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ABSTRACT 

      

 Osteoarthritis (OA) is a degenerative joint disease that progressively causes 

loss of joint function and impaired quality of life. A significant event in OA is a 

relatively higher degree of chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) degradation 

than normal. Currently, there are a few safe drugs or innovations proved to restore 

cartilage. Thus, herbal drugs are interesting candidates for the OA treatments. 

Sesamin is a naturally occurring substance found in sesame (S. indicum) seeds that 

has been reported to have many health benefits. Recently, the chondroprotective 

effects of sesamin have been proved in a papain-induced osteoarthritis rat model. 

Thus, we hypothesized that sesamin may associate with the promotion of CSPGs 

biosynthesis in human articular chondrocyte (HAC). Focusing on aggrecan, the major 

CSPGs found in extracellular matrix (ECM) of cartilage, we investigated the effects 

of sesamin on CSPGs synthetic gene expression and releasing sulfated 

glycosaminoglycan (S-GAGs) in monolayer and pellet cultures. The results from RT-

qPCR showed that sesamin promoted the expression of CSPGs synthetic genes 

(ACAN, XYLT1, XYLT2, CHSY1 and CHPF). These results are consistent to the 

finding that an increase level of releasing S-GAGs in HAC culture media of both 

culture models. Thus, sesamin could be a potential therapeutic strategy for treatment 

of OA.  
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บทคัดย่อ 

 

โรคขอ้เส่ือมเป็นโรคท่ีมีการเส่ือมของกระดูกอ่อนบริเวณขอ้ ซ่ึงการด าเนินโรคนั้นจะท าให้
ขอ้ต่อสูญเสียการท างานและท าให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีแยล่ง  พยาธิสภาพท่ีส าคญัของโรค คือ 
สารชีวโมเลกุล คอนดรอยติน ซลัเฟต โปรตีโอไกลแคน (CSPGs) ท่ีอยูภ่ายในเน้ือเยื่อกระดูกอ่อน
จะมีการยอ่ยสลายมากกวา่ปกติ  ในปัจจุบนั ยา หรือ นวตักรรม ท่ีปลอดภยัและสามารถฟ้ืนฟูสภาพ
ของเน้ือเยื่อกระดูกอ่อนไดจ้ริง ยงัมีอยู่น้อย  ดงันั้นสารสมุนไพรจึงเป็นตวัเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ
ส าหรับการรักษาโรคขอ้เส่ือม  เซซามินเป็นสารสกดัธรรมชาติท่ีพบไดใ้นเมล็ดงา ซ่ึงมีงานวิจยั
มากมายกล่าวถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของสารสกดัเซซามิน  และเม่ือเร็วๆ น้ี พบวา่เซซามินมี
ฤทธ์ิในการป้องกนักระดูกอ่อนจากการเส่ือมได ้ โดยท าการพิสูจน์ผลของเซซามินในหนูทดลองท่ี
ท าใหเ้ป็นโรคขอ้เส่ือมดว้ยเอนไซมป์าเปน  ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงตั้งสมมุติฐานวา่ เซซามินน่าจะมี
ผลกบัการสังเคราะห์ CSPGs ในเซลล์กระดูกอ่อนผิวขอ้มนุษย ์(HAC)  โดยจะท าการศึกษาสารชีว
โมเลกุล แอกกรีแคน ซ่ึงเป็นชนิดของ CSPGs ท่ีพบไดม้ากท่ีสุดในเมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) ของ
เน้ือเยื่อกระดูกอ่อน และท าการวิเคราะห์ผลของเซซามินต่อการแสดงออกของยีนสังเคราะห์ 
CSPGs  และระดบัของ ไกลโคซามิโนไกลแคน ท่ีมีหมู่ซัลเฟต (S-GAGs) ท่ีเซลล์สังเคราะห์ข้ึน 
โดยท าการเพาะเล้ียงเซลล์แบบ monolayer และ pellet culture  จากการทดลองโดยวิธี RT-qPCR 
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พบว่าเซซามินกระตุน้การแสดงออกของยีนสังเคราะห์ CSPGs (ACAN, XYLT1, XYLT2, 

CHSY1 และ CHPF) ได ้  ซ่ึงผลการทดลองเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งกบัระดบัของ S-GAGs ท่ี
หลัง่ออกมาจากเซลล ์HAC ท่ีไดท้  าการเพาะเล้ียงเซลลท์ั้งสองแบบ  ดงันั้นเซซามินจึงเป็นทางเลือก
หน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคขอ้เส่ือมได ้


