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Topic  Review

ปรารถนา ศรีชมพู
1
, จินตนาภรณ์ วัฒนธร

2,3

1
นักศึกษาหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ทหาวิทยาลัยขอนแก่น

3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรคหลอดเลือดสมองในภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

 เมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syn-

drome) หรือเรียกอีกชื่อว่า ”โรคอ้วนลงพุง„ เป็น

ภาวะอ้วนบริเวณช่วงเอวเนื่องจากมีการสะสมของ

ไขมันในช่องท้องมากเกินไป สาเหตุที่แท้จริงยังไม่

ทราบแน่ชัด แต่เป็นผลจากความไม่สมดุลของ

พลังงานท่ีรับประทานเข้าไปกับพลังงานท่ีร่างกาย

นำาไปใช้ ทำาให้มพีลงังานส่วนเกนิสะสมในรปูไขมนั

ในร่างกาย  ซึง่เป็นผลมาจากท้ังทางพันธกุรรม และ

สิง่แวดล้อมรวมกนั1   ภาวะนีจ้ะประกอบด้วยอ้วน

ลงพุง มีไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) 

ความดันเลือดและระดับนำ้าตาลในเลือดสูง2 มี

รายงานว่าผู ้ป ่วยเป็นเมตาบอลิกซินโดรมใน

ประเทศไทยในรอบ 20 ปีทีผ่่านมา มจีำานวนเพิม่สงู

อย่างรวดเร็ว และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป  จาก

ข้อมูลการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ

ตรวจร่างกายครั้งที่ 4 เมื่อ พศ. 2552 พบว่าภาวะ

เมตาบอลิกซินโดรมในประชากรไทยอายุ 20 ปีขึ้น

ไปเท่ากับร้อยละ 23.2 โดยมีความชุกในเพศหญิง 

(ร้อยละ 26.8) สูงกว่าเพศชาย (ร้อยละ 19.5) และ

ความชุกจะเพิม่ขึน้ตามอายทุีเ่พิม่ขึน้จนสงูทีส่ดุใน

ช่วงอายุ 50-69 ปีในเพศชาย และช่วงอายุ 60-79 

ในเพศหญิง ตามลำาดับ และยังพบผู้ที่มีภาวะอ้วน

ลงพุงจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือด

สมองตามมา3,4 โดยพบว่าผู้ป่วยเมตาบอลิกซินโด

รมนั้นมีโอกาสเส่ียงในการเป็นโรคหลอดเลือด

สมองถงึมากกว่าร้อยละ 44 โดยอตัราเสีย่งในเพศ

หญิงจะมากกว่าเพศชาย5 อย่างไรก็ตามข้อมูลใน

ส่วนนี้ยังขัดแย้งอยู ่เน่ืองจากบางการศึกษาก็

รายงานว่าอบุตักิารณ์การพบโรคหลอดเลอืดสมอง

ในโรคเมตาบอลิกซินโดรมน้ันไม่ต่างกันในเพศ

หญิงและชาย6,7 

 กลไกทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิโรคหลอดเลอืด

สมองในผู้ป่วยโรคเมตาบอลิกซินโดรมนั้นอาจมี

หลายประการ อย่างไรก็ตามสาเหตุหนึ่งน่าจะเกิด

จากการทีภ่าวะเมตาบอลกิซนิโดรมนัน้มกีารทำางาน

ของระบบต้านอนมุลูอสิระลดลงทำาให้มคีวามเครยีด 

ออกซิเดชันเพิ่มขึ้น8  เนื่องจากในภาวะเมตาบอลิก

ซินโดรมจะมีระดับไขมันที่มีความหนาแน่นสูง 

(hidh density lipoprotein-cholestrol; HDL) 

ซึ่งเป็นไขมันดีตำ่า9 แต่ไขมันดีนี้มีคุณสมบัติต้าน

อนุมูลอิสระโดยช่วยกำาจัดและทำาให้สาร lipid 

hydroperoxide ที่เกิดจากกระบวนการ lipid 
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peroxidation หมดฤทธิ์10 ร่วมกับการรบกวน

