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Abstract
Objectives: To compare the effect of different irrigating solutions on dental
pulp stem cells (DPSCs) attachment on dentine and cell survival.
Materials and methods: Thirty-nine extracted single-rooted mature
permanent human premolars were sectioned at cementoenamel junction
and the roots were then sectioned longitudinally. Root canal dentine from
middle part of the roots were prepared equally in size 3.5x3.5x1 mm.
Seventy- eight specimens were devided into 6 groups and soaked in
each of the following solutions, Group 1: 17% Ethylene diamine tetraacetic
acid (EDTA), Group 2: 10% Citric acid (CA), Group 3: 0.9% Normal saline
solution (NSS), Group 4: 5.25% Sodium hypochlorite (Na0Cl), Group5: 25%
Tetracycline solusion (TCN), Group 6: No treatment (control group). The
DPSCs were seeded on dentine specimens and were cultured for 7 days.
Amount of viable DPSCs attachment were assessed using tetrazolium
salt-based colorimetric (MTT) assay and cells morphology were observed
using scanning electron microscopy (SEM).
Results: The optical density and percentage of viable DPSCs were ranged
from groups with high to low values: EDTA, CA, NSS, control group, Na0Cl
and TCN. The results were significantly different between groups (P<0.05),
except Na0Cl was not significant difference from TCN (P>0.05). Groups of
EDTA and CA had the best smear layer removal properties, and showed
best promotion for DPSCs attachment on root canal dentine. Morphology
of the attached DPSCs in all groups appeared in flattened-spindle shaped
cells except the TCN group which cells were round.
Conclusions: From this study, 17% EDTA, 10% CA, and 0.9% NSS can
promote higher DPSCs attachment on root canal dentine and cells survival.
While 5.25% Na0Cl and 25% TCN were too toxic and affected on DPSCs
survival.
Keywords: Root canal irrigants, DPSCs, cell attachment, cell survival, cells
morphology, MTT assay
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ผลของน้ำยาล้างคลองรากต่อการยึดเกาะและความมีชีวิตของ
สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันชนิดต่างๆต่อการยึดเกาะและความมี
ชีวิตของสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: ใช้ฟันกรามน้อยรากเดียวปลายรากปิดของมนุษย์ที่ถูก
ถอนจำนวน 39 ซี่ ตัดฟันที่รอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน นำรากฟันมาตัดตามยาว
จนแยกเป็นสองส่วน แล้วตัดเอาเนื้อฟันบริเวณส่วนกลางของรากฟัน โดยตัดให้มีกว้าง
ยาวหนา 3.5x3.5x1 มิลลิเมตร ชิ้นตัวอย่างจำนวน 78 ชิ้นถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม และ
นำไปแช่ ในน้ำยาต่างชนิดกัน เป็นเวลา 1 นาที กลุ่มที่ 1: อีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17, กลุ่มที่
2: กรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 10, กลุ่มที่ 3: น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9, กลุ่มที่ 4: โซเดียม
ไฮโปคลอไรท์เข้มข้นร้อยละ 5.25, กลุ่มที่ 5: เตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ
25, กลุ่มที่ 6 กลุ่มควบคุม: ไม่แช่ ในน้ำยาใดๆ เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน
บนชิ้นตัวอย่างเนื้อฟันที่ผ่านขั้นตอนการแช่ ในน้ำยาชนิดต่างๆ เป็นเวลา 7 วัน วัดปริมาณ
ของเซลล์มีชีวิตที่ยึดติดบนชิ้นตัวอย่างโดยใช้การวิเคราะห์เอ็มทีที และตรวจดูรูปร่างของ
เซลล์ที่ยึดเกาะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด
ผลการศึกษา: ค่าการดูดกลืนแสงและความมีชีวิตของเซลล์เรียงลำดับกลุ่มจากมากไป
น้อยดังนี้ อีดีทีเอ กรดซิตริก น้ำเกลือ กลุ่มควบคุม โซเดียมไฮโปคลอไรท์ และเตตรา
ซัยคลิน และในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ยกเว้นกลุ่ม
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ ไม่แตกต่างจากกลุ่มเตตราซัยคลินอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) อีดี
ทีเอและกรดซิตริกสามารถกำจัดชั้นสเมียร์ ได้ดีกว่าและช่วยให้เซลล์ยึดเกาะได้ดีกว่ากลุ่ม
อื่นๆ ทุกกลุ่มพบรูปร่างของเซลล์ที่ยึดเกาะเป็นเซลล์รูปร่างแบนทรงกระสวย ยกเว้นกลุ่ม ติดต่อเกี่ยวกับบทความ:
เตตราไซคลินที่เป็นเซลล์รูปกลม
ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล
บทสรุป: จากการศึกษานี้ อีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17 กรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 10 และ
น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9 ช่วยส่งเสริมให้สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันมีการยึดเกาะบน
เนื้อฟันของคลองรากฟันและคงความมีชีวิตได้มากขึ้น ในขณะที่ โซเดียมไฮโปคลอไรท์
เข้มข้นร้อยละ 5.25 และเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 25 มีความเป็นพิษ
สูงและมีผลทำให้การยึดเกาะและความมีชีวิตของเซลล์ลดลง
รหัสคำ: น้ำยาล้างคลองรากฟัน, สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน, การยึดเกาะของเซลล์,
ความมีชีวิตของเซลล์, รูปร่างของเซลล์, วิธีเอ็มทีที
วิ ธี อ้ า งอิ ง บทความนี้ : ศุ ภ ชั ย สุ ท ธิ มั ณ ฑนกุ ล , หทั ย ทิ พ ย์ ศรี ธ นอุ ด มชั ย , วี รั ง กู ร
เลิศอักษรไพบูลย์, กมลทิพย์ ส่งตระกูล. ผลของน้ำยาล้างคลองรากต่อการยึดเกาะและ
ความมีชีวิตของสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน. ว ทันต มหิดล 2559; 36: 375-392.
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บทนำ
การรักษาคลองรากฟันแท้ที่ โพรงประสาทฟัน
ตายและปลายรากยังไม่ปิดมีความยุ่งยากและซับซ้อน
โดยทั่วไปมีการรักษาอยู่สามวิธีคือ การใช้แคลเซียม
ไฮดรอกไซด์เพื่อเหนี่ยวนำให้ปลายรากปิด (calcium
hydroxide apexification) การใช้เอ็มทีเอเพื่อปิดปลาย
ราก (MTA apexification) และกระบวนการทำให้เกิด
เส้ น เลื อ ดใหม่ (revascularization) การใช้
แคลเซียมไฮดรอกไซด์และเอ็มทีเอสามารถเหนี่ยวนำ
ให้ เ กิ ด เนื้ อ เยื่ อ แข็ ง มาปิ ด บริ เ วณปลายรากได้ 1-2
อย่ า งไรก็ ต ามทั้ ง สองวิ ธี นี้ ยั ง ไม่ ส ามารถทำให้ ผ นั ง
รากฟันหนาขึ้นได้ โดยฟันที่สร้างยังไม่สมบูรณ์นั้นจะมี
ผนังคลองรากฟันที่บาง ทำให้ฟันแตกหักได้ง่ายเมื่อรับ
แรงบดเคี้ยว3-4 ปัจจุบันการรักษารากฟันแบบรีเจนเนอ
เรทีฟ (Regenerative Endodontic Procedures)
กำลังได้รับความสนใจ5-8 มีการศึกษามากมายที่แสดง
ให้เห็นการสร้างต่อของรากฟันจนสมบูรณ์ ทั้งในส่วน
ของความยาวรากฟั น และความหนาของผนั ง คลอง
รากฟั น ซึ่ ง ทำให้ อั ต ราการคงอยู่ ข องฟั น สู ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์และเอ็มที
เอ2 หลักการของการรักษารากฟันแบบรีเจนเนอเรทีฟ
อาศัยหลักของวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย
โครงค้ำยัน (scaffold) ปัจจัยการเจริญเติบโต (growth
factors) และเซลล์ต้นกำเนิด (stem cells)9-11
สเต็ ม เซลล์ เ นื้ อ เยื่ อ ในโพรงฟั น (dental pulp
stem cells, DPSCs) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ ได้มาจาก
เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน มีความสามารถในการแบ่ง
ตั ว แล้ ว ยั ง คงความเป็ น เซลล์ ต้ น กำเนิ ด อยู่ (selfrenewal) และสามารถเปลี่ ย นไปเป็ น เซลล์ จ ำเพาะ
หลายชนิด (multilineage differentiation)12 มีการ
ศึ ก ษาพบว่ า สเต็ ม เซลล์ เ นื้ อ เยื่ อ ในโพรงฟั น สามารถ
เปลีย่ นแปลงไปเป็นเซลล์ออ่ นสร้างเนือ้ ฟัน (odontoblast)
และเซลล์อ่อนสร้างกระดูก (osteoblast) ได้ และมี
คุ ณ สมบั ติ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งของเนื้ อ เยื่ อ โพรง
ประสาทฟันร่วมกับเนื้อฟันและกระดูกได้13-17 นอกจาก
นี้ยังพบว่ามีการสร้างของเนื้อเยื่ออ่อนที่ลักษณะคล้าย

เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันเมื่อใช้สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อใน
โพรงฟั น ร่ ว มกั บ โครงค้ ำ ยั น 18-22 มี ก ารศึ ก ษาการใช้
น้ำยาล้างคลองรากฟันชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อสเต็มเซลล์
เนื้ อ เยื่ อ ในโพรงฟั น ในการเปลี่ ย นแปลงไปเซลล์ อ่ อ น
สร้างเนื้อฟัน ความมีชีวิตของเซลล์ต้นกำเนิดและการ
ยึดติดอยู่ของเซลล์ ดังนั้นการเลือกใช้น้ำยาล้างคลอง
รากที่เหมาะสม จึงมีประโยชน์ต่อกระบวนการรักษา
รากฟันแบบรีเจนเนอเรทีฟ23-24
น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite,
NaOCl) เป็นน้ำยาล้างคลองรากที่ ได้รับความนิยม มี
ความเข้มข้นตั้งแต่ร้อยละ 1 ไปจนถึงร้อยละ 5.2525 มี
คุณสมบัติในการละลายเนื้อเยื่อและสามารถฆ่าเชื้อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อเช่น
กั น นอกจากนี้ โซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ ยั ง ไม่ ส ามารถ
กำจัดชั้นเสมียร์ (smear layer) การคงค้างอยู่ของ
น้ำยาที่มีความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อและชั้นสเมียร์ อาจมี
ผลเสี ย ต่ อ การรั ก ษารากฟั น แบบรี เ จนเนอเรที ฟ
Trevino และคณะ23 พบว่า น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท์
ทำให้ความมีชีวิตของเซลล์ การเคลื่อนที่ของเซลล์ การ
ยึดเกาะ และการเจริญเติบโตของเซลล์ลดต่ำลง และ
ยังพบการละลาย (resorption lacunae) ที่บริเวณ
สัมผัสของเซลล์และผิวเนื้อฟัน ที่เกิดจากเซลล์ออสติโอ
คลาสต์ (osteoclast)24
สารคี เ ลต (chelating agents) จำพวกกรด
เอทิลีนไดเอมีนเตตราอะซิตริกหรืออีดีทีเอ (ethylene
diamine tetraacetic acid, EDTA) และ กรดซิตริก
(citric acid, CA) มีคุณสมบัติในการดึงแคลเซียมจาก
ผลึกอนินทรีย์แคลเซียมฟอสเฟต ทำให้เกิดการสูญเสีย
ของแร่ธาตุ (demineralization) ของชั้นผิวบนสุดของ
เนื้อฟัน ผิวของเนื้อฟันจึงสะอาดและเผยให้เห็นท่อเนื้อ
ฟั น 26 สารเหล่ า นี้ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์
สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อได้ดี (biocompatible) นิยมนำ
มาใช้เป็นสารในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและ
ความงาม27 Ring และคณะ28 พบว่า น้ำยาล้างคลอง
รากที่มีคุณสมบัติเข้ากับเนื้อเยื่อได้ดี จะส่งเสริมการ
เกาะของสเต็ ม เซลล์ เ นื้ อ เยื่ อ ในโพรงฟั น อี ดี ที เ อ
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(EDTA) มี ผ ลดี ต่ อ ความมี ชี วิ ต ของเซลล์ ต้ น กำเนิ ด
บริเวณปลายรากฟัน (stem cells from the apical
papilla, SCAP) และส่งเสริมการยึดติดของเซลล์ต่อ
ผนังคลองรากฟันเมื่อเปรียบเทียบกับโซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์และคลอเฮกซิดีน (chlorhexidine) การละลายของ
ชั้นสเมียร์ทำให้เกิดการเผยของเส้นใยคอลลาเจนใน
ส่วนที่เป็นอินทรีย์สาร และสามารถยึดเกาะกับหน่วย
รับอินทิกรินได้ (integrin receptors)29-31 นอกจากนี้อีดี
ที เ อยั ง มี ส่ ว นในการปลดปล่ อ ยปั จ จั ย เจริ ญ เติ บ โต
(growth factors) ที่ฝังอยู่ ในส่วนอินทรีย์สารออกมา
ได้แก่ ทีจีเอฟ-เบต้าวัน (transforming growth factorβ1, TGF- β1) 29-31 บี เ อ็ ม พี ทู (bone morphogenic
protein 2, BMP2) 32 และปัจจัยส่งเสริมการสร้าง
หลอดเลื อ ด (angiogenic factors) เช่ น พี ดี จี เ อฟ
(platelet-derived growth factor, PDGF) วีอีจีเอฟ
(vascular endothelial growth factor, VEGF) และ
เอฟจีเอฟ2 (fibroblast growth factor 2, FGF2)33-34
กรดซิ ต ริ ก และเตตราซั ย คลิ น ไฮโดรคลอไรด์
(tetracycline-HCL, TCN) ถูกนำมาใช้ ในการปรับ
สภาพพื้นผิวรากฟันเพื่อช่วยให้เกิดการยึดเกาะของ
อวัยวะปริทันต์35-36 สารเหล่านี้จะดึงแร่ธาตุจากฟัน ซึ่ง
ช่วยกำจัดชั้นสเมียร์และเอ็นโดท๊อกซิน (endotoxin)
ทำให้เกิดการเผยของท่อเนื้อฟันและคอลลาเจนที่ผิว
เนื้อฟัน เกิดเซลล์คี โมแท๊กซิส (chemotaxis) และมีการ
ยึดติดของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ที่
สร้ า งขึ้ น ใหม่ รวมทั้ ง เกิ ด การสร้ า งของผิ ว รากฟั น
(cementum)36-38 Schwartz และคณะ39 พบว่าการ
เตรียมผิวเนื้อฟันด้วยเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ มี
ผลทำให้เซลล์ออสติ โอบลาสต์ (osteoblasts) เจริญ
เติ บ โตและเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง เช่ น มี ก ารสร้ า ง
เอนไซม์อลั คาไลน์ฟอสฟาเตส (alkaline phosphatase)
และการสร้างสารสื่อกลางชนิดออโตคริน (autocrine
mediators) เช่น PGE2 และ TGF-β1 ผิวเนื้อฟันที่ถูก
เตรียมด้วยสารเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ จะมี ไฟ
โบรเนคติน (fibronectin) และหน่วยจับไกลโคโปรตีน
ในสารองค์ประกอบนอกเซลล์ (extra cellular matrix
378

