MMP4-1
ยาต้ านเบาหวานเมตฟอร์ มินช่ วยฟื้ นฟูกระบวนการเรียนรู้ จดจา ในสมองของหนูขาวทีม่ ีภาวะอ้วน
จากการเหนี่ยวนาด้ วยอาหารไขมันสู ง
Metformin Improves Cognition of High Fat Diet Induced Obese Rats
เกวริ นทร์ จินาวงค์ (Kewarin Jinawong)* ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ (Dr.Nattayaporn Apaijai)**
ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร (Dr.Nipon Chattipakorn)*** ดร.สิ ริพร ฉัตรทิพากร (Dr.Siriporn Chattipakorn)****
บทคัดย่อ
การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู งเป็ นเวลานานส่ งผลให้ร่างกายเกิดภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซู ลิน ซึ่ งสัมพันธ์
กับการทางานของสมองที่บกพร่ อง เมตฟอร์ มินเป็ นยาที่ใช้สาหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 และโรคที่เกิดจาก
ภาวะเมแทบอลิคซิ นโดรม เมตฟอร์ มินสามารถฟื้ นฟูความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญของร่ างกาย มีการศึกษา
พบว่าเมตฟอร์ มินช่วยให้การทางานของสมองดีข้ ึน แต่อย่างไรก็ตามผลของเมตฟอร์ มินต่อกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจา
ของสมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส และส่ วนที่นอกเหนื อจากฮิปโปแคมปั สยังไม่เป็ นที่ทราบแน่ ชดั ในการศึกษานี้ หนู ขาว
จานวน 12 ตัว แบ่งเป็ นกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ 4 ตัว และกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสู ง 8 ตัว เป็ นเวลา 16 สัปดาห์
ในสัปดาห์ที่ 13 หนูกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสู งถูกแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับการให้ยาหลอก และกลุ่มที่รักษา
ด้วยเมตฟอร์ มินเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าหนู ที่รับประทานอาหารไขมันสู งเป็ นเวลานาน เกิดภาวะอ้วน
รวมทั้งการเรี ยนรู ้และการจดจาของสมองบกพร่ อง ซึ่ งเมตฟอร์ มินสามารถฟื้ นฟูการทางานของสมองที่บกพร่ องได้
ABSTRACT
Long term high-fat diet (HFD) consumption induces obese-insulin resistance and cognitive impairments.
Metformin is the first-line drugs for the treatment of type 2 diabetes mellitus and the metabolic syndrome. In addition,
metformin exerts neuroprotection. However, the effects of metformin on hippocampal dependent and independent learning
and memory behaviors have not been clearly elucidated. Twelve rats were fed with either normal-diet (n=4) or HFD (n=8)
for 16 weeks. At week 13, HFD-fed rats were randomly treated with vehicle or metformin (n=4/group) for 4 weeks.
We found that vehicle-treated HFD-fed rats developed obese-insulin resistant condition with cognitive decline.
Metformin improved both the metabolic parameter and cognitive function in HFD-fed rats. These findings suggest that
metformin has not only improved metabolic disturbance, but also both hippocampal-dependent and independent cognition.

