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ABSTRACT 

 

The development of obesity following chronic consumption of a high-fat diet 

contributes to peripheral insulin resistance, leading to type 2 diabetes.  The peripheral 

insulin resistance is related to obesity, hyperinsulinemia and elevation of plasma 

corticosterones.  Although the correlation of peripheral insulin resistance and 

cognitive impairment has been demonstrated, the effect of high-fat consumption on 

the neurofunctional insulin sensitivity and level of corticosteroids in brain remains 

unclear.  Moreover, several studies have shown the beneficial effects of 

estrogen replacement on peripheral insulin sensitivity.  However, effects of estrogen
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administration on neuronal insulin signaling in high-fat-fed rats have not been 

investigated.  Therefore, the hypotheses of this study are that 1) high-fat diet 

consumption  leads to peripheral and neuronal insulin resistance, and 2) the estrogen 

administration inhibits both peripheral and neuronal insulin resistance caused by high-

fat diet consumption.  To test the first hypothesis, male Wistar rats were fed with 

normal diet (ND; 19.7% energy from fat) or a high-fat diet (HF; 59.3 % energy from 

fat) for 4, 8 or 12 weeks.  To test the second hypothesis, both male and female rats 

were fed with either a normal diet or a high-fat diet for 12 weeks. Then, rats were 

divided into four subgroups: ND, ND+E, HF and HF+E.  The subgroups with +E 

were given 50 µg/kg 17-β estradiol subcutaneously once daily for 30 days.  At the end 

of all experimental periods, blood and brain samples were collected to determine the 

peripheral insulin resistance and neuronal insulin receptor function by using 

extracellular recording in CA1 hippocampus and the immunoblot technique.  We 

found that peripheral insulin resistance was observed in 8- and 12- week high-fat-fed 

rats. The elevation in plasma corticosterone level started in 4-week HF rats.  

However, the neuronal corticosterone level significantly increased in 12-week HF 

rats.  The neuronal insulin receptor (IR) response demonstrated by insulin-induced 

long-term depression (LTD) in CA1 hippocampus was diminished in 12-week HF 

rats.  This reduction of insulin-induced LTD correlated with various parameters of 

peripheral insulin resistance.  Furthermore, levels of phosphorylation of neuronal 

insulin receptors (IRs), neuronal IR substrate 1 (IRS-1) and neuronal Akt/PKB in 

response to insulin were significantly decreased in 12-week HF rats without any 

change in the level of IR, IRS-1 and Akt/PKB protein.  In addition, estrogen 

administration improved peripheral insulin sensitivity in both male and female HF 



vii 
 

rats.  However, HF diet consumption also caused neuronal insulin resistance in both 

male and female rats.  Estrogen treatment improved the impairment of neuronal 

insulin receptor function and signaling only in HF female rats.  We further used 

ovariectomized model (OVX) for confirming the effect of estrogen deprivation in 

ND-fed female rats.  Our study demonstrated that OVX rats caused the peripheral 

insulin resistance and the impairment of insulin-induced LTD.  The estrogen 

administration had a beneficial effect on improving of both peripheral and neuronal 

insulin resistance in these OVX rats.  Our findings suggest that HF diet consumption 

leads to the elevation of corticosterone and peripheral insulin resistance, which could 

contribute to neuronal insulin resistance and neuronal stress.  Moreover, the estrogen 

administration improved the insulin sensitivity in peripheral tissue in both male and 

female rats although the beneficial effect of estrogen administration on insulin 

receptor function was occurred only in female rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ผลของการไดรับเอสโตรเจนตอการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานประสาท

ของสมองสวนฮิปโปแคมพัสและการสงสัญญาณของอินซูลินในสมอง

ของหนูขาวที่ไดรับอาหารที่มีไขมันสูงเปนเวลานาน 

 

ผูเขียน นางสาววาสนา ปรัชญาสกุล 

 

ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 รศ.ดร.ทพญ. สิริพร  ฉัตรทิพากร        อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