กระบวนการเมแทบบอลซึิมทีเ่กดิจากภาวะทีเ่มตา

บอลิกซินโดรมมีผลทำาให้เกิดการสะสมไขมันเกิด

ก า ร ดื้ อ ต ่ อ อิ น สุ ลิ น ก็ ทำ า ใ ห ้ มี ค ว า ม เ ค รี ย ด

ออกซิเดชันเพิ่มข้ึน11 ความเครียดออกซิเดชันที่

เพิม่ขึน้จะทำาให้เกดิ oxidized-low density lipo-

protein-cholesterol (ox-LDL) ขึ้น และสารนี้จะ

เหนี่ยวนำาให้เซลล์ที่บุผนังหลอดเลือด (endothe-

lial cell) หลั่งสาร monocyte chemotactic 

protein 1 (MCP-1) ออกมาเหนีย่วนำาให้เมด็เลอืด

ขาวทั้ง T-call และ monocyte เกาะที่ผนังด้านใน

หลอดเลือดเพิ่มขึ้นและเหนี่ยวนำาให้ monocyte 

เปลีย่นแปลงไปเป็น macrophage12  ซึง่จะยิง่ช่วย

เพ่ิมความเครียดออกซิเดชัน และ ox-LDL การ

เหนี่ยวนำาให้เม็ดเลือดขาวมาเกาะที่ผนังหลอด

เลือดน้ีต้องอาศัยการทำางานของกลุ่ม adhesion 

molecule หลายตัว ที่สำาคัญได้แก่ vascular cell 

adhesion molecule 1 (VCAM-1), intercel-

lular adhesion molecule 1 (ICAM-1)   

เนือ่งจาก ox-LDL ประกอบด้วย apolipoprotein 

B100 ซึง่มปีระจเุป็นลบจดจำา scavenger recep-

tor ซึ่งอยู่บนผิวของ macrophage ได้ก็จะมาจับ

กับ macrophage และถูกนำาเข้าไปสะสมในเซลล์

ของ macrophage กลายเป็น foam cell13 เมื่อมี 

foam cell สะสมอยูท่ีห่ลอดเลอืดเป็นแถบเรยีกว่า 

fatty streak การที่มี foam cell สะสมที่บริเวณ

ผนังหลอดเลือดเป็นจำานวนมาก การสะสมของทั้ง

เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ส่วนซาก (debris) 

ของเซลล์ที่ตาย เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน (connective 

tissue) และไขมนัทีก่่อตวักนัเป็นตะกรนัในหลอด

เลอืดทำาให้มลัีกษณะเป็นก้อนแขง็นนูจะเรยีกก้อน

นี้ว่า อาเธอโรมา (atheromatous plaque) จะ

กลายเป็น fibrous plaque หรือ atheromatous 

plaque ทำาให้ผนงัเลอืดเลอืดมคีวามยดืหยุน่น้อย

ลงและท่อภายในหลอดเลอืดตบีแคบลง เกดิภาวะ

หลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ขึ้นได้  

นอกจากนั้น Ox-LDL ยังมีคุณสมบัติยับยั้งการ

การสร้าง nitric oxide ซึง่เป็นสารทีส่ำาคญัทีเ่หนีย่ว

นำาการคลายตัวของหลอดเลือดอีกด้วยทำาให้ส่ง

เสรมิการทำาให้หลอดเลอืดแดงตีบ นอกจากนัน้การ

เกิดภาวะ endothelial dysfunction mac-

rophage และเกล็ดเลือดที่ได้รับการกระตุ้นจาก

การทีผ่นงัหลอดเลอืดได้รบั injury  เองกม็ผีลกระ

ตุ ้นการสร้างและคัดหล่ัง platelet-derived 

growth factor (PDGF), insulin-like growth 

factor, transforming growth factors alpha 

and beta, thrombin และangiotensin II จาก

นัน้สารเหล่านีก้จ็ะมผีลทำาให้มกีาร smooth mus-

cle จากขั้นของ tunica media มีการ migrate 

เข้ามายงัช้ันของ tunica intima แล้วมกีาร prolif-

eration ขึ้น ทั้งการที่มีเซลล์และสารต่างๆมาเกาะ

ที่ผนังด้านในร่วมกับการที่มี proliferation ของ 

smooth muscle cell ดงัทีก่ล่าวข้างต้นทำาให้ผนงั

ของชั้น intima-media หนาตัวขึ้น14 

 นอกจากความเครยีดออกซเิดชนัแล้วยงัพบ

ว่าภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมยงัมกีารอกัเสบเพิม่ขึน้ 