คาสาคัญ: ภาวะอ้วน การเรี ยนรู ้และจดจาบกพร่ อง เมตฟอร์ มิน
Keywords: Obesity, Cognitive impairment, Metformin
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MMP4-2
บทนา
โรคอ้วนเป็ นภาวะหนึ่ งของร่ างกายที่ เกิ ดจากการสะสมไขมันจานวนมาก จนทาให้เกิ ดปั ญหาต่อระบบการ
ทางานของร่ างกาย และยังเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่นาไปสู่ การเกิดโรคเรื้ อรัง เช่น ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เป็ นต้น (Trivedi et al., 2018) มีการศึกษาที่รายงานว่า การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู งเป็ นระยะเวลานาน
ส่ งผลทาให้มีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น เกิ ดการสะสมของไขมันในช่องท้อง (visceral fat) ซึ่ งสามารถพัฒนาไปเป็ นภาวะที่
ร่ างกายดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) (Krishna et al., 2016; Underwood,Thompson, 2016)
การศึกษาก่อนหน้านี้ จากทางทีมผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาผลของการรับประทานอาหารไขมันสู งในสัตว์ทดลอง
พบว่าการรับประทานอาหารที่มีไขมันสู งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ทาให้เกิดภาวะร่ างกายดื้อต่ออินซู ลิน ซึ่ งสามารถบ่งชี้ได้
ด้วยการมี ระดับอิ นซู ลินในเลื อดสู งกว่าปกติ (hyperinsulinemia) ร่ วมกับระดับไขมันในเลื อดผิดปกติ (dyslipidemia)
(Pipatpiboon et al., 2012; Pratchayasakul et al., 2015) มากไปกว่านั้น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู งยังทาให้การ
ท างานของตัว รั บ อิ น ซู ลิ น (insulin receptor) ในสมองลดลง ส่ ง ผลให้เ กิ ด ภาวะสมองดื้ อ ต่ อ อิ น ซู ลิ น (brain insulin
resistance) ซึ่ งความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ มีความสัมพันธ์กบั ความผิดปกติของจุดปรับเปลี่ยนประสานประสาท (synaptic
plasticity), การลดลงของ dendritic spine และการลดลงของความสามารถในการเรี ยนรู ้ จดจาของสมอง (cognitive
function) (Pratchayasakul et al., 2011; Pratchayasakul et al., 2015) โดยที่พฤติกรรมการเรี ยนรู ้จดจาสามารถทดสอบได้
ด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น Novel Object Recognition (NOR) test, Novel Object Location (NOL) test และ Morris Water
Maze test (MWMT) เป็ นต้น โดยที่วิธีการทดสอบเหล่านี้ สามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2 แบบ คือ การเรี ยนรู ้จดจาที่ข้ ึนกับ
การทางานของสมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส (hippocampal dependent learning and memory) เช่น NOL และ MWMT และ
ชนิ ดที่ 2 คือ การเรี ยนรู ้ จดจาที่ ไม่ข้ ึนกับการทางานของสมองส่ วนฮิ ปโปแคมปั ส (hippocampal independent learning
and memory) เช่น NOR (Vogel, Wood, 2014) โดยที่การศึกษาในหนูอว้ นที่ถูกเหนี่ ยวนาด้วยอาหารไขมันสู งเป็ นระยะ
เวลานาน พบว่าเกิดการทางานของสมองบกพร่ อง โดยที่มีการลดลงของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จดจาของสมองทั้งส่ วนที่
ขึ้นกับฮิปโปแคมปั สและสมองส่ วนที่ไม่ใช่ฮิปโปแคมปั ส (Mantor et al., 2018)
เมตฟอร์ มิน เป็ นยาที่ใช้สาหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 หรื อโรคที่ โรคที่ เกิ ดจากความผิดปกติของ
กระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่ างกาย (peripheral metabolic syndrome) ที่นิยมใช้บ่อยที่สุด โดยมีกลไกการทางาน
คือ สามารถยับยั้งกระบวนการสร้างน้ าตาลในตับ ร่ างกายมีการนากลูโคสกลับเข้าไปในเซลล์และสามารถนากลูโคสไป
ใช้ได้เพิ่มขึ้น ทาให้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ (He et al., 2009; Labuzek et al., 2010) การศึกษาก่อนหน้า
นี้ จากทางทีมผูว้ ิจยั พบว่า การใช้เมตฟอร์ มินในการรักษาแบบระยะยาว มีผลช่วยลดภาวะร่ างกายดื้อต่ออินซู ลิน และลด
ความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Apaijai et al., 2012; Pintana et al., 2012) นอกจากนี้ ผลดี