glycoprotein binding) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้
เกิดการยึดติดของเนื้อเยื่ออ่อนและการเจริญเติบโต
ของไฟโบรบลาสต์ (fibroblast)40-41 นอกจากนี้เตตรา
ซั ย คลิ น ไฮโดรคลอไรด์ ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ ก ารคงอยู่
(substantivity properties) บนพื้นผิวเนื้อฟัน สามารถ
ดูดซึมและปลดปล่อยสารออกมาเมื่อเวลาผ่านไป
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและ
ประเมินผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันชนิดต่างๆ ที่มี
ผลต่อการยึดเกาะบนเนื้อฟันและความมีชีวิตของสเต็ม
เซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน

วัสดุและวิธีการทดลอง
1. การเตรียมตัวอย่างเนื้อฟัน ใช้ฟันกรามน้อย
รากเดียวปลายรากปิดของมนุษย์ที่ถูกถอนเพื่อการจัด
ฟัน โดยไม่สามารถระบุเพศ อายุและเชื้อชาติจำนวน
39 ซี่ ที่มีขนาดและความยาวใกล้เคียงกัน เก็บฟันใน
สารละลายฟอสเฟสบั ฟ เฟอร์ ซ าไลน์ ห รื อ พี บี เ อส
(phosphate buffered saline, PBS) และฟันจะต้อง
ไม่เคยผ่านการแช่ ในสารละลายที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆ มา
ก่อน และไม่เคยผ่านการรักษาคลองรากฟัน ฟันที่นำ
มาทดลองจะถูกกำจัดเนื้อเยื่ออ่อนที่ติดรากฟันด้วยใบ
มีด เช็ดด้วยไอโอดีนและเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 70
จากนั้นล้างด้วยสารละลายพีบีเอส 5 ครั้ง แล้วตัดฟัน
ทีร่ อยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน (cementoenamel
junction) ด้วยเครื่องไมโครคัตติ้งอินสทรูเมนต์ (Micro
Cutting Instrument: Accutom-50, Struers,
Compenhagen, Denmark) นำรากฟันมาตัดตามยาว
จนแยกเป็ น สองส่ ว น เตรี ย มชิ้ น เนื้ อ ฟั น โดยตั ด ฟั น
บริเวณส่วนกลางของรากฟันให้มีกว้างยาวหนา 3.5x
3.5x1 มิลลิเมตร ตัดลบมุมขวาล่างเพื่อช่วยในการระบุ
ด้านที่เป็นผนังคลองรากฟัน นำชิ้นฟันไปฆ่าเชื้อด้วย
การอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
15 นาที
2. การแช่ ชิ้ น ตั ว อย่ า งในน้ ำ ยาชนิ ด ต่ า งๆ
หลังจากการเตรียมชิ้นเนื้อฟันได้ทั้งหมด 78 ชิ้น แบ่ง
ออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 13 ชิ้น แต่ละกลุ่มนำไปแช่ ใน
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น้ำยาล้างต่างกัน เป็นเวลา 1 นาที ดังนี้
กลุ่มที่ 1: กรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 10
กลุ่มที่ 2: เตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เข้มข้น
ร้อยละ 25
กลุ่มที่ 3: อีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17
กลุ่มที่ 4: โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้นร้อยละ
5.25
กลุ่มที่ 5: น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9
กลุ่มที่ 6 (กลุ่มควบคุม): ไม่แช่ ในน้ำยาใดๆ
หลังจากแช่น้ำยาครบ 1 นาที นำชิ้นตัวอย่างทุก
กลุ่มไปแช่ ในน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 0.9 เป็น
เวลาอีก 1 นาที จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างในแต่ละกลุ่มๆละ
2 ชิ้น มาดูพื้นผิวคลองรากฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (scanning electron
microscope, SEM)
3. การเลี้ ย งสเต็ ม เซลล์ เ นื้ อ เยื่ อ ในโพรงฟั น ใน
อาหารที่ ป ระกอบด้ ว ยดี เ อ็ ม อี เ อ็ ม (low glucose
Dulbecco's Modified Eagle's Medium, DMEM;
Invitrogen Carlsbad, CA) ที่ผสมกับเอฟบีเอส (10%
Fetal bovine serum, FBS; Invitrogen Carlsbad,
CA) และ 100U/มิลลิลิตร ของเพนนิซิลลิน/สเตรปโต
มัยซิน (pennicillin/streptomycin) ภายใต้ตู้บ่มที่มี
อุณหภูมิ 37ºC และ 5% คาร์บอนไดออกไซด์ โดย
เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ ใหม่ทุกๆ 2 วัน
4. การศึ ก ษาความมี ชี วิ ต รู ป ร่ า งและการยึ ด
เกาะของสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันบนเนื้อฟัน
เพาะเลี้ ย งสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟั น พาส
เซจ (passage) ที่ 7-10 จำนวน 5.0 x 104 เซลล์ บนชิ้น
ตัวอย่างเนื้อฟันที่ผ่านการแช่ ในน้ำยาชนิดต่างๆ แล้ว
ในเพลทเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 96 หลุม (96-well tissue
culture plates) ในอาหารเลี้ยงเซลล์ ภายใต้ตู้บ่มที่มี
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ 5% คาร์บอนไดออกไซด์
เป็นเวลา 7 วัน โดยเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ทุกๆ 2 วัน
หลังจากนั้นนำเซลล์ต้นกำเนิดที่เลี้ยงบนชิ้นตัวอย่าง
เนื้อฟันในแต่ละกลุ่มไปศึกษาความมีชีวิตของเซลล์ โดย
ใช้วิธีเอ็มทีที (tetrazolium salt-based colorimetric,

