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Abstract

Objectives: The purpose of this study was to investigate cytotoxicity of glass
ionomer cement containing monocalcium silicate compound (GIC-CS)
comparing with White ProRoot® MTA and KetacTM Molar on human pulp cells
(HPC)
Materials and methods: HPC were exposed to extracted solutions of 4
materials; White ProRoot® MTA (Tooth-colored MTA, Densply Tulsa dental,
Tulsa OK, USA), KetacTM Molar (KetacTM Molar Easymix, 3M ESPE AG, Germany),
monocalcium silicate (CaSiO3) and GIC-CS in five concentrations (full
concentration (0.2g/mL), dilution1:1, dilution1:2, dilution1:4, dilution1:8) for 24
hours. The samples were objected to MTT assay. Cell density was measured
for optical density (OD) by spectrophotometer at 570 nm. Cell morphology
was later investigated by phase contrast microscope.
Result: GIC-CS extracts of all concentrations showed no significant difference
in cytotoxicity when compared their optical density (OD) to White ProRoot®
MTA and KetacTM Molar (P>0.05). Cell morphology appeared to have spindle
shaped, extended-synapsed cytoplasmic process and confluent.
Conclusion: GIC-CS should the same level of cytotoxicity to HPC as White
ProRoot® MTA and KetacTM Molar. It could be developed as pulp capping
agent in the future.
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ความเปนพิษตอเซลลของกลาสไอโอโนเมอรซีเมนตที่มีโมโนแคลเซียม
ซิลิเกตผสมตอเซลลเนื้อเยื่อในฟนมนุษยเมื่อเปรียบเทียบกับไวทโปรรูท
เอ็มทีเอและคีแทคโมลาร
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: วัตถุประสงคของการศึกษานี้จะทำการทดสอบวัดความเปนพิษตอเซลลของ
กลาสไอโอโนเมอรซีเมนตที่มีสารประกอบโมโนแคลเซียมซิลิเกต (จีไอซีซีเอส) ตอเซลลเนื้อเยื่อ
ในฟนมนุษย โดยทำการเปรียบเทียบกับไวทโปรรูทเอ็มทีเอ และคีแทคโมลาร
วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา: นำเซลลเนื้อเยื่อในฟนมนุษยมาทำการกระตุนดวยสารสกัด
ทดสอบของไวทโปรรูทเอ็มทีเอ, คีแทคโมลารอีซี่มิกซ, โมโนแคลเซียมซิลิเกต, จีไอซีซีเอส
ชนิดละ 5 ความเขมขน (ความเขมขนสูงสุด (0.2 กรัมตอมิลลิลิตร), เจือจาง 1 ตอ 1, เจือจาง
1 ตอ 2, เจือจาง 1 ตอ 4, เจือจาง 1 ตอ 8) เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการ
ทดสอบวัดความเปนพิษตอเซลลดวยวิธีเอ็มทีที โดยวัดคาระดับความทึบแสงดวยเครื่องวัด
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร และทำการศึกษาถึงลักษณะรูปรางของ
เซลลดวยกลองจุลทรรศนดูความเปลี่ยนตางเฟส
ผลการศึกษา: พบวาทุกระดับความเขมขนของสารสกัดจีไอซีซีเอส ไมเกิดความเปนพิษตอ
เซลลเนื้อเยื่อในฟนมนุษย ซึ่งคาระดับความทึบแสงมีคาไมแตกตางจากไวทโปรรูทเอ็มทีเอและ
คีแทคโมลารอีซี่มิกซ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) และจากการศึกษารูปรางของเซลล
พบวาเซลลมีลักษณะเรียวแหลม ยืดตัว มีการยื่นสัมผัสกันของซัยโตพลาสมิคโปรเซส และอยู
รวมกันอยางหนาแนน
บทสรุป: จีไอซีซีเอสไมกอใหเกิดความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อในฟนมนุษย ซึ่งอาจจะเปนอีก
ทางเลือกที่จะนำมาพัฒนาเปนสารใชปดแผลเนื้อเยื่อในตอไป
รหัสคำ: กลาสไอโอโนเมอรซีเมนตที่มีสารประกอบโมโนแคลเซียมซิลิเกต, ความเปนพิษตอ
เซลล, จีไอซีซีเอส, เซลลเนื้อเยื่อในฟนมนุษย, ไวทโปรรูทเอ็มทีเอ, เอ็มทีที
วิธีอางอิงบทความนี้: ปริญญา ชัยสิงหเหนือ, ปุณณมา ศิริพันธโนน, ณัฐพล ตั้งจิตร, สุวิทย
วิมลจิตต, จารุมา ศักดิ์ดี. ความเปนพิษตอเซลลของกลาสไอโอเมอรซีเมนตที่มีโมโนแคลเซียม
ติดตอเกี่ยวกับบทความ:
ซิ ลิ เ กตผสมต อ เซลล เ นื้ อ เยื่ อ ในฟ น มนุ ษ ย เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ไวท โ ปรรู ท เอ็ ม ที เ อและ ปริญญา ชัยสิงหเหนือ
คีแทคโมลาร. ว ทันต มหิดล 2557; 34: 144-56.
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
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บทนำ