ที่เกิดขึ้นจากการลดลงของความผิดปกติขา้ งต้นยังสามารถป้องกันการเสื่ อมของสมองส่ วนฮิปโปแคมปั สด้านการเรี ยนรู ้
และจดจา ซึ่ งสามารถบ่งชี้ได้จากการทดสอบ MWMT (Pintana et al., 2012)
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้วา่ การศึกษาก่อนหน้านี้ จะยืนยันถึงประโยชน์ของเมตฟอร์ มินต่อการทางานของ
สมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส แต่อย่างไรก็ตาม ผลของเมตฟอร์ มินต่อการทางานของสมองส่ วนที่ไม่ข้ ึนกับฮิปโปแคมปั สยัง
ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ดังนั้นในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั จึงตั้งสมมติฐานไว้วา่ เมตฟอร์ มินจะสามารถลดความผิดปกติของ
กระบวนการเผาผลาญพลัง งานของร่ า งกาย และยัง มี ผ ลต่ อ การท างานของสมอง ในด้า นป้ อ งกัน การลดลงของ
กระบวนการเรี ยนรู ้จดจาของสมองทั้งส่ วนฮิปโปแคมปั ส และส่ วนที่นอกเหนือการทางานของฮิปโปแคมปั ส
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MMP4-3
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการรักษาด้วยเมตฟอร์ มินต่อกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจาของ
สมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส และสมองส่ วนที่นอกเหนื อฮิปโปแคมปั ส ในหนูอว้ นที่ถูกเหนี่ ยวนาด้วยอาหารไขมันสู งเป็ น
ระยะเวลานาน
วิธีการวิจัย
การเตรียมสั ตว์ ทดลองและจริยธรรม
วิ ธี การวิ จั ย ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษานี้ หนูขาวเพศผูจ้ านวนทั้งหมด 12 ตัว ถูกแบ่งกลุ่มด้วยการสุ่ มออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่
เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (Normal diet; ND, n=4) ซึ่ งมีปริ มาณไขมันอยูร่ ้อยละ 19.77 และกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสู ง (highfat diet; HFD, n=8) ซึ่ งมีปริ มาณไขมันอยูร่ ้อยละ 59.28 เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 13 หนูแต่ละกลุ่มจะถูกเก็บ
เลือด และทาการประเมินการความผิดปกติของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จดจาด้วย NOR และ NOL tests หลังจากนั้นในสัปดาห์
ที่ 14 หนู กลุ่มอาหารปกติ ได้รับการรั กษาด้วยสารละลาย normal saline (NDV) ส่ วนหนู กลุ่มอาหารไขมันสู งถูกสุ่ มแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม vehicle ที่ได้รับการรักษาด้วยสารละลาย normal saline (HFV, n=4) และกลุ่มที่ได้รับเมต
ฟอร์ มิน (HFM, n=4) ที่ขนาด 300 มก/กก/วัน โดยวิธีให้สารทางปาก ผ่านการ gavage feeding โดยหนูทุกตัวได้รับการรักษา
เป็ นเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ หลังจากนั้น หนูทุกตัวได้ถูกทดสอบกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจาของสมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส
โดย NOL test และกระบวนการเรี ยนรู ้และจดจาของสมองส่ วนที่นอกเหนื อจากฮิปโปแคมปั สโดย NOR test ช่วงสุ ดท้าย
ของการทดลอง หนู ทุกตัวถูกงดอาหารเป็ นระยะเวลา 5 ชัว่ โมง เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายหาง สาหรั บใช้วิเคราะห์
ปริ มาณไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด น้ าหนักตัวถูกบันทึกเป็ นรายสัปดาห์ ในขั้นตอนสุ ดท้าย หลังจากการทาการุ ณยฆาต
ผูว้ จิ ยั ได้มีการบันทึกน้ าหนักไขมันในช่องท้อง ซึ่ งวิธีการทั้งหมดได้สรุ ปไว้ใน ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังสรุ ปการทดลอง
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MMP4-4
การวัดปริมาณไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
วิเคราะห์ ปริ มาณพลาสมาคอเลสเตอรอลด้วย commercial colorimetric assay kit (ERBA Mannheim, Mannheim,
Germany)
การทดสอบกระบวนการเรียนรู้ และจดจาของสมองส่ วนฮิปโปแคมปัสด้ วย NOL
