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การเพิ่มขึ้นของเอ็มอารเอ็นเอชี้วัดการเจริญของเซลลสรางกระดูกในเซลลยูเอ็มอาร-106 เมื่อ
ไดรับพูรารินและไฟโตเอสโตรเจนจาก Pueraria mirifica

ไฟโตเอสโตรเจนกำลังเปนสารที่ไดรับความสนใจเนื่องจากความสามารถในการปองกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหลัง
หมดประจำดือน เมื่อไมนานมานี้การศึกษาใน Pueraria mirifica (กวาวเครือ) ซึ่งเปนพืชที่มีไฟโตเอสโตรเจนมา พบ
วาพืชชนิดนี้สงผลดีตอการสรางกระดูกในหนูที่ตัดรังไข ทวากลไกในระดับเซลลนั้นยังไมเปนที่ทราบแนชัด ผูวิจัยจึง
ศึกษาผลของสารสกัดจากกวาวเครือและสารประกอบไอโซฟลาโวน คือ พูราริน ตอการอยูรอดของเซลล การแบงเซลล 
และการแสดงออกของยีนชี้วัดการเจริญของเซลลสรางกระดูกในเซลลสรางกระดูกยูเอ็มอาร-106 หลังจากที่เซลลไดรับ 
17เบตา-เอสตราไดออล (อี-2), เจนิสทีน, สารสกัดจากกวาวเครือ และพูราริน พบวาการแบงเซลลลดลง แตไมพบการ
เปลี่ยนแปลงของการอยูรอดของเซลล ผลจากเรียลไทมพีซีอารพบวาสารสกัดจากกวาวเครือ และพูราริน เพิ่มการ
แสดงออกของยีนแอลคาไลนฟอสฟาเตส (เอแอลพี) และออสติโอโปรทีเจริน ยกเวนยีนอารยูเอ็นเอกซ-2, ออสเตอริกซ 
และออสติโอแคลซิน นอกจากนี้พูรารินยังลดการแสดงออกของยีนรีเซปเตอร แอคติเวเตอร ออฟ นิวเคลียร แฟคเตอร 
แคปปาบ ี ไลแกนด ซึ่งเปนตัวสงเสริมการเจริญของเซลลสลายกระดูก จึงชี้ใหเห็นวาพูรารินสงเสริมการสรางกระดูก
โดยเรงกระบวนการเจริญของเซลลสรางกระดูกและยับยั้งการทำงานของเซลลสลายกระดูก เมื่อเซลลไดรับเอสโตรเจน
รีเซปเตอรแอนตาโกนิสท (ไอซีไอ-182780) พบวาการเพิ่มขึ้นของยีนเอแอลพีเนื่องจากการกระตุนดวยอี-2, เจนิสทีน 
สารสกัดจากกวาวเครือ และพูราริน ถูกยับยั้งโดยสิ้นเชิง จึงสรุปไดวาสารสกัดจากกวาวเครือ และพูราริน กระตุน
กระบวนการเจริญของเซลลสรางกระดูกมากกวาการแบงตัวเพิ่มจำนวน โดยขึ้นกับเอสโตรเจนรีเซปเตอร การศึกษานี้
จึงชี้ใหเห็นความเปนไปไดในการใชสารสกัดจากกวาวเครือและพูราริน ในการปองกันและรักษาโรคกระดูกพรุนอัน
เนื่องมาจากภาวะหมดประจำเดือน
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Upregulation of osteoblastic differentiation marker mRNA expression in 
osteoblast-like UMR106 cells by puerarin and phytoestrogens from Pueraria 

mirifica

Phytoestrogens have attracted attention for their potential in the prevention of postmenopausal 
osteoporosis. Recently, phytoestrogen-rich herb Pueraria mirifica has been demonstrated to possess an 
osteogenic effect on bone in ovariectomized rats, but its underlying cellular mechanism was not known. 
Here, we investigated the effects of P. mirifica extract and its major isoflavone compound, puerarin, on 
cell viability, cell proliferation and the expression of differentiation markers in rat osteoblast-like 
UMR106 cells. After exposure to 17β-estradiol (E2), genistein, P. mirifica extract and puerarin, 
proliferation but not viability of UMR106 cells was markedly decreased. Quantitative real-time PCR 
revealed that P. mirifica extract and puerarin significantly increased the mRNA expression of alkaline 
phosphatase (ALP) and osteoprotegerin, but not Runx2, osterix or osteocalcin. Puerarin also decreased 
the mRNA expression of receptor activator of nuclear factor-kB ligand, an osteoclastogenic factor, 
suggesting that it could induce bone gain by enhancing osteoblast differentiation and suppressing 
osteoclast function. Furthermore, after an exposure to high affinity estrogen receptor (ER)  antagonist 
(ICI182780), the E2-, genistein-, P. mirifica extract- and puerarin-induced upregulation of ALP 
expressions were completely abolished. It could be concluded that P. mirifica extract and puerarin 
induced osteoblast differentiation rather than osteoblast proliferation in an ER-dependent manner. The 
present findings, therefore, corroborated the potential benefit of P. mirifica extract and puerarin in the 
prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis.
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