ในปจจุบันแนวทางการรักษาทางดานวิทยาเอ็น
โดดอนต มี แ นวโน ม การรั ก ษาเพื่ อ คงความมี ชี วิ ต ของ
เนื้อเยื่อในฟน (pulp vitality) ดวยกระบวนการรักษา
เนื้อเยื่อในฟนที่มีชีวิต (vital pulp therapy) เพื่อกระตุน
เนื้ อ เยื่ อ ในฟ น ส ว นที่ เ หลื อ ให เ กิ ด การสร า งโครงสร า ง
เชิงซอนเนื้อฟน-เนื้อเยื่อในฟน (dentin-pulp complex)
ซึ่งประกอบดวย การปดแผลเนื้อเยื่อในโดยไมสัมผัสกับ
เนื้อเยื่อ (indirect pulp capping), การปดแผลเนื้อเยื่อ
ในโดยสัมผัสกับเนื้อเยื่อ (direct pulp capping), การ
ตัดเนื้อเยื่อในสวนตัวฟน (pulpotomy), การสรางปลาย
ราก (apexogenesis)
สำหรับการปดแผลเนื้อเยื่อใน (pulp capping)
ประกอบดวย ขั้นตอนการกำจัดสิ่งระคายเคือง, ควบคุม
สภาวะการติดเชื้อ, และใชสารที่เหมาะสมตอการปดแผล
เนื้อเยื่อใน โดยสารที่ใชในอุดมคติจะตองไมเปนพิษและมี
ความเข า กั น ได ท างชี ว ภาพกั บ เซลล เ นื้ อ เยื่ อ ในฟ น
สามารถเหนี่ยวนำการสรางเนื้อเยื่อแข็งเพื่อทดแทนเนื้อ
ฟนสวนที่ถูกทำลาย เปนฉนวนปองกันตอเนื้อเยื่อในฟน
สามารถปองกันการรั่วซึม มีความแข็งแรงภายใตแรงบด
เคี้ยวไดอยางเหมาะสม ทนตอสภาวะชื้น มีระยะเวลากอ
ตั ว เร็ ว ไม ท ำให ฟ น เปลี่ ย นสี ใช ง านง า ย ราคาถู ก ใน
ป จ จุ บั น ได มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ จ ะพั ฒ นานำมิ เ นอรั ล ไตร
ออกไซด แ อกกรี เกตหรือเอ็มทีเอ (Mineral Trioxide
Aggregate, MTA) มาใชในการปดแผลเนื้อเยื่อใน โดย
เอ็มทีเอเปนสารในกลุมที่มีองคประกอบของแคลเซียม
ซิลิเกต (calcium silicate-based) ซึ่งสามารถกอตัวได
ในสภาวะที่มีเลือดหรือของเหลวทางชีวภาพ (biological
fluids) มีความเขากันไดทางชีวภาพกับเซลล รวมถึงมี
คุณสมบัติชีวกัมมันต (bioactive) เกิดการสรางชั้นผลึก
อะพาไทต (apatite layer) ที่สงเสริมการสรางเนื้อเยื่อ
ใหมและเพิ่มความสมบูรณของเนื้อเยื่อกระดูก1
องค ป ระกอบของเอ็ ม ที เ อ ได แ ก ไตรแคลเซี ย ม
ซิลิเกต (Tricalcium silicate / Alite, 3CaO·SiO2),
ไดแคลเซี ย มซิ ลิ เ กต (Dicalcium silicate / Belite,
2CaO·SiO 2), ไตรแคลเซี ย มอะลู มิ เ นต (Tricalcium
146

