ นพิษของเซลล์รวมไปถึงการตายของเซลล์
ประสาท
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วิธีการวิจัย
แผนการทดลอง
แบ่งการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อทดลองออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 4 ตัวอย่างทดลอง ดังแสดงแผนการทดลองในรู ปที่ 1
1) Control = เซลล์ SH-SY5Y เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ปกติ
2) PA 400 µM = เซลล์ SH-SY5Y เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีกรดปาล์มิติก ความเข้มข้น 400 µM เป็ นเวลา
48 ชัว่ โมง
3) PA 800 µM = เซลล์ SH-SY5Y เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีกรดปาล์มิติก ความเข้มข้น 800 µM เป็ นเวลา
48 ชัว่ โมง
หลังจากนั้นเซลล์ในทุกกลุ่มการทดลองจะถูกนามาวัดการอยูร่ อดของเซลล์โดยใช้ Alamar Blue Assay และวัดการ
แสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ประกอบด้วย แอมีลอยด์ บีตา, เอพีพ,ี ฟอสโฟรี เลทเทา โดยวิธี Western
Blot analysis

รู ปที่ 1 แสดงแผนการทดลองของการศึกษา
การเพาะเลีย้ งเซลล์ประสาท
ในการศึกษานี้ใช้เซลล์สายพันธุ์ SH-SY5Y ซึ่ งเป็ นเซลล์มะเร็ งของเนื้อเยือ่ ประสาท ที่นิยมใช้เป็ นเซลล์ตน้ แบบ
ในการศึกษาการทางานและการเจริ ญเติบโตของเซลล์ รวมถึงศึกษาการเกิดโรคการเสื่ อมของระบบประสาท ในรู ปแบบ
in vitro หรื อการทดลองภายนอกร่ างกาย โดยนาเซลล์ SH-SY5Y มาจาก American Type Culture Collection (ATCC,
Manassas, VA, USA) และน ามาเพาะเลี้ ยงในอาหารเลี้ ยงชนิ ด ดี เ อ็ ม อี เ อ็ ม (Dulbecco’s Modified Eagle Medium:
DMEM) ซึ่ งมี Ham’s F12 และ กลูตาแมกซ์ (1:1; v/v) และนาไปผสมกับ 10% ของซี ร่ัมที่ได้จากตัวอ่อนวัว (fetal bovine
serum: FBS), โซเดียมไบคาร์ บอเนต และ 1% ของเพนิ ซิลลิน-สเตรปโตมัยซิ น หลังจากนั้นเซลล์จะถูกนาไปเลี้ ยงใน
ตูบ้ ่ม (incubator) ซึ่ งควบคุมอุณหภูมิอยูท่ ี่ 37 องศาเซลเซี ยส ( ֯C) และมีปริ มาณของก๊าซคาร์ บอนได้ออกไซด์ (CO2) 5%
โดยจะต้องเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ทุก ๆ 2-3 วัน
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MMP3-4
การเตรียมกรดปาล์มิตกิ
เตรี ย มสารละลายกรดปาล์มิ ติ ก จากบริ ษ ัท Sigma-Aldrich (Dorset, UK) ให้เ ป็ นสารละลายความเข้ม ข้น
40 มิลลิโมลาร์ (mM) โดยชัง่ กรดปาล์มิติก 10.26 mg ละลายใน 1 ml ของ 0.01 โมลาร์ (M) สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ในน้ าปราศจากไอออน และนาไปทาให้ละลายโดยเครื่ องควบคุมอุณหภูมิชนิดแห้ง (dry block) ที่อุณหภูมิ
80 ֯C จากนั้นเตรี ยมสารละลาย 1%(w/v) BSA ชนิ ดปราศจากกรดไขมัน ใน DMEM ที่ถูกกรองผ่านตัวกรองที่มีขนาด
ของรู กรอง 0.2 ไมครอน โดยละลายที่ อุณหภูมิ 37 ֯C แล้วนากรดปาล์มิ ติกที่ เตรี ย มไว้ผสมกับ 1%(w/v) BSA ชนิ ด
ปราศจากกรดไขมันที่ละลายใน DMEM ให้มีความเข้มข้นของกรดปาล์มิติกที่ 16 mM และ 32 mM จากนั้นนาสารละลาย
ผสมมาอุ่นที่ 37 ֯C ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดการยึดเกาะกันระหว่างกรดปาล์
