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ABSTRACT 

 

 

Pueraria mirifica (PM) is well known for a potent source of phytoestrogen.  The aim 

of this study was to investigate and compare the effects of PM on rat mammary 

glands of both sexes at pre- and postpubertal ages (PND 21 and PND 51 respectively).  

The animals were gavaged with PM dissolved in distilled water at doses of 5 (PM-5), 

50 (PM-5O), and 100 (PM-100) mg/kg/day for 30 days.  The techniques of mammary 

gland whole mount and paraffin section were used.  The expression of estrogen 

receptors alpha (ERα) in the epithelial cells of the glands was also examined by 

immunohistochemical techinique.  In female rats, PM caused higher density and 

larger size of lobuloalveoli in the glandular tissue of the mammary gland at both ages.  
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PM-100 increased the number of terminal end buds (TEBs) and lobuloalveolar 

differentiation at prepubertal age. PM-50 and and PM-100 could induce secretory 

activity of alveolar cells, but failed to facilitate the growth of TEBs at postpubertal 

age.  In male rats, PM-50 and PM-100 enhanced the total glandular area, induced a 

female-like mammary glandular pattern with the evidence of high secretory activity 

and increased the number of TEBs of the mammary glands at both ages.  PM-100 

induced a significant increase in number of ERα immunopositive cells in TEBs at 

prepubertal age, and in lobuloalveoli at postpubertal age of female rats, PM-50 and 

PM-100 caused a considerable increase in number of such cells in all glandular 

structures of male rats. According to the result, PM could activate the development of 

mammary gland in young and adult rats of both sexes, but the degree of activation 

was dose- dependent nevertheless. Upregulation of ERα expression in glandular 

epithelium supports the speculation that the phytoestrogen in PM could be the active 

substance responsible for the glandular changes and suggests that it may work through 

this estrogen receptor subtype. 
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บทคัดยอ 
 
 

 กวาวเครือขาวเปนพืชสมุนไพรพื้นบานท่ีรูจักกนัแพรหลายวามีสารประกอบสําคัญเปนสาร
ในกลุมไฟโตรเอสโตรเจน การวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของกวาวเครือ
ขาวตอรูปแบบการเจริญและการเปล่ียนแปลงภายในตอมน้ํานมของหนูเพศผูและเพศเมียในกลุมอา-
ยุกอนวัยเจริญพันธุ (21 วนั) และกลุมอายหุลังวัยเจริญพนัธุ (50 วัน)  หนูท้ังสองกลุมอายุจะถูกปอน
ดวยผงหัวกวาวเครือขาวบดละลายในน้ํากล่ันท่ีความเขมขน 5, 50, และ 100 มิลลิกรัม/น้ําหนกัตัว 1 
กิโลกรัม/วัน  เปนเวลา 30 วัน  การศึกษาตอมน้ํานมจะใชวิธีเตรียมเนื้อเยื่อโดยวิธี whole mount 

preparation และ paraffin section เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวทิยาและจุลกายวภิาคของตอม

น้ํานม และตรวจสอบการปรากฏของตัวรับเอสโตรเจนแอลฟา ภายในเซลลบุผิวของตอมน้ํานมโดย
วิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี  ผลการทดลองพบวากวาวเครือขาวท้ังสามความเขมขนท่ีใหแกหนูเพศเมียไม
มีผลอยางเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงขนาดของตอมน้ํานม แตมีผลทําใหเพิ่มความหนาแนนและ
ขนาดของ lobuloalveoli ในหนูเพศเมียท้ังสองกลุมอายุ กวาวเครือขาวขนาด 50 และ 100 มก/กก. 

ชักนําใหเกดิ secretory activity ข้ึนภายในเซลลบุ alveoli ของตอมน้ํานมของหนูเพศเมียหลังวัย

เจริญพันธุ กวาวเครือขาวขนาด 100 มก/กก. มีผลในการเพ่ิมจํานวนของ terminal end buds
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(TEBs) และการเปล่ียนแปลงของ lobuloalveoli ของหนูเพศเมียกอนวัยเจริญพันธุ แตไมสามารถ

กระตุนใหเกิดการเจริญของ TEBs ข้ึนในหนูเพศเมียหลังวัยเจริญพันธุ ในหนูเพศผูพบวากวาวเครือ

ขาวในขนาด 50 และ 100 มก/กก. มีผลในการเพิ่มขนาดของตอมน้ํานม ชักนําใหเกิดการพัฒนา
โครงสรางของตอมน้ํานมคลายกับตอมน้ํานมท่ีพบในหนูเพศเมีย  และเซลลบุ alveoli มีสถานะของ

การหล่ังสารสูง และในบางเซลลปรากฏลักษณะของ apocrine metaplasia  นอกจากนี้ยังมีผลตอ

การเพิ่มจํานวนของ TEBs อยางมีนยัสําคัญในหนูเพศผูกอนวยัเจริญพันธุและหลังวัยเจริญพันธุได

อีกดวย ผลการศึกษาการปรากฏของตัวรับเอสโตรเจนแอลฟา พบวาหนูเพศเมียท่ีไดรับกวาวเครือ
ขาวในปริมาณ 100 มก/กก. ทําใหจํานวนเซลลท่ีมีผลเปนบวกกับแอนติบอดีของตัวรับเอสโตรเจน
แอลฟามีเปอรเซ็นตสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใน TEBs ของหนูกอนวัยเจริญพันธุ และใน 

lobuloalveoli ของหนูหลังวัยเจริญพันธุ ขณะท่ีกวาวเครือขาวปริมาณ 50 และ 100 มก/กก. ทําให

เปอรเซ็นตของเซลลดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกโครงสรางของภายในของตอม
น้ํานมของหนูเพศผูท้ังสองกลุมอายุ ผลการศึกษานีแ้สดงใหเห็นวากวาวเครือขาวสามารถกระตุนให
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางกันไปในตอมน้ํานมของหนูท้ังสองเพศและสองกลุมอายุ และระดับ
ของการกระตุนยังข้ึนอยูกับปริมาณของกวาวเครือขาวท่ีไดรับ การปรากฏของตัวรับเอสโตรเจน
แอลฟาท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายในตอมน้ํานมเปนหลักฐานสนับสนุนวาสารไฟโตรเอส-
โตรเจนท่ีพบในกวาวเครือขาวนาจะเปนสารออกฤทธ์ิสําคัญท่ีทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงข้ึนภายใน
ตอมน้ํานม ซ่ึงกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้อาจถูกกระตุนผานตัวรับเอสโตรเจนแอลฟา 
   
 

 
 