aluminate, 3CaO·Al 2O 3), เตตราแคลเซี ย ม
อะลู มิ โ นเฟอไรท (Tetracalcium aluminoferrite,
4CaO·Al 2O 3Fe 2O 3) 2 สามารถสร า งผลึ ก ไฮดรอกซี
อะพาไทต (Hydroxyapatite crystal, Ca10(PO4)6(OH)2)
และเหนี่ยวนำใหเกิดการสรางสะพานเนื้อฟน (dentin
bridge) โดยไมเกิดความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อในฟน3-6
แตอยางไรก็ตามพบวาเอ็มทีเอมีขอดอยหลายประการ
เชน ระยะเวลากอตัวนาน ลักษณะการใชงานยาก ทำให
ฟนเปลี่ยนสี มีราคาแพง7,8 ซึ่งจากหลายการศึกษาที่ผาน
มาไดมีความพยายามจะปรับเปลี่ยนสวนประกอบของ
เอ็มทีเอทั้งในสวนที่เปนผงและสวนที่เปนของเหลวเพื่อใช
ทดแทนน้ ำ กลั่ น รวมถึ ง การพั ฒ นาหาสารชนิ ด อื่ น ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ใ นการสร า งผลึ ก ไฮดรอกซี อ ะพาไทต ไ ด เช น
เดียวกันกับเอ็มทีเอ 9-12
โมโนแคลเซียมซิลิเกต (Monocalcium silicate /
Wallastonite, CaSiO3) เปนอีกชนิดของสารในกลุมที่มี
องคประกอบของแคลเซียมซิลิเกต จัดอยูในประเภทไบ
นารีออกไซด (binaryoxides) ปรากฏลักษณะในรูปแบบ
ของผง ซึ่งเปนวัสดุทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติชีวกัมมันต
พบวามีความสามารถในการสรางผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต
ไดอยางรวดเร็วภายหลังจากแชในสารละลายที่จำลอง
สภาวะของเหลวในรางกาย (simulated body fluid,
SBF) ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง13 มีการศึกษาผลของสารตอ
เซลลกระดูก (osteoblast cells) พบวาไมเกิดความเปน
พิ ษ โดยองค ป ระกอบที่ ป ลดปล อ ยออกมาจากสาร
สามารถที่ จ ะส ง เสริ ม ให เ กิ ด กระบวนการแบ ง ตั ว เพิ่ ม
จำนวน (proliferation) ของเซลล14 แตยังไมมีรายงาน
การศึกษาถึงความเปนพิษของสารตอเซลลเนื้อเยื่อในฟน
อยางไรก็ตามพบวาโมโนแคลเซียมซิลิเกตเปนสาร
ที่มีความเปราะ15 ซึ่งเปนขอดอยที่สำคัญ โดยอาจทำให
เกิดการแตกหักขนาดเล็ก (microcrack) ภายใตแรงบด
เคี้ยวหากนำมาใชเปนสารในการปดแผลเนื้อเยื่อใน ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดการรั่วซึมขนาดเล็กที่นำไปสูความลมเหลว
ของการรักษา โดยไดมกี ารศึกษาทีจ่ ะพัฒนานำสารประกอบ
บางชนิดมาผสมเพื่อลดขอดอยดังกลาวดังเชนการเติม
สารเมธิลเมทาคริเลต (methyl metacrylate) ลงใน
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โมโนแคลเซี ย มซิ ลิ เ กต ผลพบว า มี ค า ความทนแรงอั ด
(compressive strength) เพิ่มขึ้นอยูในระดับเดียวกับ
กระดูกทึบ (cortical bone)16 รวมถึงโมโนแคลเซียม
ซิลิเกตไมสามารถที่จะขึ้นรูปในลักษณะของซีเมนตเมื่อนำ
มาผสมกับน้ำกลั่น, น้ำเกลือ หรือยาชา แตสามารถขึ้นรูป
ไดเมื่อผสมกับกลาสไอโอโนเมอรซเี มนตหรือจีไอซี (Glass
ionomer cement, GIC)17
โดยกลาสโพลีอลั คีโนเอต (Glass polyalkenoate)
หรื อ กลาสไอโอโนเมอร ซี เ มนต มี คุ ณ สมบั ติ ยึ ด ติ ด กั บ
เคลือบฟนและเนื้อฟนดวยพันธะเคมี กอตัวเร็ว สามารถ
ปลดปลอยฟลูออไรด (fluoride)18,19 สรางผลึกฟลูออโร
อะพาไทต (Fluoroapatite crystal, Ca10(PO4)6OHF)
ได 20 โดยคี แ ทคโมลาร อี ซี่ มิ ก ซ (Ketac TM Molar
Easymix) เปนจีไอซีดั้งเดิม (Conventional GIC) ที่มี
ความหนืดสูง (hightly viscous) พบวาจะมีคาความทน
แรงอัดที่สูง และคาการละลายตัว (solubility) ที่ต่ำเมื่อ
เที ย บกั บ กลุ ม จี ไ อซี ดั้ ง เดิ ม ชนิ ด อื่ น 21, 22 รวมถึ ง ไม เ กิ ด
ความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อในฟน 23, 24, 25,26
จากผลการศึกษาที่นำสารประกอบโมโนแคลเซียม
ซิลิเกตมาผสมรวมกับจีไอซีชนิดคีแทคโมลารอีซี่มิกซ เพื่อ
ขึ้น รู ป ในลั ก ษณะของซีเมนต พบวาสามารถสร า งผลึ ก
ไฮดรอกซีอะพาไทตเมื่อแชในสารละลายที่จำลองสภาวะ
ของเหลวในรางกายเปนระยะเวลา 7 วัน17 มีระยะเวลา
กอตัวเร็ว คาความเปนกรด-ดางที่เปนกรดออน คาความ
ทนแรงอัดที่มากกวาไวทโปรรูทเอ็มทีเอในชวงระยะเวลา
7 วั น 27 รวมถึ ง ไม เ กิ ด ความเป น พิ ษ ต อ เซลล เ อ็ น ยึ ด
ปริ ทั น ต (periodontal ligament cells) 17 แต
อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานการศึกษาถึงความเปนพิษตอ
เซลลเนื้อเยื่อในฟน
ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ จะทำการศึกษา
ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องสารประกอบที่ เ ตรี ย มขึ้ น จากโมโน
แคลเซียมซิลิเกตและจีไอซีชนิดคีแทคโมลารอีซี่มิกซ เพื่อ
ที่จะพัฒนานำมาใชเปนสารในการปดแผลเนื้อเยื่อใน โดย
ทำการวิเคราะหความเขากันไดทางชีวภาพกับเนื้อเยื่อใน
ฟนจากการทดสอบความเปนพิษของสารตอเซลลเปรียบ
เทียบกับไวทโปรรูทเอ็มทีเอ (White ProRoot ® MTA)

และคี แ ทคโมลาร อี ซี่ มิ ก ซ ซึ่ ง ในการศึ ก ษานี้ จ ะทำการ
เพาะเลี้ยงเซลลที่แยกยอยจากอวัยวะสิ่งมีชีวิต (primary
cells) คือเซลลเนือ้ เยือ่ ในฟนมนุษย (human pulp cell,
HPC) เพื่ อ หวั ง ผลให รู ป แบบของการศึ ก ษามี ค วาม
ใกลเคียงกับสภาวะทางคลินิกมากที่สุด

