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  Currently, it is well accepted that the non-communicable disease (NCD) has become a global threat of 
mankind and will continue to be in the next few decades.  Two major health burdens of this NCD include 
cardiovascular diseases and Alzheimer’s disease since the aging population will dramatically increase in the 
very near future.  Therefore, finding the new therapeutic and preventive strategies to protect the heart and the 
brain dysfunction at this time will provide a strong health impact for this matter.  According to this health threat, 
we aim to investigate the two major pathological conditions that seriously affect the heart and the brain function 
in this research proposal.  First, the metabolic syndrome which is now a global threat including Thailand.  
Second, the iron overload condition which can be found in several conditions including thalassemia.  Although 
not a global threat, thalassemia has become a serious domestic concern, due to its high prevalence, and this 
iron overload condition is also a health threat in several regions across the globe.  Both metabolic syndrome 
and iron overload conditions carry a serious strong impact on both the cardiac and brain function in that 
individual. 

Metabolic syndrome has become an epidemic, and a major health burdens in most nations around 
the world.  It has been shown that obesity due to long-term high-fat diet consumption can lead to insulin 
resistance and serious organ dysfunctions, particularly the heart and the brain.  In the heart, obese-insulin 
resistance has been demonstrated to cause oxidative stress, cardiac autonomic imbalance, left ventricular 
dysfunction, and cardiac mitochondrial dysfunction.  In the brain, obesity induced insulin resistance causes 
neuronal stress, decreased brain insulin sensitivity, oxidative stress, brain mitochondrial dysfunction and 
neuroelectrophysiological alterations leading to cognitive declines.  Although pharmacological interventions 
have been extensively investigated in obese-insulin resistance, the undesirable effects particularly on the heart 
have often been reported.  Thus, a search for novel and better ways of therapeutic approach is an important 
issue at this time.   

In the past decades, the role of autonomic regulatory therapy (ART) has been demonstrated to provide 
several benefits, including cardioprotection and neuroprotection.  The vagus nerve stimulation (VNS) has been 
demonstrated to provide cardioprotective effect in the ischemic-reperfusion heart and during heart failure.  



 

 

Moreover, there is evidence that improving autonomic balance by VNS could improve metabolic parameters.  
Nevertheless, systemic investigation regarding the role of VNS in the heart and brain under obese-insulin 
resistant condition is still lacking.  Furthermore, growing evidence demonstrates the important role of the 
fibroblast growth factor-21 (FGF21) as a potential metabolic regulator in metabolic syndrome.  However, the 
effects of FGF21 on the heart and brain of obese-insulin resistant subjects have never been investigated.  In 
addition, the role of caloric restriction in obese-insulin resistance is still unclear regarding its effects on the 
improvement of metabolic parameters, cardiac and brain functions.  Therefore, the first of the two parts of this 
research project will employ the research approach spanning from mitochondria and cellular and molecular 
studies to in vivo animal model to investigate the roles of ART using the VNS technique, and pharmacological 
intervention with FGF21 as well as the role of caloric restriction on cardio- and neuroprotection under obese-
insulin resistant condition.  Moreover, the knowledge obtained from these basic studies will be translated into 
the clinical study in metabolic syndrome patients regarding the roles of FGF21 in the heart and brain, thus 
providing novel strong global impacts on the future applications of these markers and potential novel 
interventions to improve the decline functions of the heart and brain in these patients. 

In the second part, the effects of iron overload condition on the heart and brain will be determined 
with the “from cell-to-bedside” approach.  In several countries around the world including Thailand, 
thalassemia has been a major health concern that results in both health and economic burdens to family and 
the nation.  The iron overload status is commonly found in this hematological disorder.  If the treatment is 
inadequate, iron accumulation will occur in many organs including the heart and brain.  In the heart, iron 
accumulation leads to iron overload cardiomyopathy, and is responsible for a large number of mortality in 
these patients.  Recently, we were the first to demonstrate the novel pathway of iron entry into the heart via 
the T-type calcium channel (TTCC).  This proposal will further explore the conventional iron chelators used in 
patients and to find the most effective one(s) in altering the TTCC, and thus preventing cardiac dysfunction.  
This finding may also provide a novel therapeutic strategies to prevent iron accumulation in the heart.  
Furthermore, growing evidence demonstrates the undesireable effects of iron overload on the brain, including 
blood-brain-barrier breakdown, brain mitochondrial dysfunction, and cognitive declines.  Iron overload has also 
been shown to involve in the development of Alzheimer’s disease.  Nevertheless, the definitive mechanisms 
regarding iron entry into the cell of the heart and brain are still unclear.  It is no dounbt that if the entry pathway 
of iron into cells is clarified, a better therapeutic plan can be easily managed, resulting in a better treatment 
and prevention of iron-overload-induced cardiac and brain dysfunction.  Moreover, the relationship between 
iron overload in the brain and amyloid plaque accumulation as well as ion channel alterations has never been 
verified.  Thus, in the second part of this project, the roles of iron overload and the effects of pharmacological 
interventions on the heart and brain functions, spanning from cellular studies (including patch clamp recording) 
to clinical investigation will be studied.  Since we have shown previously in an iron-overload animal model that 



 

 

the combined treatment of iron chelating agent and N-acetylcysteine (NAC) provided robust effects in the 
protection against iron overload conditioning, we will also translate the findings from this basic study to the 
clinical investigation in patients with thalassemia in this project.     

We are certain that our unique research approach (i.e. From cell-to-bedside) will provide important 
fundamental knowledge as well as clinical insights for their research translation without the gap of knowledge 
between basic findings and clinical application.  Moreover, information obtained from this research project will 
provide valuable information to allow us to devise strategies for the next step in improving our understanding 
of the mechanisms of  ART through the VNS, as well as the effects of FGF21 in both the heart and brain under 
obese-insulin resistance and metabolic syndrome patients, and the ionic mechanisms of iron entry into the 
heart and brain under iron overload condition, as well as the efficacy of combined iron chelating agent and 
NAC on autonomic imbalance and the heart in thalassemia patients.  All of these findings should help us reach 
the ultimate goal of finding a novel and better therapeutic approach and prevention of cardiovascular and 
brain disorders in both metabolic syndrome and iron overload conditions.   


