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ABSTRACT 

 
Rheumatoid arthritis (RA) is an inflammatory disease characterized by a 

chronic inflammation of synovial joints that leads to a progressive destruction of 

articular structure, causing severe morbidity and disability. Pinocembrin, the 

flavonoid that extracted from Boesenbergia pandurata Roxb., possesses in vitro 

chondroprotective activities. Aim of this study was to investigate the effect of 

pinocembrin on lipopolysaccharide (LPS)-induced cartilage matrix metalloproteinases 

(MMPs) expression and involved signaling pathway in human synovial fibroblasts.  

Primary human synovial fibroblasts (SF) were cultured in serum free-

DMEM. The cells were treated with an inflammatory stimulator named 

lipopolysaccharide (LPS), a component of cell walls of gram-negative bacteria, or 

inflammatory cytokine (interleukin-1β; IL-1β)  with or without of pinocembrin     

12.5-100 µM for 24 hours. The culture medium was collected to analyzed 

gelatinolytic and caseinolytic activity by zymographic technique. The total RNA were 



 v 

extracted from cells, then expression of interesting genes were measured by reverse 

transcriptase-polymerase chain reaction technique (RT-PCR). Cytotoxicity was also 

determined using MTT assay. 

LPS (25-400 ng/ml) and IL-1β (1-10 ng/ml) dramatically increased the 

expression of MMP-1, MMP-3, MMP-13, IL-1β and interleukin-1 converting enzyme 

(ICE) genes. Co-incubation of LPS or IL-1β with pinocembrin (12.5-100 µM) 

decreased ICE and MMPs mRNA levels, which were consistent with the reduction of 

enzyme activities in the culture medium. LPS was found to up-regulate the mRNA 

expression of only Toll-like receptor 4, but not MyD88. Pinocembrin, in                  

co-incubation with LPS, was not able to decrease Toll-like receptor 4 mRNA. 

Regarding to cytotoxicity test, pinocembrin, in range 12.5-100 µM, was not toxic to 

SF. 

These results indicated that LPS stimulated IL-1β expression via Myd88-

independent pathway, resulted in up-regulation of MMPs expression. Pinocembrin 

has ability to decrease the effect of both LPS and IL-1β on expression of MMPs, 

which may not involved in Toll-like receptor 4 and MyD88 pathway. Hypothetically, 

pinocembrin may reduce MMPs expression via reduction of ICE expression, resulted 

in the decrease in activity of IL-1β-induced MMPs expression. Therefore, 

pinocembrin has high potential to be developed for therapeutic purpose in 

management of osteoarthritis and inflammatory joint diseases.      
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บทคัดยอ 

 
ขออักเสบรูมาตอยด เปนโรคท่ีมีภาวะการอักเสบเร้ือรังของขอซ่ึงนําไปสูการทําลายเนื้อเยื่อ

กระดูกออนขอตอตางๆในรางกาย สงผลใหเคล่ือนไหวลําบาก จนอาจทําใหเกิดความพิการ            

พิโนเซมบริม (pinocembrin) เปนสารกลุมฟลาโวนอยดสกัดไดจากกระชาย ซ่ึงมีรายงานวามีฤทธ์ิ

ตานการสลายกระดูกออนในหลอดทดลอง จุดประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาผลของ 

สารพิโนเซมบรินตอเซลลสรางเสนใยในไขขอของมนุษยท่ีถูกกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรด 

(lipopolysaccharide; LPS) ในการแสดงออกของยีนเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับการสลายกระดูกออน 

(matrix metalloproteinases; MMPs) รวมท้ังวิถีการสงสัญญาณท่ีเกี่ยวของ 

เซลลสรางเสนใยในไขขอของมนุษยถูกเล้ียงในอาหารเล้ียงเซลล serum-free DMEM ใน

ภาวะท่ีมีสารกระตุนการอักเสบ LPS ซ่ึงเปนองคประกอบของผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบหรือ

สารกออักเสบอินเตอลิวคิน-1เบตา (IL-1β) ในภาวะที่มีและไมมีสารพิโนเซมบรินท่ีความเขมขน 

12.5-100 μM เปนเวลา 24 ช่ัวโมง เก็บน้ําเล้ียงเซลลมาวิเคราะหการทํางานของเอนไซม   เมทริกซ
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เมทัลโลโปรตีเนส (MMPs) กลุมท่ีสลายเจลาติน (gelatinolytic activity)   และกลุมท่ีสลายเคซีน 

(caseinolytic activity) โดยเทคนิคไซโมกราฟฟค (zymographic technique) เซลลถูกนํามาสกัดอาร

เอนเอ (RNA) เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนท่ีสนใจดวยวิธี reverse transcriptase-polymerase 

chain reaction (RT-PCR) และทดสอบความเปนพิษของสารพิโนเซมบรินตอเซลลสรางเสนใยใน

ไขขอดวยวิธี MTT assay 

เม่ือกระตุนเซลลดวย LPS ท่ีความเขมขน 25-400 ng/ml หรือ IL-1β ท่ีความเขมขน 1-10 

ng/ml เพิ่มการแสดงออกของยีน MMP-1, MMP-3, MMP-13 รวมท้ัง IL-1β และ interleukin-1 

converting enzyme (ICE) แตเม่ือบมเซลลท่ีมี LPS หรือ IL-1β รวมกับสารพิโนเซมบรินท่ีความ

เขมขน 12.5-100 μM พบวาระดับเอ็มอารเอนเอของ ICE และ MMPs ลดลงสอดคลองกับการ

ทํางานท่ีลดลงของเอนไซมในน้ําเล้ียงเซลล พบวา LPS เพิ่มปริมาณเอ็มอารเอนเอของ Toll-like 

receptor 4 แตไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณเอ็มอารเอนเอของ MyD88 และแมจะบม LPS 

รวมกับสารพิโนเซมบรินก็ไมลดปริมาณเอ็มอารเอนเอของ Toll-like receptor 4 ผลการทดสอบ

ความเปนพิษของสารพิโนเซมบรินท่ีความเขมขน 12.5-100 μM ไมพบวามีความเปนพิษตอเซลล

สรางเสนใยในไขขอของมนุษย 

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา LPS กระตุนการแสดงออกของ IL-1β โดยไมผานวิถีของ 

MyD88 สงผลใหมีการแสดงออกของ MMPs เพิ่มข้ึน สารพิโนเซมบรินสามารถลดฤทธ์ิของทั้ง 

LPS และ IL-1β ในการเหนี่ยวนําการแสดงออกของ MMPs โดยมีขอสมมุติฐานวาไมนาจะเกีย่วของ

กับ Toll-like receptor และ MyD88 แตนาจะผานวิถีท่ีเกี่ยวของกับการลดการแสดงออกของ ICE 

สงผลใหการทํางานของ IL-1β ลดลง จึงทําใหการแสดงออกของ MMPs ลดลงในท่ีสุด                 

สารพิโนเซมบรินจึง มี ศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนยารักษาโรคขอเ ส่ือมหรือขออักเสบได