วัสดุอุปกรณและวิธีการ

การเตรียมเซลลที่ใชในการทดสอบ
เซลลเนื้อเยื่อในฟนมนุษย เตรียมไดจากฟนกราม
นอยในสภาวะสมบูรณที่ถูกถอนเพื่อการจัดฟนในผูปวย
ชวงอายุ 18-22 ป ซึ่งไดรับความอนุเคราะหโดย อ.ทพ.
ดร. ณัฐพล ตั้งจิตร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสืออนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในคน ประจำคณะทันตแพทย
ศาสตรและเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (COE. No.
MU-DT/PY-IRB 2013/017.0508) โดยทำการเลี้ยงดวย
อาหารเลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็ม (Dulbeco’s Modified
Eagle medium, DMEM)[Gibco, Grand Island, NY]
รวมกับสารกลูตามีน (Glutamine) 2 มิลลิโมลตอลิตร
(2mmol/L), เพนิ ซิ ล ลิ น (Penicillin) 100 ยู นิ ต ต อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร (100 Units/mL), สเตรปโตมั ย ซิ น
(Streptomycin) 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (100µg/
mL), แอมโฟเทอริ ซิ น บี (Amphotericin B) 0.25
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร [Gibco, Grand Island, NY]
และซีรั่มของตัวออนลูกวัว (Fetal bovine serum, FBS)
ร อ ยละ 10 [Gibco, Grand Island, NY] ในขวด
พลาสติกเลี้ยงเซลลขนาด 75 ตารางเซนติเมตร (cm2)(T
75 plastic culture flask)[Corning ® CellBLIND®
75 cm2 Rectangular Canted Neck Cell Culture
Flask with Vent Cap] ทำการบมไวในตูอ บ (incubator)
[Thermo forma311 USA] ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ในความชื้นสัมพัทธบรรยากาศของคารบอนไดออกไซด
รอยละ 5 และอากาศรอยละ 100 โดยเซลลเนื้อเยื่อใน
ฟนมนุษยจากกลุมยอย (passage) ที่ 3 ถึงกลุมยอยที่ 8
จะถูกนำมาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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การเตรียมสารที่ใชในการทดสอบ
สารตั้ ง ต น ที่ ใ ช ใ นการทดสอบประกอบด ว ย
ไวทโปรรูทเอ็มทีเอ [Tooth-colored MTA, Densply
Tulsa dental, Tulsa OK, USA] เบตาเฟส (β-phase)
โมโนแคลเซียมซิลิเกต ซึ่งไดรับความอนุเคราะหโดย ผศ.
ดร. ปุ ณ ณมา ศิ ริ พั น ธ โ นน ภาควิ ช าเคมี คณะ
วิ ท ยาศาสตร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ
ทหารลาดกระบั ง ซึ่ ง เตรี ย มจากสารละลายเอธานอล
(Ethanol) ของแคลเซียมไนเตรต (Calcium nitrate, Ca
(NO3)24H2O) และเตตราเอธิลออรโธซิลิเกต (Tetraethyl
orthosilicate, Si(OC 2H 5) 4 / TEOS ) โดยใช
โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide, NaOH) เปน
สารทำให ต กตะกอนร ว มทางเคมี (co-chemical
precipitation)13 และจีไอซีซึ่งจะใชคีแทคโมลารอีซี่มิกซ
(KetacTM Molar Easymix, 3M ESPE AG, Germany)
ทำการชั่งสารในเครื่องชั่งมาตรฐาน [Mettler AE
163] ซึ่งจะผานขั้นตอนของการทำใหสารปลอดเชื้อภาย
ใตแสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) เปนระยะ
เวลาหนึ่งคืน (over night) กอนที่จะทำการเตรียมสารใน
สภาวะปลอดเชื้อภายในตูลามินาร (laminar air flow
cabinet)[Astec Microflow Advance Bio Safty
Cabinet Model ABSI 200] โดยสารที่ใชในการทดสอบ
จะแบงออกเปน 4 กลุม
กลุมที่ 1 ใชไวทโปรรูทเอ็มทีเอผสมกับน้ำกลั่น ใน
อัตราสวนไวทโปรรูทเอ็มทีเอ 3 สวน ตอน้ำกลั่น 1 สวน
โดยน้ำหนัก
กลุมที่ 2 ใชจีไอซีที่มีสารประกอบโมโนแคลเซียม
ซิ ลิ เ กตหรื อ จี ไ อซี ซี เ อส (Glass ionomer cement
containing monocalcium silicate compound,
GIC-CS) ซึ่ ง เตรี ย มส ว นผงจากโมโนแคลเซี ย มซิ ลิ เ กต
ผสมกั บ คี แ ทคโมลาร อี ซี่ มิ ก ซ อั ต ราส ว น 1ต อ 1 โดย
น้ำหนัก หลังจากนั้นนำสวนผงมาผสมกับสวนของเหลว
คีแทคโมลารอซี มี่ กิ ซทเี่ ปนกรดโพลีอะคริลกิ (Polyacrylic
acid) ในอัตราสวนผง 2.73 สวน ตอของเหลว 1 สวน
โดยน้ำหนัก ซึ่งเปนอัตราสวนที่ไดทดสอบแลวพบวาดี
ที่สุดในการเกิดผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต 17
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กลุมที่ 3 ใชโมโนแคลเซียมซิลิเกตในรูปแบบผงที่
ไมไดผสมของเหลว
กลุ ม ที่ 4 ใช คี แ ทคโมลาร อี ซี่ มิ ก ซ ผสมใน
อัตราสวนผง 3 สวน ตอของเหลว 1 สวน โดยน้ำหนัก
โดยในกลุมที่ 1, 2, 4 เมื่อเตรียมเสร็จสารทดสอบ
จะอยูในรูปแบบของซีเมนตที่ขึ้นรูป มีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 10 มิลลิเมตร สูงประมาณ 3 มิลลิเมตร สวนใน
กลุมที่ 3 จะอยูในรูปแบบของผง ซึ่งภายหลังการเตรียม
สารทดสอบในแต ล ะกลุ ม จะถู ก นำไปวางในขวดแก ว
(vial tube) และนำไปบมไวในตูอบเปนระยะเวลา 24
ชั่วโมง หลังจากนั้นสารทดสอบจะถูกแชในอาหารเลี้ยง
เซลล ดี เ อ็ ม อี เ อ็ ม ที่ ไ ม มี ซี รั่ ม ของตั ว อ อ นลู ก วั ว (DMEM
free serum) ในอัตราสวน 0.2 กรัมตอมิลลิลิตร (g/mL)
ตามมาตรฐาน International Standard Organization
[ISO 10993-12:2007(E)]28 และนำไปบมไวในตูอบเปน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อทำการสกัดแยกสารทดสอบ
ภายหลังจากครบระยะเวลา 24 ชั่วโมงนำสารละลายจาก
สารทดสอบที่แชไปหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ดวยจำนวน
รอบ 3000 รอบตอนาที (revolutions per minutes,
rpm)[Sigma Laborzentrifugen 3k 15] เปนระยะเวลา
5 นาที และนำสารละลายสวนเหนือตะกอน (supernatant)
กรองผ า นชั้ น กรอง (filter) ขนาด 0.22 ไมโครเมตร
(micrometer, µm) [GVS Technology, USA] แลว
เก็ บ ไว ใ นขวดแก ว ป ด ผนึ ก ด ว ยพาราฟ น (paraffin)
[Pechiney Plastic Packaging, Chicago IL 60631,
Menasha WI 54952 ] และหอหุมดวยกระดาษฟอยล
(foil)[เอ็ ม ฟอยล อะลู มิ เ นี ย มฟอยล , เอ็ ม เอ็ ม พี
คอรปอเรชั่น] เพื่อนำสารสกัด (extracts) ที่ไดมาใชใน
การทดสอบ โดยเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
การทดสอบวัดความเปนพิษตอเซลล (Cell cytotoxicity assay)
จะถูกประเมินโดยใชเมธิลเทียโซลเตตราโซเลียม,
เอ็มทีที (Methyl-thiazoltetrazolium, MTT) [Sigma,
St. Louis, MO, USA] โดยทำการเลี้ยงเซลลเนื่อเยื่อใน
ฟนมนุษยในถาด 96 หลุม (96 well plates)[Corning
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® 96 Well Multiwell Plates – Sigma - Aldrich]
ความหนาแนน 2x104 เซลลตอหลุม (well) เปนระยะ
เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นอาหารที่ใชเลี้ยงเซลลจะถูก
กำจั ด ออกและแทนที่ ด ว ยสารสกั ด ในแต ล ะกลุ ม ที่ ใช
ทดสอบซึ่ ง มี ค วามเข ม ข น แตกต า งกั น 5 ความเข ม ข น
ไดแก ความเขมขนสูงสุด (Full concentration) ที่ 0.2
กรัมตอมิลลิลิตร และทำการเจือจางในอัตราสวน 1 ตอ 1
(1:1), 1 ตอ 2 (1:2), 1 ตอ 4 (1:4), 1 ตอ 8 (1:8) ตาม
ลำดับ ในปริมาณหลุมละ 100 ไมโครลิตร จำนวน 10
หลุมตอความเขมขน เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจาก
นั้นทำการศึกษารูปรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนดู
ความเปลี่ยนตางเฟส (phase contrast microscopy)
[Nikon Ecclipse TS 100] และกำจัดสารที่อยูในแตละ
หลุ ม ออกแล ว ล า งด ว ยฟอสเฟตบั ฟ เฟอร ซ าไลน
(Phosphate buffer saline, PBS) เติม 50 ไมโครลิตร
ของเอ็มทีทีลงไปในแตละหลุม ในระดับความเขมขน 5
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เปนระยะเวลา 2 ชั่วโมง จึงทำการ
กำจัดเอ็มทีทีออกแลวลางดวยฟอสเฟตบัฟเฟอรซาไลน
และเติ ม 100 ไมโครลิ ต รของไดเมธิ ล ซั ล โฟไซด ห รื อ
ดีเอ็มเอสโอ (Dimethyl sulfoxide, DMSO)[Sigma, St.
Louis, MO, USA] นำไปเขาเครื่องสั่น (shaker)[IKI®HS
260 basic] เปนระยะเวลา 30 นาที แลวทำการอานคา
ระดั บ ความทึ บ แสง (optical density, OD) ที่
ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร (OD570) ดวยเครื่องวัด
การดูดกลืนแสง (absorption spectrophotometer)
[Epoch Microplate Spectrophotometer, Biotek]
เพื่อทำการประเมินความเปนพิษตอเซลลของสารสกัด
ดวยรอยละความมีชีวิตของเซลลเมื่อเทียบกับคาระดับ
ความทึบแสงกลุมควบคุมในอาหารเลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็ม
ที่มีซีรั่มของตัวออนลูกวัว รอยละ 10 ซึ่งสารที่มีพิษตอ
เซลลจะมีคารอยละความมีชีวิตนอยกวา 7029 โดยจะ
ทำการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง (triplicate experiment)

