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Abstract 

The aim of the present study was to investigate the effects of Genistein on neointimal changes after 

balloon injury of carotid artery in ovariectomized rats. Animals in this study were divided into 4 groups namely 

i) the ovariectomized rats treated with DMSO 100 µl/day subcutaneous (sc) (n=8;OVX+DMSO), ii) the 

ovariectomized rats treated with Genistein 0.25 mg/kg/day.sc (n=8;OVX+Genistein), iii) the ovariectomized rats 

treated with 17β-estradiol 0.2 µg/kg/day.sc (n=8;OVX+E2) and iv) the sham operation group treated with 

dimethyl sulfoxide (DMSO) 100 µl/day sc (n=8;Sham+DMSO). Three groups of ovarictmized rats underwent 

balloon injury of left carotid artery and the other group underwent sham operation. Histology of the left carotid 

arteries were examined two weeks after the injury event. It showed that the intima area and the ratio of intima 

area to media area were significantly increased in the OVX+DMSO group compared with the Sham+DMSO 

group (3167.78 ± 562.75 µm
2
 and 1.36 ± 0.23 respectively).The intimal thickness and its ratio to media were 

significantly decreased in the OVX+Genistein group and the OVX+E2 group compared with the OVX+DMSO 

group (1392.37± 235.12 µm
2
, 0.6 ± 0.09 and 1298.00 ± 152.02 µm

2
, 0.58 ± 0.07 respectively). The findings 

suggest that Genisetein could inhibit neointimal changes from balloon injury of carotid artery in ovariectomized 

rats as similar to estrogenic administration.  
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*ผู้เขียน 

บทคัดย่อ 

 จุดประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ศึกษาผลของเจนติสตีนต่อการเปล่ียนแปลงของช้ันอนิทมิา

ในหลอดเลือดแดงคาโรติดภายหลังการท าให้บาดเจบ็ด้วยบอลลูนในหนูแรทที่ถูกตัดรังไข่ สตัว์ทดลองใน

การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 8 ตัวคือ 1)กลุ่มหนูที่ถูกผ่าตัดรังไข่ 2 ข้างได้รับ DMSO 100 

ไมโครลิตรต่อวัน(OVX+DMSO) 2)กลุ่มหนูที่ถูกผ่าตัดรังไข่ 2 ข้าง ได้รับเจนนีสตีน 0.25 มิลลิกรัมต่อ

กโิลกรัมต่อวัน  (OVX+Genistein) 3)กลุ่มหนูที่ถูกผ่าตัดรังไข่ 2 ข้าง ได้รับ 17-β estradiol (E2) 0.2

ไมโครกรัมต่อกโิลกรัมต่อวัน  (OVX+E2) 4)กลุ่มหนูที่ได้รับการผ่าตัดแต่ไม่ได้ท าการผ่าตัดรังไข่ ( sham 

operation) ได้รับ DMSO 100 ไมโครลิตรต่อวัน  (Sham+DMSO) เป็นเวลา 4 สปัดาห์ จากน้ันถูกท าให้

บาดเจบ็ด้วยบอลลูนในหลอดเลือดแดงคาโรติดข้างซ้าย เล้ียงต่อเป็นเวลา 2 สปัดาห์ ท าการการุณยฆาต 

เกบ็หลอดเลือดแดงคาโรติดข้างซ้ายเพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ในช้ันมีเดีย  ช้ันอนิทมิา ช้ัน

อนิทมิาต่อช้ันมีเดีย ผลการทดลอง พบว่า กลุ่ม  OVX+DMSO มีการเพ่ิมข้ึนของช้ันอนิทมิา ช้ันอนิทมิาต่อ

ช้ันมีเดีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทยีบกบักลุ่ม  Sham+DMSO แต่ในกลุ่ม  OVX+Genistein และ

กลุ่ม OVX+E2 ช้ันอนิทมิา ช้ันอนิทมิาต่อช้ันมีเดีย  ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทยีบกบักลุ่ม  

OVX+DMSO จากผลการทดลอง สรุปได้ว่า เจนนิสตีนออกฤทธิ์คล้ายกบัเอสโตรเจนขนาดต ่าในการยับย้ัง

การเปล่ียนแปลงของช้ันอนิทมิาในหลอดเลือดแดงคาโรติดภายหลังการท าให้บาดเจบ็ด้วยบอลลูนในหนู

แรทที่ถูกตัดรังไข่ 

ค าส าคัญ : เจนนิสตีน การเปล่ียนแปลงของช้ันอนิทมิา การท าให้บาดเจบ็ด้วยบอลลูน การตัดรังไข่   

 

 