MTT assay) และศึกษารูปร่างและการยึดเกาะของ
เซลล์บนเนื้อฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด
การวิเคราะห์เอ็มทีที (MTT assay) ล้างเซลล์
ต้นกำเนิดที่เพาะเลี้ยงบนชิ้นตัวอย่างเนื้อฟันในแต่ละ
กลุ่มด้วยสารละลายฟอสเฟทบั้ฟเฟอร์ (Phosphatebuffered saline) ที่ ไม่มแี คลเซียมและแมคนีเซียมอิออน
(DPBS) หลังจากนัน้ เติม 100 ไมโครลิตรของสารละลาย
เอ็มทีที [MTT, 3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5diphenyltetrazolium bromide] ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น
เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จนปรากฏตะกอนสีม่วงขึ้น
ดูดสารละลายในภาชนะเลี้ยงเซลล์ออกให้หมดและเติม
100 ไมโครลิ ต รของดี เ อ็ ม เอสโอ (DMSO,
dimethylsulfoxide) บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 2
ชั่วโมง นำสารละลายสีม่วงที่เกิดขึ้นไปวัดค่าการดูด
กลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ค่าการดูด
กลืนแสงที่ ได้จะนำมาคำนวณเป็นร้อยละของเซลล์ที่มี
ชีวิต
การศึกษารูปร่างและการยึดเกาะของเซลล์บน
ชิ้นเนื้อฟัน หลังจากการแช่ด้วยน้ำยาต่างๆ ก่อนการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ นำชิ้นตัวอย่างจากทั้ง 6 กลุ่มๆ ละ 2
ชิ้น มาตรวจดูพื้นผิวเนื้อฟันของคลองรากฟันทันทีด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และตรวจ
อีกครั้งทุกกลุ่มๆละ 2 ชิ้นจากหลังการเพาะเลี้ยงสเต็ม
เซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันเป็นเวลา 7 วัน
การเตรี ย มชิ้ น ตั ว อย่ า งสำหรั บ การส่ อ งดู ด้ ว ย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยแช่ชิ้น
ตัวอย่างในสารละลายฟอร์มาลีนร้อยละ 10 ที่อุณหภูมิ
18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ล้างด้วยพี
บีเอส ใส่สารละลายออสเมียมเททรอกไซด์ (osmium
tetroxide) ทิ้งไว้อีก 2 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยพีบีเอสอีก
ครั้ง ดึงน้ำออกจากชิ้นตัวอย่างเพื่อทำให้แห้ง โดยใส่
สารละลายแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 50, 60,
70, 85, 95, 99.99 ตามลำดับ หลังจากนั้นนำชิ้น
ตัวอย่างมาทำให้แห้งโดยใช้เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต
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(Critical point dryer, CPD) (Quorum Technologies
Ltd., UK) เป็นเวลา 10 นาที เคลือบชิ้นตัวอย่างด้วย
ทองที่ความหนา 20-30 นาโนเมตร นำชิ้นตัวอย่างมา
ส่ อ งกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราดสู ญ
ญากาศต่ ำ พร้ อ มชุ ด วิ เ คราะห์ ธ าตุ (SEM: JSM6610LV) (JEOL Ltd., Tokyo, Japan) เพื่อดูลักษณะ
พื้นผิวของคลองรากฟัน และดูลักษณะของเซลล์และ
การยึดติดบนผิวเนื้อฟัน

ผลการทดลอง
ค่าดูดกลืนแสงจากกระบวนการวิเคราะห์เอ็มที
ทีจากกลุ่มต่างๆ นำมาวิเคราะห์ทางสถิติ ทดสอบการ
กระจายตัวโดยใช้ Shapiro-Wilk พบการกระจายตัว
แบบปกติ (normal distribution) และเมื่อทดสอบ
ความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s test พบว่าในแต่ละ
กลุ่มมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จึงทดสอบทาง
สถิติเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้ Kruskal Wallis
ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มทดลองเรียงลำดับ
กลุ่มจากมากไปน้อย เป็นดังนี้ กลุ่มอีดีทีเอมีค่าการดูด
กลืนแสงมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มกรดซิตริก กลุ่ม
น้ำเกลือ กลุ่มควบคุม กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และ
กลุ่มเตตราไซคลินตามลำดับ โดยกลุ่มอีดีทีเอมีค่าการ
ดู ด กลื น แสงมากกว่ า ทุ ก กลุ่ ม การทดลองอย่ า งมี นั ย
สำคัญ (P<0.05) กลุ่มกรดซิตริกมีค่าการดูดกลืนแสง
มากกว่ากลุ่มน้ำเกลือ กลุ่มควบคุม กลุ่มโซเดียมไฮโป

คลอไรท์และกลุ่มเตตราไซคลินอย่างมีนัยสำคัญ (P<
0.05) กลุ่มน้ำเกลือมีค่าการดูดกลืนแสงมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์และกลุ่มเตตราไซ
คลินอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กลุ่มควบคุมมีค่าการ
ดู ด กลื น แสงมากกว่ า กลุ่ ม โซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ แ ละ
กลุ่มเตตราไซคลินอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ส่วน
กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์และกลุ่มเตตราไซคลินมีค่า
การดูดกลืนแสงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P=
0.546) (ตารางที่ 1) (ภาพที่ 1)
ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์ คำนวณมาจากค่า
การดูดกลืนแสงจากกระบวนการวิเคราะห์เอ็มทีที โดย
ให้ ค่ า การดู ด กลื น แสงของกลุ่ ม ควมคุ ม ที่ ไม่ ได้ แ ช่ ใน
น้ำยาใดๆ มีค่าร้อยละความมีชีวิตของเซลล์เป็น 100
ได้ ผ ลค่ า ความมี ชี วิ ต ของเซลล์ ข องกลุ่ ม ทดลองเรี ย ง
ลำดับจากมากไปน้อย เป็นอีดีทีเอ กรดซิตริก น้ำเกลือ
กลุ่มควบคุม โซเดียมไฮโปคลอไรท์ และเตตราไซคลิน
(ตารางที่ 1)
จากการตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด พบลักษณะของเซลล์ (cell phenotypes)
ที่ ยึ ด ติ ด บนชิ้ น ตั ว อย่ า งที่ แ ช่ ในน้ ำ ยากลุ่ ม ต่ า งๆ เป็ น
เวลา 7 วัน ดังนี้
1. กลุ่มกรดซิตริก ลักษณะเซลล์แบน (flattened
cell) รูปทรงเรียวคล้ายกระสวย (spindle shape)
หรือมีรูปร่างที่ ไม่แน่นอน (irregular shape) มีการยื่น
ของไซโทพลาซึม (cytoplasm) ของเซลล์ออกไปยึดกับ
พื้นผิวคลองรากฟัน ผิวของเซลล์ ไม่เรียบ มีตุ่ม (blebs)

Table 1 Means and standard deviations of optical density and percentage of cells viability of
experimental groups.
Solutions
Specimens
Mean OD ± SD
% cell viability
10% CA
9
0.66789 ± 0.103925b
312.75
e
25% TCN
9
0.05111 ± .020558
23.93
17% EDTA
9
1.14967 ± .264423a
507.13
e
5.25% Na0Cl
9
0.05711 ± .020697
26.74
0.9% NSS
9
0.39144 ± .114015c
183.30
d
Control: no treatment
9
0.21356 ± .073612
100
Different letters in same column are statistically significantly different; p=0.5
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ขนาดเล็กอยู่ โดยรอบ (รูปที่ 2)
ในกลุ่มกรดซิตริก เซลล์ที่ยึดเกาะบนผิวคลอง
รากฟันมีความหนาแน่นมาก ไม่สามารถนับจำนวนได้
แน่นอน ส่วนผิวคลองรากฟันที่ ไม่มีการเพาะเลี้ยงเซลล์
จะเผยเห็นท่อเนื้อฟันชัดเจนและไม่พบการยึดเกาะของ
เซลล์ (รูปที่ 3, 4 และ 5)
2. กลุ่ ม เตตราไซคลิ น พบเซลล์ รู ป ทรงกลม

(round cell) ผิวเซลล์มลี กั ษณะขรุขระไม่เรียบ (รูปที่ 6)
ลักษณะพื้นผิวคลองรากฟันกลุ่มเตตราไซคลินที่
เพาะเลี้ยงเซลล์บนชิ้นตัวอย่าง ท่อเนื้อฟันบริเวณพื้นผิว
ผนังคลองรากเผยให้เห็นไม่สมบูรณ์ เซลล์ที่ยึดบนผิว
คลองรากฟันไม่หนาแน่น สามารถนับจำนวนเซลล์ ได้
ทั้งหมด 4 เซลล์ ส่วนกลุ่มที่ ไม่ ได้เพาะเลี้ยงเซลล์บนชิ้น
ตัวอย่าง ไม่พบเซลล์บนผิวคลองรากฟัน (รูปที่ 7, 8)

Fig. 1 Means and standard deviations of optical density of experimental groups.