 ศ.ดร.นพ. นิพนธ  ฉัตรทิพากร   อาจารยที่ปรึกษารวม 

 ผศ.ดร. อัญชลี  พงศชัยเดชา   อาจารยืที่ปรึกษารวม 

บทคัดยอ 

การพัฒนาการเกิดภาวะอวนจากการบริโภคอาหารไขมันสูงเปนเวลานานจะเสริมสรางไปสู

ภาวะด้ือตออินซูลินของเน้ือเยื่อสวนปลายซึ่งจะสามารถเหน่ียวนําใหเกิดโรคเบาหวานชนิดที่  2 ได 

ภาวะด้ือตออินซูลินของเน้ือเยื่อสวนปลายมีคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการมีภาวะอวน ภาวะอินซุลิน

ในเลือดสูง และมีการเพิ่มขึ้นของคอรติโคสเตอโรนในพลาสมา  ถึงแมวาจะมีการศึกษาแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางภาวะด้ือตออินซูลินของเน้ือเยื่อสวนปลายและภาวะสูญเสียการรับรูจดจํา แต

ผลของการบริโภคอาหารไขมันสูงตอตอความไวตอการตอบสนองของอินซูลินในสมองและระดับ

คอรติโคสเตอโรนในสมองก็ยังไมเปนที่ชัดเจนมากนัก  นอกเหนือไปจากน้ันหลายๆการศึกษายัง  
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แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการไดรับเอสโตรเจนตอความไวตอการตอบสนองของอินซูลิน  

อยางไรก็ตามผลของการไดรับเอสโตรเจนตอการสงสัญญาณอินซูลินในสมองของหนูที่ไดรับ

อาหารไขมันสูงก็ยังไมมีการศึกษามากอน  ดังนั้นสมมุติฐานของการศึกษานี้คือ  1) การบริโภค

อาหารไขมันสูงสามารถเหน่ียวนําใหเกิดภาวะด้ือตออินซูลินในเน้ือเยื่อสวนปลายและในเซลล

สมอง 2) การไดรับเอสโตรเจนสามารถชวยยับยั้งการเกิดภาวะด้ือตออินซูลินทั้งในเน้ือเยื่อสวน

ปลายและในเซลลสมองซึ่งมีสาเหตุจากการบริโภคอาหารไขมันสูง  เพื่อทดสอบสมมุติฐานแรก หนู

ขาวเพศผูพันธ Wistar ไดถูกใหอาหารปกติ (ซึ่งไดพลังงานจากไขมันคิดเปนรอยละ 19.7 ของ

พลังงานทั้งหมด) หรือ อาหารไขมันสูง (ซึ่งไดพลังงานจากไขมันคิดเปนรอยละ 59.3 ของพลังงาน

ทั้งหมด) เปนเวลา 4, 8 หรือ 12 สัปดาห  เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่  2 หนูทั้งเพศผูและเพศเมียไดถูก

ใหอาหารปกติหรืออาหารไขมันสูงเปนเวลา 12 สัปดาห หลังจากน้ันหนูแตละกลุมถูกแบงออกเปน 

4 กลุมยอยซึ่งไดแก กลุมที่ไดรับอาหารปกติ , กลุมที่ไดรับอาหารปกติรวมกับเอสโตรเจน , กลุมที่

ไดรับอาหารไขมันสูง และกลุมที่ไดรับอาหารไขมันสูงรวมกับเอสโตรเจน  ในกลุมที่ไดรับเอสโตร

เจนจะไดรับเอสโตรเจนในขนาด 50 ไมโครกรัมตอนํ้าหนักตัวหน่ึงกิโลกรัม วันละหน่ึงคร้ังทาง

ผิวหนังเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน  ภายหลงัจากเสร็จสิน้การทดลองในแตละชวงเวลาดังกลาว หนู

ทดลองจะถูกเก็บตัวอยางเลือดและสมองเพื่อศึกษาถึงภาวะด้ือตออินซูลินในเน้ือเยื่อสวนปลาย และ

ศึกษาถึงหนาที่การทํางานของอินซูลินในสมองโดยการใชเทคนิคการบันทึกสัญญาณไฟฟาบริเวณ 

CA1 ในสมองสวนฮิปโปแคมพัส และ immunoblot technique  จากผลการทดลองเราพบวาภาวะด้ือ

ตออินซูลินในเน้ือเยื่อสวนปลายจะถูกพบภายหลังไดรับอาหารไขมันสูงเปนเวลา 8 และ 12 สปัดาห 