มิติกกับ BSA โดยสารละลายผสมสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิ -20 ֯C และจะต้องนามาละลายที่อุณหภูมิ 37 ֯C เป็ น
เวลา 30 นาที ก่อนการทดสอบ
การวัดการอยู่รอดของเซลล์ โดยใช้ AlamarBlue Assay
เพาะเลี้ยงเซลล์ SH-SY5Y ลงบนถาดเลี้ยงเซลล์ที่มี 96 หลุม โดยใช้ปริ มาณเซลล์ 1 × 105 เซลล์ต่อหลุม ใน
อาหารเลี้ยง DMEM แล้วนาไปเพาะเลี้ยงใน incubator ภายใต้สภาวะที่มี 5% CO2 อุณหภูมิ 37 ֯C เป็ นเวลา 1 คืน เพื่อให้
เซลล์เกาะถาดเลี้ยง หลังจากนั้นดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าทิ้งทั้งหมด แล้วเปลี่ยนอาหารเลี้ยงใหม่ และใส่ กรดปาล์มิติก
ความเข้มข้น 16 mM และ 32 mM ด้วยอัตราส่ วนกรดปาล์มิติกต่ออาหารเลี้ยงเซลล์ 1:40 เพื่อให้ได้ความเข้มข้นสุ ดท้าย
ของกรดปาล์มิติก 400 µM และ 800 µM ในกลุ่มทดสอบ PA 400 µM และ PA 800 µM ตามลาดับ ในการทดสอบการอยู่
รอดของเซลล์ทาได้โดยใส่ น้ ายา alamarBlue โดยตรงในแต่ละหลุมทดสอบ แล้วนามาเลี้ยงใน incubator เป็ นเวลา 1-4
ชัว่ โมง เมื่อน้ ายาเข้าไปในเซลล์ เซลล์ที่ยงั มีชีวติ จะมีคุณสมบัติซ่ ึ งสามารถเปลี่ยนสาร resazurin ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของ
น้ ายา จากสี ฟ้าและไม่สามารถเรื องแสงได้ ให้เป็ นสาร resorufin ที่ มีสีชมพูและสามารถเรื องแสงได้ จากนั้นวัดการ
เปลี่ยนแปลงของสี ที่เกิดขึ้นที่เวลา 4, 24 และ 48 ชัว่ โมงตามลาดับ ด้วยวิธีการวัดความเข้มของแสง โดยเครื่ องสเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) ใช้ความยาวคลื่นแสงกระตุน้ ที่ 530 นาโนเมตร และวัดปริ มาณของแสงที่ ถูกดูดกลืน
เข้าไปโดยใช้ความยาวคลื่นแสง 590 นาโนเมตร จากนั้นคานวณหาอัตราการอยูร่ อดของเซลล์โดยให้ค่าการดูดกลืนแสง
ของกลุ่ม control ในแต่ละช่ วงเวลาเป็ นค่าของปริ มาณเซลล์เริ่ มต้น 100% จากนั้นนาค่าการดู ดกลื นแสงของกลุ่มที่
ทดสอบด้วยกรดปาล์มิติก 400 และ 800 µM มาเทียบดังสมการดังนี้
ค่าการดูดกลืนแสงกลุ่มทดสอบด้วยกรดปาล์มิติกแต่ละช่วงเวลา
%การอยูร่ อดของเซลล์ =
× 100
ค่าการดูดกลืนแสงกลุ่ม 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
การวัดการแสดงออกของโปรตีนโดยเทคนิค Western Blot
ภายหลังการเพาะเลี้ยงเซลล์ SH-SY5Y ลงบนถาดเลี้ยงเชื้อชนิ ด 6 หลุม ซึ่ งมีปริ มาณเซลล์ 2.5 × 105 เซลล์ต่อ
หลุม ในอาหารเลี้ยง DMEM แล้วนาไปเพาะเลี้ยงใน incubator ภายใต้สภาวะที่มี 5% CO2 อุณหภูมิ 37 ֯C เป็ นเวลา 1 คืน
เพื่อให้เซลล์เกาะถาดเลี้ยง หลังจากนั้นดู ดอาหารเลี้ ยงเซลล์เก่ าทิ้ งทั้งหมด แล้วเปลี่ ยนอาหารเลี้ ยงใหม่ และใส่ กรด
ปาล์มิติก ความเข้มข้น 16 mM และ 32 mM ด้วยอัตราส่ วนกรดปาล์มิติกต่ออาหารเลี้ยงเซลล์ 1:40 เพื่อให้ได้ความเข้มข้น
สุ ดท้ายของกรดปาล์มิติก 400 µM และ 800 µM ในกลุ่มทดสอบ PA 400 µM และ PA 800 µM ตามลาดับ เป็ นเวลา 48
ชัว่ โมง จากนั้นเซลล์จะถูกนามาทาให้แตกโดยใช้สารละลายไรปาบัฟเฟอร์ (RIPA buffer) ผสมกับตัวยับยั้งโปรตีเอส
(protease inhibitor) เพื่อสกัดโปรตี นภายในเซลล์ จากนั้นนาโปรตี นที่ ได้ไปแยกตามขนาดโมเลกุล โดยใช้เทคนิ คที่
เรี ย กว่า SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) แล้ว ย้า ยโปรตี น บนเจลไปสู่ แ ผ่น