การทดสอบนี้ ถูกดัดแปลงเพื่อใช้วิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู ้ และจดจาของสมองส่ วนฮิ ปโปแคมปั ส โดยการ
ทดสอบท าในกล่ องทรงสู ง 50 เซนติ เมตร ฐานวงกลมเส้ นผ่านศู นย์กลาง 70 เซนติ เมตร เปิ ดด้านบน การทดสอบ
ประกอบด้วย 3 ช่วงเวลา ดังนี้ วันที่ 1 habituation phase หนู แต่ละตัวถูกวางลงตรงกลางของกล่อง และปล่อยให้เดินสารวจ
พื้นที่ภายในกล่องได้โดยอิสระ เป็ นเวลา 10 นาที; วันที่ 2 familiarization phase หนูแต่ละตัวถูกวางลงตรงกลางของกล่องที่
บรรจุดว้ ยวัตถุที่เหมือนกันสองชิ้นภายในกล่อง และปล่อยให้สารวจวัตถุภายในกล่องเป็ นเวลา 10 นาที; วันที่ 3 test phase
วันสุ ดท้ายของการทดสอบ ผูว้ ิจยั วางหนูลงในกล่องเพื่อให้สารวจวัตถุ 2 ชิ้นภายในกล่องเป็ นเวลา 10 นาที โดยที่วตั ถุ 1 ชิ้น
ภายในกล่องจะถูกวาง ณ ตาแหน่งใหม่ โดยที่ตาแหน่งใหม่จะอยูต่ รงข้ามกับวัตถุชิ้นแรกแบบสมมาตร ผูว้ ิจยั ทาการบันทึก
เวลาที่หนู ใช้ในการสารวจวัตถุแต่ละชิ้น และคานวณร้อยละของเวลาที่หนู ใช้ในการสารวจวัตถุแต่ละชิ้นโดยปรี ยบเทียบ
วัตถุที่วางอยูต่ าแหน่งเดิมและตาแหน่งใหม่ (Vogel, Wood, 2014)
การทดสอบกระบวนการเรียนรู้ และจดจาของสมองส่ วนทีน่ อกเหนือฮิปโปแคมปัสด้ วย NOR
การทดสอบนี้ ถูกดัดแปลงเพื่อใช้วิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู ้และจดจาที่ไม่ข้ ึนกับการทางานสมองส่ วนฮิปโป
แคมปั สโดยการทดสอบทาในกล่องทรงสู ง 50 เซนติเมตร ฐานวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร เปิ ดด้านบน การ
ทดสอบประกอบด้วย 3 ช่วงเวลา ดังนี้ วันที่ 1 habituation phase หนูแต่ละตัวถูกวางลงตรงกลางของกล่อง และปล่อยให้เดิน
สารวจพื้นที่ภายในกล่องได้โดยอิสระ เป็ นเวลา 10 นาที; วันที่ 2 familiarization phase หนูแต่ละตัวถูกวางลงตรงกลางของ
กล่องที่บรรจุดว้ ยวัตถุที่เหมือนกันสองชิ้นภายในกล่อง และปล่อยให้สารวจวัตถุภายในกล่องเป็ นเวลา 10 นาที; 3 test phase
หลังจากพักจากช่วง familiarization 5 นาที หนูจะถูกวางลงในกล่องอีกครั้งเพื่อให้สารวจวัตถุ 2 ชิ้นภายในกล่องเป็ นเวลา 10
นาที โดยที่วตั ถุ 1 ชิ้นภายในกล่องจะถูกเปลี่ยนเป็ นวัตถุชิ้นใหม่ โดยที่ขนาด พื้นผิว และวัสดุมีความแตกต่างจากวัตถุชิ้น
แรก ผูว้ ิจยั ทาการบันทึกเวลาที่หนูใช้ในการสารวจวัตถุแต่ละชิ้น และคานวณร้อยละของเวลาที่หนูใช้ในการสารวจวัตถุแต่
ละชิ้นโดยปรี ยบเทียบวัตถุเดิมและวัตถุใหม่ (Mantor et al., 2018)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อ มู ล ทั้ง หมดน าเสนอด้ว ย mean ± SEM โดยเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล แต่ ล ะกลุ่ ม ด้ว ยสถิ ติ One-way ANOVA
followed by Fisher’s LSD post-hoc test ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
สถานทีแ่ ละระยะเวลาในทาการทดลอง
ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาในการวิจยั 1 ปี
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MMP4-5
ผลการวิจัย
ผลของการรักษาด้ วยเมตฟอร์ มินต่ อกระบวนการเผาผลาญของร่ างกาย ในหนูอ้วนจาการเหนี่ยวนาด้ วยอาหาร
ไขมันสู ง
การศึกษาผลของการรับประทานอาหารที่ไขมันสู งของหนูในกลุ่ม HFV พบว่ามีการผิดปกติของกระบวนการ
เผาผลาญของร่ างกาย บ่งชี้โดยการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัว น้ าหนักไขมันในช่องท้อง และการเพิ่มขึ้นของปริ มาณไขมัน
คอเลสเตอรอลในเลือดเมื่ อเที ยบกับหนู กลุ่ม NDV (ดังแสดงในตารางที่ 1) หนู กลุ่มที่ ได้การรั กษาด้วยยาเมตฟอร์ มิน
(HFM) พบว่า น้ าหนักตัว และปริ มาณไขมันช่องท้องลดลงอย่างมี นัยสาคัญเมื่ อเที ยบกับหนู กลุ่ม HFV นอกจากนี้ ยงั
สามารถลดระดับปริ มาณไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดให้กลับมาสู่ ระดับปกติได้ (ดังแสดงในตารางที่ 1) ผลการศึกษานี้
สามารถบ่งชี้ได้วา่ เมตฟอร์ มินสามารถฟื้ นฟูความผิดปกติกระบวนการเผาผลาญของร่ างกายในหนู อว้ นที่ถูกเหนี่ ยวนา
ด้วยอาหารไขมันสู งได้
ตารางที่ 1 ผลของเมตฟอร์ มิตต่อกระบวนการเผาผลาญของร่ างกายในหนู ND และ HFD
Parameters