การเพิ่มขึ้นของระดับ corticosterone ในพลาสมาจะเพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 4 ของการไดรับอาหาร

ไขมันสูง อยางไรก็ตามระดับ corticosterone ในสมองจะเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญในสัปดาหที่ 12 

ของการไดรับอาหารไขมันสูง การตอบสนองของอินซูลินในสมองซึ่งถูกแสดงโดยการเหนี่ยวนําให

เกดิ long-term depression (LTD) ในบริเวณ  CA1ของสมองสวนฮิบโปแคมพัสโดยใชอินซูลิน จะ

ถูกทําใหสูญเสียไปในสัปดาหที่ 12 ของการไดรับอาหารไขมันสูง  การลดลงของการเหนี่ยวนําให

เกดิ LTD โดยใชอินซูลินน้ีจะมีความเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยางในภาวะด้ือตออินซูลินของ

เน้ือเยื่อสวนปลาย  นอกเหนือไปจากน้ันระดับของ การ phosphorylation ของ IR, IR substrate 1 

(IRS-1) และ Akt/PKB ในสมองซึ่งตอบสนองตออินซูลินยังลดลงอยางมีนัยสําคัญภายในสัปดาหที่ 
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12 ของการไดรับอาหารไขมันสูง โดยการลดลงนี้ไมเกี่ยวกับกับการเปลี่ยนแปลงของระดับ IR, 

IRS-1 และ Akt/PKB โปรตีน ผลการศึกษาเพิ่มเติมของเรายังพบวาการไดรับเอสโตรเจนยังชวยเพิ่ม

ความไวตอการตอบสนองของอินซูลินในเน้ือเยื่อสวนปลายใหดีขึ้นทั้งในหนูเพศผูและเพศเมียที่

ไดรับอาหารไขมันสูง  อยางไรก็ตามการไดรับอาหารไขมันสูงยังเปนสาเหตุใหเกิดภาวะด้ือตอ

อินซูลินในสมองทั้งในหนูเพศผูและเพศเมีย  ซึ่งการไดรับเอสโตรเจนสามารถชวยแกไขการสูญเสีย

หนาที่การทํางานและการสงสัญญาณของอินซูลินในสมองเฉพาะในหนูเพศเมียที่ไดรับอาหาร

ไขมันสูงเทาน้ัน นอกเหนือไปจากน้ันเราไดใชโมเดลการผาตัดรังไขเพื่อยืนยันถึงผลของการขาด

เอสโตรเจนในหนูเพศเมียที่ไดรับอาหารปกติ  ผลการทดลองของเราแสดงใหเห็นวาหนูที่ไดรับการ

ผาตัดรังไขจะเกิดภาวะด้ือตออินซูลินของเน้ือเยื่อสวนปลายและมีการสูญเสียความสามารถของ

อินซลูนิในการเหน่ียวนําใหเกดิ LTD  ซึ่งการไดรับเอสโตรเจนจะมีประโยชนตอการชวยรักษา

ภาวะด้ือตออินซูลินในเน้ือเยื่อสวนปลายและในสมองของหนูที่ไดรับการผาตัดรังไข   จากผลการ

ทดลองทั้งหมดของเราสามารถชี้แนะไดวา การบริโภคอาหารไขมันสูงสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการ

เพิ่มขึ้นของระดับคอรติโคสเตอโรนและเกิดภาวะด้ือตออินซูลินของเน้ือเยื่อสวนปลายซึ่งสามารถ

ทําใหเกิดภาวะด้ือตออินซูลินในสมองและเกดิภาวะเครียดในสมองได  นอกจากน้ันการไดรับ

เอสโตรเจนยังสามารถชวยเพิ่มความไวตอการตอบสนองของอินซูลินในเนื้อเยื่อสวนปลายทั้งใน

หนูเพศผูและเพศเมีย  แตผลดีของการไดรับเอสโตรเจนตอหนาที่การทํางานของอินซูลินในสมอง

น้ันจะพบไดเฉพาะในหนูเพศเมียเทาน้ัน 

 

 
  

 

 

 

 

 