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ไนโตรเซลลูโลส หลังจากนั้นจะถูกนาไปยับยั้งโปรตีนที่ไม่จาเพาะโดยนาไปแช่ใน 5%(w/v) BSA หรื อ นมปราศจาก
ไขมันที่ ละลายในสารละลาย TBST (Tris-buffered saline, 0.1% Tween 20) และมี ค่ าพี เอชที่ 7.4 เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง
หลังจากนั้นเทสารละลาย 5%(w/v) BSA หรื อ นมปราศจากไขมันทิ้ง แล้วนาไปตรวจวัดโปรตีนที่สนใจโดยการแช่แผ่น
ไนโตรเซลลูโลสในสารละลายแอนติบอดีตวั ที่หนึ่ งซึ่ งจาเพาะกับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ประกอบด้วย
แอมี ลอยด์ บี ตา, เอพีพี, ฟอสโฟรี เลทเทา และแอนติ บอดี ต่อ โปรตี น ที่ มี การแสดงออกอย่างสม่ าเสมอในทุ ก เซลล์
(housekeeping gene) ในการศึ กษานี้ จะใช้ GAPDH โดยนาแอนติ บอดี มาผสมใน 5%(w/v) BSA หรื อ นมปราศจาก
ไขมัน ด้วยอัตราส่ วนแอนติบอดีต่อ 5%(w/v) BSA หรื อ นมปราศจากไขมัน 1:1000 แล้วให้แอนติบอดีทาปฏิกิริยากับ
โปรตีนภายใต้อุณหภูมิ 4 ֯C ระยะเวลา 1 คืน จากนั้นนาแผ่นไนโตรเซลลูโลสมาล้างด้วยสารละลาย TBST เป็ นเวลา
5 นาที จานวน 5 ครั้ง แล้วใส่ แอนติบอดีตวั ที่สองซึ่ งติดกับเอนไซม์ฮอร์ สแรดิช เพอร์ ออกซิ เดส ผสมกับ 5%(w/v) BSA
หรื อ นมปราศจากไขมันด้วยอัตราส่ วน 1:2000 เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อให้ไปจับจาเพาะกับแอนติบอดี
ตัวแรก เมื่ อครบเวลานาแผ่นไนโตรเซลลูโลสมาล้างด้วยสารละลาย TBST เป็ นเวลา 5 นาที จานวน 5 ครั้ ง จากนั้น
ตรวจสอบการแสดงออกของโปรตีนโดยนาแผ่นไนโตรเซลลูโลสมาแช่ในสารละลาย ClarityTM Western ECL Blotting
Substrate (Bio-Rad Laboratories Ltd., City) เพื่อให้สารทาปฏิกิริยากับเอนไซม์ฮอร์ สแรดิช เพอร์ ออกซิ เดส จึงจะมีการ
เรื องแสงของแถบโปรตีนที่สนใจ แล้วนาแผ่นไนโตรเซลลูเลสไปถ่ายภาพด้วยเครื่ อง ChemiDoc™ Touch Gel Imaging
System จะท าให้ ไ ด้ รู ปภาพชนิ ด .scn แล้ว น าไปแปลงไฟล์ ด้ ว ยโปรแกรม Image lab ให้ ไ ด้ รู ปภาพชนิ ด .tiff
ความละเอียด 600 dpi จากนั้นนาไปวิเคราะห์ความเข้มของแถบโปรตีนด้วยโปรแกรม Image J
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
น าเสนอข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความแปรปรวน โดยเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล แต่ ล ะกลุ่ ม ด้ว ยสถิ ติ
One-way ANOVA followed by Tukey's multiple comparisons test ด้วยโปรแกรม GraphPad Prism
ผลการวิจัย
ผลความเป็ นพิษของกรดปาล์มิตกิ ต่ อเซลล์ประสาท
จากการทดสอบโดยใช้ Alamar Blue assay พบว่าเมื่ อเซลล์ประสาท SH-SY5Y ได้รับกรดปาล์มิติกที่ ความ
เข้มข้น 400 และ 800 µM มี อ ตั ราการรอดชี วิ ตของเซลล์ลดลงอย่างมี นัย ส าคัญ หลัง จากได้รั บ กรดปาล์มิ ติ ก เป็ น
ระยะเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง ดังแสดงในรู ปที่ 2 และ 3 นอกจากนี้ ยงั พบว่าเซลล์มีอตั ราการรอดชีวิตที่ลดลง ซึ่ งแปรผัน
ตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของกรดปาล์มิติก แต่ท้ งั นี้ ไม่พบความแตกต่างของอัตราการรอดชีวิตระหว่างการทดสอบที่