NDV

HFV

HFM

Body weight (g)

462.500 ± 9.570

587.500 ± 12.583*

495.000±12.910*, †

Visceral fat (g)

28.659 ± 7.104

66.141 ± 8.969*

41.238 ± 5.355*, †

Plasma cholesterol (mg/dl)

61.232 ± 5.098

79.306 ± 14.306*

62.324 ± 7.158†

หมายเหตุ: *p<0.05 vs. NDV, †p<0.05 vs. HFV
NDV: normal diet rats with vehicle treatment
HFV: high-fat diet rats with vehicle treatment
HFM: high-fat diet rats with metformin treatment
ผลของการรั กษาด้ วยเมตฟอร์ มินต่ อการฟื้ นฟูกระบวนการเรี ยนรู้ และจดจาของการทางานของสมองทั้งส่ วน
ฮิปโปแคมปัสและส่ วนที่นอกเหนือฮิปโปแคมปัส ในหนูอ้วนจากการเหนี่ยวนาด้ วยอาหารไขมันสู ง
จากการทดสอบด้วย NOL พบว่าในช่วง familiarization phase เวลาที่หนู แต่ละกลุ่มใช้ในการสารวจวัตถุท้ งั 2
ชิ้น ไม่มีความแตกต่างกัน และเวลาที่ใช้ในการสารวจวัตถุไม่มีความแตกต่างจากระดับร้อยละ 50 (ดังแสดงในภาพที่
2A) ต่อมาในช่วง test phase ระยะเวลาของการสารวจในตาแหน่งใหม่มีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในกลุ่ม HFV
เมื่อเทียบกับ NDV (ดังแสดงในภาพที่ 2B) และกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเมตฟอร์ มินพบว่าสามารถเพิ่มระยะที่ ใช้ใน
การสารวจวัตถุ ณ ตาแหน่งใหม่ได้อย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่ม HFV (ดังแสดงในภาพที่ 2B)
นอกจากนี้ ผลจากการทดสอบด้วย NOR พบว่า ผลที่ เกิ ดขึ้นเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกันกับการทดสอบด้วย
NOL โดยที่การทดสอบในช่วง familiarization phase นั้นไม่มีความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ในการสารวจวัตถุท้ งั 2
ชิ้น (ดังแสดงในภาพที่ 2C) ต่อมาเมื่อทาการทดสอบในช่วง test phase พบว่าเวลาที่ใช้ในการสารวจวัตถุชิ้นใหม่ลดลง
อย่ามีนยั สาคัญทางสถิติในกลุ่ม HFV เมื่อเทียบกับกลุ่ม NDV (ดังแสดงในภาพที่ 2D) ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเมต
ฟอร์ มินพบว่า เมตฟอร์ มินสามารถช่วยเพิ่มเวลาที่ใช้ในการสารวจวัตถุชิ้นใหม่ได้อย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่ม HFV
(ดังแสดงในภาพที่ 2D) ซึ่ งผลที่ได้น้ ี แสดงให้เห็นว่า การรับประทานอาหารไขมันสู งในระยะยาวทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
และจดจาของสมองบกพร่ อง ทั้งสมองในส่ วนฮิปโปแคมปั ส และสมองส่ วนที่นอกเหนื อจากฮิปโปแคมปั ส และการ
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MMP4-6
รักษาด้วยเมตฟอร์ มินจะทาให้การทางานของสมองทั้งสองส่ วนดีข้ ึนในหนู ที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ ยวนาด้วยอาหาร
ไขมันสู ง
A