วา (Two-Way ANOVA) และทูคเี่ อชเอสดีเทสต (Tukey’s
HSD test) ด ว ยโปรแกรมเอสพี เ อสเอส เวอร ชั่ น 17
(SPSS version 17)

ผลการศึกษา

การทดสอบวัดความเปนพิษตอเซลล
จากการทดสอบวัดความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อ
ในฟนมนุษย ผลพบวาทุกระดับความเขมขนของสารสกัด
แตละชนิดไมเกิดความเปนพิษตอเซลล ยกเวนในกลุม
โมโนแคลเซี ย มซิ ลิ เ กตที่ ร ะดั บ ความเข ม ข น สู ง สุ ด โดย
พิจารณาจากรอยละความมีชีวิตของเซลลที่พบวาจะมีคา
นอยกวารอยละ 7029 (Table 1)
เมื่อนำคาระดับความทึบแสงมาทำการวิเคราะห
เปรียบเทียบ ผลพบวาในทุกกลุมสารสกัดที่ระดับความ
เขมขนสูงสุดจะมีคาระดับความทึบแสงนอยกวาสารสกัด
ที่ทำการเจือจางทุกระดับความเขมขนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P≤0.001) แตจะไมพบความแตกตางในแตละ
ระดับความเขมขนของสารสกัดทีท่ ำการเจือจาง (P>0.05)
(Table 2, Fig. 1)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งสารสกั ด แต ล ะชนิ ด ที่
ระดั บ ความเข ม ข น เดี ย วกั น ผลพบว า สารสกั ด ที่ ร ะดั บ
ความเขมขนสูงสุดในกลุมโมโนแคลเซียมซิลิเกตจะมีคา
ระดั บ ความทึ บ แสงที่ น อ ยกว า ในกลุ ม อื่ น ๆ อย า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติ (P≤0.001) แปลผลไดวาโมโนแคลเซียม
ซิลิเกตที่ระดับความเขมขนสูงสุดจะมีความเปนพิษตอ
เซลลมากเมื่อเทียบกับสารสกัดกลุมอื่น (Table 2, Fig. 1)
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะรู ป ร า งและการ
กระจายตัวของเซลลในสารสกัดความเขมขนสูงสุดภายใต
กลองจุลทรรศนดูความเปลี่ยนตางเฟสที่กำลังขยาย 40
เทา พบวาในกลุมของโมโนแคลเซียมซิลิเกตเกิดการตาย
ของเซลลจำนวนมาก โดยเซลลมีรูปรางกลม หดตัว และ
อยูรวมกันอยางหลวมๆ ขณะที่ในสารสกัดกลุมอื่นเซลล
จะมีชีวิตอยูรอดมากกวา โดยเซลลมีลักษณะยืดตัว เรียว
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
แหลม มีซัยโตพลาสมิคโปรเซส (cytoplasmic process)
โดยความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ในแต ล ะกลุ ม ยื่นสัมผัสกัน และอยูรวมกันอยางหนาแนน (Fig. 2)
ทดสอบ จะถูกนำมาวิเคราะหคาทางสถิติดวยทูเวยอะโน
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Table 1 Cell viability from cytotoxicity assay (%)
Material extracts
Concentration
Full (0.2g/ml)
Dilution 1:1
White ProRoot® MTA
Dilution 1:2
Dilution 1:4
Dilution 1:8
Full (0.2g/ml)
Dilution 1:1
Dilution 1:2
GIC-CS
Dilution 1:4
Dilution 1:8
Full (0.2g/ml)
Dilution 1:1
Dilution 1:2
CaSiO3
Dilution 1:4
Dilution 1:8
Full (0.2g/ml)
Dilution 1:1
TM
Dilution
1:2
Ketac Molar
Dilution 1:4
Dilution 1:8