Fig. 2 Flattened-spindle shaped cells of citric acid group at
7 days. (3,000x)
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Fig. 3 Cells in citric acid group abundantly attached on
dentine surface. (1,000x)

Fig. 4 Root canal dentine surface of citric acid group. (A) Cell cultured specimen, cells
abundantly attached on dentine surface, and could not be counted. (B) Specimen
without cell cultured, no cell was found on dentine surface. (500x)

Fig. 5 Root canal surface that soaked in 10% citric acid
for 1 minute. Exposed dentinal tubules could be
clearly seen. (1,000x)
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Fig. 6 Round rough surface cell was seen on root canal
surface of tetracycline group. (3,000x)

Fig. 7 Root canal dentine surface of tetracycline group. (A) Cell cultured specimen, lessen
cells attached on dentine surface, only 4 cells were seen. (B) Specimen without cell
cultured, no cell was found on dentine surface. (1,000x)

Fig. 8 Root canal surface that soaked in 25%
tetracycline for 1 minute. Dentinal tubules were
not clearly exposed. (1,000x)
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3. กลุ่มอีดีทีเอ เซลล์ลักษณะแบน รูปร่างเรียว
คล้ายกระสวย หรือมีรูปร่างที่ ไม่แน่นอน มีการยื่นของ
ไซโทพลาซึมของเซลล์ ไปยึดกับพื้นผิวคลองรากฟัน ผิว
ของเซลล์มีตุ่มขนาดเล็กอยู่ โดยรอบ (รูปที่ 9)
ลักษณะพื้นผิวของคลองรากฟันในกลุ่มอีดีทีเอ
(A) กลุ่มที่เลี้ยงเซลล์บนชิ้นตัวอย่าง พบเซลล์ยึดกับผิว
คลองรากฟันหนาแน่น ไม่สามารถนับจำนวนเซลล์ ได้
(B) กลุ่มที่ ไม่ ได้เลี้ยงเซลล์บนชิ้นตัวอย่าง ลักษณะของ

ผิวคลองรากฟันขรุขระ เป็นเนือ้ ฟันแบบแคลโคสเฟียร์ ไรท์
(รูปที่ 10) และท่อเนื้อฟันมีการเผยให้เห็นอย่างชัดเจน
(รูปที่ 11)
4. กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ลักษณะเซลล์แบน
รูปทรงเรียวคล้ายกระสวย ไซโทพลาซึมของเซลล์ยื่น
ออกตามแนวยาวของเซลล์ ไปยึ ด กั บ พื้ น ผิ ว คลอง
รากฟัน ลักษณะผิวเซลล์ ไม่เรียบ มีตุ่มขนาดเล็กอยู่
โดยรอบ (รูปที่ 12)

Fig. 9 Spindle shape cell that extended its cytoplasm to
attach on root canal surface, cell surface was
irregular and blebs. (3,000x)

Fig. 10 Root canal dentine surface of EDTA group. (A) Cell cultured specimen, cells abundantly
attached on dentine surface, and could not be counted. (B) Specimen without cell cultured,
root canal dentine was calcospherite dentine. (1,000x)
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ลักษณะผิวคลองรากฟัน กลุ่มที่เลี้ยงเซลล์บนชิ้น
ตั ว อย่ า ง มี เ ซลล์ ที่ ยึ ด กั บ พื้ น ผิ ว คลองรากฟั น น้ อ ย
ประมาณ 2-3 เซลล์ ส่วนกลุ่มที่ ไม่ ได้เลี้ยงเซลล์บนชิ้น
ตัวอย่าง ผิวคลองรากฟันขรุขระ เป็นเนื้อฟันแบบแคล
โค สเฟียร์ ไรท์ บริเวณพื้นผิวที่ตัดชิ้นตัวอย่าง เห็นชั้น
สเมียร์คลุมปิดท่อเนื้อฟัน (รูปที่ 13, 14)

5. กลุ่มน้ำเกลือ เซลล์ลักษณะแบน รูปทรงเรียว
คล้ายกระสวย มีการยื่นออกของไซโทพลาซึมของเซลล์
ตามแนวยาวของเซลล์ ไปยึดกับพื้นผิวคลองรากฟัน
ผิวของเซลล์ ไม่เรียบ มีตุ่มขนาดเล็กอยู่ โดยรอบ (รูปที่
15)

Fig. 11 Root canal surface that soaked in 17% EDTA for 1
minute. Exposed dentinal tubules could be clearly
seen. (1,000x)

Fig. 12 Cell in sodium hypochlorite group had spindle shape
with cytoplasm extended to attach on root canal
surface. Cell surface was irregular and blebs.
(3,000x)
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Fig. 13 Root canal dentine surface of sodium hypochlorite group. (A) Cell cultured
specimen, lessen cells attached on dentine surface, only 2-3 cells were seen.
(B) Specimen without cell cultured, root canal surface was irregular and
calcospherite dentine. (1,000x)

Fig. 14 On cut dentine surface of sodium hypochlorite
group was covered with smear layer and
dentinal tubules could not be seen. (1,000x)

Fig. 15 Cell in normal saline group was spindle shape
with cytoplasm extended to attach on root
canal surface. Cell surface was irregular and
blebs. (2,000x)
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พื้นผิวของคลองรากฟันที่แช่ ในน้ำเกลือ กลุ่มที่
เลี้ ย งเซลล์ บ นชิ้ น ตั ว อย่ า ง เซลล์ ยึ ด กั บ พื้ น ผิ ว คลอง
รากฟันหนาแน่นระดับปานกลาง ไม่สามารถนับจำนวน
เซลล์ ได้ ทั้ ง หมด ส่ ว นกลุ่ ม ที่ ไม่ ได้ เ ลี้ ย งเซลล์ บ นชิ้ น
ตัวอย่าง ผิวคลองรากฟันขรุขระ เนื้อฟันเป็นแบบแค
ลโคสเฟียร์ ไรท์ และบริเวณที่ตัดชิ้นตัวอย่าง เห็นชั้น
สเมียร์ ไม่เห็นท่อเนื้อฟัน (รูปที่ 16, 17)

6. กลุ่มควบคุม (ไม่ ได้แช่ ในน้ำยาใดๆ) ลักษณะ
เซลล์รูปร่างไม่แน่นอน หรือเป็นเซลล์รูปกระสวยที่มี
การยื่นออกของไซโทพลาซึมยื่นตามแนวยาวของเซลล์
ไปยึดกับพื้นผิวคลองรากฟันโดยผ่านเข้าไปในท่อเนื้อ
ฟัน ผิวของเซลล์ ไม่เรียบ มีตุ่มขนาดเล็กอยู่ โดยรอบ
(รูปที่ 18)

Fig. 16 Root canal dentine surface of normal saline group. (A) Cell cultured specimen, more cells
attached on dentine surface, could not be counted. (B) Specimen without cell cultured, root
canal surface was irregular and calcospherite dentine. (1,000x)

