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งานวิจยั ครัง้ นี้คงไม่สามารถสาเร็จลุล่ว งไปได้หากไม่ได้รบั ความอนุ เคราะห์และความร่วมมือจาก
บุค ลากรและหน่ วยงานต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชา
สรีรวิทยา และสถานเลีย้ งสัตว์ทดลองภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ทงั ้ ในด้านสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็ นตลอดการทางานวิจยั ใน
ครั ้ง นี้ ต ล อ ด จ น กา ร ไ ด้ ร ั บ ค ว า ม สนั บ ส นุ น จ า ก ทุ น วิ จ ั ย จ า ก ง บ ป ร ะ ม าณ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
4. บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อ
โรคพาร์กนิ สันมีอุบตั กิ ารณ์เป็ นอันดับทีส่ องรองจากโรคอัลไซเมอร์ของกลุ่มโรคความเสื่อมของ
ระบบประสาท ซึง่ มีผลกระทบต่อทัง้ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ การเสื่อมของเซลล์ประสาททีส่ ร้างสารสื่อ
ประสาทโดพามีนในวิถปี ระสาท nigrostriatal ทาให้เกิดความผิดปกติได้ทงั ้ ระบบประสาทสังการและ
่
ไม่ใช่ระบบประสาทสังการ
่ เช่น ความบกพร่องในการเรียนรูแ้ ละจดจา หรือ เกิดอาการซึมเศร้าตามมาได้
ในปจั จุบนั นี้กลไกการเกิดโรคพาร์กินสันยังไม่ทราบแน่ ชดั อย่างไรก็ตามสารอนุ มูลอิสระเป็ นปจั จัยที่
สาคัญของการเกิดโรคพาร์กนิ สัน การรักษาด้วยยาในปจั จุบนั มีเป้าหมายมุ่งเน้ นการเพิม่ ปริมาณสารสื่อ
ประสาทโดพามีน หรือการเพิม่ การรอดชีวติ ของเซลล์ประสาททีส่ ร้างสารสื่อประสาทโดพามีน อย่างไรก็
ตามการรักษาด้วยยาแผนปจั จุบนั ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมายจากการใช้ยา และการตอบสนองต่อการ
รักษาทางยาไม่คงที่หลังจากมีการใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน จึงทาให้ยาไม่สามารถไปถึง
เป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนัน้ การรักษาด้วยทางเลือกอื่นจึงเป็ นหัวข้อที่น่าสนใจ ในการศึกษาครัง้ นี้ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาและฤทธิ ์ปกป้องระบบประสาทของสารสกัดขึน้ ฉ่ ายในหนู ท่ี
ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดอาการเลียนแบบโรคพาร์กนิ สัน
หนูถบี จักรเพศผูส้ ายพันธุ์ C57BL/6 วัยเจริญพันธุไ์ ด้รบั การป้อนสารสกัดขึน้ ฉ่ ายผ่านทางปากใน
ขนาดต่างกันคือ 65, 125, 250, 375,
500 .
. น้าหนักตัว เป็ นระยะเวลา 4
ผล
การศึกษาพบว่าสารสกัดขึน้ ฉ่ายขนาด 125 . กก. น้าหนักตัว มีฤทธิ ์ต้านอาการวิตกกังวล อาการ
ซึมเศร้า ในขณะทีข่ นาด 250 . ต่อ กก. น้าหนักตัวมีฤทธิ ์เพิม่ ความจาทัง้ แบบ spatial
nonspatial
ทัง้ นี้สารสกัดขึน้ ฉ่ ายขนาดดังกล่าวยังมีผลในการปกป้องการเรียนรูแ้ ละจดจาใน
สภาวะทีม่ คี วามบกพร่องจากการเหนี่ยวนาของสาร scopolamine ได้ดขี น้ึ รวมทัง้ ยังมีผลปกป้องเซลล์
ประสาทในสมองบริเวณต่างๆของ cerebral cortex, hippocampus
striatum โดยกลไกการออก
ฤทธิ ์เป็ นผลมาจากการยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ acetylcholinesterase การลดการสร้างสารอนุ มลู
อิสระจากการวัดระดับ malondialdehyde เพิม่ การทางานของเอนไซม์ต้านการสร้างสารอนุ มลู อิสระของ
glutathione peroxidase เปอร์เซ็นต์ยบั ยัง้ ของ superoxide anion และยับยัง้ การทางานของเอนไซม์
monoamine oxidase
A ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับกลไกของอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า การ
ทดลองต่อมาได้ทาการวิจยั เช่นเดียวกับการศึกษาฤทธิ ์ของสารสกัดขึน้ ฉ่ายต่อระบบประสาท
ยกเว้น
ขนาดของสาร 125, 250,
375 . ต่อ กก. น้าหนักตัวเป็นระยะเวลา 3
และเหนี่ยวนาให้
หนูมอี าการเลียนแบบโรคพาร์กนิ สันด้วยสาร เอ็ม พี ที พี ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดขึน้ ฉ่าย 375 .
ต่อ กก. น้ าหนักตัวมีฤทธิ ์ปกป้องและบรรเทาอาการเลียนแบบโรคพาร์กนิ สันในหนูทดลองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยกลไกการออกฤทธิ ์เป็ นผลมาจากการลดลงของสารอนุ มลู อิสระ
monoamine oxidase
A และ B และการยับยัง้
กระบวนการอักเสบของระบบประสาท ส่งผลให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของการรอดชีวติ ของเซลล์ประสาททีส่ ร้าง
สารสื่อประสาทโดพามีนในสมองส่วน substantia nigra จึงสรุปได้ว่า สารสกัดขึน้ ฉ่ ายเป็ นสมุนไพรทาง
ธรรมชาติทม่ี ศี กั ยภาพในการพัฒนาเป็นสารต้านความวิตกกังวล
ะ