Cell viability
79.51
104.18
105.31
104.35
103.05
81.19
100.26
103.93
105.07
103.51
30.58
96.84
102.17
103.97
102.10
85.47
101.56
105.12
104.17
105.70

If viability is reduced to < 70% of the control, it has a cytotoxic potential29

Table 2 Mean and standard deviation of optical density (OD) from cytotoxicity assay
Material extracts
Level of concentration
OD
Full (0.2g/ml)
0.171 ± 0.041*
White ProRoot® MTA
Dilution 1:1
0.225 ± 0.046
Dilution 1:2
0.226 ± 0.047
Dilution 1:4
0.228 ± 0.047
Dilution 1:8
0.223 ± 0.045
GIC-CS
Full (0.2g/ml)
0.167 ± 0.038*
Dilution 1:1
0.217 ± 0.042
Dilution 1:2
0.222 ± 0.048
Dilution 1:4
0.222 ± 0.046
Dilution 1:8
0.222 ± 0.047
Full (0.2g/ml)
0.068 ± 0.008*,**
CaSiO3
Dilution 1:1
0.214 ± 0.051
Dilution 1:2
0.222 ± 0.051
Dilution 1:4
0.226 ± 0.057
Dilution 1:8
0.223 ± 0.055
Full (0.2g/ml)
0.180 ± 0.046*
KetacTM Molar
Dilution 1:1
0.215 ± 0.044
Dilution 1:2
0.225 ± 0.045
Dilution 1:4
0.221 ± 0.042
Dilution 1:8
0.226 ± 0.047
Control
0.203 ± 0.043
*:Different signiﬁcantly from other concentrations in the same material extracts (P≤0.001)
**:Different signiﬁcantly from other material extracts in the same concentrations (P≤0.001)
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Fig. 1 Mean and standard deviation of optical density (OD) from cytotoxicity assay
*: Different significantly from other concentrations in the same material extracts (P≤0.001)
**: Different significantly from other material extracts in the same concentrations (P≤0.001)

Fig. 2 Cell morphology under phase contrast microscope (40x) after stimulation by material extracts at
full concentration (0.2g/mL). (A) Control, (B) White ProRoot® MTA, (C) GIC-CS, (D) CaSiO3, (E) KetacTM
Molar.
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แตเมื่อทำการเจือจางสารสกัดความเขมขนสูงสุด
ลง พบวาสารสกัดในกลุมโมโนแคลเซียมซิลิเกตจะไมเกิด
ความเปนพิษตอเซลล (Table 1) โดยคาระดับความทึบ
แสงไมแตกตางกับสารสกัดในกลุมอื่นที่ระดับความเขมขน
เดียวกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) (Table 2,
Fig. 1) เมื่ อ ดู ลั ก ษณะรู ป ร า งของเซลล จ ะพบเซลล ที่ มี
ลักษณะยืดตัว เรียวแหลม และรวมตัวกันหนาแนนเชน
เดียวกับเซลลในกลุมอื่น (Fig. 3)
เมื่อพิจารณาวิเคราะหในกลุมสารสกัดจีไอซีซีเอส
ผลพบวาสารสกัดที่ทำการเจือจางในความเขมขนตั้งแต
อัตราสวน 1 ตอ1 เปนตนไป มีคาระดับความทึบแสงที่ไม
แตกตางกันในแตระดับความเขมขนรวมถึงไมแตกตางกับ
กลุมไวทโปรรูทเอ็มทีเอและคีแทคโมลารอีซี่มิกซที่ระดับ
ความเขมขนเดียวกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)
(Table 2, Fig. 1) โดยเซลลมีลักษณะรูปรางและการ
กระจายตัวที่คลายกัน (Fig. 4)

อาหารเลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็มที่ไมมีซีรั่มของตัวออนลูกวัว
เปนตัวทำละลาย ตามมาตรฐาน International Standard
Organization [ISO 10993-12:2007(E)]28 โดยคาดหวัง
จะใหมีการปลดปลอยอิออนออกมามากที่สุด เพื่อหวังผล
ศึกษาบทบาทของอิออนเหลานี้ตอการกระตุนใหเซลลทำ
หนาที่ในการสรางเนื้อฟน โดยมีคาความเปนกรด-ดาง
pH 7.2-7.4 ซึ่งเปนสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของเซลล และเปนตัวทำละลายที่นิยมใชในงานวิจัยใน
การทดสอบสารที่จะพัฒนานำมาใชในการปดแผลเนื้อเยื่อ
ใน
ซึ่งจากผลการทดสอบความเปนพิษตอเซลล พบวา
สารสกัดในกลุมจีไอซีซีเอสที่ความเขมขนเหมาะสมของ
การทดสอบ คือ 0.2 กรัมตอมิลลิลิตร เมื่อกระตุนเซลล
เนื้อเยื่อในฟนมนุษยพบวาไมเกิดความเปนพิษตอเซลล
เช น เดี ย วกั บ สารสกั ด ในกลุ ม ไวท โ ปรรู ท เอ็ ม ที เ อและ
คีแทคโมลารอีซี่มิกซ แตมีผลตรงกันขามกับสารสกัดใน
กลุมโมโนแคลเซียมซิลิเกตที่ไมไดรับการเจือจาง ซึ่งพบวา
เกิดความเปนพิษตอเซลลมาก โดยรอยละความมีชีวิตของ
บทวิจารณ
จากการศึกษาครั้งนี้ ในการสกัดสารทดสอบจะใช เซลลมีคานอยกวารอยละ 7029

Fig. 3 Cell morphology under phase contrast microscope (40x) after stimulation by material extracts at
dilution 1:1. (A) Control, (B) White ProRoot® MTA, (C) GIC-CS, (D) CaSiO3, (E) KetacTM Molar.
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Fig. 4 Cell morphology under phase contrast microscope (40x) after stimulation by material extracts of
GIC-CS in different concentrations. (A) Full concentration, (B) Dilution 1: 1, (C) Dilution 1: 2,
(D) Dilution 1: 4, (E) Dilution 1: 8.

โดยอาจเป น ผลเนื่ อ งมาจากออสโมลาริ ตี
(osmolarity) ของโมโนแคลเซียมซิลิเกตที่อาจมีคาสูง ซึ่ง
สงผลใหเกิดการตายของเซลล ดังการศึกษาของ Finan
และ Guilak 30 ที่พบวาการเพิ่มออสโมลาริตีที่สูงขึ้น อาจ
สงผลใหเซลลเดี่ยวแตกตาย (cell apoptosis) และยับยั้ง
การแสดงออกของยี น รวมถึ ง กิ จ กรรมเมตาบอลิ ก
(metabolic activity)
รวมถึงสารสกัดโมโนแคลเซียมซิลิเกตที่ระดับความ
เขมขน 0.2 กรัมตอมิลลิลติ ร อาจมีคา ความเปนดางสูง31, 32
โดยสังเกตไดจากสารสกัดที่เตรียมไดจะมีสีชมพูเขม อาจ
เกิ ด จากการปลดปล อ ยแคลเซี ย มอิ อ อน (Ca 2+) และ
ไฮดรอกซิ ล อิ อ อน (OH -) จากแคลเซี ย มไฮดรอกไซด
(Calcium hydroxide, Ca(OH) 2) โดยมี ก ารศึ ก ษา
พบว า สารประกอบในกลุ ม แคลเซี ย มซิ ลิ เ กต ซึ่ ง ได แ ก
ไตรแคลเซียมซิลิเกต, ไดแคลเซียมซิลิเกต เมื่อมีปฏิกิริยา
กับโมเลกุลของน้ำ (hydration reaction) จะเกิดเปน
แคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรตเจล (Calcium silicate hydrate
gel, CaO·2SiO2·H2O) และแคลเซียมไฮดรอกไซด 33

อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานการศึกษาถึงระดับคา
ความเป น กรด-ด า งของสารประกอบโมโนแคลเซี ย ม
ซิลิเกตภายหลังจากการแชในของเหลว โดยสารที่เปน
องคประกอบหลักทางเคมีของโมโนแคลเซียมซิลิเกต คือ
แคลเซียมออกไซด (Calcium oxide, CaO) และซิลิคอน
ไดออกไซด (Silicon dioxide, SiO2) อาจมีปฏิกิริยากับ
โมเลกุลของน้ำเกิดเปนแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเจลและ
แคลเซียมไฮดรอกไซดไดเชนกัน ซึ่งคาความเปนดางสูง
อาจเปนสาเหตุใหเกิดการตายของเซลล ดังการศึกษาของ
Beltes และคณะ34 พบวาความเปนดางสูงจะสลายเซลล
ข า งเคี ย งและทำลายโปรตี น ของอาหารเลี้ ย งเซลล แ ล ว
ชักนำใหเซลลเดี่ยวแตกตายหรือเกิดการตายของเซลลขึ้น
โดยผลที่ไดจะมีความแตกตางจากการศึกษากอนหนานี้ที่
พบวาสารสกัดโมโนแคลเซียมซิลิเกตระดับความเขมขน
0.2 กรัมตอมิลลิลิตร จะกระตุนการเพิ่มจำนวนเซลลที่ได
จากกระดู ก มนุ ษ ย (human bone-derived cells,
HBDC)14 อาจเปนผลเนื่องมาจากความแตกตางในเฟส
(phase) เริ่ ม ต น ของโมโนแคลเซี ย มซิ ลิ เ กตที่ ใช ใ นการ
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ศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใชเบตาเฟสซึ่งมีรูพรุน
และพื้นผิวขรุขระ13 แตกตางจากการศึกษากอนหนานี้ที่
อยูในสถานะอัลฟาเฟส (α-phase)14 ซึ่งมีเนื้อแนนและ
พื้นผิวเรียบ13 โดยอนุภาคของเซรามิก (ceramic) ที่มีเนื้อ
แนนและไมมีจุดบกพรองจะชวยลดอัตราการละลายตัว
(dissolution) ของสารลดลง35-38 สงผลใหคาความเปน
ดางลดลงจึงไมเกิดความเปนพิษตอเซลล
สำหรั บ ในกลุ ม ไวท โ ปรรู ท เอ็ ม ที เ อ การแช ส าร
ทดสอบในอาหารเลี้ยงเซลลจะทำภายหลังจากการผสม
สารครบระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งคาดวาสารทดสอบจะ
เกิดการกอตัวบางสวนทำใหความเปนพิษตอเซลลลดลง
สอดคลองกับการศึกษาของ Saidon และคณะ39 ซึ่งพบ
วาภายหลังการกอตัวของซีเมนตจะเกิดอันตรายตอเซลล
ลดลง รวมทั้งการศึกษาของ De Deus และคณะ40
สวนในกลุมคีแทคโมลารอีซี่มิกซ ความเปนพิษจะ
มีมากเฉพาะในชวงแรกภายหลังการผสมสาร ซึ่งปฏิกิริยา
การก อ ตั ว จะเป น ปฏิ กิ ริ ย ากรด-ด า ง ระหว า งอิ อ อนที่
ปลดปลอยออกมาจากองคประกอบที่เปนแกวและสวน
ของกรด โดยในชวงแรกหลังจากผสมเสร็จใหมๆจะมีคา
ความเปนกรด-ดาง ที่เปนกรด ซึ่งจะมีคาเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วภายหลังสารเริ่มจะกอตัวสมบูรณ ภายหลังจาก
นั้นความเปนพิษจะคอยๆลดลง โดยความเปนพิษมักจะ
เกิดจากการปลดปลอยองคประกอบที่เปนโลหะออกสู
อาหารเลี้ยงเซลล ซึ่งมีการศึกษาพบวาองคประกอบที่เปน
โลหะจากวัสดุที่ใชในงานดานบูรณะอาจมีความเปนพิษ
ต อ เซลล โ ดยความเครี ย ดจากปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั่ น
(oxidative stress)41 แตมีการศึกษาพบวาปริมาณอิออน
ที่ พ บในจี ไ อซี ดั้ ง เดิ ม เช น ฟลู อ อไรด อิ อ อน (F -),
อะลู มิ เ นี ย มอิ อ อน (Al 3+), สตรอนเที ย มอิ อ อน (Sr 2+),
ซิงคอิออน (Zn2+) จะมีปริมาณเพียงเล็กนอยที่จะสงผลให
เกิดความเปนพิษ เมื่อเทียบกับเรซินโมโนเมอรที่ไมเกิด
ปฏิกริ ยิ าในสวนของกลุม เรซินโมดิฟายดกลาสไอโอโนเมอร
ซีเมนตหรือจีไอซีดัดแปลงที่มีเรซิน (Resin modified
glass ionomer cement, RMGIC) ที่จะกอใหเกิดความ
เปนพิษสูงกวา23
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โดยการศึกษาของ de Souza Costa และคณะ23
ที่พบวาในกลุมจีไอซีดั้งเดิม เชน คีแทคโมลารอีซี่มิกซ จะ
เกิดความเปนพิษนอยกวาในกลุมจีไอซีดัดแปลงที่มีเรซิน
เชน ฟูจิทูแอลซี (Fuji II LC), วิเทอรเมอร (Vitremer),
วิเทอรบอนด (Vitrebond) เมื่อทำการทดสอบในเซลลที่
มีลกั ษณะคลายเซลลสรางเนือ้ ฟนของหนู (mouse dental
papilla cell-23, MDPC-23) รวมถึงสอดคลองกับการ
ศึกษากอนหนานี้ที่พบวาจีไอซีดั้งเดิมจะสงผลทำใหเกิด
การทำลายตอเซลลเนื้อเยื่อในฟนเพียงเล็กนอย 24,25,26
ในกลุมของจีไอซีซีเอส คาความเปนกรดในสวน
ของเหลวคีแทคโมลารอีซี่มิกซ อาจถูกทำใหเปนกลาง
(neutralized) ดวยความเปนดางของโมโนแคลเซียม
ซิลิเกตที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนของการผสมสาร สอดคลอง
กับการศึกษากอนหนานี้ ที่พบวาสารสกัดจีไอซีซีเอสไม
เกิดความเปนพิษตอเซลลเอ็นยึดปริทันตและไมมีความ
แตกตางจากไวทโปรรูทเอ็มทีเออยางมีนยั สำคัญทางสถิต17ิ
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ ซึ่งพบวาสารสกัดใน
กลุมจีไอซีซีเอสไมเกิดความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อในฟน
มนุษยโดยไมแตกตางจากกลุมไวทโปรรูทเอ็มทีเออยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งในปจจุบันไวทโปรรูทเอ็มทีเอเปน
สารมาตรฐานที่ นิ ย มนำมาใช ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพกับสารที่สนใจศึกษา โดยขอดีของจีไอซีซี
เอสที่มีสวนประกอบของโมโนแคลเซียมซิลิเกต สามารถ
สร า งผลึ ก ไฮดรอกซี อ ะพาไทต ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว และ
สวนประกอบของจีไอซีที่กอตัวเร็ว สามารถยึดติดกับเนื้อ
ฟนดวยพันธะทางเคมี ซึ่งความสามารถในการปดแนบ
สนิทจะเปนปจจัยสำคัญเมื่อพิจารณาผลสำเร็จการหาย
จากกระบวนการปดแผลเนื้อเยื่อใน ดังนั้นจีไอซีซีเอสอาจ
จะพิ จ ารณาเป น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมในการ
พัฒนานำมาใชปดแผลเนื้อเยื่อใน
อย า งไรก็ ต ามมี ค วามจำเป น ต อ งมี ก ารทดสอบ
คุณสมบัติทางชีวภาพอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การมีชีวิตอยู
รอด กระบวนการเพิ่มจำนวนของเซลล คุณสมบัติการ
สรางเนื้อเยื่อแข็ง กอนที่จะนำมาใชศึกษาในสัตวทดลอง
ในลำดับถัดไป
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