Fig. 17 On cut dentine surface of normal saline group was
covered with smear layer and dentinal tubules could
not be seen. (1,000x)
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ลักษณะพื้นผิวคลองรากฟันของกลุ่มที่ ไม่ ได้แช่
ในน้ำยาใดๆ (รูปที่ 19) (A) กลุ่มที่เลี้ยงเซลล์บนชิ้น
ตั ว อย่ า ง เซลล์ ยึ ด กั บ พื้ น ผิ ว คลองรากฟั น หนาแน่ น
ระดับปานกลาง ไม่สามารถนับจำนวนเซลล์ ได้ (B)

กลุ่ ม ที่ ไม่ ได้ เ ลี้ ย งเซลล์ บ นชิ้ น ตั ว อย่ า ง พื้ น ผิ ว คลอง
รากฟันมีลกั ษณะขรุขระ เนือ้ ฟันเป็นแบบแคลโคสเฟียร์ไรท์ บริเวณที่ตัดชิ้นตัวอย่าง มีชั้นสเมียร์คลุมอยู่ ไม่
เห็นการเผยของท่อเนื้อฟัน (รูปที่ 20)

Fig. 18 Cells in control group were irregular shape or
spindle shape that extended cytoplasm to attach on
root canal surface and into dentinal tubules. Cell
surface was irregular. (3,000x)

Fig. 19 Root canal dentine surface of control group. (A) Cell cultured specimen, more cells
attached on dentine surface, could not be counted. (B) Specimen without cell cultured, root
canal surface was irregular and calcospherite dentine. (1,000x)
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Fig. 20 On cut dentine surface of control group was covered
with smear layer and dentinal tubules could not be
seen. (1,000x)

บทวิจารณ์
น้ำยาล้างคลองรากฟันที่ ใช้ ในการรักษาคลอง
รากฟัน หวังผลในการกำจัดเชื้อโรคควบคู่การละลาย
เนื้ อ เยื่ อ และกำจั ด ชั้ น สเมี ย ร์ เพื่ อ ให้ น้ ำ ยาสามารถ
แทรกซึ ม เข้ า ไปในท่ อ เนื้ อ ฟั น และบริ เ วณที่ เ ครื่ อ งมื อ
ขยายคลองรากฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้
ในการรั ก ษารากฟั น แบบรี เ จนเนอเรที ฟ น้ ำ ยาล้ า ง
คลองรากฟั น ยั ง หวั ง ผลในการปรั บ สภาพผิ ว เนื้ อ ฟั น
(dentine conditioning) เพื่อส่งเสริมการยึดเกาะและ
ความมีชีวิตของเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อให้เกิดเนื้อเยื่อขึ้น
มาใหม่ ได้ ผลจากการทดลองนี้พบว่า กลุ่มอีดีทีเอ กรด
ซิตริก และน้ำเกลือ ให้ค่าดูดกลืนแสงจากกระบวนการ
วิเคราะห์เอ็มทีทีที่แสดงความมีชีวิตของเซลล์ที่สูงกว่า
กลุ่มควบคุม ในขณะที่กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์และเต
ตราไซคลิ น มี ค่ า ดู ด กลื น แสงและร้ อ ยละความมี ชี วิ ต
ของเซลล์ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่าอีดีทีเอ ซิตริก
และน้ำเกลือ ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และส่งเสริม
การเจริญเติบโตของเซลล์ ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับคำแนะนำของ AAE ปี 201342 และการศึกษาของ
Ring และคณะ 28 ที่แนะนำให้ล้างคลองรากฟัน ครั้ง
สุดท้ายด้วยอีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17 และตามด้วย
น้ ำ เกลื อ อี ดี ที เ อจึ ง เหมาะในการนำมาล้ า งคลอง