ทั้งนี้เนื่องจากเซลล์ไขมันที่มีการสะสมเพิ่มขึ้นใน

ภาวะดังกล่าวจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทำาให้มีการ

เพ่ิมของ proinflammatory cytokine โดยเฉพาะ 

interleukin-6 (IL-6) และ tumor necrosis fac-
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tor (TNF-α) ซ่ึงสารเหล่านี้ และภาวะ dyslipi-

demia จะทำาให้เกิดการสร้างก้อนอาเธอโรมาขึ้น

และยังมีผลต่อการกระตุ้นการสร้างก้อนลิ่มเลือด 

(thrombus) อกีด้วย15 นอกจากนัน้สารดงักล่าวยงั

มผีลต่อการเหนีย่วนำาภาวะดือ้ต่ออนิสุลนิ (insulin 

resistance) สาร TNF-a นั้นจะจับกับตัวรับสอง

ประเภทคือ TNFNI และ TNFRII ซึ่งพบในเซลล์

ทกุประเภท โดยเมือ่จบักบั TNFRI จะมผีลเหนีย่ว

นำากระบวนการ apoptosis และ proliferation 

ตลอดจนการ differentiation ของเซลล์ ในขณะ

ที่เมื่อจับ TNFRII จะมีผลด้านเกี่ยวกับเมตาบอลิ

ซมึ โดยจะมผีลยบัยัง้กระบวนการ phosphoryla-

tion ที่ serine residue ของ insulin receptor 

และยับยั้งการ phosphorylation ของ alpha 

subunit ของ insulin receptor ทำาให้ลดการเกิด 

signal transduction ผ่าน insulin receptor   

TNF-a ยงัมีผลยบัยัง้การแสดงออกของจนีทีส่ร้าง 

GLUT-416 การท่ีอินสุลินออกฤทธิ์ไม่ได้ทำาให้

ร่างกายมกีารสร้างสารดงักล่าวเพิม่ขึน้และการกระ

ตุ้นการทำางานของวิถี mitogen-activated pro-

tein-kinase (MAP-kinase) ทำาให้มีการสร้าง 

endothelin-1 ซ่ึงเป็นสารท่ีทำาให้เกิด vasocon-

striction ของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเพิ่ม

สารดงักล่าวทีไ่ปออกฤทธิผ่์าน ETA receptor จะ

ทำาให้ vascular tone เพิ่ม เพิ่มการอักเสบและ

ความเครียดออกซิเดชันเพิ่มการเกิด atheroma-

tous plaque ทำาให้ขนาดของ plaque ใหญ่ขึน้ ดงั

เช่นทีก่ล่าวข้างต้น การให้สารยบัยัง้  endothelin-1 

นอกจากนั้นแล้วยังพบว่า foam cell mac-

rophage และ T-cell  ยังทำาให้มีการสร้าง ET
A
 

มากกว่า ET
B
 และยังเพิ่มความสามารถของ ET-1 

ในการจบักบั receptor ET
B
 ทำาให้ส่งเสรมิการเกดิ

หลอดเลือดแดงตีบแข็งมากขึ้น และมีโอกาสเกิด

โรคหลอดเลอืดสมองตบีมากขึน้  ยิง่กว่านัน้ยงัพบ

ว่าภาวะเครียดออกซิเดชันที่เพิ่มชึ้นในเมตาโบลิก

ซนิโดรมจะทำาให้มกีารสร้าง advanced oxidation 

protein protein หรือ AOPP ซึ่งมีลักษณะและ

คุณสมบัติเหมือนadvanced glycation end-

products (AGEs) จากเมด็เลอืดขาว neutrophil 

เพิ่มขึ้นทำาให้กระตุ้นการคัดหลั่งของ proinflam-

matory cytokine และ adhesion molecule เพิม่

ขึ้น17 

 ดงันัน้จะเหน็ว่ากลไกสำาคญัในการเกดิพยาธิ

สรีรวทิยาของโรคหลอดเลอืดสมองในเมตาบอลกิ

ซินโดรม จะเกิดจากการอักเสบและความเครียด

ออซเิดชนัเป็นสำาคญัการบรโิภคอาหาร ยา หรอืสาร

ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการดังกล่าวจึงน่าจะให้

ประโยชน์ในการลดความเสีย่งของการเกดิภาวะดงั

กล่าวได้ อย่างไรกต็ายงัจำาเป็นต้องมกีารศกึษาเพิม่

เตมิในประเดน็ดงักล่าวในแบบจำาลองของภาวะเม

ตาบอลิกซินโดรมที่เหน่ียวนำาให้เกิดโรคหลอด

เลอืดสมองและใน clinical trial study เพือ่ยนืยนั

แนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยเรื่อ

งอิพิจีเนติก (epigenetic) และผลกระทบจากวิถี

การใช้ชีวิต (life style) ที่ต่างกันก็อาจทำาให้การ

ตอบสนองต่างกนัดงันัน้จงึควรตระหนกัถงึผลกระ

ทบดังกล่าวและอาจต้องนำาปัจจัยดังกล่าวมาใช้

ออกแบบอาหาร และการรักษาในแต่ละบุคคลต่อ

ไป
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