24 และ 48 ชัว่ โมง ดังนั้นผลการทดสอบจึงชี้ให้เห็นว่าความเข้มข้นของกรดปาล์มิติก ที่ 400 และ 800 µM ส่ งผลให้เกิด
ความเป็ นพิษต่อเซลล์ SH-SY5Y และทาให้เกิดการตายของเซลล์ประสาท ภายหลังได้รับสารละลายผสมของกรดปาล์
มิติก เป็ นเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 2 แสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ SH-SY5Y จากผลของการให้กรดปาล์มิติก ด้วยความเข้มข้น 400 และ 800
µM เป็ นเวลา 4, 24 และ 48 ชัว่ โมงตามลาดับ โดยแต่ละความเข้มข้นต่อกลุ่มประกอบด้วย 4 ตัวอย่างทดลอง
(n=4/group) ผลการทดลองแสดงค่า ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (Standard Error of measurement:
SEM)
หมายเหตุ * = significant เมื่อเทียบกับกลุ่ม control ในแต่ละช่วงเวลา (P<0.0001)
† = significant เมื่อเทียบกับกลุ่ม PA 400 ในแต่ละช่วงเวลา (P<0.0045)

รู ปที่ 3 แสดงภาพเซลล์ SH-SY5Y กลุ่ม control และกลุ่มที่ได้รับกรดปาล์มิติกที่ความเข้มข้น 400 และ 800 µM โดย
ถ่ายภาพที่ช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง และ 48 ชัว่ โมง ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบเฟสคอนทรัส กาลังขยาย 40x
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ผลของกรดปาล์มิตกิ ต่ อการแสดงออกของโปรตีนซึ่งเกีย่ วข้ องกับโรคอัลไซเมอร์
จากผลการทดลองด้วยวิธี Western Blot เพื่อศึ กษาลักษณะการเปลี่ ยนแปลงการแสดงออกของโปรตี นซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ แอมี ลอยด์ บี ตา, เอพีพี และฟอสโฟรี เลทเทา ภายหลังจากการให้กรดปาล์มิติก
ความเข้มข้น 400 และ 800 µM แก่เซลล์ SH-SY5Y (รู ปที่ 4) พบว่าสัดส่ วนของโปรตีนแอมีลอยด์ บีตา ต่อโปรตีนเอพีพี
ของกลุ่มที่ได้รับกรดปาล์มิติก ความเข้มข้น 400 และ 800 µM เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง มีค่าเพิ่มขึ้นแบบมีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม control ดังแสดงในรู ป 4ก อีกทั้งยังพบว่าเมื่อเซลล์ SH-SY5Y ได้รับกรดปาล์มิติก ความเข้มข้น
800 µM เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง มี ระดับโปรตี น ฟอสโฟรี เลทเทาเพิ่มขึ้ นอย่างมี นัยสาคัญ แต่ไม่เพิ่มขึ้ นเมื่ อได้รับกรด
ปาล์มิติก ที่ความเข้มข้น 400 µM เมื่อเทียบกับกลุ่ม control ดังแสดงในรู ป 4ข ทั้งนี้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความ
เข้มข้นที่ 400 และ 800 µM ของกรดปาล์มิติก มีผลทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของโปรตีนแอมีลอยด์ บีตา ซึ่ งสามารถทาให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของแอมีลอยด์ พลาก อย่างไรก็ตามที่ความเข้มข้นสู ง 800 µM ของกรดปาล์มิติก มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของทั้ง
โปรตีนแอมีลอยด์ บีตา และ โปรตีนเทา ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าที่ความเข้มข้นของกรดปาล์มิติกที่สูงจะส่ งผลทาให้มีความ
รุ นแรงของโปรตีนที่ทาให้เกิดพยาธิ สภาพของโรคอัลไซเมอร์ ที่มากกว่าความเข้มข้นต่า โดยแสดงออกในรู ปของการเกิด
tau hyperphosphorylation เพิ่มขึ้นด้วย