รากฟันแบบรีเจนเนอเรทีฟ เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญ
และการยึดเกาะของสเต็มเซลล์บนผนังคลองรากฟัน
อย่ า งไรก็ ต าม อี ดี ที เ อที่ น ำมาใช้ ควรเป็ น อี ดี ที เ อที่
บริสุทธิ์ที่ผสมกับน้ำกลั่นเท่านั้น ไม่ควรมีสารเคมีอื่น
เจือปน เช่น สารกันเสีย (collective agent) และ สาร
ลดแรงตึงผิว (surfactant) ซึ่งสารเหล่านี้อาจมีผลต่อ
การเจริญเติบโตและการยึดเกาะของเซลล์ ได้
กลุ่มเตตราไซคลินมีค่าร้อยละความมีชีวิตของ
เซลล์ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาที่
ผ่านมา37,39,43 Rompen และคณะ43 นำอนุพันธ์ของเต
ตราไซคลินมาปรับสภาพผิวรากฟันในงานรักษาด้าน
ปริ ทั น ต์ พบการส่ ง เสริ ม การยึ ด ติ ด และการเจริ ญ
เติบโตของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ ผลที่ทำให้แตกต่างอาจ
เป็ น เพราะเตตราไซคลิ น ไฮโดรคลอไรด์ ที่ ใช้ ในการ
ทดลองนี้นำมาจากผงในแคปซูลยา มาละลายในน้ำ
กลั่นแล้วกรอง ซึ่งอาจจะมีส่วนประกอบอื่นๆที่อาจส่ง
ผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ ได้ อีกทั้งความเข้มข้น
ของเตตราไซคลินมีการใช้ตั้งแต่ร้อยละ 5-25 35,39,43
แต่ ในการทดลองนี้ ใช้ความเข้มข้นร้อยละ 25 ซึ่งอาจ
เป็นความเข้มข้นที่สูงมากเกินไปและมีผลทำให้เซลล์
ตายและไม่เกิดการยึดเกาะได้ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ก็
เป็ น น้ ำ ยาอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ค่ า
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ร้ อ ยละความมี ชี วิ ต ของเซลล์ จึ ง ต่ ำ กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม
ความเข้มข้นที่สูงมีผลทำให้เซลล์ส่วนใหญ่ตายและไม่
สามารถยึดเกาะได้ ผลที่ ได้นี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Trevino และคณะ23 Galler และคณะ24 และRing
และคณะ28
กลุ่ ม ที่ แ ช่ ในน้ ำ เกลื อ พบว่ า ค่ า ร้ อ ยละความมี
ชีวิตของเซลล์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่
ไม่ ได้แช่ ในน้ำยาใดๆ อาจเป็นเพราะน้ำเกลือเข้มข้น
ร้ อ ยละ 0.9 มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น สารละลายไอโซโทนิ ก
(isotonic solution) มีแรงดันออสโมติก (osmotic
pressure) ใกล้เคียงกับภายในตัวเซลล์ ทำให้เซลล์ ไม่
เกิดการขยายตัวหรือหดตัว จึงไม่มีอันตรายต่อเซลล์
น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9 มีส่วนประกอบของโซเดียม
อิออนและคลอไรด์อิออนอย่างละ 154 มิลลิ โมลต่อ
ลิตร ซึ่งอาจช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์ ได้
การเพาะเลี้ ย งเซลล์ ทุ ก ชนิ ด หลั ง จากการ
ทริปซิ ไนซ์เซชั่น (tripsinization) เซลล์มีรูปร่างกลม
เมื่อเพาะเลี้ยงและเซลล์มีสิ่งสัมผัสหรือเกิดการยึดติด
เซลล์จะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างจากกลมเป็นรีมากขึ้น และ
เซลล์ จ ะแบนขึ้ น 44-45 จากการตรวจดู ลั ก ษณะและ
รูปร่างของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราดที่ 7 วัน เซลล์จากกลุ่มอีดีทีเอ กรดซิตริก
น้ ำ เกลื อ โซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ และกลุ่ ม ควบคุ ม มี
ลักษณะที่แบนลง แสดงว่าเซลล์สามารถยึดเกาะบน
เนื้อฟันได้ และมีการเจริญเติบโตเป็นรูปกระสวยหรือมี
รู ป ร่ า งไม่ แ น่ น อน มี ก ารยื่ น ออกของไซโทพลาซึ ม
(cytoplasm) ของเซลล์แตกแขนงออกไปยึดกับพื้นผิว
คลองรากฟั น ในบางครั้ ง พบว่ า มี ส่ ว นของเซลล์ ยื่ น
เข้ า ไปในท่ อ เนื้ อ ฟั น มี เ พี ย งกลุ่ ม เตตราไซคลิ น ที่ พ บ
เซลล์รูปร่างกลม การเพาะเลี้ยงเซลล์นาน 7 วัน อาจ
จะนานเกิ น ไปสำหรั บ การดู ค วามเปลี่ ย นแปลงของ
รูปร่างเซลล์ หากต้องการดูลักษณะรูปร่างของเซลล์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา อาจใช้เวลาที่น้อยกว่านี้ เช่น
1 วัน 3 วัน และ 7 วัน เป็นต้น
ประสิทธิภาพการกำจัดชั้นสเมียร์ กลุ่มอีดีทีเอ
และกรดซิตริก สามารถกำจัดชั้นสเมียร์ ได้สมบูรณ์
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เกิดการเผยของท่อเนื้อฟันได้ชัดเจน รองลงมาคือกลุ่ม
เตตราไซคลิน กำจัดชั้นสเมียร์ ได้บางส่วน มีการเผย
ของท่อเนื้อฟันไม่สมบูรณ์ ส่วนกลุ่มโซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ น้ำเกลือ ไม่สามารถกำจัดชั้นสเมียร์ ได้ ในการ
ทดลองนี้ กลุ่มอีดีทีเอและกรดซิตริกมีค่าดูดกลืนแสง
และร้อยละความมีชีวิตของเซลล์สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จาก
การสังเกตพบว่าบริเวณที่มีชั้นสเมียร์ ความหนาแน่น
ของเซลล์จะน้อยกว่าบริเวณที่ ไม่มีชั้นสเมียร์ ชั้นสเมียร์
จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อปริมาณการยึดเกาะ
ของเซลล์ แต่ ไม่ ได้มีอิทธิพลต่อรูปร่างของเซลล์
การเตรียมตัวอย่างชิ้นเนื้อฟันโดยการนำไปอบ
ไอน้ ำ ที่ อุ ณ หภู มิ 250 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 15
นาที เพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนและเอ็นโด
ทอกซิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการ
ยึดเกาะของเซลล์และได้ผลการทดลองที่คลาดเคลื่อน
เพราะยาปฏิชีวนะที่อยู่ ในอาหารเลี้ยงเซลล์มีปริมาณ
ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะกำจั ด เชื้ อ แบคที เ รี ย บนชิ้ น เนื้ อ ฟั น ได้
การอบไอน้ำที่อุณหภูมิสูงอาจทำให้ โปรตีนและคอลลา
เจนที่ มี อ ยู่ ในท่ อ เนื้ อ ฟั น เกิ ด การแปรสภาพไป
(denature of protein) แต่ จ ากการศึ ก ษาของ
Al-Nazhan44 พบว่าไม่ ได้มีผลกระทบต่อการยึดติด
ของเซลล์ แ ต่ อ ย่ า งใด การทดลองนี้ จึ ง ได้ น ำวิ ธี นี้ ม า
ทำให้ชิ้นตัวอย่างเนื้อฟันปลอดเชื้อ
จากการศึกษานี้ อีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17 กรด
ซิตริกเข้มข้นร้อยละ 10 และน้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9
ช่วยส่งเสริมให้สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันมีการยึด
เกาะบนเนื้อฟันของคลองรากฟันและความมีชีวิตของ
เซลล์เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น
ร้อยละ 5.25 และเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เข้มข้น
ร้อยละ 25 มีความเป็นพิษสูงและมีผลทำให้การยึด
เกาะและความมีชีวิตของเซลล์ลดลง

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ
1. นางไพรัช ทองงาม นักปฏิบัติการวิจัย กลุ่ม
งานวิ จั ย ชี ว วิ ท ยาระบบสื บ พั น ธุ์ แ ละสเต็ ม เซลล์

Effect of root canal irrigants on attachment and survival of dental pulp stem cells

Supachai Sutimuntanakul, Hathaithip Sritanaudomchai, Weerungkoon Lerdarksornpaiboon, Kamolthip Songtrakul

M Dent J Volume 36 Number 3 September-December 2016

in immature teeth with necrotic root canal systems
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการช่วยเหลือแนะนำ
treated with regenerative endodontic procedures. J
การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์
Endod 2009; 35: 1343–9.
2. เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 9. Sonoyama W, Liu Y, Fang D, et al. Mesenchymal
stem cell-mediated functional tooth regeneration in
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อำนวยความสะดวกและจัดหา
swine. PLoS One 2006; 1: e79. .
เครื่องมือที่ ใช้ ในงานวิจัย รวมทั้งการให้คำแนะนำใน 10. Murray PE, Garcia-Godoy F, Hargreaves KM.
การใช้ อุ ป กรณ์ แ ละกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนชนิ ด
Regenerative endodontics: a review of current
status and a call for action. J Endod 2007; 33:
ส่องกราด
377–90.
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11. Sloan AJ, Smith AJ. Stem cells and the dental
pulp: potential roles in tissue engineering. Oral Dis
ที่สนับสนุนให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

Funding: Faculty of dentistry Mahidol University
Competing interest: None
Ethical approval: MU-DT/PY-IRB 2012/071.0312

เอกสารอ้างอิง

1. Rafter M. Apexification: a review. Dent Traumatol
2005; 21: 1–8.
2. Jeeruphan T, Jantarat J, Yanpiset K, Suwannapan
L, Khewsawai P, Hargreaves KM. Mahidol Study
1: Comparison of Radiographic and Survival
Outcomes of Immature Teeth Treated with Either
Regenerative Endodontic or Apexification Methods:
A Retrospective Study. JOE 2012; 38: 1330-6.
3. Wilkinson KL, Beeson TJ, Kirkpatrick TC. Fracture
resistance of simulated immature filled with
resilon, gutta-percha, or composite. J Endod 2007;
33: 480–3.
4. Cvek M. Prognosis of luxated non-vital maxillary
incisors treated with calcium hydroxide and filled
with gutta-percha: a retrospective clinical study.
Endod Dent Traumatol 1992; 8: 45–55.
5. Iwaya SI, Ikawa M, Kubota M. Revascularization
of an immature permanent tooth with apical
periodontitis and sinus tract. Dent Traumatol
2001; 17: 185–7.
6. Banchs F, Trope M. Revascularization of immature
permanent teeth with apical periodontitis: new
treatment protocol? J Endod 2004; 30: 196–200.
7. Thibodeau B, Teixeira F, Yamauchi M, Caplan DJ,
Trope M. Pulp revascularization of immature dog
teeth with apical periodontitis. J Endod 2007; 33:
680–9.
8. Bose R, Nummikoski P, Hargreaves K. A
retrospective evaluation of radiographic outcomes

