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ABSTRACT 

 
The imbalanced functions of osteoblast and osteoclast causes osteoporosis, 

which is the most common metabolic bone disease in humans.  It is characterized by 

low bone mass, microarchitectural deterioration, and an increase in the risk of 

fracture.  More than 50% of osteoporosis prevalenence  found after the age of  60,  

and  marked in  women more than men.  Osteoporosis causes considerable disability, 

morbidity, mortality and high cost for treatment in the protection. This disease might 

be protected by supplementation with estrogen hormone or some food supplement. 

We investigate the effect of one of the most popular supplement, sesamin, which is 

the sesame lignan that has many biological functions, but its effect on the osteoblast 

metabolism has not been reported. 

Human fetal osteoblast cells line (hFOB 1.19, ATCC® No. CRL-11372™) 

were cultured in DMEM treated with various concentrations of sesamin (0.5-10.0 

µg/ml). After 24 hours of sesamin treatment, RNA were extract, then converted to 

cDNA and gene expression analysis. It was found that sesamin at high dose (10.0 

µg/ml) can increase mRNA  level of  the osteogenic  markers (p<0.05) ;   ALP,     

BMP-2,  Col1,  BSP,  OC and  OP  by RT-PCR. The analysis by real-time qPCR 
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demonstrated that sesamin dose-dependently (1.0, 2.5, 5.0 and 10.0 µg/ml) increased 

the expression of bone formation markers (ALP, BMP-2, COL1 and OC) and a potent 

antagonist of osteoclast differentiation, OPG (p<0.05).  In addition, sesamin can 

elevate the alkaline phosphatase activity level and the nodule formation. The highest 

level of alkaline phosphatase activity was found on day 7 and the calcium nodule 

formation was appeared on day 21 of the study period. 

These results indicated that sesamin have direct stimulatory effects on 

osteoblast metabolism via decrease bone resorption and increase formation which it 

can be suggested that sesame products, that containing high level sesamin is useful in 

the prevention and treatment of osteoporosis. 
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บทคัดยอ 

 

โรคกระดูกพรุนมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลของการทํางานระหวางเซลลออสทิโอบลาต

และออสทิโอคลาต  โรคกระดูกพรุนเปนโรคท่ีมีมวลกระดูกนอยกวาปกติ มีการเปล่ียนแปลงท่ี

โครงสรางภายในสงผลใหกระดูกมีความเส่ียงท่ีแตกหักงาย  โรคกระดูกพรุนมักพบในเพศหญิง

มากกวาชายท่ีมีอายุต้ังแต  60  ปข้ึนไปโดยมีอุบัติการณมากกวา  50%  เปนสาเหตุของการพิการ    

ทุพลภาพ  และตาย  และคุกคามสุขภาพทําใหมีคุณภาพชีวิตไมดีและมีคาใชจายในการรักษาสูง    

การไดรับฮอรโมนเอสโตรเจนหรืออาหารเสริมเปนวิธีปองกันโรคกระดูกพรุนได  งานวิจัยนี้ได

ศึกษาผลของงาดําซ่ึงจัดวามีคุณประโยชนตอสุขภาพ  ซ่ึงพบวาสารสําคัญในงาดําคือ  เซซามิน       

ท่ีเปนสารในกลุมลิกแนนมีคุณสมบัติท่ีดีตอสุขภาพ แตท้ังนี้ยังไมมีการศึกษาถึงผลของสารเซซามิน

ตอเมแทบอลิซึมของออสทิโอบลาต  

ไดทําการศึกษาโดยการเล้ียงเซลลออสทิโอบลาต (hFOB1.19, ATCC® No. CRL-

11372™) ในอาหารเล้ียงเซลล DMEM ท่ีปราศจากซีร่ัมในภาวะที่มีและไมมีเซซามิน  โดยใช

ความเขมขนของเซซามิน 0.5-10.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นทําการสกดั
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แยกอารเอ็นเอจากเซลลและเปล่ียนเปนซีดีเอ็นเอ เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนในกลุมการสราง

กระดูกดวยวิธี reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) จากการศกึษา

พบวาเซซามินท่ีความเขมขนสูงสุด (10.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) เพิ่มระดับการแสดงอกของยนี 

alkaline phosphatase (ALP), bone morphogenic protein-2 (BMP-2), bone sialoprotein 

(BSP),  type I collagen (COL1), osteocalcin (OC) และ osteopontin (OP) อยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) เม่ือวิเคราะหการแสดงออกของยีนดวยวิธี real-time PCR พบวามีการแสดงออกของยีน  

ALP, BMP-2, COL1, OC และ osteoprotegerin (OPG) ซ่ึงจัดเปนตัวยับยั้งพัฒนาการของ

ออสทิโอคลาต มีการแสดงออกเพ่ิมข้ึนตามความเขมขนของเซซามิน (1.0, 2.5, 5.0 และ 10.0 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)  อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)   นอกจากน้ีเซซามินสามารถชวยเพิ่มระดับการ

ทํางานของเอนไซมแอลคาไลนฟอสฟาเทส โดยพบระดับสูงสุดในวันท่ี 7 ของการศึกษา และการ

สรางปุมสะสมแคลเซียมโดยพบวาเซซามินชวยใหเกิดปุมสะสมแคลเซียมข้ึนในวันท่ี 21 ของ

การศึกษา 

ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ทํ าใหทราบวา เซซามินมีผลโดยตรงตอเมแทบอลิซึมของ            

ออสทิโอบลาตโดยควบคุมท้ังลดการสลายและเพ่ิมการสรางกระดูก  ดังนั้นผลิตภัณฑจากงาดําซ่ึงมี

เซซามินเปนองคประกอบปริมาณมากมีประโยชนในการนําไปใชเพื่อปองกันและรักษาโรคกระดูก

พรุนได 

 

 

 