B
N o v e l O b je c t R e c o g n it io n : F a m ilia r iz a t io n p h a s e
% p r e f e r e n c e o f t w o o b je c ts

% p r e f e r e n c e o f t w o o b je c ts

N o v e l O b je c t R e c o g n itio n : T e s t p h a s e
100

O b je c t 1
80

O b je c t 2

60

40

20

0
NDV

C

HFV

HFM

60

40

20

0
NDV

O b je c t 2

60

40

20

0
NDV

HFV

% p r e f e r e n c e o f t w o o b je c ts

% p r e f e r e n c e o f t w o o b je c ts

O b je c t 1

HFM

100

†

80

*

60

†

40

*

20

0
NDV

HFM

HFV

N o v e l o b je c t lo c a tio n : T e s t P h a s e

N o v e l O b je c t L o c a tio n : F a m ilia r iz a tio n p h a s e

80

**

80

D

100

††

100

HFV

HFM

ภาพที่ 2 ผลของเมตฟอร์มินในการทดสอบการเรี ยนรู ้และจดจาด้วยแบบทดสอบ NOR และ NOL (A): novel object
location test in familiarization phase; (B) novel object location test in test phase; (C) novel object
recognition test in familiarization phase; (D) novel object recognition test in test phase
หมายเหตุ: *p<0.05 vs. NDV, †p<0.05 vs. HFV
NDV: normal diet rats with vehicle treatment
HFV: high-fat diet rats with vehicle treatment
HFM: high-fat diet rats with metformin treatment
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลของภาวะอ้ว นที่ ถู ก เหนี่ ย วน าด้ว ยการรั บ ประทานอาหารไขมัน สู ง เป็ นเวลานาน และ
ผลการรักษาด้วยเมตฟอร์ มินต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้จดจาของสมอง พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อน
หน้าที่แสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารไขมันสู งเป็ นระยะเวลานาน เป็ นสาเหตุทาให้เกิดภาวะอ้วนร่ วมกับระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดสู ง และส่ งผลให้ความสามารถในการเรี ยนรู ้จดจาลดลง การรักษาด้วยเมตฟอร์ มินนั้นสามารถลด
ความผิดปกติ ข องระบบการเผาผลาญของร่ างกายได้ และช่ วยให้การท างานของสมองในส่ วนฮิ ป โปแคมปั ส ดี ข้ ึ น
(Pintana et al., 2012) แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ได้เป็ นการศึกษาแรกที่แสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยเมตฟอร์ มินนั้นยัง
สามารถช่วยทาให้การทางานของสมองส่ วนที่นอกเหนื อฮิปโปแคมปั สทางานได้ดีข้ ึนเช่นกัน ในโมเดลของหนูที่มีภาวะ
อ้วนและดื้อต่ออินซูลิน
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MMP4-7
การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันในปริ มาณสู ง เป็ นที่ทราบกันดีวา่ คือสาเหตุของการนาไปสู่
ภาวะอ้วน ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่า หนู ที่รับประทานอาหาร
ไขมันสู งเป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเผาผลาญของร่ างกายที่ผิดปกติไป โดยพบการเพิ่มขึ้น
ของน้ าหนักตัวและมีการสะสมไขมันในช่องท้อง (Pintana et al., 2012; Pratchayasakul et al., 2011) มากไปกว่านั้นการ