รู ปที่ 4 แสดงผลของการให้กรดปาล์มิติก ด้วยความเข้มข้น 400 และ 800 µM เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ต่อการเปลี่ยนแปลง
การแสดงออกของโปรตี น ซึ่ งเกี่ ย วกับ โรคอัล ไซเมอร์ ประกอบด้ว ยโปรตี น แอมี ล อยด์ บี ต า, เอพี พี ,
ฟอสโฟรี เลทเทา และ GAPDH ดังแสดงแถบโปรตีนจากการทดลองด้วยวิธี Western Blot ดังนี้ (ก) แสดงแถบ
โปรตีนและสัดส่ วนของโปรตีนแอมีลอยด์ บีตา, เอพีพี, และ GAPDH (ข) แสดงแถบโปรตีนและสัดส่ วนของ
โปรตีนฟอสโฟรี เลทเทา และ GAPDH โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย 4 ตัวอย่างทดลอง ผลการทดลองแสดงค่า ±
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (Standard Error of measurement: SEM)
หมายเหตุ * = significant เมื่อเทียบกับกลุ่ม control (P<0.05)
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อภิปรายผลการวิจัย
อาหารไขมันสู งจาพวกที่ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว เป็ นที่ทราบกันดีวา่ สามารถทาให้เกิดผลร้ายแรง จนทา
ให้ เ กิ ด โรคต่ า งๆ ที่ สั ม พัน ธ์ กับ ความผิ ด ปกติ ข องกระบวนการเผาผลาญอาหารเมแทบอลิ ก ซิ น โดรม (Metabolic
Syndrome) จากการศึกษาย้อนกลับไปเมื่ อ 20 ปี ก่อน พบว่า โรคอ้วนที่ เกิ ดจากการรั บประทานอาหารที่ มีไขมันสู งยัง
ส่ งผลกระทบต่อสมองอี กด้วย โดยมี ผลทาให้เกิ ดการอักเสบของเซลล์ประสาทและมี การเพิ่มขึ้ นของจานวนเซลล์
microglia ในสมอง (Dorfman, Thaler, 2015) นาไปสู่ การเกิ ดพยาธิ สภาพของระบบประสาทส่ วนกลาง เช่น โรคการ
เสื่ อมของระบบประสาท เป็ นต้น (Guillemot-Legris, Muccioli, 2017) นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาในมนุษย์ที่ประสบปั ญหา
ภาวะของโรคอ้วนและภาวะเมแทบอลิกซิ นโดรม (Metabolic Syndrome) ถึงการได้รับกรดไขมันที่มากเกินและส่ งผลให้
เกิดการสะสมภายในสมอง (Karmi et al., 2010) ซึ่ งชี้ ให้เห็นว่ากรดไขมันอิ่มตัวสามารถผ่านตัวกรองกั้นระหว่างเลือด
และสมอง หรื อเรี ยกว่า blood brain barrier ได้ จนทาให้เกิดการสะสมกรดไขมันโดยเซลล์ของสมอง และการศึกษาก่อน
หน้ายังพบว่าสัดส่ วนของกรดไขมันในสมองซึ่ งวัดจากน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง แปลตามปริ มาณกรดไขมันใน
กระแสเลือด (Guest et al., 2013) และยังพบว่ากรดไขมันสายยาวชนิ ดปาล์มิติก เป็ นกรดไขมันอิ่มตัวที่พบมากที่สุด และ
สามารถทาให้เกิดโรคทางสมอง โดยเฉพาะในระดับที่เพิ่มขึ้นสู งในตาแหน่งสมองส่ วนข้าง หรื อ parietal cortex ซึ่ งพบ
ลักษณะนี้ ได้ในผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์ (Fraser et al., 2010) นามาซึ่ งการศึกษาถึงผลของการได้รับกรดปาล์มิติกในความ
เข้มข้นสู ง ต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาท โดยการทดลองนี้ ได้เลือกความเข้มข้นของกรดปาล์มิติกจากการศึกษา
ก่อนหน้านี้ (Hsiao et al., 2014) ซึ่ งพบว่าการให้กรดปาล์มิติกที่ความเข้มข้น 200-500 µM ต่อเซลล์ SH-SY5Y เป็ นเวลา
24 และ 48 ชัว่ โมง จะทาให้มีการตายของเซลล์ SH-SY5Y ดังนั้นการศึกษานี้จึงเลือกใช้กรดปาล์มิติกที่ความเข้มข้น 200,
400 และ 800 µM ทั้งนี้ในการศึกษานี้พบว่าเมื่อให้กรดปาล์มิติกความเข้มข้น 200 µM แก่เซลล์ SH-SY5Y ไม่พบการตาย
