
!"#$%&'()**

!"#
$%
&'
(%)
*)
(%

!"#!$%&%'()*+,%-)#,."$/,!"/!"#!$%&%'()*+,%-)#,."$/,!"/!"#!$%&%'()*+,%-)#,."$/,!"/!"#!$%&%'()*+,%-)#,."$/,!"/!"#!$%&%'()*+,%-)#,."$/,!"/

!"#

$%&$'()*+!,-)! . ////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////
01234"2 . ////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////
*0! . /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////
56789 . ///////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////

!"#$"%$#&'(!"#)*+,-./0!1%*2"%!"#)*+,-
$3#,/!"#04*/"%15672")*'-"8,-72*58
9'%:.;<=>?@=A<?B=A..9'%$"%.;<=>?@=A<?C
D=EFGH.I.JGKLMNKFOEFPGJMH:FL:QP

!"#$%&'()*+,-+.%/0#
12$&'3*$")*12'+"

!"#$%&'#()'!"%*(
!"##$%&'()*+,-+!"##$%&'()*+,-+!"##$%&'()*+,-+!"##$%&'()*+,-+!"##$%&'()*+,-+

!"#

:"(!2&;&<<=%4 . ///////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////
01234"2 . ////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////
*0! . /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////
56789 . ///////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////

การเพิ่มจำนวนและการแสดงออกของเอ็มอารเอ็นเอกลุมยีนที่บงชี้การเจริญไปเปนเซลล

วิลลัสและโปรตีนขนสงแรธาตุ ในเซลลคริปตไออีซี-6 ที่ไดรับฮอรโมนโพรแลคติน

ในระยะตั้งครรภและใหนม โพรแลคตินเปนฮอรโมนที่กระตุนการดูดซึมแคลเซียมและแรธาตุอื่น ๆ ที่บริเวณลำไสเล็ก

ของแม เพื่อใชในการเจริญเติบโตของตัวออนและการผลิตน้ำนม แมการดูดซึมสารอาหารที่เพิ่มขึ้นเชื่อวาเปนผลจาก

การเพิ่มระดับการแสดงออกของโปรตีนขนสงของเซลลวิลลัส อยางไรก็ตาม ความเปนไปไดที่โพรแลคตินจะเปนตัวเรง

การเพิ่มจำนวนและการเจริญของเซลลคริปตเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมยังไมเคยมีการศึกษามากอน ผูวิจัยจึงได

ศึกษาการเพิ่มจำนวนและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการขนสงแรธาตุในเซลลคริปตไออีซี-6 ที่ไดรับฮอรโมน

โพรแลคติน ผลการศึกษาเปนไปตามที่คาดการณ กลาวคือโพรแลคตินไมสงผลตอการเพิ่มจำนวนเซลลคริปต และไม

พบการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่บงชี้การเจริญไปเปนเซลลวิลลัส อาทิ ไดเปปทิดิลเปปทิเดส-4 แลคเตส 

กลูโคสทรานสปอรตเตอร-5 ดังนั้นโพรแลคตินจึงไมนามีสวนในการกระตุนเซลลคริปตใหเปลี่ยนแปลงไปเปนเซลล

วิลลัสที่ทำหนาที่ดูดซึมสารอาหาร นอกจากนี้ยังพบวาเซลลไออีซี-6 ที่ไดรับโพรแลคตินลดระดับการแสดงออกของยีน

คาลบินดิน-ดี-9-เค คลอดิน-3 และโอคลูดิน ในขณะที่ไมพบเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน ทีอารพีวี-5 ทีอารพีวี-6 

พีเอ็มซีเอ-1บี และ เอ็นซีเอ็กซ-1 จึงสรุปไดวาเซลลไออีซี-6 ไมตอบสนองตอโพรแลคตินดวยการเพิ่มจำนวนและ

เปลี่ยนแปลงไปเปนเซลลวิลลัส ดังนั้นผลการทดลองจึงสนับสนุนสมมุติฐานกอนหนานี้ที่กลาววา โพรแลคตินเรงการดูด

ซึมแรธาตุโดยเพิ่มระดับการแสดงออกและการทำงานของโปรตีนขนสงเฉพาะในเซลลวิลลัสซึ่งมีหนาที่ดูดซึมเทานั้น
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Proliferation and mRNA expression of absorptive villous cell markers and 
mineral transporters in prolactin-exposed IEC-6 intestinal crypt cells

During pregnancy and lactation, prolactin (PRL) enhances intestinal absorption of calcium and other 

minerals for fetal development and milk production. Although an enhanced absorptive efficiency is 
believed to mainly result from the upregulation of mineral transporters in the absorptive villous cells, 

some other possibilities,  such as PRL-enhanced crypt cell proliferation and differentiation to increase the 
absorptive area, have never been ruled out.  Here, we investigated cell proliferation and mRNA 

expression of mineral absorption-related genes in the PRL-exposed IEC-6 crypt cells. As expected, the 
cell proliferation was not altered by PRL. Since the mRNA expressions of villous cell markers, including 

dipeptidylpeptidase-4, lactase and glucose transporter-5,  were not increased, PRL was not likely to 
enhance crypt cell differentiation into the absorptive villous cells. In contrast to the previous findings in 

villous cells, PRL was found to downregulate the expression of calbindin-D9k, claudin-3 and occludin in 
IEC-6 crypt cells, while having no effect on TRPV5, TRPV6, PMCA1b and NCX1 expression. In 

conclusion, IEC-6 crypt cells did not respond to PRL by increasing proliferation or differentiation into 
villous cells. The present results thus supported the previous hypothesis that PRL enhanced mineral 

absorption predominantly by increasing transporter expression and activity in the absorptive villous 
cells.
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