รับประทานอาหารไขมันสู งยังทาให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสู งกว่าปกติ จากการรับประทานอาหารไขมันสู งผ่าน
ระบบย่อ ยอาหารเปลี่ ย นให้ อ ยู่ใ นรู ป ไคโรไมครอน (chylomicron) และถู ก ย่อ ยด้ว ยเอนไซม์ไ ลโปโปรตี น ไลเปส
(lipoprotein lipase enzyme) ที่ อ ยู่ใ นหลอดเลื อ ด น าเข้า สู่ ต ับ ในรู ป cholesterol remnant ภายในตับ มี ก ารสั ง เคราะห์
คอเลสเตอรอล โดยเริ่ มจาก acetoacetyl-CoA และถูก HMG-CoA reductase enzyme เปลี่ยนให้เป็ น mevalonic acid ซึ่ ง
เป็ นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล โดยปกติแล้วคอเลสเตอรอลที่ถูกสร้างจากตับจะอยูใ่ นรู ปที่ไม่สามารถ
ละลายน้ าได้จึงต้องอาศัยโปรตีนที่ชื่อว่า ไลโปโปรตีน (lipoprotein) ที่ทาหน้าที่ขนย้ายคอเลสเตอรอล ไปกับกระแสเลือด
(Nguyen et al., 2008) ดังนั้นเมื่อตับมีการรับเอาสารตั้งต้นที่เป็ นไขมันเข้าไปมากขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มีไขมัน
สู ง จึ งมี การสร้ างคอเลสเตอรอลเพิ่ม มากขึ้ น ส่ งผลให้ร ะดับ คอเลสเตอรอลในเลื อ ดสู งกว่าปกติ เป็ นที่ น่าสนใจที่
การศึ ก ษานี้ กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การรั ก ษาด้ว ยเมตฟอร์ มิ น พบว่า ช่ ว ยลดระดับ คอเลสเตอรอลให้ก ลับ มาสู่ ร ะดับ ปกติ ไ ด้
นอกจากนี้ แล้ว ผลจากการักษาด้วยเมตฟอร์ มินในการศึกษานี้ ยงั พบว่าสามารถลดน้ าหนักตัว และปริ มาณไขมันในช่อง
ท้องในหนูอว้ นที่ถูกเหนี่ ยวนาด้วยอาหารไขมันสู ง เนื่ องจากกลไกของเมตฟอร์ มินที่ไปยับยั้บการทางาน complex I ของ
ไมโตคอนเดรี ยในตับ ทาให้การสร้าง ATP ลดลง กระตุน้ การทางานของ AMPK ส่ งผลให้ลดกระบวนการสร้างไขมัน
และคอเลสเตอรอลจากตับ ทาให้ปริ มาณคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง อีกทั้งการสร้าง ATP ที่ลดลงในตับ (Rena et al.,
2013) กระตุน้ ให้ร่างกายเกิดการสลายไขมันเพื่อนาไปสร้างเป็ นพลังงานมากขึ้น ส่ งผลให้น้ าหนักตัวและปริ มาณไขมัน
ลดลง
นอกจากการรับประทานอาหารไขมันสู งจะทาให้เกิ ดความผิดปกติของระบบเผาผลาญพลังงานของร่ างกาย
แล้ว ยังส่ งผลเสี ยต่อระบบประสาทส่ วนกลางด้านการเรี ยนรู ้ จดจาของสมอง โดยจากที่ กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่ มี
คอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดเพิ่มสู งมากขึ้น ทาให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกายเกิดการนาคอเลสเตอรอลและไขมันเข้า
ไปเป็ นสารตั้งต้นในกระบวนการสร้างพลังงาน และการหายใจระดับเซลล์ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเหล่านี้ คือการ
เกิดอนุ มูลอิสระ (Reactive Oxygen Species) ขึ้นในเซลล์ ตัวอนุ มูลอิสระที่เกิดขึ้นสามารถไปทาลายระบบต่างๆ ภายใน
เซลล์ ทาให้การทางานของเซลล์ผิดปกติไป เช่น ทาให้ไมโตคอนเดรี ยเสี ยหาย, กระตุน้ ให้เซลล์หลัง่ สารสื่ ออักเสบ (proinflammatory cytokines) เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับระบบของร่ างกาย แต่ยงั
ส่ งผลกระทบถึงสมอง โดยที่การเพิ่มขึ้นของไขมันร่ วมกับสารสื่ ออักเสบในเลือด สามารถเข้าสู่ สมอง และกระตุน้ ให้เกิด
