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บทคัดย่อ 
 

กรดอะเซียติก (Asiatic acid, AA) เป็นสารออกฤทธิ์ส าคัญในกลุ่มไตรเทอร์ปีนอยด ์
ท่ีพบไดใ้นบวับก มีฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาในการตา้นสารอนมุูลอิสระและการตายของเซลล ์ดว้ยเหตุนี ้
จึงท าให ้AA เป็นหน่ึงในสารท่ีมีศักยภาพในการปกป้องหัวใจจากภาวะกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลือด
แล้วมีเลือดกลับมาเลีย้งซ า้ (ischemia-reperfusion (IR) injury) วิทยานิพนธ์นีจ้ึงมีวัตถุประสงค ์
ในการศึกษาผลและกลไกในการปกป้องกลา้มเนื้อหัวใจของ AA ท่ีใหก้่อนการเกิดภาวะกลา้มเนือ้
หัวใจขาดเลือด โดยหนูขาวจะไดร้บั AA ขนาด 25 mg/kg/day ทางปาก เป็นเวลา 28 วัน ก่อนถูก
เหน่ียวน าให้เกิ ดภาวะ IR injury ด้วยวิ ธี  Langendorff retrograde perfusion เมื่ อ เสร็จ สิ ้น 
การทดลองหัวใจถูกน ามาศึกษาขนาดการตายของกลา้มเนือ้หัวใจ การเปล่ียนแปลงทางชีววิทยา
ของไมโตคอนเดรีย และการแสดงออกของ apoptosis-regulated proteins ผลการวิจัย พบว่า AA 
สามารถลดขนาดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจได้ถึง 49% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
(p<0.001, n=7), ลดการเกิด mitochondrial depolarization (p<0.001, n=3), ป้องกันการบวม
ของไมโตคอนเดรียได้ตั้งแต่นาทีท่ี 15 ของการทดลอง (p<0.05, n=3), เพิ่มการแสดงออกของ
โปรตีน Bcl-2 (p<0.05, n=3), และลดการแสดงออกของโปรตีน Bax (p<0.05, n=3) และ Cleaved 
caspase-3 (p<0.05, n=3) จึงสรุปได้ว่า AA มีฤทธิ์ในการปกป้องหัวใจจากภาวะ IR injury โดย
สามารถลดขนาดการตายของกลา้มเนือ้หัวใจผ่านทางการปกป้องการเปล่ียนแปลงทางชีววิทยา
ของไมโตคอนเดรีย รวมทั้งเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนการอยู่รอดและลดการแสดงออกของ
โปรตีนการตายของเซลลแ์บบ apoptosis  
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ABSTRACT 
 

Acute myocardial infarction is the leading cause of global mortality and morbidity.  
It is a well-known fact that mitochondria regulate key factors in acute myocardial ischemia-
reperfusion (IR) injury. Therefore, many novel strategies act through common end-effectors 
as well as mitochondria are required to protect cardiomyocytes from acute myocardial IR 
injury. Asiatic acid (AA) is a natural pentacyclic triterpenoid derived from the tropical 
medicinal plant Centella asiatica which has various bioactivities to reduce cardiomyopathy. 
The present study aimed to evaluate the cardioprotective effect of AA and its underlying 
mechanism on myocardial IR injury. Twenty-six male Wistar rats were randomly assigned to 
receive either AA 25 mg/kg/day orally or vehicle as a control for 28 days. Hearts were 
isolated for examining infarct size after 30 min of global ischemia followed by 60 min of 
reperfusion using Langendorff retrograde perfusion. Cardiac tissues were harvested to 
investigate the underlying mechanisms. Compared to the control group, pre-treatment with 
AA group significantly reduced infarct size accounting for 49% (p<0.001, n=7), alleviated 
mitochondrial depolarization as indicated by higher aggregate/monomeric JC-1 ratio 
(p<0.05, n=3), and prevented mitochondrial swelling (p<0.05, n=3). Furthermore, apoptosis-
regulated proteins expression was measured by western blot. The result showed that AA-
treated heart demonstrated a higher expression of Bcl-2 (p<0.05, n=3) while the expression 
of Bax and Cleaved caspase-3 were lower than control heart (p<0.05, n=3). These findings 



suggested that AA exerts cardioprotection against myocardial IR injury by reducing infarct 
size, preserving mitochondrial biological properties, increasing expression of anti-apoptotic 
protein, and attenuating expression of pro-apoptotic proteins. 