ปกป้อง

น
ป

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ABSTRACT
Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative
disease after Alzheimer’s disease. This condition has a great impact on both
social and economic aspects. The degeneration of dopaminergic neurons in
nigrostriatal pathway produces both motor and non-motor disorders such as
learning and memory impairment or progressive depression. At present, the
precise underlying mechanism of neurodegeneration in PD is still unclear.
However, piles of scientific evidence point out that oxidative stress is one of the
important factors. The therapeutic efficacy of drugs used nowadays, which
targets at an increasing of dopamine level or dopaminergic neuron survival is
still limited. Current pharmacotherapy usually produces various side effects and
the drug response is not stable after prolonged treatment and cannot reach to the
target. Thus, an alternative medicine has drawn several attentions. The current
study aimed to determine the neuropharmacological activity and neuroprotective
effect of A. graveolens on MPTP-induced Parkinson-like symptoms in mice.
Young adult male C57BL/6 mice were orally received A. graveolens crude
extract at various doses ranging from 65, 125, 250, 375, and 500 mg/kg BW for
4 weeks, respectively. The results displayed that A. graveolens at a dose of 125
mg/kg BW exhibited anxiolytic and antidepressant effects while A. graveolens
at a dose of 250 mg/kg BW showed the cognitive enhancing effect in both
spatial and non spatial memories. A. graveolens was also found to alleviate
cognitive deficit-induced by scopolamine. Moreover, A. graveolens can prevent
neurons survival in various regions of cerebral cortex, hippocampus. The
proposed mechanisms related to the inhibition of acetylcholinesterase enzyme,
regulating the malondialdehyde level and percentage of inhibition of superoxide
anion via the increasing of glutathione peroxidase activity, and decreasing the
activity of monoamine oxidase enzyme which directly associated with anxiety
and depression. This study further determined the neuroprotective effect of A.
graveolens on MPTP-induced mice model. The experiment has been performed
as mention earlier via oral gavage except that the mice were orally given of A.
graveolens at various doses ranging from 125, 250, and 375 mg/kg BW for 3
weeks, respectively. Then, the animals were injected with MPTP to induce
Parkinson-like symptoms. Our results demonstrated that A. graveolens at dose
of 375 mg/kg BW showed the peak neuroprotective effect against MPTP
induction. The possible underlying mechanism may occur via the reduction of
oxidative stress, alteration of monoamine oxidase enzyme activity and
suppression of the inflammation process attributed to the increase of
dopaminergic neuron in substantia nigra. In conclusion, A. graveolens has a high
potential to be developed as an anxiolytic, anti-depressant or cognitive enhancer
and as the agent to reduce motor disorder in animal model of PD. However,
further investigation of possible underlying pathway of A. graveolens and the
development of drug still required.