การอักเสบในสมอง การทางานของไมโตคอนเดรี ยในสมองลดลง (Chunchai et al., 2018; Gimenez da Silva-Santi et al.,
2018; Pintana et al., 2012; Pipatpiboon et al., 2013; Pipatpiboon et al., 2012) โดยสมองส่ วนที่ได้รับผลกระทบนั้น เกิด
ได้ท้ งั สมองส่ วนฮิปโปแคมปั สที่มีหน้าที่ในเรื่ องของการเรี ยนรู ้จดจา และสมองส่ วนคอร์ เทกซ์ (cortex) ที่ช่วยในด้านการ
เรี ยนรู ้ที่นอกเหนื อจากการทางานของฮิปโปแคมปั ส ซึ่ งส่ งผลให้การปรับเปลี่ยนจุดประสานประสาท (neuroplasticity)
ลดลง จนทาให้การเรี ยนรู ้จดจาของสมองลดน้อยลง (Mantor et al., 2018) ซึ่ งการเรี ยนรู ้จดจาของสมองนั้นแบ่งออกได้
เป็ น 2 แบบ คือการเรี ยนรู ้จดจาที่ ข้ ึนกับสมอส่ วนฮิปโปแคมปั ส หรื อที่เรี ยกว่า ความจาชัดแจ้ง (explicit memory) เป็ น
ประเภทหนึ่ งของความจาระยะยาว ซึ่ งกระบวนการเรี ยนรู ้จดจาของความจาชนิ ดนี้ ตอ้ งอาศัยการรับรู ้ การรู ้สึกตัว และ
ความตั้งใจในขณะที่เรี ยนรู ้และจดจา เช่น ความจาในรู ปแบบของเหตุการณ์ หรื อความจริ ง (facts) เป็ นต้น ส่ วนการเรี ยนรู ้
จดจาที่ไม่ข้ ึนกับสมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส เรี ยกว่า ความจาโดยปริ ยาย (implicit memory) หมายถึงความจาที่ไม่ได้อยูใ่ ต้
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อานาจจิตใจ ไม่อาศัยการรับรู ้หรื อรู ้สึกตัวขณะที่ทางาน เช่นทักษะต่าง ๆ , การขับรถ, การตอบสนองต่อความกลัว เป็ นต้น
(Dharani, 2015)
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การรักษาด้วยเมตฟอร์ มินสามารถฟื้ นฟูการเรี ยนรู ้และจดจาของสมองส่ วนฮิปโป
แคมปั ส และส่ วนที่ไม่ข้ ึนกับฮิปโปแคมปั สได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นคาดว่าเป็ นผลจากการรักษาด้วยเมต
ฟอร์ มินส่ งผลทาให้ปัจจัยต่าง ๆ ดีข้ ึน ได้แก่ การที่คอเลสเตอรอลในเลือดลดลง และกระบวนการเผาผลาญพลังงานของ
ร่ างกายดีข้ ึน การผลิต oxidative stress ในสมองลดลง ไมโตคอนเดรี ยในสมองทางานได้ดีข้ ึน ร่ วมกับการเพิ่มขึ้นของจุด
ปรับเปลี่ยนประสานประสาทในสมอง จากการรักษาด้วยเมตฟอร์ มิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จึงสรุ ปได้วา่
เมตฟอร์ มินมีผลช่วยในด้านการฟื้ นฟูระบบเผาผลาญของร่ างกาย และช่วยฟื้ นฟูการทางานของสมองในหนู อว้ นที่ ถูก
เหี่ ยวนาด้วยอาหารไขมันสู ง
จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การรับประทานที่มีไขมันสู ง ส่ งผลให้เกิดความผิดปกติท้ งั ใน
เรื่ องของระบบเผาผลาญของร่ างกาย และการทางานของสมอง ซึ่ งเมตฟอร์ มินมีผลในการช่วยลดความรุ นแรงของภาวะ
อ้วน และความผิดปกติ ที่เกิ ดขึ้ นกับระบบของร่ างกาย โดยสามารถรั กษาระดับของไขมันในเลื อดให้ปกติ อี กทั้งยัง
สามารถฟื้ นฟูการทางานของสมองด้านการเรี ยนรู ้จดจาของสมองส่ วนฮิปโปแคมปั ส และการเรี ยนรู ้จดจาในส่ วนที่ไม่
ขึ้นกับการทางานของฮิปโปแคมปั สได้อีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
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