ของเซลล์ จึงได้นาเสนอผลการทดลองเฉพาะการให้กรดปาล์มิติกที่ความเข้มข้น 400 และ 800 µM โดยความแตกต่าง
ของผลการทดลองที่ พบอาจเกิ ดจากการใช้ตวั ทาละลายกรดปาล์มิติกที่ แตกต่างกัน ทาให้ได้ผลการทดลองที่ ต่างกัน
นอกจากนี้ ยงั พบว่าเซลล์มีการตายแปรผันตามความเข้มข้นของกรดปาล์มิติก แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างผลการ
ทดสอบที่ 24 และ 48 ชัว่ โมง เนื่ องจากการมีอตั ราการตายอยูใ่ นระดับสู งสุ ด คือ เมื่อเซลล์ได้รับกรดปาล์มิติก และเกิด
ความเป็ นพิ ษ จนถึ ง จุ ด หนึ่ ง ซึ่ งเมื่ อ เวลาผ่ า นไปแล้ว ความเป็ นพิ ษ นั้น ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น จนสามารถท าให้ เ ซลล์ต ายได้
(Forcina et al., 2017) จึงพบว่าเซลล์ไม่ตายเพิ่มขึ้นเมื่อทาการทดสอบที่เวลา 48 ชัว่ โมง เทียบกับ 24 ชัว่ โมง แสดงให้เห็น
ว่ากรดปาล์มิติกมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ประสาทสายพันธุ์ SH-SY5Y ซึ่ งพบว่ามีระดับอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ลดลง
ภายหลังจากการได้รับกรดปาล์มิติกความเข้มข้นสู ง นอกจากนี้ พบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้กรดไขมันอิ่มตัว
ปาล์มิติก เพื่อศึกษาการแสดงออกของโปรตีนแอมีลอยด์ บีตา ร่ วมกับการแสดงออกของโปรตีนฟอสโฟรี เลทเทา ใน
เซลล์ประสาท SH-SY5Y ดังนั้นในการศึกษานี้จึงทาให้ทราบว่าการที่เซลล์ประสาท SH-SY5Y ได้รับกรดปาล์มิติกความ
เข้มข้นสู ง จะส่ งผลให้มีความสัมพันธ์ต่อระดับการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของโปรตีนซึ่ งเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ คือ
สัดส่ วนโปรตีนแอมีลอยด์ บีตา ต่อโปรตีนเอพีพี ร่ วมกับการเพิ่มขึ้นของโปรตีนฟอสโฟรี เลทเทา เมื่อได้รับกรดปาล์
มิติกความเข้มข้นสู ง จากผลการศึกษาทั้งหมดจึ งกล่าวได้ว่าการตายของเซลล์ประสาทและระดับโปรตี นซึ่ งเกี่ ยวกับ
โรคอัลไซเมอร์ ที่เพิ่มขึ้น เป็ นหนึ่งในปั จจัยเสี่ ยงเริ่ มต้นที่สามารถพัฒนาให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ในผูป้ ่ วยโรคอ้วนได้
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กรดปาล์มิติก สามารถทาให้เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ประสาทสายพันธุ์ SH-SY5Y และทาให้เกิดการตายของ
เซลล์ โดยสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของโปรตีนซึ่ งเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ คือ โปรตีนแอมีลอยด์ บีตา และโปรตีนเทา
ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ มีผลท าให้เกิ ดรอยโรคของสมอง และเป็ นลักษณะส าคัญของรอยโรคที่ พบในสมองของผูป้ ่ วยโรค
อัลไซเมอร์ ทั้งนี้ การศึกษานี้ ช้ ีให้เห็นว่าการได้รับอาหารที่มีไขมันสู งเป็ นระยะเวลานานสามารถทาให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อเซลล์ประสาทได้ โดยสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ซึ่ งนาไปสู่ การเกิดภาวะการ
อักเสบของเซลล์ประสาท และนาไปสู่ การตายของเซลล์ได้ในที่สุด
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