2007; 13: 151–7.
12. Gronthos S, Mankani M, Brahim J, et al. Postnatal
human dental pulp stem cells (DPSCs) in vitro and
in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97:
13625–30.
13. Miura M, Gronthos S, Zhao M, et al. SHED: stem
cells from human exfoliated deciduous teeth. Proc
Natl Acad Sci U S A 2003; 100: 5807–12.
14. Gronthos S, Brahim J, Li W, et al. Stem cell
properties of human dental pulp stem cells. J Dent
Res 2002; 81: 531–5.
15. Graziano A, d’Aquino R, Laino G, et al. A promising
tool for bone regeneration. Stem Cell Rev 2008;
4: 21–6.
16. Srisuwan T, Tilkorn DJ, Al-Benna S, Abberton K,
Messer HH, Thompson EW. Revascularization and
tissue regeneration of an empty root canal space
is enhanced by a direct blood supply and stem
cells. Dent Traumatol 2012 Apr 23. doi: 10.1111/
j.1600-9657.2012.01136.x. [Epub ahead of print]
17. Bose R, Nummikoski P, Hargreaves K. A
retrospective evaluation of radiographic outcomes
in immature teeth with necrotic root canal systems
treated with regenerative endodontic procedures. J
Endod 2009; 35: 1343–9.
18. Huang GT. Apexification: the beginning of its end.
Int Endod J 2009; 42: 855–66.
19. Hargreaves KM, Geisler T, Henry M, Wang Y.
Regeneration potential of the young permanent
tooth: what does the future hold? J Endod 2008;
34: S51–6.
20. Atala A, Bauer SB, Soker S, Yoo JJ, Retik AB.
Tissue-engineered autologous bladders for patients
needing cystoplasty. Lancet 2006; 367: 1241–6.
21. Pham C, Greenwood J, Cleland H, Woodruff P,
Maddern G. Bioengineered skin substitutes for the
management of burns: a systematic review. Burns

Effect of root canal irrigants on attachment and survival of dental pulp stem cells

Supachai Sutimuntanakul, Hathaithip Sritanaudomchai, Weerungkoon Lerdarksornpaiboon, Kamolthip Songtrakul

391

M Dent J Volume 36 Number 3 September-December 2016

2007; 33: 946–57.
22. Flavio F. Demarco. Effects of Morphogen and
Scaffold Porogen on the Differentiation of Dental
Pulp Stem Cells. JOE 2010; 36: 1805-1811.
23. Trevino EG, Patwardhan AN, Henry MA, Perry G,
Dybdal-Hargreaves N, Hargreaves KM, Diogenes
A. Effect of irrigants on the survival of human
stem cells of the apical papilla in a platelet-rich
plasma scaffold in human root tips. J Endod 2011;
37: 1109-15.
24. Galler KM, D'Souza RN, Federlin M, Cavender
AC, Hartgerink JD, Hecker S, Schmalz G. Dentin
conditioning codetermines cell fate in regenerative
endodontics. J Endod 2011; 37: 1536-41.
25. Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod 2006;
32: 389-98.
26. Hülsmann M, Heckendorff M, Lennon A. Chelating
agents in root canal treatment: mode of action and
indications for their use. Int Endod J 2003; 36:
810-30.
27. Coons D, Dankowski M, Diehl M, et al. Performance
in detergents, cleaning agents and personal care
products: detergents. In: Falbe J, ed. Surfactants
in consumer products. Berlin: Springer-Verlag,
1987: 197-305.
28. Ring KC, Murray PE, Namerow KN, Kuttler S,
Garcia-Godoy F. The comparison of the effect
of endodontic irrigation on cell adherence to root
canal dentin. J Endod 2008; 34: 1474-9.
29. Verdelis K, Eliades G, Oviir T, Margelos J. Effect
of chelating agents on the molecular composition
and extent of decalcification at cervical, middle
and apical root dentin locations. Endod Dent
Traumatol 1999; 15: 164-70.
30. Heino J, Käpylä J. Cellular receptors of extracellular
matrix molecules. Curr Pharm Des 2009; 15:
1309-17.
31. Zhao S, Sloan AJ, Murray PE, Lumley PJ,
Smith AJ. Ultrastructural localization of TGFbeta exposure in dentine by chemical treatment.
Histochem J 2000; 32: 489-94.
32. Bègue-Kirn C, Smith AJ, Ruch JV, et al. Effects
of dentin proteins, transforming growth factor beta
1 (TGF beta 1) and bone morphogenetic protein
2 (BMP2) on the differentiation of odontoblast in
vitro. Int J Dev Biol 1992; 36: 491-503.
33. Roberts-Clark DJ, Smith AJ. Angiogenic growth
factors in human dentine matrix. Arch Oral Biol
2000; 45: 1013-6.
392

34. Elseed MA, Murray PE, Garcia-Godoy F, Namerow
KN. Assessment of bioactive and bio-adhesive
therapies to enhance stem cell attachment to root
surface dentine. Int Endod J 2009; 42: 576-83.
35. Shetty B, Dinesh A, Seshan H Comparitive effects
of tetracyclines and citric acid on dentin root
surface of periodontally involved human teeth: A
scanning electron microscope study. J Indian Soc
Periodontol 2008; 12: 8-15.
36. Blomlof J, Jansson L, Blomlof L, Linskog S. Root
surface etching at neutral pHh promotes periodontal
healing. J Clin Periodontol 1996; 23: 50-5.
37. Lowenguth RA, Blieden TM. Periodontal regeneration:
root surface demineralization. Periodontol 2000
1993; 1: 54-68.
38. Register A, Berdick F. Accelerated reattachment
with cementogenesis to dentin, demineralized in
situ. I. Optimum range. J Periodontol 1975; 46:
646-55.
39. Schwartz Z, Lohmann CH, Wieland M, et al.
Osteoblast proliferation and differentiation on dentin
slices are modulated by pretreatment of the surface
with tetracycline or osteoclasts. J periodontal
2000; 71: 586-97.
40. Terranova VP, Hic S, Franzetti L, Lyall RM,
Wikesjö UM. A biochemical approach to periodontal
regeneration. AFSCM: assays for specific cell
migration. J Periodontol 1987; 58: 247-57.
41. Gotlieb EL, Murray PE, Namerow KN, Kuttler S,
Garcia-Godoy F. An ultrastructural investigation of
tissue-engineered pulp constructs implanted within
endodontically treated teeth. J Am Dent Assoc
2008; 139: 457-65.
42. AAE.Org. Considerations for a Regenerative
Endodontics Procedure. Available from: http://www.
aae.org/Dental_Professionals/Considerations_
for_Regenerative_Procedures.aspx. 2013.
43. Rompen E, Goffinet G, Nusgens B. Human
periodontal ligament fibroblast behavior on
chemically conditioned dentine: an in vitro study. J
Periodontol 1999; 70: 1144-52.
44. Al-Nazhan S. SEM observations of the attachment
of human periodontal ligament fibroblasts to nondemineralized dentin surface in vitro. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;
97: 393-7.
45. Rajaraman R, Rounds DE, Yen SPS, Rembaum
A. A scanning electron microscope study of cell
adhesion and spreading in vitro. Exp Cell Res
1974; 88: 327–39.

Effect of root canal irrigants on attachment and survival of dental pulp stem cells

Supachai Sutimuntanakul, Hathaithip Sritanaudomchai, Weerungkoon Lerdarksornpaiboon, Kamolthip Songtrakul

